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عرض «»The New Mutants
لمايسي ويليامز منتصف أبريل ص ١٧

حرمان الشركات المتعثرة
المناقصات الجديدة
من
ّ

محليات

٠٦

الصالح :المبارك وجه إلى تطبيق قانون الجهاز عليها لحماية المال العام

● بوشهري« :الوزراء» سيطلب من «األمة» تحديد جلسة لتقديم الجدول الزمني إلصالح الطرق

شدد سمو رئيس مجلس
الوزراء على ضرورة محاسبة
الشركات المتعثرة في تنفيذ
المشاريع الحكومية أو التي
لم تنفذها بالشكل المطلوب،
مع تشديد اإلجراءات الرقابية
على كل المشاريع.

قـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أنـ ــس ال ـصــالــح
إن ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس س ـم ــو
الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ك ـلــف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن م ـخــاط ـبــة
ج ـ ـهـ ــاز الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ب ـح ــرم ــان
ال ـش ــرك ــات الـمـتـعـثــرة ف ــي تنفيذ
أح ـ ــد م ـش ــاري ـع ـه ــا أو لـ ــم ت ـن ـفــذه
بالشكل الـمـطـلــوب ،مــن الــدخــول
في مناقصة تالية حتى تسوية
ً
األولـ ـ ــى م ـحــل الـ ـخ ــاف ،مــوج ـهــا
الـ ـ ــوزراء إل ــى تـشــديــد اإلج ـ ــراءات
ال ــرق ــاب ـي ــة ع ـل ــى ك ــل ال ـم ـش ــاري ــع،
والسيما المتعثرة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــال ــح لـ ــ"ك ــون ــا"،
ع ـ ـقـ ــب االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
لمجلس الـ ــوزراء أم ــس ،أن سمو
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
م ـحــاس ـبــة ت ـلــك ال ـش ــرك ــات وع ــدم
الـتـهــاون فــي متابعة اإلجـ ــراءات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـف ــظ حـ ـ ـق ـ ــوق ال ـ ــدول ـ ــة
وال ـمــال ال ـعــام ،مــن خــال تطبيق
جـ ـ ـ ـ ــزاء ات الـ ـق ــان ــون ( )49لـسـنــة
 ،2016الـ ـخ ــاص بــال ـم ـنــاق ـصــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،والئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة

الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ف ـ ــي ف ـ ـبـ ــرايـ ــر .2017
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـم ـج ـلــس اط ـلــع
عـلــى نـســب إن ـج ــاز الـمـشــروعــات
والـ ـ ـج ـ ــداول ال ــزم ـن ـي ــة الـمـتــوقـعــة
ل ـت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ،م ـ ــع وق ـ ــوف ـ ــه ع ـلــى
أسباب تأخر بعضها واإلجراءات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخـ ــذة حـ ـي ــال
ه ــذا ال ـت ــأخ ــر ،ب ـمــا فـيـهــا تطبيق
الغرامات وسحب المشاريع من
الشركات المنفذة.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وزي ــرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
ب ــوشـ ـه ــري أن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
استمع إلــى شــرح بشأن التقرير
الـ ـ ـ ـ ــدوري عـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
اتخذتها "األشغال" وهيئة الطرق،
ل ـب ــدء تـنـفـيــذ إص ــاح ــات ال ـطــرق
الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة مـ ــن أزم ـ ـ ــة األمـ ـط ــار
األخيرة.
وصرحت بوشهري لـ "كونا"،
ع ـقــب االج ـت ـم ــاع ،ب ــأن الـجـهـتـيــن
ً
بــدأتــا فـعـلـيــا إج ـ ــراء ات تنفيذية
في اتجاهين ،أولهما إصالحات
ع ــاج ـل ــة ل ـل ـح ـفــر ورصـ ـ ــف مــؤقــت
لـلـطــرق الـمـتـضــررة ،واآلخ ــر رفــع

منيرة الهويدي وكيلة لإلعالم
اعتمد مجلس الــوزراء تعيين منيرة الهويدي
وكيلة لوزارة اإلعالم.
والـهــويــدي ،التي كانت تشغل منصب الوكيل
المساعد للشؤون القانونية ،من الكفاءات الشابة
في الوزارة ،وهي أول امرأة كويتية تتقلد منصب
وك ـيــل وزارة اإلع ـ ــام ،وس ـبــق أن شـغـلــت منصب
وكيلة الــوزارة المساعدة للمصنفات الفنية ،قبل
أن تعين وكيلة مساعدة لقطاع اإلع ــام الجديد
والخدمات اإلعالمية.

ك ـفــاءة الـجـهــاز الـفـنــي والــرقــابــي
فـ ـيـ ـهـ ـمـ ــا ،وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـم ـخ ـت ـب ــر
الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وف ـ ــرض
ضـ ـ ــوابـ ـ ــط ومـ ـ ـق ـ ــايـ ـ ـي ـ ــس جـ ـ ــودة
عــالـمـيــة عـلــى م ـصــانــع األسـفـلــت
وال ـم ـخ ـت ـبــرات وعـمـلـيــة الــرصــف
لـبــدء اإلص ــاح ــات ،الفـتــة إل ــى أن
تلك اإلجراءات باتت قيد التنفيذ
والـتـطـبـيــق ،ب ـم ــوازاة اإلج ـ ــراءات
القانونية والعقابية التي اتخذت
في هذا الشأن.
وذك ــرت أن ــه مــن ب ــاب الـتـعــاون
مع مجلس األمة وإطالع أعضائه
على اإلج ــراء ات الحكومية وآلية
ال ـت ـن ـف ـيــذ إلصـ ـ ــاح ال ـ ـطـ ــرق ،ف ــإن
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـي ـط ـلــب مـنــه
تخصيص جــزء مــن وقــت إحــدى
ال ـج ـل ـســات ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـمـقـبـلــة
ل ـت ـق ــدي ــم ع ـ ــرض وش ـ ـ ــرح ل ـم ــا تــم
ت ـن ـف ـي ــذه مـ ــن خ ـ ـطـ ــوات إلصـ ــاح
الطرق والجدول الزمني المطلوب
لتنفيذ الباقي.
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـعــرض مجلس
الـ ـ ــوزراء الـتـقــريــر ال ـثــالــث للجنة
المكلفة دراسة وفحص الشهادات
الدراسية للموظفين ،من 06

ّ
األمير يكرم أوائل خريجي الجامعة

تزكية إبراهيم المليفي
رئيسًا لجمعية الخريجين
ومحمد الفيلي نائبًا له

قصر العدل
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«التمييز» :ال يجوز القبض
على األشخاص
في الشوارع لمجرد أنهم
«بحالة غير طبيعية»

صاحب السمو يحيي المشاركين في االحتفال لدى وصوله ويبدو الوزير العازمي

03

«السكنية» تخاطب
«المناقصات» السبيعي والحجرف يستجوبان الروضان في  5محاور
لطرح بنية خيطان الجنوبي
ً
مدة التنفيذ المتوقعة  18شهرا

●

يوسف العبدالله

عـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» ،مــن
مصادر مطلعة ،أن المؤسسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
خــاط ـبــت ج ـه ــاز الـمـنــاقـصــات
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ل ـ ـطـ ــرح م ـن ــاق ـص ــة
تتعلق بإنشاء وصيانة طرق
ً
ومجاري صرف أمطار ،فضال
ع ــن خ ــدم ــات أخ ـ ــرى لمنطقة
خيطان الجنوبي.

وحـصـلــت «الـسـكـنـيــة» على
موافقة وزارة المالية العتماد
الميزانية التقديرية ،إضافة
إلـ ـ ــى م ــوافـ ـق ــة إدارة ال ـف ـت ــوى
والـتـشــريــع ،وم ــن الـمـتــوقــع أن
ً
تكون مدة التنفيذ  18شهرا.
ي ــذك ــر أن م ـن ـط ـقــة خ ـي ـطــان
الـ ـجـ ـن ــوب ــي تـ ــم تـخـصـيـصـهــا
لنحو  1400مواطن.

«البترول» تحصل
على تمويل يصل
إلى  3مليارات دوالر
عبر هيئة الصادرات البريطانية
● أشرف عجمي
أعلنت مؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية توقيع
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع هـيـئــة ت ـمــويــل الـ ـص ــادرات
البريطانية ( ،)UKEFلتقديم الدعم التمويلي
لما يتعلق بالصناعات النفطية.
وأوض ـحــت الـمــؤسـســة ،فــي بـيــان ،أن الدعم
ً
التمويلي يتضمن قروضا ،وتسهيالت ائتمانية
تصل إلى  3مليارات دوالر لصادرات المملكة
الـمـتـحــدة مــن الـسـلــع وال ـخــدمــات المستثمرة
بالمشاريع التي تنفذها المؤسسة وشركاتها
التابعة ،والمتعلقة بالصناعة النفطية.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة مثال حي لعمق
العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين،
وخ ــاص ــة ف ــي م ـجــال الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة
والدعم التمويلي ،مبينة ّأن الرئيس التنفيذي
للمؤسسة هاشم هاشم مثل الجانب الكويتي
أث ـ ـنـ ــاء مـ ــراسـ ــم الـ ـت ــوقـ ـي ــع ،فـ ــي حـيــن 06

تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمحسوبية والتعدي على القانون والمال العام
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

بعدما ّ
أجال تقديمه أمس ،يقدم النائبان
الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف اليوم
استجوابهما لــوزيــر الـتـجــارة والصناعة
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات خــالــد
الروضان ،من  5محاور.
وقـ ــال ال ـح ـج ــرف ،ف ــي ت ـصــريــح ،إن عــدم
تقديم االستجواب أمــس كــان لعدم وجود

رئيس مجلس األمة« ،فارتأينا تأجيله ألن
ً
ذلك أسلم» ،مشيرا إلى أن هذا االستجواب
م ـكــون مــن خـمـســة م ـحــاور سـيـتــم إعــانـهــا
اليوم.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن
أول ت ـل ــك الـ ـمـ ـح ــاور ي ـش ـمــل ال ـت ـع ــدي عـلــى
القانون والمال العام والتجاوزات المالية
واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وانـ ـ ـع ـ ــدام الـ ـ ـ ــدور ال ــرق ــاب ــي فــي
وزارة الـتـجــارة ،وثانيها اإلخ ــال بحقوق
الـمــوظـفـيــن وم ـحــاربــة ال ـك ـف ــاءات الــوطـنـيــة

وانتشار المحسوبية فــي جميع الهيئات
التابعة للوزير.
وأضــافــت الـمـصــادر أن الـمـحــور الثالث
ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـم ــال ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ــة
والـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام فـ ــي أع ـم ــال
ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي لـلـمـشــاريــع الصغيرة،
بينما يشمل الــرابــع ت ـجــاوزات مماثلة في
الهيئة العامة للصناعة ،أما المحور الخامس
فيتناول اإلضــرار بالمال العام واالنحراف
ومخالفة قواعد إعداد الميزانية.

«تعهدات» بوتفليقة
لم تنزع فتيل أزمة الجزائر

اقتصاد

11
تباين مؤشرات
البورصة ...والسوق األول
عند أعلى مستوياته

اقتصاد

12

ارتفاع «برنت» إلى 75
دوالرًا للبرميل يعتمد
على اتفاق «أوبك بلس»

بن فليس يحذر من اشتعال البالد ومخاوف
من مقاطعة واسعة لـ «الرئاسية»
لم تفلح تعهدات اإلصــاح ،التي قطعها الرئيس الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة على نفسه ،في حال فــوزه باالنتخابات
الرئاسية المقررة فــي  18أبــريــل المقبل ،فــي نــزع فتيل األزمــة
السياسية غير المسبوقة فــي الـجــزائــر ،إذ خــرجــت تظاهرات
معارضة على الفور ،بعد تقديم مدير حملة الرئيس االنتخابية
ع ـبــد ال ـغ ـنــي زع ـ ــان أوراق ت ــرش ــح بــوتـفـلـيـقــة إلـ ــى الـمـجـلــس
ال ــدس ـت ــوري ،وت ــاوت ــه رســالــة مــن الــرئ ـيــس ،فــي وق ــت صعدت
الـمـعــارضــة خطابها وســط انـسـحــابــات بالجملة مــن السباق
الرئاسي أثارت مخاوف من حركة مقاطعة واسعة لالقتراع.
وتعهد بوتفليقة ،في رسالته ،بإجراء انتخابات مبكرة ال
يـتــرشــح لـهــا ،وبـتـعــديــل الــدسـتــور بـعــد مــؤتـمــر وطـنــي شــامــل،
وميالد جمهورية جديدة خالل عام ،إال أن ذلك لم يمنع خروج
اآلالف ليل األحد االثنين ،مرددين الشعارات ذاتها التي تشهدها
التظاهرات منذ  22فبراير الماضي ،مثل "بوتفليقة06 ،

محليات

٠٤

إعادة الجنسية
إلى سعد العجمي
بعد سحب الجنسية مــن سعد العجمي
في وقــت سابق ،اعتمد مجلس ال ــوزراء ،في
اجتماعه أمس ،إعادتها إليه ،عقب استكماله
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ـقــانــون
ً
ً
الجنسية ،من حيث البقاء عاما كامال داخل
الكويت ،وتقديم إقرار بالبيانات والثبوتيات
الخاصة بالجنسية المزدوجة والتنازل عنها.

«البلدي» يقر اعتراض
الشعلة على تحويل منتزه
أبوحليفة إلى «السكنية»

دوليات
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(أ ف ب)

قطر :ال جهود
لحل األزمة الخليجية
سوى مبادرة الكويت

دلبلا
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ّ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
أواﺋﻞ
م
ﻳﻜﺮ
اﻷﻣﻴﺮ
ّ

ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻷﺳﺮة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ أﻣﺲ

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ّﻛﺮم ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ أواﺋﻞ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٢٠١٨/٢٠١٧
ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺎزة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺣ ـﻀ ــﻮر ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،أﻗﻴﻢ،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺎدات
اﻹﺟـ ـ ــﺎزة اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أواﺋﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ،2018 / 2017وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺠــﺎﺑــﺮ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ.
ووﺻﻞ ﻣﻮﻛﺐ ﺳﻤﻮه إﻟﻰ ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﻔﻞ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﻔﺎوة
وﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ
ﻟ ـﻠ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ،
وﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻴﻦ
اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري وﻛـ ـﺒ ــﺎر اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ـ ــﻮاف اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ،
ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،وﻛ ـﺒ ــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ
ﻣ ــﻦ أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺎﻓﺰ
ً
ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﻌﻄﺎء

اﻟﻌﺎزﻣﻲ

وأﻟـﻘــﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻗ ــﺎل ﻓـﻴـﻬــﺎ" :إن ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺸــﺮف ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺤﻔﻞ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺘﻔﺨﺮ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺮف اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻮدﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ
أﺑﻨﺎءﻛﻢ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،واﻟﺬي
ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻤﻮﻛﻢ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮن إﻟﻰ
ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت
اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣـﺘـﻨــﺎن واﻟـﻌــﺮﻓــﺎن ﻟﻤﺎ
ﻟـﻤـﺴــﻮه ﻣ ــﻦ ﺳـﻤــﻮﻛــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺮح اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ اﻟـﺸــﺎﻣــﺦ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎﻳــﺶ ﻣ ــﻊ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣـﻜــﻢ
وﺣﺮﺻﻜﻢ وﻣــﺆازرﺗـﻜــﻢ ودﻋﻤﻜﻢ
ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﻠﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ

ﻛﻞ اﻟﺤﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن.
ﺿــﺎف اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن اﺣﺘﻔﺎﻟﻨﺎ
وأ ّ
ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ اﺣﺘﻔﺎﻻ واﺣﺘﻔﺎء ﺑﺜﻤﺮة
ﻳﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻮﻓﻴﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎون
واﻟـﺘــﻼﺣــﻢ ﺑﻴﻦ أﺑـﻨــﺎء ﻫــﺬا اﻟﻮﻃﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة وﺷ ـﻌ ـﺒ ــﺎ ،وﻳـﻌـﻠــﻦ
ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺄة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ،
ﻣﺴﺘﻄﺮدا :ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ
ﻋﻬﺪه وﺳﺒﻖ ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻜﻢ
وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟــﺬي اﺗﺴﻢ
ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ورﻋـ ـ ــﻰ اﻹﺑـ ـ ـ ــﺪاع واﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ،ﺣـﺘــﻰ
اﺳ ـﺘ ـﺤــﻖ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣ ــﺎ ﻳـﻨـﻌــﻢ ﺑ ــﻪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﺮار ورﻓﺎه وﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺤــﺎﻛــﻢ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜــﻮم اﺳـﺘـﺸـﻌــﺮﻧــﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم.
وﺗﺎﺑﻊ :ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم وﻛـ ــﻞ ﻋـ ــﺎم ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎل
ﺑ ــﺄﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻃـﻠـﺒــﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻫـ ــﻮ دﻟـ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻛ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ وﺣ ـﻔ ــﺎوﺗ ـﻜ ــﻢ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ وأﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ
واﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء ،وﺣ ــﺪث ﻧﻌﺘﺰ ﺑــﻪ وﺛﻘﺔ
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ وﺣﺎﻓﺰ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺒﺬل
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن "اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدون ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺸﻴﻮخ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ وﻃﻨﻨﺎ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة
ﻫ ــﻲ ﺛ ـﻤــﺮة ﺟ ـﻬــﻮد أﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻣــﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟـﺨــﺮﻳـﺠــﺎت ﻓﻲ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت ﻟـﺘـﺤـ ّـﻤــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎﻻ ﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ــﺎت ﺳـﻤــﻮﻛــﻢ
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ".
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل" :ﻻ ﻳ ـﻔ ــﻮﺗ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬه

اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻳـ ــﺎ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
أن ﻧ ــﺬﻛ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ واﻟـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺎن
دﻋـ ــﻢ ﺳ ـﻤــﻮﻛــﻢ ﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺤــﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋــﺮب ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻦ "ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ
اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎن ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـﺴــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﻟـﺤـﻔـﻠـﻨــﺎ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ

ﺣ ــﺮﺻ ــﺎ واﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ أﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ اﻟـﻔــﺎﺋـﻘـﻴــﻦ
واﻟﻔﺎﺋﻘﺎت".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﺣـ ــﺮﺻـ ــﺖ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎم
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ إن ﺷـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،وﺳ ـﻌــﺖ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.

ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓـﻴـﻠــﻢ وﺛــﺎﺋـﻘــﻲ
ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻴﺘﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ" ،ﺛﻢ ﺗﻔﻀﻞ
ﺳ ـﻤــﻮه ﺑ ـﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات ﻋﻠﻰ
أواﺋﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ.
وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫــﺪﻳــﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ
ﻟـﺴـﻤــﻮه ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،وﻏ ــﺎدر
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻣــﺎ
ُ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﺎوة وﺗﻘﺪﻳﺮ.

اﻟﺪﻋﻴﺞ :اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻟ ـﻘــﻰ اﻟـﺨــﺮﻳــﺞ دﻋ ـﻴــﺞ ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟــﺪﻋـﻴــﺞ ﻛﻠﻤﺔ،
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ،ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻪ ﻣﻦ
ﺑﻮاﻋﺚ ﻓﺨﺮﻧﺎ وﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻨﺎ ﺑﺤﻔﻞ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ،ووﺟﻮد ﺳﻤﻮه ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز.
وأﺿــﺎف اﻟﺪﻋﻴﺞ :ﻧﻌﺎﻫﺪﻛﻢ دوﻣــﺎ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أن ﻧﻜﻮن ﺷﻌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر واﻟﻌﻠﻢ ،وﻧﺴﺨﺮ
ﻃــﺎﻗـﺘـﻨــﺎ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ وروﺣ ـﻨ ــﺎ اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻏﻤﺮﻧﺎ ﺑﺤﺒﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻃﻮال

ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺠﺪ
وﻧﺠﺘﻬﺪ ﻟﻨﺤﺼﺪ ﻓﺮﺣﺔ ﺗﻔﻮﻗﻨﺎ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :أﻧ ــﺮﺗ ــﻢ ﻋ ـﻘــﻮﻟ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ واﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ،
وﻏﺮﺳﺘﻢ ﻓﻴﻨﺎ اﻟﺨﻴﺮ واﻷﻣــﻞ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺚ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،وﻗ ــﺪ ﺣ ــﺎن وﻗ ــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎف،
وﻧﻌﺪﻛﻢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻄﺎء وﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﻠﻤﻨﺎ وﻣﺎ
ﻏــﺮﺳـﺘـﻤــﻮه ﺑـﻨــﺎ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﺑـﻠــﺪﻧــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄــﺎء ،ﻟـﻨــﺮد
اﻟﺠﻤﻴﻞ وﻧﺴﻌﺪﻛﻢ دوﻣــﺎ وﻧــﺮﻓــﻊ رأﺳـﻜــﻢ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،وأﻋ ـﻀــﺎء وﻓ ــﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن.
وﺗﺴﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳ ـﻌ ــﻮد ﻣ ـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ

اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ دﻋﻮة ﺳﻤﻮه ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻼﺑﻞ ،اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻗــﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺴﻤﻮه ﺳﻔﻴﺮ ﺧــﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آل ﺳﻌﻮد.
وﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.

ﻣﻨﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن
ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﻟﻔﺘﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺑ ـ ـﻨـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺮار
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﺗـ ــﻢ ﻣـﻨــﺢ
درﺟ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮراه ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻘــﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎرن ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ
ﺑـ ـ ــﺈذن اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﻲ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻔ ـﻀــﻞ واﻟ ـ ــﺪ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ
ﺑـﻤـﺼــﺎﻓـﺤــﺔ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.

اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﻘ ـﻄــﻊ ﻗ ــﺎﻟ ــﺐ ﺣـﻠــﻮى
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ وﻟــﻲ
اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮرد ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت

 ...وﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا

•
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»دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي« ﻳﻔﻮز ﺑـ »اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎﺳﻲ« ﻣﻦ ﻛﻨﺪا
اﻟﺪوﻳﺮي :اﺳﺘﻜﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻜﻨﺪي ،ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ.

ﻛ ـﺸــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ
دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي د .ﻗﻴﺲ اﻟﺪوﻳﺮي
ﻋﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻜﻨﺪي ،ﻣﺎ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا ﻣﻤﻴﺰا ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻠﻔﺨﺮ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـ ــﺪوﻳـ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﻤﻌﻬﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص
 ،Qmentumﻣﻦ ﺧﻼل  7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻤﻞ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ.
وأﺿﺎف ان ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻜﻨﺖ
ﻛﻮادر اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣـﺒــﺎدرات
ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻃ ـ ــﻮال اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺧ ــﻼل اﻟـ ــﺪورة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻨﺪي،
ﻣﻦ  12ﺣﺘﻰ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2018ﻗﺎم
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻜـﻨــﺪي ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺗﺼﻨﻴﻒ وإﻧﺠﺎزات
وأﻓـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ــﺪوﻳ ـ ــﺮي ﺑ ـ ــﺄن ﻣـﻌـﻬــﺪ
دﺳ ـﻤــﺎن ﻟـﻠـﺴـﻜــﺮي ،اﻟ ــﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ
اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟـﻤــﺎﺳــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻨﺪي أﺣﺪ أﻫﻢ
اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ
وأﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻓﻲ
اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺠــﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﻌﻬﺪ.
وأﻛــﺪ أن ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻳـﻌــﺪ
إﻧ ـﺠــﺎزا ﻛﺒﻴﺮا ﻳـﻀــﺎف إﻟــﻰ ﺳﺠﻞ

إﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ـﺠــﻮدة واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ
اﻧـﻌـﻜــﺎﺳــﺎ ﻟـﺤــﺮﺻـﻨــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻻﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ وأﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺪوﻳﺮي
ﻋ ــﻦ ﺗ ــﻮﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ إﻟـ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء ﻣـﻌـﻬــﺪ أﻫ ـﻠــﻲ ﺗـﺤــﺖ اﺳــﻢ
ﻣﻌﻬﺪ دﺳ ـﻤــﺎن ﻟـﻠـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎور اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗ ــﺪاوﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،
ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي وﻣﺸﺮوع
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﻴﺲ اﻟﺪوﻳﺮي

ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻛــﺪت د .داﻟﻴﺎ ﺑﺪوي،
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ وﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد ،أن اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻨﺪي
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﻧﺠﺎز ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ
ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻌﻬﺪ ،واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ

ً
ً
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻘﺪت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ،
أ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺮ ﻫ ــﺎ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻤ ــﻼ،
ﻹﻗـ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮﻳ ــﻦ اﻹداري
واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻌــﺎم ،2018/2017
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎب أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ
 ،2020/2019وذﻟ ــﻚ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋ ــﻦ وزارة ا ﻟ ـﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ واﻓ ـ ـ ـ ــﻖ أﻋـ ـﻀ ــﺎء
"اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ" ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ﺗـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺐ
اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ رﺋـﻴـﺴــﺎ،
ً
ود .ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻲ )ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺎ
ﻟـ ـﻠ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ( ،وﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺒــﺮﺟــﺲ
)أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ( ،وﻏﺴﺎن ﺑﻮرﺣﻤﺔ
)أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق( ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻼ )رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن
ﻷﺟﻞ اﻟﻘﺪس( ،وﻓﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪال
)رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ(،

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻲ

وﺧﻠﻮد اﻟﻔﻴﻠﻲ )رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ( ،واﻷﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء:
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎري اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟﻤﻨﻴﺦ ،وﻏﻨﺎم اﻟﻐﻨﺎم.
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
إﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﻲ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﻼ ﻟـﺘـﺤـﻤـﻠــﻪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،وﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﻦ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ،
وﺧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺪ اﻹﺑـ ـ ـ ــﺮاﻫ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ

ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟـ ـ ــﻸﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﻦ آﺛ ـ ـ ـ ـ ــﺮوا
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣــﺮ ﺣـﺒــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻣﺸﺎري اﻟﺤﻤﻮد،
ً
وﻏﻨﺎم اﻟﻐﻨﺎم ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ
أن ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﻮا ﻣـ ــﻊ زﻣ ــﻼﺋ ـﻬ ــﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
إدﺧﺎل
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«:
اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻳﻨﻄﻠﻖ
اﻟﻘﻠﻮب
أﺻﺪﻗﺎء
واﻛﺎﺛﻮن
٢٦
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
»اﻟﺼﺤﺔ«
ً
ً
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﺎرس اﻟﺴﻨﻮي ﻷﻧﻈﻤﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺪوﻳﺎ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ :ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
●
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أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض
اﻟﺼﺪرﻳﺔ د .رﻳﻢ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ اﻧﻄﻼق
واﻛ ــﺎﺛ ــﻮن أﺻ ــﺪﻗ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻠــﻮب ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ إن ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﺸﻲ
ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﺳـﻴـﺸــﺎرك ﻓـﻴــﻪ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻨﺸﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ وﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻊ اﻟـﻌــﺎم
واﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﻧـﺸــﺮ اﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣــﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل

رﻳﻢ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺴﻄﺮة وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻘﻠﺐ،
ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﻣ ــﺮض اﻟـﻘـﻠــﺐ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮاض اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎرا ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺒﺐ اﻻول ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛــﺮت اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺎ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ،إذ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻮاﻛﺎﺛﻮن ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪارس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓﺌﺔ اﻷﻃـﻔــﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺮﺿﻰ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ.
وأﻛ ـ ــﺪت أن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣـ ــﺮاض
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪرﻳـ ــﺔ دﺷـ ـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ إﻋـ ـ ــﺎدة
ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ اﻟـﻘـﻠــﺐ ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ
ﺑـﻌــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻘـﺴـﻄــﺮة وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﻲ.
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أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ واﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ﺑـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺰي
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻓﻖ
اﻟ ـ ـ ــﻮزارة  26ﻃـﺒـﻴـﺒــﺎ زاﺋ ـ ــﺮا ﻣﻦ
اﻷﻃ ـﺒ ــﺎء اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳـﻴــﻦ ﺧــﻼل
ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎري ،ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ وإﺟـ ـ ــﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺠــﺮاﺣـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎدرة
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻷﻃ ـﺒ ــﺎء اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ إﻟـﻘــﺎء اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرش
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﻨﺰي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ

أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﺿ ـ ـﻴـ ــﻮف اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ﻳ ــﺄﺗ ــﻮن ﻣ ــﻦ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
وأﻳـ ــﺮﻟ ـ ـﻨـ ــﺪا وﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ
وإﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ وإﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ وﻛ ـﻨــﺪا
واﻟﻬﻨﺪ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا.
وأ ﺿـ ــﺎف أن ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ
ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮزع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـ ــﺪة ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت،
ﻣﺜﻞ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ
و ﺟـ ـ ـ ـ ــﺮا ﺣـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ واﻷذن
واﻟـﺤـﻨـﺠــﺮة وﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟـﻌـﻈــﺎم
وأﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ــﺐ واﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺐ
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ وﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻴ ــﻮن واﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء
واﻟﻮﻻدة وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﺟﺮاﺣﺔ
ﻗﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗـﻠـﻘــﺖ وزارة اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء اﻟـﻀــﻮء
اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻹدﺧﺎل
ً
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻳﺪوﻳﺎ
ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺑﺪت
اﻟﻮزارة اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟـ ـﻜـ ـﺸ ــﻮف اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺒ ـﺼ ـﻤــﺔ ﻣــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ
ﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.
وﻃـ ـﻠ ــﺐ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
"اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء" ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺠ ــﺎز أﻋ ـﻤ ــﺎل "اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ
ً
اﻟﺴﻨﻮي" اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة.
وﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻳـﺘـﺴـﻠــﻢ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن أي
ﻣ ـﺴــﺆول ﻳـﺘــﺄﺧــﺮ ﻓــﻲ إﻧ ـﺠــﺎز أﻋ ـﻤــﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ
ً
ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﺴﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﺸــﺆون اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻛ ــﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاداﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮة ﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺼـﻴــﻒ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ــﻢ إﺟ ـ ــﺮاؤﻫـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت ﺷـﺒـﻜـﺘــﻲ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وﻓﻖ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﺧ ــﻼل أﺷـﻬــﺮ اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺪ ﻳﻔﻮق  14.500ﻣﻴﻐﺎواط ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻤـﻴــﺎه،
ً
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺪأ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ،إذ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه
أول ﻣﻦ أﻣﺲ  393ﻣﻠﻴﻮن ﻏﺎﻟﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج  418ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.

ﻓﺮع ﻟـ »ﺷﺆون اﻹﻋﺎﻗﺔ« ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

اﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون ذوي
اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻣــﺲ ﻓﺮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ا ﻟـﺘـﻌــﺎو ﻧـﻴــﺔ ﺑﻤﻘﺮ إدارة ا ﻟــﺮ ﻋــﺎ ﻳــﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ ادارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﺪاح ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
إن ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻲ اﻧـﺸــﺎء أﻓــﺮع

ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺨﺮاز واﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﺷ ـﻔ ـﻴ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻔﺌﺔ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،اﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺷـﻌـﻴــﺐ إﻟـ ـﻘ ــﺎء رﺟ ـ ــﺎل اﻻﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎرب ﻣﻦ دار اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ.
وأوﺿــﺢ ﺷﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻧﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟـﺸــﺆون ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ادارة رﻋــﺎﻳــﺔ
اﻻﺣـ ـ ــﺪاث ووزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـﻤـﻜــﻦ رﺟ ــﺎل
اﻻﻣﻦ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎرب
واﻋـ ــﺎدﺗـ ــﻪ اﻟـ ــﻰ دار اﻟ ـﻤــﻼﺣ ـﻈــﺔ ﻓ ــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ
اﻻﺣﺪاث ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ةديرجلا
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برلمانيات

«الصحية» تقر العمل الخيري ّ
وتعدل «األهلي» العدساني :سأستخدم أدواتي وأكشف
الشاهين :ضوابط لمنع انحراف "التبرعات" وتغليظ العقوبات على مستغليها حقيقة «تضخم أرصدة النواب»
فهد التركي

ً
 35يوما إجازة
سنوية للعاملين
بالقطاع األهلي
ومكافأة نهاية
خدمة كاملة

أقرت لجنة الشؤون الصحية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
اجتماعها ،أمس ،قانون العمل
ال ـخ ـي ــري ال ـج ــدي ــد ،وت ـعــديــات
جــديــدة عـلــى قــانــون الـعـمــل في
ال ـق ـط ــاع األه ـ ـلـ ــي ،ب ـم ــا يـضـمــن
ً
إج ــازة مــدة  35يــومــا ،ومكافأة
كاملة لنهاية الخدمة.
وقـ ــال عـضــو الـلـجـنــة أســامــة
الشاهين لـ «الجريدة» ،إن إقرار
قانون العمل الخيري جاء لسد
ا لـفـجــوة التشريعية والزمنية
الكبيرة ،خصوصا أن القانون
ال ـح ــال ــي بـ ــات ق ــدي ـم ــا ،وي ــرجــع
عهده الى عام  ،»1959مشيرا إلى
أن «القانون الجديد جاء ليلبي
الـ ـتـ ـط ــور ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي حـصــل
ف ــي ال ـع ـمــل اإلغ ــاث ــي وال ـخ ـيــري
واإلنساني».
وكشف الشاهين أن القانون
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ي ـت ـض ـم ــن  47مـ ـ ــادة
تـشـتـمــل ع ـلــى ض ــواب ــط الـعـمــل
ال ـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ــري بـ ـجـ ـمـ ـي ــع أش ـ ـكـ ــالـ ــه
ً
وضوابطه ،مؤكدا وجود توافق
حكومي مدني على هذا القانون.
وقــال «القانون الجديد غلظ
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى م ــن يـسـتــولــي
على أمــوال التبرعات أو يسيء
استغاللها بمسائل سياسية
وعنصرية ،فضال عن العقوبات

«الصحية» في اجتماعها أمس
الخاصة بمن يشكك في العمل
الخيري دون وجه حق ،ويهدف
إلـ ــى زع ــزع ــة ث ـقــة الـمـتـعــامـلـيــن
والمتعاطين مع العمل الخيري».
وأكـ ـ ــد أن الـ ـق ــان ــون ال ـجــديــد
للعمل الخيري بمجمله متوازن
ومتكامل ،ويعزز صورة الكويت
كمركز انساني عالمي.
وق ــال الشاهين إن «الـقــانــون
ي ـح ــرص ع ـل ــى وضـ ــع ض ــواب ــط
كبيرة للعمل الخيري وتنظيمه
وصـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات وض ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــات
وح ـ ـقـ ــوق ،وك ـ ـ ــرس اس ـت ـقــال ـيــة
ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ب ــاع ـت ـب ــار أن
ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ـي ــه ع ـن ــاص ــر فــي
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،وف ــي نفس
الوقت منحهم الجدية ،لكن أقر

البابطين يسأل عن القيود األمنية
وج ــه ال ـنــائــب ع ـبــدالــوهــاب الـبــابـطـيــن س ــؤاال
الى نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية
الشيخ خالد الـجــراح قــال في مقدمته :نمى الى
علمي ان جهات الدولة المختلفة تخاطب وزارة
الــداخـلـيــة ب ـشــأن الـتـحـقــق مــن وج ــود قـيــد أمني
على المواطنين والمقيمين ممن يتقدمون لشغل
وظائف عامة وممن يتم ترشيحهم لشغل وظائف
اشرافية ،وبناء على إفــادة وزارة الداخلية يتم
استكمال االجراءات سواء كانت تعيينا جديدا او
ترشيحا لوظيفة اشرافية في الجهات الحكومية
المدنية منها والعسكرية و هـنــاك العديد ممن
اوقفت اجراء اتهم بحجة وجود قيد امني ،األمر
الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي.
وط ـلــب الـبــابـطـيــن االسـ ــاس ال ـقــانــونــي للقيد
االمني والقرارات واللوائح المنظمة له اذا وجدت،
وعـ ــدد الـكــويـتـيـيــن وغ ـيــر الـكــويـتـيـيــن المسجل
بـحـقـهــم ق ـي ــود ام ـن ـيــة خ ــال ال ـس ـن ــوات الـخـمــس

الماضية ونسخة مــن ان ــواع القيود األمنية اذا
وجدت.
واضـ ـ ــاف :ه ــل وض ـعــت ق ـيــود ام ـن ـيــة ومــؤشــر
ً
بناء على تشابه األسماء او تحريات
الجنسية
الجهاز المركزي ووزارة الداخلية؟ وكم يبلغ عدد
غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز
المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟ وكم
يبلغ عدد المستحقين من حملة احصاء 1965؟
وقدم البابطين سؤاال اخر الى الوزير الجراح
بـشــأن ص ــدور الـقــانــون رق ــم  23لسنة  2016في
شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة  ،2016وص ــدور القانون رقــم 12
لسنة  2018في شــأن تحديد العدد الــذي يجوز
مـنـحــه الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة س ـنــة  ،2018وذل ــك
ً
ً
وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من
الـمــرســوم األمـيــري رقــم  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.

عـقــوبــات بــالـجــانــب االخ ــر على
كل من يسيء لهذا العمل ،ومنح
حـ ــق االط ـ ـ ـ ــاع ل ـل ـك ــاف ــة بـسـجــل
الجمعيات الخيرية».
وق ـ ــال «ت ـم ــت إض ــاف ــة قــواعــد
الحوكمة فــي الـقــانــون الجديد
للعمل ال ـخ ـيــري ،وع ــدم الجمع
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ــوظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة اإلشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة
والتنفيذية ،مع تأكيد أن أعضاء
مجالس اإلدارات ال يتقاضون
أجـ ـ ــورا أو م ـك ــاف ــآت بـ ــأي شكل
كان».
وأضاف قائال ان «التعديالت
الخاصة بالعمل بالقطاع األهلي
كانت في جانبين ،األول حذف
ال ـ ـمـ ــادة الـ ـت ــي س ـب ـبــت ارت ـب ــاك ــا
ق ـضــائ ـيــا وق ــان ــون ـي ــا ،وات ــاح ــت

ل ـل ـب ـن ــوك والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف خـصــم
م ـكــافــأة ن ـهــايــة ال ـخ ــدم ــة ،حيث
تم استبعاد شطر المادة الذي
اح ــدث ه ــذا االرت ـب ــاك ،وشــددنــا
على ان يستحق مكافأة نهاية
الـخــدمــة كــل مــن انتهت خدمته
بعد قانون  ،2010حتى لو كانت
خــدمـتــه ب ــدأت قـبــل اح ـك ــام هــذا
ال ـق ــان ــون ،لـكــن ال ـع ـبــرة بـتــاريــخ
ان ـت ـهــاء ال ـخ ــدم ــة ،أم ــا الـتـعــديــل
الـ ـث ــان ــي ف ـه ــو م ـت ـع ـلــق ب ــزي ــادة
اإلجـ ـ ـ ــازة ال ـس ـن ــوي ــة لـلـعــامـلـيــن
ب ــاأله ـل ــي إلـ ــى  35بـ ــدال م ــن 30
ً
يوما سنويا».

«الخارجية» :إقرار اتفاقية تعاون
عسكرية بين الكويت وتركيا
أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله
فهاد ،أن اللجنة أقرت مشروع قانون اتفاقية تعاون عسكرية بين
الكويت والجمهورية التركية ،فــي حين قــررت تأجيل النظر في
مناقشة االتفاقية بين الكويت وأوكرانيا بشأن التعاون في المجال
العسكري ،وذلك خالل االجتماع الذي عقد أمس بحضور ممثلين
عن وزارة الدفاع.
وكشف فهاد ،في تصريح أمس ،أن اللجنة تسلمت تقريرا من
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية يتضمن ردودا على األسئلة
واالس ـت ـف ـســارات الـتــي قدمتها اللجنة ضـمــن بحثها فــي تكليف
المجلس لها متابعة مــوضــوع ال ـقــروض والـهـبــات الـتــي يقدمها
الصندوق للدول ،الفتا الــى أنــه سيتم تخصيص اجتماع خاص
لمناقشة هذا التقرير.
ولفت الى انه تم تحديد موعد اجتماع مقبل للجنة لمواصلة
مناقشة ملف النصب العقاري ،باالضافة الى البت في المقترحات
والرغبات المعروضة أمام اللجنة.

أكد النائب رياض العدساني أنه على السلطة
التنفيذية ممارسة اختصاصها األصيل في قضية
تضخم األرصدة البنكية ،بوجود مبالغ ضخمة
تـقــدر بالماليين ،تتعلق بــإيــداعــات وسحوبات
وتـحــويــات نـقــديــة ،وتـعــامــات مــالـيــة مشبوهة
لنواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خالل السنوات
األخيرة».
وأكد العدساني ،في تصريح أمس ،أن «قوانين
الدولة تجيز لوحدة التحريات إذا توافرت لديها
دالئل معقولة لالشتباه في أن األموال المتحصلة
من جريمة ،أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها ،أو
يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو
تمويل إرهاب ،إبالغ النيابة العامة ،وكذلك إحالة

المعلومات ذات الصلة إلــى الجهات المختصة
الـمـكـلـفــة ب ـم ـســؤول ـيــات م ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ــوال
وتمويل اإلرهاب ،ومنها وزارة الداخلية واإلدارة
العامة للجمارك والجهات الرقابية».
وت ــاب ــع« :ل ــذا عـلــى الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة الـقـيــام
بدورها ،وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل
مع هذا الملف الحساس ،حيث تعد هذه القضية
من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة ،ولن
أتهاون في استخدام األدوات الدستورية خالل
األيام القادمة ،وكشف الحقيقة للشعب الكويتي
في حــال تهاون الحكومة في القيام بواجباتها
حول هذا الملف».
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ناصر الصباح للضباط :ضعوا مصلحة الوطن هدفكم

ً
قلد ضباطا بالجيش رتبهم الجديدة
دعا النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
كوكبة جديدة من الضباط إلى
أن يحافظوا على هذا القسم،
ويضعوا مصلحة الوطن
والذود عنه نصب أعينهم.

ّ
ق ــل ــد ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الـصـبــاح ،صباح
أمس ،كوكبة جديدة من الضباط
رت ـب ـهــم ،بـعــد صـ ــدور الـمــرســوم
ً
األم ـ ـيـ ــري ب ـتــول ـي ـت ـهــم ض ـب ــاط ــا
بالجيش الكويتي.
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــم ب ـ ـقـ ــراءة
المرسوم األميري ،بعدها تفضل
الشيخ نــاصــر الـصـبــاح بتقليد
ال ــرت ــب ،وم ــن ث ــم أدى الـضـبــاط
الجدد القسم القانوني.
وألـ ـق ــى ال ـن ــائ ــب األول كـلـمــة
بهذه المناسبة قال فيها« :نبارك
لكم ،ونهنئكم بحصولكم على
ثقة صاحب السمو أمير البالد
القائد األعلى للقوات المسلحة
ً
الشيخ صـبــاح األح ـمــد» ،داعـيــا
إي ــاه ــم إلـ ــى أن ي ـحــاف ـظــوا على
هــذا الـقـســم ،ويـضـعــوا مصلحة

ً
النائب األول متوسطا الضباط الذين تمت ترقيتهم
الـ ــوطـ ــن والـ ـ ـ ـ ــذود عـ ـن ــه هــدف ـهــم
ونصب أعينهم .وأضاف «نسأل
المولى عز وجل أن يديم نعمة
األمن واألمان على وطننا الغالي
ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو

أمير البالد ،وسمو ولــي العهد
الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك».
وحضر مــراســم التقليد نائب

رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الـفــريــق الــركــن عـبــدالـلــه ال ـنــواف،
وم ـع ــاون رئـيــس األركـ ــان العامة
لهيئة اإلدارة وا ل ـقــوى البشرية
اللواء الركن بدر العوضي.

local@aljarida●com

الشعلة :تحديث ضوابط
ترخيص خيام المناسبات
أك ــد وزيـ ــر األوقـ ـ ــاف ووزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة فهد
الشعلة ضــرورة تنظيم عملية
تــرخ ـيــص خ ـي ــام الـمـنــاسـبــات
ً
ال ـم ــؤق ـت ــة ،ك ــاش ـف ــا ع ــن حــاجــة
المواطنين والجهات والهيئات
الـحـكــومـيــة وج ـم ـع ـيــات النفع
العام خالل األعياد والمناسبات
الــوطـنـيــة إل ــى إقــامــة مـثــل هــذه
الخيام.
وق ــال الشعلة ،فــي تصريح
ً
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك شـ ـ ــروطـ ـ ــا
وضـ ــوابـ ــط ح ــددت ـه ــا ال ـب ـلــديــة
لطالب الترخيص إلقامة خيمة
م ـنــاس ـبــات لـلـتـقـيــد ب ـهــا ،الـتــي
تــوجــب االل ـت ــزام بــأخــذ موافقة
الجهات الرسمية ذات العالقة،
ً
وأن ت ـق ــام مــؤق ـتــا ع ـلــى أم ــاك
الدولة للمناسبات االجتماعية
وال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
والتوعوية ،وأال تسبب عرقلة

سلة أخبار
العوضي كرم متميزي
أمن المنافذ

فهد الشعلة

للسير والـمــرور وإقــاق لراحة
ال ـس ـك ــان وأال ت ـك ــون مـخــالـفــة
ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـع ـ ــام .وك ـ ـشـ ــف عــن
قـيــام البلدية بتحديث جميع
اللوائح المنظمة لعملها وفق
االخـتـصــاصــات واالسـتـعـجــال
بإصدارها.

«المحاسبة» :متابعة جاهزية الحكومة «البلدي» يوافق على اعتراض تخصيص
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة منتزه أبو حليفة لـ «السكنية»
الصرعاوي :األولوية لنشر ثقافة التنمية
أكد رئيس ديوان المحاسبة
بـ ــاالنـ ــابـ ــة عـ ـ ـ ــادل الـ ـص ــرع ــاوي
ح ــرص ال ــدي ــوان ع ـلــى مـتــابـعــة
جــاهــزيــة ال ـح ـكــومــة ف ــي تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة.
وق ــال ال ـصــرعــاوي ،فــي كلمة
خالل ندوة نظمها «المحاسبة»
امس تحت عنوان «تنفيذ أجندة
 2030للتنمية المستدامة» ،إن
الديوان يهتم بأهداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـم ــواك ـب ــة أحـ ــدث
ال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
ً
مبينا أن ال ــدي ــوان أعـطــى نشر
ثقافة هــذا المفهوم أولــويــة من
خالل حضور وإقامة ورش عمل
لـلـتـعــرف عـلــى أهـ ــداف التنمية
المستدامة وآلية تنفيذها.
وذك ـ ــر أن هـ ــذه الـ ـن ــدوة تعد
إح ـ ــدى ال ــوس ــائ ــل ال ـت ــي يطمح
من خاللها الديوان إلى تسليط
الضوء وإبراز الجهود المبذولة
واالنـ ـج ــازات ال ـتــي تحققت في
ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ت ـم ـه ـي ــدا إلص ـ ــدار
التقرير الوطني الطوعي األول
ب ـ ـشـ ــأن ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى دور مـجـلــس
األم ــة ودور المجتمع الـمــدنــي
والقطاعين الخاص والعام في
مـتــابـعــة تـنـفـيــذ أج ـن ــدة أه ــداف
التنمية المستدامة.

ً
الصرعاوي متحدثا في ندوة الديوان أمس
كــانــت صـحـيــة أو تـعـلـيـمـيــة أو
بيئية إضافة إلى أهداف النمو
وتـحـسـيــن ال ــدخ ــل واسـتــدامـتــه
وتحديد معظم األهداف بحيث
تصبح قابلة للقياس.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ع ـضــو مجلس
األم ـ ـ ــة ع ـم ــر ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي ،فــي
تـصــريــح عـلــى هــامــش ال ـن ــدوة،
إن المجلس يــركــز على الهدف
ال ـ ــراب ـ ــع م ـ ــن أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
الـمـسـتــدامــة الـبــالـغــة  17هــدفــا،
والـ ـمـ ـعـ ـن ــي ب ـت ـط ــوي ــر أس ــال ـي ــب
ومخرجات التعليم والمناهج
الدراسية.

علي حسن

ف ـ ــي حـ ـي ــن وافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس
الـ ـبـ ـل ــدي عـ ـل ــى إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
المكلفة متابعة قــرارات اللجنة
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وإحـ ــالـ ــة
قراراتها إلى الجهاز التنفيذي،
أقــر إحــالــة طلب الهيئة العامة
ل ـل ـص ـن ــاع ــة ت ـخ ـص ـي ــص م ــوق ــع
م ـ ـح ـ ـطـ ــة لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـصـ ــرف
الـ ـصـ ـح ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـجـ ـه ــراء
الحرفية إلى لجنة الجهراء.
وص ـ ـ ـ ــادق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،خ ــال
انـعـقــاد جـلـسـتــه ،صـبــاح أمــس،
برئاسة أ ســا مــة العتيبي ،على
كتاب وزيــر األوق ــاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة على محضر
اج ـت ـم ــاع دور االنـ ـعـ ـق ــاد األول
للفصل التشريعي الثاني عشر
للمجلس الـبـلــدي ل ـعــام ،2019
وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا اعـ ـت ــراض ــه
على مقترح تخصيص منتزه
أبــوحـلـيـفــة لـلـمــؤسـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية.
وط ــال ــب الـعـضــو د .عـلــي بن
س ــاي ــر ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـم ــادة 25
بـ ـن ــاء ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراض الـ ــوزيـ ــر،
وتـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت عـ ـلـ ـن ــا ع ـلــى
المقترح ،حيث حسم التصويت

جانب من جلسة البلدي
برفض  10أعضاء من أصل 14
عضوا في الجلسة باستخدام
الـ ـم ــادة ال ـم ــذك ــورة ،وال ـمــواف ـقــة
على اع ـتــراض الــوزيــر ،وإحــالــة
الموضوع إلى مجلس الوزراء.

المدن العمالية
وب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن رفـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى أس ـئ ـلــة
مـشــاريــع الـمــدن العمالية ،قال
الـعـضــو ح ـمــود عـقـلــة الـعـنــزي:
«إنـ ـن ــا ن ـ ــدرك أن ه ـن ــاك عــوائــق
قــانــون ـيــة ف ــي م ــوض ــوع ال ـمــدن
ال ـع ـم ــال ـي ــة» ،م ـس ـت ـغــربــا رف ــض
الجهاز التنفيذي تقديم الوثائق

ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ،خ ــاص ــة
ان األخـ ـي ــر ج ـهــة رق ــاب ـي ــة ومــن
ح ـقــه االط ـ ــاع عـلـيـهــا ومـعــرفــة
الحقائق.
من جهته ،عبر العضو مشعل
ال ـح ـم ـض ــان ع ــن اس ـت ـي ــائ ــه مــن
عدم تفعيل جدول أعمال لجنة
ال ـش ـك ــاوى وال ـع ــرائ ــض ،قــائــا،
هــذه أ هــم لجنة تهتم بمشاكل
المواطنين ومطالبهم ،وغياب
معظم أعضائها يعطل عملها،
ولذا يجب اتخاذ اإلجراء الالزم
والقانوني تجاه المتغيبين.
وأض ــاف الحمضان أن «هــذا
ج ــدول أع ـمــال الـلـجـنــة مــن غير
تــوص ـيــات ،وال أي مــاحـظــات،

فكيف نتعامل معه ،ألن نسبة
الغياب  82في المئة».

مساكن األئمة
وبشأن طلب وزارة األوقــاف
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ـ ـسـ ــاكـ ــن ل ــأئ ـم ــة
والمؤذنين ،تساء ل الحمضان:
هـ ــل إذا ك ـ ــان ال ـط ـل ــب بـصـيـغــة
ال ـج ـم ــع ي ـح ــق ل ـه ــا تـخـصـيــص
المسكن لعدد كبير مــن األئمة
والمؤذنين العزاب أم المقصد
الـصـفــة ال الـصـيـغــة؟ ،الفـتــا الــى
ورود شـ ـ ـك ـ ــاوى م ـ ــن عـ ـ ــدد مــن
األه ـ ــال ـ ــي ب ـس ـب ــب بـ ـع ــض ه ــذه
المساكن التي تشكل إزعاجا.

بصمة المعلمين تغرق «التربية» بطلبات النقل «السكنية» تعتمد آلية المطور العقاري

●

فهد الرمضان

تواجه وزارة التربية سيال من
طلبات النقل الخارجي والداخلي
م ـنــذ ف ـت ــرة ،وذل ـ ــك ل ـق ــرب تطبيق
ق ــرار البصمة على العاملين في
ال ـ ـمـ ــدارس م ــن ه ـي ـئــات تعليمية
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ال ـم ـتــوقــع
تطبيقها الـعــام الــدراســي المقبل
.2020/2019
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ع ـل ـمــت
«الجريدة» من مصادرها أن معظم
المعلمين والمعلمات واالداريين
العاملين في المدارس متخوفون
م ــن قـ ــرب تـطـبـيــق ق ـ ــرار الـبـصـمــة
االلكترونية ،التي فرضها ديوان
الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ع ـل ــى جـمـيــع
العاملين فــي الـقـطــاع الحكومي،
مــوض ـحــة أن ال ـم ـي ــدان ال ـتــربــوي

«الفتوى» :ندعم
الكفاءات الوطنية
ق ــال رئ ـيــس إدارة الـفـتــوى
والـتـشــريــع ،التابعة لمجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـم ـس ـت ـشــار صــاح
الـمـسـعــد إن «ال ـف ـت ــوى» تــدعــم
ال ـك ـفــاء ات الكويتية أصـحــاب
الخبرات في المجال القانوني،
وك ــذل ــك ال ـش ــاب ــة الـ ـت ــي تـمـثــل
الصف الثاني فيها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـس ـ ـعـ ــد ،فــي
تـصــريــح لـ ـ «ك ــون ــا» بمناسبة
ق ـ ـ ـبـ ـ ــول دف ـ ـ ـعـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة م ــن
المتقدمين للعمل في اإلدارة،
أن عـ ـ ـ ـ ــدد أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء اإلدارة
ً
الـكــويـتـيـيــن بـلــغ  413عـضــوا
ً
فنيا من مستشارين ومحامين
ب ـن ـس ـب ــة  87ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إج ـم ــال ــي األع ـ ـضـ ــاء الـفـنـيـيــن
ً
فـ ــي م ـق ــاب ــل  61ع ـ ـضـ ــوا غـيــر
كويتي تــم إنـهــاء خــدمــات 11
منهم خالل السنوات الخمس
ـار
ال ـمــاض ـيــة .وأوضـ ــح أن ــه ج ـ ٍ
اتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخــاصــة
بتعيين مجموعة من الكوادر
ال ـف ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـج ــدي ــدة
لينضموا إل ــى زمــائـهــم بعد
اسـتـيـفــاء االخ ـت ـبــارات الفنية
والدورات المتخصصة.

يترقب تطبيق البصمة المتوقع
مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأشارت المصادر الى أن عددا
كبيرا من المعلمين تقدم بطلبات
نقل خارجية وأخرى داخلية إلى

النهام إلى بريطانيا
لحضور معرض الشرطة

المجلس قرر إلغاء اللجنة المشتركة لمراجعة قرارات «المؤقتة»
●

من جهته ،قال وكيل المعهد
العربي للتخطيط فــي الكويت
ال ــدكـ ـت ــور ح ـس ـي ــن ال ـط ــاف ـح ــة،
في كلمة مماثلة خــال الندوة،
إن زي ــادة عــدد أه ــداف التنمية
المستدامة من  8إلى  17وعدد
ا لـ ـ ـغ ـ ــا ي ـ ــات م ـ ــن  48إ ل ـ ـ ــى ،169
تتضمن دق ــة تـحــديــد األه ــداف
لتشمل جميع جــوا نــب الحياة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والبيئية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـطـ ـ ــاف ـ ـ ـحـ ـ ــة أن
ال ـت ــوس ــع ف ــي األه ـ ـ ــداف وال ــدق ــة
ف ــي ص ـيــاغ ـت ـهــا يـ ـق ــوم ــان عـلــى
جودة ونوعية الخدمات سواء

كرم وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون أمن
المنافذ اللواء منصور
العوضي ،صباح أمس،
كوكبة من الضباط وضباط
الصف واألفراد والمدنيين
من منتسبي قطاع أمن
ً
المنافذ ،الذين أظهروا تميزا
ً
وإخالصا في أداء المهام
المنوطة بهم.
وهنأ العوضي المكرمين،
وشكرهم على تحملهم
ً
المسؤولية ،مؤكدا أنهم
نموذج يحتذى به في صدق
ً
االنتماء ،مشيدا بجاهزيتهم
في التعامل مع أي طارئ،
وتقديم أفضل الخدمات
للمسافرين بكل سهولة
ً
ويسر ،متمنيا لهم التوفيق
في عملهم من أجل تحقيق
أمن وسالمة الجميع.

مــدارس قريبة من أماكن سكنهم،
تحسبا لتطبيق البصمة لتفادي
الوقوع في أزمة التأخير اليومي
على الدوام.
وذك ــرت الـمـصــادر أن الجهات

الـمـخـتـصــة ف ــي «ال ـتــرب ـيــة» تعمل
على فــرز طلبات النقل بالنسبة
لـلـمـعـلـمـيــن وك ــذل ــك ل ــاداريـ ـي ــن،
وسـيـتــم الـبــت فيها خ ــال الفترة
المقبلة.

منافسة محمومة في انتخابات «المعلمين»
ً
ً
شهدت جمعية المعلمين تنافسا انتخابيا
ً
م ـح ـم ــوم ــا ،أمـ ـ ــس ،م ــع ب ـ ــدء ت ـص ــوي ــت اع ـض ــاء
الجمعية العمومية ال خـتـيــار مــن يمثلهم من
أهــل الميدان التربوي في انتخابات الجمعية
لعام  ،2019وذلك تحت إشــراف وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،وبــوجــود رج ــال األم ــن والشرطة
ال ـن ـســائ ـيــة ،إذ اك ـت ــظ م ـقــر الـجـمـعـيــة وال ـط ــرق
الـمــؤديــة للمبنى بــأعــداد كبيرة مــن المعلمين

للمشاركة في االنتخابات التي تنافس عليها
قائمتان .وأكدت ممثلة «الشؤون» مديرة إدارة
الجمعيات األهلية منيرة الكندري ،أن العملية
االنتخابية سارت في أجواء هادئة تحت إشراف
 71مسؤوال من الوزارة ،مشيرة إلى أن هناك 10
آالف و 979معلما ومعلمة يحق لهم التصويت
في االنتخابات موزعين على  7لجان  4للنساء
و 3للرجال.

