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« »Romaأفضل فيلم
في «بافتا» البريطانية ص ١٧

األمير :محبتنا لكل آل سعود
من عبدالعزيز ...إلى سلمان

«الملك فهد كان نعم اإلنسان لفضله الكبير على الكويت ومواقفه خالدة ستذكرها األجيال»
● ولي العهد يحضر معرض «الفهد ...روح القيادة» وأوبريت «أخوة راسخة»
● بن فهد :لو كان الراحل بيننا ما اختار غير الكويت الستضافة االحتفالية

محليات

٠٤
رئيس الوزراء ينقل
رسالة من األمير
إلى العاهل األردني

اقتصاد

11
«التجاري» يربح 63.8
مليون دينار في 2018
بنمو %15

محليات
األمير يطلع على صور من معرض «الفهد ...روح القيادة» بحضور أعضاء الوفد السعودي
أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن
مآثر خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد
بن عبدالعزيز ومواقفه التي تجسدت في أصعب
ما مر به الوطن العزيز من محن «ستبقى خالدة في
التاريخ واألذهان وستذكرها األجيال».
وأضـ ـ ــاف سـ ـم ــوه ،خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه ،صــاحـ َـبــي
السمو الملكي األمـيــريــن محمد وسـعــود بــن فهد
بن عبدالعزيز ،وأصحاب السمو الملكي ،واألمراء،
والوفد المرافق لهم ،بمناسبة حفل افتتاح فعاليات

٠٧

سمو ولي العهد في معرض «الفهد»

معرض «الفهد ...روح القيادة» في الكويت« :يشرفنا
بأنكم عيال إنسان ،ونعم اإلنسان ،وأمــام أحفاده
وأوالده الذين قد يسمعوننا اآلن نقول إننا نكن
له ،رحمه الله ،كل االحترام والتقدير ،فقد كان له
الفضل الكبير على الكويت».
وأعرب سموه عما يكنه من محبة «لكل آل سعود
ً
من الملك عبدالعزيز إلى الملك سلمان» ،مؤكدا بالغ
تقديره واع ـتــزازه بالعالقات األخــويــة التاريخية
ً
الراسخة مع المملكة ،قيادة وحكومة وشعبا.

في السياق ،شمل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحـمــد ،بحضوره ،حفل افتتاح معرض «الفهد»
في مركز جابر الثقافي ،إلى جانب حضور سموه
أوبريت «أخوة راسخة».
من جهته ،توجه األمير محمد بن فهد بالشكر
والتقدير إلى سمو أمير البالد على رعايته الكريمة
للمعرض وحــرصــه على استضافة الـكــويــت هذه
ً
المناسبة الغالية ،مبينا أن ذلك «يعكس بوضوح
حجم ما يربط الكويت والمملكة من وشائج».

وأضـ ــاف بــن فـهــد أن اخـتـيــار الـكــويــت كمحطة
خــارج ـيــة أولـ ــى ل ـه ــذا ال ـم ـعــرض دل ـي ــل ع ـلــى عمق
ً
العالقة ،معقبا« :لــو كــان الراحل بيننا لما اختار
غيرها ،إذ إن رصيد العالقة العميقة بين البلدين
يفرض هذا االختيار ويؤكده».
واعتبر أن «العالقة التاريخية التي تربط المملكة
والكويت هي النموذج الفريد لما ينبغي أن تكون
عليه العالقة بين شقيقين جمعتهما وشائج ّ
دونها
التاريخ في صفحاته البيضاء المشرقة»03 .

«التربية»« :بصمة المعلمين» الحكومة لمستأجري «المباركية» المتضررين
مستمرة والمناقصة أمام «الرقابية»
القضاء
أمامكم
اإليجارات:
رفع
من
●
ً
ً
فهد الرمضان

أكــدت مصادر تربوية رفيعة ،أن وزارة
التربية ماضية في إجراءات طرح مناقصة
تــوفـيــر األج ـه ــزة ال ـخــاصــة بـتــركـيــب نـظــام
البصمة اإللكترونية للعاملين في المدارس
الـحـكــومـيــة مــن هـيـئــات تعليمية وإداري ــة
وإش ــراف ـي ــة ،مــوضـحــة أن ه ــذه اإلج ـ ــراءات
أودع ــت لــدى الـجـهــات الــرقــابـيــة المسبقة،
وهي في مراحلها األخيرة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن
ً
«التربية» سبق أن ّ
خصصت مليونا و100
أل ــف دي ـن ــار ل ـهــذه ال ـم ـنــاق ـصــة ،لـتــركـيــب 3
أج ـه ــزة بـصـمــة ف ــي ك ــل م ــدرس ــة حـكــومـيــة،
الفتة إلى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ قرارات

اقتصاديات
خصخصة القطاع النفطي
بين مخاطر التنفيذ وتحدي
الجاهزية
١٢

ديــوان الخدمة المدنية ذات الصلة بآلية
إثبات الحضور واالنصراف ،والتي طالب
الجهات الحكومية بتطبيقها على جميع
الموظفين الحكوميين.
وأضــافــت أنــه مــن المتوقع االنتهاء من
إجراءات هذه المناقصة خالل الفترة القليلة
المقبلة ،على أن يبدأ تطبيق «البصمة» على
العاملين بالمدارس مطلع العام الدراسي
المقبل  ،2020/2019مشيرة إلى أن قياديي
«التربية» ال يزالون يأملون إقناع مسؤولي
«الخدمة المدنية» بالطبيعة الخاصة لعمل
المعلمين ،والتي تتطلب مراعاتهم فيما
يتعلق بطرق إثبات حضورهم وانصرافهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة
للوصول إلى حل يتضمن إثبات 02

١٠

سيولة البورصة تتجاوز
 21مليون دينار ...ومكاسب
للسوق األول
١٠

●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت ق ـ ــال ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـم ــراف ــق
الـبــرلـمــانـيــة إن إزالـ ــة مـجـمــع الـصــوابــر
ال ـس ـك ـنــي أم ــر م ـح ـســوم بــالـنـسـبــة إلــى
ً
ال ـح ـكــومــة ب ـعــدمــا ت ــم تـثـمـيـنــه ك ــام ــا،
َ َّ
وتسلم أصحاب الشقق مبالغ التثمين،

كـشـفــت الـلـجـنــة أن ال ـح ـكــومــة ت ــرى أن
للشركة الفائزة بإدارة سوق المباركية،
بناء على مزايدة تم طرحها ،الحق في
رفع إيجارات محالته و«على المتضرر
من المستأجرين اللجوء للقضاء».
وصرح رئيس اللجنة النائب محمد
ال ـه ــدي ــة ،ع ـقــب اج ـت ـمــاع ـهــا أم ـ ــس ،بــأن
الموقف الحكومي في هــذا الموضوع

ً
ج ــان ـب ــه ال ـ ـصـ ــواب ،م ـب ـي ـنــا أن الـلـجـنــة
سـتـعـقــد اج ـت ـم ــاع ــات أخ ـ ــرى ل ـل ـخــروج
بتوصيات ترفعها إلى مجلس األمة.
وعــن «الـصــوابــر» ،أوضــح الهدية أن
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة أك ــدت أن مجلس
الــوزراء هو الجهة المعنية ،وقد اتخذ
ق ـ ــراره ب ــإزال ــة ال ـم ــوق ــع ،بـيـنـمــا ال ي ــزال
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة 02

إيران تحيي الذكرى الـ  40للثورة بخطاب حربي
● خامنئي سيعلن خليفته خالل أسبوعين
● باسيل «يهدي» إلى ظريف مقاطعة لبنان لـ «وارسو»
●

 3مستويات للتقاص
في المرحلة النهائية
من تطوير البورصة

● «المرافق» :إزالة مجمع الصوابر محسومة حكوميا بعد تثمينه كامال
● الشطي لـ ةديرجلا :.عمل اللجان بطيء ونتطلع إلى إنجاز «األحوال الجعفرية»

طهران  -بيروت  -ةديرجلا

•

هيمنت نبرة ٍّ
تحد وتصعيد عسكري على
خطابات المسؤولين اإليرانيين أمــس ،خالل
إحياء الذكرى الـ  40للثورة التي أطاحت نظام
ال ـش ــاه ف ــي  11ف ـبــرايــر  ،1979وجـ ــاء ت بنظام
إسالمي يقوم على مبدأ الولي الفقيه.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء
الرسمية (إرنــا) عن موقع المرشد األعلى علي
خامنئي ،أنه يستعد إلصدار إعالن مهم بشأن
ً
"المرحلة الثانية" للمضي قدما بالثورة.
وقالت مصادر لـ "الجريدة" ،إن إعالن خامنئي
رب ـمــا ي ـصــدر خ ــال أس ـبــوع ـيــن ،وه ــو متعلق
بتعيين خليفة له ،مضيفة أن صادق الريجاني
رئيس السلطة القضائية الذي ستنتهي واليته
فــي أغسطس المقبل ،ال ي ــزال الـمــرشــح األوفــر
ً
ح ـظ ــا ،رغ ــم أن ت ـيــار الــرئ ـيــس حـســن روحــانــي
َ
يضغط ليعلن خامنئي مجلس قيادة يخلفه
ً
بدال من شخص واحد ،وهو المشروع الذي كان
اقترحه الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني.
إلى ذلك ،قال روحاني أمام تجمع حاشد في
طهران" :أصبحنا أقوى من أي وقت مضى ،لذلك

ً
لن نستأذن أحدا في تعزيز قدراتنا العسكرية
والـصــاروخـيــة بمختلف أنــواعـهــا ،لـلــدفــاع عن
بالدنا".
وأضاف روحاني "صمدنا وانتصرنا على كل
المؤامرات بفضل إسالمية النظام وجمهوريته،
ول ــو كــانــت ثــورتـنــا وطـنـيــة ولـيـســت إســامـيــة
ً
لما صـمــدت بــوجــه كــل ال ـمــؤامــرات" ،مــؤكــدا أن
الضغوط والعقوبات التي تفرضها واشنطن
لن تنجح في قصم ظهر النظام.
في موازاة ذلك ،أطلق مساعد قائد "الحرس
ال ـثــوري" لـلـشــؤون السياسية يــد الـلــه جــوانــي
تهديدات بمحو مدينتي تل أبيب وحيفا من
ً
على األرض ،إذا شنت الواليات المتحدة هجوما
على بالده.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،وب ـي ـن ـم ــا ت ــوج ــه وزيـ ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى المجر
ً
في جولة تشمل أيضا سلوفاكيا ،وتنتهي في
بولندا حيث سيشارك في مؤتمر وارسو ،أعلن
وزيــر الخارجية اللبناني جـبــران باسيل ،في
مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره
اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف ،مقاطعة لبنان
لمؤتمر وارسو.
02

«شيشة المقاهي» تشعل
خالفات جلسة «البلدي»

قصر العدل

٠٦

عشرات الفتيات أمام
«الجنايات» بتعاطي
المواد المخدرة وبعضهن
ّ
بمعية أزواجهن!

دوليات

23

واشنطن :عشرات آالف
«الدواعش» في سورية
والعراق

رياضة

25
إيرانية في صورة مع مجسم للخميني مؤسس النظام اإلسالمي اإليراني في طهران أمس (رويترز)

األبيض في مواجهة
غامضة أمام ذوب آهن
بأصفهان

ةديرجلا

•
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لمرضىً السرطان :ال تيأسوا «كلكم بقلوبنا»
األمير
ً

سموه استقبل وفدا سعوديا واطلع من العيدي على موقع التبرع بالخاليا الجذعية

ً
األمير مستقبال بان كي مون

لقائي مع
األمير منحني
أفضل جرعة
أمل إيجابية
لمواجهة
المرض

شيماء العيدي

ً
صاحب السمو مستقبال أعضاء الوفد السعودي
استقبل صــاحــب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بقصر بيان أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه صــاحــب
السمو الملكي األمـيــر محمد بن
ف ـهــد ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وصــاحــب
السمو الملكي األمـيــر سعود بن
ف ـهــد ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ،وأص ـحــاب
السمو الملكي واألمـ ــراء ،والــوفــد
الـمــرافــق ،بمناسبة حفل افتتاح
فـعــالـيــات م ـعــرض "ال ـف ـه ــد ...روح
القيادة" والذي يدور حول تاريخ
خــادم الحرمين الشريفين الملك
فهد بن عبدالعزيز  -رحمه الله -
والمقام في الكويت.
وأعرب سموه عن بالغ تقديره
واعـ ـ ـت ـ ــزازه ب ــال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
التاريخية الراسخة بين الكويت
والمملكة الشقيقة ،قيادة وحكومة
وش ـع ـبــا ،مـسـتــذكــرا س ـمــوه مــآثــر
ومواقف خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـلــك ف ـهــد  -ط ـيــب ال ـل ــه ث ـ ــراه –
"والتي تجسدت في أصعب المحن
ال ـتــي م ــرت عـلــى ال ــوط ــن الـعــزيــز،
وس ـت ـب ـق ــى خـ ــالـ ــدة فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
واألذهان وستذكرها األجيال".

وتـلـقــى سـمــوه هــديــة تــذكــاريــة
بهذه المناسبة.
وأقـ ـ ـ ــام ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ب ــدار
سلوى ظهر امس ،بحضور سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
مــأدبــة غ ــداء على شــرف اصحاب
الـسـمــو الملكي واألم ـ ــراء والــوفــد
المرافق.
واستقبل سموه ،بقصر بيان،
وزير الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ورئيسي المجلس
االسـتـشــاري لمركز بــان كــي مون
للمواطنة العالمية األمين العام
الـســابــق لــأمــم المتحدة بــان كي
مـ ــون ،ورئ ـي ــس الـنـمـســا الـســابــق
الدكتور هاينز فيشر ،بمناسبة
انعقاد االجتماع الثالث للمجلس
االستشاري للمركز ،والمشاركة في
منتدى تمكين المرأة وتعزيز دور
الـشـبــاب فــي التنمية والمواطنة
والمقام بالكويت.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه مـحــافــظ
جنوب سيناء بجمهورية مصر
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خـ ــالـ ــد ف ـ ـ ــودة،
بمناسبة زيارته للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزي ــر شــؤون
الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي

الجراح ومحافظ الفروانية الشيخ
فيصل الحمود.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه شـيـمــاء
العيدي بمناسبة حصولها على
ج ــائ ــزة وشـ ـ ــاح ال ـك ــوي ــت لـلـعـمــل
اإلنساني من قبل جمعية ملتقى
الكويت الخيري.

وشاح الكويت
وأكدت المواطنة شيماء يوسف
ال ـع ـيــدي ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى جــائــزة
وشــاح الكويت للعمل اإلنساني،
أن لـقــاء هــا سمو أمـيــر الـبــاد بث
فيها أفـضــل جــرعــة أمــل إيجابية
لمواجهة مرض السرطان.
وق ــال ــت ال ـع ـيــدي ،ف ــي تصريح
عقب لقائها صاحب السمو أمس،
إنها حققت حلم الطفولة برؤية
سموه وتقديمها له شهادة وشاح
ال ـكــويــت لـلـعـمــل اإلن ـس ــان ــي الـتــي
حصلت عليها من جمعية ملتقى
الكويت الخيري ،ألن سموه قائد
اإلن ـســان ـيــة ،وه ــي سـفـيــرة العمل
اإلنساني للشباب بالوطن العربي.
وبـ ّـيـنــت أن سـمــوه دعــاهــا لكي
ال تـ ـي ــأس م ــن رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ال ــذي

ب ـم ـش ـي ـئ ـتــه ي ـش ـف ــى كـ ــل م ــري ــض،
حيث نقل سموه للعيدي تحياته
لمرضى السرطان ،ودعاهم أيضا
أال ييأسوا ،وأن يجعلوا دعاءهم
ل ـل ــه تـ ـع ــال ــى ،ق ــائ ــا لـ ـه ــم« :ك ـل ـكــم
بقلوبنا».
وأشارت إلى أنها قدمت لسموه
ك ـتــاب ـهــا الـ ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه لـيـكــون
البيع بالكامل ألطـفــال السرطان
الـمـنـكــوبـيــن غـيــر ال ـق ــادري ــن على
العالج ،معللة ذلك «ألن حنا عيال
الخير وأبونا أبو الخير».
وأضــافــت أنـهــا قــدمــت لسموه
أي ـضــا شــرحــا ع ــن مــوقــع الـتـبــرع
بـ ــال ـ ـخـ ــايـ ــا ال ـ ـجـ ــذع ـ ـيـ ــة ألط ـ ـفـ ــال
السرطان بالعالم بالمجان ،الذي
أسسته ،حيث أنه يتكفل بأن يؤخذ
الشخص المتبرع إلى الطفل أينما
كان ،حتى يتكفل بعالجه وبإقامته
ف ــي الـمـسـتـشـفــى م ــدة يــوم ـيــن أو
ثــاثــة أي ــام على حـســاب الموقع،
موضحة لسموه أن الموقع موثق
من منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أن هذا الموقع هو
أول موقع عربي عالمي بالتبرع
ال ـم ـجــانــي ت ـمــت تـسـمـيـتــه بــاســم
«الكويت أمانة» ،ألن سفارة الكويت

فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ــذل ــت ق ـص ــارى
جـهــدهــا لـلــوقــوف مـعـهــا ،مشيرة
أن رسالتها كانت إيصال صوت
االنـســان الكويتي الـقــادر ،وأنــه ال
شــيء يقف أمــامــه ،حيث واجهت
ه ـ ــذا الـ ـم ــرض ب ــاب ـت ـس ــام ــة وق ــوة
وإيجابية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت إن ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــل
واإليـجــابـيــة تستمدهما مــن الله
سـبـحــانــه وت ـعــالــى ،ث ــم م ــن سمو
األمير ،معربة عن فرحتها الشديدة
بـ ـلـ ـق ــاء س ـ ـم ـ ــوه ،وأن ـ ـه ـ ــا أح ـس ــت
باألمان ،إذ عاملها سموه معاملة
األب الحنون على ابنته.
ودعت العيدي المولى عز وجل
أن يحفظ سمو أمير البالد من كل
م ـك ــروه ،وأن يـطـيــل ب ـقــاءه سندا
وذخرا للوطن والمواطنين.
ت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد رسالة
خ ـط ـيــة م ــن ال ــرئ ـي ــس الـنـيـجـيــري
محمد بخاري تتعلق بالعالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن
وال ـش ـع ـب ـيــن ال ـصــدي ـق ـيــن وس ـبــل
تنميتها في كل المجاالت.
سلم الرسالة إلى وزير شؤون
الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي

ً
سموه مستقبال شيماء العيدي
الـ ـج ــراح ال ـم ـب ـعــوثــان ال ـخــاصــان
لــرئ ـيــس نـيـجـيــريــا الـبــروفـيـســور
إبراهيم غامباري ،والدكتور محمد
انديمي.
فــي مـجــال آخ ــر ،بـعــث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى الرئيس

اإلي ــران ــي د .حسن روحــانــي ّ
عبر
فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
متمنيا له موفور الصحة والعافية
ول ـل ـب ـلــد ال ـص ــدي ــق دوام ال ـت ـقــدم
واالزدهار.

ً
إطالق اسم صاحب السمو على شارع فيشر :دعم أميري لمركز بان كي مون :دور األمير القيادي إنسانيا
ّ
قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ
وفي حل النزاعات محل تقدير
أعلن محافظ جنوب سيناء الـلــواء خالد
ف ــودة إط ــاق اس ــم سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
صباح األحمد على شــارع قاعة المؤتمرات
الرئيسية أحد أهم شوارع مدينة شرم الشيخ.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ام ــس عقب
جلسة مباحثات رسمية عقدها كل من محافظ
الفروانية الشيخ فيصل الحمود مع اللواء
فودة تناولت سبل تعزيز العالقات الثنائية
بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا ذات
االهتمام المشترك.

ونقل البيان عن فودة قوله إن إطالق اسم
سمو األمـيــر على هــذا الـشــارع يــأتــي تقديرا
لما تكنه قـيــادة وحكومة وشـعــب مصر من
محبة خاصة للكويت وقادتها السيما مكانة
سموه ودوره الداعم لمصر وشعبها.
وذك ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن ال ـط ــرف ـي ــن ات ـف ـق ــا عـلــى
االعــان عن توقيع اتفاقية توأمة وتــآخ بين
الـمـحــافـظـتـيــن ل ـل ـت ـعــاون مـسـتـقـبــا وتـبــادل
التجارب والخبرات على جميع الصعد.

قال رئيس النمسا السابق ،د .هاينز فيشر ،إن سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد أكد دعمه الكامل ألهداف مركز
"بان كي مون" اإلنسانية وأهداف دعم التنمية المستدامة.
وأعرب فيشر ،الذي يرأس حاليا المجلس االستشاري لمركز
بان كي مون للمواطنة العالمية إلى جانب األمين العام السابق
لألمم المتحدة بان كي مون ،في تصريح صحافي عقب لقائه
سمو األمـيــر ،عــن شـعــوره بالفخر واالع ـتــزاز الستقباله من
قبل سموه.
وذك ــر أن الـلـقــاء مــع سـمــوه ك ــان ودودا ونــاجـحــا للغاية،
مبديا إعجابه الكبير لكون سموه على اطالع كبير في مجال
دعم العالقات الثنائية بين الكويت وكل من النمسا وكوريا
الجنوبية.

الخراز :لجنة دائمة لمتابعة قضايا األسرة
«المجلس األعلى» ناقش ترسيخ مقومات المجتمع الصالح
●

جورج عاطف

كـشــف وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة رئيس
المجلس االعلى لشؤون االســرة سعد الخراز
عن موافقة المجلس على تشكيل لجنة دائمة
للتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة قضايا
االسرة ذات الصلة بعمل المجلس بهدف ضمان
ع ــدم تــداخــل االخـتـصــاصــات وتــوحـيــد جهود
الدولة حول القضايا المتعلقة بشؤون االسرة.
جــاء ذلــك في تصريح ادلــى به الخراز عقب
ترؤسه اجتماع المجلس االعلى لشؤون االسرة
بحضور وزيــر الصحة الشيخ الدكتور باسل
الصباح ،ووكيلة وزارة الـشــؤون االجتماعية
بــاالنــابــة ه ـنــاء ال ـه ــاج ــري ،وعـ ــدد م ــن اعـضــاء
المجلس االعلى لشؤون االسرة.
وذك ــر ال ـخ ــراز ان الـمـجـلــس اعـتـمــد تـقــاريــر
ودراسات فرق المجلس االعلى لشؤون االسرة

ومنها الفريق القانوني وفريق االرشاد االسري
وفريق مراكز االيواء وفريق المرصد االجتماعي.
وأضاف ان االجتماع ناقش تقرير انجازات
المجلس ومنها تقرير الملتقى الثاني حول
مـيــزانـيــة االس ـ ــرة حـيــث ق ــرر الـمـجـلــس العمل
بالتوصيات الصادرة عن الملتقى وتعميمها
عـلــى الـجـهــات المعنية فــي الــدولــة كــل حسب
اخـتـصــاصــاتــه ،ومنها نشر ثقافة االقتصاد
وتعزيز المعرفة وترسيخ مقومات المجتمع
ال ـص ــال ــح وانـ ـش ــاء م ــرص ــد ل ـج ـمــع وتـصـنـيــف
وت ـح ـل ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـت ـن ـم ـيــة
االجتماعية المستدامة باالضافة الــى غرس
القيم في النشء والطلبة بمختلف مستوياتهم
الدراسية.
وكـ ـش ــف ال ـ ـخـ ــراز ان ـ ــه ت ــم خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع
استعراض الهيكل التنظيمي للمجلس االعلى
لشؤون االســرة المعروض حاليا على ديــوان

ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة الع ـت ـم ــاده ،م ـش ـيــرا ال ــى ان
الهيكل يتضمن وحدتين رئيسيتين هما قسم
ال ـشــؤون الـقــانــونـيــة واالم ـيــن ال ـعــام للمجلس
االعلى لشؤون االسرة واختصاصات كل وحدة،
وادارة مكتب االمين العام وتشتمل على اربعة
اقـســام هــي الـشــؤون االداري ــة والمالية ،وقسم
الـخــدمــات الـعــامــة ،وقـســم االع ــام والـعــاقــات،
وقسم التكنولوجيا ونظم المعلومات ،فضال
عن ادارة مركز الحماية وتتبعها ثالثة اقسام
هي قسم المتابعة واالستقبال ،وقسم االستماع،
وقسم االيواء.
واشار الى مناقشة اجتماع "االعلى لشؤون
االس ـ ــرة" لـمــاحـظــات الـفــريــق الـقــانــونــي حــول
مـشــروع قــانــون تنظيم مــزاولــة مهنة االرشــاد
النفسي ،الفتا انه تم االتفاق على ان يتم تضمين
مواد هذا القانون كملحق على قانون الصحة
النفسية دون الحاجة القرار قانون جديد.

قنصلنا بإسطنبول :مراعاة اإلجراءات
القانونية لشراء العقارات في تركيا
المحمد :مستعدون لتقديم المشورة للمواطنين قبل توقيع العقد
دعـ ــا ال ـق ـن ـصــل الـ ـع ــام ل ـل ـكــويــت فــي
اس ـط ـن ـب ــول م ـح ـمــد ال ـم ـح ـم ــد ،أم ــس،
المواطنين الكويتيين الراغبين في
شــراء ا لـعـقــارات وا لــو حــدات السكنية
في تركيا إلى ضــرورة مراعاة اتباع
اإلج ـ ـ ــراء اتالـصـحـيـحــة وال ـقــانــون ـيــة
بهذا الشأن.
وقال القنصل المحمدفي تصريح
لـ ـ ـ " ك ـ ــو ن ـ ــا" ان مـ ــن أ ب ـ ـ ــرز اإل ج ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـ ــواج ـ ــب م ــراع ــاتـ ـه ــا ت ــوكـ ـي ــلم ـح ــام
م ـع ـت ـمــد وت ــوق ـي ــع ع ـق ــد الـ ـش ــراء أم ــام
كاتب العدل ا لــذي سيوضح ويشرح
كــافــة ب ـنــود االت ـف ــاق بــوجــود مـتــرجــم
معتمد.

و شــدد على ض ــرورة اال نـتـبــاه قبل
ش ـ ــراء ال ـع ـق ــار م ــن ال ـت ــأك ــد ان وثـيـقــة
الملكية للعقار او ا لــو حــدة السكنية
(ا ل ـطــا بــو) غـيــر مــر هــو نــة لــدى البنوك
وليس عليها أي خالفات قانونية.
وأكـ ـ ــد ض ـ ـ ــرورة اطـ ـ ــاع ال ـم ـش ـتــري
ومـ ـع ــرف ــة ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـشـ ـه ــري ــة ال ـت ــي
س ـيــدف ـع ـهــا ف ــي ح ـ ــال شـ ـ ــراء ال ـع ـق ــار،
و كــذ لــك ا لــر ســوم السنوية التي تدفع
للبلدية،موضحا أنها تختلف حسب
المنطقة وطبيعة العقار والمساحة.
ولفت إلى اهمية ان يطلع المشتري
على موقع العقار او الوحدة السكنية
المراد شراؤها من خالل زيارة موقع

ال ـع ـق ــار ل ـل ـتــأكــد م ـن ــه ق ـب ــل الـ ـب ــدء فــي
إجراء ات الشراء.
و ب ـيــن ا لـمـحـمــد ان ر س ــوم تسجيل
ال ــوح ــدة ال ـس ـك ـنـيــة ه ــي بــالـمـنــاصـفــة
م ــا ب ـي ــن ال ـب ــائ ــع وال ـم ـش ـت ــري ول ـيــس
ص ـح ـي ـحــا أن تـ ـك ــون ب ــا ل ـك ــا م ــل عـلــى
االخير ما لم يقر المشتري بذلك في
عقد البيع.
وجـ ـ ــدد ال ـق ـن ـص ــل الـ ـع ــام ال ـكــوي ـتــي
استعداد القنصلية لتقديم المشورة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
الراغبينفي شراء عقارات قبل توقيع
عـ ـق ــد الـ ـبـ ـي ــعب ـ ـهـ ــدف ت ــوضـ ـي ــح ك ــاف ــة
النقاط المتعلقة بهذا الشأن.

أعرب األمين العام السابق لألمم المتحدة ،بان كي
مون ،عن التقدير البالغ لدور سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ال ـق ـي ــادي ف ــي م ـجــال ال ـع ـمــل الـخـيــري
اإلنساني العالمي وبمجال الوساطات في النزاعات
بالشرق األوسط.
وقال كي مون ،الذي يرأس حاليا المجلس االستشاري
لمركز «بان كي مون» للمواطنة العالمية ،في تصريح
صحافي ،خــال لقائه سمو أمير الـبــاد أم ــس« :نقدر
دور سموكم البارز في الوساطة بين قطر والسعودية،
ودوركم البارز في الوساطة بموضوع اليمن وأيضا في

دعمكم بالشأن اإليراني» .وأضاف أن هذه األمور كلها
سيذكرها ويقدرها العالم لسموه ولقيادته ،منوها
في الوقت ذاته بتطور العالقات اإليجابية بين الكويت
والـعــراق ،مع التمنيات بأن يرجع الوضع في الخليج
ودول مجلس التعاون إلى ما كان عليه سابقا.
وأف ــاد بــأن «الـكــويــت هــي البلد الــوحـيــد فــي منطقة
الخليج الذي يلعب دور الوساطة والتسامح والمصالحة
بين دول المنطقة بالخليج ،وإذا كان هناك أي دور ترونه
سموكم أن يكون لمركز (بــان كــي مــون) فأنا على أتم
االستعداد لدعمكم».

الصالح يثمن جهود «شامل  »5لمواجهة األزمات
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محمد الشرهان

استقبل نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مـجـلــس ال ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح
أمـ ـ ــس الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ــإدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ال ـفــريــق خــالــد
ال ـم ـك ــراد ،يــراف ـقــه نــائــب الـمــديــر
الـعــام لـشــؤون قـطــاع المكافحة
اللواء جمال البليهيص ،ومدير
اط ـ ـف ـ ــاء مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة
ورئيس فريق "تمرين شامل "5
الـعـقـيــد م ـعــاذ ال ـح ـمــادي ،وذلــك
بمناسبة دع ــم الـصــالــح لفريق
الـعـمــل ،وتــذلـيــل الـمـعــوقــات من
امـ ــام فــريــق ال ـت ـمــريــن ،مـمــا كــان
ل ــه االث ـ ــر االي ـج ــاب ــي ف ــي نـجــاح
التمرين الذي أقيم بمشاركة 30
جهة حكومية.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـج ـه ــود

ً
الصالح مستقبال المكراد
ج ـم ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن،
ومـسـتــوى الـتـعــاون والتنسيق
لتطبيق ا لـخـطــط فـيـمــا بينهم
لضمان التكامل بوقت األزمات
والكوارث ،ونوه في الوقت ذاته

الحكومة لمستأجري «المباركية»...

ً
والفنون واآلداب متمسكا برأيه بأن ُيضم هذا المجمع إلى المعالم
ً
التراثية ،الفتا إلى أن البلدية أوضحت أن رؤية الكويت تتضمن إزالة
المجمع ،وأن هذا األمر موضوع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام .٢٠١١
وكـشــف الهدية أن إدارة أمــاك الــدولــة أكــدت أن أمــر ذلــك المجمع
محسوم ،ألنــه «تــم تثمينه بالكامل ،كما تــم تسليم أصـحــاب الشقق
السكنية مبالغ التثمين».
إلــى ذل ــك ،انتقد رئـيــس اللجنة التشريعية الـنــائــب خــالــد الشطي
بــطء تعاطي اللجان البرلمانية مع اقتراحات النواب التي أنجزتها
ً
«التشريعية» من الناحية الدستورية ،مؤكدا ،في تصريح لـ «الجريدة»،
أهمية قانون األحوال الجعفرية ألبناء المذهب الشيعي ،والذي «نتطلع
إلــى إنجازه خــال دور االنعقاد الحالي ،ونحتاج إلــى تعاون نيابي
وحكومي» من أجل هذا الغرض.
ب ــدوره ،أكــد النائب ريــاض العدساني أن «منصة االسـتـجــواب لن
ً
تستثني أحدا من الــوزراء المتقاعسين عن أداء واجباتهم في قضية
ً
عطايا بعض النواب وتضخم حساباتهم» ،مشددا على استمراره في
ً
متابعة وكشف تفاصيل القضية التي أثارها وتضم نوابا حاليين
وسابقين.
وصرح العدساني أمس بأن «وزير الداخلية هو المسؤول عن جهاز
أمن الدولة ،ووزير المالية هو المسؤول عن وحدة التحريات المالية»،
ً
مطالبا بضرورة كشف المتورطين.
ولفت إلى أن أحد النواب الحاليين اعترف بتقديمه عطايا «وإذا ثبتت

بالمقدم مشاري الفرس رئيس
قـ ـس ــم الـ ـخـ ـط ــط وال ـم ـع ـل ــوم ــات
فــي ادارة الـعـمـلـيــات الـمــركــزيــة
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ضـ ـم ــه ال ـ ـ ــى ف ــري ــق
التقييم واالستجابة للكوارث
الـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة ،لكونه

أول خـبـيــر كــويـتــي متخصص
ف ــي ادارة األزم ـ ـ ــات والـ ـك ــوارث
ً
ينضم الى هذا الفريق ،متمنيا
له التوفيق والسداد لرفع اسم
الكويت في هذا المجال.

صحة هذا الكالم فسيكون ذلك بمثابة رشوة ،ولذا سيتم التحقيق بهذا
ً
األمر» ،مطالبا وحدة التحريات المالية بفحص ملف النائب السابق
عبدالله التميمي ألنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه يطلب مساعدات
من رئيس الوزراء.
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«التربية»« :بصمة المعلمين»...

حضور المعلمين بالبصمة في الفترة الصباحية فقط ،على أن ُيستغنى
عن هذا اإلجراء في نهاية الدوام ،للمساهمة في إعطائهم حرية الحركة،
السيما فيما يخص حضور ال ــدورات التدريبية ،وحصص التنمية
وغيرها من األمور التي تهم الميدان التربوي.

إيران تحيي الذكرى الـ ...40

ُّ
وقــال باسيل ،إن قــرار المقاطعة "ات ِخذ لسببين؛ األول حضور
إســرائـيــل ،والـثــانــي الــوجـهــة المعطاة لــه ،ونـحــن نـنــأى بأنفسنا،
ويمكننا أن نكون بأي محور جامع" ،فرد ظريف بتثمين الموقف
اللبناني.
22
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻔﻬﺪ ...روح اﻟﻘﻴﺎدة« ﻳﺠﺴﺪ اﻷﺧﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

• وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ وأﻣﺮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
• ﺑﻦ ﻓﻬﺪ :اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ أوﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻔﺮﺿﻪ رﺻﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ أوﺑﺮﻳﺖ )أﺧﻮة راﺳﺨﺔ(

ﺳﻤﻮه ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد واﻷﻣﺮاء وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت أوﺑــﺮﻳــﺖ "أﺧ ــﻮة راﺳ ـﺨــﺔ" وﻣـﻌــﺮض
"اﻟﻔﻬﺪ ...روح اﻟﻘﻴﺎدة" ،ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،وﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻓﻬﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣــﺮاء ،وﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وأﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺟــﺎء ﻓﻴﻬﺎ :ﺑﺪاﻳﺔ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ وﺷﺎﺋﺞ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان".
وأﺿـ ـ ــﺎف" :ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﻧ ـﻘ ــﻞ ﻟ ـﻜــﻢ ﺗ ـﺤ ـﻴــﺎت ﺧـ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ

اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ وﺳ ـﻤــﻮ وﻟــﻲ
ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﺷﻌﺐ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ"،
ﻣﺴﺘﻄﺮدا" :أﺟﺰم أﻧﻨﻲ ﻻ أﺣﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﻣﺒﺮرات
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺤﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أوﻟــﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﺮض؛
ﻷﻧﻨﻲ أدرك ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻮ أن اﻟﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻤﺎ اﺧﺘﺎر ﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻛــﻮن رﺻـﻴــﺪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻳـﻔــﺮض ﻫــﺬا
اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻳﺆﻛﺪه".

دوﻧﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ" ،ﻣﺮدﻓﺎ:
"ﻓﻤﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ورﺟﺎﻟﻪ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ﻣﻦ دواﻋﻲ اﻟﺴﺮور أن ﻳﻘﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﺒﺔ
وﺗﻘﺪﻳﺮ ،وﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ".

وﻗـ ــﺎل إن "اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد واﻟﺸﻴﺦ
ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻓــﻲ ﻋـﻬــﺪ ﺧ ــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ وﺷﺎﺋﺞ

ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء

ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎرﻳﺠﻴﺔ

وﻓــﻲ ﺧﺘﺎم ﻛﻠﻤﺘﻪ ،ﻗــﺎل" :ﻧـﺠــﺪد ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺮﻳﻔﻜﻢ وﻧﻘﺪم ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ

واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻌﺮض وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ،
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه ،وﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه،
وذﻟﻚ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻄﺎء ﻟﺨﻴﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ".
ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﺗ ــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓـﻴـﻠــﻢ وﺛــﺎﺋ ـﻘــﻲ ﻋ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺎة وﻣـﺴـﻴــﺮة
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ )اﻟﻔﻬﺪ ...روح اﻟﻘﻴﺎدة( ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻷوﺑﺮﻳﺖ
وﺻﻼت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻄﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪارس ،واﻟﺘﻲ
ﺟﺴﺪت ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺮاﺳﺨﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ .وﻗﺪ أﻫﺪوا إﻟﻰ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻤﻮه ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻏﺎدر ﺳﻤﻮه ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﺎوة وﺗﺮﺣﻴﺐ.

اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻣﺮاء ﺳﻌﻮدﻳﻴﻦ

 ...وﺳﻤﻮه ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﻞ

ً
»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :درﺳﻨﺎ  ٣٥٢ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﺑـ  ٧٤٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﻋﻠﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪراﺳﺔ وﺑﺤﺚ
 352ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺤﺪودة وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 744.25
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﺈدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ إن اﻟﺪﻳﻮان أﺑــﺪى رأﻳﻪ
ﺑﺸﺄن  255ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  629ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  72.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وأوﺿﺢ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
دراﺳﺘﻬﺎ وﺑﺤﺜﻬﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.79ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر .وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺣﻘﻘﺖ وﻓﻮرات
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (2019/2018ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺗﺠﺎوزت  51.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﻓــﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻼل دراﺳــﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رد  101ﻣــﻮﺿــﻮع ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
أﻋﺪاد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ردﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

»اﻷﺑﺤﺎث« اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ »اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ــﻸﺑ ـﺤ ــﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ د .ﺳﻤﻴﺮة ﻋﻤﺮ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أول اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
رؤﻳــﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة
وﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2030وﻗﺎﻟﺖ
ﻋﻤﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ أﻣﺲ ،ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺼﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻟ ـ ــﻰ إﻟــﻰ
 244ﻏﻴﻐﺎوات ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻫﻲ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
ً
 2.570ﻣﻨﺰﻻ ذات اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ :ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  286.680ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﺪد
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ واﻷﻣﺮاء ﻟﺤﻀﻮر
ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »اﻟﻔﻬﺪ ...روح
اﻟﻘﻴﺎدة« ،وأوﺑﺮﻳﺖ »أﺧﻮة راﺳﺨﺔ« ،ﻫﻢ اﻷﻣﻴﺮ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻓ ـﻬــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ آل ﺳ ـﻌــﻮد،
واﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﺳ ـﻌــﻮد ﺑــﻦ ﻓـﻬــﺪ ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ آل
ﺳﻌﻮد ،واﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
آل ﺳـ ـﻌ ــﻮد ،واﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﺑ ــﻦ ﺗ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل ﺳﻌﻮد ،واﻷﻣﻴﺮ ﻧﻮاف ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑــﻦ ﻓـﻬــﺪ ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ آل ﺳـﻌــﻮد ،واﻷﻣـﻴــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد ،واﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ،واﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد،
واﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻌـ ــﻮد ﺑ ـ ــﻦ ﻓـ ـﻬ ــﺪ ﺑــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ،و ﻛــﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.

 ...وﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »اﻟﻔﻬﺪ ...روح اﻟﻘﻴﺎدة«

 ٧٢٨أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟـ »اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ«
أﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺂت اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
م .ﻳـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻦ ،أن
ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈــﻮ ﻣــﺔ ا ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳـ ـﺴـ ـﻬ ــﻞ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ
وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ــﺪار اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻋــﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﺑﻠﻎ 728
أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪم.

وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ إﻟﻰ
أن اﻟـ ــﻮزارة ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ دﻋــﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺪارس اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻞ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ
ووﻟ ــﻲ اﻷﻣ ــﺮ ،وﻗــﺪ وﻓ ــﺮت ﻛﻞ
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻪ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ
ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأ ﺿــﺎف أن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﻲ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻠـﺒــﻮاﺑــﺔ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻴﻦ أو ﻟ ـﻴــﺎء اﻷ ﻣ ــﻮر واﻹدارة
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
وﺣـ ــﻮل ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﻦ أن
ا ﻟـ ــﻮزارة ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت
إﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻬ ــﺪف
ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﺻـ ـ ـ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت وإﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزﻫ ـ ــﺎ ﻣــﻦ

ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
و ﻓ ــﻲ أي و ﻗ ــﺖ ،ﻣــﻮ ﺿ ـﺤــﺎ أن
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻴﻔﻌﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪارس اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ،ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎج
اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

»اﻟﻄﺮق« :ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺘﻴﻦ ﻟﻺﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺮق واﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮي ﻟﻄﺮح
اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻟﺠﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺴﺮ ﺑﻮﺻﻠﺘﻴﻪ "اﻟــﺪوﺣــﺔ واﻟﺼﺒﻴﺔ"؛ اﻷوﻟــﻰ
ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﺴﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪ إدارﺗﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر "اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل" إن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﺴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ ،وأﻧﺸﻄﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺴﻔﻦ وأﻧﺸﻄﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻹﻧﺸﺎءات
اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ واﻟ ـﺠــﺰر ،وأﻧﺸﻄﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻤﻞ
اﺳﺘﺸﺎري اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ ،وإدارة ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ وﺿـﺒــﻂ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺠﻮدة
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﺷﺮاف .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪت اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ "اﻷﺷﻐﺎل" ،م .إﻳﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮ،
أن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺟﺴﺮ
اﻟﻔﻨﻄﺎس وأﻧﻪ آﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن اﻟﺠﺴﺮ ﺻﻤﻢ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـ " ،" Super Elevationوﻫﻮ ﻣﻴﻮل
اﻟﺠﺴﺮ ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ،وﻋﺪم ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

»اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« :ﻣﻨﺤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺎﻟﻌﺮاق
وﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻣـﻨـﺤــﺔ ﻳ ـﻘــﺪم اﻟـﺼـﻨــﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﻨﺤﺔ ﻣـﻘــﺪار ﻫــﺎ  85ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ إﻋـ ــﺎدة إﻋ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟـﻤـﺘـﻀــﺮرة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣـﻘــﺪارﻫــﺎ
 100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟــﺪ ﻋــﻢ ا ﻟـﻌــﺮاق ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٤٩
ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ذﻛ ــﺮ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺆﺧﺮا ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺣﺘﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٤٩
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ١٣٧دوﻟﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨ -٢٠١٧ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺪره  ٣٦ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزارة ﺗــﺄﺧــﺮت
ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﻦ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ـﻌــﺎم  ،٢٠١٧ -٢٠١٦ﻛﻤﺎ
أن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،إذ ﺑﻠﻎ
 ٨٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﻫـﻨــﺎك  ٤ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻣــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺿـﻤــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﺪرﺟــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٤٤٤.٧٠٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎت ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ان ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺣ ـﺼــﻮل
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺣــﺪ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ورﻓــﻊ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك او اﻻﻧﺘﺎج ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺰاﻳـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ
دلبلا
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ُ
أﺟﺮى ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮزاز ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ  ١٥ﻣﺬﻛﺮة واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻔﺎرة

ً
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻔﺘﺘﺤﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷردن

ً
اﻟﻤﻠﻚ اﻷردﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك
ّ
ﺳــﻠــﻢ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء،
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك،
اﻟـﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧـ ــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣــﻦ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺳ ـﺒ ــﻞ دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻧ ـﻘ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﺧـ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻞ اﻷردﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـﺼ ــﺮ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﻤــﺎن
أﻣـ ــﺲ ،ﺗ ـﺤ ـﻴــﺎت وﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎت ﺳﻤﻮ
أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد ،وﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ـ ــﻮاف اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻳﺮاﻓﻖ ﺳﻤﻮه وﻓﺪ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻳﻀﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺨـ ــﺎﻟـ ــﺪ ،ووزﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،ووزﻳــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،ورﺋﻴﺲ وﻓﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿــﺮار اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻳﻮان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

اﻷردﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺎدﺗــﻪ
ﺑﻠﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻟﻰ رؤﻳﺘﻪ ﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﺴــﻼم واﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وأﻗـ ــﺎم اﻟـﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧـ ــﻲ ﻣــﺄدﺑــﺔ
ﻏــﺪاء رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮف اﻟﻤﺒﺎرك
وأﻋـﻀــﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟﺴﻤﻮه ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻷردﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻬــﺎﺷ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺄدﺑﺔ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻷردن
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ،
ورﺋ ـﻴ ــﺲ وزراء اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ د .ﻋﻤﺮ
اﻟ ــﺮزاز وأﻋ ـﻀــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺒﺎر
اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ.

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺒﺎرك
وﻧﻈﻴﺮه اﻻردﻧﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـ ــﻮزراء ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﺎن ﺣ ـﻀ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ووزﻳـ ــﺮ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،ووزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن،
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،ووزﻳ ــﺮ اﻟﻌﺪل
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
ورﺋﻴﺲ وﻓﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿ ــﺮار اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،وﻋ ــﺪد ﻣﻦ
ﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻳﻮان رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻓ ــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت ،أﻟﻘﻰ
اﻟ ــﺮزاز ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن
»اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷردﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ دﻟـﻴــﻞ راﺳــﺦ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ورﺳـ ــﻢ ﻣــﻼﻣــﺢ واﻋ ـ ــﺪة ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻨﺎ«.
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻋـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرك ﻋــﻦ
اﻋﺘﺰازه ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮة
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺴﻌﻲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ،ﻣـ ــﻊ ﺗ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪه وﻗـ ــﻮف
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﺘــﺎم ﻣــﻊ اﻷردن اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤــﺮ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻇ ــﺮوف
دﻗﻴﻘﺔ.

وﻗﺎل ﺳﻤﻮه إن »ﺗﺤﺮك اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﺪﻋﻢ اﻷردن
أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﻳ ـﻌ ـﻜ ــﺲ روح اﻷﺧـ ـ ـ ــﻮة،
ً
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ إدراﻛ ـ ـ ـ ــﺎ ﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷردن
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ وﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ«.
وأﺿﺎف» :ﻧﻌﺘﺰ ﺑﺘﺒﻮؤ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓــﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ﺑـ ـ ـ ــﺎﻷردن واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
وﻧ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪ ﺳ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎدة ﻫ ــﺬه
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷردﻧ ـ ـ ــﻲ وﻳ ـﺨ ـﻠــﻖ ﻓـ ــﺮص اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻟﺸﻌﺒﻪ اﻟﺸﻘﻴﻖ«.
وﻗ ـ ــﺪ ﺟ ـ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎت ﻓــﻲ
أﺟ ـ ــﻮاء ودﻳـ ــﺔ ﻋـﻜـﺴــﺖ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
واﻟــﺮواﺑــﻂ اﻷﺧــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﻦ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘـﻴــﻦ .وﺗــﺮﻛــﺰت
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﺒــﻞ دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت وﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎوﻟـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎت
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم ودﻋ ـ ـ ــﻢ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﺎن اﻟـ ـ ــﺮؤى
ووﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ ﺗـﺠــﺎه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ورﻏﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ
ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.

 15ﻣﺬﻛﺮة واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﺎت اﺣ ـﺘ ـﻔ ــﻞ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ــﺎن ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ  15اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
وﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
– ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز وﻣـﺼــﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 ﻣـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮة ﺗـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺎونﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ.
 ﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮة ﺗـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎلاﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻗﺪ وﻗﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟـﺤـﺠــﺮف وﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻷردﻧ ــﻲ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺎﻛﺮﻳﻪ.
– اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ.
– اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻌﺎﻣﻲ  2019و.2020
– اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ

دوﻻر ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧ ـﺸ ــﺎء
وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪرﺳﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
– اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺪﻟ ــﺔ ﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ
إﻋـ ــﺎدة ﺟــﺪوﻟــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷردن ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ّﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻗ ــﺪ وﻗـ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻋﻦ اﻷردن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﺷﺆون اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ أﻳﻤﻦ اﻟﺼﻔﺪي.
– ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ واﻟـﺒـﺤــﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
– ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗ ـﻔــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎل
اﻟﺘﺮﺑﻮي ّواﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وﻗ ــﺪ وﻗ ــﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ وﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻷردﻧ ـ ــﻲ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ د .وﻟـﻴــﺪ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ.
– ﻣـ ــﺬﻛـ ــﺮة ﺗـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎلاﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
 ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
 ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺪناﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ّ
وﻗ ــﺪ وﻗـ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟــﺮوﺿــﺎن وﻋــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻷردﻧ ــﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ د .ﻃﺎرق اﻟﺤﻤﻮري.

 ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗ ـﻔــﺎﻫــﻢ ﺣـ ــﻮل ﺗ ـﺒــﺎدلاﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮات ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
– ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﻷﻋﻠﻰ ّ
وﻗ ــﺪ وﻗـﻌـﻬــﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ
وﻋﻦ اﻷردن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷردﻧﻲ د.
ﺑﺴﺎم اﻟﺘﻠﻬﻮﻧﻲ.
وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﺑﺤﻀﻮر ﻧﻈﻴﺮه
اﻷردﻧ ـ ـ ــﻲ ،اﺣـﺘـﻔــﻞ أﻣ ــﺲ ﺑــﺎﻓـﺘـﺘــﺎح
ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ ﺳـ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻟــﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧـﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
وأﺷ ــﺎد ﺳـﻤــﻮه ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻃ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﺗﺠﺴﻴﺪا
ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻰ
دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﻧﻮه ﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم
ﺑ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة واﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓ ــﻲ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛــﻞ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺒﺎرك :دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮزاز :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻐﺖ »اﻟﻘﻤﺔ«
أﻋ ــﺮب رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ،ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
واﻋﺘﺰازه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ً
اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﺤﺮص
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﺷـ ـﻘ ــﺎء ،وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ودﻓ ــﻊ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ﺳـ ـﻤ ــﻮه أن اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ وﻧﻤﻮا واﺿﺤﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻓﺘﺤﺖ اﻵ ﻓــﺎق
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ اﻟ ـ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﻟﻴﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت
وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ أرﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ

ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺣﺮص اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
واﻟﺘﺸﺎور وﺗﺒﺎدل اﻟﺮؤى ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎد ﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻷردن واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة،
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻷردﻧﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ.

اﺷﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ د .ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺑﻼده ﻣﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻧﻤﻮذج« ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻗﺎل اﻟﺮزاز ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »ﻛﻮﻧﺎ« ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك إﻟﻰ اﻷردن ،إن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﺑﻠﻐﺖ »اﻟﻘﻤﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ »ﺛﺎﺑﺘﺔ
وراﺳـﺨــﺔ« ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
واﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي واﻟﻮزاري
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر
ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﺳﺘﻜﻤﺎل
»اﻟﺼﺤﺔ«:
ً
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،أن
ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دول اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﻣ ـﻌ ـﻘ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪة ﻟـﻤــﻮاء ﻣــﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات
دول اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪي ،ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟـ ــﻪ ،ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ،
ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ــﺪواﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ د .ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺒ ــﺪر،
ﺧ ــﻼل اﻻ ﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ا ﻟ ـ ــ 38ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮﺣﻴﺪ
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ودراﺳﺔ ﺷﻬﺎدات اﻷﺳﻌﺎر .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟ ــﻮزراء اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻀــﺮات اﻟـﺼـﻴــﺪﻻﻧـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻷﻋـﻀــﺎء ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﺿــﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دواء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ودﻋﻢ وزراء اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دواء آﻣــﻦ وﻓﻌﺎل
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات وﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

وذﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ داﺋﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺆﻃﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ وﺗﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﺮاﺑﻄﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪور اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك
وﻣﺪى ﺗﻌﺎون اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﺷﺎد اﻟﺮزاز
ﺑﺴﻌﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ  -ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وأﺿﺎف أن »اﻻﻧﺸﻘﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ أﺑﺪا وﻣﺤﺼﻠﺔ ذﻟﻚ أن ﻧﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻟﺜﻤﻦ« ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص اﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح :ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
أﺻــﺪر وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻗــﺮارا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻻﺋﺤﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻹﺷ ـﻌــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮض اﻹﺷ ـﻌــﺎﻋــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺮﺿــﻰ ﻓﻲ
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ.
وأﻟﺰم اﻟﻘﺮار ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻛﺸﻒ رﺋـﻴــﺲ ﻗﺴﻢ اﻷﻧ ــﻒ واﻷذن واﻟﺤﻨﺠﺮة
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ د .أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻋﻦ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺮأرأة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ) (V.N.Gﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ،ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼل اﻻﺗﺰان
وﻗ ـﻨ ــﻮات اﻷذن اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺮﺗـﻘــﻲ ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌــﻼﺟـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣ ــﺎﻻت ﺗﺤﻮﻳﻞ ا ﻟـﻤــﺮ ﺿــﻰ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﺧـ ــﺮى .وذﻛ ــﺮ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣــﺲ أﻧــﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷﻣــﺮاض اﻻﺗــﺰان
ﺑﺈﺷﺮاف رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ د .ﻧﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﺪر ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻷﻧﻒ واﻷذن واﻟﺤﻨﺠﺮة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪوار واﻻﺗﺰان.

»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ٦٦٠٠ :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ً
ﻧﻈﻤﺖ ﺣﻔﻼ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻛ ـﺸــﻒ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ أن
ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
ً
ﻟ ــﺪى اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑـﻠــﻎ  135أﻟـﻔــﺎ
ً
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻋــﺪد اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜ ــﺮ ،ﺣـﺴــﺐ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ إﻋــﺪادﻫــﺎ،
ﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻎ  6600ﺣ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ
ﺳـﺘـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت ﻣﻦ
أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺘــﻮاﻓــﺮ ﺷــﺮط
ﻣ ــﺪة اﻟ ـ ـ ــ 30ﺳ ـﻨــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﺟــﺎل و25
ﻟﻠﻨﺴﺎء.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ،ﺧ ـ ــﻼل
اﻟﺤﻔﻞ اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ واﻟـ ـﻤ ــﺮاﺟـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻣ ــﺲ ،أن اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ
ﺑــﺎﻟـﻤــﺪاوﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺔ وﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه.

وأوﺿـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﺧـﻴــﺎر
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ,وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أي إﺟﺒﺎر,
وﻳـﺴـﺘـﺤـﻘــﻪ اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ً
ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟ ــﻰ
أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ أﺟ ــﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋ ـﻠــﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـ ــﻢ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ  8ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺨــﺎﺿـﻌـﻴــﻦ ﻷﺣ ـﻜــﺎم

ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎب ،وﻫـ ـ ـ ــﻢ أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ
ﻳــﺰاوﻟــﻮن اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟـﺤــﺮة ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ,ﺑﺤﻴﺚ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﻛـﺒــﺮ ﻓﺎﺋﺪة
ﻟﻬﺎ.

وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ إن ﻫ ـ ــﺬا
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺟــﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛــﺮى
ﺗﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﺤـﺘـﻔــﻞ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣــﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ رﻓــﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ً
واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ
ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ أن ﻳــﺪﻳــﻢ اﻻﻣ ــﻦ واﻻﻣ ــﺎن
واﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ.

ةديرجلا

•
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الشطي لـ ةديرجلا• :لجان برلمانية تعطل «القوانين»
«األحوال الجعفرية» في طور الترتيب السياسي ونأمل إقراره في «االنعقاد الحالي»
فهد التركي

أكد الشطي ضرورة أن
يكون التعاون بين المجلس
والحكومة سيد الموقف
خالل المرحلة المقبلة ،إلنجاز
القوانين التي تقبع في اللجان
البرلمانية ،واألخرى المدرجة
على جدول األعمال.

انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
التشريعية النائب خالد الشطي
بطء عمل اللجان البرلمانية في
الـتـعــاطــي مــع االق ـت ــراح ــات الـتــي
يقدمها النواب ،والتي أنجزتها
"ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة" مـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
ا لــد س ـتــور يــة ،بينما تتعطل في
اللجان المعنية.
وق ـ ــال ال ـش ـطــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة":
"إن ـن ــا ن ـح ـتــاج إل ــى ت ـع ــاون أكـثــر
مــن اللجان البرلمانية المعنية
إلن ـج ــاز أك ـبــر ق ــدر م ــن الـقــوانـيــن
خـ ــال دور االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـح ــال ــي"،
م ــؤك ــدا أن ع ـج ـلــة ال ـت ـشــريــع في
البرلمان يجب أن تتطور خالل
دور االنـعـقــاد الـحــالــي مــن خالل
االتجاه الى إقرار القوانين المهمة
التي ينتظرها الشعب وهــو في
حاجة إليها.
وأوضح أن "التشريعية" انتهت

م ــن الـتـصــويــت بــالـمــوافـقــة على
قانون االطــاع على المعلومات
وس ـت ــرف ـع ــه إل ـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ــة،
ليكون على جدول اعمال الجلسة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا س ـت ـصــوت
على قــا نــون السجل العيني في
اجـتـمــاعـهــا الـمـقـبــل ع ـلــى طــريــق
رفعه الى المجلس ايضا ،معتبرا
ان اللجنة من أنشط اللجان في
ال ـم ـج ـلــس وم ــاض ـي ــة ف ــي إن ـجــاز
القوانين الجديدة المعنية بها.
وعن قانون األحوال الجعفرية،
ش ــدد ال ـش ـطــي ع ـلــى أه ـم ـيــة هــذا
القانون ألبناء المذهب الشيعي
ال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن اهـ ــم م ـكــونــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـضـيـفــا
"نتطلع إلــى إنجاز هــذا القانون
المهم خالل دور االنعقاد الحالي،
ون ـح ـت ــاج ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ال ــى
تعاون نيابي وحكومي إلنجاز

هــذا التشريع الــذي تنتظره فئة
كبيرة من المواطنين.
وأك ــد أن ه ــذا ال ـقــانــون حاليا
فـ ــي ط ـ ــور ال ـت ــرت ـي ــب ال ـس ـيــاســي
تـمـهـيــدا إلنـ ـج ــازه ،الف ـتــا ال ــى ان
"الوضع الطائفي في البالد يجب
أن يـنـتـهــي ،وأن ُت ـ َّ
ـرس ــخ مـبــادئ
الــدسـتــور مـكــان هــذا الــوضــع من
أجـ ـ ــل م ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل ل ـلــوطــن
وأبنائه".
وش ــدد الـشـطــي عـلــى ض ــرورة
ان يكون التعاون بين المجلس
والـحـكــومــة سـيــد الـمــوقــف خــال
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،إلن ـ ـجـ ــاز
القوانين التي تقبع فــي اللجان
البرلمانية أو االخ ــرى المدرجة
ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـ ـ ــدول االع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،الفـ ـت ــا
ال ــى ان ال ـم ـج ـلــس ن ـجــح مــؤخــرا
ف ــي انـ ـج ــاز ق ــوان ـي ــن م ـه ـمــة مثل
التقاعد المبكر وتعديل قانون

خالد الشطي

الـمــرافـعــات الـتـجــاريــة والمدنية
بما يزيد مدة الطعن امام محكمة
الـتـمـيـيــز ل ـي ـكــون  60ي ــوم ــا بــدال
مــن  30بفضل الـتـعــاون النيابي
الحكومي ،والذي ال بد أن يستمر.

