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« »Gemini Manأول تعاون بين
ويل سميث والمخرج آنغ لي ص 17

تميم :ال ننسى دعمكم

ً
األمير بعد تلقيه قميص «العنابي» هدية من أمير قطر :إن شاء الله تفوزون بكأس العالم
• المباحثات الرسمية تناولت مستجدات المنطقة والقضايا ذات االهتمام المشترك

ف ــي لـفـتــة تـنــم ع ــن زخ ــم الـمـشــاعــر ودفء ال ـعــاقــات بين
األشـقــاء ،وعقب مباحثاته الرسمية مــع سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،في قصر بيان أمس ،قدم أمير قطر،
تميم بن حمد ،إلى صاحب السمو قميص المنتخب القطري
ً
بمناسبة تتويجه بطال للنسخة الـ  17من بطولة كأس األمم
اآلسيوية  ،2019بعد فوزه على اليابان.
وفي فيديو تداولته وسائط التواصل االجتماعي أمس،
قال بن حمد لصاحب السمو عند إهدائه قميص «العنابي»:
ً
«ه ــذه هــديــة مــن عيالك الالعبين الــذيــن دائ ـمــا يتذكرونك،
وقــالــوا لــو تــوصــل حــق الـشـيــخ ص ـبــاح ،الـلــي ك ــان يدعمنا
ّ
ليرد عليه سموه« :إن شاء الله تفوزون
بكالمه وتهنئته»،
بكأس العالم».
ً
كما طلب الشيخ تميم من صاحب السمو أن يوقع قميصا
ً
آخر لالحتفاظ به في متحف الدوحة ،متقدما بشكره إلى
سموه على تلبيته هذا الطلب.
وعقب المباحثات ،صرح وزيــر شــؤون الديوان األميري
ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح بــأن ـهــا ت ـنــاولــت ال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها،
كما تطرقت إلــى القضايا ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،وآخــر
مستجدات األوض ــاع في المنطقة ،حيث ســاد المباحثات
جو ودي ّ
جسد روح األخــوة والرغبة المتبادلة في المزيد
الصعد.
جميع
على
والتنسيق
من التعاون
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محليات

٠٦
«االئتمان» يحصل
على شهادة االعتراف
«»CIO 100

قصر العدل

ف ــي ت ـصــريــح إذاع ـ ــي أم ــس،
قال نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله إنه ال جديد في األزمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،غ ـيــر أن ال ـكــويــت
مازالت تواصل وساطتها فيها
ً
وتـتـطـلــع إل ــى ح ـل ـهــا ،مـضـيـفــا
أن «الـكــويــت منفتحة على كل
األفكار ،ومستعدة لبلورة أفكار
جديدة بما يعيد وحدة الصف
الخليجي».

ً
صاحب السمو متسلما قميص «العنابي» من أمير قطر

اقتصاديات

 57مليون دينار أرباح «الخليج»
في  2018بنمو %18
١٣

14

ارتداد مؤشرات البورصة ...والسيولة
تبلغ  20مليون دينار
11

النقي لـ ةديرجلا :.أسواق النفط يكتنفها الغموض بسبب
عوامل جيوسياسية وتذبذب االقتصاد العالمي
12

«العدل» تتراجع عن تعيين طباعين
كويتيين لألحكام القضائية
«مجلس القضاء» يتفق مع الوزارة على تأجيل المشروع
●

لبنان 3 :أسباب أدت إلى انهيار العالقة
بين المختارة وبيت الوسط
٢٢

٠٧
«التمييز» :العفو األميري
من أعمال السيادة
والقضاء ال يملك المساس
به أو التعقيب عليه

ثقافات

حسين العبدالله

في خطوة توحي بتراجع وزارة العدل عن تعيين مواطنين
لطباعة األحكام القضائية ،كشفت مصادر مطلعة ،أن المجلس
األعلى للقضاء أبلغ الــوزارة تأجيل النظر في هذا المشروع،
ً
واالستمرار في العقود المعمول بها حاليا إلى حين انتهاء
الفترة المتبقية من العام القضائي ،لعدم إربــاك المتقاضين
والقضاة بشأن طباعة األحكام.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إنه تمت اإلشارة إلى إمكانية
طرح مناقصة بهذا الشأن بعد انتهاء العقود الحالية ،الختيار
األفضل من المواطنين المتقدمين لشغل هــذه الوظيفة ،مع
ً
ً
النظر مستقبال في التعيين الجزئي للتأقلم تدريجيا معها،
ً
الفتة إلى أن فكرة التعيين الكامل أصبحت مستبعدة حاليا؛
ألنـهــا ستربك العمل داخ ــل الـمـحــاكــم ،وسـتــؤثــر على 02

البابا فرانسيس وشيخ األزهر
أبوظبي ترامب يحرج العراق بتصريحه عن «مراقبة إيران»
يطلقان وثيقة ّ
أخوة من
ص ــدرت أم ــس ،مــن أبــوظـبــي،
وثـيـقــة تــاريـخـيــة مشتركة بين
األزهـ ـ ــر وال ـفــات ـي ـكــان لـمـحــاربــة
التطرف وفتح باب الحوار بين
األديان.
الــوثـيـقــة صـ ــدرت بـعــد «لـقــاء
األخوة اإلنسانية» الذي ينظمه
م ـج ـل ــس حـ ـكـ ـم ــاء ال ـم ـس ـل ـم ـيــن،
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه ش ـ ـيـ ــخ األزه ـ ـ ـ ــر
أح ـمــد الـطـيــب وب ــاب ــا الكنيسة
الكاثوليكية فرانسيس األول،
إضــافــة إلــى مـئــات رج ــال الدين
بينهم حاخامات.
02

٠٤
الخالد :نأمل تحقيق
تطلعات شعوبنا نحو
التقدم والرفاهية

الجارالله :الوساطة الكويتية
متواصلة لحل األزمة الخليجية

التركيت 12 :مليون دينار حجم
مشاريع «أركان» خالل 2019

محليات

١٨
مؤتمر الطفولة المعاصرة
يناقش تأثير التكنولوجيا
السلبي

دوليات

٢٣

ً
«كرة» إنهاء الوجود العسكري األميركي تكبر ...وعبدالمهدي إلى واشنطن قريبا
بعد الجدل الذي تال زيارته لقاعدة عين
األسد في األنبار ،وعدم لقائه أي مسؤول
عراقي في ديسمبر الماضي ،أثار الرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب زوب ـعــة جــديــدة
فــي ال ـعــراق بــإعــانــه أن ال ـقــوات األميركية
الموجودة هناك ستقوم بمراقبة إيران ،في
تصريح أحرج الحكومة العراقية وحلفاء
واشنطن في بغداد.
وأذكـ ـ ـ ــت ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـج ــال
الحامي في بغداد ،بشأن الوجود األميركي
العسكري ،الــذي عــاد إلــى الواجهة بسبب
الـحــديــث عــن إع ــادة تـمــوضــع أمـيــركــي في
الـ ـع ــراق سـيـعـقــب االن ـس ـح ــاب ال ـكــامــل من
ســوريــة ،وكــذلــك بسبب تحركات ميدانية
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة م ـنــذ عـ ــام  2011لـلـجـيــش
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء األن ـ ـبـ ــار (غ ـ ــرب)
والـمــوصــل (ش ـمــال) ،تسببت فــي احتكاك
محدود مع قوات الحشد الشعبي العراقية.
الــرئـيــس الـعــراقــي بــرهــم صــالــح ،رفــض
ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب ب ـط ــري ـق ــة ح ــاس ـم ــة،
لخصت الـمــوقــف الــرسـمــي ال ــذي ال يرغب
في التصادم مع واشنطن ويريد احتفاظها
ب ـ ـقـ ــوات ع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى أراضـ ـ ـي ـ ــه ،أم ـن ـيــة
وجيوستراتيجية ،و فــي ا لــو قــت نفسه ال
يمكن أن يقبل أن ُيستغل هذا الوجود ضد
دولــة أخــرى ،فكيف بــاألحــرى إذا 02

دول أوروبية تعترف
بغوايدو بشرط إجراء
انتخابات

رياضة

25

بالونات فوق منزل مدمر في الحي القديم بالموصل (رويترز)

األبيض في امتحان
«األبطال» أمام الوحدات
اليوم

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﻣﻴﺮ وﺗﻤﻴﻢ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻄﻮرات
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

ّ
ﺟﻮ ودي ﺳﺎد اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت وﻋﻜﺲ روح اﻷﺧﻮة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ّ
ﻗﺪم اﻟﻌﺰاء
ﺑﺎﻟﻤﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت

اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑﻘﺼﺮ
ﺑ ـﻴــﺎن ،ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،أﻣـﻴــﺮ دوﻟــﺔ
ﻗـﻄــﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ا ﻟـﺸـﻴــﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ آل ﺛــﺎﻧــﻲ واﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﺴﻤﻮه ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻋﻘﺪت اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ــﺮأس
اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك وﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻴﺦ
ﺗـ ـﻤـ ـﻴ ــﻢ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ــﻲ
ﻟﺴﻤﻮه ،اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ،
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻮزراء.

وﺻﺮح وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺮاح
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎوﻟـ ــﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ واﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
وآﻓـ ــﺎق ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﺎت ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ذات
اﻻﻫ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك وآﺧ ـ ـ ــﺮ
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺳـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت ﺟ ــﻮ ودي
ﻋﻜﺲ روح اﻷﺧ ــﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ.
وﻛـ ـ ــﺎن أﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻗ ــﺪ وﺻ ــﻞ
اﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،وﻛــﺎن
ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ

وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،وﺳـﻤــﻮ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وﻛـﺒــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وراﻓ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﻢ وﻓ ــﺪ
رﺳ ـﻤ ــﻲ ﻳ ـﻀــﻢ ﻛ ــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ــﻲ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮه ،اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ﺑـ ــﻦ ﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺟﻮﻋﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ،واﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑــﻦ ﺣـﻤــﺪ ،واﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺﻋ ــﻼم
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ.
وأﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻘﺼﺮ
ﺑ ـﻴــﺎن ،ﻇـﻬــﺮ أﻣ ــﺲ ،ﻣــﺄدﺑــﺔ ﻏــﺪاء
ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ واﻟﻮﻓﺪ

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ ﻟـ ـ ــﻪ ،وذﻟـ ــﻚ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ زﻳ ـ ــﺎرﺗ ـ ــﻪ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﺼــﺮ
أﻣﺲ اﻟﻰ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت،
ﺣﻴﺚ ﻗــﺪم واﺟ ــﺐ اﻟـﻌــﺰاء ﺑﻮﻓﺎة
اﻹﻋﻼﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻔﺮ.
وﻏﺎدر أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺒﻼد ﻋﺼﺮ
أﻣـ ـ ــﺲ ،وﻛـ ـ ــﺎن ﻓ ــﻲ وداﻋ ـ ـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
أرض اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ،
ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ورﺋﻴﺲ
ﺑـﻌـﺜــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮف اﻟ ـﻤــﺮاﻓ ـﻘــﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ
وزﻳ ــﺮ ﺷ ــﺆون اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

ﺳﻤﻮه وﺿﻴﻔﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻤﺒﺎرك وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ

اﻷﻣﻴﺮ وﺗﻤﻴﻢ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

ً
ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻘﻄﺮي ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻬﻨﺊ رﺋﻴﺲ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

أﻫـ ـ ـ ــﺪى أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ﻟ ـﺼــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﻗﻤﻴﺼﺎ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ُ
ً
اﻟﻘﻄﺮي ،اﻟــﺬي ﺗـ ﱢـﻮج ﺑﻄﻼ ﻟﻜﺄس
آﺳﻴﺎ  ،٢٠١٩ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺴﻤﻮه ،وﻗﺎل
ﺗﻤﻴﻢ" :ﻫ ــﺬا ﻣــﻦ ﻋﻴﺎﻟﻚ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ أﻛـ ـ ـ ــﺪوا ﺿـ ـ ـ ــﺮورة إﻳ ـﺼ ــﺎل
اﻟـﻘـﻤـﻴــﺺ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻤــﻮﻛــﻢ ،ﺗـﻘــﺪﻳــﺮا
ﻟﺪﻋﻤﻜﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻫﺬا أﻗﻞ ﺷﻲء".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،وﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ إﻫﺪاء ﻣﻦ ﺳﻤﻮه إﻟﻰ
ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي.

ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ اﻟ ــﻰ
رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﺎﻳﺘﺮﻳﺒﺎﻻ
ﺳ ـﻴ ــﺮﻳ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ،ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻋــﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣـﻤــﺪ ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

ً
ً
ً
إﻫﺪاء ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ
رﻳﺎﺿﻴﺎ
ﻗﻤﻴﺼﺎ
اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻮﻗﻊ

 ...واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ

اﻷﻣﻴﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﻳﻘﺪم واﺟﺐ اﻟﻌﺰاء ﺑﻮﻓﺎة اﻹﻋﻼﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻔﺮ

َ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮل »ﻏﻴﻨﻴﺲ« ﺑﺄﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻨﻈﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻷﺣﺪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  4000ﻃﺎﻟﺐ وﻣﻌﻠﻢ
ﺗﺴﺘﻌﺪ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟــﺪ ﺧــﻮل ﻣــﻮ ﺳــﻮ ﻋــﺔ
"ﻏﻴﻨﻴﺲ" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺄﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وذﻟﻚ
ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺑــﺎﻷﻋ ـﻴــﺎد
ا ﻟــﻮ ﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﻋـﺒــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﺒــﺎرك
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺣﻤﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﺒﻼد
ً
ﺑﻄﻮل  2019ﻣﺘﺮا  ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 4000ﻃ ــﺎ ﻟ ــﺐ و ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻢ و ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻢ ،وذ ﻟ ــﻚ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮى ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﺗـ ـﺤ ــﺖ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ د.
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت

ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻـﺒـﺤــﺎن ا ﻣ ـﺘــﺪاد ﻃــﺮ ﻳــﻖ ﻓﻬﺪ
اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ وزارﺗـ ــﻲ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ
واﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﺎر اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪادات ﻟ ـﻬ ــﺬه
ّ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ "ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ" اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻹﻃﻼق اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻬﺪ
ﺣـﻀــﻮر أو ﻟـﻴــﺎء أ ﻣــﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻊ
اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ا ﻟـ
 58و ﻋـﻴــﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ا ﻟ ـ  28وا ﻟــﺬ ﻛــﺮى ا ﻟـ

 13ﻟـﺘــﻮ ﻟــﻲ ﺳـﻤــﻮ أ ﻣ ـﻴــﺮ ا ﻟ ـﺒــﻼد ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺤﻜﻢ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى
ﺣ ــﺮص وا ﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم وزارة ا ﻟـﺘــﺮ ﺑـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
إ ﺑ ــﺮاز ا ﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ
ﻣﻊ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ورﻓﻊ
ا ﺳــﻢ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﺮﻧﻔﺎل
وﻃﻨﻲ ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ.

ً
ﺑﺮوﻓﺔ ﻋﺮض أﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻊ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
أﻣــﺲ ،ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ــﻮراﻧـ ــﺲ
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺮﻣـ ــﺎن ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗ ــﻢ
ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ
أوﺟ ــﻪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮرات اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺣ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺆون
ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻧـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﺮ،
اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ.

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا

•
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اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﻧﺄﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
»اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﻮن واﻹرﻫﺎب ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -اﻷوروﺑﻴﺔ«

اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺧﻼل
ّ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺗﻤﺜﻞ
ً
ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﻵﻓﺎق
اﻟﺘﻌﺎون

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،أن دور اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣـﺸـﻬــﻮد وﻣ ـﻘ ـ ّـﺪر ،ﻣﺜﻤﻨﺎ
ﻋــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟـ ــﺪور اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟـ ــﺬي ﺗـﻘــﻮم
ﺑ ــﻪ اﻟ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ ﺗــﺮﺳ ـﻴــﺦ دﻋــﺎﺋــﻢ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ
ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺴﺪت أﺧﻴﺮا ﺑﻮﺟﻮد 5
دول أوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ
ﺷـﻜـﻠــﺖ ﺛـﻠــﺚ اﻟـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وأﻟ ـ ـﻘـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﺗ ــﺮؤﺳ ــﻪ وﻓـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرك
ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪورة اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
اﻟــﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻷوروﺑــﻲ أﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ،

ً
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻷوروﺑﻲ
ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن اﻟﺪور اﻷوروﺑﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﱠ
وإذا ﻣ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت ﻓ ـ ــﺈن آﺛ ــﺎرﻫ ــﺎ
وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﺪود
اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﺑــﻞ ﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟــﻰ

أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎت دوﻟ ـﻨــﺎ وﺷـﻌــﻮﺑـﻨــﺎ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣــﺪرﻛــﻮن ﻟﻜﻞ
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟــﺪى

ﺷــﺮﻛــﺎﺋ ـﻨــﺎ اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﺮة واﻟ ــﻼﺟ ـﺌ ـﻴ ــﻦ واﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب
واﻟﺘﻄﺮف اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺄﻋﺒﺎء
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻷزﻣـ ــﺎتواﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ

اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ وﺟ ـﻬــﻮد
إﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ.
وأردف" :ﻳﺤﻈﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻫﺬا
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ
أﻳـ ــﺎم ﻣـ ـﻌ ــﺪودة ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟﻘﻤﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  24اﻟﻰ 25
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻓــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻵﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﻀﺎءﻳﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ  -اﻷوروﺑـ ــﻲ"،
ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑـﻤــﺎ وﺻ ــﻞ إﻟـﻴــﻪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺮؤى ﺣﻮل
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮد :وﺗ ـ ــﺄﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا ﻋ ـﻠــﻰ
أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻳ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك

ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ـﻬ ـﻨ ــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﻬﻤﺔ أﺧــﺮى ﻛﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر واﻟـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮح
ﻋﻘﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وزارﻳ ــﺔ
أﺧـ ــﺮى وإﻃ ـ ــﻼق ﻣـﻨـﺘــﺪى اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ  -اﻷوروﺑ ـ ــﻲ اﻟ ـﻠــﺬان ﺗﻤﺖ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺼﺎدر
ﻋ ــﻦ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـ ـ ــﻮزاري اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
 اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮةﺑﺘﺎرﻳﺦ  20دﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﺑﺪاﻳﺔ
ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﺜﺮوات وزﻳﺎدة
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

ً
ﺗﻘﺴﻴﻢ »اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ« ﻳﺤﺴﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ »اﻟﺸﺆون« ﻟـ »دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ« :ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺻﺮف
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻛﻼء ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺪارس اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺟــﺪﻳــﺔ "اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ" ﻓــﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ،ﻳﺮﻓﻊ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
إﻟ ــﻰ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺧﻼل اﻳــﺎم ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎن
اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺧﺮى.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻋــﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻜﻮادر

اﻻﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ واﻻدارﻳـ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺪارس ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣـﻤــﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺣــﻮل اﻻﻋــﺪاد
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺮار ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻛــﻼء اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم
ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻄــﺮق اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،2020/2019
ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻒ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻷﺷﻐﺎل
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻮزارة
ﺑﺎﻷﻋﺪاد اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

»اﻟﻤﻤﺘﺎزة« وﻓﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ ﻓـ ــﻲ وزارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن "اﻟـ ــﻮزارة ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ ،ﺧﺎﻃﺒﺖ دﻳ ــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻋﻤﺎل
ً
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺄﺟﻴﻞ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂة
وﻓﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻧﺴﺒﺔ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻮزارة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،و 30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺼﻤﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ
أﺟﻬﺰة اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻟﻬﺎ ،ﻹﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺪﻳﻮان" .وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن "اﻟــﻮزارة ،ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدة ،ﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ أوراق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
ً
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺗﻜﻮن اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ"،
ً
ً
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن "اﻟﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ أن ﻋ ــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮرﻫﻢ واﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ" .وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن "اﻟ ــﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ،
ً
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ردا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ" ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ "ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺤﺪد ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت
ً
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر أﻳﻀﺎ".

 ٣٠ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ«  ١٢اﻟﺠﺎري
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻞ ،د.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ" ،اﻧﻄﻼق
ﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆ ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻷول
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻔــﻞ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣ ــﻊ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻴ ـﺌــﺔ ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،وﺷﺮاﻛﺔ
ﻓ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 12
إﻟــﻰ  14اﻟ ـﺠــﺎري ،ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳــﺮ
اﻹﻋـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي".
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ﺧﻼل

ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،دور
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺖ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
رؤﻳﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﺮاﺗﻴﺤﻴﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺑﻨﺎء أدﻟﺔ وﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻣﺞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻻﻃﻔﺎل ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".

 30ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،أﻛ ـ ــﺪت رﺋـﻴـﺴــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ،اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻘﻌﻮد
"اﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ

اﻟ ـﻄ ـﻔــﻮﻟــﺔ وﻣ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ "ﺗـﻤــﺖ
ً
إﻗــﺎﻣــﺔ  25ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ  30ورﻗـ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ورﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺧ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻤـ ـﻔ ــﻮﺿـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل".
ﺑـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ،أﺷ ـ ــﺎدت اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪة
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ،
د .ﻟـﻄـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ،ﺑــﺎﺧـﺘـﻴــﺎر
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث،
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن "اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ
ﺳﻴﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  7ﻣﺪاﺧﻞ
وﺟﻠﺴﺎت وورش ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﻟـﺼـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ،
وﺳـ ـ ــﻂ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ  30ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ".
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛـ ــﺪ وﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ د .ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﻄــﻼﻓ ـﺤــﺔ ،اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
ﻻﺣ ـﺘ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
أﻧﻪ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
"اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ وﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ".
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،أﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ ،د.
ﺳــﻼم اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ،أن "اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻓﺮﻋﻬﺎ ورؤﻳﺘﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ

»إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث« ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء
اﻟ ـﺘــﺮاث اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،د .أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺠـﺴــﺎر ،أن وﻓ ــﺪا ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ زار
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ وﺗﻔﻘﺪ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ .وﻗﺎل
اﻟﺠﺴﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ
ﺻـﻐـﻴــﺮ ﻷرﻣ ـﻠــﺔ ﻣــﺮﻳـﻀــﺔ وﻓـﻘـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﺗـﺒــﻮﻧــﻎ ﻛـﻤــﻮم،
وﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﻛﺰ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ.

أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر".
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮة ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ

ﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴ ــﺰ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ ،ﻣ ـﻨ ــﺎر اﻟ ــﺮاﺷ ــﺪ ،إن
"ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻔــﻮﻟــﺔ أﻫ ــﻢ ﻣــﺮاﺣــﻞ

ً
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ وأﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮﻫ ـ ــﺎ أﺛ ـ ـ ـ ـ ــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣ ـﻴــﺎة اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن" ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن
"اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺿﻤﺎن
ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﺴﻴﺮ ﻗﺎﻓﻠﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﱠ
ﺳﻴﺮت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ رﻗﻢ
 ،٣٧٥واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دﻳﺰل ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ وﻃﺮود ﻏﺬاﺋﻴﺔ
وﻣﺴﺎﻋﺪات أﻃﺮاف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
واﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وإﻃﻌﺎم وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻨﻬﺎ  ١٣٠٠أﺳﺮة ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎزﺣﲔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮد اﻟﺘﻲ
اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ أن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠٠ﺳﻠﺔ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠٠ﺟﺎﻟﻮن
ﺑﻪ دﻳﺰل ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﺟﺎﻟﻮن
ﻋﻠﻰ  ٣٠ﻟﺘﺮا.

»إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ« ﺗﻨﻈﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن
ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺔ
اﳌﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
د .ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم رﻓﻊ ﺷﻌﺎر
 ٤٠×٤٠ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
وراﺋﻪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن  ٪٤٠ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء .٪٤٠
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺎر ﺟﺎء
اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اوردﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄن  ٪٤٠ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻼج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺒﻜﺮﴽ.

»أﻣﻨﻴﺔ« ﻳﺘﻌﺎون ﺑﻴﺌﻴﴼ
ﻣﻊ »اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ«
أﻋﻠﻦ ﻣﺸﺮوع أﻣﻨﻴﺔ إﻃﻼق
ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻮن
اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺪر،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻴﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
وﻓﻖ رؤﻳﺔ  .٢٠٣٥ﺟﺎء ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء
زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ "أﻣﻨﻴﺔ"
ﺿﻢ ﺳﻨﺎء اﻟﻐﻤﻼس وﻓﺮح
ﺷﻌﺒﺎن ﳌﻘﺮ "اﻟﻌﻮن اﳌﺒﺎﺷﺮ"،
ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﻴﺒﺔ اﻟﺴﻤﻴﻂ.
ﱠ
وﻋﺒﺮت ﺷﻌﺒﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ،
ﻋﻦ اﻋﺘﺰازﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
"اﻟﻌﻮن اﳌﺒﺎﺷﺮ" ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ
ﺣﺎوﻳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ.
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ً
ً
صاحب السمو مستقبال الغانم وعددا من النواب

ً
ً
...وسموه مستقبال عددا آخر من النواب

اس ـت ـق ـب ــل صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد بالمطار
األميري صباح أمــس رئيس مجلس
ً
األمة مرزوق الغانم وعددا من أعضاء
مجلس األمة.
وفــي تصريح لــه عقب الـلـقــاء ،قال
الـ ـن ــائ ــب ع ـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي« :ت ـشــرف ـنــا
واإلخـ ـ ــوة الـ ـن ــواب ال ـم ـشــارك ـيــن معي

بمقابلة سمو األمـيــر ،وكانت فرصة
لتهنئة سموه بتقلده الحكم للسنة
ً
الثالثة عشرة» ،مضيفا أن اللقاء كان
ً
إيجابيا «ودار حول السياسات العامة
وقضايا سابقة مثل العفو والجناسي
وغـ ـي ــره ــا ،وت ـك ـل ـم ـن ــا عـ ــن ال ـم ـع ــان ــاة
المعيشية للمواطنين ،و مــا يعانيه
الكثير منهم بسبب القروض وغيرها».

وج ــدد الــدمـخــي تــأكـيــده أن اللقاء
كان إيجابيا ،وكان الحديث صريحا،
«وال شك ان اي لقاء مع صاحب السمو
فـيــه ال ـع ـبــرة وم ــا نــأمـلــه م ــن حكمته،
ّ
وال ـيــوم الحمد لله عــز وج ــل خرجنا
واالب ـت ـس ــام ــة ع ـل ــى وج ـ ــوه ال ـج ـم ـيــع،
وخرجنا بتفاهم وبإيجابية ،ونتأمل
ً
خيرا في األيام القادمة».

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــودة
الــرويـعــي أن زي ــارة ومقابلة صاحب
الـ ـسـ ـم ــو شـ ـ ــرف واع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ل ـل ـج ـم ـيــع،
ويفترض أال يتم تأويل زيارة النواب،
ك ـم ــا ت ــم ف ــي ب ـع ــض وس ــائ ــل اإلعـ ــام
وبعض وسائل التواصل المختلفة.
وق ــال الــروي ـعــي« :زيــارت ـنــا لــم تكن
لتجديد البيعة ،فالبيعة راسخة ،وفي

ً
ّ
المويزري :سأتخذ إجراء سياسيا إذا لم أمكن
من الرد على تقرير استجواب رئيس الوزراء
أعلن المويزري أنه سيزود
لجنة التحقيق في كارثة
التي
المستندات
األمطار بكل
ً
تثبت بالدليل القاطع ورسميا
أن إجابة الوزيرة بوشهري
تخالف الحقيقة والواقع.

●

فهد التركي

نفى النائب شعيب المويزري
صـ ـح ــة م ـ ــا ورد ف ـ ــي رد وز ي ـ ـ ــرة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري
على أحد األسئلة البرلمانية بشأن
ترسية مناقصات بمدينة صباح
األحمد أثناء فترة توليه الــوزارة،
مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذه المناقصات
تمت فــي فـتــرة سابقة لعهده في
اإلسكان.
وق ــال ال ـمــويــزري ،فــي تصريح
بالمركز اإلعالمي في مجلس األمة،
إن ال ــوزي ــرة ذكـ ــرت ف ــي إجــابـتـهــا
ع ــن سـ ــؤال بــرل ـمــانــي ب ـش ــأن عقد
المناقصة رقــم  ١١٨٣وكتبت رقم
الـعـقــد ونـ ــوع ال ـم ـشــروع الـخــاص
بــال ـم ـحــور ال ـخ ــدم ــي ،وق ــال ــت إنــه

تــم توقيع العقد فــي عهد الوزير
شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري ف ــي  ٨فـبــرايــر
ً
 ،٢٠١٢مـبـيـنــا أن ــه تـسـلــم الـ ــوزارة
وأدى القسم أمام سمو األمير في
 ١٤فـبــرايــر  ،٢٠١٢ثــم أدى القسم
أمــام مجلس األمــة في  ١٥فبراير،
أي بعد تاريخ توقيع العقد الذي
ذكرته الوزيرة.
ً
وق ــال إن الــوزيــرة ذك ــرت أيضا
في إجابتها أن المناقصات الثانية
وال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة وال ـخــام ـســة
تـمــت تــرسـيـتـهــا فــي عـهــد الــوزيــر
ً
ال ـم ــوي ــزري ،مـبـيـنــا أن الصحيح
أن المناقصات األربــع تم طرحها
وترسيتها قبل وجوده في الوزارة
وكل ذلك كان في عام .٢٠١١
وأضـ ـ ــاف« :ع ــرف ــت أن ال ــوزي ــرة
قدمت شكوى إلــى النيابة ،وهــذا
ح ـق ـهــا ف ــي أن ت ـت ـخــذ أي وسـيـلــة

العدساني 100 :إصابة بالسرطان
بالكويت لكل  100ألف نسمة
أكد النائب رياض العدساني
أن مــرض الـســرطــان يعتبر من
أك ـبــر الـمـشــاكــل الـصـحـيــة الـتــي
ت ــواج ــه دول ال ـع ــال ــم ومـ ــن أهــم
اسـبــاب الوفيات على الصعيد
العالمي ويعتبر السبب الثاني
ل ـل ــوف ـي ــات فـ ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
م ــوض ـح ــا أن مـ ـع ــدل اإلص ــاب ــة
لدى المواطنين يصل الى 100
اصابة لكل  100ألف نسمة وذلك
حسب ما ذكره المختصون.
وشدد العدساني في تصريح
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
لمكافحة السرطان على تقديره
للجهود القائمة ولكن يتطلب
المزيد مــن الجهد مــن الجهات
المسؤولة وعلى رأسها وزارة
الصحة وذلك لمواكبة التطورات

الطبية واالرشادات في الفحص
وال ـك ـشــف الـمـبـكــر وال ـعــاجــات
الخاصة بمرض السرطان للحد
من اإلصابات وعالج المصابين.
وأض ــاف العدساني أن على
كافة الجهات المسؤولة القيام
بواجباتها المطلوبة والسعي
ل ـت ـش ــدي ــد الـ ــرقـ ــابـ ــة خ ــاص ــة أن
الوقاية خير من العالج ومنها
وزارات التجارة والبلدية وهيئة
الغذاء وإدارة الجمارك وجهاز
المنافسة فيما يتعلق باألغذية
الـمـســرطـنــة أو غـيــر الفحوصة
أو غ ـي ــر ص ــال ـح ــة لــاس ـت ـهــاك
اآلدمـ ــي أو الـمـمـنــوعــات بشكل
عــام أيـضــا على وزارة الصحة
تـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
للمرضى ووضــع خطة وقائية

وانشائية من خالل زيادة بناء
مستشفيات ومراكز متخصصة
كــون ان المستشفيات الحالية
ال تـ ـسـ ـت ــوع ــب اعـ ـ ـ ـ ــداد م ــرض ــى
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ن ـســب
الزيادة المرضى بزيادة تعداد
السكان موضحا أنها قضية في
غاية األهمية.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي :البـ ــد من
تكثيف التنسيق من قبل وزارة
ال ـص ـحــة م ــع اإلدارة الـمــركــزيــة
لـ ــإ ح ـ ـصـ ــاء ووزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
وذل ــك فــي إع ــداد اإلحـصــائـيــات
وال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة
واإلرشادية والوقائية ،سائلين
المولى عز وجل أن يكتب الخير
والشفاء العاجل لكل المرضى
ويحفظ الجميع من كل مكروه.

«الخارجية» واجهت صندوق التنمية بقيمة
القروض والمنح المقدمة لدول العالم

شعيب المويزري

ت ــراه ــا مـنــاسـبــة ب ــأي أم ــر يتعلق
ب ـه ــا ،ول ـك ــن ه ــذا ال يـعـنــي حجب
ً
أي مساءلة عنها» ،مشيرا إلى أنه
سيزود لجنة التحقيق في كارثة

وجه النائب ثامر السويط سؤاال برلمانيا الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،قال في مقدمته :نشرت
ً
إحدى الصحف المحلية خبرا حول تعميم وزارة الخارجية في شأن
توفير جهاز للبصمة إلثبات الحضور واالنصراف للدبلوماسيين
العاملين في جميع بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
وعلى ضــوء ما سبق طلب اجابته عن االتــي :ما مــدى صحة ما
ً
جاء في الخبر المشار إليه أعاله؟ إذا كان صحيحا هل أعدت وزارة
الخارجية دراسات حول آلية تطبيق ما ورد في التعميم المشار إليه
وحددت السلبيات وإيجابيات تطبيقه؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
وســأل عــن التكاليف المالية المترتبة على تطبيق مــا ورد في
التعميم المشار إليه بالتفصيل كتكاليف أجهزة البصمة ومكافأة
العمل اإلضافي وغيرها من األعباء المالية ،وأن عمل الدبلوماسيين
في كثير من األحيان يتطلب وجودهم خارج مقر البعثة الستقبال
الــوفــود وحضور المناسبات التي تقيمها البعثات األخ ــرى ،فهل
يوجد توجه لــدى ال ــوزارة لمنحهم مكافأة نظير تكليفهم بمهمة
ً
رسمية خــارج ساعات العمل الرسمية؟ وهل البصمة تمثل عائقا
لهم في أداء مهامهم بالشكل الصحيح؟

الشطي الستثناء
الساكنين بالمناطق
النائية من البصمة

خالد الشطي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس
األمــة ،النائب د .عبدالكريم الكندري ،أن اللجنة
واج ـه ــت إدارة ص ـن ــدوق الـتـنـمـيــة ال ـي ــوم (أم ــس)
بإجاباته التي ّ
قدمها بناء على اجتماع سابق بين
الطرفين ،حيث تركز االجتماع الذي عقد بحضور
مدير الصندوق على آلية تقديم المنح بواقع 234
منحة لـ  80دولة بقيمة  234مليون دينار للدول
وآلية تقديم القروض التي بلغت  6.299مليارات
دينار بواقع  969قرضا وفوائدها وآليات إقرارها
والتعديل عليها ،ودور مجلس إدارة الصندوق في
اتخاذ هذه القرارات.
وأك ــد ال ـك ـنــدري أن الـلـجـنــة ستعقد اجتماعا
قادما أخيرا مع الصندوق لمناقشته بمجموعة
مــن األسئلة التي طرحها أعـضــاء اللجنة أمــس،
وبـعــدهــا ستنجز اللجنة تـقــريــرهــا ال ــذي كلفها
بــه المجلس بــاالطــاع عـلــى ق ــروض الـصـنــدوق،

تمهيدا لرفعه لجدول األعـمــالّ .
وبين أن اللجنة
طـلـبــت تـفـصـيــا كــامــا لـلـمـنــح والـ ـق ــروض الـتــي
قدمها الصندوق وأسماء الشركات الكويتية التي
نفذت مشاريع الصندوق في الخارج ،والتي يبلغ
عددها  ٣١٦مشروعا نفذتها شركات كويتية أو
شركات كويتية متآلفة مع أجنبية ،وأن اللجنة
بحثت بشكل مفصل اآلليات التي على أثرها يتم
اختيار تلك الشركات.
على صعيد متصل ،ذكــر الكندري أن اللجنة
وافقت على مشروع بقانون "اتفاقية" االنضمام
إلى االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار،
كما وافـقــت فــي وقــت سابق على اقـتــراح النائب
عبدالوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات
من المناطق السكنية إلى منطقة السفارات ،لما
تسببه من ربكة لسكان المناطق ،ولتوفير مزيد
من األمن لهذه البعثات الدبلوماسية.

الفضالة يستعجل «الصحية» إلقرار
مكافأة نهاية الخدمة
ط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب يـ ــوسـ ــف
الفضالة نواب اللجنة الصحية
ب ـضــرورة إق ــرار قــانــون مكافأة
ن ـهــايــة ال ـخــدمــة لـلـعــامـلـيــن في
القطاع الخاص.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـف ـ ـض ـ ــال ـ ــة ،ف ــي
تصريح صحافي لمجلس األمة:
ً
«عقدنا فــي الصحية اجتماعا
فــي ديـسـمـبــر  ٢٠١٨مــع اتـحــاد
المصارف وهيئة القوى العاملة
وبعض النقابات والجهات التي
لها عالقة بقانون نهاية الخدمة
الذي تم إقراره في دور االنعقاد
االول وتم التعديل عليه في دور
االنعقاد الثاني لكن تم إفراغه
من محتواه بحكم بعض االمور
التي حصلت مع البنوك».
وأشار الى انه بعد االجتماع
ت ــم االتـ ـف ــاق م ــع ال ـج ـم ـيــع على

آل ـ ـيـ ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وك ـ ــان ـ ــت ه ـن ــاك
تـعـهــدات بـصــرف نـهــايــة الخدمة
كاملة بعد إقراره من قبل مجلس
االمة ،مشيرا الى ان القانون اآلن
ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـم ــواف ـق ــة ،وأتـمـنــى
عقد اجتماع للصحية وموافقة
اعضائها عليه ليتم ادراجه على
جدول اعمال مجلس االمة.
وقــال الفضالة ان «تصريحي
ل ـح ــث ن ـ ـ ــواب ال ـل ـج ـن ــة ال ـص ـح ـيــة
على ضــرورة اقــرار هــذا القانون،
رغـ ــم ك ــام ــل م ـعــرف ـتــي بـحــرصـهــم
ع ـلــى ذل ـ ــك ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
م ـس ـت ـح ـق ــات م ــال ـي ــة ي ـج ــب عـلــى
ال ـم ـص ــارف صــرف ـهــا لـلـمــوظـفـيــن
بالقطاع الخاص.
َّ
وبين انــه تواصل مع اعضاء
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ل ـ ـ ـضـ ـ ــرورة اق ـ ـ ـ ـ ــرار ه ــذا
الـقــانــون ،مشيرا الــى انــه سيعقد

يوسف الفضالة

موتمر صحافيا اخر يخاطب
فيه نواب المجلس بشكال عام
بعد إقراره من اللجنة الصحية
ليتم إقراره من قبلهم.

السويط يسأل الخالد عن الشاهين« :اإليداعات» الجديدة في
جهاز البصمة للدبلوماسيين غاية الخطورة ...وسأقف مع العدساني

الكندري 234 :منحة لـ  80دولة بقيمة  234مليون دينار

«الخارجية» في اجتماعها أمس

األمـ ـط ــار ب ـكــل ال ـم ـس ـت ـنــدات الـتــي
ً
تثبت بالدليل القاطع ورسميا أن
إجــابــة الــوزيــرة تخالف الحقيقة
والواقع.
وأع ـل ــن ال ـم ــوي ــزري عــزمــه ال ــرد
على هذه االتهامات بالمستندات
فــي جلسة ال ـيــوم ،مـشـيــرا إل ــى أن
الجلسة حسب ال ــوارد فــي جــدول
األعـمــال بالبند السابع ستشهد
م ـن ــاق ـش ــة ت ـق ــري ــر «ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة»
ال ـم ـت ـع ـلــق ب ــاس ـت ـج ــواب ــه لــرئـيــس
الوزراء.
وقال المويزري« :يجب أن أمكن
مــن ال ــرد على االتـهــامــات ال ــواردة
ف ــي ت ـقــريــر ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة،
بشأن استجوابي لرئيس الوزراء
قوال ومستندا ،أو سأتخذ إجراء
سياسيا آخر ،وهذا حق دستوري
أمتلكه».

أعناقنا وذمتنا ،ولم تكن للتضاد بين
ً
مطالب النواب ،فنحن جميعا نحمل
لواء الدفاع عن الوطن والمواطن».
وق ــال الــرويـعــي« :الـسـمــع والطاعة
واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـت ـع ــال ـي ــم وت ــوجـ ـيـ ـه ــات
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو هـ ــدف وش ـ ــرف لـنــا،
فمن سموه نتعلم ونستقي الحكمة
واألط ـ ــر ال ـم ـح ــددة ف ــي ال ـح ـفــاظ على

الـمـكـتـسـبــات ال ــدس ـت ــوري ــة وتـحـقـيــق
المقاصد الوطنية».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «األصـ ـ ـ ــل فـ ــي ال ـع ـمــل
الـ ـنـ ـي ــاب ــي االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ف ـ ــي وجـ ـه ــات
النظر ،مع التأكيد على االتفاق على
المصلحة الوطنية وصيانتها».

قــدم النائب خالد الشطي
اقـ ـت ــراح ــا ب ــرغ ـب ــة نـ ــص عـلــى
استثناء العاملين في المواقع
الخارجية والمناطق البعيدة
والنائية التابعين لـلــوزارات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة وال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاك ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدن
االسكانية الـجــديــدة الواقعة
في المناطق النائية في الدولة
من البصمة واستبدالها بما
يتناسب مع طبيعة العمل.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـطـ ــي :بــال ـن ـظــر
ال ـ ــى وجـ ـ ــود فـ ـئ ــات تـسـتـحــق
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
وذ ل ــك حـســب طبيعة عملهم
أو مناطق سكنهم ،قدمت هذا
االقتراح.

طـ ـ ــالـ ـ ــب ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
الـ ـش ــاهـ ـي ــن بـ ــوضـ ــع ق ــوانـ ـي ــن
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي «الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف
الـقـيــاديــة» و«الـشـفــافـيــة وحــق
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات»
و«االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب» فـ ـ ــي م ـق ــدم ــة
األولويات التشريعية ،بهدف
تحقيق إصالحات أكثر جدية
ف ــي ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
وال ـ ـ ــرش ـ ـ ــوة والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاول ع ـلــى
األموال العامة.
وقال الشاهين في تصريح
صـحــافــي ف ــي الـمـجـلــس امــس
إن م ــا أث ـ ـ ــاره ال ــزم ـي ــل ري ــاض
العدساني بشأن وجود قضية
«إيداعات» جديدة أمر في غاية
الخطورة واألهمية ،مشيرا إلى
أنه سيقف معه فيما سيتخذه

أسامة الشاهين

من خطوات رقابية وتشريعية
بهذا الصدد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ع ـ ـلـ ــى وزيـ ـ ــر

ال ـم ــال ـي ــة د .ن ــاي ــف ال ـح ـجــرف
ووح ـ ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،إلح ــال ــة
المتهمين بتضخم حساباتهم
البنكية إلى النيابة العامة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن تـ ـ ـق ـ ــدم دولـ ـ ــة
الكويت  7مراتب في الترتيب
الدولي لمؤشر مدركات الفساد
لسنة  2018يجب أال يجعلنا
نعيش في «وهم» نجاح جهود
اإلص ـ ـ ـ ــاح وت ـج ـف ـي ــف م ـنــابــع
الفساد خــا صــة عندما نقارن
ال ــوض ــع ف ــي  2018بــالـمــراتــب
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا الـ ـك ــوي ــت فــي
أ ع ـ ــوام  2003و 2004و2005
ب ــوص ــول ـه ــا إلـ ــى الـ ـم ــراك ــز 35
و 44و.45

٦

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4034اﻟﺜﻼﺛﺎء  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  30 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺘﺮاف »«CIO 100

اﻟﻤﻀﻒ أﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻟﺒﻨﻚ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺨﺸﺘﻲ

ﺣـ ـ ـ ـ ــﺎز ﻓـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ ﻧ ـﻈ ــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاف اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ
 ،CIO 100اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ أرﻗــﻰ
ُ
وأرﻓ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻀ ـ ــﻒ،
أﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ﻧ ـﻈــﻢ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﻣـﻬـﻨـﺌــﺎ
إﻳﺎﻫﻢ ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎد اﻟﻤﻀﻒ ﺑﺠﻬﻮدﻫﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺑﺪورﻫﻢ ﻓﻲ

ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻹدارات
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺣ ـﺒ ــﺎري اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺘــﻲ ،ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن ،أﻣــﺲ ،إن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﻬــﺎدة ﻣــﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ؛ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮا ﻟ ـﻨ ـﺠــﺎﺣــﻪ
ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـﻌــﺎ ﻳـﻴــﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ وإدارة ﻣ ـﺨ ــﺎ ﻃ ــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ ،وﺟ ـ ـ ــﻮدة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
ﻧ ـﻈ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎل ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث،
واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺣﻠﻮل وﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻨﻈﻴﻢ
رﻗﺎﺑﺔ دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﺳﺮﻳﺔ
وﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ً
ﺻﺮف  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﺮوﺿﺎ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﻋﻠﻦ »اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن« ،أﻣــﺲ ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻗــﺮوض اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  29.877.155ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓـ ــﻲ إﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﺑﻠﻎ  200أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ 170
أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺔ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ،و 30أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟ ـﻘ ــﺮوض اﻟـﻤـﻤـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻗﺴﺎﺋﻢ
ﺧﺎﺻﺔ  1.681.369ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺿﺎف أن اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  18.298.980ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺮوض ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻴﻮت 5.329.338
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ﺻﺮف  129.633أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
وﺗــﺮﻣ ـﻴــﻢ اﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎص ،و 1.552.305ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﺘــﻮﺳ ـﻌــﺔ وﺗ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻــﺮف  129.633أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻟﻘﺮوض
اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ واﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟ ـﺨــﺎص ،و15.530
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻘﺮوض وﻣﻨﺢ ﺑﻴﻮت ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 2.870.000ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟـﺨـﺸـﺘــﻲ ،أن ﻣﻦ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻷﺳـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻨــﺪت
إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨــﺢ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻟـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺣﻤﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ
ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﻛ ـﻔ ــﺎءة واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮارﻳــﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ،Active –Active Sites
واﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت Storage
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت Databases
واﻟ ـ ـﺤ ـ ــﻮﺳ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
 ،Virtualizationوذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﻜﻔﺎء ة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺣﻠﻮل ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

إﻧﺠﺎزات ﺣﺎﻓﻠﺔ
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳـﺤـﻈــﻰ
ﺑـﺴـﺠــﻞ ﺣــﺎﻓــﻞ ﻣ ــﻦ اﻻﻧـ ـﺠ ــﺎزات
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛـﻔــﺎء ة اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣــﻦ اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ،ﻣﺎ
ﻳ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮوﻧــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣ ـﺠ ــﺎراة اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎء ة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ّ
وأﻛـ ــﺪت أن اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻋ ــﺰزت
ﺛـﻘــﺔ اﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﺑـﻘــﺪرة

ﺻﻼح اﻟﻤﻀﻒ

اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣــﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺘﻄﻮرات
وإدارة ﻣـ ـﺨ ــﺎ ﻃ ــﺮ ا ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋـ ّـﺒــﺮت ﻋــﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ واﻋـﺘــﺰازﻫــﺎ
ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﻜــﺲ
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﺖ ﻓ ــﻲ
ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ وﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ ﻗ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت وآﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ووﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ
وﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن اﻟﺸﻬﺎدة
ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل.

local@aljarida●com

»ﺻﺤﺘﻚ ﺗﻬﻤﻨﺎ« ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أﻣﺲ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﺻﺤﺘﻚ ﺗﻬﻤﻨﺎ« ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
وﺣﻀﻮر وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د.
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم م.
ﺑﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن.
وﺻــﺮح ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋ ـﻤــﺮ اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ ﺑ ــﺄن ﻫــﺬه
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮص

اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺗـ ـﺠ ــﺎه ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ــﻼﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﻲ
ً
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎدات
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻛـ ــﺰ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻋـﻴــﺔ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺸﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﺮاض واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
»اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ« أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ

اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ اﻻوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀــﺎﺣ ـﻴــﺔ
اﻻوﻟﻰ  N1ﻣـﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  279ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 400م 2ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ .2015/12/21
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻣـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻻول ،اﻧـﻬــﺎ ﺣــﺪدت
ً
ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ
ً
ﻳﻜﻮن ﻏﺪ اﻻرﺑﻌﺎء ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن
ً
اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻮﻋﺪا ﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ.

ﱢ
»اﻷﺑﺤﺎث« :ﻧﺴﺨﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛــﺪت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،د .ﺳـﻤـﻴــﺮة اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻋ ـﻤــﺮ ،ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟ ـﻤــﻮارد ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ ودﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻤ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺳ ـﺘــﺰراع اﻷﺣـﻴــﺎء
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ( ،اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﻪ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ »اﻷﺑﺤﺎث« ،أﻣﺲ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
ﱠ
أن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳـﺘــﺰراع اﻷﺳﻤﺎك واﻷﺣـﻴــﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﺒﻞ

ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ذﻛ ـ ــﺮت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة داﺋـ ـ ــﺮة اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟـﺘـﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ،ﻧـﻬــﻰ اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ ،أن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﺳـﺘـﻌــﺮض وﻧــﺎﻗــﺶ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ وﻣـﻤـﻴــﺰة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة ﺳﻨﻮات ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ُﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺮض
اﺗـﺠــﺎﻫــﺎت اﻷﺳ ــﻮاق واﻟ ـﻄــﺮق واﻷﺳــﺎﻟـﻴــﺐ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﺳـﺘــﺰراع اﻷﺣـﻴــﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻌﻄﺎء.
وأﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻌﺮض ﺿﻢ أﺣﺪث
ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺰراع اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

٧
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« :اﻟﻌﻔﻮ اﻷﻣﻴﺮي ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة
ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ
واﻟﻘﻀﺎء
ُ
دلبلا

•
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ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل

ﺨﺮج اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء
أﻛﺪت أن ﺻﺪوره ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳ ِ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻋﻔﻮ أﻣﻴﺮي
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
اﻟﻤﺴﺎس او اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻔﻮ اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة.

اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«
ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ
وﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ
ﺧﺎص

أﻛ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ
اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أو ﺿﺪﻫﻢ إذا
ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛــﻢ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻌﻔﻮ اﻷﻣﻴﺮي
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ،وﻻ
ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ أو
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ »اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺰ« ،ﻓــﻲ
ﺣ ـﻴ ـﺜ ـﻴــﺎت ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺼ ــﺎدر
ﺑ ـ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎر
ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ وﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ
وﻋــﺰﻣــﻲ اﻟـﺸــﺎﻓـﻌــﻲ وﺷـﺤــﺎﺗــﺔ
إﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ وﺟ ـ ــﻼل أﺣـ ـﻤ ــﺪ ،إن
ﺻـ ــﺪور اﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ
ً
ﻣﻦ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار
اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ا ﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋــﻦ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟ ـﺼــﺎدر ﻳـﺨــﺮج اﻷﻣــﺮ ﻣــﻦ ﻳﺪ
اﻟﻘﻀﺎء.

اﻟﻌﻔﻮ
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻗﻀﺖ ﺑﺈداﻧﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ
ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺟ ـﻨــﺎ ﺋ ـﻴــﺔ إﻻ أ ﻧ ــﻪ ﻗـﺒــﻞ
ﻧـﻈــﺮ ا ﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺻــﺪر
ﻋـﻔــﻮ أﻣ ـﻴــﺮي ﻋـﻨــﻪ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺳــﻮم
ر ﻗ ــﻢ  161ﻟـﺴـﻨــﺔ  ،2017و ﻓــﻲ
ذات ﻣــﻮ ﺿــﻮع اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺎﺛﻞ
اﻟ ـﻤــﺮﻓــﻮع ﻣ ـﻨــﻪ أﻣـ ــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ،إن اﻟﻤﻘﺮر

اﻟﻄﻌﻦ
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺎم
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻗــﺎﻟــﺖ
»اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺰ« ﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴـ ـﺜـ ـﻴ ــﺎت
ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ان اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮاد اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺣــﻖ
ﺷ ـﺨ ـﺼــﻲ ﻟ ـﻤــﻦ ﺻ ــﺪر اﻟـﺤـﻜــﻢ
ﺿــﺪه ﻳﻤﺎرﺳﻪ أو ﻻ ﻳﻤﺎرﺳﻪ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳــﺮى ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ،
و ﻟـﻴــﺲ ﻷ ﺣــﺪ ﻏـﻴــﺮه ان ﻳﻨﻮب
ﻋـﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻫــﺬا اﻟـﺤــﻖ
اﻻ ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ان
ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﺎﻟـﻄـﻌــﻦ إﻣــﺎ
ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ او ﻣﻤﻦ ﻳﻮﻛﻠﻪ
ﻟﻬﺬا ا ﻟـﻐــﺮض ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺧﺎﺻﺎ
او ﺗــﻮ ﻛـﻴــﻼ ﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻳ ـﺨــﻮل ﻟﻤﻦ

ﱢ
ﻧﻔﺬوا اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ
ذﻣﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ!

ﻗــﺮر ﺑــﺎﻟـﻄـﻌــﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﻫــﺬا
اﻟﺤﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
وأ ﺿـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﺖ ان ا ﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎ ﻣ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺮر
ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﻌــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ ﺑـﺼـﻔـﺘــﻪ
وﻛـ ـﻴ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﺷ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻄــﺎﻋــﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﺼﻔﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ وﻛ ـﻴــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻜــﻮم
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟـﺘــﻮﻛـﻴــﻞ ،وﻗــﺪ ﺧـﻠــﺖ اﻷوراق
ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻷ ﺧـﻴــﺮ اﻟﺼﺎدر
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻟــﻮﻛـﻴـﻠــﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﺼﺮﺣﺎ
ﺑ ــﻪ ﻟ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﻞ ﺑ ـﺘــﻮﻛ ـﻴــﻞ ﻣ ـﺤــﺎم
ﻟـﻠـﺘـﻘــﺮ ﻳــﺮ ﺑــﺎ ﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ او
ﻏ ـﻴــﺮ ذﻟـ ــﻚ ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﻓ ــﺈن ﻫــﺬا
اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻗــﺪ ﻗــﺮر ﺑــﻪ ﻣﻦ
ﻏ ـﻴــﺮ ذي ﺻ ـﻔــﺔ ﻣـﻔـﺼـﺤــﺎ ﻋــﻦ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ.

رﻓﻀﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺤﺎم ﻋﻦ
ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ
ٍ
اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻠﺖ أوراق
اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻨﻪ

ﱠ
»اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

اﻟﻘﻀﺎء أﻛﺪ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮت ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﺰ
ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰا ﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ أن ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪم ﺗ ـ ـﺠ ــﺮ ﻳ ــﻢ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻧ ـﺼــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻠــﻮم وﺻ ـﻘــﻮر اﻟ ـﻌــﺰ،
اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﺗـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻌــﺪم
وﺟـ ــﻮد أداة ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ أو ﻗــﺮار
ﺻــﺎدر ﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ،
ﻳ ـﻌــﺪ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﻓ ـﻬــﻢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
ﺧﺎﻃﺊ ﺣﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع أن ﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺷــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺿﻮء أدﻟﺔ اﻟﺜﺒﻮت ،وأﺻﺪرت
ﺣـﻜـﻤـﻬــﺎ دون ﺗـﻤـﺤـﻴــﺺ ﻷدﻟــﺔ
اﻟﺪﻋﻮى واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ.

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑــﺈداﻧــﺔ ﻣــﻮاﻃــﻦ اﻧـﻀــﻢ اﻟــﻰ
ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ ُﺻـﻨـﻔــﺖ ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ
ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،إن اﻟﻌﺒﺮة ﻓــﻲ ﺣﻈﺮ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺔ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻫﺪم اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأوﺿ ـﺤــﺖ أن اﻟـﻨــﺺ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎدة  30ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  31ﻟﺴﻨﺔ  1971ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ
أﺣـﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺠــﺰاء رﻗــﻢ  16ﻟﺴﻨﺔ 1960
ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻫﺪم اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑـﻄــﺮق ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ أو اﻟــﻰ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎض ﺑﺎﻟﻘﻮة

ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل

ﺗﺴﺎؤل

ﻟﻤﺎذا ﻻ ّ
ﺗﻘﻮي وزارة اﻟﻌﺪل ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﻟﺮﻗﻌﻲ؟ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺿﺮوري ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﻗﺎﻋﺎت
ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ.

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﻟﺮﻗﻌﻲ ،واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻘﺮر وﻗﻒ اﻟﺪﻋﺎوى ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺰاء
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،دون ﺗﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼﻧﺎت.

اﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﻲ اﻟﻤﺌﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ،ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﺑﻼ ﺣﻞ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪدا.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
أن ﺗﻌﻤﻞ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ،
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻌﺪم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز  15ﺳﻨﺔ
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﻮن واﻟ ــﺪاﻋ ــﻮن ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز
 10ﺳ ـﻨــﻮات ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﺷ ـﺘــﺮك ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت،
وﻫ ــﻮ ﻋــﺎﻟــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺮض اﻟـ ــﺬي ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻟــﻪ ﻳ ــﺪل ﻋﻠﻰ
أن اﻟــﺮﻛــﻦ اﻟـﻤــﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺤﻈﻮرة واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺎط أﻳــﺎ ﻛــﺎن ﻧﻮﻋﻪ أو ﻗﺪره
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑــﻪ اﻟـﺠــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع ﻳﺘﺴﻢ ﺑـﻘــﺪر ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻪ  -ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو
ﻫﻴﺌﺔ  -وأﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﻤﺎه ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﺎ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،وأن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻫﺬه
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت او اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت او ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت وﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻈﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺼﺪور
ﻗﺮارات أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺮة
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟــﺬي ﺗﻬﺪف اﻟﻴﻪ ﻣﻤﺎ أﺷــﺎرت اﻟﻴﻪ
اﻟﻤﺎدة  30ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴﺎه وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ،
وأن ﺗﺘﺠﻪ إرادﺗﻪ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض وﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ.

اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض
ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮرة ﻟﻠﺴﻠﻮك
او اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ّ
اﻹﺟ ــﺮاﻣ ــﻲ -ﺑ ـﻐــﺾ اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻋـﻤــﺎ اذا ﻛ ــﺎن اﻟـﺠــﺎﻧــﻲ
ﻗــﺪ ﺳــﺎﻫــﻢ أو ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ ﻋﺪﻣﻪ
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻤﺤﻈﻮرة واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ واﻻﺷﺘﺮاك
ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﻔﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ
ﺑــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮع ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻮى وﻋـﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ ،وﻣﺎ
دام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف وﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﺮ
ﻋﻘﻼ ﻣﻊ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺨﻼص ،وﻛــﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﺟﻤﺎع ﻣﺎ ﺑﺮر ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎءه ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟـﻴــﻪ ﻗـﻴــﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺎﻟـﺒــﺮاء ة ﻋﻠﻰ
دﻋــﺎﻣــﺔ واﺣ ــﺪة أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻫــﻲ اﻧــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻧﺺ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻧﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم،
ﺻﻘﻮر اﻟﻌﺰ« ،اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
اﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد أداة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻛﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎت
او ﺟﻤﺎﻋﺎت او ﻫﻴﺌﺎت ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎن اﻟﻤﺴﻤﻴﺎن »ﻧﻈﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم وﺻﻘﻮر
اﻟ ـﻌــﺰ« ﺣـﺘــﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ إﻋ ـﻤــﺎل ﻧــﺺ اﻟ ـﻤــﺎدة  30ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  31ﻟﺴﻨﺔ  1971ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻦ.

اﻟﻨﻈﻢ
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻈــﻮرﺗ ـﻴــﻦ ﻫ ـﻤــﺎ »ﻧـ ـﺼ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻠــﻮم ،وﺻ ـﻘــﻮر
اﻟﻌﺰ« :واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮي اﻟﻤﻨﺎﻫﺺ
ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟــﺪاﻋــﻲ اﻟــﻰ ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ
ﻫــﺪم ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎض ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
وذﻟــﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﻘــﻮة واﻟـﻌـﻨــﻒ واﻟ ــﺪﻋ ــﻮة اﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ ﺿﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻘﺐ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﺎﺗﻴﻦ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ اﻧﺘﻘﻞ اﻟــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ دوﻟــﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ وﺗﺪرب ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح واﻟﺬﺧﻴﺮة ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻗﺎﺗﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻣﺪﻫﻢ
ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣــﻮال ،ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وﻋﻘﺐ ﻋﻮدﺗﻪ
ﻟﻠﺒﻼد ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ.

ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ إن اﻟﻌﺒﺮة
ﻓــﻲ ﺣﻈﺮ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧــﻼف اﻟﻤﺎدة
 30ﻟﺴﻨﺔ  1960اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ ،ﻫ ــﻮ ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺮض اﻟ ــﺬي
ﺗـﻬــﺪف اﻟـﻴــﻪ واﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟــﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ،وﻛــﺎن اﻟـﺜــﺎﺑــﺖ ﻣــﻦ اﻷدﻟ ــﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ
ﺑ ـﻴــﺎﻧ ـﻬــﺎ أن ﻏـ ــﺮض ﺟ ـﻤــﺎﻋ ـﺘــﻲ ﻧ ـﺼ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻠــﻮم
وﺻ ـﻘــﻮر اﻟ ـﻌــﺰ اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ اﻧ ـﻀــﻢ اﻟـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﻫﻮ
ﻫــﺪم اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ واﻻﻧـﺘـﻘــﺎض ﺑــﺎﻟـﻘــﻮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗﻌﻄﻴﻞ أﺣـﻜــﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬــﺞ اﻟـﻔـﻜــﺮ اﻟـﺘـﻜـﻔـﻴــﺮي
اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻰ ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻐﻴﺔ ﻫﺪم ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎض ﺑﺎﻟﻘﻮة
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻄــﺮﻳــﻖ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺿــﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ وأﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑــﻪ أرﻛ ــﺎن ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ اﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ اﻟــﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
»ﻻﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻜﺴﻮﻧﻴﺔ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ« ...ﻗﻴﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗـﻠـﻔــﺰ ﻳــﻮ ﻧـﻴــﺔ ﺑــﺄوا ﺋــﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻛــﺎن
ﻳ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ دﻳـ ــﻚ ﻛ ــﺎﻓ ــﺖ وﻫـ ــﻮ ﻣ ـﻤــﻦ وﺛــﻖ
ﻓﻀﻴﺤﺔ ووﺗﺮﻏﻴﺖ وإﺟﺮاء ات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ آﻧﺬاك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ ﻣﻊ
ا ﻟـﺴــﺎ ﺳــﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
واﻟـﻌـﺒــﺎرة ﺗﺠﺴﺪ إدﻣــﺎن ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺼﺤﻒ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ً
ﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ــﺎ أدى آﺧ ـ ـ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ ﺳ ـﻘــﻮط
واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻧ ـﻴ ـﻜ ـﺴــﻮن اﻟـ ــﺬي
ﻛ ــﺎن ﻗــﺪ اﻛ ـﺘ ـﺴــﺢ ﻗـﺒـﻠـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪة ﺳ ـﻨــﻮات
اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺑــﺄﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ أﺻ ـ ــﻮات  49وﻻﻳـ ــﺔ أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻣﻦ أﺻﻞ  .50ﻧﻴﻜﺴﻮن اﻟﺬي ﺗﺤﻮل ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ إﻟﻰ ﻣﺠﺮم ﻣﻬﻮوس
أﻧﻘﺬه ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻔﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي
ﺗﻼه ،ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد.
اﻹﺷﺎرة ﻟﻨﻴﻜﺴﻮن وووﺗﺮﻏﻴﺖ اﻵن ﻣﺎ
ﻫﻲ إﻻ ﻻﻗﺘﺮان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ
ﺟ ــﺮت ﻓــﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟ ـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻣ ــﻊ أﺣـ ـ ــﺪاث ﺑ ـ ــﺪأت ﻗ ـﺒــﻞ ﺛـ ــﻼث أو أرﺑ ــﻊ

ﺳﻨﻮات ،ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ .وإذ ﻳﺼﺢ وﺿﻊ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ
اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺮاء ،إﻻ أن أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻷﺣ ـ ــﺪاث
ﺗ ــﺪور ﺑﻔﻠﻚ ﻣـﺘـﻜــﺮر وﻣـﻬــﻢ وﺟ ــﺪي وﻫــﻮ
اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .وأﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺣـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺣ ـﺒــﺔ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﻲ ﻻﺳﺘﺠﻼء اﻟﻮاﺿﺢ:
) (1اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺨــﺎص اﻟـﻤـﻨـﺼـ ّـﺐ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺮوﺳــﻲ
ﺑـﻬــﺎ (2) .اﻹداﻧـ ــﺎت واﻻﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـﻤــﻦ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ
وإدارﺗ ـ ـ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ (3) .اﻟـﻬـﻠــﻊ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺣ ــﻮل ﺗــﺪﺧــﻞ ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﺑﺒﻌﺾ
ﺑ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ .وﻛــﺬﻟــﻚ
ﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻼء وﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻤـﺒـﻬــﻢ ﻣ ـﺜــﻞ(1) :
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺗﻬﺎم وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺲ
ﺑ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ رﺋـ ــﺎﺳ ـ ـﺘـ ــﻪ؟ ) (2ﻫــﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻌﻔﻮ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻪ؟
) (3ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ؟ ) (4إﺟ ــﺮاء ات
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاب وﻃ ـ ـ ــﺮح اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
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ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓــﻲ ﻗـﻀــﺎء ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺻـ ــﺪور اﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد أﻳ ـ ـ ــﺎ ﻛ ــﺎن
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪار اﻟـ ـﻌـ ـﻔ ــﻮ ﻋـ ـﻨ ــﻪ ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن
ﻳﻔﺼﻞ ﻓــﻲ ا ﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ا ﻟـﻤــﺮ ﻓــﻮع ﻋــﻦ اﻟﺤﻜﻢ ا ﻟـﺼــﺎدر
ﺑـ ـﻬ ــﺎ ُﻳ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ِـﺮج اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻳــﺪ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ،ذﻟ ــﻚ ان اﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ ﻋــﻦ
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻧـ ــﺺ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة
 75ﻣـ ــﻦ ا ﻟ ــﺪ ﺳـ ـﺘ ــﻮر وا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة
 239ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎ ﻧ ــﻮن اﻻ ﺟـ ـ ــﺮاء ات
واﻟـﻤـﺤــﺎﻛـﻤــﺎت اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ ﻫﻮ
ﻋـﻤــﻞ ﻣــﻦ أﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة ،ﻻ
ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ أو
اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺻــﺪر
اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻌﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ،و ﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﺑـ ـﻌ ــﺪم ﺟ ـ ـ ــﻮاز ﻧ ـﻈــﺮ
اﻟﻄﻌﻦ.

ﻣﺮاﻓﻌﺔ

اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺎل أراد ذﻟــﻚ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛـ ــﻞ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﺳـ ـﺌـ ـﻠ ــﺔ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﺗـﻤـﺜــﻞ
ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮم وﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺠﻮاب اﻷﻛﻴﺪ.
ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﻮ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻀﻼت وﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ
أو اﻗـﺘــﺮاﻧـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺄﺳﺎس دﺳﺘﻮري وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻇﻦ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس .واﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إذ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻋــﺎم  1977ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺟﺰاء ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻤﺠﺪ ﺑﻌﻨﻮان
»رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة :اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻪ
وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ« ،أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻌﻴﻨﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻻت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻓــﺄرﺟــﻮ ﻗـﺒــﻮﻟـﻜــﻢ ﻟـﻠـﺠــﺮﻋــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ً
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ.

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺼــﺪر
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋـﺸــﺮات اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺿـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻻدارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ،
ﻛ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت
ووزارات ا ﻟ ـ ــﺪو ﻟ ـ ــﺔ ،ﻳـﻜـﺸــﻒ
اﻟـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﻲ اﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎع
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻ ﺣ ـﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
وﻗﺪ ﻓﺎق ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم  120ﻗﻀﻴﺔ،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﺜـﻴــﺮ ﺗ ـﺴ ــﺎؤﻻ ﻋﻦ
اﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن وﻋـ ـ ــﺪم اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ؟!
ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻟ ـﺠــﺄ أﺣــﺪ
اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎ
اﻟـﺤـﻜــﻢ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء ﻗ ــﺮار ﺗﺨﻄﻴﻪ
ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻋـ ــﺪد
ﻣـ ــﻦ زﻣـ ـ ـ ـ ــﻼؤه ،وﺻ ـ ـ ــﺪر ﺣـﻜــﻢ
ﻗ ـﻀــﺎﺋــﻲ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺘــﻪ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء
اﻟﻘﺮار ،وﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ اﻻﻣﺮ اﻟﻰ
اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻻول ﻓــﻲ اﻟ ــﻮزارة
ﻋــﻦ أﻣــﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ رﻓﺾ
ووﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪم
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ،ووﺿﻊ اﺳﻤﻪ وﺧﺎﺗﻢ
اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ ،رﻏ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎوﻻت
اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻪ اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻨﺖ وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣـﺘـﻨــﺎع ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ
ﻟـﺠــﺄ ذات اﻟـﻀــﺎﺑــﻂ اﻟـﺼــﺎدر
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟـﺤـﻜــﻢ إﻟــﻰ رﻓــﻊ
دﻋــﻮى اﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ،
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء اﻟـﻘــﺮار
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋــﻲ ،وﻃــﺎﻟــﺐ
اﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺈﻟـ ـ ــﺰام اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆول
ﺑ ـﺸ ـﺨ ـﺼــﻪ ﺑ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﻪ ﻣــﻦ
ﺟﺮاء ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻨﺎع.
ورﻏ ــﻢ أﻧـﻬــﺎ ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ ،ﻓــﺈن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى
وأﻟﻐﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﺒﻲ وﺣﻜﻢ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻤﺒﻠﻎ 5
آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ ان ﻳﺴﺪد
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆول اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ ﻣــﻦ ﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺨﺎص!
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺠﺄ ذﻟﻚ اﻟﻀﺎﺑﻂ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺻﻴﻐﺔ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻢ واﺗـ ـﺨ ــﺎذ
إﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻟــﻢ ﻳﺠﺪ
اﻣﺎﻣﻪ اﻻ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆول اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻤﺄﻣﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻄﺮق
ﺑــﺎب ﻣﻨﺰﻟﻪ وﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺈﺗﻤﺎم
اﻟﺤﺠﺰ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ ،ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻟﻠﺤﻜﻢ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻀــﺎﺑــﻂ ،وﻫ ــﻮ اﻻﻣـ ــﺮ اﻟــﺬي
اﺛــﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺬي
ﻓ ــﻮق ﺻــﺪﻣـﺘــﻪ ﻣـﻤــﺎ ﺣ ــﺪث ﻟﻪ
أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ﻟﻤﺎ
ﺳﻴﺤﺪث ،وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻫﺬا
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ،
ً
ﻣـﺘـﺴــﺎﺋــﻼ :ﻛـﻴــﻒ ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء ان
ً
ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﺿﺪي؟!
وﻗﺎم اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ
اﻟــﻰ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻓ ــﺎرق ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻷﻣـ ــﺮ ،ﻓـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻓ ــﺎروق
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ،وﻋ ـﻬ ــﺪ
ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺣﻴﻨﻬﺎ د.
وﺣﻴﺪ رأﻓﺖ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﺘﻮى
ﺑﻤﺠﻠﺲ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻻﻣﺮ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أﺑﻠﻐﻬﻢ
د .وﺣﻴﺪ رأﻓــﺖ أن ﻫــﺬا ﺣﻜﻢ
واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت.
ورﻏﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ
ﺿــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆول ﺧـﺼـﻤــﺎ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻌﺎﺷﻪ وﺧﺼﻤﺎ آﺧﺮ
ً
ﻣـﻘـﺴـﻄــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﺮﺗـﺒــﻪ ،إﻟــﻰ ان
اﻧﺘﻬﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﺈﻳﻔﺎﺋﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻨﺘﻪ
واﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم!
ذﻟ ـ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋــﻲ
اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻣــﺎزال ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ
اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﻳﻤﺜﻞ
رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﻻﺣﻜﺎم ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ -ﺣﺎل
ﺗﻌﻤﺪﻫﻢ -ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم ﻣﻦ
ذﻣ ـﻤ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﺮﺿﺔ ﻷﻫﻮاﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﻷن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم ﻳﻌﺪ أﺣﺪ
ﻣ ـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـﻘـﺘـﻀــﺎه،
إﻗﺮارا ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻓﺮاد وﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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اﻟﻤﻀﻒ :إﻧﺠﺎزات »اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ« وﺟﻪ ﻣﻀﻲء ﻟـ»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
ﺑﻮﺣﻤﺪي :ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺣﻤﺪي ،أن
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺣﺮﻳﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻳﻔﺎء
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،أن
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ )ﺑــﺎﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ( ﺗﻌﺘﺒﺮ
وﺟﻬﺎ ﻣﻀﻴﺌﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻫــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟﻬﺎ
ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ إﻟﻰ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻪ
إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
»وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺑﺮاز إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻀﻒ
أﻣﺲ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور
ً
 50ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ،
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر »ﻋ ـﻬ ــﺪ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ
م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺣﻤﺪي ،إن اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻌﻤﻞ و ﻓــﻖ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻓﻲ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺣــﺮﻳــﺺ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
أﺟـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣ ــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﺗﻘﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﻤﺲ
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.
وذﻛــﺮ ﺑﻮﺣﻤﺪي ،أن ﺧﺮﻳﺠﻲ

academia@aljarida●com

اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ ﻟـ  :.ªﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«

»ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ ﻣﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ«
●

اﻟﻤﻀﻒ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻫﻢ اﻫــﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺪ
ﺗــﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺑـﺒــﺮا ﻣــﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﻓ ــﻖ ﻣـﻘــﺎﻳـﻴــﺲ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﻳـﻘـﻠــﻮن ﻛ ـﻔــﺎء ة ﻋــﻦ اي ﻋﻤﺎﻟﺔ
واﻓ ـ ـ ــﺪة ،ﻓ ـﻬــﻢ ﻳ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟــﻮﻃــﻦ
وﻳ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﻮن اﻟ ــﺮﻏ ـﺒ ــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
اﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ.
وأﺿﺎف» :ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻻﺧـﻴــﺮة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﺎ ﺳـﺘـﺤــﺪاث وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺞ ﺗـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ــﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﺗ ـﻠ ـﺒــﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت

اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮم اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻻﻃـ ــﺮاف اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴﻦ واﻟـﺒـﻨــﺎت،
واﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻻدارة
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﻃـﻔــﺎء ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺤــﺪاث
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﺑﻠﻮم ﺿﺎﺑﻂ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻻﻃ ـﻔ ــﺎء ،وﻫ ــﻮ ﺗـﺨـﺼــﺺ ﻓﺮﻳﺪ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ«.
وﺑـ ـ ـ ـ ﱠـﻴـ ـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ ﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ
اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪاث ﺗـﺨـﺼــﺺ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮم
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدن اﻟـﺜـﻤـﻴـﻨــﺔ،
واﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ اﺣــﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪاث ﺗـﺨـﺼــﺺ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮم
اﻟﻔﻨﻲ ﻓــﻲ »اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪات اﻟﺬﻛﻴﺔ«
اﻟ ــﺬي ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛــﻮادر
ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪي إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﺣ ـﺼــﻞ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﻦ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ واﻟـﻤـﻬـﻨــﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻛــﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺷــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻲ واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ
د.ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ أن اﻟﺪﻋﻢ
اﻟـﻤــﺎدي ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻗﻠﻴﻞ ﻓــﻲ ا ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻳـﻨـﻘـﺼـﻬــﺎ أﻳـﻀــﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻴﻦ
وﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«
أ ﻣ ــﺲ ان ﻟ ــﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
و ﻋـﻴــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ،
ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟ ـﻄــﻼﺑــﻲ ،اﻻﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﻘﻠﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ،
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ وﺿـﻌــﺖ
ً
ﺧـﻄـﻄــﺎ ﻛــﺎ ﻣـﻠــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﻼﺋـ ـﺤ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات ﻳﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺟ ـﻴ ــﺪ ﻣـﺜــﻞ
ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر وﺗـ ــﺮﺻـ ــﺪﻫـ ــﺎ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ

دور اﻻ ﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد وا ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮا ﺋ ـ ــﻢ
اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪد واﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،أﻣﺎ أي
ﻇﺎﻫﺮة ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻤﺎدة ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻬﺎ.
وذ ﻛ ــﺮ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ أن ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ »ﻣ ـﻤــﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﺮز اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ
ﻓ ـ ّـﻲ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت ،وﻗــﺪ
ﻣﺜﻠﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟـﻜــﺮة ﻗﺪم
اﻟﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،وﺣ ـﻘ ـﻘ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ،ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ
ﻧﺤﺘﺎج ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت«.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن »اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰء ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ«،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ ﺑ ــﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻣﻴﺰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدي ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب
ودﻋﻤﻬﻢ.

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ

ورش ﻋﻤﻞ ﻟﺨﺒﺮاء ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ »دراﺳﺎت «GUST
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم واﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ
) (GUSTاﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ ورش اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ واﻟ ـ ـﻨـ ــﺪوات
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻌــﺮﻳــﻒ وﺗ ــﺮﺟ ـﻤ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﺗﺮأﺳﻬﺎ
ﺧﺒﺮاء ﻣﻴﺪاﻧﻴﻮن ﺑــﺎرزون ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮرش ﺿـﻤــﻦ إﻃ ــﺎر
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(GSC
ﻻﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪﺛ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﺒــﺎر
ﻟﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺷــﺎرك ﻓﻲ ورش
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻮرش
د .ﺑﺮوس ﻟﻮراﻧﺲ ،أﺳﺘﺎذ ﻓﺨﺮي
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻳﻮك ،ود .ﻣﻴﺮﻳﺎم ﻛﻮك ،أﺳﺘﺎذة
ﻓـﺨــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻮك.

وأﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ د .ﻓﻬﺪ اﻟﺴﻤﻴﻂ
أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺬه
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻟـﻘــﺪ ﻛــﺎن

ﻫﺬا ﻳﻮﻣﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أ ﻣ ـ ـ ــﺲ ،أن ا ﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻷول ﺷـﻤــﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺮآن اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺮي ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬه ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻟﻮراﻧﺲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻋـ ــﺮ وأﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎذ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺒﻴﺐ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻟﻰ أن »ورﺷﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﻀ ـ ُﻴــﺔ ﻟﻬﺎ
أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ :ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻧ ـﻌ ـ ّـﺮف
ا ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻼ ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷدب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻛﻴﻒ ﻧﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﻟﻐﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟـﻬـﻬــﺎ
اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ«.

ﻓﻮز ﻃﻼب »اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ« ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺠﺢ ﻃــﻼب اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﺪى
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﻦ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺑــﺪاع
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛ ــﺮت اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،أن
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﻗــﺎﻣــﺖ
ﻣـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اﻹﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ
أﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮا ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض أﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وﺿﻤﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ــﻲ أﻧـ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻹﻧ ـﺸ ــﺎء
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗ ـﻌــﺰز اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،وإﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﻮن

ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ أن
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ 16
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،وﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨــﺎك أرﺑــﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺣ ــﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺴــﻢ ﻫـﻨــﺪﺳــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻓ ــﺎز ﻗﺴﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وأﻗ ـﻴ ــﻢ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ »ﺟـ ــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟـ ــﺬي ﺣـﺼــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان )ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺎت اﻟ ـ ــﺪورة اﻟـﻤـﻔـﻘــﻮدة
ﻟﻌﻼج اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت واﻟﻤﻜﺎﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ(«،
وأﺷـ ـ ـ ــﺮف ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ د .ﻣــﺮﺗ ـﻀــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻊ ،وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻄــﻼب
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻪ ،وﻫﻢ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻋ ــﻼء اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓـﻬـﻤــﻲ ،وﻳــﻮﺳــﻒ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ــﺪرخ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎدي ،وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﻓﺮﺣﺎت ،وﺟﺎﺑﺮ ﻣﺠﻠﻲ«.
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻌﻤﻠﺖ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﻨﻮان »روﺑــﻮت
رش ﻣﻴﺎه اﻟﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت«،
وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
د .ﻋـ ـ ــﺎدل ﻳ ــﻮﻧ ــﺲ وﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ
ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب،
وﻫــﻢ دﻻل اﻟﺼﻼﺣﻲ وأﺣﻤﺪ
اﻟﺨﻀﻴﺮ و ﺣـﻤــﻮد اﻟﺒﻌﻴﺠﺎن
وﻋﻴﺴﻰ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي وﻣﺤﻤﺪ
أﺣﻤﺪ.
وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻹﻋ ـ ـ ــﻼم ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي،
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻃ ــﻼﺑ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮدﻫ ـ ــﻢ وﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺄﻫ ـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮي» ،إن
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻼب
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ راﺋ ـﻌــﺔ،
وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
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«تقصي الحقائق» سلمت لبوشهري تقرير كارثة األمطار
اللجنة وضعت يدها على مواطن القصور وتوصياتها لتفادي تكرارها
سيد القصاص

انتهت لجنة تقصي الحقائق
في كارثة األمطار من تقريرها
وستناقشه مع وزيرة األشغال
العامة للوقوف على أهم
األسباب التي أدت إلى وقوع
كارثة غرق الشوارع وعدم
تصريف مياه األمطار مع بداية
الموسم.

سلمت لجنة تقصي الحقائق
فـ ــي "ك ـ ــارث ـ ــة األم ـ ـط ـ ــار" وت ـطــايــر
ال ـح ـص ــى ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس قسم
الهندسة المدنية والنظم اإلدارية
فـ ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـت ــرول
بجامعة الكويت د .فهد الركيبي
أمـ ـ ــس ت ـق ــري ــره ــا ال ـن ـه ــائ ــي وم ــا
تــوصـلــت ال ـيــه الـتـحـقـيـقــات التي
أج ــري ــت م ــع م ـســؤولــي األش ـغ ــال
والشركات والجهات ذات العالقة
بشبكات تصريف األمطار والطرق
ف ــي ال ـب ــاد إل ــى وزي ـ ــرة األش ـغــال
ال ـع ــام ــة وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري.
ولفتت مصادر "األشغال" إلى
أن لجنة تقصى الحقائق حرصت
ع ـلــى الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـمــواض ـيــع
التي وكلت اليها بحيادية تامة،
واستمعت إلى الجهات المسؤولة
في ال ــوزارة والشركات ووضعت
يدها على العديد من مواطن الخلل
التي أدت إلى وقوع تلك الكارثة.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة
ستناقش مــع الــوزيــرة بوشهري
التقرير ورؤية الوزيرة حوله وما
توصلت اليه لجنة التحقيقات،
الفتة إلى أن الهدف من التحقيقات
ال ـتــي أج ــري ــت ه ــو ال ــوص ــول إلــى
حلول لتلك المشاكل لكي ال تحدث
مرة أخرى عند هطول األمطار.
ولفتت إلــى أن اللجنة تمكنت
مــن تـحــديــد الـقـصــور فــي العديد
من األعمال والمواقع األمــر الذي
أدى إلى وقوع تلك المشاكل التي
حدثت مع بداية موسم األمطار.

استيعاب الشبكات
فـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ذكـ ـ ــرت
ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن تلك
المشكلة الـتــي حــدثــت تـعــود إلى
أن كـمـيــات األم ـط ــار الـتــي هطلت
على البالد تفوق استيعاب شبكة
األمـطــار ،إضافة إلــى ارتفاع المد

غرقة المناطق خالل نوفمبر الماضي

جنان بوشهري

في البحر ،األمر الذي يصعب معه
تـصــريــف م ـيــاه األم ـط ــار فــي ذلــك
التوقيت إال بعد أن يتغير المد
في البحر.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن "األش ـ ـ ـغـ ـ ــال"
استطاعت من خالل متابعة تلك
ال ـك ــارث ــة ال ــوص ــول إل ــى م ـســارات

السيول ومن ثم يمكن للوزارة أو
الـجـهــات المختصة التعامل مع
تلك المسارات سواء بايقافها من
خ ــال الـ ـس ــدود ،أو وض ــع شبكة
خ ــاص ــة ب ـهــا ي ـم ـكــن م ــن خــالـهــا
تـصــريــف وتـحــويــل تـلــك السيول
عند وقوعها دون أن تعوق حركة

السير على الطرقات مثلما حدث
على الدائري السابع.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن الـ ـ ـك ـ ــوارث
الطبيعية تقع في العديد من دول
العالم ويكون لها نتائج كارثية
في بعض األحيان ،وخالل كارثة
األمـطــار تعاملت الحكومة معها

بـجــديــة وب ـت ـعــاون كــافــة الجهات
واسـتـطــاعــت بــالــرغــم مــن كميات
األمطار الكبيرة تصريفها وإعادة
الطرقات السريعة وحركة المرور
إلى طبيعتها مرة أخرى في وقت
يعتبر قياسيا في التعامل مع تلك
الكوارث.

سلطان بروناي :الدور اإلنساني «الصحة» :نعتز باألداء المتميز لجراحينا «األوقاف» :توفير بيئة صالحة
ً
ً
إقليميا للتعامل مع اإلشعاع للمتعافين من اإلدمان
للكويت ريادي
القطان :نسعى لتكون «الصحة» مركزا
ّ
قدم السفير صالح المطيري ،أمس ،أوراق اعتماده لسلطان
بروناي دارالسالم حسن البلقيه ،سفيرا مفوضا وفوق العادة
للكويت لدى بالده.
وقالت سفارة الكويت لدى سلطنة بروناي دارالسالم ،في
بيان تلقته "كونا" ،إن ذلك جرى خالل مراسم حفل استقبال
رسمي أقيمت بقصر "إستانا نور اإليمان" الملكي.
ّ
وحمل سلطان بروناي السفير المطيري تحياته لسمو
أمير البالد الشيخ صباح األحـمــد ،مستذكرا زيــارة سموه
التاريخية لسلطنة بروناي عام  ،2016والتي كان لها األثر
الطيب لديه.
وأكــد رغبته في توطيد وتمتين العالقات الثنائية بين
البلدين ،مشيدا بالدور اإلنساني الريادي للكويت وسمو
األم ـي ــر ،والـمـســاعــي الـحـمـيــدة فــي حــل ال ـنــزاعــات ،وتسوية
الخالفات بالطرق السلمية.
كما أعرب السلطان البلقية عن تمنياته للسفير المطيري
بالتوفيق في مهمته ،مؤكدا أن جميع المسؤولين الحكوميين
والجهات الحكومية والخاصة ستكون محل دعــم لجهود
تطوير العالقات بين البلدين.
ومن جهته ،نقل السفير المطيري خالل المراسم تحيات
صاحب السمو لسلطان بروناي ،وتطلعه لمزيد من تعزيز
العالقات بين البلدين ،بما يساهم في تحقيق مصالحهما
المشتركة.

●

عادل سامي

أك ــد وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح اعـتــزاز
ال ـ ــوزارة بـ ــاألداء ال ـجــراحــي المتميز للجراحين
الـكــويـتـيـيــن وال ـم ــوث ــق بــال ـمــؤشــرات اإليـجــابـيــة
والذين يعملون بإخالص وتفان لتقديم الرعاية
الصحية المبنية على األدلة والبراهين العلمية
وال ـمــراع ـيــة لـســامــة وح ـقــوق الـمــرضــى فــي هــذا
التخصص الهام وجميع مواقع تقديم الخدمات
الصحية بالبالد.
وقال الصباح في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل
الــوزارة د .مصطفى رضا خالل افتتاح المؤتمر
السنوي الكويتي السابع عشر والملتقى السادس
لرابطة الجراحة العامة ،إن هذا المؤتمر يجسد
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ح ــرص ال ـ ـ ــوزارة وال ـتــزام ـهــا
بمواكبة أحــدث المستجدات العالمية في األداء
الـ ـج ــراح ــي واسـ ـتـ ـع ــراض األب ـ ـحـ ــاث وال ـخ ـب ــرات
والمهارات الجراحية المتعددة.
وأكـ ــد رض ــا أن م ــا سـيـتــوصــل إل ـيــه الـمــؤتـمــر
مــن تــوصـيــات سـتـحــرص ال ـ ــوزارة عـلــى تبنيها
واالستفادة منها لتطوير سياسات وبروتوكوالت
األداء ال ـجــراحــي والــرعــايــة الصحية ومجابهة
التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

إخماد حريق بمخزن تابع ألمن الجهراء
●

محمد الشرهان

أخمد رجــال االطـفــاء ،مساء
ا مـ ـ ــس االول ،ح ــر يـ ـق ــا ا ن ــد ل ــع
بشاليه كيربي تابع لمديرية
األمـ ـ ــن بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـن ـس ـي ــم ،ول ـ ــم يـسـفــر
ال ـحــريــق ع ــن وقـ ــوع إص ــاب ــات
واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـخـ ـس ــائ ــر
المادية.

وق ــال مــديــر ادارة العالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
العامة لالطفاء العميد خليل
االمير إن رجال االطفاء عملوا
على مكافحة الحريق في زمن
قياسي ،دون وقوع اي اصابات
بشرية ،الفتا الــى ان االضــرار
اقتصرت على الماديات.
وأض ــاف العميد االم ـيــر أن
ف ــرق اإلطـ ـف ــاء تـعــامـلــت ايـضــا

«العدل» تتراجع عن...
مواعيد الطعن من المتقاضين.
ً
يذكر أن «العدل» تلقت ردا من ديوان الخدمة
ا لـمــد نـيــة ،على كتابها لألخير برغبتها في
ً
ً
تعيين  591طباعا كويتيا واالستغناء عن
عقود الشركات التي تتولى الطباعة ،يتضمن

م ــع حــريــق م ـخــزن كـيــربــي في
منطقة الـجـلـيــب ،م ـســاء امــس
االول ،كان يحتوي على مواد
م ـخ ـت ـل ـفــة (إط ـ ـ ـ ـ ــارات سـ ـي ــارات
وخ ـيــام وث ــاج ــات ومـكـيـفــات)
وتمت مكافحة النيران والحد
مــن انـتـشــارهــا دون وق ــوع أي
اصابات تذكر.

ً
ً
وجـ ـ ــود  581م ـت ـق ــدم ــا ك ــوي ـت ـي ــا ل ـش ـغــل ه ــذه
الوظيفة ،األمر الذي أثار ردود فعل قانونية
ً
وقضائية لتفعيل القرار كامال في منتصف
الموسم القضائي.

مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت وكـيـلــة وزارة الصحة
ال ـم ـســاعــدة ل ـش ــؤون الـصـحــة ال ـعــامــة د .مــاجــدة
القطان سعي وزارة الصحة لتكون مركزا إقليميا
للتدريب على التعامل مع اإلشعاع.
وأعـلـنــت الـقـطــان فــي تـصــريــح صـحــافــي على
هــامــش زي ـ ــارة خـبـيــر ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة للطاقة
الذرية مسعود مالك للبالد ،وهو المسؤول عن
التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمل
دورات تدريبية في المجال الطبي في مجاالت
الطب النووي واألشعة التشخيصية ،والتصوير
الصناعي ،للعاملين في جميع الجهات الحكومية
واألهلية.
وذك ــرت انــه تــم االتـفــاق على ان يتم عقد هذه
ال ــدورات خــال العامين الجاري والمقبل ،الفتة
إلى أنه سيتم إعادة هذه الدورات خالل عام ،2021
حيث ستدخل ال ــوزارة في ذلــك الوقت بمشروع
وطني متكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتصبح الوزارة مركزا إقليميا للتدريب في مجال
الوقاية من االشعاع لجميع العاملين في كافة
المجاالت الطبية والصناعية والبحث العلمي
في الكويت والدول المجاورة.

لغم عراقي يصيب وافدين
استنفرت األجهزة األمنية في محافظة الجهراء أمس ،إثر تلقي
ً
غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا عن انفجار لغم من مخلفات
الغزو العراقي بوافدين سوداني وهندي في منطقة بر السالمي.
وق ــال م ـصــدر ،أم ـنــي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن الـمـصــابـيــن نـقــا إلــى
المستشفى بحالة خطيرة ،في حين تولت قوات سالح الهندسة
ً
بالجيش الكويتي عملية تمشيط المنطقة بحثا عن ألغام اخرى
ً
في محيط الحادث ،مشيرا إلى أن الوافدين كانا يرعيان الغنم
واإلبــل أثناء االنفجار وتــم نقلهما إلــى مستشفى الجهراء عن
طريق اإلسعاف الجوي.

البابا فرانسيس وشيخ األزهر...
وبعد كلمة ألقاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
دول ــة اإلمـ ــارات رئـيــس مجلس الـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،خــال افتتاح
ً
المؤتمر ،تعهد خاللها «بمواصلة العمل لجعل العالم مكانا أكثر
ً
ً
سالما وتسامحا» ،قال شيخ األزهــر إن «وثيقة األخــوة اإلنسانية
ً
ً
حدث تاريخي» ،مشيرا إلى أن اإلســام «يواجه حربا منذ عقدين
عنوانها اإلرهاب».
وشدد في كلمته أمام اللقاء ،على أن «جميع األديان اإللهية بريئة
ً
من الجماعات اإلرهابية مهما كان فكرها» ،داعيا المسلمين «إلى
ً
احتضان وحماية الطوائف المسيحية في الشرق األوسط» ،مضيفا
ً
ً
«المسيحية احتضنت دين اإلسالم عندما كان وليدا حديثا».
أن
ّ
وحـ ــض الـطـيــب الـمـسـيـحـيـيــن ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط« ،ع ـلــى نبذ
مصطلح األقلية ألنهم جزء من الشرق األوسط وهم من المواطنين
األصالء» ،وطالب المسلمين في الغرب باالندماج في مجتمعاتهم
مع الحفاظ على هويتهم ،ونصحهم باللجوء إلى القضاء لمواجهة
ما يتعارض مع أصول دينهم.
ثم ألقى بابا الفاتيكان كلمته باللغة اإليطالية ،لكنه بدأها بتحية
ً
بالعربية قائال« :السالم عليكم».
ً
ً
وقال« :أتيت إلى هنا متعطشا إلى السالم مع إخوتي» ،معتبرا
أن «استخدام اسم الله لتبرير الكراهية تدنيس خطير».
ً
وأكد أن «النزعة الفردية هي عدوة األخوة اإلنسانية» ،موضحا
«التعدد الديني هو تعبير عن االختالفات الطبيعية بين البشر».
أن
ّ
وحض األديان على الوقوف بجانب المظلومين والفقراء ومع كل
ً
الذين يعانون المآسي في هذا العالم ،وطالب أيضا «بحق المواطنة
نفسه» لجميع سكان الشرق األوسط.
(أبوظبي  -وكاالت) 24

ترامب يحرج العراق بتصريحه عن...

ً
ً
كانت هذه الدولة هي إيران التي باتت تملك نفوذا متصاعدا بين
القوى العراقية؟!
وقال صالح ،وهو سياسي كردي محنك مقرب من واشنطن ،إن
ً
الرئيس األميركي لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات األميركية
الموجودة على أراضيه بـ«مراقبة إيران».
وبانتظار زي ــارة متوقعة لرئيس الحكومة عــادل عبدالمهدي
لواشنطن ،توالت المواقف العراقية الرافضة لتصريحات ترامب
من حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء ،وكان أبرزها موقف
األمين العام لـ «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي ،الذي قال إنه
بإمكان األجـهــزة العسكرية العراقية أن تخرج الـقــوات األميركية
بـ«ليلة ظلماء».
وكاالت)
ـ
ـ
(بغداد
22

●

محمد راشد

ذك ـ ــر وكـ ـي ــل وزارة األوق ـ ـ ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة المهندس
فريد عمادي "اننا نؤمن جميعا
بأهمية درء مـخــاطــر االن ـحــراف
ال ـس ـل ــوك ــي ،خ ـص ــوص ــا مـخــاطــر
اإلدم ـ ـ ــان ل ـمــا ل ــذل ــك ال ـم ــرض من
آث ـ ـ ـ ــار م ـ ــدم ـ ــرة عـ ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع
واألم ــة" ،موضحا ان "ه ــذا األمــر
دع ــا إل ــى ت ـضــافــر ال ـج ـهــود بين
الجهات المعنية من أجل تأهيل
الـمـتـعــافـيــن م ــن اآلثـ ــار السلبية
لــإدمــان وذل ــك مــن خــال توفير
بـيـئــة صــالـحــة تــؤهـلـهــم للحياة
دون ا ن ـ ـع ـ ـكـ ــا سـ ــات صـ ـحـ ـي ــة أو
نفسية".
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـم ـ ــادي ف ـ ــي اف ـت ـت ــاح
الملتقى األول لمنازل منتصف
الـطــريــق ل ــدول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـ ــذي تـنـظـمــه إدارة
التأهيل والتقويم برعاية وزير
األوق ـ ــاف وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ـه ــد الـ ـشـ ـعـ ـل ــة ،تـحــت

شعار (منازل منتصف الطريق...
ال ـت ـجــربــة وال ـ ـشـ ــراكـ ــة) ،ان "دور
وزارة األوقـ ـ ــاف ف ــي ه ــذا ال ـشــأن
يأتي لتعزيز الشراكة مع غيرها
من مؤسسات الدولة ومؤسسات
المجتمع المدني لمواجهة مثل
هــذه الـمـخــاطــر وإقــامــة الملتقى
األول لـمـنــازل منتصف الطريق
لدول مجلس التعاون الخليجي
ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ه ــو
الحاضنة التي تعنى باستمرارية
الـ ـج ــان ــب الـ ـع ــاج ــي وال ـن ـف ـس ــي
واألخالقي للمتعافين".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر إدارة
الـ ـت ــأهـ ـي ــل والـ ـتـ ـق ــوي ــم ال ــدكـ ـت ــور
ن ـ ــا ص ـ ــر ا لـ ـعـ ـجـ ـم ــي ان "وزارة
األوق ـ ـ ــاف ح ــرص ــت ع ـلــى تفعيل
الشراكة بين مختلف مؤسسات
ال ــدول ــة وم ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع
المدني وإقامة تعاون دائــم بين
الجهات ذات الصلة لدعم مسيرة
التعافي".

محليات
سلة أخبار
حملة لبلدية األحمدي
تضبط  7مخالفات بناء
أعلنت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت قيام قسم إزالة
املخالفات ببلدية األحمدي
بجولة تفتيشية على
العقارات القائمة وقيد اإلنشاء
باملحافظة ،أسفرت عن تحرير
 7مخالفات بناء .وفي هذا
السياقَّ ،
صرح رئيس قسم إزالة
املخالفات ،محمد الخالدي ،بأن
الجولة استهدفت التأكد من
التزام أصحاب العقارات بلوائح
ونظم البلدية ،وعدم استغالل
العقار بغير الغرض الذي
على أساسه صدر الترخيص.
وأوضح أن املخالفات اشتملت
على إضافة بناء قبل الحصول
على موافقة البلدية ،وإقامة
أبراج لالتصالت فوق أسطح
العقارات.

إعالنات مضللة للوقاية
من السرطان
حذر مركز الكويت ملكافحة
السرطان من إعالنات مضللة
للوقاية من سرطان الثدي ،عبر
استخدام مضادات األكسدة
عن طريق محلول الترطيب
الوريدي تقوم بنشرها مراكز
طبية أهلية.
وأكد املركز في بيان صحافي
أمس أن مثل هذه املمارسات
الطبية ليس لها دليل علمي
معترف به عامليا ،وأن هذه
العالجات غير مرخصة من
وزارة الصحة.

 10عمليات دقيقة
في «نساء الفروانية»
أعلنت رئيسة قسم النساء
والوالدة بمستشفى الفروانية
د .أمل خضر انتهاء اليوم
األول من ورشتي العمل اللتني
أقيمتا امس باملستشفى على
هامش مؤتمر النساء والوالدة
 23بمشاركة طبيبني زائرين
من اململكة العربية السعودية
وبريطانيا.
وذكرت خضر في تصريح
صحافي ان الورشة تخللها
اجراء  10عمليات دقيقة في
النساء والوالدة ،وتكللت كلها
بالنجاح ،الفتة إلى أن عددا
كبيرا من االطباء شاركوا في
ورشتي العمل من االطباء
بالقطاع الحكومي والخاص.

«اإلدارية» ترفض دعوى بإحالة رئيس
ديوان الخدمة المدنية للتقاعد
●

حسين العبدالله

قـ ــررت الـمـحـكـمــة االداريـ ـ ــة،
أمـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار
خـ ــالـ ــد عـ ـل ــي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ع ــدم
ق ـب ــول الـ ــدعـ ــوى ال ـم ـقــامــة من
أحـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــري ــن فـ ــي ديـ ـ ــوان
الخدمة المدنية بطلب إحالة
رئيس الديوان احمد الجسار
الـ ــى ال ـت ـقــاعــد ل ـب ـلــوغــه الـســن
القانونية.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي حـ ـ ـك ـ ــم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بعدم قبول الــدعــوى المقامة
م ــن ال ـم ــدع ــي الن ـت ـف ــاء صفته
ومصلحته مــن رفــع الــدعــوى
ا لـ ـقـ ـض ــا ئـ ـي ــة ،إذ ال يـسـتـفـيــد

مــن الـطـلـبــات الـقــائـمــة عليها
الدعوى.
وطـ ــالـ ــب دفـ ـ ــاع "الـ ـفـ ـت ــوى"
المستشار علي المناور ،الذي
ت ــراف ــع أمـ ــام الـمـحـكـمــة نيابة
عن "الخدمة المدنية" برفض
الــدعــوى ،ألن الــدرجــة المعين
ع ـل ـي ـهــا رئ ـي ــس الـ ــديـ ــوان هــي
درجة وزيــر ،وبالتالي تخرج
عن نطاق القيد الوارد بأحكام
قــانــون الخدمة المدنية ،كما
ان المدعي فاقد لشروط رفع
الدعوى ،والتي تتطلب توافر
الصفة والمصلحة القائمتين
فيمن يرفع الدعوى القضائية.

أحمد الجسار

زوايا ورؤى
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حتى البيض صار أزمة؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
فوجئ الناس خالل األيام الماضية بانقطاع كراتين البيض
م ــن الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة أو عــرضـهــا ف ــي م ــواق ــع الـتـســويــق
بزيادة عن أسعارها المتداولة ،وما زالت هذه المشكلة مستمرة
ومرشحة للتفاقم رغم تدخل وزارة التجارة ،وإيقافها تصدير
ً
البيض الكويتي للخارج ،وهــو أمــر بسيط ج ــدا ،لكنه يعكس
ً
ً
واقعا مؤلما لــإدارة الحكومية للشأن المحلي كما حصل مع
البصل العام الماضي.
لدينا فــي الكويت أولــويــة وطنية ترفع شعارها الحكومة،
وهي أولوية "األمن الغذائي" ،وللكويت مكانة عربية مميزة في
هذا المؤشر ،ولذلك فإن ظهور أزمة البيض ينبئ بشبهة تعمد
وتجاهل من أطراف محلية معينة لإلضرار باحتياجات المواطن
والمقيم من هذه السلعة الغذائية الضرورية.
عندنا هيئة للزراعة توزع آالف المزارع والجواخير من عشرات
السنين ،وعندنا شركات دواجــن متخصصة لها دعم حكومي
وخدمات ميسرة ،وعندنا اتحاد للجمعيات التعاونية تشرف
عليه وزارة الشؤون يقود سوق التجزئة ،وعندنا قطاع حماية
ً
المستهلك في وزارة التجارة مهمته حماية المستهلكين ،وأخيرا
تم إنشاء هيئة مختصة للغذاء والتغذية ،ومع هذا تظهر لدينا
أزمة بيض؟
هــل فــي الـكــويــت ح ــرب أهـلـيــة كـمــا فــي الـيـمــن؟ وه ــل تـجــاوز
تعدادنا السكاني مئة مليون كما في مصر؟ وهل الكويت بال
حكومة كما في لبنان؟ وهل الكويت بالد منكوبة كما في العراق؟
ً
ً
وهل الكويت محاصرة اقتصاديا وتجاريا كما في إيران؟ ولله
الحمد ال نعاني ما تعانيه كثير من دول العالم ،ومع هذا نقع
في أزمات ال تحصل حتى في أضعف بقاع األرض ،فما السبب؟
ّ
البعض يطالبنا -ككتاب -أن نضع الحلول للمشاكل التي
نثيرها حتى ال نتهم بالتشاؤم وإثارة اإلحباط وهو رأي سديد،
لـكــن مشكلتنا فــي الـكــويــت ليست فــي غـيــاب الـحـلــول وضعف
المبادرات وافتقاد الكفاءات والقدرات ،إنما مشكلتنا في موطن
ً
آخر مزمن ال بد من معالجته جذريا لتستقيم األمور ،فما هذا
األمر؟
ابحث عن هذا األمر الفاحش -على سبيل المثال ال الحصر-
في أزمة تكييف المدارس ،وفي خيبة فشل شركة الدرة للعمالة
المنزلية ،وفي فوضى استبدال جوازات المواطنين ،وفي كارثة
ال ـغــرق ي ــوم األم ـط ــار ،وف ــي مـصـيـبــة الـحـصــى الـمـتـطــايــر ،وفــي
فضيحة مصاريف الضيافة للداخلية ،وفــي تخبط إيـجــارات
سوق المباركية ،وفي توقف أعمال هدم مبنى الصوابر ،وفي
تفاقم الزحمة المرورية ،وفي تكرار إضرابات العمالة الوافدة،
واسأل نفسك :ما العامل المشترك في كل هذة األالعيب التي تقع
في الكويت؟ ومن المسؤول عنها؟
لقد حورب القوي األمين في مؤسسات الدولة ،أو أجبر على
الهروب كما فعل سليمان أبوالريش رئيس مجلس إدارة شركة
الدواجن البياضة عندما "خرج ولم يعد".
والله الموفق.

ةديرجلا

•
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مسيرة عطاء سمو األمير

السفير يوسف عبدالله العنيزي

التسامي فوق الجراح
في الثاني من أغسطس
عام  1990غزا النظام
العراقي السابق الكويت،
ّ
فهبت دول العالم متحدة
للدفاع عنها وتحريرها،
ما عدا بعض الدول التي
اصطلح على تسميتها
"دول الضد" ،وألن الكويت
كبيرة بمواقفها ويتميز
قادتها بالحكمة وبعد نظر
استطاعت التسامي فوق
الجراح وإعادة العالقات.

عاد الزمان يحمل رايات العز ،وعاد شهر فبراير،
وازدانـ ــت الــديــرة ،وصــدحــت فــي أركــانـهــا القصائد
وأناشيد الحب والوالء لهذا الوطن الغالي ،وعادت
إلى الذاكرة لقاء ات يأبى الزمان أن يغيبها ،فغدت
ً
جـ ــزءا يـشـعــرنــي بــالـفـخــر وال ـح ـمــد ل ــرب الـعــالـمـيــن
النتمائي إلى هذا الوطن ،ففي الثاني من أغسطس
عام  1990قام النظام العراقي السابق بغزو غادر
لــدولــة الـكــويــتّ ،
فهبت دول الـعــالــم متحدة للدفاع
عن الكويت وتحريرها ،ما عــدا بعض الــدول التي
اصطلح على تسميتها "دول الضد" ،ونؤكد هنا أننا
لسنا في مجال فتح جــراحــات الماضي ،فالكويت
كبيرة بمواقفها ،فقد حباها الرحمن بقيادة تتميز
بالحكمة وبـعــد النظر وق ــدرة على التسامي فوق
الجراح.
أث ـنــاء ال ـغــزو واالح ـت ــال كـنــت أتــولــى مسؤولية
رئاسة البعثة الدبلوماسية في جمهورية الجزائر
الشقيقة ،وقد عانينا الكثير من المواقف السلبية،
وفــي تلك الفترة سعدنا باستقبال الوفد الشعبي
الذي كان برئاسة العم الفاضل أحمد السعدون "بو
عبدالعزيز" ،وعضوية كــل مــن السفير عبدالعزيز
الصرعاوي ،رحمه الله ،والدكتور إسماعيل الشطي
والشيخ أحمد القطان ،والــدكـتــور ناصر الصانع،
واألخ سعد السعد ،وقــد كــان لهذا الوفد دور بارز
ً
ومميز في ساحة كانت حكرا للنظام العراقي ،وقد
عقد الوفد العديد من اللقاءات المهمة.
وبعد التحرير مباشرة عدت للكويت الحبيبة،
وفي عام  2000صدر مرسوم كريم بتعييني سفيرا
لدى اليمن الشقيق ،وذلك بعد انقطاع للعالقات لمدة
تناهز عشر سنوات ،وعند تشرفي بلقاء سمو األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح ،رحمه
الله وأسكنه فسيح جناته ،وذلك لالستئذان بالسفر
سمعت مــن س ـمــوه ،رحـمــه ال ـلــه ،نصائحه الغالية
التي كانت نبراسا لي في أداء عملي قائال" :سعادة
السفير أنت ذاهب لليمن مو علشان تصلح جسور

أ .د .فيصل الشريفي
العالقات التي ُدمرت بل من أجل بناء جسور جديدة
وراسخة ،فال يستفزك مقال أو ندوة أو تجمع ،وال
تنظر للخلف".
يــا لها مــن كلمات رائ ـعــة ،وعـنــد تقديمي أوراق
اع ـت ـمــادي لـلــرئـيــس الـيـمـنــي ال ــراح ــل عـلــي عبدالله
صــالــح ،رحمه الـلــه ،نقلت لــه هــذه الكلمات ،فأبدى
حماسا قائال "نعم صدق أخي الشيخ جابر فعجلة
ً
العالقات دارت وبقوة" ،وقد شهدت تلك الفترة تميزا
في العالقة ،وأقيم أسبوع ثقافي كويتي رأس الوفد
حينها األخ الدكتور محمد الرميحي وضــم الوفد
الفنانة الرائعة سعاد عبدالله واألخ العزيز الفنان
محمد المنصور ،وقد تخلل األسبوع زيارة لديوان
الـصــديــق الـعــزيــز عبدالرحمن األخـفــش فــي مدينة
"كوكبان" ،وبحضور وزير الخارجية الدكتور أبوبكر
القربي ووزير الثقافة عبدالوهاب الروحاني ووزير
اإلعالم حسين العواضي.
بـعــد ق ـضــاء مــا يـنــاهــز ث ــاث س ـنــوات فــي اليمن
الشقيق نقلت رئيسا للبعثة الدبلوماسية في األردن
ً
ً
الشقيق ،حيث شهدت العالقات تـطــورا ملحوظا،
وفي كل المجاالت ،وبدعم كريم من قيادتي البلدين،
وأثناء عملي في عمان تلقيت من رام الله مكالمة
من الرئيس ياسر عرفات ،رحمه الله ،كما التقيت
بالرئيس محمود عباس الذي أبدى رغبة في زيارة
ً
دول ــة الـكــويــت ،وقــد لقيت تلك الــرغـبــة ترحيبا من
الـقـيــادة السياسية الحكيمة ،وكــانــت تلك الــزيــارة
فاتحة خير إلعادة العالقات الطيبة بين الشعبين
الشقيقين.
وتتويجا لـهــذا الـتـحــرك الـكــريــم مــن الـكــويــت في
طــريــق الـتـســامــي ف ــوق ال ـجــراح تـمــت الــدعــوة لعقد
مؤتمر إعادة إعمار العراق الشقيق ،تلك الدعوة التي
كان لها أثرها الطيب في كل أرجاء الدنيا.
هذه الكويت كبيرة بمواقفها عظيمة بعطائها،
ودعاء من القلب ليحفظها الله هي وقيادتها وأهلها
من كل سوء ومكروه.

إدوارد لوكاس*

روسيا تطور أسلحة حرب جديدة
تتدفق قصص الرعب العسكرية بقوة وسرعة من روسيا ،تشمل
إحداها بوسيدون ،وهو طوربيد ضخم أو طائرة من دون طيار ،إذ
ّ
تسرب روسيا بحماس التفاصيل عن مدى هذا السالح وقوته ،وقد
يكون بعض هذه التفاصيل صحيحا ،ومن األسلحة األخرى التي
ُ
ال تقهر ،حسبما ُيفترض ،صاروخ فرط صوتي رائد سيدخل حيز
االستعمال هذه السنة.
ال شــك أن هــذه األسلحة وغيرها مــن اإلضــافــات الـجــديــدة إلى
ترسانة الكرملين ستضع أمام وكاالت االستخبارات والمخططين
العسكريين الغربيين الكثير للتفكير فيه ،لكنها ال ّ
تبدل الصورة
ً
الكبيرة ،تبقى روسيا أضعف عسكريا بكثير من الواليات المتحدة
وحلفائها ،ومن المؤكد أنها ستخسر في مطلق مواجهة شاملة ،أما
في الصراع النووي المتبادل الشامل فسنموت كلنا .لم ّ
يتبدل هذا
الواقع منذ الحرب الباردة ،لذلك تقتصر أهمية األسلحة الجديدة
ُ
على اإلطار المحلي :طـ ّـورت لتطمئن الروس إلى أن بلدهم ال يزال
ُ
قوة عظمى وأن أموال الضرائب التي ت َّ
خصص للقطاع الصناعي
ُ َ
العسكري تنفق بحكمة.
لكن هــدف روسيا االستراتيجي ليس القضاء على الغرب بل
احتواءه وتحجيمه من خالل تكتيكات "فـ ّـرق تسد" التي تطبقها،
ُ
التكتيكات الشقاق بين ال ــدول (كما بين الواليات
وتستغل هــذه
المتحدة وخلفائها األوروبيين) واالنقسامات والتوتر داخل تلك
الدول ،مثل التصدعات اإلثنية ،واللغوية ،والدينية ،واالجتماعية،
ً
كــذلــك ي ــؤدي االسـتـقـطــاب الـسـيــاســي ،ك ــذاك ال ــذي تــواجـهــه راهـنــا
بريطانيا بشأن خروجها من االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية
ً
بشأن الهجرة أو الــواليــات المتحدة بشأن إدارة ترامب ،دورا في
هذه المسعى.
ال دور ُيذكر لألسلحة النووية في كل هذا ،سواء كانت قديمة أو
ً
جديدة ،وال شك أن للتهويل العسكري مكانه ،إال أنه يبقى واحدا
من تكتيكات كثيرة يستخدمها الكرملين لــزرع الشقاق ،وتشمل
التكتيكات األخرى الهجمات عبر اإلنترنت ،وعمليات المعلومات،
ُ
وش ــراء النفوذ بالمال ،واسـتـخــدام النظام القانوني (تــدعــى هذه
ً
المناورة أحيانا "حرب القانون") ،واستغالل صادرات الطاقة ،وأعمال
التخريب .وبدل أن نكتفي بالوقوف مذهولين أمام األشياء البراقة
الالمعة التي نراها على التلفزيون الروسي ،من األفضل أن نصب
اهتمامنا على اكتشاف السبل األنسب إلى التصدي لألسلحة التي
ً
تستخدمها روسيا فعال في الوقت الراهن.
ً
ّ
علينا أن نفكر أيضا في الجيل التالي من األسلحة في هذا الشكل
من الحروب غير الحركي وغير العسكري،
فتشمل الـمـخــاطــر الـجــديــدة الـتــي تـهــددنــا تقنية deepfakes
أو "الــزيــف العميق" .ألفنا منذ سـنــوات تقنيات الـصــور المنشأة
بالحاسوب التي يستعملها صانعو األفالم ،فكانت هذه التقنيات
معقدة ومكلفة ،بيد أنها صارت اليوم سريعة وقليلة الكلفة ،ومن
ً
الممكن استغالل تقنية  deepfakesهذه لجعل سياسي يبدو سخيفا
ً
أو مخطئا أو حتى إصدار أمر باالستسالم.
أما الخطر الثاني ذو الصلة فهو استعمال الذكاء االصطناعي
ّ
وتعلم اآلالت البتكار تفاعالت إلكترونية شبيهة بالواقع يمكن
ً
استخدامها ألغراض سياسية أو عدائية ،فمن الممكن ،مثال ،توليد
فيض من االتصاالت الهاتفية ،والرسائل النصية ،ورسائل وسائل
التواصل االجتماعي الشبيهة بالواقع لتخويف الناخبين ،أو تشتيت
انتباههم ،أو صوغ آرائهم.
التكتيك الجديد الثالث  super-doxxingأو "استقاء المعلومات
ُ
الشخصية ال ـخــارق" ،ال تعتبر هــذه التقنية جــديــدة ،إال أن مــوارد
جهاز استخبارات بشري أو إلكتروني تابع لدولة قد يجعلها أكثر
ً
فاعلية وإزعاجا ،وقد يتخذ هذا التكتيك شكل تسريب معلومات
شخصية أو استغالل نقاط ضعف أو مسائل محرجة على األرجح
في حياة اإلنسان الشخصية ،ومن الممكن تطبيق التقنيات ذاتها
على أفراد العائلة.
ً
نصل أخـيــرا إلــى التكتيك الــرابــع ال ــذي يجب التنبه لــه :تعزيز
َ
اسـتـخــدام المجموعات االجتماعية الـمـبــعــدة ،فمع تــراجــع الثقة
االجتماعية والعامة في المجتمعات الغربية ،ينمو احتمال نشوء
انقسام وانتفاضات ،وقد الحظنا روابط روسية مع حركات احتجاج،
وميليشيات خاصة ،وغيرها من المنظمات االجتماعية والثقافية
في الكثير من الدول األوروبية ،وقد يكون هدف ذلك تسييسها أو
استخدامها ألغراض تخريبية.
من المؤكد أنك لن ترى تغطية كبيرة لهذه األسلحة على التلفزيون
ّ
الروسي ،ولكن فكر في السبب.
* «مركز تحليل السياسة األوروبي»

faisal.alsharifi@hotmail.com

وضع سمو األمير رفاهية المواطن الكويتي نصبً عينيه
من خالل إطالق «رؤية الكويت  »35بفتحه آفاقا واعدة
لمستقبل الكويت بتحويلها إلى مركز مالي واقتصادي ،وإرساء
قواعد جديدة لمفهوم تنوع مصادر الدخل ،لذلك قام سموه
بإجراءات عملية في هذا االتجاه ،كان آخرها توقيعه مذكرات
تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية.
احتفلت الـكــويــت فــي ي ــوم  29يـنــايــر  2006بــذكــرى تولي
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
مقاليد الحكم ،حيث استطاع سموه أن يجعل الكويت دار
السالم ،ويبحر بها إلى بر األمان في زمن تالطمت فيه األمواج
والتهبت الـنـيــران بمحيطنا الـعــربــي ،فـكــان الـقــائــد الحكيم
والربان المتمكن الذي استطاع أن يذود عن مصالح الكويت.
لقد تجلت حكمة سموه في التعامل مع األزمــات العربية
واإلقليمية بتجنيب الكويت الدخول في أتون تلك المؤامرات،
ووقــف بها حيث يجب أن تكون ،فاستطاع أن يحول إليها
أنظار العالم لمساهماتها في مجال السلم األهلي ولدورها
اإلنساني الذي قادته بهدف تخفيف آثار الحروب التي عانتها
الشعوب العربية ،والمآسي التي عاشتها الشعوب الفقيرة،
وألجــل ذلــك استحق تكريم قــادة دول العالم ومنظمة األمم
المتحدة بتسميته "قائد اإلنسانية" الذي تشرفت فيه الكويت.
هذه القيادة الحكيمة لم تأت من فراغ ،فسموه كان وال يزال
من المؤمنين بالعمل الديمقراطي الرشيد ،ويدفع ويوجه
الكويتيين نحو اللحمة الوطنية والمحافظة عليها ،ويحرص
على تطبيق مبدأ فصل السلطات ،ويدفع في اتجاه تعزيز
الشراكة المجتمعية ،وبأهمية مجلس األمة ،ودوره الرقابي
والتشريعي ،ودائما يحثه على التعاون مع الحكومة نحو
إقرار القوانين التي تخدم مصالح الكويت ومواطنيها.
لقد وضع سموه رفاهية المواطن الكويتي نصب عينيه
ً
م ــن خ ــال إطـ ــاق "رؤي ـ ــة ال ـكــويــت  "35بـفـتـحــه آف ــاق ــا واع ــدة
لمستقبل الكويت بتحويلها إلــى مــركــز مــالــي واقـتـصــادي،
وإرساء قواعد جديدة لمفهوم تنوع مصادر الدخل ،لذلك قام
سموه بإجراءات عملية في هذا االتجاه ،كان آخرها توقيعه
مذكرات تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية إلنجاز مشروع
"ال ـح ــزام وال ـطــريــق" كــواقــع ستعيشه الـكــويــت فــي الـسـنــوات
القليلة القادمة.
لكن هذه الرؤية تتطلب تضافر كل الجهود ،وتتطلب من
الحكومة والمجلس تحويلها إلى واقع ،والشاطر من يغتنم
الفرصة ،وأي تأخير لن يمكن الكويت من تحقيق رؤيتها في
تنويع مصادر الدخل ،وهنا الحديث عن مشاريع عمالقة في
البنى التحتية ،واستثمار بشري يــوا كــب متطلبات حاجة
الـســوق الـقــادمــة ،وتشريعات مرنة تشجع على االستثمار،
و بــرا مــج تشغيلية تفتح المجال للمشاريع الصغيرة وفق
أهداف معلنة قابلة للقياس والتطبيق.
ً
هذه الرؤية أيضا تحتاج إلى االعتراف بمكامن ومواقع
الخلل والعمل على إصالحها ،وال يكفي اعـتــراف الحكومة
بــوجــود ال ـف ـســاد اإلداري وال ـمــالــي مــا لــم تـغـيــر نهجها في
تجن منها الكويت
التعامل مع منظومة المحاصصة التي لم
ِ
ســوى التراجع على كل مــؤشــرات القياس ،ولذلك عليها أن
تتعامل مع المجتمع بمزيد من الشفافية ،وأن تفتح المجال
ً
أمام الكفاءات بدال من حصرها بأسماء معينة لم تنجح في
مواقعها اإلدارية أول مرة ،فكيف لها أن تنجح بمواقع أكثر
حساسية وأهمية من سابقتها؟
ال أريــد أن أطيل وال أرغــب في الحديث عن األسباب التي
أدت إلى فقدان المواطن الثقة بالحكومة والمجلس على أمل
أن تنصلح الحال ،ويلتفت المخلصون منهم إلى توجيهات
سمو األمير ،حفظه الله ورعــاه ،بالعمل على تحقيق رؤيته
ً
من تحويل الكويت إلــى مركز مالي واقـتـصــادي ،بعيدا عن
المزايدات السياسية التي لم تعد خافية على أحد.
ودمتم سالمين.