ً
تبدأ تطبيقها على  114قسيمة في «جابر األحمد» قريبا
●

يوسف العبدالله

اعـتـمــدت الـمــؤسـســة العامة
للرعاية السكنية اآللية النهائية
ً
ل ـل ـم ـط ــور ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ق ــان ــون ـي ــا
ل ـم ـشــاري ـع ـهــا ال ـح ـكــوم ـيــة ذات
ال ـط ــاب ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،وذل ــك
ً
للبدء في تطبيقه قريبا.
وعـ ـلـ ـم ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،مــن
م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا ،أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
انـ ـتـ ـه ــت مـ ــن وضـ ـ ــع ل ـم ـســات ـهــا
ال ـق ــان ــون ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات
التشريعية األخيرة على قانون
الــرعــايــة السكنية الـتــي تسمح
لـهــا بــاالسـتـثـمــار فــي األراض ــي
الحكومية عبر المطور العقاري.

ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
المؤسسة انتهت ،بعد دراسات
م ـس ـت ـف ـي ـضــة ،مـ ــن رسـ ـ ــم شـكــل
ال ـم ـط ــور الـ ـعـ ـق ــاري ال ـم ـط ـلــوب
لـ ـ ـل ـ ــدخ ـ ــول مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي ب ـعــض
م ـشــاري ـع ـهــا ب ـه ــدف تـنـفـيــذهــا
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل وتـ ــوزي ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ح ـس ــب األول ــوي ــة
اإلسـكــانـيــة وطــابــور االنـتـظــار،
وذلك بالتنسيق مع «المؤسسة»
وبنك االئتمان للحصول على
القرض العقاري.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ش ـ ـكـ ــل
ال ـم ـطــور ال ـع ـقــاري فــي الـبــاد
سـ ـيـ ـك ــون م ـش ــاب ـه ــا لـصـيـغــة
الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ـتــي

تـنـفــذ ال ـم ـشــاريــع اإلسـكــانـيــة
من حيث التصميم واالشراف
إلى التنفيذ بشكل كامل عبر
مقاولها الخاص.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ال ـمــؤس ـســة
ستبدأ تطبيق المطور العقاري
ع ـل ــى  114ق ـس ـي ـمــة إس ـكــان ـيــة
في مدينة جابر األحمد خالل
ال ـف ـتــرة ال ـقــري ـبــة الـمـقـبـلــة عبر
الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ـه ــم وف ـ ـ ــق ب ـن ــود
قانونية محددة لتنفيذها وفق
ن ـم ــاذج مـخـتـلـفــة م ــن الـقـســائــم
السكنية ذات التفاصيل غير
الموحدة وبتنوع مختلف في
الواجهات الخارجية وغيرها
من المواصفات المختلفة.

غادر وكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام ،أمس،
إلى المملكة المتحدة على
رأس وفد أمني ضم الوكيل
المساعد لشؤون المرور
والعمليات اللواء جمال
الصايغ ،والوكيل المساعد
لشؤون اإلقامة اللواء طالل
معرفي ،وعدد من القيادات
األمنية ،وذلك لحضور
الحدث الخاص بالشرطة
البريطانية لسنة 2019
المتعلق بعرض أحدث
المعدات األمنية.
وكان في وداعه على أرض
المطار وكيل الوزارة
المساعد لشؤون أمن المنافذ
اللواء منصور العوضي
وعدد من القيادات األمنية.

«المهندسين» شاركت
في اجتماع عربي بالقاهرة

شاركت جمعية المهندسين
في اجتماع لجنة
المهندسات العربيات
االتحادية ،التابعة التحاد
المهندسين العرب ،والذي
عقد بالقاهرة إلطالق يوم
المهندسة العربية ،بحضور
األمين العام لالتحاد
عادل الحديثي ،ونقيب
المهندسين المصريين
هاني ضاحي ،وعدد
من ممثالت الجمعيات
الهندسية والنقابات
الهندسية في الدول العربية.
وقالت ممثلة الجمعية
في اللجنة عبير الحبيل
إن «عدد المهندسات
في الكويت يناهز عدد
المهندسين ،ونأمل
االستفادة من هذا العدد،
ليكون لهن دور مؤثر
وقوي».

ندوة «تاريخ الكويت» بالمكتب الثقافي في مصر
أقام المكتب الثقافي في سفارة الكويت
بالقاهرة ندوة بعنوان «تاريخ دولة الكويت»
ألستاذ التاريخ والعميد المساعد للشؤون
األكــاديـمـيــة واألب ـح ــاث وال ــدراس ــات العليا
بكلية االداب فــي جامعة الكويت الدكتور
عبدالله الهاجري وذلــك بمناسبة األعياد
الوطنية للبالد.
وسلط الهاجري خالل الندوة التي أقيمت
مساء امس االول بالصالون الثقافي للمكتب
الضوء على نشأة البالد وكيف استطاعت ان
تكون كيانا مستقال منذ بداياتها حتى االن
فضال عن تطور الحكم فيها وعالقة الحاكم

بالمحكوم .واستعرض في هذا الصدد فترة
ال ـغــزو الـغــاشــم لـلـكــويــت فــي أغـسـطــس من
عــام « 1990واألك ــاذي ــب الـتــي روج ــت خالل
ت ـلــك ال ـف ـتــرة م ــن ق ـبــل ن ـظــام صـ ــدام حسين
باستخدام االلة االعالمية».
كما تطرق الى استعادة الكويت عافيتها
وكيف استطاعت ان تنمو وتزدهر في فترة
وجيزة عقب الغزو الذي دام سبعة أشهر.
وقـ ـ ـ ــدم الـ ــدك ـ ـتـ ــور ال ـ ـهـ ــاجـ ــري عـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـت ـســاؤالت منها «ه ــل ك ــان ال ـغــزو عراقيا
ام كان صنيعة صــدام حسين ليطلق عليه
مسمى الغزو الصدامي» ،مستعرضا في هذا

السياق «المحاوالت العديدة لضم الكويت
للعراق عبر التاريخ».
وتـ ـن ــاول ال ـه ــاج ــري خ ــال الـ ـن ــدوة ع ــددا
من المزاعم التي روجــت خــال تلك الفترة
لتبرير الغزو والـعـبــارات التي استخدمت
آنـ ــذاك لــدغــدغــة مـشــاعــر الـشـعــوب العربية
واالسالمية ومن ثم تأييده.
مــن جهته ،أكــد رئـيــس المكتب الثقافي
الكويتي بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري
في تصريح لـ «كونا» في ختام الندوة أهمية
الــدور الــذي يقوم به المكتب البــراز الهوية
الثقافية والحضارية لدولة الكويت.

الكويت ترأس مجموعة إقليمية بـ «الفاو»
تسلمت الكويت ،أمس ،رئاسة
مجموعة الـشــرق األدن ــى وشمال
إفريقيا بمنظمة األغذية والزراعة
(فـ ـ ـ ـ ــاو) لـ ـلـ ـم ــرة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة خ ــال
السنوات الخمس األخيرة ،إقرارا
ب ــدوره ــا الـفــاعــل داخ ــل المنظمة
والمجموعة.
وذكــرت مندوبية الكويت لدى
المنظمة ،فــي بـيــان ل ـ "ك ــون ــا" ،أن
ال ـم ـنــدوب ال ــدائ ــم يــوســف جحيل
تولى في األول من مارس الجاري

م ـه ــام رئ ــاس ــة ال ـم ـج ـمــوعــة الـتــي
تـضــم الـ ــدول الـعــربـيــة بالمنظمة
وأفغانستان وإي ــران ،إضافة الى
فلسطين وجامعة الــدول العربية
بصفة مراقب.
ّ
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ج ـح ـي ــل ت ـســلــم
رسميا مــن م ـنــدوب أفغانستان،
الـ ـت ــي ت ــول ــت ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ـنــويــة
ال ـم ــاض ـي ــة ،رئـ ــاسـ ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
اإلقـلـيـمـيــة فــي المنظمة الــدولـيــة
المعنية بقضايا وشؤون الزراعة

واألغذية ،بعد انتخابها باإلجماع
في اجتماعها الــدوري األول لعام
 ،2019كما تــم انتخاب الـســودان
نائبا لرئيس المجموعة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـح ـ ـيـ ــل فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
ال ـم ـنــاس ـبــة ع ــن اع ـ ـتـ ــزازه الـكـبـيــر
بعودة الكويت لتولي هذه المهمة
الـ ـت ــي ت ـع ـكــس ال ـث ـق ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
والـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ل ـ ــدول ال ـم ـج ـمــوعــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ب ـ ـقـ ــدرة
الكويت في التعبير عن المصالح

المشتركة في المنطقة وبلدانها.
وأضاف أن هذه الثقة في ّ
تحمل
الكويت مسؤولية قيادة المجموعة
اإلقليمية الكبيرة "شهادة دامغة
بالدور النشط والفعال لمندوبية
الـكــويــت داخ ــل المنظمة الدولية
الــرئـيـســة وبـقــدرتـهــا عـلــى النطق
ب ـل ـس ــان ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـت ــواف ــق
فــي عمليات الـتـفــاوض وال ـحــوار
المتواصل تعبيرا عن المصالح
الحيوية والتنموية في اإلقليم.

حرمان الشركات المتعثرة...
المواطنين والمقيمين ،إذ استمع إلــى شــرح قدمه
وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي
أوضح فيه اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن ،بالتنسيق
مع الجهات الحكومية المعنية ،وبين أنه تمت مراجعة
معادلة شهادات "التعليم العالي" مع المكاتب الثقافية
للبالد لدى مصر واألردن ولوس أنجلس وواشنطن
والبحرين ،بإجمالي  15514شهادة.
وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز
الفني لبرنامج التخصيص ،لــدراســة مــدى إمكانية
إسناد بعض المرافق الصحية إلى القطاع الخاص.

«البترول» تحصل على ...

ً
ت ــرأس الـجــانــب الـبــريـطــانــي غ ــوردن وي ـلــش ،ممثال
عن الهيئة ،بحضور سفير بريطانيا لدى الكويت
مايكل دافنبورت.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن هــذه االتـفــاقـيــة تــأتــي ضمن خطة
الـمــؤسـســة لـلـحـصــول عـلــى تـمــويــات لمشاريعها
الرأسمالية حتى عــام  ،2023ال سيما أنها بصدد
تحويل أرباحها المحتجزة إلى صندوق االحتياطي
العام ،وال تنوي تسييل أي من أصولها التشغيلية
في الوقت الحالي.

«تعهدات» بوتفليقة لم...
ارحل" و"ال للعهدة الخامسة" ،وغيرها.

ووســط توقعات بتصاعد االحتجاجات الجمعة
الـمـقـبــل ،خــرجــت أم ــس ت ـظ ــاه ــرات مـ ـح ــدودة أض ــرم
خاللها محتجون النار في مقر تابع لوزارة الضمان
االجتماعي.
ً
سياسيا ،حذر رئيس الــوزراء الجزائري السابق،
المرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة ،علي بن
ً
فليس ،من اشتعال البالد ،مؤكدا أن "األزمة لن تنتهي
إال باستبعاد العهدة الخامسة" .واعتبر بن فليس أن
ترشح بوتفليقة بحالته الصحية الحالية أمر غير
ً
دستوري ،واصفا رسالته بأنها "استخفاف بالشعب".
ب ــدوره ،وصــف حــزب "التجمع" المعارض ترشح
بوتفليقة بأنه "جريمة في حق الدستور" ،في وقت
شــدد المرشح المحتمل لخوض السباق الرئاسي
زعيم "جبهة المستقبل" عبدالعزيز بلعيد على ضرورة
أن تبقى المؤسسة العسكرية "العمود الفقري للدولة"
على مسافة واحدة من كل األحزاب.
وقال بلعيد إن "السيناريو السوري لن يتكرر ،ولن
يكون هناك أي تدخل خارجي في الجزائر" ،لكنه ّلوح
بدراسة االنسحاب من السباق الرئاسي.
في هذه األثناء ،أعلن الوزير السابق سيدي فروخي
استقالته من عضوية البرلمان عن الحزب الحاكم ،في
حين طالبت رئيسة حــزب العمال المعارض لويزة
حنون بإلغاء االنتخابات الرئاسية ،وانتخاب مجلس
تــأسـيـســي .وانـتـهــت منتصف لـيــل األح ــد ـ ـ ـ االثنين
مهلة الترشح ،وتسلم المجلس الدستورى طلبات
ُ
ً
 20مرشحا ،ومــن المقرر أن تعلن القائمة النهائية
للمرشحين للسباق الرئاسي قبل  13الجاري ،على
أن تبدأ فترة الدعاية  23من الشهر نفسه.
(الجزائر ـ وكاالت) ٢٣

دلبلا
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ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻄﻼن
إﺟﺮاءات رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻴﻘﺎف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻮارع ﻟﻤﺠﺮد
اﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.

أﻛﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺣ ـﻜــﻢ ﺑـ ــﺎرز ﻟ ـﻬــﺎ أن ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ
ﻳﺒﺮر ﻷي ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ،ﻷن ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷـﺨــﺎص ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ
او ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ.
وﻟﻔﺘﺖ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺣـﻜـﻤـﻬــﺎ اﻟ ــﺬي أﺻــﺪرﺗــﻪ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ ،إﻟﻰ
اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎد اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﻤـﻄـﻌــﻮن ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻟﻮﺟﻮدﻫﻤﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،
دون ﺑ ـﻴــﺎن ﻣــﺎﻫ ـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ
وﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﻄــﺎﻋ ـﻨــﺎن ارﺗـﻜـﺒــﺎ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ،
ودورﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.

اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻟﻘﺒﺾ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻳﻜﻮﻧﺎن
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺸﻬﻮدة أو
إذن ﻧﻴﺎﺑﺔ

وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن ﻣ ــﺎ أورده اﻟـﺤـﻜــﻢ
ﻣﻦ ﻗﻮل رﺟﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺑـﺤــﺎ ﻟــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
وإﺑـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎره ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻻﻣﺎﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻋﺪة أﻛﻴﺎس
ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻬﺎ ﻣــﺎدة ﺑﻴﻀﺎء اﻟﻠﻮن
وﻗﺮﺻﻴﻦ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣــﺮدود
ﺑــﺄن ﻣـﺠــﺮد ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﺿﺎﺑﻂ
اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ
ﺑﺪاﺧﻞ اﻻﻛﻴﺎس وﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺳﺒﺐ
اﺷـﺘـﺒــﺎﻫــﻪ ﻓـﻴـﻬـﻤــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺰﻋﻢ
أن اﻟـﻄــﺎﻋـﻨـﻴــﻦ ﻗــﺪ ﺣ ــﺪدا ﻟــﻪ ﻧــﻮع
اﻻﻗ ــﺮاص وﺳـﺒــﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻬﻤﺎ ،إذ
ﻟـﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺷ ــﺄن ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ أن ﺗﻨﺒﺊ ﺑــﺬاﺗـﻬــﺎ ﻋﻦ
وﻗ ـ ــﻮع ﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﺣـ ـﻴ ــﺎزة وإﺣ ـ ــﺮاز
ﻣــﺆﺛــﺮ ﻋـﻘـﻠــﻲ ﺑـﻘـﺼــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ،

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻳﺸﺪ

وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﻮدة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻴــﺢ ﻟــﺮﺟــﻞ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﺾ واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺶ
ﺑﻐﻴﺮ إذن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو
ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻻدﻟﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎم
ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻓــﺈن ﻣــﺎ أﺟــﺮاه
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺤــﻮ ﻳـﻜــﻮن ﻗــﺪ وﻗــﻊ
ﺑﺎﻃﻼ ،وﻣﻦ ﺷﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﻼن ﻛﻞ
اﺟﺮاء ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺑﺎﻃﻞ
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن أن ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ،وإن اﻟﺒﻄﻼن
ﻳﺴﺘﻄﻴﻞ ا ﻟــﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ
ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻻﺟـ ـ ــﺮاء اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﻗـ ـ ــﻮال رﺟـ ــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ -ﺿــﺎﺑــﻂ
اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ -ﻓ ــﻼ ﻳـﻌـﺘــﺪ ﺑـﺸـﻬــﺎدﺗــﻪ
ﻋﻤﺎ ﻗــﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟــﺮاء ات ﺑﺎﻃﻠﺔ
وﻣﻨﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻋــﺮض اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ
ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﺎ اﺳﻔﺮ
ﻋﻨﻪ ﻣــﻦ ادﻟــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺿﺮوب اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺒﺎﻃﻞ.

وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ :وإذ ﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ
اﻟـﻤـﻄـﻌــﻮن ﻓـﻴــﻪ ﻗــﺪ ﺧــﺎﻟــﻒ ﻫــﺬا
اﻟﻨﻈﺮ وﺳــﻮغ ﻫــﺬه اﻻﺟ ــﺮاء ات
وﻋ ـ ـ ـ ــﻮل ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ــﻪ ﺑ ـ ــﺈداﻧ ـ ــﺔ
اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﻮل ﻋﻠﻴﻪ،
ﻋـﻠــﻰ اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟـﻤـﺘــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﺑـﻤــﺎ ﻳــﻮﺟــﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰه
ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻋ ـﻨ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜــﻮم ﻋـﻠـﻴــﻪ
اﻵﺧـ ـ ــﺮ ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻃــﺮﻓــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﻻﺗﺼﺎل وﺟﻪ اﻟﻨﻌﻲ ﺑﻪ ووﺣﺪة
اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ وﺣـﺴــﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ،
وذﻟـ ــﻚ ﺑـﻐـﻴــﺮ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟ ــﻰ ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﻗﻲ اوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻣﻮﺿﻮع

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ،وﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن
ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﺟﺮاءات
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟـﺴـﻴــﺎرة اﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺴﺘﻘﻠﻮﻧﻬﺎ واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻻدﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻹﺟ ــﺮاء ات
اﻟـﺒــﺎﻃـﻠــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻗ ــﻮال ﺿﺎﺑﻂ
اﻟ ـ ــﻮاﻗـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـﻠ ــﺺ إﻟـ ـﻴ ــﻪ
اﻟ ــﺪﻟـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،وإذ ا ﻧـﻜــﺮ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن
اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﻢ وﻛﺎﻧﺖ
اﻷوراق ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺧﻠﻮا
ﻣ ــﻦ أي دﻟ ـﻴ ــﻞ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟـﺘـﻌــﻮﻳــﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ إدا ﻧ ــﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ
ﻧ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎم ،واذ
ﺧـﻠــﺺ اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ اﻟــﻰ

ذﻟــﻚ وﻗﻀﻰ ﺑـﺒــﺮاء ة اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻣ ـ ــﻦ اﻻﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻴ ـﻬــﻢ
وﻣـ ـﺼ ــﺎدرة اﻟـﻤـﻀـﺒــﻮﻃــﺎت ﻓــﺎن
ﻗ ـ ـﻀ ــﺎءه ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎ
وﻳ ـﻀ ـﺤــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﺪده ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أﺳﺎس
ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺎ رﻓ ـ ـﻀـ ــﻪ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎ،
وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﻀﻰ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺑ ــﺮاء ة اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻌﺎ.

اﺳﺘﻴﻘﺎف
وﺗ ــﺮﺟ ــﻊ وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻗﻴﺎم ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﺛﻨﺎء ﻣﺮوره
ﺑﺸﺎرع ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺒﺎرك ﻷداء ﻣﻬﺎم
ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻴﻘﺎف ا ﻟـﺴـﻴــﺎرة اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻛﺎن

اﻻول واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻗ ـ ــﻮال
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ اﻷﻣﺎﻣﻴﻴﻦ
ﻛـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎ أﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺾ ﺑـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻣ ـ ــﺎدة
ﺑ ـﻴ ـﻀــﺎء وﻗ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺎن ،وﺑـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴــﻦ اﺣ ـ ـﺘ ــﺮازﻳ ــﺎ ﻋ ـﺜــﺮ ﻓــﻲ
ﺟﻴﺐ ﺑﻨﻄﺎل اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻧﺒﻮب ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﺤﺘﻮي
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎدة اﻟـﻬـﻴــﺮوﻳـﻴــﻦ ،وأﻗ ــﺮ ﻟﻪ
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻول ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻸﻛﻴﺎس
اﻟ ـﻤ ـﻀ ـﺒــﻮﻃــﺔ ،اﻻ ان اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ
اﻧﻜﺮوا اﻟﺘﻬﻢ اﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺗـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻜ ــﻮا ﺑـ ـﺒـ ـﻄ ــﻼن اﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ا ﻟــﺬي
أﺟــﺮاه اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣــﻦ دون اذن ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.

ً
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺿﺒﺎط اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻴﻼ ...ﺟﺎﺋﺰ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺈذن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻹﻋﻼن
ﺣﺠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ...
واﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن
ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ

أ ﻛــﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،أن ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺿﺒﺎط
اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻴﻼ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
وذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟ ـﺘــﻲ اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﻮدة ،أو
اذا اﺳـﺘــﺪﻋــﺖ ﻇ ــﺮوف اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻬﺎرا.
وأﺿــﺎﻓــﺖ »اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ« ،ﻓــﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻴﺎزة وإﺣﺮاز ﺳﻼح وذﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ،ردا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺒﻄﻼن
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟ ـﺴــﻼح ،أن اﻟ ـﻤــﺎدة  85ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟ ــﺮاء ات
واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،وإن أوﺟﺒﺖ ﺗﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻧﻬﺎرا ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻴﺰ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻴﻼ،
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة أو اﺳﺘﺪﻋﺖ ذﻟﻚ
ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻗ ـﻴــﺎم اﻟ ـﻀــﺎﺑــﻂ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﻜﻦ
اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﻼ ﻣﻔﺎده أن ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل ﻛﻤﺎ
ﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ »وﻛﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺪ
اﺳﺘﺪﻋﺖ إﺟﺮاءه ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻹﺟﺮاء ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻀﺤﻰ
اﻟﻨﻌﻲ ﺑﺒﻄﻼن ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻤﻘﺮر أﻧﻪ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻐﻴﺮ

ﺗﺴﺎؤل

أم أﻧ ـﻬــﺎ اﻣـﺘـﻨـﻌــﺖ ﻋــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻓﻲ
اﻟﻘﺮارات ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺼﺪر
اﻟﻘﺮار؟

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ

اﺳﺘﻔﻬﺎم

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺒــﺬل اﻟﺨﺼﻮم وﻗـﺘــﺎ وﺟـﻬــﺪا ﻓﻲ
إﺗﻤﺎم إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وإﺗﻤﺎم
اﻹﻋــﻼن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ،ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
إﻋــﺎدة اﻹﻋــﻼن ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ
اﻟﺰوﺟﺔ أو ﻋﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺰل ،وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺬﻟﻚ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ،وﻫﻮ
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل
أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ
ﻓ ــﻲ إرﺳـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻔــﺎت ﻣ ــﻦ إدارة
اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،رﻏﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﺘــﺮاﺳــﻞ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻟﻢ
ﻳ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ أي ﺗـ ـﻘ ــﺪم ،وﻫـ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟـ ــﻮزارة اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓﻴﻪ،
وﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎﺑﻪ.

ﻣــﻦ وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺣـﻘــﻪ اﻹﺟ ــﺮاء أن ﻳــﺪﻓــﻊ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ،
و ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻷن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻻﺣـ ــﻖ ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ،ﻓــﺈن
ﻣـﻨــﻊ اﻟـﻄــﺎﻋــﻦ ﺑـﺒـﻄــﻼن إذن اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ

واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻮاﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻌﺪم ﺷﻤﻮﻟﻬﻤﺎ اﻹذن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ.
وﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼن إﻋﻼن اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ أﻣ ـ ــﺎم ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف

وﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ـﺘــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،وﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﺑ ـﻄــﻼن ﺣـﻜــﻢ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ،ﻗــﺎﻟــﺖ »اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ« إن اﻟـﺜــﺎﺑــﺖ ﻣﻦ
اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ورﻗــﺔ إﻋــﻼن اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻄﺎﻋﻦ أﻧﻪ
أﻋﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي أدﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻛ ـﻤ ـﻘــﺮ ﻟـ ــﻪ ،وﻗـ ــﺪ أﺛـ ـﺒ ــﺖ ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﻼن ﻛــﻞ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻹﺟﺮاﺋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
وﺗـ ّـﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ورﻗــﺔ اﻹﻋــﻼن اﻟــﻰ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺰل،
ووﻗـ ــﻊ ﺑــﺬﻟــﻚ ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﻓـﻘــﺪ ﺗــﻢ إﻋــﻼﻧــﻪ إﻋــﻼﻧــﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت ﻣﺎ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻟﻤﺎ
ﻣﻘﺮر أن ﻣﺤﻀﺮ اﻹﻋﻼن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﺳﺒﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ّ
دون ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﺤﺮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﻬﻤﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ ،و ﻛــﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮه اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص
ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.

إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ...ﻧﻈﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻄﺒﻖ وزارة اﻟﻌﺪل ﻗﺮاراﺗﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
وﺻــﻼ ﻳﻔﻴﺪ إﻳــﺪاع ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى،
ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧ ـﻬــﺎ أﺻـ ــﺪرت ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻘــﺮارات
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ،

ﻣﺮاﻓﻌﺔ

ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ أﺷـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ إﺻ ـ ــﺪار ﻣـﻴـﺜــﺎق
اﻟ ـﺸــﺮف اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﺗـﺒـﻨــﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق
ﺣـ ـﻈ ــﺮ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻲ ﻋ ـﻤــﻞ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،واﻟـ ـﺴ ــﺆال اﻟـ ــﺬي ﻳﺜﻴﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﻬــﺎﻣــﺎ ﻫ ــﻮ رﻓ ــﺾ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴـﻬــﺎ
رﻏــﻢ أن ﻣــﻦ اﺧ ـﺘــﺎر أﻋـﻀــﺎﺋـﻬــﺎ ﻫﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪ!

أﻣﻨﻴﺔ
أن ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎ ﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣ ـﻈــﺮ اﻟ ـﺘــﺪﺧ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﺳ ـﺘــﺮاﺣــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ
ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﻗﻌﻲ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ
أن ﺗـﺨـﺼــﺺ أﻣــﺎﻛــﻦ ﻟـﻠـﻤــﺪﺧـﻨـﻴــﻦ ﻣـﻨـﻬــﻢ ،إذ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺔ
ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
دون أدﻧﻰ رﻗﺎﺑﺔ!

ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺷــﺮﻳ ـﻌــﺔ
 ،pacta sunt servandaﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ّ
ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاض ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻗﺮاض
واﻟﻤﻘﺘﺮض.
وﻋ ـﻠــﻰ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺪﻳــﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻷﻓﺮاد ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺒﻨﻚ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮاد رﻓﻊ دﻋﻮى ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻓــﻲ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻷﻓـ ــﺮاد وﺗ ـﺤـ ّـﺮك اﻟـﺴــﻮق ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ .وﻳــﺄﺧــﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻘﺮوض وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﺣﺎﺟﺔ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻓﻖ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ أم أﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﺒﺎﻋﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺈﺳﻘﺎط
اﻟﻘﺮوض أو إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ .وﻫﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ
ﻟﻨﻤﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
أوﻻ ،إن ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض أﺛﺮا ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ازدﻳﺎد
ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺎﻓﺔ ،ﻷن اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺳﺘﺰداد ،وﺳﻴﺰداد ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻓــﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  100أﻟﻒ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ  150أﻟﻔﺎ،
ورﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ ،ﻓﻤﺎ ذﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﻬﺬه
اﻟﺰﻳﺎدة؟
ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺮد اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة وﺿ ــﻊ ﺳﻘﻒ
ﻟــﻸﺳ ـﻌــﺎر ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ،إﻻ أن ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻜ ــﻼم ﻻ

ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴــﻮق
اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ إن ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛــﻲ ،وﻛ ــﺎن ﻣــﻦ اﻷﺟ ــﺪر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺎﻻدﺧــﺎر
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
ﻛــﺬﻟــﻚ إن ﻓــﻲ إﺳ ـﻘــﺎط اﻟـ ـﻘ ــﺮوض أﺛـ ــﺮا ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك ،ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺒﻠﻎ »ﻛﺎش« ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
وﻛﺄن اﻟﺒﻨﻚ اﻧﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺮاض إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺧﻴﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ أن إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ورؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ٢٠٣٥ﻣﻦ ﺧﻼل إرﻫﺎق اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ اﻟﻘﺮض .وﻫﺬه
اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات ﻗــﺪرة
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻼء م ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ا ﻟـﺤـﻠــﻮل ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت،
وﺳﺘﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪﻓﻊ
ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ أو ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وأﻳﻀﺎ ،ﻓــﺈن إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وا ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺣﺘﻰ .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺮض ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺮﺿﻪ
 ١٠آﻻف ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺮﺿﻪ ٢٠أﻟﻔﺎ.
وﻗﺪ ﻳﻨﺎدي اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻮﺟﻮب إﻋﻄﺎء ﻣﻨﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪل إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر.

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻋﺬﺑﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻨﺰي

ﻻ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ وﺻ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 12
ﻟـﺴـﻨــﺔ  ،2019ﺑ ـﺸــﺄن ﻣ ــﺪ ﻣـﻴـﻌــﺎد
ً
اﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻟ ــﻰ  60ﻳــﻮﻣــﺎ
ً
ﺑ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ  ،30إﻻ ﺑــﺎﻟـﻔـﻀـﻴـﺤــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻋــﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ
إﻟــﻰ إﺻـ ــﺪار ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،اﻟــﺬي
ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ ﺗ ــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ،
وﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ،
ً
اﻟـﺘــﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓﺼﻼ
ً
ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﻬﺎ!
ً
وﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺮع
وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﻞ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ً
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ أﻣ ــﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ا ﻟـﺘــﻲ ارﺗﻔﻌﺖ
أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ  30أﻟﻒ
ﻃﻌﻦ ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة
اﻟـﻌــﺪل اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﺗﺨﺬ إﺟــﺮاءات
ﺳﺘﺰﻳﺪ أﻋ ــﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟـﻄـﻌــﻮن إﻟﻰ
اﻟﻀﻌﻒ وﺳـﺘــﺆدي إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌ ــﻮن
ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﺮك اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ!
اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ـﺤــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ارﺗ ـﻜ ـﺒ ـﻬــﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﺻﺪاره ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮة اﻹﻳـﻀــﺎﺣـﻴــﺔ،
ﺑﺄن دواﻓﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن
»اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ً
ً
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ
ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وإﺟﺮاءات
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮم« ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺈن اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻐﺎﻫﺎ اﻟﻤﺸﺮع
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ إﺻـ ـ ــﺪار ﻫـ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،
رﻏ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ
ً
وإﺻ ــﺪار اﻷﺣ ـﻜــﺎم أﺷ ـﻬــﺮا ورﺑﻤﺎ
ﺳﻨﻮات ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻌﻮن أﻣﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ!
ً
وﺑـ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳ ـﻨــﺎزع ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ
وﻳﺤﺎﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓــﻲ ﻃـﺒــﺎﻋــﺔ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ
وﻳـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،ﺳ ــﺎﻳ ــﺮ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻹدارﻳـ ــﺔ واﻟـﺘـﻤــﺲ ﻟﻬﺎ
ً
اﻷﻋــﺬار ،ﺑﻞ وأﺻــﺪر ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ
ﻳـ ـﺒ ــﺎرك ﻋ ـﻴــﻮﺑ ـﻬــﺎ اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ وﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ،وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻴﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات
أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء!
وﻟﻢ ﻳﺪرك اﻟﻤﺸﺮع أﻧﻪ ﺑﺈﻗﺮاره
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ ،اﻟـ ــﺬي ﻳـﺸـﻤــﻞ ﻛﻞ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ً
ﻣﺒﺮرا أﻳﻀﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟــﺪﻋــﺎوى أﻣ ــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ً
إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣــﺪة اﻟ ـ  60ﻳﻮﻣﺎ
اﻟـﻤـﺤــﺪدة ﻛﻤﻴﻌﺎد ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ،
وﻫﻲ ،ﻟﻸﺳﻒ ،ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺳﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗـﺤــﺮﻳـﻜـﻬــﺎ ﻧ ــﻮاب ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﻮن
ﻳـﻔـﺘــﺮض ﺑـﻬــﻢ أن ﻳـﺴــﺎﻫـﻤــﻮا ﻓﻲ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ،
وإﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣ ـﻠــﻮل ﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﻚ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﻔﺼﻞ
ً
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺑـ ــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ
أﺳﺒﺎب إدارﻳــﺔ ﻫﺸﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺨﻠﻞ اﻹداري اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ!
ﻗ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻃـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم
ً
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘــﺪﻋــﻲ وﻗ ـﺘــﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺠــﺎن واﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻹﺻ ــﺪار
ﺗ ـﺸــﺮﻳــﻊ ﺑ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ ،ﻓ ـﻬــﻲ ﻗـﻀـﻴــﺔ
إدارﻳ ــﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻄﻮات
إدارﻳﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ً
وإزاﻟ ــﺔ اﻟﺨﻠﻞ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺑـﻬــﺎ ،ﻓﺒﺪﻻ
ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﻦ 100
ﺗﺘﻢ زﻳﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ،وﺗﺘﻢ
زﻳﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻊ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻷﺣﻜﺎم
اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻓــﻲ ﻛــﻞ دواﺋ ــﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛ ﻷن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺄﺧﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺰﻳﺎدة
ً
ﻣﺪة اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ  70ﻳﻮﻣﺎ ،وﻫﻜﺬا،
ً
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أﺳﻴﺮا
ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ
ورﻫﻴﻨﺔ ﻟﻪ!
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ رﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻗـﺒــﻞ
ﻋ ــﺎم وﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻌــﺎم ﻣ ــﺪة اﻟﻄﻌﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ً
ً
إﻟــﻰ  60ﻳﻮﻣﺎ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ  ،30ورﻏﻢ
أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﺪة ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗــﺮﺗ ـﺒــﻂ ﺑـﺤـﻘــﻮق
اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ،وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ً
اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎﻧــﺎت ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻻ اﻟـﻨــﺺ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻣــﺎداﻣــﻮا ﻗــﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن
ﻟﻠﺤﺒﺲ واﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻛـﺠــﺰاء ،إﻻ أن
اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑــﺄﻧــﻮاﻋ ـﻬــﺎ ،ﻓــﺎﻟـﻐــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻷﺣـﻜــﺎم ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ اداري
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗـ ــﺪارﻛـ ــﻪ ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ
ﻣﺠﺎراﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت!
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اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ :دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ زودﻧﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮزارة ٍ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻲ د .ﺻﺒﻴﺢ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ
أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻛ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﺖ اﻣ ــﺲ
اﻷول ﺛ ــﻼث ﺷ ـﻬ ــﺎدات ﻣ ــﺰورة
وﺗ ـﻤــﺖ إﺣــﺎﻟـﺘـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
داﺧـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻗـ ـﺒ ــﻞ إﺣ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ً
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻮزارة
ﺑــﺪأت ﻓــﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﻮدة ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ودﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ذات
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ،ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻟﻮس
اﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ وواﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ وﻟ ـﻨ ــﺪن
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻷردن وﻣﺼﺮ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺶ ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻟﻔﺎﺋﻘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ً
إن اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻳـﺘــﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺰورة اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ دوﻟـ ـ ــﺔ
واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ،وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻛـﺸــﻒ
أﻋـ ــﺪاد أﺧ ــﺮى ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ
اﻟﺪورﻳﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ ان دﻳـ ـ ـ ــﻮان
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ »زودﻧـ ـ ـ ــﺎ
ﺑــﺎﻟـﺸـﻬــﺎدات ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ وﺟ ــﺎر
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ
ً
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ« ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ ان ﻻﺋـﺤــﺔ
اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﺪدت آﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪرﺟﺎت
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺟـ ـ ــﺎءت ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ
ً
ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات وزارﻳ ـ ـ ــﺔ
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات،
وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
أو ﺗـﺼــﺪﻳــﻖ أي ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻗﺒﻞ
ﺣ ـﺼــﻮل اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻗـﺒــﻮل
ﻣﺴﺒﻖ ﻣـﺼــﺪق وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ

اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪرس ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﺬي أﺻــﺪرﺗــﻪ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺼﺮ
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ـﻘ ـﺒ ــﻮل اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ
ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ دون ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل إن ذﻟﻚ
»ﻳ ــﺮﺟ ــﻊ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ،ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك ﻃﻠﺒﺔ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ دول أﺧـ ـ ــﺮى ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،أﻣﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن
إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﺮارات
اﻟـ ـ ــﻮزارﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﻼﺋ ـﺤــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدﻻت واﺳـﺘـﻴـﻔــﺎء ﺟﻤﻴﻊ
ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟــﻚ
ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮا ﻓـﻘــﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺒﻞ
اﻟ ــﺪارﺳ ــﺔ ،وﺑ ــﺪون ذﻟــﻚ ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟـﺸـﻬــﺎدات واﻟــﺪرﺟــﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺻﺒﻴﺢ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ

وﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻛ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺖ ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك
ﻣ ــﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺳـﻠــﻢ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ وأﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ
ً
ﻟ ـﻔ ـﻈــﻲ ﺑ ـﺠ ـﻴــﺪ أو ﺟ ـﻴ ــﺪ ﺟـ ـ ــﺪا او
اﻣـﺘـﻴــﺎز ،وﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻣﺘﺪ ﺧﻼل

ﻋـ ـ ـ ــﺎم  2018و» ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻦ اﻵن ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ إﻋ ـ ــﺪاد
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزاري اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﻈــﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻟ ـﺤ ــﺎﺻ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ درﺟ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﻠﻢ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮاء  5أو  7أو
 9أو  20ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«.
أﻣــﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت اﻷردن ،ﻓ ـ ـﻘـ ــﺎل
اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ إن اﻷﺻ ــﻞ ان ﺗﻜﻮن
ﻫ ـﻨــﺎك ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ دورﻳـ ــﺔ ﻟـﻘــﻮاﺋــﻢ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـ ــﺪول،
»وﻻ ﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ و ﺿـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻗ ــﺎ ﺋـ ـﻤ ــﺔ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺎت ﺛــﺎﺑـﺘــﺔ ﻟـﻔـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ إﻋ ــﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﺗـﺘـﺨــﺬ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ«.

ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
ﻟـ »اﻷﺳﻨﺎن« ﻓﻲ دول اﻻﺑﺘﻌﺎث
أﺻ ــﺪر وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺮارا ﻳ ـﻨ ــﺺ ﻋـﻠــﻰ
ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪل اﻹﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت
وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻢ ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻟـ ــﻲ
ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻃــﺐ اﻷﺳ ـﻨ ــﺎن ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻻﺑﺘﻌﺎث ،ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ــ»ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،إن »إﺻ ـ ــﺪار اﻟ ـﻘــﺮار
اﻟ ــﻮزاري رﻗــﻢ ) ،(26اﻟــﺬي ﻧﺺ
ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﺟﺎء أﺳﻮة ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻟﺪارﺳﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي«.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗ ـﺒ ــﺬل
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺐ ﻓﻲ
ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺒ ــﺪل
اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﺮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻹﻗ ـ ـ ــﺮاره ﻣﺎ
ﻳ ـ ـﻘـ ــﺮب ﻣ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن

اﻟـ ــﻮزارة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ واﻟـ ـﻘ ــﺮارات
اﻟـ ـ ــﻮزارﻳـ ـ ــﺔ ﻟ ــﻼﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎث ﺧـ ــﺎرج
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻛﺸﻒ
اﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ــﺪء اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻻﺑﺘﻌﺎث
ً
»ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ دراﺳ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺎت ،آﻣﻠﻴﻦ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻄﻠﻊ .«2020

اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ :اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٪١

ً
أﻛﺪ ﻟـ دلبلا .أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ  ٢٢أﻟﻔﺎ ﻓﻲ  ١٢ﺟﺎﻣﻌﺔ

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .واﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ً
إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﺴﺖ
ﻓﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،أن اﻟﺘﻌﺜﺮ ًاﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻞ
وﻗﺎل ًاﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن اﻟﺒﻌﺜﺎت ًاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﻬﺪت إﻗﺒﺎﻻ أن اﻟﻔﺘﺮة ً
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ً
ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻹدارة داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﺻﻞ  ٢٢أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،أي ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻹدارة ﺗﺤﺮص
ﺟﺪا وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  ١٤٠ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ً
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أﻗﻞ ﻣﻦ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل أﻋﺪاد ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪوره اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

• كم عدد الطلبة المبتعثين داخل الكويت؟
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 22أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﻳﺪرﺳﻮن ﻓﻲ  12ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟﺪﺑﻠﻮم.
• م ــا أسـ ـب ــاب إيـ ـق ــاف االبـ ـتـ ـع ــاث لـلـفـصــل
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ؟
ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ إﻗﺒﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
وﻧـ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﺒ ــﻮل أﻋـ ـ ــﺪاد ﺧـ ــﻼل اﻟـﻔـﺼــﻞ
اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻷول ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة
ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻌﺜﺎت.
• مـ ــا هـ ــي نـ ـس ــب الـ ـقـ ـب ــول فـ ــي ال ـب ـع ـث ــات
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ؟

ﻧ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ
واﻟﺤﻘﻮق  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،و»اﻷدﺑﻲ«  78ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺪﺑﻠﻮم  65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣﺎ زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ
اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت ﻓﺘﺪرس ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺢ ،وﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر رﻓﻌﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
• هل هناك تعثر دراسي بالنسبة للطلبة
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ؟
ﻧ ـﻌ ــﻢ ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﺜــﺮﻳــﻦ
ً
دراﺳﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ،وﻋﺪدﻫﻢ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  140ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﺻﻞ  22أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ
وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ ،أي أن ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻟــﻢ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻟــﺬا ﻧﻨﺼﺢ

اﻟﻄﻠﺒﺔ داﺋـﻤــﺎ وﻧﻮﺟﻬﻬﻢ إﻟــﻰ ﺿ ــﺮورة ﻗــﺮاء ة
ﻻﺋـﺤــﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ.
• هل لديكم نية لزيادة أعــداد المبتعثين
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ؟
ﻣ ـ ــﺎ داﻣـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺰﻳﺪ أﻋــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ أو ﻧﻘﻠﻠﻬﺎ ،ﻷ ﻧـﻨــﺎ ﻧـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻳ ـﺨ ـﺘــﺎرون اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ﺣـﺴــﺐ رﻏـﺒـﺘـﻬــﻢ ،وﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺠﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
• ما رأيكم في مطالبات الطلبة بزيادة
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ؟
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺺ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺮواﺑــﻂ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وأوﺿﺤﻨﺎ ان ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ أﺻﺪر

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﺳـ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،أو ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪل اﻟﻜﺘﺐ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺼﺮف  100دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،واﺟﺘﻤﻌﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻌﺪم إﺟﺒﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﺘــﺎح ﻟـﻠـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮاء
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ.
• م ــا تـقـيـيـمـكــم لـلـمـسـتــوى األكــادي ـمــي
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻧـﺤــﻦ داﺋ ـﻤــﺎ ﻧـﻄـﻤــﺢ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ،وﻟﻜﻦ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻫــﻲ
ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة ﻧﺎﺟﺤﺔ،
ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧـﻨــﺎ داﺋـﻤــﺎ ﻧﺤﺚ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
• هل يوجد تواصل إلكتروني بين الطلبة
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ؟
ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﺨﺎص ﻣﺨﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺳﺮﻳﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ
أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣـﻠــﺰ ﻣــﻮن ﺑﻤﺤﺎﺿﺮات
ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟــﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ان
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘــﻢ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
أي ﻗ ــﺮار ﻳـﺼــﺪر ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ ،ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع.
• مـ ــا مـ ـ ــدى ت ـع ــاو ن ـك ــم مـ ــع اإلدارات فــي
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ؟
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗ ـﻌ ــﺎون ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ إدارة اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت
واﻹدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،وﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎرات

اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ دوري ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻷداء اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
• هل هناك تنسيق مع الجهات المختصة
ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻌﺜﺎت؟
ﻧﺤﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ أي ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺳــﻮق ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
• هل ترى أن عدد الجامعات الخاصة في
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎف؟
ﻧﺘﻄﻠﻊ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺎ ﻋ ـﻤــﺮاﻧ ـﻴــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا
ﻳـﺘــﻢ إﻧ ـﺸ ــﺎؤه ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻟ ــﺬا ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ إﻟــﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟ ـﻬــﺬه اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

زوايا ورؤى
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كيف نتجنب الحرب في فنزويال؟
بـعــد م ــرور شـهــر عـلــى إع ــان خ ــوان غ ــواي ــدو،
رئيس الجمعية الوطنية في فنزويال ،أنه يتولى
صــاحـيــات الــرئــاســة الـفـنــزويـلـيــة ،الـتــي يشغلها
حاليا نيكوالس مادورو ،ال تزال األزمة السياسية
فــي فـنــزويــا بعيدة كــل البعد عــن نهايتها ،فقد
تصاعدت ِحــدة الـتــوتــرات إلــى الحد الــذي أصبح
معه اندالع حرب أهلية شاملة أمرا محتمال على
نحو متزايد اآلن ،وهــو السيناريو الــذي لم يكن
واردا قبل بضعة أسابيع فقط ،ففي عطلة األسبوع
المنصرم ،مات أربعة أشخاص على األقل وأصيب
المئات بجراح في اشتباكات عنيفة على حدود
فنزويال ،عندما أطلقت قوات حكومية النار على
مـجـمــوعــة مــن الـمـعــارضــة حــاولــت إدخ ــال قــوافــل
مساعدات إلى البالد.
إن نـظــام مـ ــادورو مستبد ،وعـسـكــري الـنــزعــة،
وع ـلــى اس ـت ـعــداد لـقـتــل الـمــدنـيـيــن لـلـحـفــاظ على
السلطة ،والمجتمع الفنزويلي منقسم بمرارة بين
ثوريين يستمدون اإللهام من هوغو تشافيز سلف
مــادورو ،ومعارضة كبيرة مظلومة ومضطهدة.
وكل جانب يحتقر اآلخــر ،وعلى هذا فإن السؤال
معقد وعـمـلــي :مــا الـعـمــل للمساعدة فــي توجيه
فنزويال بعيدا عن الحرب األهلية ونحو مستقبل
سلمي وديمقراطي؟
في مواجهة هذه التحديات العظمى ،أخطأت
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تقديراتها
وحـســابــاتـهــا بــدرجــة خ ـطـيــرة ،فـعـنــدمــا اخ ـتــارت
الواليات المتحدة -إلى جانب مجموعة من دول
أم ـيــركــا الــات ـي ـن ـيــة -االعـ ـت ــراف ب ـغ ــواي ــدو رئـيـســا
لفنزويال وحظر تجارة النفط مع حكومة مادورو،
كــانــت تــراهــن عـلــى أن ال ـض ـغــوط سـتـكــون كافية
إلس ـق ــاط ال ـن ـظــام ،وك ـمــا ص ــرح م ـس ــؤول أمـيــركــي
ك ـب ـيــر س ــاب ــق لـصـحـيـفــة وول س ـتــريــت ج ــورن ــال
فإنهم «تصوروا أنها علمية لن تستغرق أكثر من
 24ساعة».
الــواقــع أن هــذا النمط مــن ســوء التقدير سابق
إلدارة ترامب ،ففي منتصف عام  ،2011أعلن الرئيس
باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون
أن الرئيس السوري بشار األسد يجب أن «يتنحى»،
وعلى نحو مماثل في عام  2003أعلن جورج دبليو
بوش أن «المهمة أنجزت» بعد فترة وجيزة من غزو
الواليات المتحدة للعراق ،وكل هذه الحاالت تعكس

غطرسة قوة عظمى تتغافل عن الحقائق المحلية
على نحو متكرر.
ل ــم ت ـكــن قـ ــدرة مـ ـ ــادورو ع ـلــى تـحـمــل الـضـغــوط
األمـيــركـيــة ال ـشــديــدة مـفــاجــأة فــي نـظــر المراقبين
القريبين من المؤسسة العسكرية في فنزويال ،وذلك
أن هياكل الـقـيــادة والسيطرة على االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـت ـســم ب ــال ـم ــرك ــزي ــة ،ف ـض ــا عــن
ال ـم ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـك ـب ــار الـ ـضـ ـب ــاط ال ــذي ــن
يسيطرون على أقسام كبيرة من االقتصاد ،يجعل
من غير المرجح إلــى حد كبير أن ينقلب الجيش
على م ــادورو ،وربما ُيفضي االستفزاز األميركي
إلى إحداث انقسام بين قادة المؤسسة العسكرية
والـضـبــاط األص ـغــر ،لكن هــذا مــن شــأنــه أن يجعل
االنزالق إلى حرب أهلية دموية أكثر ترجيحا .حتى
يومنا هذا ،لم يحدث أي انشقاق بين كبار الضباط
الذين يتمتعون بسيطرة مباشرة على القوات.
في مواجهة احتمال تأخر تغيير النظام ،بدأت
إدارة ت ــرم ــب وب ـع ــض أجـ ـ ــزاء م ــن ال ـم ـعــارضــة في
فنزويال التفكير جديا في العمل العسكري ،وفي
تــرديــده للغة استخدمها تــرامــب مــؤخــرا فــي أحد
خطاباته ،كتب غــوايــدو يــوم السبت أنــه سيطلب
رسميا من المجتمع الــدولــي «اإلبـقــاء علىَّ جميع
الخيارات مفتوحة» .على نحو مماثلَ ،حــذر على
تويتر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو ،الذي
ع ـمــل ك ـنــاصــح ل ـلــرئ ـيــس ت ــرام ــب ب ـش ــأن ف ـنــزويــا،
أن تـصــرفــات م ــادورو فتحت الـبــاب أم ــام «تدابير
متعددة األط ــراف لــم تكن مطروحة على الطاولة
قبل  24ساعة».
وي ـبــدو أن ه ــذه األف ـكــار كــانــت فــي ذه ــن تــرامــب
لبعض الوقت في حقيقة األمر ،فكما كشف القائم
بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق
أن ــدرو جــي ،مكابي مــؤخــرا فــي كتابه «الـتـهــديــد»،
قــال تــرامــب فــي اجتماع فــي عــام  2017إنــه يعتقد
أن الــواليــات المتحدة يجب أن تخوض حربا مع
ف ـن ــزوي ــا .ون ـقــل م ـكــابــي ع ــن ت ــرام ــب ق ــول ــه« :إن ـهــم
يملكون كل هذا النفط ،وهم موجودون عند بابنا
الـخـلـفــي م ـبــاشــرة» .ت ــردد ه ــذه الـتـعـلـيـقــات صــدى
تصريح ترمب فــي عــام  2011بــأن أوبــامــا تصرف
بحماقة عندما لم يطالب بنصف النفط الليبي في
مقابل المساعدة التي قدمتها الواليات المتحدة
في إسقاط الدكتاتور معمر القذافي.

وليد عبدالله الغانم
من المعروف أن التدخالت العسكرية األميركية ال
تحركها المصالح االقتصادية والتجارية فحسب،
فــالـت ـعــامــل بـخـشــونــة م ــع مـ ـ ــادورو يـحـظــى أيـضــا
بشعبية كبيرة بين الناخبين األميركيين من أصول
كوبية وفنزويلية في واليــة فلوريدا ،التي ينوب
عنها روبيو ،والتي ستشكل ساحة معركة رئيسة
في االنتخابات الرئاسية في عام .2020
يستشهد أنـصــار التدخل العسكري األميركي
على نحو منتظم بحالتي بنما وغرينادا كسابقتين
لتغيير النظام السريع بقيادة الواليات المتحدة،
ومع ذلك ،فعلى النقيض من هاتين الدولتين ،تملك
فنزويال مؤسسة عسكرية جيدة التسليح ويتجاوز
عدد قواتها  100ألف جندي ،وال شك أن الواليات
الـمـتـحــدة قـ ــادرة عـلــى إل ـح ــاق الـهــزيـمــة بالجيش
الفنزويلي ،ولكن ال ينبغي للمرء أن يتعامى عن
الفظائع التي ترتكبها األنظمة السلطوية لكي يفهم
أن مـحــاوالت اإلطــاحــة بمثل هــذه األنظمة تنتهي
غالبا إلــى كــارثــة ،كما حــدث على نحو متكرر في
الحروب األميركية في الشرق األوسط.
وح ـتــى بـ ــدون تــدخــل ع ـس ـكــري ،ف ــإن سـيــاســات
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة م ــن الـمـحـتــم أن تـ ــؤدي إذا
استمرت لفترة طويلة إلى مجاعة .فبقطع تجارة
النفط الفنزويلية مع الواليات المتحدة والتهديد
بفرض عقوبات على الشركات غير األميركية التي
تتعامل مع شركات النفط المملوكة لدولة فنزويال،
خلقت إدارة ترامب واحدا من أكثر أنظمة العقوبات
االقتصادية شدة على اإلطالق في التاريخ الحديث.
ولكن فــرض العزلة االقتصادية على دولــة تطعم
نفسها في األساس باالستعانة بعائدات صادراتها
من النفط ربما يؤدي إلى المجاعة الشاملة بدال من
التحريض على انقالب.
يـتـعـيــن عـلــى ق ــادة الـ ــدول ال ـم ـجــاورة لـفـنــزويــا
َ
والعالم أن ينحوا جانبا الخيار العسكري األميركي.
إن فنزويال تحتاج إلــى الوساطة التي تــؤدي إلى
ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة ،ول ـيــس ال ـح ــرب .كـمــا تـحـتــاج
ب ـصــورة عــاجـلــة إل ــى فـتــرة مــن الـهــدنــة السياسية
فــي ع ــام  2019إلن ـهــاء الـتـضـخــم الـمـفــرط الـمــدمــر،
واس ـت ـع ــادة تــدف ـقــات ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة واألدوي ـ ــة،
وإعــادة تشكيل القوائم االنتخابية والمؤسسات
الالزمة إلجــراء انتخابات سلمية وجديرة بالثقة
في عام .2020

وربما يشمل النهج البراغماتي العملي استمرار
الحكومة الحالية في السيطرة على الجيش ،في
حين يتولى التكنوقراط الذين تدعمهم المعارضة
السيطرة على الشؤون المالية ،والبنك المركزي،
وال ـت ـخ ـط ـي ــط ،واإلغـ ــاثـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،وال ـخ ــدم ــات
ال ـص ـح ـيــة ،والـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة .ع ـلــى أن يتفق
الطرفان على جدول زمني إلجراء انتخابات وطنية
في عام  ،2020وتخليص الحياة اليومية من النزعة
العسكرية تحت إشراف دولي ،مع استعادة الحقوق
المدنية والسياسية واألمن المادي في البالد.
وينبغي لمجلس األمــن التابع لألمم المتحدة
أن يشرف على فرض مثل هذا الحل .يمنح الفصل
الـســابــع مــن مـيـثــاق األم ــم الـمـتـحــدة مجلس األمــن
التفويض الــازم «لتحديد مــدى وجــود أي تهديد
للسالم ،أو خرق للسالم ،أو فعل عدواني» واتخاذ
اإلجـ ــراءات الـضــروريــة مــن أجــل «اسـتـعــادة السالم
واألمن الدوليين» .ومجلس األمن هو أيضا المكان
المناسب عمليا ،ألن الــواليــات المتحدة والصين
وروسيا لديها جميعها مصلحة مالية وسياسية
في إيجاد حل سلمي في فنزويال .ومن الممكن أن
تتفق الــدول الثالث بسهولة على مسار يقود إلى
االنتخابات في عام  .2020ومن المشجع أن يعرض
البابا فرانسيس وحكومات المكسيك وأوروغواي
أيضا المساعدة في تيسير الوساطة إليجاد مسار
سلمي إلى األمام.
يـقــول تــرمــب وغ ـيــره مــن ال ـقــادة األمـيــركـيـيــن إن
وقت التفاوض انتهى ،وهم ينشدون حربا قصيرة
َ
سريعة إذا لــزم األم ــر ،ولكن ينبغي لـقــادة العالم،
ً
وخـصــوصــا أولـئــك فــي دول أمـيــركــا الالتينية ،أن
ينتبهوا إلى مخاطر الحرب المدمرة ،الحرب التي
قد تدوم سنوات وتنتشر على نطاق واسع.
* جيفري ساكس أستاذ في جامعة كولومبيا،
وفرانشيسكو رودريغيز كبير خبراء االقتصاد
في مؤسسة «تورينو إيكونوميكس» ،وكان
مستشارا للمرشح الرئاسي الفنزويلي السابق
هنري فالكون.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

متجر سيلفريدج وسوق
المباركية
أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com

سوق المباركية الوجهة السياحية األولى في دولة
الكويت ،ومحط رحال كل من يزور الكويت لما يحمله من
تاريخ حافل بذكريات وعبق الماضي الجميل ،وأسعار في
متناول الجميع ،إال أن كل ذلك لم يشفع له ،فمع كل فترة
ً
تجد من يريد وأده بدال من المحافظة عليه وتمكينه من
االستمرار.
الذكريات الجميلة التي قضيتها في
مع كل
ً
بريطانيا متنقال بين مدنها مــن الشمال إلى
الجنوب إال إن لشارع أكسفورد الساحر لذة ما
بعدها لذة ،فهو الشارع الذي يجمع بين متعة
التسوق ورياضة المشي ،وله تاريخ قد ال يعرفه
األهمية
البعض ،فهذه المنطقة لــم تكن بهذه ً
كمركز تجاري يتوافد إليه الماليين يوميا لوال
السيد هاري غوردون سيلفريدج المهاجر من
أميركا بلد األحالم إلى عاصمة الضباب لندن.
قصة السيد سيلفريدج بــدأت في عام 1909
تنفيذ فكرته المجنونة آنذاك
عندما أقدم على
ً
بالسماح للمتسوق أيا كان مستواه بالتجول
بالمتجر والتمتع بلمس البضاعة والتعرف
عليها دون أن يلزمه أحد بالشراء ،وهذا خالف
المتعارف عليه في ذلك الوقت ،حيث استطاع
تحويل فكرة التسوق إلى متعة متاحة للجميع.
ففي
لم تتوقف إبــداعــاتً السيد ً سيلفريدجِ ،
عــام  1911أنشأ قسما خاصا لعرض العطور
ومستحضرات التجميل رغم أنها كانت محرمة
باعتبارها دعــوة إلى الفجور ،كما أنه أول من
خصص دورات للمياه للسيدات مما مكنهن من
ً
قضاء يــوم كامل بالتسوق بــدال من ًساعة إلى
ثالث ساعات كحد أقصى ،وهو أيضا صاحب
العروض الحية التي كان يفاجئ بها الجمهور
كــل يــوم أح ــد ،لــذلــك أضـحــى متجره األول على
مـسـتــوى ال ـعــالــم مــن حـيــث ال ـقــوة االقـتـصــاديــة
والشرائية ،كما يعود له الفضل في وجود شارع
أكسفورد األهــم واألشـهــر على مستوى العالم
كما تشاهده اآلن.
نهاية هــذا الــرجــل الـمـبــدع ال ــذي عــاش حياة
الملوك ال يمكن اختزالها بسطور هذا المقال ،وال
بالنهاية المأساوية التي أدت إلى إعالن إفالسه
فــي أواخ ــر أربـعـيـنـيــات ال ـقــرن الـمــاضــي بسبب
وبسبب إدمانه صاالت القمار،
المرأة التي أحبها
ً
وال بكونه قد مات معدما ال يملك قوت يومه ،بل
قدرته على تغيير مفاهيم البيع والشراء ليس
بريطانيا فقط ،بل في العالم أجمع،
على مستوى
ً
حيث ظل اسمه مالزما لكلمة «اإلبداع واالبتكار»
فــي العلم الـحــديــث ال ــذي ي ــدرس كمثال لفنون
ال ـت ـســوق الـنــاجـحــة ال ـتــي ت ـقــوم عـلــى استقبال
األفكار وتطبيقها.
ه ــذه ال ـق ـصــة ت ـقــودنــا إل ــى س ــوق الـمـبــاركـيــة
الــوجـهــة السياحية األولـ ــى فــي دول ــة الـكــويــت،
ومحط رحال كل من يزور الكويت لما يحمله من
تاريخ حافل بذكريات وعبق الماضي الجميل،
وأسعار في متناول الجميع ،إال أن كل ذلك لم
ً
يشفع له ،فمع كل فترة تجد من يريد وأده بدال
مــن الـمـحــافـظــة عليه وتمكينه مــن االسـتـمــرار
على أداء دوره االقـتـصــادي والـتــاريـخــي الــذي
أضحى أحد المعالم التجارية والترفيهية ليست
للكويتيين فقط ً ،بل لكل زائــر يبحث عن مكان
يقضي فيه جــزء ا من يومه بين متعة التسوق
واألكل.
مـفـهــوم الخصخصة لـيــس هـبــة تـهــدى إنما
ش ــراك ــة ت ـق ــوم ع ـلــى م ـف ـهــوم ال ـت ـج ــارة ال ـعــادلــة
بين الحكومة والتاجر من جهة وبين التاجر
والمستهلك من جهةٍ أخرى ،فالخصخصة يجب
أال تسير في اتجاه جيب المواطن ،وال أن تكون
عثرة في طريق المستثمر الصغير ،أما غير ذلك
فـ»ال طبنا وال غدا الشر».
ودمتم سالمين.

waleedalghanim.com

من الواضح أن دور األسرة والمدرسة لم يعد يؤثر بالشكل
الصحيح في ظل ثورة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
التي غزت البيوت ،لذلك فإن أول خط دفاعي لحماية األحداث
ً
من االنحرافات هو األسرة ،ودور الوالدين تحديدا ،وقيامهما
بواجباتهما في متابعة وتربية األبناء بالشكل الصحيح ،ثم
إعادة الحياة واالحترام لدور المدرسة والمعلم.
أظهر تقرير إحصائي رسمي كويتي أن عدد
قضايا نيابة األحــداث في عام  ٢٠١٨بلغ ٢٣١٦
قضية تــوزعــت عـلــى  ٢٠٩٢جنحة مـقــابــل ٢٢٤
جناية فــي زي ــادة لعدد القضايا ،بـحــدود ٥٠٠
قضية عن عام .٢٠١٧
نــوع ـيــة ق ـضــايــا األحـ ـ ــداث تـسـتـحــق الـتــوقــف
ع ـنــدهــا ،ف ـجــرائــم ال ـم ــرور بـلـغــت  ١٤١٧قضية،
وجــرائــم االعـتــداء على النفس والـعــرض بلغت
 ،٤٠٢وجرائم االعتداء على المال بأنواعها بلغت
 ٢٢٧جريمة ،وأما جرائم المخدرات فبلغت ٦٣
جريمة ،ثم جرائم االعتداء على الموظف العام
أخرى مختلفة.
بلغت  ٣٧جريمة ،وهناك جرائم ً
الحدث هو كل من لم يبلغ  ١٨عاما في القانون
الكويتي ،وتصل نسبة األحــداث في المجتمع
إلى أكثر من  ٢٠في المئة من إجمالي السكان،
أي أكـثــر مــن مليون و ٢٠٠ألــف ح ــدث ،وال شك
أن المسؤولية الرئيسة لتقويم سلوك األحداث
ترجع إلى األسرة ودورهــا األساسي في غرس
القيم ،والتنشئة على الدين واألخالق الحميدة
واح ـتــرام الـقــوانّـيــن ،ثــم الـمــدرســة حيث يقضي
فيها األحداث جل أوقاتهم ،ومن الواضح أن دور
األسرة والمدرسة لم يعد يؤثر بالشكل الصحيح
ف ــي ظ ــل ث ـ ــورة اإلنـ ـت ــرن ــت ووسـ ــائـ ــل ال ـتــواصــل
غزت البيوت ً ،واقتحمت غرفها،
االجتماعي التي ً
وأص ـب ـحــت مـ ـص ــدرا أس ــاس ـي ــا لـتــوجـيــه سـلــوك
األ ح ــداث بتتبع تصرفات ويوميات التافهين
والساقطات ممن ال قيمة لهم وال خلق ،ولذلك
ف ـ ــإن أول خـ ــط دفـ ــاعـ ــي ل ـح ـمــايــة األحـ ـ ـ ــداث مـ ًـن
االنحرافات هو األسرة ،ودور الوالدين تحديدا،
وقـيــامـهـمــا بــواجـبــاتـهـمــا ف ــي مـتــابـعــة وتــربـيــة
األب ـن ــاء بــالـشـكــل الـصـحـيــح ،ث ــم إع ـ ــادة الـحـيــاة
واالحـتــرام لــدور المدرسة والمعلم ،خصوصا
في المراحل األولى من التعليم.
من الواضح أن مؤسسات الدولة تفتقد رؤية
تربوية وطنية واضحة ،وأن جهودها في هذا
المجال مشتتة بين التربية واإلعالم واألوقاف
والــداخـلـيــة ووزارة الـشـبــاب وهـيـئــة الــريــاضــة،
وأن قضايا الشباب تحولت مــن مـشــروع بناء
المجتمع وتدعيم أركــانــه إلــى قضايا تجارية
وم ـســاب ـقــة لـلـتـعـيـيـنــات بــال ـم ـنــاصــب الـقـيــاديــة
وساحة للصراعات السياسية ،وكانت الضحية
قضايا الشباب التي نسمع بها من سنوات وال
نراها تتحقق على أرض الواقع.
مجلس الوزراء أعلن هذا األسبوع أنه سيدرس
ظاهرة العنف الشبابي ،وإن رسالتي للمجلس
الموقر أن القضية أكبر من عنف في األســواق
وه ــواش فــي الـمـبــاريــات ،فالقضية هــي قضية
تــربـيــة وتـنـشـئــة وإع ـ ــداد لـلـمــواطـنــة الـصــالـحــة
وحـمــايــة للعقيدة والـنـفــس مــن مــافـيــا الفساد
األخالقي والعقلي ودعاوى اإللحاد ،وهذه أمور
تحتاج استراتيجيات طويلة المدى وتكاتفا من
كــل جهات الــدولــة الرسمية واألهـلـيــة ،وإلــى أن
تصل الحكومة إلى طريقها لالهتمام التربوي
الـصـحـيــح بــالـشـبــاب ف ــإن وصـيـتـنــا لـكــل أس ــرة
االهتمام بأبنائها ومتابعة شؤونهم والتواصل
الصحيح معهم ،إلعدادهم لمواجهة الدنيا بكل
ما فيها.
والله الموفق.