5

العتيبي :خطوط الكهرباء
الهوائية تنذر بكارثة
وجه النائب خالد العتيبي سؤاال إلى وزير النفط وزير الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل ،استفسر فيه عن المشاكل التي تواجه مشروع
استبدال عوازل خطوط الكهرباء الهوائية ،والتي قد تنذر بكارثة ،ال
قدر الله ،وتعيد ما حدث في محطة الصبية عام  ،2015عندما خرجت
المحطة عن الخدمة ،وشلت حالة الطاقة الكهربائية في البالد.
وأشــار العتيبي ،في سؤاله ،إلى أن الــوزارة أعلنت في وقت سابق
توقيعها عقدا مع إحدى الشركات ،الستبدال عوازل الخطوط الهوائية
في مناطق متفرقة من البالد.
واضاف ان الوزارة أفادت بأن العقد يشمل استبدال عوازل الخطوط
الهوائية جهد  132و 300كيلو فولت في مناطق متفرقة من البالد،
وط ــاء ع ــوازل أب ــراج خـطــوط الـضـغــط الـعــالــي (تـحــت الـجـهــد) بـمــادة
السيليكون ،لرفع كفاء تها والتقليل من أعمال صيانتها وغسيلها
لمدة ال تقل عن  10سنوات للخطوط الهوائية جهد  400كيلو فولت
وجهد  300كيلو فولت ،الواصلة بين محطة توليد الصبية ومحطات
الصليبية (دبيلو) والجهراء (دبليو) والجهراء (إكس) وسعد العبدالله
(دبيلو).
وتابع" :يؤكد المختصون هندسيا أن المغذيات لها أهمية كبرى
في آلية توليد الطاقة الكهربائية ونقلها ،وأن العطل السابق الذي شل
محطة الصبية في فبراير  2015وأجبرها على ،Black shut down
وال ــذي أدى إلــى انقطاع الكهرباء عــن عــدد مــن مناطق الـكــويــت ،كان
بسبب تغذية الشبكة الكهربائية ،وتقاعس الشركة المنفذة عن القيام
بأعمالها وااللتزام بالقياسات التي حددها العقد".

مرشحو اليوم الخامس :معالجة القروض و«التركيبة السكانية»
 5مرشحين جدد لتكميلية الدائرتين الثانية والثالثة يرفعون اإلجمالي إلى  27بينهم  3نساء
•

فهد التركي

خ ـ ـم ـ ـسـ ــة م ـ ــرشـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن جـ ـ ــدد
الـ ـتـ ـحـ ـق ــوا بـ ــركـ ــب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـتـكـمـيـلـيــة ل ـلــدائــرت ـيــن الـثــانـيــة
والـ ـث ــالـ ـث ــة فـ ــي يـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
ال ـخ ــام ــس لـتـقـيـيــد الـمــرشـحـيــن

أسماء المرشحين
الدائرة الثانية
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي،
ويوسف المذن.

الدائرة الثالثة
خـ ــالـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـي ــع ،وري ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،وفـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــل
خورشيد.

ب ـي ـن ـه ــم ام ـ ـ ـ ــراة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،لـتـصــل
الحصيلة االجمالية حتى امس
ال ـ ــى  27م ــرش ـح ــا ب ـي ـن ـهــم ث ــاث
نساء،
ورك ـ ــز ال ـم ــرش ـح ــون الـخـمـســة
ع ـلــى ض ـ ــرورة م ـعــال ـجــة اس ـقــاط
ال ـ ـق ـ ــروض وتـ ـع ــدي ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية والهوية الوطنية.
بــدايــة قــالــت مــرشـحــة الــدائــرة
ال ـث ــال ـث ــة ري ـ ــم ال ـ ـع ـ ـيـ ــدان :ح ـلــوال
ج ــذري ــة ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـشــاكــل
العالقة والمطروحة على الساحة
وك ــل م ــا ي ـمــس ه ـم ــوم ال ـمــواطــن
الـكــويـتــي مـثــل الـتـقــاعــد المبكر
والـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وإس ـقــاط
القروض وغيرها.
وأكدت العيدان انها تضع على
عاتقها الوقوف مع قضايا المرأة
الكويتية ،وإقرار قوانين تنصفها
بأيدي المرأة نفسها.

برلمانيات
سلة برلمانية
هايف يسأل عن حفالت
«المباركية» الغنائية

وجه النائب محمد هايف
سؤالني الى وزير املالية
د .نايف الحجرف ووزير
االعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب ناصر الجبري ،بشأن
الحفالت الغنائية التي اقيمت
في سوق املباركية.

الدوسري لزيادة غرف
العمليات الصغرى بـ «العدان»

تقدم النائب ناصر الدوسري
باقتراح برغبة" ،لزيادة عدد
غرف العمليات الصغرى
في مستشفى العدان إلى
 ،6وتوفير عدد إضافي
من األطباء الجراحني لسد
النقص".

عسكر لرفع كمية مواد
البناء إلى %50

ريم العيدان

عبدالله العنزي

يوسف المذن

خالد المنيع

فاضل خورشيد

وق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة الثالثة
يوسف المذن :ان السلبيات كثيرة
تحتاج الــى وقــت كبير وجهود
مضنية لغربلتها ومعالجتها،
وس ـ ـت ـ ـك ـ ــون ل ـ ـنـ ــا وق ـ ـ ـفـ ـ ــة ج ـ ـ ــادة

في حال وصولنا الى المجلس.
وق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة الثالثة
د .فــاضــل خــورشـيــد ان ــه يتبنى
مـ ـش ــروع اسـ ـق ــاط ال ـ ـقـ ــروض فــي
مرحلته االولــى ،مراعاة لظروف

المواطنين في ظل غالء المعيشة
وتراكم الفوائد على المعسرين.
ولفت الى امكانية تغيير عدد
الدوائر مستقبال لتصل الى 10
دوائر او اكثر حيث تكون عادلة

ومتناسبة مع التوسع العمراني
والزيادة االسكانية المستقبلية.
وبـ ــدوره ،ق ــال مــرشــح الــدائــرة
الثالثة عبداللطيف المنيع ان اهم
مــا يشمله برنامجه االنتخابي

الـ ـسـ ـع ــي ف ـ ــي تـ ـع ــدي ــل وح ـم ــاي ــة
التركيبة السكانية وايصالها الى
مستوى يضمن االمــن والحفاظ
على الهوية الوطنية من الشوائب
التي تعتريها وتسبب لها الخلل.

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا برغبة برفع كمية
مواد البناء املخصصة
للمشمولني بالرعاية السكنية،
األرض وقرض أو البيوت
الحكومية %50 ،عما هو
معمول به اعتبارًا من بداية
السنة املالية .2020/2019

ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ٦
ﻋﺸﺮات اﻟﻔﺘﻴﺎت أﻣﺎم »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد
ّ
اﻟﻤﺨﺪرة وﺑﻌﻀﻬﻦ ﺑﻤﻌﻴﺔ أزواﺟﻬﻦ!
دلبلا

•
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ﺗﻌﺎط واﺗﺠﺎر و ١١٧٢ﺷﻜﻮى إدﻣﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
• اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ  ١٧٢٥ﻗﻀﻴﺔ
ٍ
ﱠ
• اﻟﻤﺤﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج اﻹدﻣﺎن  ٣أﺿﻌﺎف ﻋﺪد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﻣﺎم
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ً
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ً
اﻟﻤﺨﺪرات أﻣﺮا ﺟﺪﻳﺪا ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮف ،اﻟﺬي
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺗﺸﻬﺪه
ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،ﻫﻮ ﻣﺜﻮل
ﻓﺘﻴﺎت ﻣﻮاﻃﻨﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺘﻬﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة
واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ؛ ﺳﻮاء ﺑﻤﻔﺮدﻫﻦ
أو ﺑﺼﺤﺒﺔ أزواﺟﻬﻦ.

ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر
ﺧــﺎرج ﻗــﺎﻋــﺎت ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ،اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎرا ﻻﻧـﻌـﻘــﺎد
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﺮ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ أﺣﻤﺪ
ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻟﻴﺴﺄﻟﻪ
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﻮﺟﻬﻬﺎ إﻟـﻴــﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺤﻴﺎزة وإﺣﺮاز ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪرة ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ،وﻳﺨﺒﺮه
ﺑ ــﺄن ﻋـﻠـﻴــﻪ أن ﻳـﺠـﻴــﺐ ﺑﻜﻠﻤﺘﻴﻦ
ﻓﻘﻂ» :ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«!
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎدﻻن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﺼﻴﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺿـ ــﺪه ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺣ ـﺼــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻜــﻢ ﻣ ــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
أول درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ،ﻷن إﺟﺮاءات
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،ﻳﺨﺮج
ﺣﺎﺟﺐ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻗﺎﻋﺔ  4ﻫﻨﺒﺪأ اﻟﺠﻠﺴﺔ«،
ﻓ ـﻴ ـﻬـ ّـﻢ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﺧ ــﻮل اﻟــﻰ
ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ،وﻳـﻄـﻠــﺐ أﻓ ــﺮاد
اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﺎﻟﻬﺪوء وإﻏﻼق اﻟﻬﻮاﺗﻒ وﻋﺪم
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ دﻗﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ
ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺐ ﺻــﻮﺗــﻪ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ
ﺑﺪء اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺻﺎﺋﺤﺎ» :ﻣﺤﻜﻤﺔ«،
ﻟ ـﻴ ـﻘــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻋ ـﻨــﺪ دﺧ ــﻮل
اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،إﻟﻰ
ﺣـﻴــﻦ ﺟـﻠــﻮﺳـﻬــﻢ ،ﻓ ـﻴــﺄذن رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس.

إﻧﻜﺎر

ارﺗﻔﺎع اﻷﻋﺪاد ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮات
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﻳﻢ »اﻟﻜﻴﻤﻴﻜﺎل«
و»اﻟﺸﺒﻮ« و»اﻟﻼرﻳﻜﺎ«

ﻳﺒﺪأ اﻟﺤﺎﺟﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎداة ﻋﻠﻰ
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮول اﻷول،
ﻓﻴﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻓﻴﻘﺮ
ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع
ﻣﻌﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،وﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
اﻟ ـﻴــﻪ ،ﺛــﻢ ﻳ ـﻨــﺎدي اﻟـﺤــﺎﺟــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮول اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺘﻘﺪم ﻓﺘﺎة رﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻋ ـﻤــﺮﻫــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ
ﻋ ــﺎﻣــﺎ ،ﻓـﻴـﺴــﺄﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ :ﻫﻞ
أﻧــﺖ ﻓــﻼﻧــﺔ؟ ﺗــﺮﻓــﻊ رأﺳـﻬــﺎ ﻗﻠﻴﻼ

ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل

ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﻴﺒﺔ :ﻧﻌﻢ ،ﻳﻬﺰ
اﻟـﻘــﺎﺿــﻲ رأﺳ ــﻪ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﻤﻌﻦ
ﻗﻠﻴﻼ ﻓــﻲ ﻗ ــﺮاء ة ورﻗ ــﺔ اﻻﺗ ـﻬــﺎم،
وﻳ ـ ـﺴـ ــﺄﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ :ﻫ ـ ــﻞ أﻧ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺔ
ﺑﺤﻴﺎزة ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ؟
ﻓـ ـﺘ ــﺮد ﺑ ـﻬ ــﺰ رأﺳ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻹﻧـ ـﻜ ــﺎر،
ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ،
ﻓﺘﻌﻴﺪ ﻫﺰ رأﺳﻬﺎ دون أن ﺗﻨﻈﺮ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ!
ﻓ ـﻴ ـﻄـﻠــﺐ اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ ﻣ ــﻦ أﻣ ـﻴــﻦ
ﺳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻜﺮة
ﻟــﻼﺗ ـﻬــﺎم ،وﻳ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎﻣــﻲ
اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮاﻓﻊ ،ﻓﻴﻄﻠﺐ اﻷﺧﻴﺮ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول در ﺟــﺔ
ﺑ ـﺒــﺮاء ة اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ أو اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ
ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج ،ﻓ ـﻴــﺄﺗــﻲ رد اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ:
ﻫــﻲ ﻣﻨﻜﺮة ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل
ﻃﻠﺐ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ؟
ﻓ ـﻴ ـﻔــﻮض اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻓﺘﻨﺼﺮف اﻟﻔﺘﺎة ،وﻳﻨﺎدي
اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮول اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ.
وﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
ﻧـ ـﻈ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎدي
اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻓﺘﺎة ،وﺷﺎب
آﺧ ـ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺜــﻮل أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﻤﺎ اﻟـﻘــﺎﺿــﻲ :ﻫــﻞ أﻧﺘﻤﺎ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺎزة وإﺣــﺮاز ﻣــﻮاد
ﻣ ـ ـﺨـ ــﺪرة ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة ﻋـ ــﻦ ﻫ ـﻴــﺮوﻳــﻦ
وﻣــﺆﺛــﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ )ﺗ ــﺮاﻣ ــﺎدول(؟،
ﻓ ـ ـﺘ ــﺮد اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺎة :ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ،
واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎب ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻤ ــﺔ :ﻣ ـ ــﺎ ﺣ ـﺼــﻞ،
ﻓ ـﻴ ـﺴــﺄل اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ :ﻫ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮاد
اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻌﻜﻤﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺮد ﺑﻜﻠﻤﺔ »ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ« ،ﻓﻴﺴﺄل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺘﺎة:
»ﻣــﺎ ﺳـﺒــﺐ وﺟـ ــﻮدك ﻣــﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻷول«؟ ﻓﺘﺠﻴﺐ :زوﺟﻲ ،ﻓﻴﻄﻠﺐ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺮاﻓﻊ
ﻋـﻨـﻬـﻤــﺎ واﻟـ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت
اﻟـﻤـﻨـﺴــﻮﺑــﺔ إﻟـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ وﻳ ـﻨ ـﺼــﺮف
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﻮر وﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎت
واﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـ ـ ــﻰ ﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺔ ،ﻓ ـﻴ ـﺴــﺄل
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﻲ ﻣــﻮﻛ ـﻠــﻪ أﺣ ـﻤــﺪ :وﻫــﻞ
ﻧـ ـﻈ ــﺮت اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺎت
اﻟﻤﺘﻬﻤﺎت ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرة؟ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺮد» :اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ
ﻣـﻨـﺘـﺸــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺎت ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
ﻟ ــﻢ أﺗ ــﻮﻗ ــﻊ أن أﺷ ــﺎﻫ ــﺪﻫ ــﻢ أﻣ ــﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻴﻮم« ،ﻓﻴﺮد اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺑــﺄن ﻣﺜﻮل اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت
أو ﺣـﺘــﻰ اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ أﻣـ ــﺎم دواﺋ ــﺮ
اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﺑ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﺗ ـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاد اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرة ،ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ أن
ﻓ ـﺘــﺎﺗ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ واﺣـ ـ ـ ــﺪة ﻫــﻮ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ــﺰﻟ ــﺔ ﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﺒ ــﺊ ﻋــﻦ
ﻣ ـ ــﺪى ﺗ ـﻔ ـﺸــﻲ ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة ﺗ ـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ،وﻋﺪم
اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻛﻮر
واﻣﺘﺪادﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎت.
ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
أﻛ ـ ــﺪت أن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺘــﻲ
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣــﻊ ﻓﺘﻴﺎت
ﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎت ﺑ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ
أو اﻻﺗ ـﺠــﺎر ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاد اﻟـﻤـﺨــﺪرة
ﻓــﺎق اﻟ ــ 20ﻗﻀﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻋــﺪد ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ أﻧﻪ
ﻻ ﻳـﻤـﺜــﻞ ﻋـ ــﺪدا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺑـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﻤﺨﺪرات ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪد
اﻟ ـﻀ ـﺒ ـﻄ ـﻴــﺎت ﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ ﺗـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ،واﻟﺘﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز  10ﺣ ــﺎﻻت
ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ ﺗــﺮﺗ ـﻔــﻊ اﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺪد،
ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺎﻻت
اﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﻂ ،رﻏ ـ ــﻢ وﺟـ ـ ــﻮد ﺣـ ــﺎﻻت
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات إذا ﺗﻢ ﺿﺒﻂ
اﻟﻔﺘﺎة أو اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﺨﺪ
ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﺟﺪا ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ أﻣﺮه ﺑﻌﺪم
ﺗﻜﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟـ ـ ــﻰ أن
ﺗ ـﻌــﺎﻃــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت وا ﻟـﺸـﺒــﺎب ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺳ ـﻌ ـﻴ ـﻬــﻢ اﻟـ ــﻰ ﻓ ـﻜــﺮة اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻬ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﻢ
وﺣـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﺗــﺄﺧــﺮ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻗﺒﻞ  3أﻋﻮام
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﻜﺎل واﻟﺸﺒﻮ
وﺣ ـ ـﺒـ ــﻮب اﻟـ ــﻼرﻳ ـ ـﻜـ ــﺎ ،ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﻢ أو
ﻟﻘﺎءاﺗﻬﻢ.

ﻫﻨﺎك أﺳﺮ ﺗﻌﺎﻟﺞ
أﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
ﺧﺸﻴﺔ ﺗﺴﺮب أﻧﺒﺎء
إدﻣﺎﻧﻬﻢ

 1725ﻗﻀﻴﺔ
وأوﺿـﺤــﺖ أن ﻋــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎم
ا ﻟ ـﻤــﺎ ﺿــﻲ ﻗ ــﺮا ﺑ ــﺔ  1725ﻗﻀﻴﺔ
ﺗ ـﻌــﺎط واﺗ ـ ـﺠـ ــﺎر ،وأن أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
 1172ﺷ ـ ـﻜ ــﻮى إدﻣ ـ ـ ـ ــﺎن ﻗــﺪﻣــﺖ
ﻣ ـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺮ ﺿ ـ ــﺪ أﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻬ ــﻢ
اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻃـﻴــﻦ ،وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ
اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
ﺟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺪرة

ّ
اﻟﻤﺸﺮع
ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺻﻒ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻛﻤﺮﻳﺾ
ﻻ ﻛﻤﺠﺮم

واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎر
 18اﻟ ــﻰ  ،35ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬا
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺠﺪ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﺤــﺎت اﻟ ـﻌــﻼﺟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻋــﻼج
اﻹدﻣ ـ ــﺎن اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺴــﻊ ﻧ ـﺤــﻮ 300
ﺳــﺮﻳــﺮ ﻓـﻘــﻂ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أن ﺣﺠﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻌــﻼج اﻹدﻣـ ـ ــﺎن ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ أﻟ ـ ــﻒ ﺣــﺎﻟــﺔ،
أي ﺛ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺔ أﺿ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻧﺘﺸﺎر
اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟ ـﻤ ـﺨــﺪرة ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻣ ــﻊ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﻀ ـﺒ ـﻄ ـﻴــﺎت
ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم
ّ
اﻟﻤﺠﺮم ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات وإﻋـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓﻲ
وﺿ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳــﻊ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟ ــﻰ وﺻ ـﻔــﻪ ﻛﻤﺮﻳﺾ
ﻣﻊ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺼﺤﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـ ـﺘـ ــﻼءم ﻣــﻊ
ﻣــﺮﺿــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎﻃــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﻮاد
اﻟـﻤـﺨــﺪرة ﺿـﻤــﻦ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺗﻀﻤﻦ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻹﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻲ
وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن ﻋ ـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﺮﺳﻞ أﺑﻨﺎء ه ﻟﻠﻌﻼج
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺼ ـﺤــﺎت ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻫ ـﻨــﺎك،
وﻳ ــﺮﻓ ــﺾ ﻋ ـ ــﻼج أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ داﺧ ــﻞ

اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﺗ ـﺴــﺮب اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋ ــﻦ ﻋــﻼج
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﺸﺒﺎب أو اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣـﺼـﺤــﺎت ﻧـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﺴـ ّ
ـﺮﻳــﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻃ ـﻴــﻦ ،ﻣ ــﻊ ﺿ ـﻤــﺎن ﻋــﺪم
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة
اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻛﺰ.
وﻃــﺎﻟ ـﺒــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر وزارﺗ ــﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ﺑ ـﺘ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﻒ
ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ ﻹﻋــﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻄﺮ آﻓﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟـﻤـﺨــﺪرة ،ﻣﻊ
إﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﻬﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إ ﻣـﻜــﺎن
إﻋ ـﻔــﺎء أﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘــﺎب ﻓﻲ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة
إذا ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﻜﻮى إدﻣﺎن ،وﻳﺘﻢ
إﻳــﺪاﻋ ـﻬــﻢ ﻟـﻠـﻌــﻼج ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ ﻋــﻼج
اﻹدﻣﺎن ،وذﻟﻚ ﺗﺪارﻛﺎ ﻟﻀﺒﻄﻬﻢ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌــﺎﻗــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ  5ﺳ ـﻨــﻮات،
وﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ  5آﻻف دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﻣــﻊ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اﻟ ـﻤ ـﻀ ـﺒــﻮﻃــﺎت ،وإذا
ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻳﺘﻢ
إﺑﻌﺎده ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ...ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ!

أﻣﻨﻴﺔ

ان ﺗ ـ ـﺴ ـ ــﺎرع وزارة ا ﻟـ ـﻌ ــﺪل
ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑــﻮ ﻛـﻴـﻠـﻬــﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻘﻀﺎة
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻻﻟﻘﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺿــﺮات ﻟـﻠـﻤـﺘــﺪرﺑـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ،ﻓ ــﻼ ﻳـﻌـﻘــﻞ ان
ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺼــﺮف ﻻﺷﻬﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل
ان ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﻗﻌﻲ ﺑﻼ ﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟـﻌــﺪل وﻧـﺤــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن
واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺪوﺑﻲ
اﻻﻋﻼﻧﺎت!

اﺳﺘﻔﻬﺎم
ان ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟـﻌــﺪل ﻋﻠﻰ اﻧـﻬــﺎء ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺄﻗﻴﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻدارات ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟﺠﺪول واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻤﻮﻋﺪ  ١٢ﻇﻬﺮا وان ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ان ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ﻟﻼﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب اﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻼﻳﻌﻘﻞ ان ﻳﺘﺠﻮل
اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ارﺟﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺴﺆال واﻻﺳﺘﻌﻼم!

إن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
إ ﺣــﺎ ﻟــﺔ ﻛــﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ
أو ﻣﻈﻨﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﻮاق
ا ﻟ ـﻤــﺎل ،ﻫــﺬه اﻹ ﺣ ـ ًـﺎﻻت ر ﺑـﻤــﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق،
أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ أﻧ ـﻬــﺎ رﻏ ـﺒــﺔ ﻓﻲ
ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷ ﻣــﻮال ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﻷﺷ ـﺨــﺎص ﻧ ـﺤــﻮ إﺑـ ــﺮام ﻋﻘﺪ
اﻟﺼﻠﺢ ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﻓ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤ ــﺎدة  131ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎ ﻧ ــﻮن أ ﺳـ ــﻮاق
اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،أو اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
و ﻟـ ـﻴ ــﺲ أدل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻣ ــﻦ أن
ا ﻟ ـﻤــﺎدة  19ﻣــﻦ ا ﻟ ـﻘــﺎ ﻧــﻮن ر ﻗــﻢ 2010/7
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  22ﻟﺴﻨﺔ 2015
ﺑـ ـﺸ ــﺄن إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑـﻴـﻨــﺖ ﻣـ ــﻮارد ا ﻟ ـﻤ ـﻴــﺰا ﻧ ـﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣــﻦ ﻣ ــﻮارد ا ﻟـﻤـﻴــﺰا ﻧـﻴــﺔ ،إذ ﻧـﺼــﺖ ﻋﻠﻰ
أن » ﺗـﺘـﻜـ ــﻮن ا ﻟ ـﻤــﻮارد ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ــﻮال اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﺮر ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮاﺋﺤﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ،أو أي ﻣــﻮارد أ ﺧــﺮى ﺗﺘﺤﺼﻞ
ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﻤ ــﺎر ﺳ ــﺔ ﻧ ـﺸــﺎ ﻃ ـﻬــﺎ أو ﺗــﻮ ﻇ ـﻴــﻒ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ«.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺎدة )(10-8
) ﻣــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ ا ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ( إ ﻟــﻰ إد ﺧ ــﺎل ﺣﺼﻴﻠﺔ

اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻛﻤﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،إذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﺘﻜﻮن
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻵﺗﻲ:
ﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
ا ﻟـﻤـﻔــﺮو ﺿــﺔ ﺑ ـﻨـ ً
ـﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎ ﻧــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ أﺣ ـﻜــﺎم ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ أو ﻗ ــﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﺣـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﻓــﻲ
اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن
ﺟﺮاﺋﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل«.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ أن ا ﻟــﺪ ﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﺎل -اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ -ﻗﺪ ﺗﺜﻮر ﻣﻌﻪ
ﺷﺒﻬﺔ ﻟـﺘـﻌــﺎرض ا ﻟـﻤـﺼــﺎ ﻟــﺢ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪأ ،ﻷن ﻧ ـﺼــﻮص ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ ُﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﺣﺚ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ -ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻏ ـﻴــﺮ ُﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ -ﻋـﻠــﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻠﺢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﺒﻬﺔ
ﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﺗ ـﻌــﺎرض اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ وﺟــﺮاﺋــﻢ
ﻓـ ـﺴ ــﺎد ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺮرﺗ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة 1
واﻟﻤﺎدة  4/1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 2018/13
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،أو
ﻟﺪﻓﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺨﻮف إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ
ً
ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ إ ﺑــﺮام ﻋﻘﺪ ا ﻟـﺼـﻠــﺢ ،ﺧﻮﻓﺎ
ﻣــﻦ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠــﻪ،
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـ ــﺮض اﻟ ـﺼ ـﻠــﺢ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻟـﺠــﺮا ﺋــﻢ ﻗــﺎ ﻧــﻮن ﺳــﻮق ا ﻟ ـﻤــﺎل ،ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻧ ــﺺ ا ﻟ ـ ـﻤ ــﺎدة  131ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎ ﻧ ــﻮن ﺳــﻮق
اﻟﻤﺎل.
وﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺪﻟـ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺳـ ـﺒ ــﻖ ﻫ ـﻨــﺎك
ﺣ ـﻜ ـﻤــﺎن ﺻ ـ ــﺎدران ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺳــﻮق
اﻟ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ داﺋــﺮﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ ﻗﻀﺖ

ﻓـﻴـﻬـﻤــﺎ ﺑــﺎﻧـﻘـﻀــﺎء اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻠــﺢ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ،
إذ ﻗـ ـ ــﺮرت إ ﺑ ـ ـ ــﺮام ا ﻟـ ـﺼـ ـﻠ ــﺢ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻬــﻢ
ً
ً
اﺷﺘﺮى ﺳﻬﻤﺎ واﺣﺪا ﺑﺴﻌﺮ  260ﻓﻠﺴﺎ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  67000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ
 2012/36ﺣﺼﺮ ﺳــﻮق ﻣــﺎل ،وأ ﺑــﺮ ﻣــﺖ
اﻟ ـﺼ ـﻠــﺢ ﻣــﻊ ﻣـﺘـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴــﺔ أﺧــﺮى
ﺑﻤﺒﻠﻎ  50000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ
 2012/23ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺣﺼﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل،
ﻣــﺆدى ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ أن إ ﺣــﺎ ﻟــﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
رﺑﻤﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ ﻟﺪﻓﻌﻪ إ ﻟــﻰ اﻟﺼﻠﺢ–
ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔ ـ ـﺘ ــﺮض أن
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟــﺮاء
إ ﺑ ــﺮا ﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻠــﺢ أن ﺗـ ـﻌ ــﻮد ﻟ ـﺨــﺰا ﻧــﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،واﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ أن ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﻮد ﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،ورﺑـ ـﻤ ــﺎ
ﻳ ـﺘــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻫــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻣﺘﻴﺎزات وﻇﻴﻔﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ
ا ﻟ ــﺬي ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺛ ـﻨــﺎ ﻳــﺎه أن ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ
ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ.
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل
ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
وﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،
وﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻋـﻤــﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﺑﻌﻴﻮن ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎر ُﻳﺤﺪد ﺳﻘﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎت ﻋ ــﺮض اﻟ ـﺼ ـﻠــﺢ ﺣ ـﺘــﻰ ﻳـﻤـﻜــﻦ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع

local@aljarida●com

ﻣﺮاﻓﻌﺔ

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
h.alabdullah@aljarida.com

أزﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ...
ّ
اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن!
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـ ــﺬي أﻋ ـﻠــﻦ ﻓﻴﻪ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻧـﻴـﺘــﻪ اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﺟــﺮﻳــﻦ ﻟﻤﺤﻼت
ﺳ ـ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـ ــﺪرك
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟـ ــﺮاء ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘــﻪ ﻋﻠﻰ
أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ اﻟ ــﺬي
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑ ــﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻬﺎء
ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷي
ﻋﻘﺎر او ارض ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ﺳﻮاء ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ
أو ﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﺪﺗــﻪ ،وزوال ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﻨﻲ زوال
ﺗـﺒـﻌــﺎﺗــﻪ وﻣ ـﻨــﻪ زوال أي ﻋــﻼﻗــﺔ
إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ »اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ«!
وﺑ ـ ــﺰوال ﺳـﻠـﻄــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إدارة اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر
ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻋ ـﻘــﺪه ﺑ ـﻌــﺪ ﻓ ــﻮز آﺧــﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻘﺎر
وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠــﻪ ،ﻓــﺬﻟــﻚ ﻳـﻌـﻨــﻲ زوال
اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﺟــﺮة ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ
ﻣﻨﻪ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت
ﻣﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻞ ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﺪﻳ ــﺮه اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮا
ﺑ ـﺸــﺮوﻃ ـﻬــﺎ ﺑـﻌـﻘــﺪ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،وإﻻ
ﻓﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟــﻦ ﺗﻨﺼﻒ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳـﻘــﻒ ﻣـﻌـﻬــﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ
اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺒــﺮة ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻞ وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣــﻊ
ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻛ ـﻴــﺔ ﺗ ــﻢ ﺑــﺮؤﻳــﺔ
ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
وﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ أﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣــﻦ
اﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎءات اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ادارة وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟ ـﺴــﻮق دون أن ﺗ ــﺪرك أن ذﻟــﻚ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺞ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻣـ ــﻊ ﻓ ـﻜــﺮة
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
واﻟ ـﺘــﺮاﺛــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑــﻪ ﻫــﺬا
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أن أي ﺗــﺎﺟــﺮ
ﺳـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺳـﻴــﺪﻓـﻌـﻬــﺎ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ
ﺟﻴﻮب اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﺎﻫﻠﺘﻪ اﻟﻮزارة رﻏﻢ
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻪ!
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺒﺴﻄﺔ
ﺑـ ـﻴ ــﻊ اوراق ا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻀـ ــﺎر ﺗ ـﺒ ـﻴــﻊ
ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻫﻴﺪة ﺟــﺪا ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ
إﺧ ــﻼؤﻫ ــﺎ ﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ وإﻹ
اﺑ ـ ـ ــﺮام ﻋ ـﻘــﺪ اﻳ ـ ـﺠ ــﺎر ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻊ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ
دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن إﻳـﺠــﺎر ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﺒﺴﻄﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ 150دﻳﻨﺎرا
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان وﺟﻮد ﻫﺬه
اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺮاﻋ ــﻲ ﺷﻜﻞ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺘ ــﺮاﺛ ــﻲ واﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨــﻲ
ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ان ﻳـﻜــﻮن اﻟ ـﻬــﺪف ﻣﻨﻪ
ً
رﺑـﺤـﻴــﺎ ﻷن وﺟــﻮدﻫــﺎ ذو ﻫﺪف
ﺗ ــﺮاﺛ ــﻲ ،وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻻﺻـﺤــﺎﺑـﻬــﺎ
ان ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮوا ﺑــﺪﻓــﻊ اﻳـ ـﺠ ــﺎرات
ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ اﻻﻟ ـ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟـﻌـﻘــﺪ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻓ ـﻜــﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻷن
اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء
ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﺳـﻴــﺄﺗــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرون ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺪاد،
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟــﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗــﺎدرﻳــﻦ
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻤﺮار ذات اﻟﺮوح
اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق،
وﻫ ــﻮ اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮﻳﺔ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ !
واﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ
إﻟ ـﻴ ــﻪ ﻫ ــﻮ ان اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻳ ــﺪرﻛ ــﻮن ان اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺴﻮق ﺳﺒﻖ
ﻟﻬﺎ ان اﺑــﺮﻣــﺖ ﻋﻘﻮد اﻳـﺠــﺎر ﻣﻊ
ﻣﺌﺎت اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ،اﻻ اﻧﻬﺎ وﺿﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ﻃﺮدﻫﻢ
ﻛــﻮﻧـﻬــﻢ ﻣﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟـﻠـﻌـﻴــﻦ ،أو
ﻗ ـﺒــﻮﻟ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻳﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ!
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ ــﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮدﻫﺎ
ﻣــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﺄن ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ
ادارة ا ﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق دون ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠــﻪ
ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﻮم ﻫﻲ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد
اﻹﻳ ـﺠــﺎر ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣــﻊ اﺻـﺤــﺎب
اﻟﻤﺤﻼت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﻬﺪف ﻣﻦ
وﺟـ ــﻮده ،وذﻟ ــﻚ ﻷن اﻷﻣ ــﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗــﺮرت اﻟــﻮزارة
اﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻻدارة اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
وأﺗ ــﺖ ﺑـﺸــﺮﻛــﺔ اﺧ ــﺮى ،ﻓﺴﺘﻘﻮم
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻄﺮد اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون ادﻧﻰ اﺳﺘﻘﺮار.
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»ﺷﻴﺸﺔ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ« ﺗﺸﻌﻞ ﺧﻼﻓﺎت ﺟﻠﺴﺔ »اﻟﺒﻠﺪي«
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻠﻐﻲ اﻗﺘﺮاح دﻓﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

أﻋﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺸﻴﺸﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ً
أن أﺣﺪث ﺷﺮﺧﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراؤﻫﻢ ﺣﻮل
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

أﺷ ـﻌ ـﻠ ــﺖ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺸــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻘــﺎﻫــﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
ﻓ ـﺘ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻼﻓـ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻓـ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ أﻣ ـ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﺛـ ــﺎرت
ً
ً
ﺳـﺠــﺎﻻ ﺣ ــﺎدا ﺑﻴﻦ اﻷﻋ ـﻀــﺎء ،ﻛﻤﺎ
أﺛ ــﺎر ﻣــﻮﺿــﻮع دﻓ ــﻦ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﺎﻧﺒﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﺎل.
وﺗﺮأس رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺳﺎﻣﺔ
اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ واﻓ ـﻘــﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟـﺒـﻴــﻊ اﻟـﺨـﻴــﺎم
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ,ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻤــﻞ َﻣ ـﺨــﺮج راﺑ ــﻊ ﻓــﻲ دوار
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﺎرﻳﺘﻬﺎ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣﻴﺮي
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪاث ﻣ ـ ــﺪاﺧ ـ ــﻞ وﻣ ـ ـﺨـ ــﺎرج
ﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻘـﺼــﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻋــﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻮر ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻜــﻼب اﻟـﻀــﺎﻟــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﺣﺎﺟﺐ
ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ورﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أﻣﻐﺮة
إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺸ ــﺎط ﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ ،ﻛ ـﻤــﺎ رﻓــﺾ
ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺴﺮ ﻣﺸﺎة ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ واﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ.

ورﻓ ــﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻗ ـﺘــﺮاح دﻓﻦ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ
اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻄﻨﻮﻧﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ اﺛ ــﺎر ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺣﻔﻴﻈﺔ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ رﻓ ـﻀــﻮا
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ .وﺗﺴﺎءل اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﺤﻤﻀﺎن" :ﻫــﻞ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ أزﻣــﺔ
ﻟﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ دﻓــﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ
ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻓﻲ دﻓﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ،وﻋﻠﻴﻪ
"ﻳـﺠــﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ".
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن "اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻒ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﻀﺤﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻷﻧﻨﺎ
اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﺣـﻴــﺎل ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع"،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز
وﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ
ﻋﺒﺪ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﻤﻌﺠﻞ إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ،أﺧﺬت رأي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺬي
ُﺑـ ِـﻨـﻴــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ،
ﺣﻴﺚ إن اﻟﻀﻐﻂ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة
اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت ،ﻓ ـﻜ ــﺎن ﻫـ ــﺬا رأي
اﻟﻠﺠﻨﺔ".
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إن
"اﻻﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻳﻌﺘﺒﺮ
رﻓﻀﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﺬا ﺗﻢ رﻓﺾ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ٥٠٠ :دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
رﻓـﻌــﺖ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ درﺟ ــﺔ اﺳـﺘـﻌــﺪاداﺗـﻬــﺎ
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ إﺟ ـ ــﺮاء ﺗــﺮﺧ ـﻴــﺺ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻲ،
وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إزاﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،واﻟﺬي ُﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،أﻣ ـ ــﺲ ،أن
اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻹدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺑ ـﻬــﺎ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاع ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗ ـﻘــﻮم إدارة
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻷﻣﻦ
اﻟﻌﺎم وإدارة اﻹﻃﻔﺎء.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻳﻘﻮم
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪره 500

دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن رﺟﺎﻟﻴﺎ أو ﻧﺴﺎﺋﻴﺎ،
وﻳﺘﻢ إﺻــﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ" .وﺷ ــﺪدت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻟـﻤـﺘـﻀـﻤـﻨــﺔ ﺳــﺎﺣــﺔ ﻣــﻮاﻗــﻒ
ﺳﻴﺎرات ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ،واﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻟﻤﺪارس وأي ﻣﻘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﺧﺮ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  500ﻣﺘﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎزل
 200ﻣﺘﺮ ،ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،دﻋ ــﺖ إدارة اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ أو
إﻋﻼن ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
ﻣ ـﺸــﺪدة ﻋـﻠــﻰ أن اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ وإزاﻟ ــﺔ اﻟﻤﻘﺎر واﻹﻋــﻼﻧــﺎت ﻓــﻮرا،
واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.

اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﺻﻮات ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ".

ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،رﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻃﻠﺐ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷﺻﺤﺎب
ﺣـ ـﻤ ــﻼت اﻟـ ـﺤ ــﺞ ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺗــﺮﺧـﻴــﺺ
ﻣﻘﺮات اﻟﺤﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺣ ــﺎرات ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺒﺎﺻﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﺳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ  -ﺷﺎرع
اﻻﺳﺘﻘﻼل.
وأﺣﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮادم اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺸــﺮة ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟ ــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
اﻟﺮﻧﺪي ردود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ
ﺑـ"اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑــﺮدود ﻓﻨﻴﺔ
ﺗﺼﺎغ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮازي اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ أﻋﻀﺎء "اﻟﺒﻠﺪي".

إﻟﻐﺎء اﻟﺸﻴﺸﺔ
ﻛﻤﺎ أﻋﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻗﺘﺮاح إﻟﻐﺎء
"ﺷ ـﻴ ـﺸــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﻞ" ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ
واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻫ ــﻲ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ،
واﺳﺘﻔﺴﺮ اﻟﻌﻀﻮ ﺣﻤﺪي ﻧﺼﺎر
ﺣـ ـ ـ ــﻮل ﺗـ ــﺮاﺧ ـ ـﻴـ ــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺎت

●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻟﺤﻔﻆ اﻟ ـﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﺗﺠﻮﻳﺪه اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ،
أن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ زاد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
ﻛﺘﺎب
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان "ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ أﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ِ
اﻟـﻠـ ِـﻪ ﻋــﺎم  2018ﺑﻠﻎ  1699ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ وﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1835ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ" .وﻗﺎل

اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم داﺋﺮة اﻟﺒﻴﻮع
وﻗ ـﺒ ــﻞ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ ﺑـﻴـﻌـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻹ ﻋــﻼن ﻋــﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاد اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ
دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻣـ ــﻦ واﻗـ ـ ــﻊ ﺷ ـﻬ ــﺎدة
اﻷوﺻ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻣــﻦ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ :ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ
ا ﺗ ـﺨــﺎذ ا ﻟ ــﻼزم ﻧـﺤــﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻘﺮار ﻓﻮر ﺻﺪوره.

إﺻﺎﺑﺔ رﺟﻞ أﻣﻦ وﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎردة
أﻣﻨﻴﺔ ﺑـﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺳ ـﻔــﺮت ﻣ ـﻄ ــﺎردة أﻣـﻨـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻓ ـﻬــﺪ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻋ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ رﺟ ــﻞ أﻣــﻦ
وﻣﻮاﻃﻦ ،وإﺗﻼف دورﻳﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
أﻣــﻦ اﻷﺣـﻤــﺪي وﺛــﻼث ﻣﺮﻛﺒﺎت وﻣﻈﻠﺔ ﻣﻨﺰل
إﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ.
وﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫــﺎ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﺻﻄﺪام ﺑﻤﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺘﻴﻦ أﻣﺎم
اﻟﻤﻨﺰل.
وﻗ ــﺎل إن رﺟ ــﺎل اﻷﻣ ــﻦ ﺗـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣــﻦ ﺿﺒﻂ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﺿﺪه ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻬﺘﺎر ورﻋﻮﻧﺔ
وﻫــﺮوب ﻣﻦ رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺿﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺪورﻳﺔ،
ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻻﺻﻄﺪام وإﺗﻼف أﻣﻼك اﻟﻐﻴﺮ،
وأﺣﺎﻟﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺈﺳﻄﺒﻼت
ﻛﺒﺪ وإﺻﺎﺑﺔ إﻃﻔﺎﺋﻲ وآﺳﻴﻮي
ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ إن  3ﻓﺮق إﻃﻔﺎء ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ إﺳﻄﺒﻼت
اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺤﺎدث أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ رﺟﻞ
إﻃ ـﻔــﺎء وواﻓ ــﺪ آﺳ ـﻴــﻮي ﺑ ـﺤــﺎﻻت اﺧﺘﻨﺎق
وإﺟﻬﺎد ﺣﺮاري.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺤﺎدث ،أن ﺑﻼﻏﺎ ورد إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺑـ ــﺎﻧـ ــﺪﻻع ﺣ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓـ ــﻲ ﻗـﺴـﻴـﻤـﺘـﻴــﻦ
ﺑﺈﺳﻄﺒﻼت اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ

 800ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
وﻓ ـ ــﻮر وﺻ ــﻮﻟ ـﻬ ــﻢ ﺷ ــﺮﻋ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟ ـﺤــﺮﻳــﻖ وﻣ ـﺤــﺎﺻــﺮﺗــﻪ ،وﻋـ ــﺰل اﻟ ـﻨ ـﻴــﺮان،
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﺴﻴﻤﺘﻴﻦ ﺗﺤﺘﻮﻳﺎن ﻋﻠﻰ
أﺧـﺸــﺎب وأﻋ ـﻤــﺎل ﻧـﺠــﺎرة وﻣ ــﻮاد ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻻﺷﺘﻌﺎل وأﺻﺒﺎغ ،وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﺮق اﻹﻃﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮ
ﺿﺒﺎط ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮادث ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ ،واﻋﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ورﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﺟﻬﺎت
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

»اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ« :ﺑﺪء إﺟﺮاءات
إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ
أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺪﻣﺎك ،أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺪأ
ﻓﻲ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء
ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻴﺔ .وأوﺿﺢ اﻟﺪﻣﺎك،
ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣــﺲ،
أﻧ ـﻨــﺎ ﻧـﺴـﻌــﻰ ﻟـﻴـﻜــﻮن ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺰارﻋ ـﻴ ــﻦ ﻣـﺒـﻨــﻰ
ﻣـﻤـﻴــﺰ وﺻـ ــﺮح ﺣ ـﻀ ــﺎري ﻋﻠﻰ
أرﻗﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

»اﻷرﺻﺎد« :ﻃﻘﺲ ﺑﺎرد
ورﻳﺎح ﻧﺸﻴﻄﺔ
ﺗﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة اﻷرﺻـ ـ ــﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺿﺮار اﻟﻌﻠﻲ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟـ ـ ــﺮؤﻳـ ـ ــﺔ اﻷﻓ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺒﺎب ﻟﻴﻼ
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ﻟـ ـ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" إن
اﻟ ـﻄ ـﻘ ــﺲ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ
أن ﻳ ـﻜــﻮن ﺑـ ــﺎردا ﻧـﺴـﺒـﻴــﺎ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎر وﺑ ـ ـ ـ ــﺎردا ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻴــﻞ
واﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣـﻌـﺘــﺪﻟــﺔ اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ ﺗﻨﺸﻂ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﺘ ــﺮات ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ  15و45
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.

ً
اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ٣٢ :أﻟﻔﺎ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ  ١٩٩٧ﺣﺘﻰ ٢٠١٩

أ ﺻ ــﺪر ر ﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻋ ــﺎدل
ﺑ ــﻮرﺳـ ـﻠ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ـﻤــﺎ أﻣ ــﺲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ــﻢ
 33ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ  ) 2016ﺑـ ـﺸ ــﺄن
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ( ،واﻟﺼﺎدرة
ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟــﻮزراء رﻗﻢ
 2018 /1358اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ،2018 /10 /7أ ﻛ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـﻴــﻪ
ﺿ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ــﺰام أﻣ ـﻨــﺎء ﺳﺮ
دواﺋﺮ اﻟﺒﻴﻮع ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اوﻻ :ﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﺰم ﻣـ ـﺨ ــﺎ ﻃـ ـﺒ ــﺔ
ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻬﺎدة أوﺻﺎف
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺮد ﻗ ـﻴــﺪ

ﺗﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﺑﻼﻏﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻬﺘﺎر
ورﻋﻮﻧﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻮر ﺗـﻠـﻘــﻲ اﻟـﺒــﻼغ
ﺗﻮﺟﻬﺖ دورﻳــﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣــﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ،
وﺗ ـﻤــﺖ ﻣ ـﻄ ــﺎردة أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﺘــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
إﺣ ــﺪى اﻟ ــﺪورﻳ ــﺎت ،ﻣــﺎ دﻓ ــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮ إﻟــﻰ
اﻻﻧـﺤــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟــﺪورﻳــﺔ واﻻﺻـﻄــﺪام ﺑﻬﺎ ،ﻣﺎ
أدى إﻟﻰ اﺻﻄﺪام اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻤﻈﻠﺔ ﺳﻜﻦ اﻹﻣﺎم،

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ،
ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ ﺑـﺘــﻮﺿـﻴــﺢ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ،
ً
ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻓﻲ دورﻫــﺎ ﺧﻠﻼ ﺑﻌﺪم
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ "اﻟﺤﺸﻴﺶ واﻟﺨﻤﻮر".
وأﻛ ــﺪ ﺿـ ــﺮورة ان ﺗ ـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﻧﻮﺑﺎت ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺟــﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ان "ﻫـﻨــﺎك اﻧﻔﻼﺗﺎ وﺗ ـﺠــﺎوزا ﻳﻠﻘﻲ
ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
م .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎدي إن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
دورﻫ ــﺎ رﻗــﺎﺑــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ إن وﺟﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻣﻊ

"اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ" ﻓــﻲ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻷﻣﻨﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز.
وﻃ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮ ﻣ ـﺸ ـﻌ ــﻞ
اﻟﺤﻤﻀﺎن ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ
أﺟــﻞ دﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻋـﻀــﺎء ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﻗ ــﺎل اﻟـﻌـﻀــﻮ ﺣـﻤــﺪ اﻟـﻤــﺪﻟــﺞ
"ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح
إﻟﻐﺎء ﺷﻴﺸﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ان ﻧﺼﻞ إﻟﻰ رأي
ﻓﻨﻲ ،واﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻻﻃـ ـﻔ ــﺎء واﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ،
ﻟﻘﻴﺎس وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻬﺎ
اﻟﺒﻐﻠﻲ إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ دوﻟ ــﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ

ودﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻟـ ـﻐ ــﺎء ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت
دﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺣـ ـ ــﻮل ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺻ ـﻴــﺎﻏ ـﺘــﻪ .أم د .ﻋ ـﻠــﻲ ﺑ ــﻦ ﺳــﺎﻳــﺮ
ﻓ ــﺮﻓ ــﺾ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﻟ ـﻌــﺪم
وﺟـ ــﻮد ﺷـﺒـﻬــﺎت ﻓ ـﻴــﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺎل
اﻟﻌﻀﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺮﻧﺪي إن ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﺟــﺪا" ،وﻧﺤﻦ
ﻛﺄﻋﻀﺎء ﺗﻬﻤﻨﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻷن اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ
ﺿﺮر ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ".
وﻃﺎﻟﺐ د .ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻻﻣـ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻪ وإرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﺪراﺳﺘﻪ ﻣﺮة اﺧﺮى ،وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
اﻷﻋﻀﺎء.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن

»اﻹﻃﻔﺎء« ﻧﻈﻤﺖ ورﺷﺔ »ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟـﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺤﺪد
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ« ﺿﻮاﺑﻂ ﻷﻣﻨﺎء ﺳﺮ دواﺋﺮ اﻟﺒﻴﻮع
ﻧﻈﻤﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء أﻣﺲ ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاد اﻟـﺨـﻄــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ واﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت" ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟـ ـ ــﻮزارات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ودور اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﺪى ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ ،إن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻃــﺮ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت "اﻹﻃﻔﺎء" ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن
اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ .وأﺿﺎف ﻓﻬﺪ أن اﻟﻮرﺷﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ
ﻛﻮد اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻮﻓﺮ
ﻗﺪرا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﺎن ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ً
ﺗﻤﺪﻳﺪات ﺷﺒﻜﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻏﺎز (L B G) ،اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺴﻮاﺋﻞ
اﻻﺷﺘﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ »اﻟﺒﻠﺪي«

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ

اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،إن "ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف،
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "أﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ" ،ﺗﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أﺟــﻮاء إﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ،
ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻜﻮﻛﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا ﺟﻴﻼ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮاء واﻟﺤﻔﻈﺔ وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻧﺎﻓﻌﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ووﻃﻨﻬﻢ
ﻟـﻴـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ ﺗـﻤـﺜـﻴــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" .وأﻋﻠﻦ أن "ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎم 1997

ﺣﺘﻰ  ،2019ﻗــﺮاﺑــﺔ  32أﻟــﻒ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ وﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  40ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ان "اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل  22ﻟﺠﻨﺔ
اﺧﺘﺒﺎر داﺧ ــﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺷﺮاﺋﺤﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ،
وﻟﺠﻨﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﺠﻨﺔ ﻧﺰﻻء دور
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ،وﻓﺌﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ،
وﻓﺌﺔ اﻟﺼﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻧــﺰﻻء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ".

ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ
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اﻟﻔﺎﺿﻞ :اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ أﺑﺮز ﻣﺸﺎرﻳﻊ »اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ«
اﻷﻧﺼﺎري ١٠٤ :ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺨﺮج ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮل
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺷﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﺒﺮ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎذﺑﺔ ،وﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻼد.

أﻛـ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ،أن ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﻗــﺎﻣـﺘــﻪ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﺮح
ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺪﻳﺪة وأﻓﻜﺎرا ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
ً
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وأﻓﻜﺎرا
ً
ﺷ ـﺒــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺟ ـﻴ ــﺪة ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺔ ،وﺗ ـ ــﺮﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺷـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻔــﻞ
اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ،
اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ أﻣــﺲ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺠﻤﻴﺮا ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وأن ﺗﻘﻮم
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺎذﺑﺔ وﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻪ
ّ
ُ
ﺑﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻤﻤﺖ
ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﺣـﺴـﻴــﻦ
اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري ،أن  104ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺗ ـﺨــﺮج ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﻮﻻ
ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺠﺎرب ﻃﻠﺒﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،وإﺑـ ـ ـ ــﺮاز ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﻢ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة» ،ﻓﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج
ﻫ ــﻲ ﺛ ـﻤــﺎر اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴــﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺧ ــﻼل أﻋـ ــﻮام اﻟــﺪراﺳــﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ«.

وأﺿﺎف اﻷﻧﺼﺎري أن ﻫﻨﺎك
ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح
اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻣﺎ
ﺷ ــﺎﻫ ــﺪﻧ ــﺎه ﻫ ــﻮ ﺷ ـ ــﻲء ﻣ ـﺸــﺮف
ﻟﻄﻠﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﻢ ،وﻫ ــﻮ ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻋﻦ
أﻓ ـﻜــﺎر وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ﻗــﺎم
ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻗﺴﺎم
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ أﻓ ـﻜ ــﺎر
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﺈﺷﺮاف أﺳﺎﺗﺬة اﺟﻼء
ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪورﻫﻢ« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »ﻫﺬا
ﻳ ـﺠ ـﺴــﺪ ﻣـ ــﺪى ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ،
ﻟـﻜــﻲ ﻳ ـﺒــﺪأ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ

ﻃﻬﺒﻮب» :أﻟﻮان ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺗﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻀﻴﺘﻨﺎ وﺷﻌﺒﻨﺎ
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻛ ــﺪ ﺳـﻔـﻴــﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،راﻣــﻲ
ﻃـﻬـﺒــﻮب ،أن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »أﻟـ ــﻮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﺗــﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻗﻀﻴﺘﻬﺎ
وﺷﻌﺒﻬﺎ .وﻗﺎل إن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ
ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ وﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﺣـﻜـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺮب وﺻ ـﻤ ــﺎم أﻣ ــﺎن اﻷﻣ ــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ،
واﻟﺬي ﻛﺎن وﻻﻳﺰال وﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪاﻋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ وﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺿﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮﻳﺔ
ﺷﻌﺒﻬﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﻬﺒﻮب
ﺧ ــﻼل ﺣ ـﻔــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ »أﻟـ ــﻮان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) (GUSTوﺳﻔﺎرة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
ودﻋﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟ ـﻠ ـﻤــﺪارس
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻃﻬﺒﻮب
واﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ .وأﺿ ــﺎف ﻃـﻬـﺒــﻮب أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ــﻮاﺳ ـﻌ ــﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ »أﻟـ ـ ــﻮان ﻣ ــﻦ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ«،
وﺑﻬﺬا اﻟﺤﻤﺎس اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺤﺐ
اﻟــﺬي ﻳﻜﻨﻪ أﺑﻨﺎء ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ واﻷﺻﻴﻞ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻌﺪ ،إن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺘﺸﺎرﻛﺎن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم واﻟﺤﻤﺎس
اﻟ ـﺼ ــﺎدق اﻟ ــﺬي أﻇ ـﻬــﺮت ﻫ ــﺆﻻء اﻟ ـﻄــﻼب ﻗــﺎدة
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺨﺮج ﺑﻬﺬه اﻻﻓﻜﺎر
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﺋﺪة«.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ
ﺑــﺄ ﻋـﻤــﺎل ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .را ﺋــﺪ

ﺑﻮرﺳﻠﻲ ،إن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻘﺎم
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ﻫــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻟ ــﻪ ،وﻫــﻮ
ﻣـﻠــﻲء ﺑــﺈﻧ ـﺠــﺎزات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣ ــﺪى ﺳـﻨــﺔ ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ
ﺛﻤﺮة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ«.

»ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﻓﻲ »«KiLAW
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ دورة ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ« وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻬــﺪف
ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻫــﻢ اﻷﺳــﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ
اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ورﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﺗـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟ ــﺪورة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﺗـﺒــﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓ ــﻲ أرﻗ ـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻃــﺎ ﻟــﺐ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻣﻦ إﻋﺪاد رﺳﺎﻟﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮب
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع
اﻟـ ــﺮﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ ،أو ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ رؤﻳـ ـﺘ ــﻪ ووﺟ ـﻬــﺔ
ﻧـﻈــﺮه اﻟـﺘــﻲ اﻋـﺘـﻤــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺒﻴﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي
أﺛ ــﺎره ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟـﺘــﻪ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺨﺺ
واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
واﻟـ ـﻔ ــﺮوع وﺻـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ اﻟـﺨــﺎﺗـﻤــﺔ

ﻃﻼل اﻟﻌﺪواﻧﻲ

ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﺎن

واﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ واﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻂ ﻳﺆﻛﺪ
ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ
ﻓ ــﻲ إﻋ ـ ــﺪاد رﺳــﺎﻟ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮاه اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ
إﻋــﺪاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

وﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺪورة
ﻋﻀﻮا ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﻃ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺪواﻧ ـ ــﻲ ،ود.ﻋ ـ ـﻤـ ــﺮ
اﻟﺤﺴﻴﻨﺎن ،وﺣﻀﺮﻫﺎ  80ﻃﺎﻟﺒﺎ
وﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺔ؛ وﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺖ إﺷـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺑ ـﻤــﺎ
ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻗـﻴـﻤــﺔ
وﻣﻔﻴﺪة ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ
وﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻗﺎﻋﺔ
»اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﺘﺒﺮع ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮة ،وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د.
ﺣﺴﲔ اﻷﻧﺼﺎري ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺠﺎﺳﻢ ،وﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﺣﻤﻮد
اﻟﻘﺸﻌﺎن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎدات
اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺠﺎﺳﻢ إن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﺘﻴﺪة "ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺠﺐ اﻟﺬود داﺋﻤﺎ ﻋﻦ
ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ".
ﺑﺪوره ،اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﺣﻤﻮد اﻟﻘﺸﻌﺎن ،أن ﻫﺬه
اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم
ﺑـ "اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ".

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻤﺎن ﻟـ »اﻟﺒﺪون«
أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي اﻣﺲ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲔ
اﻷﻧﺼﺎري واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﺑﺤﺚ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻬﺎز
ﺑﻘﺼﺮ ﻧﺎﻳﻒ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻈﻢ ﻵﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ -٢٠١٩
 ٢٠٢٠واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺪاب
ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات
ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ.
وﻗﺪم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ
اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
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المعارضة السياسية
واإلصالح المنشود

السفير يوسف عبدالله العنيزي

أ .د .فيصل الشريفي

فنزويال بلد الفقر والثراء

faisal.alsharifi@hotmail.com
قبل أكثر من تسع سنوات كتبت عن مفهوم "المعارضة
السياسي" بــأنــه يمثل مجموعة أو أف ــرادا يختلفون مع
الحكومة على أس ــاس ثــابــت وطــويــل األم ــد ،ويـكــون أكثر
ً
وضوحا في حالة وجود األحزاب التي تختلف مع الحكومة
وتــرغــب فــي الـحـلــول محلها ،بحيث ت ـمــارس المعارضة
دورهــا في اإلطــار الشرعي ضمن الحدود المسموح بها
في القانون.
في الــدول المتقدمة تمارس المعارضة نشاطها بملء
حريتها ،وقد يصل الخالف بينها وبين والحكومة إلى
مراحل يصعب معها التفاهم ،لكن هذا الخالف ال يخرج
ً
عن اإلطار القانوني المتوافق عليه سلفا في حالة وجوب
التغيير ،وعلى كال الطرفين القبول بالنتائج ،وخير دليل
على ذلك األحــداث التي تزامنت مع خــروج بريطانيا من
اتفاق "بريكست" وما تبعه من إجــراء ات في حجب الثقة
عن رئيسة الوزراء.
المحصلة مصطلح المعارضة السياسي قد يختلف
من بلد إلى آخر ومن نظام سياسي إلى آخر بحسب شدة
المعارضة ومرونة النظام البرلماني ،وقد تكون المعارضة
ً
ممنوعة أو مرحبا بها في بعض البلدان ،وخالصة القول
المعارضة بمفهومها السياسي هي األشخاص والجماعات
واألحزاب ،الذين يكونون مناوئين ،كليا أو جزئيا ،لسياسة
الحكومة.
بعد هذه المقدمة يتبين لنا أن المعارضة السياسية
يمكنها العيش فــي ظــل األنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة ،بــل إنها
تـســاهــم وبـشـكــل كـبـيــر ف ــي تـحـسـيــن ال ـظ ــروف الـحـيــاتـيــة
للمواطنين من خالل لفت انتباه الحكومات لبعض مواقع
الخلل ومعالجتها ،وبما أننا في دولة الكويت فإن الدستور
ً
أتاح فيها للسلطة النيابية تميزا على السلطة التنفيذية،
فــأع ـطــاهــا ح ــق ال ـم ـش ــارك ــة وال ـت ـص ــوي ــت ع ـلــى ال ـقــوان ـيــن
والتشريعات ،ومكنها من حق المساءلة السياسية وطرح
الثقة ،بل إن الدستور أعطى الحق لنائب واحد أن يكون
معارضا ،وأتاح له استجواب الوزراء ورئيس الحكومة ،كما
أنه أعطى النواب حق التصويت على طلب طرح الثقة فقط.
في المقابل ،ورغم القيمة النوعية التي أتاحها الدستور،
فـ ــإن م ـف ـهــوم ال ـم ـع ــارض ــة ل ــم ي ـصــل إلـ ــى مــرح ـلــة الـنـضــج
السياسي من خالل القدرة على المناوءة السياسية كعمل
ثابت طويل األمد؛ لذلك كانت المواقف السياسية مذبذبة
تتحكم فيها الظروف ،فتارة تراها تنجح مع وزير وتفشل
مع غيره بحسب انتمائه الحزبي والعائلي والمذهبي ،رغم
أن معطيات مــادة االستجواب قد تكون متشابهة وعلى
البنود نفسها.
هذا النوع من المعارضة السياسية قد ال يسمح بتطور
العمل الديمقراطي ،وقد يكون أداة هدم في معظم األحيان،
ً
لذلك ترى أغلب الوزراء ال يكترثون كثيرا بتحسين األداء
بقدر حرصهم على إيجاد الوسائل التي تقيهم منصات
ً
المساءلة السياسية ،والتي غالبا تكون على حساب الوطن
والمواطن.
المشكلة أن الصراع الطبيعي بين المعارضة والحكومة
قد تحول إلى تنمر بين النواب فيما بينهم رغم ما أتاحه
الــدسـتــور مــن مساحة واسـعــة للمناورة السياسية ،لكن
ولــأســف صــار وبفضل ســوء الـتـصــرف مــن بعض نــواب
ال ـم ـعــارضــة وال ـ ـمـ ــواالة ب ــإص ــراره ــم ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام لغة
التخوين وتصفية الحسابات وعقد الصفقات ،وسيلة
لهدم كل مقومات الديمقراطية.
"خدمة الكويت شرف ال يناله سوى المخلصين"
ودمتم سالمين.