أندرو شنغ وشياو غنغ*

ً ً
ً
متى ستحقق الصين نموا اقتصاديا جيدا؟
لم تحقق الصين نموا
جيدا حتى اآلن ،ولكن إذا
استمر قادتها في تعزيز
حقوق الملكية والعمل
على تحسين الثقة بالسوق
وتعزيز المنافسة العادلة،
فإن تحقيق هذا الهدف
لن يكون بعيد المنال.

اتخاذ القرار
بعدم خفض
الحواجز
أمام دخول
السوق يؤدي
إلى تقويض
المنافسة أكثر
من تمركز
السوق المفرط

قبل أن تكشف األزمة المالية العالمية عام  2008عن
محدودية نموذج النمو الصيني الموجه نحو التصدير،
أكد قادة البالد الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي جيد،
ففي مارس  ،2007زعم رئيس مجلس الدولة ون جيا باو
آنذاك بأن النمو االقتصادي الصيني الذي يبدو مذهال
أصبح "غير مستقر وغير متوازن وغير منسق وغير
مـسـتــدام" .بعد أكثر مــن عقد مــن الــزمــان ،هــل ستتمكن
الصين من إثبات عكس ذلك؟
منذ عــام  ،2013حققت الصين تقدما ملحوظا من
خــال خطة اإلص ــاح الشاملة الـتــي وضعها الرئيس
شي جين بينغ وفريقه ،والتي حملت الصين على طريق
النمو الشامل الذي يحركه االبتكار ،ومنذ ذلك الحين،
اتخذت الصين خطوات حاسمة ،والتي تتمثل بالقضاء
على الفساد وتخفيف حــدة الفقر وتنفيذ إ صــاحــات
جانب العرض.
لكن الصين لم تتمكن بعد من تحقيق هدف السلطات
بأن تصبح السوق قوة "حاسمة" في تخصيص الموارد،
وقد أعاقت الصدمات الداخلية والخارجية المتعددة
تنفيذ خطة شي اإلصالحية ،وذلــك من خــال تصاعد
التوترات التجارية مع الــواليــات المتحدة في األشهر
األخيرة.
عندما تصبح البيئة الخارجية أكثر تدهورا وعدائية،
تواجه الصين انكماشا دوريا في البالد ،ففي عام 2018
انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين
إلى  6.6في المئة ،وهو أدنى مستوى له منذ عام ،2010
على الــرغــم مــن أن مـعــدالت البطالة واالسـتـهــاك ظلت
مستقرة حتى اآلن .عالوة على ذلك ،في حين ارتفع حجم
التجارة بنسبة  9.7في المئة في السنة ،إال أنــه عرف
انخفاضا بنسبة  4.8في المئة في ديسمبر ،مما يعكس
حالة عدم اليقين التي خلقتها التوترات التجارية مع
الواليات المتحدة.
رغم تحول اتجاه السوق إلى النزول ،انخفض نمو
االستثمار فــي رأس الـمــال الثابت فــي البنية التحتية
واإلسـ ـك ــان إل ــى  5.9ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط ،عـ ــاوة ع ـلــى ذلــك
فقد انخفض مــؤ شــر شنغهاي ا لـمــر كــب بنحو  25في
ال ـم ـئــة -وه ــو أدنـ ــى م ـس ـتــوى ل ــه ف ــي  10سـ ـن ــوات -كما
انخفضت القيمة السوقية للشركات الصينية المدرجة
في بورصتي شانغهاي وشنتشن بما يصل إلــى 2.4
مليار دوالر.
لقد ساهمت هــذه الـتـحــديــات -وخـصــوصــا الضغط
الحمائي من جانب الواليات المتحدة -في إعطاء صناع
السياسة الصينيين دفعة إضافية لمعالجة التحديات
الـهـيـكـلـيــة وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـمـهـيــد األرضـ ـي ــة لـلـشــركــات
الخاصة واألجنبية .على سبيل المثال ،أطلقت وزارة
المالية سلسلة من برامج خفض الضرائب ،تهدف إلى
تخفيف العبء على األسر ذات الدخل المنخفض ،وقطاع
الخدمات ،والمؤسسات الصغرى.
عالوة على ذلك ،تم تبسيط اللوائح المالية والتجارية
والـصـنــاعـيــة ال ـتــي كــانــت ف ــي ال ـســابــق ت ـعــوق األع ـمــال

الخاصة واالبتكار .على الصعيد النقدي ،خفض بنك
الشعب الصيني نسبة االحـتـيــاطــي اإللــزامــي للبنوك
أربع مرات خالل العام الماضي ،للحفاظ على السيولة
المناسبة.
كجزء من مفاوضاتها مع الواليات المتحدة ،تعمل
الصين أيضا على فتح أسواقها بشكل أكبر ،لكن هناك
حدود لمدى قدرة الصين على تنفيذ مطالب الواليات
المتحدة ،وكما هي الحال ،فقد قررت الصين التخلص
من فائضها التجاري مع بقية دول العالم ،فــإذا قامت
بخفض فائضها التجاري مع الواليات المتحدة ،كما
طــالــب الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،فقد ينتهي بها األمــر
بخفض الواردات من الدول األخرى للحفاظ على توازن
إجـمــالــي تـجــارتـهــا ،األم ــر ال ــذي سـيـســاهــم فــي تعطيل
التجارة العالمية.
هناك حاجز آخر يعوق مساعي الصين لتحقيق نمو
اقـتـصــادي جيد وهــو الـتــوقـيــت ،ففي حين أن تحقيق
التنمية المستدامة ،ورفع مستويات المعيشة ،والقضاء
عـلــى االخـ ـت ــاالت ،سيحقق فــوائــد هــائـلــة عـلــى الـمــدى
الطويل ،فإن السياسات الالزمة لتحقيق ذلك قد تضعف
النمو على المدى القصير.
ولمواجهة هذا التأثير ،تأمل الصين أن يتمكن القطاع
الخاص من تحقيق اختراقات مبتكرة تعزز اإلنتاجية
في المستقبل القريب ،ولتحقيق هذه الغاية ،عقد شي
لقاء مع العديد من قادة الشركات الخاصة لطمأنتهم
بأنهم يمكنهم االعتماد على الحكومة لدعم المنافسة
العادلة واألنشطة المبتكرة.
ولكن إذا أراد القطاع الخاص تحقيق إمكاناته ،فإنه
يحتاج إلى التمويل ،ولتحقيق هذه الغاية ،يجب على
الصين أن تعمق أســواق رأس المال المحلية ،من أجل
دعم االستثمارات الطويلة األجل المتنوعة والفعالة من
قبل الجهات الفاعلة المؤسسية ،مثل صناديق الضمان
االجتماعي والمعاشات التقاعدية ،التي يمكنها تحويل
المدخرات من الديون إلى األسهم الطويلة األجل.
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـح ـتــاج ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص إلــى
مؤسسات أقوى لتعزيز المنافسة العادلة ،فوفقا للخبير
االقتصادي الراحل هارولد ديمسيتز ،فإن المؤسسات
التي تحدد حقوق الملكية الخاصة وتحميها لن تظهر
إال عندما تتجاوز فوائد هذا النظام تكاليف إنشائه،
والصين في خضم هذا التحول.
يحتاج القطاع الخاص أيضا إلى حوافز أكبر لتحمل
المخاطر ،ولذلك ،يعد توضيح التوازن بين الحكومة
المحلية والحكومة المركزية أمــرا حاسما ،ففي حين
أن الحرية المفرطة للحكومات المحلية يمكن أن تؤدي
إلى عدم االستقرار ،إال أن التحكم المفرط يمكن أن يعوق
التجارب والمنافسة على المستوى المحلي التي قادت
النمو الصيني لفترة طويلة.
وفــي الــواقــع ،على الــرغــم مــن أن الحكومة المركزية
توفر البنية التحتية األساسية وتنسيق السياسات،
يمكن للحكومات المحلية (بما في ذلك البلديات) تحديد

وتنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة "األخيرة" التي
تـخـلــق إم ـكــانــات ال ـســوق للنمو ال ـجــديــد .إن مـثــل هــذه
الـمـشــاريــع -وال ـخــدمــات الـعــامــة الـتــي تــدعـمـهــا -تعتبر
حــاسـمــة فــي إن ـشــاء نـظــام بيئي لـجــذب رج ــال األعـمــال
والمبتكرين.
ولتمكين الحكومات المحلية من القيام بهذا الدور
الفعال ،هناك حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة لتخفيض
ديونها وزيــادة إنتاجية رأس المال بشكل عــام ،فعلى
سبيل المثال ،يمكن تأجير األصــول العامة للشركات
الخاصة القادرة على توفير إدارة أكثر كفاءة.
وه ــذا يـشـيــر إل ــى حــاجــة الـصـيــن لتفكيك الـحــواجــز
البيروقراطية ،وكما أشار ديمسيتز ،فإن اتخاذ القرار
بـعــدم خفض الـحــواجــز أمــام دخــول الـســوق يــؤدي إلى
تقويض المنافسة أكثر من تمركز السوق المفرط ،فعلى
الرغم من أن عمالقة التكنولوجيا الصينية (تينسنت
وع ـلــي ب ــاب ــا) يـتـمـتـعــون ب ـقــوة اح ـت ـكــاريــة طبيعية في
مجاالتهم ،فإن الحواجز المنخفضة نسبيا أمام دخول
الـســوق مكنتهم مــن تقديم خــدمــات منخفضة التكلفة
ألعداد كبيرة من المستهلكين والشركات.
لــم تحقق الـصـيــن نـمــوا جـيــدا حـتــى اآلن ،ولـكــن إذا
استمر قادتها في تعزيز حقوق الملكية والعمل على
تحسين الثقة في السوق وتعزيز المنافسة العادلة ،فإن
تحقيق هذا الهدف لن يكون بعيد المنال.
* أندرو شينغ زميل متميز في معهد آسيا
العالمي في جامعة هونغ كونغ وعضو في المجلس
االستشاري لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حول
التمويل المستدام .وشياو غنغ رئيس مؤسسة هونغ
كونغ للتمويل الدولي ،وأستاذ بكلية األعمال بجامعة
بكين وكلية األعمال واالقتصاد في جامعة
هونغ كونغ.
«بروجيكت سنديكيت»201٩ ،
باالتفاق مع «الجريدة»

القطاع الخاص يحتاج
إلى مؤسسات أقوى لتعزيز
المنافسة العادلة وحوافز
أكبر لتحمل المخاطر

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.205

5.426

٤.٨٠٤

2.524 2.880 3.296

ارتداد مؤشرات البورصة ...والسيولة تبلغ  20مليون دينار

ً
دعم اللون األخضر من قطاع البنوك وخصوصا «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان»
علي العنزي

كانت عمليات جني األرباح
واضحة على أسهم نشيطة
في السوق الرئيسي ،مثل
«أعيان» و«بتروغلف»،
وغيرهما ،وظهرت بعض
األسهم على سيولة مرتفعة
وبمكاسب سوقية جيدة مثل
«التجارية» ،لتنتهي الجلسة
على اللون األخضر للمؤشرات
الثالثة.

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة على
ارتـ ـ ـف ـ ــاع فـ ــي تـ ـع ــام ــات جـلـســة
أم ــس ،إذ ارت ـفــع مــؤشــر الـســوق
ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.38ف ــي الـمـئــة،
تعادل  19.66نقطة ،ليقفل على
مستوى  5205.82نقاط ،وسط
سيولة بلغت  20مليون دينار،
وك ـم ـيــة أس ـه ــم م ـت ــداول ــة بلغت
 166.1مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت من
خالل  4986صفقة ،وكذلك ارتفع
مؤشر السوق األول بنسبة 0.38
في المئة هي  20.7نقطة ،مقفال
عـلــى مـسـتــوى  5426.45نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  13.8م ـل ـيــون
ديـنــار ،وبكمية اسهم متداولة
بـلـغــت  43مـلـيــون س ـهــم ،نفذت
عبر  1903صفقات ،ونما مؤشر
الـســوق الرئيسي بنسبة 0.37
في المئة تساوي  17.75نقطة،
ليستقر عند مستوى 4804.27
نقطة بسيولة بلغت  6.1ماليين
ديـنــار ،وبكمية اسهم متداولة
بلغت  123مليون سهم نفذت
من خالل  3083صفقة.

بـسـيــولــة أق ــل م ـمــا كــانــت عليه
خالل هذا األسبوع أو األسبوع
الماضي ،عــدا سهم «الوطني»،
الذي تجاوزت سيولته  3ماليين
دينار ،مستحوذا على نسبة 7
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي سيولة
السوق.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ج ـن ــي
األربـ ـ ـ ــاح واضـ ـح ــة ع ـل ــى أس ـهــم
نشيطة فــي ال ـســوق الــرئـيـســي،

م ـث ــل «أعـ ـ ـي ـ ــان» و»بـ ـت ــروغـ ـل ــف»،
وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا ،وظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـعــض
األس ـه ــم ع ـلــى س ـيــولــة مــرتـفـعــة
وبمكاسب سوقية جـيــدة مثل
«ا ل ـت ـجــار يــة» ،لتنتهى الجلسة
على اللون األخضر للمؤشرات
ً
ً
الثالثة ،مستعيدة جــزء ا كبيرا
مــن خـســائــر أول جلستين ،في
ان ـت ـظ ــار ن ـت ــائ ــج ب ـق ـيــة األس ـه ــم
ا لـمــؤ ثــرة لعلها تعيد السيولة

إلى مستويات  30مليون دينار.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ق ــاد
مؤشر ســوق أبوظبي مؤشرات
أسـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون لـ ـتـ ـسـ ـج ــل م ـك ــاس ــب
متفاوتة للجلسة الثانية على
التوالى بدعم من مكاسب اسعار
النفط التي بلغت أعلى مستوى
لعام  ،2019إذ اخترق «نايمكس»
م ـس ـتــوى  55دوالرا لـلـبــر مـيــل،

فــي حـيــن بـلــغ «ب ــرن ــت» مستوى
ً
 63.3دوالرا لـلـمــرة األول ــى هــذا
الـعــام ،بدعم من فــرض عقوبات
على تصدير النفط الفنزويلي
عقب مشاكل سياسية في البلد
المنكوب اقتصاديا ،وكذلك ما
اظـهــرتــه اح ـص ــاءات ان ـتــاج نفط
«أوبـ ـ ــك» خ ــال ال ـشـهــر الـمــاضــي
والتزام بخفض كبير في اإلنتاج
بنحو  800دوالر للبرميل مما

ارتدادة خضراء وسيولة متناقصة
سجلت الجلسة الثالثة في
تـ ـع ــام ــات الـ ـب ــورص ــة ارتـ ـ ـ ــدادا
جيدا لمعظم األسـهــم القيادية
ك ـ ـ «ال ــوطـ ـن ــي» و»بـ ـيـ ـت ــك» وب ـنــك
بوبيان ،وكــذلــك بعض األسهم
األخرى من خارج قطاع البنوك،
إذ ربـحــت بنسب ج ـيــدة ،ولكن

شكوى تزوير في رأسمال شركة قابضة
مدرجة يبلغ  62مليون دينار
«هيئة األسواق» تلقتها وأخرى لدى نيابة األموال العامة لفتح القضية
●

محمد اإلتربي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر رق ــاب ـي ــة أن أحـ ــد رج ــال
األع ـم ــال فــي ال ـســوق ت ـقــدم رسـمـيــا بشكوى
موثقة ،تتعلق بأكبر عملية تزوير في زيادة
رأسمال شركة مدرجة يبلغ رأسمالها حاليا
 62مليون دينار.
وأوضحت المصادر ،لـ«الجريدة» ،أن هيئة
األسواق تلقت الشكوى ،وتوجد شكوى بذات
األمر لدى نيابة األموال العامة ،حيث سيتم
طلب التحريات الــازمــة ،واسـتــدعــاء رئيس
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـمــال ـيــة ال ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـســوق
للتحقيق معه.
وأشارت إلى أن عملية التزوير في رأسمال
ال ـشــركــة تـعـتـبــر م ــن أغـ ــرب الـعـمـلـيــات الـتــي
يشهدها الـســوق ،حيث تمثل في حد ذاتها
عملية نصب على صغار المستثمرين في

الـبــورصــة ،مضيفة أن سلسلة أالعـيــب شبه
قانونية تمت من مالك رئيسي في عدد من
الـشــركــات خــال عملية التملك فــي رأسـمــال
الشركة أثناء الزيادة التي تم إنفاذها.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن م ـقــدمــي ال ـش ـكــوى
يتطلعون الى استصدار امر منع سفر ضد
رئيس المجموعة المعني حتى االنتهاء من
التحقيقات التي أكدت مصادر قانونية مقربة
مــن الـفــريــق الـشــاكــي أنـهــا فــادحــة وواضـحــة
وموثقة باألدلة والمستندات.
لكن المصادر أعربت عن أملها في معالجة
فنية ال يتضرر منها صغار المستثمرين في
الشركة ،النه ال خطيئة لهم في عملية التزوير.
وبحسب المصادر ،كــون الشركة قابضة
وغير مرخصة من هيئة أسواق المال ،إذ إنها
فقط مدرجة في البورصة وتحت رقابة الهيئة
مــن هــذه الناحية فـقــط ،إال أنــه فــي مثل تلك

الحاالت التي ترتكب فيها أي شركة مدرجة
حـتــى وإن كــانــت غـيــر مــرخـصــة أو خاضعة
لــرقــابــة م ـبــاشــرة ،كـمــا ه ــو ال ـح ــال بالنسبة
ل ـشــركــات إدارة األص ـ ــول ،يـتــم الـتـعــامــل مع
الشركة في إطار الحفاظ على حقوق وأموال
المساهمين.
والسؤال الذي يطرح نفسه ،متى تتراجع
ال ـم ـخــال ـفــات خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ال ـق ــان ــون 7
لعام  2010وتعديالته ،وما يمنح الهيئة من
صالحيات واسعة في العقوبات والغرامات
واتـخــاذ ق ــرارات لمحاسبة المخطئ لم تكن
موجودة من قبل اثناء لجنة السوق.
على صعيد متصل ،يتوقع أن تفتح عملية
ال ـت ــزوي ــر ف ــي زي ـ ــادة رأس ال ـم ــال مــراج ـعــات
شاملة لزيادات تمت خالل الفترة الماضية،
والتدقيق عليها مرة اخرى ،على األقل زيادات
المجموعة المعنية.

أخبار الشركات
حكم لـ «تنظيف» ضد البلدية بـ  3.2ماليين دينار
أص ـ ـ ـ ــدرت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـل ـيــة
ً
حكما لمصلحة الشركة الوطنية
للتنظيف ضد الممثل القانوني
لـبـلــديــة ال ـكــويــت ،بـقـيــام األخـيــر
بسداد  3.2ماليين دينار للشركة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة إن ال ـح ـكــم
نــص كــذلــك عـلــى س ــداد الـفــوائــد
ال ـقــانــون ـيــة ب ــواق ــع  7ف ــي الـمـئــة
ً
سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـح ـك ــم

ال ـن ـهــائــي وح ـت ــى ت ـم ــام ال ـس ــداد
والـ ـمـ ـص ــروف ــات ،وم ـب ـل ــغ 1000
دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضـحــت أن األث ــر المتوقع
ع ـن ــد ص ـ ـ ــدور ال ـح ـك ــم ال ـن ـهــائــي
سـيـتــرتــب عـلـيــه زيـ ــادة إيـ ــرادات
الشركة بمبلغ  3.2ماليين دينار،
ب ــاإلض ــاف ــة ل ـل ـفــوائــد الـقــانــونـيــة
الـمـنـصــوص عـلـيـهــا م ــن تــاريــخ

ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي وحـ ـت ــى ت ـمــام
السداد والمصروفات.
ويـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع
القضية بمطالبة من «تنظيف»
ب ـم ـس ـت ـح ـقــات ل ـه ــا ع ـل ــى ب ـلــديــة
الـ ـك ــوي ــت ،الس ـت ـئ ـج ــار األخـ ـي ــرة
آل ـ ـيـ ــات وم ـ ـع ـ ــدات وعـ ـم ــال ــة مــن
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـ ــن الـ ـمـ ـم ــارس ــة رق ــم
(.)2005/2004/1

ً
ً
«نابيسكو» تتسلم أمرا تغييريا من «نفط الكويت» بـ 1.8مليون دينار
كشفت الشركة الوطنية للخدمات البترولية
(نابيسكو) عن تسلمها أمرا تغييريا من شركة
نفط الكويت لتمديد عقد خاص بتقديم خدمات
التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر
وإصـ ــاح اآلب ـ ــار .وق ــال ــت «نــابـيـسـكــو» إن األم ــر
التغييري يزيد على قيمة العقد األصلي بمبلغ

قدره  1.8مليون دينار ،لتصبح قيمة العقد بعد
الزيادة  20.18مليون دينار ،ولمدة شهرين تبدأ
من  1فبراير  .2019وأوضحت أن التطور الحادث
ليس له أثر جوهري على المركز المالي للشركة،
إذ إن الغرض من العقد هو تمكين «نابيسكو»
من استمرار أعمالها الحالية مع «نفط الكويت».

تجديد تراخيص أنشطة أوراق مالية لشركات الوطنية
لإلجارة والبيت ورساميل والوطني للوساطة
واف ـقــت هيئة أس ــواق الـمــال
على تجديد ترخيص أنشطة
أوراق مــالـيــة لـشــركــة الوطنية
لــإجــارة والتمويل لــدى هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال ل ـمــزاولــة نشاط
و سـ ـ ـي ـ ــط أوراق مـ ــا ل ـ ـيـ ــة غ ـيــر
م ـس ـجــل ف ــي ب ــورص ــة األوراق
المالية ،مدة ثالث سنوات قابلة
ً
للتجديد ،اع ـت ـبــارا مــن تــاريــخ
.2019/04/26
كـ ـ ـمـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت «الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة»
ترخيص أنشطة أوراق مالية

لـشــركــة بـيــت األوراق الـمــالـيــة
لدى هيئة أسواق المال لمزاولة
نشاط وكيل اكتتاب مدة ثالث
ً
سنوات قابلة للتجديد اعتبارا
من تاريخ  .2019/04/26وكذلك
ت ـ ـجـ ــديـ ــد تـ ــرخ ـ ـيـ ــص أنـ ـشـ ـط ــة
أوراق مــالـيــة لـشــركــة رساميل
لالستثمار لــدى هيئة أســواق
ال ـم ــال ل ـم ــزاول ــة ان ـش ـطــة مــديــر
محفظة االستثمار ،مستشار
استثمار ،مدير نظام استثمار
ج ـمــاعــي ،وك ـيــل اك ـت ـتــاب ،مــدة

ثــاث سنوات قابلة للتجديد،
ً
اعتبارا من تاريخ ،2019/03/15
باالضافة الى تجديد ترخيص
أن ـش ـطــة أوراق مــال ـيــة لـشــركــة
الوطني للوساطة المالية لدى
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ل ـمــزاولــة
نـ ـش ــاط وسـ ـي ــط أوراق مــالـيــة
م ـس ـجــل ف ــي ب ــورص ــة األوراق
المالية ،مدة ثالث سنوات قابلة
ً
لـلـتـجــديــد اع ـت ـب ــارا م ــن تــاريــخ
.2019/04/12

دعم األسعار بقوة ،لتربح معظم
م ــؤش ــرات األسـ ـ ــواق الخليجية
وتـنـهــي جلستها الـثــانـيــة على
التوالي على إقفاالت خضراء.

أداء القطاعات
ت ـل ــون ــت ال ـق ـط ــاع ــات بــال ـلــون
األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ثـ ـم ــانـ ـي ــة قـ ـط ــاع ــات
هـ ـ ــي الـ ـنـ ـف ــط والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز بـ ـ ـ ـ 41.3
نـقـطــة ،وم ــواد أســاسـيــة بـ ـ 24.2
ن ـق ـط ــة ،وخـ ــدمـ ــات اس ـت ـهــاك ـيــة
ب ـ ـ  14.2ن ـق ـطــة ،وت ــأم ـي ــن ب ـ ـ 5.4
نـ ـق ــاط ،وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ 4.7
ن ـق ــاط ،وص ـن ــاع ــة ب ـ ـ  4.6ن ـقــاط،
واتـصــاالت بـ  3.9نقاط ،وبنوك
ب ـ  2.7نقطة ،فــي حين انخفض
مؤشرا قطاعين فقط ،هما سلع
استهالكية بـ  4.4نقاط ،وعقار
بـ  2.3نقطة ،واستقرت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية ،وبقيت
دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم وط ـنــي قائمة
األس ـهــم األك ـثــر قـيـمــة ،إذ بلغت
تداوالته  3.2ماليين دينار ،بنمو
بنسبة  0.23في المئة ،تاله سهم
خليج ب بتداول  3ماليين دينار،
وارتفاع بنسبة  0.36في المئة،
ثــم سـهــم صـنــاعــات ب ـتــداول 1.7
مليون ديـنــار ،ومرتفعا بنسبة
 2.4في المئة ،ورابعا سهم بيتك
بتداول  1.6مليون دينار ،وبنمو
ً
بنسبة  0.5فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا

ّ
إعفاء مقدم عرض الشراء الجزئي
من تنفيذ االستحواذ اإللزامي

سهم أعـيــان بـتــداول  1.4مليون
دينار ،بتراجع بنسبة  0.99في
المئة.
ومـ ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األكـ ـث ــر ك ـم ـي ــة ،ج ـ ــاء أوال سـهــم
أعيان ،حيث تداول بكمية بلغت
 29.4م ـل ـي ــون س ـه ــم وب ـت ــراج ــع
بـنـسـبــة  0.99ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
ً
ثــانـيــا سـهــم بـتــروغـلــف ب ـتــداول
 17.8مليون سهم وبانخفاض
بنسبة  2.4في المئة ،وجاء ثالثا
سهم ابيار بتداول  15.8مليون
سهم وبخسارة بنسبة  3.3في
المئة ،وجاء رابعا سهم خليج ب
بتداول  11.1مليون سهم ،وبنمو
بـنـسـبــة  0.36ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
ً
خامسا سهم صناعات بتداول
 10م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم وب ــارتـ ـف ــاع
بنسبة  2.4في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـفــاعــا سهم ايـفـكــت ،إذ ارتفع
بنسبة  24.5في المئة ،تاله سهم
ك تلفزيوني بنسبة  23في المئة،
ثم سهم وربة ت بنسبة  19.3في
المئة ،ورابـعــا سهم ايفا فنادق
ً
بنسبة  11.4فــي المئة ،وأخـيــرا
سهم العيد بنسبة  10في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
س ـهــم ت ـح ـص ـيــات ،إذ انـخـفــض
بنسبة  9.5في المئة ،تاله سهم
وثـ ـ ــاق ب ـن ـس ـبــة  7.2ف ــي ال ـم ـئــة،
ث ــم سـهــم تـمــديــن ع بـنـسـبــة 6.6
ً
فــي المئة ،وراب ـعــا سهم كميفك
ً
بنسبة  6.3فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا
سهم رمال بنسبة  5.6في المئة.

«المركزي»:
سندات وتورق
بـ  240مليون دينار

يؤدي للحصول على ما ال يقل عن  %30وال يزيد على %50
●

عيسى عبدالسالم

قــالــت م ـصــادر مطلعة لـ ـ «ال ـجــريــدة» إن هيئة
أس ــواق ال ـمــال أعـفــت مـقــدم ع ــرض ع ــرض الـشــراء
الجزئي من تقديم عرض استحواذ الزامي على
األسهم المراد السيطرة عليها.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن إع ـف ــاء م ـقــدم عــرض
الشراء الجزئي من تقديم عرض استحواذ الزامي
نتيجة زيادة حصته على  30في المئة جاء ضمن
التسهيالت واألطر التنظيمية التي أجرتها هيئة
أســواق المال على تنفيذ الصفقات في بورصة
الكويت ل ــأوراق المالية ،على اعتبار أن عرض
الشراء الجزئي يؤدي إلى الحصول على ما ال يقل
عن  30في المئة وال يزيد على  50في المئة من
رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي ،لذا
تم اإلعفاء من أحكام عرض االستحواذ اإللزامي
نتيجة تنفيذ عرض الشراء الجزئي.
ويعرف عرض الشراء الجزئي بأنه المحاولة

ً
ً
«مدينة األعمال» تشتري عقارا تجاريا
بـ 11.8مليون دينار
اشترت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية عقارا تجاريا
بقيمة  11.8مليون دينار ،وذلك عن طريق توقيع عقد تسهيالت
ائتمانية كإجارة لمدة  5سنوات مع بنك محلي بـ 8.3ماليين دينار.
وقــالــت الـشــركــة إن هــامــش ربــح عـقــد التسهيالت االئتمانية
ً
بـلــغ  1فــي الـمـئــة س ـنــويــا ،ف ــوق سـعــر الـخـصــم الـمـعـلــن عـنــه في
ً
الـبـنــك ال ـمــركــزي ،مـشـيــرة ال ــى أن ــه تــم س ــداد دفـعــة نـقــديــة مقدما
بقيمة  3.5ماليين دينار ،وأن االستثمار يأتي ضمن التوسعات
االستراتيجية لها .وأضافت أن االستثمار سيصنف ضمن أصول
الشركة كعقارات استثمارية ،وعليه سترتفع االستثمارات العقارية
في الشركة بقيمة  11.8مليون دينار ،بالتزامن مع تراجع النقد
والنقد المعادل بـ 3.50ماليين دينار.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع ارتفاع التزاماتها بقيمة 8.30
ماليين دينار ،مشيرة إلى أن تلك اإلجراءات ستظهر في البيانات
المالية للشركة بالربع األول من .2019

ً
«البترولية» :توزيع  %30نقدا
بـلـغــت أربـ ـ ــاح ش ــرك ــة ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـب ـتــرول ـيــة الـمـسـتـقـلــة 6.14
ماليين دينار بمقدار  34.01فلسا للسهم في الفترة المنتهية في
 ،2018/12/31مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  6.23ماليين دينار ،بما
يعادل  37.32فلسا للسهم في نفس الفترة من عام  ،2017وأوصى
مجلس إدارتها بتوزيع  30في المئة نقدا عن واقع أداء عام .2018

«مركز سلطان» تسدد  97.58ألف دينار
لتسوية نزاع
سددت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ  97.58ألف
دينار لشركة المشروعات السياحية؛ من أجل تسوية نزاع حول
فرع الشركة في منتزه الشعب الترفيهي .وقالت «مركز سلطان» إن
التسوية تمت بين إحدى الشركات التابعة (مركز سلطان للتجارة
العامة والمقاوالت) وشركة المشروعات السياحية حول إغالق
فرع الشركة في منتزه الشعب الترفيهي.

أو الطلب بشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على
ما ال يقل عن  30في المئة وال تزيد على  50في
الـمـئــة مــن رأس ـمــال الـشــركــة مـحــل ع ــرض الـشــراء
الجزئي ،مع األخذ بعين االعتبار أال تقل النسبة
المراد الحصول عليها عن  5في المئة من إجمالي
رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي ،وأن
يلتزم مـقــدم عــرض الـشــراء بتقديم الـعــرض لكل
الـمـســاهـمـيــن ،وأن يـتــم تــوزيــع أس ـهــم مساهمي
الشركة محل الشراء بطريقة النسبة والتناسب.
وأشارت المصادر الى أن عرض الشراء الجزئي
يمنح فــر صــة للمسيطرين لــز يــادة ملكيتهم في
الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين
للتخارج بأسعار تنافسية ،والثاني هو جاهزية
المنظومة القائمة خارج نظام التداول لتطبيق
النسبة والـتـنــاســب ،والـثــالــث هــو ضـمــان حقوق
كــل المساهمين مــن خ ــال تطبيق آ لـيــة النسبة
والـتـنــاســب ،إضــافــة إلــى منحهم حــق التصويت
بالجمعية العامة.

أعلن بنك الكويت المركزي
ت ـخ ـص ـيــص إص ـ ـ ــدار س ـن ــدات
وتورق بقيمة إجمالية بلغت
 240م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار كــويـتــي
( ن ـ ـحـ ــو  792مـ ـلـ ـي ــون دوالر
أميركي) .وقال «المركزي» في
بيان لـ «كونا» إن مدة اإلصدار
ثــاثــة أش ـهــر بـمـعــدل عــائــد 3
في المئة.
وكــان آخــر إص ــدار سندات
وتورق لبنك الكويت المركزي
االثنين الماضي بقيمة 200
مـلـيــون دي ـنــار كــويـتــي (نحو
 660مليون دوالر أميركي).

«المركز» :األسواق الخليجية تتأهب
لمزيد من التدفقات المالية األجنبية
قــال المركز المالي الكويتي
(ال ـم ــرك ــز) ،ف ــي ت ـقــريــره ع ــن أداء
األسواق في دول مجلس التعاون
لشهر يـنــايــر ،إن ـهــا حققت أداء
شهريا هو األقــوى في مكاسبه
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ع ــامـ ـي ــن .وشـ ـه ــدت
إقباال من المستثمرين ،خاصة
م ــع ال ـتــوق ـعــات الـمـبـشــرة للعام
الجديد بتدفقات مالية أجنبية
كـ ـبـ ـي ــرة ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــواق ،وتـ ـغـ ـي ــرات
إيجابية على أسعار النفط ،إلى
جانب سياسات الموازنة ،ومن
المتوقع أن تساهم هذه العوامل
في تحقيق نمو الفت في أرباح
الشركات خالل العام الحالي.
وكانت بداية السوق الكويتية
قوية لهذا الـعــام ،حيث سجلت
ً
ارت ـفــاعــا بنسبة  2.5فــي المئة،
ب ـعــد ت ــراج ــع أدائـ ـه ــا ف ــي الــربــع
الرابع من العام الماضي .وقادت
األسهم المصرفية أداء المؤشر،
مدعومة بقرار رفع سقف الملكية
األجنبية بنسبة  49بالمئة في
رؤوس أم ــوال البنوك المحلية.
وح ـ ـقـ ــق ك ـ ــل م ـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني وبنك بوبيان مكاسب
بلغت  4.1و 3.4فــي المئة على
التوالي هذا الشهر.
وكـ ــان ألن ـب ــاء االن ــدم ــاج بين
بيت التمويل الكويتي والبنك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد أثـ ــر م ـت ـفــاوت
على المساهمين ،حيث ارتفعت
قيمة سهم البنك األهلي المتحد
بـنـسـبــة  13.7ف ــي ال ـم ـئــة خــال
ال ـش ـهــر ،ف ــي حـيــن ت ــراج ــع سهم
بيت التمويل الكويتي بنسبة
 0.5في المئة خالل الفترة نفسها.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز» إلـ ـ ـ ــى أن
مـ ــؤشـ ــر سـ ـت ــان ــدرد
آنــد ب ــورز لــأســواق
الخليجية قد سجل
أف ـض ــل أداء ل ـبــدايــة
عام مقارنة بالسنوات األخيرة،
حيث ارتفع بنسبة  6.8في المئة
خالل الشهر ،مدعوما بقوة أداء
األسـ ـه ــم ال ـس ـع ــودي ــة .وت ـفــوقــت
السوق السعودية على نظيراتها
في دول مجلس التعاون ،بارتفاع
نسبته  9.4في المئة في يناير.
ك ـم ــا أنـ ـه ــت أس ـ ـ ـ ــواق كـ ــل مــن
قـ ـط ــر وأب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي والـ ـبـ ـح ــري ــن
والكويت الشهر بشكل إيجابي،
بــارت ـفــاعــات نسبتها  4.1و4.0
و  2.6و  2.5فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ع ـلــى
ال ـت ــوال ــي .وش ـه ــدت س ــوق دب ــي،
التي كانت أكبر الخاسرين في
 ،2018ارتـفــاعــا بنسبة  1.5في
ال ـم ـئــة .ف ــي حـيــن كــانــت الـســوق
العمانية الخاسر الوحيد خالل
ال ـش ـه ــر ،بـنـسـبــة ت ــراج ــع بلغت
 3.6في المئة .وتعزى قــوة أداء
السوق السعودية إلى ارتفاعات
ف ــي األس ـه ــم الـقـيــاديــة ال ـتــي من
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـ ــدرج ف ــي مــؤشــر
م ـ ــورغ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي لـ ــأسـ ــواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة .وك ـ ــان ـ ــت ان ـت ـع ــاش ــة
أس ـع ــار الـنـفــط وت ــدف ــق األمـ ــوال
األج ـن ـب ـي ــة ع ـل ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق مــع
الــزيــادة المتوقعة فــي النفقات
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة فــي
ال ـم ــوازن ــة الـحـكــومـيــة جميعها
عوامل إيجابية ساعدت في قوة
أداء س ــوق األس ـهــم الـسـعــوديــة.

وتلتها ال ـســوق الـقـطــريــة ،التي
استمر أداؤهـ ــا اإليـجــابــي الــذي
حققته في عام .2018

اتجاهات السوق
وتـنـبــئ م ــؤش ــرات ال ـمــوازنــات
الحكومية لدول مجلس التعاون
عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام ج ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن س ـي ــاس ــة
اإلنفاق التي ترمي إلى مزيد من
النمو االقتصادي .وتبقى تنمية
القطاعات غير النفطية الموضوع
ال ـم ـه ـي ـمــن ع ـل ــى م ـ ــوازن ـ ــات دول
الـمـجـلــس ،بالنظر إل ــى الـتـفــاؤل
إزاء تدفق اإليرادات وتوقع ارتفاع
أسعار النفط في عام .2019
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،تلقت
أسـ ــواق الــدخــل الـثــابــت فــي دول
المجلس دفعة قــويــة ،مــع إعــان
جي بي مــورغــان عن إدراج دول
ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي م ــؤش ــر س ـن ــدات
األسواق الناشئة .وفي أعقاب ذلك
اإلعالن ،تفوقت الديون السيادية
لـلـسـعــوديــة عـلــى نـظـيــراتـهــا في
بقية الدول .ولكن على الرغم من
تلك التطورات ،فإنه من المتوقع
أن يتراجع حجم اإلصــدارات في
ً
دول المجلس ،آخذا في االعتبار
محدودية صعودها المتوقع في
بيئة تشهد ارتفاعات متوالية في
أسعار الفائدة.
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النفط والطاقة

ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

النقي لـ ةديرجلا• :أسواق النفط يكتنفها الغموض بسبب
عوامل جيوسياسية وتذبذب االقتصاد العالمي
«الكويت تحتل مكانة مهمة على صعيد التعاون العربي والدولي في صناعة البترول»
للبترول (أوابك) عباس النقي
أكد األمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة
ً
أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في صناعة البترول ،الفتا ،في لقاء مع «الجريدة»،
إلى أن للكويت مكانة عربية ودولية كبيرة في تلك الصناعة.
وأضاف النقي أن أسواق النفط العالمية في الوقت الحاضر تكتنفها حالة من عدم

احتياطيات
«أوابك» من
النفط حتى
العام الماضي
بلغت 705
مليارات
برميل تعادل
 %48من
االحتياطي
العالمي

• إلــى أي مــدى تسهم "أواب ــك"
في تنسيق السياسات البترولية
بين أعضائها من الدول العربية؟
 ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاءف ــي ال ـم ـن ـظ ـمــة ،سـ ـ ــواء م ــن خ ــال
ع ـضــوي ـت ـهــا ف ــي مـنـظـمــة "أوبـ ـ ــك"
الدولية أو من خالل تعاطيها مع
الـقــرارات التي تتخذها المنظمة،
أداء دورهـ ـ ــا ال ـم ــرك ــزي الـمـتـمـثــل
بالمساهمة فــي استقرار السوق
الـ ـبـ ـت ــرول ــي ال ـع ــال ـم ــي مـ ــن خ ــال
ت ــزوي ــده بــاح ـت ـيــاجــاتــه الـحــالـيــة
والمستقبلية مــن الـطــاقــة ،حيث
إن الدول العربية المنتجة للنفط
ف ــي أواب ـ ــك (ال ـس ـع ــودي ــة وال ـع ــراق
والكويت واإلمارات العربية وليبيا
وال ـجــزائــر) ،هــي فــي نفس الوقت
أع ـضــاء فــي "أوب ـ ــك" ،وه ــذه ال ــدول
تلعب دورا مـحــوريــا فــي تحقيق
الـ ـت ــوازن ف ــي الـ ـس ــوق ،لـيــس فقط
بسبب حجم إنتاجها ،ولكن أيضا
بسبب طاقتها اإلنتاجية الفائضة.
وفــي ضــوء االهـتـمــام العالمي
ب ـق ـض ــاي ــا الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـم ـنــاخ ـيــة
والقضايا البيئية ،تولي "أوابــك"
ه ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع أه ـم ـي ــة خــاصــة
مــن خ ــال إي ـضــاح مــواقــف ال ــدول
األع ـض ــاء ب ـهــذا ال ـص ــدد ،والـعـمــل
ع ـلــى ح ـفــظ م ـصــالــح ه ــذه ال ــدول
الع ـت ـم ــاده ــا ال ـك ـب ـيــر ع ـلــى إن ـتــاج
وتـصــديــر الـطــاقــة األح ـفــوريــة في
اقتصادياتها ومواردها المالية.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األه ـ ـم ـ ـيـ ــة مــن
خ ــال دور الـمـنـظـمــة التنسيقي
لــاسـتـعــداد النـعـقــاد الـمــؤتـمــرات
ألطـ ــراف اتـفــاقـيــة األم ــم المتحدة
اإلطـ ـ ــاريـ ـ ــة ل ـت ـغ ـيــر الـ ـمـ ـن ــاخ ،إل ــى
جــانــب ال ـمــؤت ـمــرات والـمـنـتــديــات
األخ ــرى ذات الـعــاقــة ،ومــن خالل
الـتـعــاون مــع المنظمات الــدولـيــة
المعنية ذات العالقة لبحث تلك
المواضيع والقضايا والتحديات
ب ـصــورة شــامـلــة وفــاع ـلــة ،وكــذلــك
مــن خــال تـعــاون ال ــدول األعضاء
مع المنظمات الدولية ذات العالقة

اليقين بسبب العوامل الجيوسياسية ،وتذبذب االقتصاد العالمي ،خاصة أن
هذه األسواق شهدت خالل الفترة األخيرة تطورات متسارعة في العديد من
القضايا االقتصادية .وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في تطبيق االتفاقية ،وبروتوكول
ك ـي ــوت ــو وات ـ ـفـ ــاق ب ــاري ــس ب ـم ــا ال
يتعارض مع مصالحها.

إسهامات الكويت
• ما دور الكويت وإسهاماتها
في أعمال المنظمة؟
 تحتل الـكــويــت مـكــانــة مهمةع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـتـ ـع ــاون ال ـعــربــي
وال ــدول ــي ف ــي ص ـنــاعــة ال ـب ـتــرول،
ودول ــة الكويت هــي إح ــدى الــدول
ال ـ ـثـ ــاث الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـتــأس ـيــس
منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) ،في يناير ،1968
إل ـ ــى ج ــان ــب كـ ــل مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
ً
وليبيا ،كما أن الكويت هي أيضا
إحــدى ال ــدول المؤسسة لمنظمة
"أوبك" العالمية.
وتقدم الكويت كل التسهيالت
بجميع أشكالها لقيام المنظمة
ب ـ ــدوره ـ ــا وع ـم ـل ـه ــا ع ـل ــى ال ــوج ــه
األكـ ـم ــل ،وال ش ــك أن وج ـ ــود مقر
"أواب ـ ـ ـ ــك" ف ــي ال ـك ــوي ــت ق ــد ســاعــد

األمانة العامة للمنظمة على أداء
أعمالها بسهولة ويسر ،وقد عقدت
المنظمة فــي الـكــويــت ،على مدى
ً
ً
سنواتها الطويلة ،عددا كبيرا من
المؤتمرات والندوات واالجتماعات
التنسيقية والعديد من الفعاليات
ال ـن ــاج ـح ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،إل ـ ــى جــانــب
تنظيمها للفعاليات في بقية الدول
األعضاء بالمنظمة.

إنجازات «أوابك»
• م ــا إن ـ ـجـ ــازات "أواب ـ ـ ـ ــك" على
الـمـسـتــويـيــن ال ـعــربــي والـعــالـمــي
خالل العام الماضي؟
 ت ـمــارس المنظمة أنشطتهاً
وفقا للخطة السنوية الموضوعة
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات والـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرات
واألنشطة ،والتي يقوم بإعدادها
والتحضير لها وتنفيذها األمانة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ،بــالـتـنـسـيــق
والتعاون مع الــدول األعضاء في
المنظمة.
وف ــي إطـ ــار تــوس ـيــع نـشــاطــات

التعاون مع المؤسسات والهيئات
الدولية المعنية بالطاقة بصفة
عــامــة وال ـب ـت ــرول بـصـفــة خــاصــة،
اتفقت "أوابك" مع المركز الياباني
لـلـتـعــاون ال ـب ـتــرولــي  ،JCCPعلى
إق ــام ــة ع ــاق ــات تـ ـع ــاون بينهما
فــي مـجــال الصناعات البترولية
ال ــاحـ ـق ــة ،وق ـ ــد ت ـج ـســد ذل ـ ــك فــي
قيامهما بـتــوقـيــع مــذكــرة تفاهم
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن األرب ـ ـعـ ــاء  9م ــارس
 ،2011ف ــي م ـقــر األم ــان ــة ال ـعــامــة
للمنظمة بالكويت.
وتـ ـه ــدف هـ ــذه ال ـم ــذك ــرة إلــى
ت ــوثـ ـي ــق ع ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـيــن
"أوابـ ـ ـ ـ ـ ــك" وال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـي ــاب ــان ــي
ل ـل ـت ـعــاون ال ـب ـتــرولــي م ــن خــال
تنفيذ حلقات دراسـيــة ،وورش
ع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوث ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م ـش ـت ــرك ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ب ــرام ــج
أخ ــرى ذات صـلــة بــالـصـنــاعــات
البترولية الالحقة.
ومــن نتائج هــذا التعاون بين
ً
الجانبين يتم التحضير حاليا

لعقد مؤتمر مشترك في الكويت
خالل الفترة من  12إلى  14مارس
 2019بعنوان "تحسين األداء في
الصناعات البترولية الالحقة".

«التغير المناخي»
• م ــا إسـ ـه ــام ــات "أوابـ ـ ـ ـ ــك" في
اتـفــاقـيــة الـتـغـيــر الـمـنــاخــي؟ وهــل
أبدت رأيها للمعنيين بهذا الشأن؟
 تـ ــواصـ ــل األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــةً
لـلـمـنـظـمــة ،ت ـن ـف ـيــذا لتعليمات
مجلس وزراء المنظمة ،متابعة
شـ ــؤون الـبـيـئــة وت ـغـ ّـيــر الـمـنــاخ
وم ـلــف ت ـط ــورات اتـفــاقـيــة األم ــم
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
وإعداد التقارير الدورية بشأنها،
وخ ـ ــال مــؤت ـمــر ات ـفــاق ـيــة األم ــم
المتحدة اإلطــاريــة بـشــأن تغير
المناخ ( )COP-21الذي عقد في
بــاريــس بفرنسا عـقــدت "أواب ــك"
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع دول م ـج ـلــس
التعاون لــدول الخليج العربية
فعالية بعنوان "دور تكنولوجيا

مناخ االستثمار نحو التوسع
ع ــن تــوق ـعــاتــه ل ـم ـنــاخ االس ـت ـث ـم ــار في
القطاع النفطي على المديين المتوسط
وال ـب ـع ـي ــد ،أكـ ــد ال ـن ـقــي أن االس ـت ـث ـم ــارات
العالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعي
شهدت تعافيا طفيفا في الفترة الماضية
بعد انخفاضات حادة بلغت  26في المئة
في عام  ،2015و 24في المئة في عام .2016
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـنـ ـق ــي أن تـ ـكـ ـث ــف م ـن ـط ـقــة
الشرق األوســط وشمال إفريقيا أعمالها
االستثمارية وتوسيع حجم قطاع الطاقة
فيها ،الفتا إلى أن تقديرات الشركة العربية
لالستثمارات البترولية "أبيكورب" ،وهي
اح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات الـمـنـبـثـقــة ع ــن منظمة
"أوابــك" تشير إلى أن حجم االستثمارات
المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد بلغ 574

الغنيم« :الكويت للصحة والسالمة» سيبحث
أحدث التطبيقات في المجاالت البيئية

جانب من المؤتمر الصحافي
كشفت نائبة العضو المنتدب للتخطيط في
مؤسسة البترول ،شيماء الغنيم ،عن مشاركة
 3آالف من كبار التنفيذيين من  24دولة عربية
وأجنبية في مؤتمر معرض الكويت للصحة
والسالمة واألمن والبيئة ،الذي سيقام برعاية
وزي ــر الـنـفــط وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـم ــاء د .خالد
ال ـف ــاض ــل ،م ــن  18إلـ ــى  20ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـع ـنــوان
"تحويل ثقافة الصحة والسالمة والبيئة من
أجل مستقبل مرن".
وأوض ـح ــت الـغـنـيــم ،ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي،
أمـ ـ ــس ،أن ال ـف ـع ــال ـي ــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى ب ـح ــث آخ ــر
التطورات والتعرف على أحدث التطبيقات في
مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة ،مؤكدة
أن هذا األمر يمثل إحدى األولويات بالنسبة
لصناعة النفط والغاز في العالم ،وكذلك أفضل
الـمـمــارســات فــي هــذا الـسـيــاق ،وبشكل خاص
فيما يتعلق بإدارة األزمات ،والكفاءة في مجال
السالمة ،الفتة إلى أن الفعالية ستناقش مدى
م ـشــاركــة ال ـق ــادة وال ـتــزام ـهــم بـمـجــال الصحة
والسالمة والبيئة
و لـفـتــت إ ل ــى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر
تضم في صفوفها عددا من كبار التنفيذيين
في شركات نفطية كويتية وعربية وعالمية.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـمــؤتـمــر سيحظى بتمثيل
اإلدارات ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
المختلفة بنسبة  25في المئة ،فيما ستكون

عباس النقي

نسبة  45في المئة من التنفيذيين في مختلف
األعمال التجارية األخرى.
وبينت أن جلسات المؤتمر ستستضيف
أكثر من  100متحدث من نحو  20دولة يمثلون
مــا يزيد على  100شركة عالمية ،سيقدمون
أوراق عمل فنية مهمة في أكثر من  80جلسة
فنية.
من جانبه ،قال مدير الصحة والسالمة في
"نـفــط الـكــويــت" ،ســامــي الـيــاقــوت ،إن المؤتمر
س ـي ـت ـن ــاول أوراق ع ـم ــل ت ـت ـع ـلــق بــالــرفــاه ـيــة
ال ـص ـنــاع ـيــة ،وم ــرون ــة األع ـ ـمـ ــال ،واالس ـت ــدام ــة
البيئية ،وكفاءة خط المواجهة في االستجابة
ل ـل ـطــوارئ ،وإدارة ســامــة الـعـمـلـيــات ،واألم ــن
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،وإدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،وال ـص ـح ــة
الصناعية ،وإدارة الـســامــة لــدى المقاولين،
وتخطيط االستجابة للطوارئ ،وإدارة التسرب
ال ـن ـف ـطــي وال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن آثـ ـ ـ ــاره ،وال ـم ــراق ـب ــة
الـصـحـيــة ،والتحقيق الـنــوعــي فــي ال ـحــوادث،
وســامــة الـطــرقــات ،والمسؤولية المجتمعية
المشترك.
بدوره ،أشار رئيس فريق البيئة في مؤسسة
البترول ،عبدالرحمن الرشيدي ،إلى مشاركة
 100شركة ومؤسسة في المعرض المصاحب،
فيما يفوق عدد الجهات المشاركة التي ستقدم
الرعاية للفعالية قرابة  50جهة.

مليار دوالر خالل الفترة (،)2017 – 2013
منها  187مليار دوالر في قطاع الكهرباء،
و 169مـلـيــارا فــي قـطــاع ال ـغــاز الطبيعي
و 150مليارا في قطاع النفط.
وأوض ــح أن االسـتـثـمــارات فــي مشاريع
ً
ال ـطــاقــة ق ـيــد الـتـنـفـيــذ حــال ـيــا ت ـقــدر بنحو
 345مليار دوالر الـفـتــرة (،)2022 – 2018
منها  131مليارا في القطاع النفطي ،و106
م ـل ـيــارات فــي قـطــاع ال ـغــاز الـطـبـيـعــي ،و14
مليارا في مشاريع الكيماويات .ويبلغ حجم
االستثمارات التي تلتزم بها دول مجلس
التعاون الخليجي  171مليار دوالر.
ولـفــت إل ــى أن االسـتـثـمــارات فــي قطاع
النفط وا ل ـغــاز الطبيعي ترتبط ارتباطا
مباشرا بأسعار النفط .وعلى الرغم من
تــراجــع األس ـع ــار فـقــد أعــربــت الـعــديــد من

الدول العربية عن عزمها على االستمرار
في خططها االستثمارية للمحافظة على
استقرار األسواق العالمية .إال أن حالة عدم
اليقين التي تسيطر على السوق العالمي،
باإلضافة إلى بيئة األعمال غير المشجعة،
ما تزال تشكل تحديا كبيرا أمام التوسع
في االستثمار.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـن ـق ــي إل ـ ــى أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الضخمة في مجال االستكشاف واإلنتاج
يجب أن يواكبها االستقرار واألمن وضمان
تأكيد واستمرار الطلب العالمي على النفط،
لكي تكون تلك االستثمارات مبررة ،فأمن
اإلمدادات البترولية ()Security of Supply
بالنسبة للدول المستهلكة يجب أن يقابله
أمن الطلب ( )Security of Demandبالنسبة
للدول المنتجة والمصدرة للبترول.

الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
تداعيات تغير المناخ".
كما عقدت المنظمة فعالية
ع ـل ــى ه ــام ــش م ــؤت ـم ــر ات ـفــاق ـيــة
األم ــم المتحدة اإلطــاريــة بشأن
تغير المناخ ( )COP22الذي عقد
ف ــي مــديـنــة م ــراك ــش ،بالمملكة
المغربية ،وذل ــك بعنوان "خلق
القيمة المضافة مــن انبعاثات
غــاز ثاني أكسيد الكربون" ،أما
آخ ــر تـلــك الـفـعــالـيــات فـقــد كانت
خ ـ ــال مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة فــي
مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية ّ
لتغير المناخ
( ،)COP-24الذي ُعقد في مدينة
كاتوفيتشي في بولندا.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـشــق الـثــانــي
من السؤال ،فإن المنظمة تدعو
إلى أهمية التنويع االقتصادي
ودعــم الجهود في مجال كفاءة
ال ـطــاقــة وال ـط ــاق ــات ال ـم ـت ـجــددة،
وضـ ــرورة المتابعة المستمرة
لتطورات المفاوضات الدولية
بـشــأن قضية التغير المناخي
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
لمعرفة انعكاساتها على الدول
العربية ،والتأكيد على أن اتفاق
باريس لتغير المناخ هو عبارة
عن اتفاق تبادلي التنازالت بين
طرفي التفاوض (الدول المتقدمة
مقابل الدول النامية).
• مـ ــا هـ ــي اح ـت ـي ــاط ـي ــات دول
"أوابك" من النفط؟
 قدرت احتياطيات دول "أوابك"مـجـتـمـعــة م ــن ال ـن ـفــط ف ــي نـهــايــة
ع ــام  2018بـنـحــو  705مـلـيــارات
برميل ،تعادل نحو  48في المئة
من احتياطيات النفط التقليدي
في العالم.
• ما هو إنتاج النفط اليومي
في دول "أوابك"؟
 أنتجت دول "أوابك" مجتمعةبمعدل  24.7مليون برميل يوميا
من النفط الخام خالل عام ،2018
تـ ـع ــادل ن ـح ــو  28ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن

إجمالي إنتاج العالم .يضاف إلى
ذل ــك ح ــوال ــي  4.1مــايـيــن برميل
يوميا من سوائل الغاز الطبيعي،
أي أن إج ـمــالــي إن ـت ــاج ال ـســوائــل
الهيدروكربونية في "أواب ــك" بلغ
ن ـحــو  29م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــومـيــا،
تـعــادل  29فــي المئة مــن إجمالي
إنتاج العالم.
• كم بلغ إنتاج الغاز من دول
"أوابك" عام 2018؟
 ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــيً
ً
المتاحة عالميا تكون دائـمــا عن
عام سابق ،وبلغت كميات انتاج
الـغــاز الطبيعي (ال ـغــاز الطبيعي
ال ـم ـس ــوق) ف ــي دول "أوابـ ـ ــك" عــام
 2017حوالي  549مليار متر مكعب
تناهز  15فــي المئة مــن إجمالي
العالم.

األسواق العالمية
• ما رأيك في األسواق النفطية
العالمية في الوقت الحالي؟
 تكتنف أسواق النفط العالميةفي الوقت الحاضر حالة من عدم
اليقين بسبب العوامل الجغرافية-
ال ـس ـي ــاس ـي ــة (ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة)،
وتذبذب االقتصاد العالمي ،خاصة
أن أسواق النفط العالمية شهدت
خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة ت ـط ــورات
متسارعة في العديد من القضايا
االقـتـصــاديــة ،يــأتــي فــي مقدمتها
ع ــدم وضـ ــوح ب ـيــانــات االقـتـصــاد
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي مـنـطـقــة
اليورو والصين والهند ،واحتمال
تباطؤ نمو االقتصاد األميركي،
إضافة إلى التطورات الجغرافية-
السياسية العالمية ،والـتــوتــرات
التجارية بين الواليات المتحدة
األميركية والصين واالضطرابات
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـص ــف ب ـب ـع ــض ال ـ ـ ــدول
األوروبية ،األمر الذي ألقى بظالله
ع ـل ــى ج ــان ـب ــي الـ ـع ــرض وال ـط ـلــب
العالمي على النفط ،وبالتالي على
مستويات األسعار للنفط.

النفط يبلغ أعلى مستوى منذ بداية 2019
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام أم ــس ،نتيجة شــح في
األســواق بسبب تخفيضات اإلنتاج التي
ت ـقــودهــا "أوبـ ـ ــك" وال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة
على فنزويال.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس
العالمي مزيج برنت ألعلى مستوى منذ
بــدايــة الـعــام عند  63.37دوالرا للبرميل
بحلول الساعة  08:00بتوقيت غرينتش،
ب ـعــد أن ص ـع ــدت  3ف ــي ال ـم ـئــة بــالـجـلـســة
السابقة.

وس ـج ـلــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخ ــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي أعلى مستوى
ه ــذا ال ـعــام عـنــد  55.68دوالرا للبرميل،
بعد أن ارتفعت بالفعل  2.73في المئة في
الجلسة السابقة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط
هوامش المصافي اآلسيوية ألقل مستوى
منذ  2010اليوم حسب بيانات رفينيتيف.
وت ـض ــاف ــرت ت ـخ ـف ـي ـضــات اإلنـ ـت ــاج مــن
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
بفعل االلتزام باتفاق تقليص اإلمدادات مع

تراجع عدد الحفارات االميركية والعقوبات
على مبيعات النفط الفنزويلية.
وقــال خـبــراء ،بعد فحص التفاصيل
التي نشرتها وزارة الخزانة األميركية
عـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى فـ ـن ــزوي ــا ،إن ـهــا
ستقلص إلــى حد كبير المعامالت في
النفط بين فنزويال ُ ودول أخــرى ،وهي
مماثلة لتلك الـتــي فــرضــت عـلــى إي ــران
العام الماضي.
وتــراجــع إنـتــاج نفط أوبــك فــي يناير
بــأك ـبــر ك ـم ـيــة ف ــي عــام ـيــن رغـ ــم تـبــاطــؤ

انـخـفــاض إن ـتــاج روس ـي ــا ،وفـقــا لمسح
أجرته "رويترز".
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات م ــن وزارة ال ـطــاقــة
ال ـس ـب ــت أن روسـ ـي ــا ل ــم ت ـح ـقــق مـسـتــوى
خـفــض اإلن ـت ــاج الـمـسـتـهــدف م ــن الـنـفــط،
وهبط اإلنتاج الشهر الماضي إلى 11.38
مليون برميل يوميا في يناير ،لكن ذلك
ي ـم ـثــل ان ـخ ـفــاضــا ق ـ ــدره  35ألـ ــف بــرمـيــل
يــومـيــا فـقــط عــن مـسـتــوى أكـتــوبــر ،2018
الـمــرجــع األســاســي التـفــاق عــالـمــي بشأن
خفض اإلنتاج.