محمود محيي الدين وديليب راثا*

الخرافات حول الهجرة مقابل الوقائع االقتصادية
ال يمكن لسياسات
الهجرة المتصدعة ،التي
تحكمها خرافات شعبية،
أن تدبر هذه العملية
بنجاعة ،والقليل يستغل
فرص تعزيز التنمية التي
تخلقها الهجرة ،وما
يمكنه فعل ذلك فقط
هو السياسة المنسقة
التي يتصورها الميثاق
العالمي.

في العام
الماضي
ارتفعت
التحويالت
النقدية للدول
ذات الدخل
الضعيف
والمتوسط
بنسبة %11

في  19ديسمبر  2018صوتت الجمعية العامة
لألمم المتحدة على الميثاق العالمي من أجل هجرة
آمنة ومنظمة ونظامية ،وذهب  152صوتا لمصلحة
الميثاق ،في حين كانت خمسة ضده ،وامتنع  12عن
التصويت ،ورحب المؤيدون بالميثاق كخطوة نحو
تدبير أكثر إنسانية وتنظيما ،ومع ذلك فالمعارضة
تبقى كبيرة.
وليس الميثاق معاهدة إلزامية بشكل قانوني،
وال يضمن حقوقا أخــرى للمهاجرين ،وفي الواقع
أع ــدت األهـ ــداف الـثــاثــة وال ـع ـشــرون للميثاق بناء
على محادثات شاملة استغرقت سنتين ،وعلى ست
جــوالت مــن المفاوضات ،ورك ــزت هــذه المحادثات
وال ـم ـفــاوضــات خـصــوصــا عـلــى خـلــق إط ــار تـعــاون
دولي ال يبالغ بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبسبب سوء فهم الميثاق ،من المهم إلقاء نظرة
عن قــرب على تحدي الهجرة ،والمكاسب الكبيرة
ا لـتــي يمكن لنظام ُمسير بشكل جـيــد ،أن يحققها
في دول المقصد وفي دول المنشأ على حد سواء.
والـعــامــل المشجع على الـهـجــرة هــو ،أوال وقبل
ك ــل ش ـ ــيء ،ان ـ ـعـ ــدام الـ ـف ــرص االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي بلد
ً
المنشأ ،ونظرا ألن متوسط الدخل في الــدول ذات
الدخل المرتفع أعلى  70مرة من الدول ذات الدخل
الضعيف ،فليس من المفاجئ أن يضطر العديد من
األشخاص في الدول النامية الختبار حظوظهم هم
في مكان آخر.
ويتعزز هذا الميول نحو الهجرة بسبب التغيرات
الــدي ـم ـغــراف ـيــة ،فـبـيـنـمــا تـعــانــي ال ـ ــدول ذات الــدخــل
المرتفع من شيخوخة سكانها ،تتمتع الــدول ذات
الــدخــل الضعيف بساكنة شــابــة وفــي ســن العمل،
كما أن التشويش التكنولوجي يضغط على أسواق
الشغل ،وسيزيد تغير المناخ من وتيرة هذا التوجه،
حيث سيضطر بسببه  140مليون شخص لترك
بلدانهم في العقود القادمة ،كما يشير إلى ذلك تقرير
أخير للبنك العالمي.
ولكن ،على عكس االعتقاد الشائع ،ال ينتقل نصف
عدد المهاجرين تقريبا من الدول النامية إلى الدول
المتقدمة ،بل غالبا ما يهاجرون إلى الدول النامية
المجاورة لبلدانهم.
وعالوة على هذا ،ارتفعت نسبة عودة المهاجرين
إلى بلد المنشأ ،وغالبا ما يغفل المسؤولون عن هذه
الحقيقة ،وهذا راجع في غالب األحيان ،إما لمنعهم
من الدخول إلى سوق الشغل أو بسبب انتهاء عقود
عملهم؛ مثال ،تراجع عدد العمال اآلسيويين الذين

سجلوا حديثا في دول الخليج بشكل كبير -بنسبة
ت ـت ــراوح بـيــن  12ف ــي الـمـئــة و 41ف ــي ال ـم ـئــة -خــال
السنتين األخيرتين ،وفي الفترة بين  2011و،2017
تضاعف عدد العائدين المحتملين إلى أوروبا -بمن
فــي ذل ــك طــالـبــو الـلـجــوء الــذيــن تـعــرضــت طلباتهم
لـلــرفــض ،أو الـمـهــاجــرون ال ـســوريــون -أرب ــع م ــرات،
ليصل إلى  5.5ماليين ،وخالل الفترة نفسها ،ارتفع
عــدد العائدين المحتملين إلــى الــواليــات المتحدة
األمـيــركـيــة إل ــى أكـثــر مــن الـضـعــف ،مـتـجــاوزا ثالثة
ماليين ،كما ارتفعت أيضا نسبة عودة المهاجرين
إلــى بلدان المنشأ من المملكة العربية السعودية
وجنوب إفريقيا.
ويساهم المهاجرون الــذيــن يمكثون فــي الــدول
المستقبلة بحصة مهمة في تلك البلدان ،ورغم أن
المهاجرين الذين يقدر عددهم بـ 266مليون مهاجر،
يشكلون  3.4في المئة فقط من ساكنة العالم ،فإنهم
يساهمون بأكثر من  9في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
ولتحقيق هذه النسبة ينبغي على المهاجرين
ت ـج ــاوز ال ـع ـق ـبــات ال ـتــي ت ـقــف ف ــي طــريــق نجاحهم
االقتصادي ،فمثال غالبا ما يدفع العمال الذين ال
يمتلكون أي م ـه ــارات ،خــاصــة فــي ال ــدول الفقيرة،
أم ــواال كثيرة -قــد تتجاوز الــدخــل السنوي بأكمله
لعامل في بعض دول المقصد -لوكاالت التشغيل
عديمة الضمير ،لتبحث هذه األخيرة عن عمل لهم
خ ــارج بـلــدانـهــم .ولـهــذا الـسـبــب ،يكمن أحــد أهــداف
التنمية المستدامة في تقليص تكاليف التشغيل.
كما أن الهجرة تحقق مكاسب اقتصادية كبرى
لــدول المنشأ ،فرغم أن المهاجرين ينفقون معظم
أجــورهــم في دول المقصد -معززين الطلب هناك-
فإنهم يرسلون المال لدعم عائالتهم في دول المنشأ،
ُ
وعرفت مثل عمليات تحويل النقود هذه على أنها
تجاوزت المساعدة اإلنمائية الرسمية ،وفي العام
الماضي ارتفعت التحويالت النقدية لـلــدول ذات
الدخل الضعيف والمتوسط بنسبة  11في المئة،
ليصل إلى  528مليار دوالر ،متجاوزا تدفقات تلك
الدول من االستثمار الخارجي المباشر.
فعلى مستوى العالم ،أكبر مستقبل للتحويالت
النقدية هي الهند ( 80مليار) ،تليها الصين والفلبين
والمكسيك ومصر .والدول التي نالت أكبر حصة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،هي تونغا وكورجستان
وطاجيكستان والـنـيـبــال ،ويــرجــع ارت ـفــاع تحويل
النقود في عام  2018إلى تحسن سوق الشغل في

الواليات المتحدة األميركية ،وتعافي التدفقات من
روسيا إلى دول الخليج.
لكن لم تظهر بعد قدرة الحواالت المالية على دعم
التنمية المستدامة ،ويكمن العائق الكبير في تحويل
األم ـ ــوال ،حـيــث يــدفــع الـمـهــاجــرون الــذيــن يرسلون
ح ــواالت مالية نحو بلدانهم متوسط  7فــي المئة
من مجموع الحوالة نفسها ،وهذا راجع إلى ضعف
المنافسة في مجال خدمة تحويل األمــوال -نتيجة
للقوانين الصارمة التي تهدف إلى محاربة الجرائم
المالية مثل غسيل األموال -باإلضافة إلى االعتماد
على التكنولوجيا غير الفعالة.
إن تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة الذي
يتجلى في تقليص تكاليف تحويل األموال إلى أقل
من  3في المئة -والذي من شأنه أن يدعم التقدم نحو
هدف الرفع من الحجم اإلجمالي للتحويالت المالية-
سيحتاج إلى أن تعالج البلدان مكامن الضعف هذه.
إنـنــا نــراقــب عــن بعد هــذه الـطــرق الـتــي غالبا ما
ُيغفل عنها ،والتي يمكن من خاللها أن تدعم الهجرة
الـتـنـمـيــة ،وهـ ــذا راجـ ــع إل ــى ال ـعــاقــة ال ـتــي تربطها
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،لكن األبحاث
األخيرة تنفي الخرافات األخرى كذلك ،مثبتة مثال أن
المهاجرين ال يفرضون عبئا ماليا كبيرا على دول
المقصد ،وال يضعفون أجور العمال المحليين ذوي
المهارات الضعيفة.
إن تدفق المهاجرين يتزايد ،وهو توجه يحتمل
أن يستمر ،وال يمكن لسياسات الهجرة المتصدعة،
والتي تحكمها خرافات شعبية ،أن تدبر هذه العملية
بنجاعة ،والقليل يستغل فرص تعزيز التنمية التي
تخلقها الهجرة ،والسياسة المنسقة التي يتصورها
الميثاق العالمي يمكنها فعل ذلك فقط.
* محمود محيي الدين النائب األول لرئيس
مجموعة البنك العالمي لبرنامج التنمية لعام
 ،2030وعالقات األمم المتحدة وشراكاتها،
وشغل سابقا منصب وزير االستثمار في مصر،
وديليب راثا رئيس وحدة التحويالت والهجرة
للبنك العالمي والشراكة المعرفية العالمية بشأن
الهجرة والتنمية.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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تباين مؤشرات البورصة ...والسوق األول عند أعلى مستوياته
علي العنزي

سجل سهم «الوطني» أعلى
مستوى ً له خالل آخر عامين
متخطيا مستوى  890نقطة،
وفي المقابل كان هناك أداء
سلبي لمؤشر السوق الرئيسي
وألسهم السوق النشيطة.

سجلت المؤشرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت تباينا
ف ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ـ ــس ،إذ ارت ـف ــع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.21
ف ــي ال ـم ـئــة تـ ـع ــادل  11.07نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5272.71
نقطة وســط سيولة بلغت 22.3
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وب ـك ـم ـيــة أس ـهــم
م ـت ــداول ــة بـلـغــت  104.5مــايـيــن
سـ ـه ــم ،نـ ـف ــذت مـ ــن خ ـ ــال 4486
صفقة.
كـ ــذلـ ــك رب ـ ـ ــح مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
األول بنسبة  0.44في المئة هي
ً
 24.14نقطة مقفال على مستوى
 5549.58نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 19مـلـيــون دي ـنــار ،بكمية أسهم
متداولة بلغت  46.8مليون سهم
نـفــذت عبر  2411صفقة ،بينما
تــراجــع مــؤشــر الـســوق الرئيسي
بنسبة  0.33فــي الـمـئــة تـســاوي
 15.97نقطة ليقفل على مستوى
 4759.75نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 3.2ماليين دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  57.7مليون سهم
نفذت من خالل  2075صفقة.

شراء مستمر
استمرت عمليات الشراء على
ً
مستوى السوق األول وخصوصا
قطاع البنوك وللجلسة الثانية
عـلــى ال ـتــوالــي مـعــوضــة خسائر
ج ـ ـل ـ ـسـ ــة ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
ومستمرة في دعم مؤشر السوق
األول الــذي بلغ أعلى مستوياته
مـنــذ اط ــاق ــه خ ــال شـهــر م ــارس
ً
الماضي ،وهو األعلى أيضا خالل
أكثر من عام.
كــذلــك سـجــل سـهــم "الــوط ـنــي"

ً
«كميفك» تضم أغراضا
جديدة لنظامها األساسي
•

سند الشمري

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت والشرق
األوســط لالستثمار المالي (كميفك) على تعديل بعض بنود
ً
النظام األساسي للشركة ،بتضمينها أغراضا جديدة.
وتضمنت التعديالت ،التي أقرتها العمومية المنعقدة أمس
بنسبة حضور  82.5في المئة ،بحضور رئيس مجلس اإلدارة
هشام زغلول ،غرضين مهمين لمواكبة ما تتطلبه الفترة المقبلة
على مستوى نشاطات ســوق الـمــال ،والخدمات التي تقدمها
الشركات المرخص لها.
وتمثل الغرض األول ،الذي تحدث عنه الرئيس التنفيذي في
الشركة عادل الحميضي ،في القيام بإصدار أدوات الدين قصيرة
ً
األجل والتعامل بها ،خصوصا إصدار إتفاقيات إعادة الشراء
(الريبو) لألصول واألوراق المالية ،والقيام بكل العمليات ،وإبرام
االتفاقيات الخاصة بها.
وجاء نص البند الثاني من اإلضافات كالتالي:
"القيام بكل مهام وعمليات أمين حفظ" ،بينما تشمل األغراض
األســاس ـيــة لـلـشــركــة كــل مــا يـخــص االسـتـثـمــار بـشـكــل مباشر
أو غير مباشر بمختلف القطاعات االقتصادية من العقارية
والصناعية والزراعية والخدمات التكنولوجية وغيرها داخل
الكويت وخارجها.

أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـ ــه خـ ـ ــال آخ ــر
ً
عــامـيــن مـتـخـطـيــا مـسـتــوى 890
نقطة ،وفي المقابل كان هناك أداء
سلبي لمؤشر السوق الرئيسي
وألسـهــم الـســوق النشيطة التي
ً
ً
شـكـلــت مـ ـح ــورا إي ـجــاب ـيــا خــال
بــدايــة هــذا الـعــام ،أو حتى خالل
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،ال ـتــي ســرعــان
م ــا ان ـط ـف ــأت م ــع ن ـه ــاي ــة الـشـهــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ومـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــات هـ ــذا
األس ـب ــوع وتــراج ـعــت تــداوالت ـهــا
بــل كــانــت تـحــت ضـغــط عمليات
بـيــع وق ــد ت ـكــون عـمـلـيــات تحول
وال ـل ـحــاق بــأسـهــم قـطــاع البنوك
أو أسـهــم ال ـســوق األول أو حتى
ب ـعــض األس ـه ــم الـتـشـغـيـلـيــة في
ال ـســوق الــرئـيـســي الـتــي تحركت
ً
ً
أخـيــرا ،إجـمــاال جــاءت الـتــداوالت
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـم ـل ـه ــا ،ل ـكــن
ال ـم ــؤش ــرات مـتـبــايـنــة إذ تــراجــع
"الرئيسي" وحقق الـســوق األول
ً
وم ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـع ــام ارت ـفــاعــا
وبنسب جيدة.
ً
ً
خ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــارا
الفتتاحات األســواق األميركية
وقـبـلـهــا األوروبـ ـي ــة ،ك ــان هناك
أداء إيـ ـج ــاب ــي عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
األســواق اآلسيوية ،وعلى وقع
حديث اتفاق جديد بين عمالقي
ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيـيــن ال ــوالي ــات
ال ـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة والـصـيــن
لتبدأ المؤشرات اآلسيوية على
ارتفاع ،بينما كانت هناك حالة
من التباين في مؤشرات أسواق
دول مجلس التعاون الخليجي،
إذ ربـ ـح ــت مـ ــؤشـ ــرات ال ـكــويــت
وقـ ـ ـط ـ ــر وم ـ ـس ـ ـقـ ــط وتـ ــراج ـ ـعـ ــت
م ــؤش ــرات ال ـس ـعــوديــة ومــؤشــر
اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن ،فــي حين

•

محمد اإلتربي

كشفت مصادر رقابية ،لـ "الجريدة" ،أن هيئة
اسواق المال ستعين عضوين في مجلس ادارة
شركة البورصة الجديد بحد أدنى ،وستفسح
المجال للقطاع الخاص لتشكيل أغلبية مجلس
اإلدارة ،إضــافــة الــى عضو سيمثل التأمينات
االجتماعية.
وأوضحت المصادر ان تعيين عضوي هيئة
األســواق مقابل استمرار ملكية الهيئة لنسبة
 %50مــن رأسـمــال الهيئة ،حتى طــرح الكمية
الباقية للمواطنين في اكتتاب عام.
وعـلــى صعيد متصل ،كشفت الـمـصــادر ان
ن ـش ــرة اك ـت ـتــاب الـخـصـخـصــة ج ــاه ــزة ،وتـمــت
مــراجـعـتـهــا قــانــون ـيــا وع ـم ـل ـيــا ،وال تــوجــد اي
مشاكل او عوائق بخصوص النشرة ،مشيرة
ال ــى أن تـحــديــد الــربــع األول مــن ال ـعــام المقبل

أخبار الشركات

البشر يشتري  157.72ألف سهم
في «بيتك»
قــام مساعد نائب الرئيس فــي شركة بيتك
كابيتال لالستثمار عبدالرحمن البشر بشراء
 157.72ألف سهم من أسهم البنك ،بسعر يتراوح
بين  634و 633فلسا للسهم.

مالت مؤشرات القطاعات إلى
األداء السلبي أمس ،إذ انخفضت
مؤشرات ستة قطاعات هي مواد
أساسية بـ  12.7نقطة وصناعة
بـ ـ  9.5نـقــاط والـنـفــط وال ـغ ــاز بـ
 2.7نقطة وعـقــار ب ـ  0.72نقطة
وخدمات استهالكية بـ  0.3نقطة

يمثالن حصة المواطنين البالغة  95.6مليون سهم

استقر سعر صرف الــدوالر األميركي مقابل الدينار أمس عند
مستوى  0.303دينار ،في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.344
دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم األحد.
وقــال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن "سعر صرف الجنيه االسترليني ارتفع إلى مستوى
 0.401دينار ،في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.303
دينار ،وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير".

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار إبرام
"تــوازن" القابضة ،التابعة والمملوكة للشركة
بنسبة  ،%100عقود بيع عقار ابتدائي لعدد
 4قسائم في منطقة العارضية الحرفية ،بقيمة
 4.08ماليين دينار.
وق ــال ــت "أعـ ـي ــان" إن األثـ ــر ال ـمــالــي للصفقة
يتمثل في تحقيق أرباح بقيمة  213ألف دينار
من إجمالي القيمة ،عند إتمام عمليات البيع
النهائي ،مبينة أن األثر المالي على البيانات
الـمــالـيــة لـلـشــركــة سـيـتــم ت ـحــديــده عـقــب إتـمــام
إجــراء ات البيع النهائي ،وتحقق األثر المادي
الفعلي ،حيث سيتم اإلفصاح عن ذلك في حينه.

أداء القطاعات

ُ
ّ
«أسواق المال» تعين عضوين في مجلس
إدارة البورصة الجديد

تراجع اليورو وصعود اإلسترليني

ً
تابعة لـ «أعيان» تبيع عقارا في
العارضية بـ  4.08ماليين دينار

ً
ش ـهــدت أس ـع ــار ال ـن ـفــط تـحــركــا
ً
ً
إيجابيا ،لكنه بقي هامشيا في
انـتـظــار تـحــرك األس ــواق األكثر
ً
ً
سيولة واألكثر تأثيرا عالميا.

وتــأم ـيــن بـ ـ  0.08نـقـطــة ،بينما
ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات
هي بنوك بـ  6.3نقاط واتصاالت
ب ـ ـ  3.4ن ـق ــاط وخ ــدم ــات مــالـيــة
وسلع استهالكية ب ـ  1.9نقطة
لكل منهما ،واستقرت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وتـصــدر سهم وطـنــي قائمة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  5.1م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبارتفاع بنسبة  1.2في المئة
ت ـ ــاه س ـه ــم خ ـل ـيــج ب بـ ـت ــداول

 4.9مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وب ـتــراجــع
بنسبة  0.69في المئة ثم سهم
أهلي متحد بتداول  2.7مليون
ً
دينار وبقي مستقرا دون تغير
ً
ورابـعــا سهم بيتك بتداول 2.3
م ـل ـيــون دي ـن ــار وب ـن ـمــو بنسبة
ً
 0.63ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا سهم
أجـيـلـيـتــي بـ ـت ــداول  1.2مـلـيــون
دينار وبانخفاض بنسبة 0.85
في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـيــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
خليج ب إذ تداول بكمية بلغت
 17مليون سهم وبتراجع بنسبة

ً
 0.69في المئة وجاء ثانيا سهم
بـتــروجـلــف ب ـت ــداول  11مليون
سهم وبخسارة بنسبة  2.5في
ً
الـمـئــة وج ــاء ثــالـثــا سـهــم أهلي
متحد بتداول  10.8مليون سهم
ً
وبقي مستقرا دون تغير وجاء
ً
رابعا سهم المستثمرون بتداول
ً
 9ماليين سهم وخاسرا بنسبة
ً
 4.1في المئة وجاء خامسا سهم
أعيان بتداول  7.5ماليين سهم
وبارتفاع بنسبة  1.4في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـ ـف ــاع ــا س ـهــم ح ـي ــات كـ ــوم إذ
ارتـفــع بنسبة  146.4فــي المئة

 2020لطرح حصة المواطنين ،هو من باب منح
فرصة ومزيد من الوقت ،ومن باب أنه اذا تمت
عملية ا لـطــرح بنجاح قبل المهلة فسيحسب
ذلك كإنجاز.
وعمليا ،تقول مصادر إن قــرار طرح حصة
الـ  %50مع تغطية االكتتاب ال يستغرق اكثر
من شهرين ،إذ ان الحصة المتبقية للمواطنين
 95.607مليون سهم ،وفقا للنسب التي تمت
خصخصة حصة القطاع الخاص على اساسها،
وتــم اعـتـمــاد رأس ـمــال الـشــركــة  19.121مليون
دينار موزعة على  191.215مليون سهم ،ذهب
منها  95.607لـلـقـطــاع ال ـخــاص والـتــأمـيـنــات،
وتبقى مثلها.
ويمكن االتفاق مع البنوك المحلية الستغالل
االن ـت ـش ــار الـكـبـيــر ألفــرع ـهــا ف ــي ك ــاف ــة مـنــاطــق
الكويت ،وكذلك من خالل نظام المقاصة اآللي
في طرح حصة المواطنين ،ومن يرغب يسدد

ً
ً
«التجارة» 96 :تدبيرا احترازيا
على الشركات المخالفة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل
االم ــوال وتمويل اإلره ــاب التابعة لها أص ــدرت  96تدبيرا
احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة ألحكام القانون
رقم ( )106لسنة  2013في فبراير الماضي.
وأضافت "التجارة" في بيان صحافي أن التدابير تضمنت
إي ـقــاف شركتين عقاريتين عــن مــزاولــة الـنـشــاط الـعـقــاري
وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية لـ
 10شركات عقارية وثالث شركات صرافة وخمس شركات
مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأوض ـحــت أن الـتــدابـيــر تضمنت أيـضــا أم ــرا بــإلــزام 29
شركة عقارات وسبع شركات صرافة و 12شركة مجوهرات
باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون واالبتعاد عن
المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
استكملت إجرءاتها قبل اتخاذ االدارات المختصة في الوزارة
إجراءات الترخيص لنحو  47طلب تأسيس خالل الشهر ذاته
منها  31شركة عقارية وشركة صرافة واحــدة و 14شركة
مجوهرات وشركة تأمين.
ولفتت إلــى أن "مكافحة غسل األم ــوال" قامت بتحديث
بيانات  91رخصة موزعة على  69شركة عقارية وخمس
شركات صرافة و 14شركة مجوهرات و 4شركات تأمين.

ّ
 43شركة مدرجة غيرت عالماتها التجارية

لتدخل في أسواق جديدة ...وأخرى للتنصل من فشلها السابق
شركات كبيرة قائمة مثل
«زين» و«أجيلتي» غيرت
عالماتها التجارية لتعزيز
االنتشار والتوسع الجغرافي
والدخول في أسواق جديدة.

ً
«بوبيان» :جوش بدال من كال
أفاد بنك بوبيان بأن رئيس إدارة العمليات
راجيف كال استقال من منصبه بغرض التقاعد،
وتم قبول االستقالة على أن يكون آخر يوم عمل
له في المصرف أمــس األول ،وتــم إسناد مهام
المنصب إلى ديفاسيش جوش ليكون رئيسا
بديال لتلك االدارة ،بعد الحصول على موافقة
بنك الكويت المركزي.

«أسمنت الهالل» تخسر
 68.74ألف دينار
خ ـســرت شــركــة أسـمـنــت ال ـهــال  68.74ألــف
دي ـ ـنـ ــار ،ب ـم ـق ــدار  0.7ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ،بــال ـف ـتــرة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018مقابل تحقيقها
خـســائــر بقيمة  924.74أل ـفــا ،بـمــا ي ـعــادل 9.1
فلوس للسهم في نفس الفترة من عــام ،2017
وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع  15في المئة
عن واقع أداء عام .2018

مــن حسابه البنكي ،إذ ان المبالغ المطلوبة
جدا ضئيلة وال تكاد تذكر .وعليه ،فلماذا يتم
التأخير عاما كامال واالنتظار للربع األول من
العام المقبل لطرح كمية اسهم ضئيلة؟ إذ انه
وفقا لإلمكانات المتاحة في السوق يمكن ان
تدير البنوك اكتتاب البورصة في اسبوعين،
خ ـصــوصــا أن ال ـمــرح ـلــة األص ـع ــب وه ــي ملف
المزايدة والمشغل العالمي مرت بنجاح.
وعلى صعيد متصل ،كشفت مصادر أنه يتم
ً
حاليا فلترة الكثير من الشخصيات واألسماء،
ً
إذ إن هناك حــرصــا على عــدم االستعانة بأي
وجوه من الحرس القديم واالعتماد على أسماء
جديدة وطموحة مشهود لها بالخبرة والنزاهة،
خصوصا أن المرحلة المقبلة تحمل تحديا
كبيرا للتحالف الفائز ،والذي لديه إصرر على
النجاح وعمل بصمة فارقة تحقق نقلة نوعية
كبيرة للسوق.

تــاه سهم تمكين بنسبة 28.2
في المئة ثم سهم الخصوصية
ً
بنسبة  5في المئة ورابعا سهم
قابضة م ك بنسبة  4.7في المئة
ً
وأخ ـي ــرا سـهــم ال ـمــدن بنسبة 4
في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم معادن إذ انخفض بنسبة
 30.5في المئة تاله سهم تمدين
أ بنسبة  13.4في المئة ثم سهم
السورية بنسبة  8.9فــي المئة
ً
ورابعا سهم ميادين بنسبة 7.3
ً
فــي المئة وأخ ـيــرا سهم المنار
بنسبة  7في المئة.

تغيير شعار الشركة
يتطلب تكاليف
كبيرة للترويج
لالسم الجديد

•

عيسى عبدالسالم

ش ـ ـهـ ــدت ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق
الـمــالـيــة ،فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،ظــاهــرة
لـ ـج ــوء ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى تـغـيـيــر
أسمائها .ولــم يقتصر ذلــك على السوق
المحلي فقط ،بل لجأت شركات عالمية
أيضا الى سلوك ذلك النهج.
ووفقا إلحصائية أجرتها "الجريدة"،
فإن عدد الشركات التي لجأت الى تغيير
أسمائها خالل السنوات الثالث الماضية
بلغ  15شــركــة ،مقابل  28شــركــة مدرجة
غ ـيــرت أس ـم ــاء ه ــا ،ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن 2006
وحتى عام .2010
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن
العالمة التجارية للشركات أمر مهم ،وفي
بعض األح ـيــان تــربــح الـشــركــة كثيرا من
المال نظير عالماتها التجارية ،وتصبح
عالمة معروفة ،وأحيانا يفشل االسم في
تحقيق ذل ــك ،فما األس ـبــاب الـتــي جعلت
بعض الشركات تلجأ الى تغيير أسمائها؟
وذك ــرت الـمـصــادر أنــه نتيجة لتغيير
ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات أن ـش ـط ـت ـهــا الــرئ ـي ـســة
واخ ـت ـيــار ن ـمــاذج عـمــل م ـحــددة لـهــا بعد
دخـ ـ ــول ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ع ـل ــى خــط
الــرقــابــة ،ف ــإذ ذل ــك ســاهــم فــي فــك طالسم
بعض هذه النماذج ،حيث كان النموذج
ال ـقــائــم ع ـب ــارة ع ــن خـلـيــط م ــن األن ـش ـطــة،
فـبـعـضـهــا ل ـجــأ ال ــى تـغـيـيــر األسـ ــم نـظــرا
الختيار أنشطة جديدة قد تقتصر على
نشاط التمويل أو االستثمار.
وبـ ـيـ ـن ــت أن ش ـ ــرك ـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة ق ــائ ـم ــة
مثل "زي ــن" و"أجـيـلـتــي" غـيــرت عالماتها
ال ـت ـجــاريــة لـتـعــزيــز االن ـت ـش ــار وال ـتــوســع
الجغرافي والدخول في أسواق جديدة.

وأض ــاف ــت أن ان ــدم ــاج أك ـثــر مــن شركة
يتطلب استحداث اسم جديد لها من خالل
اعتماد مسمى جديد أو دخــول الشركة
تحت عباء ة الشركة المستحوذ عليها،
وبالتالي اندثار آثارها من السوق.
وذكــرت أن بعض الشركات لجأت الى
تغيير عالماتها التجارية بعض تحول
الـنـشــاط كـلـيــا ،واخ ـت ـيــار ن ـشــاط الـشــركــة
القابضة ،الفـتــة الــى أن بعض الشركات
كانت استثماراتها عبارة عن ملكيات في
أسهم شركات أخرى ،أو أنشطة محددة،
غ ـيــرت اسـمـهــا ن ـظــرا لـنــوعـيــة انشطتها
الجديدة.

هروب من الرقابة
وأف ــادت بــأن هناك شــركــات لجأت الى
تغيير عالماتها التجارية التي استمرت
لسنوات للهروب مــن الجهات الرقابية،
ف ــال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـحــولــت الـ ــى قــابـضــة
ابتعدت بشكل أو بآخر من رقابة هيئة
أسواق المال ،بعدما ابتعدت عن ممارسة
أي نشاط يتعلق باألوراق المالية.
وفي السياق نفسه ،ترى المصادر أن
أغـلــب ال ـشــركــات الـتــي لـجــأت ال ــى تغيير
عالماتها التجارية بسبب ما تعرضت له
ّ
من تعثر نتيجة األزمة المالية العالمية
التي جرت في عام  ،2008حيث تعرضت
هذه الشركات ألزمات حقيقية ومشكالت
ف ــي ق ــوام ـه ــا ال ـم ــال ــي واإلداري ،وبــاتــت
سمعتها لدى المستثمرين والمساهمين
وال ـج ـه ــات الـتـمــويـلـيــة م ـث ــار ش ـك ــوك في
الحصول على الثقة مجددا.
وبينت المصادر أن تغيير األسماء من
قبل بعض الشركات جــاء بهدف ترويج

أنشطتها من جديد ،نظرا لفشلها خالل
السنوات السابقة ،أو عــدم قدرتها على
اثبات نجاحها في السوق ،واختيار االسم
الجديد قد يكسبها حصة سوقية جديدة.
وأشــارت الــى أن بعض الشركات التي
ت ــرغ ــب ف ــي ال ـت ــوس ــع بـ ــأسـ ــواق إقـلـيـمـيــة
وعــالـمـيــة ج ــدي ــدة ،اض ـط ــرت ال ــى تغيير
ع ــام ــات ـه ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ب ـع ــدم ــا الق ـ ــت أن
تركيزها على االسـتـثـمــار داخ ــل السوق
المحلي واعتماد ســوق األسهم كنشاط
أس ــاس ــي ل ـلــربــح غ ـيــر م ـف ـيــد ،وت ـعــرضــت
لتداعيات وأزمات متعاقبة ،جعلها تضطر
الى تغيير نشاطها ،رغبة في اكتساب ثقة
المستثمرين في هذه األسواق ،لكونها لن
تستطيع جــذب مستثمرين ج ــدد ،نظرا
لفشلها في األسواق التي أسست فيها.

خداع
ولفتت الى أن بعض الشركات المدانة
يلجأ إلى خداع الجهات الدائنة لها ،عبر
إنشاء شركات جديدة أو تغيير أسمائها
التجارية وعناوينها هروبا من الديون
الـمـسـتـحـقــة عـلـيـهــا ،م ــؤك ــدة أن الـجـهــات
الــرقــاب ـيــة أل ــزم ــت بـعــض ال ـشــركــات الـتــي
لجأت الى ذلك الى ضرورة إخطار الجهات
الــدائ ـنــة لـهــا بــذلــك ،إضــافــة ال ــى ض ــرورة
الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ت ـغ ـي ـيــر ش ـعــار
الشركة يتطلب تكاليف كبيرة للترويج
لــاســم ال ـجــديــد ،الف ـتــة ال ــى أن الـشــركــات
التي لجأت الى ذلك تتحمل أعباء كبيرة
لتسويق عالماتها التجارية الجديدة.
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النفط والطاقة

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

ً
ارتفاع «برنت» إلى  75دوالرا للبرميل يعتمد على اتفاق «أوبك بلس»
المراهنة على ارتفاع األسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من العام الحالي
دفع اتفاق خفض اإلنتاج
الذي تقوده "أوبك" إلى
جانب العقوبات األميركية
على صادرات إيران وفنزويال
النفطية أسعار الخام ألعلى
مستوى خالل األسبوعين
الماضيين.

تذبذب أسعار النفط
بين الحين واآلخر
يجعل فكرة إنشاء
ً
المصافي هدفا
ً
حيويا

تبدو التوقعات ألسعار النفط
على المدى القريب متفائلة بشكل
طفيف إذ يتواصل شح المعروض
ً
بـشـكــل كـبـيــر مــدفــوعــا بعمليات
خفض اإلنتاج من منظمة الدول
الـمـصــدرة للنفط "أوب ــك" والــدول
من خارج المنظمة ،وتمثل روسيا
الجانب األكبر منها ،أو ما يعرف
بدول "أوبك بلس".
ويبدو أن فرص ارتفاع أسعار
خـ ـ ــام الـ ـقـ ـي ــاس ال ـع ــال ـم ــي بــرنــت
تتجاوز توقعات الـمــدى القريب
ً
ال ـبــال ـغــة  67.5دوالرا لـلـبــرمـيــل،
وقـ ـ ــد ي ـ ـجـ ــري ت ـ ــداول ـ ــه ب ـس ـهــولــة
ً
عند  70إلــى  75دوالرا للبرميل
خــال األشهر القليلة المقبلة إذ
اتـفـقــت "أوبـ ــك" وحـلـفــاؤهــا ،التي
تـ ـع ــد روسـ ـي ــا ركـ ـي ــزة أســاس ـيــة
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف ف ـ ــي دي ـس ـم ـبــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى خـ ـف ــض إنـ ـت ــاج
الـنـفــط بشكل ح ــاد لمنع حــدوث
تخمة في المعروض هــذا العام،
إذ بدأ سريان االتفاق مطلع العام
الحالي وبنحو  1.2مليون برميل
ً
يوميا.
ودفـ ــع ات ـف ــاق خ ـفــض اإلن ـت ــاج
ال ــذي ت ـق ــوده "أوب ـ ــك" إل ــى جــانــب
العقوبات األميركية على صادرات
إيــران وفنزويال النفطية أسعار
الـ ـ ـخ ـ ــام ألع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى خ ــال
األسبوعين الماضيين.
ويـ ــرى ب ـعــض ال ـمــراق ـب ـيــن أنــه
على الرغم من ذلك ،فإن المراهنة
على ارت ـفــاع األس ـعــار ينبغي أن
تكون بحساب مع دخول النصف
ً
الثاني من  ،2019متوقعين تأثيرا
م ــن ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري
ً
ً
األميركي وتخفيفا محتمال لقيود
"أوبك" على اإلنتاج.
وإذا كــانــت ه ـنــاك تحليالت
ص ـ ــادرة م ــن الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية تشير إلى أن األسواق
ستستعيد توازنها قبل يونيو،
فـ ــإن ذلـ ــك ي ـع ـنــي أنـ ــه ل ــن تـكــون
هناك حاجة لمزيد مــن خفض

اإلمداد خالل النصف الثاني من
العام الحالي ،بل مــن المرجح
أن تبقى أسعار اآلجال الطويلة
ً
ت ـح ــت ض ـغ ــط دون  60دوالرا
ً
ل ـل ـبــر م ـيــل ل ـبــر نــت و 55دوالرا
للبرميل لغرب تكساس بسبب
استراتيجية الخروج من خفض
اإلنتاج.
وتـ ـ ــرى آراء أن هـ ـن ــاك حــالــة
واس ـع ــة م ــن ع ــدم الـيـقـيــن حــول
م ـ ـسـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي،
فانخفاض نشاط التصنيع في
أماكن متعددة في جميع أنحاء
العالم ،السيما في الصين ،وفي
ه ــذا ال ـجــانــب أش ــار تـقــريــر إلــى
أن الـصـيــن شـهــدت االنـخـفــاض
األكبر في النشاط ،لكن بطبيعة
الحال ظلت بكين ركيزة الطلب

العالمي على معظم السلع خالل
العقدين الماضيين.
ومع ذلك ،هناك بضعة أسباب
أ خ ــرى تجعل البعض يعتقد أن
أس ـع ــار ال ـن ـفــط س ـت ـت ــداول ضمن
ً
نـ ـط ــاق ض ـي ــق ن ـس ـب ـي ــا إذ أبـ ــدت
"أوب ــك" اسـتـعــدادهــا للتنازل عن
حصتها في السوق ،مع استمرار
التوسع في إنتاج النفط الصخري
األميركي ،وهذا ربما يحافظ على
األسعار من االنخفاض أكثر من
الالزم.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وف ــي ال ـعــام
الماضي ،مارست إدارة الرئيس
ً
األميركي دونالد ترامب ضغوطا
ع ـل ــى "أوبـ ـ ـ ــك" التـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات
إلب ـقــاء األس ـع ــار تـحــت السيطرة
ً
كلما ارتفعت كثيرا ،وهذا الضغط

يمكن أن يحد من ارتفاع أسعار
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـخ ـ ــام ،حـ ـس ــب اع ـت ـق ــاد
الخبراء.

النفط الصخري
لـكــن األه ــم مــن ذل ــك ،وحسب
آراء ب ـع ــض ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ،ف ــإن
ال ـعــرض اآلن أك ـثــر مــرونــة مما
ك ــان يعتقد مــن قـبــل عـلــى مــدار
الـعــام الماضي ،فكلما ارتفعت
األ س ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــار ،ازدادت سـ ــر عـ ــة
ن ـم ــو إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
األمـ ـي ــرك ــي ،وال تـ ـ ــزال ش ــرك ــات
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـصـ ـخـ ــري األمـ ـي ــرك ــي
تكافح من أجل تحقيق األرباح،
ل ـكــن الـمـعـطـيــات ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة تشير إلــى أن التمويل
يـ ــزداد فــي حـيــن تــرتـفــع أسـعــار

النفط ،ويبدو أن األسعار على
مدى السنوات الخمس المقبلة
سـتـظــل ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة خــال
تلك الفترة.
هذا التحليل يحاكي نظرية
"ن ـطــاق الـنـفــط الـصـخــري" التي
ظهرت قبل بضع سنوات ،إذ إن
ارتفاع األسعار يقابل بزيادات
أسـ ـ ـ ـ ــرع فـ ـ ــي إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـف ــط
الصخري في الواليات المتحدة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض
األسعار.

إنتاج البرازيل
على العكس من ذلك ،فإن هناك
ً
سيناريوهات قد تشكل إزعاجا
ل ــدول "أوبـ ــك ب ـلــس" وتـتـمـثــل في
نمو اإلنتاج البرازيلي إلى جانب

الشرق األوسط ساحة جديدة إلنتاج الطاقة
•

ترجمة ظافر قطمة

يـبــدو أن أس ـعــار الـنـفــط دخـلــت مــرحـلــة جــديــدة من
التقلب والغموض ،وربما التفاؤل ،بعد أن أظهرت تقارير
ً
ميدانية حديثة عن مخزونات الخام انخفاضا بلغ نحو
 8.6ماليين برميل أقل من مستويات األسبوع األخير
من شهر فبراير الماضي.
ومن هذا المنطلق ،تمثل تفاعل السوق بتحقيق قفزة
مباشرة في أسعار الطاقة لكنها ما لبثت أن تراجعت
وإن بصورة بطيئة تحمل معها الكثير من مؤشرات
التكهن والتوقع.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الوقت الراهن
هــو هــل أسـ ــواق الـنـفــط مقبلة عـلــى جــولــة جــديــدة من
االنتعاش والتحسن؟ وصحيح أن الجواب يتوقف إلى
حد كبير على تطورات األوضاع االقتصادية العالمية
ً
– وخصوصا فــي آسيا – غير أن الـمــؤشــرات الــواعــدة
على إنهاء الحرب التجارية المثيرة للقلق بين الواليات

المتحدة والصين ترسم صورة إيجابية قد تخرج أزمة
أسعار النفط من عنق الزجاجة.
ولعل أبرز التطورات في أسواق الطاقة كانت األنباء،
التي نقلها موقع "أويل برايس" النفطي أن النفط والغاز
سوف يقودان قاطرة النمو في المستقبل وبمعدالت
الفتة ،وأن مصر ربما تتحول إلى وجهة طاقة حقيقية
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط ال ـتــي ش ـهــدت ف ــي اآلون ــة
ً
ً
ً
األخـيــرة تـطــورا ب ــارزا ومـحــوريــا تمثل فــي اإلع ــان أن
قبرص تضم ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم وقد
اكتشفته شــركــة إكـســون موبيل فــي الـجــزيــرة الـتــي قد
ً
ً
تصبح مصدرا بديال للطاقة في أوروبا كما أن التوقعات
تشير إلى احتواء قبرص على كميات تتراوح بين  5و8
تريليونات قدم من الغاز.
في غضون ذلك ،تتركز مخاوف أسواق الطاقة على
اح ـت ـمــاالت ات ـخــاذ الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
إجــراءات ضد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"
ً
ً
بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا جديدا وربما تشمل

تلك اإلجراءات إصدار تشريع ضد المنظمة ،وسط أنباء
عن زيادة شركات النفط الكبرى إنتاجها من الخام في
أح ــواض النفط الـصـخــري األمـيــركـيــة ،على الــرغــم من
صدور تقارير تحدثت عن فقدان "وول ستريت" الثقة
في مستقبل ذلك النفط.
ومقابل هذه التطورات ،تحدث محللون نفطيون عن
أن تحسن أسعار النفط
ً
ال يزال يكتسب زخما تجلى في األسعار اآلجلة لنفط
غرب تكساس الوسيط الذي ارتفع إلى مستويات جديدة
األسبوع الماضي مدفوعة بمعلومات اقتصادية قوية
مؤكدة فاقت التوقعات.
تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس ترامب قال في تغريدة
ً
ً
لــه هــذا األسـبــوع إن "أسـعــار النفط عالية ج ــدا" داعيا
منظمة أوبك الى التريث والعمل على خفضها ألن العالم
غير قادر على تحملها والتكيف معها" على حد تعبيره.
ً
وجــاءت تغريدة ترامب ردا على قــرار "أوبــك" إجراء
ً
خـفــض فــي إن ـتــاج الـنـفــط اع ـت ـبــارا مــن األول مــن شهر

تزايد إمدادات الحقول الصخرية
في الــواليــات المتحدة ،في عقبة
جـ ــديـ ــدة أم ـ ـ ــام م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول وحـلـفــائـهــا
بقيادة روسيا.
ويـ ــرى بـعــض الـمــراقـبـيــن أن
مــن أس ــوأ الـسـيـنــاريــوهــات ،هو
إجـ ـب ــار الـمـنـتـجـيــن الـمـعـنـيـيــن
من دول تحالف "أوبك" بجهود
إعـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن ل ـل ـس ــوق ،على
خ ـفــض إن ـتــاج ـهــم ب ـش ـكــل أكـبــر
خالل النصف الثاني من العام
ال ـحــالــي ،كـمــا سـيـكــون بمنزلة
اختبار لمتانة العالقة بينهم.
ويــؤكــد خـبــراء متخصصون
أن البرازيل على وشك أن تشهد
ً
ً
ن ـ ـمـ ــوا كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات،
ول ـ ــن يـ ـك ــون ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
ه ــو ال ـم ـح ــرك ال ــوح ـي ــد ل ــزي ــادة
المعروض
وي ــأت ــي ذل ــك بـعــد خـيـبــة أمــل
ال ـب ــرازي ــل ف ــي ال ـس ــاب ــق ،إذ نما
ً
اإلنتاج أقل كثيرا من المتوقع،
بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـش ـ ـكـ ــات الـ ـصـ ـي ــان ــة
وتراجع أعداد الحقول المطورة
الـ ـج ــاه ــزة ل ــإنـ ـت ــاج ،وال ـت ــأخ ــر
فـ ــي ت ـث ـب ـيــت م ـن ـش ــآت اإلنـ ـت ــاج
والـتـخــزيــن الـعــائـمــة وم ــع ذلــك،
ي ـع ـت ـق ــد الـ ـتـ ـج ــار وال ـ ـمـ ــديـ ــرون
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــون ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــات
النفطية العالمية.
وتتوقع المنظمة نمو إنتاج
الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل بـ ـمـ ـق ــدار  360أل ــف
برميل هــذا الـعــام ،إذ قالت في
تـقــريــرهــا ال ـش ـهــري" :سـتـتــزايــد
إمدادات البرازيل بقوة إذا دخلت
المنشآت المؤجل افتتاحها إلى
حيز العمل في ."2019

إنشاء المصافي
وإذا ك ــان ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
المتذبذبة قد تضر باقتصادات
الــدول المنتجة والمعتمدة في
دخ ـل ـهــا ال ـقــومــي ع ـلــى تـصــديــر
الـخــام ،فــإن التحول إلــى إنشاء

ً
يناير الماضي ،وكان ناجحا بما يكفي لتقليص تخمة
إمداد النفط – ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" مع
روسيا منتصف شهر أبريل المقبل من أجل مراجعة
هذه الخطوة التي سوف تستمر ستة أشهر.
من جهة أخرى ،قال المعلق المتخصص في شؤون
النفط فاناند ميليكستيان ،إن أساسيات أسواق النفط
تغيرت بصورة بارزة خالل العقود ،التي أعقبت تأسيس
منظمة "أوب ــك" ،وعلى الرغم من زيــادة إنتاجها خالل
العامين الماضيين فــإن زي ــادة أكبر فــي إنـتــاج الــدول
من خارج المنظمة أضعفت مركز "أوبك" كما أن تقنية
التكسير في الواليات المتحدة وثورة النفط الصخري
قلصتا مــن الـقــوة النسبية للمنظمة ،مما أفضى إلى
خلق بيئة مــن التعاون بين روسـيــا ومنطقة الخليج
العربي ،وهي خطوة تقول ايران إنها تخشى تأثيرها
على نفوذ طهران داخل أوبك مع ما ينطوي عليه ذلك
مــن تــداعـيــات سلبية تــؤثــر على إي ــران فــي المستقبل
المنظور على األقل.

الـ ـمـ ـص ــاف ــي ال ـن ـف ـط ـي ــة أص ـب ــح
ضــرورة حتمية في المستقبل،
ً
ألنها مجدية اقتصاديا مقارنة
ب ـت ـصــديــر ال ـن ـفــط كـ ـخ ــام ،وهــو
النهج الذي بدأت دول كثيرة في
اتباعه ومنها الكويت.
وترى بعض اآلراء ،أن إنشاء
المصافي النفطية يمثل قيمة
مضافة ألي اقتصاد،
ألنها تعمل على تكرير برميل
النفط إلى عدة مشتقات يباع كل
منها على حدة ،األمر الذي يعظم
ً
من قيمة الخام بدال من تصديره
على حالته األولية.
ومـمــا ال شــك فيه أن مستقبل
الـصـنــاعــة الـنـفـطـيــة ال يـكـمــن في
إنـ ـش ــاء ال ـم ـص ــاف ــي وحـ ـس ــب ،بــل
ف ــي إق ــام ــة م ـج ـم ـعــات وم ـصــانــع
ً
بتروكيماويات جنبا إلــى جنب
مع المصافي.
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــض اآلراء
المتخصصة أ ن ــه إذا ك ــان هناك
تــذبــذب على طلب الـنـفــط يظهر
بين الحين واآلخر فمن الضروري
أن تبحث "دول أو ب ــك" المنتجة
للخام في وسائل مثل االعتماد
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـت ـحــوي ـل ـيــة
المعتمدة على النفط.
ولـ ـ ـ ّع ـ ــل إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـمـ ـص ــاف ــي
ال ي ـم ــث ــل ف ـق ــط ق ـي ـم ــة م ـضــافــة
القتصاد ا ل ــدول المنتجة فقط
بل يتعدى ذلك بمراحل في أنه
يـعـمــل عـلــى تــوفـيــر ف ــرص عمل
م ـت ـع ــددة ال ـت ـخ ـص ـصــات وفـتــح
مـ ـج ــال ل ـل ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وص ـق ــل
خ ـب ــرات الـعــامـلـيــن ف ــي الـقـطــاع
النفطي.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء
المتخصصين ،إن دول العالم
أج ـمــع ت ـحــاول اآلن االسـتـثـمــار
في مجاالت عدة في الصناعات
الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـمـ ـك ــن أن
تـحــول سعر برميل النفط إلى
أسـعــار خيالية إذا مــا تــم بيعه
كمشتقات.

ً
ارتفاع أسعار النفط مدعوما
بخفض إنتاج «أوبك»
ارتفعت أسعار النفط أمس ،مدعومة بخفض إنتاج
منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ،وتقارير بأن
الواليات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق إلنهاء
نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو االقتصاد العالمي.
وبـلـغــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
ً
ً
برنت  65.25دوالرا للبرميل ،مرتفعة  18سنتا عن
آخــر تسوية ،في حين بلغت عقود الخام األميركي
ً
غرب تكساس الوسيط  55.94دوالرا للبرميل بزيادة
ً
 14سنتا.
وقال مصدر مطلع على المحادثات ،إن الواليات
المتحدة والصين على ما يبدو اقتربتا من اتفاق
ً
سيلغي رسوما أميركية على بضائع صينية ال تقل
قيمتها عن  200مليار دوالر ،مع تعهدات من بكين
ُبتغييرات اقتصادية هيكلية وإلـغــاء الــرســوم التي
فرضت بشكل انتقامي على بضائع أميركية.

سوق النفط أمام احتماالت صدمة عنيفة صيف 2019
إذا قرر ترامب خفض صادرات إيران أكثر وواصلت «أوبك» العمل باتفاق كبح اإلمدادات
من المرجح أن يشكل شهر أبريل المقبل ،نقطة
انعطاف حاسمة التجاه أسعار النفط ،إذ سيجتمع
أعـضــاء منظمة ال ــدول الـمـصــدرة للبترول "أوب ــك"
خالله لتقييم نتائج اتفاق كبح اإلنتاج ،والنظر في
الحاجة إلى مواصلة العمل به ،في حين ستتخذ
واشـنـطــن قـ ــرارات حــاسـمــة بـشــأن الـعـقــوبــات على
إيران ،وربما فنزويال ،بحسب "فوربس".
وم ـثــل ه ــذه الـ ـق ــرارات الـمــرتـقـبــة س ـت ـتــزامــن مع
االرتفاع الموسمي للطلب على النفط بنهاية الربيع
إذ تتم عمليات الصيانة للمصافي حــول العالم،
إضافة إلى االستعداد لموسم القيادة خالل الصيف
في الواليات المتحدة.