في الوقت الذي ترى في مدينة كراكاس
مناطق راقية ومنازل تتميز بالرفاهية
وأنواع من أغلى السيارات واليخوت
الفارهة تتجاوز أسعارها الماليين ،فإن
هناك أغلبية ساحقة تعيش على سفوح
الجبال والمرتفعات بمدن "الرانشو" أو
مساكن الصفيح.
عـشــت ف ــي ذل ــك الـبـلــد الـجـمـيــل م ــا يـقــارب
ً
خمس سنوات رئيسا للبعثة الدبلوماسية في
مدينة كراكاس العاصمة ،وذلك في الفترة بين
 1996و ،2000وكان منزلي يتميز باالتساع،
وبحديقة رائعة وأشجار مثمرة وأنــواع من
األزهــار والطيور ،وكانت ملتقى للعديد من
األصــدقــاء مــن مختلف الـمـشــارب ،ابـتــداء من
رئيس الجمهورية الــراحــل "هوغو تشافيز"
ً
إلــى رجــال األعـمــال ،وخصوصا الفنزوليين
م ــن ذوي أص ــول عــربـيــة س ــواء ال ـســوريــة أو
اللبنانية ،واألدبــاء ورجال الثقافة وأساتذة
الجامعات ،والسياسيين والسلك الدبلوماسي
من كل أقطار الدنيا.
ول ـعــل م ــن ال ـل ـق ــاءات ال ـم ـم ـيــزة الـحـضــور
المميز ألبطال المسلسالت الفنزويلية التي
تـشـتـهــر ب ـع ــدد حـلـقــاتـهــا ال ـت ــي ق ــد تـتـجــاوز
أح ـي ــان ــا ال ـم ـئ ــة ح ـل ـق ــة ،ومـ ــن ف ـن ــزوي ــا كـنــت
أتولى مسؤولية سفير غير مقيم لدى كل من

ً
وداعا عصر الفحم في ألمانيا
بحلول عام  2020سيصبح من
األرخص بناء أنظمة جديدة قابلة
ً
للتجديد بدال من االستمرار في
تشغيل مصانع الوقود األحفوري
الموجودة في أجزاء من أوروبا ،وعند
هذه النقطة ستكون هناك فرصة
ضئيلة لوقف أسرع انتقال للطاقة في
التاريخ.
بعد مئتي عام تودع ألمانيا عصر الفحم،
ففي العام الماضي أنشأت الحكومة "لجنة
لـمـحــاربــة اس ـت ـخــدام ال ـف ـحــم" مـكــونــة م ــن 28
ً
عضوا -تضم علماء وسياسيين وناشطين
فــي مجال البيئة ونقابات عمالية وممثلي
الـمــرافــق -مــع أمــر مباشر باتخاذ قــرار حول
ت ـخ ـلــص الـ ـب ــاد م ــن ال ـف ـحــم ب ـش ـكــل ن ـهــائــي،
ومع تحقيق التوازن بين النظريات النفعية
واالعـ ـت ــراف بـحـقـيـقــة تـغـيــر ال ـم ـنــاخ ،ح ــددت
ً
ً
الـلـجـنــة م ــؤخ ــرا ع ــام  2038م ــوع ــدا نـهــائـيــا
للتوقف عن استخدام الفحم ،مع دخول هذا
القرار حيز التنفيذ على الفور.
وف ـقــا لصحيفة "وول سـتــريــت جــورنــال"
ُ
فإنها تعد "أغبى سياسة للطاقة في العالم"،
ففي الواقع تحول ألمانيا أمر ضروري وطال
انتظاره ،والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان ذلك
كافيا لدعم تقدم ملموس في الجهد العالمي
الـمـبــذول للتخفيف مــن حــدة آثــار التغيرات
المناخية.
من الناحية العلمية ،إذا حافظ العالم على
ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود أقل
بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات
م ــا ق ـبــل الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة -ال ـح ــد "اآلم ـ ــن"
المنصوص عليه فــي اتفاقية بــاريــس لعام
 2015بشأن المناخ -فلن تزيد انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون على  500إلى  800مليار طن،
وفيما يتعلق باالتجاهات الحالية سيستغرق
ذلك من  12إلى  20سنة.
ً
وب ــدال مــن ذل ــك يـحـتــاج الـعــالــم إل ــى إتـبــاع
مــا يـسـمــى "ق ــان ــون ال ـكــربــون" ،ال ــذي يتطلب
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار
الـنـصــف ك ــل ع ـقــد ،وخـ ــال  30إل ــى  40سنة
قادمة ،سنتمكن من تحقيق اقتصاد عالمي
ـال من الكربون .تظهر األدلــة المتزايدة أن
خـ ٍ
االل ـت ــزام بـقــانــون الـكــربــون أم ــر ض ــروري من
الناحية التكنولوجية وجــذاب من الناحية
االقتصادية ،وفي هذه العملية يجب التخلص
من الفحم -وهو مصدر الطاقة األكثر تلويثا
للبيئة -بشكل نهائي ،مما يؤدي إلى إخراج
مزيج مصادر الطاقة العالمية بالكامل بحلول
 2030إلى .2035
ً
س ـي ـك ــون ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ص ـع ـب ــا ع ـل ــى وج ــه
الخصوص بالنسبة إلى ألمانيا ،التي ،على

ً
اعتمدت
الرغم من كونها قائدا للمناخ ،لطالما
ً
على الفحم القذر :يبقى النوع األكثر تلويثا
للفحم -الليجنيت -أكبر مصدر للكهرباء في
ال ـبــاد ،وعـلــى الــرغــم مــن أن م ـصــادر الطاقة
المتجددة قد اخترقت  40في المئة من سوق
الكهرباء ،فإن الفحم ال يزال يمثل  38في المئة.
لقد تسبب قــرار التخلص التدريجي من
الطاقة النووية ،بعد كارثة فوكوشيما ،2011
في حدوث أزمة طاقة كبيرة في البالد ،والتي
ً
تم التغلب عليها جزئيا من خالل استخدام
ال ـف ـحــم ،ح ـيــث ب ـنــت أل ـمــان ـيــا ع ـشــر مـحـطــات
جديدة لتوليد الطاقة بالفحم منذ عام ،2011
ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى نحو 120
محطة ،ونتيجة لذلك من المتوقع أن تفشل
ف ــي ب ـلــوغ أه ـ ــداف خـفــض االن ـب ـعــاثــات لـعــام
 ( 2020خـفــض بنسبة  40فــي المئة مقارنة
ب ـعــام  ،)1990وب ـخ ــاف الـعـمــل ال ـحــاســم قد
تتخلف أيضا عن تحقيق هدفها بالتوقف عن
استخدام الفحم بحلول عام ( 2030انخفاض
بنسبة  55في المئة).
من شأن خطة لجنة الفحم الحكومية -التي
ال يزال إدماجها من قبل المستشارة أنجيال
مـيــركــل وال ـبــونــدس ـتــاغ األل ـمــانــي ضــروريــا-
التقليل من انبعاثات الفحم في ألمانيا من
 42غيغا واط فــي ال ـيــوم إل ــى  30غيغا واط
بحلول عام  ،2022وإلى  17غيغا واط بحلول
عام  ،2030وهــذا بمثابة خفض أكثر من 50
في لمئة على مدى عقد واحــد ،مما يجعلها
أكثر طموحا من مسار قانون الكربون ،ولكن
إذا لم ُيستبدل الفحم بالغاز الطبيعي ،وفي
الواقع إذا نجحت خطة التخلص التدريجي
مــن الفحم فسيكون ارتـفــاع أسـعــار الكربون
أمرا حتميا.
في كل األحــوال ال يــزال هــدف  2038بعيد
ال ـم ـن ــال ،وي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ت ــوق ــف ألـمــانـيــا-
راب ــع أكـبــر اقـتـصــاد فــي الـعــالــم -الـمــؤقــت عن
اس ـت ـخ ــدام ال ـف ـحــم بـمـثــابــة إش ـ ــارة إل ــى دول
االتحاد األوروبــي األخــرى التي تعتمد على
الفحم بأنه ليس هناك داع لالستعجال ،فقد
تقوم دول مثل المجر وبولندا ودول البلطيق
بتعزيز استخدام الفحم ،وهــذا من شأنه أن
يزيد إضعاف قيادة االتحاد األوروبي للمناخ
وقــدرتــه على إص ــاح نـظــام تـجــارة الكربون
الخاص بــه ،ومــع ضمان استمرار استخدام
الفحم على المدى الطويل ،فإن المستثمرين
سيحافظون على تدفق األموال.
ومـ ــع تــأث ـيــر أل ـمــان ـيــا ع ـلــى بـ ـل ــدان خ ــارج
أوروبا ،فإن الموقف الضعيف من الفحم يمكن
أن يؤدي إلى تأثير الدومينو ،أي ما نسميه
سيناريو "الطريق إلى الجحيم" ،وقد يعتبر
الرئيس األميركي دونالد ترامب تأثير ألمانيا
البطيء دليال على ازدواجية معاييرها بشأن
تغير المناخ ،وقد حاول استخدام ذلك لتبرير
ج ـه ــوده الـضـعـيـفــة إلح ـي ــاء ص ـنــاعــة الـفـحــم
األم ـيــرك ـيــة ،وق ــد ي ـحــذو الــرئـيــس الـبــرازيـلــي
جايير بولسونارو حذوه ،حيث قام بسحب

إناء االنتخابات التكميلية!
د .حسن عبدالله جوهر

جمهورية الـبـيــرو واإلك ـ ــوادور وكولومبيا،
بــاإلضــافــة لـتــولــي بـعــض الـمـهــام فــي بعض
الـ ــدول األخـ ــرى كتمثيل ال ــدول ــة ف ــي مــراســم
تنصيب رئيس جمهورية نيكاراغوا ،وتمثيل
الدولة في حفل إطالق القمر الصناعي العربي
"عــرب سات "من القاعدة البحرية الفرنسية
فــي جـمـهــوريــة غــوايــانــا الفرنسية بواسطة
ال ـ ـصـ ــاروخ "أريـ ـ ـ ـ ــان" ،ك ـم ــا زرت أغ ـل ــب ج ــزر
بحر الكاريبي وجــزر البهامس .وعــودة إلى
فنزويال ذلك البلد الجميل الذي في اعتقادي
أن أوضاعه التي كانت سائدة في ذلك الوقت
كانت تنذر بحدوث ما نــراه اآلن من تدمير،
حتى الوصول إلى حافة االنهيار االقتصادي
وحتى السياسي للدولة ،وانقسام حاد بين
فئات الشعب ،كانت المؤشرات في ذلك الوقت
تتمثل بارتفاع نسبة الجريمة ،فغذت كراكاس
من أخطر مــدن العالم في انتشار الجريمة،
والوضع األكثر إيالما ذلك الفرق الشاسع بين
قلة من الشعب تتميز بثراء فاحش وأغلبية
تتميز بفقر مدقع.
ففي الوقت الذي ترى في مدينة كراكاس
مناطق راقية ومنازل تتميز بالرفاهية وأنواع
من أغلى السيارات واليخوت الفارهة تتجاوز
أسعارها الماليين ،فإن هناك أغلبية ساحقة
تعيش على سفوح الجبال والمرتفعات بمدن
"الرانشو" أو مساكن الصفيح ،حيث تنتشر
العصابات والجماعات التي تمارس الجريمة
ابـ ـت ــداء م ــن ت ـج ــارة ال ـم ـخ ــدرات إل ــى الـســرقــة
وارتكاب جرائم القتل.
كما أن جمهورية فنزويال تتميز بثراء

جوهان روكستروم وأوين جافني*
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زوايا ورؤى

فاحش وث ــروات طبيعية مثل النفط والغاز
وال ـم ـعــادن الطبيعية كــالــذهــب واأللـمـنـيــوم
وغيرها ،إضافة إلى تنوع جغرافي هائل يمتد
مــن جـبــال األنــديــز إلــى الـسـهــول والبحيرات
واألنهار وشالالت المالك التي تعتبر أضخم
ً
ً
شالالت في العالم ،فغدت مصدرا مهما للماء
وتوليد الكهرباء إضافة إلى غابات األمازون
الـتــي تعتبر مـخــزونــا ضخما مــن األخـشــاب
والـ ـتـ ـن ــوع ال ـب ـي ـئــي وال ـن ـب ــات ــي وال ـح ـي ــوان ــي
وال ـم ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة ال ـخ ــاب ــة ،وال ـك ـهــوف
الجبلية الـتــي غ ــدت مـهــوى للسياح مــن كل
العالم ،أضف إلى ذلك أن عدد سكان فنزويال
يقارب " 30مليون نسمة".
وفي الذهن صورة لعلها تعبر عن الواقع
المرير في ذلــك الوقت الــذي غــدا أكثر مــرارة
اآلن ،ففي فندق "شيراتون كراكاس" الذي يبعد
عن العاصمة ما يقارب الساعة ،ويقع على
ساحل البحر بمناظر خالبة ومرافئ لليخوت
الرائعة ،وفــي الجهة المقابلة وعبر الشارع
الــرئ ـي ـســي ف ـقــط ،وع ـلــى س ـفــوح الـمــرتـفـعــات
تمتد "بيوت الصفيح -الرانشو" التي يسكنها
اآلالف ،وقد تعرضت تلك المساكن النزالقات
أرضية راح ضحيتها المئات من ساكني تلك
البيوت .في ظل تلك األوضــاع بــرزت بعض
األحــزاب والتنظيمات التي حملت شعارات
أدت ب ــال ـض ــرورة إل ــى تـفــاقــم األوض ـ ــاع على
النحو الــذي تــراه اآلن وال أحد يعلم إلى أين
تسير األمور؟
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل
سوء ومكروه.

hasanjohar@hotmail.com

النبض العام في المجتمع الكويتي يعكس درجة عالية من
االستياء من المؤسسات السياسية ،وفي مقدمتها الحكومة
ومجلس األمة ،حيث تتراكم المشاكل وتتراجع الخدمات
وتتوالى الفضائح اإلدارية والمالية ،وتسقط الحكومة في
امتحان تلو اآلخر.
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة ،وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن أسـبــابـهــا
ً
وتداعياتها ،وبعيدا عن وضــع المجلس الحالي وتركيبته
وأدائ ــه ،فرصة لقياس بعض مؤشرات الــرأي العام الشعبي
إزاء الحالة السياسية في البلد ،فالنبض العام في المجتمع
الكويتي يعكس درجــة عالية مــن االستياء مــن المؤسسات
الـسـيــاسـيــة ،وفــي مقدمتها الـحـكــومــة ومـجـلــس األم ــة ،حيث
تتراكم المشاكل وتتراجع الخدمات وتتوالى الفضائح اإلدارية
والمالية ،وتسقط الحكومة في امتحان تلو اآلخر ،وملف تلف
الشوارع والطرقات وتطاير الحصى قد ال يكون الفصل األخير
في سلسلة الفشل المستمر.
أما الرقيب المفترض على عمل الحكومة فهو أسوأ منها
ســوء ا في جانب المحاسبة أو التشريع ،فقد تحول مجلس
األمة إلى حكومة أخرى بعباءة نيابية ،وانقلب على الشعب
ليبارك ويحصن اإلخـفــاق فــي السلطة التنفيذية مــن خالل
تعطيل أدوات االستجواب ،وتمرير القوانين المكبلة للحريات،
واالكتفاء بالتشريع لحلفاء الحكومة من التجار والمتنفذين،
وتردي مستوى الخطاب تحت قبة البرلمان في مسلسل سمج
ال ّ
يمت إلى المصلحة العامة بأي صلة ،في وقت تتجدد فيه
المعلومات عن تضخم األرصدة حسب بالغات البنوك ،كما
أعلنها النائب الفاضل رياض العدساني.
هــذه الصورة القاتمة للمشهد السياسي توازيها ملفات
ً
عديدة ،ضحيتها المواطن العادي من المالحقين قانونيا أو
المحبوسين أو من هم في المنفى اإلجباري ،إضافة إلى من
تم سحب الجناسي منهم كنتاج وضريبة للحراك السياسي
الذي تصدى لمثل هذا الوضع الفاسد قبل عدة سنوات ،ومع
ّ
ذلــك وقــف المجلس المنتخب ،وقــد كتف يديه بنفسه حيال
االنـتـصــار لـهــذه الشريحة الـتــي ظلمت ،بــل تـجــاور الموقف
ً
الصامت إلى حد المهادنة وتقديم التنازالت ،فخرج مفلسا
من كل شيء.
ُ
أمام هذا المشهد السياسي ستجرى انتخابات تكميلية،
وهي انتخابات جزئية ،ولكن تكمن مصداقيتها في الدوائر
التي ستدلي بأصواتها ،وهما الــدائــرتــان الثانية والثالثة
ً
ً
ً
اللتان ال يمكن تصنيفهما فئويا أو مذهبيا أو قبليا ألنهما
مزيج مختلط من مختلف المكونات الشعبية ،ولذا فإن الرأي
العام الكويتي أمام اختبار ال انتخاب ،فإما تترجم مؤشرات
السخط نفسها في صناديق االقتراع كتعبير عن إرادة تمثل
الـحــاجــة إلــى اإلص ــاح ،أو على أقــل تقدير يـكــون الناخبون
منسجمين مع أنفسهم ،أو تكون النتيجة أننا شعب يكتفي
بالتذمر والتحلطم ،ولكن في المواقف نحن من ندعم ونكرس
بل ننتج الفساد.
غالبية المرشحين لالنتخابات التكميلية لهم ّ
سجل من
المواقف ،ولهم آراؤهم الخاصة فيما يتعلق باألوضاع العامة،
كما أن هـنــاك مــن يـحــاول التسلق على الـفــرعـيــات أو الرشا
االنتخابية أو الفزعة القبلية أو الطائفية ،ومرشحو الحكومة
بدورهم كشفوا عن رؤوسهم كخيار سياسي ،وبمعنى آخر
"المنيو" االنتخابي يتضمن كل األصناف ،ويبقى المحك األول
واألخير هو اإلناء الشعبي ونترقب ما سينضح!

جيم أونيل*

هل تشرق شمس اليابان؟
بالده من اتفاقية باريس المناخية.
رغ ــم تــوتــر الـسـيــاســات الـمـنــاخـيــة ووقــف
العملية االنـتـخــابـيــة يمكن إغ ــراء أستراليا
ل ــزي ــادة اس ـت ـخ ــدام ال ـف ـحــم ،وي ـم ـكــن للصين
ً
ً
وال ـه ـنــد أي ـض ــا أن تـصـبـحــا أك ـث ــر م ـي ــا إلــى
توسيع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم،
وبالتالي فإن تحقيق هدف الحفاظ على درجة
ال ـحــرارة أقــل مــن  2درج ــة مـئــويــة قــد يصبح
مستحيال ،ومن المحتمل أن يصبح ارتفاع
ً
درجات الحرارة العالمية أمرا ال مفر منه.
ول ـكــن ه ـنــاك سـبــب وج ـيــه لــاعـت ـقــاد بــأن
ه ــذا لــن ي ـحــدث ،وح ـتــى إذا لــم يـكــن الـمــوعــد
النهائي لعام  2038طموحا بما فيه الكفاية،
ف ــإن الــوتـيــرة الـفــوريــة للتخلص التدريجي
من الفحم تتبع قانون الكربون ،فإذا التزمت
ألمانيا باتفاقية المناخ فال ينبغي للمرء أن
يقلل من القيمة الرمزية لالقتصاد الصناعي
ً
ً
المعتمد على الفحم الذي يحدد موعدا نهائيا
لالبتعاد عن استخدام الفحم ،ويعتمد على
خطة التخلص التدريجي المحدودة ،وهذا
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع أهـ ـ ــداف مـ ـح ــددة على
الـمــدى القصير ،مــن شــأنــه أن يشير إلــى أن
المستثمرين يمكنهم اال سـتـثـمــار بثقة في
مصادر الطاقة البديلة.
يمكن لهذه الديناميكية أن تسرع وتيرة
تــوقــف ألمانيا عــن اسـتـخــدام الـفـحــم ،ووفقا
لبنود االتفاقية ،هناك إمكانية الخروج المبكر
من االعتماد على الفحم .بعد كل شيء كانت
أفضل السلع الرئيسة في عــام  2018تتمثل
ب ـبــدالت االن ـب ـعــاثــات األوروبـ ـي ــة ،وف ــي حين
صممت لجعل الفحم أقل قدرة على المنافسة،
مــن المتوقع ارت ـفــاع سعر هــذه ال ـبــدالت في
العام المقبل أو العامين التاليين ،وقد أدركت
صـنــاديــق الـتـحــوط والمستثمرين اآلخــريــن
ذلك بالفعل.
من شأن توقف ألمانيا عن استخدام الفحم
أن يـســاهــم فــي زي ــادة قيمة ال ـبــدالت ،والــذي
سيؤدي بدوره إلى ارتفاع األسعار ،أضف إلى
ذلك انخفاضا حادا في تكاليف طاقة الرياح
والطاقة الشمسية ،والذي يدفعنا إلى االعتقاد
أن األسواق ستؤدي إلى الخروج من االعتماد
على الفحم بشكل أسرع من أي سياسة أخرى.
بحلول عام  2020سيصبح من األرخص
ً
ب ـن ــاء أن ـظ ـمــة ج ــدي ــدة قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد ب ــدال
مــن االسـتـمــرار فــي تشغيل مـصــانــع الــوقــود
األحـفــوري الموجودة في أجــزاء من أوروبــا،
وع ـن ــد هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة س ـت ـكــون ه ـن ــاك فــرصــة
ض ـئ ـي ـلــة ل ــوق ــف أسـ ـ ــرع ان ـت ـق ــال ل ـل ـطــاقــة فــي
التاريخ.
* جوهان روكستروم مدير معهد
بوتسدام ألبحاث التأثيرات المناخية،
وأوين جافني محلل عالمي لالستدامة في
معهد بوتسدام ألبحاث التأثيرات المناخية
ومركز استوكهولم للقدرة على التكيف.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة» مع "الجريدة"

يبدو أن اليابان في عام
 2019مستقرة نسبيا
مقارنة مع االقتصادات
المتقدمة األخرى ،وبعد
عشر سنوات ابتداء من
هذه اللحظة لن أفاجأ
إذا واصلت تحقيق أعلى
معدل نمو للناتج المحلي
اإلجمالي للفرد الواحد في
المجموعة .7

صناع
السياسة
البريطانيون
قد يتعلمون
شيئا من
النجاحات
التي حققتها
ً
اليابان مؤخرا
في إبرام
الصفقات
التجارية

ُ
شاركت في مؤتمر معهد دايــوا للبحوث
عندما
وتشاذام هاوس بشأن العالقات بين اليابان والمملكة
المتحدة بعد البريكست ،الذي عقد في طوكيو الشهر
الماضي ،كانت أول مرة أرجع فيها إلى اليابان منذ
انـسـحــابــي م ــن شــركــة غــولــدمــان ســاكــس قـبــل ست
س ـن ــوات ،وق ـبــل ه ــذه ال ــزي ــارة كـنــت أزور ه ــذا البلد
بانتظام منذ  ،1988وساعدني ذلك في رؤية األمور
بموضوعية أكثر.
وعـلــى الـعـمــوم ،يـبــدو أن الـيــابــان فــي ع ــام 2019
مستقرة نسبيا مقارنة مع االقـتـصــادات المتقدمة
األخرى ،وبعد عشر سنوات ابتداء من هذه اللحظة
لن أفاجأ إذا واصلت تحقيق أعلى معدل (مع تعديل
التضخم) نمو للناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
في المجموعة .7
صحيح أن متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي
لليابان بلغ  %1.1فقط حتى الساعة ،خالل السنوات
العشر األخيرة؛ لكن َت ُ
راجع سكانها وتقلص قوتها
العاملة يتحوالن اآلن إلى تقدم كبير لكل فرد ،وفي
الواقع ،نظرا للتحديات الديمغرافية للبالد ،قد تتفوق
اليابان في إبراز قدرتها على النمو الطويلة األمد.
كما أن الحكومة اليابانية بدأت تروج لجهودها
لجذب بعض العمال الذين ولدوا خارج البالد ،بعدما
أدرك ــت أخـيــرا أن الـهـجــرة ستكون ضــروريــة للنمو
في ُالمستقبل ،وكــان هذا واضحا منذ  20عاما ،إال
أنه أدرك في وقت متأخر أن رفض اليابان العتماد
سياسة مؤيدة للهجرة لمدة طويلة ليس خطأ كما
كان يعتقد ،نظرا لردود الفعل القوية ضد العولمة في
أوروبا والواليات المتحدة األميركية.
والحقا خالل هذه السنة ،سيصبح شينزو آبي
أول رئيس يمضي أطول فترة رئاسية في الحكومة
اليابانية ،إذ بعد توليه للرئاسة بعد عقدين من الزمن
تولى فيهما رئيسان على التوالي منصب القيادة،
عرفت مدة حكمه استقرارا ملحوظا ،وحققت ،على
الخصوص ،االستراتيجية االقتصادية التي كانت
مــن توقيعه (أبينوميكس) العديد مــن النجاحات،
فباإلضافة إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي
اإلجـمــالــي للفرد الــواحــد يبدو أن انكماش اليابان
المستمر انتهى ،كما أن اليابان عرفت ارتفاعا في
مشاركة القوة العاملة في صفوف النساء.
فاليابان تقترب من الذكرى العشرين العتمادها
س ـيــاســة الـتـيـسـيــر ال ـك ـمــي ،وس ـب ــب اس ـت ـم ــرار هــذه
السياسة غير التقليدية لمدة طويلة هو أنه ما من
أحد متأكد من العواقب في حال توقفت ،لكنها مازالت
قائمة ألن مـعــدل السيولة ،ببساطة رغــم إضــافــات
السيولة الكثيفة إلقناع الشركات بالرفع من األجور،
مــازال أدنــى من الهدف الــذي يتمثل في  %2والــذي
أعطى آبي تعليمات لبنك اليابان لتحقيقه.
وفي ظل هذه الظروف فإن إنهاء سياسة التيسير
ً
الكمي ليس خيارا ،ومــع ذلــك نشك ،مبدئيا ،في ما
إذا من الحكمة استمرار العمل بهذه السياسة ،ومن
الواضح أن بنك اليابان لن يستطيع تحقيق نسبة
 %2مــن الـتـضـخــم دون ال ـت ـعــرض لـمـخــاطــر نقدية
كبيرة؛ وليس واضحا أبــدا ما إذا كان من الصواب
ال ـبــدء بـهــدف  ،%2وحـتــى إن ك ــان كــذلــك فـقــد يكون
السعي وراء تحقيق هذا الهدف الضيق على حساب
السياسات األخرى ذات األولوية ،فالدول تعلمت هذا

الدرس من التجارب التي مرت بها في التسعينيات
من القرن العشرين.
ومع ذلك سيواصل بنك اليابان سياسته الراهنة
على األقل حتى تنتهي والية آبي ،والسؤال المطروح
هو :ماذا سيحدث بعد هذا؟ ونظرا ألن وجود بنك
اليابان في أسواق الديون واألسهم أصبح مزعجا،
فقد ينتج عــن تقليصه لسياسة التيسير الكمي
انعكاسات طويلة المدى على االقتصاد العالمي،
وإن لم تتزامن نهاية سياسة التيسير الكمي مع
تـحـســن كـبـيــر فــي مـسـتــوى دي ــون الـحـكــومــة ،وهــو
أمر مستبعد جــدا ،فسيمر سعر السندات بأوقات
عصيبة .وقد يحصل الشيء نفسه لألسهم ألن بنك
اليابان أصبح من بين أكبر حاملي األسهم العشرة
األوائل في العديد من الشركات اليابانية ،ومن جهة
أخرى إذا أنهى بنك اليابان حصته من المشتريات
فستتقلص التشوهات في أسواق األسهم ،وسيكون
لتحليل السهم المفرد دور أكثر أهمية ،وبدون شك
ستشغل هذه األمور المختلفة -باإلضافة إلى ارتفاع
مخطط له في ضريبة اليابان لالستهالك -تفكير
المحللين الماليين في المستقبل.
وفيما يخص الموضوع الشاسع الــذي تناوله
الـمــؤتـمــر أدرك ــت أن هـنــاك م ـجــاالت لـلـتـعــاون بين
بريطانيا واليابان بعد البريكست أكثر مما كنت
أتصور ،وذلك راجع لغرابة الوضع االقتصادي لكل
بلد :مثال ،بفضل تجربة اليابان الكبيرة في تدبير
العالقة المعقدة مع الصين ،يحتمل أن يكون لديها
شــيء مــن الحكمة لتقدمها على ا ل ــدول المتقدمة
األخرى .وفيما يتعلق بالحكومات عبر العالم يكمن
التحدي في تحقيق تــوازن بين حصد ثمار النمو
الصيني وتفادي ما يصاحب ذلك من مخاطر مالية
وأمنية وأخرى تتعلق باإلنترنت.
وأشك أن صناع السياسة في المملكة المتحدة
س ـي ـشــاركــون آب ــي حـمــاســه لـلـتـعــاون بـشـكــل أق ــوى
فــي مـجــال حماية الـبـيــانــات وأم ــن اإلنـتــرنــت ،وهو
مــوضــوع سـيــأخــذ ح ـيــزا مـهـمــا فــي قـمــة مجموعة
الـ 20في أوساكا في شهر يونيو من هذا العام ،كما
أنهم سيرحبون أيضا بتأييد اليابان لنظام أفضل
للحكامة العالمية (أسـلــوب مـمــارســة السلطة في
تدبير الموارد االقتصادية واالجتماعية للبالد من
أجل التنمية) يكون مبينا على القوانين ،وبطبيعة
ال ـح ــال ق ــد يـتـعـلـمــون شـيـئــا م ــن ال ـن ـجــاحــات الـتــي
حققتها الـيــابــان فــي اآلون ــة األخ ـيــرة فيما يتعلق
بإبرام الصفقات التجارية عبر آسيا ومع االتحاد
ُ
صرة على
األوروبي ،وإذا كانت المملكة المتحدة م ِ
أن تشتغل بمفردها فــي التجارة فمن الـضــروري،
بدون شك ،أن تعزز عالقاتها التجارية مع اليابان.
ومــن ي ــدري ،إذا أثـمــرت اقـتــراحــات آبــي للرئيس
الــروســي فالديمير بــوتـيــن ،فقد يـكــون ق ــادرا على
تلقيننا شيئا مــن سياسات وأســالـيــب الكرملين،
إال أنــه مــن األفـضــل لنا أال نعلق آم ــاال كبيرة على
هذا األمر.
* رئيس "غولدمان ساكس" ووزير خزينة
المملكة المتحدة سابقا ،ورئيس "تشاذام هاوس".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٢١٤

٥.٤٥٦

٤.٧٧٢

2.٥٥٠ 2.٩٠٨ 3.٢٨٩

 3مستويات للتقاص في المرحلة النهائية من تطوير البورصة
• تأهيل بنوك وشركات وساطة واستثمار ألداء دور أعضاء التقاص
• توجه إلتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات لتتعامل في المشتقات المالية
عيسى عبدالسالم

سيتم منح البنوك وشركات
االستثمار وشركات الوساطة
رخصا للقيام بأداء دور
التقاص لعمليات التداول.

ستشهد ا لـمــر حـلــة النهائية
من مراحل تطوير السوق المالي
تطوير نظام التسوية والتقاص
لـلـحــد م ــن الـمـخــاطــر المتعلقة
ب ــأع ـم ــال ال ـت ـس ــوي ــة ل ـت ـعــامــات
األوراق الـمــالـيــة ،ودع ــم ت ــداول
ال ـمــزيــد م ــن األدوات ال ـجــديــدة
كالمشتقات المالية ،حيث علمت
«الجريدة» من مصادر مطلعة،
أنه سيتم توزيع مهام عمليات
ً
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاص وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ـس ـت ــوي ــات
الجهات الثالث ،إذ سيتم تطبيق
ج ـم ـي ــع م ـت ـط ـل ـب ــات ت ــوص ـي ــات
اللجنة المختصة بنظام الدفع
والتسوية ،والتي تضم التطبيق
ً
الوسيط المركزي أيضا.
وبينت الـمـصــادر أنــه سيتم
تأهيل بعض الشركات والبنوك
وشركات الوساطة ألداء الدور
المنوط بها في عملية التقاص،
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك ع ـضــو
الـتـقــاص ال ـخــاص أو المباشر
والمعروف بـ Direct Clearing
 ،Memberوهو الذي سيحتوي
على شركات الوساطة الكبيرة،
وكـ ــذلـ ــك شـ ــركـ ــات االس ـت ـث ـم ــار،
وس ـي ـكــون م ـس ــؤوال ع ــن إج ــراء
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـق ــاص لـعـمـلـيــاتــه
وعمليات هذه الجهات.
وأضافت أن عضو التقاص

ال ـع ــام وال ـم ـع ــروف بـ ـ ـ ــGeneral
 Clearing Memberسيتضمن
بعض البنوك المرخصة للقيام
بعمليات ال ـت ـقــاص ،بــاالضــافــة
الى شركات االستثمار الكبيرة،
وس ـ ـي ـ ـقـ ــوم ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات
الـتـقــاص لعملياته ،بــاالضــافــة
الــى عمليات هــذه الجهات هي
األخرى.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ع ـ ـضـ ــو خـ ـ ــارج
مـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاص ،وه ـ ــو
نـ ـ ـم ـ ــوذج الـ ــوس ـ ـيـ ــط الـ ـمـ ـعـ ـت ــاد،
ال ــذي يـعــرف ب ـ Non-Clearing
 Memberسـ ـيـ ـك ــون مـ ـس ــؤوال
عـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ـ ــراء عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـ ـ ــداول
مـ ـح ــدودة ،وس ـت ـجــري عمليات
الـتـقــاص ال ـخــاص بــه مــن خــال
عضو التقاص العام General
.Clearing Member
وأشــارت الــى أنــه سيتم منح
ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
وش ـ ــرك ـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة رخ ـص ــا
ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ـ ـ ــأداء دور ال ـت ـق ــاص
ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول ،وفـ ـق ــا
إلمـكــانـيــات كــل جـهــة ألداء دور
ال ـت ـق ــاص وف ـق ــا ل ـلــرخــص الـتــي
س ـت ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن ه ـي ـئــة
أسواق المال ،الفتة الى أن هذه
الـ ـجـ ـه ــات س ـت ـخ ـض ــع لـعـمـلـيــة
تصنيف وتقييم وفقا لمعايير

عالمية ألداء الدور المنوط بها.
واس ـ ـتـ ــدركـ ــت أن ال ــوس ـي ــط
المركزي سيكون المسؤول عن
كل المخاطر أو االخفاقات عن
العمليات ،فــي حين ستتحمل
جهة التسويات إدارة عمليات
ال ـت ـســويــة بــال ـكــامــل ،وسـتـكــون
معنية بالتعليمات لألشخاص
المرخص لهم.

إدارة األموال
وأفادت المصادر بأن عملية
ال ـت ـســويــات ال ـن ـقــديــة ستتغير
وف ـقــا ل ـن ـمــوذج عـمــل الــوسـطــاء
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة م ــن م ـشــروع
تطوير الـســوق ،حيث ستشهد
دورا أكـبــر للوسيط ،مــن خالل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة،
ع ـبــر م ـنــح الــوس ـيــط (ال ـمــؤهــل)
إمكانية قبول أموال العمالء في
حسابات تخصص لعمالئه لدى
البنوك المؤهلة للتسوية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم ف ـت ــح
حـ ـس ــاب ــات ت ـس ــوي ــة ل ـلــوس ـطــاء
ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـل ـ ـيـ ــن لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك،
وس ـت ـتــولــى ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـبـ ـن ــوك
الـمــؤهـلــة ،عـلــى أن يـتــم اختيار

إيران تتجه إلى العملة الرقمية لاللتفاف
على العقوبات المالية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ـ ــد أح ـ ــد م ـس ــاع ــدي رئـ ـي ــس ال ـم ـصــرف
المركزي اإليراني في شؤون المعلوماتية
ل ـ «الـجــريــدة» أن رئيس المصرف المركزي
الجديد عبدالناصر همتي ،أمر منذ تعيينه
قـبــل سـبـعــة أش ـه ــر ،بتشكيل مــركــز خــاص
لدراسة كيفية التعامل بالعمالت الرقمية
وبحث إمكانية استخدامها كعملة بديلة
لاللتفاف على العقوبات المالية االميركية.
وحـســب الـمـصــدر ،ف ــإن ه ــذا الـمــركــز قــدم
ً
ً
تقريرا مفصال منذ حوالي  3أشهر ،رفعه
همتي الــى المرشد األعـلــى علي خامنئي،
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة حـ ـس ــن روحـ ــانـ ــي،
وال ـم ـج ـل ــس االعـ ـل ــى ل ــام ــن الـ ـق ــوم ــي ،وت ــم
إقرار مشروع يقضي بتأسيس مركز سري
للتداول بالعمالت الرقمية.
وبدأ هذا المركز تأسيس محطات تابعة
ل ــه ف ــي أرجـ ـ ــاء الـ ـب ــاد الس ـت ـخ ــراج الـعـمـلــة
ً
الرقمية إلكترونيا ،وقام اإليرانيون بالفعل
بتحويل حـجــم كبير مــن األمـ ــوال النقدية
الـتــي كــانــت لــديـهــم فــي الـبـلــدان المختلفة،
وخاصة الصين والهند وشرق آسيا وحتى
اوروبا الى عمالت رقمية يمكن استعمالها
في أي مكان في العالم خارج نطاق الحظر
األميركي.
وأشار المصدر الى أن عملية استخراج
العملة الرقمية عبر األجـهــزة اإللكترونية
ً
والحواسيب في هذه المحطات ،تعتبر نوعا
من تبديل الطاقة أو النفط الى عملة يمكن
استعمالها في شراء أي شيء يحتاج إليه
االيرانيون ،ألن كلفة الطاقة في ايران تعتبر
أرخص من العديد من الدول االخرى.

بنك واحد ليكون بنك تسويات
ً
رئيسيا يتم من خالله تحويل
ال ــدفـ ـع ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـعـمـلـيــة
التسويات إلــى البنك المركزي
ثم إلى البنوك األخرى.

 3تراخيص
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت إن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ث ــا ث ــة
أشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص يـ ـ ـت ـ ــم الـ ـت ــرخـ ـي ــص

ل ـه ــم ،وهـ ــم ال ــوس ـي ــط ال ـمــركــزي
الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
كـ ــل ال ـم ـخ ــاط ــر او االخـ ـف ــاق ــات
ع ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ،وال ـث ــان ــي جهة
ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــات ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـلــى
عاتقها إدارة عمليات التسوية
ب ــالـ ـك ــام ــل ،وس ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـع ـن ـيــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــات لـ ــأش ـ ـخـ ــاص
ال ـم ــرخ ــص لـ ـه ــم ،وث ــال ـث ــا جـهــة
اإلي ـ ـ ـ ــداع الـ ـم ــرك ــزي وسـتـحـفــظ

أخبار الشركات
«فيفا» :الفليج رئيسًا لـ «التجاري» بالوكالة
كلفت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة فيفا حنين
إب ــراه ـي ــم الـفـلـيــج ب ـ ــأداء م ـهــام الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
للقطاع التجاري بالوكالة ،اعتبارا مــن األحــد 10
فبراير .2019

«يوباك» :توزيع  %21نقدًا
بلغت أرباح شركة المشاريع المتحدة للخدمات
الجوية  9.7ماليين دينار ،بواقع  80.3فلسا للسهم
في الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2018
مقابل تحقيقها أرباحا قدرها  9.64ماليين دينار،
ب ـمــا ي ـع ــادل  98.28فـلـســا لـلـسـهــم ف ــي ع ــام ،2017
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية
بواقع  21في المئة عن أداء عام .2018

«سنام» تخسر  410.7آالف دينار
وقال المصدر إن الدراسة حول العمالت
الرقمية اظهرت أنها يمكن أن تدر ما يعادل
 500الى  600دوالر أميركي كربح صاف عن
كــل برميل بـتــرول يستخدم فــي استخراج
ً
العملة الرقمية ،وهذا مبلغ كبير جدا إذا ما
قــورن بسعر برميل البترول الــذي يتراوح
حاليا بين  50و 60دوالر تحصل إيران على
أقل من نصفها بسبب العقوبات ،كما تدفع
ً
جزءا كبيرا منها لجيوب السماسرة والدول
التي تساعدها على االلتفاف على العقوبات.
ويـقــول الـمـصــدر إن هــذا الـمـشــروع حاز
اهتمام خامنئي بشكل كبير وأمر بالتسريع
بتنفيذه.

وإذ اشار الى أن هذه المحطات تستخدم
ما يسمى «الوب المظلم» ( )DARK WEBكي
ال تستطيع االج ـه ــزة األمـيــركـيــة رصــدهــا،
كشف الـمـصــدر أن إي ــران استطاعت خالل
األشهر القليلة الماضية استخراج مليارات
ال ـ ــدوالرات مــن خ ــال تـبــديــل امــوالـهــا التي
كانت موجودة في الخارج أو عبر استخراج
االموال الرقمية عبر هذه العملية ،ويعتبر
ً
ً
ه ــذا نـجــاحــا كـبـيــرا للمحطات الـتــي بــدأت
ً
عملها حديثا.

«هيئة األسواق» :ال يجوز لموظفي
البورصة والمقاصة جمع المناصب
ق ــال ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال إنـ ــه بعد
االطـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  7لـسـنــة
 2010بشأن إنـشــاء هيئة أس ــواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته
الـتـنـفـيــذيــة وتـعــديــاتـهـمــا ،وع ـلــى ق ــرار
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم  3لسنة  2019المنعقد في
،2019 /1 /30
تقرر ما يلي:
م ـ ـ ــادة أولـ ـ ـ ــى :يـ ـع ــدل الـ ـكـ ـت ــاب ال ــراب ــع
(بـ ــورصـ ــات األوراق ال ـمــال ـيــة ووك ـ ــاالت
المقاصة) من الالئحة التنفيذية للقانون
رق ــم  7لسنة  2010بـشــأن إن ـشــاء هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال وتـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق
المالية وتعديالتهما وفقا للمرفق رقم
« »1لهذا القرار.
ونصت المادة « ،»5-3-1بعد التعديل
على أن ــه« :ال يـجــوز لموظفي البورصة
شـغــل عـضــويــة مـجـلــس إدارة أو تــولــي
أي منصب في شركة مدرجة أو شخص
مرخص له أو أي أطراف ذات عالقة».
ف ـي ـم ــا نـ ـص ــت ا لـ ـ ـم ـ ــادة « »3-3-2بـعــد
الـتـعــديــل عـلــى أن ــه« :ال ي ـجــوز لموظفي

و كــا لــة المقاصة شغل عضوية مجلس
إدارة أو ت ــول ــي أي مـنـصــب ف ــي شــركــة
م ــدرج ــة أو ش ـخــص م ــرخ ــص ل ــه أو أي
أطراف ذات عالقة».
مادة ثانية« :على الجهات المختصة
هذا القرار كل فيما يخصه ،ويعمل
تنفيذ ً
به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الــرسـمـيــة ،واسـتـثـنــاء مــن ذل ــك عـلــى من
ي ـج ـمــع ب ـي ــن ص ـف ـت ـيــن ح ــال ـي ــا ،االلـ ـت ــزام
بتنفيذه بما ال يجاوز ثالثة أشهر من
تاريخ النشر».

األس ـ ـهـ ــم مـ ــن حـ ـس ــاب س ـجــات
الشركات إلى سجالت التداول.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ت ـ ـطـ ــو يـ ــر
المشتقات المالية مثل الخيارات
واألجـ ــل وال ـب ـيــوع المستقبلية
ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق م ــع الـمـتـطـلـبــات
العالمية الجديدة تتطلب وجود
الوسيط المركزي ،الفتة الى أن
تطوير وتقليل مخاطر السوق،
خ ـص ــوص ــا ال ـم ـش ـت ـقــات عــالـيــة

المخاطر ،تتطلب طرح رخصة
الوسيط المركزي.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
الـ ـت ــوج ــه الـ ـج ــدي ــد هـ ــو إت ــاح ــة
الفرصة للصناديق والمحافظ
وال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـتـ ـع ــام ــل ف ــي
المشتقات المالية ،وهو ما يعزز
تدفق السيولة الى السوق.

خسرت شركة سنام العقارية  410.72آالف دينار،
بواقع  3.39فلوس للسهم ،في الفترة المنتهية في
 ،2018/12/31مقابل خسارة قدرها  872.42ألفا ،بما
يعادل  7.19فلوس للسهم في نفس الفترة المقارنة
من عام .2017

تابعة لـ «المصرية» تتعاقد لتوزيع كهرباء «أنشاص»
وقعت الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا) ،التابعة للشركة القابضة
المصرية الكويتية (مملوكة بنسبة  ،)%91.95عقدا لتوزيع طاقة كهربائية لمنطقة
أنشاص الصناعية بمحافظة الشرقية ،وأوضحت «القابضة الكويتية» أن مدة
العقد ثالثون عاما ،ومن المخطط أن تصل القدرة الكهربائية ،التي سيتم توزيعها
لتلك المنطقة ،إلى  60ميغاواط.
وأف ــادت الشركة بــأن تلك التوسعات تضاف إلــى ما سبق اإلفـصــاح عنه في
مشروع التوسعة اإلضافية لمحطة توليد الكهرباء ،المملوكة بالكامل للشركة
بمنطقة بــرج ال ـعــرب ،بتكلفة تـقــدر ب ــ 550مليون جنيه ،بـغــرض زي ــادة الطاقة
اإلنـتــاجـيــة للمحطة مــن  75إلــى  115مـيـغــاواط .وأش ــارت الــى أن مــن شــأن تلك
التوسعات زيادة الطاقة التوليدية والتوزيعية للوطنية للتكنولوجيا إلى 175
ميغاواط ،مع االنتهاء من تلك التوسعات والتعاقدات.

«التخصيص» :بيع حصة في زميلة
وافق مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة على مقترح بيع حصة
الشركة في إحدى الشركات الزميلة.

«الدولي» :تأجيل قضية إلى  11مارس
قررت محكمة البيوع تأجيل نظر الدعوى الخاصة ببيع العقارات المحجوز
عليها بالمزاد العلني لسداد المديونية على أحد العمالء لمصلحة بنك الكويت
الدولي إلى جلسة  11مارس المقبل ،الستخراج شهادات أوصاف تلك العقارات.

استقرار الدوالر واليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف ال ــدوالر األميركي مقابل
الدينار الكويتي أمس عند مستوى  0.303دينار،
في حين استقر اليورو عند  0.343دينار مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية

على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني استقر عند مستوى  0.392دينار،
والفرنك السويسري عند مستوى  0.303دينار،
بينما بـقــي الـيــن الـيــابــانــي عـنــد مـسـتــوى 0.002
دينار دون تغيير.

سيولة البورصة تتجاوز  21مليون دينار
ومكاسب للسوق األول
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثالثة
تباينا فــي تعامالت جلسة امــس ،حيث ارتـفــع مؤشر
السوق العام بنسبة  0.18في المئة تعادل  9.27نقاط
ليقفل على مستوى  5214.26نقطة وسط سيولة 21.3
مليون دينار ،وبكمية اسهم متداولة  165.4مليون سهم،
نفذت من خالل  5736صفقة ،وكذلك ربح مؤشر السوق
األول بنسبة  0.27في المئة هي  14.55نقطة ،مقفال على
مستوى  5456.73نقطة بسيولة  16.3مليون دينار
وبكمية اسهم متداولة  49مليون سهم ،نفذت عبر 2373
صفقة ،بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.03في المئة تساوي  1.63نقطة ليستقر عند مستوى
 4772.11نقطة بسيولة  4.9ماليين دينار ،وبكمية اسهم
متداولة  116.4مليون سهم نفذت من خالل  3363صفقة.

ارتفاع تدريجي
كعادة األسابيع الماضية من هذا العام ،يبدأ السوق
على حذر في بداية األسبوع بجلسة االحد ،ثم يعاود
االرتفاع التدريجي سواء من حيث السيولة او من حيث
النشاط عدا بعض الحاالت االستثنائية ،وارتفعت أمس

السيولة بعدما ارتفع نشاط اسهم السوق األول ،وهو
نشاط اسهم البنوك كالخليج واألهلي المتحد ووربة
ثم بيتك والوطني ،مما دفع بالسيولة الى مستويات
اعلى من  20مليون دينار.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،تـحــركــت األس ـه ــم النشيطة
في السوق الرئيسي ومن ضمنها للمرة االولى سهم
األولــى الــذي تصدر النشاط بكمية نشاط قاربت 18
مليون سهم ،وكان سهم مبرد يظهر للمرة األولى هو
وأعيان وأبيار والثالثة االخيرة من ذات الكتلة ،وهي
كتلة اعيان ،ليسجل السوق توازنا وينتهي محايدا
تقريبا ،بينما دفع السوق األول مؤشر السوق العام
الى االرتفاع وتسجيل مكاسب جيدة.
وعـلــى ال ـطــرف اآلخـ ــر ،انـتـهــت الـجـلـســة الـثــانـيــة في
اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مائلة الى اللون
االحمر ،للجلسة الثانية على التوالي ،وكان االستثناء
منها فقط مؤشر ســوق الكويت وهــو المؤشر العام،
وتــراجــع دبــي بأكثر مــن نقطة مئوية وكسر مستوى
 2500نقطة وكان األكثر خسارة ،وكذلك خسرت ايضا
بقية االس ــواق ،ولكن بنسب اقــل كانت اقــل من نصف
نقطة مئوية عدا قطر وأبوظبي ،وكانت اسعار النفط
تتداول صباحا حول معدالتها السابقة ،حيث تداول
بــرنــت عـلــى ال ـلــون االخ ـضــر بــربــع نـقـطــة مـئــويــة على

ً
مستوى  62.2دوالرا للبرميل ،بينما بقي نايمكس عند
ً
مستوى  52.5دوالرا.

أداء القطاعات
تباين اداء القطاعات فــي جلسة امــس حيث ارتفعت
مؤشرات خمسة قطاعات هي النفط والغاز بـ  18.7نقطة
واتصاالت بـ  10نقاط وعقار بـ  5نقاط وخدمات مالية بـ
 1.2نقطة وبنوك بـ  1.1نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
خمسة قـطــاعــات ايـضــا هــي سلع استهالكية ب ـ  6نقاط
ومواد اساسية بـ  4.6نقاط وتأمين بـ  2.9نقطة وخدمات
استهالكية بـ  1.4نقطة وصناعة بـ  1.3نقطة ،واستقرت
مؤشرات ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية
صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم خليج ب قائمة االسهم االكثر قيمة حيث
بلغت تداوالته  4.2ماليين دينار وبتراجع بنسبة  0.71في
المئة تاله سهم وطني بتداول  2.8مليون دينار وبارتفاع
بنسبة  0.82في المئة ثم سهم بيتك بتداول  2.2مليون
دينار وبانخفاض بنسبة  0.8في المئة ورابعا سهم اهلي
متحد بتداول  1.8مليون دينار وبنمو بنسبة  0.41في
المئة وأخـيــرا سهم بنك وربــة بـتــداول  1.5مليون دينار
وبارتفاع بنسبة  1.3في المئة.
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اقتصاد

ً
مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع  20فلسا وأسهم منحة بـ %10
• الصباح :نسبة القروض غير المنتظمة صفر وسنستمر في التركيز على المؤشرات النوعية لألداء
قال الصباح إن «التجاري»
حقق نقلة نوعية على مستوى
النظم والخدمات المصرفية
الرقمية ،بهدف تعزيز
الخدمات المقدمة للعمالء،
والتي تمكنهم من إجراء
العديد من المعامالت بلمسة
واحدة ،من ً خالل النظم
اآللية ،مبينا أن البنك سيواصل
جهوده نحو االستثمار في
النظم التكنولوجية الحديثة
ورأسماله البشري ،بما يفوق
احتياجات وتوقعات العمالء.

أعلن البنك التجاري الكويتي
تـحـقـيــق أربـ ــاح صــافـيــة قــدرهــا
 63.8مليون ديـنــار لعام 2018
ب ـن ـس ـب ــة ن ـ ـمـ ــو  15فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة
وبـ ــزيـ ــادة ق ــدره ــا  8.3مــايـيــن
ديـنــار ،مقارنة بالربحية التي
بلغت  55.4مليونا خالل العام
الماضي ،وبلغت ربحية السهم
 35.4ف ـل ـســا ،م ـق ــارن ــة بــربـحـيــة
السهم ا لـتــي بلغت  30.8فلسا
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وق ــد
أوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع
أربـ ــاح نـقــديــة ب ــواق ــع  20فلسا
للسهم الــواحــد ،وأسهم منحــة
بعــدد  10سهم لكل  100سهم،
مـ ـق ــارن ــة بـ ـت ــوزيـ ـع ــات األرب ـ ـ ــاح
الـنـقــديــة ال ـتــي بـلـغــت  18فلسا
للسهم الواحد ،وأسهم المنحة
ال ـت ــي ب ـل ـغــت  10س ـهــم لـكــل
 100سهم في نهاية العام
الماضي.
وفــي معرض تعليقه
ع ـلــى ال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس اإلدارة ا ل ـش ـيــخ
أح ـ ـمـ ــد دع ـ ـيـ ــج الـ ـصـ ـب ــاح:
«نجح البنك التجاري في
تنظيف محفظة القروض،
ً
ً
ً
محققا هــد فــا استثنائيا ،
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة
ال ـقــروض غـيــر المنتظمة
ً
صـفــر» ،مــؤكــدا

على أن البنك سيستمر خالل
الـسـنــوات المقبلة فــي التركيز
على المؤشرات النوعية لألداء،
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـم ــؤش ــرات
الكمية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح إل ـ ـ ــى أن
«إج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
المحتفظ بها لدى البنك ،مقابل
محفظة ال ـق ــروض ،بـلــغ 142.2
م ـل ـيــون دي ـن ــار ك ـمــا ف ــي نـهــايــة
عام  ،2018وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــا يـ ـعـ ـك ــس

ال ـم ـن ـه ـج ـيــة ال ـم ـت ـح ـف ـظــة ال ـتــي
يـتـبـعـهــا ال ـب ـنــك لـتـقـلـيــل درج ــة
المخاطر التي قد تنشأ جراء أي
أحداث مستقبلية غير متوقعة».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـم ـ ـيـ ــزا ن ـ ـيـ ــة
العمومية للبنك بلغت 4.467.5
ماليين دينار بنمو مقداره 72
ً
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وم ــوض ـح ــا أن
قوة أنشطة االستثمار وجودة
م ـح ـف ـظ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ســاه ـم ـتــا
ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ع ـلــى
ال ـم ــوج ــودات ،وأن الـبـنــك نجح
ف ـ ــي ال ـح ـف ــاظ
على تكلفة

األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ع ـ ـن ـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
منخفضة ،بما يضمن االلتزام
بكل المتطلبات الرقابية.
وك ـ ـشـ ــف أن م ـ ـعـ ــدل ك ـفــايــة
رأس الـمــال بلغ فــي نهاية عام
 2018نسبة مقدارها  18.7في
ال ـم ـئــة ،ف ــي ح ـيــن بـلـغــت نسبة
الــرفــع الـمــالــي  11.8فــي المئة،
ونسبة صافي التمويل المستقر
 115.7في المئة ،ونسبة تغطية
السيولة  156.0في المئة ،وهذه
النسب تفوق بشكل مريح الحد
األدنـ ـ ـ ــى ل ـل ـن ـســب الـ ـمـ ـق ــررة مــن
الجهات الرقابية ،ممثلة ببنك
الكويت المركزي.
كـمــا ي ــواص ــل الـبـنــك تحكمه
بــالـتـكــالـيــف الـتـشـغـيـلـيــة الـتــي
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزات
ال ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـيـ ــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
ل ـل ـب ـنــك ،حـيــث
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ــي
االحتفاظ بواحدة
مـ ــن أدن ـ ـ ــى نـســب
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف
إل ـ ــى اإلي ـ ـ ـ ــرادات
ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــي ل ــم
تتجاوز 29.7
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي
ن ـهــايــة عــام
.2018

من جانب آخر ،أكد الصباح
أن البنك قد حقق نقلة نوعية
على مستوى النظم والخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،ب ـهــدف
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة
ل ـل ـع ـمــاء ،وال ـت ــي تـمـكـنـهــم من
إج ــراء الـعــديــد مــن المعامالت
بلمسة واحدة من خالل النظم
ً
اآللية ،مبينا أن البنك سيواصل
ج ـه ــوده ن ـحــو االس ـت ـث ـمــار في
النظم التكنولوجية الحديثة
ورأسماله البشري ،بما يفوق
احتياجات وتوقعات العمالء
عــن طريق تــزويــدهــم بخدمات
مصرفية إلكترونية متطورة
تقلل مــن حاجتهم إل ــى زي ــارة
أي مـ ــن فـ ـ ــروع ال ـب ـن ــك إلن ـج ــاز
معامالتهم.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
ال ـع ــدي ــدة ال ـتــي أطـلـقـهــا الـبـنــك
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2018والـ ـسـ ـم ــات
وال ـخ ـصــائــص ال ـج ــدي ــدة الـتــي
تم استحداثها وإضافتها إلى
الخدمات والنظم اإللكترونية
ل ـت ـي ـس ـيــر الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة
ل ـل ـع ـم ــاء وتـ ـع ــزي ــز تـجــربـتـهــم
ال ـم ـصــرف ـيــة م ــع ال ـب ـن ــك ،وإل ــى
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
اتـ ـخ ــذه ــا ال ـب ـن ــك خ ـ ــال ال ــرب ــع
األخـيــر مــن عــام  ،2018ومنها
استحداث خدمة طلب إصــدار
خطابات ضمان عبر اإلنترنت
ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـب ـ ـنـ ــك مـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ــراد
والشركات ومتابعة خطابات
ال ـض ـمــان ال ـم ـصــدرة واالطـ ــاع
عليها عـبــر اإلن ـتــرنــت ،وكــذلــك
ت ـ ـطـ ــويـ ــر خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـت ـح ــوي ــل
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـبــر
خـ ــدمـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري أون الي ــن
وتـطـبـيــق ال ـت ـجــاري لـلـهــواتــف
واألل ــواح الذكية ،حيث يتعين
على العمالء إدراج الغرض من
الـتـحــويــل عــن طــريــق القائمة
المنسدلة drop down list
ونـ ـظ ــام الـتـسـجـيــل ال ـجــديــد
لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـب ــر ال ـهــاتــف
ال ـ ـن ـ ـقـ ــال ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى

أحمد دعيج الصباح
اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث صـ ـفـ ـح ــة ج ــدي ــدة
للتجار على الموقع اإللكتروني
للبنك ،والتي يستطيع عمالء
البنك من التجار التقدم عبرها
مباشرة بطلب للحصول على
ً
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـعــدة خـصــوصــا
للتجار ،وكذلك الربط واالتصال
ب ـخ ــدم ــة الـ ـتـ ـج ــاري ل ـلــوســاطــة
ال ـم ــال ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ،مـ ــن خ ــال
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـبـنــك
وت ـط ـب ـي ــق الـ ـتـ ـج ــاري مــوبــايــل
ً
 ،CBK Mobileوأيضا خاصية
«اكتشف برامجنا» Explore Me
المتاحة على تطبيق التجاري
م ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـس ـت ـط ـيــع
مستخدمو التطبيق من خاللها
االطالع على العروض وتحديد
مواقع فروع البنك.
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا إن ــه ف ــي إط ــار
الجهود المستمرة للبنك نحو
توطين الوظائف ،أولــى البنك
ً
ً
اهتماما كـبـيــرا نحو توظيف
ال ـكــوادر الــوطـنـيــة ،حيث تبلغ
نسبة تــوطـيــن الــوظــائــف لــدى
ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك اآلن  73فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة،
ً
ً
م ــوض ـح ــا أيـ ـض ــا أن ال ـج ـهــود
الـحـثـيـثــة ال ـتــي يـبــذلـهــا البنك

نحو استعادة الـقــروض التي
ً
تــم شطبها ســابـقــا قــد حققت
ن ـت ــائ ــج اي ـج ــاب ـي ــة ح ـي ــث نـجــح
البنك في استعادة  78.5مليون
دينار خالل عام  ،2018وأنه من
المتوقع استعادة المزيد من
ت ـلــك الـ ـق ــروض ف ــي المستقبل
ً
الـ ـق ــري ــب ،ومـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ال ـب ـنــك
مستمر بتبني استراتيجية
م ـت ــوازن ــة تــرت ـكــز ع ـلــى دراس ــة
وتحليل فرص النمو المتاحة
عـ ــن ط ــري ــق ت ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع
جديدة ذات أهمية كبرى لدولة
الكويت ،وتأخذ بعين االعتبار
اإلدارة ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــدة ل ـل ـم ـخــا طــر
ومالءمة المخاطر مع العوائد.
واخ ـت ـت ــم ال ـص ـب ــاح حــدي ـثــه
ً
م ـتــوج ـهــا بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
إلــى مساهمي البنك التجاري
الكويتي وعمالئه والعاملين
فيه لدعمهم المستمر ،وكذلك
ً
السلطات الرقابية ،مــؤكــدا أن
إدارة البنك مستمرة في تطبيق
كافة السياسات الــازمــة التي
تعنى بالمحافظة على مصالح
كـ ـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ذات الـ ـع ــاق ــة
بالبنك.
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النفط والطاقة

إعداد :أشرف عجمي

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

خصخصة القطاع النفطي بين مخاطر التنفيذ وتحدي الجاهزية
تجربة محطات الوقود لم تنجح وكشفت فوضى عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة
أكد خبراء مختصون في شؤون النفط ،في حديثهم
لـ«الجريدة» ،أن فكرة تخصيص القطاع النفطي ليست
جديدة ،لكنها افتقرت إلى المهنية في التطبيق ،مما أفشل
الفكرة برمتها ،ورغم ذلك فإن البعض يرى أن هناك

مطلوب إنشاء
شركات متوسطة
متخصصة بمبادرة
من القطاع لدعم
العمليات المساندة
والخدمية

بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،ق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة شركة خدمات حقول النفط
والـ ـغ ــاز ح ـس ــام م ـعــرفــي إن ــه قبل
س ـن ـت ـيــن ت ـقــري ـبــا ت ــم طـ ــرح ف ـكــرة
خ ـص ـخ ـص ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي،
بعد مناقشات حكومية عــديــدة،
لطرح عدد من الشركات النفطية
الكويتية لالكتتاب ،بحيث تشمل
ش ــرك ــات الـ ـخ ــدم ــات وال ــوظ ــائ ــف
ال ـجــان ـب ـيــة ،م ـثــل االس ـت ـك ـشــافــات
الـبـتــرولـيــة الـخــارجـيــة والـبـتــرول
العالمية وناقالت النفط وصناعة
الكيماويات البترولية ،إذ إنها من
منظور اقتصادي محاسبي إما أن
الدولة تتحمل تكلفة عالية أو ثقال
وظيفيا إداريــا يجب أن ينظم عن
طريق قطاع خاص.