«آيزو» إدارة المخاطر لـ «الكيماويات البترولية»
حصلت شــركــة صـنــاعــة الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة على
ش ـهــادة مطابقة المعايير الــدولـيــة إلدارة الـمـخــاطــر في
الشركة "."ISO 31000: 2018
وأجــريــت عمليات التدقيق الخارجي مــؤخــرا مــن قبل
شركة "لويدز ريجستر" العالمية ،تمهيدا لحصول الشركة
على الشهادة ،وبعد التأكد من مطابقة المعايير المطلوبة
أوصى المدقق الخارجي بمنح شركة صناعة الكيماويات
البترولية شهادة "."ISO 31000: 2018
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد الفرهود التزام
ال ـشــركــة وحــرص ـهــا ع ـلــى ال ـت ــواف ــق م ــع أف ـضــل الـمـعــايـيــر
العالمية ،من خالل البحث عن التطبيقات المثلى في مجال
ادارة المخاطر الشاملة وتطبيقها بشكل فعال ومتكامل.
وتــوجــه الفرهود بالشكر والتهنئة إلــى العاملين في
الشركة ،وفريق إدارة المخاطر الشاملة على هذا االنجاز،
إضافة إلى الدوائر التي دعمت تحقيق هذا اإلنجاز ،كدائرة
تقنية المعلومات وفريق اآليزو بالشركة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ب ـيــن ن ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــؤون
االداريــة والمالية إبراهيم المصيطير أن القطاع النفطي
ب ــال ـك ــوي ــت ي ـع ـت ـبــر م ــن ال ـق ـط ــاع ــات الـ ــرائـ ــدة ف ــي تـطـبـيــق
مفاهيم إدارة المخاطر الشاملة ،حيث بدأ تطبيق مفهوم
المخاطر الشاملة منذ  12عاما ،لدراسة ومعالجة مختلف
أن ـ ــواع ال ـم ـخــاطــر ،كــالـمــالـيــة والـتـشـغـيـلـيــة والـتـســويـقـيــة
واالستراتيجية ،ليكون هناك تطبيق نظام شامل ومتكامل،
مما يساعد على تنسيق الجهود وتقليل تكاليف المعالجة
لوجودها تحت منظومة متكاملة.

الفرهود يتسلم الجائزة
وأ ضـ ــاف المصيطير ان و ج ــود منهجيات المخاطر
الشاملة بالشركة سهل عملية الحصول على آيزو مطابقة
المعايير الدولية إلدارة المخاطر ،مؤكدا حرص الشركة
على تطبيق معايير معترف بها عالميا في مجال إدارة
المخاطر الشاملة ،إلدراكها أهمية تحديد وتقييم ومعالجة
المخاطر التي قد تواجهها الشركة.

وأشارت مديرة إدارة المخاطر الشاملة حصة الجنيدل
إلى أن "مفهوم ادارة المخاطر الشاملة من المفاهيم المهمة
التي تسعى الشركات في عصرنا الحالي الى التعرف على
تطبيقاتها المختلفة ،حيث إن بيئة العمل الحالية بها
الكثير من المتغيرات التي البد من مواكبتها بوضع آليات
وإجراءات احترازية لتجنبها أو معالجتها".

١٣
 57مليون دينار أرباح «الخليج» في  2018بنمو %18
ةديرجلا
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الغانم :البنك استطاع تحقيق نتائج مالية قوية للمساهمين ويواصل تقديم الخدمات المميزة والمبتكرة
والسلف
القروض
سجلت
ً
ً
للعمالء ارتفاعا تاريخيا،
إذ بلغت  4.2مليارات دينار
في نهاية  ،2018أي بزيادة
تقارب  0.5مليار دينار،
أو  13في المئة.

أ عـلــن بـنــك الخليج نتائجه
المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018والتي أظهرت
ارتـ ـف ــاع صــافــي ال ــرب ــح م ــن 48
مليون دينار في  2017إلى 57
ً
مليونا فــي  ،2018بــزيــادة 18
في المئة ،وهي السنة الخامسة
على التوالي التي يحقق فيها
ً
ً
البنك نموا مضاعفا في صافي
الربح.
وازدادت ر بـ ـحـ ـي ــة ا ل ـس ـهــم
ً
إلــى  20فلسا للسهم الــواحــد،
وأو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10
فلوس للسهم ،على أن تعرض
التوصية على الجمعية العامة
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـم ـســاه ـمــي ال ـب ـنــك
ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ـي ـهــا ،وذلـ ـ ــك فــي
مارس .2019
وارتفعت توزيعات األربــاح
النقدية المدفوعة من  4فلوس
للسهم في  2016إلى  7فلوس
لـلـسـهــم ف ــي  ،2017ث ــم إلـ ــى 9
فلوس للسهم في .2018
وسجلت القروض والسلف
ً
ً
ل ـل ـع ـمــاء ارتـ ـف ــاع ــا ت ــاري ـخ ـي ــا،
إذ بـلـغــت  4.2م ـل ـيــارات ديـنــار
ف ــي ن ـهــايــة  ،2018أي ب ــزي ــادة
تقارب  0.5مليار دينار ،أو 13
في المئة ،على مدى السنتين
الماضيتين .وجــاء ذلــك النمو
ً
متوازنا ،إذ كان نصيب شريحة
الخدمات المصرفية للشركات
م ـنــه  57ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي حين
كانت نسبة شريحة الخدمات
المصرفية الشخصية  43في
المئة.

وان ـخ ـف ـضــت الـ ـق ــروض غير
تاريخية
المنتظمة إلى نسبة ً
هي  1في المئة ،مدفوعة بصفة
أســاس ـيــة بـتـســويــة اث ـن ـيــن من
ق ـ ــروض ال ـش ــرك ــات ال ـم ــوروث ــة
خ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
 ،2018كان من نتيجة أحدهما
اس ـ ـتـ ــرداد م ـب ـلــغ  36.5مـلـيــون
دينار في الربع الرابع من العام.
وقــام بنك الكويت المركزي
بتطبيق المعيار المحاسبي
ال ــدول ــي رق ــم  )IFRS 9( 9على
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
فـ ـ ــي  ،2018و بـ ـ ـل ـ ــغ إ جـ ـم ــا ل ــي
مخصصات البنك االئتمانية
 312م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ك ـم ــا فــي
ن ـ ـهـ ــا يـ ــة  ،2018أي ب ـ ــز ي ـ ــادة
مقدارها  112مليون دينار على
القيمة المطلوبة بموجب هذا
المعيار.
لرأس المال
البنك
نسبة
أما
ً
الرقابي فقد ظلت قوية ،حيث
جــاء ت الشريحة األولــى لرأس
المال بنسبة  14.1في المئة ،أي
بنسبة  2.1في المئة أعلى من
الحد األدن ــى الرقابي المحدد
ب ـن ـس ـبــة  12ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـلــغ
مـعــدل كفاية رأس الـمــال 17.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أي أعـ ـل ــى بـنـسـبــة
 3.5في المئة من الحد األدنى
الرقابي البالغة نسبته  14في
المئة.
وحافظ البنك على تصنيفه
ف ــي ال ـمــرت ـبــة " "Aم ــن وكـ ــاالت
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي األرب ــع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،فـ ـق ــد قـ ــامـ ــت وك ــال ــة
م ـ ــودي ـ ــز إنـ ـفـ ـسـ ـت ــور س ـيــرفــس

ب ـ ـت ـ ـث ـ ـب ـ ـيـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف ف ــي
المرتبة " ،"A3ورفــع تصنيف
النظرة المستقبلية للبنك من
"مستقرة" إلــى "إيـجــابـيــة" ،في
ح ـي ــن ق ــام ــت وك ــال ــة كــاب ـي ـتــال
إنتليغنس برفع تصيف البنك
من المرتبة " "+BBBإلى المرتبة
" ،"-Aكما قــامــت وكــالــة فيتش
بتثبيت التصنيف عند المرتبة
" "+Aمـ ــع نـ ـظ ــرة مـسـتـقـبـلـيــة
"مستقرة" ،في حين قامت وكالة
س ـتــانــدارد آن ــد ب ــورز بتثبيت
تصنيف ا لـبـنــك عـنــد المرتبة
" "-Aم ـ ــع ن ـ ـظـ ــرة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ً
"مستقرة" أيضا.
ً
وتعليقا على هذه النتائج،
قــال رئـيــس مجلس إدارة بنك
الخليج ،عمر الغانم" :إنه لمن
دواعــي سرورنا أن نشهد هذا
األداء ال ـ ــذي حـقـقــه ال ـب ـنــك في
عام  ،2018فقد استطاع البنك
ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج م ــال ـي ــة قــويــة
ل ـم ـســاه ـم ـي ـنــا ،ك ـم ــا ت ـتــواصــل
جـ ـه ــودن ــا ال ـ ــدؤوب ـ ــة لـتـطـبـيــق
رسالتنا التي تتمثل في تقديم
ال ـخــدمــة ال ـم ـم ـيــزة والـمـبـتـكــرة
إل ــى عـمــائـنــا ال ــذي ــن يقيمون
في الكويت ويزاولون أعمالهم
فيها ،وأبعد من ذلك".

أداء البنك خالل العام
ً
ووصوال إلى هدف البنك في
تقديم خــدمــة أفـضــل لعمالئه،
ازداد حجم شبكة فروعه لتضم
ً
 58ف ــرع ــا ف ــي أن ـح ــاء الـكــويــت،
ً
كـمــا أن هـنــاك خـطـطــا إلضــافــة

الـمــزيــد مــن ال ـفــروع خ ــال عــام
 2019ومــا بـعــده .وإل ــى جانب
ذلك ،قام البنك بتحديث نظام
بطاقات االئتمان لديه بطرح
مجموعة جديدة من البطاقات
ذات المزايا المصممة لتلبية
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات جـ ـمـ ـي ــع شـ ــرائـ ــح
ً
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إط ـ ــاق
ب ـطــاقــة ب ـخــاص ـيــة االسـ ـت ــرداد
الـ ـنـ ـق ــدي الس ـت ـك ـم ــال بــرنــامــج
مكافآت الخليج المعروف على
واسع.
نطاق
ّ
كــذلــك وق ــع البنك اتفاقيات
مع عــدة منافذ بيع بالتجزئة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت تـ ــم مـ ــن خــال ـهــا
طـ ـ ــرح ب ــرن ــام ــج ب ـ ـ ــدون ف ــوائ ــد
ل ـع ـم ــاء ت ـل ــك ال ـم ـن ــاف ــذ ب ـهــدف
زي ــادة الـمـبـيـعــات واستقطاب
المزيد من العمالء للبنك ،كما
أطلق "الخليج" منصة "وايــز"
لالستثمار لعمالئه من شريحة
خدمة إدارة الثروات والخدمة
المصرفية المميزة ،إضافة إلى
موقع إلكتروني جديد يتوافق
مع أحدث المعايير العالمية.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خـ ــدمـ ــة
أفـضــل لـعـمــائــه مــن الـشــركــات
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـم ـح ـلــي
والعالمي ،واصل البنك االرتقاء
بـقــدراتــه مــن حـيــث المنتجات
وا ل ـخــد مــات بتقديم مجموعة
مـتـنــوعــة م ــن ال ـح ـلــول الـمــالـيــة
ً
الـمـصـمـمــة خ ـصــوصــا لتلبية
مـتـطـلـبــات ه ــذه الـشــريـحــة من
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء .واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـب ـن ــك
تـ ـغـ ـطـ ـي ــة جـ ـمـ ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االقتصادية ،مع التركيز على

تمويل ًالمشروعات الحكومية،
وخاصة تلك المرتبطة بالخطة
التنموية للدولة .2035

المسؤولية االجتماعية
وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ي ـط ـل ــق
ال ـم ـب ــادرات االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي
تتضمن االستدامة باعتبارها
أحد المكونات األساسية لتلك
ال ـم ـب ــادرات .فـقــد واصـ ــل البنك
برامجه المتعلقة بالمسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـ ــن خـ ـ ــال دع ــم
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي ت ــرك ــز عـلــى
ال ـش ـب ــاب وال ـت ـع ـل ـي ــم ،وتـمـكـيــن
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ،والـ ـصـ ـح ــة وال ـل ـي ــاق ــة
البدنية ،والتراث الكويتي.
وفي هذا الصدد ،قال الغانم:
"لـقــد شـهــدنــا تــزايــد الـطـلــب من
جــانــب المستثمرين والـعـمــاء
والجهات الرقابية وموظفينا
بـ ـ ـش ـ ــأن بـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية واالستدامة ،ونهدف
إلى االستثمار في مجتمعاتنا
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع شـ ــركـ ــائ ـ ـنـ ــا
لـتـعــزيــز الـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـصــاديــة ،مـمــا ي ــؤدي في
نهاية المطاف إلــى دفــع عجلة
ال ـن ـم ــو ال ـم ـس ـت ــدام ف ــي وطـنـنــا
الحبيب ،الكويت".
ك ـم ــا ي ــواص ــل ب ـن ــك الـخـلـيــج
رعـ ــاي ـ ـتـ ــه لـ ـم ــؤسـ ـس ــة "إنـ ـ ـج ـ ــاز"
الكويت ،وذلك في إطار التزامه
بـتـشـجـيــع وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـه ــارات
ال ـم ـه ـن ـيــة ل ـل ـش ـب ــاب ف ــي م ـجــال
األع ـ ـم ـ ــال ،وق ـ ــد ش ـ ـ ــارك ال ـب ـن ــك،
حتى تاريخه ،في أربعة برامج

عمر الغانم
لمؤسسة "إنـجــاز" الـعــرب ،و47
ب ــرن ــام ــج ل ـم ــؤس ـس ــة "إنـ ـ ـج ـ ــاز"
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـفـ ــرص
الوظيفية ،و 69مخيما إبداعيا
لمؤسسة "إنجاز" الكويت ،و120
ورش ـ ـ ــة عـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
العالمي في مجال ريادة األعمال
أقامتها "إنجاز" الكويت.

رسالة شكر وتقدير
واخ ـت ـت ــم ال ـغ ــان ــم تـصــريـحــه
ب ـقــولــه" :بــال ـن ـيــابــة ع ــن مجلس
اإلدارةّ ،
أود أن أ عـ ـ ـب ـ ــر عــن
شكرنا وتقديرنا لبنك الكويت

الـمــركــزي وهيئة أس ــواق المال
ع ـلــى ج ـهــوده ـمــا الـحـثـيـثــة في
دعم وتعزيز القطاع المصرفي
ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ـم ــا أود أن أت ـق ــدم
بــالـشـكــر الـجــزيــل إل ــى عمالئنا
الكرام على ثقتهم الغالية ،إذ إن
والء هــم يقع في جوهر أسباب
ً
النجاح لبنك الخليج .وأخيرا،
أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع
مــوظـفــي الـبـنــك عـلــى جـهــودهــم
الـمـخـلـصــة وان ـت ـمــائ ـهــم ألس ــرة
بنك الخليج".
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المخيزيم :إيرادات الشركة  5ماليين ولديها سياسة لمواجهة التحديات
سند الشمري

أكد التركيت أن إدارة
االستثمار العقاري في الشركة
نجحت في المحافظة على
نسبة إشغال تتجاوز ،%90
وفي توزيع العقارات المحلية
بمختلف محافظات الكويت،
وتوزيع القطاعات بما يعظم
األرباح ويقلل المخاطر،
من خالل زيادة األصول
واإليرادات التشغيلية.

السوق العقاري
ً
ً
يشهد حاليا نشاطا
ً
ً
نوعيا وخصوصا في
العقار االستثماري

كشف الرئيس التنفيذي في
شــركــة أرك ــان الكويت العقارية
عبدالرحمن التركيت أن حجم
مـ ـش ــاري ــع الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـتــوق ـعــة
خالل  2019تتراوح ما بين 10
ال ــى  12مـلـيــون دي ـن ــار ،مــا بين
تنفيذ مشاريع أو االستحواذ
ع ـل ـي ـهــا ،مــوض ـحــا ان اج ـمــالــي
اصول الشركة يبلغ حاليا نحو
ً
 55مليونا.
وجاء حديث التركيت ،خالل
اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت أم ـ ـ ــس ب ـح ـض ــور
نسبته  72.6في المئة ،وقد أكد
أن ال ـشــركــة تـسـعــى ال ــى تعزيز
االصول وااليرادات والعمل على
تنمية مواردها من ادارة امالك
الغير والــدخــول على مشاريع
 BOTوا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ــي مـ ـش ــار ي ــع
ع ـ ـقـ ــاريـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة وع ـق ــد
ص ـف ـق ــات عـ ـق ــاري ــة وخ ــدم ــات ـي ــة
تخص العقار.
وأردف أن الشركة ماضية في
اقتناص أي فرصة حق انتفاع
م ــع ال ــدول ــة ،أو م ـنــاق ـصــات مع
هيئة ا ل ـشــرا كــة بـيــن القطاعين
العام والخاص ( ،)B.O.Tإضافة
إلـ ــى أن ـه ــا ت ـق ــوم ب ـ ـ ــإدارة أم ــاك
الـ ـغـ ـي ــر ،ول ــديـ ـه ــا قـ ـس ــم تـقـيـيــم
عـ ـق ــارات مـعـتـمــد لـ ــدى ال ــدول ــة،
والبنوك المحلية.

وذكر أن «أركان» مستمرة في
مواصلة تحقيق استراتيجيتها،
الـتــي تـهــدف إلــى تعزيز ملكية
حقوق المساهمين ،فضال عن
مواصلتها توزيع األرباح على
المساهمين عاما بعد عام ،رغم
الظروف االقتصادية الصعبة،
األمر الذي يؤكد جدارة الشركة،
ووقوفها على أرض صلبة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة
ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أفـ ـض ــل ال ـش ــرك ــات
ال ـع ـقــاريــة الـمـسـتـقــرة الـمــدرجــة
ً
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ،م ـض ـي ـفــا أن ـهــا
اس ـت ـط ــاع ــات أن ت ـح ــاف ــظ عـلــى
م ـك ــان ـت ـه ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل األوضـ ـ ـ ــاع
الحالية ،وتحقق نتائج مالية
جيدة.
وبـيــن أن الـشــركــة تــوجــد في
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي ،واألسـ ـ ـ ــواق
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ،وذل ـ ــك
عـبــر محفظة ع ـقــاريــة تـتـجــاوز
قـيـمـتـهــا  50م ـل ـيــون دي ـن ــار في
ً
ال ـكــويــت ،مــوض ـحــا أن الـشــركــة
تعتبر االستثمار العقاري هو
ق ـل ـب ـهــا الـ ـن ــاب ــض ،ح ـي ــث ت ـقــوم
بــالـبـحــث واسـتـكـشــاف الـفــرص
ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ـج ــزي ــة ،والـ ـم ــدرة
فــي مــوا قــع استراتيجية مهمة
ً
ً
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــي ش ـتــى
المجاالت (الطبية ،والسياحية،

«الوطني» يرعى منتدى مجلس التعاون
الخليجي الستراتيجيات الطاقة الخامس
ي ـقــدم بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
رعـ ــاي ـ ـتـ ــه الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـم ـن ـت ــدى
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
الستراتيجيات الطاقة الخامس،
ال ــذي ينطلق ال ـيــوم ،فــي فندق
جي دبليو ماريوت.
ويقام المنتدى بالتعاون مع
مجلة «بتروليوم إيكونوميست»
الـعــالـمـيــة ،الـمـخـتـصــة بـشــؤون
ال ـطــاقــة ،بـحـضــور وزي ــر النفط
وزيــر الكهرباء والـمــاء د .خالد
ال ـفــاضــل ،والــرئ ـيــس التنفيذي
في مؤسسة البترول الكويتية
ه ــاش ــم ه ــاش ــم ،واألمـ ـي ــن ال ـعــام
ل ـم ـن ـظ ـم ــة األقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار الـ ـع ــربـ ـي ــة
الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول «أوابـ ـ ـ ــك»
عباس النقي.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدي،
الــذي تنظمه مؤسسة البترول
الـكــويـتـيــة ،قــرابــة  300مـشــارك،
يمثلون كبرى الشركات العالمية
العاملة في مجال النفط والغاز
والخدمات النفطية والتقنية.
وض ـمــن فـعــالـيــات الـمـنـتــدى،
تستضيف حلقة نقاشية المدير

براديب هاندا

راني سلوانس

الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية للشركات األجنبية
وال ـن ـف ــط وال ـت ـم ــوي ــل ال ـت ـج ــاري
ب ــرادي ــب ه ــان ــدا ،ل ـل ـحــديــث عن
ت ــوقـ ـع ــات الـ ـ ـس ـ ــوق اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والعالمية ،كما تستضيف حلقة
أخ ــرى الـمــديــر الـعــام للخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
شركة الوطني لالستثمار راني
سـ ـل ــوان ــس ،ل ـل ـحــديــث ع ــن آل ـيــة

تمويل المشاريع النفطية.
ويـ ـشـ ـك ــل الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ف ــرص ــة
جيدة أمام المشاركين وصناع
الـقــرار لتبادل الـخـبــرات وطــرح
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاشـ ـ ــات ح ـ ــول
آخـ ـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وال ـ ـفـ ــرص
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــواجـ ــه
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة فـ ــي دول
الخليج والعالم.

والسكنية والتجارية والحرفية
والصناعية».

المخيزيم والتركيت خالل اجتماع الجمعية العمومية

«أركان كلينك»
وقال التركيت إن أبرز مشاريع
الشركة الحالية هو مركز عيادات
طبية ،وهو مشروع أركان كلينك،
والــذي يعتبر توجها جديدا في
الشركة للقطاع الطبي والصحي
في منطقة الجابرية ،إضافة إلى
تطوير أرض في منطقة السالمية
وتنفيذ استراحة االدعمي بنظام
( )B.O.Tمــع إدارة أم ــاك الــدولــة
ف ــي وزارة ال ـمــال ـيــة ،وال ـ ــذي يعد
مشروعا خدميا يقع على الخط
السريع بمنطقة الجليعة ،مدته
 10سنوات.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة االس ـت ـث ـم ــار
العقاري في الشركة ،التي نجحت
في المحافظة على نسبة إشغال
تـتـجــاوز  90فــي الـمـئــة ،وتــوزيــع
ال ـع ـقــارات الـمـحـلـيــة فــي مختلف
م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـك ــوي ــت ،وت ــوزي ــع
ال ـق ـطــاعــات ب ـمــا يـعـظــم األرب ـ ــاح،
ويقلل المخاطر من خــال زيــادة
األصــول ،واإلي ــرادات التشغيلية،
وت ـح ــرص اإلدارة ع ـلــى اخـتـيــار
مواقع مميزة ألصولها العقارية،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة
أصـ ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ق ـي ـم ـهــا،

وأسـعــارهــا رغــم تقلبات السوق.
ولفت إلــى أن السوق العقاري
ً
ً
ي ـش ـه ــد ح ــال ـي ــا نـ ـش ــاط ــا ن ــوع ـي ــا
وخاصة في العقار االستثماري،
مشيرا الى ضرورة وجود قوانين
عـقــاريــة واض ـحــة لـلـمـســاعــدة في
تـنـشـيــط االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـســوق
العقاري.

وفق التوقعات
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـت ــركـ ـي ــت أداء
ال ـ ـشـ ــركـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،2018
ً
قــائــا إن «نـتــائــج الـشــركــة للسنة
المالية المنتهية في  31أكتوبر
 ،2018ال ت ـخ ــا ل ــف ا ل ـ ــوا ق ـ ــع ،وال

«بوبيان» يختتم برنامج
التعامل مع السطو المسلح
اختتم بنك بوبيان مؤخرا،
بالتعاون مع أكاديمية اتقان،
خـطـتــه الـتــدريـبـيــة الـسـنــويــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـب ــرن ــام ــج كـيـفـيــة
التعامل مع السطو المسلح
ل ـم ــوظ ـف ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع ،والـ ـت ــي
ي ـح ــرص ال ـب ـنــك م ــن خــالـهــا
ع ـل ــى دع ـ ــم وت ـن ـم ـي ــة ق ـ ــدرات
ومـ ـه ــارات م ـ ــوارده الـبـشــريــة
لـلـتـعــامــل م ــع اي اح ـت ـمــاالت
سلبية يمكن أن تحدث.
وقال البنك ،في بيان أمس،
إن مجموعة الموارد البشرية
في بنك بوبيان قررت اعتماد
الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي «كيفية
التعامل مع السطو المسلح»
ضـ ـم ــن الـ ـخـ ـط ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـس ـن ــوي ــة ،ل ـتــوض ـيــح ف ـكــرة
أن حماية مقر العمل ليست
مـســؤولـيــة ال ـج ـهــات األمـنـيــة
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ي ـجــب
تدريب الموظف على اليقظة
واالحتياطات األمنية وكيفية
التعامل مع عمليات السطو.
وأضـ ــاف الـبـيــان أن إدارة

البنك ال تهتم فقط بالحفاظ
ع ـلــى س ــام ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن أو
مـمـتـلـكــات ال ـب ـن ــك ،ب ــل األه ــم
الحفاظ على العمالء ،حيث
إن هذه الدورات ركزت بشكل
رئيسي على كيفية التعامل
م ــع اي تـ ـط ــورات أو أحـ ــداث
والحفاظ على أرواح العمالء.

ت ـخ ـيــب ال ـت ــوق ـع ــات ،ال ـت ــي بنيت
ً
وفـقــا لتوجهات مجلس اإلدارة،
واالدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة ل ـل ـشــر كــة،
وكافة العاملين لدى شركة أركان
الكويت العقارية ،من المجددين،
والمطورين ،في مجال االستثمار
العقاري ،ليرتفع إجمالي حقوق
الـمـلـكـيــة إل ــى  35مـلـيــون دي ـنــار،
وبنسبة ارتفاع  ،%3.4إضافة إلى
قدرة الشركة الفريدة على تحقيق
ربحية للسهم تقدر بنحو 11.57
ً
فلسا للسهم عــن السنة المالية
المنتهية في  31أكتوبر .»2018
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى «ان ـ ـنـ ــا ال نــدخــر
ً
ً
ج ـ ـه ـ ــدا ،ونـ ـسـ ـع ــى دائ ـ ـم ـ ــا ألج ــل
بـ ـ ـل ـ ــوغ الـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة مــن

ط ـمــوحــات ـنــا ك ـش ــرك ــة رائ ـ ـ ــدة فــي
السوق ،من خالل توسيع قاعدة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وتـ ـن ــوي ــع م ـحــاف ـظ ـنــا
ال ـع ـقــاريــة ،لتشمل جـمـيــع أن ــواع
العقارات ،بما في ذلك (التجارية،
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة،
ال ـس ـك ـن ـيــة ،الـ ـخ ــدم ــات الـفـنــدقـيــة
والرعاية الصحية) مع االهتمام
ال ــدائ ــم بـ ــاألصـ ــول ،وال ـص ـف ـقــات،
وتنويعها وصيانتها وتعظيمها،
لمصلحة المساهمين ،وحرصا
ع ـلــى تـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـع ــوائ ــد».

مجلس اإلدارة فهد المخيزيم
إن مـ ـنـ ـظ ــوم ــة االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ل ــدى
«أرك ــان» ،ومـبــدأ تطوير الــذات،
والسعي المستمر نحو األفضل
ً
هو ما يعد منهجا لدى الشركة،
وسياسة متبعة فيها لمواجهة
كــل التحديات على المستوى
المحلي والـعــالـمــي ،الفـتــا إلــى
أن ن ـتــائــج أع ـم ــال ال ـشــركــة عن
عــام  2018توضح أن إجمالي
اإليـ ــرادات تـجــاوز ال ـ  5ماليين
دينار.

مواجهة التحديات
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس

«الخليج» يعلن الفائزين بسحب
الدانة األسبوعي
أج ــرى بنك الخليج ،أمــس األول ،سحب
الدانة األسبوعي ،الذي أعلن خالله أسماء
الـفــائــزيــن الخمسة للفترة مــن  27إل ــى 31
يناير الماضي بجوائز نقدية قيمة كل منها
ً
 1000دينار أسبوعيا.
والـفــائــزون لـهــذا األسـبــوع هــم :عبدالله
الـ ـم ــزيـ ـن ــي ،وم ـح ـم ــد الـ ـحـ ـس ــن ،وع ــواط ــف
ال ـم ـن ـصــور ،وب ـه ـي ـجــة ال ـع ـي ــدان ،وفــاطـمــة
العدواني.
ويجري «الخليج» سحب الدانة ربع السنوي
األول على الـجــائــزة البالغة قيمتها  150ألف
دينار في  27مــارس المقبل .أمــا سحب الدانة
رب ــع ال ـس ـنــوي ال ـثــانــي فـسـيـقــام فــي  26يونيو
 2019على جائزة قيمتها  250ألف دينار ،يليه
السحب ربــع السنوي الثالث فــي  25سبتمبر
 2019على جائزة قيمتها  500ألف دينار .أما
الـسـحــب األخ ـيــر فـسـيـقــام فــي  16يـنــايــر 2020
وسيتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.
يذكر أن جميع سحوبات الــدانــة والموافقة
عليها تجرى بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة ،كما قام بنك الخليج بإبرام شراكة
مـ ــع م ـك ـت ــب إرن ـ ـسـ ــت أنـ ـ ــد ي ــون ــغ بـ ـش ــأن ن ـظــام
«سحوبات جوائز الدانة» ،لمساعدة البنك في
تقييم عملياته والـضــوابــط الفنية ،مــع األخــذ

فــي االعـتـبــار الـمــؤشــرات ذات الـصـلــة ،وتقديم
التوصيات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة
في الصناعة المصرفية.
ً
وأجــريــت دراس ــة وف ـقــا ألفـضــل الـمـمــارســات
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ومـتـطـلـبــات الـمــراقـبــة
الخاصة ببرامج السحوبات المماثلة ،حيث
تم إجراء مراجعة على نظام إدارة السحوبات
ً
وتصنيف العمالء وفقا لمعايير العمل المحددة
والتعامالت الالزمة من خالل النظم اآللية ،وذلك
لتقديم المشورة إلى بنك الخليج حول مجاالت
التحسين المحتملة.

«التجاري» يحتفل بتخريج موظفيه المشاركين  ...و«برقان» يحتفي بتخريج دفعة من موظفيه
في البرامج االحترافية بـ «الدراسات المصرفية»

لقطة جماعية مع موظفي «التجاري» خالل االحتفال
احتفل البنك التجاري الكويتي بتخريج
دف ـعــة ج ــدي ــدة م ــن مــوظـفـيــه ال ــذي ــن اج ـت ــازوا
بنجاح وتفوق البرامج االحترافية ،بالتعاون
مع معهد الــدراســات المصرفية ،والمعتمدة
مــن معهد ال ــدراس ــات المالية فــي بريطانيا،
بمجاالت :إدارة االئتمان ،إدارة ائتمان متقدم،
مدير فــرع ،مساعد مدير فــرع ،شـهــادة إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر ،ش ـه ــادة أس ــاس ـي ــات االس ـت ـث ـمــار،
شهادة مهارات البيع المهنية ،شهادة نظام

إدارة األداء االسـتــراتـيـجــي ،وش ـهــادة تقدير
احتياجات التعلم.
وفي هذا السياق ،قال المدير العام لقطاع
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،ص ــادق ع ـبــدال ـلــه« ،نــؤمــن
في (التجاري) بأن االستثمار في الموظفين
ُي ـعــد م ــن أول ــوي ــات الـبـنــك واسـتــراتـيـجـيــاتــه،
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى ســد االح ـت ـيــاجــات الحالية
والـمـسـتـقـبـلـيــة م ــن ال ـق ــوى الـعــامـلــة الـمــدربــة
والحاصلة على شـهــادات احترافية متقدمة

«فالي دبي» إلى كاليكوت الهندية
بدأت «فالي دبي» رحالتها الى مدينة كاليكوت بوالية كيرال الهندية ،حيث
هبطت رحلتها االفتتاحية في مطار كاليكوت الدولي في أول فبراير الجاري،
وستسير الناقلة  3رحالت أسبوعيا من مطار دبي الدولي ( )DXBالى مطار
كاليكوت الدولي ( ،)CCJلترفع أعداد رحالتها الى  30رحلة أسبوعيا تخدم 8
محطات في الهند .بدوره ،قال الرئيس التنفيذي لشركة فالي دبي غيث الغيث:
«باعتبارنا أول ناقلة من دبــي تشغل رحــات مباشرة بين دبــي وكاليكوت،
نتوقع أن يتمتع الخط الجديد بإقبال كبير من المسافرين من االمــارات إلى
المنطقة ،كما أن المسافرين من كاليكوت يمكنهم اآلن السفر الى العديد من
الوجهات الشعبية عبر شبكة فالي دبي وشبكة طيران اإلمارات ،التي تتيح
لهم الوصول بسهولة الى مزيد من المدن لزيارة االهل واالصدقاء».
وقال نائب الرئيس للعمليات التجارية في اإلمارات ودول التعاون الخليجي
وشبه القارة الهندية وافريقيا في «فالي دبي» سودير سريداران ،في المؤتمر
الصحافي الذي عقد في كاليكوت  4فبراير ،بمناسبة انطالق الرحالت« ،مع
انـطــاق خدماتنا الــى كاليكوت سيتمكن الـمـســافــرون مــن السفر الــى مئات
الوجهات .خدمات فالي دبي العالية على متن الطائرة ستوفر تجربة سفر
استثنائية سواء لسفر االعمال او الترفيه».

في مجاالت العمل المصرفي».
وأكـ ــد ع ـبــدال ـلــه أن قـ ــدرة «ال ـت ـج ــاري» على
التوسع والنمو بصورة كبيرة تعتمد بشكل
َّ
المدرب بكفاءة
أساسي على العنصر البشري
عالية ،وهو ما يحدو بالبنك إلى بذل قصارى
جهده للحفاظ على المستوى المهني العالي
والـ ُّـسـمـعــة الـطـيـبــة الـتــي يتمتع بـهــا موظفو
«ال ـت ـجــاري» ،مــن خــال تــدريـبـهــم وتطويرهم
وتحفيزهم بشكل مستمر.

احتفل بنك برقان بتخريج
دفعة من موظفيه الذين أتموا
برامج التدريب المهنية لدى
معهد ا ل ــدرا س ــات المصرفية،
وهـ ـن ــأ ال ـب ـن ــك م ــوظ ـف ـي ــه عـلــى
اج ـت ـي ــازه ــم ب ـن ـج ــاح ال ـب ــرام ــج
المعتمدة ،وذلــك خــال الحفل
ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي غ ــرف ــة ت ـجــارة
وصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وي ــوف ــر
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ف ـ ـ ــرص ال ـت ـط ــوي ــر
ال ـم ـه ـن ــي الـ ـح ــديـ ـث ــة لـتـمـكـيــن
ال ـمــوظ ـف ـيــن م ــن االزده ـ ـ ــار في
بيئة تنافسية.
وع ـقــد حـفــل ال ـت ـخــرج تحت
رع ــاي ــة م ـحــافــظ ب ـنــك الـكــويــت
ال ـم ــرك ــزي د .مـحـمــد ال ـهــاشــل،
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر مـ ـعـ ـه ــد
الدراسات المصرفية د .يعقوب
الــرفــاعــي ،وعــدد مــن مسؤولي
بـنــك ب ــرق ــان ،حـيــث ت ــم تــوزيــع
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ع ـل ــى ال ـمــوظ ـف ـيــن
ال ــذي ــن أتـ ـم ــوا ب ـن ـجــاح بــرامــج
ال ـم ـع ـهــد ال ـتــدري ـب ـيــة الـمـمـيــزة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ــواه ــب
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـط ــوي ــر م ـه ــارات
السوق.

 ...وموظفو «برقان» خالل االحتفال
وتعليقا على الحدث ،أعرب
رئيس مجلس إدارة بنك برقان
ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة مـعـهــد
ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة مــاجــد
العجيل عن تقديره للخريجين
عـلــى عملهم الـ ــدؤوب وحثهم
على التقدم ،مما يشكل جزء ا
مـ ـح ــوري ــا مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـب ـن ــك ،م ــؤك ــدا ال ـ ـتـ ــزام الـبـنــك

بتطوير مهارات موظفيه.
وتـضـمــن بــرنــامــج الـتــدريــب
الشامل في  2019-2018برامج
متخصصة في إدارة االئتمان
ال ـم ـع ـت ـم ــدة  ،CCMوشـ ـه ــادة
إدارة اال ئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ا ل ـم ـت ـق ــد م ــة
 ،ACCMفـ ـض ــا عـ ــن شـ ـه ــادة
م ــدي ــر فـ ـ ــرع م ـع ـت ـم ــد ،CBBM
وشـ ـه ــادة م ـســاعــد م ــدي ــر فــرع

م ـع ـت ـمــد  ،CABBMو شـ ـه ــادة
إدارة المخاطر  RMCالتي تقدم
أحــدث المعلومات والمهارات
لخلق موظف متمرس يطبق
أف ـضــل ال ـم ـه ــارات ح ــول إدارة
المخاطر.

«كواليتي نت» تنظم أكبر ماراثون خيري لألطفال
أنهت شركة «كواليتي نت» استعداداتها لتنظيم
أكـبــر م ــاراث ــون خـيــري لــأطـفــال فــي الـكــويــت ،للسنة
الثالثة على التوالي ،من عمر سنتين حتى  12سنة،
في مهرجان مفتوح بمجمع «مروج» ،الذي تتخلله عدة
فعاليات ،ومسابقات مميزة ،بالتعاون والتنسيق مع
شركة بروفيجن ،الرائدة في إدارة وتنظيم األحداث
الرياضية.
وقــالــت مــديــرة إدارة التسويق فــي الشركة نيفين
توفيق ،في بيان صحافي ،إن فعاليات النسخة الثالثة
من السباق تنطلق السبت المقبل ،في مجمع «مروج»،
ابتداء من التاسعة صباحا ،على أن يتم توزيع أرقام
المتسابقين ،وأدوات السباق غدا وبعد غد ،في مجمع
الخليجية سكوير بمنطقة شرق.
وأضافت توفيق أن الفعالية تعتبر يوما عائليا
مــن ال ـطــراز األول ،مــع وج ــود الكثير مــن الفعاليات
واألنشطة المحببة لألطفال ،والتي تستهدف الترفية

عنهم وإثراء معرفتهم وقدراتهم البدنية ،والمعنوية،
مشيرة الى أن الفعالية تعتبر من أهم الفعاليات التي
نظمتها ،ودعمتها «كواليتي نت» ،حرصا منها على
نشر دور الرياضة ،والصحة البدنية لألجيال الناشئة.
وأفادت بأن «كواليتي نت» تختار كل عام مؤسسة
مجتمعية للتبرع بريع السباق لها ،وسيتم تخصيص
ري ــع ال ـس ـبــاق ه ــذا ال ـع ــام لـحـمـلــة الـتـعـلـيــم الـخــاصــة
بجمعية الهالل األحمر ،ومعهد دسمان للسكري لدعم
أطفال مرضى السكر.
وأوضحت توفيق أن السباق بدأ عام  2017بنحو
 400مشترك ،ليضم الـيــوم  800مشترك ،وسيجري
تقسيم األطفال حسب أعمارهم على  4فئات 500 :متر
للفئة العمرية من  2إلى  4سنوات ،و 750مترا للفئة
العمرية من  5إلى  6سنوات ،و 1000متر للفئة العمرية
من  7إلى  9سنوات ،و 1250مترا للفئة العمرية من
 10إلى  12سنة.

ةديرجلا
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«الوطني لالستثمار» :األسواق الناشئة بين األفضل أداء خالل يناير
البورصة الكويتية في صدارة نظيراتها الخليجية منذ بداية العام
سجل السوق الكويتي ً
أداء
ً
قويا ليرتفع المؤشر العام
بنسبة  %2.5ليصبح في
صدارة األسواق الخليجية منذ
بداية العام.

اس ـت ـع ــرض ال ـت ـقــريــر الـشـهــري
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن شـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
لالستثمار األداء العام لألسواق
العالمية والعربية ودول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث أكــد أن
األس ــواق الخليجية انضمت إلى
االرت ـفــاع العالمي لألسهم خالل
ش ـه ــر يـ ـن ــاي ــر ،إذ ارت ـ ـفـ ــع مــؤشــر
سـ ـت ــان ــدرد ان ـ ــد ب ـ ـ ــورز ل ــأس ــواق
الخليجية بنسبة  %7.38خالل
ي ـنــايــر ب ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة الـتــي
ً
سجلت ً
أداء قويا لمؤشر التداول
الـعــام بنسبة  %9.4لهذا الشهر.
كما سجل الـســوق الكويتي ً
أداء
ً
قويا ليرتفع المؤشر العام بنسبة
 %2.5ليصبح في صدارة األسواق
الخليجية منذ بداية العام.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر أن مــؤشــر
ً
ب ـ ــورص ـ ــة قـ ـط ــر حـ ـق ــق ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا
ً
ملحوظا بنسبة  ،%4.09وكذلك
م ــؤش ــر ب ــورص ــة ال ـب ـحــريــن ال ــذي
ارتـفــع بنسبة  ،%4.05كما أنهت
أب ــوظـ ـب ــي ودبـ ـ ـ ــي ش ـه ــره ـم ــا فــي

المنطقة اإليجابية بنسبة %2.64
و %1.50ل ـل ـمــؤشــر الـ ـع ــام ADX
ومؤشر ســوق دبــي المالي العام
على التوالي.
وكان مؤشر  MSM 30العماني
هــو الــوحـيــد فــي منطقة الخليج
الــذي أغلق الشهر على انخفاض
ً
مـ ـت ــراجـ ـع ــا ب ـن ـس ـبــة  %3.64فــي
اس ـت ـمــرار لـ ــأداء الـضـعـيــف الــذي
بدأ أوائــل العام الماضي .وارتفع
مؤشر ستاندرد أند بورز لألسواق
العربية بنسبة  %6.44بدعم من
الـسـعــوديــة وم ـصــر ال ـتــي شهدت
تقدم مؤشر  EGX30بنسبة %8.37
في يناير.

النفط يتعافى

وأشار التقرير إلى ان األسواق
الناشئة أصبحت من بين األفضل
أداء عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم خــال
شهر يناير .وارتفع مؤشر مورغان
ستانلي لألسواق الناشئة بنسبة

وأش ــار التقرير إلــى ان أسعار
النفط واصلت تعافيها في يناير،
ح ـيــث ارت ـف ــع خ ــام بــرنــت بنسبة
ً
 %22.6إلى  61.9دوالرا للبرميل
م ـ ــن أدن ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه ف ـ ــي 24
ديسمبر حتى نهاية يناير ،وارتفع
خام غرب تكساس الوسيط بنسبة

ً
األسواق الناشئة األفضل عالميا

 %8.71خــال يناير ليغلق جزءا
كبيرا من الفجوة التي نشأت في
عــام  2018عندما خسر المؤشر
أكثر من  %16من قيمته .وأغلق
مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي لـلــدول
اآلسيوية (ما عدا اليابان) MSCI
 Asia Ex-Japanعلى ارتفاع بنسبة
 ،%7.28في حين سجلت األسواق
الـنــاشـئــة الرئيسية األخ ــرى ً
أداء
ً
ق ــوي ــا ف ــي ي ـنــايــر ب ـق ـي ــادة تــركـيــا
وروسيا بنسبة  %14.03لمؤشر
 BIST 100التركي و %6.5لمؤشر
البورصة الروسية.

ً
 %26.47إل ــى  53.8دوالرا خــال
نفس الفترة .وتعززت األسعار في
أسواق النفط بعد إعالن السعودية
أنـ ـه ــا تـ ـت ــوق ــع خـ ـف ــض إن ـت ــاج ـه ــا
النفطي في فبراير إلى مستويات
أقل من المتفق عليها في اتفاقية
أوبــك .هذا ووجــدت أسعار النفط
مزيدا من الدعم بسبب تداعيات
األزمـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ف ـنــزويــا
وتشديد العقوبات األميركية على
أسواق النفط.

االحتياطي الفدرالي ...أكثر ليونة
وحــول األس ــواق العالمية ذكر
التقرير ان العام الجديد بدأ بشكل
إيـجــابــي على األسـ ــواق العالمية
وذل ـ ــك ب ـع ــد االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـتــي
اجتاحت األس ــواق خــال األشهر
األخيرة من عام  .2018وكانت قد
برزت خالل الشهر عدة مؤشرات
ب ــوادر حــل لــأزمــة التجارية بين
الــواليــات المتحدة والصين ،مما

ساهم في تقديم جرعة من الدعم
لألسواق العالمية.
عالوة على ذلك ،أكد بيان بنك
االحتياطي الفدرالي في يناير على
توقعات المحللين بأن يكون توجه
االحتياطي الفدرالي أكثر ليونة
خـ ــال  ،2019ح ـيــث ت ــم الـتـخـلــي
عـ ــن ع ـ ـبـ ــارة «زي ـ ـ ـ ـ ــادات تــدري ـج ـيــة
أخ ـ ــرى» واس ـت ـبــدل ـهــا ب ـ ـ ـ ـ «س ــوف
يتحلى بــالـصـبــر فــي تـحــديــد أي
تعديالت مستقبلية على النطاق
المستهدف لمعدل الفائدة التي
قد تكون مناسبة» .كذلك تراجعت
نسبة التذبذب في أسواق األسهم
بشكل تدريجي خالل شهر يناير،
وبحلول نهاية الشهر ،كانت قد
ً
انخفضت تقريبا إلــى مستويات
ما قبل التصحيح.

مؤشرات عالمية ...أداء إيجابي
وب ــدأ مــؤشــر مــورغــان ستانلي
لــأس ـهــم ال ـعــال ـم ـيــة ال ـش ـهــر األول

«االستثمارات الوطنية» :أداء الصناديق االستثمارية
تخطى عوائد مؤشراتها في 2018
رغم انخفاض أسعار النفط واضطرابات األسواق المالية العالمية
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ا ل ــو طـ ـنـ ـي ــة أن أداء ص ـن ــاد ي ـق ـه ــا
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري تـ ـخـ ـط ــى عـ ــوائـ ــد
مؤشراتها في  ،2018رغم انخفاض
أس ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط واالض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
العالمية الـتــي شهدتها األس ــواق
المالية على مدار العام الماضي.
وح ـ ـقـ ــق «صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ــوط ـن ـي ــة
االس ـت ـث ـم ــاري» ع ــائ ــدا س ـنــويــا عن
 2018بلغ  ،%8.35متخطيا بذلك
عائد مؤشر السوق العام الذي بلغ
 %5.23للفترة ذاتها ،أما «صندوق

مـ ــوارد» فـقــد الم ــس أداؤه ،%6.61
مـتـفــوقــا بــذلــك عـلــى مــؤشــر قـطــاع
ال ـص ـن ــاع ــة والـ ـبـ ـت ــرول الـخـلـيـجــي
ال ـم ـت ــواف ــق مـ ــع أح ـ ـكـ ــام ال ـشــري ـعــة
االســام ـيــة (م ـتــداولــة  )%10الــذي
حقق  %0.66لـعــام  .2018ووصــل
أداء «صندوق الدارج االستثماري»
إل ــى  %5.66خ ــال ع ــام  ،2018في
حين لم يتجاوز أداء مؤشر الكويت
للمعايير الشرعية (جميع) ،%1.67
وحـقــق «ص ـنــدوق زاج ــل للخدمات
واالت ـص ــاالت» للفترة ذاتـهــا عائدا

عائد
عائد
الصندوق  -المؤشر -
2018
2018
%5.23
%8.35
• صندوق الوطنية االستثماري
%0.66
%6.61
• صندوق موارد االستثماري
%1.67
%5.66
• صندوق الدارج االستثماري
%1.11
• صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت %6.33
سنويا بلغ  ،%6.33متخطيا عائد
مــؤشــر قـطــاع الـخــدمــات الخليجي
المتوافق مــع الشريعة االسالمية

(متداولة  )%10الذي المس حاجز
.%1.11
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة

االستثمارات الوطنية فهد المخيزيم
أن «األداء ا ل ـم ـت ـم ـيــز ل ـل ـص ـنــاد يــق
االستثمارية ،التي تديرها الشركة،

يـعـكــس ال ـن ـهــج ال ـس ـل ـيــم ف ــي إدارة
ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـم ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والصناديق االستثمارية».

من العام بشكل جيد حيث ارتفع
ب ـن ـس ـبــة  ،%7.80ب ـي ـن ـمــا عـكـســت
ال ـمــؤشــرات األمـيــركـيــة الرئيسية
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن انـخـفــاضــاتـهــا
فــي ديـسـمـبــر وان ـهــت شـهــر يناير
بأداء قوي .وارتفع مؤشر S&P500
بـنـسـبــة  %7.87يـلـيــه مــؤشــر داو
جــونــز الـصـنــاعــي بنسبة %7.17
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــؤشـ ـ ــر نـ ـ ــاسـ ـ ــداك
للتكنولوجيا هــو الـمـتـصــدر ،مع
ارتـ ـف ــاع بـنـسـبــة  .%9.74وبـقـيــت
عـ ــائـ ــدات س ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزان ــة دون
تغيير تقريبا مقارنة بنهاية عام
 2018حيث أقفلت السندات ألجل
 10سنوات في يناير عند .%2.63
وانـتـعــش الـنـشــاط الـصـنــاعــي في
يـ ـن ــاي ــر مـ ــع ارت ـ ـ ـ ـ ــداد م ــؤش ــر ISM
الـتـصـنـيـعــي إلـ ــى  56.6م ــن 54.1
ً
متجاوزا توقعات المحللين التي
كانت عند  .54.2هــذا وقــد أظهرت
المؤشرات أن االقتصاد األميركي
ت ـم ـك ــن مـ ــن ت ــوف ـي ــر حـ ــوالـ ــي 304
آالف وظيفة خ ــال يناير مقارنة

بتوقعات أن يكون هذا الرقم عند
مستوى  165ألــف وظـيـفــة ،بينما
ً
بقي مـعــدل البطالة مستقرا عند
 ،%3.9ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ك ـ ــان ﻣﺘﻮﺳﻂ
النمو فــي األج ــور دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﻋﻨﺪ .%0.1

مؤشرات أوروبا ...مرتفعة
وفي أوروبا ارتفع مؤشر Stoxx
 Europe 600بنسبة  %6.23خالل
ً
شهر يناير مدعوما بارتفاع بنسبة
 %5.82ل ـمــؤشــر  DAXاألل ـمــانــي
و %5.54لمؤشر  CAC40الفرنسي.
وارتـفــع الناتج المحلي اإلجمالي
األولي في الربع األخير في أوروبا
بنسبة  % 1.2على أساس سنوي،
فيما ازداد الـضـعــف فــي النشاط
الصناعي في يناير حيث انخفض
مؤشر ماركيت لمديري المشتريات
التصنيعي إلى  50.5نقطة من ،51.4
ليصبح على بعد نصف نقطة فقط
من منطقة االنكماش.
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«المباني» :المرحلة الرابعة من «األفنيوز» دعمت نمو «التشغيلي» إلى %11
على هامش مؤتمر المحللين للربع الرابع لعام 2018
أكد العدساني أن األفنيوز-
البحرين يشهد نجاحا كبيرا،
مما يدفع الشركة إلى تحديث
التصاميم الخاصة بالمرحلة
الثانية من المشروع ،والتي
ستضيف مساحة تأجيرية أكبر
للجزء الغربي.

عائد األصول بلغ
 6.3في المئة خالل
 12شهرا حتى
 31ديسمبر 2018
مقارنة بـ  6.4في
المئة في عام 2017

عـ ـق ــدت ش ــرك ــة ال ـم ـب ــان ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ــراب ــع
للمحللين الـمــالـيـيــن بـعــد إع ــان أربـ ــاح الــربــع
الرابع لعام  ،2018بحضور كل من نائب الرئيس
التنفيذي ط ــارق الـعــدســانــي ،وكبير المديرين
الماليين زاهــد كاسماني ،والمديرة التنفيذية
لالتصاالت شعاع القاطي.
وأدارت الجلسة شعاع القاطي ،حيث عرضت
في بدايتها نص إخــاء المسؤولية القانونية
لشركة المباني ،ثم انتقل الحديث بعدها إلى
طارق العدساني الذي قدم عرضا عاما لمشاريع
الـشــركــة ،التي حافظت على أربــاحـهــا السنوية
ال ـتــي تمثلت بـنـمــو األربـ ــاح مــن  49.15مليون
دينار في عام  2017إلى  52.53مليون دينار في
 .2018وجـهــات للتسوق ،والـتــرفـيــه والضيافة
تحت اسم األفنيوز ،والذي أصبح عالمة تجارية
فريدة من نوعها ،وتتم عمليات التوسع من خالل
استثمارات مباشرة أو شراكات مع مجموعة من
المستثمرين الرائدين في الخليج.
وتحدث العدساني عن مشروعات «المباني»
فــي الـكــويــت ،موضحا أن المرحلة الــرابـعــة من
األفنيوز تحقق تقدما كبيرا وفق ما خطط لها،
ً
حـيــث افـتـتــح أك ـثــر مــن  190مـتـجــرا حـتــى اآلن،
ً
وستفتتح المناطق الجديدة تدريجيا بمعدل
إشغال يبلغ  98في المئة بكل المناطق.
وذكر أن مشروع السالمية سيعكس معايير
ج ــدي ــدة للتصميم وال ـخ ـب ــرة ،إذ ت ـقــوم اإلدارة
حاليا بدراسة الجدوى لتطوير هذا المشروع
الذي تبلغ مساحته  9761مترا مربعا ،الفتا إلى
أنــه تــم إدراج «المباني» فــي الالئحة المختارة
لـلـمـشــاركــة ف ــي الـمـنــاقـصــة ال ـخــاصــة ب ـعــدد من
المشاريع الحكومية مــن خــال الهيئة العامة

للرعاية السكنية ،والذي يعتبر تطلعا لشراكة مع
الحكومة لتطوير عدد من مشاريعها من خالل
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

«األفنيوز -البحرين»
من ناحية أخرى ،أكد العدساني أن األفنيوز-
البحرين يشهد نجاحا كبيرا ،مما يدفع الشركة
إل ــى ت ـحــديــث ال ـت ـصــام ـيــم ال ـخــاصــة بــالـمــرحـلــة
الثانية من المشروع ،والتي ستضيف مساحة
تــأجـيــريــة أك ـبــر لـلـجــزء ال ـغ ــرب ــي .أم ــا بالنسبة
لــأف ـن ـيــوز– ال ـخ ـبــر ،ف ــأش ــار ال ـعــدســانــي ال ــى أن
تصميم المشروع اليــزال فــي مرحلة االعتماد،
وسـيـضــم مـنــاطــق ت ـجــاريــة وتــرفـيـهـيــة ،إضــافــة
إلــى أربـعــة أب ــراج ستحتوي على شقق سكنية
وفنادق ومكاتب ومرافق طبية ومعارض وقاعات
لالحتفاالت والمؤتمرات .باإلضافة إلى مشروع
األفنيوز -الشارقة ،الذي يعد شراكة استراتيجية
مع هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير -شروق
في اإلمارات العربية المتحدة.
ً
وردا عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ع ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــدالت اإلي ـ ـجـ ــار
لألفنيوز– الكويت التي كانت ثابتة في ،2018
وعن كيفية تطويرها في  ،2019قال العدساني:
«ليس من المفاجئ أن يتعرض سوق التجزئة
للضغوط ،ومــع ذلــك ،فقد شهدنا ضغوطا أقل
في الكويت بشكل عام ،وفي األفنيوز على وجه
الخصوص».

«األفنيوز -الرياض»
وعن عدم البدء في مشروع األفنيوز -الرياض،

والمبلغ الذي تم استثماره ،أوضح العدساني
أنــه «بــالـنـظــر إلــى حـجــم الـمـشــروع وضخامته
واإلعداد الالزم له ،فإنه من الطبيعي أن يستغرق
وقتا ســواء فيما يتعلق بالتمويل أو اختيار
ال ـم ـقــاول ـيــن أو ال ـت ـص ـم ـيــم .ح ـيــث سـيـتــم بـنــاء
ال ـم ـشــروع ،الـمـشــابــه ألف ـن ـيــوز -ال ـكــويــت ،خــال
مرحلة واحدة وفي وقت واحد».
وأكــد «كنا حريصين على دراســة ومراجعة
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ع ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ــرات م ـ ـ ــع ال ـم ـص ـم ـم ـي ــن
والـمـسـتـشــاريــن ،واسـتـغــرق تقييم المقاولين
الـمـنــاسـبـيــن ل ـل ـم ـشــروع ب ـعــض ال ــوق ــت بـهــدف
التوصل إلــى االختيار األفـضــل» ،مضيفا «أما
بالنسبة للتمويل فإنه لم يشكل أي معضلة،
حيث نمضي قدما وفقا للخطة المعدة».
وتابع «أمــا المبلغ الــذي تم استثماره ،فتم
ش ــراء األرض بتكلفة تـقــدر ب ـ  1.5مـلـيــار ريــال
س ـعــودي ،إضــافــة ال ــى التكاليف التحضيرية
وغيرها من النفقات مثل الحفر الذي تم إنجازه
بالفعل ،ليصل المبلغ اإلجـمــالــي إلــى نحو 2
مليار ريال سعودي».
وعــن سبب انخفاض اإلي ــرادات خــال الربع
الــرابــع مقارنة بالربع الثالث ،ذكــر العدساني
أن «المرحلة الرابعة التزال في طور االستقرار،
حيث التزال بعض األمور تتطور مع تطورات
افتتاح المتاجر من المستأجرين ،والتي تتفاوت
الرتباطها بالعديد من اإلجراءات سواء الخاصة
بنا أو المتعلقة بالجهات الحكومية».
وأوضــح أن المساحة التأجيرية اإلجمالية
للمرحلة الــرابـعــة مــن األفـنـيــوز -الـكــويــت تقدر
بـحــوالــي  -85 80أل ــف مـتــر مــربــع ،والـمـســاحــة
التي تم تأجيرها تتراوح بين  98و 99في المئة

 Ooredooالراعي الرسمي لعرض Thriller – Live
على مسرح مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

مجبل األيوب

عثمان الجيران

أ ع ـل ـن ــت  Ooredooا ل ـك ــو ي ــت
رعــايـتـهــا لــاسـتـعــراض العالمي
 ،Thriller – Liveا لـ ــذي يحتفي
بمسيرة ملك الـبــوب ،وتــم تقديم
استعراض «ثريلر اليف» في أكثر
من  5آالف عــرض ،وحضره أكثر
مــن  4مــايـيــن مــن عـشــاق الفنان
الراحل.
ويـ ـض ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أش ـهــر
أغـ ـنـ ـي ــات ج ــاكـ ـس ــون ال ـم ـن ـف ــردة،
إضــافــة إل ــى أع ـمــال مــن مسيرته
مع أشقائه ضمن فريق «جاكسون

ف ــاي ــف» ،ويـنـطـلــق ع ــرض «ثــريـلــر
الي ـ ـ ـ ــف» عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح
الــوطـنــي فــي مــركــز الـشـيــخ جابر
األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ف ــي  20م ــارس
ولـ ـم ــدة  4أيـ ـ ــام م ـت ـت ــال ـي ــة ،ت ـقــدم
خاللها  6عروض.
وتأتي هذه الرعاية تماشيا مع
دور  Ooredooتجاه المجتمع،
وأه ـم ـيــة ال ـم ـشــاركــة ال ـف ـعــالــة في
الفعاليات واألنشطة التي تلبي
اح ـت ـيــاحــات الـجـمـهــور الـكــويـتــي
المتألق من جميع األجيال الذين

جانب من العرض
يـ ـق ــدرون م ـثــل هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات.
ويعتبر مركز جابر معلما وطنيا،
ودعمنا ألنشطته ينبع من إيمان
 Ooredooالقوي بالشراكة بين
القطاعين الـخــاص والـحـكــومــي،
السـ ـيـ ـم ــا عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـل ــق األمـ ــر
ب ــاالح ــداث ال ـت ــي ت ــوح ــد الـشـعــب
الكويتي من مختلف الخلفيات.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال مــديــر أول إدارة
االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــي ل ـ ــدى
 Ooredooالكويت مجبل األيوب:

«يسعدنا المشاركة في مثل هذه
ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـت ــي ت ـش ـهــد إق ـب ــاال
جماهيريا واسعا ومشاركة قوية
م ــن مـخـتـلــف ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع،
ونـتـطـلــع لـلـمـشــاركــة ف ــي أح ــداث
أخ ــرى عـلــى نـفــس الـمـسـتــوى في
المستقبل».
م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر م ــدي ــر إدارة
العالقات العامة في مركز الشيخ
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـقــافــي عـثـمــان
ال ـ ـج ـ ـيـ ــران« :يـ ـسـ ـع ــدن ــا أن ن ـق ــدم

ل ـج ـم ـهــورنــا ع ــرض ثــري ـلــر اليــف
ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات م ــوس ــم 19/18
جـ ـس ــور ثـ ـق ــافـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم
المركز خالله عددا من العروض
الفنية والموسيقية والترفيهية
مــن مختلف ال ــدول ،مــن أرمينيا
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا وال ـ ـه ـ ـنـ ــد وكـ ــروات ـ ـيـ ــا
وإي ـطــال ـيــا وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ،مـ ـسـ ـتـ ـضـ ـيـ ـف ــا ف ــرق ــا
موسيقية وفنية واستعراضات
عالمية باهرة.