رهان «ترامب» االنتخابي
• حتى اآلن ،فــإن التهديد الرئيسي لالقتصاد
العالمي هو الحرب التجارية بين الواليات المتحدة
والـصـيــن ،وستبقى الـمـفــاوضــات بـيــن الجانبين
تتصدر األخبار خالل األسابيع المقبلة ،إذ سيكون
لنتائج هــذه الـمـحــادثــات آث ــار كبيرة على الطلب
النفطي.
• في الوقت نفسه ،بــدأ الرئيس األميركي دونالد
ترامب استعداده إلعادة انتخابه ،وستقود استطالعات
الرأي قراراته القادمة ،وكانت تغريدته التي انتقد فيها
ً
ارتفاع أسعار النفط أخيرا أحد مالمح هذا االستعداد.
• حــذر ترامب في هــذه التغريدة من أن أسعار

ً
ً
النفط أصبحت مرتفعة ج ــدا ،قــائــا إن الـعــالــم ال
يـمـكـنــه تـحـمــل ه ــذا االرت ـ ـفـ ــاع ،ورغـ ــم أن ـهــا ليست
الـتـغــريــدة األولـ ــى فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،لـكــن ي ـبــدو أنــه
يتعجل هدوء األسعار قبل اقتراب انتخابات .2020
• إن الـ ـق ــرارات الـتــي ستتخذ مــن أع ـضــاء منظمة
البلدان المصدرة للنفط في فيينا ،ومن إدارة ترامب
ً
بشأن إيران وفنزويال ،ستحدد أمورا كثيرة بشأن اتجاه
ً
األسعار القادم ،لكن تظل المفاجآت دائما ممكنة على
جانبي العرض والطب في هذا السوق.

تحركات المنتجين
• نــص اتـفــاق خفض اإلنـتــاج ال ــذي وقعته "أوب ــك"
والمنتجون المستقلون بـقـيــادة روس ـيــا ،على كبح
ً
اإلمدادات بمقدار  1.2مليون برميل يوميا ،مما أظهر
ً
فاعلية في دعم األسعار التي هبطت دون  50دوالرا
أواخر ديسمبر .2018
• ترى "أوبك" أن توازن العرض والطلب العالميين قد
يحدث بحلول أبريل ،في حين تدعي روسيا أن السوق
ً
أصبح متوازنا بالفعل وتسعى إلــى تخفيف القيود
اإلنتاجية ،لكن محللون يرجعون انخفاض األسعار في
الربع األخير إلى وجود فائض في المعروض بالفعل.
• يأمل معظم المنتجين تمديد العمل باالتفاق حتى
ً
نهاية العام ،خصوصا وسط القلق المتزايد من اإلنتاج
ً
األميركي الذي تجاوز  12مليون برميل يوميا ،إضافة
إلى التوترات التجارية المتزايدة ،والتباطؤ االقتصادي

المحتمل ،وهي عوامل ستحد من الطلب النفطي.
• من المرجح أن يؤدي تمديد العمل باالتفاق إلى
ارتفاع أسعار النفط ،وهو ما ال يرغبه الرئيس األميركي
بالطبع ،لكن األخـيــر يظل فــي يــده أدوات ق ــادرة على
التأثير في السوق.
• يجب على البيت األبيض أن يقرر في الخامس
م ــن مــايــو الـمـقـبــل ،م ــا إذا ك ــان سـيـتــم تـمــديــد العمل
باالستثناءات الممنوحة لبعض البلدان من العقوبات
المفروضة على استيراد النفط من إيران.
• رغم تعهده بخفض صادرات النفط اإليرانية إلى
ً
الصفر ،أصــدر ترامب في أوائــل نوفمبر قــرارا بإعفاء
بعض البلدان المشترية للخام اإليراني من العقوبات،
بغية تفادي ارتفاع حاد في األسعار ،بعدما وصلت
ً
بالفعل في أكتوبر إلى  85دوالرا للبرميل.
• أدى القرار المفاجئ لترامب إلــى تسريع هبوط
األسـعــار أواخ ــر عــام  ،2018حيث سمحت اإلعـفــاءات
ً
بـتـمــريــر مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا م ــن ص ـ ــادرات النفط
اإليراني إلى السوق ،لذا فمن شأن اإلجراء المرتقب في
مايو التأثير بشكل كبير على األسعار.
• إذا قرر ترامب خفض صادرات إيران بشكل أكبر،
وواصلت "أوبك" العمل باتفاق كبح اإلمدادات ،فستزداد
األسعار بشكل كبير بحلول الصيف مع تجاوز الطلب
ً
للعرض ،علما أن تشديد العقوبات على فنزويال أداة
أخرى قد تؤجج صدمة النفط المحتملة.
(أرقام)
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اقتصاد

أكبر عملية على مستوى قطاع االستثمار الكويتي
بتوقيع مذكرة التفاهم،
ستباشر كل من شركتي
«كامكو» و«غلوبال»
مساعيهما لوضع حجر
األساس ألكبر عملية دمج
من نوعها يشهدها القطاع
االستثماري الخاص في
الكويت ،بين شركتين تتمتعان
بتاريخ مليء باإلنجازات يناهز
أكثر من  20عام لكل منهما،
الجديد من
الكيان ً
مما يمكن ً
أن يصبح مركزا رائدا في تقديم
الخدمات المالية غير المصرفية
ً
إقليميا.

أع ـل ــن ك ــل م ــن ش ــرك ــة كــامـكــو
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار (كـ ــام ـ ـكـ ــو) وب ـي ــت
االسـتـثـمــار الـعــالـمــي «غـلــوبــال»،
توقيعهما مذكرة تفاهم ،كخطوة
أول ــى لـبــدء مباحثات االنــدمــاج،
وبــال ـتــالــي م ـبــاشــرة ال ـمــوافـقــات
الرسمية في هذا الشأن مع كافة
الجهات الرقابية ذات العالقة.
وبـ ـم ــوج ــب ش ـ ـ ــروط ات ـفــاق ـيــة
ال ـت ـف ــاه ــم ،تـ ـك ــون «ك ــامـ ـك ــو» هــي
الشركة الدامجة و«غلوبال» هي
ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ــدم ـج ــة ،ف ــي إط ــار
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـخـ ـط ــوات ال ـســاب ـقــة
التي اتخذتها الشركتان من أجل
تكوين كيان في قطاع الخدمات
الـ ـم ــالـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـص ــرف ـي ــة فــي
الخليج ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا بقدرات تشغيلية
وقـيـمــة مـضــافــة أك ـبــر لمصلحة
العمالء والمساهمين والكوادر
البشرية.
وب ـت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم،
ستباشر كل من شركتي «كامكو»
و« غ ـل ــو ب ــال» مساعيهما لوضع
حـ ـج ــر األس ـ ـ ـ ــاس ألك ـ ـبـ ــر عـمـلـيــة
دمج من نوعها يشهدها القطاع
االستثماري الخاص في الكويت،
بين شركتين تتمتعان بتاريخ
مليء باإلنجازات يناهز أكثر من
 20عــام لكال منهما ،مما يمكن
ال ـك ـيــان ال ـجــديــد م ــن أن يصبح
ً
ً
مركزا رائــدا في تقديم الخدمات
ً
المالية غير المصرفية إقليميا.
وي ـص ـن ــف هـ ــذا ال ــدم ــج عـلــى
أنه األكبر من نوعه في المشهد
االستثماري في الكويت ،وسوف
يثمر تقديم مجموعة من أفضل
الـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات المالية
ف ــي ف ـئ ـتــه ،ك ـمــا س ـي ـعــزز الـكـيــان
الـمـشـتــرك مــن الـمـكــانــة الحالية
كـ ــأ ك ـ ـبـ ــر ش ـ ــر ك ـ ــة إدارة أ صـ ـ ــول
و خــد مــات استثمارية مصرفية
في الكويت ،بحجم أصول مدارة
يتخطى مجموعها أكثر من 13
مليار دوالر تدار عبر الصناديق
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة
ً
وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ،ف ـض ــا
ع ــن ال ـس ـجــل ال ـح ــاف ــل ف ــي قـطــاع
االستثمارات المصرفية بإجمالي
محفظة اعمال تبلغ قيمتها 21
مليار دوالر في قطاعات أسواق

األسهم ،وأسواق الدين ،والدمج
واالستحواذ والعقار.
مميزات الكيان الجديد:
• ك ـي ــان أك ـب ــر وأقـ ـ ــوى وأك ـثــر
م ــرون ــة ف ــي مــواج ـهــة الـتـغـيــرات
االقتصادية ودعم خطط التنمية
الحكومية ودور القطاع الخاص.
• س ـي ــوف ــر الـ ـكـ ـي ــان ال ـج ــدي ــد
خدماته آلالف العمالء من خالل 7
مقرات إقليمية ،وسيعزز إجمالي
العوائد للمساهمين ،باإلضافة
إل ــى تــوفـيــر ال ـفــرص لــاسـتـفــادة
مــن مجموعة ال ـك ــوادر البشرية
متعددة الثقافات.
• سيعمل على االستفادة من
ال ـق ــدرات التشغيلية والـبـشــريــة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـ ـ ــه ع ـ ـبـ ــر األس ـ ـ ـ ـ ــواق
المختلفة ،ويوجهها نحو تعزيز
وفــورات الحجم للكيان الجديد،
ف ــي م ــواج ـه ــة ت ـق ـل ـبــات ال ـس ــوق،
ويدعم المشاركة في المشاريع
الحكومية ،وكذلك االقتصادات
الـمـحـلـيــة الـمـتـنــامـيــة فــي جميع
أسواق الشرق األوسط.
• يؤسس ألول وأكبر عمليات
االنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاج واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ فــي
الـقـطــاع الـمــالــي غـيــر المصرفي
فــي ال ـكــويــت ،ال ـتــي سـتـسـفــر عن
ً
ق ـ ـ ــوة م ــالـ ـي ــة أك ـ ـثـ ــر ت ـ ـنـ ــوعـ ــا فــي
منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا ،مع مجموعة أوسع من
ع ــروض الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
المالية تضاهي قدرات الشركات
األجنبية.
• سـ ـيـ ـخـ ـل ــق ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ع ــالـ ـي ــة
للمساهمين من خــال إمكانات
تضافر كبيرة لمحفظة األعمال
والكوادر البشرية.
وبهذه المناسبة ،قالت نائب
رئيس مجلس إدارة شركة كامكو
لالستثمار ا نـتـصار السويدي:
«نعتبر هذا القرار االستراتيجي
الخاص بشأن الدمج مع شركة
غ ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــال ،خ ـ ـط ـ ــوة ه ـ ــام ـ ــة م ــن
ش ــأن ـه ــا ت ـغ ـي ـيــر خ ــري ـط ــة ق ـطــاع
إدارة األصـ ـ ــول واالس ـت ـث ـم ــارات
ال ـم ـصــرف ـيــة االق ـل ـي ـم ــي .ون ـضــع
نصب اعيننا أهدافا من أجل أن
نصبح الخيار المفضل ألصحاب
المصالح بما فــي ذلــك العمالء،
والممولين ،والـكــوادر البشرية،

خطوة هامة في سبيل
تحقيق رؤيتنا بأن
ً
نصبح األكثر تفضيال في
ً
القطاع إقليميا

انتصار السويدي

والجهات الرقابية؛ وأقراننا من
ال ـشــركــات الـمـخـتـلـفــة ،ومـ ــزودي
الخدمات».
وأضافت السويدي« :نجتمع
عـ ـل ــى قـ ـل ــب رج ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد ف ـي ـمــا
يـتـعـلــق ب ـب ـنــاء ق ــدرات ـنــا الــازمــة
لـتـحـقـيــق ه ــذا الـ ـه ــدف .ويــرتـكــز
ج ــوه ــر أعـ ـم ــالـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ــوف ــاء
بوعودنا باستمرار بما يساهم
فــي تــرسـيــخ الـثـقــة ال ـتــي منحنا
إياها أصحاب المصالح ،والذي
يصب بدوره في المساهمة نحو
بـ ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــادات أكـ ـث ــر تـنــوعــا
واسـ ـت ــدام ــة ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـتــي
نـعـمــل ب ـهــا .ون ـتــوقــع أن يتمتع
الكيان الجديد بإمكانية لتعزيز
تواجده وبصمته الجغرافية في
األسواق الرئيسية على مستوى
ً
المنطقة ،وتحديدا في الكويت،
والـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة،
ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
وم ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،والـمـمـلـكــة
األردنية الهاشمية ،وتركيا».
واختتمت« :أود أن أنتهز هذه
المناسبة مــن أ جــل التعبير عن
خالص التقدير ألعضاء مجلس

«بيتك» :زيادة هامشية بمستويات األسعار
في ديسمبر والتضخم أقل من نصف في المئة
ً
زادت مستويات األسعار قليال
ف ــي دي ـس ـم ـبــر  ،2018ح ـي ــن بـلــغ
معدل التضخم فيه أقل من نصف
فــي الـمـئــة وف ـقــا لـبـيــانــات اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،مقارنة بها
ف ــي الـشـهــر ذاتـ ــه م ــن  2017ال ــذي
سـ ـج ــل م ـ ـعـ ــدل ت ـض ـخ ــم  1.1فــي
الـمـئــة ،حيث بلغ الــرقــم القياسي
ألس ـعــار المستهلك  113.5نقطة
في ديسمبر.
وقـ ــد س ـجـلــت األسـ ـع ــار زيـ ــادة
شهرية طفيفة  0.3في المئة مقارنة

بالرقم القياسي في نوفمبر .2018
ولـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ـج ـ ــاوز مـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـتـضـخــم عـلــى أس ــاس س ـنــوي 1
في المئة طوال  ،2018وتسير في
مسار تنازلي واضح.
ووف ــق تـقــريــر ص ــادر عــن بيت
التمويل الكويتي (بيتك) ،يالحظ
استمرار االتجاه التصاعدي للرقم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ب ـعــض الـمـكــونــات
األس ــاس ـي ــة ب ـش ـكــل واض ـ ـ ــح ،مثل
مـكــون الـنـقــل ،وم ــازال ثــالــث أعلى
رق ـ ــم قـ ـي ــاس ــي بـ ـي ــن الـ ـمـ ـك ــون ــات،

ً
م ـس ـج ــا مـ ـع ــدل ت ـض ـخــم س ـنــوي
 2.2فــي الـمـئــة ،وهــو األعـلــى لهذا
ال ـم ـكــون طـ ــوال  ،2018وي ــواص ــل
الرقم القياسي لمكون المفروشات
المنزلية ومعدات الصيانة مساره
التصاعدي بمعدل تضخم وصل
إل ــى  2.5ف ــي الـمـئــة ف ــي ديسمبر
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،يليه الــرقــم
القياسي لمكون االتصاالت ويسير
في مسار تصاعدي منذ منتصف
 ،2018ويسجل أعلى معدل تضخم
بين المكونات نسبته  5في المئة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

على أســاس سنوي في ديسمبر،
ثـ ــم م ــؤش ــر األسـ ـ ـع ـ ــار فـ ــي م ـكــون
األنشطة الترفيهية والثقافية في
الترتيب من حيث الرقم القياسي
الـ ــذي ب ــدأ يـسـيــر بـشـكــل مستقر،
ً
مسجال معدل تضخم سنوي زاد
إلــى  1.9فــي المئة مقابل  1.7في
نوفمبر .كما يبدو االتجاه العام
للرقم القياسي في مكون الكساء
وال ـم ـل ـب ــوس ــات يـسـيــر ف ــي مـســار
تصاعدي مع استمرار انخفاض
مستويات أسعاره منذ منتصف
ً
 ،2018وسجلت تــراجـعــا بحدود
نصف في المائة في ديسمبر على
أساس سنوي.
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد فـيــه
الرقم القياسي لبعض المكونات
ً
اس ـت ـق ــرارا مـنـهــا ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ألس ـ ـعـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـلــك فـ ــي م ـكــون
المطاعم والـفـنــادق وم ــازال أعلى
رقـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي بـ ـي ــن الـ ـمـ ـك ــون ــات
ً
ً
ً
األخ ــرى مسجال تــراجـعــا سنويا
للمرة األول ــى فــي  2018وإن كان
ً
طـفـيـفــا ح ـيــن ب ـلــغ  0.2ف ــي المئة
في ديسمبر ،وبعدما كان مؤشر
الرقم القياسي ألسعار المستهلك
في مكون التعليم يسير في مسار
مـسـتـقــر تـخـطــى رق ـم ــه الـقـيــاســي
حاجز  120.7نقطة للمرة األولــى
فــي ديـسـمـبــر ،بـعــدمــا سـجــل 119
نقطة في نوفمبر ،وسجل بالتالي
أع ـلــى م ـعــدل تـضـخــم س ـنــوي في
عام ونصف العام ،بلغ  2.4بالمئة
في ديسمبر.
وب ـي ـن ـم ــا مـ ــازالـ ــت م ـس ـتــويــات
األسعار في مكون خدمات السكن
تسير بنحو مستقر ،إال أنه تحسن
تراجع مستويات أسعاره مسجلة
 1.1في المئة في ديسمبر مقابل
 1.4بالمئة فــي نوفمبر ،ويسير
الرقم القياسي لألسعار في مكون
الـصـحــة بنحو مستقر مـنــذ عــدة
أشهر ،لكن زاد معدل تضخمه إلى
 2.7بالمئة فــي ديسمبر ،بعدما
استمر لعدة أشهر عند حدود 2.1
في المئة على أساس سنوي.
وي ــاح ــظ أن ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ل ـم ـك ــون األغـ ــذيـ ــة وال ـم ـش ــروب ــات
يسير بشكل متذبذب ،مع تسجيله
ان ـخ ـف ــاض ــا س ـن ــوي ــا ط ـف ـي ـفــا فــي
ديسمبر .في حين يبدو االتجاه
الـ ـع ــام ل ـلــرقــم ال ـق ـيــاســي ألس ـعــار
المستهلك يسير نحو االنخفاض
فـ ــي م ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
المتنوعة ،بمعدل تضخم سنوي
مستقر للمرة الثانية على التوالي
عند حدود أقل من نصف بالمئة
في ديسمبر.

نهدف إلى تأسيس أكبر
شركة إلدارة األصول
واالستثمار المصرفي في
الكويت

اإلدارة واإلدارة التنفيذية وما
بـ ــذلـ ــوه مـ ــن ج ـه ــد وت ـ ـفـ ــان عـلــى
مدى تلك الرحلة التي ابتدأناها
ً
ً
مسبقا .كما أود أيـضــا أن أعبر
عـ ــن ج ــزي ــل ال ـش ـك ــر واالمـ ـتـ ـن ــان
للدعم والتعاون الذي توفره لنا
كافة الجهات الرقابية والهيئات
الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة ب ــإج ــراءات
ت ـل ــك ال ـص ـف ـق ــة ،ب ـم ــا م ـك ـن ـنــا مــن
إن ـجــازهــا بـسـهــولــة وي ـس ــر ،إلــى
ان تمكنا من بلوغ تلك المرحلة
الـمـهـمــة ،وال ـش ـكــر م ــوص ــول الــى
عـمــائـنــا والـمـســاهـمـيــن ال ـكــرام،
والجهات التمويلية وموظفينا
على دعمهم المتواصل في سبيل
إنـ ـج ــاح أه ـ ــداف شــرك ـت ـهــم .كـمــا
انتهز هذه الفرصة للتعبير عن
مدى فخرنا بتراثنا المبني على
القيم األساسية وإيماننا بقدرتنا
على المساهمة في بناء مستقبل
األسواق المالية في جميع أنحاء
المنطقة».

كيان استثماري واعد
من جهته ،قال رئيس مجلس
إدارة ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار

ً
ك ـف ــاءة وأك ـث ــر ت ـنــوعــا م ــن حيث
ع ــروض الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
االستثمارية التي تم تصميمها
ً
خ ـص ـي ـص ــا بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مــع
أهداف العمالء».
ً
وتابع« :نهدف ايضا من خالل
ع ـم ـل ـيــة ال ــدم ــج ال ـ ــى ال ـج ـم ــع مــا
بين اثنتين من القوى الراسخة
فــي ال ـســوق وتــوحـيــد مــا تتميز
ب ــه ال ـشــرك ـتــان م ــن سـجــل مهني
حــافــل ،لتحسين مــا نـقــدمــه من
ع ــروض الـمـنـتـجــات والـخــدمــات
المختلفة بـهــدف تــو فـيــر خدمة
افضل لعمالء غلوبال الحاليين
والمرتقبين وتزويدهم بتجربة
فــريــدة ومـمـيــزة .فمن خــال تلك
الـصـفـقــة ،نــؤمــن بــأنــه م ــن خــال
ً
تــوس ـع ـنــا لـنـصـبــح ك ـي ــان ــا أكـبــر
ستتوافر لدينا الموارد المالية
والبشرية الالزمة إلثراء تجارب
أصحاب المصالح المختلفة».

فيصل صرخوه القرارات المتعلقة باالندماج

العالمي غلوبال ،فيصل صرخوه:
«نـ ـسـ ـع ــى عـ ـب ــر ت ــوقـ ـي ــع م ــذك ــرة
التفاهم إلــى مباشرة العمل من
أج ــل تــأسـيــس كـيــان استثماري
يصبو الــى الــريــادة والمنافسة
اإلقليمية في قطاع إدارة األصول
واالستثمار ،بما يسفر عن خلق
إحدى أكبر شركات إدارة األصول
واالستثمارات المصرفية ضمن
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص عـلــى مستوى
الكويت والمنطقة ،ويعود بالنفع
على ا لـعـمــاء والمساهمين في
كلتا الشركتين».
وأض ـ ــاف ص ــرخ ــوه« :نـتـطـلــع
قدما إلى تنمية وتوسيع نطاق
أعـ ـم ــالـ ـن ــا واق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص
ومـ ـج ــابـ ـه ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ب ـق ــوة
أكـ ـب ــر ،م ــع ال ـع ـمــل ع ـلــى تحقيق
نـ ـت ــائ ــج م ـل ـم ــوس ــة وم ـس ـت ــدام ــة
لمساهمينا .لــذا فــإنــه فــي إطــار
استكمال مسيرتنا نحو انجاز
ال ـ ــدم ـ ــج ال ـ ـمـ ــزمـ ــع ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـعــد
األك ـب ــر م ــن نــوعــه عـلــى مستوى
ق ـ ـطـ ــاع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـك ــوي ـت ــي،
نخطط لــاسـتـفــادة مــن الـمــوارد
المتاحة لكال الطرفين بما يسفر
ً
ع ــن ك ـي ــان أك ـب ــر ح ـج ـمــا وأع ـلــى

انطالقا مــن المكانة العريقة
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـي ــز بـ ـه ــا ال ـش ــرك ـت ــان
عـلــى مـسـتــوى ال ـســوق الكويتي
واالقليمي ،تشكل خطوة الدمج
ً
ً
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا ط ـب ـي ـع ـي ــا السـ ـتـ ـح ــواذ
ك ــامـ ـك ــو عـ ـل ــى حـ ـص ــة األغ ـل ـب ـي ــة
ف ــي غ ـل ــوب ــال ب ـن ـس ـبــة  %70مــن
شركة «إن سي أش فنتشرز» في
سبتمبر الـمــاضــي ،فـفــي أعـقــاب
ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ ،اشـ ـت ــرك
ال ـج ــان ـب ــان ف ــي ت ـط ـب ـيــق عـمـلـيــة
مكثفة لتحقيق تكاملية االعمال،
تشمل االستفادة من استجابات
ال ـع ـم ــاء وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وف ــرق
العمل .وقامت كل جهة بتعيين
مقيم أصول مستقل ومعتمد من
قبل هيئة أسواق المال ،للوصول
إل ــى ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــادل ــة ل ــأص ــول.
وبـ ـع ــد ت ـل ـقــي ت ـق ــاري ــر ال ـت ـق ـي ـيــم،
قامت كامكو وغـلــوبــال بتعيين
ش ــرك ــة ب ــروت ـي ـف ـت ــي كـمـسـتـشــار
استثمار مستقل ،ومكتب الحسام
لـلـمـحــامــاة كـمـسـتـشــار قــانــونــي.
وقـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـسـ ـتـ ـش ــار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ت ــوص ـي ــات ــه إل ـ ــى م ـج ـلــس إدارة
ال ـك ـيــانــات الـمـعـنـيــة لـلـمـصــادقــة
عليها.

ووافق مجلس إدارة الشركتين
على تقرير مستشار االستثمار
الـمـسـتـقــل وم ــا تــوصــل إل ـيــه من
رأي عادل ،في إشارة لبدأ عملية
الــدمــج .وتــم تحديد معدل سعر
تبادل األسهم من قبل مستشار
االستثمار بــواقــع 0.75522821
س ـهــم م ــن أس ـه ــم ش ــرك ــة كــامـكــو
لالستثمار ،مقابل كل سهم من
أس ـه ــم ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار
ال ـع ــال ـم ــي (غ ـ ـلـ ــوبـ ــال) ،وأوص ـ ــى
ب ــدع ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة غير
ا ل ـعــاد يــة للشركتين للتصويت
على الدمج ،بعد الحصول على
موافقة الجهات الرقابية المعنية.

ً
المضي قدما

يـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــع االنـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج بـ ـي ــن
الشركتين لإلجراء ات والشروط
التالية:
 .1دعـ ـ ــوة م ـس ــاه ـم ــي كــام ـكــو
وغ ـلــوب ــال ل ــاط ــاع ع ـلــى تـقــريــر
مـسـتـشــار االسـتـثـمــار المستقل
شركة «بروتيفتي ممبر فيرم –
الكويت» .وسوف يتوافر التقرير
لمساهمي الشركتين ،باإلضافة
إلى تقرير تقييم األصول المعد
من قبل مقيم األصــول المستقل
« ب ـ ـ ــي دي أو (  )BDOا ل ـن ـص ــف
وشركاؤه».
 .2ا ل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
الـ ـم ــوافـ ـق ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ال ــازم ــة
ل ـت ـن ـف ـيــذ االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج ،وال ـ ـتـ ــي تــم
تحديدها من جانب هيئة أسواق
المال في دولــة الكويت وغيرها
من الجهات التنظيمية ،الستيفاء
ك ــاف ــة ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـتـنـظـيـمـيــة
المتعلقة بإتمام عملية االندماج.
وس ـ ــوف ت ــواص ــل ال ـشــرك ـتــان
مــزاولــة األع ـمــال بشكل مستقل،
إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن يـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــل اال ن ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــاج
ح ـ ّـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ .وم ـ ــع اس ـت ـي ـفــاء
االشتراطات المتعلقة باالندماج
ب ـمــواف ـقــة ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وكــذلــك
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات
الرقابية الالزمة.
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انتعاش «األميركية» واستمرار الزخم الصعودي في أوروبا مع تراجع حدة النزاع التجاري
جاءت المكاسب التي حققتها
أسواق األسهم األوروبية،
خالل األسبوع الماضي،
بفضل ،تراجع حدة النزاع
التجاري بين أميركا والصين
على ما يبدو ،ما ساهم في
استمرار الزخم الصعودي
لمؤشرات األسهم األوروبية،
وسط التوترات الجيوسياسية
بين الهند وباكستان،
واستمرار المشاكل على صعيد
قضية خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي.

انـ ـتـ ـعـ ـش ــت أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
األميركية يوم الجمعة الماضي،
ب ـف ـض ــل ارت ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـهـ ــم ق ـط ــاع
الطاقة ،في الوقت الذي عمل فيه
المراقبون على تحليل مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرون فــي
انتظار مؤشرات تدل على نتائج
المحادثات التجارية المتواصلة
بين الواليات المتحدة والصين.
وك ــان ــت ت ـ ـ ـ ــداوالت األسـ ـب ــوع
الماضي شهدت ارتـفــاع مؤشر
 Dow Jonesالصناعي بمقدار
 110.32نقاط ،أو ما نسبته 0.4
فــي الـمـئــة لـيـصــل إل ــى مستوى
 26026.32نقطة.
بـ ـ ـ ــدوره ارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر S&P
 500ب ـم ـقــدار  19.20ن ـق ـطــة ،أو
ما نسبته  0.7في المئة ليصل
إل ــى م ـس ـتــوى  2803.69ن ـقــاط،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي أض ـ ـ ــاف فـيــه
ّ
مؤشر  Nasdaqالمركب للقطاع
التكنولوجي  62.82نقطة ،أو ما
نسبته  0.8في المئة ليصل إلى
مستوى  7595.35نقطة.
وكـ ـ ــان م ــؤش ــر Dow Jones
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت
األسـبــوع الماضي على تراجع
بواقع  5.5نقاط فقط ،لتتوقف
بذلك فترة المكاسب المتتالية
التي حققها المؤشر عند تسعة
أسابيع.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل وص ـ ـ ـ ــل عـ ــدد
األسابيع المتتالية التي يحقق
فيها مــؤ شــر  Nasdaqمكاسب
إلى  10أسابيع ،بعدما نجح في
إنهاء تداوالت األسبوع الماضي
على ارتفاع بنسبة  0.9في المئة.
ول ـ ــم يـ ـط ــرأ ت ـغ ـي ـيــر ي ــذك ــر عـلــى
مــؤشــر  ،S&P 500الـ ــذي ارتـفــع
بمقدار  5نقاط فقط.

بيانات اقتصادية
نشرتها
وزارة التجارة
األميركية يوم
مستويات تاريخية
الجمعة الماضي
وشـ ـكـ ـل ــت الـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـت ــي
حققتها مؤشرات األسهم خالل
أظهرت تقليص
تداوالت األسبوع الماضي دفعة
المستهلكين
م ـه ـمــة ل ـك ــل م ــن م ــؤش ــري S&P
األميركيين مستوى  500و Dow Jonesالصناعي،
حيث أنهيا األسبوع على ُبعد
نفقاتهم
 4.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط م ــن أع ـلــى

مستوياتهما ا لـتــار يـخـيــة على
اإلطالق.
وكــان يــوم األرب ـعــاء الماضي
شهد اتخاذ الــواليــات المتحدة
ً
قـ ــرارا بــالـتـخـلــي ،عـلــى األق ــل في
الفترة الحالية ،عــن تهديداتها
برفع نسبة الرسوم والتعريفات
الجمركية إلى  25في المئة على
سلع صينية تبلغ قيمتها نحو
 200م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــركــي ،ما
يعتبر لهجة أكثر ليونة اتجاه
الـصـيــن ،وتــوحــي بـقــرب توصل
أكبر اقتصادين فــي العالم إلى
اتفاق تجاري في وقت قريب.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت اسـ ـتـ ـم ــرت
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــات فـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
بـ ـ ـ ــاالرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ،ب ـ ــال ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ــع
ال ـم ــؤش ــرات ال ـت ــي تـ ــدل ع ـلــى أن
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـيــن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـص ـيــن
تـسـيــر عـلــى ال ـم ـســار الصحيح،
ح ـيــث اح ـت ـم ــاالت ال ـتــوصــل إلــى
اتفاق تبدو مرتفعة ،وهو األمر
الذي يترافق مع اإلشــارات التي
أط ـل ـق ـه ــا م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي األميركي حول اعتماد
مسار أكثر ليونة في المستقبل
على صعيد سياسة رفع أسعار
الفائدة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ــك أظ ـ ـهـ ــرت
بيانات اقتصادية نشرتها وزارة
التجارة األميركية يوم الجمعة
الماضي تقليص المستهلكين
األمـيــركـيـيــن مـسـتــوى نفقاتهم
بشكل حاد خالل شهر ديسمبر
الماضي.
وت ــدل هــذه البيانات على أن
الحذر سيطر على طريقة إنفاق
األسـ ـ ــر األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي األش ـه ــر
األخيرة .والبد من اإلشارة إلى أن
اإلنفاق االستهالكي يشكل نحو
ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي
لالقتصاد األميركي.
مــن جهة أخ ــرى ،قــالــت وزارة
الـتـجــارة األمـيــركـيــة ،إن اإلنـفــاق
االس ـت ـهــاكــي ال ـش ـخ ـصــي ،وهــو
ال ـم ـق ـي ــاس ال ـ ـخـ ــاص ب ــاإلن ـف ــاق
األسـ ـ ـ ــري ،ان ـخ ـف ــض إلـ ــى م ـعــدل
موسمي مـعـ ّـد ل بنسبة  0.5في
المئة في شهر ديسمبر الماضي
مقارنة بالشهر السابق.

وج ــاءت هــذه األرق ــام بعد أن
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات مـنـفـصـلــة يــوم
الخميس الماضي نمو االقتصاد
األميركي بمعدل سنوي بلغ 2.6
فــي الـمـئــة فــي الــربــع األخ ـيــر من
ً
عام  ،2018متراجعا من  3.4في
المئة فــي فـتــرة األشـهــر الثالثة
الـ ـس ــابـ ـق ــة .أمـ ـ ــا أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
األميركية ،التي قدمتها منظمة
التجارة العالمية األميركية فقد
ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  23ف ــي الـمـئــة
في .2019

مكاسب قوية ألسواق آسيا مع قرب التوصل
التفاق تجاري بين الصين والواليات المتحدة

أوروبا
أم ــا ف ــي أوروبـ ـ ــا ف ـقــد شـهــدت
ً
ً
أس ــواق األسـهــم زخـمــا إيجابيا
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،حـيــث
ارتـفــع كــل مــن مــؤشــر Stoxx 50
و مـ ــؤ شـ ــر  Stoxx 600بـنـسـبــة
 0.58في المئة و 0.81في المئة
على التوالي .وفي الوقت نفسه
تراجع مؤشر  FTSE 100بنسبة
 1ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،في الوقت الذي يقترب
فيه موعد خــروج بريطانيا من
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،واس ـت ـمــرار
العقبات التي تواجهها الحكومة
البريطانية على هذا الصعيد.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب الـ ـت ــي
ح ـ ـق ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـ ـهـ ـ ــم
األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع
الـمــاضــي بفضل عـلــى مــا يبدو
تراجع حدة النزاع التجاري بين
الواليات المتحدة والصين ،األمر
الــذي ساهم في استمرار الزخم
ال ـص ـع ــودي ل ـم ــؤش ــرات األس ـهــم
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وسـ ـ ــط الـ ـت ــوت ــرات
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـي ــن ال ـه ـن ــد
وباكستان ،واستمرار المشاكل
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد قـ ـضـ ـي ــة خـ ـ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وكان األسبوع الماضي شهد
إعــان مجموعة مــن المؤشرات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ـلــي
األوروب ــي ،وهــي البيانات التي
ف ـ ّـس ــرتـ ـه ــا األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ب ـط ــري ـق ــة
إيجابية من جهة ،كما أن األرقام
ج ـ ــاءت م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة أفـضــل
م ــن ت ـلــك ال ـت ــي ت ــم إع ــان ـه ــا فــي
األسابيع الماضية.

بــاتــت الــواليــات المتحدة والـصـيــن في
المرحلة النهائية إلكـمــال اتـفــاق تجاري،
ً
م ــع عـ ــرض ب ـك ـيــن رسـ ــومـ ــا ج ـمــرك ـيــة أق ــل
وغيرها من القيود على المنتجات الزراعية
والكيميائية والسيارات األميركية وغيرها،
ً
وفقا لتقرير نشرته «وول ستريت جورنال»
ً
نقال عن مصادر.
وتدرس الواليات المتحدة محو أغلب -
إن لم يكن كل  -القيود التي فرضتها على
المنتجات الصينية منذ العام الماضي،
بعد المفاوضات التي تمت بين الجانبين
في واشنطن خالل فبراير المنصرم.
وعلى الرغم من استمرار بعض العقبات،
فإن المحادثات تقدمت ،وقد يتم التوصل
الت ـ ـفـ ــاق رسـ ـم ــي فـ ــي قـ ـم ــة بـ ـي ــن ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني
شــي جينبينغ ربـمــا تعقد فــي  27مــارس
الجاري ،بعدما ينهي رئيس الصين رحلة
إلى إيطاليا وفرنسا.
وي ــواص ــل ال ـجــان ـبــان ال ـت ـفــاوض بـشــأن
ق ـ ـضـ ــايـ ــا تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـسـ ـي ــاس ــة ص ـن ــاع ـي ــة
صـيـنـيــة ،تــزعــم ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أنـهــا
تمنح الشركات الصينية المحلية ميزة،
ً
وخصوصا الشركات المملوكة للدولة.

وقـلـصــت األس ـهــم الـصـيـنـيــة مكاسبها
فــي ختام تعامالت أمــس ،بعدما ارتفعت
في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في
تسعة أشهر ،بدعم من ارتفاع اليوان مقابل
ال ـ ــدوالر بـعــد تـقــريــر ح ــول ق ــرب الـتــوصــل
التـ ـف ــاق تـ ـج ــاري ب ـي ــن واش ـن ـط ــن وب ـك ـيــن،
الذي طال انتظاره لينهي النزاع بين أكبر
اقتصادين في العالم.
وصـ ـ ـع ـ ــدت األسـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــع ب ـ ـ ــدء ال ـ ـ ـ ــدورة
التشريعية السنوية فــي الصين ،وتوقع
الـمـسـتـثـمــرون الـمــزيــد مــن اإلجـ ـ ــراءات من
بكين لمكافحة تباطؤ النمو لثاني أكبر
اقتصاد في العالم.
وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب 1.12
فــي المئة إلــى  3027نقطة ،بعد أن ارتفع
في وقت سابق خالل الجلسة  2.6في المئة
إلى أعلى مستوياته منذ يونيو ،كما زاد
مؤشر «تشنتن» المركب  2.21في المئة إلى
 1599نقطة.
وص ـعــد ال ـي ــوان  0.17فــي الـمـئــة مقابل
الدوالر األميركي إلى .6.7022
من جانبها ،ارتفعت األسهم اليابانية
فــي ختام تعامالت أمــس ،وســط انتعاش
مـعـنــويــات األسـ ــواق بــدعــم مــن أن ـبــاء قــرب

ال ـ ـتـ ــوصـ ــل التـ ـ ـف ـ ــاق تـ ـ ـج ـ ــاري بـ ـي ــن ب ـك ـيــن
وواشنطن.
وصعد مؤشر «نيكي»  1.02في المئة إلى
 21822نقطة ،كما ارتفع مؤشر «توبكس»
ً
األوســع نطاقا  0.73فــي المئة عند 1627
نقطة ،بدعم من مكاسب سهم «سوفت بنك»
 2.4في المئة ،وصانعة الروبوتات «فانوك»
البالغة  3.48في المئة بنهاية التعامالت.
واستقرت العملة اليابانية مقابل الدوالر
ً
األميركي عند  111.97ينا.
وقــال محافظ بنك اليابان «هاروهيكو
كورودا» في تصريحات أمام البرلمان ،إن
البنك المركزي سوف يناقش في توقيت
مناسب خطة الخروج من سياسته النقدية
ً
المتساهلة ج ــدا ،وأوض ــح أن البنك ليس
لديه استراتيجية خروج محددة اآلن ألن
ً
ً
األمر سيستغرق «وقتا طويال» في تحقيق
هدف التضخم البالغ  2في المئة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن إن ـ ـهـ ــاء ال ـس ـي ــاس ــة فــائ ـقــة
الـ ـسـ ـه ــول ــة م ـ ــن شـ ــأنـ ــه أن يـ ـنـ ـط ــوي عـلــى
رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى اح ـت ـيــاط ـيــات
المؤسسات المالية لــدى البنك ،وتدابير
ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـلـبـنــك
المركزي.
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«بيتك» يتبنى حلول أتمتة العمليات اآللية
القائمة على تقنيات «مايكروسوفت»
أشار مندني إلى دور
«مايكروسوفت» الرئيسي
كشريك داعم لرحلة «بيتك»
الرقمية ،التي تهدف إلى
تقديم تجارب فريدة ومميزة
للعمالء.

أع ـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) ،أم ـ ــس ،اع ـت ـم ــاده حـلــول
أتمتة العمليات اآللية (روبوت) من
" "Blue-Prismالقائمة على تقنيات
مايكروسوفت.
وبهذه الخطوة ،يكون "بيتك"
أول منظمة بالمنطقة في صناعة
الخدمات المالية تقوم بتطبيق
نـظــام سير العمل اآلل ــي بالكامل
فـيـمــا يتعلق بـخــدمــات التجزئة
المصرفية ،والذي من شأنه كذلك
دعم المنظمة عبر تمكين موظفيها
وزيــادة تفاعل العمالء وتحسين
العمليات وتحويل الخدمات.
من جانبه ،أكد رئيس الخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد وال ـخــدمــات
ال ـمــال ـيــة ال ـخــاصــة ف ــي مـجـمــوعــة
"بيتك" وليد مندني أن "مواصلتنا
إنـشــاء تطبيقات خــاصــة بأتمتة
عمليات التجزئة المصرفية هي
امتداد طبيعي لرحلتنا المستمرة

وليد مندني

تشارلز نحاس

نـ ـح ــو إض ـ ــاف ـ ــة م ـ ـي ـ ــزات ج ــدي ــدة
ومبتكرة من شأنها تعزيز خدمة
العمالء وكفاءة الموظفين".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـنـ ــدنـ ــي إلـ ـ ـ ــى دور
"مايكروسوفت" الرئيسي كشريك
داع ـ ــم لــرح ـلــة "ب ـي ـت ــك" الــرق ـم ـيــة،

الـتــي تـهــدف إلــى تقديم تجارب
ً
فريدة ومميزة للعمالء ،موضحا
أن ه ــذه ال ـخ ـط ــوة سـتـتـيــح لهم
تسهيل معالجة عمليات خدمات
ال ـت ـجــزئــة ال ـم ـصــرف ـيــة وض ـمــان
تــوف ـيــر الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت عبر

اتباع نظام آلي في العمل.
من جهته ،قال المدير العام لدى
"مايكروسوفت الكويت" تشارلز
نحاس إن "بيت التمويل الكويتي
ً
أص ـبــح رائ ـ ــدا فــي م ـجــال الـتـحــول
الرقمي في قطاع الخدمات المالية
على مستوى المنطقة ،إذ يحرص
من خالل تقديم خدماته على زيادة
تفاعل العمالء ،وتمكين الموظفين،
وت ـح ـس ـي ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ،وإع ـ ـ ــادة
ابتكار المنتجات والخدمات ،كما
أن مـفـهــوم الـتـحــول الــرقـمــي بــات
ً
ً
عنصرا أساسيا لبناء وتحسين
العمليات الداخلية لشركة بيتك،
فهي تعمل على تسخير القدرات
الرقمية لضمان توفير احتياجات
الـعـمــاء وســرعــة االسـتـجــابــة في
ً
تلبية خدماتهم ،فضال عن تحقيق
رض ــاه ــم وت ـقــديــم خ ــدم ــات تتسم
بالجودة والـكـفــاءة ،مما يجعلنا
في مقدمة هذا المجال".

«الخليج» يعلن فائزي سحب «الدانة» األسبوعي
أجرى بنك الخليج سحب الدانة
األس ـب ــوع ــي ،أم ــس األول ،وأعـلــن
خــالــه أسـمــاء الفائزين الخمسة
خالل الفترة من  24إلى  28فبراير
 2019ب ـجــوائــز ن ـقــديــة قـيـمــة كل
ً
منها  1000د.ك ،أسبوعيا ،وهم:
ص ــال ــح نـشـمــي ح ـســن الـعـجـمــي،
وأنور وليد كاظم عثمان ،وحامد
إبراهيم النصرالله ،وحيدر حسين
عبدالله كاكولي ،وفاطمة عبدالله
غدنان الشمري
وقال البنك في بيان أمس ،إنه
يجري سحب الدانة ربع السنوي
األول على الجائزة البالغ قيمتها
 150000ديـ ـن ــار ف ــي  27م ــارس
الـ ـج ــاري ،أم ــا سـحــب ال ــدان ــة ربــع
الـسـنــوي الـثــانــي فسيقام فــي 26
يونيو المقبل ،على جائزة قيمتها
 250000دينار ،يليه السحب ربع
السنوي الثالث فــي  25سبتمبر
ال ـم ـق ـب ــل ،ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة قـيـمـتـهــا
 500000دينار.
أما السحب األخير فسوف يقام
في  16يناير  2020وسيتخلل هذا

أحد الفائزين في سحب الدانة األسبوعي
السحب تتويج مليونير ا لــدا نــة
لعام  2019الــذي سيحصل على
جائزة بقيمة مليون دينار.
ويـشـجــع بـنــك الـخـلـيــج عـمــاء
الــدانــة عـلــى زي ــادة ف ــرص فــوزهــم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم

إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ع ـ ـبـ ــر م ـ ــوق ـ ــع ال ـب ـن ــك
اإلل ـك ـتــرونــي وتـطـبـيــق الـهــواتــف
الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد

مــن الـخــدمــات المتميزة لعمالئه
منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع
الـ ـحـ ـص ــري" الـ ـت ــي ت ـم ـنــح ع ـمــاء
ال ــدان ــة ح ــري ــة إي ـ ــداع ال ـن ـقــود في
أي وق ــت يـنــاسـبـهــم ،إضــافــة إلــى
خــدمــة "الـحــاسـبــة" الـمـتــاحــة عبر
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
ِّ
الهواتف الذكية ،التي تمكن عمالء
الدانة من احتساب فرصهم للفوز
في سحوبات الدانة األسبوعية،
ربع السنوية والسنوية.
وتجدر اإلشارة إلى أن حساب
ال ــدان ــة م ـت ــاح لـلـكــويـتـيـيــن وغـيــر
الكويتيين المقيمين في الكويت،
ويتعين على العمالء االحتفاظ
بــال ـحــد األدن ـ ــى لـلــرصـيــد الـبــالــغ
 200د.ك ل ـف ـتــح ال ـح ـس ــاب شــرط
االحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل
ً
تـلـقــائـيــا لـلــدخــول فــي سـحــوبــات
الدانة المقبلة.
وف ــي ح ــال ان ـخ ـفــض الــرصـيــد
إل ــى مــا دون مـبـلــغ  200د.ك .في
أي وقــت ،يتم خصم دينارين من
الحساب على أساس شهري لحين

«التجاري» يوزع الهدايا على رجال األمن

لقطة جماعية
قام فريق عمل البنك التجاري بزيارة رجال
األمــن والـمــرور الذين ينظمون حركة المرور
على شارع الخليج ،تقديرا لجهودهم المبذولة
ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ســامــة الـمــواطـنـيــن خــال
احتفالهم بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة ،وه ــذه الــزيــارة
في إطــار التواصل الــذي يحرص عليه البنك
مع جميع شرائح المجتمع ،واهتمامه الكبير
بجهود القائمين على األمن بمختلف قطاعات
وزارة الداخلية.
وتأتي الزيارة في إطار برنامجه الذي أعده
لالحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم
التحرير ،والتزاما بدعم األنشطة المجتمعية،

بما يعزز ترسيخ تميزه في تحقيق المسؤولية
االجتماعية وإبراز الدور الوطني ،السيما أن
هذه الفعالية المميزة تأتي بمنزلة رسالة في
حب الكويت ،وتعبيرا عن االحتفاالت باأليام
الوطنية.
وص ــرح ــت ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام – قـطــاع
ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي ف ــي ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
الـكــويـتــي أم ــان ــي ال ـ ــورع" :ت ــأت ــي زيـ ــارة البنك
ال ـت ـج ــاري ل ــرج ــال األم ـ ــن وال ـ ـمـ ــرور ف ــي إط ــار
األنشطة والفعاليات المجتمعية التي ينظمها
ال ـب ـنــك ع ـلــى م ـ ــدار الـ ـع ــام ،ولــاح ـت ـفــال معهم
باألعياد الوطنية ،انطالقا من إيمانه بأهمية

دعــم رجــال األمــن ،تقديرا وعرفانا لجهودهم
وإخالصهم وعطائهم المستمر في كل األوقات،
من أجل حماية وطننا الغالي الكويت".
وف ــي خـتــام ال ــزي ــارة ،عـبــر رج ــال األم ــن عن
ش ـكــرهــم ال ـع ـم ـيــق وت ـق ــدي ــره ــم إلدارة الـبـنــك
التجاري على هذه المبادرة التي حرص على
الـقـيــام بـهــا ،ومــا لها مــن أثــر فــي نشر الوعي
االج ـت ـم ــاع ــي وث ـق ــاف ــة ال ـم ـش ــارك ــة ب ـيــن فـئــات
المجتمع الكويتي ،مشيدين ببصمة "التجاري"
الــواضـحــة فــي هــذا المجال الـتــي تتجسد من
خالل دعمه لكل القطاعات القائمة على خدمة
الوطن والمواطن.

«األهلي» يحتفل مع موظفيه
بالعيد الوطني وعيد التحرير

فوزي الثنيان مع موظفي البنك أثناء االحتفال بالعيد الوطني
اخـ ـتـ ـت ــم الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي أن ـش ـط ـتــه
االحتفالية ،التي أقامها بمناسبة العيد الوطني
وعيد التحرير ،مع موظفيه  21فبراير  ،2019حيث
تم توزيع أعالم الكويت وبطاقات "باجات" مزينة
بالشعارات الوطنية على كل العاملين في مقره
الرئيسي وسائر فروعه .كما استمتع الموظفون
بسماع األغاني الوطنية وتذوق الحلويات المزينة
بألوان علم الكويت.
وبدأ البنك األهلي الكويتي احتفالياته باألعياد

الوطنية في مطلع شهر فبراير ،عبر إضاءة فرعه
الرئيسي طــوال شهر فبراير ،إضافة إلى توزيع
األعــام الوطنية والباجات المزينة بالشعارات
الوطنية على العمالء بجميع فروع البنك.
وي ــواص ــل الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي مـشــاركـتــه
الفرحة باألعياد الوطنية مــع موظفيه كــل عــام،
حرصا منه على تعزيز الروح الوطنية ،وترسيخ
حب الكويت بين موظفيه والمجتمع.

استيفاء الحد األدنى للرصيد .أما
بالنسبة للعمالء الذين يفتحون
حساب الدانة أو يودعون مبالغ
أك ـث ــر ف ــي الـ ـحـ ـس ــاب ،فـيـتــأهـلــون
ً
للدخول تلقائيا إلى السحوبات
األسـبــوعـيــة فــي غـضــون يومين.
وللمشاركة في سحوبات الدانة
ربــع السنوية والسنوية المقبلة
في عام  ،2019يتعين على العمالء
االحتفاظ بالرصيد المطلوب.
ويـتــم إج ــراء جميع سحوبات
الدانة والموافقة عليها بحضور
م ـ ـم ـ ـثـ ــل عـ ـ ـ ــن وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
ً
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا قـ ـ ــام بـنــك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج بـ ـ ـ ــإبـ ـ ـ ــرام ش ـ ــراك ـ ــة مــع
مـكـتــب إرن ـس ــت أن ــد يــونــغ بـشــأن
نـظــام "سـحــوبــات جــوائــز الــدانــة"
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي ت ـق ـي ـيــم
عملياته وال ـضــوابــط الـفـنـيــة مع
األخــذ باالعتبار المؤشرات ذات
الـصـلــة وتـقــديــم الـتــوصـيــات بما
يتماشى مع الممارسات الرائدة
في الصناعة المصرفية.
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وجهة نظر

بالقانون ...ال داعي للتخوف
من تخصيص البورصة
د .محمد عبدالله المطيري*

Almutairi.m.a.r@gmail.com

بخطوة على االتـجــاه الصحيح ،في يوم
ال ـخ ـم ـيــس  2019/2/14ت ـمــت تــرس ـيــة م ــزاد
تخصيص  %44مــن أسـهــم رأس ـمــال شركة
ال ـب ــورص ــة إلـ ــى ت ـحــالــف ال ـخ ــراف ــي وال ـب ـحــر
وبـ ــورصـ ــة أثـ ـيـ ـن ــا ،الـ ـ ــذي ي ـع ــد ت ـح ــال ـف ــا مــن
الشركات المدرجة في البورصة والمشغل
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،والـ ـ ـ ــذي تـ ـت ــواف ــر ف ـي ـهــم مـعــايـيــر
التأهيل المقررة للشركات المحلية والمشغل
العالمي .كما أنه في وقت سابق قرر مجلس
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــن ت ـخ ـص ـي ــص نـ ـسـ ـب ــة  6%مــن
أسهم رأسـمــال شركة البورصة للتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة .وب ــذل ــك تـبـقــى خ ـطــوة واح ــدة
لتمام تنفيذ نص الـمــادة  33من القانون 7
لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية ،والتي تتمثل
في تخصيص نسبة  50%من أسهم رأسمال
شــركــة ال ـب ــورص ــة لــاك ـت ـتــاب ال ـع ــام لجميع
المواطنين.
وقـ ــد ي ـت ـخــوف ال ـب ـعــض م ــن تـ ـب ـ ّـدل إدارة
الـقـطــاع ال ـعــام لـلـبــورصــة إل ــى إدارة القطاع
ال ـ ـخـ ــاص .ومـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ق ــد ي ـب ــرر ه ــذا
الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف م ــاه ـي ــة اآللـ ـي ــة ل ـن ـس ـبــة م ـشــاركــة
الخمسين بالمئة من األسهم التي ستطرح
لــاكـتـتــاب ال ـعــام فــي مجلس إدارة الشركة
الوليدة.
ومما ال شك فيه أن تخوف البعض له ما
يـبــرره ،حيث إن لــدى بــورصــة الكويت 176
شــركــة مــدرجــة تعمل فــي جميع الـمـجــاالت،
بإجمالي رأ س ـمــال يبلغ  28.7مليار دينار
(أي مــا يـعــادل  95.4مليار دوالر) ،وتتركز
الخدمات األساسية المتوافرة لدى البورصة
ع ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ،وف ـ ــي أب ــري ــل  ،2018دخ ـلــت
بــورصــة الـكــويــت مــرحـلــة جــديــدة مــن خــال
تـقـسـيــم ال ـس ــوق إل ــى ث ــاث ــة أسـ ـ ــواق :األول،
الرئيسي ،المزادات ،وقد تم تصميم كل سوق
بهدف تقديم المتطلبات وشروط اإلفصاح
والتسجيل األنسب لكل من أعضائه.
ّ
التخوفات من الناحية
ويمكن دحض هذه
ال ـق ــان ــون ـي ــة وف ـق ــا ل ـم ــا ي ـل ــي :ال ت ـع ــد شــركــة
البورصة باعتبارها شركة مساهمة كغيرها
من شركات المساهمة العامة األخرى ،فوفقا
للمادة  36يكون الترشح لعضوية مجلس
إدارة الشركة مرهونا بموافقة هيئة أسواق
المال ،كما يحق للهيئة تنحية أي من أعضاء
ً
مجلس إدارة البورصة إذا رأت أن هناك مبررا

لذلك ،أو ارتــأت أن في هــذا اإلج ــراء الحفاظ
على أموال المتداولين أو المصلحة العامة
للبورصة.
ويضاف إلــى ذلــك ،ما نصت عليه المادة
 41مــن القانون  2010/7على أنــه "ال تسري
أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل
عليها ...ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة".
كما أعطت المادة  44من القانون المذكور
صالحيات واسعة للهيئة في حاالت الكوارث
واألزمــات واالضطرابات ،أما المادة  45فقد
مـنـحــت ال ـه ـي ـئــة ال ـح ــق ف ــي إل ـغ ــاء تــرخـيــص
الـبــورصــة إذا لــم تـلـتــزم بتعليمات الهيئة،
أو امتنعت عن تقديم المعلومات المطلوبة
مـنـهــا ،أو قــدمــت مـعـلــومــات غـيــر صحيحة.
وب ــذل ــك ال حــاجــة لـلـتـخــوف م ــن تخصيص
البورصة ،في ظل نظام قانوني أعطى الهيئة
اليد العليا على شركة البورصة.
أما بالنسبة لتمثيل الخمسين بالمئة التي
ستخصص لالكتتاب العام ،وعمن يمثلها
أو ما يكافئها من أعضاء في مجلس إدارة
الشركة (إدارة البورصة) .فقد نصت المادة
( )2-3-1من الكتاب الرابع (بورصات األوراق
المالية ووك ــاالت المقاصة) على أنــه "يدير
ال ـبــورصــة مـجـلــس إدارة يـشـكــل مــن رئيس
ون ــائ ــب لـلــرئـيــس ،يـحــل مـحـلــه عـنــد غـيــابــه،
وسـتــة أع ـضــاء يـتــم انـتـخــابـهــم واخـتـيــارهــم
مــن الجمعية الـعــامــة لـلـشــركــة بـعــد موافقة
المجلس" .وبذلك يكون انتخاب أو اختيار
أعضاء مجلس اإلدارة ،الذين وافقت عليهم
ال ـه ـي ـئ ــة ،م ــره ــون ــا بـ ـ ـ ــإرادة أغ ـل ـب ـيــة أع ـض ــاء
الجمعية العامة للشركة.
وعلى ذلك ال داعي للتخوف من انحراف
إدارة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ل ـل ـبــورصــة ،ف ــي ظل
رق ــاب ــة ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـشــام ـلــة على
نشاط األوراق المالية .خاصة أن اختصاص
البورصة سيقتصر على عمليات التداول،
بينما تكون اختصاصات الرقابة والتشريع
برمتها من صميم عمل هيئة أسواق المال،
ممثلة فــي مجلس المفوضين .وبــذلــك تعد
خـطــوة تخصيص ال ـبــورصــة عـلــى االتـجــاه
الصحيح ،رغم تأخرها  9سنوات.
* دكتور القانون التجاري وأسواق المال
كلية الحقوق جامعة الكويت

ً
ً
ّ
«برقان» ينظم يوما ترفيهيا لكبار السن
ّ
نظم بنك برقان يوما ترفيهيا
في سوق المباركية لكبار السن،
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة ال ـشــؤون
االجتماعية والعمل ،حيث يعد
السوق تراثا شعبيا في الكويت
ووجـ ـه ــة س ـيــاح ـيــة ذات طــابــع
ونكهة خاصة لــدى الكويتيين
والسياح .كما أنه يحتل مكانة
خ ــاص ــة لـ ـك ــون ــه أشـ ـه ــر وأقـ ـ ــدم
األسواق التاريخية في الكويت.
وتـنــدرج مـبــادرة "بــرقــان" في
تـنـظـيــم هـ ــذا الـ ـي ــوم الـتــرفـيـهــي
لـ ـكـ ـب ــار ال ـ ـسـ ــن ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
رح ـ ـ ــات ال ـس ـي ــاح ــة فـ ــي ب ـل ــدي،
التابع لوزارة الشؤون االجتماية
والـعـمــل ،للمشاركة فــي تنظيم
ف ـع ــال ـي ــات وأنـ ـشـ ـط ــة تــرفـيـهـيــة
لنزالء دور الرعاية االجتماعية
لــدمـجـهــم ورب ـط ـهــم بالمجتمع
الخارجي .وقد عبر كبار السن
خ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــم عـ ــن فــرح ـت ـهــم
لزيارتهم سوق المباركية الذي
ي ـع ـي ـش ـه ــم حـ ــالـ ــة مـ ــن ال ـح ـن ـيــن
للزمن الجميل وماضي الكويت
العريق ،وقد استمتعوا بالتجول
والتنزه بين المحال والمقاهي
الشعبية ،كما استمتعوا بتناول

لقطة جماعية
وجبة الـغــداء في أحــد المطاعم
ال ـش ـع ـب ـي ــة .وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـي ــوم
الترفيهي ،قــدم "بــرقــان" العديد
من الهدايا تتمثل في المالبس
الكويتية الشعبية لكبار السن
ت ـقــديــرا ل ـهــم وإلضـ ـف ــاء الـفــرحــة
واالبتسامة على وجوههم.
ولـطــالـمــا أك ــد الـبـنــك الـتــزامــه
نـ ـ ـح ـ ــو ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع م ـ ـ ــن خ ـ ــال
دع ـم ــه ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــادرات
االجتماعية بمختلف القطاعات

ال ـتــي تـقــع تـحــت إشـ ــراف وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل.
كما أشــادت ال ــوزارة بما يقدمه
البنك من دعم متواصل لألطفال
األيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام والـ ـمـ ـسـ ـنـ ـي ــن وذوي
االحتياجات الخاصة.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة ضمن
بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـبـ ـن ــك االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ً
تحت عنوان " – "ENGAGEمعا
ل ـن ـكــون ال ـت ـغ ـي ـيــر ،الـ ــذي يسلط
ال ـضــوء عـلــى الـجــوانــب المهمة

والمؤثرة في المجتمع ،إضافة
الى تعزيز الرعاية االجتماعية
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ــي
المبادرات التعليمية والثقافية
واالجتماعية والصحية .ويأتي
ً
نهج حملة " "ENGAGEتماشيا
مع مبادئ بنك برقان كمؤسسة
مــال ـيــة كــوي ـت ـيــة رائ ـ ـ ــدة ،بحيث
ينسجم أ سـلــوب سياساته مع
احتياجات ومصالح المجتمع
الكويتي.