ضخ أموال

الخصخصة مهمة
لضبط التكاليف
من ناحية وسرعة
اإلنجاز وتقديم
خدمات أفضل من
ناحية أخرى

واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــي« :عـ ـ ـ ـ ــادة
تـلـجــأ ال ـح ـكــومــات إل ــى إج ـ ــراءات
الخصخصة لعدة أسـبــاب ،منها
الـحــاجــة إل ــى ضــخ أمـ ــوال إلج ــراء
االصالحات االقتصادية أو أسباب
مرتبطة بالعجز في الميزانيات،
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـم ــال ـي ــة
السنوية كما هو الحال في شركة
االستكشافات البترولية الخارجية
وشركة البترول العالمية وشركة
ن ـ ــاق ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط ،حـ ـي ــث ت ـعــانــي
هــذه الـشــركــات الخسائر المالية
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا ،بـسـبــب
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وع ــدم
جــدوى بعض المشاريع وارتفاع
تكلفتها.
وأش ــار إلــى أن هـنــاك قطاعات
م ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــة وم ـ ـ ــربـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ال ي ـج ــب
خصخصتها فــي الــوقــت الحالي
إال بوجود شركات أخرى منافسة
حتى ال يتأثر المستهلك.

مواجهة األسعار

الهدف الرئيسي
من إنشاء محطات
الوقود بالكويت
هو إشراك القطاع
الخاص في تنمية
البالد وتخفيف
أعباء الضغط
الوظيفي عن
الحكومة

وأوضـ ـ ـ ــح م ـع ــرف ــي أن ال ــدول ــة
واجـهــت انـخـفــاض أسـعــار النفط
خــال الـسـنــوات االرب ــع الماضية
والـ ـعـ ـج ــز الـ ـم ــال ــي ب ــاتـ ـخ ــاذ ع ــدة
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ســاه ـمــت
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــط ع ـل ــى
الـمــوازنــة العامة ،منها تخفيض
ال ـم ـص ــروف ــات وت ــرش ـي ــد اإلن ـف ــاق
والخصخصة ومـشــاريــع الطاقة
البديلة.
وذك ــر ان ال ـس ــؤال ال ــذي يطرح
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه :ه ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت مـ ـن ــاس ــب
ل ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي،
فـ ــي ظـ ــل األس ـ ـعـ ــار ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة،
وخصوصا لقيمة الشركات التي
تم ذكرها سابقا وتعاني انخفاضا
ف ــي أربــاح ـهــا ال ـس ـنــويــة؟ أظ ــن أن
االجابة ،حسب المعطيات ،يجب
أن ت ـكــون بــالــرفــض ،ك ــون الــدولــة
سـتـبـيــع أص ــا ي ـس ــاوي مـلـيــارات
بسعر رخيص.
وأكد ضرورة االنتظار والقيام
ب ــإع ــادة هـيـكـلــة ال ـق ـطــاع النفطي
ودمـ ـ ــج الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ذات
الصلة والطابع المتشابه والنشاط
الـ ــواحـ ــد ،ومـ ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك دمــج
ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـكــويــت الـمـســؤولــة
عن البحث والتنقيب واستخراج
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ــط م ــع ش ــرك ــة نفط
الـخـلـيــج وش ــرك ــة االسـتـكـشــافــات
البترولية الخارجية ،وهذا بدوره
سينفض الغبار وستتضح الرؤية

قطاعات جاهزة للتخصيص ،من خالل شراكات استراتيجية
عالمية تنقل التكنولوجيا وتصقل خبرات الكوادر الوطنية،
مما يخلق قيمة مضافة للقطاع النفطي المحلي ويعزز مكانته
العالمية ،وفيما يلي التفاصيل:
ويعكس القيمة الحقيقية العالية
لهذا القطاع ومن ثم التقييم.

كــأقـلـيــة ال ص ــوت ل ـهــا ف ــي ات ـخــاذ
القرار كان مقلقا لها.

عودة القطاعات

تسويق المنتجات

ول ـفــت مـعــرفــي إل ــى أن ــه «يـجــب
أال ننسى كذلك اننا بصدد عودة
ق ـطــاعــات اخـ ــرى لـلـكــويــت للعمل
بـهــا ،حيث ستنضم شركتا نفط
الخليج الخفجي والوفرة ،إضافة
الـ ــى ش ــرك ــة كــوف ـب ـيــك ،وال ـب ـت ــرول
الوطنية الكويتية ،التي ستعود
إلـيـهــا مـصـفــاة الـ ــزور ،ولــذلــك فــإن
هذه العودة تعد ضخمة ومتشعبة
ويجب التنظيم والتركيز وخلق
كيان جديد مطور».
وأوضح أن الهدف الرئيسي من
إنـشــاء محطات الــوقــود بالكويت
ه ــو إش ـ ــراك ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص في
ت ـن ـم ـيــة الـ ـب ــاد وت ـخ ـف ـيــف أع ـب ــاء
الضغط الوظيفي عــن الحكومة،
واع ـت ـبــرهــا بـعــض االقـتـصــاديـيــن
تجربة فاشلة استفاد منها بعض
المستثمرين بالبلد ،وتم االحتكار
على بعض الـشــركــات واالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـع ـمــالــة اآلس ـي ــوي ــة مـقــابــل
تقليل العمالة الكويتية لخفض
الكلفة على المستثمر وتحقيق
زي ــادة فــي األرب ــاح مــن خصخصة
القطاع النفطي.

وأشــار بهبهاني إلــى أن هناك
قطاعات نفطية حكومية تفيدها
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،م ـن ـهــا ال ـم ـصــافــي
وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ف ــي تسويق
م ـن ـت ـج ــات ـه ــا ،ولـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ن ـفــوذ ال ـشــركــات وك ــذل ــك شــركــات
الـ ـحـ ـف ــر ت ـف ـي ــد فـ ــي نـ ـق ــل ال ـخ ـب ــرة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،االسـتـكـشــافــات
ال ـخــارج ـيــة فـتـسـتـفـيــد م ــن خـبــرة
الشركاء ،والناقالت أخيرا تستفيد
م ــن ح ـمــايــة ال ـش ــري ــك ف ــي تــأمـيــن
الصادرات النفطية المهددة.
و ب ـيــن أن الخصخصة كفكرة
ع ــام ــة ل ـه ــا فـ ــوائـ ــد كـ ـثـ ـي ــرة ،فـهــي
ضـ ـم ــان ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة إض ــافـ ـي ــة
لرفعة المجتمع ،وكذلك الحوكمة
أيضا التي هي من مفاخر العمل
المؤسسي للكويت يجب أن تقنن
بطريقة بحيث تكون للمستثمر
ال ـم ـش ــارك ف ــي رأس ـم ــال ــه ح ــق في
ات ـخــاذ ال ـقــرار بـمـشــاركــة رأسـمــال
الشعب المضمون ،وهو «النفط»،
ف ــا ي ــرض ــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أن
يدفع بأمواله وال يتخذ قرارا فيها،
أي أنه مجلس في الخلف لتتخذ
الحكومة فقط القرارات.
وتـ ــابـ ــع« :م ـ ــن ه ـن ــا ف ـ ــإن ن ـظــام
الـحــوكـمــة ف ــي مـجــالــس اإلدارات
يجب أن يعاد تقنينه انطالقا من
هذه الفلسفة» ،الفتا إلى أن قانون
االح ـت ـكــار أي ـضــا ،ورغ ــم قــوتــه ،ال
ي ـف ـع ــل بـ ـق ــوة الـ ـق ــان ــون ال ــرق ــاب ــي
للمجلس والقضاء ،فتجد شركات
معدودة قليلة تستحوذ على أغلب
العقود ،مما سبب نقص كفاءتها
وعـ ـ ـ ــدم اكـ ـت ــراثـ ـه ــا ل ـ ـعـ ــدم وجـ ــود
المنافسة.

فشل المشروع
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـخ ـب ـي ــر
االستشاري النفطي د .عبدالسميع
بـهـبـهــانــي ب ــأن ف ـكــرة خصخصة
القطاع النفطي قديمة ،منذ أكثر
من  15سنة ،لكنها فشلت ألنها لم
تطرح بصورة مهنية مقنعة ،مما
يــدل على عــدم مهنية واضعيها،
إذ إنـهــم فشلوا فــي إيصالها إلى
أصحاب القرار.
وأع ــرب بهبهاني عــن اعتقاده
ب ــأن ف ـشــل م ـش ــروع الخصخصة
ف ــي حـيـنـهــا كـ ــان أك ــادي ـم ـي ــا ،ألنــه
لـ ــم ي ـ ـ ــراع األعـ ـ ـ ـ ــراف االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـن ـظــم ال ـمــؤس ـســات ـيــة المتبعة
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة ال ــدول ــة؛ مبينا
أن ال ـم ـشــروع ك ــان يـنـقـصــه نـظــام
الشفافية والحوكمة واالحـتـكــار،
هذا من الناحية الحكومية ،أما من
ناحية القطاع الخاص فتمثيلها

العمالة الكويتية
وق ـ ــال ب ـه ـب ـه ــان ــي« :أعـ ـتـ ـق ــد أن
العمالة الكويتية عمرها المهني
قصير لسببين أساسيين :حالة
اإلحباط التي تعانيها لتسييس
المناصب والتعيينات التـ ـ ــي ال
تستند إلى مبدأ الكفاءة ،والسبب
اآلخر حرمانها من الفرص التخاذ

قالوا

أصحاب فكرة
خصخصة
القطاع فشلوا
في إيصالها
لمتخذي
القرار ألنها
لم تطرح
بمهنية
مقنعة

هناك شركات
يحتذى بها
في نظام
الخصخصة
مثل «إيكويت»
التي تدر
ً
سنويا مليار
دوالر
ً
أرباحا

دمج الشركات
النفطية
المحلية
سيعكس
القيمة
الحقيقية
للقطاع على
أن يتم تقييم
التجربة

كامل الحرمي

عبدالسميع بهبهاني

حسام معرفي

قــرارهــا الــذاتــي وتقييم عثراتها
ومكافأتها المنصفة للنجاح».
وألمح إلى أن العامل الكويتي
في القطاع النفطي يملك الخبرة
في إدارة أي مشروع نفطي ،لوجود
األساسات في عقله وخبرته ،لكنه
يحتاج الى ثقة الدولة به.
وأعرب عن تصوره أن مشروع
محطات الوقود ليس في مستوى
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ،فـقــد
ظ ـه ــرت م ــن خ ــال ــه ف ــوض ــى عــدم
التنسيق بين مؤسسات الدولة،
فظل الشريك في القطاع الخاص
يستفيد من القانون ببيع جالون
البنزين المدعوم الرخيص ،دون أن
يقدم الخدمة المناسبة للمستهلك،
وذل ــك لـعــراقـيــل المجلس البلدي
ال ـ ــذي ادخ ـ ــل ت ـشــري ـعــات جــديــدة
على المقاول ،مما أدى إلى تأخير
انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ب ــالـ ـص ــورة
المقررة ،ومــن المشاريع األخــرى
شركة الحفر التي لم تحقق الهدف
من نقل التكنولوجيا والتوظيف
وحتى شركة «الداو» وشراكتها مع
البتروكيماويات وخروجها الذي
لم يترك أي أثر إيجابي للمشروع.
وأوضح أن فشل هذه الشراكات
السهلة مع المؤسسات الحكومية
ج ــاء ألس ـب ــاب عـ ــدة ،مـنـهــا فـقــدان

النظام العملي للشفافية ،الذي كان
ضعيفا ومازال في رقابة مشاريع
مؤسسات الــدولــة؛ وكــذلــك قانون
االح ـت ـكــار رغ ــم جــودتــه لـكــن عــدم
تفعيله قضائيا جعله هشا ما افقد
الشركات همة المنافسة.

ال ــى الـ ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة ،ويصقل
الخبرات الموجودة بالقطاع من
األسـ ــاس؛ «وعـلـيــه فــإنـنــا بحاجة
ماسة الى عقد شراكات عالمية في
إطــار التخصيص ألنها تكسبنا
التقنيات العالية والمتطورة».
وأش ــار إلــى أنــه مــن الممكن أن
تـكــون الخصخصة كــامـلــة أو أن
تمتلك الحكومة السهم الذهبي
في كل الشراكات.

شركة إيكويت
من جانبه ،ذكر الخبير النفطي
كــامــل الـحــرمــي أن هـنــاك شــركــات
نفطية مخصخصة بالفعل أو جزء
منها ،ومنها شركة ناقالت النفط
وشركات البتروكيماويات ،فضال
عــن بعض الـمـصــافــي ،وإن كانت
الحكومة تـشــارك بنسبة فــي تلك
الشركات الخاصة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـح ــرم ــي أن ه ـنــاك
شركات خاصة يحتذى بها ،مثل
ش ــرك ــة إي ـك ــوي ــت ال ـت ــي تـ ــدر على
الميزانية سنويا نحو مليار دوالر؛
مشيرا إلــى شركة االستكشافات
البترولية الخارجية كوفبيك.

صقل الخبرات
وبين الحرمي أن االعتماد على
التكنولوجيا العالمية عبر شراكة
اسـتــراتـيـجـيــة سيضيف خـبــرات

أهداف التنمية
إلــى ذل ــك ،قــال أسـتــاذ التمويل
في الجـامعـة العرب ــية المفتــوحة
د.ع ـ ــواد الـنـصــافــي« :ال نستطيع
الجزم بأن الخصخصة بمفهومها
ال ـع ــام سـتـنـجــح وتـحـقــق أه ــداف
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،إال أن
خ ـص ـخ ـص ــة بـ ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات
الخدمية والمساندة في القطاع
النفطي مهمة لضبط التكاليف
من ناحية وسرعة االنجاز وتقديم
خدمات افضل من ناحية أخرى».
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاف ـ ـ ــي أن
الخصخصة بشكل عام في القطاع
النفطي اخ ــذت توجها آخ ــر ،من
خـ ــال زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد ال ـم ـقــاول ـيــن
مــن الـقـطــاع ال ـخــاص فــي القطاع
الـنـفـطــي ،وتـنـفـيــذ أع ـم ــال البنية
التحتية والخدمات المساندة ،مما
ساعد في زيادة إسهامات القطاع
الخاص بالسوق النفطي ،وزيادة
خبرته في مثل هذه االعمال.

المشروعات الكبرى
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــاف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـك ـب ــرى ال يـمـكــن
تخصيصها بسهولة لكبر حجم
رأس ال ـمــال مــن نــاحـيــة ،وضعف
سيطرة الدولة عليها من ناحية
اخرى ،مبينا أن النفط هو عصب
الدخل للدولة ،وال يمكن بأي حال
خصخصته بشكل كامل.
وأردف ان المطلوب هو إنشاء
ش ــرك ــات م ـتــوس ـطــة متخصصة
بـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي،
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـم ـســانــدة وال ـخــدم ـيــة ،وتـعـطــي
فــرصــة لـلـمـشــاركــة فـيـهــا لجميع
المواطنين حتى تحقق العدالة
وزيادة الدخل.

الشراكات
االستراتيجية
تساهم
في االستفادة
القصوى
من الموارد
النفطية
وتنعكس على
إيجاد وظائف

عواد النصافي

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ال ـش ــرك ــات سـتـخـلــق فـ ــرص عمل
للمواطنين فــي القطاع النفطي،
وتكتسب خبرات في هذا المجال،
م ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـم ــو
واالن ـ ـ ـطـ ـ ــاق عـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
االقليمي والدولي.

قيمة مضافة
وأل ـمــح النصافي إل ــى أن مثل
هـ ــذه ال ـم ـش ــروع ــات وال ـم ـب ــادرات
تـخـلــق قـيـمــة مـضــافــة لالقتصاد
وتحقق عدالة في التوزيع.
وأضاف أن خصخصة محطات
ال ــوق ــود كـمـثــال ل ـم ـبــادرة القطاع
النفطي ،على الرغم من عدم وجود
تنافسية سعرية فيما بينها ،فإن
هناك تنافسية خدمية الستقطاب
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن؛ م ــوض ـح ــا أن ـهــا
خففت تكاليف إدارتها عن الدولة،
وخـلـقــت فــرصــا وظـيـفـيــة جــديــدة
أكثر مما كانت عليه في السابق.

خبرات وتكنولوجيا
وأش ــار الـنـصــافــي إل ــى أن نقل
ال ـخ ـبــرات والـتـكـنــولــوجـيــا يمكن
أن يـ ـت ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــراكـ ــات
االستراتيجية في القطاع النفطي
مــع شــركــات عالمية واالسـتـفــادة
م ـن ـه ــا ،ولـ ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة فــي
ت ـخ ـص ـيــص الـ ـقـ ـط ــاع وإضـ ـع ــاف
هيمنة الدولة عليه.
وش ـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه إض ــاف ــة إلــى
مبادرة إنشاء شركات متوسطة
للقطاعات المساندة والخدمية
في القطاع النفطي فإن من المهم
جـ ــدا ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى م ـش ــروع ــات
البتروكيميكال والـتــوســع فيها
وخـ ـل ــق شـ ــراكـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تساعد على خلق قيمة مضافة
واس ـت ـف ــادة ق ـصــوى م ــن ال ـم ــوارد
النفطية ،االم ــر ال ــذي سينعكس
ع ـلــى ال ــوظ ــائ ــف ومـ ـص ــادر دخــل
جــديــدة تـخـلــق تنمية مستدامة
للدولة والمواطنين ،مضيفا أن
مثل هذه المشروعات تكون نوعية
وشراكات بين الدولة والشركات
المتخصصة في هذا المجال.

اتجاهات عالمية ترسم الصورة الجيوسياسية في 2019
●

ظافر قطمة

فـ ــي ضـ ـ ــوء ال ـم ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا
أسواق الطاقة العالمية في المرحلة الراهنة
وتداعيات التباطؤ االقتصادي – وخاصة في
آسيا – يرى محللون أن ثمة اتجاهات عالمية
سـ ــوف ت ـح ــدد ص ـ ــورة األعـ ـم ــال وال ـج ــوان ــب
الجيوسياسية في هذه السنة.
ويـتـســم ال ـعــام ال ـج ــاري – بــاالضــافــة الــى
التباطؤ االقتصادي – بتوترات بين الشرق
والغرب وبتقدم واضح في مجال االتصاالت
وخلق فرص ومخاطر لن تقتصر على حقل
محدد بعينه.
وفيما يعمل قادة رجال األعمال والسياسة
والمجتمع المدني على تقييم البيئة العالمية
فقد برزت أحداث تتطلب مراقبة ومتابعة من

األوساط الفاعلة في الحكومات والصناعات
واألسواق.
ولـعــل مــن أب ــرز ه ــذه األحـ ــداث مــا يشهده
العالم من تباطؤ اقتصادي سوف ينعكس
على حياة الماليين من البشر والــذي أسفر
عن تراجع في األســواق الناشئة وتشدد في
الـسـيــاســات الـنـقــديــة وتـقـلـبــات فــي األس ــواق
ون ــزاع ــات تـجــاريــة وارت ـف ــاع الف ــت فــي حجم
الديون على اختالفها.
وقد خفض صندوق النقد الدولي ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية وخبراء القطاع
ال ـخــاص مــن توقعاتهم للنمو االقـتـصــادي
العالمي في هذه السنة مشيرين الى ازدياد
الـحـمــائـيــة ال ـت ـجــاريــة وعـ ــدم االس ـت ـق ــرار في
األسواق الناشئة .وربما يسهم تباين الدخل
وتباطؤ التجارة وارتـفــاع الديون والتشدد

الـنـقــدي فــي مــزيــد مــن الـتـبــاطــؤ االقـتـصــادي
بصورة عامة.
وبحسب محللين كانت توقعات األنشطة
االق ـت ـصــاديــة أدنـ ــى بــالـنـسـبــة ال ــى ال ــوالي ــات
المتحدة والصين واليابان ومنطقة اليورو
والكثير من األسواق الناشئة .ومن المقرر أن
يتخذ مجلس االحتياط الفدرالي األميركي
ق ــرارات صعبة تتعلق بمعدالت الـفــائــدة في
 2019ويـمـكــن أن تــؤثــر بــدورهــا عـلــى النمو
ال ـعــال ـمــي ول ـي ــس ع ـلــى الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
فقط .وفي شهر يونيو المقبل سوف تسجل
الواليات المتحدة الشهر الـ  120من التوسع
االقتصادي وهي الفترة األطول في تاريخها.
وتشير توقعات المحللين الــى أن النزاع
بين الواليات المتحدة والصين سوف يستمر
ويتصاعد هــذه السنة وربـمــا يتجاوز آفــاق

القضايا التجارية .وتتجذر الخالفات بين
واشنطن وبكين في الميادين الجيوسياسية
واالقتصادية واألمنية والتقنية .ومعروف
أن الصين تسعى الى القيام بدور أكبر على
المسرح العالمي كما ترغب في دور الرائد
والمبتكر في الذكاء االصطناعي والتقنية،
ويشكل تحسن اقتصادها تحديات للنظام
العالمي بقيادة الواليات المتحدة.
وفي األجــل القريب يتعين على الواليات
المتحدة والصين فهم نــوايــا الـطــرف اآلخــر
والعمل على تسوية خالفاتهما ،وحتى اذا
تمت معالجة الـنــزاعــات الـتـجــاريــة فــي هذه
السنة فإن المنافسة بينهما سوف تستمر
ورب ـمــا ت ــزداد ح ــدة .ويـتـحــدث مـحـلـلــون عن
مـحــاولــة الـبـعــض مــن ال ــدول االخ ــرى ايـجــاد
ت ــوازن فــي الـعــاقــة مــع الــدولـتـيــن وه ــذه أول

جولة في معركة سوف تستمر عقودا طويلة
من الزمن.
وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــردد فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
االقتصادية اليوم هو هل تستطيع واشنطن
وبكين التوصل الى اتفاقية تجارية في هذه
السنة؟ وماهي مضاعفات العالقات األميركية
– الـصـيـنـيــة ف ــي ال ـم ـيــاديــن الجيوسياسية
العالمية والـتـجــاريــة والتقنية واألمـ ــن؟ ثم
هل في وسع الواليات المتحدة عرقلة تقدم
الصين في قطاع االتصاالت والتقنية؟
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ــك ي ـت ـع ـي ــن االق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ــأن
االنتخابات في شتى أنحاء العالم تنطوي
على مخاطر تؤثر على الحوكمة وأولويات
السياسة.
وسـ ــوف يـتــوجــه ح ــوال ــي م ـل ـيــاري نــاخــب
ال ـ ــى م ــراك ــز االقـ ـ ـت ـ ــراع ف ــي ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة فــي

الـهـنــد وانــدونـيـسـيــا ونـيـجـيــريــا وأوكــران ـيــا
واألرجنتين.
وفي أوروبا سوف تكمل المملكة المتحدة
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي عملية الـبــريـكـســت في
 29مارس المقبل ،كما سوف تشهد ألمانيا
ظ ـه ــور زع ــام ــة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة ،وت ـجــري
انتخابات البرلمان األوروبي في  26-23مايو.
وس ــوف تـجــري كـنــدا وأسـتــرالـيــا انتخابات
ً
وطنية أيضا فيما تبدأ الحكومات المنتخبة
ً
حديثا عملها في البرازيل والمكسيك.
وال ـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه ه ــو كيف
سوف ترسم هذه األحداث السياسية حدود
ال ـح ــوك ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة وال ـن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
وال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة؟ وال ـ ـ ـجـ ـ ــواب هـ ــو أن
التطورات الميدانية سوف ترسم مثل هذه
ً
الصورة بقدر أوضح تماما.
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اقتصاد

مع بوادر تغيير «االحتياطي الفدرالي» سياسته النقدية
أبقى «االحتياطي الفدرالي»
على أسعار الفائدة في يناير
دون تغيير ،وأشار إلى توقيف
الزيادات المستقبلية ،إضافة
إلى إمكان التخفيف من شدة
النقدية .وجاء هذا
سياسته
ً
الموقف معاكسا لسياسته
المتبعة في ديسمبر ،والتي
أشارت إلى إمكان رفع أسعار
الفائدة مرتين خالل العام
الحالي.

ان ـت ـع ـش ــت األسـ ـ ـ ـ ــوق ال ـم ــال ـي ــة
الـعــالـمـيــة ف ــي ي ـنــايــر ،بـعــد شهر
ديسمبر العاصف ،وذلــك بفضل
ان ـ ـت ـ ـه ـ ــاء اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـحـ ـك ــوم ــي
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وظ ـه ــور
إشــارات أولية لتقدم المحادثات
بين الــواليــات المتحدة والصين
وتـخـفـيــف "ال ـف ــدرال ــي األم ـيــركــي"
مــن شــدة سياسته الـنـقــديــة .كما
ارتفعت أسعار النفط أيضا على
خلفية تقارير تشير إلى تسارع
وتيرة تطبيق "أوبــك" وحلفائها
اتفاقية خفض حصص اإلنتاج
المبرمة في ديسمبر.
إال أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تـلــك
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـم ـش ـج ـع ــة ،ه ـن ــاك
دالالت ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــراج ــع
م ـع ــدالت ال ـن ـمــو ال ـعــال ـمــي ،حيث
أظهر أحدث تقرير آفاق االقتصاد
ال ـعــال ـمــي الـ ـص ــادر ع ــن ص ـنــدوق
النقد الــدولــي توقعات بتسجيل
االقتصاد العالمي نموا بنسبة
 3.5بــال ـم ـئــة ف ــي الـ ـع ــام ال ـحــالــي
م ـق ــاب ــل  3.7ب ــال ـم ـئ ــة ف ـ ّـي ت ـقــريــر
أكتوبر الماضي ،كما حذر تقرير
الصندوق من التطورات السلبية
الـمـحـتـمـلــة ل ـل ـتــوتــرات الـتـجــاريــة
المتصاعدة و تـبــا طــؤ االقتصاد
ال ـص ـي ـن ــي ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى إم ـك ــان
انـسـحــاب المملكة الـمـتـحــدة من

االتـحــاد األوروب ــي "دون اتـفــاق"،
وكــذلــك الـتـشــديــد ال ـمــالــي ،وســط
مستويات الدين المرتفعة.

«االحتياطي الفدرالي»
وحـســب الـمــوجــز االقـتـصــادي
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
أبـ ـق ــى "االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي"
ع ـلــى أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ف ــي يـنــايــر
دون تغيير ،وأش ــار إلــى توقيف
الزيادات المستقبلية ،إضافة إلى
إمكان التخفيف من شدة سياسته
النقدية.
وجـ ــاء ه ــذا ال ـمــوقــف معاكسا
لسياسته المتبعة في ديسمبر،
والـ ـت ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى إمـ ـك ــان رفــع
أسعار الفائدة مرتين خالل العام
الحالي ،ومواصلة برنامج شراء
األص ــول بقيمة  50مـلـيــار دوالر
ً
ش ـه ــري ــا دون ت ـغ ـي ـيــر ،ف ــي حـيــن
أدت تلك التصريحات إلى تزايد
الضغوط البيعية في األسواق.
وقد برر هذا التحول كنتيجة
ل ـب ـعــض "الـ ـتـ ـي ــارات ال ـم ـعــاك ـســة"
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ت ـشــديــد األوض ـ ــاع
المالية وتباطؤ النمو العالمي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدالت الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ال ـت ــي
ي ـس ـج ـل ـه ــا الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم .وي ـت ــوق ــع
بعض المحللين أن تلك الخطوة

هــي أولــى خـطــوات التحول نحو
ً
س ـي ــاس ــة أكـ ـث ــر تـ ـيـ ـسـ ـي ــرا ،إال أن
أغلبية اآلراء تتفق على أن وقف
رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة سيستمر
على مدار عام  ،2019حيث تميل
أسواق العقود اآلجلة إلى احتمال
تـصــل نسبته إ ل ــى  86فــي المئة
لـعــدم رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة خــال
العام الحالي ،مع احتمال بنسبة
 10في المئة لخفضها بواقع 25
نقطة أساس.

إغالق الحكومة
واس ـ ـت ـ ـمـ ــر اإلغـ ـ ـ ـ ــاق ال ـج ــزئ ــي
ألج ـ ـهـ ــزة الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـف ــدرالـ ـي ــة
ل ـف ـت ــرة ق ـي ــاس ـي ــة ب ـل ـغ ــت خـمـســة
أسابيع ،قبل أن يتم وضع نهاية
لــه فــي  25يناير دون أن يحصل
ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى ت ـمــويــل
م ــن "ال ـكــون ـغــرس" لـبـنــاء ال ـجــدار
ال ـحــدودي .إال أن تــرامــب قــد هدد
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه بـ ــإغـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــة
مـجــددا فــي حــال لــم يحصل على
م ــوافـ ـق ــة ل ـت ـم ــوي ــل بـ ـن ــاء الـ ـج ــدار
بحلول  15فبراير.
ويـ ـ ـق ـ ــدر مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
بـ ـ "ال ـكــون ـغــرس" أن ه ــذا اإلغ ــاق
كلف االقتصاد األميركي  11مليار
دوالر ( 0.06في المئة من الناتج

المحلي اإلجمالي المتوقع لعام
 ،)2019على الرغم من أنه سيتم
ت ـعــويــض  8م ـل ـي ــارات دوالر من
هــذا المبلغ مع عــودة الموظفين
إل ــى أع ـمــال ـهــم وح ـصــول ـهــم على
رواتـ ـبـ ـه ــم ال ـم ـت ــأخ ــرة .وقـ ــد أدى
إغـ ـ ـ ــاق الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ــى ت ــأخ ـيــر
صـ ــدور مـجـمــوعــة م ــن الـبـيــانــات

االقتصادية ،من ضمنها التقدير
ّ
األولي للناتج المحلي اإلجمالي
للربع الرابع من عام  ،2018والذي
من المتوقع أن يظهر تباطؤا في
م ـعــدل الـنـمــو إل ــى  2.6فــي المئة
على أساس سنوي مقابل  3.4في
المئة في الربع الثالث من العام،
ليصل بذلك معدل نمو عام 2018

إل ــى نـسـبــة  2.9ف ــي ال ـم ـئــة ،فيما
يـعــد أسـ ــرع م ـع ــدالت الـنـمــو منذ
عام .2015
وت ــؤك ــد ال ـب ـيــانــات ال ـم ـتــوافــرة
بصفة عامة على التأثير المحدود
ل ـغ ـل ــق أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
النشاط االقـتـصــادي ،وأن النمو
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ي ـب ــدو قــويــا

ح ـتــى ع ــام  .2019وج ـ ــاء ت أب ــرز
األرقام على مدار الشهر الماضي
م ــن س ـ ــوق ال ـع ـم ــل ،ح ـي ــث ق ـفــزت
وظائف القطاعات غير الزراعية
بواقع  304آالف وظيفة في يناير،
مـ ـتـ ـج ــاوزة ال ـت ــوق ـع ــات ب ـحــوالــي
الضعف ،كما ارتفعت الوظائف
الحكومية أيضا.

«رساميل» :المستثمرون يدرسون المخاطر مع هدوء األسواق
هدأت وتيرة المكاسب التي واصلت أسواق األسهم
العالمية تحقيقها خــال األسابيع الماضية ليتوقف
نمط العوائد اإليجابية التي اعتادت األسواق تحقيقها
هذا العام .وكان مؤشر  S&P 500أنهى تداوالت األسبوع
ً
الماضي مستقرا دون أن يطرأ عليه تغيير يذكر ،وذلك
في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر  Stoxx 600األوروبي
بنسبة بسيطة وصلت إلى  ،%0.46وقد كانت المخاوف
بشأن حدوث تباطؤ في أوروبا هي السبب األكبر وراء
هذا األداء خالل األسبوع الماضي.
أم ــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وح ـســب تـقــريــر صــادر
عــن شــركــة رساميل لالستثمار ،فقد شـهــدت األس ــواق
ً
نــوعــا مــن االسـتـقــرار ،وذلــك فــي الــوقــت الــذي يعمل فيه
المستثمرون على متابعة البيانات اال قـتـصــاد يــة في

منطقة اليورو والنتائج المالية للشركات األميركية .ومع
نهاية األسبوع الماضي كانت  %70من شركات مؤشر
 S&P 500أعلنت نتائجها المالية للعام الماضي ،ومن
بين هذه الشركات تجاوزت أرباح  %50منها توقعات
المحللين .وإح ــدى إيجابيات هــذا الموسم مــن إعــان
النتائج هو أن العائد اآلجل لمؤشر  S&P 500يبلغ 15.8
مرة ،وهو األقل من متوسط السنوات العشر.
يذكر أن مؤشر  S&P 500حقق مكاسب بنسبة وصلت
إلى حوالي  %7.9منذ بداية العام ،وبذلك يكون شهر
يناير الماضي من األفضل على صعيد تحقيق العوائد
ً
منذ  75عاما .وفي االتجاهات التاريخية "فإن ما يحدث
في شهر يناير ينسحب على العام كله" ،وهو ما يشير
ً
إلى أن العام سيكون إيجابيا بالنسبة ألسواق األسهم.

وعلى الرغم من ذلك فالبد من اإلشــارة إلى أن  %8من
ً
الحاالت بعد أن يكون أداء شهر يناير إيجابيا ،تنهي
أس ــواق األسـهــم الـعــام بشكل سلبي وهــو بالضبط ما
حــدث في العام الماضي .ومــع ذلــك ،فــإن الزخم وحالة
الـتـجــدد الـتــي تعيشها األسـ ــواق فــي أع ـقــاب المشاعر
السلبية الــزائــدة بـشــأن الـتــوقـعــات العالمية فــي شهر
ديسمبر الماضي ،يزيدان صحة حالة االنتعاش .وفي
ظل انتظار وتوقع العديد من األحــداث المرتقبة خالل
هذا العام ،مثل سياسات مجلس االحتياطي الفدرالي
األم ـي ــرك ــي ع ـلــى صـعـيــد أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة واح ـت ـم ــاالت
رفعها ،وقضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
والمحادثات التجارية المتواصلة بين الواليات المتحدة
م ــن ج ـهــة وال ـص ـيــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وق ـ ـ ــرارات الـبـنــك

المركزي األوروبي بشأن معدالت الفائدة ،فإن األسواق
ستتأثر بما ال يدعو إلــى الشك بنتائج هــذه األحــداث،
وبالتالي فإن نتائج الناتج المحلي اإلجمالي وسياسات
البنك المركزي واألحداث السياسية ستشكل أداء أسواق
األسهم هذا العام بشكل كبير.

أوروبا
شـهــدت أوروبـ ــا خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي تخفيض
المفوضية األوروب ـي ــة فــي أواخ ــر األس ـبــوع توقعاتها
لـلـنـمــو ل ــاق ـت ـص ــادات الــرئـيـسـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو،
وذلــك في الوقت الــذي حــذرت فيه من أن قضية خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبــي والتباطؤ االقتصادي
ف ــي الـصـيــن يـمـكــن أن ي ــؤث ــرا بـشـكــل سـلـبــي أك ـبــر على

التوقعات االقتصادية المستقبلية العامة لهذا العام.
وت ـع ــان ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو م ـنــذ ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي حــالــة
ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ال ـت ــي تـشـهــدهــا إيـطــالـيــا،
واحتجاجات أصـحــاب الـسـتــرات الـصـفــراء فــي فرنسا،
وتعثر قطاع صناعة السيارات في ألمانيا على خلفية
تغيير التشريعات والقوانين الخاصة باالنبعاثات .إن
كــل ذلــك دفــع بــاالتـحــاد األوروب ــي إلــى خفض توقعاته
للنمو االقتصادي في عام  2019من  %1.9في توقعاته
الصادرة في شهر نوفمبر الماضي إلى  .%1.3باإلضافة
إلى ذلك تم تخفيض النمو االقتصادي لعام  2020من
 %1.7إلى .%1.6
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 %71نسبة نمو استثنائية في األرباح السنوية للبنك في  ٢٠١٨مقارنة بـ 2017
قال الغانم إن ميزانية بنك
وربة تتنامى بوتيرة أسرع من
السوق ،حيث بلغ إجمالي
أصول البنك  2.2مليار دينار
مع نهاية عام  2018مقارنة
بـ 1.8مليار عام  2017بنسبة
نمو تقارب .%24

وص ــف الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـبـنــك ورب ــة
شاهين الغانم النتائج المالية للبنك لعام
 2018باإليجابية جدا ،حيث تمكن البنك من
تحقيق أربــاح سنوية بلغت  12.74مليون
دينار ،بنسبة نمو بلغت  ،%71مقارنة بعام
 ،2017مـمــا يـبــرهــن عـلــى ن ـجــاح الـبـنــك في
تطبيق استراتيجيته وأنشطته المصرفية
األساسية التي تمثل المحرك الرئيسي وراء
النتائج والنمو المتميز في جميع مؤشراته.
وقــال الغانم ،على هامش مشاركته في
مؤتمر المحللين الماليين والمستثمرين،
ال ــذي عقد عبر اإلنـتــرنــت ،إن ميزانية بنك
وربة تتنامى بوتيرة أسرع من السوق ،حيث
بلغ إجمالي أصول البنك  2.2مليار دينار
مع نهاية عام  2018مقارنة بـ 1.8مليار عام
 2017بنسبة نمو تقارب .%24
وحول توقعاته االقتصادية ،أضاف أنه
رغم التقلبات في أسعار النفط تظهر موازنة
الحكومة للسنة المالية  2020-2019زيادة
بنسبة  %4.7في اإلنفاق ،حيث إن الحكومة
مـسـتـعــدة لـلـحـفــاظ ع ـلــى م ـس ـتــوى اإلن ـفــاق
ا لـحــا لــي ،ر غــم العجز المتوقع بالميزانية
بنسبة  7.7مـلـيــارات دي ـنــار ،وال ـتــي سيتم

«الوطني» يطلق «إيقاع قلوبنا
وطني» بمناسبة األعياد الوطنية
أطلق بنك الكويت الوطني
ً
ً
ً
ع ـمــا غـنــائـيــا وط ـن ـيــا أه ــداه
إل ــى الـكــويــت بـعـنــوان «إيـقــاع
قـلــوبـنــا وط ـن ــي» ف ــي م ـبــادرة
بمناسبة االحتفاالت بالعيد
ال ــوط ـن ــي وذك ـ ـ ــرى ال ـت ـحــريــر.
ويجسد العمل معاني الفخر
بالهوية الوطنية واالع ـتــزاز
بالثقافة المحلية والـعــادات
االجتماعية.
ويبث العمل الغنائي عبر
كافة وسائل اإلعــام المرئية
والمسموعة إلى جانب قنوات
التواصل االجتماعي وصاالت
الـسـيـنـمــا ف ــي ال ـكــويــت ط ــوال
ف ـت ــرة االحـ ـتـ ـف ــاالت بــاألع ـيــاد
الوطنية.
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي هـ ــذا الـعـمــل
ّ
المصور شخصيات
الغنائي
فنية كويتية لـهــا دور فاعل
ف ـ ــي اث ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـف ـن ـي ــة
والـ ـفـ ـك ــري ــة واالب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة فــي
ال ـك ــوي ــت م ـث ــل ال ـف ـن ــان نـبـيــل
ش ـع ـي ــل وس ـل ـي ـم ــان ال ـق ـص ــار
وم ـح ـمــد ال ـجــاســم وعـبــدالـلــه
طـ ـ ــارق وطـ ـ ــال ال ـص ـي ــدالن ــي.
وقـ ـ ـ ــام ب ـ ــإخ ـ ــراج هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
المخرج سليم الترك ،كما قام
الفنان بشار الشطي بتأليف
وت ـل ـح ـي ــن الـ ـعـ ـم ــل .وت ـض ـمــن
مشاهد تعكس معاني الفخر

منال المطر

واالعـ ـت ــزاز الــوطـنــي وربـطـهــا
بــإي ـقــاعــات الـ ـت ــراث الـكــويـتــي
لتعكس رسالة واضحة تنقل
إلينا زخم هذا التراث وتعزز
ارتـبــاطـنــا بــه وتــؤكــد أن هــذا
الـ ـتـ ـن ــوع ف ــي ال ـ ـتـ ــراث يـلـتـقــي
ويتوحد في شــيء واحــد هو
حب الكويت.
وق ــال ــت م ـس ــاع ــدة ال ـمــديــر
العام إلدارة العالقات العامة
فـ ــي بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
منال المطر إن البنك الوطني
ينتظر هذه المناسبة الوطنية
فــي شـهــر فـبــرايــر مــن كــل عــام
ل ـ ـت ـ ـكـ ــون ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـمـ ـش ــارك ــة
المجتمع ا ل ــذي ينتمي إليه
فخره واعتزازه بالوطن.

تمويلها من االحتياطيات العامة للدولة.
وأكد أن األهم من ذلك أن الحكومة تواصل
االلتزام بتخصيص  %17من الموازنة للنفقات
الرأسمالية ،تماشيا مــع أهــدافـهــا فــي تعزيز
الـ ـق ــدرات اإلن ـتــاج ـيــة لــاق ـت ـصــاد ،خ ــاصــة في
القطاع غير النفطي.
وب ـيــن ان ه ــذا سـيــدعــم ظـ ــروف الـطـلــب في
االقتصاد ،إضافة الى ربحية البنوك والمرونة
ال ـمــال ـيــة ،مـتــوقـعــا نـمــو االق ـت ـصــاد واألصـ ــول
المصرفية بنسبة  %3في عام  ،2019مما يشير
الى استقرار أوضاع التمويل واالستثمار.
وعلى صعيد اإلنجازات الكبيرة التي حققها
بنك وربة خالل عام  ،2018والتي شكلت نقطة
ّ
تحول كبيرة في تاريخ «وربة» تنبئ بمستقبل
زاهر وتحقيق المزيد من النجاحات له؛ تحدث
الغانم عن زيادة رأس المال بنسبة  %50لتصل
الى  150مليون دينار ،مع عالوة إصدار بنسبة
 ،%80وهــو مــا يعكس ثقة مساهميه ورؤيــة
السوق في مستقبل البنك.
كـمــا ان ـف ــرد الـبـنــك بـخــدمــة غـيــر مـسـبــوقــة،
وه ــي االك ـت ـتــاب عـبــر اإلن ـتــرنــت ،وال ـتــي كانت
ميزة ضرورية وفعالة لتوفير الوقت والجهد
على ا لـقــا عــدة الكبيرة للمساهمين .وإضافة

الــى إعــانــه عــن هويته المؤسسية الجديدة،
أطلق البنك جملة من الخدمات والمنتجات
الـمـبـتـكــرة والـحـصــريــة تـلـبــي كــل احـتـيــاجــات
العمالء وتندرج جميعها تحت شعار البنك
«نتميز بالحلول».
وش ــارك فــي الـمــؤتـمــر ،ال ــى جــانــب شاهين
الـ ـغ ــان ــم ،رئ ـي ــس م ـج ـمــوعــة ال ــرق ــاب ــة ال ـمــال ـيــة
والـتـخـطـيــط خــالــد حــافــظ ،ومــديــر التخطيط
والـتـحـلـيــل ال ـمــالــي ف ــي الـبـنــك أح ـمــد ص ــادق،
وق ــال حــافــظ إن ورب ــة يعتمد بشكل أساسي
في تحقيق معدالت نمو عالية على محفظة
التمويل التي تمثل  %73من إجمالي األصول،
في حين تصل محفظة االستثمار لنحو %12
من إجمالي األصول.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد حـ ــافـ ــظ ب ـ ـ ــأن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %50مــن
محفظة االستثمار عبارة عن استثمارات في
صكوك ص ــادرة عــن جهات حكومية سيادية
ومؤسسات مالية عالية التصنيف االئتماني،
مؤكدا حرص البنك على الحفاظ على هيكل
مكونات األصول في حدود النسب المذكورة،
مما يضمن استمرارية عوائد البنك واستقرار
ربحيته.
وأوضح أن البنك نجح خالل  2018في زيادة

«برقان» يفوز بجائزة النخبة للتميز بالجودة
من «جي بي مورغان» لعام 2018
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان ،أخ ـ ـيـ ــرا،
ح ـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة «الـنـخـبــة
ل ـل ـت ـم ـيــز بـ ــال ـ ـجـ ــودة» ال ـم ــرم ــوق ــة
لعام  2018من «جــي بي مورغان
تشيس».
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـجــائــزة تـقــديــرا
ألدائ ـ ــه ،كـمــا تـسـلــط ال ـضــوء على
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـت ـقــدمــة لـلـبـنــك في
الـحـفــاظ عـلــى الـمـسـتــوى المميز
للخدمات والعمليات التي قدمها
على مدار العام في مجال تحويل
المحافظ بــالــدوالر ،التي تعكس
الـ ـت ــزام ال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـســؤولـيــن
عن مثل هــذه العمليات بمعايير
رفيعة الجودة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت جـ ـ ــائـ ـ ــزة «جـ ـ ـ ـ ــي ب ــي
م ــورغ ــان» ،أن «ب ــرق ــان» اسـتـحــق،
وع ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ،الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـج ــائ ــزة
الـنـخـبــة لـلـتـمـيــز ب ــال ـج ــودة ،بعد
ً
تحقيقه نسبا عالية في العمليات
المباشرة ( )STPلتحويل األموال
ب ـل ـغــت  99.58ف ــي ال ـم ـئ ــة ضـمــن
التصنيف ( ،)MT103و 99.77في
المئة ضمن تصنيف «،»MT202
األمر الذي قاد البنك للفوز بجائزة
النخبة لجودة العمليات في كلتا
الفئتين.
وأصـ ـب ــح «بـ ــرقـ ــان» واحـ ـ ــدا من
مـجـمــوعــة قـلـيـلــة م ــن ال ـم ـصــارف
بمنطقة الشرق األوســط وشمال

إفريقيا التي تنال جائزة مرموقة
وق ـي ـمــة ع ــن ع ـم ـل ـيــات ت ـحــويــات
العمالء والتحويالت المصرفية
بين البنوك.
وت ـت ـم ـثــل ال ـم ـن ـه ـج ـيــة واآلل ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم عـ ـل ــى أسـ ــاس ـ ـهـ ــا م ـنــح
الجائزة في التالي :تنقسم جوائز
التميز بالجودة لعام  2018إلى
مجموعتين ،ويتم تحديد كل نوع
ً
منها وفـقــا لمن يـقــدم المستوى
األمثل من األداء ،وتعتمد جوائز
« »MT103على عمليات التحويل
الـتــي ال تـقــل عــن  10آالف دوالر،
ح ـيــث ي ـتــم م ـنــح ج ــائ ــزة الـتـمـيــز

ب ــال ـج ــودة بـنـسـبــة  90ف ــي الـمـئــة
حتى  98.9في المئة من معامالت
التحويل ،في حين يتم منح جائزة
النخبة للتميز بالجودة بنسبة
 99في المئة.
وتستند جوائز « »MT202إلى
عمليات التحويل التي ال تقل عن
 8000دوالر ،حيث يتم منح جائزة
التميز بــالـجــودة بنسبة  98في
المئة حتى  99.69فــي المئة من
عمليات التحويل ،وجائزة النخبة
للتميز بالجودة اعتبارا من نسبة
 99.7في المئة.
وتعليقا على إنجازات البنك،

اس ـت ـك ـم ــاال ل ــدع ــم االن ـش ـطــة
والفعاليات الثقافية واالبداعية،
وفي إطار االنشطة التي تساهم
في خدمة المجتمع أعلن بنك
بـ ــوب ـ ـيـ ــان ت ـن ـظ ـي ـم ــه م ـ ــاراث ـ ــون
القراءة الخيري للمرة الخامسة
بــال ـت ـعــاون م ــع ع ـي ــادة كلينكا
 Clinicaل ــا سـ ـن ــان و م ـك ـت ـبــة
تكوين والــذي يستضيفه مول
.360
وقالت مسؤولة االتصاالت
وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـم ــؤس ـس ـي ــة فــي
ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــي م ـج ـب ــل
الـمـطــوع :بـعــد الـنـجــاح الكبير
الـ ــذي حـقـقــه م ــاراث ــون ال ـق ــراءة
الـخـيــري خ ــال دورات ـ ــه االرب ــع
من العام الماضي جاء ت فكرة

مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال م ـح ـمــد
ّ
العتابي مــن مكتبة تكوين ان
ُ
هذا الماراثون يعد الخامس من
نوعه ضمن سلسلة ماراثونات
الـ ـق ــراءة ال ـخ ـيــريــة ال ـتــي ب ــدأت
م ـن ــذ سـبـتـمـبــر  ،2017وت ـمــت
خــال ـهــا قـ ـ ــراء ة م ــا ي ــزي ــد على
 85أل ــف صـفـحــة وش ـ ــارك بها
ً
 1625قــارئــا ،مبينا أن الفكرة
ن ــاب ـع ــة مـ ــن أه ـم ـي ــة أن ي ـكــون
ً
الشأن الثقافي مقترنا بالعمل
المجتمعي والتطوعي ،حيث
س ـت ـعــزز هـ ــذه ال ـف ـك ــرة مـفـهــوم
الـ ـ ـق ـ ــراءة ك ـم ـم ــارس ــة ح ـيــات ـيــة
تـغـ ّـيــر ف ــي ال ـق ــارئ والمجتمع
آن واحد.
في ٍ
واضاف ان «تكوين» مستمرة

لتحقيقها خــال عــام  ،2019من خــال إضافة
م ــا عـ ــدده م ــن  6-4أفـ ــرع ج ــدي ــدة بـغـيــة خــدمــة
الـعـمــاء وال ــوص ــول ال ــى شــريـحــة أك ـبــر ،األمــر
ً
الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو
في قاعدة عمالئه.

أجرى بنك الخليج سحب الدانة األسبوعي أمس األول ،وأعلن
مــن خالله أسـمــاء الفائزين الخمسة خــال الـفـتــرة مــن  3إلــى 7
ً
فبراير  2019بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار أسبوعيا:
وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا األسبوع:
• منصر مرزوق فهد العجمي
• أحمد عبدالرضا قمبر محمد
• شاهه خالد غازي المطيري
• نصره محمود سعيد
• محمد شلوان سعود العجمي
هذا ،ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي األول على
الجائزة البالغة قيمتها  150,000دينار كويتي في  27مارس
المقبل .أمــا سحب الــدانــة ربــع السنوي الثاني فسيقام فــي 26
يونيو  2019على جائزة قيمتها  250,000دينار كويتي ،يليه
السحب ربع السنوي الثالث في  25سبتمبر  2019على جائزة
قيمتها  500,000دينار كويتي .أما السحب األخير فسوف يقام
في  16يناير  2020وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة
لعام  2019الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن
طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب ،باستخدام
خــدمــة الــدفــع اإللـكـتــرونــي الـجــديــدة الـمـتــاحــة عـبــر مــوقــع البنك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

قـ ـ ـ ــال ف ـ ـن ـ ـكـ ــات مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــون ،رئـ ـي ــس
مديري العمليات والتكنولوجيا
ل ـم ـج ـمــوعــة «بـ ــرقـ ــان»« :بـصـفـتـنــا
البنك الوحيد في الكويت الذي فاز
بجائزة التميز بالجودة من (جي
بــي م ــورغ ــان) لـلـفـتــرة مــن -2001
 2018على التوالي .نحن فخورون،
مرة أخرى ،بتحقيقنا أفضل نسب
في العمليات المباشرة لتحويل
األمـ ـ ــوال ب ــال ــدوالر ،ه ــذا اإلن ـجــاز
يــدل على مكانة البنك الــريــاديــة،
ويعكس أقصى درج ــات الكفاء ة
وال ـمــوثــوق ـيــة لـعـمـلـيــات تـحــويــل
األموال».

«المتحد» يطلق حملة «اربح حتى
 %100من قيمة مشترياتك الدولية»

من ماراثون العام الماضي
وب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع ش ــرك ــائـ ـه ــا
االسـتــراتـيـجـيـيــن وال ــرع ــاة في
إقامة هذا النشاط الذي تم من
خــالــه جـمــع مــا يــزيــد عـلــى 12

شاهين الغانم

«الخليج» يعلن فائزي سحب
الدانة األسبوعي

خالل تسلم الجائزة

«بوبيان» ينظم ماراثون القراءة الخيري
االستمرار في إطالق الماراثون
للمرة الخامسة ولكن بصورة
أك ـب ــر الم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول الــى
ش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة اك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـ ــن م ـح ـب ــي
ال ـق ــراء ة وال ـن ـجــاح فــي تحقيق
اهداف اوسع كان يهدف اليها
الماراثون منذ دورته االولى.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت :ت ـن ـط ـل ــق ف ـك ــرة
ال ـم ــاراث ــون الـ ــذي س ـي ـقــام هــذه
ال ـم ــرة ف ــي مـجـمــع  360يــومــي
الجمعة والـسـبــت  15و 16من
ف ـب ــراي ــر م ــن ق ـي ــام ك ــل م ــن بنك
بوبيان وعيادة كلينكا بالتبرع
بدينار مقابل كل  10صفحات
يقرأها اي مــن زائ ــري المجمع
خالل فترة الماراثون التى تمتد
الى اثنتي عشرة ساعة يوميا.

رأسماله بنسبة  %50عبر طــرح  500مليون
سهم عــادي بسعر  180فلسا بغية دعــم نمو
البنك وتعزيز نسب الرسملة والتكلفة ومصادر
التمويل ،كما استطاع خــال الـعــام الماضي
االستحواذ على  %20من إجمالي نمو محفظة
التمويل المحلية للشركات واألفراد في السوق
المحلي.
وعن الجودة االئتمانية ،أشار إلى أن نسبة
الـتـمــويــل الـمـتـعـثــر انـخـفـضــت بـشـكــل طفيف
لتبلغ  ،%1.39فــي حين بلغت نسبة تغطية
المخصصات .%178
وح ــول مــؤشــرات األداء الــرئـيـسـيــة ،ق ــال إن
األرب ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة زادت بـنـسـبــة  %71على
أســاس سنوي ،موضحا أن محفظة التمويل
هي المصدر الرئيسي لإليرادات التشغيلية،
إذ مثلت  %69فــي  2018مـقــارنــة بـ ــ %75في
 ،2017وش ـه ــدت اإليـ ـ ـ ــرادات غ ـيــر الـتـمــويـلـيــة
زيادة بنسبة  %3لتصل إلى  %19من إجمالي
اإليــرادات في  ،2018حيث بلغت المصروفات
التشغيلية للبنك  19مـلـيــون د ي ـنــار بــز يــادة
طفيفة نسبتها .%5
وف ــي خ ـتــام ال ـمــؤت ـمــر ،أف ـصــح مـمـثـلــو بنك
وربة عن الخطة التوسعية التي يسعى البنك

ّ
ألف دينار مكنت من المساهمة
ف ــي تـعـلـيــم أك ـث ــر م ــن  170من
الطلبة المعسرين.

أعلن البنك األهلي المتحد إطالق حملة اربح
حتى  %100مــن قيمة مشترياتك (الــدولـيــة) مع
بطاقات السحب اآللي من البنك االهلي المتحد،
والتي تستمر خالل الفترة من  4إلى  28فبراير
الجاري بمناسبة حلول شهر فبراير واالحتفال
باألعياد الوطنية.
وتـقــدم الحملة لعمالء البنك  6فــرص للفوز،
ويحصل الفائز االول على اسـتــرداد  %100من
قيمة المشتريات بحد أعلى  1000دينار كويتي،
ويحصل الفائزون من الثاني الى السادس على
استرداد  %100من المشتريات بحد أعلى 500
دينار كويتي ،على أن يتم إجراء السحب إلعالن
الفائزين فى الثالث عشر من مارس القادم.
ويمكن لعمالء البنك خالل فترة الحملة التسوق
دوليا خارج الكويت باستخدام بطاقات السحب

اآللي من البنك األهلي المتحد بقيمة  100دينار
أو أكثر والحصول على فرصة اسـتــرداد %100
من قيمة المشتريات نقدا بحد أعلى  1000دينار
كويتي.
وتعليقا على هذه الحملة ،أفاد البنك األهلي
المتحد فــي بـيــان صحافي بــأن اخـتـيــار توقيت
الـحـمـلــة ج ــاء مــواكـبــا لشهر فـبــرايــر واالحـتـفــال
بــاألعـيــاد الوطنية ،وال ــذي يحلو فيه للكثيرين
السفر الى الخارج ،ومن ثم زيادة التسوق خالل
تجولهم حول العالم.