«شركات االستثمار»
ينظم محاضرة
عن «االتصال»
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ــركـ ـ ــز دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ،لـ ـ ـ ــدى ات ـ ـحـ ــاد
شركات االستثمار ،بالتعاون
مع مركز استشراف المستقبل
ل ــاس ـت ـش ــارات وال ـ ــدراس ـ ــات،
مـ ـح ــاض ــرة ل ـل ـق ـي ــادي ـي ــن فــي
شــركــات االسـتـثـمــار بـعـنــوان
«أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات
ّ
والتميز الخدماتي
االتصال
وال ـس ـل ـع ــي» ،أم ـ ــس ،ف ــي مـقــر
االتـحــاد بمبنى غرفة تجارة
وصناعة الكويت.
حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرة
مجموعة متميزة من ممثلي
شــركــات االستثمار المهتمة
ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـت ـط ــور ف ــي ه ــذه
المجاالت الحيوية للشركات
وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات وت ــوصـ ـي ــل
رسالتها إلى عمالئها والرأي
العام والمجتمع ،بما يؤدي
إلى بناء صورة إيجابية لها
وس ـم ـع ــة راسـ ـخ ــة م ــن ج ـهــة،
وان ـع ـك ــاس ذل ــك ع ـلــى أدائ ـهــا
الـعــام ،س ــواء مــن حيث كسب
والء عمالئها الحاليين ونمو
سوقها وقاعدة العمالء.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ب ـي ـن ــت م ــدي ــرة
الدعم الفني باتحاد شركات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار رئـ ـيـ ـس ــة م ــرك ــز
دراســات االستثمار بالوكالة
ف ــدوى درويـ ــش أن «االت ـح ــاد
حريص على إطــاع أعضائه
الشركات على آخر التطورات
التي تهم هذا القطاع في كل
الـ ـم ـج ــاالت ،وم ـن ـهــا األه ـمـيــة
ال ـم ـت ــزاي ــدة الس ـتــرات ـي ـج ـيــات
االتصال والتميز الخدماتي
والـ ـسـ ـلـ ـع ــي ،خـ ـص ــوص ــا مــع
التطور التكنولوجي الهائل
الـ ـ ــذي نـ ـشـ ـه ــده مـ ــن ح ــول ـن ــا،
وتأثيره على وسائل الترويج
وب ـ ـنـ ــاء ال ـس ـم ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــات
والمؤسسات».

تقريبا .وفيما يخص مقدار اإليرادات التي يتم
تحقيقها ،ذكر أنه «رغم هذا فإن التقدم في هذه
المرحلة للمتاجر التي بدأت التشغيل يخضع
للتغير بشكل يــومــي ،حـيــث وصـلــت المتاجر
المشغلة إلى ما بين  60و 70في المئة».
وعن مقدار اإليرادات والتشغيل المتوقعين
مـ ــن الـ ـفـ ـن ــادق فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وك ـ ــم مـ ــن ال ــوق ــت
سيتسغرق ل ــزي ــادة االن ـت ــاج ،ق ــال الـعــدســانــي:
«بـنــاء على دراســات ـنــا ،مــن المتوقع أن تحقق
فنادق الكويت عائدا ماليا جيدا .أما توقعاتنا
بالنسبة لمعدل اإلشغال ،فنحن نبدي بعض
التحفظ ونتوقع أنها ستزيد بشكل تدريجي.
قــد نـبــدأ بما بين  30و 40فــي الـمـئــة ،ونعتقد
أنها ستقفز إلى معدالت السوق التي تصل الى
 60في المئة.
وعما إذا كانت «المباني» تمتلك األفنيوز-
ال ــري ــاض بـشـكــل ك ــام ــل أم ه ـن ــاك ش ــراك ــة ،ذكــر
العدساني أن ملكية كل من األفنيوز– الرياض
واألفنيوز– الخبر تعود إلى شركة شمول ،وهي
شراكة أسست من «المباني» التي تمتلك فيها
 60في المئة وتتوزع الـ  40في المئة المتبقية
بين شركتين أخريين.

البيانات المالية
وفيما يتعلق ب ــاألداء الـمــالــي ،فــأشــار كبير
الـمــديــريــن الـمــالـيـيــن زاه ــد كــاسـمــانــي ،ال ــى أن
افتتاح المرحلة الرابعة خالل الربع األول من
ع ــام  2018أدى إل ــى نـمــو تــراك ـمــي ف ــي الــدخــل
التشغيلي بنسبة  11في المئة ليصل إلى 85.5
مليون دينار خالل العام الماضي.

طارق العدساني
وأضاف كاسماني أن المصاريف التشغيلية
ارتـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـس ـبــة  6فـ ــي ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال ال ـع ــام
الماضي ،مستفيدة بشكل رئيسي من وفورات
الحجم بسبب افتتاح المرحلة الرابعة مقارنة
بالعام الماضي.
وبين أن دخل المرحلة الرابعة شكل جزء ا
مــن الـسـنــة ،مما أدى إلــى انـخـفــاض  19نقطة
أساسية في هامش التشغيل ،والــذي بلغ في
عام  2018ما يعادل  68.9في المئة مقارنة بـ
 69.1في المئة في .2017
وعلى غرار الربح التشغيلي ،ذكر كاسماني
أن «المرحلة الرابعة أضافت أرباحا على أدائنا
األســاســي ،حيث ارتـفــع صــافــي الــربــح للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2018إلى  3.4ماليين
ً
دينار ليبلغ  52.5مليونا ،ممثال زيادة بنسبة 7
في المئة خالل نفس الفترة في .»2017
وأش ــار إل ــى أن عــائــد األص ــول بـلــغ  6.3في
المئة خالل  12شهرا حتى  31ديسمبر 2018
مقارنة بـ  6.4في المئة في عام .2017

«زين» ترعى النسخة الـ  16من معرض
TRANS Middle East

الدوسري يتوسط مشعل محمد وفريق زين في جناح الشركة
أعلنت شركة زين رعايتها للدورة السادسة عشرة
من معرض ومؤتمر TRANS Middle East Kuwait
 2019الـسـنــوي ال ــرائ ــد ،ال ــذي استضافته مؤسسة
الموانئ الكويتية في دولة الكويت للمرة األولى بفندق
جميرا شاطئ المسيلة ،والــذي يعتبر أكبر معرض
ُمتخصص في الموانئ البحرية والنقل والمواصالت
في منطقة الشرق األوسط.
وأوض ـحــت الـشــركــة ،فــي بـيــان ،أن حفل االفتتاح
شهد حضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الفريق متقاعد محمود الدوسري ،والرئيس التنفيذي
للشؤون التجارية في «زين الكويت» مشعل محمد،
ومجموعة من القيادات والخبراء ُ
والمتخصصين

فــي قطاعات النقل وال ـمــواصــات ،إضــافــة إلــى أكثر
من  400شخصية عالمية وإقليمية من المسؤولين
الحكوميين واألكاديميين .وبينت «زين» أن ُمشاركتها
في فعاليات المعرض أتت من منطلق حرصها على
الـمـشــاركــة الـفـ ّـعــالــة فــي مختلف األنـشـطــة المحلية
ّ
واإلقليمية ،التي تصب في مصلحة الشأن المحلي،
ُ
وتساهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني ،باعتبارها
الوطنية الــرائــدة فـ ّـي القطاع
إح ــدى أكـبــر الـشــركــات ً
الخاص الكويتي ،وخاصة أن المعرض وفر العديد
من الفرص االستثمارية والمشاريع التطويرية في
قطاعات النقل والمواصالت ،بما ُيساهم في تطوير
البنية التحتية في الدولة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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أﻗﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﻨﻮان »ﻏﺎب
اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻀﺮ اﻵﻳﺒﺎد«.
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ ﻋﻦ أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺸﺎﻫﺪ" ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ
وﺗﻮزﻳﻊ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻜﺎن،
ُﻳﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت
ً
وﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو د .ﻛﻤﺎل
راﻫﻨﺎ ﻓﻴﻠﻢ }اﻟﻀﻴﻒ{.
اﻟﺪﻳﻦ.
ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ.
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ﱠ
ﻛﺮم اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم ،ﻛﺄﺣﺪ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺼﻤﺔ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

أودو ﻛﻴﺮ واﻟﺠﺎﺋﺰة

»ﺟﻴﺮارﻣﻴﻪ« ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮض » «Homelandﻏﺎﻏﺎ ﺳﺘﻐﻨﻲ » «Shallowﻧﻬﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻟـ Puppet Master
إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻣﺎرﻓﻴﻞ

ﻧﻬﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ

ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ

ﻟﻠﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻓﻲ ﺣﻔﻞ »اﻷوﺳﻜﺎر«

ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺎﺑﻴﻞ

ﻛﺸﻒ ﻏﻮﺗﻲ ﻟﻴﻔﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﻮﺗﺎﻳﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
" "Homelandﻟﻬﺬا اﻟﺨﺮﻳﻒ ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻒ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج .وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﻗﻊ "."tvseriesfinale
ودار اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎري ﻣﺎﺛﻴﺴﻮن ،ﺿﺎﺑﻄﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻄﺐ ،ﺗﺤﺎول
إﻃﻼق ﺳﺮاح  200ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات.
ﻼ
إﻃﻼ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺎﻧﺪي ﺑﺎﺗﻴﻨﻜﻴﻦ ،وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻣﺎرﻓﻴﻞ،
وﻟﻴﻨﻮس روش ،وﻣﻮري ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ ،وﺟﻴﻚ وﻳﺒﺮ.

أﻛﺪ اﻟﻘﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر ،أن
اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﺮادﻟﻲ ﻛﻮﺑﺮ وﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ ﺳﻴﻐﻨﻴﺎن أﻏﻨﻴﺘﻬﻤﺎ
" "Shallowﻓــﻲ اﻟﺤﻔﻞ ،وﻫــﻲ أﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻠﻤﻬﻤﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮ
" ،"A Star Is Bornاﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة أوﺳـﻜــﺎر أﻓﻀﻞ
أﻏﻨﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻏــﺎﻏــﺎ إﻧـﻬــﺎ ﻓـﺨــﻮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وإن
ﺑﺮادﻟﻲ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﺨﺮج ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ.
وﻫــﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ دورﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،وﺳ ـﻴ ـﻘ ــﺎم ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻷوﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ﻓ ــﻲ  24اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
وﺳﻴﻌﺮض ﻋﺒﺮ "."ABC

ﺑﺪأت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﻬﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻗﺎﺑﻴﻞ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻘﺮ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ وإﺧ ــﺮاج ﻛﺮﻳﻢ
"
ﻗﺎﺑﻴﻞ"
"
اﻟﺸﻨﺎوي ،ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻹﺧﺮاﺟﻴﺔ ،واﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺪوح وأﻣﻴﻨﺔ ﺧﻠﻴﻞ
وﻣﺤﻤﺪ ﻓــﺮاج وﺑﺴﻨﺖ ﺷﻮﻗﻲ وأﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل وﻋﻠﻲ اﻟﻄﻴﺐ
وﺧﺎﻟﺪ ﻛﻤﺎل.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،اﻋﺘﺬرت ﻧﻬﻰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻟﻴﺮ" ،ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "اﻟﻤﻠﻚ "
ﻟﻴﺮ"
ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮوﻓﺎت اﻟﻄﺎوﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﻰ ﺳﺘﺠﺴﺪ
ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻼ
ﺧﻼ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻟـ""ـ"اﻟﻤﻠﻚ ".
ﻟﻴﺮ".

ﻣﻨﺤﺖ ﺟــﺎ ﺋــﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
اﻟــﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻴﺮارﻣﻴﻪ )ﺷــﺮق ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻣﺴﺎء
أﻣ ــﺲ اﻷول إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ Puppet
 Masterﻟﺼﻮﻧﻴﺎ ﻻﻏﻮﻧﺎ وﺗﻮﻣﻲ وﻳﻜﻠﻮﻧﺪ ،وﻓﻖ
ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن.
وﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ دﻣﻰ ﻧﺎزﻳﺔ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ .وﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ أودو
ﻛﻴﺮ.
وﻗـ ــﺪ ﺣ ـﻀــﺮ ﻛ ـﻴــﺮ ) 74ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( وﻫـ ــﻮ ﻣـﺨــﺮج
وﻛﺎﺗﺐ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﻣﻨﺘﺞ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺟﻴﺮارﻣﻴﻪ،
ﺣـﻴــﺚ ﻛ ــﺮم اﻟـﺴـﺒــﺖ .وﻗ ــﺪ ﻋــﺮﺿــﺖ أﻓ ــﻼم ﺷــﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ "ﻓﻠﻴﺶ ﻓﻮر ﻓﺮاﻧﻜﻨﺸﺘﺎﻳﻦ" و"ﺑﻼﻳﺪ"
و"ﻣﻴﻼﻧﻜﻮﻟﻴﺎ".

وﻧﺎل "ﺑﺎﺑﻴﺖ ﻣﺎﺳﺘﺮ" ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر
وأﻓﻀﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ أﺻﻠﻴﺔ )ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻓﺮﻳﺘﺰي(.
و ﻣـﻨـﺤــﺖ ﺟــﺎ ﺋــﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻮﻳﺪﻳﻴﻦ "اﻧﻴﺎرا" ﻟﺒﻴﻼ ﻛﺎﻏﺮﻣﺎن
و ﻫــﻮ ﻏــﻮ ﻟـﻴــﻼ ﻳــﺎ و"ذي أﻧﺜﻴﻨﻜﺒﻞ" ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
"ﻛﺮﻳﺰي ﺑﻴﻜﺘﺸﺮز".
وﻓــﺎز اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﻘﺎد وﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب.
رأس ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮﺟــﺎن وﻛــﺎﺗـﺒــﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎن واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ــﻼن ﺑ ـﻨــﻮا
دﻳﻠﻴﺒﻴﻦ وﻏﻮﺳﺘﺎف ﻛﻴﺮﻓﻴﻦ .وﻋﺮض ﺣﻮاﻟﻲ
 50ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)أ ف ب(

» «Gemini Manأول ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ
وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ واﻟﻤﺨﺮج آﻧﻎ ﻟﻲ

»««Aladdin
اﻟﻨﺠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺠﺴﺪ دور اﻟﺠﻨﻲ ﻓﻲ Aladdin
وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ،ﻳﺮوي ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻤﺴﻴﻨﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ً
ﻟﻠﻨﺠﻢ ً
ُاﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ً ،«Gemini Man
ﻳﺪﻋﻰ ﻫﻨﺮي ﻳﻘﺮر أن ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎ ﻏﺎﻣﻀﺎ وﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ،واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻳﺪﻋﻰ
ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ أن ﻣﻦ ﻳﻄﺎرده ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺴﺨﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻬﺎ ﻟﻺﻳﻘﺎع ﺑﻪ.

ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ »«Glass

» «Glassﻳﺘﺼﺪر إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
»Glass
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺣﺘﻞ ﻓﻴﻠﻢ اﻹﺛ ــﺎرة واﻟــﺮﻋــﺐ ) (Glassﺻــﺪارة
إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑــﺈﻳــﺮادات 9.6
دوﻻر .واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺑﺮوس وﻳﻠﻴﺲ
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر
ﻼ
ﻣﻼ
وﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺟﺎﻛﺴﻮن وﺟﻴﻤﺲ ﻣﻜﺎﻓﻮي وأﻧﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻠﻮر ،وإﺧــﺮاج إم ﻧﺎﻳﺖ ﺷﻴﺎﻣﺎﻻن .وﺗﺪور
ﻗﺼﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺣﺪاث ﻓﻴﻠﻢ " ،"Splitﺣﻴﺚ
ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺣ ــﺎرس اﻷﻣ ــﻦ )دﻳـﻔـﻴــﺪ دان( ﻗﻮﺗﻪ
ً
اﻟ ـﺨــﺎرﻗــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺜــﻮر ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻀـﻄــﺮب ﻧﻔﺴﻴﺎ
)ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻨ ــﺪل ﻛـ ــﺮاﻣـ ــﺐ( ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ 24
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺣــﺎﻓــﻆ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي )(The Upside
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ 8.9
دوﻻر .واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﻴﻔﻦ ﻫﺎرت وﺑﺮاﻳﺎن
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر
ﻼ
ﻣﻼ
ﻛﺮاﻧﺴﺘﻮن وﻧﻴﻜﻮل ﻛﻴﺪﻣﺎن ،وإﺧﺮاج ﻧﻴﻞ ﺑﺮﺟﺮ.

ﺳﻤﻴﺚ ﻣﻊ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻲ »ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ«
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺠﻢ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ وا ﻟــﺪرا ﻣــﺎ واﻟﺤﺮﻛﺔ
") "Gemini Manرﺟﻞ اﻟﺠﻮزاء( ﻣﻦ
إﺧـ ــﺮاج آﻧ ــﻎ ﻟ ــﻲ ،اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰ اﻷوﺳ ـﻜ ــﺎر
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،واﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ 4
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
ﻛـﺘــﺐ ﺳـﻴـﻨــﺎر ﻳــﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟــﻮ ﻧــﺎ ﺛــﺎن
ﻫﺎﻧﺴﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دﻳ ـﻔ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮف ،وﻳ ـﻀــﻢ ﻋ ــﺪدا ﻣﻦ
أﺷ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ،أﻣ ـﺜــﺎل:
ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﻒ أوﻳ ـ ـ ـ ــﻦ وﻣـ ـ ـ ـ ــﺎري إﻟـ ـﻴ ــﺰاﺑـ ـﻴ ــﺚ
وﻳـﻨـﺴـﺘـﻴــﺪ وﺑـﻨــﺪﻳـﻜــﺖ ووﻧ ــﻎ وراﻟ ــﻒ
ﺑﺮاون.
وﻳﺮوي اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺘﺮف
ﻳﺪﻋﻰ ﻫﻨﺮي )وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ( ﻳﻘﺮر ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣــﻦ ﻋﻤﺮه أن
ﻳـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ وﻳ ـﺘــﺮك اﻟ ـﺤــﺮﻓــﺔ اﻟـﺨـﻄـﻴــﺮة،
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪر ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ
وﻳ ـﺠ ــﺪ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗــﺎﺗــﻞ
ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﺮف آﺧـ ــﺮ أﺻـ ـﻐ ــﺮ ﺳ ـﻨ ــﺎ وأﻛ ـﺜ ــﺮ
ﻣﻬﺎرة وﻗﺪرة.
وﻓ ــﻲ أﺣ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎب ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﺎرج داﺋ ـ ــﺮة
اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻲ ،ﻟﺬا ﻳﺒﺪو ﻏﺎﻣﻀﺎ
وﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﺗـﺤــﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮف و ﻳــﻞ ﺳﻤﻴﺚ
إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ.
ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﺸــﻒ ﻫ ـﻨ ــﺮي أن ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻄ ــﺎرده
ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ إﻻ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﺷ ــﺎ ﺑ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ــﻪ ،ﺗــﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺴــﺎﺧ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻺﻳ ـﻘ ــﺎع ﺑـ ــﻪ ،ﻓ ـﺘ ـﺒــﺪأ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ.

ُ
وﻳﻌﺪ " "Gemini Manأول ﺗﻌﺎون
وﻳﻌﺪ
ﺑﻴﻦ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ واﻟﻤﺨﺮج آﻧﻎ ﻟﻲ،
ﻟﻺﻧﺘﺎج
و ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ﺑــﺎراﻣــﺎوﻧــﺖ ﻺ
ﻟﻺ
اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪت ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺮج
ﻛــﻮر ﺗـﻴــﺲ ﻫــﺎ ﻧـﺴــﻮن ﻹ ﺧ ــﺮاج اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﻟﻜﻨﻪ رﺣﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻣ ـﺨــﺮج ﺟــﺪﻳــﺪ
ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻟﻰ ﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ إﺧﺮاﺟﻪ.
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺚ ﻓ ـ ــﻲ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻗــﺎ ﻟــﺐ ا ﻟـﺨـﻴــﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ،
وﺣ ـﺼ ــﺪت أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻷﻋ ـﻤــﺎل
أ ﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  500ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ
ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،2011وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت
أو ﺳ ـﻜــﺎر ﻷ ﻓـﻀــﻞ ﻣـﻤـﺜــﻞ ،ﻟﻠﻌﺒﻪ دور
ﻛﻼي ،وﺗﻤﺜﻴﻠﻪ
اﻟﻤﻼﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻼ
ﻛﻼ
ﻼ
اﻟﻤﻼ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة.
ﺴـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ
وﻳ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ﱢـﺴ
دور ا ﻟ ـﺠ ـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ ا ﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة
" ) "Aladdinﻋ ــﻼء ا ﻟ ــﺪ ﻳ ــﻦ( ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮات ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪي ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻳـﺤـﻤــﻞ
اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﻢ ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﻪ ،وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﻓـ ـ ــﻲ 24
ﻣــﺎ ﻳــﻮ ا ﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓــﻲ ﺻ ــﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ،
وﻳ ــﺄﺧ ــﺬ ﺷ ـﻜ ــﻞ ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﻞ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪا إﻟ ـ ــﻰ أﺳـ ـﻄ ــﻮرة
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺎﻟﻲ أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ.
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ" اﻟﺮواﻳﺔ
وﻳﺤﻜﻲ ﻓﻴﻠﻢ " ﻼ
ﻋﻼ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮة ،ﻋ ــﻦ ﺷـ ــﺎب ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻗ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺤ ــﻆ وﻓ ـﻘ ـﻴــﺮ ُﻳــﺪﻋــﻰ
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺐ اﺑﻨﺔ واﻟﻲ
ﻼ
ﻋﻼ

ﻣـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺪاد اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮة
ﻳــﺎﺳـﻤـﻴــﻦ ،وﻳـﺘـﻤـﻨــﻰ اﻟ ــﺰواج
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﺠ ـﻨــﻲ
اﻟـ ــﺬي ﺷ ـﻬــﺪ ﻗ ـﺼــﺔ ﻏــﺮاﻣـﻬـﻤــﺎ
ﻓ ــﻲ رﺣـ ـ ــﻼت ﻗ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺑـ ـﺴ ــﺎط ﺳـ ـﺤ ــﺮي ﺗـ ـﺠ ــﻮﻻ ﻓـﻴــﻪ
ﺣﻮل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ
أﻣﺮﻫﻤﺎ.
أﻣﺮﻫﻤﺎ
وﻳـ ـﺘ ــﻢ ﻣـ ـﻨ ــﺢ ﻋـ ـ ــﻼء اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ
ﻼث أﻣﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎرد
ﻼ
ﺛﻼ
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻨ ــﻮي اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻮدد إﻟـ ــﻰ اﺑ ـﻨــﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن .ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻔﻴﻠﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻤﻴﺚ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺑﻴﻠﻲ ﻣﺎﻏﻨﻮﺳﻦ وﻣﻴﻨﺎ
ﻣﺴﻌﻮد وﻧﺎﻋﻮﻣﻲ ﺳﻜﻮت،
ﻣ ــﻦ إﺧ ـ ـ ــﺮاج ﻏـ ــﺎي رﻳ ـﺘ ـﺸــﻲ،
وﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ﺟ ــﻮن أوﻏـﺴــﺖ
وﻏﺎي رﻳﺘﺸﻲ.
ـﻮرر
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻳـﺼـ ﱢـﻮ
ً
ﺳﻤﻴﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ دوره
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ
وا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻣ ـﻴ ــﺪ ﻳ ــﺎ )Bad Boys
ﺴــﺪ
 ،(forﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺠ ـ ﱢـﺴ
for Life
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ
ﻟـ ـ ـ ــﻮري ،وﻳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪى ﻹﺧ ـ ــﺮاج
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋ ــﺎدل اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ وﺑ ــﻼل
ﻼح.
ﻼ
ﻓﻼ

واﺣﺘﻞ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻹﺛ ــﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪ )Miss
 (Balaاﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ،ﺑـ ــﺈﻳـ ــﺮادات  6.7ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دوﻻر ،وﻫﻮ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻴﻨﺎ رودرﻳﺠﻴﺰ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻛﺮوز ﻛﻮردوﻓﺎ وأﻧﻄﻮﻧﻲ ﻣﺎﻛﻲ ،وإﺧﺮاج ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ
ﻫﺎردوﻳﻚ.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة )(Aquaman
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع،
ﺑ ــﺈﻳ ــﺮادات  4.8ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دوﻻر .واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
ﺟ ــﺎﻳ ـﺴ ــﻮن ﻣ ــﻮﻣ ــﻮا وآﻣـ ـﺒ ــﺮ ﻫ ـﻴ ــﺮد ووﻟـ ـﻴ ــﺎم داﻓ ــﻮ
وﻧﻴﻜﻮل ﻛﻴﺪﻣﺎن ،وإﺧﺮاج ﺟﻴﻤﺲ وان.
واﺣـﺘـﻔــﻆ ﻓﻴﻠﻢ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ )Spider-
 (Man: Into the Spider-Verseﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

»أورﻳﺠﻨﺎل ﻓﻴﻠﻢ« ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﺮﻳﻠﺮ اﻷول
ﻟـ »Hobbs & Shaw
«Hobbs

وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ

ﻧ ـﺸ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أورﻳـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻟــﻺﻧ ـﺘــﺎج
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﻳ ـﻠ ــﺮ اﻷول ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ اﻷﻛ ـﺸ ــﻦ
واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻹﺛﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪ "،"Hobbs & Shaw
اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ دﻳﻔﻴﺪ ﻟﻴﺘﺶ ،وﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﺨﺎص ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺮﻳﺲ ﻣﻮرﻏﺎن ،وﺷﺎرك ﻓﻲ
إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻧﻴﻞ ﻣﻮرﻳﺘﺰ.
ﻳﻘﺪم اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻓﻼم
 ،"Theﺣـﻴــﺚ ﻳﻘﻮم
"The Fast and The Furious
ﻋﻤﻴﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻮك ﻫﻮﺑﺲ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ دﻳﻜﺎرد
ﺷﺎو ،ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺷﺮﻳﺮة ﺟﺪﻳﺪة.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ :ﺟﻴﺴﻮن ﺳﺘﺎﺛﺎم
ودوﻳ ـ ــﻦ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن وإدرﻳـ ـ ــﺲ إﻟ ـﺒ ــﺎ وﻓــﺎﻧـﺴـﻴــﺎ
ﻛﻴﺮﺑﻲ وروﻣــﺎن رﻳﻨﺰ وإﻳــﺰا ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ وإدي
ﻣ ــﺎرﺳ ــﺎم وﻏ ـﻴــﺮﻫــﻢ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻢ اﻹﻓـ ــﺮاج ﻋﻨﻪ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺼﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ 2
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺑﻮﺳﺘﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤٠٣٤اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٥ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٩م  ٣٠ /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٤٠ﻫـ

tawabil@aljarida●com

»ﻏﺎب اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻀﺮ اﻵﻳﺒﺎد« ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ُ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎب

اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ
ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

nalzafiri@hotmail.com

ﺳﻠﻂ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،اﻟﺬي
أﻗﻴﻢ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل
واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ وﺗﻌﻠﻘﻬﻢ
ﺑﺠﺬورﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺰﻣﻦ ،اﻟﺬي ﻃﻐﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻏﺎب اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻀﺮ اﻵﻳﺒﺎد«

إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت
أﺷﺎرت إﻟﻰ أن
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
ﺑﻤﺴﺘﻮى إدﻣﺎن
ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻨﺪري

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي

أﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻄـ ـﻔ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮح ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺟﺎء ﺑﻌﻨﻮان "ﻏﺎب
اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻀﺮ اﻵﻳﺒﺎد :ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ زﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗﺎﺋﻬﺔ ﺑﻼ ﺟﺬور وﻻ اﻧﺘﻤﺎء".
وﺷـ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻋــﺪد
واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ُ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻔـ ــﻞ د .ﺳـ ـﻬ ــﺎم
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺢ ،واﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ــﻲ ﻃﺐ
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ د .أﺣ ـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻠــﻚ،
وﻋ ـﻀ ــﻮ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﻓﻲ
ﺟ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ وﻋـ ـﻀ ــﻮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻷﺳـ ـ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
د .أﻣ ـﺜــﺎل اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ ،واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
وراوﻳﺔ ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻴﺮة
اﻟﻌﻴﺪان ،وﻧــﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ
ﻋــﺬراء اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺪر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ود .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻨﺪري.
وأدار اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أﻋﻄﺖ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺣﻨﺎن اﻟﺰاﻳﺪ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
واﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻣـ ـﻨ ــﻪ ،ﻗ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ" :إﻧـ ــﻪ
ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀــﻮء
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻛـ ـ ــﻞ ﻓـ ــﺮد
ﻣ ـﻨــﺎ ،و ﻫ ــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻨﺎ
وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ وﺗﻌﻠﻘﻬﻢ
ﺑـ ـﺠ ــﺬورﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ،
اﻟﺬي ﻃﻐﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻷﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻻ
ﺗ ـﻔــﺎرق أﻳــﺪﻳ ـﻬــﻢ ،وﻳـﺴـﺘـﻤــﺪون
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮات
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﺗﺄﺧﺬﻫﻢ

ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ".

ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
داﺋﻤﺎ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﻓﺮاط
اﻟـ ــﻮاﺿـ ــﺢ ﻛـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮة اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻷﺟﻬﺰة واﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ
وﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺤ ـ ــﺮف ﻋـ ـ ــﻦ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪام
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴ ــﻞ أن
"ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮة ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت ﺗ ــﺰﻳ ــﺪ
و ﺗـﻠـﻘــﻲ ﺑ ـﻈــﻼل ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ".
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻞ د.
ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﺢ" :إن ﺳﻄﻮة ﻫﺬه
اﻷﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻃـ ـﻠ ــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ذﻫـﻨـﻴــﺔ
اﻷﻓﺮاد ﻛﺒﺎرا وﺻﻐﺎرا أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ
ﻣـﻨــﻪ ،وﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺬه اﻷﺟـﻬــﺰة
ﻓ ــﺎﺋ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى إن ُأﺣ ـﺴ ــﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ
ﻳﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
ا ﻟـﺼـﻐــﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﻃﻔﺎل".

و ﻋـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ د .ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻳـ ــﺢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮاءة ﻟـ ـﻠـ ـﻔ ــﺮد ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻟـﻌــﺎم ،2003
ﺑﺄن "اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻘﺮأ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻛﻞ
 80ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻳﻘﺮأون ﻛﺘﺎﺑﺎ واﺣﺪا،
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﺮأ  35ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺎ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ،
وﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷوروﺑﻲ  900ﺳﺎﻋﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة".

ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ د .أﻣـﺜــﺎل
اﻟ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﺔ ،إن ﻋ ـﻨ ــﻮان اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻳــﻮﺣــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي اﻟ ــﺬي
ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓــﻲ ﺛــﻮرة
اﻟ ـﻌــﻮﻟ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ،وﻣ ــﺎﻟ ــﻪ ﻣﻦ
ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮات ذات ﻋ ــﻮاﻗ ــﺐ وﺧـﻴـﻤــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺼـﻔــﺔ
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻓ ــﺎﻷﺳ ــﺮة اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌــﺮض
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت ﻛ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮة وأﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر
ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﺗﻐﻴﺮات
ﻣﺎدﻳﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع
وﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﻮﻟـ ـﻤ ــﺔ واﻻﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺎح
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ اﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎع رﻗ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮرة اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ".

ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام
وﺑﺪوره ،ﻗﺪم أﺳﺘﺎذ اﻻﺟﺘﻤﺎع
واﻻﻧـﺜــﺮوﺑــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﻮب اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري
دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ وأﺛ ــﺮﻫ ــﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺰﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻋﻨﺪ
اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل" ،ﻣـﻌـﻄـﻴــﺎ ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻋﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ،وﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿﺢ اﻟﻜﻨﺪري أن اﻷﺟﻬﺰة
اﻟـﻤـﺤـﻤــﻮﻟــﺔ أﺛـ ــﺮت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺟﺪا ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻋ ــﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﺣــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2018ﺑﻠﻎ  4.021ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﺰﻳﺎدة
 7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻــﻞ ﻋﺪد
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻧ ـﺤــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ 3.196
ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﺰﻳﺎدة  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف د .اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﺪري أن
إﺣـ ــﺪى اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت أﺷ ـ ــﺎرت إﻟــﻰ
أن  10ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
واﻟ ـﻤــﺮاﻫ ـﻘ ـﻴــﻦ ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى إدﻣ ــﺎن
ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،
وأﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣ ــﺪة اﻵ ﺛ ــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻺدﻣﺎن.
وﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻲ ﺑ ــﺪر
اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ،إن ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤﺖ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،ﻣـ ــﻮﺿ ـ ـﺤـ ــﺎ أن
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ " "21ﻟﺴﻨﺔ 2015
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋــﺎم 2016
اﻫـ ـﺘ ـ ّـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ
ورﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺰا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﺗـ ــﻪّ ،
اﻟـ ـﻄـ ـﻔ ــﻞ وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـﻄــﺮ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ،وﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﺣﺪاث
أﺻ ـ ـ ـ ــﺪرت ﺿـ ــﻮاﺑـ ــﻂ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018وأﺷﺮﻛﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺳــﺮة
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ".
وﻋ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﺎﺗـ ـﺒ ــﺔ وراوﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻴﺮة اﻟﻌﻴﺪان
ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ و"اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰاﻳـ ــﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺰز ﻣﻬﺎرة
اﻻﺳﺘﻤﺎع ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي
واﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻈــﻲ ،وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺮدات،
وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ واﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺎع،
وإﺑﺪاء اﻟﺮأي.
أﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻓﺘﻨﺎول اﻷﺛﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻘﻠﺔ
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺤــﺮﻛــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮه اﻷﻃـﻔــﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺼﺪاع.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﻚ أن
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺗــﻮﺻــﻲ ﺑ ــﺄن اﻟﻄﻔﻞ
ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﺠــﺐ
أﻻ ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ
ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ ،وﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻮق اﻟـﺴـﻨـﺘـﻴــﻦ
ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﻔ ــﻲ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﻪ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ
اﻷﻫﻞ.
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻋ ــﺪد
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﺪارس ،ﻛﻘﺮاءة ﻗﺼﺺ ﻣﺤﺒﺒﺔ
إﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﻢ ،وﺗـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔـ ـﻬ ــﻢ ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ.

»اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﺬﻫﺒﻲ« إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻧﺼﻒ ﻗﺮن

ﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو أن ﻗ ـ ـ ــﺪر ا ﻟـ ـ ــﺮ ﺻـ ـ ــﺎص أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺳ ــﻼ ﺣ ـﻴ ــﻦ
ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻗ ـﻀ ـﻴــﻦ ،اﻷول ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻟـ ــﻺ ﺻـ ــﻼح ،ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪ ﻣــﻪ
اﻟﻤﻔﻜﺮ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮﻋﻲ اﻷ ﻣــﺔ ،واﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ
ﻳــﺮاه ﺷــﺎذا ،أ ﻣــﺎ ا ﻟـﺴــﻼح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻫــﺬه اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ
ﻫــﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻢ .ﻳﺤﻤﻞ اﻹر ﻫــﺎ ﺑــﻲ ر ﺻــﺎ ﺻــﺔ ﻓﻲ
ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺑـﻐـﻴـﻀــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻔـﻜــﺮ وﻏـﻴــﺎﺑــﻪ.
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺪﻓﺎ
ﺳ ـﻬــﻼ و ﻧ ــﺎ ﻋ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟـﻘـﻠـﻤــﻪ اﻵن أن ﻳ ـﻨ ـﻘ ــﺬه .ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻌﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻌﻠﻢ وﻋﻮرة
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ وﺳﺎرﻫﺎ وﺳﻂ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ
واﻟﺘﻌﺼﺐ ،أن اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،وﻟﻴﺲ
ﺑﺈﻣﻜﺎن ر ﺻــﺎ ﺻــﻪ ا ﻟــﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﺑــﻪ أن ﻳــﻮا ﺟــﻪ ر ﺻــﺎص
اﻹرﻫﺎﺑﻲ .وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ أن اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮاء اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﻘﺪ
واﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺰﻳﻒ.
ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ا ﻟـﻌــﺮ ﺑــﻲ ا ﻟـﻐــﺎ ﻣــﺾ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺨﻮاء اﻟﻔﻜﺮي ،ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻜﺮ ّ
اﻟﻨﻴﺮ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺠﻬﻞ
ا ﻟــﺬي ﻳــﺮ ﻓــﺾ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ا ﻟ ــﺮأي اﻵ ﺧ ــﺮ ،ﻳــﺮ ﻓــﺾ أن ﻳﺮد
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ .اﻟـﺤــﻞ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮاه ﻫﻮ
إﺳـ ـﻜ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﻮت اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺾ ﻟـ ــﻪ ،ﻓ ــﺎﻟ ــﺮﺻ ــﺎص ﻟـﻴــﺲ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ ﺧﻄﻪ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﺳﻜﺎت ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮات .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
أن ﻫــﺬا اﻹر ﻫ ــﺎب اﻟﻔﻜﺮي ﻓﺸﻞ ﻓــﻲ ﻛﺒﺖ ا ﻟــﺮأي اﻵ ﺧــﺮ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻏﺘﻴﺎل ﻓﺮج ﻓﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻘﺮأ
ﻟﻪ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻌﻪ أﻣﺮاء اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻛﺒﺖ
أﺻ ـ ــﻮات اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻜــﺮﻳــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻏـﺘـﻴــﺎل
ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ وﻫﻮ ﻃﺎﻋﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ،وأﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻮ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎه ﻣﻦ أﻣﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ.
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺗﻢ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻼء ﻣﺸﺬوب
أﻣ ــﺎم ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ ﺑ ـﺜــﻼث ﻋ ـﺸــﺮة رﺻــﺎﺻــﺔ ،وﻳ ـﺒــﺪو أن ﻫــﺬا
اﻟ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺻ ــﺎص ﻳـﺤـﻤــﻞ دﻻﻟـ ــﺔ ﻛـﺘـﺒـﻬــﺎ اﻟ ــﺮواﺋ ــﻲ
ﻓــﻲ ﻣﻘﺎل ﻟــﻪ .ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ا ﻟــﻮ ﺿــﻊ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺮاق ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮط
اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟـﻤــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪه اﻟ ـﺤــﺰب اﻟــﻮاﺣــﺪ ،وﻛ ــﺎن اﻟـﻤـﻔـﻜــﺮ واﻟــﺮواﺋــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻴﺮه إذا ﺗﺠﺎوز ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺤﻤﺮاء .اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
 ،٢٠٠٣وأن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻗﺪ أﺗﺖ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻟﻴﻌﺒﺮوا وﻳﻘﻮﻟﻮا
ﻣــﺎ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪون دون ﺧ ــﻮف أو ﺟ ــﺰع ﻣــﻦ ﺳـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺮواﺋﻲ
ﻋﻼء ﻣﺸﺬوب ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق ،وﺗﻄﺮﻗﻪ
إﻟﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ اﻟﺬي أﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻛ ــﺎن ﻣـﺤـﻔــﺰا ﻟـﻠـﻤـﺴـﻠــﺢ اﻟ ــﺬي أﻃ ـﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺛــﻼث
ﻋﺸﺮة رﺻﺎﺻﺔ.
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ا ﻟـﻘـﻠــﻢ ا ﻟـﺤــﺮ ﻳـﻜـﺘــﺐ ﻣــﺎ ﻳ ــﺮاه ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺮﺻﺎص ﻳﻘﺘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﻢ .ﻟﻦ ﻳﻘﻒ اﻟﺼﺮاع
وﻧ ـﺤــﻦ ﻧـﻌـﻴــﺶ ﻓ ـﺘــﺮة ﺟــﺎﻫـﻠـﻴــﺔ ﺻـﻌـﺒــﺔ .ﻫ ـﻨــﺎك ﻃــﺮﻓــﺎن
ﻧﻘﻴﻀﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻳﺆﻣﻦ اﻷول ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ،
وﻳﺆﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ .ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻟــﻦ ﻳﻘﻒ ا ﻟــﺮ ﺻــﺎص ﻋــﻦ اﻟﻘﺘﻞ .ﻋﻠﻰ اﻷ ﻗــﻼم
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺤﺮة أن ﺗﺪرك أن اﻟﺼﻤﺖ ﻫﻮ ﻋﻮدة ﻟﻠﻮراء،
وﻫﻮ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﺴﺪس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻢ.

إﺻﺪار

»اﻟﻨﻮم ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻜﺮز«

ّ
• معرض الملك توت يضم  ١٦٦ﻗﻄﻌﺔ

ً
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب دام  ٥٢ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﻨﻮز
اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺷﻬﺮ »ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن« ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي ُﻳﻔﺘﺘﺢ
 ٢٣ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﺸﺎب.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل
ّ
ﺗﻀﻢ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن
 10ﻣــﺪن ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺳﺒﻊ دول ﻫــﻲ :اﻟﻴﺎﺑﺎن،
وﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،وﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ،وأﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ،وﻛ ـﻨ ــﺪا،
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺑﺪأت أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮض ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ
ً
ً
ً
ً
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ وإﻗﺒﺎﻻ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ،إذ
ً
زاره ﻧﺤﻮ  700أﻟﻒ زاﺋﺮ ،وﺿﻢ ﻗﻄﻌﺎ أﺛﺮﻳﺔ،
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻠﻲ وﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ
اﻟﺸﺎب ،وﺑﻠﻐﺖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
وﻳـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﺛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎﺗ ــﻪ
)ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ( ،ﻓــﻲ  23ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻋـﻠــﻰ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ  ،Grand Halle del la Villetteاﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  166ﻗﻄﻌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن ،ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  50ﻗﻄﻌﺔ ﺗـﻌــﺮض ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﺧــﺎرج
ً
ﻣﺼﺮ .وﻳﻀﻢ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺤﻠﻲ
اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻮش واﻟ ـﺘ ـﻤــﺎﺛ ـﻴــﻞ واﻷﺛ ـ ــﺎث
اﻟﺠﻨﺎﺋﺰي ﻟﻠﻤﻠﻚ »ﺗﻮت«.
وﺷــﺎﻫــﺪ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﻮن ﻛ ـﻨــﻮز اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺗــﻮت
داﺧﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﺮة ﻋﺎم  1967ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
»ﻟﻮﺑﻮﺗﻲ ﺑﺎﻟﻴﻪ« ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻛﻨﺰ اﻟـﻔــﺮﻋــﻮن« ،ﺣﻴﺚ زار اﻟﻤﻌﺮض آﻧــﺬاك
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ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬﻫﺒﻲ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻗﻄﻌﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺳﻂ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،2019
ُ
ً
اﻟــﺬي ﺗـﻘــﺎم ﻓﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺣﺘﻔﺎﻻ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .وﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻤﻌﺮض ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻮاﺻﻞ
رﺣﻠﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺛﻢ ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻣﻊ ﻛﻨﻮزه ﻓﻲ ﻋﺎم 2024
إﻟــﻰ ﻣﻘﺮه اﻷﺧﻴﺮ داﺧــﻞ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ »اﻟﻬﺮم« ،اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
ﻋﺎم .2020

أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎرض اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﻨﻮز ﺗﻮت ﻋﻨﺦ
آﻣ ــﻮن ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺗ ـﺼـ ﱠـﺪر أﻓ ـﻀــﻞ ﻣـﻌــﺎرض
ً
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ ذﻛــﺮﺗــﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺻﺤﻒ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،اﻟـﺘــﻲ أوﺻــﻰ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻟـﻘــﺮاء ﺑـﻀــﺮورة زﻳــﺎرة اﻟﻤﻌﺮض،
ً
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻀﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎدرة ﻟﻠﻔﺮﻋﻮن
اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎرة اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ »اﻷوﺷﺎﺑﺘﻲ«
اﻟـﻤــﺬﻫــﺐ واﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ واﻷواﻧ ــﻲ
اﻟﻜﺎﻧﻮﺑﻴﺔ وﺗﻤﺜﺎل »اﻟﻜﺎ« اﻟﺨﺸﺒﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ
وﺑﻌﺾ اﻷواﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎﺳﺘﺮ.

ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن

أﺷﻬﺮ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺑﻜﻨﺰه وﻟﻐﺰه
ﺗ ـ ــﻮت ﻋ ـﻨ ــﺦ أﻣ ـ ـ ــﻮن أﺣ ـ ــﺪ ﻓ ــﺮاﻋـ ـﻨ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺮة
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣﺼﺮ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .ﻛﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻦ  1334و1325
ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼد ،ﻓ ــﻲ ﻋ ـﺼــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ.
وﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺷﻬﺮ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺈﻧ ـﺠــﺎزات ﺣﻘﻘﻬﺎ أو ﺣ ــﺮوب اﻧـﺘـﺼــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ؛ وإﻧﻤﺎ
ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
أﺑــﺮزﻫــﺎ اﻛـﺘـﺸــﺎف ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ وﻛ ـﻨــﻮزه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣــﻦ دون أي ﺗ ـﻠــﻒ ،ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﻠـﻐــﺰ اﻟ ــﺬي أﺣــﺎط
ﺑﻈﺮوف وﻓﺎﺗﻪ ،إذ اﻋﺘﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻵﺛﺎر
ً ً
واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﺎة ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﺟﺪا أﻣﺮا
ً
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد آﺛﺎر ﻟﻜﺴﻮر
ﻓﻲ ﻋﻈﻤﻲ اﻟﻔﺨﺬ واﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ،وزواج وزﻳﺮه
ً
ﻣﻦ أرﻣﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ وﺗﻨﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﺎ.
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺜﻴﻒ

ﻷﺳﻄﻮرة ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻘﺒﺮة ﺗﻮت
ﻋﻨﺦ آﻣﻮن ﻓﻲ اﻷﻓﻼم وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺟﻌﻼ ﻣﻦ
»اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت« أﺷﻬﺮ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ
ﺻﻐﻴﺮة ودﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ  62ﻓﻲ
وادي اﻟﻤﻠﻮك )ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ(.
ﻛــﺎن ﺗــﻮت ﻋﻨﺦ أﻣ ــﻮن ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺻـﺒــﺢ ﻓــﺮﻋــﻮن ﻣـﺼــﺮ واﺳـﻤــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﻌﻨﻲ »اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻺﻟﻪ أﻣﻮن« ،ﻛﺒﻴﺮ
اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .ﻋﺎش ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣﺼﺮ اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ،ﺑﻌﺪ أﺧـﻨــﺎﺗــﻮن اﻟــﺬي
ﺣﺎول ﺗﻮﺣﻴﺪ آﻟﻬﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻹﻟﻪ
اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة
آﻟﻬﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة .اﻛﺘﺸﻒ ﻗﺒﺮه ﻋﺎﻟﻢ
اﻷﺛﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻫﻮارد ﻛﺎرﺗﺮ ﻋﺎم  1922ﻓﻲ وادي
اﻟﻤﻠﻮك .وأﺣــﺪث ﻫــﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺿﺠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺻﺪرت ﻋﻦ دار }اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ{ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت رواﻳﺔ }اﻟﻨﻮم
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻜﺮز{ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أزﻫﺮ ﺟﺮﺟﻴﺲ .ﻳﺮوي اﻟﻜﺘﺎب
ﻗﺼﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أوروﺑﻲ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻷﻳﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮه ﻟﻠﺤﻀﻮر إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد .وﺑﻌﺪ أن
ً
ﻳﻌﺮف أﺳﺒﺎب اﻟﺪﻋﻮة ،ﻳﻘﺪم ﻓﻮرا اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ً
وﻳﻌﻮد إ ﻟــﻰ ﻫﻨﺎك ،ﺗﺎرﻛﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺣﻔﻨﺔ أ ﻋــﻮام ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻐــﺮﺑــﺔ .وﺣــﺎﻟـﻤــﺎ ﻳـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﺑ ـﻐــﺪاد ﻳ ـﺒــﺪأ ﺑــﺎﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋﻦ
ﻋـﺒـﻴــﺮ ،ا ﻟـﻤــﺮا ﺳـﻠــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ و ﻛــﺎ ﻟــﺔ } ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳــﻲ{
اﻷﺧﺒﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺼﻴﺮ
ﻣـﺠـﻬــﻮل .ﺗﻤﻀﻲ أ ﺣ ــﺪاث ا ﻟــﺮوا ﻳــﺔ و ﺗـﺘـﺸــﺎ ﺑــﻚ ﻓــﻲ رﺣﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ا ﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﻔــﺎر ﻗــﺎت وا ﻟـﻤـﻔــﺎ ﺟــﺂت.
ّ
ّ
ﺳﺮدﻳﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ،ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ
ﺗﺘﻘﺼﻰ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
رواﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،2003وﺗﺜﻴﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻋﻦ ﺟﺬور
ّ
واﻟﺘﻄﺮ ف ﻫﻨﺎك.
اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮاق  1973وﻗﺪ ﺻﺪر ﻟﻪ }ﻓﻮق
ﺑﻼد اﻟﺴﻮاد{ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت  ،2015و}ﺻــﺎﻧــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮى{ ﻋــﻦ ﻣـﻨـﺸــﻮرات
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .2017
ﻣﻦ ا ﻟــﺮوا ﻳــﺔ :اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺗﻬﻤﺔ ذاﺋﻌﺔ اﻟﺼﻴﺖّ ،
ﻳﺮد دﻫﺎ
اﻷو ﻏــﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮدد اﻟﺴﻜﺎرى أﻏﻨﻴﺔ اﻷ ﻃــﻼل} .أﻧﺖَ
ﺧ ــﺎﺋ ــﻦ{ اﺗ ـﻬ ــﺎم ﺟ ــﺎﻫ ــﺰ وﺳ ــﺮﻳ ــﻊ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻣ ـﺜــﻞ ﻃـﻌــﺎم
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز
اﻷﻧﺪوﻣﻲ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻷﻧﺪوﻣﻲ
ّ
أن ﻳﺼﻄﺤﺒﻚ إﻟﻰ ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ ،ﻟﻴﺘﺪﻟﻰ رأﺳﻚ ﻫﻨﺎك،
ً
ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻌﺎر ﻳﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ً
ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ :واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ »اﻟﻀﻴﻒ« ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ِّ
• ترى أن الجدل الذي أثاره الفيلم يؤكد نجاحه

١٩

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

اﻟﻬﻨﺪ ﱢ
ﺗﻜﺮم ﻋﺒﻴﺮ ﻧﻌﻤﺔ

ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮاتُ ،ﻳﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت راﻫﻨﺎ ﻓﻴﻠﻢ
}اﻟﻀﻴﻒ{ .ﻓﻲ دردﺷﺘﻬﺎ ﻣﻊ }اﻟﺠﺮﻳﺪة{ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﺤﻀﻴﺮه ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

أﺗﺮك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺧﻠﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺧﺮج ﻣﻦ
اﻟﺒﻼﺗﻮه

ً
ﻧﺸﺮت ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ أﺧﻴﺮا ﻋﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻟﻤﺎذا اﺧﺘﺮت
ً
ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺷﻜﻠﻴﺎ؟
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ }ﻣﻴﻤﻲ{ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻜﻮن ،واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻟﻮن اﻟﺸﻌﺮ
ﻓـﺤـﺴــﺐ اﻟـ ــﺬي ﻛ ـﻨــﺖ أﺻ ـﺒ ـﻐــﻪ ﻛ ــﻞ ﻳ ــﻮم ﻗﺒﻞ
ً
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻟﻮن اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ إذ
ارﺗﺪﻳﺖ ﻋﺪﺳﺘﻴﻦ ﺑﻨﻴﺘﻴﻦ ﻷﻛﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺒﻪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ .وﻻ ﻳﻀﺎﻳﻘﻨﻲ
ً
ذﻟـ ــﻚ إﻃـ ــﻼﻗـ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻨــﻲ
أﺗﺤﻤﺲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وﻹﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻤﻬﻢ
ً
ً
ﺟﺪا ﻷن اﻟﺠﻤﻬﻮر إن ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﻓﻠﻦ
ﻳﺼﺪق ﻛﻼﻣﻬﺎ .أﺗﺬﻛﺮ أن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ،
ً
ً
ﻣﺼﻔﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﺿﻌﺖ ﻟﻲ ﺷﻌﺮا ﻣﺴﺘﻌﺎرا
ً
ً
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ إﻃﻼﻗﺎ ،ﻟﺬا ﻗﺮرﻧﺎ ﺻﺒﻎ
ﺷـﻌــﺮي ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﻟـﺘـﻜــﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ.
أﻟﻢ ﻳﻘﻠﻘﻚ ﺻﻤﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث؟
ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟــﺪور ،وﻫﻮ
أﺣــﺪ أﺳـﺒــﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻛﻨﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ،وﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﻫﺎدي اﻟﺒﺎﺟﻮري ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻲ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة
ً
ﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﻻ أﻧﻜﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮا
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.

ﺻﻌﻮﺑﺔ
ً
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻛــﺎن ﺻﻌﺒﺎ.
ﺣﺪﺛﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ.
ً
ﻓ ـ ـﻌـ ــﻼ ،ﻛـ ـ ــﺎن أﺣـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ

ﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎده ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺎﺑـﻴــﺮ اﻟــﻮﺟــﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ
ً
اﻟﺴﻬﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻓــﻲ داﺧـﻠــﻚ ﻣﻦ
دون أن ﺗ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ،وﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻴ ـﻤــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺻــﺎﻣـﺘــﺔ ﻃ ــﻮال اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ .وﻟ ـﻜــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﻓﻲ
ﻗﻮة اﻟﻤﺸﻬﺪ وﺗﺄﺛﻴﺮه.
ً
وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ أﻓﻜﺎرك؟
ﻫﻞ
ِ

ﻋﺒﻴﺮ ﻧﻌﻤﺔ وﺷﺎﻳﺎ أرورا

واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻹﻋ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور
وﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ،
وﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف.
ﻫ ــﻞ ﺗ ـﺘ ـﻌــﺎﻳ ـﺸ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺠﺴﺪﻳﻨﻬﺎ؟
أرﺗـﺒــﻂ ﺑــﺎﻟــﺪور ﺧــﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﺤﺴﺐ،
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ أﺧ ــﺮج ﻣــﻦ اﻟـﺒــﻼﺗــﻮه أﺗــﺮﻛــﻪ ﺧﻠﻔﻲ،
ً
ﻓــﺄﻧــﺎ أﻓـﺼــﻞ ﺟـﻴــﺪا ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻋـﻤـﻠــﻲ ،وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ أﺷـﻌــﺮ ﺑ ــﺄن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ
ﺗﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮي أﺳـﻌــﻰ إﻟــﻰ اﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋﻨﻬﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ واﻻﻧـ ـﺸـ ـﻐ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻣــﺎ
ﻛﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ.

دور اﻷم
ﻗــﺪﻣــﺖ دور اﻷم ﻓ ــﻲ }اﻟ ـﻀ ـﻴ ــﻒ{ وﻛ ــﺮرت
ً
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﺧـﻴــﺮا .أﻻ ﺗﺨﺸﻴﻦ ﺣﺼﺮك ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدوار؟
ﻻ أرى ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻷم ﻷن ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻲ ،وﻻ أﺟﺪ ﺗﻜﺮارا
ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ،
ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻷداء .ﻓﻲ
ً
}اﻟـﻀـﻴــﻒ{ ﻣـﺜــﻼ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟـﻤــﺎﻛـﻴــﺎج ﻛﻲ
ً
أﻇـﻬــﺮ أﻛـﺒــﺮ ﺳـﻨــﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺪراﻣﻲ ،ورﻏﻢ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺎت ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺪور ﻓــﺈﻧـﻨــﻲ ﻻ

ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ
ً
أﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻷﻧــﻪ ﻳﻀﻴﻒ إﻟــﻲ ،إذ ﻻ أرﻏﺐ
ﻓﻲ ﺣﺼﺮي ﻓﻲ دور ﻣﺤﺪد.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ دور اﺑﻨﺘﻚ؟
ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻠﺔ
وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ
ً
اﻟﺒﻌﺾ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻦ
اﻷم واﺑﻨﺘﻬﺎ وأﻋﺘﺒﺮه أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ.

اﻧﺘﻘﺎدات وﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻛﻴﻒ وﺟﺪت اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻮر ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت؟
أﻋﺠﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻣﻨﺬ ﻗﺮأﺗﻪ وأدرﻛ ــﺖ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟ ــﻰ أﻧـﻨــﻲ إزاء ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻻ ﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات وﺳﺘﺨﺮج
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن أي ﻋﻤﻞ
ﻳﺤﺮك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة وﻳﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮة
ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟﺮدود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.

وﺟ ــﺪ اﻟـﺒـﻌــﺾ أن إﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ دﻟـﻴــﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ.
اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻓـﺤـﺴــﺐ.
ً
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻘﻖ أرﻗــﺎﻣــﺎ ﺟﻴﺪة ﻓﻮر
ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ رد
اﻟـﻔـﻌــﻞ واﻟ ـﺠ ــﺪل اﻟ ــﺬي أﺛـ ــﺎره واﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣﻦ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻣـﻌــﻪ ﻫــﻲ اﻷﻣ ــﻮر اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ
أﺷﻌﺮ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ }اﻟﻜﻮﻳﺴﻴﻦ{،
وﺗﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺟﺎدﺗﻴﻦ ﻓﻲ }اﻟﻀﻴﻒ{ و}ﺗــﺮاب
اﻟﻤﺎس{ ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻣﻘﺼﻮدة؟
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺼﻮدة وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷدوار ،ﻓﺄﻧﺎ أﻓﻀﻞ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
واﻟ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺎ اﻟـﺨـﻔـﻴـﻔــﺔ واﻷدوار اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ
ً
ً
ً
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وإذ وﺟﺪت ﻋﻤﻼ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟــﻲ ﻓﻠﻦ أﺗ ــﺮدد ﻓــﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
ً
ﻓﺬﻟﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻠﺪ ﻓﻨﻴﺎ ،وﻫــﻮ أﻣﺮ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ.

ّ
ﻛـ ّـﺮ م اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﺷﺎﻳﺎ أرورا اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﻴﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل أﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻔﺎرة اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
ُ
ّ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ 70ﻟﺒﻼدﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ ﺑﺒﻴﺮوت.
ّ
اﻟﻬﻨﺪي ﻟﻌﺒﻴﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ وزﻳﺮة
ﻗـ ّـﺪم اﻟﺴﻔﻴﺮ
ّ
اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ّـﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻨــﺪ ﺳــﻮﺷـﻤــﺎ ﺳـ ــﻮراج ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻔــﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻗـ ّـﺪﻣـﺘـﻬــﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل أداﺋـﻬــﺎ
اﻟﻤ ّ
ُ
ﻤﻴﺰ ﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟـ  Vaishnav Jan To Tene Kahiyeﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ّ
ّ
اﻟﻜﺠﺮاﺗﻴﺔ )إﺣﺪى أﻗﺪم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ وأﺻﻌﺒﻬﺎ( ،ذﻟﻚ
ّ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻬﻨﺪ
أﺛﻨﺎء ُﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ُ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﻤﺌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟ ــﻮﻻدة اﻟﻤﻬﺎﺗﻤﺎ
ً
ﻏ ــﺎﻧ ــﺪي .وﺟـ ــﺎء ت ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻛ ـﻌــﺮﺑــﻮن ﺷﻜﺮ
وﺻﺪاﻗﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪ وﻟﺒﻨﺎن.
ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮت ﻋـﺒـﻴــﺮ ﻧـﻌـﻤــﺔ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ،
وﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺄن ﻳﺮﺗﺒﻂ ُ
اﺳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ّ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ُﻳ ّ
ّ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺒﺪأ
ﺠﺴﺪ اﻟﻘﻴﻢ
}اﻟﻼﻋﻨﻒ{ اﻟﺬي ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻤﻬﺎﺗﻤﺎ ﻏﺎﻧﺪي إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺨﻴﺎر
ورﺳﺎﻟﺔ وﻣﺴﺎر .وﻗﺎﻟﺖ} :ﺷــﺮف ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻲ ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻣﻦ
ً
دوﻟــﺔ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﺳﻌﻴﺪة ﺟــﺪا
ﺑــﺎﺧـﺘـﻴــﺎري ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﺸـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﺣـﺼــﺪ أﺻ ـ ً
ـﺪاء
ّ
إﻳـﺠــﺎﺑـ ّـﻴــﺔ ﺗﺨﻄﺖ ﺣ ــﺪود اﻟـﻬـﻨــﺪ ،وﻓــﺮﺣــﺔ ﺑﻨﺠﺎﺣﻲ ﻓﻲ
ّ
ُ
إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺘﻪ{ .وﺧﺘﻤﺖ ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ّ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﺮ وﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة

ﻧﺠﺎة رﺟﻮي ﺗﺘﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ

ﻏﻴﺎب ﻋﻦ رﻣﻀﺎن

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎوي وﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ

ﺗﺮﺟﻊ ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺿﺎ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق اﻟــﺮﻣ ـﻀــﺎﻧــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ إﻟــﻰ
اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟـ ــﺪراﻣـ ــﻲ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.

وأﺿﺎﻓﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﺘﻔﻲ
ﺑــﺎﻟـﺠـﻠــﻮس ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘـﻌــﺪ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ً
ﺑ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻈـ ـﻬ ــﻮر ﻛ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻛـﻤــﺎ
اﻋ ـﺘ ــﺎدت ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧﻬﺎ
ً
ﺗﺮﻛﺰ راﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻧﺠﺎة رﺟﻮي

ﻓﻴﻠﻢ »ﺷﺮﻋﻮا اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ« ...رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻛﻮﻣﻴﺪي
وﻫﻮ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺎﻻت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ }ﺷﺮﻋﻮا اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ{ً ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻷﻏﺮاض ﻃﺒﻴﺔ ،ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ وإدﻣﺎﻧﻬﺎ.
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا•
}ﺷ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﻮا اﻟـ ـﺤـ ـﺸـ ـﻴـ ـﺸ ــﺔ{،
ﺑﺎﻛﻮرة أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج
 ،Wise Productionﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ
داﻟﻴﺎ ﺣــﺪاد ،وإﺧــﺮاج رﻧﺪﻟﻰ
ﻗــﺪﻳــﺢ .ﻳـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ:
ﻃﻮﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ ،ورﻳﺘﺎ ﺣﺮب،
وﻓ ـ ــﺎدي اﻧ ـ ـ ــﺪراوس ،وﺟــﻮﻳــﻞ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ رﻧﺪﻻ
ﻓﺮن ،وﻏﺪي ﺑﺸﺎرة ،وﻫﺎﻏﻮب
ﻗﺪﻳﺢ اﻋﺘﺒﺮت
دﻳـ ــﺮﻏـ ــﻮﻏـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺎن ،وﺧـ ـﺘ ــﺎم
اﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺎم ،وﻋ ــﺪﻧ ــﺎن دﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ،
أن ﻣﻮﺿﻮع
وﻣﺎﺟﺪ ﺟﻌﺠﻊ...
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ واﻗـﻌــﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺟﺮيء
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدي ﻛــﻮﻣ ـﻴــﺪي ﺳــﺎﺧــﺮ،
وﺗﻄﻠﺐ دﻗﺔ ﻓﻲ
ﻳ ـﻌــﺎﻟــﺞ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ واﻗ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ﻓـﻴـﻤــﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻳﺨﺺ إﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺮﻳﻊ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴـ ـ ـﺸ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎن
ﻷﻏ ـ ـ ـ ــﺮاض ﻃ ـﺒ ـﻴــﺔ،
وﺣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎت ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﺌﺎﺗﻪ
واﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﻂ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﺮ
ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺆﻳـ ـ ــﺪ ﻟ ــﻪ
وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرض،
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ــﻰ
إﻳ ـ ـﺼـ ــﺎل رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺗﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ أﻓﺮاد
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ وﻟ ـﻔ ــﺖ
اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﺣﻮل
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه
ﻃﻮﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ وﻣﺠﺪ ﺟﻌﺠﻊ
ﻹ ﻃـ ــﻼق اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر
ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ

وﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺟــﻮه اﻟﻔﻨﻴﺔ،
أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻣ ـﺠ ــﺪ ﺟـﻌـﺠــﻊ
أن ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪف ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ Wise
 Productionاﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻓ ــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ﺑ ـﻘــﺎﻟــﺐ ﻣـﺤـﺘــﺮم
ً
ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻣ ـ ــﻦ }اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎرﻋـ ــﺔ{
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺮ أو اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ً
ﻛـ ـ ـﺴ ـ ــﺮه ،واﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮ ﺧـ ـﻴ ــﺮا
ﺑﺘﺰاﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺴـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻷﻓـﻀــﻞ
ودﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ
وإﺣ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ،ﻛــﺎﺷ ـﻔــﺎ ﻋ ــﻦ إﻃ ــﻼق
ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ
إﺧ ــﺮاج ﻓ ــﺎدي ﺣ ــﺪاد ،واﻵﺧــﺮ
ﻣــﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ رﻧــﺪﻟــﻰ ﻗﺪﻳﺢ،
ً
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ دراﻣ ــﻲ
واﻋﺪ.

ﺟﺮأة ودﻗﺔ
اﻋـﺘـﺒــﺮت اﻟـﻤـﺨــﺮﺟــﺔ رﻧــﺪﻻ
ﻗ ــﺪﻳ ــﺢ أن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺮيء وﺗ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺐ دﻗـ ـ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﺔ ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل
اﻟـ ــﺮﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ﺳـﻠـﺴــﺔ
وﺟـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،واﻋ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر
ﺑ ـ ـ »ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻨــﻮﻧــﺔ« ﺗﺸﺒﻪ
أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ اﻹﺧﺮاﺟﻲ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
داﻟـﻴــﺎ ﺣ ــﺪاد أن ﻳﺜﻴﺮ ﻋﻨﻮان
اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﻣـ ــﻮﺟـ ــﺔ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎدات،
ﻣﺆﻛﺪة أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺼﺔ

اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻧﺠﻤﺔ }ذا ﻓــﻮﻳــﺲ« اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﺠﺎة رﺟــﻮي
ً
ﺑﺰواﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ
اﻷول ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ اﺑﻦ وﺣﻴﺪ ﻣﻨﻪ.
أﻗ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ــﺰﻓـ ــﺎف ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻴ ــﻼ إﺣـ ـ ــﺪى ﺻ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺎت اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ
اﻟﻤﻘﺮﺑﺎت ﺑﺤﻀﻮر ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ً
واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﺟﺪا.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ رﺟﻮي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﺘﻬﺘﻢ ﺑﺈﺻﺪار أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ} :أﺧﻴﺮا ،ﺟﻤﻬﻮري اﻟﺬي ﻳﺘﺎﺑﻌﻨﻲ ﻣﻨﺬ
اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻧـﺘــﺎج ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﺟﺪﻳﺪة ،ﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻋﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﺳﺘﺸﺮف
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﻔﻼﺗﻲ{.

ﻣﻲ ﺣﺮﻳﺮي ﺗﻄﻠﻖ }أﻧﺎ وﻫﻮ«
ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﺤﺐ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ »ﺷﺮﻋﻮا اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ«
ﻣﺼﻘﻮﻟﺔ وﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاف
ً
ً
ً
إﺧﺮاﺟﻴﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺎ وﺗﻤﺜﻴﻼ
ﻛﻲ ﺗﻨﻄﺒﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻃﻮﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ
ﻓــﺄوﺿــﺢ أﻧ ــﻪ »ﻳــﺪﻋــﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ
اﻟـﺤـﺸـﻴـﺸــﺔ ،ﺿـﻤــﻦ ﺿــﻮاﺑــﻂ
ً
وﻷﻫـ ـ ــﺪاف ﻃـﺒـﻴــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻣﻦ
ﺗ ـﻔ ـﻠ ــﺖ ﺗ ــﺮوﻳـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎ وﺷـ ـﻴ ــﻮع
ً
ﺗ ـﻌــﺎﻃ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن
ّ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ ﺟــﻮﻫــﺮ
ً
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ،وﻛﺎﺷﻔﺎ
أن ﺷﺎرة اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﻨﺎﺋﻪ.
أﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﺟــﻮﻳــﻞ

اﻟﻔﺮن اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋــﻦ
ﺳ ـﻌــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ
ً
ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ ﻟـﻬــﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ أوﺿﺤﺖ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ رﻳـ ـﺘ ــﺎ ﺣ ـ ــﺮب أﻧ ـﻬــﺎ
ﺗـ ـ ــﺆدي ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻀــﺎﺑــﻂ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ،وأن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮوﺟﻲ
اﻟـﺤـﺸـﻴـﺸــﺔ ،وﻳــﺮﺳــﻢ ﺧﻴﻮط
ﻗﺼﺔ ﺣﺐ وﺻــﺮاع ﺑﻴﻦ ﻗﻮة
اﻟـﻀــﺎﺑــﻂ وﻧ ـﻔــﻮذﻫــﺎ وﻗﻠﺒﻬﺎ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺷ ــﻖ ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدة ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺤﻤﻞ ر ﺳــﺎ ﻟــﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ
ﻛﻮﻣﻴﺪي وﻳﺤﺎﻛﻲ اﻟﺸﺒﺎب،

ﻟـ ـﻜ ــﻮن ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﺗـﺠـﺴــﺪ
ﺣــﺎﻻت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ،
ودﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮر إﻟـ ـ ــﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
رأى ا ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺎدي
إ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪراوس أن ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺄ ﻟ ـ ــﺔ
اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﺼﺔ
وﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت،
ً
واﻋ ــﺪا اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑـﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ.

ﻏﺪي ﺑﺸﺎرة
أوﺿ ـ ــﺢ ﻏـ ــﺪي ﺑ ـ ـﺸـ ــﺎرة ،ﻣــﻮﻫ ـﺒــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎء إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،أن اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،إﻻ

أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ـﻌــﺎرض ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺿـﻤــﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ً
ﻣﺤﺪدة وﻷﻏﺮاض ﻃﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﺠﻌﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﻓ ـ ــﻮر ﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﺼﺎﻻت.

ﻣﻲ ﺣﺮﻳﺮي
ﺗﺤﻀﺮ ﻣﻲ ﺣﺮﻳﺮي ﻹﺻﺪار ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
»أﻧ ــﺎ وﻫ ــﻮ« ،ﻓــﻲ ﻋـﻴــﺪ اﻟ ـﺤــﺐ ،ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻤــﺎت ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺴﺎف
وأﻟﺤﺎﻧﻪ وﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﺎ .وﺑﺪأت اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ً
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﺣﺖ أﺧﻴﺮا ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
أﻏﻨﻴﺔ }داري{ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ }ﻳﻮﺗﻴﻮب{ ،وﻫﻲ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺒﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪو ،وأﻟﺤﺎن ﺟﺎن ﺻﻠﻴﺒﺎ،
وإﺧﺮاج اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ داﻧﻴﺎل ﻓﻴﻠﻴﺒﻮﻧﻲ.
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ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮات ﻓـﻠـﻜـﻴــﺔ ﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻟﻜﻨﻚ
ﺗﺒﻌﺪﻫﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮدك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻫﻤﻠﺘﻪ ﻃﻮﻳﻼ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻔﺨﺮ ﻟﻘﻴﺎم أﺣﺪ أﻓﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺎﺟﺢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﺤﻠﻮل
2
8
3
6
7
4
5
1
9

sudoku

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗ ـﺒ ــﺪو اﻟــﺮوﻣ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أﻋـﻠــﻰ
ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ وأﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻓﺮﺣﻚ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﻳ ـﻨ ـﺼ ـﺤــﻚ اﻟ ـﻔ ـﻠ ــﻚ ﺑـﺘـﺠـﻨــﺐ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﻄ ــﺮأ أوﺿ ـ ـ ــﺎع ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ــﻰ
ﻋﻨﺎﻳﺘﻚ وﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺒﺮز ﻣﻮاﻫﺒﻚ وﻳﻔﺮح اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺑﺈﻃﺮاﺋﻚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻨﻔﺪ ﺻﺒﺮك ﺑﻌﺪ ّ
ﺗﻌﺮﺿﻚ
ﻷﺷﺨﺎص وﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
ع
ب
د
ا
ل
س
ل
ا
م

ا ع
ل ر
ﻫـ و
ل
ا س
ل ا
م

6 5 4 3 2
ب د ا ل ر
ا ل ت ا
ف و ف
ل ر ض
ا
ر ا ل
ﻫـ
م
ل ا
ى ر ح
ﻫـ م د

10 9 8 7
ح م ن
م
ج ى
ر ا ى
د ر
ﻫـ
ب ا ع ى
ى ا
ى
ر و ﻫـ م
ز
ق و س
ن ا ر ﻫـ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

ﻣﻤﻴﺖ.
) -7ال (.....ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم
– ﺷﻚ – ﺛﻠﺜﺎ )ﻗﻨﻊ(.
 -8ﻇﺒﻲ أﺑﻴﺾ )م( – ﺗﺠﺪﻫﺎ

ﻓﻰ )أوزون(.
 -9ﺗﻀﺮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﻪ – ﻓﺮح.
........ ) -١٠ﻛـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﻚ( ﻓـﻨــﺎﻧــﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﻋﺠﻤﺎن

) -4إﻟﻬﺎم  (....ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
– ﻓﺎﺻﻞ.
 -5ﻣﺮﺗﻔﻊ )م( – ﻏﺮة اﻟﻘﻤﺮ.
 -6ﺛـﻠـﺜــﺎ )ﻗـ ــﺮأ( – ﺗـﻘــﻰ )م( –

9
7
1
2
8
5
3
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
4
6
3
1
9
8
7
2

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

4
3
9
5
6
8
7
2
1

 ) -1ﻫﻴﺎ  (....ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ.
 -2زﻫﺮ أﺑﻴﺾ ﻋﻄﺮ – ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.
 -3اﻟـﺠـﻤــﻊ ﻣــﻦ »راﺋـ ــﺪ« )م( –
ﻗﻮم ﻋﺎد.

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

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.

6
5
7
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1
9
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ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

4

اﻟﺠﻮزاء

6
2

1

1
2
8
7
9
3
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5

 .....) -1اﻟﻌﻘﻞ( ﻓﻨﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻗﺪﻳﺮ.
) -2اﻟﺸﺮﻳﺎن  (....أﺣﺪ ﻣﺠﺎري
اﻟﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 -3آﻻت ﻃ ــﺮب ﻳـﻨـﻘــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ-
ﺷﺎﻫﺪ.
 -4اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻟﺜﺪي
أﻣﻪ – ﻵﻟﺊ.
 ) -5ﺻﺎﺑﺮ  (......ﻓﻨﺎن ﺗﻮﻧﺴﻲ.
 -6ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑـﻄــﻮ ﻟــﺔ ﺷﺠﻮن
وزﻫﺮة اﻟﺨﺮﺟﻲ.
 -7أداة ﺟﺰم – أﻗﺒﻞ – اﻟﺠﻤﻊ
ن »ﻣﻬﺮ« )م(.
 -8ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء – رﻣﺰ ﺟﺒﺮي.
 -9ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﺑـ ـﻄ ــﻮ ﻟ ــﺔ ﻫ ـﻴــﺎ
اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ وﺳﻌﺎد ﻋﻠﻲ )م(.
 -١٠ﺧﻤﺪ – ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻔﻦ.

ّ
ً
ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗ ـﺤــﺮز ﻛـﺴـﺒــﺎ ﻣ ــﺎدﻳ ــﺎ أو ﺗﻜﻠﻒ
ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻼء.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﻳ ـﺨ ـﻔــﻖ ﻗ ـﻠ ـﺒــﻚ ﻟ ـﺸ ـﺨــﺺ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺣﻮﻟﻚ.
اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻦ
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺗﺘﺤﻀﺮ ﻟﺴﻔﺮ ﻗــﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

8
4

2

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

2

اﻟﺤﻤﻞ
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ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﺰاع
ﻧﺴﻤﺔ
ﻛﺜﺎﻓﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺧﻠﻴﺞ
ﻧﺼﺮ
ﻣﺒﺎرﻛﺔ
إﻗﺮار

ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  5أﺣــﺮف وﻫــﻲ اﺳــﻢ ﺧﺎﻣﺴﺔ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺻﻐﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ.
ر
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ً
ّ
ﻳﺸﺘﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﻔﻠﻜﻲ وﻳﺨﻠﻖ ﻟﻚ
ﻣﻬﻨﻴﺎ:
ً
ً
أﺟﻮاء ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻜﻦ ﺣﺬرا.
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﺒﻴﺐ إﻟﻴﻚ ﺧﺒﺮا ﺳﺎرا
ً
وﺗﺤﺘﻔﻼن ﺑﻪ ﻣﻌﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :إﺷﻐﻞ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻚ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻫﻮاﻳﺎﺗﻚ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗ ـﺼ ـﻄــﺪم ﺑ ــﺰﻣ ــﻼء ﻣـﻨـﻐـﻠـﻘـﻴــﻦ ﻻ
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر.
ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻠﺤﺎق
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﻜـﺘـﺸــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ أﻣـ ــﻮرا
ّ
ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﺤﺒﻪ وﺗﺤﺘﺮﻣﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﻳﺤﻠﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ً
ﺗﻜﻮن ﻫﺎدﺋﺎ وﻣﺮﺗﺎﺣﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ﻧﺤﻮ أﻫﺪاﻓﻚ رﻏﻢ
اﺻﻄﺪاﻣﻚ ﺑﻌﺮاﻗﻴﻞ.
ً
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗﻠﺘﻘﻲ وﺟ ـﻬــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا أﺛـﻨــﺎء
ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻌﺠﺒﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ
أﻣﻮر ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ّ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺎ:
وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ أﻛﺜﺮ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺠﺬﺑﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺎل
ً
ً
إﻋﺠﺎﺑﻚ ﻓﻜﺮﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ.
ً
ّ
ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻣﻮاﻫﺒﻚ وﺗﻤﺎرس
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ﻫﻮاﻳﺔ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎرة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻤ ـ ّـﺮ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺑ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣــﻦ
ً
ً
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻜﻦ ﺟﺮﻳﺌﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗــﺄ ﻛــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ.
ً
اﺟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ :ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻂ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮص
ﻛﺎﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺤﻮﻃﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
وﺗﻤﻀﻴﺎن ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻤﺘﻌﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺣﺎذر اﻟﻤﺰاﺟﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺪ
ﻋﻨﻚ اﻷﻗﺮﺑﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ً
ّ
ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻦ ﻫﺎدﺋﺎ وﻻ
ﻓﺎﻷﻣﻮر ﺗﺠﺮي ﻟﺼﺎﻟﺤﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺨــﻮض ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ روﻣﻨﺴﻴﺔ
ﺗﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.
ً
ّ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆون ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎﻗﻚ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴـ ًـﺎ :ﺣ ـ ــﺎذر ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣـﻌـﻨـ ّ
ـﻮي
ﻳﻘﻮدك إﻟﻰ ﻫﺪم ﻣﺎ ﺑﻨﻴﺖ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺸﺎﻛﺴﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ
ّ
ﻟﻪ.
ﻏﻴﺮ ﺣﻖ
ﻓﺘﻐﻔﺮ ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺤﻘﻖ أﻣﺮا ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﻠﻤﺖ
ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻴﻔﺮح أﻓﺮادﻫﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4034اﻟﺜﻼﺛﺎء  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  30 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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٢١

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

اﻟﻨﺒﻬﺎن :اﻟﺒﺴﺎم ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﱠ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﺮم ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﱠﻛﺮم اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم ،ﻛﺄﺣﺪ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺼﻤﺔ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
ﺧﺮج اﻟﺒﺴﺎم
ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺒﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﻤﻔﺘﻮح

اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺤﻤﺎدي

ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﱠ
ﻛﺮم اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ أ ﺣــﺪ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻤﻦ
ﺗــﺮﻛــﻮا ﺑﺼﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﱠ
ﻛﺮم أﻣﺲ
اﻷول ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم ،ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﺟﺎﺳﻢ
اﻟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎن ،ﺑـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ،
ود .اﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺎم اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎدي ﺑ ــﻮرﻗ ــﺔ
ﺑﺤﺜﻴﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ واﻹﻋــﻼم وأﻋﻀﺎء
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻷدﻳ ـ ـ ــﺐ
م .ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ" :ﺑ ـﻌ ــﺪ وﻓ ــﺎة
اﻷدﻳﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
وﻛ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎء ﻟ ـﻬــﺬا اﻟــﺮﺟــﻞ،
ﺣـ ـﺼ ــﻞ اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻪ ،وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺬﻛﺎر
أﺣﺪ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
أو اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ".
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟــﺪاود
ورﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "اﻟﻨﺺ" ﻟﻠﺮاﺣﻞ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ ،ﺣﻴﺚ أوردت" :ﻣﻦ
اﺧﺘﻴﺎره ﻟﻤﻔﺮدة )اﻟﻨﺺ( ﻛﻌﻨﻮان
ﻧﻼﺣﻆ أن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺺ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺮﺣـﻨــﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻋﻦ
أزﻣﺔ اﻟﻨﺺ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﺼﺎدر
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻻ ﺗﻌﻮق
أي ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ،وﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻳﺴﺘﻤﺪ
ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮد ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ
إﺣ ــﺪى اﻟـﻤـﺠــﻼت ،ﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ذاﺗﻪ ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺒــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺟ ــﺎءت ﻋﻠﻰ
ﻟ ـﺴــﺎن اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت أو اﻟـﻤـﺨــﺮج،
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻤﺴﺮح
اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻹﺿﺤﺎك ﻓﻘﻂ".

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﻬﺎن

ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﺪاود

وأﺿــﺎﻓــﺖ" :ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ
اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ،
ﻟـ ــﺬا وﺟ ــﺪﻧ ــﺎ ﻟ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺺ ﺳـﻠـﺴــﺔ
ﺑ ـﺤــﻮارات ﻗﺼﻴﺮة و)رﺗ ــﻢ( ﺳﺮﻳﻊ
ﻻ ﺗ ـﻘ ـﺤ ــﻢ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﺎت
ﱠ
اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ،وﻛﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ
ﻣﻦ ﺿﺒﻂ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده
ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﻠ ــﻮب ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﺳﺘﻐﻨﻰ
ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ،ﻟﺜﺮوﺗﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات ،وﻛﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮا
ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ وﻧــﻮس ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﺳﻤﻪ
وﺑ ـﻌ ــﺾ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ،وأﺳ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ
اﻹﻳﻬﺎم وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻛﻤﺎ
ﻳ ـﺤ ــﺪث ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح اﻟـﻤـﻠـﺤـﻤــﻲ،
ﺑﻬﺪف إﺷﺮاك اﻟﻤﺘﻔﺮج ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
واﻷﺣﺪاث".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :إن ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻨﺎول
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫــﻲ أزﻣــﺔ اﻟﺴﻜﻦ
وارﺗ ـﻔــﺎع اﻹﻳ ـﺠــﺎرات ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﱠ
ﺗﻄﺮق
إﻟــﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧ ــﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻻﺗﺰال ﺗﺆرق ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم،
وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻳﻜﻮن
ﻧ ـﺼــﻪ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ وﺗ ـﺘــﻮاﻓــﺮ

ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻗــﺎدرا ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﺿﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة".

اﻟﺒﺴﺎم ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻴﻘﺪم رؤﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﺑﺪاﺧﻠﻨﺎ ﻋﺒﺮ أﻋﻤﺎل
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ،وﻧﺤﻦ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻔﻜﺮه
ﻛـﻤـﺨــﺮج وﻣــﺆﻟــﻒ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺄﺣﺪ أﻓــﺮاد اﻟﻔﺮﻗﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻛ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﻳ ـ ـﺤـ ــﺎول ﻗ ـ ــﺪر اﻹﻣـ ـﻜ ــﺎن
إﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺬﻫﻨﻪ،
وﻫـ ــﺬا ﻗـﻠـﻤــﺎ ﻧ ـﺠ ــﺪه ﻓ ــﻲ ﻣـﺨــﺮﺟــﻲ
اﻟﻴﻮم".
وﺗـ ـﻄ ـ ﱠـﺮق اﻟ ـﻨ ـﺒ ـﻬــﺎن إﻟ ــﻰ ﻋــﺮض
"رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرد اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ" ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺮح
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮان اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺮ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
اﻟﺬي اﻣﺘﻸ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻪ
ﺳﺘﺒﻘﻰ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ وﻋﻨﺪ أﺣﻔﺎده.

ﻣﺨﺮج ﻋﺎﻟﻤﻲ

اﻹرث اﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮي

واﺳﺘﻬﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﻬﺎن
ﺷ ـﻬ ــﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻜ ـ ﱠـﺮم
ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺒ ـﺴ ــﺎم ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان
"اﻟﻤﺨﺮج وإﺑــﺪاع اﻟﻤﻤﺜﻞ" ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ
زﻛ ــﻲ ﻃـﻠـﻴـﻤــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج أﺣـﻤــﺪ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ،وﺗـﻌـﻠـﻤــﺖ
ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺴــﺎم أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﺧــﻼل
ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮة .ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ وﻟ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ،ﻫــﺬا
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻛﻞ ﺷﻌﻮب
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻔــﺮدة
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺤـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻗ ـ ﱠـﺪم ﻃــﺮوﺣــﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓــﻲ أﻋﻤﺎل
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ وﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ،وﻛــﺎن ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻤﺸﺎﻫﺪ
وﺣـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ،ووﻇـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ ووﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ
ﺑــﺎﻟـﺤــﺲ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮﻳ ــﺪه ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ
إﻧﺠﺎزات وﺟﻮاﺋﺰ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻳﻀﺎ".
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻨـﺒـﻬــﺎن" :ﻟ ـﻘــﺪ ﺟﻤﻊ

وﻗ ـ ﱠـﺪﻣ ــﺖ د .اﺑـﺘـﺴــﺎم اﻟـﺤـﻤــﺎدي
ورﻗﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹرث
اﻟـﺸـﻜـﺴـﺒـﻴــﺮي( ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل رﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﺪراﻣﺎ
اﻟـﺸـﻜـﺴـﺒـﻴــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم" ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ" :اﻟﺒﺴﺎم
ﻟــﺪﻳــﻪ ﻧــﻮﻋــﺎن ﻣــﻦ اﻻﺗـﺠــﺎﻫــﺎت ﻓﻲ
ﻧﺼﻮص ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم
إﺳ ـ ـﻘـ ــﺎﻃـ ــﺎت ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﻌ ــﺮض
ﻟﻬﻤﻮم وآﻻم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
آن ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ٍ
ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻟﻴﺪة اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ
ﻧﺺ )رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﺜﺎﻟﺚ( ،ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ،ورﻣــﺰ ﻟﻪ
ﺑﻌﺪة أزﻳﺎء ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،
ﻓﺠﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻃﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم إﻟــﻰ وﻗﺘﻨﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ".
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ" :اﺷ ـﺘ ـﻐــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻧﺺ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم
)اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋ ـﺸــﺮة( ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ أوﺻــﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮم
اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك رﻗـﻴــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔـﻨــﺎن،
ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﺤــﺪ ﻣــﻦ إﺑ ــﺪاﻋ ــﻪ ،أﻣ ــﺎ ﻧﺺ
)دار اﻟﻔﻠﻚ( ،ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل
اﻷدوار ،واﻟـﺒـﺴــﺎم ﻗــﺪﻣــﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮاﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ
اﻟﻘﻤﻊ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪع ،وﻓـ ــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﺧــﺮج اﻟﺒﺴﺎم ﻣﻦ
ﺧـﺸـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ﱠ
ﻓﻘﺪم ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻧـ ـﻤ ــﺎرك وﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻠ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ
ﺑﺎﻹﻣﺎرات".

اﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﱠ
وﺟ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻰ ﺑــﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
َ
وﻟﺸﻬﺎدﺗﻲ اﻟﻨﺒﻬﺎن واﻟﺤﻤﺎدي،
ﺣـ ـ ــﻮل ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻜ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺮﻳــﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗــﺎل" :أﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟـﻤـﻴـﻠــﺔ وراﺋـ ـﻌ ــﺔ اﻣ ـﺘ ــﺪت ﻣ ــﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋ ــﺎ ﻣ ــﻲ  2001و .2012ﺣ ــﺎو ﻟ ــﺖ
أن أواﻛ ـ ـ ـ ــﺐ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﺔ

اﻟ ـﺸ ـﻜ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺮﻳــﺔ أﺣـ ــﺪاﺛـ ــﺎ ﺻ ــﺎرﻣ ــﺔ
وﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﺎة اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
وﺑ ـﺤ ــﺚ ﻣ ـﻔــﺎﻫ ـﻴــﻢ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮب،
وﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜــﻮن وراء اﻟﻘﻨﺎع
اﻟـﺸـﻜـﺴـﺒـﻴــﺮي ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺘــﺎد وﻣـ ــﻮاد،
ﻟﺴﺒﺮ أﻋﻤﺎق اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ذﻫ ــﻦ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن
ﺗ ـﺴ ـﻤــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﺳــﺔ وﻫــﻲ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،وإﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة اﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ
وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧــﺮى ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
ﺷ ـﻌــﻮﺑ ـﻨــﺎ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮوب
واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻟﻌﻨﻒ ،وﻫﺬه ﻫﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ".
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻮﺟـ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻖ آﺧــﺮ أﺻﻌﺐ،
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺣـ ـﻴ ــﺎن ،رﻏ ــﻢ أﻧــﻪ
ﻣ ـ ــﺪﻣ ـ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﻘ ــﺔ،
ﻟ ـﻤــﺎ ﺗـﺤـﻤـﻠــﻪ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻤــﺎت اﻟـﺠـﻤــﺎل
واﻟﻜﻤﺎل ،وﺻﻴﺮورة ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻰ،
ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻮﻣﺮي
"رﺛﺎء دﻣﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ أور".

ً
ّ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺤﻤﺎدي ﺿﻴﻒ »ﻫﻮد اﻟﻠﻴﻞ« ﻏﺪا
ً
ﻃﺮح أﺧﻴﺮا اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺮدة » ٢٠ﻋﺎم«

ﻟﻔﺮﻋﻲ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن
اﺧﺘﻴﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
واﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﻤـﻐــﺮب ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻔﺮع اﻵداب ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ
زاﻳــﺪ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات ،ﺑﺪورﺗﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة.
وﺿ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ رواﻳـ ـ ــﺔ "ﺗ ــﺮﺗ ــﺮ"
ﻟـﻠـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻧ ــﺰار ﻋـﺒــﺪاﻟـﺴـﺘــﺎر ،ورواﻳ ــﺔ
"ﻏــﻮاﺻــﻮ اﻷﺣـﻘــﺎف" ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﻞ
اﻟﻔﺎران ،وﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﻟﺬات
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد واﻹﻳـ ـﺠ ــﺎد( ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﻨﺴﺎﻟﻢ ﺣﻤﻴﺶ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻄــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻟـﻬــﺬا
اﻟ ـﻔ ــﺮع ،واﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ،
ﺗﺸﻤﻞ  13ﻋﻤﻼ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟـﻔــﺮع اﻟﻔﻨﻮن واﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺿﻤﺖ أﻳـﻀــﺎ ﺛﻼﺛﺔ
أﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻛﺘﺎب
"اﻟﺨﻄﺎب ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑ ـﻌــﺎد ...دراﺳــﺎت

•

ﺷﺮﺑﻞ داﻏﺮ
ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ" ﻟﻠﺴﻮرﻳﺔ
ﺳﻤﺮ اﻟﺪﻳﻮب ،وﻛﺘﺎب "ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ" ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﺔ آﻣﻨﺔ
اﻟــﻮﺳــﻼﺗــﻲ ،وﻛـﺘــﺎب "اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ :ﻗـﺼـﻴــﺪة اﻟ ـﻨ ـﺜــﺮ" ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺷﺮﺑﻞ داﻏﺮ.
وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮع
 750أﻟ ــﻒ درﻫ ـ ــﻢ .وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﺒﺎﻗﻲ

اﻷﻓﺮع ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋ ــﺰة ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﺖ 1500
ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺗﺼﺪر ﻓﺮﻋﺎ اﻵداب واﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺸﺎب
أﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت.
وﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺧﻼل
ﺣ ـﻔ ــﻞ ﻳ ـﻘ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻌــﺮض
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﻦ  24إﻟﻰ
 30أﺑﺮﻳﻞ.

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﷲ

ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻄﺮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
اﻟﺤﻤﺎدي ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹذاﻋﻲ
اﻟﻤﻨﻮع ّ
"ﻫﻮد اﻟﻠﻴﻞ" ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء
اﻟﻐﺪ ،وﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ أﺛﻴﺮ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ) ،(FM 87.9وﻫﻮ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﻨ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮان واﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب
ﻃــﺎرق ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو د.
أﻳﻮب ﺧﻀﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻃﺮح اﻟﺤﻤﺎدي أﺧﻴﺮا
أﺣــﺪث أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
" 20ﻋﺎم" ،ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﺪر اﻟﻬﺰاع
وأﻟـ ـﺤ ــﺎن ﻋ ـﻤ ــﺎد اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ـﺜ ــﺎن ،واﻟ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ﻣ ـﺠــﺪي ﻃ ـﻠ ـﻌــﺖ ،و"ﻣ ـﻜــﺲ"
وﻫﻨﺪﺳﺔ ﺻﻮت ﻣﺠﻴﺪ دﺷﺘﻲ.
وﻳﻘﻮل ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ" :ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎم
ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻮق ﻓﻲ ﺷﻮق /ﺗﺮوي ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺐ
ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ /أﺑﻮﺳﻮاﻟﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻮق ﻓﻲ
ﺷﻮق /أﺿﻴﻊ ﻻﻣﻦ ﺟﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ /ﻗﻔﺎ
وﻋﻴﻨﻲ ﻧﻮﻣﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺮوق /وأﺻﺒﺢ
ﺧ ـﻔ ــﻮﻗ ــﻲ ﺳ ــﺎرﻗ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﻪ /اﻟ ـﺼ ــﺪر

ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺤﻤﺎدي
اﻟﺼﺒﺢ ﻣﻨﻪ ﺿﺎﻳﻖ وﻣﺤﺮوق /ﺑﺴﺒﺎب
ﻋﺸﻘﻪ ﻋﺴﻰ رﺑﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ".
ً
ﻳ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎدي ﻗ ــﺪم ﻟﺤﻨﺎ
ﻟﻠﻤﻄﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان
"ﻣﺸﺘﺎق" ،واﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﺴﺎﻣﺮي،

ﺻــﺎغ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـﻘــﺪﻳــﺮ ﺳﺎﻣﻲ
اﻟﻌﻠﻲ ،وﻃﺮﺣﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

»ﻣﺸﺎﻫﺪ« ...أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ دار اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺪﻳﻜﺎن وﻗﻴﺎدة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻴﻨﺎ واﻟﺤﺮﻳﺒﻲ ورﻣﻴﺔ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻜﺎن واﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

•

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﻗ ــﺎﻣ ــﺖ دار اﻵﺛـ ـ ــﺎر اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ـﺤــﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺖ أن
ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ.
واﺧﺘﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻜﺎن
ﻋﻨﻮان "ﻣﺸﺎﻫﺪ" ﻷﻣﺴﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺰوﻓﺎت
ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﺑﻀﻊ أﻏﻨﻴﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﻖ اﻟﺘﺮاث وروح
اﻟﻌﺼﺮ ،واﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻐﺎم اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻘﺖ
أﻧـﻐــﺎﻣـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻔــﺮز ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴــﺎدة
اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ.
"ﻣﺸﺎﻫﺪ" ﺗﺄﻟﻴﻒ وأﻟﺤﺎن وﺗﻮزﻳﻊ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟــﺪﻳـﻜــﺎن ،وﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو د .ﻛـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ،
وﺷـ ـ ــﺎرك ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻐ ـﻨــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻣﻦ

اﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻟﻴﻨﺎ ﺧﻴﺎط وأﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﻳﺒﻲ وﻛﺎرﻻ
رﻣﻴﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ وآﻧﺎ ﻛﺎرادﻳﻤﺘﺮوﻓﺎ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺣﻀﻮرا ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻸ
ﺟﻨﺒﺎت ﻣﺴﺮح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻦ آﺧﺮه،
وﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻏﻨﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن واﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ واﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮر واﻟـﺸــﺎﻋــﺮ ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻲ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ وﻟ ـﻔ ـﻴــﻒ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻷوزﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.

ﻗﺼﺺ واﻗﻌﻴﺔ
ﺑ ــﺪأت اﻷﻣـﺴـﻴــﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ د.
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻜﺎن ،ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺣﻔﻠﻪ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻫﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻏ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺣــﺎة ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ ﻗﺼﺼﻴﺔ

واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺨﺘﺰل ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
رﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ،وﺗـﺠـﺴــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﻗﺼﺔ
ﺗﻨﻘﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ،
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ واﻗﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ان "اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﺼـ ــﺎرة ﺗ ـﺠ ــﺎرب
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺬﻳﻦ ذاﻗﻮا ﻣﺮارة اﻻﺣﺘﻼل
واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ،وﺗﻤﺮدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮان ،ﻣﺪرﻛﻴﻦ أن
اﻟﻠﻪ واﻫــﺐ اﻟﺤﻴﺎة ،ووﻫــﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ".
وأ ﻛ ــﺪ أن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺰﻓﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﻮﺣﺎة
ﻣــﻦ ذﻛــﺮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻗــﻒ واﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن "ﻣﺸﺎﻫﺪ" ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ أو ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻴﺎق واﻟﻮداع
واﻟﻔﺮاق واﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺣﻔﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺮرة ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺨﻴﺎل
اﻟﺠﺎﻣﺢ ،وﺗﺘﺤﺪى اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﺨﻴﺎل.

إﻧﻌﺎش اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
ﺛ ـ ــﻢ أﻓ ـ ـﺴـ ــﺢ د .اﻟ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو د .ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﺘﺒﺤﺮ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر إﻟ ــﻰ أﻓ ــﻖ اﻹﺑـ ــﺪاع ﺑــﺄﻧـﻐــﺎم
دﻏﺪﻏﺖ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وداﻋﺒﺖ اﻟﻘﻠﻮب وﻋﺎﻧﻘﺖ اﻟﺮوح
ﻓﺄﻧﻌﺸﺖ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ،ﻟﻴﺨﻴﻢ اﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﺗﺴﺮي اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﺪﻣﺎء.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷول اﻟﺬي وﺻﻔﻪ
اﻟﺪﻳﻜﺎن ﺑـ"اﻟﻌﺴﺠﺪ" ،ﺛــﻢ ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣــﻊ "ﻣﺸﺎﻫﺪ"،
وﻫﻲ اﻏﻨﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺧﻴﻮط
اﻟـﺸـﻤــﺲ" ،اﻟـﺘــﻲ ﻋﺰﻓﺘﻬﺎ اﻟـﻔــﺮﻗــﺔ ﺑﺘﻤﻜﻦ ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳـﻌـﺘـﻠــﻲ اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟــﺎﺳــﻢ وآﻧـ ــﺎ اﻟـﻤـﺴــﺮح

ﻟﻴﻘﺪﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺸﻬﺪا أوﺑﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻬﺪ اﻟﺨﺸﺮم ﺑﻌﻨﻮان "وآدﻣﻌﻲ".
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻜﺎن ﺑﻌﻨﻮان
"أﺑﻌﺎد اﻟﺤﺮﻳﺔ" ،أﻋﻘﺒﺘﻪ أﻏﻨﻴﺔ ﺻﺪح ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن
اﺣـﻤــﺪ اﻟـﺤــﺮﻳـﺒــﻲ ﺑـﻌـﻨــﻮان "ﻳ ــﺎ ﺑـ ــﻼدا" ،ﺛــﻢ ﻣﻀﺖ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻌﺰف ﺑﻤﻬﺎرة ﻣﺸﺎﻫﺪ "ﺳﻴﺎج" و"أﺷﺮﻋﺔ"،
ﺛــﻢ ﻋ ــﺎد اﻟـﺤــﺮﻳـﺒــﻲ ﻟـﻠـﻈـﻬــﻮر ﻣ ـﺠــﺪدا إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﺎرﻻ رﻣﻴﺔ ﻟﻴﻘﺪﻣﺎ "ﺧﺪﻋﺘﻨﻲ" وﻫﻮ ﻣﺸﻬﺪ
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت د .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻐﻨﻴﻢ ،وﺑﻌﺪه ﺷﺪت
ﻛ ــﺎرﻻ ﻣـﻨـﻔــﺮدة ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ "اﻟـﺘـﻌــﺎﻳــﺶ واﻻﺧ ـﺘــﻼف"،
ﻛﻠﻤﺎت د .ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻤﺸﻬﺪ "ﻗﺪ ﻏﺎدروﻫﺎ".
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم أﻫﺪى اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو د .ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﻟـﻠـﻤــﺆﻟــﻒ د .ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟــﺪﻳ ـﻜــﺎن ﻫــﺪﻳــﺔ ﺗــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ،
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻬ ــﺪه ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻﻗــﺖ
اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺤﻀﻮر.

ﺧﺒﺮﻳﺎت
دﺣﺎم ﻳﺒﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻻ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي«

ﻛﺸﻒ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﻒ
ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﻀﺨﻢ "ﻻ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي"،
وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻨﻰ
اﻟﺸﻤﺮي ،وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ
دﺣﺎم ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "أﻣﻨﻴﺔ
واﺣﺪة ﻻ ﺗﻜﻔﻲ" ،وﻫﻮ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﺪى ﺣﺴﲔ
وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻔﺎص،
وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻋﺸﺎق رﻏﻢ
اﻟﻄﻼق" ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻴﺎء
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وإﺧﺮاج اﻟﻔﻨﺎن
ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﻮر
وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻴﺎﺳﲔ واﻧﺘﺼﺎر
اﻟﺸﺮاح وﻟﻄﻴﻔﺔ اﳌﺠﺮن
وإﻳﻤﺎن اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ وﺻﺎﺑﺮﻳﻦ
ﺑﻮرﺷﻴﺪ وراﻧﻴﺎ ﺷﻬﺎب
وﻏﺎدة اﻟﺰدﺟﺎﻟﻲ وﻋﺪد آﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﺿﻤﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ
"دﻳﺘﻮﻧﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ" وإﻳﻐﻞ
ﻓﻴﻠﻤﺰ ،ﺟﻤﺎل ﺳﻨﺎن ،اﻟﺬي
ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﳌﻮاﺳﻢ
اﳌﻘﺒﻠﺔ.

»دﻳﺰﻧﻲ« ﺗﻄﺮح ﺗﺮﻳﻠﺮ
ﻟﻔﻴﻠﻢ »«٤ Toy Story

ﻃﺮﺣﺖ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﺰﻧﻲ ﺗﺮﻳﻠﻠﺮ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺪﺗﻪ  ٣٠ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ
اﻷﻧﻴﻤﺸﻦ "،"TOY STORY
اﳌﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ  ٢١ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﳌﻘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﺎوﻟﺔ
وودي وﺑﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﻌﺜﻮر
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻟـ
.WOODY ، BO PEEP
ﻓﻴﻠﻢ ""٤ TOY STORY
ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺟﻮش ﻛﻮﻟﻲ،
وﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻮن ﻻﺳﻴﺘﺮ ،أﻧﺪرو
ﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ،ﺑﻴﺖ دوﻛﺘﺮ ،ﻟﻲ
أوﻧﻴﺮﻳﻚ ،وﻳﻞ ﻣﺎﻛﻮرﻣﺎك،
ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻓﻮﻟﺴﻮم ،وﺳﻲ
أﻧﺪرﺳﻮن.
وﻳﻀﻢ اﻟﻌﻤﻞ أﺻﻮات
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻠﲔ،
ﻫﻢ :ﺗﻮم ﻫﺎﻧﻜﺲ ،آﻧﻲ ﺑﻮﺗﺲ،
ﺑﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ أرﻛﻴﺖ ،ﺟﻮان
ﻛﻮزاك ،ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﺷﺎل ،ﺗﻴﻢ
أﻟﲔ ،ﻟﻮري ﻣﻴﺘﻜﺎﻟﻒ ،ﺑﻮﻧﻲ
ﻫﺎﻧﺖ ،ﺟﻮدي ﺑﻨﺴﻮن ،ﻟﻮري
آﻻن ،ﺟﻴﻒ ﺟﺎرﻟﲔ ،ﺑﻠﻴﻚ
ﻛﻼرك ،ﺑﺎد ﻟﻮﻛﻲ ،إﺳﺘﻞ
ﻫﺎرﻳﺲ ،وﺟﻴﻒ ﺑﻴﺪﺟﻮن.

ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮاب ٢١
ﺳﺎﻓﺞ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ

أوﻗﻒ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮاب  ٢١ﺳﺎﻓﺞ،
اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﺠﺮة أﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﱠ
وﺷﻜﻞ اﻟﻨﺒﺄ ﺻﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
إذ إن اﳌﻐﻨﻲ ) ٢٦ﻋﺎﻣﺎ(،
اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻏﺮاﻣﻲ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ
ﻣﻦ أﺗﻼﻧﺘﺎ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻬﻴﺐ
ﻫﻮب.
وﻗﺎﻟﺖ دﻳﻨﺎ ﻻﺑﻮﻟﺖ ،ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ
اﳌﻐﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن" :ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ
ﻹﺧﺮاج اﺑﺮاﻫﻢ-ﺟﻮزف )اﺳﻤﻪ
اﻷﺻﻠﻲ ﺷﺎ ﻳﺎ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻢ
ﺟﻮزف( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أي ﺳﻮء
ﻓﻬﻢ".
وذﻛﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ُﺳﻠﻄﺎت
اﻟﻬﺠﺮة اﳌﺤﻠﻴﺔ ،أن  ٢١ﺳﺎﻓﺞ
"ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻘﻴﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ" ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
دﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم
 ٢٠٠٥ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل
اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .وأﺻﺪر اﻟﻔﻨﺎن أول
أﻟﺒﻮم ﻟﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ
ﻋﺎم .٢٠١٧
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إعالن ترامب «مراقبة إيران» من العراق يحرج حلفاءه
• صالح :لن نكون قاعدة لالعتداء على الجوار • الخزعلي :يمكننا إخراج األميركيين بليلة ظلماء
بعد الجدل الذي تال زيارته
لقاعدة عين األسد في األنبار
وعدم لقائه أي مسؤول
عراقي في ديسمبر الماضي،
أثار الرئيس األميركي دونالد
ترامب زوبعة جديدة في
العراق بإعالنه أن القوات
األميركية الموجودة هناك
ستقوم بمراقبة إيران ،األمر
الذي أحرج حلفاء واشنطن
العراقيين ،وكذلك الجهات
الرسمية العراقية التي ال
ترغب في التحول إلى ساحة
للصراع األميركي -اإليراني.

أذكـ ـ ـ ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب عن نيته
إبقاء القوات األميركية في العراق
ب ـه ــدف "م ــراق ـب ــة إي ـ ـ ــران" الـسـجــال
الحامي في بغداد ،بشأن الوجود
األم ـيــركــي الـعـسـكــري فــي ال ـعــراق،
الذي عاد الى الواجهة عقب زيارة
تــرامــب الــى قــاعــدة عين األســد في
مـحــافـظــة األنـ ـب ــار ال ـح ــدودي ــة مع
سورية في نهاية ديسمبر الماضي،
وإعــانــه أن ال ـقــوات االميركية لن
تنسحب مــن ال ـع ــراق ،بــل انـهــا قد
تستخدم قواعدها هناك كمنصة
لشن عمليات خاصة في سورية،
بعد االنسحاب الكامل من هناك.
الرئيس العراقي برهم صالح،
عـ ـل ــق عـ ـل ــى تـ ـص ــريـ ـح ــات ت ــرام ــب
بطريقة حــاسـمــة ،لكنها تلخص
ال ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ال ــرسـ ـم ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال يـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــادم
مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ويـ ــريـ ــد اح ـت ـف ــاظ
واشنطن بقوة عسكرية ألسباب
ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ـ ــاالوض ـ ــاع االم ـن ـيــة
والجيوستراتيجية في المنطقة،
وفي الوقت نفسه ال يمكن أن يقبل
بأن يستغل هذا الوجود ضد دولة
اخ ــرى ،فكيف بــاألحــرى اذا كانت
هــذه الــدولــة هــي اي ــران التي باتت
ً
ً
تملك نفوذا متصاعدا بين القوى
العراقية؟!
وقـ ـ ــال ص ــال ــح ،وهـ ــو سـيــاســي
كــردي محنك مقرب من واشنطن،
إن الرئيس األميركي لم يطلب إذنا
من العراق لتقوم القوات األميركية
الموجودة على أراضيه "بمراقبة
إيـ ــران" .وش ــدد على أن "الدستور
ال ـع ــراق ــي ي ــرف ــض اتـ ـخ ــاذ ال ـع ــراق
قاعدة لضرب او االعتداء على دول
الجوار" ،مضيفا أن "وجود القوات
االم ـي ــرك ـي ــة ه ــو ض ـم ــن س ـيــاقــات

مسجد النوري الشهير في الحي القديم بالموصل الذي أعلن منه «داعش» خالفته كما بدا قبل أيام (رويترز)
قانونية وباتفاق بين البلدين ،وأي
عمل خارج االتفاقية غير مقبول".
وأض ــاف الــرئـيــس الـعــراقــي في
كلمة ألقاها في منتدى ببغداد" :ال
تثقلوا العراق بقضاياكم .الواليات
المتحدة قوة كبرى ،لكن ال تسعوا
وراء أولــويــات سياساتكم ،فنحن
ً
نعيش هـنــا" ،مشيرا الــى أنــه "من
مصلحة العراق األساسية أن تكون
له عالقات طيبة مع إي ــران" ودول
الجوار األخرى.

العراق ساحة لتصفية الحسابات
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،أو منطلقا
لمراقبة دول الجوار أو استفزازها
أو التعدي عليها".
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه "اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ــى
الدستور العراقي الذي ينص على
ُ ِّ ً
هددا ألمن
رفض أن يكون العراق م
واستقرار المنطقة والعالم ،فإننا
نعتبر تــوجـهــات جـعــل أراضـيـنــا
مـنـطـلـقــا لـلـنـيــل م ــن دول ال ـج ــوار
وأمننا
تهديدا لمصالحنا الوطنية َ
العراقي" ،مشددا على أن "العراق لن
يسمح بذلك".

وقال رئيس "ائتالف اإلصالح"
زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم،
أمـ ـ ــس" ،ن ــرف ــض ب ـش ــدة أن يـكــون

دولة القانون

الحكيم

من ناحيتها ،أكــدت كتلة دولة

ً
أنصار «إقليم البصرة» يؤسسون «منتدى فدراليا»
أعلن سياسيون من أنصار مشروع تحويل محافظة البصرة
إل ــى إقـلـيــم ،أم ــس ،تــأسـيــس "مـنـتــدى الـبـيــت الـبـصــري للثقافة
الفدرالية" ،من أجل توحيد صفوفهم والتعبئة للمشروع.
وقــال عضو مجلس المحافظة كريم شــواك إن "شخصيات
ب ـصــريــة داع ـم ــة وم ــؤي ــدة ل ـم ـشــروع لـتــأسـيــس إق ـل ـيــم الـبـصــرة
شاركت في تأسيس المنتدى ،الذي باشر عقد ندوات أسبوعية
واجتماعات تنسيقية لنشر الثقافة الفدرالية والتمهيد لتحويل
المحافظة إلــى إقليم" ،مؤكدا أن "مشروع تأسيس اإلقليم في
متناول اليد ،وليس مستحيال كما يظن البعض".
وأض ــاف شــواك أن "أنـصــار مـشــروع اإلقليم يخططون لرفع
دعويين قضائيتين ضد الحكومة ،من أجل المضي بإجراء ات
تأسيس اإلقليم ،األولى على خلفية امتناع الحكومة عام 2015
عن تخصيص بضعة مليارات طلبتها مفوضية االنتخابات
لتنظيم استفتاء جزئي على مشروع اإلقليم بناء على تقديم
طلب ملحق بتواقيع  2%من الناخبين".
وأشار إلى أن "الدعوى الثانية تتعلق بعدم استجابة الحكومة

لثالثة طلبات رسمية قدمها مجلس المحافظة خالل األعــوام
السابقة لتأسيس اإلقليم".
في سياق متصل ،لــوح أعضاء في مجلس المحافظة ،عبر
وسائل اإلعالم ،بتقديم طلب جديد موقع من قبل ثلثي األعضاء
في المجلس المحلي إلى مجلس الوزراء لجعل البصرة إقليما،
تمهيدا لتنظيم استفتاء.
من جانبه ،قال الناشط سمير المالكي إن "مجلس محافظة
الـبـصــرة غـيــر ج ــاد فــي تــأسـيــس إقـلـيــم ،ويـسـتـخــدم الـمـشــروع
كورقة ضغط ضد الحكومة االتحادية ،وهذا األسلوب ال يخدم
المشروع".
وأض ــاف أن "تحويل المحافظة إلــى إقليم هــو طموح كبير
نسعى لتحقيقه ،و لــن نتخلى عنه أو نـســاوم عليه ،وغالبية
البصريين يــؤيــدون الـمـشــروع ،والـخـطــوات العملية لتأسيس
اإلقليم ستأتي في المستقبل القريب".
(السومرية نيوز)

القانون النيابية ،بزعامة رئيس
الحكومة السابق نــوري المالكي،
المنضوية في "ائتالف البناء" أن
"مجلس الـنــواب ستكون لــه وقفة
جادة مع بداية الفصل التشريعي
ال ـم ـق ـب ــل ت ـ ـجـ ــاه وج ـ ـ ـ ــود ال ـ ـقـ ــوات
األميركية على األراضي العراقية".

الكعبي
وك ـ ــان ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب ح ـس ــن ال ـك ـع ـب ــي ،الـ ــذي
ي ـن ـت ـم ــي الـ ـ ــى الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري
ب ــزع ــام ــة رج ـ ــل الـ ــديـ ــن ال ـش ـي ـعــي
الـنــافــذ مـقـتــدى ال ـصــدر ،استنكر
تـصــريــح تــرامــب ،وش ــدد عـلــى أن
"على الجميع مسؤولية التحرك
العاجل النهاء الوجود األميركي"،
مخاطبا ترامب" :سنخرج قواتك
ومستشاريك بالقانون واإلرادة
الوطنية".
وأك ـ ـ ـ ــد ان "مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
سيعمل خالل الفصل التشريعي
المقبل على اقرار قانون يتضمن
إ نـهــاء العمل باالتفاقية األمنية
مـ ــع ﺍم ـ ـيـ ــركـ ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن انـ ـه ــاء
وجــود المدربين والمستشارين
العسكريين األميركيين واألجانب
في االراضي العراقية".
وكان نواب من ائتالف اإلصالح،
الذي يضم الصدر والحكيم وزعيم
ائتالف الوطنية رئيس الحكومة
الـ ـس ــاب ــق اي ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــاوي ،ت ـق ــدم ــوا
بمشروع قانون النهاء االتفاقتين
الـمــوقـعـتـيــن م ــع ام ـيــركــا واللتين
تـحـكـمــان ال ــوج ــود االم ـيــركــي في
العراق.
وت ـ ــردد أن "ائ ـت ــاف االصـ ــاح"
المحسوب على "التيار العقالني"

أراد م ــن وراء ه ــذا ال ـقــانــون قطع
الطريق على ائتالف البناء بزعامة
هــادي الـعــامــري ،الــذي يضم قوى
ً
مقربة من ايران ،لئال يصدر قانونا
ً
اكثر تشددا.
وأمـ ــس ،اعـتـبــر الـنــائــب صباح
الساعدي من كتلة التيار الصدري،
ال ــذي تـقــدم بمشروع الـقــانــون ،أن
"قانون إخراج القوات األميركية من
العراق أصبح ضرورة وطنية بعد
تصريحات ترامب".

الخزعلي
ال ــرد األقـ ــوى ج ــاء عـلــى لـســان
االمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـ ـ "ع ـص ــائ ــب اه ــل
الحق" قيس الخزعلي ،الــذي قال
إن ــه بــامـكــان االج ـهــزة العسكرية
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة أن تـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـ ـق ـ ــوات
ً
االميركية "بليلة ظلماء" ،مضيفا:
"عـلــى تــرامــب أن يعلم ان الـعــراق
دولــة قوية عسكريا واجتماعيا
وس ـيــاس ـيــا ،وأن ال ـع ــراق هــو من
يفرض قراره".
وق ــال الـخــزعـلــي" :ل ــدى الـعــراق
بـ ــرل ـ ـمـ ــان ي ـس ـت ـط ـي ــع ان ي ـت ـخــذ
ال ـقــرار الـمـنــاســب بـشــأن الــوجــود
االميركي" ،مبينا ان "لدى العراق
اي ـض ــا م ــؤس ـس ــات ع ـس ـكــريــة مــن
ج ـيــش وش ــرط ــة وح ـش ــد وج ـهــاز
م ـكــاف ـحــة االرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ويـسـتـطـيــع
أن يـخــرج ال ـقــوات االمـيــركـيــة من
العراق ،سواء كان عددها خمسة
او سبعة او حتى لو كانت تسعة
آالف شخص بليلة ظلماء".
وأضاف أن "تصريحات ترامب
االخيرة تكشف حقيقة المشروع
االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ب ــأن ــه
يستهدف دول الـجــوار ،في حين

ك ــان ال ـب ـعــض ي ـق ــول إن ال ــوج ــود
االميركي هو لمساعدة العراق".

تهديد
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـج ــال بـيـنـمــا
شهدت مناطق غرب وشمال العراق
تحركات أميركية غير مسبوقة،
ت ـجــيء لـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ ،2011
عندما انسحبت القوات االميركية
ال ـق ـت ــال ـي ــة ب ــال ـك ــام ــل مـ ــن الـ ـب ــاد.
واحتكت القوات االميركية مع قوات
الـحـشــد الشعبي م ــرة فــي األنـبــار
ثــم فــي الموصل ،فــي حين اعلنت
ال ـق ــوات األمـنـيــة الـعــراقـيــة احـبــاط
اطــاق صــواريــخ على قاعدة عين
األســد في االنـبــار .وافــادت تقارير
ب ــأن واشـنـطــن ه ــددت باستخدام
كل الوسائل المتاحة ضد أي جهة
تـسـتـهــدف "ع ـيــن األس ـ ــد" ،محملة
طهران وبغداد المسؤولية بشكل
مباشر عن أي اعتداء.

موسكو
وبانتظار زيارة متوقعة لرئيس
الـحـكــومــة ع ــادل عـبــدالـمـهــدي الــى
واشنطن ،أكد األخير ،أمس ،حرص
الـعــراق على توسيع التعاون مع
روسـ ـي ــا وت ـط ــوي ــر ح ـق ــول الـنـفــط
والغاز ،خالل استقباله المبعوث
الـ ـخ ــاص ل ـلــرئ ـیــس ال ــروس ــي الــى
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ودول افــریـقـیــا
ونائب وزیــر الخارجیة الروسیة
والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لـ ــه مـیـخــائـیــل
بــوغــدانــوف ،وذل ــك بعد أي ــام على
لقاء جمع وزيري خارجية البلدين
في موسكو.
(بغداد -وكاالت)

لبنان 3 :أسباب أدت إلى انهيار العالقة بين المختارة وبيت الوسط

الحريري لجنبالط :من يقف في وجهي عليه أن يتنحى
●

بيروت  -ريان شربل

لــم تـكــد تمضي ســاعــات قليلة عـلــى تشكيل
ً
الحكومة اللبنانية حتى انهارت العالقة تماما
بين "بيت الــوســط" ،مقر رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ،و"ال ـم ـخ ـتــارة" عــريــن الــزعـيــم ال ــدرزي
وليد جنبالط.
وبعد ساعات من إبصار الحكومة النور ،إثر
مـخــاض األشـهــر التسعة ،أطـلــق جنبالط الــذي
يـتــزعــم ال ـح ــزب "ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي" ش ــرارة
ً
المعارضة ضــدهــا ،مصوبا بشكل رئيسي في
اتجاه الحريري.
وافتتح الزعيم الدرزي بكالمه مرحلة جديدة
من التعاطي السياسي بين "المختارة" و"بيت
ال ــوس ــط" ،فــالـحـلــف الـ ــذي جـمـعـهـمــا عـلــى مــدى
سنوات ،والذي تعرض إلى مطبات كثيرة ،يبدو
ً
أنه سقط نهائيا مع رفع جنبالط سقف االنتقاد
للحريري.