«األولى تكافل» تشارك في «المتحد» يعلن فائزي السحب الثاني
«األفروآسيوي لتسويق التأمين» لحملة «تسوق واربح»

شــاركــت الشركة األول ــى للتأمين التكافلي (األول ــى تكافل) في
فعاليات المؤتمر اإلقليمي "تسويق التأمين األفروآسيوي" ،الذي
أقيم في مصر ،والذي ينظمه االتحاد األفروآسيوي للتأمين وإعادة
التأمين ،بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ،وبرعاية وزير
قطاع األعمال العام ،وبمشاركة ممثلين عن  140منظمة وشركة
تأمين من أكثر من  20دولة ،وبحضور وزير المالية ورئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
وص ــرح المدير الـعــام للشركة األول ــى للتأمين التكافلي خالد
األسود بأن هذه المشاركة تأتي ضمن حرص الشركة على توطيد
العالقات بينها وبين مختلف شــركــات التأمين وإع ــادة التأمين
المحلية والعالمية ،حيث تأتي أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة
ح ــوار هــامــة ألكـثــر مــن  8000وسـيــط تــأمـيــن طبيعي ،و 80شركة
وساطة تعمل في صناعة التأمين المصرية وتمثل حلقة الوصل
ً
– التسويقية  -بين العميل ســواء كــان فــردا أو مؤسسة من جهة
وشركات التأمين من جهة أخرى ،يتبادلون في جلسات المؤتمر
خبرات التحول الرقمي في صناعة التأمين.
وأضاف االسود أن التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا
في السنوات األخيرة ،حيث أصبح ركيزة أساسية لجذب العمالء
والتفاعل معهم ،وبناء عالقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف
وقــدرة على قــراء ة سلوك الجمهور المستهدف ،إضافة إلــى قدرة
أدوات التسويق الرقمي على توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد
الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف
بتكاليف أقل من التسويق التقليدي.
وأكد أن هذه الفعاليات اإلقليمية والعالمية تعود بالنفع على
شركات التأمين ،حيث تبقيها على اطالع مستمر ومباشر بأهم
التطورات العالمية لشركات التأمين ،لتستطيع مشاركة الخدمات
واألفكار الجديدة المطروحة في أسواق التأمين العالمية ،بهدف
توسيع شبكة األعمال.

أعلن البنك األهلي المتحد أسماء الرابحين في
السحب الثاني لحملة "تسوق واربح حتى %100
من قيمة مشترياتك" ،والــذي أقيم أمس األول ،في
المقر الرئيسي للبنك ،بحضور ممثل عــن وزارة
التجارة والصناعة ،حيث فاز كل من :أحمد موسى
بطاح ،وماسيمو كاسيني ،وغانم حربي الشمري،
ورهام فؤاد الغانم ،وطارق فؤاد العلي ،باسترداد
 %100مــن قـيـمــة مـشـتــريــاتـهــم بــواس ـطــة بـطــاقــات
"المتحد" االئتمانية بحد أقصى  1000دينار.
وكانت حملة "تسوق واربح حتى  %100من قيمة
مشترياتك" قد تم تصميمها بهدف تمكين عمالء
البنك مــن اس ـتــرداد  %100مــن قيمة مشترياتهم
بواسطة بطاقات البنك األهلي المتحد االئتمانية
بـحــد أق ـصــى  1000دي ـن ــار لـكــل رابـ ــح ،وذلـ ــك عند
إنفاقهم  100دينار أو أكثر خــال الفترة المؤدية
إلى أحد سحوبات الحملة الثالثة ،والتي تستمر
بدءا من يناير الماضي حتى نهاية مارس الجاري،
وتقدم  15جائزة من خالل ثالثة سحوبات ،في كل
سحب يتم إعالن  5جوائز.
ويتم احتساب فرص الدخول في السحب بناء
على إجمالي قيمة المشتريات خالل فترة الحملة.
ويحصل العمالء على فرصة واحدة لدخول السحب
مقابل كل  10د.ك قاموا بإنفاقها محليا ،في حين
حصلوا على ثالث فرص لدخول السحب مقابل كل
 10د.ك قاموا بإنفاقها دوليا.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـم ــزاي ــا ال ـتــي تـقــدمـهــا حملة
"تسوق واربــح حتى  %100من قيمة مشترياتك"،

يحصل عـمــاء الـبـنــك األه ـلــي المتحد عـلــى مــزايــا
برنامج الآللئ الفورية ،والــذي يعد قيمة مضافة
حقيقية لعمالء البنك تمكنهم من الحصول على
خ ـص ــوم ــات غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة م ــن كـ ـب ــرى ال ـش ــرك ــات
والمحال التجارية وذلك عند دفع قيمة مشترياتهم
باستخدام البطاقات االئتمانية أو بطاقات السحب
اآللي من البنك األهلي المتحد.
وأفاد البنك األهلي المتحد ،في بيان صحافي،
"نحن سعداء جدا بالنجاح الذي حققته هذه الحملة،
والذي يعكس نجاحنا في تقديم العروض المبتكرة
التي تضيف لتجربة عمالئنا المصرفية ،وتؤكد
التزامنا المستمر تجاه عمالئنا ومكافأتهم".
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بالرغم من االرتفاع المتواضع في ديسمبر
ب ـق ــي ال ـت ـض ـخ ــم م ـن ـخ ـف ـضــا فــي
ا لـ ــر بـ ــع ا ل ـ ــرا ب ـ ــع مـ ــن  ،2018ح ـيــث
ار تـفــع بشكل طفيف فقط مــن 0.3
بــا لـمـئــة فــي سبتمبر إ ل ــى  0.4في
نـهــايــة الــربــع ال ــراب ــع عـلــى أســاس
سنوي ،بعد أن بلغ أدنى مستوى
له في  15سنة عند  0.1في المئة
فقط في نوفمبر الماضي (الرسم
البياني .)1
كما ارتفع أيضا معدل التضخم
األ ســا ســي ،ا ل ــذي يستثني ا لـغــذاء
والسكن ،من  1.5بالمئة في نهاية
ا لــر بــع ا لـثــا لــث إ لــى  1.7بالمئة في
دي ـس ـم ـبــر .ويـ ـع ــزى س ـبــب ارت ـف ــاع
ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع إل ــى

ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات
والـتـعـلـيــم بـشـكــل رئ ـي ــس ،وأيـضــا
إلــى تــراجــع وت ـيــرة االنـكـمــاش في
خدمات اإلسكان والمالبس.
وح ـســب ال ـمــوجــز االق ـت ـص ــادي،
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
ت ــراج ــع مـتــوســط م ـعــدل الـتـضـخــم
م ــن  1.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ف ــي  2017إ لــى
 0.6فـقــط إ ج ـمــاال فــي  ،2018و هــو
أد نــى معدل لــه منذ  ،2002وا لــذي
يرجع غالبا إلى ضعف الضغوط
ال ـ ـس ـ ـعـ ــريـ ــة فـ ـ ــي ق ـ ـطـ ــاعـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــذاء
والسكن .وتراجع أيضا التضخم
األ سـ ـ ــا سـ ـ ــي م ـ ــن  3.3ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة فــي
 2017إ لــى  ،1.9وذ لــك النتهاء أثر

ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـس ــاب ـق ــة ف ــي دع ــم
الوقود وعدم دخولها في المقارنة
السنوية هذا العام.

ارتفاع التضخم في 2019
ي ـ ـتـ ــو قـ ــع أن يـ ــر تـ ـفـ ــع ا ل ـت ـض ـخ ــم
ف ــي  ،2019ل ـك ـنــه س ـي ـب ـقــى ضـمــن
الحدود التي يمكن التحكم فيها
عند معدل  2.0في المئة .ويرجع
انـخـفــاض م ـعــدل الـتـضـخــم أخـيــرا
لمجموعة عوامل ،وهي انخفاض
ت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن ،وال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
السعرية الضعيفة لقطاع األغذية،
والقوة النسبية للدينار الكويتي

(بسبب ربطه بسلة عمالت يهيمن
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،والـ ـ ـ ـ ــذي ش ـهــد
ارت ـفــاعــا خ ــال الـسـنــة الـمــاضـيــة)،
وأخـ ـي ــرا ت ــواض ــع مـ ـع ــدالت الـنـمــو
االقتصادي.
وبالنظر إلى المستقبل ،يتوقع
أن يــر تـفــع مـعــدل التضخم بسبب
تراجع مرتقب في معدل انكماش
األسـ ـع ــار ب ـق ـطــاع اإلسـ ـك ــان ،ال ــذي
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاش ،ح ـي ــث
تــرت ـفــع أس ـع ــار ال ـم ـن ــازل والـشـقــق
اآلن م ـق ــار ن ــة بــا ل ـس ـنــة ا ل ـمــا ض ـيــة.
ولكن الضغوط السعرية ستبقى
منخفضة .وبما أن أسعار الغذاء
ً
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ــم تـ ـشـ ـه ــد ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا

ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ي ــذك ــر
فـ ـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر
األخيرة ،فإننا
ال نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ق ـ ـ ــع
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
تضخميا من
هذه الناحية.
ول ـ ـ ـهـ ـ ــذا أبـ ـقـ ـيـ ـن ــا ع ـ ـلـ ــى ت ــوقـ ـع ــات
ا لـتـضـخــم األ س ــا س ــي دون تغيير
ً
عند  2.2في المئة ،نظرا الستمرار
ق ــوة ال ــدوالر (وبــالـتــالــي الــديـنــار)
ولـلـنـمــو غـيــر الـنـفـطــي الـمـتــوســط.
وال ن ـت ــو ق ــع أ يـ ـض ــا أي إ ج ـ ـ ــراء ات
لخفض مـلـحــوظ فــي ا لــد عــم خــال
السنة المالية القادمة ،ومن غير

ا ل ـم ــر ج ــح أن ي ـتــم ت ـن ـف ـيــذ ضــر يـبــة
القيمة المضافة قبل  2021على
أقل تقدير.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺷﺎرك  5ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺪى ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج إﻟﻰ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻻﻓﺖ
أﺣﻴﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ
اﻟﻤﺴﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ
ً
ً
اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ »اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺤﻴﻰ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ ﺑﻮﻗﺖ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
اﻟﺸﻬﻴﺪ.
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻟﺪراﻣﻴﺔ.
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اﻓﺘﺘﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ  12ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
أﻳﺎم اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب.

««The
The New Mutants
ﻋﺮض »Mutants
ﻟﻤﺎﻳﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ »ﺗﺸﺎرﻟﺰ زاﻓﻴﻴﻪ«
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﻤﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ " "Game of Thronesﻣﺎﻳﺴﻲ
وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻋــﺮض أﺣ ــﺪث أﻓــﻼﻣـﻬــﺎ "،"The New Mutants
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﻮن
ﻣـﺘــﺎﺣــﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟـﻔــﻦ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﻌﺪ
ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺸﺎرﻟﺰ زاﻓﻴﻴﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر
"إﻛﺲ" ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ إﺧراج وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺟﻮش ﺑﻮن ،وﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻧﺎﻳﺖ واﻟﺘﻨﻲ.
وﺗﺠﺴﺪ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ "Rahne Sinclair
 ،"/ Wolfsbaneوﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ أﻟﻴﺲ
ﺑﺮاﺟﺎ ،وأﻧﻴﺎ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺟﻮي ،وﺗﺸﺎرﻟﻲ ﻫﻴﺘﻮن ،وﺗﻮﻣﺴﻮن
ﻛﻴﻪ ﺗﻮﻣﺎس ،وﻫﺎﺑﻲ أﻧﺪرﺳﻮن.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺎﻳﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ وﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ
دور ﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺎﺷــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ اﻟﻤﻠﺤﻤﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮ " ،"Game of Thronesوﻳـﺒــﺪو أن اﻷﻣــﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات.
وﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺳﻴﻌﻮد اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ إﻟــﻰ أدوارﻫ ـﻤــﺎ
ﻛـ"ﺳﺎﻧﺴﺎ ﺳﺘﺎرك وآرﻳﺎ ﺳﺘﺎرك" ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ دراﻣﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات "."HBO

ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﻨﻬﺎر

وﻧـﺸــﺮت وﻳـﻠـﻴــﺎﻣــﺰ ،ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﻓـﻴــﺲ ﺑــﻮك"،
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻺﻋﻼنن اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
" ،"،"Game of Thronesوﻛﺘﺒﺖ ﺗﻐـﺮﻳﺪة ﻗـﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ" :اﻧﺘﻈﺮوا
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ  16أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
وﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﺗﺤﺪث اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼ
ﻼ
اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻣﺰﺣﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ
ﻟﻤﻮﻗﻊ "."."Glamour UK
وﺗـﻘــﻮل ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ" :ﻣﺎﻳﺴﻲ ﺗﺤﻤﻴﻨﻲ داﺋـﻤــﺎ وأﻧــﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ،أﻋﻠﻢ أﻧﻪ إذا ﺣﺪث ﺷﻲء ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻛﺎن أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ،،Game of Thronesوﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺪث أﺑﺪا ،أﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺼﺎب ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن وﺳﺘﺴﻌﻰ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻲ ...ﻣﺎﻳﺴﻲ ﻫﻲ
وﻃﻨﻲ اﻟﻘﻮي".
وﺷﺎرﻛﺖ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ،ﻗــﺎﺋ ـﻠــﺔ" :ﺻــﻮﻓــﻲ ﺗ ـﻌــﺮف اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻋ ـﻨــﻲ ،ﻻ
أﺳﺘﻄﻴﻊ إﺧـﺒــﺎرك ﻛﻢ ﻋــﺪد اﻟـﻤــﺮات اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺤﺘﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻄﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ أن أﻓﻌﻞ ،ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﺣﻘﺎ
ﻓﻲ اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ وﻣﺎ ﻋﺎﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻧﻜﺴﺎر ،داﺋﻤﺎ
ﻣﺎ أﺟﺪﻫﺎ ﺗﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﻗﺘﻤﺎ أﺣﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ،ﺻﻮﻓﻲ
ﻫﻲ ﺻﻮت ﻋﻘﻠﻲ".

زﻳﺰي ﻋﺎدل

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ وﻣﺎﻳﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
ﺗﺘﺸﺎرﻛﺎن ﻓــﻲ وﺷــﻢ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻤﻬﻤﺎ
ﻳﺤﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ " ،"07.08.09وﻫــﻮ اﻟـﻴــﻮم اﻟــﺬي ﺗﻢ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﺴﻠﺴﻞ "Game
."of Thrones
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺎﻳﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﺪت
ﻓﻲ  15أﺑﺮﻳﻞ  1997ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﺑﺪأت
ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﺎم  ،2011وﻓﺎزت ﻋﺎم  2012ﺑﺠﺎﺋﺰة
 Portalﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ،وﺟﺎﺋﺰة  Portalﻷﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺷﺎﺑﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻐﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗﻔﻮز ﻓﻲ ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـ.15
وﻓﻲ ﻣﺎرس  ،2013ﺗﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة  Young Artist Awardﻷﻓﻀﻞ أداء
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013ﻓﺎزت
ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة  BBC Radio 1 Teenﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻣﻤﺜﻞ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.

ﻋﺎﺑﺪ ﻓﻬﺪ

ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟﻨﻬﺎر ﻳﻨﺴﺤﺐ
ﻣﻦ »ﺑﺎب اﻟﺤﺎرة«

ً
زﻳﺰي ﻋﺎدل ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﺑﺪ ﻓﻬﺪ ﻧﺎل وﺳﺎﻣﺎ
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
»ﺿﺤﻜﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ«

ﺑـﻌــﺪ أن ﺷ ــﺎرك اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﺴ ــﻮري ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻟـﻨـﻬــﺎر ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﺎب اﻟﺤﺎرة" ﺑﺄﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،أﻋﻠﻦ
اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ.
واﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﺑﻪ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث
ً
أي ﺧﻼﻓﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ،
وﻓﻖ ﻣﺎ ّ
ردد اﻟﺒﻌﺾ.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻳ ـﻘــﻮم ﻣـﻌـﺘـﺼــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎر ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺧﻤﺴﺔ وﻧﺺ" ،اﻟﺬي
ﻳﺨﻮض ﻓﻴﻪ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻧﺎدﻳﻦ
ﻧﺴﻴﺐ ﻧﺠﻴﻢ واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮري ﻗﺼﻲ ﺧﻮﻟﻲ.

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ زﻳﺰي ﻋﺎدل ،ﻣﻄﺮﺑﺔ ﺳﺘﺎر أﻛﺎدﻳﻤﻲ،
إﻧﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺮدود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ أﻏﻨﻴﺔ
"ﺿﺤﻜﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ وأﻟﺤﺎﻧﻬﺎ ،وﺗﻮزﻳﻊ إﻳﻬﺎب ﺳﻤﻴﺮ.
وأﺿﺎﻓﺖ زﻳﺰي" :ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺧﻮﺿﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻠﺤﻴﻦ
واﻟ ـﺘــﺄﻟ ـﻴــﻒ ﺿ ـﻤــﻦ اﻷﻏ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،أن اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﻮاﻳﺔ أﻗﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻠﺤﻴﻦ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟﻰ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ دﻋــﺎء دﻳﻨﻴﺎ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻻﻗﻰ
ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ،ﻣـﻤــﺎ ﺷـﺠـﻌـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧ ــﻮض اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ
ﻣﺠﺪدا.

ﺷﺎرك اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮري ﻋﺎﺑﺪ ﻓﻬﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره
وﺳﺎم ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ" :دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﺳﺎم
ّ
وﻋﻠﻖ
ﻖ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻟﻖ" ،وﻋﻠ
ﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﻧﻴﻞ وﺳﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺄﻟﻖ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺷﺮف ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻲ".
وﻟ ــﻢ ﻳــﺬﻛــﺮ ﻓـﻬــﺪ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧ ــﺮى ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ،
ً
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪم أﻋﻤﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮة ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف
ً
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺮﻓﻴﺘﻪ وإﺟﺎدﺗﻪ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ.

«How to Train Your Dragon
«How
»Dragon
ﻳﺘﺼﺪر ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﺴــﺔ أﻓ ـ ــﻼم اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ " "How to Train Your Dragonاﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ﻋﻨﻮان "How to Train Your Dragon: The Hidden
 "Worldإﻳ ــﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ 30
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻘﻖ "ﻫﻴﻜﻮب" ﺣﻠﻤﻪ
ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء ﻳــﻮﺗــﻮﺑـﻴــﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻧﻴﻦ ﺗﻨﻌﻢ ﺑــﺎﻟـﺴــﻼم ،ﻳﺘﺴﺒﺐ
اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺨﻄﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ،وﻳﺨﻀﻊ ﻋﻬﺪ
ﻫﻴﻜﻮب ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻴﻦ واﻟﻔﺎرس اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻧﻮﻋﻬﻢ.
وﻳ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻷداء اﻟـﺼــﻮﺗــﻲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟـﻨـﺠــﻮم ﻛﻴﺖ
ﺑﻼﻧﺸﻴﺖ ،وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ وﻳﻎ ،وﺗﻲ ﺟﻴﻪ ﻣﻴﻠﺮ ،وﺟﻴﺮارد
ﺑﺘﻠﺮ ،وﺟــﻮﻧــﺎ ﻫـﻴــﻞ ،وﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﻴﻨﺘﺰ ﺑ ــﻼز ،وﺟــﺎي
ﺑﺎروﺗﺸﻞ ،ودﺟﻴﻤﻮن ﻫﻮﻧﺴﻮ ،وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻴﺮﻳﺮا ،وﻛﺎرﻳﻎ
ﻓﻴﺮﻏﺴﻮن ،وإف ﻣــﻮراي إﺑﺮاﻫﺎم ،وﻛﻴﺖ ﻫﺎرﻳﻨﺘﻐﺘﻮن
وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي "A Madea
 ،"Family Funeralاﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻠﺮ
ً
ﺑﻴﺮي وﻛﺎﺳﻲ دﻳﻔﻴﺰ وﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻻﻓﻠﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات
ﺑﻠﻐﺖ  27.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات واﻟﺤﺮﻛﺔ
ً
" ،"Alita: Battle Angelﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر ،وﺗـ ــﺪور ﻗـﺼــﺔ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺣ ــﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ
اﺳﻤﻬﺎ "أﻟﻴﺘﺎ" ،وﻫﻮ ﺑﻄﻮﻟﺔ روزا ﺳﺎﻻزار وﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ
ﻓﺎﻟﺘﺰ وﺟﻴﻨﻴﻔﺮ ﻛﻮﻧﻠﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج روﺑﺮت رودرﻳﻐﻴﺰ.
وﺟﺎء ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ "The Lego Movie 2:
 ،"The Second Partﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺈﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ
 6.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،وﺷــﺎرك ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣــﺮة أﺧﺮى

«Your Dragon
ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ »Dragon
ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺻﻮاﺗﻬﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﻮن :ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺮات وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
ﺑﺎﻧﻜﺲ ووﻳﻞ أرﻧﻴﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ ﻫﺎدﻳﺶ وﻣﺎﻳﺎ
روﻟﺪوﻟﻒ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ،وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﺗﺤﻜﻲ
ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ
ﻋﻦ اﻟﺤﺐ واﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻧﺘﻘﺎم ﺧﻼ
ﻼ
ﺗﺎرﻳﺦ "أرض اﻟﺪﻣﻰ".
وﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة
أوﺳﻜﺎر أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم " ،"Green Bookاﻟﺬي
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻐﻮ ﻣﻮرﺗﻨﺴﻦ وﻣﺎﻫﺮﺷﺎﻻ
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
ﻋﻠﻲ ،ﺑﺈﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  7.4ﻼ
ﻣﻼ

أﻣــﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ ﻓﻬﻲ ﻛــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ :اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺴــﺎدس
ﻓﻴﻠﻢ " "Fighting with My Familyﺑﺈﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ 4.7
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻼ
ﻣﻼ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ
" "Isn't It Romanticﺑـ  4.6ﻼ
ﻣﻼ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ "What Men
" " Gretaﺑـ  4.6ﻼ
ﻣﻼ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ "Happy Death
 "Wantﺑـ  2.7ﻼ
ﻣﻼ
 "Day 2Uﺑـ  2.2ﻣﻠﻴﻮن.
ﻣﺎﻳﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ

ﺛﻘﺎﻓﺎت

١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ً
ً
أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ أﻧﺸﺪوا ﺷﻌﺮا وﺳﺮدا ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﺗﺤﻮﻻت
أدﺑﻴﺔ

ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء وﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮي
اﺣﺘﻀﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻺﺑﺪاع ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻣﺴﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺳﺮدﻳﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺧﻼل
زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻤﺼﺮ.

اﻷﻣﺴﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﻔﺠﺮي

ﺷـ ـ ــﺎرك ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣـﻨـﺘــﺪى
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪﻋـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻷدﺑـ ـ ـ ــﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓــﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺳﺮدﻳﺔ
ﺑـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮي ،اﻟـ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻺﺑﺪاع ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ،
ﺿ ـﻤــﻦ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﺟـ ــﺎءت ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻘـ ّـﻴـﻤــﺔ ﺑــﺪﻋــﻢ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺨــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك
اﻟﺼﺒﺎح را ﻋـﻴــﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋ ــﺎم  ،2001وﺑـﺤـﻀــﻮر ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ
ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وأدارﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺷﺮف
دﺳﻮﻗﻲ.
وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌــﺮاء واﻟـﻜـﺘــﺎب ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺎن،
وأﻟ ـﻄــﺎف اﻟـﺒـﻠــﻮﺷــﻲ ،وﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻤــﻮﺳــﻮي،
وﻧﺪى اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﻣﻴﻀﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺪﻣﻮا ﻋﺪة ﻧﺼﻮص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ وﺳـ ــﻂ ﺗ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮﻳ ــﻦ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﺎﺗ ـﺒ ـﺘــﺎن ﻋــﺎﺋـﺸــﺔ
اﻟﻔﺠﺮي وأﻣﻞ اﻟﺮﻧﺪي ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮاء
ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﺮ ،وأﻣﻞ ﺟﺎﺑﺮ،
وآﻣـ ــﺎل ﺑـﺴـﻴــﻮﻧــﻲ ،ورﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﻮزي وﻋ ــﻼء
ﺳﻠﻴﻤﺎن.
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ،أﻟـ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﺳــﺎﻟــﻢ
اﻟﺮﻣﻴﻀﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ إﻧــﻪ »ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
دون ﺗ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي اﻟـﺒـﻄــﻞ
وﺟ ـﻴ ـﺸ ــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻈ ـﻴ ــﻢ دوره
وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،ﻫﻲ وﺷﻘﻴﻘﺘﻨﺎ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺧﻮة اﻟﻌﺮب
اﻟــﺬﻳــﻦ وﻗـﻔــﻮا ﺑﺼﻒ اﻟـﺤــﻖ واﻻﻧ ـﺼــﺎف،
وﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ذات
اﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ .ﻓﻜﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻤﺼﺮ وﻟﻸﺻﺪﻗﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ«.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻷﻣﺴﻴﺔ
ﺛ ــﻢ أﻟـ ـﻘ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗ ـﺼ ــﺎﺋ ــﺪ وﻣ ــﻦ
أﺟﻮاء »ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻟﺪﻫﺮ«:
ﺑـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﺎم
راق
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺷﺎﻣﺦ ٍ
أﻣﻴﺮ وارث اﻟﻤﻌﺮوف واﻹﻛــﺮام ﻣﻦ
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺳ ـﻨ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺠــﺪ رﻣ ــﺰ اﻟ ـﻌ ــﺰ واﻻﻧ ـﻌ ــﺎم
ً
ﺟﻮاد داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺠﻮد ﺳﺒﺎق
ﺻﺒﺎح اﻷ ﺣـﻤــﺪ ﺑــﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﻤﻘﺪام
ﱠ
ﺗﻌﺪى ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻼﻗﻲ
ﺛــﻢ ﻗــﺮأ اﻟﺮﻣﻴﻀﻲ ﻗﺼﻴﺪة »رﺳﺎﺋﻞ
إﻟﻰ أﻧﺎ«:
ً
ﺗﻤﻬﻞ ﻗﻠﻴﻼ
وﻗﻒ واﺧﻠﻊ اﻟﺮوح
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ!
ﱠ
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻚ
وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﺎﺑﻚ
ﻣﺎذا ﻟﺪﻳﻚ؟
وﺷ ـ ـ ــﺎرك ﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎن ﺑ ـﺜــﻼث

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ

ﻗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺺ ﻗـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮة» :اﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ــﺮاب«،
»ﻣ ـﻀ ــﺎﻳ ـﻘ ــﺔ« و«ﻋ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻖ« ،ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ :ﻗـﻠـﺒــﻲ
ﻳـﻨـﺒــﺾ ﺑ ـﺸــﺪ ٍة ﻓــﻲ اﻟ ـﺜــﻼﺟــﺔ ..ﺣــﺎوﻟــﺖ
رﻓﻊ ﺻﻮت اﻟﺘﻠﻔﺎز ،ﺑﻼ ﺟﺪوى ..اﺳﺘﻤﺮ
اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺾ وﺑـ ـﺤـ ـﺜ ــﺖ ﻋ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ــﺮق أﺧ ـ ــﺮى
ﻛﻮﺿﻊ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻲ وﺗﺸﻐﻴﻞ
ـﺎن ﻣــﺰﻋ ـﺠــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻟ ــﻢ أﻧ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋﻠﻰ
أﻏ ـ ـ ٍ
ﺻﻮت ..ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺜﻼﺟﺔ ،ﺛﻢ وﻗﻔﺖ أﻧﻈﺮ
إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ،ﻗﺮب ﻋﻘﻠﻲ اﻟﻨﺎﺋﻢ
داﺧﻞ وﻋﺎء أﻛﺒﺮ.
أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻧﺪى اﻷﺣﻤﺪ ﻓﺸﺎرﻛﺖ
ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﺼ ــﺎﺋ ــﺪ »ﻣ ـ ــﻦ أﻧ ـ ـ ـ ــﺎ؟!« ،و«ﻓ ـﻨ ـﺠ ــﺎن
ﻣــﺮﻫــﻖ« ،و«ﺧ ـﻠــﻒ اﻟ ــﺮﻣ ــﻮش« ،ﻧﻘﺘﻄﻒ
ﻣﻨﻬﺎ:
ﻟﻴﻞ ﻋﺎﺗﻢ
إﻧﻲ أرﻳﺪك ﻣﺜﻞ
ٍ
ً
ً
ﺿﻴﺎء ﺷﺎﻋﻼ
ﻳﺤﺘﺎج ﻧﻮرا أو
ً
ُ
زدﻧﻲ وﺻﺎﻻ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻓﺈﻧﻨﻲ
أﻫﻮى اﻟﻮﺻﺎل ﻓﻜﻦ ﻟﻘﻠﺒﻲ واﺻﻼ
ٌ ---ٰ
اﻟﻬﻮى
أرض ﺑﺴﺘﺎن
أﻧﺎ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ِ
ﺗﺴﺘﻨﺸﻖ اﻟﻌﺒﻖ اﻷرﻳﺞ إذا دﻧﺎ
ٌ
اﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ
ﺷﻮق
أﻧﺎ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ ُ ﱡ ِ
ِ
ﺑﺤﺮ ْ َ ِ
ﱠ
دﻳﻮاﻧﻜﻢ واﻟﺤﺐ ﻣﻨﻜﻢ دوﻧﺎ
وﻗــﺪﻣــﺖ اﻟـﻜــﺎﺗـﺒــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻤــﻮﺳــﻮي،
رﺋـﻴـﺴــﺔ ﺻــﺎﻟــﻮن اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ
ﻗﺼﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ :ﻣــﻦ ذا ﻛــﺮة ﺟــﺪي،
ﺑﻮﻓﻴﻪ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،وﺗﺎرة أﺧﺮى .وﻗﺼﻴﺪة
ﻣﻨﻬﺎ:
ﻟﻴﺘﻨﺎ ﺣﻴﻦ رﺣﻠﻨﺎ
دون ﺗﻮدﻳﻊ ﻣﻀﻴﻨﺎ
ﻟﻴﺘﻨﺎ ﻳﻮم اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ
ﻣﺎ ﺗﺼﺎﻓﺤﻨﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎ
وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺮواﺋﻴﺔ أﻟﻄﺎف اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ،ﺑﻨﺼﻴﻦ ﻛﺎن
ﻋ ـﻨــﻮان أﺣــﺪﻫـﻤــﺎ )ﻋ ــﻮد ﺛ ـﻘــﺎب( ﻳﺴﻠﻂ

اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹ ﻧـﺴــﺎن ﺿﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﻴﺘﻢ.

أدب اﻟﻄﻔﻞ
أﻣ ــﺎ أﻣ ــﻞ اﻟ ــﺮﻧ ــﺪي ،رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻟـﺠـﻨــﺔ أدب
اﻟـﻄـﻔــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ ،ﻓـﺘـﺤــﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ أدب
اﻟـﻄـﻔــﻞ وأﻫـﻤـﻴـﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻧ ـﺸــﻮء ﺟـﻴــﻞ ﻳﺤﺐ
اﻟﻘﺮاءة وﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺨ ـﺘ ــﺎم ﻣ ــﻊ ﻋــﺎﺋ ـﺸــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺠــﺮي،
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـﺠـﻠــﺔ
اﻟﺒﻴﺎن وأﻣﻴﻨﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺮت ﻋ ــﻦ ﺷـﻜــﺮﻫــﺎ
وﺗ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪﻋ ــﻢ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪود ﻣــﻦ
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺑﺎﺳﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح ﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ
اﻷدﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻴــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ،وﻋ ـ ﱠـﺒ ــﺮت ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣــﺮ ﻛــﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻟـ ــﻺﺑـ ــﺪاع ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ أﺷـ ـ ــﺮف دﺳ ــﻮﻗ ــﻲ
وإدارﺗ ـ ــﻪ ﻟـﻠـﻨــﺪوة وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ وﻓ ــﺪ راﺑـﻄــﺔ
اﻷدﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺷﻌﺮاء
وﻛـ ـﺘ ــﺎب اﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﻘ ــﺎء ﺛـﻘــﺎﻓــﻲ
وﻓ ـﻜــﺮي ،ﻳﺜﻤﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
ﻛ ـﻤــﺎ زار وﻓ ــﺪ راﺑ ـﻄ ــﺔ اﻷدﺑـ ـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ٢٦
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺼﺮح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ ،وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء
واﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺔ اﻷﻗ ـ ــﺪم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻗــﺪم
ً
اﻟــﻮﻓــﺪ درﻋـ ــﺎ ﺗــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺗﺴﻠﻤﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺴﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر.

أﺑﻞ» :رﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي« أﺣﻴﺎ اﻟﺘﺮاث
ُ
اﻟﺬي ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻨﺎؤﻧﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

أﻛﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻞ ،أن
ﻣﻌﺮض »رﺣﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي«
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻹرث
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،اﻟﺬي
ُﺟ ِﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻨﺎؤﻧﺎ
وأﺟﺪادﻧﺎ.

اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد
أﺑﻞ ﻣﻌﺮض "رﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث
اﻟـﺒـﺤــﺮي" ،اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮاث اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن واﻵداب ﻓﻲ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟـﻔــﻦ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺣﻀﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺒﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ـﻔ ــﻮدري ،ورﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻲ
أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻨ ــﺪي ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻋ ـﻀــﻮي ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﻨ ــﺎدي،
ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد أﺑ ـ ــﻮاﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ ،وﻋ ـﻠ ــﻲ
اﻟﺸﻤﻼن.
وﺑ ـﻌــﺪ ﺟــﻮﻟـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض،
ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر أﺑـ ــﻞ" :ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻹﻋــﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي
ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺑﺄن ﻧﻜﻮن ﺑﻴﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ
رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺷ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟــﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮر
أﺣـﻴــﺖ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ،
ﺗـ ـ ــﺮاث اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﺟ ـﺒ ــﻞ ﻋﻠﻴﻪ
أﺑ ـﻨ ــﺎؤﻧ ــﺎ وأﺟـ ــﺪادﻧـ ــﺎ ،وأن ﻳـﻜــﻮن
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺪرا ﻟـ ـﻠ ــﺮزق ،وأﻳ ـﻀــﺎ
اﻟﺘﺮاﺛﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ".
وأﺿ ـ ــﺎف أﺑ ــﻞ "ﻧ ـﺤــﻦ ﺑــﺪورﻧــﺎ
ﻧﺸﻜﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻫــﻢ ودﻋ ــﻢ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻹﺑ ـ ــﺮاز ﺗـ ــﺮاث اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻌﺒﺮة،
وأﻳﻀﺎ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﺑﻴﻬﻢ
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺮﻓــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ".
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟـﺠـﺒــﺮي ﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ﻳﺄﺗﻲ
اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻏـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ،وأن ﺗ ــﺪوم وﻳﺘﻮارﺛﻬﺎ

اﻷﺟ ـ ـﻴـ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺳ ــﺦ ﻣــﺎﺿــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ.

أﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي ،واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ،
وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻴــﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﻢ
ودورﻫ ـ ـ ــﻢ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺘ ــﺮاث ،واﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻣـﺴـﻴــﺮة ﻣﻦ
ﺳﺒﻘﻬﻢ ﻣــﻦ أﺟ ـﻴــﺎل ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ ،وأن
ﻳﺴﻌﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﻜﻮن
ﺣ ـﻴــﺎ وﺑ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺠــﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ
وﺣــﺎﺿــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،وﻓ ــﻲ ﻓﻜﺮ
وأذﻫﺎن اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ".
وأﺿــﺎف اﻟﻘﻨﺒﺪي "وﻻ ﻳﺨﻔﻰ
ﻣــﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑــﻪ اﻟـﻨــﺎدي ﻣــﻦ رﻋﺎﻳﺔ
ودﻋ ــﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ ،ﺑﺸﺄن رﺳﺎﻟﺘﻪ
ودوره وأﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ــﻪ وﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮاث اﻟـﺒـﺤــﺮي ،ﻣﻦ
واﻟﺪﻧﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،وﻣﻦ اﻟﻮزارات
واﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫـﻠـﻴــﺔ،
واﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ،
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم".
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺟﺎﻟﺖ واﻟﺘﻘﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﻮﺧ ــﺬة إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻣــﻦ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻮروث اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺬي
ﻗﺎل" :ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮي وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي
ﻓـ ــﻲ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺛ ـﻴ ــﺔ

ُ
زرت اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮاﺣﻞ أﺣﻤﺪ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻘﺎف وﻣﻌﻲ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ اﻹدارة
ﻓــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم .ﻛــﺎن اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ أﻳــﺎﻣـﻬــﺎ أﻣـﻴــﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﱠ
اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺠﻨﻮب ،وﻻ أﺗﺬﻛﺮ اﻵن أﻳﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ أو ﻣﺎذا ﺣﻞ
ﺑﻬﺎ ،رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻬﺎ.
أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺘﻨﺎ ﺳﺄﻟﻨﻲ اﻟﺴﻘﺎف ﻋﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺪوي ﻧﺤﻴﻞ
اﻟﺠﺴﻢ ،ﻃﻮﻳﻞ" ،أﺻﻔﺮ اﻟﻠﻮن" ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻠﺴﻘﺎف ،ﻳﻜﺘﺐ
ﺷ ـﻌ ــﺮا ﻣ ـﻐ ــﺎﻳ ــﺮا وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣ ـﻨ ــﻪ .ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪا .ﻓﻴﻮﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮاﺣﻞ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﻠﻴﺢ ،اﻟﺬي اﻗﺘﺤﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻟﻴﻘﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻻﻧﺘﺒﺎه .ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻛــﺎن ،ﻛـﻌــﺎدﺗــﻪ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎن ،وﻻ ﺗﻌﻠﻢ
أ ﻳــﻦ ﻫــﻮ ،ﻓﻴﻨﺠﻠﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻦ ﻳﻈﻬﺮ .ﻗﻠﺖ ﻟــﻪ " :ﻫــﺬا
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻔﻠﻴﺢ ،ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ،وﻟﻢ أره ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ".
اﺣﺘﻔﺖ أﻳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ
أﻣﺴﻴﺎﺗﻬﺎ ،واﺻﻄﺤﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻟﻺذاﻋﺔ
ﻹﻟﻘﺎء أﺷﻌﺎره.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎء ﻛﻮن ﺳﻠﻴﻤﺎن "اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﺪوي"
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ّ
ﻣﻜﻮن راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﺣﻴﻨﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻛﺎن
ﺷﺎﻋﺮا وا ﺣــﺪا ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟــﻪ ﻛـﻴــﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣــﺆ ﺳـﺴــﻲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،وﻣﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻔﻞ وﻣﺆﺗﻤﺮ.
ﻛـ ــﺎن اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺪو اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧ ــﺰﺣ ــﻮا ﻣــﻦ
ﺻﺤﺮاﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺤﺎم
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻓﻠﺠﺄوا إﻟﻰ أﺳﻬﻞ ﻃﺮق اﻟﺒﻘﺎء،
ﻟﻴﺠﺪوا ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻔﻂ،
ﻓﻬﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ وأﻗﻼم وأوراق ودﻓﺎﺗﺮ،
ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﺣ ــﺮﺻ ــﻮا ،وﻫ ــﺬه ﺣـﺴـﻨـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ،ﻋـﻠــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻛﻤﻦ ﻳﺠﻬﺰﻫﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮا.
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮص ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ،ﺳـﺘـﺒـﻘــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺠــﻮة ﺑـﻴــﻦ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺤﻀﺮي واﻷ ﺟـﻴــﺎل اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷول ،ﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻛــﻲ ﻳـﺨــﺮج ﻣﻨﻪ ﺟﻴﻞ ﻳﻜﻮن
را ﻓــﺪا ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻴﻘﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻓــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ .و ﺷـﻬــﺪت ﻧﻬﺎﻳﺔ
ُ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻇﻬﻮر ﻛﺘﺎب وﺷﻌﺮاء
وﻗﺼﺎﺻﻴﻦ اﺧﺘﻠﻄﻮا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ،و ﺣــﺮص ﺑﻌﺾ
ﺷﻌﺮاء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،ﻛﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﻴﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ "ا ﻟــﻮر ﺷــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ" ،ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
أﻗـ ــﻮل ﻫـ ــﺬا ،دون أن أﻧ ـﻜــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻀ ـﻐــﺎﺋــﻦ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎن
ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺿﺪ دﺧﻮل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ُ
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ .اﻟﻜﺘﺎب واﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن
اﻟﻴﻮم ﻳﺪﻳﺮون اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ دون ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،وﻳﺸﺎرﻛﻮن
ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ دون ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ،وﻳﻨﻈﻤﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺸﺎرﻛﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ا ﻟـﺜـﻘــﺎ ﻓـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺪو ﺣﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺎ ﻫﻲ
ُ
ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺪون ،وﻫﻢ اﻟﺠﻴﻞ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﻓــﺮزه ﻋﻦ
زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻣﻦ ﺣﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﻮص اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﻼء ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟـﻔـﻠـﻴــﺢ ﻣ ــﻊ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟـﻔـﻠـﻴــﺢ ،ﻓـﻜــﺎﻧــﺖ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻹﻗ ـﺼــﺎء
واﺿﺤﺔ ،ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎؤﻧﺎ ﺣﻴﻦ
اﻋﺘﻠﻮا اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺟﻴﻞ اﻷدﺑﺎء اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﻓﺮض ﻋﻤﻠﻪ اﻷدﺑﻲ؛
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ وﻋ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ ،وﻣ ــﺎ زال ﻳ ـﻨــﺎﺿــﻞ ،ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮض ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻣﻦ
اﻟـﺨــﺎرج إذا ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ ،وﻳﻨﺠﺢ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
ذﻟـ ــﻚ .وﻓ ــﻲ أﻏ ـﻠــﺐ اﻷﺣ ـﻴ ــﺎن ﺗــﺮﺿــﺦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ
واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻪ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻤﻠﻪ .ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻳﺒﺪأ أوﻻ
وﺛﺎﻧﻴﺎ وأﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻊ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﺣﺼﺎد

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﺗﺤﺪد  ٢٤اﻟﺠﺎري
ﻻﻧﻄﻼق ﻣﻬﺮﺟﺎن رﺑﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل أﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺴــﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺒﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮدري" :ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ
اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﺧ ـ ــﺎرج ﺳـ ــﻮر اﻟـ ـﻨ ــﺎدي،
وﻛ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻌ ــﺮوف ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻨــﺎدي
ﻳﻨﻈﻢ رﺣﻠﺔ اﻟﻐﻮص ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻨﺬ  30ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ رﻗ ــﻢ ،31
وأﺣﺒﺒﻨﺎ أن ﻧـﻌــﺮض اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ داﺧ ــﻞ اﻟـﻨــﺎدي
ﻣﻦ ﺻﻮر ﻟﺸﺒﺎب ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ أول
رﺣﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ رﻗﻢ  ،30وﻫﻨﺎك
أﻳﻀﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ رﺣـﻠــﺔ
اﻟﻐﻮص".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮدري أن "ﻫ ــﺬه
اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻫﺬا
اﻟﺘﺮاث اﻟــﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﺛﺎر ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
"أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺘﺮاث ،ﻓﺄﺣﺒﺒﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺪ أﻣﺠﺎده،
وأن ﻳﺸﺎرﻛﻨﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﺮﺣﺘﻨﺎ".
وأوﺿﺢ أن "اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﺮﻗــﺔ ﺑـﺤــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـﺒ ــﺎب
اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﻮص ،وﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ
ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
رﺣﻠﺔ اﻟﻐﻮص ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮض
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮوﺿــﺎت اﻟـﺤــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﺷﺒﺎب اﻟﻨﺎدي ،واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺪوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل".
أﻣـ ـ ـ ــﺎ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاث
اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﻨﺪي،
ﻓـ ـﻘ ــﺎل" :ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ﺗــﺄﺗــﻲ
اﻧ ـﺴ ـﺠ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻊ أﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮي ،واﻟـ ـ ــﺪور اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل إﺑ ـ ــﺮاز اﻟ ـﺘــﺮاث

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي

اﻟ ـﻨ ــﺎدرة ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻐﻠﺔ ،واﻟـﺒــﻮم
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﺑﺪأت ﻣﻬﻨﺘﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 68وأﺧﺬﺗﻬﺎ وراﺛﻴﺎ".
وأﺿﺎف اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،أﻧﻪ أﻋﻄﻰ
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب دورات ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻔــﻦ ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﺒﺎب
ﻓــﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓﻲ
آﺧ ــﺮ دورة ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــﻮم
ﻃﻮﻟﻪ  ،17اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺰﻣﻦ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ) 60ﻳﻮﻣﺎ( ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ" ﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ،وﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺒﻮم ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺒﺤﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮرﺳﻠﻲ،
ﻓﻘﺎل "ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وأﻃﻠﻘﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن ،وﻣـﻨـﻬــﺎ )اﻟ ـ ـ ــﺪواري(،
و)اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻒ( ،و)اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮت(،
و)اﻟﻌﺎﺷﻮري(".

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﻌﺮض ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  7ﻣﺎرس
اﻟﺠﺎري ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪدة،
ﻓ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻮم اﻷول ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻋــﺮﺿــﺎ

ﻟـﻔــﻦ ﺑ ـﺠــﺮي ﻣــﻦ ﺷ ـﺒــﺎب اﻟـﻐــﻮص
ﻓــﻲ اﻟ ـﻨــﺎدي ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﺮض
ﻟـ ـﻠـ ـﺼ ــﻮر ،وﻋـ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث
اﻟﺒﺤﺮي ،وﺗﻀﻤﻦ  4ﻣﺎرس )أﻣﺲ(
ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
"اﻟـ ـﻘـ ـﻔ ــﺎل" ﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﻮص )ﻳ ــﻮم
ﻋﻮدة ﺳﻔﻦ اﻟﻐﻮص إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ(،
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن دوﻟﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻧ ــﻮاﺧ ــﺬة
وﺷ ـﺒــﺎب ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮاث ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي ،وﻣـ ــﻦ إﻋ ـ ـ ــﺪاد وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﻨﻮﺧﺬة اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ
"أﺑﻮﻋﺪﻧﺎن".
أﻣﺎ  5ﻣﺎرس )اﻟﻴﻮم( ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورﺷﺘﻴﻦ؛ ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ
وﺗﺪرﻳﺐ ﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﻘﻼﻓﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻔﻦ( ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻼف ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ وﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﺤﺮﻓﺔ ﻃــﺮق اﻟــﺪﻳــﺎﻳـﻴــﻦ )ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺳ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـﻐـ ــﻮص ﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎر
اﻟـﻤـﺴـﻤــﻰ ﺑــﺎﻟــﺪﻳ ـﻴــﻦ( ،ﻣ ــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟ ـﻨ ــﻮﺧ ــﺬة اﻟـ ـﺸ ــﺎب ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب
اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎوي .أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ  6ﻣ ــﺎرس
ﻓـﺴـﺘـﻜــﻮن ورﺷـ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﺼﻮرﻳﻦ )ﻟﻬﻮاة وﻣﺤﺘﺮﻓﻲ ﻓﻦ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻻﻟﺘﻘﺎط
ﺻﻮر ﻟﻠﺤﺮﻓﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ(.

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ﺣﺪدت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮم
ً
اﻷﺣــﺪ )  24ﻣــﺎرس اﻟ ـﺠــﺎري( ﻣــﻮﻋــﺪا ﻻﻧـﻄــﻼق ﻣﻬﺮﺟﺎن رﺑﻴﻊ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ .وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺳﻮف
ﻳﺸﻬﺪ أﻣﺴﻴﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن
اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻴﺎل.
وذﻛـ ـ ــﺮت اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ أن رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﺸﺎرب
اﻟـﺸـﻌــﺮ ﻛــﻲ ﻳـﻠـﺒــﻲ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﺗ ـﺴــﺎع اﻟــﺬاﺋ ـﻘــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺮﻳــﺔ ﻟــﺪى
ً
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر .ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻓــﻲ ﻋــﺎﻣــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺸﻌﺮ راﺳﺦ ﻓﻲ وﺟﺪان اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﻏﻢ
ﻣــﺎ ﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻇــﻞ ﻫــﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻷﻗ ــﺮب ﻟــﻺﻧـﺴــﺎن .وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻴــﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻴﻮم اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻨﺬ
أﻋﻮام ﻋﺪﻳﺪة.
ً
وأﻛﺪ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﺄﺗﻲ أﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ "دﻳــﻮان اﻟﻌﺮب" اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺑﺮز
اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸدب اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج :أﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮي ﻓﻲ »اﻟﻤﻤﺮ«

ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻓﺎت »اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ«

١٩

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻗﻲ ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ »اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ
ﺑﻮﻗﺖ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻟﺪراﻣﻴﺔ.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻳﺘﺤﺪث ﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ »اﻫﻮ ده اﻟﻠﻲ ﺻﺎر«،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﻤﻤﺮ« وﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻗﺎﺑﻴﻞ«.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪي
اﻟﺨﻄﻴﺮة وﺗﻢ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺪوﺑﻠﻴﺮ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺧﺮى

ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ

* ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺐ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺳـ ــﻚ
ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح؟
 آﺧـ ـ ــﺮ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻗ ــﺪﻣـ ـﺘ ــﻪ ﻋـﻠــﻰاﻟﻤﺴﺮح ﻛﺎن ﻋﺎم  ،2009وﻣﻨﺬ
ذﻟـ ــﻚ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ وﻟـ ـ ـ ّ
ـﺪي اﺷ ـﺘ ـﻴــﺎق
ً
ﺷــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﻌــﻮدة إﻟـﻴــﻪ ﻣ ـﺠــﺪدا،
وﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ رﺷ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
ﻓ ــﻲ "اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻟ ـﻴ ــﺮ" ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﻳـ ـﺤـ ـﻴ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺨـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﺷ ـﻌ ــﺮت
ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺎدة ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
أن ا ﻟ ـﻤ ـﺴــﺮ ﺣ ـﻴــﺔ ﺳـﺘـﺠـﻤـﻌـﻨــﻲ
ﻣ ـﻌــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ،وﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻀـ ـ ـﻴ ـ ــﺮات ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺬ ﻋ ـ ــﺪة
أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ،وﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـ ــﺎﻷﺟ ـ ــﻮاء
واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮات ،وﻟـ ـ ــﺪي ﺛـﻘــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻌ ــﺮض ﺳـﻴـﻨــﺎل
إﻋـ ـﺠ ــﺎب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادات ﻣــﻦ
ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
*ﻛﻴﻒ وﺟﺪت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ؟
 ﻓﻨﺎن ﻣﺨﻀﺮم ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰاﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ
ﻹﺿﻔﺎء ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺤﺐ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﻤﻨﺢ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮه ،ﺛﻘﺔ
ﺑـﻨـﻔـﺴــﻪ ،وﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﻮف أﻣــﺎﻣــﻪ،
ً
واﺳ ـﺘ ـﻔــﺪت ﻣـﻨــﻪ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﺧــﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.
*أﻟـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ "اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻟ ـﻴ ــﺮ" ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮة
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪم أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟

 ا ﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻷ ﻣـ ـ ــﺮ أ ﺣ ــﺪاﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮاﺟ ـﻬ ـﻨــﺎ
ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـ ـﻨ ــﺺ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ،وأراﻫ ـ ـ ـ ــﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺪ ﻳــﻢ دوري ﺑـﻄــﺮ ﻳـﻘــﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮﻳﻖ
ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻓـﻠــﺪي ر ﻏـﺒــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪور ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ،
رﻏ ــﻢ ﺿ ـﻐــﻮط اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ أﻧ ــﺎ
ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ
ﻛــﺎ ﻣــﻞ ،وأ ﺗـﻤـﻨــﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ
اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺮد ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ً
ً
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺮض ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا.

ﻓﻴﻠﻢ وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
*ﻫـ ــﻞ اﻧ ـﺸ ـﻐــﺎﻟــﻚ ﺑـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ
"ا ﻫـ ــﻮه ده ا ﻟ ـﻠــﻲ ﺻ ــﺎر" ﺳﺒﺐ
اﻟﻀﻐﻂ؟
 ا ﻧـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻴ ــﺖ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﺼ ــﻮ ﻳ ــﺮدوري ﻓـ ــﻲ "ا ﻫـ ـ ـ ــﻮه ده ا ﻟ ـﻠ ــﻲ
ﺻ ـ ــﺎر" ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
وﻋــﺮﺿــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
ﻣـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻂ ﺑ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺎرﺿﺔ،
و ﻛــﺬ ﻟــﻚ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣــﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دوري ﻓـ ـ ــﻲ ﻓـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ "ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺮ"
ﻗـﺒــﻞ ﻓ ـﺘــﺮة ،واﻵن ﻻ أ ﻗ ــﻮم إﻻ
ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ دوري ﻓــﻲ "ﻗﺎﺑﻴﻞ"
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑــﺮو ﻓــﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﺻﺤﻴﺢ أن
اﻷﻣﺮ ﻣﺠﻬﺪ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺎن أن أ ﺿـ ـﺤ ــﻲ ﻣــﻦ
أﺟﻠﻬﻤﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻗﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج
* ﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ و ﺟ ـ ـ ـ ــﺪت رد ﻓ ـﻌ ــﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ دورك ﻓﻲ "اﻫﻮه
ده اﻟﻠﻲ ﺻﺎر"؟
 أ ﻧ ــﺎ ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺟ ــﺪا ﺑﺘﻔﺎﻋﻞاﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث
وﺑـ ـﻨـ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺣـﻘـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟـ ـ ــﻢ أﺣ ـ ـ ــﺰن ﻣــﻦ
إرﺟـ ـ ــﺎء ﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﻓ ــﻲ رﻣ ـﻀ ــﺎن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﻓ ــﻲ ا ﻟـ ـﺒ ــﺪا ﻳ ــﺔ ،وردود ا ﻟـﻔـﻌــﻞ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻌﺖ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ
ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺤــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑﻴﻦ
ﻓــﺮ ﻳــﻖ ا ﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ و ﺣ ــﺮ ﺻ ــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺑ ـ ــﺄدق اﻟ ـﺘـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ
ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
*ﺣ ـ ــﺪﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑـ ـﺘ ــﻚ
اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﻗﺎﺑﻴﻞ"؟

 ﻧــﻮاﺻــﻞ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻫــﻮ
ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟ ــﻰ أﻋـﻤــﺎل
اﻹﺛـ ـ ــﺎرة واﻟ ـﺘ ـﺸ ــﻮﻳ ــﻖ ،وﻛـﺘـﺒــﻪ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﻲ ﻣـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻔ ــﻰ ﺻـ ـﻘ ــﺮ،
و ﻛــﺮ ﻳــﻢ ﻳــﻮ ﺳــﻒ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ،
وﻣــﻦ إﺧ ــﺮاج ﻛــﺮﻳــﻢ اﻟـﺸـﻨــﺎوي
ﻓــﻲ أوﻟ ــﻰ ﺗـﺠــﺎرﺑــﻪ اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ،
ً
و ﻫــﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ
ﺗ ـﺠــﺎرﺑــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،وأﺷ ــﺎرك
ﻓـﻴــﻪ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﺪوح ،وأﻣﻴﻨﺔ
ﺧﻠﻴﻞ.
*ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ دورك؟
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أيﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن أ ﻗ ــﻮ ﻟ ــﻪ ان
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ
ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻼ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺑ ـﻄ ـﻌ ــﻢ
اﻟﺪراﻣﺎ ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎك
ﻣ ـ ـﻔـ ــﺎﺟـ ــﺂت ،وﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك أﺣـ ـ ــﺪاث
ﻣ ـﺘــﻼﺣ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺠ ـﻌ ـﻠــﻚ ﻣـﺘـﺸــﻮﻗــﺎ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺪث ﻻﺣﻘﺎ،
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛـ ـ ــﻢ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎرع
اﻷﺣﺪاث ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي.
*ﻣﺎذا ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ "اﻟﻤﻤﺮ"؟
 ا ﻧـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻴ ــﺖ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﺼ ــﻮ ﻳ ــﺮً
دوري ﻣ ــﺆ ﺧ ــﺮا  ،و ﻫ ــﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺛ ــﺮﻳ ــﺔ ،وأﻓ ـﺘ ـﺨــﺮ
ﺑـ ــﺄﻧـ ــﻲ واﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ أﻓ ـ ــﺮادﻫ ـ ــﺎ،
ﻓــﺎﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟ ــﻰ اﻷﻓ ــﻼم
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﻐﺎﻣﺮة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ،وﻳﺴﻠﻂ
اﻟـ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﻣ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ،
واﺷﻜﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺨﺮج ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺮﻓﺔ ،ﻣﺮورا
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻫـﺸــﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺲ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮﺑـ ــﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وا ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺳﻴﻌﺮض
ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ.
* ﺣـ ــﺪ ﺛ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻋ ـ ــﻦ دورك ﻓــﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ؟
 أﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮيﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﻓﺘﺮة ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف ،وﻫﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻢ اﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أو أﻋﻴﺸﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻛﻨﺖ ﺣﺮﻳﺼﺎ
ً
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮاء ة ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮا ﻋـﻨـﻬــﺎ
ﺧـ ــﻼل اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻳــﺶ
ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﻮﻳـ ــﺮ،
وأﺟ ــﺮﻳ ـﻨ ــﺎ "ﺑـ ــﺮوﻓـ ــﺎت" ﻛـﺜـﻴــﺮة
ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﻘــﺪم
اﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮر،
و ﻫ ـﻨــﺎ أود أن ا ﻟ ـﻔــﺖ اﻻ ﻧـﺘـﺒــﺎه
إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﺷ ــﺮﻳ ــﻒ ﻋــﺮﻓــﺔ،
ا ﻟــﺬي اﻫﺘﻢ ﺑــﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
رﻏﻢ ﻛﺜﺮة اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻀﺨﻤﺔ
واﻻﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺻ ــﻮر ﻧ ــﺎ ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺸــﺎ ﻫــﺪ ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث.

ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻗﻲ أزﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻟﺰﻣﻪ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺸﻬﺮ راﺣﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ.
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﻤﺎﻗﻲ ﺑﺤﻔﻞ زﻓﺎف ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻔﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺣــﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫــﺬه اﻻرﺗ ـﺒــﺎﻃــﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ
أن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻪ أﺧﺒﺮه ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻏﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺎز ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ وﺷﺮاﺋﺢ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﻤﺎﻗﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ﺧﻼل ﻟﻌﺐ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﺆﺧﺮا.

ﻳﺴﺮا اﻟﻠﻮزي ﺗﺼﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ »ﻛﻠﺒﺶ «٣

ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺻﻌﺒﺔ
*ﻫﻞ أدﻳﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ﺑﻨﻔﺴﻚ أم اﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﺪوﺑﻠﻴﺮ؟
 اﻟﻔﻴﻠﻢ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺻ ـ ـ ــﻮرت ﻋ ـ ـ ــﺪدا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻲ ،و ﻛــﺬ ﻟــﻚ ﺑــﺎ ﻗــﻲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ،وﻣ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ـﻨ ــﺎ اﺻ ـﻴ ــﺐ
ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺮ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ
ﻃ ـﻔ ـﻴــﻒ ،ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ أداء
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ ،ﻟ ـﻜــﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـﺸــﺎﻫــﺪ
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪودة ﺗ ـﻤ ــﺖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪوﺑﻠﻴﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻳﺴﺮا اﻟﻠﻮزي
دﺧ ـﻠــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ ﻳ ـﺴــﺮا اﻟـ ـﻠ ــﻮزي ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮا ﻣﻐﻠﻘﺎ
ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻛﻠﺒﺶ  ،"3ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺳﻮان.
وﺗـﺼــﻮر ﻳﺴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار  5أﻳــﺎم ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺟﺎزة ﻟﻨﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﺗﻮاﺟﺪت
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺳﻮان،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت أﺧﺮى.

ﻣﺠﺘﻤﻊ
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اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ دورة إﻋﺪاد ﻣﺪرب
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ دورة إﻋﺪاد ﻣﺪرب
ﻣﻌﺘﻤﺪ ) ،(TOTﻗــﺪﻣـﻬــﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻫﻢ د .ﻛﻠﺜﻮم ﻋﻮض ،ود .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ود .زﻳﻨﺐ اﻟﺼﻔﺎر،
ود .ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﻌـﻨــﺰي ،ود .ﻫﻨﺎء اﻟـﻤــﻼ ،واﻟﻤﻬﻨﺪس زﻳ ــﺎد ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﺪرب ﺷﺎﻫﻴﻦ.
وﻫــﺪﻓــﺖ اﻟ ــﺪورة اﻟــﻰ ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﺗــﺄﻫـﻴــﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻣـﻬــﺎرﻳــﺎ،
وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﻢ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺪاد اﻟﻤﺪرب ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﺗــﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ اﻗﻴﻢ ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ.
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻨﺰي

اﻟﻤﻬﻨﺪس زﻳﺎد

اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن واﻟﻤﺪرﺑﻮن ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ

روﺿﺔ اﻷﻃﻴﺎب ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
»أﻣﻴﺮﻧﺎ ﻓﺨﺮ وﺷﻌﺒﻨﺎ ذﺧﺮ«
اﺣﺘﻔﻠﺖ روﺿﺔ اﻷﻃﻴﺎب ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﺻـﻤــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺷـﻌــﺎر »أﻣـﻴــﺮﻧــﺎ
ﻓ ـﺨ ــﺮ وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻨ ــﺎ ذﺧـ ـ ـ ــﺮ« ،ﺗـﺤــﺖ
رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل زﻛﻴﺔ
أﺑ ـ ــﻞ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ــﺮوﺿ ــﺔ ﺣـﻨــﺎن
اﻟﻌﺒﻴﺪي ،واﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﺘﺤﻴﺔ اﻟﻘﻼف.
وﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ

ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗـﺠـﺴـﻴــﺪﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺑ ــﺮاﻋ ــﻢ روﺿـ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺎب ،إﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ »اﻟﺒﻮﺛﺎت«
اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل زﻛﻴﺔ أﺑﻞ وﻣﺪﻳﺮة اﻟﺮوﺿﺔ ﺣﻨﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪي

ﺻﻮرة ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ

أﻃﻔﺎل »اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« رﺳﻤﻮا ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺣ ـﺘ ـﻔ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ )ﺣ ـﻀــﺎﻧــﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ
وﺣ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـ ــﺬوي اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ(
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻛــﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
وأﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺰز اﻧ ـﺘ ـﻤــﺎء
اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ وﻃﻨﻬﻢ ،وﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺮﻳﻖ.
واﺳـﺘـﻘـﺒـﻠــﺖ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ورﺋﻴﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ د .ﺣﻨﺎن
اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺳﻔﺎرات

اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ واﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟــﺪى
دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وأوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻷﻣ ـ ــﻮر.
وﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﻞ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك أﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل
اﻟـﺤـﻀــﺎﻧــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
واﻟ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا
اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻛـﻤــﺎ ﺷ ــﺎرك أوﻟ ـﻴــﺎء اﻷﻣ ــﻮر
أﻃ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻓـﻨـﻴــﺔ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻴﻮن اﻷﻃﻔﺎل،
ﺣﻴﺚ رﺳﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺴ ـﻤــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻣــﺰ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻓﻘﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح

ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻬﺎ

ﻓﻨﺪق ﻣﻠﻴﻨﻴﻮم ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ
رﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻔـﻨــﺪق
ﻣ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﻮم ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺮﻓ ــﻲ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻋـ ــﻮﻳـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ
اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻟ ـﺨــﺎص اﻟ ــﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ
ً
اﻟﻔﻨﺪق ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ.
وﺷ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﻲ ﻛ ــﻞ
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ
ً
وﻧ ـ ـﺠـ ــﺎﺣـ ــﻪ ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻷﺟﻮاء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
وﻗﻀﺎء أﻓﻀﻞ اﻷوﻗﺎت.

اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﻧﻈﻢ
رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ

اﻟﺘﺮاﻛﻤﺔ ﱢ
ﻳﻜﺮم اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص
رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻷول
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺘﺮاﻛﻤﺔ ،وﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻼح
اﻟـﺒــﺮازي ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب ،وﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻵﺛﺎر د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،اﻟﺬي
ﺻﺤﺒﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة.
وﺟــﺎء ت ﻫــﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
وﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ،ﱠ
ﻛﺮم اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻷول اﻟﺘﺮاﻛﻤﺔ ،د .اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﻮده اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ.
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

اﻟﺴﺮﻳﻊ :أدﻋﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴﺮح
ﻣﻬﺮﺟﺎن »أﻳﺎم اﻟﺸﺒﺎب« ﻛﺮﻣﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﻓﻆ وﺟﻮاد وﻧﺠﻮم اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻴﺮي وﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل واﻟﺒﺪر

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﺮض »ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺪل اﻟﺴﺘﺎر«
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻳﺎم
اﻟﺸﺒﺎب اﻟـ .١٢

ﻧﻮﺻﻲ
ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺠﻬﻮد
ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﺑﺮ

اﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟ ـ ـ ـ  12ﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن أﻳـ ــﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب ،ﺗ ـﺤــﺖ ﺷـﻌــﺎر
"ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ" ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﻗ ــﺪم
ﻓ ـﻘــﺮات اﻟـﺤـﻔــﻞ ﺷ ـﻴ ـﻤــﺎن ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ ،وأﺧﺮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ
ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر.
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺳﺎﻣﻴﺔ
ﻟ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎت وﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺛﻢ أﻟﻘﻰ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻛﻠﻤﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح أﻛ ـ ــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺣ ــﺮص اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ آﻓــﺎق إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ واﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺮح.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗ ــﺮرت إﻳ ـﻔــﺎد اﻟ ـﻌــﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ
ً
أﺧﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟـﻤـﺴــﺮح اﻟـﺤــﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪه ﻓ ـ ــﻲ اﻷردن ﻓ ـ ــﻲ دور ﺗ ـ ـ ــﻪ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وأﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻗـ ـ ــﺮرت إﻳ ـ ـﻔـ ــﺎد اﻟـ ـﻌ ــﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻳﺎم اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﺑــﺪورﺗــﻪ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﺛـ ـ ــﻢ ﻋ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮراﻣـ ـ ــﺎ ﻋــﻦ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن وﻫ ــﻲ:

ً
"ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻹﻋ ــﺪام" ﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻮاﻋﻲ ،و"ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ"
ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،و"ﺻﺎﻟﺢ
ﻳ ـﻌ ــﻮد" ﻟـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ،
و"ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮد ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺮ" ﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ
"ﺟﺎﻟﺒﻮت" ،و"ﺳﻴﺮاوﻧﺠﻠﻮ" ﻟﻔﺮﻗﺔ
"ﺑــﺎك ﺳﺘﻴﺞ" ،و"ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻠﻢ"
ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب.
ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺳــﻮل
ً
ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ" :إن
اﻟﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺟﺎءت ﻟﺘﺆﻛﺪ أن
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﺒﻠﻮرة وﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،وإن
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ واﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ
ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ

اﻟﺮﻳﺲ :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺠﺎح أﻏﻨﻴﺔ »أﻧﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻹﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣ ـ ـﺠـ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻳﺲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
اﻟ ـﻐــﺎﻣــﺮة ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﺎح اﻟ ــﺬي ﺣﺼﺪﺗﻪ
أﻏـﻨـﻴــﺔ "أﻧ ــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ" اﻟ ـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ
اﻟ ـﺜــﻼﺛــﻲ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ،اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب اﻟـﻘــﺪﻳــﺮ
ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻏـ ـﻨ ــﺎم اﻟ ــﺪﻳـ ـﻜ ــﺎن وﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺎت اﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺲ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ
ردود اﻷﻓ ـ ـﻌـ ــﺎل اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ أﻏﻨﻴﺔ "أﻧﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ" اﻟﺘﻲ
أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون
اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ،وﺗ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
ﺗ ــﻮزﻳـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ .وﺗـ ــﻢ ﻋ ــﺮﺿ ـﻬ ــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺳــﻮاء
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑﻜﻞ ﻗﻨﻮاﺗﻪ أو ﻋﺒﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻨﻮات
ً
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺗ ــﺰاﻣ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻟـﻌـﻴــﺪ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﻤﺠﻴﺪ
وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
وأﺷﺎد ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ
ً
ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ وأﻳﻀﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻏـ ـﻨ ــﺎم اﻟ ــﺪﻳـ ـﻜ ــﺎن ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ

ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻳﺲ

أﻏﻨﻴﺔ "أﻧﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ" اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة.
وأوﺿـ ــﺢ أﻧ ــﻪ "ﺷــﺎرﻛ ـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬة
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺪد ﺑﺎرز ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺎن د .وﻟﻴﺪ ﺳﺮاب
ود .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ
دﻻل اﻟﻤﻼ ،واﻟﻔﻨﺎن ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮض،
وﻗﺎم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪﻳﻜﻮر ﺑﺪر اﻟﺮﺑﺎح،
واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻃﺎرق
اﻟـ ـﺴـ ـﺨ ــﺎوي ،وﺳ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻹﺧ ـ ــﺮاج
ﺟﻤﺎل اﻟﻠﻬﻮ ،وإﺧﺮاج د .ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ،
واﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.

اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻘــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﻜ ــﺮ واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺪع ﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ
وﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ،
وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﺬي
ﻳ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﻓ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻨ ــﺺ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ،
واﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺒــﺎط اﻟـﻤ ـﺤ ـﺘــﻮى اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ
ﻣﻨﻪ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
اﻷدﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﺧ ـﺸ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن
اﻟـ ـ ـ ــﺪورة ﺟـ ـ ــﺎءت ﻟ ـﺘ ــﺆﻛ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
اﻹﺧ ــﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟــﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ".

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
ﺛﻢ ﺻﻌﺪ إﻟﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح
د .ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺑـ ــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة وﻗﺮأ
اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت :وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ "ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
ً
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ،دﻋـﻤــﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب ا ﻟـﻤـﺴــﺮ ﺣــﻲ ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،وأن
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺨﺮج اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺬي
ﻳﺤﻖ ﻟــﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻹﺧـ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ
ً
ً
 18ﻋــﺎﻣــﺎ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ  ،21وأن ﻳﺘﻢ
ﺗــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
وﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ
وﺿــﻊ اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗ ـﻌــﻮد ﺑــﺎﻟـﻔــﺎﺋــﺪة

اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺮوض اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن".
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻋــﺮض ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺋﻲ
ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮﻣ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺮواد ،اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ﺛ ــﻢ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﻪ وﺳــﻂ
ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴ ــﻖ ﺣـ ـ ـ ــﺎر ،ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي
وﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺳــﻮل ،ﻟﻴﺮﺗﺠﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ" :اﻟﻴﻮم أﺣﺴﺴﺖ
ﺑ ــﺄن ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧﺼﻠﺔ
ً
ﻃ ـﻴ ـﺒ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺪا اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺎء واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
ً
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ،وأدرﻛ ـ ـ ـ ــﺖ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ وﻋ ــﻲ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ،
وأ ﻧـﺼــﺢ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﺪ
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي اﻟــﺬي أﺗﻮﺳﻢ ﻓﻴﻪ
اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ
ﻣﺴﺮﺣﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وأﻻ
ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ــﺮوض ﻓـﻘــﻂ أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
وﻧ ـﺨ ـﺒــﻮﻳــﺔ ،ﺑ ــﻞ ﺟ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺎرج ،ﻛ ــﻲ ﻳـﻌــﻮد
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻠﻤﺴﺮح".

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻔﺮق اﻷﻫﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﻜﺮم اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻧﺠﻠﻪ ﻣﻨﻘﺬ

وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ إﻟـ ــﻰ" :ﻣ ــﻮازﻧ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم
 ،1963ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ  3آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ،وﺗﺼﺎﻋﺪت إﻟــﻰ  16أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻋﺎم  1966إﻟﻰ أن ﺗﺮك ﺣﻤﺪ
اﻟﺮﺟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون،
ً
ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻔﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻣﻨﺬ
ً
ً
 50ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﺰد اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻓﻠﺴﺎ
ً
واﺣ ــﺪا ،وﻛــﺄن دﻋــﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋـﻨــﺪ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻌ ــﺎم وﻋ ـﻨــﺪ اﻟــﺮﺟـﻴــﺐ،
أدﻋﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴﺮح".
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ رﺟ ــﻞ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﻔــﺎرﺳــﻲ ،واﻟﻜﺎﺗﺐ

اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻓﻆ
واﻟـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻧــﻲ
د .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ﺑــﻦ ﺟ ــﻮاد ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻨـﺠــﻮم ﺧــﺎﻟــﺪ أﻣـﻴــﻦ وﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﻲ وﻣـ ـﻨ ــﻰ ﺷـ ـ ــﺪاد وﻋ ـﻠ ــﻲ
اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨــﻲ وﻣـﻴـﺜــﻢ ﺑ ــﺪر وﺷـﻬــﺎب
ﺟﻮﻫﺮ واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﺪاود.
ً
وﺣﻈﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ د.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﺑﺮ )رﺋﻴﺴﺎ( ،وﻋﻀﻮﻳﺔ
د .ﻧﻮرة اﻟﻌﺘﺎل ،واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﻤﺎح،
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ،
واﻟﺪﻳﻜﻮرﻳﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻼل ،وﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪي ،ود .أﺣﻼم
ﺣﺴﻦ ،ود .اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺤﻤﺎدي ﻣﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻓﻬﺪ
اﻟﺤﺎرﺛﻲ ،اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺎزن
اﻟـﻐــﺮﺑــﺎوي ،اﻟﻔﻨﺎن اﻟـﺴــﻮري ﺑﻼل
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻲ.
وﻛﺎن ﻣﺴﻚ اﻟﺨﺘﺎم ﻣﻊ ﻋﺮض
"ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﺴ ــﺪل اﻟـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎر" ﻟـﻔــﺮﻗــﺔ
ﻣـﺴــﺮح اﻟـﺸـﺒــﺎب ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﺗﻐﺮﻳﺪ
اﻟﺪاود ،وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ،
وﺗـﻤـﺜـﻴــﻞ ﺣ ـﻨــﺎن اﻟـﻤـﻬــﺪي وﻓﻬﺪ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎي وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎري اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻴ ـﺒــﻞ،
وﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺿـ ـﻴ ــﻮف اﻟ ـﺸ ــﺮف
ﻳـﻌـﻘــﻮب ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ وﻋ ـﻠــﻲ اﻟﻌﻠﻲ
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدق ﺑـ ـﻬـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ وﻋـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﺸﺸﺘﺮي ،وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎ
ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪ أن
ً
ﺗﺨﻔﺖ اﻷﺿــﻮاء إﻳــﺬاﻧــﺎ ﺑﺈﺳﺪال
اﻟـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎر وﻣ ـ ـﻐ ـ ــﺎدرة اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر
وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳــﺮاه اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
ﻓ ــﻲ أﺟ ـﻤــﻞ ﻟـﺤـﻈــﺎﺗــﻪ ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﻟ ــﻖ
واﻟ ـﺘ ـﺘــﻮﻳ ــﺞ واﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻢ وﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺼﻔﻴﻖ.

ّ
اﻟﺮوﻳﻌﻲ ودوارة دﺷﻨﺎ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ
"أﻳﺎم اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب" ،أﻗﻴﻤﺖ ﺟﻠﺴﺔ
ﺣــﻮارﻳــﺔ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان "رؤﻳ ــﺔ اﻟﻤﺨﺮج
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺺ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ"،
وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮج د .ﻋﻤﺮو
دوارة واﻟـﻔـﻨــﺎن واﻟـﻤـﺨــﺮج اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﻳﻌﻲ وأدارﻫــﺎ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﻔﺮح
اﻟﺸﻤﺮي.
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ،اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﻳﻌﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺮح ،اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج ﻛﺎرﻟﻮس
ً
ﺳﻴﻠﺪران ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻓﻴﻬﺎ اﺟﻮﺑﺔ ﻛﺜﻴﺮة
ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﺗﺴﺎء ل اﻟﺮوﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺮج
وﻋﻦ أي ﻣﺨﺮج ﻧﺘﺤﺪث؟ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺨﺮج
ﻣﺘﺮﺟﻢ وﻣﺨﺮج ﻗﺎرئ وﻣﺨﺮج ﻣﻔﺴﺮ،
ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎه إﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻠﻰ
ً
إدارة اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺴــﺮح ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ً
أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ا ﻟـﻤـﺴــﺮ ﺣـﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ر ﻫـﻨــﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ رﻫﻴﻨﺔ
ﺑﻤﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ
اﻟﻤﺨﺮج ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أن ﻓﻀﺎء
اﻟـﻌــﺮض ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺮح أو ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣ ـﻐ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ،واﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎن ﻳـ ـﻜ ــﻮن داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻔﻴﺔ أو ﺻﻮرة.
وﻗـ ــﺎل إن أﻏ ـﻠــﺐ اﻟـﻤـﺨــﺮﺟـﻴــﻦ ﻳـﻜــﻮن
ً
ﻋ ـﺒ ــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻨــﺺ ،ﻷن اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻳ ـﺠــﺐ أن

اﻟﺮوﻳﻌﻲ واﻟﺸﻤﺮي ودوارة أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ
ً
ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪا وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻨﺺ
ﻓــﻲ اﻋ ــﺎدة اﻟـﺤـﻴــﺎة إﻟـﻴــﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺮح،
ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧ ــﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺟــﺪا ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ
ﻣﺨﺮﺟﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ وﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﺷﻴﺎء
ً
وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪه اﻟﺤﺲ اﻟﻔﻨﻲ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ.
ﺑ ــﺪوره ،أﻛــﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ د.
ﻋﻤﺮو دوارة أن دور اﻟﻤﺨﺮج ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣــﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﻘﻮم اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﻮص ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ،

ﺣﺴﺐ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻘﺮاء ة اﻟﻨﺺ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "اﻟـﻤـﺨــﺮج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫــﻮ اﻟﻤﻔﻜﺮ ،ﻻ
أن ﺗ ـﻀــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺺ
ً
أﻣ ــﺎم اﻟـﻤـﺨــﺮج ،ﻟﻜﻲ ﻳﺨﺘﺎر ﻧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﻓﻲ أن ﻳﺒﺤﺚ
ﻋــﻦ اﻟـﻨــﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟــﻪ ،وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﺨﺮج وأﺻﺒﺢ
اﻵن ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺠﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ".
وأﺷ ــﺎر دوارة إﻟــﻰ أن أﺧـﻄــﺮ أﻧــﻮاع
اﻟـﻤـﺨــﺮﺟـﻴــﻦ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج اﻟـﻤـﻌــﺎرض
ﻏﻴﺮ اﻷﻣـﻴــﻦ ،واﻟ ــﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻹﺧــﺮاج

ً
ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮه ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج أن ﻳـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ﻣﺎ
ﻳ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻓ ـﻜ ــﺮه وﻻ ﻳ ـﺸ ــﻮه اﻟ ـﻨ ـﺼــﻮص
اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،وﻳـ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ أن ﻳ ـﺨــﺎﻃــﺐ
ﺟﻤﻬﻮره وﻳﺤﻘﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﻔﻜﺮه ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﺘـﻌــﺔ اﻟـﺴـﻤـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺒـﺼــﺮﻳــﺔ
واﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻧﺺ ﻣﺤﻜﻢ
اﻟﺼﻨﻊ ،وﻫﺬا دور اﻟﻤﺨﺮج وإﻻ ﺳﻴﻜﻮن
ً
اﻟﻤﺨﺮج ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
وﺗﺎﺑﻊ" :أرﻓﺾ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺨﺮج ﺗﺤﺖ
اﻟﻀﻐﻮط ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺳﺎءة
اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ،وﻫـﻨــﺎك
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار ،وﻫﻮ
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺨﺮج ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ اﻻدوار ،ﻷن ﺗﺜﻘﻴﻒ
اﻟﻤﻤﺜﻞ وﺻﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺬي
ً
ﻻﺑ ــﺪ ان ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻔ ـﻜــﺮا وﻳ ـﻘ ــﻮد اﻟـﻌـﻤــﻞ
وﻳـﺼـﻘــﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟــﺪراﺳــﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ".
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﺗﻢ
ﺗ ـﺒ ــﺎدل وﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ وإﺑ ـ ــﺪاء اﻵراء
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺮح.

»ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ« أﺣﻴﺖ أﻣﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻜﺸﻮف
اﻟﻜﻮﻳﺖ أول ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻐﺠﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻦ ﺣﻔﻞ »ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ«

ﺑـﺤـﻀــﻮر ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮي ﻻﻓ ــﺖ أﺣ ـﻴــﺖ اﻟـﻔــﺮﻗــﺔ
اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺟـﻴـﺒـﺴــﻲ ﻛـﻴـﻨـﻐــﺰ -أﻧ ــﺪرﻳ ــﻪ رﻳـﻴــﺲ
ً
ً
ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻜﺸﻮف
ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن "ﻻﺑﺎ".
ووﺳﻂ ﺗﺠﺎوب اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻼﻓﺖ واﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻣﺘﺰﺟﺖ اﻷﻟﻮان اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻼﻣ ـﻨ ـﻜ ــﻮ واﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺎ واﻟ ـ ـﺒـ ــﻮب اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺸﺘﻬﺮون ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
وﻏﻨﻮا ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﺎراﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ Alegria,
 Caramba,Bàilame,Bamboleوﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻﻗﺖ
ً
ً
ﺣﻤﺎﺳﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺤﻔﻞ ﻋﺎد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻠﻐﻨﺎء
ً
ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﺗـﻘــﺪﻳــﺮا ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻌﻬﻢ
ً
وﺗـﻌـﺒـﻴــﺮا ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﺑــﺈﺣـﻴــﺎء ﻫــﺬا اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻗﺔ ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ
"ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﺟ ــﻮس" ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ ﻟـﺤــﺪﻳـﻘــﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ
وأﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ "ﻻﺑ ـ ــﺎ" وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟـ ــﺬي وﺻ ـﻔــﻪ ﺑــﺎﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ ،ﻛـﻤــﺎ ﺷﻜﺮ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ــﻼﻓـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣـﻀــﺮ
ً
ﻣﺸﺪوﻫﺎ ﻟﺴﻤﺎع ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ.
وﻧﻮه ﺑﺄن اﻟﻜﻮﻳﺖ أول ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ أو ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﺑ ــﺄن ﻣـﺤـﻄـﺘــﻪ اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ

ً
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺮح اﻷوﺑﺮا وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ ﻏﺪا،
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻈﻞ اﻷﻓﻀﻞ وﺳﺘﻈﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻬﻮره ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺟﻴﺒﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ وﺗـﻌـﻨــﻲ "ﻣـﻠــﻮك
اﻟ ـﻐ ـﺠ ــﺮ" ،وﻫـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ
آرل وﻣﻮﻧﺒﻠﻴﻴﻪ ﻓــﻲ ﺟـﻨــﻮب ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ وﻳ ــﺆدي
أﻋﻀﺎؤﻫﺎ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﻔﻼﻣﻨﻜﻮ ﺑﻠﻬﺠﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻟﺪوا ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﺈن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺘﺎﻧﻮس
ﻏﺠﺮ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ّﻓﺮوا ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ .1930

ﺧﺒﺮﻳﺎت
رﺣﻴﻞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻮﻫﻮب ﻋﻦ  ٨٠ﻋﺎﻣﴼ

ﻧﻌﺖ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﺜﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻮﻫﻮب،
اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻦ
ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ  ٨٠ﻋﺎﻣﴼ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن
ً
اﻟﺮاﺣﻞ ﻛﺎن ﻓﻨﺎﻧﴼ وﻣﻤﺜﻼ
ﻣﺴﺮﺣﻴﴼ ﻗﺪﻳﺮﴽ "ﺷﺎرك ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳌﺤﺘﺮﻓﻲ اﳌﺴﺮح وﻏﺮﻓﺔ
اﳌﻤﺜﻠﲔ" .ﺑﺪأ ﻣﻮﻫﻮب ،اﳌﻮﻟﻮد
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻣﺸﻮاره ﻣﻊ
اﳌﺴﺮح ،اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك
ﻓﻲ اﻷﻓﻼم اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ
اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺜﻞ "اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻔﺎح" ﻋﺎم ١٩٦٨
ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﲔ أﺣﻤﺪ اﳌﺴﻨﺎوي
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎزي و"ﺷﻤﺲ
اﻟﺮﺑﻴﻊ" ﻋﺎم  ١٩٦٩ﻟﻠﻤﺨﺮج
ﻟﻄﻴﻒ ﻟﺤﻠﻮ .ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ "ﺷﺠﺮة اﻟﺰاوﻳﺔ" و"ﺧﻂ
اﻟﺮﺟﻌﺔ" و"اﻟﺴﺎس" و"اﻟﺜﻤﻦ"
و"وﻻد ﻣﺮزوق" و"ﻣﻦ دار ﻟﺪار".
وأﻋﻠﻦ ﻣﻮﻫﻮب ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ اﻋﺘﺰال اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﻮار اﻣﺘﺪ  ٥٨ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻦ واﻟﻈﺮوف
اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﺗﻲ ﺑﻴﺮي

ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﺗﻲ ﺑﻴﺮي،
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ ﻣﺆﺧﺮﴽ أن ﻛﺎﺗﻲ
ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف
ﺿﺨﻢ ﻣﻊ ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻲ أورﻻﻧﺪو ﺑﻠﻮم ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ دﻳﺰﻧﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻣﻮﻗﻊ
"ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻛﻮب" ﻣﺎ ﺗﺮدد،
ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻗﺼﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ.
وﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ،أﻋﻠﻨﺖ
ﻛﺎﺗﻲ ﺑﻴﺮي وأورﻻﻧﺪو ﺑﻠﻮم
ﺧﻄﺒﺘﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي
ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﺘﺴﺒﺐ أن
اﻟﻨﺠﻤﲔ ﺗﺤﻮﻻ ﻟﻀﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت.
وﺑﺪأت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻮﻗﻊ
" "LIFE & STYLEﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻳﺆﻛﺪ أن ﺑﻴﺮي ﺗﺨﻄﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﺣﻠﻢ ،وﺳﺘﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻧﺤﻮ
 ٥ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ،وﺳﻴﻘﻮم
ﺑﻠﻮم وﺑﻴﺮي ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر
ﻃﺎﺋﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﻳﻦ،
وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ ﻛﻴﺖ ﻫﻴﺪﺳﻮن،
وﺟﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن ،وﻣﺎﻳﻠﻲ
ﺳﺎﻳﺮوس ،ودوﻟﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻮن،
وإﻟﺘﻮن ﺟﻮن.

ﺗﻤﺒﺮﻟﻴﻚ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻜﻞ ﻟﺤﻈﺔ
ﻣﻊ ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺑﻴﻞ

ﻧﺸﺮ اﳌﻐﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﺟﺎﺳﺘﲔ ﺗﻤﺒﺮﻟﻴﻚ ،رﺳﺎﻟﺔ
رﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ اﳌﻤﺜﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺑﻴﻞ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟـ،٣٧
ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻜﻞ
ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ "ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﺖ
ﻣﻴﻮزﻳﻚ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳌﻌﻨﻲ
ﺑﺄﺧﺒﺎر اﳌﺸﺎﻫﻴﺮ ،ﻋﻦ ﻧﺠﻢ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟـ "آر آﻧﺪ ﺑﻲ"
واﻟﺒﻮب ) ٣٨ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد زوﺟﺘﻪ
اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻣﺎرس ،إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﺤﻈﻮظ ﺟﺪا ﺑﺴﺒﺐ زواﺟﻪ
ﻣﻨﻬﺎ.
وﻧﺸﺮ ﺟﺎﺳﺘﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،وﻛﺘﺐ
أﺳﻔﻠﻬﺎ" :أﻧﺖ أﻛﺜﺮ إﻧﺴﺎن
راﺋﻊ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ .ﻓﺄﻧﺖ
ﺗﺠﻌﻠﻴﻨﻲ أﺑﺘﺴﻢ وأﺿﺤﻚ
وأﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ
أﺗﺨﻴﻞ".
وأﻛﺪ اﳌﻐﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ" :أﻋﺘﺰ
ﺑﻜﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻌﻚ ،وﻻ أﻃﻴﻖ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻀﺎء
ﺳﻨﻮات ﻛﺜﻴﺮة أﺧﺮى ،وأﻧﺎ
أﻓﻌﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺳﻌﻴﺪ".
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واإلمارات ،تطرق وزير
خارجية روسيا سيرغي
الفروف مع نظيره القطري
محمد بن عبدالرحمن في
الدوحة ،إلى عدد من المواضيع
المهمة بالمنطقة ،أبرزها
األزمة الخليجية والمبادرة
الكويتية السامية لحلها.

ب ـح ــث وزي ـ ـ ـ ــرا خ ــارجـ ـي ــة قـطــر
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني ،وروسيا سيرغي الفروف في
الدوحة أمس ،جملة من الملفات،
منها العالقات الثنائية واألزمــة
الخليجية والـحــل السياسي في
سورية وتسوية الصراع العربي-
اإلسرائيلي.
وقبل وصوله إلى الكويت في
جولة تشمل السعودية واإلمارات،
أش ــار الف ــروف إلــى أن محادثاته
في قطر تناولت األزمة الخليجية
في ضــوء الــرؤيــة الروسية بشأن
األمن اإلقليمي في منطقة الشرق
األوسط.
وجدد وزير الخارجية القطري،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مــع نظيره
"للدخول في
الروسي ،االستعداد ّ
حوار إيجابي عقالني بناء بشأن
حل األزمة الخليجية" المتواصلة
منذ منتصف  2017بين الدوحة
م ــن ج ـهــة والـ ــريـ ــاض وأبــوظ ـبــي
والمنامة ،باإلضافة إلى القاهرة
من جهة أخرى.
وق ـ ـ ــال بـ ــن ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن إن ــه
"ال وج ــود ألي تـحــركــات جــديــدة
ب ـشــأن األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،ســوى
جهود أمير الكويت الشيخ صباح
ً
ال ـج ــاب ــر" ،م ـع ـت ـبــرا أن "اس ـت ـمــرار
منهجية وسياسة دول الحصار
الحالية ال يبشر بوجود حل".
ً
وأكد أن "هناك جهودا أميركية
إلنهاء هذه األزمة ووضع حد لها"،
لـكــن "ال يــوجــد ت ـحــركــات عملية
تثبت وجود أي تغيير في موقف
دول الحصار".

عالقات ثنائية
وعلى صعيد العالقات الثنائية،
أكد الفروف أن بوتين قبل الدعوة
لزيارة قطر أسوة بدعوات لزيارة
عــدد مــن دول المنطقة ،وال يــزال
موعد الزيارة قيد التنسيق.

وإذ أوضـ ــح ب ــن عـبــدالــرحـمــن
أن "ال ـ ــدوح ـ ــة ت ـب ـح ــث إم ـكــان ـيــة
ش ــراء منظومات الــدفــاع الجوي
الــروسـيــة  S400لكنها لــم تتخذ
ه ــذا ال ـق ــرار ال ـس ـيــادي ب ـعــد" ،أكــد
الف ــروف استعداد موسكو لبيع
المنظومة لقطر إذا طلبت ذلــك،
ً
مشيرا كذلك إلــى اتـفــاق البلدين
على مواصلة التنسيق في سوق
الطاقة العالمية.
وإذ ثمنت قطر الدور الروسي
في ملف المصالحة الفلسطينية
بـيــن حــركـتــي "ح ـم ــاس" و"ف ـت ــح"،
أعلن الف ــروف استعداد موسكو
الستقبال الــرئـيــس الفلسطيني
محمود عباس ورئـيــس ال ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو،
لبدء حوار دون أي شروط مسبقة
لتجاوز طريق التسوية المسدود
بأسرع وقت.

حل سياسي
وشدد وزير خارجية قطر على
االلتزام بوجود حل سياسي في
ً
س ــوري ــة يـقـبـلــه شـعـبـهــا ،مــؤكــدا
أن الدوحة لم تغير موقفها إزاء
عودة دمشق إلى الجامعة العربية
ألن أسباب تعليق عضويتها ،ما
زالت قائمة ،ولم يحدث أي شيء
لتغيير.
وغداة إعالن نتنياهو عن اتفاق
م ــع بــوت ـيــن ع ـلــى تـشـكـيــل فــريــق
مشترك لسحب القوات األجنبية
من سورية وفي مقدمتها إيران،
اعـ ـتـ ـب ــر الف ـ ـ ـ ــروف أنـ ـ ــه ال حــاجــة
لـتـشـكـيــل أي م ـج ـم ــوع ــات عمل
ج ــدي ــدة ح ـ ــول س ــوري ــة ف ــي ظل
وج ـ ــود إط ـ ــار ف ــاع ــل مـتـمـثــل في
عملية أستانة ،دون أن يستبعد
إمكانية توسيعها.
وقـ ــال الف ـ ــروف ،ف ــي الـمــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي" ،يـ ــوجـ ــد مـ ــا يـكـفــي
مــن أط ــر وآل ـي ــات لمعالجة أزمــة

بن عبدالرحمن والفروف في الديوان األميري بالدوحة أمس (أ ف ب)
ســوريــة وأهـمـهــا عملية أستانة
بوساطة تركيا وروسيا وإيران،
وت ـحــت مــراق ـبــة األمـ ــم الـمـتـحــدة
واألردن والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة،
ً
ق ـبــل ان ـق ـط ــاع مـمـثـلـيـهــا ،فـضــا
عن أدوات المبعوث األممي غير
بيدرسون واتصاالت رباعية ،من
روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا،
والمجموعة الـمـصـغــرة ،وكذلك
التواصل العسكري بين موسكو
وواشنطن.
وف ــي وق ــت الح ــق ،استعرض
أمير دولــة قطر الشيخ تميم بن
حمد مع وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أبرز المستجدات
إقليميا ودوليا ،السيما تطورات
األوضاع في كل من سورية وليبيا
وال ـص ــوم ــال ،إضــافــة إل ــى األزم ــة
الخليجية.
وانتقل الفروف إلى السعودية،

حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـمـم ـلـكــة ع ــادل
ً
ً
الجبير ،وعقدا مؤتمرا صحافيا
ً
مشتركا ،قال فيه الجبير ،ردا على
سـ ــؤال ،إن ــه مــن المبكر الحديث
ع ــن إع ـ ــادة ال ـس ـف ــارة الـسـعــوديــة
ً
إلى دمشق ،معتبرا أن هذا األمر
مرتبط بتقدم العملية السياسية.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات ـ ـ ــه م ــع
ن ـت ـن ـيــاهــو األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
اشـتــرط بوتين مـشــاركــة النظام
الـســوري فــي فريق بقيادة أمين
مجلس األمــن الروسي نيكوالي
ب ــات ــروش ـي ــف وم ـس ـت ـشــار األم ــن
ال ـق ــومــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي مـئـيــر بن
شبات لمراقبة انسحاب القوات
األجنبية وفي مقدمتها اإليرانية
من سورية.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـل ـف ــزي ــون الــرس ـمــي
اإلسرائيلي (كان) ،فإن "بوتين فتح

الـبــاب أمــام مشاركة ممثلين عن
ً
المعارضة السورية" ،موضحا أن
إسرائيل لم ترد بعد على المقترح
ال ــروس ــي بـهــذا ال ـشــأن واعـتـبــرت
الـفــريــق الـمـشـتــرك والـمـشــاركـيــن
ً
ً
فيه ق ــرارا مبدئيا سيتم االتفاق
ً
حوله والكشف عنه الحـقــا .وفي
وق ــت س ــاب ــق ،أعـلـنــت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زخاروفا أن جولة الفروف
تتضمن لقاءات مع قادة الكويت
وال ـس ـع ــودي ــة وق ـط ــر واإلمـ ـ ـ ــارات
ومباحثات مع وزراء خارجياتها
حـ ـ ــول س ـب ــل ت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
الثنائية وتعزيز عالقات التعاون
المتعددة الجوانب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت زخـ ـ ـ ـ ــاروفـ ـ ـ ـ ــا أن
ً
المباحثات ستتركز أيضا على
سير تنفيذ اتفاقيات تم التوصل
ً
إليها سابقا على أعلى المستويات

وتنفيذ المشاريع ذات المنفعة
المتبادلة في مختلف المجاالت
وت ـن ـش ـيــط الـ ــروابـ ــط اإلن ـســان ـيــة
والـثـقــافـيــة ،بــاإلضــافــة لمناقشة
تطور األوضاع في الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا والـتــركـيــز على
ضــرورة حل النزاعات بالوسائل
السياسية والدبلوماسية على
أساس مراعاة المصالح المتبادلة
ووفـقــا لـمـبــادئ الـقــانــون الــدولــي
وميثاق األمم المتحدة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات
ستتمحور حول اإلعداد لالجتماع
الوزاري لمنتدى التعاون الروسي
 ال ـع ــرب ــي بــال ـعــاص ـمــة مــوسـكــوفي  17أبريل المقبل ،إضافة إلى
استئناف العمل في إطار مجلس
ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي لروسيا
ودول مجلس التعاون.
(عواصم -وكاالت)

دمشق تتأهب لمعركتين مع «النصرة» و«داعش»
• تنسيق أميركي  -روسي لتفادي التصادم • جيفري يبحث مع أنقرة االنسحاب

صورة متداولة لمقاتلين من «داعش» لـدى «قسد»

غــداة دعــوتــه المدنيين ،عبر رسائل
ن ـص ـيــة ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواتـ ــف ،إل ـ ــى مـ ـغ ــادرة
مناطق في حماة وإدلب ،يتأهب الجيش
ّ
الـســوري لشن عملية انتقامية واسعة
في تلك المناطق ّضد "جبهة النصرة"،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ــرق ــب م ـع ــرك ــة مـمــاثـلــة
تستهدف "داعـ ــش" فــي بــاديــة السخنة
ً
بأقصى ريف حمص الشرقي ،وتحديدا
على اتجاه المحاور والجيوب الممتدة
بين منطقتي حميمة.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر
عـسـكــريــة ،أن الـجـيــش ب ــدأ تـحـضـيــرات
نـهــائـيــة لـعـمـلـيــة واس ـع ــة ب ــري ــف حـمــاة
الشمالي ،تزامنا مــع إطــاقــه صواريخ
استهدفت مواقع "النصرة" في اللطامنة
والكركات ومعركبة والزكاة وباب الطاقة

حماة
والحويز وقلعة
المضيق بريفي ّ
ً
الشمالي والغربي ،ردا على هجوم تبنته
جماعة "أنـصــار التوحيد" على حاجز
المصاصنة ،وأسفر أمس األول عن مقتل
نحو  40عنصرا من النظام.
في المقابل ،نفذت فصائل المعارضة
أمـ ــس األول عـمـلـيــة م ـبــاغ ـتــة ف ــي جبل
التركمان بالالذقية .وأك ــدت "النصرة"
مقتل ضابط إيراني و 4عناصر من قوات
النظام وإيقاع خسائر كبيرة.
وفــي ديــر ال ــزور ،رزحــت آخــر بقعة ال
تــزال خاضعة لسيطرة تنظيم "داعــش"
تحت وابل من النيران ،في اليوم الثالث
من بدء قوات سورية الديمقراطية (قسد)
هجومها األخير بدعم أميركي على بلدة
الباغوز.

ً
ومـ ــع اس ـت ـس ــام ن ـحــو  150ع ـن ـصــرا
من "داعــش" ،تقدمت "قسد" أمس بحذر
داخ ــل الـبــاغــوز ،بعد اتهامها التنظيم
باستخدام المدنيين المتبقين معه في
مساحة ال تتجاوز نصف الكيلو كدروع
بشرية ،مترقبة عمليات إجالء إضافية.
وفي كلمته األولى منذ سنوات أمام
االتـحــاد البرلماني العربي في األردن،
ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس الـشـعــب ال ـس ــوري،
ح ـم ــودة ص ـب ــاغ ،أم ــس األول أن "نـصــر
ً
س ــوري ــة س ـي ـكــون إي ــذان ــا ل ـ ــوالدة نـظــام
ً
عــالـمــي أكـثــر ت ــوازن ــا عـلــى أش ــاء نظام
القطب الواحد".
دول ـي ــا ،الـتـقــى رئ ـيــس هـيـئــة األرك ــان
األمـيــركـيــة المشتركة ج ــوزف دانـفــورد
ونـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي الـ ـجـ ـن ــرال فــال ـيــري

غيراسيموف فــي فيينا ،أ م ــس ،لبحث
العمليات العسكرية في سورية وتفادي
حصول تصادم وتبادال وجهات النظر
ب ـش ــأن أوض ـ ـ ــاع الـ ـع ــاق ــات واألوض ـ ـ ــاع
األم ـن ـيــة ال ــدول ـي ــة ال ـحــال ـيــة ف ــي أوروبـ ــا
ومواضيع أساسية أخرى".
في األثناء ،وصل المبعوث األميركي
إلـ ــى س ــوري ــة ج ـي ـمــس ج ـي ـف ــري ،أم ــس،
إلــى أنقرة لعقد لقاء ات مع نائب وزير
الـخــارجـيــة س ــادات أون ــال ،ومسؤولين
عـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ،لـ ـبـ ـح ــث ع ـم ـل ـيــة
االنسحاب من سورية وتطبيق خريطة
الطريق المتعلقة بمنطقة منبج شمال
محافظة حلب.
(عواصم -وكاالت)

«مجلس العالقات» يبحث «قمة تونس» مع عباس

واشنطن تخفض تمثيلها مع الفلسطينيين
وتنشر صواريخ «ثاد» بإسرائيل
الرئيس الفلسطيني أجرى أول زيارة لبغداد منذ  10سنوات

ً
قتيالن في «الضفة» بعد دهسهما جنودا إسرائيليين
مع دخول خفض تمثيل واشنطن الدبلوماسي
ل ــدى الفلسطينيين حـيــز ا لـتـنـفـيــذ ،أ مـ ــس ،عبر
دمج القنصلية األميركية في القدس بسفارتها
لدى إسرائيل ،قتلت القوات اإلسرائيلية ،أمس،
فلسطينيين بعدما صدما بسيارتهما مجموعة
مــن الـجـنــود فــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،مـمــا أدى إلــى
إص ــاب ــة ع ـس ـكــري وع ـن ـصــر م ــن حـ ــرس ال ـح ــدود
بجروح.
وفي آخر فصل من سلسلة إجــراء ات اتخذها
البيت األبـيــض منذ وصــول دونــالــد تــرامــب إلى
الرئاسة ويعتبر الفلسطينيون أنها تهدف إلى
تصفية قضيتهم ،خفضت ا ل ــوال ي ــات المتحدة
مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين،
بإغالقها القنصلية األميركية في القدس ودمجها
بـسـفــارتـهــا ف ــي إســرائ ـيــل ال ـتــي سـتـضــم "وح ــدة
للشؤون الفلسطينية".
وأكــدت وزارة الخارجية األميركية ،في بيان،
أمــس ،أن "اإلدارة ما زالــت ملتزمة تمام االلتزام
ب ــال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق سـ ـ ــام دائـ ــم
وشــامــل يــوفــر مستقبال أكـثــر إشــراقــا إلسرائيل
والفلسطينيين".
ل ـكــن هـ ــذا الـتـغـيـيــر يـعـنــي أن ال ـع ــاق ــات بين
واشنطن والفلسطينيين أصبحت تحت سلطة
سفير الــواليــات المتحدة لــدى اســرائـيــل ديفيد
فريدمان ،الذي يعبر عن دعمه لبناء المستوطنات
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة .وي ـع ـت ـبــر الـفـلـسـطـيـنـيــون
فريدمان واإلدارة األميركية الحالية منحازين
بشكل واضح إلسرائيل.
ً
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،أوضـ ـ ــح ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن

"قــوات األمــن فتحت النار على ثالثة مهاجمين
فلسطينيين ،مما أدى إلى شل حركة اثنين منهم
وإصابة الثالث بجروح طفيفة ،واصابة ضابط
ً
في الجيش بجروح بالغة ،وإصابة أيضا عنصر
في حرس الحدود بجروح طفيفة" ،موضحا أن
"العناصر األولية تشير إلى أنه هجوم إرهابي".
من ناحيتها ،أفادت وزارة الصحة الفلسطينية
بــأن القتيلين الفلسطينيين هما أمير محمود
جمعة دراج ويوسف رائد محمد عنقاوي ،ويبلغ
كل منهما من العمر  20عاما.
وبينما أشــادت "حـمــاس" ،التي تسيطر على
قطاع غزة ،بالهجوم من دون أن تعلن مسؤوليتها
عـنــه ،أك ــد رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
نتنياهو ،أنه أصدر توجيهات بتسريع إجراءات
هدم منازل المهاجمين.
ً
والحقا ،استهدف الجيش اإلسرائيلي بقصف
مــروحــي أمــس ،موقعي رصــد يتبعان ل ـ "كتائب
القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" في غزة.
وأوضــح الجيش أن االستهداف تم "ردا على
إطــاق رزمــة بالونات محملة بعبوة ناسفة من
قطاع غزة باتجاه إسرائيل لم يسفر انفجارها
عن إصابات أو أضرار".
على صعيد آخــر ،قالت ناطقة باسم القيادة
األميركية في أوروبا ،أمس ،إن الجيش األميركي
نشر نظام "ثاد" الدفاعي الصاروخي المتطور في
إسرائيل ،مضيفة أن اإلجــراء يهدف إلى اختبار
قدرة الجيش األميركي على النشر السريع لمثل
هذه األسلحة في أنحاء العالم.
(القدس  -وكاالت)

التقى وفد "مجلس العالقات
العربية والدولية" برئاسة نائب
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ــراق ــي
أيـ ـ ــاد ع ـ ـ ــاوي ،رئـ ـي ــس الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود ع ـبــاس،
بمقر إقامته في بغداد ،بحضور
اع ـ ـض ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس :ال ــرئـ ـي ــس
اللبناني السابق أمين الجميل،
ورئيس الوزراء اللبناني السابق
فؤاد السنيورة ،ورئيس الوزراء
األردني السابق طاهر المصري،
واألمـيــن العام السابق لجامعة
الدول العربية عمر موسى.
وب ـح ــث ال ـل ـق ــاء ،أم ــس األول،
ت ـطــورات القضية الفلسطينية
واالنـتـهــاكــات الممنهجة ،التي
تـمــارسـهــا ال ـقــوات االســرائـيـلـيــة
بـ ـح ــق الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي،
وأط ـل ــع ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــاس الــوفــد
ع ـل ــى آخ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات ب ـهــذا
الـ ـ ـش ـ ــأن وال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة
إلي ـقــاف تـلــك االنـتـهــاكــات ،وقــرر
المجتمعون تقديم مــذ كــرة الى
الرئيس التونسي الباجي قائد
الـ ـسـ ـبـ ـس ــي ،لـ ـك ــي تـ ـك ــون ضـمــن
و ثــا ئــق القمة العربية المقبلة،
ك ـم ــا اتـ ـف ــق ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون عـلــى
اإلعــداد لمؤتمر شعبي لنصرة
القضية الفلسطينية وا لـقــدس
الشرقية.
وأك ـ ــد أعـ ـض ــاء الـ ــوفـ ــد ،خ ــال
اللقاء" ،ضرورة توحيد الجهود

ً
عباس مستقبال وفد المجلس (داالتي ونهرا)

سلة أخبار
السعودية« :الشورى»
يرفض إلغاء «ولي األمر»

أفادت صحيفة «سبق» بأن
مجلس «الشورى» أسقط
باألغلبية توصية طرحت
للنقاش أمس بشأن «عدم
مطالبة املرأة بالحصول على
موافقة ولي أمرها لحصولها
على الخدمات واإلجراءات».
ونقلت الصحيفة اإللكترونية
عن مصادرها أن «الشورى»،
أسقط بأغلبية  67عضوا مقابل
 ،44توصية دفعت بها عضو
املجلس إقبال درندري ،ودعت
فيها وزارة الداخلية إلى «دراسة
أسباب تأخر تفعيل األمر
السامي رقم  33322القاضي
بالتأكيد على جميع الجهات
املعنية بعدم مطالبة املرأة
بالحصول على موافقة ولي
أمرها عند تقديم الخدمات إليها
أو إنهاء اإلجراءات الخاصة بها،
وسرعة معالجتها».

قرقاش :احتالل الجزر
يكشف سياسة إيران

اعتبر وزير الدولة للشؤون
الخارجية في اإلمارات ،أنور
قرقاش أن احتالل إيران للجزر
اإلماراتية الثالث رسالة واضحة
بشأن السياسة التي تنتهجها
في الخليج العربي.
وقال قرقاش في سلسلة
تغريدات عبر «تويتر»:
«الحساسية اإليرانية املفرطة
حول احتاللها لجزر اإلمارات،
طنب الكبرى وطنب الصغرى
وأبوموسى غير مفهومة،
طهران تحرج نفسها في كل
منتدى دولي ألن احتاللها يبقى
غير قانوني وغير شرعي وغير
معترف به ،واإلمارات ومنذ
اليوم األول تدعو لحل القضية
سلميا وعبر الحوار والتحكيم».
ورأى أن املوقف اإليراني غير
منطقي ألن أساسه احتالل
بالقوة بغرض فرض األمر
الواقع.

الحوثي يتهم بريطانيا
بعرقلة الحل السياسي

اتهم رئيس وفد جماعة
«أنصار الله» محمد
عبدالسالم ،بريطانيا بـ«عرقلة
اتفاق ستوكهولم ،ومسار
املساعدات اإلنسانية والحل
السياسي والسلمي في اليمن
عبر مبعوثها الخاص إلى
اليمن ،مارتن غريفيث ،تحت
غطاء األمم املتحدة».
جاء ذلك تعقيبًا على ما صدر
من تصريحات منسوبة لوزارة
الخارجية البريطانية حول
اتفاق ستوكهولم ،والذي قالت
فيه« :كان يفترض إخالء ميناء
الحديدة من امليليشيا ليكون
تحت سيطرة محايدة بحلول
شهر يناير املاضي».

تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

ل ــدع ــم ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
وح ـقــوق الـشـعــب الفلسطيني"،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــروا أن "ال ـ ـحـ ــل الـ ـع ــادل
والشامل للقضية الفلسطينية
هــو الضمان الوحيد الستقرار
الشرق األوسط".
الـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـع ــراق ــي ب ــره ــم ص ــال ــح ،أم ــس،
"أهمية حماية القدس الشريف
والـمـقــدســات مــن أي انتهاكات،
وب ـ ــذل ال ـج ـه ــود لـتـحـقـيــق آم ــال
الشعب الفلسطيني في السالم
واالستقرار ،ونيل كامل حقوقه
المشروعة".

وقال صالح ،خالل استقباله
رئيس السلطة الفلسطينية في
قصر السالم ببغداد ،إن "العراق
ّ ً
سباقا في الدفاع
كان وما يزال
عــن فلسطين ،و ع ـ ّـد ه ــا القضية
األولى في المحافل الدولية".
من جانبه ،هنأ ّ
عباس العراق
"بـ ــاالن ـ ـت ـ ـصـ ــار عـ ـل ــى ع ـص ــاب ــات
ً
داع ــش وتـحــريــر مــدنــه" ،مـجــددا
رغ ـب ــة ال ـح ـك ــوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
"فــي تطوير وتوسيع العالقات
الثنائية".
واس ـت ـع ــرض ال ـجــان ـبــان آخــر
الـمـسـتـجــدات وال ـت ـط ــورات على

الساحتين العربية واإلقليمية،
وضرورة العمل على دعم وحدة
الـصــف الـعــربــي ،لتحقيق األمــن
واالستقرار في المنطقة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـب ـ ــاس وص ـ ـ ـ ــل إلـ ــى
العاصمة العراقية ،مساء أمس
األول ،في زيارة رسمية تستمر
يومين ،على رأس وفد فلسطيني
للمرة األولى منذ عشرة أعوام.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني
ً
زار العراق رسميا للمرة األولى
ف ــي  ،2009ب ـع ــد س ـق ــوط ن ـظــام
صدام حسين في .2003
(بغداد  -وكاالت)

أعلنت تشاد إغالق الحدود مع
ليبيا ،بعد شهر من دخول رتل
من املتمردين إلى أراضيها من
الجنوب الليبي .وقال وزير
األمن التشادي محمد ابا علي
صالح ،أمس األول ،خالل زيارة
ّ
شمال البالد« :لقد اتخذنا
قرار إغالق الحدود بني تشاد
وليبيا اعتبارا من اآلن وحتى
إشعار آخر».
وكانت نجامينا أعلنت مطلع
عام  2017إغالق كامل الحدود
مع ليبيا بطول  1400كلم
لتعود وتقرر بعد بضعة
أشهر إعادة فتحها جزئيًا.
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دوليات

«وعود» بوتفليقة تفشل في إسكات احتجاجات «العهدة »٥

ً
•  20مرشحا تقدموا بأوراقهم لـ «الرئاسية» • بن فليس :البالد على مشارف المجهول واالنزالقات

فشلت الوعود التي حملتها
رسالة الرئيس الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة
عقب تقديم حملته أوراق
ترشحه لخوض االنتخابات
الرئاسية المقبلة في إسكات
االحتجاجات ضد «العهدة
الـ ،»5حيث خرجت تظاهرات
ليل األحد  -االثنين وصباح
أمس ،في حين تقدم 20
منافسا محتمال في اإلجمال
بأوراق ترشحهم للمجلس
الدستوري.

لم تفلح وعود قطعها الرئيس
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة،
في رسالة تالها نيابة عنه مدير
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة عـبــدالـغـنــي
زع ـ ـ ــان ،م ـس ــاء أمـ ــس األول ،فــي
إخماد التظاهرات االحتجاجية
ضد سعيه لـ «العهدة الخامسة».
وخرجت تظاهرات ليل األحد
 االثنين فــي العاصمة الجزائروم ــدن أخ ــرى مــن بينها البويرة
وتـيــزي وزو وبــوفــاريــك وعنابة،
رددت هاتفات مناهضة للحكومة
والنظام ،بعد ساعات من تقديم
زع ــان أوراق تــرشــح بوتفليقة،
الموجود في جنيف منذ أسبوع
للعالج ،للمجلس الدستوري ،قبل
إغالق باب تلقي طلبات الترشح
لالنتخابات المقررة في  18أبريل
المقبل ،وسط لغط حول قانونية
الخطوة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرات
الطالبية ،صباح أمــس ،فــي عدد
ً
من الجامعات الجزائرية تنديدا
بترشح بوتفليقة.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي جــام ـعــة
هـ ـ ـ ــواري ب ــوم ــدي ــن ب ــال ـع ــاص ـم ــة،
العصيان المدني ،ولــم يلتحقوا
بالجامعة.