«سيرفس هيرو» ٪١١ :تراجع نسبة رضا العمالء عن البنوك اإلسالمية
أفـ ـصـ ـح ــت «س ـ ـيـ ــرفـ ــس ه ـ ـيـ ــرو»،
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر الـ ــوح ـ ـيـ ــد ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
ّ
لقياس رضا العمالء ،والذي يتخذ
مـ ــن الـ ـك ــوي ــت مـ ـق ــرا ل ـ ــه ،أن ن ـتــائــج
نهاية الـعــام أظـهــرت انخفاضا في
رض ــا الـعـمــاء عــن خــدمــات البنوك
اإلس ــام ـي ــة بـنـسـبــة  11ف ــي الـمـئــة،
مقارنة بالوقت نفسه من عام ،2017
استنادا إلى مجموعة  905تقييمات
خ ــاص ــة بــال ـب ـنــوك اإلس ــامـ ـي ــة ،من
مجموعة  29774تقييما كليا ،والتي
تم التحقق من  22.171منها.
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــرت ت ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــات
الـمـسـتـهـلـكـيــن ل ـلـشــركــات الـخــاصــة
ً
ً
فـ ــي  17قـ ـط ــاع ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا شـمـلــت
كــا مــن الـمـقــاهــي ،والـمـطــاعــم غير
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـطـ ــاعـ ــم ال ــوجـ ـب ــات
الـ ـس ــريـ ـع ــة ،والـ ـمـ ـط ــاع ــم الـ ـف ــاخ ــرة،
ووكـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة،
وخـ ــدمـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،والـ ـم ــاب ــس،
واإللـكـتــرونـيــات ،واألث ــاث المنزلي،
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأف ــراد،
وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،والـ ـبـ ـن ــوك اإلس ــامـ ـي ــة،
ومزودي خدمة اإلنترنت ،ومشغلي
الـهــاتــف ال ـج ــوال ،والـمـسـتـشـفـيــات،

وشركات الطيران العربية اإلقليمية،
ومتاجر السوبر ماركت.

تراجع واضح
كان التراجع الذي شهدته درجة
رض ــا ال ـع ـمــاء واض ـح ــا ف ــي جميع
مـعــايـيــر الـخــدمــة الـتــي تــم قياسها
م ــن خ ــال مــؤشــر س ـيــرفــس ه ـيــرو.
وقد ّ
قيم المستهلكون الشركات من
كل قطاع على مقياس من  1إلى 10
ً
مستندا إلى ثمانية معايير تشمل
الثقة بالمنتج أو الخدمة ،وسرعة
الـتـقــديــم ،وج ــودة الـمـنـتــج ،وكـفــاءة
الموظفين ،والقيمة بالنسبة للسعر،
والموقع ،ومركز االتصال ،وجودة
الخدمة اإللكترونية ،ويتم تقييمها
عـلــى أسـ ــاس الـتـجــربــة «ق ـبــل وبـعــد
الخدمة» لتقييم الفرق بين توقعات
العمالء للخدمة والرضا الفعلي عن
ّ
المقدمة.
الخدمة
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـق ـط ــاع ــات
جميعها ،فقد حقق معيارا كفاء ة
الموظفين والثقة ودقــة المنتج أو
الخدمة أعلى تقييم ،في حين كان

ال ـم ـع ــدل األق ـ ــل م ــن ن ـص ـيــب مـعـيــار
القيمة بالنسبة للسعر.
ويوضح الجدول المرفق التغيير
ال ــذي شـهــدتــه درج ــة رض ــا العمالء
عـ ــن خـ ــدمـ ــات الـ ـبـ ـن ــوك اإلس ــام ـي ــة
ً
على م ــدار  10س ـنــوات ،وذل ــك وفقا
للمعايير الثمانية التي تم قياسها،
وباألخص ،التراجع الواضح بمعيار
الثقة بالمنتج ا لــذي سجل بنسبة
 -10في المئة ومركز االتصال الذي
سجل بنسبة  -7في المئة.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
أث ـب ـتــت ن ـتــائــج ال ـمــؤشــر أن مـعـيــار
الـثـقــة بــالـمـنـتــج ل ــه الـتــأثـيــر األكـبــر
واألس ـ ــاس ـ ــي ع ـل ــى رض ـ ــا ال ـع ـم ــاء،
وأن البنوك بإمكانها ضمان رضا
عمالئها لــو اسـتـطــاعــت كـســب ثقة
العميل على المدى الطويل.

 300ألف زائر
وأعلنت «سيرفس هيرو» زيــادة
بنسبة  24بالمئة في إجمالي عدد
الـتـقـيـيـمــات ال ـتــي ت ــم إج ــراؤه ــا في
عام  ،2018إضافة إلى أكثر من 300

ألف زائر حقيقي إلى موقع الشركة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي .وسـ ـجـ ـل ــت صـفـحـتــا
«الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ـحـ ــالـ ــي» ال ـخ ــاص ــة
بالفئات ،و»معلومات عن الشركة»
ُ
ا لـتــي تـظـهــر آراء المستهلكين في
ال ـع ــام ــة ،أع ـلــى م ـعــدل زيـ ـ ــارات من
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،إض ــاف ــة ال ـ ــى أك ـثــر
م ــن  10آالف تـقـيـيــم ورأي قــد مـهــا
المستهلكون.
وتثبت هذه النتائج أن «سيرفس
هيرو» أصبحت المنصة المفضلة
للمستهلكين الباحثين عن طريقة
إلي ـص ــال أصــوات ـهــم وآرائـ ـه ــم فيما
يـتـعـلــق بـتـقـيـيــم ع ــام ــات ت ـجــاريــة
مختلفة.
وفي سياق تعليقها على نتائج
العام الماضي ،قالت رئيسة شركة
سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة« :كان
ً
ً
عام  2018عاما مميزا بالنسبة لنا،
حـيــث ا س ـت ـمــرت ثـقــة المستهلكين
بمؤشر سيرفس هيرو في االزدياد،
وال شك في أن ذلك يعود بالمنفعة
على كل من المستهلكين والشركات
الخاصة التي تشملها التقييمات
على حد سواء.

جدول سيرفيس هيرو
بعد الخدمة

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 2010التغيير

سلوك الموظف

76.5

83.4

78.5

80

83

78.1

79.2

81.4

76.1

%8.3-

الموقع

74.1

77.9

75.4

77

79.4

73

77.7

78.5

72.5

%4.9-

القيمة

71.8

78.4

77.1

77.4

80.3

74.9

76.2

78.4

71.2

%8.4-

المنتج

73.4

80.1

76.4

78

81

75.2

77.9

80

72.4

%8.4-

السرعة

70

76

74.4

75.3

80.3

70.9

74.2

74.7

73.3

%7.9-

الثقة

75

83.4

78.2

80.3

83.7

75.6

78

81.4

%10.1- 75.1

مركز االتصال

75.6

81.4

77.2

77.9

82.3

74.9

76.4

78.6

76.5

%7.1-

الخدمة الرقمية

78.2

82.5

78.2

79.2

82.6

72.3

78.6

79.6

74.2

%5.2-

%11.0- 73.2

80
77.3
73
81.3
78
مؤشر البنوك اإلسالمية 76.6 82.4 73.3
ً
:التغيير الذي شهدته درجة رضا العمالء عن خدمات البنوك اإلسالمية على مدار  10سنوات ،وذلك وفقا للمعايير الثمانية
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
ش ـهــدنــا إغـ ــاق ش ــرك ــات ك ـبــرى في
ج ـم ـيــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ،وذلـ ـ ــك ألن
أصوات المستهلكين لديهم لم تكن
ً
مسموعة ،ولم تضع أيضا توجهات

السوق ضمن خططها التشغيلية.
تقدم «سيرفس هيرو» بيانات مهمة
يعتمد عليها ا س ـت ـمــرار ا لـشــر كــات
على المدى الطويل ،حيث تتحول
ه ـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة إل ــى

تعليقات مباشرة وتوجيهات من
المستهلك حــول مــا يمكن اعتباره
مزود خدمة ممتازا».

ةديرجلا

•
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«الوطني لالستثمار» :شراكة مع «مجالس اإلدارات» الخليجي

الشركة ملتزمة
بتطبيق
أعلى معايير
الحوكمة
والكفاءة
المهنية
في جميع
أنشطتها
الحمد

َّ
وق ـعــت شــركــة الــوطـنــي لــاسـتـثـمــار اتفاقية
ش ــراك ــة مــدت ـهــا عـ ــام واح ـ ــد م ــع م ـع ـهــد أع ـضــاء
م ـجــالــس اإلدارات ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،المؤسسة البارزة المعنية بتطوير
مجالس َّاإلدارات في المنطقة.
وق ــد مــثــل "الــوطـنــي لــاسـتـثـمــار" فــي توقيع
االتـفــاقـيــة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة فيصل
ال ـح ـمــد ،فـيـمــا مـثــل الـمـعـهــد جـيــن فــالــز الـمــديــر
التنفيذي ،وبحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبهذه المناسبةَّ ،
صرح الحمد بأن االتفاقية
تعكس حرص "الوطني لالستثمار" على تعزيز
معايير حوكمة الشركات في المنطقة ،وترجمة
عملية لتطلعها لتطبيق أ فـضــل ا لـمـمــار ســات
الدولية لمفهوم الحوكمة ،وصــوال إلى مراحل
متقدمة مــن الشفافية ا لــاز مــة لتعزيز حماية
حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات
ذات العالقة.
وأوضـ ـ ــح أن االت ـف ــاق ـي ــة ت ــأت ــي ض ـمــن الـ ــدور
ال ـم ـح ــوري وال ـف ـع ــال الـ ــذي ت ــؤدي ــه ال ـشــركــة في
إط ــار مـســؤولـيـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة ،ودوره ـ ــا في
تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة
المؤسسية.
وذكــر الحمد أن "الوطني لالستثمار" تولي
أهـمـيــة كـبـيــرة ل ـم ـمــارســات حــوكـمــة ال ـشــركــات،
بوصفها أساسا للتطوير واألداء المستقبلي،
مـبـيـنــا أن ال ـشــركــة مـلـتــزمــة بـتـطـبـيــق ال ـقــواعــد
الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة
الشركات ،وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية
في جميع ما تمارسه من أنشطة.

فيصل الحمد وجين فالز خالل توقيع الشراكة
وذكـ ــر أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـش ــراك ــات يسهم
فــي تـطــويــر اق ـت ـصــادات دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،من خالل تحسين مستوى الفاعلية
الـمـهـنـيــة ألع ـضــاء مـجــالــس اإلدارات ،وتـعــزيــز
وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني.
وأضاف" :تسعى (الوطني لالستثمار) دائما
إلــى الشراكة مع مؤسسات تحرص في عملها
على القيم نفسها ا لـتــي نـحــرص عليها .نحن
واثقون من أن مشاركة خبراتنا مع معهد أعضاء
م ـجــالــس اإلدارات ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
م ــن شــأن ـهــا ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ال ـت ــروي ــج ألفـضــل

«أسيكو المجموعة» تشجع المواهب
المحلية على اإلبداع واالبتكار

ً
أع ـل ـنــت "أس ـي ـكــو ال ـم ـج ـمــوعــة" أخـ ـي ــرا دعـمـهــا
لـمعرض الصناع العالمي "Maker Faire" 2019
في دورته الثالثة ،الذي نظمته الشركة الكويتية
لالستثمار تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،خــال الفترة من  5إلــى  9فبراير
الجاري بأرض المعارض الدولية في مشرف.
وتضمنت فعاليات المعرض هذا العام الكثير
من البرامج وورش العمل المتميزة ،التي ساهمت
فــي عــرض مـشــاريــع المبدعين مــن الـشـبــاب أمــام
الحضور ،إذ ارتفعت أع ــداد المشاريع إلــى 150
ً
مشروعا مقارنة بالعام الماضي.
ومن جانبها ،صرحت نائبة الرئيس التنفيذي
ل ـ ـ "أس ـي ـك ــو ال ـم ـج ـم ــوع ــة" ،غ ـص ــون ال ـخ ــال ــد ب ــأن
"دعمنا لهذا الحدث البارز يأتي في إطار سعينا
المستمر لخدمة المجتمع الـكــويـتــي ،وذل ــك من
خالل المشاركة في مختلف المبادرات واألنشطة
المجتمعية التي تدعم برامج التنمية ،وتشجع
المبدعين من الشباب الكويتيين الموهوبين ،وهو

ً
ما يعتبر جزءا ال يتجزأ من أهداف الشركة الرامية
إلى خلق بيئة مستدامة للمبدعين والمبادرين".
وأض ــاف ــت الـخــالــد أن الـشــركــة قــامــت بـمـبــادرة
جــديــدة وفــريــدة مــن نــوعـهــا ،إذ استعانت بأحد
الفنانين المحليين البتكار رسومات فنية خاصة
بالعيد الوطني ويوم التحرير مستوحاة من فن
ال ـخــط الـعــربــي عـلــى إح ــدى شــاحـنــات اإلسـمـنــت
التابعة للشركة .كما تم تخصيص جناح خاص
ف ــي ال ـم ـع ــرض ل ـت ـعــريــف ال ـص ـغ ــار ع ـلــى ال ـق ـطــاع
الصناعي ،وتشجيعهم على اإلب ــداع واالبتكار،
حيث تم تقديم خــوذات لهم لالستمتاع بابتكار
لوحات فنية خاصة بهم بأسلوب فريد.
وأكـ ــدت أن ه ــذا الـمـعــرض يـعــد فــرصــة مميزة
ألصحاب المواهب الشابة الذين يتمتعون بالرؤية
وال ـط ـمــوح الس ـت ـعــراض مـشــاريـعـهــم وأف ـكــارهــم،
والـعـمــل عـلــى ترجمتها عـلــى أرض الــواقــع ،مما
ي ـســاهــم بـشـكــل إي ـجــابــي وف ـع ــال ف ــي دف ــع عجلة
التنمية االقتصادية للبالد.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الممارسات على المستويين المحلي والدولي،
وفي الوقت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع األعمال،
وه ــو أم ــر ضـ ــروري لــان ـخــراط ف ــي الـنـشــاطــات
االقتصادية الناجحة".
من جانبها ،قالت المديرة التنفيذية لمعهد
أ عـ ـض ــاء م ـج ــا ل ــس اإلدارات ف ــي دول مـجـلــس
التعاون ،جين فالز" :يسعدنا انضمام (الوطني
لالستثمار) إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد
بصفة شريك مؤسسي ،ونتطلع إلى تعاون مثمر
وعالقة طويلة األمد معها".
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اقتصاد

«كامكو» تحصد  9جوائز عالمية
عن أدائها خالل 2018
أعلنت شركة كامكو لالستثمار حصدها
ً
 9ج ــوائ ــز م ـع ـتــرف ب ـهــا دولـ ـي ــا ف ــي فـئــات
مختلفة عــن أدائ ـهــا التشغيلي خــال عام
ً
 .2018ويــأتــي هــذا التقدير تكليال لــأداء
الـمـتـنــامــي لـلـشــركــة فــي ق ـطــاع االسـتـثـمــار
ً
عاما بعد عام ،فضال عن عروض المنتجات
ال ـف ــري ــدة وال ـخ ــدم ــات الـمـتـخـصـصــة الـتــي
تقدمها للعمالء.
وخــال عــام  ،2018فــازت "كامكو" بتلك
الجوائز في فئات متنوعة تشمل الخدمات
المصرفية االستثمارية ،وإدارة األصــول،
وإدارة الثروات ،والمسؤولية المجتمعية
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ،واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات ال ـب ـح ـث ـي ــة
واالستثمارية ،حيث حصلت الشركة على
جــائــزة "أفـضــل شركة إلدارة ال ـثــروات" من
جانب مجموعة غلوبال انفستور ،و"أفضل
ش ــرك ــة اسـ ـتـ ـش ــاري ــة وب ـح ـث ـي ــة فـ ــي م ـجــال
الخدمات المصرفية" ،و"أفضل مدير تنفيذي
في قطاع االستثمار  "2018 -وذلك من جانب
مؤسسة وورلد فاينانس.
كما حازت الشركة جائزة "أفضل صندوق
لألسهم الكويتية" ،من جانب مينا إف إم،
ولـقــب "أف ـضــل مــديــر ل ــأص ــول" مــن جانب
مؤسسة إنترناشيونال فاينانس ،وجائزة
"أفضل شركة إلدارة االستثمار" من جانب
"غلوبل بيزنس اوت ـلــوك" ،و"أفـضــل شركة
لالستثمار المصرفي" من جانب كوربوريت

سناء الهدلق

ل ـي ـف ــواي ــر ،و"الـ ـش ــرك ــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي مـجــال
الـمـســؤولـيــة المجتمعية  -CSRالـكــويــت"
و"أفضل شركة إلدارة عمليات االستثمار-
الكويت" من جانب انترناشيونال بيزنس.
ً
وتعليقا على ذلــك ،قالت سناء الهدلق،
الرئيسة التنفيذية لقطاع إدارة الـثــروات
في "كامكو"" :مع خبرة تزيد على العقدين
من الزمن في العمل بقطاع إدارة األصول
والخدمات المصرفية االستثمارية ،تركز
كامكو باستمرار على تزويد عمالئها الكرام
بحلول استثمارية متخصصة مدعومة
بأحدث أبحاث السوق".

ْ
ُ
ُ
«زين» شريك لبرنامج «مدن» على YouTube

أعلنت شركة زين شراكتها الذهبية للموسم الثاني من
البرنامج االجتماعي الثقافي ُ"م ـ ُـد ْن" الــذي ُي ّ
قدمه الشاب
الـكــويـتــي عـمــر الـعـثـمــان الـمـتـمـيــز ف ــي وس ــائ ــل الـتــواصــل
ُ
االجتماعي ،وهــو البرنامج الــذي ُيـعــرض كــل يــوم اثنين
على موقع التواصل االجتماعي  YouTubeفي تمام الساعة
ً
 10صباحا.
وذك ــرت الـشــركــة فــي بـيــان صحافي أن شراكتها لهذا
حرصها على دعــم وتشجيع
البرنامج أتــت مــن منطلق
ّ
الكويتيون
الشباب
اها
يتبن
التي
الجهود واألفكار المتميزة
ً
ّ
في شتى المجاالت ومنها المجاالت الثقافية ،خاصة أن
ً
ً
الموسم األول من البرنامج قد حقق نجاحا جماهيريا
ً
كبيرا.
ُ ُ ْ
ُ
وبينت زين أن برنامج "مدن" االجتماعي الثقافي يعتبر
ً
مــن أكـثــر الـبــرامــج الثقافية المحلية تـمـ ّـيــزا على وسائل
التواصل االجتماعي ،حيث يقوم من خالله الشاب الكويتي
عمر العثمان بالسفر إلــى العديد من الــدول حــول العالم
لمشاركة ُ
المشاهد ثقافات وعادات كل دولة وكل ُمجتمع،

وذلك من خالل الترحال إلى قلب المدينة والمناطق الريفية
ّ
لكل دولةُ ،
ومقابلة السكان المحليين والتعرف على عاداتهم
وثقافتهم وأساليب معيشتهم المختلفة ،وقد تم تصوير
حلقات الـمــوســم الـثــانــي مــن البرنامج فــي كــل مــن األردن
والمالديف وماليزيا وروسيا واليابان.
وأكــدت الشركة أن دعمها لمثل هــذه األفكار اإلبداعية
جاء من منطلق حرصها على إبــراز المبادرات الشبابية
في التفرد عن غيرها من خالل العمل الجاد
التي تتفوق ً
واإلنجاز ،خاصة أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالثقافات
المختلفة وإطالع ُ
العالمية ُ
المشاهد على تجارب جديدة
من خالل تقديم محتوى اجتماعي ثقافي مبهر بإمكانيات
احترافية عالية.
وأك ــدت زيــن أنها ستواصل اهتمامها باألعمال التي
ً
وخصوصا من الفئات العمرية
تقدمها األيادي الكويتية ّ
الشابة ،وذلك رغبة منها في تبني طموحاتهم ولنقل صورة
حضارية عن المجتمع الكويتي ،فهدفها كان ومازال تسليط
الضوء وإبراز األعمال الوطنية في كافة المجاالت.

«التركية» تتعاون مع المخرج ريدلي سكوت
تعاون المخرج العالمي ريدلي
سـ ـك ــوت مـ ــع الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
التركية ،إلخ ــراج فيلم سينمائي
قصير في إسطنبول ،حيث يلتقي
الشرق بالغرب.
وت ـ ــم ع ـ ــرض ف ـي ـلــم "ال ــرحـ ـل ــة"،
الــذي يصور مـطــاردة تجري بين
أبــرز معالم المدينة ،في المباراة
النهائية ل ـل ــدوري الــوطـنــي لكرة
ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــة (ال ـســوبــر ب ــول)
الثالثة والخمسين في  3فبراير،

ً
م ـ ـظ ـ ـهـ ــرا الـ ـتـ ـق ــدي ــر إلس ـط ـن ـب ــول
التاريخية ،موطن الخطوط الجوية
لمدة  85عاما ،وحلقة الوصل بين
قارتي أوروبا وآسيا.
تــم عــرض اإلعـ ــان ،ال ــذي تبلغ
مــدتــه  30ثــانـيــة ،فــي الــربــع األول
م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي األكـ ـث ــر
ً
م ـشــاهــدة عــال ـم ـيــا م ــع مجموعة
من العالمات ُالتجارية العالمية
األخرى ،فيما نشر الفيلم القصير
الكامل ،الذي تبلغ مدته  6دقائق،

الصالح« :سكن» يقدم خدمات
شاملة في البحث العقاري
أعـ ـل ــن م ــوق ــع وت ـط ـب ـيــق سـكــن
العقاري ،إطالق خدماته بما يتيح
للمستخدمين إمكانية استعماله
لـلـبـحــث ع ــن ال ـع ـقــار المستهدف
بسهولة ويسر ،باستخدام أفضل
آليات وتقنيات البحث المتطورة،
م ــن أج ــل تــوفـيــر ال ــوق ــت والـجـهــد
لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـن ـتــائــج بشكل
فــوري وســريــع ،عبر محرك بحث
مفصل ومميز.
وبهذه المناسبة ،قال م .عبدالله
الـ ـص ــال ــح ،الـ ـش ــري ــك الـ ـم ــدي ــر فــي
"سـ ـك ــن" ،إن ال ـمــوقــع أص ـبــح بعد
تـحــديـثــه األخ ـي ــر ي ــوف ــر الـعــديــد
من الخدمات الدقيقة والشاملة
ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ،ال ـت ــي
تـسـهــل ع ـلــى ال ـبــاحــث ال ــوص ــول
إل ـ ــى ال ـع ـق ــار ال ـم ـط ـل ــوب ،س ــواء
ك ــان يـبـحــث ع ــن االس ـت ـئ ـجــار أو
ال ـش ــراء ،وبـمــا يحقق ألصـحــاب
ال ـع ـق ــارات وال ـم ـكــاتــب الـعـقــاريــة
أفضل النتائج من طرح عقاراتهم
على "سكن".
وبـ ـ ـ َّـيـ ـ ــن ال ـ ـصـ ــالـ ــح أن م ــوق ــع
وتطبيق سكن العقاري تأسس
عــام  2016بهدف إطــاق منصة
إلكترونية عقارية كويتية تسعى
إل ــى م ـعــال ـجــة ال ـن ـقــص والـعـجــز
ال ـق ــائ ــم ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع الـمـهــم
والـحـيــوي لالقتصاد الكويتي،
ومــواكـبــة الـتـطــور التكنولوجي
واإلقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم
الكويتي على استخدام الوسائل
وال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي كــل
المجاالت الخدمية والتجارية.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق يـ ـق ــدم
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة
ومتكاملة تتيح لمستخدميها
إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ال ـع ـق ــار
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف بـ ـ ـك ـ ــل س ـ ـهـ ــولـ ــة،
وال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع
الـمـعـلــومــات الـمـتـعـلـقــة ب ــه ،كما
يتيح الفرصة ألصحاب العقارات
والـ ـمـ ـك ــات ــب الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـع ــرض
عـقــاراتـهــم عـبــر التطبيق ضمن

عبدالله الصالح

م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـتــي
تجعل من "سكن" تطبيقا متميزا
يقدم قيمة حقيقية لمستخدميه،
فـ ـه ــو بـ ـمـ ـث ــاب ــة م ـل ـت ـق ــى ي ـج ـمــع
الباحثين عن عقار مع أصحاب
ال ـع ـق ــارات بـلـمـســة واح ـ ــدة على
األجهزة الذكية.
وأش ــار إل ــى أن تطبيق سكن
ي ـ ـق ـ ــدم ل ـ ـلـ ــدالل ـ ـيـ ــن وال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
ال ـع ـقــاريــة وأصـ ـح ــاب ال ـع ـقــارات
خدمة عــرض عقاراتهم بصورة
احترافية تتضمن كــل تفاصيل
ال ـع ـق ــار ،ب ـح ـيــث ي ــأت ــي ال ـبــاحــث
ع ــن ال ـع ـق ــار وهـ ــو م ـل ــم بـجـمـيــع
تفاصيل العقار المختلفة ،وهو
ما يوفر على الداللين وأصحاب
ال ـم ـكــاتــب ال ـع ـقــاريــة الـكـثـيــر من
ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد ف ــي ال ـ ــرد على
اس ـت ـف ـســارات ال ـع ـمــاء ،ويجعل
المتصل به جادا في طلب العقار
الـمـعـنــي وم ـت ـخــذا نـسـبــة عــالـيــة
من القرار.
من ناحية أخرى ،ذكر الصالح
أن م ــا يـمـيــز تـطـبـيــق س ـكــن ،هو
م ـحــرك ال ـب ـحــث ال ـم ـف ـصــل ،ال ــذي
ِّ
يمكن المستخدم من البحث عن
احـتـيــاجــه ال ـع ـقــاري ،مستخدما
م ـع ــاي ـي ــر ب ـح ــث م ـف ـص ـل ــة ،م ـثــل:
تحديد المحافظة ،نــوع العقار،
السعر ،عدد الغرف ...الخ.

على قـنــاة "الـتــركـيــة" بــ"يــوتـيــوب".
وبوصفها أول عالمة تجارية تركية
تعلن فــي "الـســوبــر بـ ــول" ،أمتعت
"الـتــركـيــة" الـجـمـهــور ،بإعالناتها
الملهمة واألصلية منذ عام ،2016
حيث أطلقت حملة "بــاتـمــان ضد
سوبرمان" بطولة بين أفليك عام
ّ
و"وسـ ـ ـ ــع ع ــال ـم ــك" بـطــولــة
،2016
مورغان فريمان ،والتي دعت فيها
الـجـمـهــور الـعــالـمــي إل ــى توسيع
آف ــاقـ ـه ــم ع ـب ــر ال ـس ـف ــر فـ ــي ،2017
و"الـحــواس الخمس" مع د .محمد
أوز ،الــذي اكتشف عجائب العالم
بكامل حــواســه عند زي ــارة بعض
أكثر األماكن فرادة في العالم ،والتي
تصل إليها رحالت "التركية".
وقال إلكر إيجي ،رئيس مجلس
اإلدارة وال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة في
"التركية" ،بهذه المناسبة" :في حين

كان المشاهدون يتابعون مباراة
السوبر بــول يــوم األح ــد ،شاهدوا
أي ـض ــا ع ــرض ــا م ــذه ــا لـلـتـعــريــف
بإسطنبول في فيلم مشوق أخرجه
سكوت ،ونحن ندعو المسافرين
حول العالم لالنضمام إلينا في هذه
الرحلة ،وتجربة الضيافة الحقيقة
ال ـخــاصــة ب ــ(ال ـتــرك ـيــة) ف ــي مقرها
الجديد بمطار إسطنبول".

ريــدلــي سـكــوت ،مخرج ومنتج
الفيلم ،قال" :إسطنبول مدينة ملهمة
للحكايات ،بتضاريسها الجميلة
ال ـم ـحــاطــة ب ــال ـم ـي ــاه .ت ـش ـكــل هــذه
المدينة خلفية مذهلة للحكاية التي
تجمع بين الشخصيات المختلفة
بشكل ممتع ومـشــوق ،كما فعلت
إسطنبول نفسها على مر األجيال".
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اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪ
اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮض »آﺛﺎر وزواﻳﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  ،«2ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.
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ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻤﻴﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ »اﻟﻀﻴﻒ«
و}ﺳﺒﻊ اﻟﺒﺮﻣﺒﺔ« ...ﻣﺎذا
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ دورﻳﻬﺎ؟

٢١
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢١

ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻤﺨﺮج
ﻳﺸﺎرك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﺸﺎق اﻟﻮﻃﻦ« ،اﻟﺬي ﺑﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ »اﻟﻘﺮد ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ«.
ﺳﻴﻌﺮض ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

» «Romaأﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺑﺎﻓﺘﺎ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
و» «The Favouriteﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ وأوﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛﻮﻟﻤﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻠﻢ " "Romaﺑــﺎﻷﺑـﻴــﺾ واﻷﺳ ــﻮد ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن )ﺑﺎﻓﺘﺎ( " "BAFTAﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ72
ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ،وأﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻠﻐﺔ ﻏﻴﺮ إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وأﻓﻀﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﻣﺨﺮﺟﻪ أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻛﻮارون ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺨﺮج.
وﻓﺎز اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻫﻮ ﺳﻴﺮة ﺷﺒﻪ ذاﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺰز ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )اﻷوﺳﻜﺎر(.
وﻗــﺎل ﻛ ــﻮارون ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة "ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺼﻮرة
ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة".
وﻓﺎزت أوﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛﻮﻟﻤﺎن ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ " "The Favouriteواﻟﺬي ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ دور اﻟﻤﻠﻜﺔ آن ،اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
وﺗﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻛﻮﻟﻤﺎن ورﻳﺘﺸﻞ ﻓﺎﻳﺲ وإﻳﻤﺎ ﺳﺘﻮن اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺷﺎرﻛﺘﺎﻫﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻮﻟﻤﺎن ﻟﺰﻣﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻟﺪى ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة "إن ﻟﻴﻠﺘﻨﺎ
راﺋﻌﺔ .أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ ...ﻫﺬه ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺤﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﺣــﺪ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن اﻷﻓﻀﻞ .ﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﺜﻼﺛﺔ .إن اﺳﻤﻲ ﻣﺤﻔﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻔﺮ أﺳﻤﺎء أﺧﺮى".
وﻓﺎز راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "Bohemian
 ،"Rhapsodyوﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺟﻮﻟﺪن ﺟﻠﻮب ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ دراﻣﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪور.
وﻓ ــﺎز ﻣــﺎﻫــﺮﺷــﺎﻻ ﻋﻠﻲ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة أﻓـﻀــﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋــﻦ دوره ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ " ،"Green Bookﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻓــﺎزت رﻳﺘﺸﻞ ﻓﺎﻳﺲ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ " ."The Favouriteﻛﻤﺎ ﻓﺎز "The
 "Favouriteﺑﺠﻮاﺋﺰ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وأﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺄﺧﻮذ ﻋﻦ
ﻗﺼﺔ أﺻﻠﻴﺔ ،وأﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ إﻧﺘﺎﺟﻲ ،وأﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ أزﻳﺎء ،وأﻓﻀﻞ
ﻣﻜﻴﺎج وﺷﻌﺮ.

وﺣﺼﺪ " "Spider-Man: Into The Spider-Verseﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ
رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،و" "Black Pantherأﻓﻀﻞ ﻣﺆﺛﺮات ﺑﺼﺮﻳﺔ ،وﻻﺗﻴﺘﺎ
راﻳﺖ أﻓﻀﻞ ﻧﺠﻢ ﺻﺎﻋﺪ.
وﺣﻀﺮ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﺘﻴﻔﻦ ووﻟﻲ وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
ﻛﺎرﻟﺴﻦ وﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﺷﺎﻻﻣﻴﺖ
وﺗ ـ ـ ـ ــﻮم ﻫ ـﻴ ــﺪﻟ ـﺴ ـﺘ ــﻮن
وراﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻚ
وﻣﺎﻫﺮﺷﺎﻻ ﻋﻠﻲ
وﺳ ـ ــﺎم روﻛ ــﻮﻳ ــﻞ
وآدم درا ﻳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ
وﺑـ ـ ـ ــﺮادﻟـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ــﻮﺑ ــﺮ
وﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﻛ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺎن
وﻛـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن ﺑ ـﻴ ــﻞ
وﺟﻴﺴﻲ ﺑﺎﻛﻠﻲ وﻟﻴﺘﻴﺴﺎ
راﻳــﺖ وإﻳﻤﺎ ﺳﺘﻮن وﻛﻠﻴﺮ
ﻓﻮي وﻣﺎرﺟﻮت روﺑﻲ وﻟﻴﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ وإﻳـﻤــﻲ آدﻣ ــﺰ وﻣﻴﻠﻴﺴﺎ
ﻣـ ـﻜ ــﺎرﺛ ــﻲ وأوﻟـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ ﻛ ــﻮﻟ ـﻤ ــﺎن
وﻓ ـﻴــﻮﻻ دﻳـﻔـﻴــﺲ وﺟـﻠـﻴــﻦ ﻛﻠﻮز
وﻏﻴﺮﻫﻢ.
واﺗﺴﻢ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮه اﻷﻣﻴﺮ وﻳﻠﻴﺎم دوق
ﻛ ــﺎﻣ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪج ،وزوﺟ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻛــﺎﺛــﺮﻳــﻦ
ﻣـ ـﻴ ــﺪﻟـ ـﺘ ــﻮن ،وﺷـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮات ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ وﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻨﺠﻮم ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ أﻟﺒﺮت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن.

ﺟﻮﻧﺎ ﻫﻴﻞ

ً
ﺟﻮﻧﺎ ﻫﻴﻞ ﻳﺨﺮج ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت

ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻷﻓﻼم اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮﻧﺎ
ﻫﻴﻞ اﻵن اﻟﻰ ﺗﺤﺪي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺑﺄول ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻦ إﺧﺮاﺟﻪ وﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺰﻟﺠﻴﻦ ﻣﺜﻴﺮي اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت.
وﻳﻌﺮض ﻓﻴﻠﻢ "ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت" ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ وﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﺼﺒﻲ
ﺳﺘﻴﻔﻲ ) 13ﻋﺎﻣﺎ( اﻟــﺬي ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻷﻛﺒﺮ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻣﺜﻴﺮي اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻜﻌﻮن ﺣﻮل ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻴﻦ
وﺗﺒﺎدل اﻟﻨﻜﺎت.
وﻗﺎل ﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻋﺎم  1983ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺧﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ أو اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﺎﻵﺧﺮ ...أردت ﻓﻘﻂ أن أوﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ.

راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ

ﻣﻦ »«The Lego Movie

أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﻮز أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ » «The Lego Movieﻳﺘﺼﺪر إﻳﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
أﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻻﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﺑﻔﻮزه ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﺎن رﻳﻤﻮ اﻟﻌﺮﻳﻖ ،اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ "ﻳﻮروﻓﻴﺠﻦ" ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أب ﻣﺼﺮي وأم إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟ ــﺪورة اﻟ ـ  69ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻨﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻤﺤﻤﻮد ﻋﻦ أﻏﻨﻴﺘﻪ
"ﺳﻮﻟﺪي" ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻪ أوﻟﺘﻴﻤﻮ .وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻘﺎش ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وﻗﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ":
"ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻔﻮز ﺑﺄﺟﻤﻞ أﻏﻨﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ؟ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﻴﺪي ﻻﺧﺘﺮت أوﻟﺘﻴﻤﻮ" .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل
أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو" :أﻧﺎ إﻳﻄﺎﻟﻲ ،وﻟﺪت وﻛﺒﺮت ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ .أﻧﺎ إﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".

ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ " ،"The Lego Movie 2: The Second Partﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺮﺿــﻪ إﻳـ ــﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻇـﻬــﺮت ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول .وﺣﻘﻖ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﻟــﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أداء أﺻــﻮات
ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺮات وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﺑﺎﻧﻜﺲ ووﻳﻞ أرﻧﺖ ،إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  34.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي " ،"What Men Wantواﻟ ــﺬي ﻳـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻲ ﻫﻴﻨﺴﻮن وﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻟﻴﺪﻟﻮ وﺟﻮش ﺑﺮﻳﻨﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳــﺮادات ﺑﻠﻐﺖ
 19ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
وﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺪراﻣﺎ " ،"Cold Pursuitواﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺎم ﻧﻴﺴﻮن وﻟﻮرا دﻳﺮن ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  10.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

» «Golden Hourﻟﻜﺮﻳﺴﻲ ﻣﻮﺳﻐﺮﻳﻔﺰ ﻳﺤﺼﺪ »أﻟﺒﻮم اﻟﻌﺎم« ﻓﻲ »ﻏﺮاﻣﻲ«
ﻓ ــﺎز أ ﻟ ـﺒ ــﻮم " "Golden Hourﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔ ﻛﻴﺴﻲ
ﻣﻮﺳﻐﺮﻳﻔﺰ ﺑﺠﻮاﺋﺰ أﻟـﺒــﻮم اﻟـﻌــﺎم ،وأﻓـﻀــﻞ أﻟﺒﻮم
ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺮﻳﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ أﻏﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟــﺮﻳــﻒ ﻋــﻦ أﻏﻨﻴﺔ "،"Space Cowboy
وأﻓـﻀــﻞ أداء ﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟــﺮﻳــﻒ ﻣﻨﻔﺮد ﻋــﻦ أﻏﻨﻴﺔ
" "Butterfliesوﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﻮم ﻧﻔﺴﻪ ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﺮاﻣﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟــ 61ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.
ﻛـﻤــﺎ ﻓـ ــﺎزت أ ﻏـﻨـﻴــﺔ " "This Is Americaﻟﻠﻨﺠﻢ
ﺗـﺸــﺎ ﻳـﻠــﺪش ﺟﺎﻣﺒﻴﻨﻮ  -ا ﺳـﻤــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ دو ﻧــﺎ ﻟــﺪ
ﻏﻠﻮﻓﺮ  -ﺑﺠﻮاﺋﺰ أﻓﻀﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎم وأﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎم
وﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.

وﻓــﺎزت ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ أﻏﻨﻴﺔ ﺑﻮب
ﻓﺮدﻳﺔ "" ،"Joanneﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪت ﻏﺎﻏﺎ ﻣﻊ ﺑﺮادﻟﻲ
ﻛﻮﺑﺮ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ أﻓﻀﻞ أداء ﺑــﻮب ﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو ﻓﺮﻗﺔ
وأﻓـ ـﻀ ــﻞ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻛـﺘـﺒــﺖ ﻹﻋ ـ ــﻼم ﻣ ــﺮﺋ ــﻲ ﻋ ــﻦ أﻏـﻨـﻴــﺔ
" ."Shallowوﺣﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ " "Black Pantherأﻓﻀﻞ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻹﻋﻼم ﻣﺮﺋﻲ.
وﺣﺼﺪت دوا ﻟﻴﺒﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻨﺎن ﺻﺎﻋﺪ.
أﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ أﻟﺒﻮم ﺑﻮب ﺻﻮﺗﻲ ﻓﺬﻫﺒﺖ إﻟﻰ
اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ أرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي ﻋﻦ أﻟﺒﻮم "."Sweetener
وﻓﺎزت ﻛﺎردي ﺑﻲ ﺑﺄول ﺟﺎﺋﺰة ﻏﺮاﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق وأﺻﺒﺤﺖ أول ﻣﻐﻨﻴﺔ راب ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
أﻟـﺒــﻮم اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2004وذﻟ ــﻚ ﻋﻦ
أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ " ."Invasion Of Privacyوﺣﺼﺪ درﻳــﻚ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ أﻏﻨﻴﺔ راب ﻋﻦ أﻏﻨﻴﺔ "."God's Plan
وﻓﺎز ﻓﺮﻳﻖ ﻏﺮﻳﺘﺎ ﻓﺎن ﻓﻠﻴﺖ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ أﻟﺒﻮم
ﻋــﻦ ﻓـﺌــﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟ ــﺮوك ﻋــﻦ أﻏـﻨـﻴــﺔ "From the
 ،"Firesﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﺪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﺘﻴﻨﻎ وﺷﺎﻏﻲ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ أﻟﺒﻮم ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رﻳﻐﻲ ﻋﻦ أﻟﺒﻮم "،"44/876
وﻓﺎز " "Quincyﺑﺄﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺮم ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﺮاﻣﻲ أﺳﻄﻮرﺗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء دﻳﺎﻧﺎ روس وأرﻳﺜﺎ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﺑﻌﺮوض ﻓﻨﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ روس ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻓﻨﺎﻧﻮن آﺧﺮون أﺛﻨﻮا ﻋﻠﻰ
ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ "ﻣﻠﻜﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ا ﻟ ـﺴــﻮل" ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﺮﻳﺴﻲ ﻣﻮﺳﻐﺮﻳﻔﺰ وﺟﻮاﺋﺰﻫﺎ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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tawabil@aljarida●com

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ» :آﺛﺎر وزواﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ« ﻳﻮﺛﻖ ﺗﺮاث ﻓﻴﻠﻜﺎ
ً
ُ
• المعرض تضمن أعماال متنوعة قدمها فنانو المرسم الحر وعدد من الخزافين

اﻟﺴﻴﺮة وﺷﺒﻪ
اﻟﺴﻴﺮة
واﻟﺮواﻳﺔ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

nalzafiri@hotmail.com

ﺗﻌﺮض اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ "آﺛﺎر وزواﻳﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  "٢أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر ﻓﻴﻬﺎ،
ﻟﺒﺚ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧﺸﺎط
اﻵﺛﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ

اﻟﺒﻘﺼﻤﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻌﻜﺲ
أﺧﺘﺎم ﺟﺰﻳﺮة
ﻓﻴﻠﻜﺎ

اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ ،ﻣ ـﻌــﺮض "آﺛ ــﺎر
وزواﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ  "2ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر
ﺟـ ـﻤ ــﻊ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
و ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ
وا ﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﻮن واﻵداب " :ﻳ ــﺄ ﺗ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﺑـ ـ ــﺄﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،وأﻋﻤﺎل ﺧﺰف ،ﻟﻴﺴﻠﻂ
اﻟـ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻢ ،وﻧ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﺨــﺰاﻓـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﺗـ ـﻌ ــﺮض اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
أﻧ ـ ـﻤـ ــﺎط اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة ﻓـ ــﻲ ﺟ ــﺰﻳ ــﺮة
ﻓﻴﻠﻜﺎ ،و ﻧـﺘــﺎ ﺋــﺞ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
اﻵﺛﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﺒﺚ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻧﺸﺎط اﻵﺛﺎرﻳﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ".
وأﺿﺎﻓﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ" :اﻟﻤﻌﺮض
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة وﺟﺪﻳﺪة
ﻳ ـ ـﺨـ ــﺪم ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺑــﺮؤ ﻳـﺘــﻪ ورﻳﺸﺘﻪ،
وﻋــﺎﻟــﻢ اﻵﺛ ـ ــﺎر ،وﻫ ــﻮ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ
ﺗـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ وﻋـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ــﻲ،
وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻌﻤﻞ وﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﻘﺐ
ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻓﻨﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ".
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل

اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ" :ﻳﺴﻌﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ،وﻧــﺮﺣــﺐ ﺑـﻤـﺒــﺎدرة
ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺳﻢ ا ﻟـ ُـﺤــﺮ وﻧﺨﺒﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺰاﻓـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ،
ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﻓ ــﻲ رﺣ ــﺎب
ا ﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﺔ ،ﻣـ ـ ــﻦ  10إ ﻟ ـ ـ ــﻰ 21
اﻟـ ـﺠ ــﺎري" .وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :اﻋ ـﺘــﺰازﻧــﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض
ﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺼـ ــﺎدف
اﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻻت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑــﺎﻟـﻌـﻴــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ،
وا ﻟــﺬ ﻛــﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻴﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .ﻳﻮﺛﻖ اﻟﻤﻌﺮض
ﺗــﺎرﻳــﺦ وﺗـ ــﺮاث ﺟــﺰﻳــﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ
اﻟ ـﻐ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠ ــﻮب وﻧ ـﻔ ــﻮس
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ،اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ

اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻌﺼﻔﻮر

ﻻ ﻳـﻔـﺼـﻠـﻬــﺎ ﻋ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ،وﻻ
ﻧﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻮل اﻟﺪﻫﺮ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴ ــﻞ:
"ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻣﻐﻨﻢ ا ﻟـﺘــﺮاث ا ﻟــﺰا ﺧــﺮ،
وﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﻋــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
اﻟﺘﻠﻴﺪ .أﺑﺪع  24ﻓﻨﺎﻧﺎ أﻋﻤﺎﻻ
ﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ،ﻣـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ﺑــﺪ ﻳــﻊ ،و ﻓــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ا ﻟـﺨــﺰف اﻟﻤﺘﻘﻦ ،و ﻫــﻲ أﻋﻤﺎل
ﺟ ـ ﱠـﺴ ــﺪت اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓ ــﻲ ﻋـﻴــﻮن
اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮ ،ووﺛ ـﻘــﺖ ﻟـﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻦ
اﻟـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﻊ اﻵﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎ ،وﻧ ـﻤــﻂ
ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻠﻜﺎ،
وﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة ،ﻓﺘﺠﻠﺖ ﻟﻨﺎ
ﻓـﻴـﻠـﻜــﺎ ﻓ ــﻲ أﺑ ـﻬ ــﻰ ﺻ ــﻮر اﻟـﻔــﻦ
اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ اﻟـﻨــﺎﻃــﻖ

ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻳﺶ

ﺑ ــﺮوح اﻟــﻮﻃــﻦ واﻻﻧـﺘـﻤــﺎء إﻟﻴﻪ
اﻟﻮﻻء ﻟﻪ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺎم
اﻟـ ـﻌـ ـﺼـ ـﻔ ــﻮر" :ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
ﻳـ ـ ـ ـ ــﻮا ﻛـ ـ ـ ـ ــﺐ و ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد  8ﻓ ـ ـ ــﺮق
أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ ﻋ ــﻦ اﻵﺛ ــﺎر
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎ ﻓــﺔ وا ﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن واﻵداب،
وﻣﺜﻠﻤﺎ وﺛﻘﺖ اﻟﻔﺮق أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
وﻣـ ـﻌـ ـﺜ ــﻮراﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻖ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ أراﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﺠــﺰﻳــﺮة
ﻓﻴﻠﻜﺎ ،ﻓﻲ إﺻــﺪارات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﻢ

ﺣﺴﻦ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ

اﻟ ـ ُـﺤ ــﺮ وﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺨــﺰاﻓـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻓﻜﺮة إﻗﺎﻣﺔ
ـﺎن ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ
ﻣـ ـﻌ ــﺮض ﻓ ـﻨ ــﻲ ﺛـ ـ ـ ٍ
أﻋـ ـﻤ ــﺎﻻ ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ وأﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺧــﺰف
ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻟﻴﺴﻠﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،ﻣــﻦ
ﺧـ ــﻼل اﻷﻟـ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋـﻜـﺴــﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﱢ
وﻣﻌﺒﺮة".
ﻓﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴــﺔ
ﺛﺮﻳﺎ اﻟﺒﻘﺼﻤﻲ أوﺿﺤﺖ أﻧﻬﺎ
ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﺑ ــﺮﺳ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗـﻌـﻜــﺲ
أﺧـﺘــﺎم ﺟــﺰ ﻳــﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ أﻧ ـﺠــﺰت ﻫ ــﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟ ـ ــﻰ أن ذﻟ ـ ــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻛ ـ ــﺎن ﻟــﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﺒﺎز،
ﻗﺎل إﻧﻪ ﺷﺎرك ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺧﺰﻓﻴﺔ
ﺗ ـﻌـ ﱢـﺒــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
وأﻳﻀﺎ ﺷﺎرك ﺑﺴﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎل،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺼﻤﺎت واﻟﻌﻤﻼت.
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻮاز
اﻟﺪوﻳﺶ ،أﻧﻪ ﺷﺎرك ﺑﺼﺤﻮن
ﺗـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ ﻧـ ـﺠـ ـﻤ ــﺔ إﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎروس،
وأﺧـ ـﺘ ــﺎم دﻟـ ـﻤ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة
ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻜﺎ .و ﻗــﺎل اﻟﻔﻨﺎن وﻟﻴﺪ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻲ إﻧ ـ ــﻪ ﺷـ ـ ــﺎرك ﺑ ـﻠــﻮﺣــﺔ
ﱢ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﻓﻦ
اﻟﻜﻮﻻج ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﻟﻮان.

اﻟﺪوﻳﺶ وأﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻌﺮض ،أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻵﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻳﺶ ،وأﺳﺘﺎذ اﻵﺛﺎر واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻦ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﻗﺎل د .اﻟﺪوﻳﺶ إن ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣﻀﺎرات.
وﻃــﺮح ﺳــﺆاﻻ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة :ﻛﻴﻒ وﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة
ﻓﻴﻠﻜﺎ ،وﻣﺘﻰ ﺟــﺎء؟ وأوﺿــﺢ" :ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف أﻧﻪ ﻗﺒﻞ  5000ﺳﻨﺔ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺴﺎن ،وﺗﺸﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻵن ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ
اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺟﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ،ووﺟﺪﻧﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﻣﺪﻧﺎ وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ،وﺗﺠﺎرة وأﺧﺘﺎﻣﺎ".
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء اﻟ ـﻘــﺪﻣــﺎء ﻳـﻌـﺘـﻘــﺪون أن اﻹﻧـﺴــﺎن
ﺟــﺎء ﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ،ﻷﻧـﻬــﻢ وﺟ ــﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﻀــﺎرة دﻟ ـﻤــﻮن ،ﻟﻜﻦ

ﺑﻌﺪ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﱠ
ﺗﺒﻴﻦ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻦ  6000ﺳﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺪن وﻗﺮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻀﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻜﺎ إﻻ  11إﻟﻰ  13ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻻف اﻟﻤﺪاﻓﻦ.
وأﺿﺎف د .اﻟﺪوﻳﺶ أن ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺰ وﺷﻲء ﻣﻬﻢ ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻦ ،وأﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن
ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺳﻄﻮرة
"ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟــﺪي أدﻟــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻛﺪ وﺟــﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺧـﺘــﻢ ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﺑـﻌــﺾ اﻻﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎت
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة".
ﺑــﺪوره ،ﺗﺤﺪث د .ﺣﺴﻦ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻗﺒﻞ 4000
ﺳﻨﺔ ،وﻫﻲ أﻗﺪم ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ

ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﺮوﻧ ــﺰي ،ﺣـ ـﻀ ــﺎرة دﻟـ ـﻤ ــﻮن ،وﻫـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرة
اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،و"اﻟﻬﺎراﺑﺎ" ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ودﻟـﻤــﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻣــﺎﺟــﺎن ﺑﻌﻤﺎن ،واﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ وادي اﻟﻨﻴﻞ.
وأﺿ ــﺎف" :ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻴﻠﻜﺎ وﺳــﻂ ﺗﻠﻚ اﻟـﺤـﻀــﺎرات ،أو وﺳــﻂ ﻫﺬه
اﻟﺜﻮرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﻨﺎﻃﻖ
أﺧ ــﺮى ،ودﻟـﻤــﻮن ،ﺳــﻮاء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟﻌﺒﺖ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻴﻮم
"ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻨﺰ أﺛﺮى ،وﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪا ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻜﺎ".

ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺎش ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ "اﻟﺴﻴﺮة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ"  Autobiographyرواﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ  ،Fictionﻣﺄﺧﻮذﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ
اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮة ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺸﻮﻗﺔ وﻣﻘﺮوءة.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺴﻴﺮة ﻟﻴﺴﺖ رواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻨﻲ أو اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
اﻷدﺑــﻲ ،ﻫﻲ ﻓﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ
ﻟﺠﻮء اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،واﺑﺘﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺎل .ﻓﺎﺧﺘﻴﺎره ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻨﺲ
ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺼﻮد ،ﻟﻴﻘﻮل ﻟﻨﺎ إن ﻣﺎ أﻛﺘﺒﻪ ﻟﻜﻢ ﻫﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻣﺎ أﺳﺮده
ﱠ
ﻳﺘﻄﺮق ﻟﻬﺎ أو
ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ .ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻠﺰم أﺧﻼﻗﻴﺎ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻟﻴﺲ ﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺴﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﺮﻳﺮ أﺣﺪاث ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ،أو
إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ.
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﻠﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻞ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ُ
وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻴﺮة اﻟﺬات ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮدون ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺬات وﻳﺤﺘﻜﻮن ﺑﻬﺎ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا رواﻓﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺮة .ﻟﻬﺬا إﻣﺎ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ،وﻳﺘﻢ ﻛﺘﻤﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺮة ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ،أو اﻟﺒﻮح اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رأي
ﻫﺬه اﻟﺸﺨﻮص اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﺛﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ُﺗﻮﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮة إﻟﻰ
ٍ
ﺷﺨﺺ ٍ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة ،واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮه ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ،ﻳﺤﺪث
اﻟﻜﺘﺎب.
ذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ُ
ﻫﻨﺎك ﺟﻨﺲ أدﺑﻲ آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺨﺮج اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﻮح اﻟﻜﻠﻲ
واﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻤﺤﺮﺟﺔ،
وﻫــﻮ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ  .Semi-autobiographyﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا
اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻌﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ،
ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺘﻤﺘﺰج ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﻟﻪ.
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﺣ ــﺪاث ﺷﺨﺼﻴﺎت
أﺧ ــﺮى وأﺣ ــﺪاﺛ ــﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺴــﺞ ﺧـﻴــﺎﻟــﻪ ،ﻛـﻤــﻦ ﻳ ــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟــﺮواﺋــﻲ
واﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
اﻟﺠﻨﺲ اﻷﻫﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻮاه ،ﻫﻮ اﻟﺮواﻳﺔ  ،Fictionﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻤﺸﺎﺑﻪ أو اﻟﻤﻮازي ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎس ﻣﻌﻪ أو ﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻋﻨﻪ ،ﻟﻴﺨﻠﻖ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮة أو ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻴﺮة .اﻟﺮواﻳﺔ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻴﺰة اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ .ﻓﺎﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ،ﻫﻲ
ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮاره ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻓﻘﻂ ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺨﺼﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ أو ﺣﺘﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ،
ﻣﺠﺴﺪة أﻣــﺎﻣــﻚ واﺿـﺤــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗــﺮى أﺣ ــﺪاث رواﻳـﺘــﻚ
ﱠ
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬك اﻷﺣــﺪاث إﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﻨﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮة وﺷﺒﻪ
ﻟﻢ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻪ وﻟــﻢ ِ
اﻟﺴﻴﺮة ،ﻓﺈن اﻷﻣﻮر واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ
وﻣﺬﻛﺮات وﺳﺠﻼت ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ وﺷﻬﺎدات ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻫﻲ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر.

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﺠﺴﺪ اﻧﻔﻌﺎﻻت
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺎﺑﻴﺮه ﻓﻲ »ﻛﺘﺎرا«
 30ﻟ ــﻮﺣ ــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴــﺔ زﻳـﻨــﺖ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺎﻟﺤﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻛ ـﺘــﺎرا( ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ )اﻟـ ـ ــﺪوﺣـ ـ ــﺔ( ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان
"اﻧﻔﻌﺎﻻت" .واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﻟﻤﻘﺎم
ﻣﻦ  5إﻟﻰ  20اﻟﺠﺎري،
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ــﻮص
واﻷﻟـ ـ ــﻮان اﻟــﺰﻳـﺘـﻴــﺔ واﻹﻛــﺮﻳـﻠـﻴــﻚ
واﻟـﺒــﺎﺳـﺘــﻞ ،ﻟـﻴـﻘــﺪم ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣ ــﻮل ﻣﻔﻬﻮم
اﻧـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻻت اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن وﺣ ــﺎﻻﺗ ــﻪ
وﺗﻌﺎﺑﻴﺮه ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺤﺰن
واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺤﺮﻳﺔ.
وﺗ ـ ـﻤـ ـ ﱠـﻴـ ــﺰت اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﺣـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗــﺮﺗ ـﻜــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﺪي
ﺑـﻈـﻬــﻮر اﻷﻧ ـﻤــﺎط اﻟـﻤـﺘـﻜــﺮرة ﻣﻦ
اﻷﻟﻮان ،ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ،واﻟـﻤـﻌـﻨــﻰ اﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة ،ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻈـ ـﻬ ــﺮ ذﻟ ــﻚ
ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﺳ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﻈﻼل واﻷﺟﺴﺎد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﺛﺮت رؤوﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
)ﻛﻮﻧﺎ(

إﺻﺪار

}ﻏﺪي اﻷزرق{

ً
ﺻـ ــﺪرت ﺣــﺪﻳـﺜــﺎ ﻋــﻦ دار اﻵداب رواﻳـ ــﺔ }ﻏ ــﺪي اﻷزرق{
ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟ ـﺴـ ﱠ
ـﻮرﻳــﺔ رﻳـﻤــﺎ ﺑــﺎﻟــﻲ ،وﻫ ــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ رواﻳ ــﺔ
}ﻣﻴﻼﺟﺮو{ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺒﺬة ﻣﻨﻬﺎ:
ُ
ُ
وﺣﻴﺪ ﻧــﺪى ،وﺟــﺎؤوا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﺟــﺐ اﻟﻌﺰاء،
ﻗﺘﻞ ﻏــﺪي،
ﱢ
ﻣﻦ دون أن ﻳﺤﻘﻖ أﺣــﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ؛ ﻣﻦ دون أن ُﻳ َ
ﺴﺎء ﱠ ل
َ
اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻣﺎم اﻟﺠﺜﺔ
أﺣﺪ؛ ﻣﻦ دون أن ﻳﻌﺎﻗﺐ أﺣﺪ .ﺻﻤﺖ
ﱠ
ﱠ
وﺗﻐﺎﺿﺖ ﻫﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
اﻟﻤﻤﺰﻗﺔ،
ﱠ
َ
ﺗﺘﻐﺎض ﻋﻦ ﺻﻤﺖ زوﺟﻬﺎ ﻧﺒﻴﻞ ،وﻟﻢ ﺗﺴﺎﻣﺢ...
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ً
ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ ،ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺤﺮب ﻟﻨﺪى
ﱠ
أﻧﻬﺎ ًﺗﺮى اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻴﻦ زوﺟﻬﺎ ،ﻓﺘﺮﺣﻞ
َ
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺟﺮﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻫﻨﺎك ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﺘﻮأم إﻳﭭﺎ وﻣﺎرﺗﺎ
ﱠ
ْ
ﻓﺘﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﱠ
ّ
اﻟﺸﺎب ﺑﻮرﻳﺲ ...وﻟﻜﻦ،
ﻗﺼﺘﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻷزرق إذا أزﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل ﺳﻮاﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺪث ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﺖ ﻟﻬﺎ ﱡأﻣﻬﺎ ّ
ﻗﺼﺘﻬﺎ؟

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
tawabil@aljarida●com

•
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ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض :ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ
َّ
• تبحث عن الحقيقة في «الضيف» ورياضية في «سبع البرمبة»

١٩

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

أﻏﻨﻴﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ
ﺗﺨﻄﺖ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﺗﺸﺎرك ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ »اﻟﻀﻴﻒ« و}ﺳﺒﻊ اﻟﺒﺮﻣﺒﺔ«.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻬﺎ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺘﺤﺪث ،اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻛﻮاﻟﻴﺲ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ،وﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

ﻛ ـﻴ ــﻒ ﺟ ـ ــﺎء ﺗــﺮﺷ ـﻴ ـﺤــﻚ ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
»اﻟﻀﻴﻒ«؟
رﺷ ـ ـﺤ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺮج ﻫـ ـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺟـ ــﻮري اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺤ ــﺪث إﻟ ــﻲ
ﻋــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وﺣﻤﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺷ ـ ّـﺪﺗـ ـﻨ ــﻲ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ـﻘـ ــﺮأت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ً
ﺧﻼل ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋــﺮﻓــﺖ أن ﻛﺎﺗﺒﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻴﺴﻲ ﺗﻴﻘﻨﺖ أﻧﻨﻲ إزاء ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎر اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ.
ﻟﺬا ﻛﻨﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
أﻧـﻨــﻲ أﻋ ــﺮف اﻫـﺘـﻤــﺎم اﻟـﺒــﺎﺟــﻮري
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮق اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ ﻧـﺤــﻮ
ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﻟــﻺﻟ ـﻤــﺎم ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻮر ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻜﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
أﻟ ــﻢ ﺗـﻘـﻠـﻘــﻲ ﻣ ــﻦ اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ؟

ﻗﺮأت ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
»اﻟﻀﻴﻒ« ﻓﻲ
ﻳﻮم واﺣﺪ

ﻟ ــﻢ أﻓ ـﻜ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻨﻈﻮر ،واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻓ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ اﻋ ـ ــﺎدة ﻧﻈﺮ
ً
ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻘﻮﻻت ﻳﻠﺼﻘﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎدات
وﺗ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺪ ﻓ ـﺤ ـﺴــﺐ وﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز
ذﻟ ــﻚ .ﻟ ــﺬا ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ﺿ ـﻤــﻦ إﻃـ ــﺎر ﻓ ـﻜ ــﺮي ،وأﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أن
اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ وﺻـﻠــﺖ
إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻹرﻫـ ـ ــﺎب

ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وإﺑ ـ ـ ـ ــﺮاز ﻫ ــﺬا
اﻷﻣــﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
»اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﻒ« وﺟـ ــﺪﺗـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻔ ــﻖ ﻣــﻊ
أﻓ ـﻜ ــﺎري ،ﻟ ــﺬا ﺗﺤﻤﺴﺖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
ً
وﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮرا.
ﻇﻬﺮت ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ،ﻫ ــﻞ ﻛـ ــﺎن ذﻟــﻚ
ً
ﻣﻘﺼﻮدا؟
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن أﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻘﺼﺼﺖ ﺷﻌﺮي ﻷﻧﻨﻲ
رﺳ ـﻤــﺖ ﻣــﻼﻣــﺢ ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
ـﺖ ﻣ ــﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻛ ـﻴــﻒ ﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻠـ ِ
ﻓﺮﻳﺪة؟
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻓ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة ﺑ ـﻤ ــﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ﻣ ـ ــﻊ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺗـﻔـﻜـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﻓـﻬــﻲ ﻧـﻤــﻮذج
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘ ــﺎة اﻟ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺔ ﻋــﻦ
ً
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﻨﺎت
ﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ .وﻓ ـ ــﻲ ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎﻋ ـﻬــﺎ
ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أن ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺴ ـﻠ ــﻮﻛ ـﻴ ــﺎت ﺗـﺨـﺘـﻠــﻒ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ
ً
ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ أﻓﻜﺎرا
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﺄن اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﺪﻫﺎ
ﻓ ــﻲ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر أﻓ ـﻜ ــﺎرﻫ ــﺎ أﺻـﺒـﺤــﺖ
ً
ﻋ ـﺒ ـﺌــﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋﻦ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻫﻞ ﺛﻤﺔ أوﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ
ﻓﺮﻳﺪة؟
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺑﻮاﻟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮك
ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﻟﺘﻜﺘﺸﻒ

ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم

ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﻮاﻟﺪﺗﻲ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﻜﺮ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج
ﻫﺎدي اﻟﺒﺎﺟﻮري؟
ﻫــﺎدي أﺣــﺪ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
أﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ .ﻓﻲ »اﻟﻀﻴﻒ«
أﺗـﻌــﺎون ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
»ﻫﻴﺒﺘﺎ« ،ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺮج ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي
ﻳﺆدﻳﻪ ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻳﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه.