وشكل هجوم جنبالط على الرئيس المكلف
مفاجأة للوسط السياسي ،على األقل في الشكل،
ً
خصوصا بعد نشر وزير الثقافة السابق غطاس
خوري صورة تجمعه بالحريري وجنبالط على
طاولة العشاء في أحــد مطاعم بيروت قبل 24
ساعة من تشكيل الحكومة.
وعزت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"،
أمس ،أسباب توتر العالقة إلى التالي:
 -1خـلـفـيــة مــاب ـســات تــألـيــف الـحـكــومــة ومــا
ً
رافقها من مداوالت ،خصوصا محاولة الحريري
الضعظ على جنبالط للتخلي عن وزارة الصناعة
من أجل اسنادها إلى رئيس مجلس النواب نبيه
بــري ،وهو ما اعتبره الزعيم الــدرزي استهدافا
ً
مباشرا له ،بعدما قدم تنازالت حكومية افضت
إلـ ــى ت ـخ ـل ـيــه ع ــن ال ـم ـق ـعــد الـ ـ ـ ــدرزي ال ـث ــال ــث فــي
الحكومة لرئيس الـحــزب الــديـمـقــراطــي النائب
طالل إرسالن.
ً
 -2ك ـس ــر االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان س ـ ــاري ـ ــا بـيــن

ً
ً
الحريري مترئسا اجتماعا للجنة صياغة البيان الوزاري في السراي الحكومي أمس (داالتي ونهرا)
الـحــريــري وجـنـبــاط على عــدم مالحقة العقيد
ّ
وائــل مالعب (محسوب على جنبالط) ،المتهم
مــن قــوى األمــن بالفساد ،مــن قبل المدير العام
لقوى األمن الداخلي عماد عثمان ومنح القضاء
حق مالحقته ،ما دفع جنبالط إلى االعتقاد بأن
الحركة جزء من حملة لتحجيمه.
 -3تعيين صالح الغريب ،الذي سماه أرسالن

هنيبعل القذافي يشتكي من ظروف احتجازه
وصف هنيبعل القذافي ،نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي،
ظروف احتجازه في لبنان بأنها "غير الئقة" ،ووجه نداء إلى األمم المتحدة،
دعاها فيه إلى إرسال فريق طبي لزيارته في زنزانته ،مؤكدا أنه يعاني
مشاكل صحية جمة.
واشتكى نجل القذافي ،وهو الثالث بالترتيب العمري ،في تصريحات
نقلتها عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" ،من أنه يجهل أوضاع زوجته اللبنانية
الين سكاف ،وأوالده المقيمين في سورية ،وعدم قدرته على التواصل مع
"أي إعالم أو صحافة".
وقال إنه يتطلع إلى "دور أكبر من قبل روسيا كدولة عظمى في مثل
هذه القضايا اإلنسانية التعسفية ،وأشكر المجهودات المبذولة إلطالق
سراحي".
وأوضحت "سبوتنيك" أنها أرسلت األسئلة إلى القذافي في سجنه،
وتلقت األجوبة منه عبر موكلته ريم الدبري.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أخيرا أن
موسكو تتواصل مع األطــراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبعل
"غير المنطقي" في لبنان.
وكان النائب السابق حسن يعقوب ،وهو نجل الشيخ محمد يعقوب،
الذي اختفى مع اإلمام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين خالل
زيــارة رسمية لليبيا في  ،1978أقدم مع مجموعة تابعة له على خطف
هنيبعل بعد استدراجه من سورية إلى لبنان عام  ،2015للضغط على
أنصار النظام الليبي السابق لكشف مزيد من المعلومات عن اختفاء
الصدر ورفيقيه.
وأوقف يعقوب ،بينما يقبع القذافي ،المتزوج من اللبنانية آلين سكاف،
في السجن دون أي محاكمة .وترفض حركة "امل" ،التي أسسها الصدر،
ويرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،إطالق سراح نجل القذافي أو
حتى محاكمته.

وزي ــر دول ــة لـشــؤون الـنــازحـيــن ،إلــى جــانــب ابن
بلدة ديــر القمر الشوفية غسان عطالله وزيــرا
للمهجرين ،دون ابالغ الحريري لجنبالط خالل
العشاء األخير بينهما ،قبل ساعات من والدة
الحكومة ،وهو ما اعتبره الزعيم الدرزي محاولة
لتطويقه ورسالة قوية له.
وأدت األ سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا ثـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ـ ــى ه ـج ـم ــة
"جنبالطية" شرسة على الحريري ،فاتهم األول
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ،ب ـعــد اج ـت ـمــاع كـتـلــة "ال ـل ـقــاء
الديموقراطي" ،مساء أمس األول ،بـ"التنازل عن
صالحياته وعــن اتـفــاق الـطــائــف ،وشـبــه غياب
رئاسة الوزارة في تشكيل الحكومة وكأن وزير
الـخــارجـيــة والـمـغـتــربـيــن ج ـبــران بــاسـيــل وضــع
الخطوط العريضة للبيان الوزاري" ،مذكرا بأن
"كل مجلس وزراء ،كان يضع على الطاولة اتفاق
الطائف وهــو لم يوضع هــذه المرة ،وهــذا لعب
بالنار ،ويؤدي إلى خلل كبير في البلد ،ولسنا
مستعدين أن نقبل بهذا الخلل" .ورد الحريري
عـلــى جـنـبــاط ،م ـســاء أم ــس األول ،مــن دون أن
ً
يسميه ،معتبرا أن "رئاسة مجلس الوزراء ال تجد
في الكالم الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها
وأدائ ـه ــا فــي مـعــالـجــة األزمـ ــة الـحـكــومـيــة ســوى
محاولة غير بريئة لالصطياد في المياه العكرة".
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـه ــا "م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـل ـت ـع ــوي ــض عــن
المشكالت الـتــي يعانيها أصـحــاب هــذا الكالم
والـ ـتـ ـن ــازالت ال ـت ــي ك ــان ــوا أول الـمـتـبــرعـيــن في

تـقــديـمـهــا" ،مــؤكــدا أن "رئــاســة مجلس ال ــوزراء،
المؤتمنة على الطائف وعلى الصالحيات التي
أوكلها اليها الــدسـتــور ،لــن تـكــون مكسر عصا
أو فشة خلق ألحــد ،وهي ال تحتاج إلى دروس
باألصول والموجبات الدستورية من أي شخص،
ولن يكون من المجدي ألي كان تزوير الوقائع،
ال سـيـمــا م ــا يـتـعـلــق ب ــإع ــداد ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري،
وااليحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي
بدعوى العمل على تصحيح األوضاع".
وعاد جنبالط امس وغرد عبر حسابه على
ً
ـاّ :
"أول بـنــد فــي م ـشــروع الـبـيــان
"تــوي ـتــر" ،ق ــائ ـ
الوزاري المقترح هو االستثمار العام وخالصته
ّ
يتصدر هذا
استدانة  17مليار دوالر .يكفي أن
البند األولــويــات كــي ّ
يتبين إلــى ّ
أي هـ ّـوة نحن
سائرون .لم يعد هناك الحد األدنــى من الحياء
لـجـشـعـهــم .أع ـمــاهــم ال ـم ــال وال ـح ـك ــم" ،ف ـمــا كــان
مــن الـحــريــري إال أن قــال ام ــس" :ال احــد يظن ان
بــاسـتـطــاعـتــه االح ـت ـمــاء بطائفته ويـسـتـمــر في
الفساد".
ً
وأضاف الحريري" :اتخذت القرار بالعمل ليال
ً
نهارا ،ومن يقف في وجهي عليه أن يتنحى ،وأنا
سأكمل ولو اصطدمت مع مين ما كان".
كما استغرب الرئيس عون ،أمس" ،كيف أننا
بدأنا نسمع اليوم عبر االعالم انتقادات للحكومة
وألشخاصها ،قبل أن يتسلموا ويبدأوا عملهم".

سلة أخبار
إيران تصدر عفوًا
عن  50ألف سجين

أعلنت السلطات اإليرانية أمس
إصدار عفو يستفيد منه 50
ألف سجني ،بمناسبة الذكرى
األربعني للثورة اإلسالمية التي
أطاحت عام  1979بنظام الشاه،
الذي كان مدعوما من الواليات
املتحدة .ونقل عن رئيس السلطة
القضائية صادق الريجاني
القول إن العفو إما بإطالق
سراح املسجون أو تخفيض
محكومياته ،ولم يوضح ما
إذا كان العفو سيشمل سجناء
سياسيني .ووفقا لبيانات
رسمية ،هناك  250ألف سجني
في إيران .وتبدأ احتفاالت إحياء
ذكرى الثورة كل عام في أول
فبراير ،وهو اليوم الذي عاد فيه
روح الله الخميني من املنفى
ليصبح املرشد األعلى للنظام.

ً
فرنسا تضرب رتال
لجماعة ليبية بتشاد

شنت القوات املسلحة الفرنسية
غارات جوية في شمال تشاد،
استهدفت رتال عسكريا لجماعة
مسلحة جاءت من ليبيا أمس
األول .وذكرت وزارة الدفاع
الفرنسية أن «طائرات ميراج
 2000قصفت موكبا مكونا من
 40شاحنة صغيرة قدم من
ليبيا ،وتوغل في عمق األراضي
التشادية» ،مضيفة« :ساعد هذا
التدخل ،الذي جاء بناء على
طلب من حكومة تشاد ،في عرقلة
التقدم العدائي وتفريقه».

رفض حوثي
لمقترحات كاميرت

كشفت مصادر قريبة من
اجتماعات لجنة التنسيق
املشتركة لتنفيذ اتفاق
استوكهولم عن اتصاالت واسعة
لجأ إليها رئيس فريق املراقبني
الدوليني في مدينة الحديدة
اليمنية باتريك كاميرت ،ملمارسة
ضغوط على جماعة «أنصار
الله» الحوثية لقبول مقترحات
تنفيذ االتفاق ،لكن قادة الحركة
املتمردة رفضت االنسحاب من
موانئ الحديدة والخوض في
تفاصيل إعادة االنتشار.
وأكدت املصادر أن ممثلي
الحكومي أبدوا موافقة مبدئية
على مقترح باتريك حول إعادة
االنتشار املتضمن انسحاب
جميع القوات من الطرفني،
شريطة أن يشمل االتفاق ملفي
اإلدارة األمنية واملحلية ،ويكون
االتفاق النهائي حزمة واحدة
تشمل كل بنود اتفاق السويد.

العاهل األردني يصادق
على «قانون العفو»

أعلن الديوان امللكي األردني أن
امللك عبدالله الثاني صادق أمس
على قانون العفو العام لسنة
 ،2019الذي أقره مجلسا األعيان
والنواب.
وشملت أحكام «العفو العام»
الجرائم املرتكبة خالفا ألحكام
قانوني اإلقامة وشؤون األجانب،
والعمل ،ومخالفة قوانني ضريبة
الدخل ،والضريبة العامة على
املبيعات ،والجمارك ،فضال عن
غرامات مخالفة قانون السير،
وجرائم املخدرات الواردة باملواد
 7و 8و ،9والفقرتني ب وج من
املادة  12من قانون املخدرات
واملؤثرات العقلية ،مع استثناء
املادتني « 15و »20من القانون.

ةديرجلا
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دول أوروبية تعترف بغوايدو بشرط إجراء انتخابات
• إيطاليا أفشلت التوافق األوروبي • مادورو يطلب وساطة فاتيكانية • موسكو تدعم مبادرة المكسيك
انضمت دول أوروبية كبرى
إلى الواليات المتحدة في
االعتراف بزعيم المعارضة ًفي
فنزويال خوان غوايدو رئيسا
ً
مؤقتا للبالد ،لكنها اشترطت
أن يبادر األخير إلى إجراء
انتخابات رئاسية نزيهة في
أسرع وقت.

ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــت م ـه ـل ــة األي ـ ــام
الثمانية التي كانت دول أوروبية
عـ ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ــد مـ ـنـ ـحـ ـتـ ـه ــا لـ ـل ــرئـ ـي ــس
ن ـي ـكــوالس م ـ ــادورو ل ـلــدعــوة إلــى
إجراء انتخابات رئاسية جديدة،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ،فـ ــرن ـ ـسـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وإسـبــانـيــا وهــول ـنــدا والـبــرتـغــال
والـ ـس ــوي ــد وال ـن ـم ـس ــا وال ـم ــان ـي ــا
والدنمارك ،أمس ،اعترافها بزعيم
ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا خ ــوان
غــوايــدو رئيسا انتقاليا للبالد،
ل ـكــن االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي ال ي ــزال
منقسما ،وخصوصا أن دوال مثل
ايطاليا واليونان ال تــزال تترقب
التطورات.
وكانت الواليات المتحدة وكندا
والعديد من دول أميركا الالتينية
بما فيها كولومبيا والبرازيل ،قد
اعترفت بغوايدو الذي أعلن نفسه
ً
رئيسا بالوكالة لفنزويال في 23
يناير .واعترف البرلمان األوروبي
بسلطة غوايدو الخميس الماضي،
ودعا دول االتحاد األوروبــي إلى
القيام باألمر نفسه.

خالفات داخل
االئتالف الحاكم
في إيطاليا بسبب
أزمة فنزويال

طالبات يجلسن أمام رسم غرافيتي للرئيس الراحل هوغو شافيز في كراكاس أمس األول
ّ
األوروبي ،عن قلقها وحضت على
«حــل سياسي» وتوفير الحماية
ل ـغ ــواي ــدو ،لـكـنـهــا ل ــم ت ـع ـتــرف به
رئيسا.

إيطاليا
وفـ ـ ــي روم ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس
اإليطالي سيرجيو ماتاريال ،أمس،
على أنــه ينبغي أن تـحــذو بــاده
حذو دول االتحاد األوروبي فيما
يتعلق بأزمة فنزويال .وقــال «إن
الشعور بالمسؤولية والوضوح
بـشــأن مــوقــف مشترك مــع جميع
حلفائنا وشركائنا فــي االتـحــاد
األوروبي أمر مطلوب».
وقال أليساندرو دي باتيستا،
أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ش ـخ ـص ـي ــات «ح ــرك ــة
 5ن ـ ـجـ ــوم» ،الـ ـت ــي ت ـش ـكــل نـصــف
االئـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـح ــاك ــم إن «إص ـ ـ ــدار
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات وفـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات
وتجميد السلع الفنزويلية ...هذا
رب ـم ــا ي ـع ـنــي ف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ــام
التدخل العسكري».
وأضاف« :حركة  5نجوم وهذه
الحكومة لن تعترف أبــدا بأناس
يعلنون أنفسهم رؤساء».

ل ـك ــن حـ ـ ــزب الـ ــراب ـ ـطـ ــة ،شــريــك
الـ ـح ــرك ــة فـ ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ــاك ــم
ب ـق ـي ــادة م ــاي ـت ــو ســال ـف ـي ـنــي ،أي ــد
غوايدو بقوة.
وقــال سالفيني« :مــادورو أحد
آخ ــر الــدكـتــاتــوريـيــن اليساريين،
وه ـ ــو ي ـح ـكــم ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة
وتجويع شعبه .األمل ينعقد على
إج ــراء انتخابات حــرة فــي أســرع
وقت ممكن».
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لـصـحـيـفــة
كورييري ديال سيرا قال غويادو
أم ــس« :سنفعل كــل مــا هــو ممكن
حتى نحصل على دعم الحكومة
اإليطالية المهم للغاية بالنسبة
لنا ،إلى جانب الدعم الذي عبرت
عنه بقية دول االتحاد األوروبي».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ذك ـ ــر م ـصــدر
دبلوماسي في بروكسل لـموقع
«روسيا اليوم» ،أن «إيطاليا منعت
صدور بيان عن االتحاد األوروبي
يعترف بـغــوايــدو رئيسا مؤقتا
ل ـف ـن ــزوي ــا» .وأضـ ـ ــاف ال ـم ـصــدر:
«تفيد المعلومات المتوافرة بأن
إيطاليا خالل اللقاء غير الرسمي
ل ــوزراء خارجية الــدول األعضاء
في االتـحــاد األوروب ــي يومي 31

يناير و 1فبراير في بوخارست،
اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـف ـي ـتــو ض ــد ب ـيــان
ب ــاس ــم االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،كــان
يجب أن تصدره مفوضة االتحاد
ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي ت ــؤك ــد
فـيــه اع ـت ــراف االت ـح ــاد بـغــوايــدو
رئـيـســا مــؤقـتــا لـفـنــزويــا ،إذا لم
يتم تنظيم االنتخابات الرئاسية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ون ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،تــم
اإلع ـ ــان أن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
سينظم مع أوروغــواي اجتماعا
وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـم ـج ـم ــوع ــة االت ـ ـصـ ــال
الدولية حول فنزويال بعد غد في
مونتيفيديو».

مادورو
وأم ــس األول ،تـحــدى الرئيس
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـكــوالس م ـ ــادورو،
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــم بـ ـ ــأنـ ـ ــه يـ ـ ــديـ ـ ــر نـ ـظ ــام ــا
دكتاتوريا لحكم بلده العضو في
منظمة «أوبك» وبتدمير اقتصاده،
المهلة األوروبية ،قائال إن النخبة
الحاكمة في أوروبــا تتبع أجندة
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وذكر مادورو أنه كتب خطابا
إل ــى بــابــا ال ـفــات ـي ـكــان فــرانـسـيــس

(أ ف ب)
ّ
األول يـحــضــه عـلــى الـقـيــام بــدور
الــوســاطــة فــي األزمـ ــة السياسية
في بالده.
وق ـ ــال م ـ ـ ـ ــادورو ،أم ـ ــس ،لـقـنــاة
«س ـكــاي تــي جــي  »24اإلخ ـبــاريــة
اإليطالية« ،كتبت خطابا إلى بابا
الفاتيكان فرنسيس األول .قلت له
إنني أخدم قضية المسيح (عليه
السالم) ،وبهذه الروح ،أطلب منه
م ـســاعــدت ـنــا ف ــي عـمـلـيــة تسهيل
الـ ـح ــوار وت ـع ــزي ــزه ،وط ـل ـبــت منه
ك ــذل ــك ،أن ي ـقــدم أق ـصــى ج ـهــوده،
ورغـ ـبـ ـت ــه ل ـم ـس ــاع ــدت ـن ــا فـ ــي ه ــذا
المسار من أجل الحوار .وآمل أن
نتلقى ردا إيجابيا».

«الكرملين»
ً
وردا على الـتـحــرك األوروب ــي،
وصف المتحدث باسم «الكرملين»
دي ـ ـم ـ ـتـ ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوفّ ال ـخ ـط ــوة
األوروب ـيــة بأنها «تــدخــل أجنبي
ف ــي شـ ــؤون ف ـن ــزوي ــا» ،وقـ ــال إنــه
ينبغي الـسـمــاح لشعب فنزويال
بحل مشكالته الداخلية.
وكان الرئيس األميركي دونالد
ترامب قال أمس األول ،إن التدخل

سلة أخبار
فلسطيني األصل يفوز
برئاسة السلفادور

اكتسح رئيس بلدية سان
سلفادور السابق نجيب أبو
كيلة ،من أصل فلسطيني،
انتخابات الرئاسة في
السلفادور بعد حملة
انتخابية رفعت شعار
مكافحة الفساد لينهي بذلك
نظام الحزبين اللذين تبادال
الحكم لثالثة عقود في
الدولة المنكوبة بالعنف في
أميركا الوسطى.
وقال رئيس اللجنة
االنتخابية خوليو أوليفو
إن أبو كيلة ( 37عاما)
حصل على  54في المئة
من األصوات بعد إحصاء
األصوات في  88في المئة من
مراكز االقتراع.
وقال أبو كيلة مخاطبا مئات
المواطنين الذين رقصوا
ولوحوا بعلم البالد وأطلقوا
الصفارات في ميدان بسان
سلفادورّ ،
جدده عندما كان
رئيسا للبلدية بين عامي
 2015و« :2018هذا اليوم
تاريخي لبالدنا .السلفادور
قضت على نظام الحزبين».
(سان سلفادور  -رويترز)

مواقف أوروبية
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي،
إيـمــانــويــل مــاكــرون إن ــه «م ــن حق
الفنزويليين التعبير عن أنفسهم
بـ ـح ــري ــة وبـ ـشـ ـك ــل ديـ ـمـ ـق ــراط ــي»،
مضيفا« :تعترف فرنسا بأن خوان
غوايدو هو الرئيس المسؤول عن
تنفيذ إجراء انتخابي».
بـ ــدوره ،ش ــدد وزي ــر الخارجية
البريطاني جيريمي هــا نــت على
أن االع ـتــراف بـغــوايــدو هــو مؤقت
«ال ــى حـيــن إج ــراء انـتـخــابــات ذات
مصداقية» ،بينما أشار المستشار
النمساوي زيباستيان كورتس الى
انه «يمكن لغوايدو االعتماد على
تأييدنا الكامل لجهوده من أجل
إعادة إقرار الديمقراطية التي عانت
طــويــا ج ــراء س ــوء اإلدارة وســوء
الحكم وغياب سيادة القانون».
وفي طوكيو ،قالت المستشارة
األلـمــانـيــة أنـجـيــا مـيــركــل ،أمــس،
بعد مباحثات مع رئيس الوزراء
الـيــابــانــي شـيـنــزو آب ــي« ،غــوايــدو
ي ـ ـعـ ــد حـ ــال ـ ـيـ ــا ال ـ ـش ـ ـخـ ــص ال ـ ــذي
سنتحدث معه عــن االنتخابات،
والذي نتوقع منه أن يبدأ عملية
انتخابية في أسرع وقت ممكن».
وكـتــب رئـيــس وزراء إسبانيا
بيدرو سانشيز« :أعترف بخوان
غــوايــدو رئيسا مؤقتا لفنزويال،
م ــع إط ــار زم ـنــي واضـ ــح :الــدعــوة
إلى انتخابات حرة وديمقراطية،
بضمانات ومن دون إقصاء».
فـ ــي حـ ـي ــن عـ ـ ّـبـ ــرت س ــويـ ـس ــرا،
وهــي ليست مــن أعـضــاء االتحاد

دوليات

العسكري األميركي في فنزويال
أضحى «خيارا» مطروحا.
ب ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ،أمس ،إن
تهديد واشنطن باستخدام القوة
ضــد فـنــزويــا يـشـكــل «تـقــويـضــا»
للقانون الدولي.
وخـ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ال ـ ــى بـشـكـيــك
عــاص ـمــة ج ـم ـهــوريــة قـيــرغـيــزيــا،
أوض ـ ـ ــح الفـ ـ ـ ــروف أن «واش ـن ـط ــن
تريد أن تسقط النظام الفنزويلي
بــالـقــوة» ،مـنــددا بموقف االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي «ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـي ــر خـلــف
واشنطن».
وأكد أن روسيا ستواصل الذود
عن أسس ومبادئ القانون الدولي،
معربا عن دعمه لالقتراحات التي
تقدمت بها المكسيك وأورغــواي
لمعالجة األزمــة في فنزويال عبر
إيجاد الـظــروف المالئمة إلجــراء
حوار وطني شامل.
وأشاد بموقف مادورو الداعم
إلجراء حوار شامل مع المعارضة
مــن دون ش ــروط ســابـقــة ،منتقدا
فــي الــوقــت نفسه مــوقــف غــوايــدو
الرافض لهذا الحوار.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :ردود فعل هادئة على التعديالت الدستورية «اجتماع بروكسل» :تطبيع مشروط
مع سورية ...وخروج القوات األجنبية

تهدد ب ّ
روسيا ّ
ـ«رد»
على انسحاب أميركا من INF

أعلن وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
أن بالده سترد بوسائل
عسكرية وتقنية على
التهديدات المترتبة على
انسحاب الواليات المتحدة
من معاهدة الصواريخ
النووية متوسطة المدى
 ،INFوخططها إلنتاج
أسلحة نووية محدودة
الشدة.
وقال الفروف في كلمة أمام
طالب الجامعة الروسية في
بيشكيك« :نحن ال نسعى
للدخول في سباق للتسلح،
كما كان الحال في الحرب
ً
الباردة» ،مشيرا إلى أن
روسيا مستعدة للحوار
مع الواليات المتحدة حول
االستقرار االستراتيجي ،إذا
ً
كان هذا الحوار ّنديا».
(موسكو  -إنترفاكس)

ً
ً
 3750جنديا أميركيا
ً
إضافيا إلى حدود المكسيك

إردوغان يحتفظ بعالقات «متدنية» مع األسد

ً
السيسي مستقبال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا
أمــانــو بحضور وزيــر الكهرباء محمد شاكر أمــس األول
(أ ف ب)
بقصر االتحادية في القاهرة

●

القاهرة  -حسن حافظ

انصرف المواطن المصري المنشغل بهمومه الحياتية أمس ،عن
مناقشة خطوة البرلمان ،الذي أعلن أمس األول بدء اتخاذ إجراءات
لطرح تعديالت دستورية تتيح بقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح
ً
السيسي في السلطة حتى عام  2034للمداولة تمهيدا إلقرارها.
واقتصرت ردود الفعل السياسي الرافضة للتعديالت التي تمنح
رئيس الجمهورية صالحيات واسعة بكتابة تغريدات أو تعليقات
رافضة على موقعي «تويتر» و«فيسبوك».
نائب رئيس الجمهورية السابق الحائز على جائزة نوبل للسالم،
د .محمد البرادعي ،قاد موجة الرفض اإللكترونية ،من مقر إقامته
في النمسا ،فكتب عبر «تويتر»« :ثار المصريون ضد نظام يتمتع
فيه الرئيس بصالحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ،ويبقى في
الحكم إلى أبد اآلبدين».
وأضاف البرادعي ،الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية
في نظام ما بعد ثورة يوليو  2013قبل أن يستقبل إثر فض اعتصام
رابعة العدوية« :تعديل الدستور في هذا االتجاه إهانة لشعب قام
بثورة لينتزع حريته ،وعــودة سافرة إلى ما قبل يناير .ال نتعلم
أبدا ،وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يرجعنا للوراء».
وبينما اكـتـفــى الـمــرشــح الــرئــاســي األس ـبــق حـمــديــن صباحي،
بمشاركة هاشتاج «ال للتعديالت الدستورية» عبر «فيسبوك» ،بدا
أن قدرة المعارضة المصرية على الحشد الشعبي ضد التعديالت
الدستورية معدومة.
وتحت القبة ،اقتصرت األصوات المعارضة على أعضاء ائتالف
«.»30/25
في المقابل ،بدأت األحزاب والقوى المؤيدة للسيسي في العمل
على الحشد لمصلحة التعديالت ،إذ علمت «الجريدة» أن الفترة
المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات جماهيرية ألحزاب «مستقبل وطن»
و«حماة وطن» و«المؤتمر» وائتالف األغلبية «دعم مصر» للدعوة
إلى المشاركة في االستفتاء بـ «نعم» على التعديالت الدستورية،
بحجة دعم االستقرار واستكمال خطط التنمية.

وجــاء ذلــك ،بعد أن تقدم خمس أعضاء البرلمان بطلب إلجراء
تعديالت دستورية إلــى رئيس البرلمان علي عبدالعال ،وتشمل
التعديالت المقترحة تغييرا شامال في شكل الدولة المصرية ،إذ
تكرس جميع السلطات تقريبا في يد رئيس الجمهورية ،وعلمت
«الجريدة» من مصادر برلمانية ،أن رئيس ائتالف األغلبية «دعم
مصر» تقدم بمقترح بتعديل  20مادة في الدستور المصري ،تتعلق
أساسا بالمادة ( )140من الدستور ،لزيادة مدة الفترة الرئاسية
من  4سنوات إلــى  6قابلة للتجديد مــرة واحــدة فقط ،مع إضافة
م ــادة انـتـقــالـيــة تسمح للسيسي أن يـتــرشــح م ـجــددا بـعــد انتهاء
فترته الرئاسية الثانية في  ،2022لفترتين رئاسيتين تنتهي في
عام .2034
وطلبت مذكرة النواب بالنص في المادة ( )200الخاصة بالقوات
المسلحة أن يتم النص على أن «ا ل ـقــوات المسلحة ملك الشعب،
مهمتها حماية الـبــاد ،والـحـفــاظ على أمنها وســامــة أراضيها،
وصون الدستور والديمقراطية ،والحفاظ على المقومات األساسية
للدولة ومدنيتها ،ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد».
ونالت السلطة القضائية جانبا من التعديالت المقترحة ،إذ نص
اقتراح بتعديل المادة ( )193أن يختار رئيس الجمهورية رئيس
المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة،
بما يعني إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة من الجمعية العامة
للمحكمة .وتتضمنت التعديالت سيطرة تامة مــن قبل السلطة
التنفيذية على السلطة القضائية.
في سياق منفصل ،قررت المحكمة العسكرية المنعقدة في طرة
جنوب القاهرة أمس ،إحالة أوراق  8متهمين من أصل  292متهما
ً
إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا إلعدامهم ،في قضية محاولة
اغتيال السيسي وولي عهد السعودية السابق ،محمد بن نايف،
وحددت المحكمة جلسة  6مارس المقبل للنطق بالحكم.
إل ــى ذلـ ــك ،واف ـق ــت الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة والــدس ـتــوريــة بمجلس
النواب ،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور،
بشأن مواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي والدراجات اآللية
والبخارية التي تستخدم في العمليات اإلرهابية.

كـ ـش ــف وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة
السعودي عــادل الجبير أمــس عن مـشــاورات مع
عدة دول عربية ،تهدف إلى الحفاظ على وحدة
سورية وتطبيق قرار مجلس األمن  ،2254مشيرا
إل ــى أن ال ــري ــاض تـتـطـلــع ل ـلــوصــول إل ــى صيغة
تـضـمــن اس ـت ـقــال ـهــا وت ـق ــود إل ــى إب ـع ــاد ال ـق ــوات
األجنبية عنها.
ورفــض األمين العام للجامعة العربية أحمد
أبوالغيط ،خالل مشاركته في االجتماع الوزاري
العربي  -األوروبــي األول ،المنعقد في بروكسل،
فكرة إقامة تركيا منطقة آمنة في سورية باالتفاق
م ــع واش ـن ـطــن ،مـبـيـنــا أن ــه ال يــوجــد ت ــواف ــق على
استعادة دمشق لمقعدها فــي الجامعة ،واألمــر
يتوقف على موافقة عربية كاملة.
بدورها ،اعتبرت منسقة الشؤون الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني أن «التوصل
إل ــى حــل سـيــاســي فــي ســوريــة تـحــت رعــايــة األمــم
المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العالقات
مع نظام بشار األسد» ،مؤكدة أن االتحاد سيواصل
دعمه للدول المستضيفة لالجئين السوريين.
وبـيـنـمــا أشـ ــارت مــوغــريـنــي إل ــى ع ــدم تــوصــل
االجتماع المشترك إلى صيغة بيان ختامي ،دعا
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد األمم
المتحدة إلى مقاطعة مؤتمر بروكسل ،ألن هدفه
األساسي فرض الشروط السياسية» على دمشق،
معتبرا أن من يحاول تجاهلها أو فرض الشروط
عليها للعودة إلى الجامعة العربية لن ينجح.
وأكد المقداد ،عشية زيارة وزير الخارجية وليد
المعلم لطهران ،أن ما يهم سورية هو موقعها
بالمنطقة ومشاركتها في كل ما يتعلق بالقضايا
الـمـصـيــريــة لــأمــة ال ـعــرب ـيــة ،وأن ـه ــا ال يـمـكــن أن
تخضع لالبتزاز فيما يتعلق بقضاياها الداخلية
وقضاياها العادلة .ولفت إلى أن «قانون قيصر»،

ال ــذي فــرضــه الـكــونـغــرس األمـيــركــي فــي نوفمبر
 ،2016ال يمكن مواجهته إال باستمرار الصمود،
مؤكدا أن الهدف خنق البلد اقتصاديا وسياسيا
لخدمة إسرائيل.
وبعد تأكيد الكرملين على لقائه المرتقب مع
نظيره الروسي فالديمير بوتين واإليراني حسن
روحاني في  14فبراير بسوتشي ،أعلن الرئيس
ال ـتــركــي ألول م ــرة إب ـق ــاء ه عـلــى ات ـص ــاالت «على
مستوى منخفض» مع األسد ،مستبعدا عقد أي
محادثات مباشرة معه.
وقال إردوغان ،لتلفزيون «تي آر تي» ،إن «أجهزة
االستخبارات بإمكانها البقاء على تواصل ،حتى
وإن كان التواصل مقطوعا بين القادة» ،مضيفا:
«حتى مع عــدوك ،فإنك ال تقطع العالقات بشكل
نهائي فقد تحتاج إليه».
وأم ــل إردوغ ـ ــان أن تـسـحــب واشـنـطــن قــواتـهــا
م ــن س ــوري ــة قــري ـبــا ،م ـح ــذرا م ــن أن ــه ف ــي ح ــال لم
يـحـصــل ذل ــك سـتـتـحــرك أن ـقــرة م ــن أج ــل مـنــع أي
تهديد إرهابي محتمل من قبل المقاتلين األكراد
المدعومين من الواليات المتحدة.
ووســط تــرقــب إلطــاقــه عملية عسكرية ،أرســل
الـجـيــش ال ـتــركــي ت ـعــزيــزات م ــن ال ـق ــوات الـخــاصــة
«ك ــوم ــان ــدوز» إل ــى واليـ ــة ه ـطــاي لـتــوزيـعـهــا على
الــوحــدات العسكرية المتمركزة على الـحــدود مع
سورية.
وفي ظل تكثيف تركيا تعزيزاتها في المنطقة
الجنوبية ،واصلت قوات الحشد الشعبي قصفها
داخل األراضي السورية .وقال مصدر في حرس
الحدود العراقي إن «الحشد يقصف منذ نهاية
األسبوع الماضي بمدفعيته الثقيلة مقار تنظيم
داعش الموجودة داخل األراضي السورية ،لكنه
لم يدخل إلى العمق السوري».
(عواصم  -وكاالت)

شركة جديدة لمخلوف بأنشطة متعددة
صـ ــاد قـ ــت وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
الداخلية السورية على تأسيس
شركة جديدة البن خال الرئيس
بشار األسد ،رجل األعمال رامي
م ـخ ـلــوف ت ـح ـمــل اسـ ــم «رام ـ ــاك
للمشاريع التنموية واإلنسانية
المساهمة القابضة الخاصة».
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ــع
«االقـ ـتـ ـص ــادي» ،ف ــإن مـخـلــوف،

االب ـ ــن ال ـب ـكــر لـمـحـمــد م ـخ ـلــوف،
أخـ ـ ــو زوجـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ــراح ــل
ح ــاف ــظ األس ـ ـ ــد ،والـ ـمـ ـق ــرب م ـنــه،
يـمـلــك نـسـبــة  99.996ف ــي المئة
من رأسمال الشركة البالغ 1.03
م ـل ـيــار ل ـي ــرة س ــوري ــة ،ف ــي حين
تملك شركتا «صندوق المشرق
االستثماري» و«مجموعة راماك
االسـتـثـمــاريــة»  0.002فــي المئة

من رأسمالها .ويسمح للشركة
الجديدة بتأسيس شركات ،كما
يـسـمــح لـهــا الـقـيــام بنشاطات
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـه ــا
عـ ـق ــاري وت ـ ـجـ ــاري وص ـنــاعــي
وزراع ــي وخــدمــي ،والتعهدات
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
الــدخــول فــي حـصــص شــركــات
أخرى.

أعلنت وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) ،أمس
ّ
األول ،أن الواليات المتحدة
سترسل  3750جنديا
إضافيا إلى الحدود مع
المكسيك ،ما يرفع إلى 4.350
العدد اإلجمالي للجنود
العاملين فعليا في هذه
المنطقة.
(واشنطن  -أ ف ب)

ميانمار« :أرسا» تتعهد
مواصلة القتال ضد «اإلبادة»

أصدرت ،أمس ،جماعة
«جيش إنقاذ روهينغا
أراكان» (أرسا) ،وهي جماعة
معارضة ذات تسليح
ضعيف تنشط على الحدود
بين ميانمار وبنغالديش،
تقريرا في  69صفحة ،يؤكد
ً
مجددا التزامها بمحاربة
«حكومة اإلبادة الجماعية
والجيش اإلرهابي» في
ميانمار.
وشنت «أرسا» ،سلسلة
من الهجمات الدموية
استهدفت مواقع للشرطة
في ميانمار في أكتوبر
 2016وأغسطس  ،2017ما
أثار موجات من العمليات
االنتقامية التي أسفرت
عن فرار أكثر من  800ألف
من عرقية الروهينغا إلى
بنغالديش.
(رانغون  -د ب أ)
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وثيقة مشتركة بين األزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف

ً
ً
ً
محمد بن راشد :سنواصل العمل لجعل العالم مكانا أكثر سالما وتسامحا
وقع بابا الفاتيكان فرانسيس
وشيخ األزهر أحمد الطيب
وثيقة األخوة اإلنسانية،
التي تدعو إلى التسامح ونبذ
التطرف ،أمس ،في أبوظبي،
برعاية ولي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد ،وحاكم
دبي محمد بن راشد.

أطـلـقــت وثـيـقــة مـشـتــركــة بـيــن األزه ــر
والفاتيكان لمحاربة التطرف ،في مؤتمر
"ل ـق ــاء األخـ ـ ــوة اإلن ـس ــان ـي ــة" ال ـ ــذي انـعـقــد
فــي أبوظبي مـســاء أم ــس ،بحضور بابا
الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس وشيخ
األزهــر د .أحمد الطيب ومئات من علماء
الــديــن ،بينهم حــاخــامــات مــن كــل أنـحــاء
العالم.
وتفتح الوثيقة المشتركة باب الحوار
بين األدي ــان ،وتدعو الــى وقــف استخدام
الطوائف لبث الكراهية والقتل.
ووصف رجال دين الوثيقة التاريخية
بأنها األهم بين المسلمين والمسيحيين
في العصر الحديث ،وستلعب دورا مهما
فــي تخفيف حــدة التوتر والـتـطــرف بين
أنصار الديانتين السماويتين.
وف ــي كلمته خ ــال اف ـت ـتــاح الـمــؤتـمــر،
تعهد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
"بمواصلة العمل لجعل العالم مكانا أكثر
ً
ً
سالما وتسامحا" ،معلنا إطالق "جائزة
األخـ ــوة اإلنـســانـيــة" لتكريم شخصيات
ومؤسسات عالمية تشجع على األخــوة
والتسامح ،ومشيرا الى أنها ستمنح هذا
العام للبابا ولشيخ األزهر لـ "جهودهما
المباركة في نشر السالم بالعالم".
وفــي وقــت الحــق سلم بن راشــد وولي
ع ـهــد أب ــوظ ـب ــي ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ــد
الجائزة للرجلين.
من ناحيته ،قال شيخ األزهر في كلمته
أمــام اللقاء إن "وثيقة األخ ــوة اإلنسانية

البابا والطيب في بيت واحد
ذكــر حـســاب "لـقــاء االخ ــوة اإلنـســانــي" فــي "تــويـتــر" ،أن "الـتــواضــع
والتسامح متمثالن في شخصيتين عظيمتين :البابا فرنسيس واإلمام
يستقالن سيارة واحــدة ويقيمان في بيت واح ــد" .وأضــاف
الطيب
ّ
الحساب الموثق أن هذا "يحدث للمرة األولى في التاريخ على أرض
اإلمارات" ،التي تستضيف البابا فرانسيس وشيخ األزهر في خطوة
تهدف إلى تكريس "المحبة والتسامح".

حــدث تــاريـخــي" ،ودع ــا الــى نبذ التطرف
واحترام االختالف .ودعا مسلمي الغرب
الى "احترام القوانين فهي الكفيلة بحماية
حقوقكم ،كما دعــا المسلمين فــي الــدول
اإلســامـيــة الــى احـتـضــان المسيحيين"،
مذكرا باآليات القرآنية الكريمة التي تحض
على ذلك.
وأشار الى أن وثيقة األخوة ولدت في
لقاء سابق مع البابا فرانسيس ،مشيرا
ّ
إلى تطابق وجهات النظر بينهما ،ومعلقا
"همومي تطابقت مع هموم البابا".
وش ــدد على أن "كــافــة األدي ــان اإللهية
بريئة من الجماعات اإلرهابية مهما كان
ف ـكــرهــا" ،وذه ــب إل ــى أن جميع األنـبـيــاء
حرموا القتل.
وأعرب شيخ األزهر ،أمس ،عن تقديره
لما شهدته جلسات وورش عمل المؤتمر
م ــن م ـنــاق ـشــات ث ــري ــة وأفـ ـك ــار إيـجــابـيــة،
تستهدف التأكيد على الجوهر اإلنساني
لألديان ،وما تتضمنه تعاليمها من قيم
أخالقية رفيعة وم ـبــادئ سامية ،ترسم
الطريق لخير اإلنسان وسعادته ،وتفتح
األبواب على مصراعيها للسالم والتعايش
وال ـت ـســامــح ب ـيــن ال ـب ـشــر ،ع ـلــى اخ ـتــاف
أديانهم وثقافاتهم.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري
والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق
القيادات الدينية كي يصنعوا فيما بينهم
نـمــوذجــا وقـ ــدرة لـلـســام والـمـحـبــة التي
ينبغي أن تسود بين أتباعهم ،وأن يعملوا
بجهد مــن أج ــل تشييد ج ـســور ال ـحــوار
والـتـعــاون مــع اآلخــريــن ،وهــو مــا يتطلب
مــواج ـهــة شـجــاعــة م ــع أص ـح ــاب األف ـكــار
االنعزالية ،ســواء مــن يتطرفون فــي فهم
تعاليم األديان أو من يسعون إلى تنحية
الدين كلية عن حياة البشر وتعامالتهم.
ون ـ ـظـ ــم الـ ـم ــؤتـ ـم ــر "مـ ـجـ ـل ــس ح ـك ـمــاء
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن" الـ ـ ــذي أسـ ــس ف ــي أبــوظ ـبــي
ويترأسه الطيب ،بمشاركة قيادات دينية
وشخصيات فكرية وإعالمية من مختلف
دول العالم ،بهدف تفعيل الـحــوار حول
التعايش والتآخي بين البشر.

ّ
للتطرف
ويسعى المؤتمر إلى التصدي
ال ـف ـكــري وسـلـبـيــاتــه وت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
اإلنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين
أهل األديان والعقائد المتعددة تقوم على
احترام االختالف.

زيارة مسجد زايد
وق ـب ـيــل م ـشــارك ـتــه ف ــي "لـ ـق ــاء األخـ ــوة
اإلنساني" في "قصر اإلمارات" ،زار البابا،
أمــس ،برفقة شيخ األزهــر مسجد الشيخ
زايد الكبير في أبوظبي ،على أن يزور اليوم
كاتدرائية أبوظبي.
وسيقيم البابا أيضا في مدينة زايد
الرياضية ،اليوم ،قداسا في ملعب لكرة
القدم ،يتوقع أن يحضره أكثر من  135ألف
شخص ،قبل أن تختتم الــزيــارة بمراسم
توديع رسمية في مطار أبوظبي الدولي.
وي ـع ـي ــش ن ـح ــو م ـل ـي ــون كــاثــول ـي ـكــي،
جميعهم من األجانب ،في اإلمارات ،حيث
تــوجــد ثماني كنائس كاثوليكية ،وهو
الـعــدد األكـبــر مـقــارنــة مــع ال ــدول األخ ــرى
المجاورة (أربع في كل من الكويت وسلطنة
ع ـمــان وال ـي ـم ــن ،وواح ـ ــدة ف ــي الـبـحــريــن،
وأخرى في قطر).
وتسمح اإلم ــارات بممارسة الشعائر
الدينية داخل الكنائس ،وهي المرة األولى
الـتــي يـقــام فيها ق ـ ّـداس بـهــذا الحجم في
الهواء الطلق بالدولة الخليجية.
والتقى زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي
يبلغ عدد أتباعها نحو  1.3مليار شخص
في العالم ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية ،الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ورئيس حكومة
اإلمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،في اليوم الثاني من زيارة بدأت
مساء األحد وتنتهي اليوم.
وحظي البابا باستقبال رسمي حافل
لدى وصوله إلى القصر الرئاسي الفخم
فــي أبوظبي بسيارة متواضعة ،رافقته
ثلة من الفرسان على الخيول في ساحة
قصر الرئاسة ،وأطلقت المدفعية  21طلقة

مصافحة بين شيخ األزهر والبابا في أبو ظبي أمس (رويترز)
ّ
ّ
تحية لضيف البالد ،بينما حلقت طائرات
انبعث منها دخان أصفر وأبيض لإلشارة
الى علم الفاتيكان الذي وضع في الممرات
الرئيسية داخل القصر.
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،ع ـ ـ ــزف الـ ـ ـس ـ ــام الـ ـب ــاب ــوي
للفاتيكان والسالم الوطني لدولة اإلمارات.
وصافح الحبر األعظم الشيخ محمد
وعشرات
بن زايد والشيخ محمد بن راشد
ّ
المسؤولين اإلماراتيين اآلخرين ،وتوقف
أمام فرقة موسيقية عسكرية ّأدت معزوفة
لمناسبة وصوله إلى القصر.
(ابوظبي  -وكاالت)

ميدالية تاريخية ...ومستند
ّ
قدم البابا هدية إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة اإلماراتية ،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،عبارة عن ميدالية
تؤرخ اللقاء بين ّ
ّ
القديس فرنسيس األسيزي والسلطان الملك الكامل
عــام  ،1219وشـكــره فــي سجل التشريفات على "ح ــرارة االستقبال"،
متمنيا لالمارات "السالم والوحدة االخوية" ،في حين ّ
قدم المسؤول
ً
اإلماراتي إلى البابا مستندا يعود إلى عام  1963ويحمل موافقة على
إنشاء أول كنيسة في اإلمارات.

«الشباب» تغتال رئيس «موانئ دبي» في بنتالند البشير يعلن حزمة إجراءات اقتصادية
قتل مسلحان تنكرا في هيئة صيادين رئيس
عمليات شركة "مــوانــئ بــي آنــد أو" المملوكة
لحكومة دبــي ،بــول انتوني فورموسا ،أمس،
في إقليم بنتالند الذي اعلن استقالله من جانب
واحد عن الصومال.
وأعـ ـلـ ـن ــت ح ــرك ــة "ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب" ال ـصــومــال ـيــة
المتشددة مسؤوليتها عن االغتيال.
وقــال المتحدث باسم العمليات العسكرية
ل ـل ـح ــرك ــة الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى إلطـ ــاحـ ــة ال ـح ـكــومــة
المركزية المدعومة من الغرب في الصومال
ع ـبــدال ـعــزيــز أبـ ــو م ـص ـعــب" :ن ـف ــذن ــا الـعـمـلـيــة.

حــذرنــاه لكنه لــم يستجب .كــان فــي الصومال
ب ـصــورة غير م ـشــروعــة" .وذك ــر حــاكــم منطقة
باري في بنتالند يوسف محمد ان المسؤول
قتل "في سوق األسماك عندما كان متجها إلى
ميناء بوصاصو .أصابه الرجالن المسلحان
بمسدسين بعدة طلقات في الــرأس" .وأضاف
محمد أن قــوات األمــن قتلت أحــد المهاجمين
ب ــال ــرص ــاص ف ــي ال ـم ــوق ــع واح ـت ـج ــزت اآلخـ ــر.
ويظهر حساب فورموسا على موقع "لينكد"
أنــه من مالطا .وأف ــادت شركة "بــي آنــد أو" بأن
أحد موظفيها توفي وأصيب ثالثة في الحادث.

وتدير الشركة ميناء بوصاصو في بالد بنط
منذ أن فازت بعقد امتياز مدته ثالثين عاما في
 2017لتوسيع المنشأة وإدارتها.
ً
كما شنت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة
على سوق مكتظ في جنوب العاصمة مقديشو
أمس كان ضحاياه  11شخصا.
وأصيب العشرات في الهجوم الذي وقع قرب
مركز مقديشو التجاري وأدى إلى دمــار كبير
بالموقع وانهيار جزئي لبناية.
(مقديشو ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

بـعــد مـحــاولـتــه مـغــازلــة ال ـمــدن واألري ــاف
وت ـع ـ ّـه ــده بــال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر الـمـنــاطــق
الــريـفـيــة فــي مـسـعــى لـمــواجـهــة الـتـظــاهــرات
ّ
ا لـتــي تشكل أ كـبــر تهديد لحكمه المستمر
منذ  3عقود ،أعلن الرئيس السوداني عمر
الـبـشـيــر ام ــس ،حــزمــة إج ـ ــراءات اقـتـصــاديــة
تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على
التمويل األصغر.
وتضمنت اإلجراءات أيضا استرداد جميع
األراضي التي خصصت لمستثمرين كبار،
والـتــي لــم يتم استغاللها ،ليتم تخطيطها

وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار
والمتوسطين والجمعيات.
وانتقد البشير ،في لقاء بمدينة األبيض
شمال السودان ،نظام المرابحة الذي يتبعه
ال ـن ـظــام الـمـصــرفــي ف ــي الـ ـس ــودان ،ووصـفــه
بأنه أسوأ من "النظام الربوي" ،مشددا على
ضــرورة تقليص فوائد المرابحة إلى  5في
المئة ،بدال من الـ  12في المئة المعمول بها
حــال ـيــا .وك ـشــف الـبـشـيــر ع ــن وج ــود اتـجــاه
إلنـشــاء شــركــات حكومية تعمل على شــراء
اإلن ـت ــاج مــن المنتجين وتـســويـقــه داخـلـيــا

وخارجيا لضمان عدم توقف دورة اإلنتاج.
وبـيـنـمــا أع ـل ــن ال ـم ـحــامــي ال ـع ــام صــديــق
ال ـش ــري ــف ،إن ل ـج ـنــة ت ـق ـصــي ال ـح ـقــائــق في
االحتجاجات التي تشهدها البالد ،تسلمت
تقارير من الجهات المختصة حول عدد من
الـقـضــايــا ،طـلــب وزي ــر ال ـعــدل محمد ســالــم،
من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول
مــابـســات قضية المعلم أحـمــد الخير (36
عاما) ،الذي توفي أثناء احتجازه داخل مقر
أمني في والية كسال شرق البالد.
(الخرطوم  -وكاالت)
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رياضة
األبيض في امتحان «األبطال» أمام الوحدات اليوم
يعود للمشاركة اآلسيوية بعد أكثر من  3سنوات
أحمد حامد

يدخل فريق الكويت لكرة
القدم في امتحان دوري أبطال
آسيا ،عند الثامنة من مساء
اليوم ،عندما يواجه الوحدات
األردني في عمان.

يـ ـق ــف ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق االول ل ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ب ـ ـنـ ــادي الـ ـك ــوي ــت عـلــى
اول طريق دوري أبطال آسيا،
عندما يواجه الوحدات األردني
ف ــي ال ـثــام ـنــة م ــن م ـســاء ال ـيــوم،
ع ـلــى اسـ ـت ــاد ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي
بالقاسمي في عمان.
وت ـقــام الـمــواجـهــة الكويتية
 األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـن ـ ـظـ ــام خ ـ ـ ــروجال ـم ـغ ـلــوب م ــن مـ ـب ــاراة واحـ ــدة،
على أن يتأهل الفائز لمواجهة
ذوب آهان اإليراني في طهران،
وت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة االخـ ـ ـي ـ ــرة
ل ـص ــاح ــب ب ـط ــاق ــة الـ ـت ــأه ــل فــي
ال ــدوح ــة ف ــي مــواج ـهــة الـغــرافــة
القطري.
وت ـ ـعـ ــد هـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة هــي
األولى للفرق الكويتية بعد رفع
االي ـقــاف ال ــذي ضــرب الرياضة
اك ـتــوبــر  ،2015وه ــو م ــا يــزيــد
م ــن م ـه ـمــة األبـ ـي ــض ص ـعــوبــة،
البـتـعــاده عــن االحـتـكــاك القوي
منذ فترة طويلة.
وس ـ ـبـ ــق ل ــأبـ ـي ــض أن ت ــوج
بـ ـك ــأس االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي 3
مـ ــرات ،وكـ ــان قــربـيــا م ــن اللقب
الـ ــرابـ ــع م ــع الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،اال ان
ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ـع ــرض ــت ل ــاي ـق ــاف
الدولي.
ويـعــود الفريق الخاسر من
االب ـيــض وال ــوح ــدات ال ــى كــأس
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي م ـب ــاش ــرة،
ح ـيــث س ـت ـكــون عـ ــودة الـكــويــت
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ك ــاظـ ـم ــة ض ـمــن
المجموعة الثانية.

جانب من تدريب سابق لفريق الكويت
ويــدخــل األب ـيــض المواجهة
األردنـيــة منتشيا بكأس سمو
ولي العهد ،التي حصدها قبل
أيام على حساب القادسية.
وج ـ ـ ــاء وج ـ ـ ــود الـ ـك ــوي ــت فــي
االردن ق ـبــل  3أيـ ــام م ــن مــوعــد
المباراة ،حيث خاض االبيض
تدريبا ،أمس االول ،على استاد
الـ ـك ــرام ــة ،وأمـ ـ ــس ع ـل ــى مـلـعــب
المباراة (استاد عبدالله الثاني
بالقاسمي).
وال تشهد صـفــوف األبيض
أي غ ـي ــاب ــات ،ح ـيــث اصـطـحــب
المدير الفني محمد عبدالله 24
العبا من بيهم التونسي حمزة

ل ـح ـم ــر ،والـ ـ ـ ــذي ي ــوج ــد خـ ــارج
القائمة اآلسيوية.
وحظي األبيض بدعم كبير
من ادارة نــادي الكويت ،والتي
تــوجــد فــي عـمــان خلف الفريق
بــرئــاســة خــالــد الـغــانــم ،ونائبه
بدر العصيمي.

التشكيل وطريقة اللعب
يـ ـع ــول الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي فــي
الكويت بقيادة محمد عبدالله
ع ـلــى تــول ـي ـفــة م ـت ـجــان ـســة منذ
بــدايــة الـمــوســم ،شـهــدت دخــول
الـمـغــربــي ع ـصــام ال ـع ــدوة على

حـســاب شــريــدة ال ـشــريــدة ،كما
حجز يعقوب ال ـطــراورة مكانه
فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ،فـ ــي ظـ ــل رح ـيــل
التونسي صابر خليفة.
وتـ ـ ـض ـ ــم ت ــولـ ـيـ ـف ــة الـ ـك ــوي ــت
الـمـنـتـظــرة ،حـمـيــد ال ـق ــاف في
حـ ـ ــراسـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ــرم ـ ــى ،وسـ ــامـ ــي
الصانع ،وحسين حاكم ،وفهد
ال ـهــاجــري ،وم ـش ــاري غ ـنــام في
الـ ــدفـ ــاع ،وفـ ــي ال ــوس ــط حـمـيــد
ميدو ،وعصام العدوة ،وطالل
ال ـف ــاض ــل ،وف ـي ـصــل زاي ـ ــد ،وفــي
الهجوم جمعة سعيد ،ويعقوب
الطراروة.
ويـ ـ ـب ـ ــرز عـ ـل ــى دك ـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــدالء

اليعقوبي :تحضيراتنا بدأت قبل شهرين
ش ــدد مـ ــدرب ال ــوح ــدات ،الـتــونـســي قيس
اليعقوبي ،على أهمية المواجهة التي تجمع
فــري ـقــه أمـ ــام ال ـكــويــت ف ــي الـمـلـحــق الـمــؤهــل
لدوري أبطال آسيا.
وأكد في المؤتمر الصحافي أن تحضيرات
الــوحــدات بــدأت قبل شهرين وســط غيابات
بــالـجـمـلــة لـ ـ ــ 11الع ـب ــا بـحـكــم وج ــوده ــم مع
المنتخبين األول واألولمبي.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :اج ـت ـه ــدن ــا فـ ــي ال ـت ـغ ـل ــب عـلــى
الصعوبات من خالل االنخراط في معسكر

ال ـب ــرازي ـل ــي ل ــوك ــاس ،وش ــري ــدة
الـشــريــدة ،وطــال ج ــازع ،وفهد
حمود ،وشاهين الخميس.
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع م ـ ـ ـ ــدرب األبـ ـي ــض
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه إلـ ـ ـ ــى خ ـطــة
م ـ ـتـ ــوازنـ ــة دف ـ ــاع ـ ــا وهـ ـج ــوم ــا،
تـعـتـمــد عـلــى وج ــود ال ـط ــراروة
ف ــي ال ـم ـقــدمــة ،ي ـعــاونــه فيصل
زايـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وج ـ ـم ـ ـعـ ــة س ـ ـع ـ ـيـ ــد ،مــع
منحهما حــريــة الـحــركــة لربط
ال ــوس ــط ب ــال ـه ـج ــوم ،وسـت ـكــون
مهمة حميد ميدو تقديم الدعم
ال ـه ـجــومــي ايـ ـض ــا ،الـ ــى جــانــب
واج ـ ـ ـبـ ـ ــات دفـ ــاع ـ ـيـ ــة م ـ ــع ط ــال
الـفــاضــل ،وع ـصــام ال ـع ــدوة ،مع

عودة الجمهور
فــي المقابل تلقى الــوحــدات
خبرا سارا بعودة جمهوره الى

عبدالله :نحترم الفريق األردني ونسعى للفوز

بمدينة العقبة وتعزيز صفوفنا بمحترفين
جـيــديــن لـمـعــالـجــة بـعــض ال ـن ــواق ــص ،وبـمــا
يمنحنا القوة لتحقيق تطلعاتنا".
وأشـ ــار الـيـعـقــوبــي إل ــى أن ــه رص ــد ق ــدرات
ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي يـمـتـلــك الع ـب ـيــن على
مـسـتــوى ع ــال ،لـكــن ال ـفــوز هــو ال ـه ــدف ،أمــا
بالمشاركة في دوري أبطال آسيا كأول فريق
يحقق ذلك".
عبدالله في المؤتمر الصحافي أمس

أبدى مدرب الكويت لكرة القدم محمد عبدالله
احترامه وتقديره للوحدات األردني ،مشيرا الى
أنه سبق أن واجهه في كأس االتحاد ،ويدرك أنه
يملك امكانات كبيرة.
وقــال عبدالله ،فــي المؤتمر الصحافي قبل
مواجهة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا ،إن
الكويت يتطلع للعودة بقوة بعد توقف طويل
دام لثالث سنوات ،كاشفا عن رصده والجهاز
الفني لألوراق الرابحة في الوحدات.
واعترف مدرب الكويت بأن مواجهة الوحدات

الشمري لـ ةديرجلا :.الدوري الممتاز ممتد إلى منتصف رمضان
أكد رئيس لجنة المسابقات باالتحاد
الكويتي لكرة الـقــدم ،خالد الشمري ،أن
الـ ــدوري الـمـمـتــاز مـمـتــد حـتــى منتصف
رم ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ظ ــل ض ـغــط كبير
بجدول المسابقات خالل الفترة المقبلة.
وقال الشمري ،في تصريح لـ"الجريدة"،
إن العمل بلجنة المسابقات في الوقت
الـ ـح ــال ــي قـ ــائـ ــم ،إلن ـ ـجـ ــاز م ـســاب ـقــات
الموسم الحالي في موعد أقصاه
م ـن ـت ـص ــف رمـ ـ ـض ـ ــان ال ـم ـق ـب ــل،
وق ـب ــل ال ـم ـش ــارك ــات اآلس ـيــويــة
ال ـم ـن ـت ـظــرة ل ـثــاثــة فــرق
كــوي ـت ـيــة ،ح ــال تــأهــل
ال ـكــويــت إل ــى دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال ،ودخ ـ ــول
ك ــاظـ ـم ــة بـ ـ ـ ــدال ع ـنــه
في كأس االتحاد
اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي إلـ ــى
جانب القادسية.
و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن

تكليف مشاري غنام ،وسامي
ال ـصــانــع ب ـم ـهــام هـجــومـيــة من
على األطراف ،في حين يتمركز
ال ـه ــاج ــري وح ــاك ــم ف ــي الـعـمــق
الــدفــاعــي أم ــام ال ـحــارس حميد
القالف.
وي ــأم ــل ع ـب ــدال ـل ــه ،م ــن خــال
خ ـط ـتــه ،ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى شـبــاكــه
نـظـيـفــة ،م ــع إم ـكــان ـيــة تسجيل
هدف السبق ،وتعزيزه ان أمكن.

المدرجات في مواجهة الكويت،
وهو ما يحفز الالعبين.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ـ ـ ــؤازر
الوحدات أمام األبيض  12ألف
مشجع ،في حين حصل الكويت
ع ـلــى ن ـس ـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة من
سعة االستاد.
ويـ ـق ــود ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـم ــدرب
قيس اليعقوبي ،ا ل ــذي يتطلع
لتحقيق بداية قوية في ملحق
االب ـطــال ،لقيادة الــوحــدات الى
بطاقة التأهل.

"المشاركات اآلسيوية لألندية تبدأ في
 14مــايــو الـمـقـبــل ،وه ــو مــا يصعب معه
إقامة أي منافسات محلية" ،مشيرا إلى أن
مارس المقبل سيشهد مشاركة آسيوية
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األولـ ـمـ ـب ــي فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
المؤهلة ألولمبياد طوكيو .2020
وأضــاف رئيس لجنة المسابقات ،أن
إن ـجــاز بـطــولــة سـمــو أمـيــر ال ـبــاد ضمن
خطة لجنة المسابقات قبل حلول مايو
المقبل ،ووفق ما يحدده الديوان األميرى
موعدا للمباراة النهائية.
ووفـ ـ ــق الـ ــروزنـ ــامـ ــة ال ـم ــوض ــوع ــة مــن
"المسابقات" ،أوضــح أن مباريات كأس
األم ـيــر ستنطلق نـهــايــة م ــارس المقبل،
وبنظام خروج المغلوب.