وعود الرسالة

ندرس
االنسحاب...
والسيناريو
السوري
لن يتكرر
بالجزائر

رئيس جبهة
المستقبل

ووع ــد بوتفليقة ،ال ــذي وصل
إلى السلطة عام  ،1999في رسالته
بتعديل الدستور وتغيير النظام
حـ ـ ــال انـ ـتـ ـخ ــاب ــه عـ ـب ــر اس ـت ـف ـت ــاء
ش ـع ـبــي ،وذل ـ ــك ف ــي إط ـ ــار حــزمــة
إصالحات سياسية واقتصادية.
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة ت ــرشـ ـح ــه إن
«الدستور الجديد سيكرس ميالد
جمهورية جزائرية جديدة».
وت ـض ـم ـن ــت الـ ــوعـ ــود ال ــدع ــوة
إلى إجراء انتخابات مبكرة ،قبل
ان ـت ـهــاء ال ـع ــام األول م ــن عـهــدتــه
الجديدة ،في حال أعيد انتخابه،
وتسليم المشعل واالنسحاب.
وان ـ ـت ـ ـهـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـل ـي ـل ــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة الـ ـم ــوع ــد ال ـق ــان ــون ــي
للترشح لالنتخابات الرئاسية

ّ
الجزائرية ،حيث تسلم المجلس
الــدس ـتــوري طـلـبــات الـتــرشــح من
 20مرشحا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء
الجزائرية ،أمــس ،أن المرشحين
هــم الــرئـيــس بوتفليقة ،ورئـيــس
«جـبـهــة الـمـسـتـقـبــل» عـبــدالـعــزيــز
ب ـل ـع ـيــد ،ورئ ـي ــس «ح ــرك ــة الـبـنــاء
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي» ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـس ــاب ــق
ع ـب ــدال ـق ــادر ب ــن قــري ـنــة ،ورئ ـيــس
«حــركــة االن ـف ـتــاح» عـمــر بــوعـشــة،
ورئـيــس حــزب «النصر الوطني»
ع ـ ــدول م ـح ـف ــوظ ،ورئـ ـي ــس حــزب
«التجمع» علي زغ ــدود ،ورئيس
«ج ـب ـه ــة الـ ـشـ ـب ــاب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
للمواطنة» أحمد قوراية ،ورئيس
ح ـ ـ ــزب «ع ـ ـهـ ــد  »54عـ ـل ــي ف ـ ــوزي
ربــاع ـيــن ،ورئ ـي ــس ح ــزب «جبهة
الحكم الــراشــد» عيسى بلهادي،
إضافة إلى المرشحين المستقلين
ع ـبــدال ـح ـك ـيــم ح ـ ـمـ ــادي ،والـ ـل ــواء
الـمـتـقــاعــد عـلــي غ ــدي ــري ورشـيــد
ن ـك ــاز وع ـبــدال ـش ـف ـيــق صـنـهــاجــي
وعلي سكوري ومحمد بوفراش
وعمارة محسن وبن طبي فرحات
ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق
وعايب رؤوف.
ووف ـ ــق ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي،
سـ ـيـ ـعـ ـل ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـبـ ــل يـ ــوم
 13الـ ـج ــاري ال ـقــائ ـمــة الـنـهــائـيــة
للمرشحين لـلـسـبــاق الــرئــاســي،
على أن تبدأ الحملة االنتخابية
يوم  23منه.

ً
الئق صحيا

في هــذه األثـنــاء ،دافــع السفير
الـجــزائــري فــي فرنسا عبدالقادر
م ـ ـسـ ــدوة عـ ــن لـ ـي ــاق ــة بــوت ـف ـل ـي ـقــة
الـصـحـيــة ،وقـ ــال إن ــه ح ــي ي ــرزق،
وأنه هو الذي قرر الترشح لعهدة
خامسة بنفسه.
وقال مسدوة ،للقناة اإلخبارية
الفرنسية «سي نيوز» أمس« :أقول
لـكــم إن ا لــر ئـيــس بوتفليقة على
قـيــد الـحـيــاة ف ـعــا ،لـيــس الـنـظــام
م ــن ق ــرر م ـكــانــه ،ب ــل ه ــو م ــن قــرر
بكل حرية الترشح لعهدة أخرى،

طالب يتظاهرون ضد العهدة الخامسة في العاصمة الجزائرية أمس األول
بعد تقييمه لـلــوضــع» .وأض ــاف:
«يعاني الرئيس متاعب صحية،
لــم يعد يتمتع بصحة العشرين
سنة ،لكنه ال يزال لديه رأسه ،إنه
ً
ً
الئقا بدنيا ،هو دائما من يتخذ
القرارات».
وبـ ـ ـ ــرر م ـ ـسـ ــدوة قـ ـ ـ ــرار ت ــرش ــح
بوتفليقة ،العتقاده بأنه ال يزال
لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر
ً
منطقة آمنة ،الفتا إلى أن العديد
من السياسيين في العالم يعانون
مشاكل صحية ،وليس بوتفليقة
فقط.
كما اعتبر أن بوتفليقة ،الذي
لــديــه أن ـص ــاره ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،هو
األك ـث ــر م ــاء م ــة ل ـمــراف ـقــة انـتـقــال
ه ـ ـ ـ ــادئ وسـ ـلـ ـم ــي ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
ً
الـثــانـيــة ،مـبــديــا قـنــاعـتــه بــإعــادة
ان ـت ـخ ــاب ــه ب ــال ـن ـظ ــر لـشـخـصـيـتــه
وحصيلته.
وأك ــد السفير أن االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة س ـت ـج ــرى بـشـفــافـيــة

ونظام ،وسيكون هناك مراقبون
مـ ــن األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وج ــام ـع ــة
الدول العربية ومنظمة المؤتمر
اإلسالمي.
ّ
وعلق على االحتجاجات غير
المسبوقة التي تشهدها البالد
مـ ـن ــذ  22ف ـ ـبـ ــرار الـ ـم ــاض ــي ضــد
اس ـت ـمــرار بــوتـفـلـيـقــة ف ــي الـحـكــم،
بــالـقــول إنـهــا «تعكس الممارسة
الديمقراطية ،وهي عالمة صحية
للديمقراطية في الجزائر ،وتبرز
ال ـ ـن ـ ـضـ ــج وال ـ ـ ــوع ـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــي
للجزائريين».
في السياق ،أعربت «الخارجية»
الـفــرنـسـيــة ع ــن أم ـل ـهــا ف ــي إج ــراء
انتخابات جزائرية بأفضل ظروف
ممكنة ،وقالت إنها أخــذت علما
بترشيح بوتفليقة.

بن فليس
من جهته ،اعتبر رئيس الوزراء

(رويترز)

الـ ـج ــزائ ــري األسـ ـب ــق وال ـم ــرش ــح
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـس ـ ـحـ ــب مـ ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،ع ـل ــي بـ ــن ف ـل ـي ــس ،أن
رس ــال ــة بــوت ـف ـل ـي ـقــة «اس ـت ـخ ـفــاف
ب ــالـ ـج ــزائ ــريـ ـي ــن» ،وح ـ ــذر م ــن أن
ترشحه لعهدة خامسة سيشعل
الجزائر.
وق ــال بــن فـلـيــس« :إن الـجــزائــر
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول
واالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات» ،م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا أن
«الجزائريين حطموا جدار الخوف
واالس ـ ـت ـ ـسـ ــام ل ـ ـلـ ــواقـ ــع» .وت ــاب ــع
رئـيــس حــزب طــائــع الـكــرامــة إنه
اق ـت ــرح تـشـكـيــل حـكــومــة ك ـفــاءات
وطنية تضمن انتخابات نزيهة.
ورأى أن ت ــر ش ــح بــو ت ـف ـل ـي ـقــة
بحالته الصحية الحالية أمر غير
دستوري.
وتابع« :لن نشارك في مهزلة»،
مشيرا إلى أنه ال مخرج من األزمة
الـحــالـيــة إال بــاسـتـبـعــاد الـعـهــدة
الخامسة.

في مــوازاة ذلك ،وصف رئيس
«جـبـهــة الـمـسـتـقـبــل» عـبــدالـعــزيــز
ب ـل ـع ـي ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـجــزائــريــة بـ ـ «ال ـع ــام ــود الـفـقــري
للدولة» ،مشددا على ضــرورة أن
تبقى على مسافة واحــدة من كل
األحزاب.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ال ـم ـح ـت ـم ــل
ل ـخــوض ال ـس ـبــاق ال ــرئ ــاس ــي ،في
تصريحات أمس ،إن «السيناريو
ال ـس ــوري ل ــن ي ـت ـكــرر ،ول ــن يـكــون
هـ ـن ــاك أي ت ــدخ ــل خـ ــارجـ ــي فــي
الجزائر».
وأكد بلعيد أنه «جرى التزوير
ف ــي طــري ـقــة إي ـ ــداع ال ـم ـل ـفــات مــن
جــانــب حـمـلــة بــوتـفـلـيـقــة» .ولفت
إلــى أنــه سـيــدرس مــع قــادة حزبه
االنسحاب من االنتخابات.

مصر :شوكان إلى الحرية ...و«التموين» تبدأ حذف غير المستحقين

• «اإلعالم» يحقق في فضيحة ترشيح متوفى لـ «النقل» • منع تداول عمالت ورقية مدون عليها عبارات
●

«شوكان» يالعب ابنة شقيقته في منزله بالقاهرة أمس (أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

أط ـل ـقــت ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـصــريــة س ــراح
ال ـم ـص ــور ال ـص ـح ــاف ــي م ـح ـم ــود أب ــوزي ــد
شوكان 30 ،عاما ،أمس ،بعد انتهاء فترة
عقوبته بالسجن  5سـنــوات ،في اتهامه
بالتورط في القضية المعروفة إعالميا
بـ«فض اعتصام رابعة» ،وهي التهمة التي
نفاها شــوكــان أكـثــر مــن م ــرة ،مــؤكــدا أنه
كان يمارس مهام مهنته بتصوير أجواء
فض قوات األمن اعتصام أنصار جماعة
«اإلخوان» في ميدان رابعة العدوية ،شرق
القاهرة 14 ،أغسطس .2013
وقضى شوكان معظم فترة العقوبة في
الحبس االحتياطي ،على ذمة القضية ،قبل
صدور الحكم فعليا العام الماضي ،لكن
محكمة الجنايات أصدرت قرارا في حكمها
على شوكان وبقية المتهمين في القضية،
بفرض غرامة مالية ضخمة قيمة التلفيات
التي لحقت بممتلكات الدولة ،لكن شوكان
لــم يستطع س ــداد الـغــرامــة ،فحصل على
حـكــم إضــافــي بــالـسـجــن  6أشـهــر انتهت
أمس ،وسيخضع شوكان لمراقبة الشرطة
مدة  5سنوات.
وألـ ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ش ــوك ــان أث ـن ــاء
تغطيته فــض االع ـت ـصــام مــع مصورين
أجـنـبـيـيــن ،س ــرع ــان م ــا أخ ـلــي سبيلهما
فــي الـيــوم ذات ــه ،لكن شــوكــان استمر في

محبسه احتياطيا ،إث ــر ضــم اسـمــه إلى
ملف القضية.
واتخذت القضية أبعادا أخرى ،بعدما
منحت منظمة اليونسكو ،التابعة لألمم
المتحدة ،جائزتها لحرية الصحافة لعام
 2018إلى شوكان ،في أبريل الماضي ،األمر
الذي شكل إحراجا بالغا لحكومة القاهرة،
ف ــأص ــدرت «ال ـخــارج ـيــة» الـم ـصــريــة ،ومــن
خلفها البرلمان ،بيانات لرفض ترشيح
شوكان للجائزة.
في األثناء ،تواصلت حالة الترقب بين
نحو  70مليون مـصــري يستفيدون من
بطاقات التموين ،مع بدء وزارة التموين،
مـ ـن ــذ م ـط ـل ــع مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،تـطـبـيــق
إجراءات المرحلة الثانية من استبعاد غير
المستحقين من دعم البطاقات التموينية،
عبر إعداد قوائم للمستبعدين ،ووضعها
على الموقع اإللكتروني لمنظومة الدعم
العيني ،على أن يتم الحذف فعليا بداية
أب ــري ــل الـمـقـبــل ،بـعــد فـحــص ال ـ ـ ــوزارة كل
التظلمات المتوقعة نتيجة الحذف.
وتـ ـشـ ـم ــل ق ـ ــوائ ـ ــم ال ـم ـس ـت ـب ـع ــدي ــن مــن
ال ـب ـط ــاق ــات ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة ،ت ـض ــم من
يستهلك أكثر من  650كيلوواط شهريا من
الكهرباء ،أو من تتعدى فاتورة المحمول
الخاصة به أكثر من  1000جنيه شهريا،
ومن يدفع مصاريف مدارس  30ألف جنيه
سنويا للطفل الواحد ،وكذا حذف اسم من

ً
أزمة الهند وباكستان تؤثر سلبا على مفاوضات
واشنطن و«طالبان» في الدوحة
ت ـس ـع ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
الحيلولة دون أن يؤثر التوتر القائم
بين الهند وباكستان على أفغانستان،
ُ
حيث تبذل جهود هشة إلحالل السالم
وإنـ ـه ــاء م ــا ي ــرب ــو ع ـلــى  17ع ــام ــا من
الحرب ضد حركة طالبان.
وت ــرك ــز إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب على تهدئة التوتر بين
الهند وباكستان ،منذ أن أدى هجوم
انتحاري بسيارة ملغومة في كشمير
الهندية  14فبراير الماضي إلــى أول
ضربات جوية هندية داخل باكستان
مـنــذ ح ــرب وق ـعــت بـيــن الـبـلــديــن عــام
.1971
وقــال مسؤولون أميركيون رفيعو
ال ـم ـس ـتــوى ،لـ ــ«رويـ ـت ــرز» ،طـلـبــوا عــدم
نشر أسمائهم ،إن إسالم آباد وجهت
تحذيرات لواشنطن بشأن أفغانستان
في أحاديث خاصة ،مفادها أن قدرة
باكستان على دعم محادثات السالم
األفغانية قد تصبح في خطر في حالة
نشوب أزمة كاملة مع الهند.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول أم ـ ـيـ ــركـ ــي« :ح ـ ــذر
م ـس ــؤول ــون بــاك ـس ـتــان ـيــون م ــن أن ـهــم

ّ
هندي يحصل من حالقه في مدينة أحمد آباد  ،أمسً ،على شارب
مماثل لشارب الطيار الهندي الذي أسرته باكستان أياما (رويترز)
س ـي ـك ـف ــون عـ ــن ل ـع ــب دور ال ــوس ـي ــط،
وسيوقفون الضغط الذي يمارسونه
على طالبان».
وت ـل ـعــب بــاك ـس ـتــان دورا م ــن وراء
ال ـ ـس ـ ـتـ ــار لـ ــدعـ ــم م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـس ــام
األم ـيــرك ـيــة م ــع «ط ــال ـب ــان» األفـغــانـيــة،
بما في ذلك تسهيل سفر وفد الحركة

للمشاركة في المفاوضات التي تجري
في الدوحة.
وقالت لوريل ميلر ،وهي مسؤولة
سابقة في وزارة الخارجية األميركية،
«ال أعتقد أن باكستان تملك القدرة على
إحــال السالم في أفغانستان ،لكنهم
قطعا يملكون القدرة على عرقلة ذلك».

وأوض ـ ــح م ـس ــؤول بــاكـسـتــانــي في
واشـنـطــن ،طالبا عــدم نشر اسـمــه ،أن
هناك «احتماال قويا جدا أن يتم نقل
الـقــوات الباكستانية مــن الـحــدود مع
أفغانستان ،لتعزيز مواقع قرب الهند
إذا لم يهدأ التوتر مع نيودلهي».
وأكدت سفيرة باكستان لدى األمم
المتحدة مليحة لودهي ،لـ «رويترز»،
«إذا استمرت األزمة مع الهند فستكون
باكستان ملزمة بوضع كــل تركيزنا
على حدودنا الشرقية .وهذا قد يؤثر
على جهودنا على جبهتنا الغربية».
وفــي أفغانستان ،اسـتــدعــت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـب ـع ــوث ب ــاك ـس ـت ــان إل ــى
كابول ،بعدما صــدرت عنه تحذيرات
مشابهة.
وذكـ ــر الـمـمـثــل األم ـيــركــي ال ـخــاص
ال ـســابــق فــي أفـغــانـسـتــان وبــاكـسـتــان
دان فيلدمان ان الكثير من المسؤولين
الباكستانيين الذين تعاملوا مع الهند
كانوا أيضا مسؤولين عن أفغانستان،
م ـض ـي ـفــا أن الـ ـت ــوت ــر قـ ــد ي ــؤث ــر عـلــى
محادثات السالم.
(واشنطن  -رويترز)

يمتلك سيارة فارهة أو أي سيارة موديل
 2014فــأحــدث ،مــع حــذف أسـمــاء شاغلي
الوظائف العليا ،والمسافرين خارج البالد
ب ـغــرض ال ـع ـمــل ،والـمـحـبــوسـيــن بــأحـكــام
قضائية نهائية.
وتــابـعــت «ال ـجــريــدة» اصـطـفــاف مئات
ال ـمــواط ـن ـيــن أمـ ــام م ـكــاتــب ص ــرف السلع
التموينية المخفضة ،في األحياء الشعبية
ب ــالـ ـق ــاه ــرة وال ـ ـج ـ ـيـ ــزة ،خـ ـ ــال ال ـيــوم ـيــن
الماضيين ،للكشف على بطاقات التموين،
والتأكد من أنه لم يتم حذفها من قاعدة
البيانات.
في غضون ذلك ،سقطت عدة مؤسسات
ص ـح ــاف ـي ــة م ـص ــري ــة فـ ــي خ ـط ــأ إع ــام ــي
فادح كان مثار سخرية الشارع ووسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ـع ــدم ــا ن ـشــرت
خبرا عن أن شخصا يدعى محمد وجيه
عـبــدالـعــزيــز ب ــات الـمــرشــح األبـ ــرز لتولي
حقيبة النقل خلفا لهشام عــرفــات ،الــذي
قــدم استقالته عقب كــارثــة محطة مصر
األس ـبــوع الـمــاضــي ،ليتضح للجميع أن
ال ـمــدعــو مـحـمــد وج ـيــه رج ــل ال عــاقــة له
بــالــوزارة من قريب أو بعيد ،واألنكى أنه
توفي قبل  10سنوات ،وأن مواقع عريقة
مثل بوابة «أخبار اليوم» و«الشروق» وقعت
في خطأ ساذج.
ل ـج ـنــة الـ ـشـ ـك ــاوى بــال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
لتنظيم اإلعــام ،بدأت أمس التحقيق في

األخبار المفبركة الخاصة بقرب تعيين
المدعو محمد وجيه وزيرا للنقل ،خاصة
م ــاب ـس ــات ت ـس ــرب ال ـخ ـبــر إلـ ــى ال ـمــواقــع
اإلخبارية ،ومن المتوقع أن توقع اللجنة
عقوبات قاسية على عدد من مواقع كبرى
الصحف المصرية قد تصل إلى  250ألف
جنيه.
وتبين أن ابن الشخص المتوفى كتب
ع ـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» ،ع ـلــى سـبـيــل الــدعــابــة،
خبر تولي والده وزارة النقل ،لكن بعد أن
تناقلت وسائل اإلعالم الخبر اضطر االبن
إلى حذف «البوست» ،وتأكيد أن ما كتبه
كان على سبيل الدعابة ،وان والده المتوفى
منذ  10سنوات ال عالقة له بالوزارة.
فــي األث ـن ــاء ،وبـعــد  5أي ــام عـلــى حــادث
محطة مصر ،الذي أدى لوفاة  23شخصا،
تــوق ـفــت ح ــرك ــة الـ ـقـ ـط ــارات ب ـيــن ال ـقــاهــرة
واإلسكندرية ،عقب خروج قطار «أبي قير
 ،»4015المتجه إلى محطة مصر بالقاهرة،
عن القضبان ،في محطة سيدي جابر ،بعد
سقوط عجلة بوجي القطار دون تسجيل
أي أضرار بشرية.
مــن جانب آخــر ،أعلن البنك المركزي،
أمس ،منع تداول أي عمالت ورقية مدون
عليها أي عبارات نصية في أي معامالت
بنكية ،بعد ترويج قنوات موالية لجماعة
اإلخوان حملة لكتابة عبارة «لست وحدك»
على األوراق النقدية.

إسالم آباد تعيد فتح أجوائها
أع ـ ـ ــادت ب ــاك ـس ـت ــان ف ـت ــح مـجــالـهــا
ً
الـجــوي كــامــا ،أمــس ،وفــق مــا أفــادت
به السلطات بعد أيام من إغالقه أمام
حركة الطيران ،مما ترك اآلالف عالقين
في أنحاء العالم وسط تفاقم التوترات
مع الهند.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـتـ ـح ــدث ــة بـ ــاسـ ــم ه ـي ـئــة
الطيران المدني لـ«فرانس برس» أمس،
إن ــه «أع ـي ــد تـشـغـيــل جـمـيــع م ـطــارات
بــاك ـس ـتــان وف ـت ــح ال ـم ـجــال ال ـج ــوي»،
مضيفة أن ذل ــك تــم بـحـلــول الـســاعــة
 08.00ت.غ.
وك ــان مـتـحــدث بــاســم الـهـيـئــة قــال
لـ «رويترز» ،إن إلغاء كل القيود على
ً
الطيران سيتم اليوم ،مشيرا إلى أن
ً
«بعض المطارات مفتوحة» ،مضيفا
أن المطارات في العاصمة إسالم اباد
وميناء كراتشي فــي الجنوب ومــدن
الهور وبيشاور وكويتا وفيصل آباد
ً
تعمل جزئيا.
وبدأت باكستان منذ الجمعة إعادة
ً
فتح مجالها الـجــوي «تــدريـجـيــا» إذ
سمح للرحالت بالوصول إلى المدن
الرئيسية ومغادرتها.
ّ
وعطل إغالق المجال الجوي مسارات
جــويــة رئـيـسـيــة بـيــن أوروب ـ ــا وجـنــوب
آسيا ،وسط تنامي الغضب في أوساط
الركاب ،الذين علقوا في المطارات حول

الـعــالــم ،لـكــن شــركــات الـطـيــران تمكنت
ً
الحـ ـق ــا م ــن ت ـح ــوي ــل مـ ـس ــار ك ـث ـيــر مــن
رحالتها عبر الصين بعدما كانت تمر
فوق باكستان في العادة.
إل ــى ذل ــك ،ع ــاد ال ـتــوتــر أم ــس ،إلــى
منطقة كشمير المتنازع عليها بين
الهند وباكستان الدولتين النوويتين
الجارتين.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم ال ـ ـقـ ــوات
المسلحة الهندية ديفيندير أ نــا نــد،
ً
أن ت ـ ـب ـ ــادال ل ـل ـق ـص ــف بـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــوات
الهندية والباكستانية جــرى ،أمس،
في كشمير.
على صعيد آخر ،قال رئيس وزراء
بــاك ـس ـتــان ع ـم ــران خ ــان ف ــي تـغــريــدة
لــه على «تــويـتــر» ،أم ــس« ،ال أستحق
جــائــزة نــوبــل ل ـل ـســام .سيستحقها
الشخص الذي يتمكن من حل مشكلة
ً
كشمير وفقا إلرادة سكانها ،ويمهد
ال ـطــريــق نـحــو ال ـس ــام وال ـت ـطــور في
شبه القارة».
وي ــأت ــي ت ـصــريــح رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي بـ ـع ــد قـ ـي ــام أنـ ـص ــاره
ب ـت ـن ـظ ـيــم ح ـم ـل ــة ت ــدع ــو ل ـتــرش ـي ـحــه
لـنـيــل ج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ـل ـســام بسبب
إطالقه سراح الطيار الهندي األسير
وتسليمه لبالده.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
لجنة قضائية تطلب
وثائق من ترامب جونيور

أعلن رئيس اللجنة
القضائية في مجلس النواب
األميركي جيري نادلر ،أن
المجلس سيطلب من االبن
البكر لدونالد ترامب وأحد
شركائه ،وثائق في إطار
ّ
التحقيق في اتهامات ضد
الرئيس األميركي بعرقلة
سير العدالة ومخالفات
أخرى.
وقال نادلر لشبكة ABC
األميركية ،أمس األول،
إن اسمي دونالد ترامب
جونيور وآلن فيسلبرغ،
الوكيلين الحصرييــن
لـ«منظمة ترامب» ،يردان
ضمن الئحة تضم 60
شخصا ومنظمة يستهدفهم
التحقيق في قضية «عرقلة
سير العدالة والفساد
واستغالل السلطة».
وينظر المحقق األميركي
الخاص روبرت مولر في
احتمال حصول تواطؤ بين
حملة ترامب االنتخابية
وروسيا لترجيح كفة
الملياردير األميركي في
انتخابات  ،2016وفي
احتمال عرقلة سير التحقيق.

ً
زينغاريتي زعيما
لـ «الديمقراطي» اإليطالي

انتخب «الحزب الديمقراطي»
في إيطاليا ،المنتمي إلى
تيار يسار الوسط ،والذي
يمثل قوة المعارضة
الرئيسية في البالد ،نيكوال
زينغاريتي زعيما جديدا له.
ويأتي التصويت بعد عام
ً
تماما من هزيمة انتخابية،
أدت إلى استقالة زعيم
الحزب ،ماتيو رينزي ،رئيس
وزراء إيطاليا السابق.
ً
ووفقا لمنظم االستطالعات
«يوتريند» ،فقد حصل
ً
زينغاريتي ( 53عاما) على
أكثر من  50في المئة من
ً
األصوات ،متغلبا على
منافسيه موريتسيو
مارتينا ،القائم بأعمال
رئيس الحزب ،والنائب
البرلماني روبرتو
غياشيتي.

إستونيا« :اإلصالح»
المعارض يفوز باالنتخابات

فاز «حزب اإلصالح»
المعارض ،المؤيد
للسياسات االقتصادية
الليبرالية ،باالنتخابات
البرلمانية في إستونيا،
حيث حصل على  34مقعدا
من أصل  101مقعد في
البرلمان ،حسبما أعلنت
اللجنة االنتخابية في تالين
مساء أمس األول.
وجاء «حزب الوسط» ذو
النزعة اليسارية ،الذي
يتزعمه رئيس الوزراء
جوري راتاس ،في المركز
الثاني بمجموع  26مقعدا،
في حين حصل «حزب
الشعب المحافظ في
إستونيا» المناهض للهجرة
والمشكك في جدوى االتحاد
األوروبي على  19مقعدا.
ويتكون االئتالف الحاكم
من ثالثة أحزاب هم الوسط
والديمقراطي االشتراكي
وإيزاما.

الفلبين :ال تهاون بالقتل
خارج نطاق القضاء

أكدت الحكومة الفلبينية ،أمس،
أنها ال تتهاون مع عمليات
القتل خارج نطاق القضاء
في حملتها ضد المخدرات،
وذلك في محاولة منها لتهدئة
مخاوف المواطنين من أن
يصبحوا ،أو أحد من معارفهم،
ضحية للحملة.
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ّ
ّ
لبنان :تراشق بين «المستقبل» و«الحر» يهدد التضامن الحكومي

سلة أخبار

دريان :السنيورة خط أحمر و«النيل السياسي» مرفوض
بيروت  -ةديرجلا

•

ع ـ ـ ــادت الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن رك ـنــي
التسوية السياسية الرئاسية
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ت ـي ــار "الـمـسـتـقـبــل"
و"ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـ ـح ــر" ،إلــى
الـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،ع ـل ــى
خلفية حملة "ح ــزب الـلــه" على
رئـيــس الحكومة الـســابــق فــؤاد
ً
ال ـس ـن ـي ــورة .وكـ ــان الف ـ ّت ــا خــال
اليومين الماضيين تبني إعالم
"الحر" حملة الحزب ،ما أشعل
ال ـع ــاق ــة م ــع ح ـل ـيــف ال ـت ـســويــة
بمقدمة تلفزيونية على قناة الـ
 OTVالتابعة لـ"التيار الوطني
ال ـ ـ ـحـ ـ ــر" ،اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت أدب ـ ـيـ ــات
سياسية استعادت زمن النزاع
بين الجانبين ،ونبشت الماضي
الذي اعتقد البعض أنه طوي مع
التسوية الرئاسية.

و لــم يتأخر رد "المستقبل"،
وب ــال ــوس ـي ـل ــة ن ـف ـس ـهــا وال ـل ـغ ــة
عينها ،فأطلت المحطة "الزرقاء"
بــرد عنيف ،مـســاء أمــس االول،
ً
دفــاعــا عــن الـسـنـيــورة وحـسـمــا
لموقف وموقع "المستقبل" منه.
وأك ــدت أن "الــرئـيــس السنيورة
اليوم هو ّ
تيار المستقبل وهو
ال ـحــزب وال ـمــوقــع ،وه ــو رئيس
الـحـكــومــة ،وه ــو الـطــائـفــة التي
يمثلها إذا شـئـتــم ،و م ــا يجمع
بـ ـي ــن رئ ـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الـحــريــري والــرئـيــس السنيورة
ه ـ ـ ــو قـ ـضـ ـي ــة وط ـ ـ ـ ــن وش ـ ـع ـ ــب".
وتابعتّ :
"أما االبراء المستحيل،
فيمكنهم ان ي ـب ـلـ ُّـو ه و يـشــر بــوا
الـ ـمـ ـي ــاه اآلس ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــأت
ع ـ ـنـ ــه" .وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر:

"إل ــى اي ــن تـتـجــه ال ـعــاقــة؟ وهــل
ت ـش ـه ــد الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ــده ــور
أم ان الـحــريـصـيــن عـلــى العهد
س ـي ـســارعــون ال ــى رأب الـصــدع
واعادة المياه الى مجاريها؟".
وختمت" :هذا المناخ ال يخدم
االنطالقة الحكومية ،التي أكثر ما
تحتاج إلـيــه فــي الـظــرف الحالي
هـ ــو االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن ال ـم ـن ــاك ـف ــات
والمشاحنات ،كما يكرر الرئيسان
عون والحريري".

دريان
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أكـ ـ ــد مـفـتــي
الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة الشيخ
عبداللطيف دريان أن "الرئيس
ال ـس ـن ـيــورة خ ــط أح ـم ــر ،وأع ــاد
الشفافية لميزانية الدولة ،وهو

ستريدا جعجع تطالب جميل السيد
بـ  6ماليين دوالر للعطل والضرر
تـقــدمــت ع ـضــوة كـتـلــة "الـجـمـهــوريــة ال ـقــويــة" الـنــائـبــة
ّ
السيد ،عبر
ستريدا جعجع بشكوى ضد النائب جميل
مــوكـلـتـهــا رئـيـســة ج ـهــاز ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة فــي حــزب
"القوات اللبنانية" المحامية إيليان فخري لجانب النيابة
ّ
التميزية في بيروت ،وعلى كل من يظهره التحقيق
العامة
فــاعــا ومـحــرضــا وشــريـكــا وم ـتــدخــا ،طــالـبــة مالحقته
واالدعاء عليه بجرائم االفتراء والذم والقدح والتحقير،
وإحــال ـتــه أمـ ــام ال ـمــرجــع الـمـخـتــص لـيـصــار إل ــى إدان ـتــه

هولندا تستدعي
سفيرها لدى إيران

باألفعال المنسوبة إليه ،وإلــى الحكم بإلزامه بالعطل
والضرر ودفع تعويضات شخصية للنائب جعجع قدرها
 10مليارات ليرة لبنانية (ما يوازي  6666000دوالر).
وأضافت جعجع ،في بيان أمــس" ،سيتم التبرع بها
لعائالت كل من الشهيدين فوزي الراسي ،الذي استشهد
تـحــت الـتـعــذيــب فــي  21أبــريــل  ،1994ورمـ ــزي عـيــرانــي،
الذي استشهد في  20مايو  ،2002إضافة إلى المناضلة
انطوانيت شاهين ،سفيرة حقوق اإلنسان في الفاتيكان".

وزيرة الطاقة ندى البستاني مستقبلة سفيرة الدنمارك أمس (داالتي ونهرا)
قـيـمــة وق ــام ــة كـبـيــرة يـعـتــز بها
ويدافع عنها ضد اي افتراء".
وإذ شــدد على أن "محاربة
الفساد امر ضروري القامة دولة
عــادلــة وقــويــة" ،دعــا دري ــان الى
"معالجة هذا الملف ضمن اطر
مؤسسات الدولة".

وأعـ ـل ــن دري ـ ـ ــان ،ب ـعــد لـقــائــه
الــرئـيــس الـحــريــري فــي الـســراي
الـحـكــومــي أم ــس ،أن "مــوضــوع
المزايدة او النيل السياسي" في
ً
هــذا الـشــأن مــرفــوض" ،مضيفا:
"ان كان لي من توجيه او إسداء
الـ ـنـ ـص ــح ألع ـ ـضـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة،

أقــول لهم أن يضعوا الكيديات
السياسية جانبا ،وان يقدموا
الـعـمــل الـحـكــومــي ال ـج ــاد ال ــذي
يستنهض الوطن والمواطنين،
الن االز م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اال ق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد يـ ـ ــة
والحياتية التي نعاني منها في
لبنان هي كبيرة جدا".

القناعي :الكويت لم تحظر السفر للبنان
«ظروف التحذيرات التي أطلقناها زالت ...وسنبقى إلى جانب بيروت»
التقى وزيــر البيئة اللبناني فــادي جريصاتي سفير
الكويت في لبنان عبدالعال القناعي ،وجــرى البحث في
العالقات الثنائية وفي الدعم الكويتي المحتمل للقطاع
البيئي بلبنان وتنفيذ مشاريع حيوية ،وخصوصا أن دولة
الكويت من أكبر المساهمين في مشاريع مؤتمر "سيدر".
وبعد اللقاء ،أكد القناعي أن "الكويت كانت ومازالت
وستبقى الى جانب لبنان واستقراره وأمنه" ،موضحا أن
"الكويت لم تحظر سفر رعاياها الى لبنان ،إنما أطلقت

تحذيرات ،وقــد زالــت هــذه الـظــروف ،ورأيـتــم في الفترة
االخيرة ،والسيما في األعياد الوطنية الكويتية ،كيف
مأل الكويتيون األماكن في لبنان".
وكانت السعودية قد أعلنت في  13فبراير الماضي
رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان "نظرا النتفاء
األس ـب ــاب األم ـن ـيــة ال ـتــي دفـعـتـنــا لـتـحــذيــر رعــايــانــا من
السفر ،ونتيجة التطمينات التي سمعناها" ،حسبما
قال سفيرها في بيروت وليد البخاري.

أعلنت هولندا أمس أنها
استدعت سفيرها لدى طهران
بعدما طردت األخيرة أمس
َّ
دبلوماسيين هولنديين
األول
في إطار الخالف بشأن تورط
إيران في اغتيال معارضين
لنظام الجمهورية اإلسالمية.
جاء ذلك ،بينما نشر مكتب
المرشد اإليراني علي خامنئي
للمرة األولى توصيات
المرشد للحكومة في صيف
 2017بعدم انتظار المقترحات
األوروبية.

ألمانيا توافق على
سحب جنسيات «دواعش»
قرر االئتالف الحاكم في
ألمانيا العمل على سحب
الجنسية ممن يحملون
جنسيتين وينضمون في
المستقبل إلى تنظيم إرهابي
في الخارج على غرار تنظيم
"داعش" ،بحسب ما أكدت
الحكومة امس.
الى ذلك ،قالت رئيسة وزراء
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
أمس إن مواطنا اعتقل في
سورية بعد انضمامه إلى
"داعش" لن يتم تجريده من
الجنسية لكنه قد يواجه
اتهامات جنائية إذا عاد.

ةديرجلا
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رياضة

السالمية يستدرج الفحيحيل...
والشباب ضيف كاظمة

األصفر يلملم أوراقه واألبيض كامل العدد
قبل  24ساعة من مواجهتهما المرتقبة في «الممتاز»
●

أحمد حامد

يختتم فريقا الكويت والقادسية لكرة القدم استعداداتهما
ً
للمواجهة المرتقبة ا لـمـقــرر أن تجمع بينهما غ ــدا فــي قمة
مباريات الجولة الـ  16من منافسات الدوري الممتاز.
ويعول األبيض على المباراة لحسم صراع المسابقة
في ظل مطاردته من األصفر ،في حين يأمل األخير
تحقيق فوز قد يعيد البطولة إلى أرض الملعب ،أو
على أقل تقدير يعطيه دفعة معنوية فيما تبقى من
منافسات الموسم الحالي.
وخ ــال األي ــام الـمــاضـيــة شـهــدت صـفــوف األبـيــض
دخول أكثر من العب مؤثر في حسابات الجهاز الفني،
من بينهم جمعة سعيد ،إلــى جانب طــال جــازع ،وكل
منهما عــانــى اإلصــابــة خ ــال الـفـتــرة الماضية،
كذلك بات التحاق البرازيلي لوكاس بالمواجهة
ً
متاحا حسب الجهاز الطبي.
وينتظر الجهاز اإلداري إشــارة الجهاز
الفني بقيادة محمد عبدالله فيما يخص
الدخول في معسكر مغلق ،قبل مواجهة
القادسية ب ـ  24ساعة مــن أجــل زيــادة
التركيز.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،شـ ـ ــدد م ــدي ــر فــريــق
الـ ـك ــوي ــت م ـح ـم ــد ال ـ ـهـ ــاجـ ــري عـلــى
أهمية المباراة ،مشيرا إلى أن الفوز
ه ــو هـ ــدف فــري ـقــه ل ـل ـت ـقــدم ،ب ـقــوة،
فــي اتـجــاه الـحـفــاظ على اللقب
للموسم الثالث على التوالي.
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري بـ ــأن
مــواج ـهــة ال ـكــويــت وال ـقــادس ـيــة
ت ـ ـب ـ ـقـ ــى مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
االحتماالت في ظل التميز في
جميع الجوانب في الفريقين.

الجولة  16لدوري ڤيڤا تنطلق اليوم بمباراتين

ابتعادهما عن المشاركة بصفة أساسية خالل الفترة الماضية.
ويبتعد بعض الالعبين فــي القادسية مــن بينهم محمد
الـفـهــد ،ومحمد خليل عــن االنـتـظــام فــي الـتــدريـبــات ،فــي ظل
شعورهما بأنهما خارج حسابات الجهاز الفني.
ويدرك الجهاز الفني بقيادة
الــرومــانــي إي ــوان مــاريــن أن
الفوز على األبيض سيكون
ل ــه ف ــوائ ــد بــال ـج ـم ـلــة عـلــى
األصـ ـف ــر ،ف ــي ح ـيــن تعني
ال ـخ ـس ــارة زيـ ـ ــادة مـتــاعــب
ال ـم ــدرب م ــع الـقــادسـيــة
وجمهوره.

عودة المطوع

إيوان مارين

في المقابل ،يأمل الجهاز
الـفـنــي فــي الـقــادسـيــة لملمة
األوراق ا ل ـ ــرا بـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ــي ظــل
ابتعاد بدر المطوع خالل الفترة
الماضية ،إلى جانب حالة اإلحباط
ا لـتــي يعانيها ثنائي الهجوم الكاميروني
رونالد وانغا ،والغابوني إكسل ماي في ظل

محمد عبدالله

●

حازم ماهر

ت ـن ـط ـل ــق ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
ال ـجــولــة ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة من
دوري فيفا لـلــدرجــة الممتازة
لـكــرة ال ـقــدم ،بــإقــامــة مباراتين
عند الساعة  5:05مساء ،تجمع
األولـ ـ ــى مـنـهـمــا ال ـســال ـم ـيــة مع
الفحيحيل على ا سـتــاد ثامر،
والـثــانـيــة كــاظـمــة مــع الـشـبــاب
على استاد الصداقة والسالم.
ي ــذك ــر أن بـ ـط ــول ــة ال ـ ـ ــدوري
س ـت ـت ــوق ــف ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ه ــذه
الـ ـج ــول ــة ،ب ـس ـبــب "ف ـي ـف ــا داي"
ومشاركة المنتخب األولمبي
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات الـ ـم ــؤهـ ـل ــة
لنهائيات كأس تحت  23سنة،
ثم إقامة المباراتين المؤجلتين
للكويت مع كاظمة ،والقادسية
مع الفحيحيل يوم  17الجاري،
وتـ ـسـ ـت ــأن ــف الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات فــي
الرابع من شهر مايو المقبل.
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد ،أن ال ـج ـم ـيــع
س ـي ــدخ ــل مـ ـب ــاري ــات ال ـج ــوالت
الثالث األخيرة بروح مباريات
الكؤوس ،فالفرق التي تتنافس
ع ـلــى ال ـل ـقــب ت ـ ــدرك ت ـمــامــا أنــه
ال م ـجــال لـلـتـعــويــض ،وال ـفــرق
الـمـتـنــافـســة عـلــى ال ـب ـقــاء تعلم
جيدا أن التفريط في اي نقطة
سيكون ثمنه غاليا جدا.
واأل مـ ــر ينطبق بـكــل تأكيد
عـ ـل ــى م ـ ـب ـ ــاراة ال ـس ــال ـم ـي ــة مــع
الفحيحيل ،فالسماوي يحتل
المركز الثاني برصيد  30نقطة،
بـ ـف ــارق ث ـ ــاث نـ ـق ــاط ف ـق ــط عــن
الكويت المتصدر ،أما األحمر
فـ ـي ــأت ــي فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع
برصيد  10نقاط.
من ناحيته يسعى السالمية
ب ـقــوة إل ــى الـتـمـســك ببصيص
األم ــل فــي الـمـنــافـســة ،أو حتى

االسـتـمــرار فــي مركز الوصافة
واالبتعاد عن القادسية ،الذي
يــزاح ـمــه عـلــى الـمــركــز الـثــانــي،
لذلك سيدفع المدرب الفرنسي
م ـي ـلــود ح ـم ــدي ب ـكــل أسـلـحـتــه
الدفاعية والهجومية من أجل
حسم الفوز.
بـ ـ ـ ــدوره ،ي ـض ــع الـفـحـيـحـيــل
الـ ـف ــوز أو الـ ـتـ ـع ــادل ،ع ـل ــى اق ــل
تقدير ،هدفا في مباراة اليوم،
إذ إن ه ــذا األمـ ــر ي ـقــربــه بـقــوة
م ــن ال ـب ـقــاء ف ــي ال ـب ـطــولــة ،على
أمـ ـ ـ ــل تـ ـعـ ـث ــر مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه ع ـلــى
الهبوط ،وتشير التوقعات إلى
أن الـ ـم ــدرب م ـح ـمــد دهـيـلـيــس
قــد يبقي عـبــدالـهــادي خميس
على مقاعد البدالء كونه ورقة
رابـ ـ ـح ـ ــة ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم ال ــدف ــع
بعبدالعزيز السليمي الذي غاب
عن لقاء الكويت ،بعد تعرضه
لوعكة صحية.
ظـ ـ ــروف م ـت ـبــاي ـنــة ي ـم ــر بـهــا
طرفا مباراة كاظمة والشباب،
فالبرتقالي الذي يحتل المركز
الـ ـخ ــام ــس ب ــرص ـي ــد  22نـقـطــة
ت ـعــرض لـخـســارة فــادحــة على
يــد كاظمة فــي الجولة الفائتة
قــوامـهــا  3أه ــداف مــن دون رد،
وه ــي ال ـخ ـســارة ال ـتــي أطــاحــت
ب ــالـ ـم ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي تــونــي
أوليفيرا ونجله انطونيو من
الجهاز الفني ،ليتولى المهمة
ب ـ ــدال م ـن ــه ال ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـســاعــد
عبدالحميد العسعوسي حتى

مباريات اليوم
المباراة

الملعب

الوقت

السالمية × الفحيحيل

ثامر

5:05

كاظمة × الشباب

الصداقة والسالم

5:05

الفضلي يحقق برونزية آسيوية في المبارزة

 ...وبرونزية للكراتيه في النمسا

ح ـق ــق ال ــاع ــب م ـح ـمــد ال ـف ـض ـل ــي ،أم ــس
األول ،الميدالية الـبــرونــزيــة فــي منافسات
ال ـف ــردي لـلـعـبــة "س ــاب ــر" لـلـنــاشـئـيــن ،ضمن
البطولة اآلسيوية للمبارزة (فئة األشبال
والناشئين) ،التي تستضيف منافساتها
العاصمة األردنية عمان.
وق ــال الـمــديــر الـفـنــي لمنتخب الـمـبــارزة
عـبــدالـكــريــم الـشـمــان إن الــاعــب الفضلي،
ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  16ع ــام ــا ،م ــن الــاعـبـيــن
ال ــواع ــدي ــن ،الــذيــن يـنـتـظــرهــم مستقبل في
ري ــاض ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــارزة ،م ـش ـي ــرا الـ ــى ان ف ــوزه
بالميدالية الـبــرونــزيــة جــاء فــي منافسات
تحت  20عاما.
وأوضـ ــح أن تـصـنـيــف ال ــاع ــب الفضلي
يأتي في المركز  12عالميا في فئة األشبال،
والـ 20عالميا في فئة الناشئين ،وسبق له
ان حقق بطولة العالم عام .2018
وكــان منتخب الكويت حقق ميداليتين
فضيتين وبرونزية ضمن منافسات "سابر"
و"ايـ ـبـ ـي ــه" ل ــاش ـب ــال ،ق ـبــل ي ــوم ـي ــن ،ليصل
اجـمــالــي مــا حققه فــي البطولة اآلسـيــويــة،

ح ـ ـقـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
الــوطـنــي لـلـكــراتـيــه الـمـيــدالـيــة
البرونزية في بطولة (سيريس
- aكراتيه -1سيلزبيرغ) ،التي
ت ـق ــام ت ـحــت إشـ ـ ــراف االت ـح ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـك ــراتـ ـي ــه ()WKF
ف ــي الـنـمـســا ،بـعــد فـ ــوزه على
المنتخب الروسي.
وقال العب المنتخب محمد
الـ ـم ــوس ــوي ،أم ـ ــس األول ،إن
"ال ـم ـن ـت ـخــب فـ ــاز بــال ـبــرونــزيــة
بمسابقة (كاتا) جماعي ،وهي
إحدى مسابقات البطولة".
وأضاف الموسوي أن "الفوز
جـ ـ ــاء ب ـف ـض ــل االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
الجيدة التي أجراها الالعبون
ال ــذي ــن ت ـح ـلــوا ب ـ ـ ــإرادة ال ـف ــوز،
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـلـ ــى رفـ ـ ـ ــع ع ـلــم
الكويت عاليا في هذا المحفل
العالمي".
وأهـ ـ ـ ـ ــدى ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز إل ــى

محمد الفضلي على منصة التتويج
التي انطلقت في  27فبراير الماضي ،إلى
ميداليتين فضيتين وبرونزيتين.
وتضم بعثة منتخب الكويت للمبارزة في
البطولة ،التي يشارك فيها  700العب والعبة
يمثلون  38دولة وتستمر حتى الثامن من

مباراتان في الجولة الثالثة
من الدوري الممتاز لكرة اليد
●

محمد عبدالعزيز

يسعى فريق الكويت لكرة اليد إلى
االبـ ـتـ ـع ــاد ف ــي ق ـم ــة الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز،
عندما يلتقي في الخامسة مساء اليوم
مــع منافسه السالمية ،و فــي السادسة
والـنـصــف مـســاء مـبــاراة لــن تقل أهمية
ت ـج ـم ــع ب ـي ــن ك ــاظ ـم ــة وب ـ ــرق ـ ــان ،ضـمــن
منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

الكويت والسالمية
يتطلع األبـيــض المتصدر ب ــ 7نقاط
إلى المحافظة على مسيرته الناجحة،
وإضافة السالمية لسلسلة ضحاياه في
البطولة ،بينما يطمح السماوي االخير
ب ــدون رصـيــد فــي نفض غـبــار الهزيمة
أمـ ـ ــام بـ ــرقـ ــان ،ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـمــاض ـيــة،
واستعادة اتزانه سريعا رغــم صعوبة
المهمة.
ومرة أخرى سيعتمد مدرب الكويت
الجزائري سعيد حجازي أسلوب اللعب
ال ـســريــع وال ــدف ــاع ال ـم ـت ـقــدم ،لـلـحــد من
خطورة العبي السالمية ،مرتكزا على
صفوفه المكتملة وتألق نجوم الفريق.
أمــا م ــدرب الـسـمــاوي الــوطـنــي خالد
ا لـمــا فسيكون مطالبا بــإ عــادة تهيئة
الع ـب ـيــه نـفـسـيــا وبــدن ـيــا ل ـل ـحــاق بــركــب
ال ـم ـنــاف ـســة ،إلـ ــى ج ــان ــب إيـ ـج ــاد حـلــول
سريعة للشقين الــدفــاعــي والهجومي،

طـمـعــا ف ــي ال ـخ ــروج بـنـتـيـجــة ايـجــابـيــة
من اللقاء.

كاظمة وبرقان
فــي الـمـبــاراة الثانية يأمل البرتقالي
الرابع بفارق األهداف خلف برقان الثالث
برصيد نقطتين تعديل الصورة الباهتة
الـتــي ظهر بها أم ــام الـعــربــي ،والـثــأر من
خسارته في القسم األول للبطولة على
يد برقان الساعي لتكرار الفوز واالرتقاء
في جدول ترتيب البطولة.
و مــن المعلوم أن كاظمة يملك فريقا
مـتـكــامــا ،لـكـنــه ظـهــر ب ــدون أن ـيــاب أمــام
العربي ،بسبب غياب الحلول الهجومية
وال ـع ـق ــم ال ـت ـهــدي ـفــي وت ــواض ــع مـسـتــوى
الــدفــاع الــذي تأثر كثيرا بغياب حارسه
ال ـم ـم ـيــز ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـظ ـف ـي ــري ب ــداع ــي
اإلصــابــة الـتــي ستبعده مــدة طويلة عن
الفريق ،لذا سيكون مدربه الجزائري رابح
غــربــي مطالبا بتصحيح مـســار الفريق
عبر هجوم منظم بتطبيق خططي واضح
ودفاع صلب لحصد نقطتي اللقاء.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،يـسـعــى بــرقــان
المنتشي بفوزه على السالمية لالستمرار
على درب االنتصارات ،واالرتقاء لوصافة
الترتيب ،مستغال المستوى المميز الذي
ي ـقــدمــه ال ـفــريــق ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـجــزائــري
محمد مسعودان ،وحالة عدم االتزان التي
يعانيها البرتقالي.

مــارس ال ـجــاري ،الالعبين محمد الفضلي
وعيسى طــالــب ويحيى الــوهـيــب وحسين
علي وعلي الفضلي وسلطان كاظم ويوسف
عباس وعبدالله الفهد.
(كونا)

إدارة القادسية تعلن
المناصب التنفيذية

العبو منتخب الكويت للكراتيه
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،وإلــى
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،وإلى الشعب الكويتي.
وضم المنتخب ،إلى جانب

نهاية الموسم ،في حين نجح
ـال
الـشـبــاب فــي تحقيق ف ــوز غـ ٍ
على التضامن بثالثة أ هــداف
لهدف ،وهو الفوز الــذي جعله
يتمسك بأمل البقاء.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي إل ــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة تـ ـ ــوازنـ ـ ــه عـ ـل ــى يــد
ال ـع ـس ـع ــوس ــي والـ ـلـ ـع ــب حـتــى
الـ ـج ــول ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،عـ ـل ــى أم ــل
ال ــدخ ــول ف ــي ال ـمــربــع الــذهـبــي،
بحثا عن العودة في المشاركة
بــال ـب ـطــوالت ال ـخــارج ـيــة ،وهــو
األم ــر ال ــذي أك ــده العسعوسي
لالعبين.
فــي الـمـقــابــل ،ي ــدرك الجهاز
الفني للشباب بقيادة المدرب
خالد الزنكي أن الـفــوز ،اليوم،
يجعل الفريق قــاب قوسين أو
أدنـ ــى قـلـيــا م ــن ال ـب ـق ــاء ،حيث
سيحتاج إلى نقطة واحدة في
ا لـجــو لـتـيــن المتبقيتين ،لذلك
سـيـعـتـمــد الـ ـم ــدرب ع ـلــى خطة
ه ـج ــوم ـي ــة ب ـح ـت ــة ،مـ ــع تــأم ـيــن
الشق الدفاعي ،علما بأن الفريق
يفتقد لالعبه منور المطيري
بداعي اإليقاف.

مـحـمــد ال ـم ــوس ــوي ،الــاعـبـيــن
مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،وسـ ـلـ ـم ــان
الموسوي.
(كونا)

أعـ ـل ــن ن ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة تـشـكـيــل
مجلس اإلدارة للدورة القادمة ،التي
تمتد حتى عام  ،2023واحتفظ الشيخ
خالد الفهد بمقعد رئيس النادي ،وتم
إسـنــاد مهمة نــائــب الــرئـيــس للشيخ
فهد طالل الفهد ،وحسن أبوالحسن
أمينا للسر ،و حـمــد الياسين أمينا
للصندوق.
وشغل رفاعي الديحاني منصب
أمين السر المساعد ،وحسين القبندي
أمـيــن الـصـنــدوق الـمـســاعــد ،ومحمد
معرفي عضوا وناطقا رسميا باسم
مجلس اإلدارة ،وفي العضوية وليد
الكندري ،وعبدالعزيز البسام ،وهاني
المال ،وعدنان بوحمد.
كما اتخذ مجلس إدارة القادسية
قـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
برئاسة الشيخ خالد الفهد ،ورفاعي
الديحاني "مقررا" ،وعضوية عدنان
بوحمد.

كاظمة أسقط الجهراء في «السلة»
فوز الكويت والقادسية على القرين والشباب
●

جابر الشريفي

ً
ح ـقــق فــريــق نـ ــادي كــاظ ـمــة ف ــوزا
ً
مثيرا على نظيره الجهراء بنتيجة
 73-83في المباراة التي جمعتهما
أمـ ـ ــس األول عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة ي ــوس ــف
الـ ـش ــاهـ ـي ــن ب ـ ـنـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة ضـمــن
منافسات الجولة الثانية من الدوري
الممتاز لكرة السلة والـتــي شهدت
ً
ايضا تغلب الكويت على القرين -94
 60والقادسية على الشباب .63-103
وبذلك يرفع القادسية والكويت
رصيديهما الى  4نقاط ،بينما ارتفع
رصيد الجهراء وكاظمة الى  3نقاط
والقرين والشباب الى نقطتين.
جاءت مباراة كاظمة مع الجهراء
قوية في بدايتها تقدم بها الجهراء
 5-12في اول ثالث دقائق من خالل
الهجوم السريع عبر يوسف عقاب
وس ـل ـطــان خ ـلــف ول ـك ــن س ــرع ــان ما
اس ـت ـعــاد كــاظـمــة ت ــوازن ــه م ــن خــال
تألق احمد البلوشي في التصويب
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،الـ ــى ج ــان ــب مـتــابـعــة
محمد اشكناني وعبدالله ابراهيم
اسفل السلة ليتقدم مع نهاية الربع
االول .22-23
وواصـ ـ ــل ال ـبــرت ـقــالــي ت ـقــدمــه في
ال ــرب ــع ال ـثــانــي بـعــد ان لـعــب بــدفــاع
المنطقة (ال ـ ــزون) ومـنــع مــن خالله
م ـنــاف ـســه م ــن ايـ ـص ــال الـ ـك ــرة اسـفــل
ال ـس ـلــة وف ـ ــرض ع ـل ـيــه ال ـل ـج ــوء إلــى

التصويب من الخارج الذي لم ينجح
فـيــه الع ـبــوه لينتهي الــربــع الثاني
لمصلحته .37-48
ونجح كاظمة في مواصلة تقدمه
ً
في الربع الثالث مستغال سيطرته
عـلــى ال ـك ــرات ال ـمــرتــدة (الــري ـبــاونــد)
بـسـبــب ت ـســرع الع ـبــي ال ـج ـهــراء في
ان ـهــاء الـهـجـمــات ال ــى جــانــب غياب
ن ـج ــم الـ ـجـ ـه ــراء ت ــرك ــي حـ ـم ــود عــن
التسجيل واكـتـفــى بـمـحــاوالت بدر
ال ـع ـث ـمــان وي ــوس ــف ع ـق ــاب واح ـمــد
المطيري في االخـتــراق والتسجيل
لينتهي الربع الثالث بتقدم كاظمة
.59-68
وفـ ـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـ ــرابـ ـ ــع ،اس ـت ـط ــاع
الجهراء العودة الى أجواء المباراة
ً
مـقـلـصــا الـ ـف ــارق ق ـبــل ال ـت ـع ــادل -71
 71ف ـ ــي اخ ـ ـ ــر  4دق ـ ــائ ـ ــق م ـ ــع ت ــأل ــق
بـ ــدر ال ـع ـث ـمــان وي ــوس ــف ع ـق ــاب في
التسجيل ،إال أن خبرة نجم كاظمة
أح ـم ــد ال ـب ـلــوشــي ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،وت ـس ـج ـي ـلــه
ثالثيتين منحا فريقه ا لـتـفــوق مع
نهاية المباراة بنتيجة .73-83
أدار الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـحـ ـك ــام ع ـب ــدال ـل ــه
سليمان وحافظ الحلبي والمقدوني
ً
س ـلــوبــدان ،وك ــان األخ ـيــر سـيـئــا في
قراراته ،ولم يتمكن من مواكبة حجم
المباراة.
جانب من مباراة الجهراء وكاظمة
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البحري يعلن برنامجه لموسم قوارب البروكالس والنزهة
أعلنت لجنة الــزوارق السريعة والويك بورد
في النادي البحري الرياضي الكويتي ،برنامجها
لـسـبــاق ال ـكــويــت ال ـتــاســع ل ـق ــوارب ال ـبــروكــاس
والنزهة للموسم الحالي  ،2019الــذي يشتمل
عـلــى  3ج ــوالت سـتـقــام جميعها فــي المنطقة
البحرية للمارينا مول بشارع الخليج العربي
بالسالمية ،بالتعاون مع ادارة المارينا.
ويستهل الموسم بالجولة االولى التي ستقام
السبت  30مارس الجاري ،وفي اطار احتفاالت
النادي باعياد الكويت الوطنية ،ومن ثم الجولة
الـثــانـيــة الـتــي سـتـقــام الـسـبــت  6إبــريــل المقبل،

يعقبها الجولة الثالثة والختامية التي ستقام
السبت  13إبريل المقبل.
وس ـي ـش ـت ـمــل ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى ف ـئ ـت ـيــن :األولـ ــى
هــي ال ـبــروكــاس ،ويـشـتــرط فيها أال يـقــل طــول
القارب عن  28قدما ووزنــه عن  1650كغم ،وأال
تزيد سرعة المحرك او المحركين معا عن 300
حصان.
أما الفئة الثانية فستكون مخصصة لقوارب
النزهة التي يشترط ان يكون طول القارب فيها
من  21الى  25قدما وأال يقل وزنه عن  1350كغم،
وأال تزيد سرعة المحرك عن  250حصانا.

ووجه رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك
بــورد علي الشمالي الدعوة لمتسابقي قــوارب
البروكالس والنزهة من المواطنين والمقيمين
فــي الكويت للمشاركة ،مشيرا إلــى ان السباق
خـصـصــت لــه جــوائــز مــالـيــة قـيـمــة مــن ميزانية
النادي.
و بـيــن الشمالي أن مـجــال التسجيل مفتوح
حاليا في مقر النادي بالسالمية ،وأنه يشترط
تعبئة االستمارة المخصصة ،وباإلمكان االطالع
على كل الـشــروط ولــوائــح السباق عبر الموقع
الخاص بالنادي.