»ﺳﺒﻊ اﻟﺒﺮﻣﺒﺔ«
ﺣﺪﺛﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻓﻲ »ﺳﺒﻊ
اﻟﺒﺮﻣﺒﺔ«.

ﻫﻞ وﺟﺪت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ؟
ً
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أ ﻧـﻨــﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺻﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺰ اﻟﺸﺘﺎء ،وﻫﻮ أﻣﺮ
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ،
وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ـ ﱠـﻲ ﻓـ ـﻘ ــﻂ .وﻗ ـ ــﺪ ﻧ ـﻔــﺬت
ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻲ رﻏ ــﻢ
ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻣــﻦ دون أن أﺳﺘﻌﻴﻦ
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ّ
ﺗﺪرﺑﺖ
ﺑﺒﺪﻳﻠﺔ ،ذﻟﻚ
ً
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺟـ ـﻴ ــﺪا ﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ﺑ ـﺼ ــﻮرة
واﻗﻌﻴﺔ وﺗﻈﻬﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ
واﻗﻌﻲ إزاء اﻟﺠﻤﻬﻮر.

ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ
ً
إﻟـ ــﻲ ﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺎ .ﻛ ـﻨــﺖ ﺣــﺮﻳ ـﺼــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗﻀﻴﻒ
ً
إﻟــﻲ ﻓـﻨـﻴــﺎ ،وأﺧ ــﻮض ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ .ﻳـﺠـﻤـﻌـﻨــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻣ ــﻊ راﻣ ـ ــﺰ ﺟ ـ ــﻼل ،واﻧ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻣــﻦ
ً
ً
ﺗﺼﻮﻳﺮه أﺧﻴﺮا وﺳﻴﻌﺮض ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻋﻦ دورك؟
أﺟ ـﺴ ــﺪ دور ﻓ ـﺘ ــﺎة ﻣ ــﻦ ﻋــﺎﺋـﻠــﺔ
ً
رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ .ﻟ ــﻦ أﻛ ـﺸــﻒ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪا ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﻲ أن
أﻗ ـ ـ ــﻮل إن اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ »ﺛـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ« ،ﻓ ـﻬ ــﻮ ﻳ ـﻤــﺰج
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺮوﻣ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ
واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻳﺘﻨﻘﻞ
ﺑ ـﻴ ـﻨـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣ ــﻦ اﻟــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟﺸﺪﻳﺪة.

ً
ﺗﺨﻄﺖ أﻏﻨﻴﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم اﻟﺘﻲ أﻫﺪﺗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻟﻰ
ً
اﺑﻨﺘﻬﺎ }ﻟﻴﺎ{ اﻟﻤﻮﻟﻮدة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ }ﻳﻮﺗﻴﻮب{ ،ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ
أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ.
اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻮ ﻋﺴﺎف ،وأﻟﺤﺎن ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺠﺮم،
وﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﺳﻢ رزق ،أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﺠﻤﻬﻮرﻫﺎ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ ﻓﻲ  1ﻣﻨﻪ.
ﻧــﺎﻧـﺴــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷـﻜــﺮت ﺑـﺘـﻐــﺮﻳــﺪة ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻫـﻨــﺄﻫــﺎ ﺑــﻮﻻدة
ﻃـﻔـﻠـﺘـﻬــﺎ ،وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ} :ﻣ ــﻦ ﻗـﻠـﺒــﻲ ﺷ ـﻜــﺮ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟ ـﻜــﻞ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻜﻢ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺘﻜﻢ ﻓﻬﻲ
ً
ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ...أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻌﺎدة داﺋﻤﺎ .ﻛﻞ اﻟﺤﺐ ﻣﻦ
ِﻟﻴﺎ ،إﻳﻼ ،ﻣﻴﻼ ،ﻓﺎدي وﻣﻨﻲ{.

}اﻟﻬﻴﺒﺔ -اﻟﺤﺼﺎد{ ُﻳﻘﻠﻖ ﻋﺒﺪو
ﺷﺎﻫﻴﻦ

ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺪور اﻟﺪراﻣﻲ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﻢ }اﻟﻀﻴﻒ{

ً
ﻗﺎﻟﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض إن ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا ،وﻟﻜﻦ ّﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺛﻤﺔ أﻣﻮر ﻋﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﺮوف إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻞ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪور
اﻟﺬي ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ.
ً
ً
ً
ً
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ إذا وﺟــﺪت دورا ﺟﻴﺪا
ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻷﻣﺮ اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

»ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻔﻮز ﻓﻴﻠﻢ }ﻫﺎﻷرز ﻣﻴﻦ ﻃﺎﻟﻮ{ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ

أوﻳﺲ ﻣﺨﻠﻼﺗﻲ وﻋﺒﺪو ﺷﺎﻫﻴﻦ
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﺒﺪو ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺪء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ }اﻟﻬﻴﺒﺔ
اﻟﺤﺼﺎد{ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺮض ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ }إﻧﺴﺘﻐﺮام{ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺜﻞ أوﻳﺲ
ّ
ﻣﺨﻠﻼﺗﻲ ،وﻋﻠﻖ} :ﺑﺪأﻧﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺼﺎد ،وﺑﺪأ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻜﻢ أﺣﺒﺎﺋﻲ اﻷﻋﺰاء ،أﺗﻤﻨﻰ أن أﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺗﺄﻣﻼﺗﻜﻢ… ﺣﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻜﻢ{.
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻜﺎ وﺣﻮاره ،وإﺧﺮاج ﺳﺎﻣﺮ
اﻟﺒﺮﻗﺎوي ،وإﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻺﻋﻼم .وﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﻦ ،وﻣﻨﻰ واﺻﻒ ،وﻋﺒﺪو
ﺷﺎﻫﻴﻦ ،وأوﻳﺲ ﻣﺨﻠﻼﺗﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ

»ﻗﺎﺑﻴﻞ« ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺳﺘﺮﻳﺪا ﺟﻌﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ }ﻫﺎﻷرز ﻣﻴﻦ ﻃﺎﻟﻮ{

ً
ﺣﺪﺛﺎن ﺑﺎرزان ﻃﺒﻌﺎ اﺳﻢ }ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ{ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻧﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻤﺼﻮر ﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ }ﻫﺎﻷرز ﻣﻴﻦ ﻃﺎﻟﻮ{ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻧﻄﻼق اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﺻﻴﻒ .(٢٠١٩
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ّ
ﻳﺼﻮر اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺣـ ـ ـ ــﺎز اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﻮر
ﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺔ }ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻷرز ﻣ ـﻴــﻦ
ﻃــﺎﻟــﻮ{ اﻟ ــﺬي أﻧـﺘـﺠـﺘــﻪ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ــﺎت اﻷرز اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ﺳ ـﺘــﺮﻳــﺪا ﺟﻌﺠﻊ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰة
اﻟ ــﺬﻫـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻓـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ
اﻟـ ـﻘـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
Tokyo International Foto
.(TIFA) Awards
ﻳ ـﺼ ـ ّـﻮر اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻫﻲ :وادي
ﻗﺎدﻳﺸﺎ وأرز اﻟﺮب ،وﺟﺒﻴﻞ،
وﺻـ ــﻮر ،وﺑـﻌـﻠـﺒــﻚ ،وﻋـﻨـﺠــﺮ،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ وإﺧـ ــﺮاج
ﺛﺎﺋﺮ ﻛــﺮم اﻟﻤﺨﺮج اﻹﺑﺪاﻋﻲ
ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ ،Resolutions
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ }ﻫــﺎﻷرز ﻣﻴﻦ
ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮ{ ﻣ ـ ــﻦ ﻏ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ــﺎﺟ ــﺪة

اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﻲ ،وﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ
ﻧ ـ ـ ــﺰار ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺲ ،وأﻟ ـ ـﺤـ ــﺎن
ﺟ ــﻮزﻳ ــﻒ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ ،وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ﻣﺎرك أﺑﻮ ﻧﻌﻮم.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ
ً
 TIFAﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  22ﻋﻀﻮا
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ،
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻣﻤﻲ أﺷﻬﺮ
اﻟـﺼــﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ أﻫ ـ ـ ـ ــﻢ أﺳـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﺬة
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت ،واﻟ ـﻤ ـﺨــﺮﺟ ـﻴــﻦ
اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ،وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻌﺎرض،
واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺷـ ــﺮﻳـ ــﻦ
وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت
ﺑﺎرزة...

ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ
٢٠١٩
ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮات

ﻟـ }ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ«
) 29ﻳ ــﻮ ﻧ ـﻴ ــﻮ و 13ﻳ ــﻮ ﻟ ـﻴ ــﻮ(،
ﻋﻘﺪت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮﻳـ ــﺪا ﺟ ـﻌ ـﺠــﻊ
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـﻤــﻞ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ،ﺿ ــﻢ :اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ ﻧــﺰار
ﻓــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺲ ،وﻧ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ رﺣ ــﺎل
وﺷ ـ ــﺎدي ﻓ ـﻴ ــﺎض ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
 ،ICEوأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ :ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
روﻻ ﻋـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺔ ،وأ ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﻮرة ﻟﻴﻠﻰ
ﺟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺠ ـ ــﻊ ،وﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻌﺠﻊ ﻏﺎزي ﺟﻌﺠﻊ،
وﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪه روﻣـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻮس
اﻟﺸﻌﺎر.
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺠ ـ ــﻊ ﺧـ ـ ــﻼل
اﻟﻠﻘﺎء أن }ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز
اﻟﺪوﻟﻴﺔ{ ﺗﺘﻤﻴﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻋﺎم ،ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻔﺮح ،وﺑﻨﻮﻋﻴﺔ
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮوض واﻷﻓﻜﺎر
اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻋـﻄـﺘـﻬــﺎ ﻫــﺬا
اﻟـﺒـﻌــﺪ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ واﻟــﻮﻃـﻨــﻲ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ }أن
اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻷو ﻟ ــﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ
ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ وﺳﻴﺤﻴﻴﻬﺎ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻧﺪرﻳﺎ
ﺑﻮﺗﺸﻴﻠﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ اﻟﺴﻤﺎء
ﺑﺼﻮﺗﻪ اﻟﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ
ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﺑ ـﺠــﺎﻧــﺐ ﻏ ــﺎﺑ ــﺔ اﻷرز
اﻟﺪﻫﺮﻳﺔ{.
أﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ} :ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮون
وﻣﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬا
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮق ،وﻫ ــﺪﻓـ ـﻨ ــﺎ اﻷﺳـ ـ ــﺎس
ﺻــﻮرة ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻜﻞ
ً
أﻃﻴﺎﻓﻪ ،وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ رﻣﺰﻳﺔ
أرزﻧﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ
ﻓـﺨــﺮ ﻟـﻜــﻞ ﻟـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـﻘـﻴــﻢ أو
ﻣﻐﺘﺮب{.
ﺗﺎﺑﻌﺖ} :ﻷﻧﻨﺎ ﺟﺴﺪﻧﺎ ﻫﺬا
اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز،
ﻛـﺘـﻜــﺮ ﻳـﻤـﻨــﺎ ﻟ ــﺮ ﻣ ــﻮز ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد
إﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻏـ ــﺮار ﺟ ـﺒ ــﺮان ﺧـﻠـﻴــﻞ ﺟـﺒــﺮان

واﻷرز ،واﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﺳﻨﺒﺘﺴﻢ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺒﺴﻤﺔ
ً
واﻷﻣﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﺬي
ً
اﺗ ـﺨ ــﺬﻧ ــﺎه ﻋ ـﻨ ــﻮاﻧ ــﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺴــﺮح
}ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ{
ﻟـﺼـﻨــﺎع اﻷﻣـ ــﻞ واﻻﺑـﺘـﺴــﺎﻣــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان Smile
 Lebanonﻣ ــﻊ ﻛ ــﻮ ﻛ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻫ ــﻢ ﻧ ـﺠ ــﻮم اﻟ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺎ ﻓﻲ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﺳـﺒــﺎﻗــﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ً
وإﺑـ ـ ــﺮازه ،وإﻳ ـﻤــﺎﻧــﺎ ﻣـﻨــﺎ ﺑــﺄن
اﻟـﻔــﻦ واﻹﺑ ـ ــﺪاع ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮان
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ واﺣ ــﺪة أو ﻟﻮن
ﻓﻨﻲ واﺣﺪ{.

Smile Lebanon
ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺰار ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺤﻦ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﺎﺿﻞ ،إﺧﺮاج ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻘﻴﻪ ،وإﻧﺘﺎج ﻟﺠﻨﺔ }ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻷرز اﻟﺪوﻟﻴﺔ{،
ﻳـﺸــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﻫــﻢ اﻟــﻮﺟــﻮه اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ :ﻋــﺎدل ﻛــﺮم ،وﻧﻤﺮ ﺑــﻮ ﻧـﺼــﺎر ،وﺑﻴﺎر
ﺷﻤﺎﺳﻴﺎن ،وﻣﺎرﻳﻮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ،وﺑﺎﻣﻴﻼ اﻟﻜﻴﻚ ،وﻧﻌﻴﻢ ﺣﻼوي ،وﻓﺆاد ﻳﻤﻴﻦ ،وﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮ،
وﺷﺎدي ﻣﺎرون ،وﻏﺎﺑﻲ ﺣﻮﻳﻚ ،ورﻳﻤﻮن ﺻﻠﻴﺒﺎ...

ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺸﻨﺎوي

ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻗﺎﺑﻴﻞ« ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ً
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪﻳﻜﻮرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻟﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻗـ ﱠـﺮر اﻟﻤﺨﺮج ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺸﻨﺎوي اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ً
دﻳ ـﻜ ــﻮرات ﺟــﺎﻫــﺰة ﺑـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت وﻣ ـﻨ ــﺎزل ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺑـﻨــﺎء
ً
دﻳﻜﻮرات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻮارع اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ،
وﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي وﺿﻌﻪ
ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻳﺮﺟﻊ ﻗﺮار ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺪم ﺑﻨﺎء دﻳﻜﻮرات إﻟﻰ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ً
ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻪ ﺧﺮوج اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻨﻮر ﺧﻼل رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺣﺪة ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻘــﻮم
وﻣﺤﻤﺪ ﻓ ــﺮاج ،وأﻣﻴﻨﺔ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺪوح،
ﺧﻠﻴﻞ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ »ﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻞ« اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﻨﺎوي
اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺪم ﻓـﻴـﻠــﻢ »ﻋ ـﻴ ــﺎر ﻧ ــﺎري«
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﺧ ــﺮج
ً
ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﻓ ــﻼم اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ
واﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴ ــﺮة ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ اﺗ ـﻔ ــﻖ ﻣــﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ.
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ) ، (3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ
اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ
ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

اﻟﺤﻠﻮل

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
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sudoku

4

ّ
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :اﺧـﺘـﻴــﺎرك ﻟﻌﻤﻠﻚ ﻳ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﻧـﺒــﺎﻫـﺘــﻚ ،ﻓﻜﻦ
ً
ﺣﻜﻴﻤﺎ.
ً
ّ
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻟـﺤــﺐ ﻳـﻠـﻴــﻖ ﺑــﺎﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻓــﻲ أي ﻋـﻤــﺮ ﻓــﻼ ﺗـﻔــﻮت
اﻟﻔﺮﺻﺔ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ» :وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ« آﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ً
وﺗﻀﻴﻊ وﻗﺘﻚ.
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻓﺘﺨﺴﺮ
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ وﻳﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ إﻋﺠﺎﺑﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﻴﻤﺘﻚ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻣــﻦ أﻋـﻤــﺎل ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻃﻴﺒﺔ.
ﻣﻬﻨﻴﺎً :ﻣﻦ ﺛﻤﺎر أﻋﻤﺎﻟﻚ ﻳﻌﺮﻓﻚ اﻵﺧﺮونً ﻓﻠﺘﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ً
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﺘﻜﻦ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﺒﺎ وﺻﺪاﻗﺔ واﺣﺘﺮاﻣﺎ
ً
ﻟﺘﺪومً .
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛــﻦ رﺣﻴﻤﺎ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻷن اﻟﺮﺣﻤﺔ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 -8ﻳﺮاﻫﻢ – ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ.
 -9ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺼﺮ )م( – ﺣﺴﻢ .
 -١٠ﺑﻨﺪ )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – أزﻟﻨﺎ.

ﺻﻼﻟﺔ

10
 -6ﻣ ـ ــﺆذن اﻟ ــﺮﺳ ــﻮل )ص( )م( –
اﻗﺘﺮب.
 -7ﻋﻤﻠﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪة )م(.

٣
٦
٤
٧
١
٩
٥
٨
٢

 -1ﺟﺮﻳﺪة ﻟﻨﺪﻧﻴﺔ.
 -2ﻃﺮق واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
 -3ﻳﻜﻤﻞ – ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎرة )م(.
 -4ﻧﺼﻒ )ﻓﺎرس( – اﻧﻬﺪام.
 -5أﺗﺎﺑﻊ – ﻧﻐﻤﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ )م(.

اﻟﺠﻮزاء

٧
٨

٨
٧
٩
٥
٢
٤
٣
٦
١

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

٦

٣

٥
٢
٣
٩
٤
٧
٨
١
٦

 ) -1ﻣﻮرﻳﺲ  (....ﻣﻤﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ
راﺣﻞ.
 -2ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻛﻨﺪا – ﺳﺮح ﺑﺬﻫﻨﻪ.
 -3ﻋـ ــﺎ ﺗـ ــﺐ – ﻣ ـ ــﻦ أ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء ا ﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﺤﺴﻨﻰ.
 -4اﻧﻔﺮاد – اﻟﺪﻟﻴﻞ.
 -5اﻫﺘﻢ – ) ال (....اﻟﻤﻄﺮ.
 -6ﻗﻂ )م( – ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻬﻮ )م(.
 -7اﻟﺠﻤﻊ ﻣــﻦ »ﻣـﻜـﻴــﺪة« – ﺛﺎﻗﺐ
اﻟﻨﻈﺮ.
 -8ﺻـ ــﻮت ا ﻟ ـﻄ ــﺎ ﺋ ــﺮة )م( – ﺛﻠﺜﺎ
)دام(.
 -9ﻏﻄﻰ – ﻧﺠﻞ.
 -١٠ﺻﺤﺎري – ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎﻟﻄﺔ.

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻻﺧﺘﺒﺎر ّ
ﺟﻴﺪ إذا ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ وإﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﻄﺄ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻚ ﻣـﻌـﺠــﺐ ﺑـﺸـﺨـﺼـﻴـﺘــﻚ وﻳـﻌـﺘـﺒــﺮك
اﻷﻋﻠﻰ.
ﻣﺜﻠﻪ
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :اﺣ ـﺘــﺮاﻣــﻚ ﻟـﻨـﻔـﺴــﻚ ﻳـﺠـﺒــﺮ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻋﻠﻰ
إﺣﺘﺮاﻣﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :

٩

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ً
أﻓﻘﻴﺎ:

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻏﻀﺒﺖ ﻓﻜﻦ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
زﻣﻼﺋﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق
اﻟﺤﺴﻨﺔ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻜــﻮن أﺧ ــﻮك ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻴــﻚ ﻓــﻼ ﺗﺪر
ﻇﻬﺮك ﻟﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺼﻤﻴﻤﻚ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ إن ﻟﻢ
ً
ﻳﻜﻦ ﻣﺪروﺳﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻌﺴﻮل ﻣﻦ دون أﻓﻌﺎل ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :إﺧﺘﺮ إﺣﺪى اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻟﺘﻤﻀﻴﺔ أوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﻚ ﺑﺴﻌﺎدة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻟﺘﺤﻘﻖ ّ
اﻟﺘﻘﺪم ﺛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻻ ّ
ﺗﻀﻴﻊ
اﻟﻮﻗﺖ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻻ ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻟــﻸﻫــﻞ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺎﻛـﻠــﻚ ﻣﻊ
اﻟﺤﺒﻴﺐ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :إذا ﻛﺎن أﺧﻮك ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إرﺷﺎده.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ّ
ﺗﻮﻗﻊ أي اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺤﺐ ﺷﻌﻮر ﺟﻤﻴﻞ وﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ.
ً
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎّ :
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ،
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ
ّ
ﺗﻬﺘﻢ.
ﻓﻼ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :وﻫﺒﻚ اﻟﻠﻪ ﻋﻘﻼ ﻟﺘﻌﺮف ّﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﻠ ــﻮم ﻻ ﻳـﻔـﻴــﺪ ﻓ ـﻜ ــﻒ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺎﺗ ـﺒــﺔ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﻘﻮل اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻳﺨﺘﺮق اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ دون أن
ً
ﻳﻜﻠﻔﻚ ﺷﻴﺌﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻞ إﻧﺠﺎز ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ً
ّ
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﺤ ــﺐ ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻓ ــﺎرﻏ ــﺔ إن ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻜـﻠــﻞ ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺤﻴﺎة ﺳﺮور وأﺣﺰان ﻓﺎﺟﻌﻞ اﻟﺴﺮور ﻳﻄﻐﻰ
ﻋﻠﻰ أﻳﺎﻣﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إذا ﻟــﻢ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺣـﻀــﻮرك ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻨﺔ
ّ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :إﻫﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﺟﺴﻤﻚ
ّ ً
ﻣﺘﺮﻫﻼ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻷﺟ ــﻮاء ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ أي ﻣـﺸــﺮوع أو
اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ.
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﻀﻔﻲ ﻓﺮﺣﺎ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎّ .
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﻓﺘﺴﻤﻊ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺮﺿﻴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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٢١

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

»ﻋﺸﺎق اﻟﻮﻃﻦ« ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ً
اﻟﺠﻮﻳﻬﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ »وﻃﻦ اﻟﻨﻬﺎر« اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻨﺬ  ٢٩ﻋﺎﻣﺎ

ً
ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ وإﺳﺮاء واﻟﻴﻮﺳﻒ واﻟﺴﻌﺪ

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻳﺸﺎرك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﺸﺎق اﻟﻮﻃﻦ« ،اﻟﺬي
ﺳﻴﻌﺮض ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎءات
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮات ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
"ﻋـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺎق اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ" ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ
ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓـ ــﻲ أﻳ ـ ـ ــﺎم اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻛﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﻫﻲ
ﻣﻦ إﻋــﺪاد ﺑﺪر اﻟﺪﻋﻲ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻃــﻼل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وإﺧ ــﺮاج ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﺠﻮﻳﻬﻞ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪد ،ﻗـ ــﺎل
اﻟﺪﻋﻲ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻠﻘﺎء ات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ود .ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻼف،
وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ ﻟ ـﺴ ـﻬــﺮات
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋـﺸــﺎق اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،اﻟــﺬي
ﻳﺴﻠﻂ ا ﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ »وﻃﻦ اﻟﻨﻬﺎر«،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛـﺘـﺒـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ
ﺑﺪر ﺑﻮرﺳﻠﻲ ،وﻟﺤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪع
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻼ ،وﻏﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﻄﺮب
اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻲ" :ﺷـ ـ ــﺎرك
ﻓــﻲ ﻏﻨﺎء ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤــﺎل ﻛﻮﻛﺒﺔ

ﻃﻼل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ،أﻣـﺜــﺎل
ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻼ وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﻮﺷ ــﻲ وﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺻـ ــﻮات
اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ﻛــﺎﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟﻴﻮﺳﻒ وﺣﻤﺪ أﻣﺎن ،وﻣﻌﻬﻤﺎ
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮت اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ
إﺳﺮاء".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺳﻴﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
أﺛﻨﺎء ﻋﺮض اﻷﻏﻨﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻬﺮات ﻣﻊ أﺟﻤﻞ
ُ
ﻣ ــﺎ ﻏ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺐ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،إذ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  24أﻏـﻨـﻴــﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ وأﺧ ــﺮى ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺒﺖ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﻮد أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻏﻨﻴﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ
أورﻛﺴﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،وﻫﻲ
ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮو ﺻـﻔــﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ،وﺳﺘﻌﺮض ﺳﻬﺮات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻷﻋـﻴــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺠﻮﻳﻬﻞ
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻤﺨﺮج ﺟﻮﻫﺮ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة.
وﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟ ــﺪورة اﻟــ29
ﻣــﻦ أﻳ ــﺎم اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳ ـ ـﻬـ ــﻞ إن "ﻓـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮة ﻫـ ــﺬا
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗ ـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺳ ـﻌ ــﻮد اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪي ،اﻟ ـ ــﺬي أراد
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﺮات ﻳﻌﺎد ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺟﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ــﻊ أورﻛـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﺮا
ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻔ ــﻮﻧ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺻ ـ ــﻮرت
ﻓــﻲ أﺣــﺪ ﻣــﻮاﻗــﻊ وزارة اﻹﻋــﻼم
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﺷـﻬــﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻮر ،ﻣﻨﻬﺎ

)اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎر
ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻗــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـﺘـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺮن
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻗ ـ ــﺎم ﺑ ــﺄداﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وﺛﻤﺔ أﻏﻨﻴﺎت أﺧﺮى
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ:
ﻛﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮي ،وﺣﻤﺎة
اﻟـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﺻ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
وﻋﺎﻟﻴﺔ راﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ،وﻳﺎ دارﻧﺎ
ﻳــﺎ دار ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻋـﻤــﺎل ﻣﻦ

اﻟﻨﺼﺎر» :اﻟﻘﺮد ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ« ﺟﺪﻳﺪ »ﺟﺎﻟﺒﻮت«

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻳﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
»اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ«
ﻓﺎز اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﻮر )ﻣ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺪ (1948
ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎرﻗـ ــﺔ ﻟـ ــﻺﺑـ ــﺪاع
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
ً
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ) ،(2019ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻪ اﻹﺑـ ــﺪاﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺳـﺘـﻬـﻠـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻷول
ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وا ﺣـﺘـﻔــﺎء ﺑﺘﺠﺎرﺑﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺮح وﻓـ ـ ـ ــﻲ دراﻣـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
ُ
وأ ّﺳـ ـﺴ ــﺖ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ
ﻟ ــﻺﺑ ــﺪاع اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣــﻲ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻤ ــﻮ
اﻟـﺸـﻴــﺦ د .ﺳـﻠـﻄــﺎن اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
ﺣــﺎﻛــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ ،ﺳـﻨــﺔ ،2007
ً
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻻ ﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ
اﻟــﺪاﻋ ـﻤــﺔ واﻟـﻤـﺤـﻔــﺰة ﻟﻤﺒﺪﻋﻲ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ

ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺠﻮﻳﻬﻞ

ﺑﺪر اﻟﺪﻋﻲ

ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن »أﻳﺎم اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب«

اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻣــﻦ  19إﻟ ــﻰ 27
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﺘﻘﺎم ﻧﺪوة
ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﻘﺎد
وﻣﺴﺮﺣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺎء
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
إﺻــﺪار ﻛﺘﺎب ﻳﺮﺻﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ،
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻲ أﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻗـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻏﻠﻮم
ﺑﻮﺻﻔﻪ "اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻜــﺮﻣــﺔ" ،ﺗـﺜـﻤـﻴـﻨــﺎ ﻟـﺠـﻬــﻮده
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻹﺛــﺮاء
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺒﺮ
أﺑﺤﺎﺛﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻤﺜﻼ
وﻣﺨﺮﺟﺎ وﻛﺎﺗﺒﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.

●

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج
ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ »اﻟﻘﺮد
ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ« ،ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﻮت
ﻟ ــﻺﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ،
وﺳﻴﺸﺎرك ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن "أﻳﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب" ﺑ ــﺪورﺗ ــﻪ اﻟ ـ
 ،12اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ  3ﻣﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ
ﻋـ ـ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﺳﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟ ــﺪﺳ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ  8ﻣ ــﺎرس
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،واﻟ ـ ـﻨـ ــﺺ ﻣـ ــﻦ ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ
أوﺟـﻴــﻦ أوﻧ ـﻴــﻞ ،وإﺧ ــﺮاج إﺳــﻼم
ﺳﻌﻴﺪ ،آ ﻣــﻼ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ،وأن ﻳﺤﻈﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﺠﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻳﻠﻴﻖ
ﺑﺠﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.

اﻟﻨﺼﺎر أﺛﻨﺎء ﻓﻮزه ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،أﻛﺪ اﻟﻨﺼﺎر
أن ﺧﻄﺔ "ﺟﺎﻟﺒﻮت" ﺗﺴﻴﺮ وﻓﻖ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺤﺪد ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮى
ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜ ـﻔ ــﺔ
ﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﺔ ﻧ ـ ــﺺ أﺿ ـ ـﺨـ ــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ
ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ ،ﺑـﻌـﻨــﻮان "اﻟ ـﺒــﺆﺳــﺎء...
ﺑ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ" ،ﻣ ــﻦ إﻋـ ـ ــﺪاده
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻜــﺎﺗ ـﺒ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻓ ـﻠــﻮل

»ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺜﻤﺎن« اﺣﺘﻔﻞ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪاﺋﻢ

ً
ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎﻻ ﻟـ  ٨ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ و ٤ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﻒ ﺑـ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤ ــﺎن
اﻟﺘﺮاﺛﻲ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺮض ﻣﺤﻠﻲ
داﺋـ ـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴــﺔ
ﺑ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﻢ " ،"collection gallery
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎن ،وﺣﺸﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرزة ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻋــﺮب اﻟﻤﺴﺆول
ﻋــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮض ﻃــﺎرق ﺑﺴﺘﻜﻲ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض
" ،"collection galleryاﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
أ ﻋـﻤــﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
واﻟﻨﺤﺖ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ
أﺟﺎﻧﺐ وأرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿﺎف ﺑﺴﺘﻜﻲ أن اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻳﺴﺘﻬﺪف إﺛــﺮاء
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض واﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺧﻠﻖ
ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣ ـﺜــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺮض ﻛ ــﻢ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل واﻟـﻠــﻮﺣــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﺮب وأﺟﺎﻧﺐ وﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪاﺋﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ ،وﻗﺒﻠﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﻔﻮح ﺑﻌﺒﻖ
اﻟ ـﺘ ــﺮاث واﻷﺻ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻌــﺮض أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻛﺸﻒ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻋـ ــﺪدا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ

أوﺑﺮﻳﺖ )ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر(".
وأﺿ ــﺎف اﻟـﺠــﻮﻳـﻬــﻞ" :ﻫــﺎ ﻗﺪ
دار اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ دورﺗ ـ ـ ــﻪ ،ﻓ ـﻤ ـﻨــﺬ 29
ً
ﻋــﺎﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺪاﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻹﺧﺮاج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )وﻃ ــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎر( ،وﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،ﺗــﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﻠﺤﻨﻬﺎ
اﻟ ــﺮاﺋ ــﻊ داﺋ ـﻤــﺎ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟـﻤــﻼ،
وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ أﺟـ ـ ـ ــﺎدﻫـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺈﺣـ ـﺴ ــﺎﺳ ــﻪ
اﻟﻤﺮﻫﻒ ،ﻛﻤﺎ أﻋﺎد ﻏﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﺮاﺋﻊ )ﻳﺎ ﻧﺒﻊ اﻟﻮﻓﺎ اﻟﺼﺎﻓﻲ(".
وﺣ ـ ــﻮل ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ "اﻟ ـ ُـﻤـ ـﻨ ــﺪة"،
ﻗﺎل اﻟﺠﻮﻳﻬﻞ" :ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺣﻠﻘﺎت
ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـﻨـ ــﻪ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان
ُ
)اﻟﻤﻨﺪة  ،(3وﻫﻲ ﺳﻬﺮة ﻣﻨﻮﻋﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺤﻮارﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪم
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃــﻼل ﺧﻠﻴﻔﺔ وﺳﻂ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﻀﻴﻮف
ﻣــﻦ ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣــﻦ أﺑـﻨــﺎء
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻲ ،وﻳﺤﺎورﻫﻢ
ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻄــﺮﺑـﻴــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺮواد واﻷواﺋـ ـ ــﻞ
وﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺬﻫ ـ ـﺒـ ــﻲ

ﻟــﻸﻏـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻧﺺ
ﻣــﻦ إﻋ ــﺪاد زﻣﻴﻠﻲ اﻟﻤﺒﺪع ﺑﺪر
اﻟﺪﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻟ ـﻘ ــﺎء ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺷ ـﻌــﺎر
واﻟ ــﺰﻫـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺎت ،وﺷـ ـ ــﺎرك ﻣﻌﻨﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟــﺮﻏـﻴــﺐ
وﻓﻴﺼﻞ اﻟﺴﻌﺪ وﻓﻮاز اﻟﻤﺮزوق
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﻌﻮد وﻏﻴﺮﻫﻢ".
وﻋ ـ ــﻦ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﻋـ ــﺮﺿـ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل:
"ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﺣﻠﻘﺎت ُ
)اﻟﻤﻨﺪة
ً
 (3ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ" ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺘﺮاث
ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺗـﻜــﻮن ﺣﻠﻘﺔ
وﺻــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﺸﺒﺎب
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻤـ ــﻮﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻠ ـﻬ ـﻤ ــﻮا
وﻳ ـﻨ ـﻬ ـﻠ ــﻮا ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮروث
اﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺮي اﻷﺻ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ،
وﻳـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﻮا ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻟ ــﻸﺟ ـﻴ ــﺎل
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وإﻋﻼﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ،وأﻫﻤﻬﺎ
ﻣـ ـﻌ ــﺎرض ﻟ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺎت ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
وأﻋﻤﺎل ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺻﻠﺖ إدارة
اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻣﻊ رواد اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ،
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
واﻟـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎل وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺷﺮق

آﺳﻴﺎ ﻟﻌﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ودﻋ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺘ ـﻜــﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺎق وﻣ ـﺤ ـﺒــﻲ
وﻣﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ واﻟﻔﻨﻮن
اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪوﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة
اﻟﻤﻌﺮض ،واﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
وﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﻨﺎل إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ
واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ.

اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺨﻂ
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮي وﻛـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر،
وﻓ ــﺎﻃـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻜــﺎت
وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺼﺺ.
وﻛﺎن اﻟﻨﺼﺎر أﺧﺮج ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
"ﻛـ ـﻴ ــﺮي ﻣـ ـﻴ ــﺮي" ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ُﻋــﺮﺿــﺖ
ﻓ ــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺪ ،ﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﻦ
ﻣ ـﺘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﺗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎول ﻗـﻀـﻴــﺔ

اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ردﻳﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ،وﺗﻤﺜﻴﻞ :ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟـﻄـﺒــﺎخ ،ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ــﺪوب ،ﺳﺎﻣﻲ
ﻣﻬﺎوش ،ﻫﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪان ،وﺣﺼﺔ
اﻟﻨﺒﻬﺎن.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
روﺑﺮت دي ﻧﻴﺮو ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮج

أﺛﻨﺎء ﺣﻀﻮره ﺟﻠﺴﺔ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻄﻼق اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
زوﺟﺘﻪ ﻏﺮﻳﺲ ﻫﺎﻳﺘﺎور،
اﻟﺨﻄﻮة اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ
ﺑﻌﺪ  ٢٠ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،ﱠ
ﺗﻌﺮض اﳌﻤﺜﻞ
روﺑﺮت دي ﻧﻴﺮو ﳌﻮﻗﻒ
ﻣﺤﺮج ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺑﻌﺪ
ﺧﺮوﺟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ
اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮه
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة،
ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل،
ﻋﺎل
وﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺼﻮت ٍ
ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﳌﺤﻤﻮل ،ﻗﺎﺋﻼ" :أﻧﺖ ﻟﺴﺖ
أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ .أﻧﺖ ﻟﺴﺖ ﻓﻲ
اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ ﻓﻴﻪ".
وﺣﺎول دي ﻧﻴﺮو إﺧﻔﺎء
وﺟﻬﻪ ﺑﺼﺤﻒ إﺧﺒﺎرﻳﺔ،
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺼﻮرﻳﻦ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻌﻮا
ﺑﺎﳌﻜﺎن ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ
ﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻪ إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ داﺧﻞ
اﳌﺤﻜﻤﺔُ .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻠﺴﺔ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻃﻔﻠﺘﻬﻤﺎ )٧
ﺳﻨﻮات(.

أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﻳﺼﻮر ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﺑﺮوﻓﺎ« اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺠﻢ أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
"ﺑﺮوﻓﺎ" اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ،
ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻓﻰ رﻣﻀﺎن ،وﺗﺸﺎرك
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻏﻲ
ﺑﻮﻏﺼﻦ ،وﻳﻜﺘﺒﻪ ﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪي،
وﺗﺨﺮﺟﻪ رﺷﺎ ﺷﺮﺑﺘﺠﻲ،
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺣﺪاﺛﻪ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .وﻳﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻣﻊ ﻣﺨﺮﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺆﻟﻒ
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،ﻛﺬﻟﻚ
اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ
 ١٧ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﺴﻞ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻠﻘﺎت
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ .وﻓﻰ
ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻬﻤﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﻴﻠﻤﻪ "اﻟﻠﻌﺒﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﻲ" واﻟﺬي ﺻﻮر ﻣﻨﻪ
ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ،
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻧﺎﻫﺪ
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،وأﻳﻤﻦ ﻗﻴﺴﻮن،
وﺷﻴﻤﺎء ﺳﻴﻒ ،وﺑﻴﻮﻣﻲ
ﻓﺆاد ،وأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ،
وآﺧﺮون ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺪﺣﺖ
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج إﻳﻨﺎس
ﺳﻴﻒ.
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إيران تحيي «أربعينية» الثورة وخامنئي يستعد للمرحلة الثانية
ِّ
• بومبيو يحضر لـ«وارسو» بجولة أوروبية • «الموساد» و« »CIAشاركا في تهريب عالم نووي إلى أميركا

شهدت عدة مدن إيرانية
مسيرات إلحياء الذكرى
األربعين لثورة  ،1979التي
أطاحت حكم الشاه محمد رضا
بهلوي ،في حين أفادت وكالة
األنباء الرسمية بأن المرشد
األعلى علي خامنئي يستعد
إلعالن مهم بشأن ً«الخطوة
الثانية» للمضي قدما بالثورة.

رغ ـ ــم الـ ـضـ ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة
الـ ـت ــي زادت ت ـ ـ ــردي األوض ـ ـ ــاع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـمـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة
ونقص المواد الغذائية ،شارك
مـ ـئ ــات اآلالف م ــن اإلي ــران ـي ـي ــن
ف ــي مـ ـظ ــاه ــرات ع ـل ــى م ـس ـتــوى
البالد أمس ،لالحتفال بالذكرى
األربـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن لـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــوط الـ ـ ـش ـ ــاه
وان ـت ـصــار ال ـث ــورة ال ـتــي قــادهــا
روح الله الخميني عام .1979
وخـ ـ ــرجـ ـ ــت حـ ـ ـش ـ ــود ك ـب ـي ــرة
ً
متحدية طقسا قارس البرودة،
وهـ ـ ــي ت ـح ـم ــل األع ـ ـ ـ ــام وتـ ـ ــردد
شـعــار ال ـثــورة الشهير "الـمــوت
إلسرائيل ...الموت ألميركا".
وتدفق جنود وطالب ورجال
دين ونساء متشحات بالسواد
عـلــى ش ــوارع ال ـمــدن والـبـلــدات،
وحمل كثيرون صورا للخميني
والــزع ـيــم األع ـل ــى ال ـحــالــي علي
خامنئي.

دور إيران
في المنطقة
أصبح أكبر
من أي وقت
مضى ولذا
فإنها لن
تستأذن
ً
أحدا لتطوير
صواريخها

روحاني

محو تل أبيب
وفــي وقــت ترتفع فيه حدة

المنامة تحتفظ بالحق
القانوني ضد العريبي
روحاني متحدثا أمام حشد جماهيري في ساحة الحرية بطهران أمس (إرنا)
التوتر بين الواليات المتحدة
وإي ـ ـ ـ ـ ــران ،قـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد قــائــد
"ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري" ،يـ ــد ال ـلــه
ج ــوان ــي ،إن ط ـه ــران ستمحو
م ــدن ــا ف ــي إس ــرائ ـي ــل م ــن على
األرض إذا ش ـن ــت ا لـ ــوال يـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ه ـ ـ ـجـ ـ ــومـ ـ ــا عـ ـل ــى
الجمهورية اإلسالمية.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة "إرن ـ ـ ـ ــا" عــن
جـ ـ ـ ــوا نـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ــه" :ال ت ـم ـل ــك
الــواليــات المتحدة الشجاعة
إلط ـ ـ ـ ـ ــاق رص ـ ـ ــاص ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة
عـلـيـنــا ،رغ ــم ك ــل إمـكــانـيــاتـهــا
الــدفــاعـيــة والـعـسـكــريــة .ولكن
إذا هــاج ـمــونــا فـسـنـمـحــو تل
أبيب وحيفا".
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـحـ ــرس
رم ـ ـضـ ــان ش ــري ــف أن ط ـه ــران
"سـتـعــاقــب ب ـح ــزم" المعتدين
الذين يهاجمون البالد.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،رف ــض
"ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري" اإلي ــران ــي
مطالبة واشنطن لبالده بوقف
أنشطتها ونـفــوذهــا فــي دول
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وقـ ـ ــال ن ــائ ــب قــائــد
الـ ـح ــرس ح ـس ـيــن س ــام ــي إن
"طهران لن تسحب قواتها من
المنطقة .ال يمكن أن يطلب منا
ال ـعــدو الــرحـيــل عــن المنطقة.
هم يجب أن يغادروا المنطقة.

س ـن ـســاعــد أي م ـس ـلــم ف ــي أي
مكان في العالم".

خطوة خامنئي
من جهة ثانية ،وبعد  3أيام
مــن إع ــان مجلس ال ـشــورى أن
الـ ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى ط ـل ــب إع ـ ــداد
مشروع لهيكلة النظام ،علمت
"الـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة
أن الـ ـطـ ـل ــب جـ ـ ــاء عـ ـق ــب تـلـقـيــه
تـقــريــرا صــادمــا حــول مستقبل
البالد ،وأفاد الموقع االلكتروني
لخامنئي ،مساء أمس األول ،بأن
الـمــرشــد سـ ُـيـصــدر قريبا بيانا
ً
مهما واستراتيجيا بمناسبة
دخول الثورة عقدها الخامس.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية
عن مصدر مطلع أنه في سياق
تقييم المرحلة المقبلة بمسيرة
الشعب ،سيصدر المرشد األعلى
بيانا مفصال ،خالل أيام ،يشرح
فيه "الخطوة الثانية" من أجل
"ال ـم ـض ــي ب ــال ـث ــورة اإلســام ـيــة
نحو اإلمام".

تحضير وارسو
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ب ـ ـ ــدأ وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي مــايــك
بومبيو جولة في وسط أوروبا

ت ـش ـم ــل الـ ـمـ ـج ــر وس ـل ــوف ــاك ـي ــا
وبولندا لمناقشة عدة قضايا
وحشد الدعم لـ"مؤتمر وارسو"
ب ـش ــأن ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ال ــذي
تــأمــل واشـنـطــن أن تشكل فيه
تحالفا ضد إيران.
وسـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــز مـ ـعـ ـظ ــم زي ـ ـ ـ ــارة
بومبيو لبولندا على المؤتمر
الذي تشارك الواليات المتحدة
في استضافته بشأن "مستقبل
الـ ـ ـس ـ ــام واألم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط" .وس ـي ـح ـضــر نــائــب
الرئيس األميركي مايك بنس
المؤتمر الــذي يستمر يومين
ويـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ـع ــد غ ـ ـ ــدا األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء.
وتأمل واشنطن في كسب دعم
لـ ــزيـ ــادة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إيـ ــران
ك ــي تـنـهــي م ــا تـصـفــه بسلوك
ه ـ ـ ـ ــدام فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وإنـ ـ ـه ـ ــاء ب ــرام ـج ـه ــا ال ـن ــووي ــة
والصاروخية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ت ـ ــرام ـ ــب
ان ـس ـحــب الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي من
اتفاق أبــرم في  2015من أجل
الحد من نشاط إيران النووي،
لكن االتحاد األوروبي مصمم
على التمسك باالتفاق.
ولــم تتضح طبيعة الوفود
الـ ـت ــي س ـت ــرس ـل ـه ــا الـ ـع ــواص ــم
األوروبية إلى ما وصفه وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد

ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف بـ ــأنـ ــه "سـ ـي ــرك
يائس مناهض إليران".

تهريب عالم
في سياق آخر ،أفادت تقارير
إعالمية بوجود عملية مشتركة
َّ
تمت بين أجهزة االستخبارات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ل ـت ـهــريــب عــالــم
نــووي إيــرانــي ،يبلغ مــن العمر
ً
عاماْ ،
قارب للمهاجرين
عبر
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من تركيا إلى أوروبا.
وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة "ص ـن ــداي
إك ـس ـب ــري ــس" ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أن
عملية تـهــريــب الـعــالــم الـنــووي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ج ـ ـ ــاءت ب ــال ـت ـع ــاون
ب ـ ـيـ ــن وكـ ـ ــالـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الـ ـم ــرك ــزي ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة "،"CIA
وجـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــاز االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات
الخارجية البريطانية ،وجهاز
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الخاصة اإلسرائيلي "الموساد".
وعقب وصوله إلى بريطانيا،
ت ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ـ ـ ــه ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وم ـح ـق ـق ــي وك ــال ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وب ـ ـ ـعـ ـ ــد نـ ـه ــاي ــة
ً
الـتـحـقـيـقــات تــم نـقـلــه ج ــوا إلــى
الواليات المتحدة.

ونقلت "صنداي إكسبريس"
عـ ــن م ـ ـصـ ــادر أن الـ ـع ــال ــم الـ ــذي
ت ــم ت ـهــري ـبــه س ــاه ــم ف ــي عملية
اغـ ـتـ ـي ــال ع ــال ــم ن ـ ـ ــووي إي ــران ــي
يدعى مصطفى أحمدي روشن،
بواسطة قنبلة ألصقت بسيارته
في طهران قبل  7سنوات.
وكانت "الجريدة" ذكــرت في
تـقــريــر ،نـقــا عــن مـصــدر مطلع
ب ــوك ــال ــة ال ـط ــاق ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،أن
أجهزة االستخبارات اإليرانية
الح ـ ـقـ ــت الـ ـع ــال ــم الـ ـ ـ ــذي وص ــف
بــأنــه مــن الـقــائــل الــذيــن يسمح
لهم بــاالطــاع على مــدى تطور
البرنامج الـنــووي بشكل كلي،
وتمكنت من الوصول إلــى مقر
إقامة استخدمه في تركيا خالل
رحلة هروبه.
وع ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــرت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات
عـلــى أج ـه ــزة حــاســب تضمنت
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،ل ـك ـن ـهــا
فشلت في توقيف العالم الذي
يـعـتـقــد أن ــه ح ــدد الشخصيات
ذات األهمية بالنسبة للبرنامج
الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي لـمـصـلـحــة
أجهزة استخبارات غربية.
(طهران -إرنا ،فارس ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ً
ظريف :ال قانون دوليا يمنع تعاون لبنان معنا العامري :بقاء القوات األميركية في العراق
نظيره اإليراني مقاطعة بيروت لمؤتمر «وارسو»
• باسيل «يهدي» إلى ً
• أبوالغيط :ال توافق عربيا حول عودة سورية إلى «الجامعة»
•

بيروت  -ةديرجلا

•

بدأ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف زيــارتــه الرسمية للبنان ،أمــس ،بلقاء
رئيس الجمهورية ميشال عــون ،الــذي أعرب
ع ــن ام ـت ـنــانــه ل ـلــدعــم الـ ــذي ي ـل ـقــاه ل ـب ـنــان من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في المجاالت
كافة ،انطالقا من عالقة الصداقة التي تجمع
بين البلدين.
وأبلغ الرئيس عون الوزير ظريف أن "مسألة
الـنــازحـيــن الـســوريـيــن فــي لبنان تحتاج إلى
معالجة تأخذ في االعتبار ضــرورة عودتهم
اآلم ـن ــة إل ــى ال ـم ـنــاطــق ال ـس ــوري ــة الـمـسـتـقــرة،
السيما أن تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة
ع ـلــى األوض ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ً
واألمنية في لبنان" ،معتبرا أن "إليران دورا في
المساعدة على تحقيق هذه العودة".
ول ـفــت ع ــون إل ــى أن "ال ـح ـكــومــة اللبنانية
الجديدة ســوف تولي ملف النازحين أهمية
خاصة ،السيما مع تعيين وزير لمتابعته".
وشـكــر رئـيــس الجمهورية الــوزيــر ظريف
على االستعداد الــذي أبدته بــاده لمساعدة
لبنان في المجاالت كافةّ ،
وحمله تحياته إلى
الــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،وتهنئته
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى األرب ـع ـي ــن ل ـق ـيــام ال ـث ــورة
اإليرانية.
من جانبه ،نقل الوزير ظريف إلى الرئيس
ع ــون رس ــال ــة شـفـهـيــة م ــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
ضمنها تحياته وتمنياته له بالتوفيق في
قيادة مسيرة لبنان ،مجددا الدعوة التي كان
وجهها إلـيــه لــزيــارة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.
وأش ـ ـ ــاد ظ ــري ــف بـ ــ"الـ ـع ــاق ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة-
اإليــران ـيــة الـتــي تـصــب فــي مصلحة البلدين
ً
والـشـعـبـيــن" ،مــؤكــدا أن ــه "لـيــس هـنــاك قــانــون
دولي يمنع إيــران ولبنان من التعاون ،حتى
إن القرار  2231يطلب من الدول كافة تطبيع
عالقتها االقتصادية مع ايران".
ث ــم ان ـت ـقــل ظ ــري ــف ال ــى ع ـيــن الـتـيـنــة حيث
استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وقال
ظريف ،بعد اللقاء ،إن "الجمهورية اإلسالمية

قطر وفرنسا ...حوار
وشراكة استراتيجية

ذكر وزير خارجية قطر محمد
عبدالرحمن ونظيره الفرنسي
جان إيف لودريان أن البلدين
اتفقا على إطالق مبادرة
من أجل شراكة استراتيجية
وحوار يبحث عددا كبيرا من
القضايا اإلقليمية .وأضاف
الوزيران في مؤتمر بالدوحة
أن الحوار سيتناول الحرب
في ليبيا وسورية والتوتر
اإلقليمي مع إيران والصراع
اإلسرائيل الفلسطيني.

روحاني والصواريخ
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ن ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي فــي
خـطــاب أل ـقــاه فــي م ـيــدان آزادي
"الحرية" بجهود أميركا والدول
"الــرجـعـيــة" فــي الـشــرق األوســط
لعزل إيــران ،وقال إن العقوبات
الـ ـت ــي ت ــرف ـض ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن لــن
ت ـ ـق ـ ـصـ ــم ظـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلسالمية.
وأضاف روحاني تحت أمطار
غزيرة" :لن ندع أميركا تنتصر.
واجه الشعب اإليراني وسيواجه
بعض الصعوبات االقتصادية،
لكننا سنتغلب على المشاكل
ب ـم ـس ــاع ــدة ب ـع ـض ـنــا ال ـب ـع ــض.
ووجـ ــود الـشـعــب ال ـيــوم فــي كل
شـ ــوارع الـجـمـهــوريــة يـعـنــي أن
ال ـع ــدو ل ــن يـحـقــق أبـ ــدا أه ــداف ــه
الشيطانية".
وأكــد أن المؤامرة األميركية
ضد بالده مصيرها الفشل.
ورأى ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي كـلـمـتــه
ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ــذکـ ــرى األرب ـع ـي ــن
للثورة أن دور إيران في المنطقة
"أصبح أكبر من أي وقت مضى،
ولــذا فــإن إيــران لن تستأذن من
أ حــد لتطوير صواريخها رغم
الضغوط المتنامة" مــن الــدول
التي وصفها بالمعادية ألنشطة
بالده الدفاعية.

سلة أخبار

باسيل وظريف في ختام مؤتمرهما الصحافي في بيروت أمس (أ ف ب)
اإليــرانـيــة لديها االسـتـعــداد الكامل للتعامل
مع الجمهورية اللبنانية على جميع الصعد،
ً
لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين" ،مؤكدا
أن "ه ــذه الـعــاقــات المميزة تـخــدم الشعبين
ً
الشقيقين ،وال ترتد سلبا عليهما".
والتقى ظريف وزير الخارجية والمغتربين
ح ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــال خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي مشترك مــع نظيره" :بحثنا بعض
األفكار ،وضــرورة التنسيق المشترك لوضع
خطة بيننا ،ومع الدولة السورية والمبادرة
الروسية".
وأعـلــن باسيل عــدم حضور لبنان مؤتمر
وارس ــو "لسببين ،أولهما حضور إسرائيل،
والـثــانــي الــوجـهــة الـمـعـطــاة ل ــه ،ونـحــن ننأى
بأنفسنا ،ويمكننا أن نكون بأي محور جامع".
وثمن الــوزيــر اإليــرانــي "الموقف اللبناني
ً
فيما يخص مؤتمر وارسو" ،مشددا على "اننا
ً
على ثقة بأن الحكومة الجديدة ستكون معبرا
للنهوض بلبنان على مختلف المستويات،

وإيــران ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني،
ونحن على ّ
أتم االستعداد إلى مد يد التعاون
للدولة اللبنانية في جميع األطر التي يراها
لبنان مناسبة".
في مــوازاة ذلــك ،بــدأ األمين العام لجامعة
الدول العربية أحمد أبوالغيط ،أمس ،لقاءاته
الرسمية في لبنان.
وقــال أبوالغيط ،بعد لقائه الرئيس عون:
"أتـمـنــى االسـتـقــرار والـنـمــو والـتـقــدم للبنان،
وناقشنا نتائج القمة االقتصادية ،التي عقدت
في  22يناير ،وواضح لي اهتمام الرئيس عون
بمتابعة قرارات القمة" ،مضيفا" :لم أرصد بعد
خالصات تقود إلى توافق حول عودة سورية
إلى الجامعة العربية".
ث ــم ان ـت ـقــل أبــوال ـغ ـيــط إل ــى الـ ـس ــراي ،حيث
اس ـت ـق ـب ـل ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وت ـ ــم خ ــال
االج ـت ـمــاع ع ــرض آخ ــر ال ـت ـطــورات فــي لبنان
والمنطقة ،واستكملت المباحثات على مائدة
غداء أقامها الرئيس الحريري للمناسبة.

يحتاج إلى اتفاقية جديدة

عـقــد تـحــالــف "س ــائ ــرون" ،ال ــذي يــرعــاه الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر ،وتحالف "الفتح" ،بزعامة
هادي العامري ،وهما أكبر كتلتين في البرلمان
الـعــراقــي ،اجتماعا تنسيقيا أمــس ،اتفقا خالله
على رفض وجود أي قوات أجنبية على األراضي
العراقية ،إال أن موقف العامري كان الفتا ،إذ شدد
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك مــع رئ ـيــس الــوفــد
التفاوضي لــ"ســائــرون" نصار الربيعي على أن
بقاء القوات االميركية بالعراق يحتاج الى اتفاقية
جديدة.
ويترأس العامري "ائتالف البناء" ،الذي يضم
تحالف الفتح و"ائ ـتــاف دولــة الـقــانــون" وحركة
"عـصــائــب أه ــل ال ـحــق" وفـصــائــل مسلحة وقــوى
سنية .ويعتبر هذا االئتالف مواليا إليران.
وقال العامري إن "اإلرهاب لم ينته والتحديات
مــوجــودة" ،مضيفا أن "الـتــواجــد األمـيــركــي وفقا
التـفــاقـيــة اإلطـ ــار االس ـتــرات ـي ـجــي م ــره ــون بطلب
عراقي في حال تعرضه العتداء من جهات أخرى
معادية ،لكننا نود إيضاح أمر مهم أن بقاء القوات
األجنبية واألميركية يحتاج إلى اتفاقية جديدة،
ألن القوات الموجودة حاليا ال مبرر لبقائها بعد
مـغــادرتـهــا ال ـعــراق ع ــام  ،2011مــا يعني انتهاء
صالحية االتفاقية السابقة".
وتابع" :أي شيء ال توجد فيه اتفاقية لن نقبل
ب ــه ،وس ـي ـكــون ل ـنــا م ــوق ــف م ــوح ــد ت ـج ــاه تــواجــد
القوات األميركية واألجنبية ،ولــن نميز بين أي
قــوات ســواء كانت أميركية أو تركية أو إيرانية
أو غيرها".
فــي المقابل ،قــال الربيعي" :اتفقنا على عدم
قبول تواجد أي قوات أجنبية في العراق" ،مضيفا
أن "المعاهدات التي يتم إبرامها مع جهات أخرى
دوليا ال تعني بقاء ها إلــى ما ال نهاية ،بل يتم

العمل بها وتعديلها وفق الظروف والمستجدات،
وقلنا إن بقاء القوات األجنبية مرهون بما تعلنه
الحكومة عن حاجتها لبقاء مستشارين أو خبراء
أو غيرهم بحسب الحاجة".
وكانت تقارير أفادت بأنه "تم جمع  75توقيعا
نيابيا حتى السبت الماضي ،ضمن جهود رامية
للحصول على النصاب القانوني لتمرير مشروع
قانون تقديم جدول زمني لخروج القوات األجنبية
من العراق ،وعلى رأسها األميركية ،ضمن سقف
ال يتجاوز  16شهرا" ،مبينة أن "هذا العدد يمثل
ربع البرلمان ،ومطلوب أن يصل العدد الى 160
لتمرير المشروع".
وبينما استبعد قائد القيادة العسكرية المركزية
األميركية الجنرال جوزيف فوتيل زيادة مستويات
قوات بالده في العراق ،لكنه ترك الباب مفتوحا أمام
احتمال تغير تركيبة الـقــوات لمساعدة الواليات
المتحدة على مواصلة الضغط على تنظيم داعش،
قال النائب عن محافظة األنبار فيصل العيساوي،
أمــس ،إن تواجد الـقــوات األميركية في المحافظة
"ي ـن ـح ـصــر" ف ــي  4م ـنــاطــق ص ـح ــراوي ــة وقــاعــدتــي
الحبانية وعـيــن األس ــد ،معتبرا أن خــروجـهــا من
البالد حاليا "ليس من مصلحة العراق".
وأوضــح العيساوي ان "أي حديث عن إخــراج
الـقــوات األجنبية عموما واألميركية خصوصا
هو موقف سابق ألوانــه ،قبل االستماع إلى رأي
الجهات األمنية والعسكرية واالستخبارية ،وهي
المعنية أساسا بالملف األمني".
وأردف" :علينا أوال قـبــل الـمـضــي فــي إص ــدار
قــرار ضد تلك القوات أن نسأل تلك األطــراف هل
هــي مستغنية فعال عــن قــوات التحالف الدولي
ب ـكــل خ ـبــراتــه وأج ـه ــزت ــه وإم ـك ــان ــات ــه الـعـسـكــريــة
واالستخبارية؟".