دوري األبطال
ولـفــت الـشـمــري إلــى أن تــأهــل الكويت
إلــى دوري أبـطــال آسـيــا ،فــي حــال الـفــوز

ب ـم ـبــاريــات الـمـلـحــق الـ ـث ــاث ،ق ــد يــؤجــل
إحـ ــدى مــواج ـهــاتــه ال ـم ـق ــررة ف ــي م ــارس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ك ــون ــه سـ ـيـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا فــي
الـخــامــس مــن الـشـهــر نفسه بـمـبــاراة في
دوري األبطال.
وكــانــت "الـمـســابـقــات" أص ــدرت جــدول
ال ــدوري الممتاز حتى  2مــارس المقبل،
ليتسنى لها استيضاح ا ل ـصــورة فيما
يخص مشوار الكويت بملحق "األبطال".
وعن الدعم المنتظر من "المسابقات"
للكويت بملحق "األبطال" ،في حال فوزه
عـلــى ال ــوح ــدات ال ـي ــوم ،ق ــال ال ـش ـمــري إن
الكويت في
اتحاد الكرة لن يتأخر عن دعم
َّ
مهمته ،مشيرا إلى أن لجنته لم تتلق أي
طلب لتأجيل مواجهات مقبلة لـ"األبيض"
في الدوري الممتاز.
وتتزامن مواجهة الكويت الثانية في
مـلـحــق دوري األبـ ـط ــال ،ح ــال تــأهـلــه من
الـمــرحـلــة األولـ ــى ،مــع مــواجـهـتــي كاظمة
والـعــربــي فــي ال ــدروي الـمـمـتــاز ،وهــو ما

يتطلب تعاونا من "المسابقات" ،وأيضا
من الناديين ،لتأجيل المباريات.
وأكــد الشمري أن "(األب ـيــض) وجميع
فرقنا فــي الـمـشــاركــات الـخــارجـيــة تمثل
الـ ـك ــوي ــت ،ل ـ ــذا ف ـ ــإن كـ ــل الـ ــدعـ ــم س ـي ـكــون
موجودا".
وعن الدعوة التي وجهها الشيخ أحمد
ا لـيــو ســف للمنتخب ا ل ـق ـطــري ،للتواجد
بالكويت في مباراة احتفالية في فبراير
ال ـجــاري ،قــال الـشـمــري إن "الـمـســابـقــات"
ستعمل على ترتيب أوضاعها ،في حال
تحديد موعد المباراة بصورة رسمية.
وك ـشــف ال ـش ـمــري أي ـض ــا ،أن الـمــوســم
الـمـقـبــل سيشهد روزن ــام ــة ج ــدي ــدة ،بما
يوفر جدوال طويل األمد لألندية ،ووفق
االرت ـبــاطــات الـخــارجـيــة ،مشيرا إلــى أنه
"في حال إقامة كأس الخليج  24في قطر
بنسختها المقبلة في ديسمبر المقبل،
فــإنــه سيتم تـعــديــل ال ـج ــداول بـمــا يخدم
مشاركة (األزرق) في البطولة".

على أرضه عامل مؤثر سلبا على فريقه ،معربا
عن ثقته في العبي األبيض وقدرتهم على تقديم
أداء مميز.
ورح ــب عبدالله بــوجــود جماهير الــوحــدات
في المباراة ،مؤكدا ان الجماهير ستكون دافعا
ً
للفريقين ،وأن فريقه يطمح لتحقيق الفوز أمال
فــي الــوصــول ل ــدوري أب ـطــال آسـيــا بـعــد أن ذاق
األبيض طعم التتويج بكأس االتحاد اآلسيوي
في  3مناسبات.

العربي يلتقي التضامن
والجهراء يستضيف كاظمة
●

محمد عبدالعزيز

يتطلع ا لـفــر يــق األول للكرة
الـطــائــرة بــالـنــادي الـعــربــي إلى
النهوض مــن كبوته وتحقيق
أول فوز له في الدوري الممتاز
لـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـلـ ـتـ ـق ــي فــي
الـســادســة والـنـصــف مــن مساء
اليوم مع التضامن على صالة
يوسف شاهين بنادي كاظمة،
ضـ ـم ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مــن
المسابقة ،وفي التوقيت نفسه
ً
ً
يـحــل الـبــرتـقــالــي ضـيـفــا ثقيال
عـلــى الـجـهــراء ضـمــن المرحلة
ذاتها.
فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى يسعى
األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـمـ ــركـ ــز
ال ـخــامــس بـ ـ  3ن ـقــاط مــن ثــاث
هزائم متتالية على يد كاظمة

والكويت والقادسية إلى نفض
غبار الهزائم المتتالية ،ودخول
م ـن ـط ـقــة األمـ ـ ـ ــان ع ـل ــى ح ـســاب
التضامن صاحب المركز الرابع
بـ  4نقاط.
وفــي الـمـبــاراة الثانية يأمل
الـبــرتـقــالــي الـمـتـصــدر برصيد
بـ  6نقاط المحافظة على قمة
الترتيب واألداء المميز ا لــذي
يقدمه منذ بداية البطولة أمام
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـ ـسـ ــادس واألخـ ـي ــر
بنقطتين وال ـطــامــع كــذلــك في
ت ــرج ـم ــة ظ ـ ـهـ ــوره ال ـم ـم ـي ــز فــي
ال ـم ـبــارات ـيــن الـســابـقـتـيــن ،رغــم
الهزيمة ،لفوز يعرقل به تقدم
المتصدر في البطولة.

الكويت يهزم كاظمة ويشعل الصراع على التأهل لدرع السلة
هزم الكويت فريق كاظمة
بنتيجة  ،83-93فيما تغلب
القرين على الصليبيخات
 ،62-82واليرموك على
النصر  ،66-76والعربي على
التضامن .51-70

ج ـ ــان ـ ــب مـ ـ ــن «س ـ ـلـ ــة»
كاظمة والكويت

●

جابر الشريفي

أش ـعــل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـسـلــة بـنــادي
ال ـك ــوي ــت الـ ـص ــراع ع ـلــى ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور قبل
النهائي فــي المجموعة الثانية ،بعد تغلبه
على مضيفه كاظمة  ،83-93في المباراة التي
جـمـعـتـهـمــا أم ــس األول بـمـنــافـســات الـجــولــة
الــرابـعــة للمجموعة الـثــانـيــة ،وال ـتــي شهدت
أيضا تغلب القرين على الصليبيخات .62-82
فيما أسفرت نتائج الجولة األولى عن فوز
العربي على التضامن  ،51-70واقتراب اليرموك
من التأهل ،بعد تغلبه على النصر .66-76
وب ـع ــد هـ ــذه ال ـن ـتــائــج ي ـت ـصــدر ال ـقــادس ـيــة
والعربي المجموعة األولى بـ 6نقاط ،ثم النصر
واليرموك ( 5نقاط) ،فالساحل والتضامن بـ4
نقاط لكل منهما.
فيما يتصدر المجموعة الثانية القرين بـ7
نقاط ،ثم الجهراء والكويت وكاظمة ( 5نقاط)،
فالشباب والصليبيخات بـ 4نقاط.
جدير بالذكر ،أن نظام البطولة ينص على
تأهل فريقين عن كل مجموعة إلى الدور قبل
النهائي ،الذي سيقام بنظام "المقص".

وج ــاءت م ـبــاراة الـكــويــت مــع كاظمة قوية
مـنــذ بــداي ـت ـهــا ،وت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان التسجيل
والتقدم ،حيث تألق حسين الخباز من الكويت
فــي االخ ـت ــراق والـتـسـجـيــل ،فـيـمــا ب ــرز بشكل
الفت عبدالله إبراهيم ومحمد أشكناني في
المتابعة والتسجيل من كاظمة ،لينتهي الربع
األول بتقدم "البرتقالي" .21-26
وط ـغــت اإلثـ ـ ــارة ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة ف ــي الــربــع
الثاني ،حيث استطاع كاظمة التقدم ،31-36
عـبــر ثــاث ـيــات أح ـمــد الـبـلــوشــي واخ ـتــراقــات
عبدالله توفيق ،وســط استعجال من العبي
الكويت في إنهاء الهجمات ،األمــر الــذي دفع
بمدرب "األبيض" ،األلماني بيتر شومرز ،إلى
طلب وقت مستقطع لتنظيم هجمات فريقه،
وكـ ــان ل ــه ذلـ ــك ،بـعــدمــا ب ــرز حـمــد ع ــدن ــان في
االختراقات والتسجيل ،لينتهي الربع الثاني
بتقدم كاظمة .48-49
وواصـ ـ ــل ال ـف ــري ـق ــان ت ـبــادل ـه ـمــا الـتـسـجـيــل
والتقدم في الربع الثالث ،لكن منتصف هذا
الــربــع شـهــد احـتـجــاجــات وش ــد أع ـصــاب من
العبي كاظمة ،إلى جانب لعب الكويت بدفاع
"البرس" ،الذي أربك كثيرا هجمات "البرتقالي"،

ليتقدم "األبيض"  ،54-61لكن سرعان ما عاد
كــاظ ـمــة ،بـفـضــل اخ ـت ــراق ــات عـبــدالـلــه توفيق
وعبدالله إبراهيم ،ليقلص الفارق مع نهاية
هذا الربع إلى  4نقاط (.)68-64
ولم يختلف الربع الرابع عن الثالث ،حيث
كان "األبيض" يتقدم بفضل ثالثيات حسين
الـخـبــاز ،ال ــذي سـجــل  38نقطة فــي الـمـبــاراة،
إضافة إلى اختراقات راشد رياض ،فيما اكتفى
كاظمة بالتقليص حتى منتصف هذا الربع،
الذي شهد خروج صانعي ألعاب كاظمة أحمد
البلوشي ،لتعمده الخطأ ،وعبدالعزيز ريحان،
الرتـكــابــه  5أخـطــاء شخصية ،مــا تسبب في
انهيار هجمات "البرتقالي" وعدم تنظيمها،
ليخرج "األبيض" فائزا بنتيجة .83-93

احتكاك
شهدت نهاية المباراة احتكاك العب كاظمة
محمد الرجيبة بــأحــد إداري ــي الكويت وليد
التميمي ،ول ــوال تــدخــل الـعـقــاء لـحــدث مــا ال
ُيحمد عقباه.
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رياضة
بطولة سمو األمير الدولية للرماية تنطلق السبت بمشاركة كبيرة
ةديرجلا
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يشارك  420راميا ورامية
من  42دولة عربية وأجنبية،
السبت المقبل ،في انطالق
منافسات بطولة سمو األمير
الدولية الكبرى.

أعلن رئيس نــادي الرماية
دعيج العتيبي أمس األول أن
بـطــولــة سـمــو األمـيــر الــدولـيــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـث ــامـ ـن ــة ل ـل ــرم ــاي ــة
ستنطلق السبت المقبل ،في
مجمع ميادين الشيخ صباح
األحـ ـم ــد األول ـم ـب ــي ل ـلــرمــايــة،
بمشاركة اكثر من  420راميا
ورام ـي ــة م ــن  42دولـ ــة عــربـيــة
واجنبية.
وقال العتيبي ،الذي يرأس
اللجنة المنظمة للبطولة ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده حــول
ال ـب ـط ــول ــة ،إن ه ـ ــذا الـمـلـتـقــى
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـمــر
أسـ ـب ــوع ــا ،ب ـ ــات ب ـف ـضــل دع ــم
س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن أه ــم
البطوالت على أجندة االتحاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،إذ ي ـش ـم ــل ج ـم ـيــع
مسابقات الرماية األولمبية
ع ــدا رمــايــة ال ـقــوس والـسـهــم،
ويحظى بمشاركة أمهر رماة
العالم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــو لـ ــة
ستشهد على هامشها إقامة
دورات ت ــدر ي ــب مـتـخـصـصــة
للرماة والحكام والمدربين،
ل ــارتـ ـق ــاء ب ـع ـنــاصــر ال ـل ـع ـبــة،
وأهمها الدورة الثامنة لرماية
ال ـم ـســدس االول ـم ـب ــي لـلــرمــاة
ا لـ ـن ــا شـ ـئـ ـي ــن ،ودورة أ خ ـ ــرى
لسالح الخرطوش ،بحضور
محاضرين دوليين معتمدين
من االتحاد الدولي للرماية.
وأكـ ـ ـ ــد جـ ــاهـ ــزيـ ــة م ـن ـت ـخــب
ال ـك ــوي ــت ل ـخ ــوض مـنــافـســات
البطولة ،السيما أن الكويت
لــدي ـهــا أب ـط ــال ك ـبــار ف ــي هــذه

ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن
ن ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة ي ـع ـمــل ايـضــا
على إعــداد العبيه الناشئين
لتطوير مستواهم باعتبارهم
مستقبل اللعبة في البالد.
وثمن عاليا دعم سمو أمير
ال ـب ــاد إلق ــام ــة ه ــذه الـبـطــولــة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،وال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد أه ــم
أسباب تفوق رياضة الرماية
الكويتية وتحقيقها إنجازات
الفتة في أكبر االستحقاقات
الـعــالـمـيــة ،مـعــربــا عــن الشكر
ل ــوزي ــر اإلع ـ ــام وزيـ ــر الــدولــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب م ـح ـم ــد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة لدعمهم للنادي.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال امـ ـي ــن
س ــر ال ـ ـنـ ــادي م ــدي ــر ال ـب ـطــولــة
ع ـب ـيــد ال ـع ـص ـي ـمــي ،ف ــي كلمة
اثـ ـن ــاء ال ـم ــؤت ـم ــر ،إن الـلـجـنــة
الـمـنـظـمــة عـمـلــت ع ـلــى إع ــداد
جميع ميادين النادي لتكون
ج ــاه ــزة إلق ــام ــة الـمـنــافـســات،
م ـعــربــا ع ــن تــرحـيـبــه بجميع
ا لــو فــود الخليجية والعربية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
البطولة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـم ــي أن
المنتخب يقيم حاليا معسكرا
تدريبيا في النادي استعدادا
للبطولة ،إذ يستضيف النادي
ع ــدة م ـع ـس ـكــرات لـمـنـتـخـبــات
مشاركة في البطولة ،متوقعا
أن تحفل البطولة بمستويات
قوية في ظل مشاركة عدد من
أميز رماة العالم.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
االت ـ ـحـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي ل ـلــرمــايــة

جانب من المؤتمر الصحافي
ال ـم ـصــري ح ــازم حـسـنــي ،في
ك ـل ـمــة م ـم ــاث ـل ــة ،أن ال ـب ـطــولــة
س ـت ـش ـهــد مـ ـش ــارك ــة ع ـ ــدد مــن
أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ــرمـ ـ ــاة فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــارة
االفريقية ،مبديا ثقته الكبيرة
بـ ـنـ ـج ــاح الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة

الجبري يشيد بأداء منتخب الدراجات المائية
أشاد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الـ ـشـ ـب ــاب ،م ـح ـمــد الـ ـجـ ـب ــري ،بـمـتـســابـقــي
م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـلـ ــدراجـ ــات ال ـم ــائ ـي ــة،
الكـتـســاحـهــم مـنـصــات الـتـتــويــج ببطولة
اإلم ـ ـ ـ ــارات لـ ـل ــدراج ــات ال ـم ــائ ـي ــة (ال ـج ــول ــة
الثالثة).
وهنأ الوزير الجبري منتخب الدراجات
الـمــائـيــة عـلــى ه ــذا اإلن ـج ــاز ،وبالمستوى

ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـت ـســاب ـق ـيــن ،م ـع ــرب ــا عـ ــن أم ـلــه
ب ـمــواص ـلــة الـمـنـتـخــب م ـس ـيــرة ال ـب ـطــوالت
واألرق ــام فــي شتى المسابقات ،لرفع علم
البالد عاليا في المحافل الدولية.
و ك ــان متسابق المنتخب محمد الباز
حقق المركز األول بفئة جالس ( )1GPلكبار
المحترفين ،ومحمد بوربيع المركز الثاني
بنفس الفئة ،فيما أحرز أحمد الخضاري

sports@aljarida●com

المركز األول بفئة " ،"4GPوشاهين رمضان
المركز األول بفئة " ،"1.3GPوفارس رمضان
المركز األول بفئة "."2.3GP
ُيذكر أن البطولة أقيمت في العاصمة
اإلمــاراتـيــة (أبــوظـبــي) ،األسـبــوع الماضي،
واخـتـتـمــت الـجــولــة الـثــالـثــة ي ــوم الجمعة
الماضي.
(كونا)

ا لـكــو يـتـيــة فــي تنظيم بطولة
على اعلى مستوى.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ح ـ ـس ـ ـنـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـكــويــت اس ـت ـضــافــت الـعــديــد
من البطوالت االفرو آسيوية،
ا لـتــي تجمع أ بـطــال القارتين

اليرموك يواجه الساحل في دوري اليد
●

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة
عـشــرة مــن الـ ــدوري ال ـعــام لـكــرة الـيــد حيث
يـلـتـقــي ف ــي الـخــامـســة م ـســاء ال ـيــرمــوك مع
الـســاحــل ،ويليها فــي الـســادســة والنصف
مساء الصليبيخات مع التضامن ،وتجرى
الـمـبــاراتــان على صالة مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية.
وفـ ــي ال ـم ـب ــاراة االول ـ ـ ــى ،س ـت ـكــون مهمة

الجبالية يخاطب «كاف» للرد على شكوى بيراميدز
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

بـ ــدأ اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ال ـم ـص ــري بــرئــاســة
هاني أبوريدة ،في تجهيز ملف شامل
عن أزمــة "مــؤجــات" مسابقة الــدوري
الممتاز هذا الموسم تمهيدا لتقديمه
خالل أيام قليلة إلى االتحاد االفريقي
لكرة القدم "كــاف" للرد على شكوى
نادي بيراميدز الذي اتهم في خطاب
أرسله إلى "كاف" مسؤولي الجبالية
ب ـم ـجــام ـلــة ب ـع ــض األنـ ــديـ ــة وت ـح ــدي ــدا
األهلي على حسابه.
وكلف هاني أبو ريدة لجنة المسابقات
ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا ع ــام ــر ح ـس ـيــن ،والـمـسـتـشــار
الـقــانــونــي الت ـحــاد ال ـكــرة ،الـتــأكـيــد فــي الخطاب
المقرر إرساله لالتحاد االفريقي أن أسباب وجود
مباريات مؤجلة لألهلي والــزمــالــك فــي الــدوري
الممتاز تـعــود إ لــى مشاركاتهما اإلفريقية في
دوري األبطال وكأس الكونفدرالية ومن قبلهما
كأس زايد لألندية.
وس ـيــؤكــد ات ـح ــاد ال ـك ــرة ف ــي خـطــابــه أن ــه قبل

انطالق الموسم الحالي ،تم االجتماع
مــع مسؤولي أنــديــة ال ــدوري الممتاز وإبالغهم
خالله أن هذا الموسم "استثنائي" ،وأنه في حالة
الموافقة على اللعب في بطولتين يجب أن تتحمل
كل الفرق األخــرى ضغط المباريات بعد تعديل
مواعيد البطوالت اإلفريقية ،ووافقت كل األندية
حينئذ على هذا الشرط.

فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة ،م ـش ـي ــدا
بـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي دعـ ـ ـي ـ ــج ال ـع ـت ـي ـب ــي
ف ــي ت ـطــويــر ري ــاص ــة الــرمــايــة
العربية.
بـ ــدوره ،أك ــد عـضــو اللجنة

المنظمة للبطولة أمين السر
الـمـســاعــد فــي ال ـن ــادي محمد
الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــة ،خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر،
ح ــرص الـلـجـنــة عـلــى تسهيل
عـمــل االعــامـيـيــن فــي تغطية
ال ـب ـطــولــة ،ن ـظــرا ألهـمـيــة دور

االعــام في انجاحها ،مشيرا
ا ل ـ ـ ــى ان ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة خ ـص ـصــت
مـكــاتــب خــاصــة لـمـتــابـعــة كل
أمور البطولة.
(كونا)

وعلى جانب آخــر ،يناقش اتحاد
الكرة في اجتماعه المقرر له غدا
(األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء) مـ ــع م ـم ـث ـلــي أن ــدي ــة
الدوري الممتاز إمكانية تطبيق
تقنية حكم الفيديو "الفار" على
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـ ــدوري
الـمـحـلــي بـ ــدء ا من
الموسم المقبل.
وقال أحمد شوبير
نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
الـكــرة ،إن هناك مقترحا
مبدئيا من بعض األندية
بتحمل جزء من التكلفة المادية
لتطبيق تقنية الفيديو ،خاصة أنها
تحتاج إ لــى إمكانيات مالية كبيرة لن
يستطيع اتحاد الكرة تحملها منفردا.
وكانت أندية االهلي والزمالك وبيراميدز قد
طــالـبــت خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة بتطبيق تقنية
حكم الفيديو إليجاد أكبر قــدر من العدالة بين
جميع المتنافسين.

اليرموك صاحب المركز الثامن بـ 11نقطة
سهلة نسبيا لتخطي الساحل قبل األخير
بنقطتين نظرا للفارق الواضح بين مستوى
الفريقين.
وسيحاول مدرب الفريق الوطني خلدون
الخشتي االستفادة من اللقاء فنيا بتجربة
جميع الالعبينن خاصة صالح عطوان الذي
تعاقد معه الفريق مؤخرا في صفقة انتقال
حر لدعم الخط الخلفي.
وف ـ ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــأم ــل ال ـم ـص ــري حـســام
ِ

تــوفـيــق ف ــي تـقــديــم ع ــرض جـيــد وال ـخ ــروج
من اللقاء بأكبر استفادة ممكنة استعدادا
لخوض منافسات الدرجة االولى.
الصليبيخات والتضامن
وفــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،يــدخــل الفريقان
الصليبيخات صاحب المركز الثالث عشر
بــ 4نقاط والتضامن األخير بــدون رصيد،
بهدف واحد هو الظفر بنتيجة اللقاء على
امــل تحسين موقعهما فــي الترتيب العام
للدوري قبل نهايته.

الزمالك يعود إلى القاهرة اليوم
ّ
ُ
ُ
ويحاسب المقصرين
تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في الثامنة من صباح اليوم ،بعد الخسارة أمام
مضيفه جورماهيا الكيني ،بأربعة أهداف مقابل هدفين ،في المباراة التي جمعتهما
أمــس األول ،ضمن منافسات الجولة األولــى من دور المجموعات ببطولة كأس
الكونفدرالية اإلفريقية ،التي أقيمت على استاد موى ستاوديوم.
وتسببت ظروف حجز الطيران في تأخير عودة البعثة إلى صباح اليوم
بدال من العودة عقب المباراة مباشرة.
وق ــررت إدارة قـطــاع الـكــرة بـنــادي الــزمــالــك ،محاسبة الالعبين
وفقا لالئحة الفريق المالية وعدم فرض عقوبات مضاعفة ،مؤكدة
أن الخسارة واردة فــي كــرة الـقــدم ،وال يوجد فريق يفوز دائما،
خاصة أن هناك الئحة داخلية يتم اتباعها وال يتم اختراقها
إال في حاالت استثنائية أو لزيادة المكافآت ،في حين يدرس
الجهاز الفني للزمالك معاقبة الالعبين المقصرين باالستبعاد
من المباريات المقبلة .وتذيل الزمالك المجموعة الرابعة في
الكونفدرالية بدون رصيد من النقاط ،خلف الثنائي المتصدر
جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري ،بثالث نقاط
لكل فريق ،في حين جــاء بترو أتليتكو األنغولي في المركز
الثالث قبل األبيض بدون رصيد من النقاط أيضا.
من ناحية أخــرى ،يباشر السويسري كريستيان غروس،
المدير الفني للزمالك ،التدريبات غدا استعدادا لمباراة نجوم
المستقبل ،المقرر إقامتها السبت المقبل ،ضمن منافسات
الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

كريستيان غروس

بولونيا يزيد محن إنتر ...وقمة روما وميالن تنتهي بالتعادل

زانيولو نجم روما يحرز هدفه في مرمى ميالن

عمق بولونيا محن إنتر ميالن ،عندما تغلب عليه
-1صـفــر أمــس األول على ملعب "جوزيبي مياتزا"
بميالنو ،في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،ورفــض رومــا وميالن الهدية
بتعادلهما  1-1على الملعب األولمبي في العاصمة.
ويدين بولونيا بفوزه إلى مهاجمه الباراغوياني
فيديريكو سانتاندر ،الذي سجل الهدف الوحيد في
الدقيقة  33بضربة رأسية من مسافة قريبة ،إثر ركلة
ركنية انبرى لها التشيلي إيريك بولغار.
وهي الخسارة الثانية تواليا إلنتر ميالن ،الذي
فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثالث األخيرة،
فتجمد رصـيــده عند  40نقطة فــي المركز الثالث،
وفشل روما وميالن في استغالل الخسارة لتقليص
الفارق عن إنتر إلى  3نقاط ونقطتين على التوالي،
فاكتفيا بنقطة واح ــدة عــزز بها األول موقعه في
الـمــركــز الـخــامــس ( 35نـقـطــة) والـثــانــي فــي المركز
الرابع ( 36نقطة).
وفضال عن تعثره في مبارياته الثالث األخيرة
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،وعـ ــدم تـسـجـيـلــه أي ه ــدف فـيـهــا في
ال ـع ــام ال ـجــديــد (ع ـقــم هـجــومــي لـلـمــرة األول ـ ــى منذ
عام  ،)1956فإن العبي المدرب لوتشانو سباليتي
ودعوا مسابقة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي
ب ــال ـخ ـس ــارة ع ـلــى أرضـ ـه ــم أم ـ ــام الت ـس ـيــو بــركــات
الترجيح.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

وقدم إنتر ميالن عرضا مخيبا قوبل بصافرات
االستهجان من جماهير النادي في نهاية الشوط
األول وال ـم ـبــاراة ،وب ــات مصير مــدربــه سباليتي
على المحك.
فــي الـمـقــابــل ،حـقــق بــولــونـيــا ف ــوزه الـثــالــث هــذا
الموسم ،واألول منذ تغلبه على أودينيزي  1-2في
 30سبتمبر الماضي ،في المرحلة السابعة ،بعدما
تغلب قبله على روما 2-صفر في المرحلة الخامسة.
وهو الفوز األول لبولونيا في مباراته األولى،
بـقـيــادة مــدربــه الـجــديــد الـقــديــم الع ــب إنـتــر ميالن
الدولي الصربي السابق سينيسا ميهايلوفيتش،
ال ـ ـ ــذي ع ـي ــن االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ع ـق ــب ال ـخ ـس ــارة
القاسية التي تعرض لها الفريق على ملعبه أمام
فروزينوني صاحب المركز قبل األخير صفر -4في
المرحلة الماضية.

تعادل روما وميالن
وانـتـهــت قمة الملعب األولـمـبــي فــي روم ــا بين
فريق العاصمة وضيفه ميالن بالتعادل  ،1-1ومنح
الدولي البولندي كريستوف بياتيك التقدم لميالن
عـنــدمــا اسـتـغــل ك ــرة عــرضـيــة لـلـبــرازيـلــي لــوكــاس
باكيتا ،تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار
الحارس السويدي روبن أولسن (.)26

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

وهــو الـهــدف الـثــالــث لبياتيك فــي ثــانــي مـبــاراة
مع ميالن بعد ثنائيته في مرمى نابولي في ربع
نهائي مسابقة الكأس ،والتي منحت بطاقة دور
االربعة للفريق اللومباردي (-2صفر).
وأنقذ حارس مرمى ميالن جانلويجي دوناروما
م ــرم ــاه م ــن ه ـ ــدف م ـح ـقــق ب ـت ـصــديــه لـ ـك ــرة قــويــة
لليوناني كــوسـتــاس مــانــوالس ( ،)31ثــم لرأسية
التشيكي باتريك شيك من مسافة قريبة ارتدت منه
للبوسني إيدين دزيكو الــذي سددها من مسافة
قريبة ابعدها دوناروما بقدمه (.)44
ونـجــح روم ــا فــي إدراك الـتـعــادل مطلع الشوط
ال ـثــانــي ،عـنــدمــا اسـتـغــل مــانــولــو تـســانـيــولــو كــرة
مرتدة من الحارس دوناروما ،إثر محاولته إبعاد
كرة لقائده أليسيو رومانيولي أمام المرمى ،إثر
تـمــريــرة بــالـكـعــب مــن شـيــك فـســددهــا ب ـقــوة داخــل
المرمى الخالي (.)46
وح ــرم الـقــائــم األي ـســر لـمــرمــى دون ــاروم ــا فريق
العاصمة مــن هــدف ب ــرده كــرة رأسـيــة للورنتسو
بيليغريني ( ،)81وأه ــدر األوروغ ــوي ــان ــي دييغو
الكسالت ،بديل ســوســو ،فرصة ذهبية لتسجيل
هدف الفوز في الدقيقة  89عندما تلقى كرة أمام
المرمى فهيأها لنفسه على صدره وسددها قوية
بين يدي الحارس أولسن.

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :
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ً
أغويرو يعيد سيتي لسكة الفوز والوصافة ويونايتد خامسا
سجل األرجنتيني سيرخيو
أغويرو  3أهداف (هاتريك)،
ليقود مانشستر سيتي إلى
تحقيق الفوز على ضيفه
أرسنال  1-3خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول
بالجولة الـ  25من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
والتي شهدت فوز مانشستر
يونايتد على ليستر سيتي
 -1صفر.

أع ــاد المهاجم الــدولــي األرجنتيني
س ـيــرخ ـيــو أغ ــوي ــرو فــري ـقــه مــانـشـسـتــر
سيتي إلى سكة االنتصارات والوصافة
ب ـق ـي ــادت ــه إلـ ــى فـ ــوز ك ـب ـيــر ع ـل ــى ضـيـفــه
أرسنال  ،1-3أمس األول في قمة المرحلة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم ،واسـتـفــاد جــاره
يــونــايـتــد م ــن س ـقــوط ال ـن ــادي الـلـنــدنــي
لـيـنـتــزع م ـنــه ال ـمــركــز ال ـخــامــس ب ـفــوزه
ال ـث ـم ـيــن ع ـلــى مـضـيـفــه لـيـسـتــر سـيـتــي
 -1صفر.
عـلــى ملعب االت ـحــاد فــي مانشستر،
فرض أغويرو نفسه نجما في المباراة
بتسجيله األه ــداف الثالثة لمانشستر
سيتي فــي الــدقــائــق  1و 44و ،61رافعا
رصـيــده إلــى  14هــدفــا فــي ال ــدوري هذا
الموسم فلحق بمهاجم توتنهام هاري
كــايــن إل ــى ال ـمــركــز ال ـثــالــث ع ـلــى الئـحــة
الـهــدافـيــن بـفــارق هدفين خلف مهاجم
ليفربول الدولي المصري محمد صالح
المتصدر ،وه ــدف واح ــد خلف مهاجم
أرسنال الدولي الغابوني بيار إيميريك
أوباميانغ الثاني.
وهــو الهاتريك العاشر ألغــويــرو في
الدوري الممتاز ،وبات على بعد ثالثية
واح ــدة مــن صاحب الــرقــم القياسي في
تــاريــخ الـمـســابـقــة ال ــدول ــي الـســابــق ألــن
شيرر.
واسـتـعــاد مانشستر سيتي توازنه
ب ـســرعــة ب ـعــد خ ـس ــارت ــه أم ـ ــام مـضـيـفــه
نيوكاسل  2-1فــي المرحلة الماضية،
وحقق فوزه التاسع عشر هذا الموسم
رافـعــا رصـيــده إلــى  59نقطة مستعيدا
الـمــركــز الـثــانــي مــن توتنهام ال ــذي كان
انتزعه السبت الماضي بفوزه الصعب
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه نـ ـي ــوك ــاس ــل فـ ــي اف ـت ـت ــاح
المرحلة.
في المقابل ،توقفت صحوة أرسنال

أغويرو نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف الثالث في مرمى أرسنال

عند فوزين متتاليين ومني بخسارته
ال ـس ــادس ــة ه ــذا ال ـمــوس ــم وت ــراج ــع إلــى
المركز السادس.
وكـ ــان بــإم ـكــان مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
الخروج بغلة كبيرة بالنظر إلى الفرص
الـكـثـيــرة ال ـتــي خـلـقـهــا الع ـب ــوه ،بـيــد أن
ح ــارس الـمــرمــى األل ـمــانــي بـيــرنــد لينو
تصدى ألغلبها.
و بـكــر مانشستر سيتي بالتسجيل
بعد  46ثانية عبر أغويرو بضربة رأسية
من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من
المدافع الفرنسي أيميريك البورت.
وأبعد لينو كرة قوية لرحيم سترلينغ
من خارج المنطقة (.)6
وأدرك الـ ـم ــداف ــع ال ـف ــرن ـس ــي ل ـ ــوران

كوسييلني الـتـعــادل ألرس ـنــال بضربة
رأس ـي ــة م ــن م ـســافــة قــري ـبــة إث ــر رأس ـيــة
لــإسـبــانــي نــاتـشــو مــونــريــال بـعــد ركلة
رك ـن ـي ــة ( .)11ومـ ـن ــح أغـ ــويـ ــرو ال ـت ـقــدم
مجددا لمانشستر سيتي بعدما تبادل
سـتــرلـيـنــغ ال ـك ــرة م ــع األل ـمــانــي إيـلـكــاي
غ ــون ــدوغ ــان ،فـهـيــأهــا ل ــه األخ ـي ــر داخ ــل
المنطقة ،ليمررها زاحـفــة إلــى أغويرو
الذي تابعها داخل المرمى الخالي (.)44
وعزز أغويرو تقدم مانشستر سيتي
ب ــال ـه ــدف ال ـث ــال ــث ع ـنــدمــا ارتـ ـم ــى أم ــام
المرمى لمتابعة كرة عرضية لسترلينغ
وس ــط احـتـجــاجــات مــن العـبــي أرسـنــال
على أن المهاجم األرجنتيني تابع الكرة
بيده (.)61

وف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى م ـل ـعــب "ك ـي ـنــغ
بـ ـ ــاور" ف ــي ل ـي ـس ـتــر ،اح ـت ـفــل الـمـهــاجــم
ال ــدول ــي م ــارك ــوس راشـ ـف ــورد بــأفـضــل
طريقة ممكنة بمباراته المئة مع فريقه
مانشستر يونايتد في الــدوري وقاده
إلــى المركز الخامس بتسجيله هدف
الفوز في مرمى المضيف ليستر سيتي
في الدقيقة التاسعة.
وب ـ ـ ــات راش ـ ـ ـفـ ـ ــورد ( 21ع ــام ــا و95
يــومــا) ثــانــي أصـغــر العــب فــي صفوف
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ي ـصــل إلـ ــى 100
مـ ـب ــاراة ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي بعد
ال ــوي ـل ــزي رايـ ــن غـيـغــز ( 21ع ــام ــا و74
يوما).
وس ـج ــل راش ـ ـفـ ــورد ه ــدف ــه بـطــريـقــة

الملكي يشدد الخناق على أتلتيكو

فينيسيوس نجم الريال

أسدى ريال بيتيس خدمة إلى برشلونة المتصدر
وحامل اللقب ،عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو
مدريد الثاني  -1صفر ،واستغل ريال مدريد الهدية
لتشديد الخناق على ج ــاره بـفــوزه على ضيفه
ديبورتيفو أالف ـيــس  -3صـفــر ،أم ــس األول ،في
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
على ملعب "سانتياغو برنابيو" فــي مدريد
ضغط ريال مدريد من البداية ،وأثمر الضغط هدفا
في الدقيقة  30عندما تلقى ريغيلون كرة في الجهة

اليسرى من فينيسيوس فتوغل داخــل المنطقة ومــررهــا زاحفة أمام
المرمى فتابعها بنزيمة بسهولة داخل الشباك (.)30
وطمأن فينيسيوس جماهير النادي الملكي بتسجيله الهدف الثاني،
عندما قاد هجمة منسقة مرر خاللها الكرة لماركو أسينسيو ،بديل
بايل ،فأعادها إليه األخير عرضية داخل المنطقة هيأها لنفسه وسددها
بيمناه زاحفة داخل المرمى (.)80
وأضاف الدومينيكاني ماريانو دياز ،بديل بنزيمة ،الهدف الثالث
بارتماءة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للمدافع األيمن
ألـفــارو أورديــوثــوال أسكنها بقوة الــزاويــة اليسرى البعيدة للحارس
باتشيكو (.)1+90

العثور على جثة في حطام طائرة األرجنتيني ساال
أعلن محققون بريطانيون ،أمــس ،أنهم
رصــدوا جثة في صور تحت الماء لحطام
الطائرة التي كان على متنها العب كرة القدم
األرجنتيني إيميليانو ساال والطيار ديفيد
إيبوتسون التي اختفت قبل أسبوعين فوق
البحر على بعد نحو  20كلم شمال جزيرة
غورنسي.
وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية
في بيان" :بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو
(من المركبة التي تعمل عن بعد) ،يمكن رؤية
راكب واحد بين الحطام".

وغ ــادر ســاال ( 28عــامــا) والطيار ديفيد
إبوتسون ( 59سنة) نانت (غــرب فرنسا)،
حيث كان المهاجم األرجنتيني يلعب حتى
ذل ــك الـحـيــن ،مــن أج ــل السفر إل ــى كــارديــف
(ويلز) ،لاللتحاق بفريقه الجديد كارديف
سيتي الــذي يلعب في ال ــدوري اإلنكليزي
الممتاز.
وأعلن المكتب البريطاني للتحقيقات
في الحوادث الجوية األحد لوكالة فرانس
ب ــرس أن ــه ت ــم ال ـع ـثــور عـلــى ال ـطــائــرة التي
كانت تقل ساال وطيارها في طريقهما إلى

العاصمة الويلزية كارديف قبل أن تختفي
عــن ال ـ ــرادارات فــي  21يناير الماضي فوق
البحر على بعد نحو  20كلم شمال جزيرة
غورنسي.
ولم يحدد المكتب مكان وزمــان العثور
على الـطــائــرة ،موضحا فقط أنــه سينشر
بيانا صباح االثنين.
وأثبتت عملية الفحص عن كثب بواسطة
مركبة تعمل عــن بعد أنها كانت الطائرة
المفقودة ،وأن جثة بداخلها.

شورله سيعود إلى دورتموند فالنسيا يجدد عقد قائده
في حال هبوط فولهام
باريخو حتى 2022
ج ـ ــدد ف ــال ـن ـس ـي ــا اإلس ـب ــان ــي
عقد العب وسطه وقائده داني
ب ــاري ـخ ــو سـنـتـيــن إضــافـيـتـيــن
حـتــى يــونـيــو  2022كـمــا أعـلــن
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـ ــذي ي ـح ـتــل ال ـمــركــز
الـثــامــن فــي الـ ــدوري اإلسـبــانــي
لكرة القدم اإلثنين.
ويخوض باريخو ( 29عاما)
موسمه الثامن بألوان فالنسيا
ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل الـ ـي ــه قـ ــادمـ ــا مــن
خيتافي.

أندريه شورله

وحـ ـ ـ ـ ـ ــدد فـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــا الـ ـبـ ـن ــد
الـ ـج ــزائ ــي ف ــي ال ـع ـق ــد ال ـجــديــد
لباريخو بـ  50مليون يورو.
وسجل باريخو ستة أهداف
في الموسم الحالي آخرها من
ركلة جزاء في مرمى برشلونة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ـت ـ ــي ان ـت ـه ــت
بتعادلهما  2-2السبت في كامب
نو في الدوري المحلي.

كـشــف الـمـهــاجــم أن ــدري ــه شــورلــه أن إع ــارت ــه إل ــى فــريــق فــولـهــام
اإلن ـك ـل ـيــزي سـتـنـتـهــي وس ـي ـع ــود إلـ ــى ص ـف ــوف فــري ـقــه بــوروس ـيــا
دورتموند األلماني لكرة القدم ،في حالة هبوط فولهام من الدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ه ــذا الـمــوســم .وق ــال شــورلــه ،فــي تصريحات
لمجلة "كيكر" الرياضية في عددها أمس ،إن عقد إعارته عامين إلى
ً
فولهام ،والذي يستمر حتى عام  ،2020يتضمن بندا يتيح عودته
إلى دورتموند في حالة هبوط الفريق اإلنكليزي.
ويـحـتــل فــول ـهــام ال ـمــركــز ال ـتــاســع عـشــر قـبــل األخ ـي ــر ب ــال ــدوري
اإلنكليزي بفارق سبع نقاط خلف أقرب المراكز التي تحسم بقاء
أصحابها بالدوري الممتاز.
وق ــال شــورلــه إن "ف ـتــرة إع ــارت ــي ستنتهي فــي حــالــة الـهـبــوط،
وسيجرى تفعيل بنود التعاقد مع دورتموند".

باريخو

بوسطن سلتيكس يفرمل أوكالهوما
أوقف بوسطن سلتيكس االنتصارات
المتتالية لضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر،
وألحق به الخسارة األولى في أسبوعين،
عندما تغلب عليه  ،129-134أمس األول،
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
فيما َّ
عمق ممفيس غريزلير جراح مضيفه
نيويورك نيكس بالفوز عليه .84-96
وتألق نجما الفريقين كايري إيرفينغ
(بوسطن) وبــول جــورج (أوكالهوما) في
الوقت المتبقي بتبادل التسجيل ،بيد أن
الكلمة األخيرة كانت لصانع ألعاب األول،
الذي سجل سلة حاسمة قبل  24ثانية من

النهاية ،مانحا التقدم لفريقه .125-129
وح ـق ــق بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس ف ـ ــوزه ال ــراب ــع
تواليا ،وألحق الخسارة األولى بضيفه بعد 7
انتصارات متتالية .وبقي أوكالهوما سيتي
ثــانــدر ثالثا فــي المنطقة الغربية خلف دنفر
ناغتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب
في العامين األخيرين.
وفي نيويوركُ ،مني صاحب األرض نيكس
بخسارته الرابعة عشرة تواليا ،عندما سقط
أمام ضيفه ممفيس غريزلير ،في أسوأ سلسلة
بـتــاريــخ ال ـن ــادي ،ال ــذي لــم ي ـشــارك فــي األدوار
اإلقصائية (بالي أوف) منذ عام .2013

وحقق تورونتو رابـتــورز فــوزا كبيرا على
ضيفه لوس أنجلس كليبيرز  ،103-121بفضل
كاوهي لينارد ،صاحب  18نقطة ،واإلسباني
سيرغ إيباكا ،صاحب الثنائية المزدوجة (دبل
دبل) ،بتسجيله  16نقطة مع  12متابعة.
وعــزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز
الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد  38فوزا و16
خسارة خلف ميلووكي باكس المتصدر (38
ف ــوزا و 13خ ـســارة) ،فيما ُمني لــوس أنجلس
كليبرز بخسارته الخامسة والعشرين في 54
مباراة ،وبقي ثامنا بالمنطقة الغربية.

رائعة عندما تلقى كرة ساقطة من العب
الــوســط الــدولــي الفرنسي بــول بوغبا
خلف الدفاع فروضها بيمناه وسددها
قوية بالقدم ذاتها على يمين حارس
ال ـمــرمــى ال ــدول ــي ال ــدن ـم ــارك ــي كــاسـبــر
شمايكل (.)9
وعــاد مانشستر يونايتد إلى سكة
االنتصارات بقيادة مدربه النرويجي
أولــي غونار سولسكاير بعد سقوطه
في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي ،2-2
وحقق فــوزه السابع فــي ال ــدوري منذ
تسلم األخير لمنصبه خلفا للبرتغالي
جــوزيــه مورينيو المقال مــن منصبه،
وال ـعــاشــر فــي  11م ـب ــاراة فــي مختلف
المسابقات.

سوالري يشيد بفينيسيوس
أعرب األرجنتيني سانتياغو الوري ،المدير الفني لريال مدريد،
عــن سـعــادتــه ب ــاألداء ال ــذي قــدمــه الـبــرازيـلــي الـشــاب فينيسيوس
جونيور أمام ديبورتيفو أالفيس في اللقاء الذي حسمه الميرينغي
( ،)3-0أمس األول ،ضمن الجولة الـ 22من الليغا.
وقدم فينيسيوس مردودا طيبا وسجل الهدف الثاني في اللقاء.
وقال سوالري ،في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب
سانتياغو برنابيو" :لقد قدم مباراة كبيرة ،وحظي باحتفاء كبير
ً
من جماهير البرنابيو .الالعب يستجب بشكل جيد جدا ،سواء بدأ
ً
كأساسي أو من على مقاعد البدالء .سعداء جدا بتطوره ،ونضجه
من مباراة ألخرى".

رياضة
سلة أخبار
سيميوني يرفض الحديث
عن التحكيم

رفض األرجنتيني دييغو
سيميوني ،املدير الفني ألتلتيكو
مدريد ،الحديث عن الحاالت
التحكيمية املثيرة للجدل في
مباراة فريقه أمام ريال بيتيس،
والتي انتهت بفوز الفريق
األندلسي بهدف نظيف ،أمس
األول ،ضمن الجولة الـ 22لليغا،
مؤكدا "أحقية" أصحاب األرض
باالنتصار .وقال سيميوني،
في تصريحات عقب اللقاء
الذي احتضنه ملعب بينيتو
فيامارين إنه شاهد "بوضوح"
تدخل زهير فضال مع مهاجم
فريقه ألبارو موراتا داخل منطقة
الجزاء ،معربا في الوقت ذاته
عن سعادته بتعادل املتصدر
برشلونة السبت ،إذ إنه "على
األقل لم يبتعد كثيرا بالصدارة".
ويرى سيميوني أن اللقاء "لم
يشهد فرصا كثيرة من جانب
الفريقني" ،مؤكدا أن املنافس
"استفاد من ركلة جزاء" ليحصد
النقاط الثالث.

دي ليخت ينفي شائعات
انتقاله ليوفنتوس
نفى مدافع أياكس أمستردام
الهولندي ،ماتيس دي ليخت،
شائعات اتفاقه لالنتقال إلى
صفوف يوفنتوس اإليطالي،
مشيرا إلى أن تلك الشائعات
تثير ضحكه .وقال دي ليخت في
تصريحات أدلى بها عقب مباراة
فريقه بالدوري املحلي ،ونشرتها
الصحافة اإلسبانية "استمع
للشائعات طوال العام ولتقارير
تتناول مستقبلي ،لن أنتهي إذا
ما خرجت لتكذيب كل شائعة
تخرج في وسيلة إعالم".
وأضاف "الشيء الوحيد الذي
أريد قوله هو ان هذه الشائعات
تثير ضحكي ألنها كذب".
وتتوافق تصريحات دي
ليخت ( 19عاما) مع التقارير
التي نشرتها صحيفة (موندو
ديبورتيفو).

ةديرجلا
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الدكتور شفيق الغبرا...
والهم الفلسطيني!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

خــرجــت بعض عـنــاويــن الصحف العربية
بمانشيت عريض "البابا يزور دولة اإلمارات
لـ ـي ــرس ــخ ح ـ ـ ـ ــوار األديـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـي ــن ال ـم ـس ـل ـم ـيــن
والـمـسـيـحـيـيــن ف ــي الـ ـع ــال ــم"! وه ـ ــذا يــذكــرنــي
يتسئل".
بحكاية "فيه سؤال قبل ده كان الزم ِ
وأصل الحكاية أن أحد أصدقائي المصريين
ً
روى لـنــا مــا ح ــدث لــه عـنــدمــا ك ــان طــالـبــا في
الجامعة ،إذ حاول التقرب إلى زميلة له فائقة
الجمال وفاحشة الـثــراء ،في حين كــان هو ال
ي ـكــاد يـمـلــك "م ـص ــروف س ـجــائــره" ،لـكـنــه كــان
كبعض دول النفط يعتمد على مصدر واحد...
كان يعتمد على وسامته فقط بشكل رئيسي،
مع قليل من لطافة المعشر والكاريزما.
استلطفته الفتاة ،وجلست معه ،وتبادال
أطــراف الحديث ،واتفقا على تناول العصير
فــي أحــد المقاهي بعد انـتـهــاء المحاضرات.
وقبل أن تذهب إلــى قاعة محاضراتها قالت
له" :نلتقي عند مواقف السيارات" ،ثم أردفت:
ّ
عربيتك نوعها إي ــه؟" ،فقال
"إال بالمناسبة،
وهو يبلع ريقه" :فيه ســؤال قبل ده كان الزم
يتسئل" ،ف ـ ّ
ـردت" :الـلــي هــوه إي ــه؟"ّ ،
فبين لها:
"كان الزم تسأليني؛ هو أنت عندك عربية واال
ال؟" ،فــأعــادت سؤاله عليه ،فأجابها بالنفي،
فـقــالــت ف ــي تـعــزيــة رق ـي ـقــة" :م ــش م ـهــم ،ن ــروح
بعربيتي أنا".
وفي المقهى الفاخر ،تكرر الوضع بصورة
أخ ــرى ،عـنــدمــا قــالــت" :أن ــا ع ــاوزة الچوكليت
الفالني والعصير الفالني ،وأنت عاوز إيه؟"،
فكرر لها جملته األولى" :فيه سؤال قبل ده كان
الزم يتسئل" ،فسألته وهي تحاول السيطرة
ً
عـلــى حاجبيها المرتفعين ذ ه ــوال ود هـشــة:
"اللي هوه إيه؟" ،فأجاب" :كان الزم تسأليني:
معاك في جيبك كام؟ ألني مش أد الكافيهات
الفخمة دي".
وم ــا يـحــدث اآلن ،أم ــام كــامـيــرات الصحف
وال ـف ـض ــائ ـي ــات ،م ــن "ح ـ ــوار ب ـيــن الــديــان ـت ـيــن،
المسيحية واإلسالم" ،والتساؤل عن مستقبله،
"ك ــان فيه س ــؤال قبل ده الزم يتسئل" ،وهــو:
"ماذا عن الحوار المتكرر داخل الدين اإلسالمي
نفسه ،بين الطوائف اإلســامـيــة؟ مــاذا كانت
نتيجته؟" ،ثم بعد ذلــك يمكن أن نطرح بقية
األسئلة.

شابان بين راقصات «السوبر بول»
توج نيو إنغالند باتريوتس بطال لدوري
كـ ــرة الـ ـق ــدم األم ـي ــرك ـي ــة "س ــوب ــر بـ ـ ــول" لـلـمــرة
السادسة بعد فوزه على لوس أنجلس رامس
 3-13أمــس األول فــي الـمـبــاراة النهائية ،لكن
األخـ ـي ــر دخـ ــل ال ـت ــاري ــخ م ــع ف ــري ــق الـتـشـجـيــع
الخاص به الذي ّ
ضم للمرة األولى شابين في
صفوف فتياته الراقصات.
وكان أداء نيو إنغالند أفضل بكثير من أداء
غــريـمــه ،لـكــن "ل ــوس أنـجـلــس" س ــرق األض ــواء
مع شابين رقصا ،بين الفتيات ،في صفوف
مشجعيه (تشيرليدرز) هما نابليون جينيز
وكوينتن بـيــرون فــي الـمـبــاراة النهائية على
ملعب "مــرس ـيــدس بـنــز" فــي أتــانـتــا أم ــام 75
ألف متفرج.
ً
ولم يحدث يوما في تاريخ دوري كرة القدم
األميركية الطويل ،وهي الفعاليات الرياضية

ً
األكثر تتبعا في الواليات المتحدة ،أن شارك
ذك ـ ـ ــور فـ ــي رق ـ ـصـ ــات فـ ـ ــرق ال ـت ـش ـج ـي ــع خ ــال
االستراحات.
وارت ــدى كل من نابليون جينيز وكوينتن
ً
ً
بيرون ســرواال أبيض وقميصا أزرق وأصفر
بألوان فريق رامــس ،لكنهما لم يحمال كرات
"البوم" الشهيرة مثل زميالتهما ،وقد أثارت
ً
م ـشــارك ـت ـه ـمــا س ـي ــا م ــن ردود ال ـف ـع ــل ،الـتــي
ً
كــان أغلبها إيـجــابـيــا ،على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
وسبق لفرق تشجيع راقصة أن استعانت
بـ ـشـ ـب ــاب ف ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـه ــا ،لـ ـك ــن لـ ـي ــس بـصـفــة
راق ـص ـي ــن ،وي ـب ــدو أن مـ ـب ــادرة رامـ ــس شكلت
ً
مثاال يحتذى لفرق أخرى ،من قبيل فريق نيو
ً
ّ
أورلينز الذي ضم شابا إلى صفوفه.
(أ ف ب)

د .نجم عبدالكريم

ِّ
تـكــاد الـكــويــت تحتل مـكــان ال ـصــدارة فــي تبني القضية الفلسطينية بالمحافل
ُ
ِّ
الدبلوماسية والدولية ،ففي الوقت الذي نجد العديد من الدول العربية تنسق في العلن
أو في السر مع الكيان الصهيوني العديد من األنشطة ،نجد أن رئيس مجلس األمة
الكويتي يقوم بطرد وفود الكيان الصهيوني من المشاركة في اجتماعات دولية ،ناهيك
عن موقف بعثة الكويت في األمم المتحدة ومجلس األمن ،ونشاطها الكبير في التصدي
للدول التي تسعى إلى إصدار قرارات تدين كفاح شعب فلسطين وتصنفه باإلرهاب.
***
• وقد تعايشت مع تاريخ العالقة الفلسطينية -الكويتية خالل مطالعاتي لكتاب
الدكتور شفيق الغبرا (النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت) ،فوضعني أمام
ً
حقائق كنت في ِّ
خصوصا بعد فترة الغزو الذي َّ
تعرضت له
أمس الحاجة لمعرفتها،
َ ُ
الكويت من النظام الدكتاتوري في العراق ،حيث كثر اللغط حول موقف الفلسطينيين،
َّ
لكن الدكتور الغبرا وضح في هذا الكتاب الصورة الصحيحة لما كان عليه موقف
َّ
الفلسطينيين من الـغــزو ،وبين بتحليل دقيق الـظــروف الموضوعية التي أحاطت
بالمواقف المتباينة والمتعارضة والمؤيدة.
***
• فـشــرح مــوقــف وتـصــرفــات منظمة التحرير الفلسطينية خــال األزم ــة ،وزي ــارة
ياسر عرفات للعراق بعد يومين من الغزو ،وتصويت المنظمة ضد قــرارات القمة
العربية التي ُعقدت في  10أغسطس ،والتي تشجب الغزو ،حيث تسممت العالقات
الفلسطينية -الكويتية.
وفيما تراوحت مواقف بعض قادة منظمة التحرير ،مثل :جويد ًالغصين وأبوإياد
وخالد الحسن وأبومازن ،ما بين مستنكر للغزو ،ومعتبر إياه خطأ ال يجوز ارتكابه،
ثم ظهور قادة آخرين من منظمة التحرير ،أمثال :فاروق القدومي وجورج حبش وياسر
عبد ربه ،على التلفزيون العراقي وهم ِّ
يعبرون عن تضامنهم مع النظام المعتدي.
وقد ذكر الدكتور الغبرا الكثير عن أؤلئك الذين تضامنوا مع النظام المعتدي ،وشرح
ً
بالتفصيل موقف المنظمة الذي كان مؤيدا لصدام حسين.
***
• أما عن الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في الكويت قبل جريمة الغزو ،فيشير
الدكتور الغبرا إليهم بالقول:
"جاء الغزو العراقي للكويت فجلب للفلسطينيين معه فقدان االتجاه ،فمن جهةٍ كان
المجتمع الفلسطيني في الكويت يعتمد على النظام الكويتي لتأمين عيشته وإقامته،
ومن جهة أخرى َّ
تميز هذا المجتمع بارتباط مشاعره بمصير القضية الفلسطينية.
لقد تجلى الصراع في الوسط الفلسطيني بشكل كبير بين القيم القومية والمصالح
المعيشية في تلك األزمة التي َّ
تفجرت في أغسطس ."1990
ويضيف الغبرا" :منذ بداية الغزو انقسم المجتمع الفلسطيني في الكويت إلى
مجموعات ثالث :فلسطينيين متعاطفين مع العراق بنسب مختلفة ،وفلسطينيين
معارضين للغزو متعاطفين مــع الكويت ومتيقنين مــن رعــونــة الخطوة العراقية،
وآخرين اتخذوا سبيل الحياد متيقنين أن العراق سيخرج من الكويت خالل أيام".
***
• وأشـ ــار الــدك ـتــور ال ـغ ـبــرا إل ــى أن :اإلن ـس ــان الفلسطيني اس ـت ـفــاد م ــن الــرفــاهـيــة
االقتصادية التي تمتعت بها الكويت ،كما ساهم هو في ذات الوقت لعقود بتقديم
خدماته بــإخــاص ،ويـكــاد الـمــرء يجزم بأنه لــوال الـغــزو العراقي للكويت الستمرت
العالقة لعقود مقبلة ،فالحاجة المتبادلة بين الكويت والفلسطينيين كانت اقتصادية
ومهنية وأخالقية وسياسية.
وكما بــدأت فــي أول المقال عــن موقف الكويت حيال قضية فلسطين بالمحافل
الدولية ،فهو الموقف العربي الوحيد الذي ال يعرف المساومات حول قضية العرب
األولى.

ُ
يستحمون في مياه األنهر ...لغسل اآلثام

ت ـج ـ ّـم ــع أم ـ ــس م ــاي ـي ــن الـ ـهـ ـنـ ــدوس ،فــي
م ـق ــدم ـه ــم رج ـ ـ ــال دي ـ ـ ــن ،ل ـل ـغ ـطــس ب ــاألن ـه ــر
الـمـقــدســة ،فــي أكـبــر ّ
تجمع ديـنــي بالعالم،
وهم يرددون صلوات خاصة بالمناسبة.
وفي أبرز أيام مهرجان كومبه ميال الذي
استمر عــدة أشهر ،تجمعت الحشود عند
الفجر فــي مدينة الله آبــاد بشمال البالد،
لـتـنــزل فــي الـمـيــاه عـنــد مـصــب  3أنـهــر هي
الغانج ويامونا وساراسواتي.

هربوا من الفقر
فوجدوا الموت
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــاة بـ ـح ــري ــة
ل ـم ـه ــاج ــري ــن ه ــاربـ ـي ــن مــن
أفقر دول منطقة الكاريبي،
تــم ال ـع ـثــور عـلــى جـثــث 28
ً
هــايـتـيــا ق ـضــوا ف ــي عــرض
البحر بعد غرق سفينتهم
قبالة جزر الباهاماس.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا اك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـ ـس ـ ـبـ ــت هـ ــذا
الحادث الذي وقع على بعد
 10كيلومترات مــن مدينة
م ــارش هــاربــور فــي شمال
الـبــاهــامــاس ،قــالــت الـقــوات
الـبـحــريــة ل ـهــذا األرخ ـب ـيــل،
أمس األول" :حتى اآلن ،تم
ً
إنقاذ  17شخصا وانتشال
 28جثة من المياه".
وف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ع ـل ــى
"تــويـتــر" ،وصـفــت السفارة
األميركية في هايتي هذه
ال ـس ـف ـي ـن ــة ب ــأن ـه ــا سـفـيـنــة
تـ ـ ـه ـ ــري ـ ــب أش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص م ــن
هــاي ـتــي ،وعـقـبــت " :م ــا من
ر حـلــة تستحق المخاطرة
باألرواح"( .أ ف ب)

وارتـ ـ ــدى اآلالف م ــن أف ـ ــراد طــائ ـفــة نــاغــا
سـ ــادوس الـمـتــديـنــة ،وه ــم م ــن أت ـب ــاع اإلل ــه
ال ـه ـنــدوســي ش ـيــف ،ورج ـ ــال دي ــن آخـ ــرون،
ً
أثوابا بلون الزعفران ،وقادوا الحشود إلى
الغطس في المياه الباردة.
ويعتقد الهندوس أن الغطس في مياه
األن ـهــر الـمـقــدســة يـطـ ّـهــرهــم مــن الخطيئة،
ويعتبر يــوم االثنين "اليوم الــذي ال يظهر
فيه القمر" أقــدس أيــام المهرجان الضخم

ً
الذي يمتد  48يوما ويستمر حتى  4مارس.
وتجمع أكثر من  30ألف شرطي الحتواء
حـشــود الـهــائـلــة ،ومـنــع حـصــول ح ــوادث
الـ ُ
تدافع مميتة.
ً
وش ــارك  12مـلـيــون شـخــص تـقــريـبــا في
ال ـط ـقــوس االفـتـتــاحـيــة لـلـمـهــرجــان ف ــي 15
يناير ،ومن المتوقع أن يحضر المهرجان
 120مليون شخص.
(أ ف ب)

وفيات
وليد خليفة جاسم عيسى العربيد

 56عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،ق ،8ش ،4م ،17النساء :جابر
األحمد ،ق ،1ش ،144م ،11ت55919381 ،97333418 :

عبدالرحمن عباس عبدالله العنزي

 86عاما ،شيع ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،120م ،4النساء:
الدوحة ،ق ،3ش ،1م ،17ت55111335 ،97317678 :

بدر خالد زيد فهد المطيري

 18عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـعــزاء فــي الـمـقـبــرة فـقــط ،الـنـســاء:
الفردوس ،ق ،4ش ،1ج ،4م ،9ت96634584 :

عبدالله قنبر صفر

 87عاما ،شيع ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،النساء:
السالمية ،ق ،12شــارع أب ــوذر الـغـفــاري ،ج ،3م ،35حسينية
المصطفى ،ت99866117 :

منيرة حسين علي المال

أرملة عبدالمحسن طامي المقاطع
 91عاما ،شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،2ش ،3ج ،1م ،14النساء:
الفيحاء ،ق ،3ش ،34م ،3ت99700548 ،99545388 :

منيرة زيد صالح النمش

أرملة عبدالرحمن إبراهيم العبدالهادي
 85عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :القصور،
ق ،7ش ،3م ،7النساء :صباح السالم ،ق ،13شارع األول ،ج،4
م ،24ت99512198 :

مواعيد الصالة
الفجر

05:14

الشروق

06:36

الظهر

12:02

العصر

03:07

المغرب

05:29

العشاء

06:48

الطقس والبحر
العظمى 19
الصغرى 09
ً
أعلى مد  01:35ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  07:16صب ــاحـ ـ ــا
 06:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