واشاد بالدعم الذي حظي به النادي من جانب
الهيئة العامة للرياضة ،ورعاية ادارة المارينا
ممثلة بـشــركــة إي ـك ــاروس الـمـتـحــدة للخدمات
ً
البحرية ،مؤكدا أن تنظيم السباق يأتي من واقع
اهتمامات النادي باالنشطة وااللعاب البحرية،
وح ــرص ــه ع ـلــى ت ـعــزيــز م ـج ــاالت ن ـشــاطــاتــه في
هــذا المجال ،إلتاحة الفرصة للشباب ومحبي
الـ ــريـ ــاضـ ــات ال ـب ـح ــري ــة ل ـم ـم ــارس ــة ريــاض ـت ـهــم
المفضلة ،ألنه النادي المتخصص في احتضان
تلك األلعاب.

السباق
خصصت له
جوائز مالية
قيمة من
ميزانية النادي
الشمالي

جانب من سباق البروكالس والنزهة السابق وفي اإلطار علي الشمالي

القادسية لالبتعاد بالقمة
أمام كاظمة في «الطائرة»
●

محمد عبدالعزيز

يتطلع فــريــق الـقــادسـيــة للمحافظة على قمة ال ــدوري
الـمـمـتــاز لـلـكــرة ال ـطــائــرة عـنــدمــا يستضيف فــي الثامنة
من مساء اليوم غريمه كاظمة على صالة فجحان هالل
المطيري بحولي ضمن الجولة السابعة من المسابقة،
ويسبق ذلك مباراتان في السادسة والنصف مساء ،حيث
يلتقي العربي مع الكويت على صالة نادي كاظمة ويحل
ً
التضامن ضيفا على الجهراء.
في المباراة األولــى يسعى االصفر المتصدر برصيد
 9نقاط لالستمرار في قمة الترتيب على حساب وصيفه
كاظمة بـ 8نقاط والساعي كذلك إلى تقديم عرض جيد على
أمل انتزاع المقدمة.
وفي المباراة الثانية يأمل العربي صاحب المركز الثالث
بـ 7نقاط الظهور بشكل الئق والتصدي لطموحات االبيض
صاحب المركز الرابع بفارق نقاط االشواط عن التضامن
والجهراء بـ 6نقاط وله ثالث مباريات مؤجلة ،والمنتشي
بفوزه االخير على الجهراء السبت الماضي وكذلك مستواه
الجيد بعد المشاركة في البطولة العربية.
ً
أمــا الـمـبــاراة الثالثة فستكون ذات طابع خــاص نظرا
لتساوي الفريقين التضامن الخامس والجهراء السادس
برصيد واح ــد  6نـقــاط وكــذلــك طموحهما المشترك في
الهروب من قاع الترتيب.

«الطموح» يواصل االستعداد لألولمبياد الخاص انسحاب األهلي األردني من «آسيوية اليد»

وضع القائمون على األولمبياد الخاص الكويتي ونادي الطموح
الرياضي اللمسات النهائية من أجل المشاركة في دورة األلعاب
العالمية الخامسة عشرة لألولمبياد الخاص المقرر اقامته في
أبوظبي خالل الفترة من  8إلى  21الجاري.
وت ـتــرأس رئـيـســة ن ــادي الـطـمــوح ،الـمــديــر الــوطـنــي لألولمبياد
الـخــاص الكويتي ،رحــاب بورسلي ،الــوفــد الكويتي المشارك في
البطولة الدولية ،والذي يضم  76العبا وإداريا ومدربا وطبيبا.
وعقد السكرتير العام للنادي جاسم اليعقوب وإدارة النادي
اجتماعات مكثفة مع المدربين والالعبين وأولياء أمورهم لوضع
اللمسات النهائية ،قبل المغادرة إلى اإلمارات يوم الجمعة القادم.
وأعلن اليعقوب أن الكويت ستشارك في  8ألعاب هي كرة القدم
(بنين) وكرة السلة (بنات) والبولينغ (بنين ،بنات) وكرة اليد (بنين)
والريشة الطائرة (بنين ،بنات ) وألعاب القوى (بنات) ورفع األثقال
(بنات) وتنس الطاولة (بنات).

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة اليد انسحاب األهلي األردني من
منافسات البطولة اآلسيوية الحادية والعشرين لألندية أبطال
الدوري لكرة اليد ،المقرر أن يستضيفها نادي الكويت اعتبارا
من  20الجاري حتى  2أبريل المقبل.
وذك ــر االت ـحــاد عـلــى صفحته الــرسـمـيــة فــي مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي "تويتر" ،أن انسحاب األهلي األردن ــي من البطولة
اآلسيوية جاء لظروف خاصة.
وبذلك سيتقلص عــدد فــرق المجموعة الرابعة التي أوقعت
قرعة البطولة فريق األهلي األردني فيها ،إلى  3أندية هي كاظمة
الكويتي ،والدحيل القطري ،والشارقة اإلماراتي.

ً
يوفنتوس يهزم نابولي ويضع يدا على اللقب

في المرحلة الـ 26من الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،خطا
يوفنتوس خطوة كبيرة نحو ً
االحتفاظ باللقبً ،ووضع يدا
على لقب ثامن تواليا ،عندما
تغلب على مضيفه نابولي .1-2

خطا يوفنتوس ،بطل األعوام
السبعة األخ ـي ــرة ،خـطــوة كبيرة
نحو االحـتـفــاظ باللقب ،ووضــع
يدا على لقب ثامن تواليا ،عندما
ت ـغ ـلــب ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ومـ ـط ــارده
المباشر نابولي  ،1-2أمس األول،
في المرحلة السادسة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وعزز يوفنتوس ،الوحيد الذي
لــم يخسر محليا فــي الـبـطــوالت
الخمس الكبرى حتى اآلن ،موقعه
ف ــي الـ ـص ــدارة بــرصـيــد  72نقطة
ووســع الـفــارق إلــى  16نقطة عن
نابولي الــذي قــدم مـبــاراة كبيرة
رغم النقص العددي في صفوفه
إث ــر ط ــرد ح ــارس مــرمــاه أليكس
م ـيــريــت ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،25وك ــان
بإمكانه الخروج متعادال لو نجح
قــائــده لــورنـتـســو إينسينيي في
تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة .85
وهي ركلة الجزاء الثانية التي
يـهــدرهــا إينسينيي مــن أص ــل 7
سددها في مسيرته في الدوري،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ــرك ـل ــة األول ـ ــى ال ـتــي
أه ــدره ــا كــانــت أمـ ــام يــوفـنـتــوس
أيضا.
وك ـ ــان ـ ــت ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول فــي
الـمـبــاراة فــي الدقيقة  ،25عندما
ت ـل ـقــى حـ ـ ــارس ال ـم ــرم ــى م ـيــريــت
بطاقة حـمــراء لعرقلته المهاجم
الــدولــي الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو خ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة بـعــد
كــرة أعــادهــا له مدافعه الفرنسي
كيفن مالكويت ،فكانت ركلة حرة

جاسم اليعقوب خالل االجتماع

م ـب ــاش ــرة انـ ـب ــرى ل ـهــا الـبــوسـنــي
م ـ ـيـ ــرال ـ ـيـ ــم بـ ـي ــانـ ـيـ ـت ــش ب ـي ـم ـن ــاه
مفتتحا التسجيل ( )28على يمين
الحارس الدولي الكولومبي دافيد
أوس ـب ـي ـن ــا ،ال ـ ــذي اض ـط ــر ك ــارل ــو
أن ـش ـي ـلــوتــي إلـ ــى إشـ ــراكـ ــه م ـكــان
هدافه المهاجم الدولي البولندي
أرك ـ ــادي ـ ــوش م ـي ـل ـيــك ( 14ه ــدف ــا)
عقب الطرد.
وح ــرم الـقــائــم األي ـمــن نابولي
مــن الـتـعــادل بـعــد دقـيـقــة واح ــدة،
بعدما رد تسديدة زاحفة للدولي
البولندي اآلخر بيوتر زيلينسكي.
وأنـ ـق ــذ أوس ـب ـي ـن ــا م ــرم ــاه مــن
هدف ثان بإبعاده تسديدة قوية
لبيانيتش إ لــى ركنية استغلها
األل ـمــانــي إي ـمــري ج ــان ،ليضيف
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ب ـضــربــة رأس ـيــة
اث ــر ك ــرة عــرضـيــة مــن فيديريكو
برنارديسكي (.)39
وتساوى الفريقان على أرضية
الملعب فــي الـشــوط الـثــانــي بعد
ط ــرد بـيــانـيـتــش ل ــان ــذار الـثــانــي
(.)47
وفـ ـ ـ ــرض ن ــاب ــول ــي أف ـض ـل ـي ـتــه
الميدانية على مجريات المباراة
وهاجم كثيرا ،بحثا عن تقليص
ال ـف ــارق حـتــى تــأتــى ل ــه ذل ــك عبر
اإلسباني خوسيه كايخون ،الذي
استغل كرة عرضية إلينسينيي
مــن الجهة اليسرى فتابعها من
مسافة قريبة (.)61
وحصل نابولي على ركلة جزاء
بـعــد ال ـل ـجــوء لتقنية الـمـســاعــدة

كابيلو ينصح سباليتي بدعم إيكاردي
طالب المدرب اإليطالي فابيو
كــاب ـي ـلــو ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـنــادي
انـتــر مـيــان اإليـطــالــي ،لوتشانو
س ـب ــال ـي ـت ــي ،ب ــال ـت ــدخ ــل إلص ــاح
األجواء داخل غرفة خلع مالبس
فــريـقــه ،وإعـ ــادة ادم ــاج المهاجم
األرجنتيني مــاورو ايـكــاردي مع
زمالئه بعد أن تأثرت عالقته بهم
خالل الفترة األخيرة.
وق ــال كابيلو فــي تصريحات
لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة "س ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاي سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت"
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ــري ــاض ـي ــة" :عـلــى
ال ـم ــدرب أن ي ــدرك مـتــى عـلـيــه أن
يـ ـت ــدخ ــل ،لـ ـق ــد واجـ ـ ـه ـ ــت مــوق ـفــا
مشابها في ريــال مــدريــد :سوكر
ومياتوفيتش لــم يكونا يمرران
ال ـ ـكـ ــرة ل ـ ـ ـ ـ ــراؤول ،اس ـتــدع ـي ـت ـه ـمــا
وأظـ ـه ــرت ل ـه ـمــا ال ـم ــواق ــف ال ـتــي
تصرفا فيها بهذه الطريقة ،وقلت
لهما إذا لم يتوقفا عن هذا الفعل
فإنهما لن يعودا للعب مرة أخرى،
وبالفعل لم يحدث هذا مجددا".
يذكر أن ايكاردي يعيش حاليا
فترة صعبة مع انتر ميالن بعد أن
تم سحب شارة قيادة الفريق منه
بسبب تصريحاته العدائية ضد
إدارة النادي ،كما أصبحت عالقته
بزمالئه داخل غرفة خلع المالبس
متوترة جدا.
وأرج ـ ــع ال ـب ـعــض س ــوء عــاقــة

كابيلو
ايكاردي بزمالئه إلى تصريحات
زوج ـت ــه ووك ـي ـلــة أع ـم ــال ــه ،وان ــدا
ن ـ ــارا ،ال ـتــي تـطـلـقـهــا ض ــد بعض
العـبــي انـتــر مـيــان مــن وقــت إلى
آخر ،مما تتسبب في تردي عالقة
النجم األرجنتيني بعدد كبير من
الالعبين.
وث ــارت العديد مــن الشائعات
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ح ــول
م ـس ـت ـق ـب ــل اي ـ ـ ـكـ ـ ــاردي م ـ ــع ان ـت ــر

م ـي ــان ،وتـكـهـنــت وس ــائ ــل إع ــام
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ــاقـ ـت ــراب رح ـي ـل ــه عــن
النادي اإليطالي بسبب األزمــات
المتكررة التي يواجهها الالعب.
ولكن النادي اإليطالي قرر وضع
حد لهذه الشائعات ،وبــدأ خالل
األسـبــوع األخـيــر مفاوضاته مع
الــاعــب لـتـمــديــد تـعــاقــده إل ــى ما
بعد .2021
(د ب أ)

فرحة العبي يوفنتوس بعد الفوز على نابولي
بــال ـف ـيــديــو "فـ ــي إيـ ــه آر" ،عـنــدمــا
سدد اإلسباني فابيان رويز كرة
"على الطاير" أمام المرمى لمست
ي ــد ال ـم ــداف ــع ال ـب ــرازي ـل ــي ألـيـكــس
ساندرو ،فانبرى لها إينسينيي
في القائم األيمن (.)84

وأكـ ــرم تــوريـنــو وفـ ــادة ضيفه
كييفو فيرونا بثالثية نظيفة.
وع ـ ـ ــان ـ ـ ــى ت ـ ــوري ـ ـن ـ ــو إلل ـ ـحـ ــاق
الخسارة بضيفه ،اذ انتظر حتى
الدقيقة  76الفتتاح التسجيل عبر
مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي،

صالح كان
مورينيوً :
ً
هشا وساذجا
ك ـشــف الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو عن
األس ـب ــاب الـتــي دفـعـتــه إل ــى ع ــدم االسـتـعــانــة بخدمات
المهاجم المصري محمد صــاح خــال توليه اإلدارة
الفنية لـنــادي تشلسي اإلنـكـلـيــزي ال ــذي لعب لــه نجم
ليفربول الحالي ،مؤكدا أن صالح كان يعاني الضعف
البدني الشديد.
وق ــال مــوريـنـيــو فــي تـصــريـحــات نقلتها عـنــه صحيفة
"أ س" اإلسبانية" :لقد جــاء إلــى تشلسي قــادمــا مــن بــازل
كطفل وحيد س ــاذج ،وكــان بحالة بدنية هشة ،بعد ذلك
رحـ ــل إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا واك ـت ـســب
خبرة في فيورنتينا وروما،
وعـنــدمــا ع ــاد إل ــى إنكلترا
تأقلم تماما مع اللعب في
مستويات كبيرة في الكرة
مورينيو
األوروبية".
وأ ض ـ ـ ـ ــاف" :اآلن هــو
يـتـمـتــع بـفـهــم واس ــع
للعب وأصبح أكثر
قـ ــوة م ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـب ــدن ـي ــة ،يـمـكـنــك
أن تــرى أن جسده
وح ــالـ ـت ــه ال ـبــدن ـيــة
أصبحا أكثر قوة،
كما أصبح يتمتع
بثقة أكبر".
(د ب أ)

قبل أن يعزز بهدفين فــي الوقت
بدل الضائع عبر توماس رينكون
( )90+2و سـ ـيـ ـم ــو ن ــي ت ـســا ت ـســا
(.)90+3
وعـ ـ ـ ــزز ت ــوريـ ـن ــو م ــوقـ ـع ــه فــي
المركز السادس برصيد  41نقطة

بفارق األهداف أمام التسيو ،الذي
كان تغلب على جاره روما 3-صفر
الـ ـسـ ـب ــت ،وأتـ ــاالن ـ ـتـ ــا ال ـ ـ ــذي قـلــب
ا لـطــاو لــة على ضيفه فيورنتينا
محوال تخلفه بهدف للكولومبي
لويس موريال ( )3إلى فوز بثالثة

أه ـ ــداف ت ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
السلوفيني جوسيب إيليسيتش
( )28واألرجـنـتـيـنــي ألـيـخــانــدرو
غــوم ـيــز ( ،)34واألل ـم ــان ــي روب ــن
غوسنس (.)59

ُ
سقط بوسطن
هيوستن روكتس ي ِ
ل ــم يـتــوصــل بــوسـطــن سـلـتـيـكــس ،أح ــد أعـ ــرق فــرق
الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ف ــي دوري ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
للمحترفين ،بعد إلى مقارعة الفرق الكبيرة في الموسم
الحالي ،وسقط مجددا امــس األول في عقر داره أمام
هيوستن روكتس بقيادة نجمه جيمس هاردن .115-104
وتـنــزه هيوستن فــي الـشــوط األول (الــربــع األول
 23-33والثاني  ،)20-32قبل أن يتراجع في الثاني
مستندا الى فــارق النقاط الـ  ،22الــذي استمر حتى
الربع األخير (الثالث  ،35-35واألخير .)26-15
وكــان اعتماد هيوستن روكتس كليا على الثالثي
ه ــاردن ( 42نقطة و 7متابعات) وإري ــك غ ــوردون (32
نقطة) وكريس بول ( 15نقطة و 6متابعات و 12تمريرة
حاسمة) ،في حين سجل زمالؤهم الثمانية اآلخــرون
مجتمعين  26نقطة (مـعــدل وسـطــي  3.25نـقــاط لكل
واحد).
في المقابل ،اعتمد العبو بوسطن ،صاحب الرقم
القياسي في عدد ألقاب البطولة ( 17لقبا) ،بقيادة كايري
إيرفينغ ( 24نقطة و 9متابعات و 6تمريرات حاسمة)
على األداء الجماعي ،ونجح خمسة منهم في تسجيل
أكثر من  12نقطة أبرزهم آل هورفود وماركوس سمارت
اللذان أضافا  19و 18نقطة على التوالي.
وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس على التوالي
رافعا رصيده الى  38انتصارا (مقابل  25خسارة) في
المركز الخامس لترتيب المنطقة الغربية ،بينما مني
بــوسـطــن سلتيكس بــالـهــزيـمــة الـســابـعــة فــي آخ ــر 10
مباريات ليقف رصيده عند ( 38فوزا و 26خسارة) في
المركز الخامس أيضا لترتيب "الشرقية".
ويـبـقــى سلتيكس بـعـيــدا ع ــن فـيــادلـفـيــا سفنتي
سيكسرز الــرابــع ( 40مقابل  )23قبل نحو شهر من
انتهاء الدوري المنتظم واالنتقال الى األدوار اإلقصائية

(بالي أوف) ،وبعيدا جدا عن ميلووكي باكس متصدر
المنطقة والبطولة عموما ( 48مقابل  )15ال ــذي أكد
رسميا أمس األول انضمام اإلسباني المخضرم باو
غاسول الى صفوفه.
وكان الالعب اإلسباني البالغ  38عاما فسخ الجمعة
الماضي عقده مع سان أنتونيو سبيرز ،وقال باكس
في بيان مقتضب جدا "حصل ميلووكي على توقيع
باو غاسول" ،دون أي تفاصيل أخرى.
مــن جــانـبــه ،رد بــاو على حسابه فــي "تــويـتــر"" :أنــا
متشوق لبدء صفحة جديدة من مسيرتي في دوري
المحترفين األميركي مع الفريق الرائع باكس .هدفي
سيكون دائما تقديم الخبرة لهذا الفريق ومساعدته
على إحراز اللقب".
والتحق باو غاسول عام  2016بسان أنتونيو سبيرز
بعد أن دافــع عن ألــوان ممفيس غريزيز ()2008-2001
ولــوس انجلس ليكرز ،حيث ساهم في إحــرازه اللقب
مرتين ( )2014-2008وشيكاغو بولز (.)2016-2014
وبــاو غاسول هو الشقيق األكبر لمارك ( 34عاما)
العب تورونتو رابتورز ثاني المنطقة الشرقية الذي مني
أمس األول بخسارته الـ ( 18مقابل  46فوزا) أمام مضيفه
ديترويت بيستونز 112-107 ،بعد التمديد.
وألحق كليفالند كافالييرز ،وصيف البطل وصاحب
المركز الرابع عشر قبل األخير في المنطقة الشرقية،
خسارة بضيفه اورالندو ماجيك (فاز عليه  )93-107قد
تكون مؤثرة على تأهل األخير لـ "بالي أوف" ،حيث يحتل
المركز الثامن ( 30مقابل  )35بفارق ضئيل أمام منافسه
على المركز األخير المؤهل لألدوار اإلقصائية تشارلوت
هورنتس ( 29مقابل  )34الذي سقط بدوره أمام مضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .118-108
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ي ـس ـت ـض ـيــف ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي
في إياب الدور ثمن
منافسه أياكس أمستردام الهولندي في
النهائي لمسابقة دوري
إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري
أبطال أوروبا في كرة
أبطال أورو بــا في كــرة ا لـقــدم ،المسابقة
القدم ،يستضيف ا ل ـتــي أ ض ـحــت ا لـفــر صــة األ خ ـي ــرة لحامل
اللقب و مــدر بــه األرجنتيني سانتياغو
ريال مدريد
سوالري بإحراز لقب هذا الموسم ،بعد
خيبات محلية متتالية.
اإلسباني
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــي ،ب ـطــل
منافسه
المواسم الثالثة الماضية قاريا ،مباراة
أياكس
اليوم مع أفضلية فوزه ذهابا في هولندا
 ،1-2لـكــن فــي ظــل تــرا جــع أدا ئ ــه محليا،
أمستردام
وخروجه في منتصف األسبوع الماضي
الهولندي.
من نصف نهائي كأس إسبانيا على يد
غريمه التاريخي برشلونة بالخسارة
بثالثية نظيفة على ملعبه سانتياغو
ً
برنابيو ،قبل خسارة ثانية تواليا على
الملعب ذا تــه أ مــام ا لـعـمــاق الكتالوني،
وهـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة ب ـن ـت ـي ـجــة ص ـ ـفـ ــر 1-ضـمــن
منافسات الليغا السبت.
ووج ـ ـ ــد ري ـ ـ ــال ن ـف ـس ــه ي ـب ـت ـع ــد ب ـش ـكــل
إ ضــا فــي عــن إ مـكــا نـيــة حــر مــان برشلونة
المتصدر من االحتفاظ بلقبه في الليغا،
فينيسيوس نجم
مع اتساع الفارق بينهما إلى  12نقطة.
ريال مدريد
واختصر مدافع ريال داني كارفاخال
ا لـ ــو ضـ ــع بـ ـق ــو ل ــه " :ع ـل ـي ـن ــا أن ن ـقــوم
بـ ــرد ف ـع ــل ( )...هـ ــذا ق ــد ي ـكــون
مــن أص ـعــب األســاب ـيــع الـتــي
أخ ـت ـب ــره ــا طـ ـ ــوال وجـ ــودي
هنا".
وح ـمــل ريـ ــال ل ـقــب دوري
األبطال في المواسم الثالثة
الـمــاضـيــة ب ــإش ــراف ال ـمــدرب
الفرنسي ز يــن ا لــد يــن ز يــدان،
الذي رحل عنه بنهاية الموسم
الماضي ،ليحل بدال منه جولن
لــوب ـي ـت ـي ـغــي ق ـبــل إق ــال ـت ــه فــي
خ ــر ي ــف ع ـ ــام  2018ب ـعــد
س ـل ـس ـل ــة مـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج
السيئة ،و يـتــم تعيين
سوالري بدال منه.
وي ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه زيـ ـ ـ ــدان
وسـ ـ ـ ــوالري ب ـكــون ـه ـمــا
ً
دافعا سابقا عن ألوان
ال ـ ـنـ ــادي ،وان ـت ـق ــا مــن
اإلشـ ــراف عـلــى الـفــريــق
ال ــردي ــف "كــاس ـت ـيــا" إلــى
م ـن ـصــب م ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول.
و إ ذ ا أ ر ا د س ـ ـ ـ ــو ال ر ي
أن ي ـب ـقــى أ ه ــا ل ـل ـب ـقــاء فــي
منصبه ،يتوجب عليه قيادة
ر يــال مدريد إ لــى اللقب الرابع
ايسكو العب الريال
عشر "ديسيموكوارتا (باالسبانية)"

في المسابقة األورو بـيــة األ هــم ،والرابع
على التوالي.
وأقر الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا
المنتقل في بداية الموسم من تشلسي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،بـ ــأن ح ـظ ــوظ ف ــري ـق ــه بــاتــت
محصورة بدوري األبطال.
وق ـ ـ ــال كـ ـ ــورتـ ـ ــوا" :لـ ـلـ ـف ــوز ب ـل ـق ــب ه ــذا
الموسم ،على األر جــح هو دوري أبطال
أورو بــا .في أسبوع وا حــد فقدنا الكثير
والكثير ،وآمل أن تسير األمور الثالثاء
على ما يرام".

غياب الثقة
ً
ورغم فوزهم ذهابا على ملعب يوهان
كرويف أرينا في أمستردام ،يبدو العبو
ري ــال م ــدري ــد غ ـيــر واث ـق ـيــن م ــن أنـفـسـهــم
قبل استضافتهم أياكس في سانتياغو
برنابيو ،إذ تلقوا ثالث هزائم متتالية
(األول ــى أمــام جيرونا فــي ال ــدوري ،)2-1
للمرة األولى منذ .2004
وم ــا ي ــزي ــد ال ـط ـيــن ب ـلــة بــالـنـسـبــة إلــى
ر ي ــال ،ا فـتـقــاده قــا ئــده سيرخيو را مــوس
ا لـمــو قــوف مباراتين مــن جــا نــب اال تـحــاد
األوروبي ،بعد اعتبار األخير أنه تعمد
نيل البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب
ضد أياكس.
وأق ــر الـمــدافــع الــدولــي اإلسـبــانــي بــأن
ال ـف ــري ــق أج ـه ــد ج ـ ــراء م ـب ــاري ــات ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ،الس ـي ـمــا مــواج ـهــة بــرشـلــونــة
مرتين في أ قــل من أ سـبــوع ،موضحا أن
" م ـبــارا تــي ا لـكــا سـيـكــو كــا نـتــا شديدتين
علينا مــع كثير مــن ا لـجـهــود ا لـمـبــذو لــة.
وهذا له أثره ،لم يكن لدينا الوقت الكافي
اللتقاط أنفاسنا".
واخ ـ ـت ـ ـبـ ــر زي ـ ـ ـ ـ ــدان ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوضـ ـ ــع مــع
ر ي ــال مــر تـيــن فــي  2016و ،2018إذ ر كــز
ع ـلــى ال ـم ـســاب ـقــة األوروب ـ ـيـ ــة ون ـج ــح فــي
ا لـمــر تـيــن ،لكن النجم الفرنسي السابق
كان يشرف على مجموعة أكثر تعطشا
للفوز مع وجود رأس الحربة البرتغالي
كريستيانو رو نــا لــدو أ فـضــل ه ــداف في
تاريخ المسابقة األوروبية.
وبحسب ا لـعــد يــد مــن محللي اللعبة،
يـشـكــل ع ــدم ت ـعــويــض ان ـت ـقــال رون ــال ــدو
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سيدورف

إ لـ ــى ي ــو ف ـن ـت ــوس ف ــي ص ـي ــف ،2018
بضم مهاجم من طينة الكبار ،أحد
األسـ ـب ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـت ــراج ــع أداء
ريال في هذا الموسم ،السيما على
الصعيد التهديفي،
إذ فشل الويلزي
غ ـ ـ ــاري ـ ـ ــث بـ ــايـ ــل
والفرنسي كريم
ب ـن ــزي ـم ــة فـ ــي ســد
الفراغ.
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرد ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة أمـ ـ ـ ــام
برشلونة أعادت الزخم لتقارير عن بدء
ريال البحث عن بدالء ،مع ترداد أسماء
لمورينيو ،ا لــذي أ قـيــل فــي ديسمبر من
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ومدرب
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو
أل ـي ـغ ــري ،أو األرج ـن ـت ـي ـنــي مــاوري ـس ـيــو
بوكيتينو مدرب توتنهام اإلنكليزي.
مـ ـ ــاذا ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى س ـ ـ ــوالري ال ـق ـيــام
ب ــه لـتـخـطــي عـقـبــة أ ي ــا ك ــس؟ ف ــي جعبته
مباريات ناجحة منها الفوز في ديربي
ا ل ـع ــا ص ـم ــة ع ـل ــى أ ت ـل ـت ـي ـكــو  ،1-3و ل ـع ـلــه
سيجد الفرصة مالئمة ال تـخــاذ قــرارات
صعبة.
فـ ـبـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد بـ ـ ــايـ ـ ــل ،وإيـ ـسـ ـك ــو
وال ـب ــرازي ـل ــي مــارس ـي ـلــو م ــن الـتـشـكـيـلــة
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــاري ــات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ــد ي ـتــم اس ـت ـب ــدال بـعــض
رك ـ ــائ ـ ــز ال ـ ـفـ ــريـ ــق مـ ـث ــل الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
كاسيميرو واأللماني طوني كروس
الـلــذيــن تـعــرضــا النـتـقــادات شــديــدة
بعد مباراة السبت ،بعناصر شابة
مثل داني سيبايوس.

دوني العب أياكس

م

ريال مدريد  xأياكس
HD1

دي ليخت نجم أياكس

نيمار يلمح إلى إمكانية االنضمام لمدريد

سيدورف :الملكي قادر
على الفوز بـ «األبطال»
أكــد كــارنــس س ـيــدورف ،الالعب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـ ـنـ ــاديـ ــي ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي وأيـ ـ ــاكـ ـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام
الهولندي ،أن الـنــادي الملكي قادر
على الفوز بلقب بطولة دوري أبطال
أوروب ــا مـجــددا رغــم حــالــة التراجع
الفني التي يشهدها الفريق ،والتي
ً
تـسـبـبــت ف ــي هــزي ـم ـتــه أخـ ـي ــرا أم ــام
غ ــري ـم ــه ال ـت ــاري ـخ ــي ب ــرش ـل ــون ــة فــي
مباراتين متتاليتين.
وقال الالعب الهولندي" :إذا كان
ه ـن ــاك ف ــري ــق ل ــدي ــه هـ ــذا الـ ـع ــدد من
الكؤوس ،فعلينا أن نعتقد أن ريال
مدريد قادر دائما على الوصول إلى
النهائي والفوز به ،من كان يتوقع
أن ي ـف ــوز ب ـثــاثــة ألـ ـق ــاب مـتـتــالـيــة،
ً
مستحيل ،ألنــه لــم يحدث أب ــدا قبل
ذلك ،وال حتى مرتين متتاليتين".
وأضاف" :ولهذا فهو قادر بالطبع

رياضة

على الفوز به مـجــددا ،كــرة القدم ال
تتوقف أبــدا عن تفجير المفاجآت،
نــدرك أن األمــر صعب جــدا ،ولكن ال
يمكن استبعاد ريال مدريد".
وطالب النجم الهولندي السابق
الجماهير بالتحلي بالصبر فيما
يتعلق بمسيرة ا لــا عــب البرازيلي
الصاعد فينيسيوس جونيور ،نجم
ريال مدريد ،وأكمل قائال" :إنه يقوم
بعمل جيد جدا ،يبدو جليا أن الفتي
يتمتع بالموهبة ولكن يجب التحلي
بــالـصـبــر ،ال يـمـكــن وض ــع الضغط
والـمـســؤولـيــة عـلــى الـشـبــاب بشكل
ع ــام ،كريستيانو (رون ــال ــدو) رحــل
وبــاقــي الالعبين ليسوا فــي أفضل
ح ــاالت ـه ــم ،وه ــو ي ـح ــاول أن يخلق
مساحة لنفسه".
(د ب أ)

تـ ـ ــرك مـ ـه ــاج ــم بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
ومنتخب الـبــرازيــل لـكــرة الـقــدم نيمار دا
سيلفا أم ــس األول ال ـبــاب مـفـتــوحــا أمــام
إمـكــانـيــة االن ـت ـقــال إل ــى ص ـفــوف الـعـمــاق
اإلسباني ريال مدريد.
ويتعافى أغلى العب في العالم حاليا
مــن إصــابــة فــي قــدمــه تـعــرض لها فــي 23
يناير الماضي ،وقد ارتبط بالعودة إلى
ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي م ـنــذ ان ـض ـمــامــه إلــى
باريس سان جرمان من الغريم التقليدي
برشلونة في عام .2017
وقال نيمار ( 27عاما) ،في حديث مطول
لقناة "غلوبو" البرازيلية تم تسجيله في
بــاريــس بمناسبة قــرب إكـمــالــه  10أعــوام
فــي مسيرته االحـتــرافـيــة" ،فــي المستقبل
كل شيء ممكن".
وأض ــاف" :أنــا ال أقــول إنني ذاهــب إلى
ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،اه ـ ـ ـ ــدأوا .ال ـج ـم ـيــع ي ـعــرف
أنني قد حققت حلمي الــذي كان (اللعب)
ل ـبــرش ـلــونــة .اع ـت ــدت ق ــول ذل ــك م ـنــذ كنت
صغيرا ونجحت في تحقيقه".
وتـ ــابـ ــع" :ري ـ ـ ــال م ــدري ــد ه ــو واح ـ ــد مــن
أكبر الفرق في العالم ،كل الالعبين الذين
يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون

نيمار
في الدفاع عن ألوانه .أنا اآلن سعيد جدا
في باريس ،أنا بخير ،لكن في المستقبل
كل شيء ممكن".
وعاد نيمار للحديث عن عالقته بزميله
السابق في برشلونة الدولي األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ،ال ـ ــذي أكـ ــد أنـ ــه ب ـعــث له

تـحـيــاتــه بـعــد سـمــاعــه عــن اإلص ــاب ــة التي
تعرض لها في اآلونة األخيرة.
وق ــال" :فــي الــوقــت الــذي احتجت دعما
أكثر مــن الـنــاس والـفــريــق ،جــاء نــي أفضل
الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم ل ـي ـق ــول ل ـ ــي :أن ـ ــا هـنــا
لمساعدتك".

دورتموند يحتاج إلى معجزة أمام توتنهام
ي ـب ـحــث ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
األل ـم ــان ــي ع ــن م ـع ـجــزة لـمــواصـلــة
مـ ـ ـش ـ ــواره ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة دوري
أبطال أوروب ــا لكرة القدم عندما
يستضيف توتنهام اإلنكليزي
اليوم في إياب الدور ثمن النهائي.
وم ـن ــي ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
ب ـخ ـســارة مــذلــة ذه ــاب ــا عـلــى ملعب
ويمبلي قبل  3أسابيع (صفر-
 ،)3وبـ ــات بـحــاجــة إلــى
ربـ ــاع ـ ـيـ ــة نـظـيـفــة
ل ـب ـل ــوغ الـ ـ ــدور
ربــع النهائي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة
فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
مـ ـش ــارك ــات ــه
في المسابقة
ب ـ ـن ـ ـظ ـ ــام ـ ـه ـ ــا
الجديد والتي
تـ ـ ـ ـ ــوج ب ـل ـق ـب ـهــا
ع ـ ــام  1997عـلــى
حساب يوفنتوس
اإليـ ـط ــال ــي (،)1-3
وحـ ــل وص ـي ـفــا عــام
 2013ع ـن ــد م ــا خسر
أمـ ـ ـ ــام م ــواطـ ـن ــه ب ــاي ــرن
ميونيخ .2-1
لكن مهمة دورتموند
ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة أم ــام
ف ــري ــق إن ـك ـل ـيــزي يـبــدو

هاري كين

األق ـ ــرب لـخـطــف ب ـطــاقــة ال ـت ــأه ــل لــربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ مــوســم
 ،2011-2010والثانية بنظام المسابقة
الجديد ،بعدما كان بلغ نصف النهائي
ف ــي م ـشــارك ـتــه األول ـ ـ ــى ح ـســب الـنـظــام
القديم (بطولة األنــديــة البطلة) موسم
.1962 -1961
ويتعين على الفريق األلماني ،الذي
بلغ نصف نهائي المسابقة في -1963
 ،1964تصحيح أخطائه الدفاعية لتفادي
ً
استقبال شباكه أهــدافــا تزيد صعوبة
مهمته ،وخصوصا أنه سيواجه هجوما
مرعبا يقوده القائد الدولي هاري كاين
والدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين
سون.
وح ـقــق بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد فــوزا
واحــدا في مبارياته السبع األخيرة في
مختلف المسابقات ،مما سمح لمطارده
الـمـبــاشــر ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ حــامــل لقب
البوندسليغا باللحاق به إلى الصدارة
بعدما كان يتخلف عنه بفارق  9نقاط.
وفــي م ـبــاراة الجمعة ،عــانــى رباعي
الدفاع الواعد لدورتموند والمكون من
الفرنسيين عـبــدو ديــالــو ودان-أكـسـيــل
زاغ ــادو والسويسري مانويل أكانجي
والـمـغــربــي أش ــرف حكيمي (جميعهم
تحت  23عاما) أمام مهاجمي أوغسبورغ
الذي يصارع من أجل البقاء.
وق ــال الـمــدرب السويسري لوسيان
فافر "يجب أن نبقى هادئين وأال نرتكب
أخطاء أخرى".

ويعول بوروسيا دورتموند كثيرا
على ع ــودة روي ــس ،ال ــذي غ ــاب نحو 4
أسابيع بسبب إصابة في الفخذ ،وتشير
االرقام إلى أهميته في تصدر دورتموند
للدوري ،إذ سجل  13هدفا في  19مباراة
في البوندسليغا ،حيث يحتل المركز
الثاني على الئحة الهدافين بفارق هدفين
خلف مهاجمي إينتراخت فرانكفورت
الدولي الصربي لوكا يوفيتش وبايرن
م ـيــون ـيــخ الـ ــدولـ ــي ال ـب ــول ـن ــدي روبـ ــرت
ليفاندوفسكي.
كـمــا يعتمد دورت ـمــونــد عـلــى عــودة
صانع ألعابه الدولي ماريو غوتسه إلى
التألق واستعادة مستواه الــذي قاد به
ألمانيا إلى الظفر بمونديال  ،2014فضال
عــن الـبــديــل اإلسـبــانــي بــاكــو ألكاسير،
ش ــري ــك رويـ ـ ـ ــس فـ ــي وصـ ــافـ ــة ه ــداف ــي
البوندسليغا ،والدولي اإلنكليزي الواعد
والموهوب جايدون سانشو.
ويمكن ألهداف بوروسيا دورتموند
أن تأتي من أي مكان .وحدهما المدافعان
مارسيل شميلتسر والتركي عمر طبرق
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دورتموند  xتوتنهام

HD٢

لم يسجال أي هدف حتى اآلن في الدوري
األلماني هذا الموسم.
وال ت ـخ ـت ـل ــف ح ـ ـ ــال ت ــوتـ ـنـ ـه ــام عــن
بوروسيا دورتموند ،فالفريق اللندني
فـشــل فــي تحقيق ال ـفــوز فــي مبارياته
ال ـثــاث األخ ـي ــرة .وإذا ك ــان دورتـمــونــد
سيستعيد خدمات قائده رويس ،فاألمر
كذلك بالنسبة إلى توتنهام الذي يعقد
آم ــاال كبيرة على ع ــودة قــائــده وهــدافــه
كاين الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب
اإلصابة في الكاحل.
وش ـ ـ ــدد ك ــاي ــن ( 25عـ ــامـ ــا) ع ـل ــى أن
توتنهام سيتخلص من انتكاسة الدوري
اإلنكليزي وبلوغ ربع نهائي المسابقة
القارية العريقة.
وتـبـخــرت آم ــال الـفــريــق اللندني في
المنافسة عـلــى لـقــب ال ـ ــدوري المحلي
خــال  7أي ــام ،إذ مني بخسارتين أمــام
بيرنلي السبت قبل الماضي ،وتشلسي
األربـعــاء ،ثم تعادل مع أرسنال السبت
( ،)1-1علما بأنه كان قاب قوسين أو أدنى
من الخسارة الثالثة تواليا لوال تصدي
حــارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو
لوريس لركلة جزاء نفذها الغابوني بيار
إيميريك أوباميانغ (.)89

كين :ستكون مباراة كبيرة
قال مهاجم نادي توتنهام اإلنكليزي
هــاري كين ،الــذي سجل هــدف التعادل
لفريقه في مرمى أرسنال من ركلة جزاء،

"بعد نتيجتين مخيبتين في أسبوع
واح ـ ـ ـ ــد ،ك ــان ــت ه ـ ــذه هـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـم ـث ــال ـي ــة ،ديـ ــربـ ــي شـ ـم ــال ل ـن ــدن،
لنثبت للمشجعين أننا مستعدون
للقتال بقية الموسم" .وأضاف "إنها
نـقـطــة ،كـنــا نــرغــب فــي ث ــاث نـقــاط،
لكنها نقطة ثمينة تــوقــف سلسلة
هــزائـمـنــا ،وب ــات بإمكاننا التركيز
ع ـلــى ال ـم ـبــارات ـيــن الـمـقـبـلـتـيــن ضد
دورتموند ثم ساوثمبتون" .وتابع
"األس ـب ــوع الماضي
وضعنا أنفسنا
تحت الضغط،
لكننا فعلناها
ف ــي الـمــاضــي
وك ـ ــل مـ ـب ــاراة
سـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون
كبيرة".
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول
ت ـ ــوت ـ ـن ـ ـه ـ ــام
ك ـث ـي ــرا عـلــى
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
إلق ـت ـنــاع كين
بأن الفريق قادر
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــود
إلى منصات التتويج
الغائب عنها منذ ،2008
عندما توج بلقب كأس
رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة.

سانتشو نجم بروسيا دورتموند
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

خليك في
ورقتك

رينفيلدات عالمنا

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

جملة كــان يصرخ بها أساتذتنا
الـ ـمـ ـص ــري ــون فـ ــي أيـ ـ ـ ــام اخـ ـتـ ـب ــارات
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ،ف ـ ــي وج ـ ـ ــه م ـ ــن يـ ـح ــاول
االس ـت ـع ــان ــة ب ـص ــدي ــق أو م ـســاعــدة
صــديــق" :مــالـكــش دع ــوى فــي غيرك،
خليك في ورقتك".
كنت أعتقد أن هــذا األمــر يقتصر
على الطفولة والـمــراحــل الــدراسـيــة،
لكن بعد أن تراكمت السنون ّ
علي ،
عرفت أن الـ"خليك في ورقتك" أصبح
منهج حـيــاة بالنسبة لـلـعــربــان ،أو
ً
تحديدا للخليجيين .فما إن تناقش
ً
موضوعا في بلد عربي آخــر ،حتى
تنطلق في وجهك صرخات البعض:
"خـلـيــك ف ــي ورقـ ـت ــك" ،أو "خـلـيــك في
بلدك" ،واترك البلدان األخرى عنك.
هي روح العبودية تلبست هؤالء
التالميذ الصغار والزمتهم إلى بقية
مراحل العمر ،لكنهم ال يعرفون أن ما
يفعلونه وما يقولونه كان بدافع روح
العبودية هذه .ال ،هم يظنون أن هذا
هو األمر الطبيعي والمنطقي.
ً
حتى لو أنك شرحت لهم أن أحدا
م ــن ال ـ ـنـ ــاس ،ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا
وأسـتــرالـيــا وبقية بـقــاع األرض ،إن
ت ـح ــدث ع ــن شـ ــأن ب ـل ــد آخـ ــر وج ـئــت
إليه أنت وقلت" :خليك في بلدك" لن
يسعفه عقله لفهم مـقـصــدك و م ــاذا
ت ــري ــد مـ ـن ــه .ب ــاع ـت ـب ــار أن م ـنــاق ـشــة
األوض ـ ــاع فــي ال ـب ـلــدان األخـ ــرى حق
طـ ّبـيـعــي يـتـنــاولــه الـطـفــل ه ـنــاك في
"رضاعته" مع السيريالك وهو متمدد
ف ــي حـجــر أمـ ــه ،وال يـمـكــن مـنــازعـتــه
عليه.
على أن الحديث في منطقتنا عن
بلدك أو عن البلدان العربية األخرى
يقود إلى منطقة محاطة بالشرطة،
ومحاضر تحقيق ،وصرخات حاجب:
"محكمة" ،يعقب ذلــك ضربات قوية
بالمطرقة ،فقضبان ،فبكاء محبيك،
ف ف ف…

 ٢٣٠مليون هندوسي تطهروا في «كومبه ميال»
ش ــارك  230مـلـيــون هـنــدوســي فــي االسـتـحـمــام
عند ملتقى األنهار المقدسة شمالي الهند خالل
مهرجان "كومبه ميال" هــذا الـعــام ،الــذي استمر 7
أسابيع.
وشـ ـه ــد "ك ــوم ـب ــه مـ ـي ــا" اس ـت ـح ـم ــام ال ـه ـن ــدوس
الـ ـع ــاديـ ـي ــن ،وال ـ ــزاه ـ ــدي ـ ــن ال ـم ـل ـط ـخ ـيــن ب ــال ــرم ــاد،

ً
مقتل  ١٤شخصا في إعصار أالباما
ُ
ً
قـتــل  14شـخـصــا عـلــى األقــل
أمس جراء إعصار ضرب والية
أالباما في جنوب شرق الواليات
ّ
ً
ّ ً
ّ
كارثية،
المتحدة مخلفا أضرارا
ّ
على ما أعلن مسؤول محلي.
وق ـ ــال جـ ــاي ج ــون ــز شــريــف
م ـق ــاط ـع ــة لـ ــي ال ــواقـ ـع ــة ش ــرق
أالباما على الحدود مع والية
ّ
جورجيا :حتى اآلن ،لدينا 14
ّ
حالة وفاة مؤكدة.

ً
وأض ـ ـ ــاف ج ــون ــز م ـت ـح ـ ّـد ّث ــا
ف ـ ــي شـ ــريـ ــط فـ ـي ــدي ــو ت ـ ــم ب ــث ــه
على صفحة فيسبوك تابعة
ّ
لشبكة "سي بي إس" ،أن هناك
ً
أش ـخــاصــا كـثـيــر ُيــن ف ــي ع ــداد
المفقودين ،فيما أدخل آخرون
إلـ ــى الـمـسـتـشـفـيــات وأص ـيــب
بعضهم بـ "جروح خطيرة".
ّ
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن اإلعـ ـص ــار
ّ ً
ّ
قطع كيلومترات عدة ،متسببا

فــي دم ــار "ك ــارث ــي" عـلــى طــول
مساره.
ّ
يتحدث الشريف إال عن
ولم
ّ
إعصار واحد ،غير أن وسائل
ّ
ّ
أميركية أشــارت إلى أن
إعــام
أعاصير ّ
عدة ضربت مقاطعة
لي بشكل متزامن.
(ا ف ب)

والـمـعـلـمـيــن ،وي ـعــد أك ـبــر تـجـمــع دي ـنــي عـلــى وجــه
األرض ،ويـقــام فــي مدينة بــرايــاجــراج ،التي كانت
ً
تعرف سابقا باسم "الله آباد".
ويعتقد الـهـنــدوس أن االستحمام عند ملتقى
أنـ ـه ــار "ال ـ ـجـ ــانـ ــغ" ،و"يـ ــامـ ــونـ ــا" ،و"سـ ــاراسـ ــواتـ ــي"
األسطوري خالل فترة المهرجان يمحي كل ذنوبهم.

وذكرت الحكومة الهندية ،في بيان نشر الليلة
قبل الماضية ،أن "خمسة من األيــام الرئيسية في
المهرجان لالستحمام اختتمت بنجاح بمشاركة
أكثر من  220مليون زائر".
وق ــال ديـلـيــب كــومــار تــريـجــونــايــات ،الـمـســؤول
ال ـبــارز فــي الـمـهــرجــان ،إن "م ــا يـقــدر بنحو 229.5
مليون زائــر حصلوا على الحمام المقدس خالل
الـمـهــرجــان ،وم ــن الـمـتــوقــع اسـتـحـمــام  10ماليين
ه ـنــدوســي آخ ــري ــن ف ــي ال ـي ــوم ال ـس ــادس الــرئـيـســي
لالستحمام ،الذي يمثل اختتام المهرجان".
وكسرت أعداد المشاركين الرقم القياسي الذي
بلغ  120مليون شخص المسجل في آخر مهرجان
"كــومـبــه مـيــا" ســابــق أقـيــم فــي ب ــراي ــاج ــراج ،وذلــك
في .2013
وفــي مهرجان عــام  2007بالمدينة نفسها ،تم
تسجيل مشاركة  70مليون شخص.
وق ـ ــال تــري ـج ـنــايــت "إن ـ ــه ارتـ ـف ــاع ك ـب ـيــر م ـقــارنــة
بالمهرجان السابق ،وهــو مــا يتحدث عــن الجهد
الكبير الذي تم بذله في التنظيم".
يـشــار إلــى أن المهرجان يتنقل بالتناوب بين
 4مواقع مختلفة في كل مــرة ،وهــو مهرجان غير
سنوي.
(د ب أ)

حتى مذيعة األخبار في الصين ...روبوت
عرضت وكــالــة أنـبــاء الصين
الـ ـج ــدي ــدة (ش ـي ـن ـخ ــوا) مــذي ـعــة
ً
روبوت لألخبار وهي تقرأ خبرا
عن وصول مندوبين إلى بكين
للمشاركة في اجتماع برلماني
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي .وتـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــه الـ ـم ــذيـ ـع ــة
الـ ـج ــدي ــدة اإلنـ ـ ـس ـ ــان وت ـح ــاك ــي
تـعـبـيــرات ال ــوج ــه والـتـصــرفــات
الطبيعية.
وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــاء

االصـطـنــاعــي ،ظـهــرت المذيعة
اآللية شين شياو مينغ بشعر
ً
قصير وهي ترتدي ثوبا وردي
الـ ـل ــون وق ــرط ـي ــن ،ف ــي تسجيل
مصور مدته دقيقة واحدة بثته
"شينخوا".
(رويترز)

حسن العيسى

ربما تكون مقالة مورين داود ،في "نيويورك تايمز" 2 ،مارس،
ً
بعنوان "المتملق الذليل والمريض أو المعتل اجتماعيا" ،من
أقسى المقاالت التي كتبت بحق الرئيس ترامب .المتملق الذليل
"سايكوفانت" هو المحامي الشخصي للرئيس مايكل كوهن،
والمعتل النفسي هو الرئيس ،المحامي كوهن أظهر بشهادته
األخـيــرة أمــام الكونغرس حجم الوضاعة والتذلل الــذي كان
يبديهما للرئيس حتى قبل تبوؤ األخير منصبه ،فهو يقول
في رسالة مسجلة للرئيس ..." :كم أفتقدك يا سيدي وتمنيت
أن أكون معك ،"...ويمضي المحامي بالمبالغة في تكثيف حجم
الــوالء الــذي أبــداه للرئيس وخضوعه الكامل لرغبات األخير
بعالقة "سادية؛ مازوخية" بين االثنين.
الكاتبة لم تشبه مايكل كوهن بالكلب في والئه لسيده ،والذي
انقلب على هــذا السيد فيما بعد ،ليمارس عــض هــذا السيد
وهو مغلوب على أمره ،بل شبهته بشخصية "رينفيلد" خادم
دراكوال مصاص الدماء ،هذا الخادم الذي يقتات بالحشرات،
ويطيع بإرادة منعدمة كل رغبات وشهوات السيد دون أي تردد.
ً
أيا كان تشخيص ونقد مورين القاسي للرئيس ومحاميه
السابق ،فهذا شــأن الدولة األميركية ،لكنه يمكننا أن نتعلم
الحجم الهائل لحرية النقد والتعبير في الرأي باإلعالم وغيره
في تلك الدولة ،فالكاتبة لم تخش من مالحقة قضائية بنقدها
المر لرئيس الدولة ،فهناك "حكم القانون" ،وسمو حرية التعبير،
بما فــي ذلــك حــريــة اإلع ــام عندهم ،بما كفل لها أن تـقــول ما
ً
شاءت بحق رئيس منتخب ،وأيضا لم تتردد تلك الجريدة أو
غيرها عندهم في نشر آراء قاسية ،فهناك إيمان عميق تتبناه
كل مؤسسات الدولة بقدسية الرأي ،وعدم جواز مصادرته أو
المساس به.
ليس ما سبق هو ما يهم في هذا المقال ،فنحن في معظم
دول العالم العربي التعس نحسب أنفاسنا حين نتحدث عن
السلطات الحاكمة وقداستها الكاذبة ،ما يهم حقيقة أن مثل
شخصية خادم مصاص الدماء "رينفيلد" ربما تكون محدودة
ً
العدد ،واستثنائية في دول المؤسسات الديمقراطية ،ودائما
سلطة القانون تحدها ،يا ترى كم عدد "رينفيلدات" دول النظام
العربي؟! هل لنا أن نتصور أي قائد في هذا العالم المبتلى
بأنظمته دون مـئــات الـخــدم المطيعين الــذيــن يقتاتون على
الحشرات ،الذين يضحون في المعادلة العربية هم الشعوب؟!
مــوريــن داود وصـفــت هــذا الـخــادم الذليل المتملق األبــدي
ً
لسيده ،وهو في وضع أسوأ من العبد المستلبة حريته رغما
عنه" ،رينفيلد" .في دولنا ال يمكن حصر "رينفيلدات" البؤس،
والذين نسميهم عادة بحاشية السلطان أو مستشاريه ،التي
تحيط بــالـحــاكــم ،ولـيــس لـهــا مــن عـمــل غـيــر الـتــزلــف لصاحب
السلطة ،ورفع الجدران العالية بينه وبين الناس ،فتحدد من
يحق له االقتراب والشكوى لصاحب الحكم ،ومن ال يحق له ذلك،
كما تمليه اعتبارات مصالحها" .رينفيلد" رواية برام ستوكر
"دراكــوال" بائس لم يكن ينتظر غير رضا ومباركة سيده ،أما
"رينفيلدات" عالمنا فهم قمم الفساد في ابتالع موارد دولهم،
دون حساب لمستقبل وشعوب أوطانهم ...كم ابتليت دولنا
بشخصيات "رينفيلد" وأشباهها!

وفيات
مرتضى محمد رضا حجي نصير

 71عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،مسجد محمد الباقر ،النساء:
حسينية أم البنين ،الرميثية ،ق ،9شــارع أسامة بن زيــد ،ج،93
م ،38ت94453312 ،99682442 ،99447763 :

عبدالله عبدالرضا عبدالله األمير

 28عاما ،شيع ،الرجال :حسينية المرحوم الحاج عبدالله الحسين
األمير ،كيفان ،شارع فهد براك الصبيح ،ق ،2م ،5النساء :القرين،
ً
ق ،3ش ،16م( 14العزاء عصرا فقط) ،ت66944369 ،66616615 :
حصه بدر سالم المطيري أرملة مثال شجاع سالم المطيري
 75عاما ،شيعت ،الرجال :الفردوس ،ق ،3ج ،11م ،51ش ،1النساء:
صباح الناصر ،ق ،1ش ،102م ،20ت99350055 :

عطيشه عواد ذخير الهليلي

 49عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،2ش ،107م ،49النساء:
الدوحة ،ق ،4ش ،3م ،86ت66629783 ،60030052 :
لولوه حمد موسى الفارس زوجة أحمد عبدالله محمد القطان
 65عاما ،شيعت ،الرجال :الشامية ،ق ،8ش ،85م ،1النساء :قرطبة،
ق ،3ش ،1م ،66ت99343922 ،96933336 :
سليمة إقبال سعد الله أرملة أحمد عبدالرحمن المغربي
 76عاما ،شيعت ،الرجال :كيفان ،ق  ،4شارع يوسف بن تاشفين،
م ،4النساء :الصليبيخات ،ق ،2ش ،103ج ،3م ،5ت،66689979 :
66405323 ،97522025

ذروة الكرنفال...
سامبا

إبراهيم سليمان الصالح

 86عاما ،شيع ،الرجال :العمرية ق ،1ش ،6م ،12النساء :عبدالله
المبارك ،ق ،3ش ،302م ،14ت99224838 ،99054011 :

صديقة ناصر حاجية خدادة

 61عاما ،شيعت ،حسينية القائم ،الرميثية ،ق ،3ش طاهر البغلي،
ت66369846 ،98815544 :
فاطمة بكر يعقوب الشعيب زوجة خلف راشد المشعوف
 69عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :بيان ،ق ،4ش
عيسى المخيزيم ،م ،42النساء :عبدالله المبارك ،ق ،2ش ،232م،5
ت24361095 ،66613188 :

ياسر طالب محمد جمال

 48عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الــرجــال :الحسينية
الجديدة بجانب المبنى الرئيسي بنك الكويت الوطني (العزاء
ً
اعتبارا من عصر اليوم) ،النساء :ديوان الزلزلة ،الدسمة ،ق ،2ش
بلقيس ،ج ،25م ،1ت66335188 :

مواعيد الصالة
بدأت مدارس السامبا تتنافس في عروض فريدة
ّ
من نوعها زاخرة باأللوان والمؤثرات ،تشكل ذروة
كرنفال ريو دي جانيرو.
وقــد أخــرت أمطار غزيرة مــدة  45دقيقة موعد
انطالق "أكبر استعراض في العالم" ،إال أن العروض
التي تلت عـ ّـوضــت  72ألــف شخص انـتـظــروا أول
من أمس على مدرجات جادة سامبودرومو بداية
األمسية الساحرة.
وعـنــدمــا افتتحت مــدرســة إيـمـبـيــريــو سيرانو

ّ
المنافسة ،كان المطر قد توقف ،إال أن الحلبة التي
انطلق عليها الراقصون كانت ال تزال مبللة.
وأتت العربة األولى الضخمة على شكل ملفوفة
َّ
عمالقة تفتح أوراقها ،لتكشف عن تاج مذهب كبير.
وقد سحرت مدرسة السامبا الثانية الجمهور
مع عرض رائع يتمحور حول موضوع السحر في
قصص األطفال والروايات الخيالية.
وم ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،أظ ـهــر ال ـمــديــر ب ــاول ــو ب ــاروس،
الخبير بالمؤثرات الـخــاصــة ،وتـيــرة الـعــرض مع

راقصين على شكل ضفادع يتحولون فجأة إلى
أمراء.
وعلى بعد أمتار قليلة بدت ساحرات وكأنهن
ّ
يحلقن فوق عربة ،في حين نشر أموات أحياء الذعر
في نفوس الحضور بخروجهم فجأة من القبور.
وقــد اعتمر عازفو اآلالت اإليقاعية الصاخبة،
ّ
قبعة السحرة في سلسلة أفالم "هاري بوتر".
وقدمت عربة أخرى لمدرسة "غراندي ريو" ألبرت
أينشتاين بشعر أخضر ،في وقت نددت عربة أخرى

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

بتلوث المحيطات مع أسماك وسالحف عالقة في
شباك لزجة.
وكـ ــان أمـ ــام ك ــل م ــدرس ــة م ــن م ـ ــدارس الـســامـبــا
السبع األفضل ضمن "المجموعة الخاصة" ساعة
وربــع الساعة لتقديم عرضها الــذي استمر حتى
فجر أمس مع عربات مهيبة وراقصين وراقصات
ب ـمــابــس خ ــارج ــة ع ــن ال ـم ــأل ــوف وآالت إيـقــاعـيــة
صاخبة ،على طول جادة سامبودرومو المخصصة
لهذه الغاية.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:51

العظمى 24

الشروق

06:10

الظهر

12:00

العصر

03:20

المغرب

05:50

العشاء

07:06

الصغرى 12
ً
أعلى مد  12:31ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 08:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:18صب ــاحـ ـ ــا
 05:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