«الحشد» يغلق مقرين عسكريين في بغداد
قامت قوات أمنية تابعة لـ"الحشد الشعبي"
أمس بإغالق مقرين عسكريين في بغداد ،قالت
إنهما ينتحالن صفة "الحشد" .جــاء ذلــك بعد
أيام من اعتقال "الحشد" أوس الخفاجي األمين
العام لـ"كتائب العباس" ،بذريعة انتحال صفة
"الحشد" ،بينما قال مراقبون إنه اعتقل بسبب

ت ـصــاعــد مــواق ـفــه ال ــراف ـض ــة ل ـ ـ "ت ــدخ ــل إي ـ ــران"،
وآخــرهــا ات ـهــام ط ـهــران بــاغـتـيــال الـكــاتــب عــاء
مشذوب في النجف.
وطــالــب ائـتــاف "س ــائ ــرون" ،برعاية الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر ،أمس ،بتوحيد القرار
األمني في العاصمة.

أعلنت "الخارجية" البحرينية
أنها على علم بقرار القضاء
التايالندي وقف اإلجراءات
القضائية ضد العب كرة القدم
البحريني حكيم العريبي.
وشددت الوزارة في بيان،
على أن "حكم اإلدانة الصادر
عن القضاء البحريني بحق
العريبي ال يزال قائما ،ومن
حقه الطعن عليه أمام محكمة
االستئناف" .ولفت البيان إلى
أن "مملكة البحرين تؤكد من
جديد حقها في اتخاذ كل
اإلجراءات القانونية الالزمة
بحق العريبي".

لوليسغارد وغريفيث
بصنعاء للقاء الحوثيين

وصل رئيس بعثة المراقبين
األمميين لوقف إطالق
النار وإعادة االنتشار في
مدينة الحديدة الدنماركي
مايكل لوليسغارد ،أمس،
إلى العاصمة اليمنية
صنعاء قادما من عدن للقاء
المتمردين الحوثيين.
وقال مصدر يمني إن
المبعوث األممي الخاص
مارتن غريفيث سينضم إلى
لوليسغارد لبحث الخطة
الجديدة إلعادة االنتشار
بالحديدة ،في حين استقرت
المشاورات اليمنية الجارية
في األردن بشأن تبادل األسرى
والمعتقلين على قائمة أولية
تضم  2200أسير ،سيكونون
ضمن عملية التبادل التي تم
االتفاق عليها خالل مشاورات
السالم في السويد.

الهمامي يهاجم
«النهضة» والشاهد

هاجم المعارض التونسي
البارز ،الناطق الرسمي
باسم الجبهة الشعبية
اليسارية المعارضة حمة
الهمامي حركة "النهضة"
وأكد جدية االتهامات
الموجهة لقياداتها .وشدد
على أن التحالف بين رئيس
الحكومة يوسف الشاهد
والحركة أشبه بـ "تحالف
الثعالب ،لكونه بين طرفين
محتالين" ،محمال أطراف
الحكم المسؤولية عن تدهور
األوضاع بالبالد.
وقال الهمامي" :االتهامات
ضد النهضة .وتحديدا في
قضية الجهاز السري وعالقته
باالغتياالت السياسية ليست
كيدية ،وإنما مدعومة بوثائق
ومستندات قانونية.
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دوليات

واشنطن :عشرات آالف «الدواعش» في سورية والعراق
• فوتيل :سننسحب من سورية خالل أسابيع • «داعش» يتجه للعمليات االنتحارية شرق الفرات
• موسكو :حريصون على أمن إسرائيل • اتفاق تركي ـــ روسي على الحسم في إدلب

سوري يسير وسط الدمار في حلب القديمة أمس األول

رغم تمسكها بتنفيذ قرار
سحب قواتها البرية من
سورية خالل أسابيع ،حذرت
القيادة األميركية من أن
عشرات اآلالف من أعضاء
تنظيم داعش ًال يزالون
يشكلون خطرا في المنطقة،
مؤكدة قدرتهم على تأمين
الموارد ،والمحافظة على
أيديولوجيتهم المتطرفة.

فــي ظــل إط ـبــاق ق ــوات ســوريــة
الديمقراطية (قسد) الحصار على
تنظيم دا ع ــش فــي منطقة شــرق
الفراتّ ،قدر قائد القيادة المركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ج ــوزي ــف
فـ ــوت ـ ـيـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ــدد م ـق ــات ـل ــي
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وس ــوري ــة
بـ ـعـ ـش ــرات اآلالف ا ل ـم ـن ـت ـشــر يــن
والـمــوزعـيــن تـحــت ق ـيــادة ّ
تسهل
ً
عملهم ،موضحا أنه «مازال لديهم
ب ـع ــض الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ال ـ ـمـ ــوارد،
ومـ ــازالـ ــوا ي ـحــاف ـظــون ع ـلــى هــذا
النوع من األيديولوجيا المنحرفة
التي تدعم أهدافهم».
وتــوقــع فــوتـيــل ،خ ــال جولته
فــي المنطقة ب ــدء سـحــب الـقــوات
ً
األميركية من سورية تنفيذا ألمر
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب خ ــال
أســابـيــع ،لكنه ح ــذر مــن أن «هــذا
كله يحدده الوضع على األرض»،
ً
وتحديدا المعارك التي تخوضها
«قـســد» ضــد «داع ــش» شرقي دير
الــزور .وقال فوتيل ،الذي يشرف
على القوات األميركية في الشرق
األوسط« :أعتقد أننا على المسار
الصحيح ،ونقل األفراد أسهل من
نقل العتاد ،ولذا ما نحاول فعله
اآلن ه ــو م ــن ج ــدي ــد إخ ـ ــاء هــذه
المـ ـ ـ ــواد ،ه ـ ـ ــذه المعـ ـ ـ ــدات التـ ــي
ال نحتاج إليها».

ً
وردا َ على ما إذا كان سيتم نقل
نحو ألفي جندي من سورية إلى
ال ـع ــراق ال ـم ـجــاور حـيــث تحتفظ
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــأك ـث ــر مــن
خمسة آالف جـنــدي ،تــرك فوتيل
ً
الباب مفتوحا أمام احتمال تغيير
تركيبة ا ل ـقــوات للمساعدة على
مواصلة الضغط على «داع ــش»،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن «ن ـق ـل ـه ــم ك ـل ـهــم لـيــس
ً
منطقيا».

تحرير سورية
وبعد  4أيام من إبالغه أعضاء
الـتـحــالــف ال ــدول ــي بــأنــه سيعلن
ً
رس ـم ـيــا ت ـحــريــر كــامــل األراضـ ــي
م ــن «داع ـ ــش» األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل،
أع ــاد الرئيس األمـيــركــي التأكيد
ً
أن ــه سـيـسـيـطــر قــري ـبــا ع ـلــى 100
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أراض ـ ــي الـتـنـظـيــم
ً
المتشدد فــي ســوريــة ،متسائال،
فــي تـغــريــدة عـلــى «تــوي ـتــر»« :هــل
تصدقون ذلك؟».
و بـعــد تبني مجلس الشيوخ
ً
تشريعا يرفض قرار االنسحاب،
حذرت هيئة رقابية تابعة لوزارة
ال ــدف ــاع (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) األس ـب ــوع
ال ـمــاضــي مــن أن «داع ـ ــش» م ــازال
ً
يـمـثــل خـ ـط ــرا ،س ـي ـعــود لـلـظـهــور
ف ــي س ــوري ــة ع ـلــى األرج ـ ــح خــال

غوايدو :منع المساعدات جريمة ضد اإلنسانية
مادورو :قواتنا ستدافع عن أرضنا المقدسة بوجه «اإلمبراطورية»
ّ
حذر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو ،أمس
األول ،الجيش من مغبة منع دخــول المساعدات
اإلنسانية المكدسة في كولومبيا الــى فنزويال،
ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـت ـبــار ه ــذا ال ـع ـمــل «جــري ـمــة ضد
اإلنسانية».
وقــال غــوايــدو الــذي اعترفت به نحو  40دولة
رئيسا انتقاليا لفنزويال« ،على النظام أن يدرك أن
هناك مسؤوليات ال بد من ّ
تحملها .إنها جريمة
ضد اإلنسانية يا حضرات المسؤولين في القوات
المسلحة».
وج ـ ـ ــاء كـ ـ ــام غ ـ ــواي ـ ــدو ُب ـع ـي ــد م ـش ــارك ـت ــه فــي
ق ـ ــداس بـكـنـيـســة ت ـقــع ف ــي ح ــي الس مــرس ـيــدس
شــرق كــراكــاس ،برفقة زوجته فابيانا روزاليس
وطفلتهما البالغة عشرين شهرا.
وأض ــاف غــوايــدو ،ال ــذي يتولى أيـضــا رئاسة
البرلمان ،حيث للمعارضة أكثرية «إن العسكريين
يـتـحــولــون ال ــى جــاديــن ومـســؤولـيــن عــن أعـمــال
إبادة عندما يغتالون شبانا متظاهرين ،وعندما

يمنعون دخول مساعدات إنسانية» الى فنزويال.
وتتكدس أطنان من المواد الغذائية واألدوية
الـمــرسـلــة مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مـنــذ الخميس
الماضي ،بمخازن في بلدة كوكوتا بكولومبيا
قرب جسر تيانديتاس الذي يربط بين البلدين،
والـ ـ ــذي تـغـلـقــه الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة الـفـنــزويـلـيــة
بمستوعبات.
من جهته ،اعتبر الرئيس االشتراكي نيكوالس
مادورو ،أن القوات المسلحة ستدافع ببسالة عن
«أرضنا المقدسة بوجه اإلمبراطورية» ،وهو تعبير
يقصد به الواليات المتحدة.
وبعد ساعات من أمره بنشر مئات من عناصر
الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة ع ـنــد الـ ـح ــدود م ــع كــولــومـبـيــا
ال ـم ـجــاورة ،غ ـ ّـرد مـ ــادورو عـلــى «تــويـتــر» وعــرض
مشاهد لحماس الجنود وهم يــرددون بوجوده
شعارات مؤيدة له ،ويعيدون إطالق قسم الدفاع
عن الوطن و«األرض المقدسة».
(كراكاس  -أ ف ب)

مالي :دعوات الستقالة
رئيس الوزراء

دعا اثنان من أبرز رجال
الدين في مالي إلى استقالة
رئيس الوزراء سوميلو
بوبيي مايغا ،خالل تجمع
حاشد ،متهمين حكومته
بإفساح المجال لـ»الفساد
األخالقي» ،بعدما أثار
مايغا غضبا واسعا العام
الماضي ،إثر دعمه مشروعا
إلدخال كتب متعلقة بالتربية
الجنسية تنادي بمقاربة
متساهلة لمسألة المثلية
الجنسية .وقال اإلمام النافذ
محمود ديكو ،الذي يترأس
المجلس اإلسالمي األعلى،
ألنصاره إن «على المسلمين
أن يتحلوا باليقظة ،وأن
يحشدوا طاقاتهم من أجل
بلدهم ودينهم وكرامتهم».
من ناحيته ،أعلن عيسى
كوليبالي ،المتحدث باسم
ديكو ،على هامش التجمع،
«علينا مكافحة الفساد ،علينا
محاربة الفساد األخالقي.
نحن حماة األخالق».
(باماكو  -أ ف ب)

(أ ف ب)
ستة أشهر إلى  12ما لم يتواصل
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـلـ ـي ــه ،وس ـي ـس ـت ـع ـيــد
السيطرة على بعض األراضي.
وعلى األرض ،استكملت «قسد»
بــدعــم أم ـيــركــي ،أم ــس ،هجومها
في الكيلومترات األخيرة لتنظيم
داعش في ريف دير الزور الشرقي
في أقصى شرق سورية بمحاذاة
الحدود العراقية.
وأشار مدير المرصد السوري
رامي عبدالرحمن إلى تقدم بطيء
بسبب عوائق عدة ،منها األلغام
والقناصة وأنفاق حفرها «داعش»
فــي المنطقة ،ويـضــاف إلــى ذلــك،
وجـ ــود أسـ ــرى لــديــه م ــن «ق ـســد»،
وإعدام بعضهم.
ووفــق المتحدث باسم «قسد»
مـصـطـفــى بــالــي ،تـمــت الـسـيـطــرة
ً
ح ـ ـتـ ــى اآلن ع ـ ـلـ ــى  41م ــو قـ ـع ــا
ً
لـ«داعش» ،مشيرا إلى أنه من 400
إلى  600من عناصره يتحصنون
في الجيب الواقع ببلدة الباغوز
ش ــرق ن ـهــر الـ ـف ــرات ،وم ــن بينهم
مـقــاتـلــون أجــانــب ،مــع نـحــو 500
إلى ألف مدني.
ونشرت وسائل إعالم أميركية،
بينها « »CNNو«أسوشيتد برس»،
ً
ص ـ ــورا لـلـقـصــف األم ـي ــرك ــي على
ال ـبــاغــوز ،ورافـقـهــا إط ــاق قنابل
ض ــوئـ ـي ــة فـ ـ ــوق الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي

سلة أخبار

شاناهان في كابول
وخليل زاد يزور  6دول

يتحصن فيها مقاتلو التنظيم.
وإذ نبه بالي إلى صد «قسد»
بــدعــم أميركي هجمات مـضــادة،
اتـ ـ ـج ـ ــه «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
انتحارييه لفك إطـبــاق الحصار
ع ـل ـيــه ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ــوري ــة-
العراقية.
وذكرت وكالة «أعماق» ،التابعة
ل ــه ع ـب ــر «تـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام» ،أن عـمـلـيــة
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــادي ــة ث ـن ــائ ـي ــة ض ــرب ــت
ً
ً
تجمعا كرديا في الباغوز بناحية
السوسة في ريف دير الزور ،كما
ً
عرضت تسجيال إلعدام أسيرين
من «قسد» ،وقعا بيد التنظيم في
األيام الماضية.

أمن إسرائيل
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أكـ ــد نــائــب

وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ريــاب ـكــوف ،أم ــس ،ال ـحــرص على
أمــن إســرائـيــل ،رغــم أن ضرباتها
الموجهة إلــى ســوريــة واألهــداف
المرتبطة بإيران بشكل أو بآخر،
غير قانونية وغير مبررة.
ف ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،ق ـ ــام وزي ــر
الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
بـ ــزيـ ــارة ألنـ ـق ــرة أجـ ـ ــرى خــال ـهــا
م ـب ــاح ـث ــات م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـتــركــي
خلوصي أك ــار ،حــول مستجدات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ع ـ ـمـ ــوم سـ ــوريـ ــة،
وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة إدلـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
التحديد.
ويأتي لقاء شويغو وأكار ،في
ظل تصعيد موسكو لهجتها عن
الــوضــع فــي إدل ــب وتـحــدثـهــا عن
عملية عسكرية محتملة ومنظمة،
ً
وأ يـضــا قبيل القمة الثالثية في

مــديـنــة ســوتـشــي يــوم  14فبراير
الـ ـ ـج ـ ــاري ،بـ ـي ــن رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــدول
الضامنة لمسار أستانة التركي
رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان والــروســي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
ح ـســن روح ــان ــي ،لـمـنــاقـشــة عــدة
ق ـض ــاي ــا م ـن ـهــا ت ـش ـك ـيــل الـلـجـنــة
الدستورية السورية ،وانسحاب
القوات األميركية من شرق الفرات
والـحـفــاظ عـلــى االت ـفــاق الـتــركــي-
الــروســي ،الــذي ينص على إقامة
منطقة منزوعة السالح ومحاربة
«التنظيمات اإلرهابية».
وعقب االجتماع أكــد شويغو
وآكار أن البلدين اتفقا على اتخاذ
قرارات حاسمة الستقرار إدلب.
(عواصم -وكاالت)

ترامب سيبني «الجدار» من دون موافقة الكونغرس

ً
ً
ً
البيت األبيض ال يستبعد إغالقا حكوميا جديدا
لم يستبعد البيت األبيض احتمال حصول
«إغ ـ ــاق» حـكــومــي جــديــد إذا لــم يـتــم التوصل
إلى اتفاق بحلول  15فبراير مع الديمقراطيين
ب ـش ــأن ت ـمــويــل الـ ـج ــدار الـ ــذي ي ــرغ ــب الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب في بنائه على الحدود
مع المكسيك.
وصرح األمين العام للبيت األبيض بالوكالة
مـيــك مــالـفــانــي ،لشبكة «فــوكــس ن ـي ــوز» ،أمــس
ً
األول ،أن «اإلغــاق الحكومي ال يــزال مطروحا
في المبدأ .ال يمكننا الوصول إلى هنا لكن هذا
ً
الخيار ال يزال متاحا للرئيس وسيبقى».
وقال« :سنأخذ المال الذي يمكننا الحصول
عليه ،وسنبحث بعدها عن مال في أمكنة أخرى
بـشـكــل قــانــونــي ،ب ـهــدف تــأمـيــن ه ــذه ال ـحــدود
الجنوبية ،وسيتم بناء الجدار مع أو من دون
الكونغرس».
ويـتـيــح قــانــون ص ــادر ع ــام  1976للرئيس
األميركي إعــان «حــال طــوارئ وطنية» تمنحه

صــاحـيــات اسـتـثـنــائـيــة ،لـكــن خ ـطــوة مــن هــذا
القبيل ستثير معركة سياسية قضائية شرسة،
لذلك لم يقدم ترامب على هذه الخطوة حتى اآلن.
وفي  25يناير ،تم التوصل إلى اتفاق إلنهاء
الشلل الجزئي لإلدارات األميركية بعد  35عاما
من اإلغالق األطول في تاريخ الواليات المتحدة.
وينص االتفاق على تمويل اإلدارات الفدرالية
المعنية حتى  15فبراير ،موعد بــدء «إغــاق»
جديد محتمل بسبب عدم وجود اتفاق.
من ناحية أخرى ،رد الرئيس األميركي على
معلومات أفادت بأنه يمضي الجزء األكبر من
وقت عمله دون أن يفعل شيئا ،بينما يواصل
البيت األبيض التحقيق لمعرفة مصدر تسريب
المعلومات المركبة عن برنامج عمل الرئيس.
وردا على وثيقة نشرها األسبوع الماضي
م ــوق ــع «أكـ ـسـ ـي ــوس» اإلل ـك ـت ــرون ــي اإلخـ ـب ــاري،
ومفادها أن الساعات الخمس األولــى من يوم
ترامب يطلق عليها اسم «وقت مخصص لرئيس

السلطة التنفيذية» ،كتب الرئيس على «تويتر»:
«عندما تستخدم عبارة وقت مخصص لرئيس
السلطة التنفيذية ،فهذا يعني أنني أعمل وال
أرتاح» ،مؤكدا« :في الواقع أنا أعمل على األرجح
أكثر من أي رئيس سابق».
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعلنت الـسـيـنــاتــورة إيمي
كلوبوشار ،أمس األول ،ترشحها لالنتخابات
الرئاسية غــداة إعــان زميلتها إليزابيث وارن
خــوضـهــا ال ـس ـبــاق ،لـتـنـضــم بــذلــك إل ــى الئـحــة
الديمقراطيين الذين يتنافسون لمحاولة إلحاق
هزيمة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في
اقتراع  .2020ولم يمنع تساقط الثلج والحرارة
المتدنية ،التي اقتربت من  10درجــات مئوية
تحت الصفر ،السيناتورة البالغة  58عاما من
إط ــاق حملتها االنتخابية بــرســالــة تفاؤلية
ترمي إلى توحيد صفوف األميركيين أيا يكن
انتماؤهم.
(واشنطن  -وكاالت)

«الخارجية» المصرية :أزمة سد النهضة فنية
والدور التركي في ليبيا مقلق

وصل القائم بأعمال وزير
الدفاع األميركي باتريك
شاناهان ،أمس ،إلى كابول،
في زيارة مفاجئة لم يعلنها
مسبقا لدواع أمنية ،أجرى
خاللها سلسلة لقاءات ،أبرزها
مع الرئيس أشرف غني .إلى
ذلك ،يترأس زلماي خليل
زاد ،الدبلوماسي األميركي،
األفغاني األصل ،وفدا يضم
ممثلين عن وكاالت أميركية
عدة ،في جولة تستمر حتى 28
فبراير الجاري ،وتشمل  6دول
هي بلجيكا وألمانيا وتركيا
وقطر وأفغانستان وباكستان،
بهدف تسهيل الحوار بين
أطراف النزاع األفغاني.
(كابول  -أ ف ب)

بريطانيا تستعرض
«عضالتها» بعد «بريكست»

أعلن وزير الدفاع البريطاني
جافين وليامسون ،أمس ،أن
شعار «بريطانيا العالمية»،
الذي رفعته رئيسة الوزراء
المحافظة تيريزا ماي ،ليس
مجرد تعبير بليغ ،ألن المملكة
المتحدة ستكون مستعدة
الستعراض عضالتها
العسكرية بعد مغادرة
االتحاد االوروبي ،في اشارة
إلى «بريكست» .وأضاف
وليامسون« :بما أن اللعبة
العالمية الجديدة ستكون في
ملعب عالمي ،يجب أن نكون
مستعدين للتنافس من أجل
مصالحنا وقيمنا بعيدا كل
البعد عن الوطن».
(لندن  -رويترز)

جنيف :منع موظفي الدولة
من ارتداء رموز دينية

«الداخلية» تتجه إلى تقنين اإلخطار األمني المسبق لتأجير الشقق السكنية
●

القاهرة  -حسن حافظ

عـقــب قـمــة ثــاثـيــة بـيــن زعـمــاء
م ـصــر والـ ـس ــودان وإث ـيــوب ـيــا في
أديس أبابا أمس األول ،لمناقشة
ملف ســد النهضة ،اعـتــرف وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،س ــام ــح
ش ـ ـكـ ــري ،بـ ـ ــأن األش ـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـعــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ش ـ ـهـ ــدت رك ـ ـ ـ ـ ــودا فــي
التفاوض حول سد النهضة ،في
ظل مخاوف مصرية من أن يؤثر
السد على حصتها التاريخية من
مـيــاه نهر النيل الـمـقــدرة ب ـ 55.5
م ـل ـيــار م ـتــر مـكـعــب س ـنــويــا ،ولــم
ينف وجود اختالف في وجهات
ِ
ال ـن ـظ ــر ح ـ ــول ق ـض ـيــة فـ ـت ــرة م ــلء
بحيرة السد.
وت ـ ــاب ـ ــع ش ـ ـكـ ــري ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
مشتركة مع فضائيات مصرية من
العاصمة اإلثيوبية أديــس أبابا
م ـســاء أم ــس األول ،عـلــى هــامــش
مشاركة بالده في القمة اإلفريقية:

«لحل هذا الركود تمت الدعوة إلى
عقد اجتماع في القاهرة  20فبراير
الـجــاري ،يشمل وزراء الخارجية
والــري في البلدان الثالثة لبحث
المستجدات».
وأوضـ ــح أن ــه ت ــم خ ــال القمة
بين الرئيس عبدالفتاح السيسي
ونظيره الـســودانــي عمر البشير
ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي آبــي
أحمد ،إعادة التأكيد على األسس
ال ـت ــي أقـ ــرت ف ــي ات ـف ــاق ال ـم ـبــادئ
الموقع فــي م ــارس  ،2015والتي
تنص على عدم اإلضرار بمصالح
م ـص ــر ال ـم ــائ ـي ــة وق ـ ـبـ ــول ح ـقــوق
إثيوبيا في التنمية.
ينف شكري وجود بعض
ولم ِ
الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـع ــالـ ـق ــة ،إذ ت ـح ــدث
صــراحــة عــن أن ال ــدول الـثــاث لم
تـتــوصــل بـعــد إل ــى رؤي ــة مــوحــدة
بــال ـن ـس ـبــة لـكـيـفـيــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
ق ـض ـيــة مـ ــلء خـ ـ ــزان ال ـس ــد وم ــدة
الـتـشـغـيــل ،إال أن ــه أك ــد أن مصر

تؤمن بأن القضية فنية وعلمية
«وال يجب أن تسيس أو توظف
في شيء آخر» ،لذا فمصر عازمة
على الوصول إلــى حلول ترضي
جميع األط ــراف .وتتمسك أديس
أبــابــا بفترة مــلء لـخــزان الـســد ال
تتجاوز ثــاث سـنــوات ،فــي حين
تطالب القاهرة بمدها إلى سبع
سنوات على األقل.

تدخالت تركية
وحـ ــول أم ــن م ـصــري الـقــومــي
مــع جارتها الغربية ليبيا ،قال
ش ـك ــري إن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي تـلـعـبــه
تركيا في بعض الــدول وخاصة
ليبيا «دور مقلق» ،وإن القاهرة
ال تقبل أن يمتد هــذا ال ــدور إلى
دول أخــرى في القارة اإلفريقية،
الفتا إلــى وجــود جهات تتدخل
فــي الـشــأن الليبي وتـقــدم الدعم
والسالح للتنظيمات اإلرهابية،

ف ــي إش ـ ــارة ،عـلــى م ــا ي ـب ــدو ،إلــى
أنـقــرة المتهمة مــن قبل القاهرة
وق ــوات الجيش الوطني الليبي
ب ـق ـيــادة خـلـيـفــة حـفـتــر ،بتمويل
مـيـلـيـشـيــات اإلخ ـ ــوان ف ــي غــربــي
ليبيا بالسالح.
وشــدد الــوزيــر المصري على
أن الـ ـ ــدول الـمـعـنـيــة وأج ـهــزت ـهــا
ترصد عمليات الدعم التي تقدم
للتنظيمات اإلرهابية في ليبيا،
مـطــالـبــا الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي بــأن
يحافظ على مصداقيته عندما
ي ـع ـق ــد ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ل ـم ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـيــه ،وأن
يواجه الحقائق ويتعامل معها
بشكل صريح ،الفتا إلى أن مصر
تعرف مصالحها جيدا ولديها
القدرة على الدفاع عنها.
وتـ ـط ــرق ش ـك ــري إلـ ــى حليفة
تركيا ،دولة قطر ،معتبرا أن قرار
مقاطعتها من مصر والسعودية
واالم ـ ــارات والـبـحــريــن اتـخــذ من

ّ ً
متحدثا في قمة االتحاد اإلفريقي الـ  32في أديس أبابا أمس
السيسي
أجل أن «نعفي أنفسنا من النتائج
السلبية لسياسات قطر».
ف ــي خ ـط ــوة ل ـت ـعــزيــز الـقـبـضــة
األم ـن ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة اإلرهـ ـ ــاب
ال ــذي يـضــرب مـصــر ،ب ــدأت وزارة
الداخلية خطوات إصدار تشريع
يـجـبــر أصـ ـح ــاب الـ ـعـ ـق ــارات على
إخطار األجهزة األمنية بعمليات
تــأج ـيــر وب ـي ــع ال ـش ـقــق الـسـكـنـيــة
المفروشة واإليـجــار الجديد ،أو
ال ـمـنـشــآت الـسـكـنـيــة ال ـتــي تـكــون
تحت اإلنشاء ،والتي قد تتخذها
العناصر الـخــارجــة عــن القانون
كملجأ لتجنب المالحقات األمنية.
وعـ ـ ـق ـ ــدت «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ن ـ ــدوة
ب ـع ـنــوان «ال ـش ـعــب وال ـشــرطــة في
صناعة األم ــن ...نحو مجتمع ال

ي ــأوي اإلره ـ ــاب وال ـجــري ـمــة» ،في
مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة
أمس ،لمناقشة إجراءات التعديل
ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـم ـق ـت ــرح بـتـغـلـيــظ
العقوبات على المالك الذي ال يبلغ
عن بيانات المستأجرين للعقارات
والــوحــدات السكنية المفروشة،
وهو التشريع الذي يتوقع أن يقره
البرلمان فور العرض عليه.
الصفحة الرسمية لـ «الداخلية»
على «فيسبوك» ،قالت إن الوزارة
ت ــدرس األخ ــذ ب ـهــذه الـتــوصـيــات
«في إطار حرص السياسة األمنية
ال ـم ـع ــاص ــرة ع ـل ــى إبـ ـ ـ ــراز أه ـم ـيــة
تــوا صــل جمهور المواطنين مع
األج ـهــزة األمـنـيــة للمساهمة في
ضبط الجناة واإلرهابيين ،وكذا

(أ ف ب)

إجهاض مخططاتهم التي تهدد
أمن وسالمة المجتمع».

تطوير القطارات
في غضون ذلك ،قال وزير النقل
والـمــواصــات ،هشام عــرفــات ،إن
الحكومة المصرية لن تخصص
مرفق السكك الحديدية .وأضاف
ف ــي تـصــريـحــات ل ــه عـلــى هــامــش
زيارته لمحافظة أسوان (جنوبي
مصر) أمــس ،أن ما يجري حاليا
هـ ـ ــو م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـح ـك ــوم ــة
والقطاع الخاص لتطوير منظومة
السكك الحديدية بما يقدم خدمة
للركاب بالكيفية التي تحقق حالة
الرضا المطلوبة.

صوت الناخبون في كانتون
جنيف ،أمس األول ،لمصلحة
قانون يمنع المسؤولين
المنتخبين والموظفين في
اإلدارات الرسمية من ارتداء
إشارات ظاهرة تعكس
االنتماء الديني .وأيد أكثر
من  55في المئة من الناخبين
هذا القانون .وتبنى برلمان
كانتون جنيف ،الذي يسيطر
عليه اليمين ،هذا القانون في
أبريل ،لكن اليسار المتطرف
و«حزب الخضر» والمنظمات
النسوية والمجموعات
المسلمة جمعت ما يكفي
من األصوات إلجراء استفتاء
للرأي العام .ويرى معارضو
هذا القانون أنه تمييزي،
ويستهدف المسلمات.
(جنيف  -أ ف ب)

دوليات 24
ً
حزب سالفيني يحقق فوزا في انتخابات إقليمية بإيطاليا
ةديرجلا
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• لوبن :ماكرون يستخدم الدبلوماسية ألغراض انتخابية • أوربان يدعو إلى حماية مسيحيي أوروبا من الهجرة
قبل شهرين من انتخابات
البرلمان األوروبي المقررة
المقبل ،التي ًيتوقع
في مايو
ً
أن تشهد فوزا كاسحا
ّ
المتشدد،
للشعبويين واليمين
حقق حزب «الرابطة» ً ً
اليميني المتطرف ،فوزا كبيرا
في انتخابات إقليمية ،في
وقت أطلق رئيس الوزراء
حملته
المجري فكتور أوربان ً
لالنتخابات األوروبية ،داعيا
الناخبين «للدفاع عن الشعوب
المسيحية في أوروبا».

ظهر حزب "الرابطة" اليميني
ال ـم ـت ـطــرف ،الـ ــذي يـنـتـمــي إلـيــه
وزير الداخلية اإليطالي ،ماتيو
ً
ً
س ــالـ ـفـ ـيـ ـن ــي ،راب ـ ـ ـحـ ـ ــا رئ ـي ـس ـي ــا
فــي انـتـخــابــات اقـلـيــم أبــروت ــزو
التي جــرت ،أمــس األول ،بينما
واجــه الحزب الحاكم اآلخــر في
إيطاليا ،وهو "حركة  5نجوم"،
المناهض للمؤسسات ،هزيمة
قاسية.
وفاز "الرابطة" ،بنحو  28في
المئة من األصوات ،وهي نسبة
تـ ـ ّق ـ ّـدر ب ـض ـعــف ال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
حققها في االنتخابات العامة
التي جــرت فــي الـعــام الماضي،
ما يؤكد زيــادة شعبية الحزب
القومي المناهض للهجرة.
ومن الممكن أن تؤدي نتائج
انتخابات أبــروتــزو ،إلــى تفاقم
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات داخ ـ ـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة
الـشـعـبــويــة ،إذ يـتـسـبــب تباين
الـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــوظ ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـي ــن
ال ـحــزب ـيــن ،ف ــي ج ـعــل اس ـت ـمــرار
االئتالف بينهما صعبا.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،لـ ـ ــم ت ـح ـصــل
"حــركــة  5ن ـجــوم" ،الـحــزب األول
فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات
تشريعية حصدت خاللها  32في
المئة من األصــوات ،إال على 19
ّ
فــي المئة مــن األص ــوات ،وحلت
ب ـعــد ي ـســار ال ــوس ــط ال ـم ـعــارض
( 31في المئة) .وتفقد "حركة 5
نجوم" زخمها منذ تشكيل أول

حكومة شعبوية في يونيو ،في
بلد مؤسس باالتحاد األوروبي.

لودريان
إلــى ذلــك ،قــال وزيــر الخارجية
ال ـف ــرن ـس ــي ج ـ ــان إي ـ ــف ل ــودري ــان
للصحافيين فــي الــدوحــة ،أمــس،
ردا ع ـل ــى س ـ ــؤال عـ ــن اس ـت ــدع ــاء
بــاريــس لـسـفـيــرهــا فــي رومـ ــا ،إن
"الـعــاقــات بين فرنسا وإيطاليا
ال تسير على وتيرة واحدة ،لكنها
متسقة على خط واحد مع قطر".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء ال ـس ـف ـي ــر
الـفــرنـســي ل ــدى رومـ ــا ،الخميس
ال ـمــاضــي ،بـعــد ل ـقــاء جـمــع نائب
رئيس ال ــوزراء اإليطالي لويجي
دي مايو مع ناشطين من حركة
"السترات الصفراء" في فرنسا.

لوبن
في المقابل ،استنكرت رئيسة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف
ال ـف ــرن ـس ــي "الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع ال ــوط ـن ــي"
مــاريــن لــوبــن ،أمــس" ،االسـتـخــدام
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــي
للدبلوماسية" مــن قبل الرئيس
إيمانويل ماكرون.
وقــالــت إلذاع ــة "فــرانــس إنـتــر":
"هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام سـ ـي ــاس ــي
ً
للدبلوماسية ،أجــده مقلقا جــدا،
من جانب ماكرون ألنه يريد بأي

ثمن أن يظهر كمعارض للسياسة
التي يعتمدها سالفيني (حليف
لــوبــن) ،ورئيس ال ــوزراء المجري
فكتور أوربــان ،األمــر الــذي وضع
بلدينا الحليفين منذ وقت طويل
ً
جدا ،في أزمة".
واعتبرت أن الرئيس الفرنسي
"مـ ـ ـل ـ ــيء ب ــالـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات"" ،ف ـه ــو
يريد إزالــة الحدود ويدعم إقامة
فدرالية أوروبية ،وتشكيل لوائح
ان ـت ـخــاب ـيــة ع ــاب ــرة ل ـل ـح ــدود" في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،لـكـنــه
"ي ـغ ـضــب م ــن مـ ـس ــؤول سـيــاســي
إي ـطــالــي ي ـت ـحــدث ال ــى نــاشـطـيــن
سياسيين في فرنسا" .وانتقدت
ل ــوب ــن "الـ ـت ــدخ ــات واالس ـت ـن ـكــار
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزدوج الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر" ،ف ـم ــن
ج ـه ــة "عـ ـن ــدم ــا ي ــدع ــو (ال ــرئ ـي ــس
األميركي السابق ب ــاراك) أوباما
إل ــى ال ـت ـصــويــت ل ـم ــاك ــرون ،يجد
ً
الجميع ذلك مذهال .وعندما يأتي
(ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب)
إردوغــان إلى ستراسبورغ لعقد
ً
اجتماع كبير ال أحد يقول شيئا".
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ب ــدأ وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــر ًك ـ ــي م ــاي ــك
بــومـبـيــو ،أم ــس ،جــولــة أوروب ـيــة
م ــن ب ــودابـ ـس ــت ،ح ـيــث اسـتـقـبـلــه
رئيس الــوزراء المجري المعجب
بــالــرئـيــس دونــالــد تــرامــب .وأول
من أمس ،أطلق أوربان في خطابه
عن حال األمة ،حملته لالنتخابات
االوروبية ،التي قال إنها "تعتبر

مجريون يتظاهرون بعد إلقاء أوربان خطابه في بودابست مساء أمس األول (رويترز)
ً
ً
مفترقا تاريخيا ألوروبا" .وأعلن
ً
أيضا رزمة اجــراءات في مقدمها
خ ـفــض ال ـض ــرائ ــب ودع ـ ــم االس ــر
لمساعدتها في إنجاب عدد اكبر
م ــن االطـ ـف ــال ،ف ــي خ ـط ــوة اعـتـبــر
انـهــا تعالج مشكلة تــراجــع عدد
السكان في بالده بدل اللجوء الى
استقبال مهاجرين.
ّ
وحذر من التصويت لألحزاب
المؤيدة للهجرة في االنتخابات،

ّ
وقــال إن أولئك الذين "يصوتون
للهجرة والمهاجرين ألي سبب
ي ـ ـخ ـ ـل ـ ـقـ ــون ش ـ ـعـ ــوبـ ــا م ـخ ـت ـل ـط ــة
ً
األع ـ ــراق" ،مـعـتـبــرا أن المجريين
يــواجـهــون مـجــددا "أول ـئــك الذين
س ـي ـم ـح ــون ت ـق ــال ـي ــدن ــا ودول ـ ـنـ ــا
القومية".
وأضاف أن "التقاليد التاريخية
في دول المهاجرين وصلت إلى
نهايتها ،في مثل هذه البلدان يتم

خلق عالمين مسيحي وإسالمي
عبر تقليص نسبة المسيحيين
ً
باستمرار" ،داعيا الناخبين إلى
الــدفــاع عــن الـشـعــوب المسيحية
في أوروبا.
ّ
وتـ ــابـ ــع أن "ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة جـلـبــت
ارت ـ ـفـ ــاع ال ـج ــري ـم ــة ،وخ ـصــوصــا
الجريمة ضد النساء ،اضافة الى
فيروس اإلرهاب" .ورفض اوربان
زيادة عدد المهاجرين في اوروبا

ل ـم ـعــال ـجــة م ـش ـك ـلــة ت ــراج ــع ع ــدد
الـمــوالـيــد ،مـعـتـبــرا األم ــر بمثابة
"استسالم".
وقال" :نحن ال نريد فقط أرقاما،
نريد أطفاال مجريين" ،معلنا إعفاء
الـمـجــريــات ال ـلــواتــي يـلــدن أربـعــة
أطفال أو أكثر من ضريبة الدخل
الشخصي مدى الحياة.
(روما ،باريس ،بودابست -
وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

األبيض في مواجهة غامضة أمام ذوب آهن بأصفهان
أحمد حامد

يلتقي عند السادسة والنصف
من مساء اليوم فريق الكويت
لكرة القدم مع نظيره ذوب
آهن اصفهان في إيران،
ضمن التصفيات التأهيلية
لدوري أبطال آسيا والتي تقام
من مباراة واحدة بنظام خروج
المغلوب.

ي ــدخ ــل ف ــري ــق الـ ـك ــوي ــت ل ـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ثـ ــانـ ــي جـ ـ ـ ــوالت ال ـم ـل ـحــق
ال ـم ــؤه ــل ل ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال آس ـي ــا،
ً
وذلـ ــك ع ـنــدمــا ي ـحــل ض ـي ـفــا على
ذوب آهن أصفهان اإليراني على
استاد فوالذ شهر عند السادسة
والنصف من مساء اليوم.
ويتطلع األبيض إلى استكمال
مـ ـ ـش ـ ــواره الـ ـصـ ـع ــب ،ال ـ ـ ــذي بـ ــدأه
بالفوز على الوحدات األردني في
العاصمة عمان األسبوع الماضي،
حيث يفصله عن التأهل مواجهة
الفريق اإليراني ،والغرافة القطري
فـ ــي  19ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،كـ ـم ــا يـتـطـلــع
إل ــى كـســر الهيمنة اإليــران ـيــة في
مواجهات الفرق الكويتية ،التي
لم تتمكن من تحقيق أي فوز على
األراضي اإليرانية.
وتعتبر مواجهة القادسية في
دوري أبطال آسيا عام  2006أمام
فريق فوالذ اإليراني هي األخيرة
ع ـلــى ص ـع ـيــد األنـ ــديـ ــة ،إذ خسر
األصفر هناك بسداسية نظيفة،
وحـقــق الـفــوز فــي م ـبــاراة الـعــودة
بهدفين من دون رد.
ووص ــل الـكــويــت ،أم ــس األول،
إل ــى مــديـنــة أص ـف ـهــان اإليــران ـيــة،
" 340كم" شمال العاصمة طهران،
على متن طائرة خاصة ،وخاض
ت ــدريـ ـب ــا خ ـف ـي ـف ــا عـ ـل ــى ال ـم ـل ـعــب
ال ـفــرعــي ل ـصــاحــب االس ـت ـضــافــة،
في حين شهد يوم أمس التدريب
الــرئ ـي ـســي ع ـلــى مـلـعــب ال ـم ـبــاراة
"استاد فوالذ شهر" والذي يتسع
لـ  25ألف متفرج.
وبدت المعنويات مرتفعة في
صـفــوف الـكــويــت فــي ظــل اكتمال
صـ ـف ــوف ال ــاعـ ـبـ ـي ــن بــاس ـت ـث ـنــاء
عبدالله البريكي ،نـظــرا لظروف
عمله ،وعدم وجود أي عوائق في
رحلتهم إلى أصفهان ،األمر الذي
منح الجهاز الفني بقيادة محمد
عبدالله أريحية كبيرة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،عـ ــول أص ـح ــاب
األرض ،الفريق اإليراني ،على فتح
مدرجات ملعب المباراة بالمجان
مــن أج ــل ج ــذب الـجـمــاهـيــر لدعم
ذوب آهن.

توليفة ثابتة

الفريق خاض
التدريبات
بمعنويات
مرتفعة وصفوف
مكتملة

ومن خالل تدريبات األبيض،
ف ــإن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـلـكــويــت لن
يـغــامــر ب ــإج ــراء ت ـبــديــات كثيرة
على توليفة الفريق التي خاضت
المباراة األولى أمام الوحدات ،مع
إمكانية منح مهام جديدة لبعض
الــاع ـب ـيــن الس ـي ـمــا فـيـمــا يخص
الدعم الهجومي.

العبو األبيض في لقاء سابق
وطـ ــالـ ــب ع ـب ــدال ـل ــه ال ــاع ـب ـي ــن
بــالـتــركـيــز فــي كــل أوقـ ــات الـلـقــاء،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن عـ ــامـ ــل األرض
والجمهور سيكون في مصلحة
ال ـم ـنــافــس ،كـمــا طــالــب ب ـضــرورة
استغالل الفرص من أجل إجهاض
أي طـمــوح ألص ـحــاب األرض في
المباراة.
وتـ ـ ـض ـ ــم تـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لمواجهة الفريق اإليراني حميد
ال ـ ـقـ ــاف فـ ــي حـ ــراسـ ــة الـ ـم ــرم ــى،
وفــي الــدفــاع حميد مـيــدو ،وفهد
الهاجري ،وحسين حاكم ،وسامي
الـ ـص ــان ــع ،وفـ ــي ال ــوس ــط ع ـصــام
العدوة ،وطالل الفاضل ،وشريدة
الشريدة ،على أن يتواجد فيصل
زايد وجمعة سعيد على األطراف،
وفي المقدمة يعقوب الطراروة.
ويتطلع الكويت إلى استقصاء
حالة الفريق اإليــرانــي فــي بداية
المباراة ،السيما أن المعلومات
الـمـتــوافــرة عــن الـفــريــق بــوجــوده
في المركز  14بالدروي اإليراني
غير كافية للمغامرة الهجومية
في البداية.
وس ـت ـك ــون الـ ـق ــوة الـهـجــومـيــة
لـلـكــويــت مـتـمــركــزة ف ــي األط ــراف
بــوجــود جـمـعــة سـعـيــد ،وفيصل
زايـ ــد ،ومـنـحـهـمــا حــريــة الـحــركــة

داخــل العمق الهجومي ،على أن
يـعــاونـهـمــا إض ــاف ــة ،إل ــى يعقوب
الـ ـط ــراروة ،كــل مــن حـمـيــد مـيــدو،
وط ـ ــال ف ــاض ــل ،وك ــذل ــك ســامــي
الصانع.
ويـ ـحـ ـتـ ـف ــظ األب ـ ـي ـ ــض ب ــورق ــة
ال ـبــرازي ـلــي ل ــوك ــاس عـلــى مقاعد
ال ـبــدالء ،إلــى جــانــب طــال جــازع،
وفهد حمود ،وشاهين الخميس،
ف ــي ح ـي ــن ل ــم ي ـس ـجــل ال ـتــون ـســي
حمزة لحمر ،ومـشــاري غنام في
القائمة اآلسيوية مع الفريق.

صورة مغايرة
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ــأم ــل ال ـف ــري ــق
اإليراني الظهور بصورة مغايرة
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاده عـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــواء
الـمـنــافـســة فــي الـمــوســم الـحــالــي،
ووجـ ـ ـ ــوده ب ـي ــن الـ ـف ــرق ال ـم ـه ــددة
بالهبوط من الدوري الممتاز.
واخ ـت ـت ــم ذوب آهـ ــن ال ـمــوســم
ال ـم ــاض ــي ف ــي م ــرك ــز ال ــوص ــاف ــة،
وهو ما أهله للوجود في الملحق
اآلسيوي.
يــذ كــر أن المرحلة اإلقصائية
المقبلة في ملحق دوري األبطال
تشهد مـنــح  8بـطــاقــات مباشرة
لدوري األبطال.

عبدالله :المواجهة صعبة
وال نعاني الضغوط
أكــد م ــدرب الكويت لـكــرة الـقــدم محمد
عبدالله أن فريقه في مهمة صعبة بملحق
دوري أبطال آسيا ،من أجل بلوغ دوري
المجموعات ،مشيرا إلى أن مواجهة ذوب
آهن المقررة بينهما اليوم لن تكون سهلة.
وقال عبدالله ،في المؤتمر الصحافي
الـ ـ ــذي ع ـق ــد أمـ ـ ــس ،إن ف ــري ـق ــه ال ي ـعــانــي
ضغوطا قبل المواجهة اإليرانية ،مشيرا
إلــى أن عامل الجمهور قد يمثل ضغطا
على صاحب األرض وليس على فريقه.
وأضاف أن الصورة فيما يخص الفريق
اإلي ــران ــي تـبــدو مكتملة ،فــي ظــل تــواجــد
عناصر مميزة من الالعبين المحترفين
أو المحليين ،مؤكدا ثقته بفريقه وقدرته
على التقدم نحو دوري أبطال آسيا.
ووع ــد م ــدرب الـكــويــت بتقديم مـبــاراة
جـمـيـلــة تـلـيــق بـسـمـعــة الـ ـك ــرة الـكــويـتـيــة
والـفــريــق األبـيــض ،معربا عــن رض ــاه عن
اسـتـعــدادات األبيض للملحق اآلسيوي،

إدارة العربي تمنع ممثلي «الهيئة» من المراقبة
رفض مجلس إدارة النادي العربي وجود
ممثلين للهيئة العامة للرياضة خالل عملية
الـتـسـجـيــل وت ـس ــدي ــد االشـ ـت ــراك ــات ،وأثـ ــار
ه ــذا ال ـمــوقــف ده ـشــة الـمـتــابـعـيــن للموقف
عــن كثب ،خصوصا أن القانون الرياضي
المعتمد من اللجنة األولمبية الدولية يمنح
الهيئة الحق في فرض الرقابة المالية على
الهيئات الرياضية ،ومن المعلوم أن تسديد
االشتراكات يعد عملية مالية بحتة.
ويثير قرار مجلس إدارة النادي العربي
العديد مــن الـتـســاؤالت عــن أسـبــاب خشية

المجلس من وجود ممثلين للهيئة العامة
للرياضة في أثناء التسجيل وتسديد رسوم
االشتراكات ،ولماذا يعطل المجلس عن عمد،
ومع سبق اإلصرار والترصد ممثلي الهيئة
عن أداء مهمتهم؟
الغريب في األمر ،أن مجلس إدارة النادي
العربي ّ
سرب خبرا مفاده أن  1000عضو من
أعضاء الجمعية العمومية بالنادي قاموا
بــالـتـسـجـيــل وت ـســديــد ال ــرس ــوم ،وه ــو رقــم
ُمبالغ فيه للغاية ،وال يمت للواقع والحقيقة
بـصـلــة م ــن قــريــب أو ب ـع ـيــد ،خ ـصــوصــا أن

ً
أروق ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــادي  -وفـ ـق ــا ل ـل ـمــراق ـب ـيــن  -لــم
تشهد ما يدل على حضور مثل هذا العدد
فــي األي ــام الـمــاضـيــة ،األم ــر ال ــذي يعني أن
مجلس اإلدارة لم يلتزم بما أعلنه بتمسكه
بــأن يكون تسديد االشـتــراكــات عن طريق
الحضور الشخصي أل عـضــاء العمومية،
ورف ــض مــن يـنــوب عنهم! إال إذا كــان هذا
الشرط ّ
يطبق فقط على غير المحسوبين
عـلــى أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة أو الــرئـيــس
ً
تحديدا.

الشريدة :النصر استقر على مرشحيه لالتحادات

اللجنة السداسية ستجتمع للتنسيق بين األندية والتغييرات محدودة
●

حازم ماهر

أكد رئيس مجلس إدارة نــادي النصر
خالد الشريدة استقرار ناديه على أعضاء
الجمعية العمومية الذين سيدفع بهم في
انتخابات االت ـحــادات الرياضية المزمع
ً
إجراؤها في مارس المقبل ،وفقا للمواعيد
الـمـبــدئـيــة الـمـتـفــق عليها بـيــن الحكومة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،الـمـمـثـلــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة ،واللجنة األولمبية الدولية ،في
وقت سابق.
وقال الشريدة ،في تصريح لـ "الجريدة":
"سـيـتــم إع ــان جـمـيــع الـمــرشـحـيــن خــال
الـفـتــرة المقبلة ،علما بــأن مجلس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي راعـ ـ ــى إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر أن يـضــم
المرشحين عنصري الشباب والخبرة".
ً
وأضاف أن "هناك توجها داخل النادي
فــي صناعة ك ــوادر إداري ــة جــديــدة ،تكون
قـ ــادرة عـلــى الـعـطــاء لـلــريــاضــة الكويتية
سنوات طويلة ،مع الحفاظ بالطبع على
أصحاب الخبرات لالستفادة منهم ،سواء
في النادي أو االتحادات الرياضية".
وأشار إلى أن اللجنة السداسية التي تم
اختيارها من األندية وتضم في عضويتها
أن ــدي ــة ال ـن ـصــر وال ـت ـض ــام ــن وال ـســال ـم ـيــة

وخ ـي ـط ــان والـ ـس ــاح ــل وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات،
المكلفة بالتنسيق بين األندية وبعضها
البعض فيما يخص اختيار المرشحين
النتخابات االتحادات الرياضية ،بصدد
عقد اجتماع خالل األيام القليلة المقبلة،
سـيـشـهــد وضـ ــع ال ـن ـق ــاط فـ ــوق ال ـح ــروف
فيما يخص المرشحين ،واالنـتـهــاء من
ه ــذا الـمـلــف بـشـكــل تـ ــام ،قـبــل أن تنتهي
االت ـ ـح ـ ــادات م ــن اع ـت ـم ــاد انـظـمـتـهــا
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم إجـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات".
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أن "ا لـ ـ ـه ـ ــدف
مـ ـ ـ ـ ــن االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع يـ ـتـ ـمـ ـث ــل
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى
مــرشـحــي األنــديــة لجميع
االتحادات ،والتنسيق
ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،وق ـ ـ ـ ــد
يشهد االجتماع
االتـ ـ ـف ـ ــاق ب ـيــن
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة

السداسية على إجراء تغييرات محدودة
في أسماء المرشحين".
من ناحية أخــرى ،أوضــح الشريدة أن
ثمة فكرة تم طرحها في الفترة الماضية،
مفادها تقديم مجلس إدارة اتحاد الكرة
برئاسة الشيخ أحمد اليوسف استقالته،
ع ـلــى أن ت ـج ــرى ان ـت ـخ ــاب ــات ج ــدي ــدة مع
انتخابات األنــديــة ،مبينا أن االتـحــاد تم
تحصينه بــا عـتـمــاد نظامه
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن ط ــري ــق
االتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" ،وبالتالي فإنه في
حال تقدم المجلس
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـت ـ ــه
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ف ـ ــإن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
س ـ ـت ـ ـكـ ــون

تكميلية وليست لمدة أربع سنوات كاملة
كما يعتقد البعض.
وطــالــب ال ـشــريــدة بـمـنــح ات ـحــاد الـكــرة
الفرصة كاملة في استكمال مدته كلها،
ً
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ـن ــاك خ ـط ـط ــا قـصـيــرة
ومتوسطة وطويلة األمد يسعى مجلس
اإلدارة إلـ ــى ت ـن ـف ـيــذهــا ج ـم ـي ـعــا ،م ـشــددا
على أن هناك أخطاء في عدد من اللجان
العاملة ،غير أن هذه األخطاء عادية وغير
مؤثرة بالمرة.
وأعرب عن أمنيته االنتهاء من الخطوة
الثانية في خريطة الطريق ،حتى تشهد
الرياضة الكويتية في السنوات المقبلة
ً
ً
ً
اسـتـقــرارا فنيا وإداري ــا سيكون مــردوده
ً ً
إيجابيا جدا على النتائج على المستوى
الخليجي واإلقليمي والقاري والدولي.
يذكر أن انتخابات االتحادات الرياضية
هي الخطوة الثانية في خريطة الطريق
الـمـتـفــق عـلـيـهــا بـيــن الـحـكــومــة والـلـجـنــة
األولـمـبـيــة الــدول ـيــة ،وذل ــك مــن أج ــل رفــع
ت ـع ـل ـيــق ال ـن ـش ــاط ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،حـيــث
تمثلت الخطوة األولى في تعديل النظام
األساسي لألندية الشاملة والمتخصصة
وإجراء انتخابات مجالس إدارتها.

وج ــاه ــزي ــة ال ــاع ـب ـي ــن وح ـمــاس ـهــم
للمواجهة.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال الع ــب الـكــويــت
حـسـيــن ح ــاك ــم ،الـ ــذي ت ــواج ــد في
المؤتمر ،إن التفوق اإليراني على
مـسـتــوى ال ـمــواج ـهــات الكويتية
يؤكد أن المباراة لن تكون سهلة،
م ـض ـي ـف ــا أن األبـ ـ ـي ـ ــض يـتـسـلــح
بالروح والرغبة في الوصول الى
دوري المجموعات.
وش ــدد حــاكــم عـلــى جاهزية
الـ ـك ــوي ــت ،وق ـ ـ ــدرة الــاع ـب ـيــن
ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة ال ـج ـمــاه ـيــر
الـغـفـيــرة الـمـتــوقــع أن توجد
في المباراة.

الكويت وكاظمة إلى الدور قبل
النهائي لدرع السلة
●

جابر الشريفي

تأهل فريقا الكويت وكاظمة
إلى الدور قبل النهائي لبطولة
ّ
درع اتحاد كرة السلة ،بعد تغلب
األول على الشباب بنتيجة -101
 ،48والثاني على القرين بنتيجة
 75-78في المباريات التي أقيمت
أمــس األول على صــالــة يوسف
الشاهين بنادي كاظمة في ختام
منافسات دوري المجموعات،
ً ّ
وال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدت أي ـ ـضـ ــا ت ـغــلــب
الجهراء على الصليبيخات -88
 67والقادسية على العربي -77
 ،48والنصر على الساحل 52-71
واليرموك على التضامن .45-74
وب ــذل ــك تــأهــل ال ـقــادس ـيــة عن
المجموعة األولى ،بعد أن حقق
العالمة الكاملة برصيد  10نقاط،
ورافـ ـق ــه ال ـي ــرم ــوك ب ـعــد أن رفــع
رص ـيــده ال ــى  9ن ـقــاط ،فــي حين
ارت ـفــع رصـيــد الـعــربــي والنصر
الــى  8نقاط ،والساحل  6نقاط،
وأخيرا التضامن  5نقاط.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وكاظمة المجموعة الثانية بـ9
نقاط ،يليهما الجهراء والقرين 8
نقاط ،ثم الشباب  6نقاط ،وأخيرا
الصليبيخات  5نقاط.
وبالرغم من تساوي الكويت
وكاظمة بالنقاط ،فــإن األبيض
ح ــل أوال وبـ ـف ــارق ال ـمــواج ـهــات
المباشرة.
وسيلتقي يــوم غــد فــي الــدور
قبل النهائي القادسية مع كاظمة
والـكــويــت مــع الـيــرمــوك ،على أن
يقام النهائي في  20الجاري.
وجـ ـ ــاءت مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة مع
القرين متوسطة المستوى في
البداية ،حيث استطاع البرتقالي
أن ي ـف ــرض سـيـطــرتــه م ــن خــال
ن ـج ــاح الع ـب ـي ــه ف ــي ك ـس ــر دف ــاع
المنطقة الذي بدأ به القرين عبر
الـتـصــويـبــات الـثــاثـيــة للمتألق
أحـ ـم ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،ال ـ ــى جــانــب
متابعة محمد أشكناني أسفل

جانب من لقاء كاظمة والقرين
السلة ،لينتهي الربع األول بتقدم
كاظمة .17-29
وحافظ كاظمة على تقدمه في
الربع الثاني ،بفضل استفادته
م ــن أخـ ـط ــاء الع ـب ــي ال ـق ــري ــن في
ت ـن ـظ ـيــم ال ـه ـج ـم ــات ،واع ـت ـم ــاده
على الهجوم المعاكس السريع،
عبر عبدالعزيز ريحان وعبدالله
توفيق ،الى جانب مواصلة أحمد
البلوشي في تسجيل الثالثيات،
وع ــدم ق ــدرة العـبــي الـقــريــن على
إي ـقــافــه ،لينتهي ال ــرب ــع الـثــانــي
بتقدم كاظمة .35-51
وك ـ ـ ــان الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث نـقـطــة
ال ـت ـح ــول ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،بـعــدمــا
ارت ـفــع مـسـتــوى ال ـم ـبــاراة الفني
كما شهد صحوة العبي القرين
وتــأل ـق ـهــم ف ــي ال ــدف ــاع الـ ــذي حد
من خطورة العبي كاظمة الذي

لــم يسجل فــي هــذا الــربــع سوى
 6ن ـقــاط ،فــي الــوقــت ال ــذي تألق
ب ــه الع ـبــو ال ـقــريــن ف ــي الـهـجــوم،
الس ـي ـمــا يـحـيــى كـلـيــب بتنظيم
الهجمات ،الى جانب اختراقات
أح ـم ــد ف ــال ــح وم ـتــاب ـعــة ل ـل ـكــرات
أسفل السلة ،فضال عن ثالثيات
أحمد سعود ويــوســف السليم،
ليدرك القرين التعادل مع نهاية
الربع الثالث .57-57
وطغت اإلث ــارة على المباراة
فــي الــربــع الــرابــع ،بعدما تبادل
الفريقان التسجيل والتقدم حتى
آخــر الــدقــائــق مــن هــذا الــربــع ،إال
أن خـبــرة العـبــي كاظمة منحت
فريقهم حسم المباراة لمصلحة
فــري ـق ـهــم ف ــي ال ـن ـهــايــة بـنـتـيـجــة
.75-78
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حقق رماة الكويت ميداليتين
في بداية منافسات بطولة
سمو األمير الدولية الثامنة
الكبرى للرماية ،عبر الرامي حمد
النمشان الذي أحرز الميدالية
الفضية ،وسعد العجمي
البرونزية ،في مسابقة رماية
"المسدس لمسافة  50مترا".

ح ـ ـصـ ــد رم ـ ـ ـ ــاة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الوطني الميداليتين الفضية
والـ ـ ـب ـ ــرون ـ ــزي ـ ــة ف ـ ــي م ـســاب ـقــة
ر مــا يــة المسدس لمسافة 50
مترا للرجال أمس األول ،في
ان ـ ـطـ ــاق م ـن ــاف ـس ــات ب ـطــولــة
سمو األمير الدولية الثامنة
الكبرى ،التي ينظمها النادي
الكويتي للرماية على مجمع
ميادين الشيخ صباح االحمد
األولمبي.
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــي حـ ـم ــد
النمشان الميدالية الفضية
في مسابقة رماية المسدس
ل ـم ـس ــاف ــة  50مـ ـت ــر لـ ـل ــرج ــال،
ونال سعد العجمي الميدالية
البرونزية للمسابقة ،بينما
ذهبت الميدالية الذهبية الى
الصربي ديمير ميكيك.
وت ـعــد مـيــدالـيـتــا النمشان
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
مسيرتهما الدولية ،بمواجهة
ب ـطــل ع ــال ــم ش ـه ـيــر ،ع ـل ـمــا أن
الكويتي اآلخر علي المطيري
حقق المركز الرابع ،بتسجيله
 531نقطة.
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــاث ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي خ ـص ـص ــت
ألسلحة الرصاص (مسدس)
و(ب ـ ـ ـنـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــة) ،تـ ــأل ـ ـقـ ــا الفـ ـت ــا
لـمـنـتـخــب ص ــرب ـي ــا ،إذ أح ــرز
رماته جميع المراكز األولــى
والميداليات الذهبية ،بينما
دخ ـل ــت مـنـتـخـبــات الـبـحــريــن
ومصر وعمان وكازاخستان
ف ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــزي ـ ـ ــن
بالميداليات.
وأسـ ـف ــرت م ـســاب ـقــة رمــايــة
"بـنــدقـيــة ال ـه ــواء لـمـســافــة 10
امتار" للرجال عن فوز الرامي

ال ـص ــرب ــي م ـيــان ـكــو سـيـبـيــك
بالميدالية الذهبية ،متفوقا
على العماني حمد الخاطري
الــذي نال الميدالية الفضية،
ف ــي ح ـي ــن ذه ـب ــت ال ـم ـيــدال ـيــة
الـبــرونــزيــة لـلــرامــي المصري
محمد عبدالقادر.
وتـ ــابـ ــع م ـن ـت ـخ ــب صــرب ـيــا
تفوقه لتفوز الرامية اندريا
ارسوفيك بالميدالية الذهبية
ب ـم ـس ــاب ـق ــة رمـ ــايـ ــة "ب ـن ــدق ـي ــة
ال ـ ـهـ ــواء ل ـم ـســافــة  10أمـ ـت ــار"
للسيدات ،بينما أحرزت رامية
منتخب كازاخستان فيوليتا
سـ ـت ــروسـ ـتـ ـيـ ـن ــا الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة
الـ ـفـ ـضـ ـي ــة ،ون ـ ــال ـ ــت ال ــرامـ ـي ــة
البحرينية س ــارة الــدوســري
الميدالية البرونزية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول غـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم األول
م ــن ال ـم ـن ــاف ـس ــات ،قـ ــال مــديــر
ال ـب ـطــولــة أم ـي ــن س ــر ال ـن ــادي
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ل ـ ـلـ ــرمـ ــايـ ــة ع ـب ـيــد
ا لـ ـعـ ـصـ ـيـ ـم ــي إن فـ ـ ـ ــوز ر مـ ـ ــاة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـم ـي ــدال ـي ـت ـي ــن فــي
مسابقات أسلحة الرصاص
ي ـعــد انـ ـج ــازا ط ـي ـبــا ،ف ــي ظــل
تـ ـمـ ـي ــز رمـ ـ ـ ــاة أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـه ــذا
االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ،م ـت ــوق ـع ــا أن
تـ ـ ـ ـ ــزداد غـ ـل ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب فــي
المسابقات المقبلة ،السيما
في أسلحة الخرطوش ،وهي
"تراب" و"سكيت".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي
أن م ـن ــا ف ـس ــات ا ل ـ ـيـ ــوم األول
ظ ـهــرت بـمـسـتــوى ف ـنــي جيد
فــي كــل الـمـســابـقــات ،السيما
فـ ــي األدوار ا لـ ـنـ ـه ــا ئـ ـي ــة ،فــي
ظــل تنظيم مميز مــن جميع
اللجان العاملة في البطولة،

sports@aljarida●com

تتويج أبطال الرماية

منوها بجهودهم الكبيرة في
إخراج البطولة في أبهى حلة.
وكانت بطولة سمو األمير
الـ ــدول ـ ـيـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة ال ـك ـب ــرى
للرماية افتتحت السبت على
مجمع ميادين الشيخ صباح
االحـ ـم ــد االولـ ـمـ ـب ــي ،وتـشـمــل
ج ـم ـي ــع مـ ـس ــابـ ـق ــات ال ــرم ــاي ــة
األولمبية عــدا رماية القوس
وا لـسـهــم ،وتحظى بمشاركة
أمهر رمــاة العالم ،إذ يشارك
فيها ا كـثــر مــن  420رياضيا
من  42دولة عربية واجنبية.
(كونا)

عمومية االتحاد العربي عقدت اجتماعها برئاسة العتيبي
عقد مساء أمس األول اجتماع الجمعية
العمومية العادي لالتحاد العربي للرماية،
برئاسة المهندس دعيج خلف العتيبي،
ً
ً
وحضور ممثلين عن  16اتحادا أهليا.
ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد
التقريرين المالي واإلداري لعام ،2018
كـمــا اعـتـمــدت روزن ــام ــة ال ـب ـطــوالت التي
ينظمها االتحاد العربي ،حيث تستضيف
مصر بطولة شاملة عام  ،2020في حين
تـسـتـضـيــف اإلم ـ ـ ـ ــارات ب ـطــولــة ألسـلـحــة

الـ ــرصـ ــاص والـ ـخ ــرط ــوش ،أمـ ــا الـمـغــرب
فسيستضيف ب ـطــولــة أخ ـ ــرى ألسلحة
الخرطوش فــي يناير  ،2020إلــى جانب
إقامة دورة للحكام في لبنان.
م ــن جــان ـبــه ،ث ـمــن رئ ـي ــس االت ـحــاديــن
الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج
العتيبي ،دعــم سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد لالتحاد العربي ،مما ساعد
في النهوض باللعبة بشكل الفت للنظر.
وشكر العتيبي أعضاء االتحاد العربي

الــذيــن ح ـضــروا االج ـت ـمــاع ،ال ــذي وصفه
بالمثمر للغاية بسبب ال ـت ـعــاون الــذي
يسود الجميع.
ونقل العتيبي شكر أعـضــاء االتحاد
العربي لسمو أمير البالد ودولة الكويت
على الدعم غير المحدود سواء لالتحاد
أو الـلـعـبــة ،واسـتـضــافــة الـمـقــر ،وتقديم
جميع اإلمكانيات الالزمة لتحقيق النجاح
المنشود.

منافسات قوية في «الكويت الدولية للهجن» تواصل االستعدادات لبطولة فبراير لكرة اليد
شـهــدت منافسات الـيــوم الثاني لبطولة
الـكــويــت الــدولـيــة التاسعة عـشــرة لسباقات
ُ
الهجن ،التي افت ِتحت السبت الماضي برعاية
ً
ً ً
أميرية سامية ،تنافسا قويا ومثيرا بين مالك
الهجن المشاركين في البطولة التي تستمر
حتى الخميس المقبل على مضمار الشهيد
فهد األحمد بالنادي الكويتي لسباقات الهجن.
ً
وأق ـ ـي ـ ــم  11ش ـ ــوط ـ ــا ضـ ـم ــن م ـس ــاب ـق ــات
أم ــس األول جميعها فــي الـفـتــرة المسائية
وخصصت للهجن "اللقايا" وهي ذات األعمار
فــوق الصغيرة "األب ـكــار والـقـعــدان" لمسافة
 5كيلومترات ،منها تسعة أش ــواط بجوائز
سيارات.
وتـمـكـنــت ال ـه ـجــن ال ـس ـعــوديــة م ــن ال ـفــوز
بخمسة أشواط عبر هجنها "حذر" لمالكها
سـعــود ال ـمــري و"لـمـلــومــة" لمسلم العجمي
و"واهي" لمبارك العجمي و"معزة" لعلي المري
و"جذاب" لضويحي الشمري.
بدورها ،أحــرزت هجن قطر ثالثة أشواط
جــاءت عبر الذلول "الــدوحــة" لمحمد العذبة
و"كفو" لراشد المري و"رهان" ألحمد البريدي،
فيما كان الفوز الوحيد لهجن اإلمــارات عبر

●

جانب من منافسات اليوم الثاني
الذلول "الهبيبة" لمالكها سهيل العامري.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ق ــال أمـيــن ســر الـنــادي
الكويتي لسباقات الهجن ومــديــر البطولة
ربـيــح العجمي ،عقب انتهاء الـسـبــاقــات ،إن
منافسات البطولة في هــذه النسخة ظهرت
في أول يومين بمستوى تنافسي كبير أمتع
الجماهير الغفيرة التي حرصت على حضور
السباقات.

وأش ــاد العجمي بما قــدمــه م ــاك الهجن
الكويتية في هذه البطولة ،وفوزهم بالعديد
ً
من السباقات في اليوم األول ،مشيرا إلى أن
جميع المشاركين في البطولة يتطلعون إلى
متابعة مزيد من السباقات المميزة في باقي
األيــام التي ستخصص للهجن ذات األعمار
المتوسطة والكبيرة.
(كونا)

محمد عبدالعزيز

تـ ــواصـ ــل ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
لبطولة فـبــرايــر الــوديــة الدولية
ل ـكــرة ال ـيــد لـمـنـتـخـبــات الـشـبــاب
استعداداتها المكثفة الستضافة
الـبـطــولــة ،الـمـقــامــة تـحــت رعــايــة
النائب السابق أحمد الشحومي،
يومي  25و 26الجاري ،بمشاركة
 4منتخبات خليجية ،الكويت
والسعودية واالمارات والبحرين،
ت ــزام ـن ــا م ــع اح ـت ـف ــاالت الـكــويــت
بأعيادها الوطنية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
الصحافي الذي عقد أمس األول
فــي ديــوان الشحومي ،بحضور
أســرة كــرة اليد الكويتية ،وعلى
رأسها رئيس نادي الكويت خالد
الـغــانــم ،ورئـيــس ن ــادي الجهراء
نواف جديد ،ورئيس نادي برقان
همالن الهمالن .وأكد الشحومي
أن "الـمـجـمــع جــاهــز الستضافة
فـعــالـيــات الـبـطــولــة الـتــي ستقام
على مدار يومين ،بحيث يلتقي

ً
الشحومي متوسطا مجموعة من الحضور
مـنـتـخــب ال ـكــويــت م ــع اإلم ـ ــارات
ف ــي ال ـم ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة ،قبل
أن يــواجــه المنتخب الـسـعــودي
شقيقه الـبـحــريـنــي ،وف ــي الـيــوم
التالي يلعب المنتخبان الفائزان
في المباراة النهائية ،والخاسران
على المركزين الثالث والــرابــع،
وس ـي ـش ـه ــد ال ـ ـيـ ــوم األول حـفــا
مبسطا ولقاء استعراضيا بين

«طائرة» القادسية والعربي يلتقيان التضامن والجهراء
●

محمد عبدالعزيز

يتطلع فريق القادسية للكرة الطائرة إلى مواصلة
صحوته في بطولة الدوري الممتاز ،عندما يستضيف
في السادسة والنصف مساء اليوم منافسه التضامن
عـلــى صــالــة فـجـحــان ه ــال الـمـطـيــري بـحــولــي ،ضمن
الجولة الخامسة من المسابقة ،وفي نفس التوقيت
يحل فريق العربي ضيفا ثقيال على الجهراء المتعثر
على صالته ضمن نفس المرحلة.

القادسية والتضامن

طائرة القادسية والتضامن في لقاء سابق

في المباراة األولى ،يسعى القادسية ،صاحب المركز
الثاني بفارق نقاط االشــواط عن العربي والتضامن،
ورص ـيــد واح ــد  5ن ـقــاط ،إل ــى فــك ال ـشــراكــة وم ـطــاردة
كاظمة المتصدر ،على حساب التضامن الجريح عقب
خسارتين أمام كاظمة ،ثم العربي في الجولة الماضية،
والذي سيسعى إلى استعادة اتزانه مجددا ،على أمل
البقاء في منطقة األمان.
وسيحاول مــدرب األصـفــر الصربي دراغ ــان ،الــذي
يسير بخطى ثابتة منذ توليه المهمة ،االستفادة من
عناصر الخبرة ،بعد عودة الليبرو األساسي للفريق
نــاصــر عـبــدالـصـمــد عـقــب رف ــع االي ـق ــاف ع ـنــه ،وكــذلــك

ال ـش ـب ــاب ال ـص ــاع ــد ل ــدك ح ـص ــون ال ـت ـضــامــن وحـصــد
النقطتين.
على الجانب اآلخر ،يأمل مدرب التضامن التونسي
رياض الغندري نفض غبار الهزائم االخيرة ،والتصدي
لقوة هجوم االصفر ،معتمدا على توليفة من الالعبين
الشباب طمعا في الظفر بنتيجة اللقاء.

العربي والجهراء
وفي المباراة الثانية ،يطمح العربي الثالث بـ 5نقاط،
والمنتشي بـفــوزه األول بــالــدوري على التضامن في
الجولة الماضية ،إلــى مواصلة صحوته في البطولة،
وتعميق جراح الجهراء المتعثر في المركز األخير بـ3
نقاط من  3هزائم متتالية.
وسيسعى مدرب األخضر الوطني سعد يعقوب إلى
استغالل معنويات العبيه المرتفعة لمواجهة طموح
الجهراوية في الخروج من كبوتهم ،مرتكزا على تألق
أحمد المال ومحمد السويد وحبيب الشاعر ،مستفيدين
من االعداد المميز للمخضرم زيد الكاظمي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،يـ ـح ــاول م ـ ــدرب ال ـج ـه ــراء ال ـج ــزائ ــري
رشيد شباحي تــدارك أخطائه في المباريات السابقة،
واالستفادة من عنصري األرض والجمهور ،إليقاف تقدم
العربي والهروب من قاع الترتيب.

قدامى العبي الكويت لكرة اليد".
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ف ـن ــدق أري ـنــا
م ــول سيستضيف المنتخبات
األربعة قبل بداية البطولة بوقت
كاف ،متمنيا التوفيق للجميع،
وأن تكون البطولة فرصة طيبة
للتقارب بين الشباب الخليجي.
من جهته ،أكد مدرب المنتخب
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـش ـبــاب خ ــال ــد غـلــوم

أن الـجـهــاز الـفـنــي ح ــدد االثنين
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل م ـ ــوع ـ ــدا ألول ت ـج ـمــع
لــاع ـب ـيــن ال ـم ـخ ـتــاريــن لـلـقــائـمــة
األولية للمنتخب ،على أن تعلن
الـقــائـمــة الـنـهــائـيــة  22ال ـج ــاري،
بـ ـع ــده ــا ي ــدخ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب فــي
معسكر داخلي بفندق أرينا مول،
وربما يتخلله خوض لقاء ودي
للوقوف على مستوى الالعبين.

لقاء متكافئ بين اليرموك
والنصر في «اليد»
تقام الـيــوم مـبــاراتــان على صالة مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية ،ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة قبل األخيرة في
الدوري العام لكرة اليد ،حيث يلتقي في الخامسة مساء اليرموك
مع النصر ،وفي السادسة والنصف الفحيحيل والقرين.
ويتطلع اليرموك ،السادس بفارق االهداف عن النصر السابع،
ولكل منهما  13نقطة ،إلى تقديم عرض جيد ،والظفر بنقطتي
اللقاء للمحافظة على موقعيهما قبل نهاية البطولة ،في مباراة
من المرجح أن تكون صعبة على الطرفين لتقارب مستواهما.
وسيحاول مدرب اليرموك الوطني خلدون الخشتي االستفادة
من معنويات العبيه المرتفعة ،بعد فوزه المعنوي على الساحل
في الجولة الماضية ،إلجهاض محاوالت مواطنه مناور دهش،
الذي سيعمل جاهدا على إيقاف تقدم خصمه رغم صعوبة اللقاء.
وفي المباراة الثانية يأمل الفحيحيل ،صاحب المركز الحادي
عشر بـ 8نقاط ،استغالل صحوته المتأخرة في البطولة لتحسين
موقعه على حساب القرين الثامن ب ــ 12نقطة ،الــذي سيحاول
التصدي لطموحات االحمر للظفر بنتيجة اللقاء.
مــن جــانــب آخــر ،أص ــدرت اللجنة المؤقتة لالتحاد الكويتي
لكرة اليد أمس األول الجدول المعدل لجميع المراحل السنية،
بعد تأجيل عدد من المباريات في األيــام السابقة بسبب سوء
األحوال الجوية.

أبطال الكراتيه عادوا بـ  30ميدالية من اإلمارات
عاد وفد منتخبنا الوطني للكراتيه أمس
األول قــادمــا مــن اإلم ــارات ،بعد تحقيقه 30
ميدالية متنوعة في ختام بطولة غرب آسيا
الـثــانـيــة للناشئين وال ـش ـبــاب ،والـخــامـســة
للرجال والسيدات ،والتي أقيمت منافساتها
في مدينة الشارقة بمشاركة  11دولة.
وكان في استقبال البعثة ،الدكتور صقر
الـمــا نــائــب مــديــر الهيئة الـعــامــة للرياضة
لـشــؤون الــريــاضــة ،وعـمــاد بهبهاني رئيس
اتـحــاد الكراتيه ،إضــافــة إلــى عــدد كبير من
أهالي الالعبين.
وتوزعت الميداليات التي حصل عليها
العبو أزرق الكراتيه على النحو التالي:
 21ميدالية للرجال ( 8ذهبيات و 7فضيات
و 6ب ــرون ــزي ــات) و 9م ـي ــدال ـي ــات لـلـسـيــدات
(ذهبيتان وفضيتان و 5برونزيتات).

م ــن جــان ـبــه ،ه ـنــأ ال ــدك ـت ــور صـقــر الـمــا
الالعبين والجهاز الفني واإلداري ومجلس
إدارة االتحاد على هذا اإلنجاز ،مؤكدا أن
الهيئة بقيادة المدير العام د .حمود فلطيح
ت ـقــدم ك ــل أنـ ــواع الــدع ــم لـجـمـيــع الــاعـبـيــن
لتحقيق اإلنجازات الرياضية التي تسجل
باسم الكويت في كل المحافل.
وتمنى المال أن تشهد المرحلة المقبلة
تأهل أبطال الكراتيه لالولمبياد خاصة
بعد رفع اإليقاف عن الكويت.

عمل شهرين
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أكـ ــد ع ـم ــاد بـهـبـهــانــي أن
ه ــذا اإلنـ ـج ــاز ل ــم ي ــأت م ــن فـ ـ ــراغ ،ب ــل بعد
جـهــد وع ـمــل كـبـيــر ق ــام بــه الــاع ـبــون منذ

نحو شهرين مع الجهاز الفني واإلداري،
وت ـط ـب ـيــق خ ـطــة ع ـمــل االتـ ـح ــاد ب ــدع ــم من
الهيئة العامة للرياضة.

دوري للسيدات
م ــن جــان ـب ـهــا ،طــال ـبــت ال ــدك ـت ــورة أب ــرار
ال ـس ـيــد م ــدرب ــة س ـي ــدات ال ـكــرات ـيــه بــإقــامــة
دوري خ ـ ــاص ل ـل ـس ـي ــدات ف ــي ظ ــل ت ـطــور
مـسـتــوى الـفـتـيــات وتقديمهن أداء كبيرا
فــي أول ظـهــور لـهــن بـبـطــولــة غ ــرب آسـيــا،
مضيفة "لدينا خامات طيبة من الالعبات،
ويستحققن إقامة دوري خاص لهن".
وطــال ـبــت الـسـيــد األن ــدي ــة بــإن ـشــاء فــرق
لكراتيه الـسـيــدات ،واسـتـقـطــاب المواهب
للمشاركة في هذه اللعبة.

استقبال حافل ألبطال الكراتيه
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تستأنف بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
نشاطها اليوم بالمباراتين
األوليين في جولة الذهاب
للدور الثاني (دور الـ)16
للمسابقة ،حيث يصطدم
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
بباريس سان جرمان
الفرنسي ،في حين يلتقي
روما اإليطالي مع بورتو
البرتغالي.

ي ــدخ ــل الـ ـم ــدرب ال ـن ــروي ـج ــي أول ـ ــي غــونــار
ســول ـس ـكــايــر االخ ـت ـب ــار الـ ـق ــاري األول ل ــه مع
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ع ـنــدمــا
يستضيف اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،باريس سان
جرمان الفرنسي المفتقد لسالحين هجوميين
فتاكين بسبب اإلصابات.
ً
ً
في ديسمبرُ ،ع ِّين سولسكاير مدربا مؤقتا
ً
للشياطين الـحـمــر خـلـفــا لـلـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو الــذي أقيل على خلفية أســوأ بداية
محلية منذ نحو ثالثة عقود .وتفاءل مشجعو
الـفــريــق بــالـمـهــاجــم الـســابــق ال ــذي تـبـقــى أبــرز
محطة في مسيرته منحه يونايتد لقب دوري
األبطال عام  1999تحت إشراف المدرب السابق
ً
"السير" أليكس فيرغسون ،بعد دخوله بديال
وتسجيله هدف الفوز  1-2على بايرن ميونيخ
األلماني في الثواني األخيرة.
إال أن أشــد المتفائلين لــم يتوقع أن يقود
سولسكاير صحوة مذهلة ،وأن يحقق الفريق
ً
ً
معه  10انتصارات وتعادال واحدا
فـ ــي  11م ـ ـب ـ ــاراة فـ ــي مـخـتـلــف
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،وب ـع ــدم ــا س ــاد

االع ـت ـقــاد ب ــأن الـيــونــايـتــد خ ــرج مــن حـســابــات
المنافسة هذا الموسم ،أعاده سولسكاير الى
المركز الــرابــع فــي ترتيب ال ــدوري اإلنكليزي،
ويـسـتـعــد ال ـي ــوم عـلــى مـلـعــب "أولـ ــد ت ــراف ــورد"
لبدء اختبار أوروب ــي شــاءت األق ــدار أن يكون
أمـ ــام تـشـكـيـلــة مـنـقــوصــة لـلـفــريــق الـبــاريـســي،
يغيب عنها نجما الـهـجــوم الـبــرازيـلــي نيمار
واألوروغوياني إدينسون كافاني لإلصابة.
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ه ـ ــذه ش ـك ـل ــت ع ـ ـنـ ــوان م ـس ـيــرة
ســولـسـكــايــر ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـيــاف ـعــة م ــع الـفــريــق
اإلنكليزي الشمالي ،و هــي مهمة يتكئ فيها
مساعدين أبــرزهــم اليد اليمنى السابقة
على
ِ
لفيرغوسون مايك فيالن ،إضافة الــى الالعب
السابق مايكل كاريك.
ق ـلــب ســولـسـكــايــر وض ــع ال ـيــونــاي ـتــد رأس ــا
عـلــى ع ـقــب ،السـيـمــا م ــن الـنــاحـيــة الـهـجــومـيــة
الـتــي كــانــت أشـبــه بـســراب فــي عهد مورينيو،
فأعاد هذا النروجي الذي وصفه فيرغوسون
ف ــي ال ـســابــق بــأنــه من أفـ ـض ــل ال ـم ـهــاج ـم ـيــن
االحتياطيين
ف ــي ال ـعــالــم،
تـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــة

رياضة

ً
الماضيين ،فضال عن بلوغه الدور ربع النهائي
أربع مرات تواليا قبل ذلك.
غير أن سان جرمان يجد نفسه أمام تكرار
ال ـحــظ الـعــاثــر ال ــذي اخـتـبــره ال ـعــام الـمــاضــي،
عـنــدمــا غ ــاب نـيـمــار إلصــابــة فــي مـشــط الـقــدم
اليمنى عن مباراة اإلياب ضد ريال مدريد في
ثمن النهائي ،والتي انتهت بخسارة فريقه 1-2
وخروجه من المنافسة ،بعدما كــان قد خسر
ذهابا أيضا .3-1
وهــذا الموسم ،الحظ العاثر مضاعف ،ألن
نيمار غائب إلصابة مماثلة ،وكافاني  -الهداف
التاريخي للفريق  -أصيب ضد بوردو السبت
الماضي ،وسيضرب الغيابان المثلث الهجومي
األقوى في أوروبا ،والمتضمن الفرنسي كيليان
مـبــابــي ال ــذي سـيـكــون االعـتـمــاد عـلــى سرعته
لضرب خط دفاع اليونايتد.
ومــن المتوقع أن يغيب نيمار ،أغلى العب
فــي الـعــالــم ،حتى مطلع أبــريــل المقبل ،بينما
أصيب كافاني في نهاية األسبوع في "الورك"
األيمن ،ولم يحدد النادي فترة غيابه
المتوقعة.
وإضــافــة الــى كافاني ونيمار،

الشهية التهديفية للفريق ،وبدا أثر ذلك واضحا
على الالعبين الذين سجلوا  29هدفا في 17
مباراة في الدوري اإلنكليزي هذا الموسم مع
ً
مورينيو ،مقابل  23هــدفــا فــي تسع فقط مع
سولسكاير.
ويأمل الفريق اإلنكليزي بلوغ ربع نهائي
المسابقة القارية التي توج بلقبها ثالث مرات،
للمرة األولى منذ  ،2014وسيعول على "العامل
الفرنسي" المتمثل في العب خط الوسط بول
بوغبا المنبعث مع سولسكاير من تحت رماد
العالقة المتوترة مع مورينيو ،وزميله المهاجم
أنطوني مارسيال.
وفي حين أنهى اليونايتد دور المجموعات
كثاني الثامنة خلف يوفنتوس بطل إيطاليا،
تصدر بطل فرنسا المجموعة الثالثة الصعبة
ال ـتــي كــانــت تـضــم وص ـيــف الـمــوســم الـمــاضــي
ليفربول اإلنكليزي ونابولي اإليطالي.
ويـسـعــى ال ـفــريــق مـنــذ ان ـت ـقــال ملكيته إلــى
شركة قطر لالستثمارات الرياضية عام ،2011
الى تحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دوري
األبطال ونيل لقبها للمرة األولــى ،بعدما
خــرج مــن ثـمــن الـنـهــائــي فــي الموسمين

يفتقد س ــان جــرمــان ظـهـيــره البلجيكي توما
مونييه لإلصابة أيضا ،بينما عاد الى صفوفه
الع ــب الــوســط اإلي ـطــالــي مــاركــو ف ـيــراتــي بعد
تعافيه.

روما يستقبل بورتو
وفــي الـمـبــاراة األخ ــرى ال ـيــوم ،يلتقي رومــا
ال ــذي بـلــغ الـمــربــع الــذهـبــي للبطولة الموسم
الماضي فريق بورتو البرتغالي على االستاد
األولمبي بالعاصمة اإليطالية روما.
ويتطلع روما إلى الخروج من دوامة النتائج
الـمـتــذبــذبــة رغ ــم غـيــاب نجمه الـتــركــي الـشــاب
والموهوب سينجيز أوندير بسبب اإلصابة.
وف ــي الـمـقــابــل ،يفتقد بــورتــو ع ــدة العبين
فــي هــذه الـمـبــاراة ،مــن بينهم مــوســى ماريجا
ال ــذي سـجــل خـمـســة أهـ ــداف لـلـفــريــق ف ــي دور
المجموعات بالبطولة.

مباريات اليوم

سولسكاير مدرب
مان يونايتد

11:00

روما  -بورتو

11:00

مانشستر يونايتد –
سان جرمان

راشفورد نجم
مان يونايتد

مبابي نجم
سان جرمان

غوارديوال فخور بالعبيه

يوفنتوس يغرد خارج السرب
غرد يوفنتوس خارج السرب بفوزه الصريح
على مضيفه ساسوولو -3صـفــر ،مستغال في
الوقت ذاته تعادل منافسه المباشر نابولي مع
فيورنتينا سلبا ليبتعد عنه بفارق  11نقطة في
المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا
لكرة القدم.
ب ـ ــدأ س ــاس ــوول ــو ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـش ـكــل جـيــد
وسنحت له فرصتان لم يحسن استغاللهما،
قبل ان يدخل يوفنتوس أج ــواء المباراة
تدريجيا ،وسدد البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو كــرة مباغتة تصدى لها حارس
ساسوولو أنــدريــا كونسيليي دون ان
يلتقطها ،ليتابعها األلماني
المخضرم سامي خضيرة
في الشباك (.)23
ودانـ ـ ــت الـسـيـطــرة
ل ـ ـيـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ع ـلــى
م ـ ـجـ ــريـ ــات الـ ـلـ ـع ــب،
وأض ـ ـ ــاف رون ــال ــدو
ال ـهــدف الـثــانــي من
كـ ـ ـ ــرة رأس ـ ـ ـيـ ـ ــة اثـ ــر
رك ـ ـلـ ــة ركـ ـنـ ـي ــة مــن
البوسني ميراليم
بـ ـي ــا نـ ـيـ ـت ــش ()70
رافـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا رص ـ ـ ـيـ ـ ــده
ف ــي ص ـ ـ ــدارة تــرتـيــب
ال ـهــداف ـيــن ال ــى  18في
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري و  20ف ــي

مختلف المسابقات هذا الموسم.
وكان النجم البرتغالي صاحب الكرة الحاسمة
التي جاء منها الهدف االخير بواسطة األلماني
ايمري جان ،ليسدد األخير كرة زاحفة بيسراه
بعيدا عــن مـتـنــاول ح ــارس ساسوولو
(.)86
وعلى ملعب سان سيرو ،حقق
مـيــان فــوزا كبيرا على كالياري
بثالثية نظيفة في مباراة شهدت
تسجيل ال عــب وسطه البرازيلي
الـجــديــد لــوكــاس بــاكـيـتــا بــاكــورة
اهداف مع الروسونيري منذ انتقاله
إليه في فترة االنتقاالت الشتوية
قادما من فالمينغو.
وافـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ــالـ ـنـ ـي ــران
الصديقة عندما سدد
االسباني سوسو كرة
م ـب ــاغ ـت ــة تـ ـص ــدى لـهــا
ح ـ ــارس ك ــال ـي ــاري من
دون ان ي ـل ـت ـق ـط ـهــا،
فاصطدمت بمدافعه
لوكاس تشيبيتيلي
(.)13
وأض ـ ـ ـ ــاف بــاك ـي ـتــا
الهدف الثاني من مسافة
قــري ـبــة ع ـنــدمــا سـ ــدد الـ ـك ــرة بين
ساقي الحارس (.)22

إيمري جان نجم يوفنتوس

beINSPORTS
HD2
beINSPORTS
HD1

أشـ ـ ـ ــاد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي جــوس ـيــب
غوارديوال مدرب فريق مانشستر
س ـي ـت ــي ،بـ ـف ــوز ف ــري ـق ــه ال ـكــاســح
 -6ص ـفــر ع ـلــى ضـيـفــه تشلسي،
األحـ ـ ــد ،ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـســادســة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ـب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز لـكــرة الـقــدم.
واس ـت ـعــاد سـيـتــي ،ال ــذي يتطلع
لالحتفاظ باللقب للموسم الثاني
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ص ـ ـ ــدارة تــرتـيــب
البطولة ،بعدما رفع رصيده إلى
 65نقطة ،متفوقا بفارق األهداف
ع ـلــى أقـ ــرب مــاحـقـيــه لـيـفــربــول،
الـ ـمـ ـتـ ـس ــاوي م ـع ــه فـ ــي الــرص ـيــد
نفسه ،علما بأن الفريق السماوي
خ ــاض م ـب ــاراة أك ـثــر مــن الـفــريــق
األحمر .وصرح غوارديوال لهيئة
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
عقب اللقاء قائال" :قدمنا مباراة
مذهلة".
وأوضح أنه "من الرائع للغاية
أن نـسـجــل  6أه ـ ــداف ف ــي مــرمــى
تـشـيـلـســي ،وأن ن ـق ــدم م ـثــل هــذا
المستوى الممتاز".
وأضاف مدرب سيتي" :نجحنا
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ــذل ـ ــك .ال ــاعـ ـب ــون
يـسـتـحـقــون الـكـثـيــر م ــن ع ـبــارات
الـمــديــح وال ـث ـنــاء ،كــانــوا رائعين
حقا".
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان
مجددا بنهائي كأس رابطة األندية

غوارديوال

المحترفة على ملعب (ويمبلي)
الـعــريــق بــالـعــاصـمــة البريطانية
لندن في  24الـجــاري ،وهــو نفس
اليوم الذي يلتقي خالله ليفربول
مــع مضيفه مانشستر يونايتد
ببطولة الدوري.
وذكـ ـ ــر غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال" :بــال ـن ـظــر
إلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـلــى
صـ ــدارة الـ ـ ــدوري ،يـتـعـيــن علينا
انـتـظــار مــا سـيـقــوم بــه ليفربول
عـلــى مـلـعــب أولـ ــد ت ــراف ــورد .لقد
خضنا مباراة أكثر منه" .واختتم
المدرب اإلسباني حديثه قائال:
"سيتربعون على الـصــدارة حال
فوزهم هناك ،وسنكون خلفهم.
لكنني أشعر بالفخر".

توخل مدرب باريس
سان جرمان

فان غال :دي يونغ
موهبة استثنائية
وص ــف م ــدرب هــولـنــدا
ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،لـ ـ ــويـ ـ ــس فـ ــان
غـ ـ ـ ــال ،ال ـ ــاع ـ ــب فــري ـن ـكــي
دي يــونــغ ،ال ــذي سيلعب
لنادي برشلونة اعتبارا
مــن الصيف المقبل بأنه
استثنائي ،وامتدح أيضا
مـ ــدافـ ــع ايـ ــاكـ ــس مــات ـيــس
دي لـ ـيـ ـج ــت ،م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن
لـ ـ ــديـ ـ ــه أي ـ ـ ـضـ ـ ــا "مـ ــوه ـ ـبـ ــة
استثنائية".
وفــي مقابلة مع مجلة
"ب ــانـ ـيـ ـنـ ـك ــا" ،قـ ـ ــال مـ ــدرب
برشلونة وأياكس وبايرن
وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
سابقا إن أياكس الحالي،
مـنــافــس ري ــال مــدريــد في
دور الستة عشر بــدوري
أبطال أوروب ــا "جيد جدا
مثل نسخة  "95حين فاز
باللقب القاري.
وحـ ـ ـ ــول انـ ـضـ ـم ــام دي
ي ــون ــغ لـ ـلـ ـب ــرش ــا ،أضـ ــاف
أن الع ــب الــوســط يتمتع
ب ــ"م ــوه ـب ــة اس ـت ـث ـن ـئــايــة"،
ولكنه ال يــزال في مرحلة
"ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر وت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن
مهاراته".

ووريرز يلعب بالنار
حقق غولدن ستايت ووريرز،
حـ ـ ــامـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ف ـ ـ ــي الـ ـع ــامـ ـي ــن
ً
ً
األخيرين ،فوزا صعبا على ضيفه
ميامي هيت  ،118-120أمس األول،
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين ،في حين ُمني لوس
أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز ب ـخ ـس ــارة مــذلــة
أ مــام مضيفه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز .148-120
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،عــانــى
ووري ـ ــرز أغ ـل ــب ف ـت ــرات ال ـم ـبــاراة
بعد بداية كارثية في الربع األول
ح ـيــث خ ـس ــره بـ ـف ــارق  10ن ـقــاط.
وعندما يبدأ نجمه ستيفن كوري
الـمـبــاراة بشكل سيئ فــإن فريقه
حتما يعاني.
ووج ــد غــولــدن سـتــايــت نفسه
متخلفا بفارق  3نقاط ()118-115
قبل  50ثانية من نهاية المباراة
ب ـعــدمــا خ ـســر نـجـمــه دراي ـم ــون ــد
غرين الكرة ،لكنه نجح في إدراك
التعادل بثالثية لنجمه دورانــت
كانت األولى له في تلك األمسية،
قبل أن ينجح داماركوس كازنس
في تسجيل رميتين حرتين ليقود
فريقه للفوز ا لـخــا مــس عشر في
مبارياته الـ 16األخيرة ،والسابع
عشر في مبارياته الـ 19األخيرة.
وت ــاب ــع ال ـس ـلــوف ـي ـنــي ال ــواع ــد
لـ ــوكـ ــا دونـ ـسـ ـيـ ـت ــش ( 19ع ــام ــا)
أرقامه الجيدة وقاد فريقه داالس

كوري نجم ووريرز

مافريكس إلى الفوز على ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .101-102
ون ـج ــح دون ـس ـي ـتــش ف ــي قلب
ال ـط ــاول ــة ع ـلــى ب ــورت ــان ــد ،ال ــذي
تقدم بفارق  15نقطة ،قبل نهاية
المباراة بعشر دقائق ،بتسجيله
 28نقطة مع  6تمريرات حاسمة
و 9متابعات.
وفــاز ساكرامنتو كينغز على
ضيفه فينيكس صنز 104-117
بفضل  32نقطة للبديل مارفين
بــاغــاي ،فــي حين خسر أتالنتا
ه ــوك ــس أمـ ــام أورالن ـ ـ ــدو مــاجـيــك
.108-124

برشلونة يواصل نزيف النقاط ويحيي آمال غريمه ريال
واصل برشلونة ،المتصدر وحامل اللقب،
نزيف النقاط ،وأنعش آمال غريمه التقليدي
ريال مدريد في منافسته على لقب الموسم
الحالي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه
أتلتيك بلباو صفر -صفر ،أمــس األول ،في
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة وال ـع ـشــريــن م ــن ال ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وهي المباراة الثانية تواليا التي يسقط
فيها برشلونة في فخ التعادل بعد األولى أمام
ضيفه فالنسيا  2-2السبت الماضي ،لتشتعل
ً
المنافسة على اللقب مجددا ،بعدما تقلص
الفارق من  10إلى  6نقاط بينه وبين ريال،
الذي عاد بفوز ثمين من أرض جاره أتلتيكو
مدريد  1-3السبت.
وقـ ّـدم برشلونة ،الــذي أرغــم على التعادل
للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات
(تعادل مع ريال مدريد  1-1في كامب نو في
ً
ً
ذهــاب نصف النهائي) ،عرضا مخيبا أمام
أتلتيك بلباو ،وأفلت من الخسارة لوال تألق
حارس مرماه الدولي األلماني مارك -أندريه
تير شتيغن ،الــذي تصدى ألكثر من فرصة
على مدار الشوطين.
ولم ينفع الفريق الكتالوني خوض نجمه
ً
األرجنتيني للمباراة أساسيا مــن البداية،
ً
ب ـعــدمــا ل ـعــب اح ـت ـيــاط ـيــا ض ــد ريـ ــال مــدريــد

األربـعــاء فــي مسابقة الـكــأس ،فلم يشكل أي
خطورة على مرمى ياغو هيريرين ،حتى انه
لم يركض كالمعتاد ،وبدا افتقاده إلى المدافع
جوردي ألبا الموقوف.
وتابع البرازيلي فيليبي كوتينيو بدوره
عروضه المخيبة ،ولم يقدم بديله الفرنسي
عثمان ديمبيلي اإلضافة المأمولة بعد دخوله
في الدقيقة .75
وك ــان أتلتيك بلباو ال ـطــرف األف ـضــل في
بداية المباراة ،وكاد يفتتح التسجيل مبكرا
بتسديدة قوية للمدافع ميكل بالنثياغا من
خارج المنطقة مرت بجوار القائم األيسر (.)11
وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق
بــإب ـعــاده ك ــرة قــويــة لميكل ســوســايـتـنــا من
خـ ــارج الـمـنـطـقــة إل ــى رك ـن ـيــة ( ،)17وأخ ــرى
أكروباتية لراوول غارسيا من مسافة قريبة
على دفعتين (.)24
وكان أول تهديد للفريق الكتالوني عندما
س ــدد مـيـســي ك ــرة قــويــة ب ـي ـســراه م ــن خ ــارج
الـمـنـطـقــة أب ـعــدهــا الـ ـح ــارس ه ـيــريــريــن إلــى
ركنية (.)37
وأه ـ ـ ــدر راوول غ ــارس ـي ــا ف ــرص ــة ذهـبـيــة
الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل ع ـنــدمــا ت ـه ـيــأت ل ــه كــرة
أم ــام الـمــرمــى فـســددهــا قــويــة ب ـجــوار القائم
األيمن (.)40

وضـغــط برشلونة نسبيا مطلع الشوط
الثاني لكن دون خطورة ،وكاد البديل ميكل
سان خوسيه يفعلها من تسديدة قوية من
خارج المنطقة مرت بجوار القائم األيمن لتير
شتيغن (.)62
وتابع الـحــارس األلماني تألقه وتصدى
لتسديدة قوية لوليامس من مسافة قريبة
( ،)81ثم تصدى لتسديدة قوية لالعب ذاته
من داخل المنطقة (.)86

تعادل إشبيلية وإيبار
وأفلت إشبيلية من الخسارة أمام ضيفه
إيبار ،وخرج متعادال .2-2
وفــرط إيبار في فوز في المتناول بعدما
تقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة  88قبل
أن ينجح إشبيلية ،الذي تلقى ضربة موجعة
بطرد صانع ألعابه األرجنتيني إيفر نانيغا
في الدقيقة  84لتلقيه االنذار الثاني ،في تدارك
الموقف بهدفين في  4دقائق.
وت ـقــدم إي ـبــار بـهــدفـيــن نظيفين لفابيان
أوريــانــا ( )22والـبــرازيـلــي ش ــارل دي ــاز (،)63
وقلص الدولي الفرنسي وسام بن يدر الفارق
( ،)88قبل أن يــدرك بابلو سارابيا التعادل
(.)90+2

وعــزز إشبيلية موقعه في المركز الرابع
بــرصـيــد  37نـقـطــة مـقــابــل  30نـقـطــة إليـبــار
العاشر.

فالفيردي :مازلنا في الصدارة
قال مــدرب برشلونة ،إرنستو فالفيردي،
عقب سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي
بملعب أثـلـتـيــك بـلـبــاو وتـقـلــص ال ـف ــارق مع
غريمه التقليدي ريال مدريد إلى ست نقاط،
إن وضع فريقه في الليغا اليزال كما هو وإنه
اليزال في صدارة الجدول .وصرح فالفيردي
"هناك أسابيع تحصد فيها الكثير من النقاط
وأســابـيــع أخ ــرى ال تستطيع ذل ــك ،البطولة
طويلة وينبغي أن ننتظر حتى نهايتها".
وأق ــر ال ـم ــدرب ب ــأن فــريـقــه افـتـقــد "الحسم
في اللمسات األخيرة" ،رغم تحسن أدائه في
الشوط الثاني .وأوضح "في الشوط األول لم
نصل كثيرا إلى المرمى ،وفي الثاني نجحنا
في إجبارهم على التراجع للخلف ،لكننا لم
نحظ بفرص كثيرة".
وأضاف" :كنا قريبين من التسجيل ،لكننا
لــم ننجح و كـنــا مستعدين للمعاناة لصد
هجماتهم ال ـمــرتــدة .تـيــر شتيغن تــألــق في
إحدى الفرص الخطيرة لهم وأنقذ مرمانا".

سواريز نجم برشلونة خالل مواجهة بلباو
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«ني كاو بتاح»
يعود إلى بيته
ديوان أبي نواس

تسلمت السفارة المصرية في أمستردام
ً
ً
ت ـم ـث ــاال م ـص ـنــوعــا م ــن ال ـح ـجــر الـجـيــري
كــان يـعــرض فــي دار لـلـمــزادات بهولندا،
بعد إثبات ملكية مصر للقطعة األثرية،
وخ ــروجـ ـه ــا ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة مــن
منطقة آثار سقارة منذ تسعينيات القرن
الماضي.
وقــال المشرف العام على إدارة اآلثــار
المستردة بوزارة اآلثار المصرية ،شعبان
ع ـبــدال ـجــواد ،فــي ب ـيــان أم ــس ،إن اإلدارة
رص ـ ــدت ال ـت ـم ـثــال ف ــي م ـ ــارس ال ـمــاضــي،
ضمن المعرض األوروبي للفنون الجميلة
بــأم ـس ـتــردام ،وأبـلـغــت عـلــى ال ـفــور وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،فــأب ـل ـغــت ب ــدوره ــا ال ـشــرطــة
الهولندية ،التخاذ كل اإلجراءات والتدابير
ال ــازم ــة للتحفظ عـلــى الـقـطـعــة األثــريــة،
وإب ــاغ صــالــة ال ـم ــزادات وحــائــز القطعة
بأنها مسروقة من مصر ،فأبدى استعداده
طواعية لتسليمها.
(د ب أ)

د .نجم عبدالكريم

تقدم ٌ
َّ
عدد من المحافظين المتزمتين
ف ــي ب ـغ ــداد ب ـط ـلـ ٍـب لـتـغـيـيــر اس ــم أشـهــر
شوارعها (شارع أبو نواس) ،واستبداله
ب ــاس ــم أحـ ـ ــد الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء أو األت ـ ـق ـ ـيـ ــاء أو
ً
ُ
الفالسفة ،نظرا لما كتب عن تاريخ هذا
الشاعر ،وعــن فسقه ومجونه ،لكن هذا
الطلب استثار حفيظة الذين يسهرون في
شارعهم األشهر من العراقيين ،واحتدم
ال ـس ـجــال بـيــن الـمـحــافـظـيــن المتزمتين
والذين يعارضون تغيير اسم الشارع.
• ٌ
خبر كهذا دفعني إلى أن أعود لقراءة
ديوان أبي نواس ،الذي صار اسمه يرمز
إلى المجون والفسق ،في حين يراه الكثير
ً
من المفكرين المعاصرين واحدا من كبار
المجددين في القصيدة العربية ،ومنهم
المفكر أدونيس وغيره .ولما بدأت رحلتي
مع الديوان النواسي تأكد لي مما قرأت
َ
عــن هــذا الـشــاعــر أنــه مــلــك ناصية اللغة
واألدب ،ون ـه ــل م ــن ال ـع ـل ــوم اإلســام ـيــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن ف ـقــه وح ــدي ــث وم ـعــرفــة
بــأح ـكــام ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،وألـ ـ َّـم بناسخه
ومنسوخه ،ومحكمه ومتشابهه ،بل إن
ابن المعتز ،في كتابه "طبقات الشعراء"،
ً
ً
َيـ ُـعـ ُّـد أبــا ن ــواس فقيها عــارفــا باألحكام،
ً
بصيرا باالختالف ،وصاحب حفظ ونظر،
ومعرفة بطرق الحديث.

***

ُ
• دفعت أبا نواس طموحاته إلى ترك
مــديـنـتــه (ال ـب ـص ــرة) ،لـيـتـجــه إل ــى بـغــداد
عاصمة الخالفة ،ومحط آمال الشعراء،
وهـنــاك امـتــدح الــرشـيــد ،كما أس ــرف في
ش ـع ــره ب ــال ـخ ـم ــري ــات ،م ـمــا ج ـع ـلــه أكـثــر
شهرة فيها ،وقد نال من الرشيد مكانة
مرموقة ،لكنه لم يتوقف عن الزج به في
ً
السجن بين الحين واآلخر ،عقابا له على
ما يحويه شعره من مـبــاذل .ولما مات
ً
الرشيد صار أبو نواس نديما للخليفة
األمـ ـي ــن ،ال ـ ــذي قـ ــام بـحـبـســه ه ــو اآلخ ــر
عــدة م ــرات ،بسبب إســرافــه فــي األشعار
الخارجة عن الحدود االجتماعية.

***

• ول ـسـ ُـت هـنــا ب ـصــدد ال ــوق ــوف على
تــاريــخ الشاعر أبــي ن ــواس ،وهــو تاريخ
حــافــل ب ــاألح ــداث ،لـكـنـنــي أري ــد أن أقــف
ً
معكم قليال على بعض أشعاره ،من خالل
ً
َّ
ليتبين لنا أنه ليس صحيحا أن
ديوانه،

ً
معظم شعر الرجل كان مقتصرا فيما قاله
من قصائد على الفسق والمجون فقط،
بل كانت قصائده ِّ
تعبر عن الكثير مما
كان يسود في عصره ،ويشارك المجتمع
ً
ً
ً
ً
أف ــراح ــا وأت ــراح ــا وزه ـ ــدا وت ـع ـبــدا ،فهو
يخاطب ربه بالقول:
َ
ْ
مليك كل َمن ملك
أعدلك...
إلهنا ما
ُ
لبيت لك ...لبيك إن الحمد لك
لبيك قد
والملك ال شريك لك
ما خاب ٌ
عبد ّأملك ...أنت له حيث سلك
لوالك يا رب هلك ...لبيك إن الحمد لك
والملك ال شريك لك
ْ َ
والليل ّلما أن حلك ...والسابحات في الفلك
على مجاري المنسلك ...لبيك إن الحمد لك
والملك ال شريك لك
ومع أن القصائد التي يستغفر فيها
أبو نواس ربه كثيرة ،إال أن المزاج العام
ً
في عصره كان أكثر ترديدا ،في األمسيات
والمجالس ،ألشعاره ذات الطابع األكثر
ً
خروجا عن المألوف ،بينما هو يخاطب
ربه بالقول:
ً
إلـ ـه ـ َـي ل ـس ـ ُـت لـ ـلـ ـف ــردوس أه ّ ــا
وال أ ًق ــوى عـلــى الــنــار الجحيم
ف ـهـ ْـب لــي تــوبــة واغ ـفــر ذنــوبــي
ف ــإن ــك غـ ــافـ ـ ُـر الـ ــذنـ ــب ال ـع ـظ ـيــم
وهو يفخر بنفسه في إحدى قصائده،
حيث يقول:
ً
وق ــد زادن ــي تـيـهــا عـلــى ال ـنــاس أنني
أرانـ ـ ـ ـ ـ َـي أغـ ـن ــاه ــم وإن ك ـن ــت ًذا فـقــر
ف ــوالـ ـل ــه ال ي ـ ـبـ ــدي لـ ـس ـ ُـان ـ َـي ح ــاج ــة
إل ـ ــى أحـ ـ ـ ٍـد ح ـت ــى أغ ـ ـ َّـي ـ ــب فـ ــي ق ـبــري
ً
فـلــو لــم أرث ف ـخــرا لـكــانــت صيانتي
َ
حسبي ِمن فخر
فمي عن سؤال الناس
وقــد ُعــرف عن أبــي نــواس إسرافه في
الهجاء ،فتكلم عن إحداهن بقوله:
أي ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا
ِّ
اسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــظ ال ـ ـم ـ ـح ـ ــل ـ ــي
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـهـ ــا ش ـ ـ ـخـ ـ ــص قـ ـبـ ـي ــح
ِّ
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ِردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـت ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن
ِّ
ب ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا زك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

***

• مـطــالـبــة الـمـتــزمـتـيــن بتغيير اســم
ِّ
ش ـ ــارع أبـ ــو ن ـ ــواس ف ــي بـ ـغ ــداد يــذكــرنــا
بأولئك الذين طالبوا بتنقيح كتاب "ألف
ليلة وليلة" في مصر ...قاتل الله التزمت!

هولندا تمنع «النقال» على ّ
«الدراجين»
تعتزم هولندا منع استخدام الهواتف الجوالة
خالل قيادة الدراجات الهوائية ،حيث سيتم تغريم
المخالفين  95يورو.
ومن المنتظر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ مطلع
يوليو المقبل ،ويرمي إلى خفض عدد حوادث تلك
الدراجات.
وفي عام  ،2017لقي  207أشخاص حتفهم من
ج ــراء ح ــوادث على صلة بـهــذه ال ــدراج ــات .ويقدر
الخبراء أن استخدام الهواتف الجوالة هو سبب
كل رابع حادثة بالدراجة الهوائية.
وقال وزير العدل فيرديناند جرابرهاوس لإلذاعة
ً
الهولندية ،أخيرا ،إن استخدام الهواتف خالل قيادة
ً
ّ
الدراجة الهوائية يشكل خطرا .وأضاف" :سنوضح
للمواطنين أن هذه هي القواعد المرورية الجديدة،
وستكون لدينا ضوابط صارمة".
وف ـ ــي ه ــولـ ـن ــدا ،ي ـس ـت ـخ ــدم ش ـخ ــص ب ـي ــن ك ــل 4
ال ـهــواتــف ال ـجــوالــة خ ــال ق ـي ــادة ال ــدراج ــة إلج ــراء
مكالمات أو االستماع للموسيقى ،أو حتى إرسال
رسائل نصية.
ُ
ويمنع استخدام الهواتف الجوالة خالل قيادة
ال ـس ـيــارة مـنــذ أم ــد بـعـيــد .وف ــي ح ــال ج ــرى ضبط
شخص خالل القيام بذلك فسيدفع  240يورو غرامة.
(د ب أ)

ثعبان إلجبار موقوف على االعتراف!
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة
اإلندونيسية وتعهدت باتخاذ
إج ـ ــراء ات تــأديـبـيــة بـعــد أن لف
ضباط ثعبانا حول رقبة مشتبه
فيه إلجباره على االعتراف خالل
استجواب في منطقة بابوا في
أقصى شرق البالد.
وأظهر تسجيل مصور نشر
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت رجـ ــا جــالـســا
ُيـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوب ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ه ـ ــوات ـ ــف

مـ ـحـ ـم ــول ــة م ـ ـس ـ ــروق ـ ــة ،ويـ ـ ـ ــداه
مكبلتان خلف ظهره ويصرخ
فــي ف ــزع ،فــي حين دفــع ضابط
ثعبانا نحو وجهه.
وسـ ــأل ضــابــط ال ــرج ــل ال ــذي
ظ ـه ــر ف ــي م ـع ـظــم ال ــوق ــت وه ــو
ي ـت ـلــوى ع ـلــى األرض" :ك ــم مــرة
سرقت هواتف محمولة؟"
ورد المشتبه فيه بعد ذ لــك:
"مرتين فحسب".

وخالل التسجيل يمكن سماع
ص ــوت يــأمــر الــرجــل ب ــأن يفتح
عينيه ،وه ــدده فــي مــرحـلــة من
المراحل بوضع الثعبان في فمه
وداخل بنطاله.
وأصدر توني أناندا سوادايا
قائد شرطة جاياويجايا اعتذارا
فــي بـيــان أم ــس ،وق ــال" :ل ــم يكن
الـ ـمـ ـحـ ـق ــق مـ ـحـ ـت ــرف ــا فـ ـ ــي أداء
(رويترز)
وظيفته".

ت ــدرس إم ــارة دبــي فــي اإلم ــارات تطبيق
نظام جديد للنقل ،يقوم على وحــدات نقل
معلقة.
واط ـل ــع ن ــائ ــب رئ ـي ــس اإلمـ ـ ـ ــارات ،رئـيــس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،الشيخ محمد بن
راشــد آل مكتوم ،أمــس ،على نموذجين من
تلك الوحدات ،خالل فعاليات القمة العالمية
للحكومات التي تنظمها دبي.
وقال المدير العام لهيئة الطرق في دبي
مطر الطاير ،أمــس ،إن النظام الجديد هو
نظام مستقبلي للنقل ،يقوم على الوحدات
المعلقة ،ويمتاز باستخدام مساحة أرض
أقل بعدة مرات ،مقارنة باألنظمة التقليدية
ذات السعة نفسها ،وكفاءة استخدام الطاقة.
وأضــاف الطاير" :يمتاز النموذج األول
مــن و ح ــدات النقل المعلقة بصغر الحجم
وخـفــة الـ ــوزن ،ويـتـحــرك بـعـجــات فــوالذيــة
على سكك معلقة ،ويجمع بين مزايا المركبة
الـكـهــربــائـيــة ذات األداء ال ـعــالــي وال ـمــزايــا
الرياضية والترفيهية ،إ لــى جانب أنظمة
الطاقة الكهربائية لحركة العربة"( .د ب أ)

ً
الحصبة تقتل  70فلبينيا
أ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ـ ــاة 70
ً
شخصا على األق ــل فــي الـبــاد،
أغـلـبـهــم م ــن األط ـف ــال دون سن
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،جـ ـ ـ ــراء إص ــاب ـت ـه ــم
بــال ـح ـص ـبــة م ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام
الحالي.
وذك ــرت الـ ــوزارة أن حصيلة
الوفيات ارتفعت منذ األول من
يـنــايــر ال ـمــاضــي حـتــى الـتــاســع

الثقافة هذا المساء
من فبراير الجاري إلى أكثر من
الضعف ،وذلك مقارنة مع الفترة
نفسها من العام الماضي .وقد
تم اإلبالغ عن إجمالي  4302من
حــاالت اإلصــابــة بالحصبة في
أنحاء البالد.
يــذكــر أن  79فــي الـمـئــة ممن
ت ــوف ــوا ل ــم ي ـك ــن ل ــدي ـه ــم ت ــاري ــخ
بشأن حصولهم على التطعيم".
(د ب أ)

 820مليون حزمة حمراء في سنة الصينيين القمرية

●الفعالية:

وفيات
حسين محمد غلوم أكبر

خليفة سلطان راشد المزيعل

 80عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الفنطاس ،ق ،2ش ،11م ،36ديــوان
المزيعل ،النساء :العقيلة ،ق ،3ش ،337م ،43ت67775305 :

محمد عبدالله علي حسن

 84عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :دي ــوان ال ـك ـنــادرة ،الـشـعــب ،النساء:
الرميثية ،ق ،1ش ،11م ،4ت66996665 ،99105155 :

عبدالله طالل حمد الشيخ أحمد الفارسي

 31عاما ،شيع ،الرجال :مقبرة الصليبيخات ،النساء :العدان،
ق ،4ش ،3م ،31ت67672929 ،98980577 :
فاطمة حجي صالح المشموم أرملة حسن محمد الغانم
 89عاما ،شيعت ،الــرجــال :حسينية المشموم ،المنصورية،
النساء :حسينية البحراني ،الرميثية ،ت97908292 :

حسين غلوم محمد الكندري

 93عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ق ،4ش ،40ديوان الكنادرة،
النساء :العمرية ،ق ،4ش ،6م ،13ت24712095 ،66604004 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

● الفعالية:

ح ــد ي ــث اال ث ـن ـيــن
"ألبرتو مانغويل".
الوقت :السابعة مساء.
المكان :القاعة المستديرة  -مركز
جابر الثقافي.
معرض الــذكــرى ال ـ  40لــزيــارة الملكة إليزابيث
للكويت.
الوقت :السادسة مساء.
المكان :متحف الكويت الوطني.

 78عاما ،شيع ،الــرجــال :حسينية اشكنانية ،ميدان حولي،
الـنـســاء :حسينية أم البنين ،الرميثية ،ق ،9مقابل الــدائــري
الخامس ،ت99424726 ،66222522 :

ُ
رسلت أكثر من  820مليون "حزمة
أ ِ
ح ـم ــراء" عـبــر اإلن ـتــرنــت خ ــال عطلة
السنة القمرية الجديدة في الصين،
وفـ ـ ــق ال ـم ـن ـص ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة "وي
تشات" ،في حين انتقلت الممارسات
التقليدية لتبادل الهدايا النقدية إلى
المجال الرقمي.
وق ــال ــت ال ـم ـن ـص ــة ،ال ـت ــي يـمـلـكـهــا
عمالق اإلنترنت الصيني "تنسنت"
أمـ ــس ،إن ه ــذا ال ـم ـج ـمــوع ق ــد ُسـ ِّـجــل
خالل ستة أيــام من العطلة الوطنية
األسبوع الماضي ،مع ارتفاع بنسبة
 %7مقارنة بالفترة نفسها من عام
.2018
وبـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل أحـ ـ ـ ّـر
ال ـت ـم ـن ـيــات لـلـسـنــة الـ ـج ــدي ــدة ،ي ـقـ ّـدم
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة
ُ
ً
أم ــواال نقدية في حــزم حمراء تعرف
بـ "هونغباو" بلغة الماندرين.
ّوس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا بـ ـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــون
يفضلون الدفع عن طريق تطبيقات
الـهــواتــف الــذكـيــة ،وأصبحت "الـحــزم
الحمراء" شائعة بشكلها اإللكتروني.
وقال عمالق التجارة اإللكترونية
"علي بــابــا" ،إن أكثر من  450مليون
م ـس ـت ـخــدم ش ــارك ــوا ب ـيــن  25يـنــايــر
الماضي و 4فبراير الجاري في لعبة
عـلــى مــوقـعــه تـخـ ّـولـهــم جـمــع خمس
"ب ــرك ــات" غـيــر مــالـيــة ،يمكن إبــدالـهــا
بمبالغ معينة من المال.
وتفيد وسائل إعالم بأن هذا العدد
من المشاركين ازداد بنسبة  %40عن
العام الماضي.

www.aljarida.com

أنظمة «النقل»
في دبي «معلقة»

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:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:10

العظمى 20

الشروق

06:30

الصغرى 09

الظهر

12:02

العصر

03:11

المغرب

05:35

العشاء

06:53

التوزيع:

ً
أعلى مد  03:55صب ــاحـ ـ ــا
 04:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:22صب ــاحـ ـ ــا
 11:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

