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الحكومة تستعجل معالجة «العهد»

فريقها اقترح في تقريره اعتماد  341مليون دينار بالميزانية الجديدة للتسوية
التضخم تركز في  ٤وزارات ...والزيادة السنوية للحساب انخفضت إلى %8
محيي عامر

ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى استعجال
إغـ ــاق م ــوض ــوع تـضـخــم ح ـســاب ال ـع ـهــد ،انتهى
الفريق الحكومي الخاص بمعالجة هــذا الملف،
إلى أن التقديرات المالية المقترحة لتسوية بعض
أنواع العهد على ميزانيات بعض الجهات للسنة
المالية  ،2020 /2019بلغت  341مليون دينار ،بعد
استيفاء تلك الجهات متطلبات التسوية.
وأوض ــح الفريق الحكومي فــي تـقــريــره ،الــذي
حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،واطلع عليه
ً
اجتماع عقده مؤخرا ،أن هناك
مجلس الوزراء في
ٍ
ع ــدة وزارات تــركــز فـيـهــا الـتـضـخــم ،ألس ـبــاب من
بينها موافقة المجلس على إرسال حاالت للعالج
ً
مبينا أنه ّ
قسم
بالخارج دون وجود وفورات مالية،

تفصيل حـســاب الـعـهــد لــدى الـجـهــات الحكومية
والملحقة إلى قسمين «األصول المتداولة المالية
ُ َ
المحلية التي ستعالج من خالل الجهة مباشرة،
والعهد التي تحتاج إلى اعتمادات لتسويتها على
المصروف».
وبين أن إجمالي أرصدة حساب العهد للسنة
ً
المالية  2017 /2016بلغ  5.9مليارات دينار ،الفتا
إل ــى أن ــه بـعــد ق ـيــام أع ـضــاء الـفــريــق ب ــدراس ــة هــذه
األرصــدة لــدى الجهات ،تبين أن أرصــدة األصــول
المتداولة للعهد تركزت في  4وزارات بنسبة %67
من إجماليها بـ 3.9مليارات دينار ،يخص الدفاع
منها  1.49مليار ،والصحة  1.40مليار ،والخارجية
ً
 708مــاي ـيــن ،ث ــم الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي  296مـلـيــونــا،

ً
فضال عن  %30في  5وزارات هي المالية ،والنفط،
واألشغال العامة ،والكهرباء والماء ،والتربية ،في
حين بلغ رصيد باقي الجهات الحكومية من هذا
ً
الحساب  165مليونا.
وع ـ ـ ّـدد ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي  6أسـ ـب ــاب ل ــزي ــادة
أرصـ ــدة الـعـهــد ل ــدى بـعــض الـجـهــات الـحـكــومـيــة،
وه ــي «الــدف ـعــات الـمـقــدمــة لـلـمـشــاريــع ال ـتــي تقوم
بها الجهات لسنوات مالية مقبلة ،وزيادة تكلفة
المعينين الجدد مع عدم وجود وفورات في الباب
األول لتغطيتها ،وعجز في بند دعــم المنتجات
الـبـتــرولـيــة ال ـم ـكــررة نـتــج عـنــه ص ــرف مـبـلــغ على
حـســاب الـعـهــد ،وتـغـطـيــة تـكــالـيــف المعينين في
السلطة القضائية ،وإصدار قانون مكافأة 02

أسباب التضخم
المشاريع الجديدة
العالج بالخارج
المعينون الجدد
تعيينات السلطة القضائية
مكافأة نهاية الخدمة بـ «التربية»
دعم المنتجات البترولية

رئيس «البلدي» :الحكومة تلغي  %40حرب ضباط في «الداخلية» على مواقع التواصل

من اعتراضات الوزير على قراراتنا
• يستخدمونها بأسماء وهمية لتصفية حسابات ضد بعض زمالئهم أو قياداتهم
ً
يوما لتفادي تأخير المعامالت • نشروا معلومات سرية إلثارة البلبلة ...وعقوبات مغلظة للمتورطين
أكد لـ ةديرجلا .تطبيق «الـ »60
ً
●

●

علي حسن

أكد رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي أن القانون
ً
الجديد للبلدية ّ
حد قليال من مهام "البلدي" التي كان يتمتع بها في
القانون القديم.
وقــال العتيبي ،لـ "الـجــريــدة" ،إن مجلس ال ــوزراء وافــق ،ألول مرة
في تاريخ المجلس البلدي ،على  %40من الـقــرارات التي اعترض
عليها وزيــر البلدية ،والتي طلب "البلدي" إحالتها إلــى الحكومة
للفصل فيها ،عقب االستماع إلى شرح تفصيلي بشأنها من جانب
رئيس المجلس.
02

في قضية خطيرة تزرع بذور
ال ـت ـش ـت ــت فـ ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوط ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـ ـ ـفـ ـ ــظ األم ـ ـ ـ ــن
ً
الــداخ ـلــي لـلـبــاد ول ـيــس مـقـبــوال
ً
أو مسموحا فيها بــأمــور كهذه،
ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،م ــن م ـصــدر
أمني مطلع ،أن وراء الحسابات
الــوه ـم ـيــة ال ـت ــي هــاج ـمــت بشكل
م ـل ـحــوظ خ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة

أسامة العتيبي

اقتصاديات

«هيئة االستثمار» تحاسب «صناديقها»
وفق األداء بعد ترقية «فوتسي»
«الشال» :حل «أمناء الحرير» مؤشر
على عدم جدوى «الكيانات الموازية»

١١

١٢

«الوطني» :تسارع نمو االئتمان إلى  %5.3في
فبراير بدعم من «االستهالكي» و«األعمال» ١٣
عمومية «العربية العقارية» :إطفاء الخسائر ّ
المرحلة
١٥
البالغة  9.8ماليين دينار

طرابلس :أعنف معارك بعد اتصال ترامب بحفتر
شهدت العاصمة الليبية طرابلس ،أمس ،أعنف
اشتباكات في جنوبها ،وذلك غداة اتصال بين
الرئيس األميركي دونالد ترامب وقائد «الجيش
الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر.
وأع ـل ـنــت ال ـق ــوات ال ـمــوال ـيــة لـحـكــومــة الــوفــاق
الــوط ـنــي ،أم ــس ،ب ــدء هـجــوم مـضــاد فــي جنوب
طرابلس ،في حين كشفت قوات «الجيش الوطني»
عن تقدمها في العاصمة.
وقــال المتحدث باسم قــوات حكومة الوفاق،
رضـ ــا ع ـي ـســى ،إن «ق ــوات ـن ــا بـ ـ ــدأت ،ب ـعــد عملية
ً
ً
ً
تـنـسـيــق ،ه ـجــومــا واس ـ ـعـ ــا» ،وخ ـص ــوص ــا على

جندي مصري يحرس لجنة انتخابية في القاهرة أمس (رويترز)

محمد الشرهان

ج ـب ـهــات وادي الــرب ـيــع وال ـس ــوان ــي وع ـيــن زارة
جنوب العاصمة.
ورف ـ ــض مـحـمــد ق ـن ــون ــو ،وه ــو م ـت ـحــدث آخــر
باسم القوات ،تقديم المزيد من التفاصيل ،بيد
أنــه أش ــار إلــى شــن  7غ ــارات جــويــة على مواقع
ً
للجيش الوطني ،وخصوصا في جنوب غريان،
التي تبعد مئة كلم جنوب طرابلس ،وضد قاعدة
ً
الوطية الجوية األبعد بخمسين كيلومترا.
في المقابل ،أعلن مكتب اإلعالم في «الجيش
ال ــوطـ ـن ــي» أن ق ــوات ــه «ت ـب ـس ــط س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
عــدة مــواقــع جــديــدة فــي مـحــاور القتال 02

مصر :إقبال
«عادي»
في أول أيام
االستفتاء
وهدوء
أمني
25

قيادات أمنية بالوزارة ،عددا من
الضباط ،يستخدمونها لتصفية
ح ـ ـسـ ــابـ ــات خـ ـفـ ـي ــة ضـ ـ ــد ب ـعــض
زمالئهم أو قياداتهم ،حتى وصل
األمر إلى تسريب معلومات سرية،
أبرزها اسم أحد ضباط المكاتب
الـخــارجـيــة ال ـتــابــع لـقـطــاع األمــن
الجنائي.
وأف ــاد الـمـصــدر ب ــأن الضباط
الـمـتـخـفـيــن ف ــي ت ـلــك الـحـســابــات
يحاولون إثــارة نــوع مــن البلبلة

والـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــط داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ً
األمنية ،كاشفا أن إدارة الجرائم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
ً
للمباحث الجنائية تلقت تكليفا
بتعقب تلك الحسابات ،السيما أن
ً
هناك استياء شديدا على مستوى
الـقـيــادة العليا ل ـلــوزارة مــن هذه
ال ـم ـمــارســات ال ـتــي ت ــدور رحــاهــا
على مواقع التواصل االجتماعي.
وأش ــار إلــى أن إدارة الجرائم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة تــوصـلــت 02

برلمانيات

٠٥
الغانم :استقرار الشرق
األوسط بال عراق آمن...
خرافة

برلمانيات

٠٥
بوشهري :ال صحة لتخصيص
مقعدين للتوظيف لكل نائب
في «األشغال»

اقتصاد

١٦

« »KIBينال جائزة «أفضل
بنك في تطبيق المسؤولية
االجتماعية في الخليج»

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير :عالقتنا مع بريطانيا راسخة
سموه هنأ إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميالدها
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـم ـل ـك ــة
إليزابيث الثانية ملكة المملكة
ال ـم ـت ـحــدة لـبــريـطــانـيــا الـعـظـمــى
وأي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة الـصــديـقــة
ع ـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـهــان ـيــه ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ـ ــرى عـيــد
ً
م ـي ــاده ــا ،م ـت ـم ـن ـيــا س ـم ــوه لها
ً
موفور الصحة والسعادة ،مشيدا
سموه بما شهده البلد الصديق
في عهدها من إنجازات حضارية
في مختلف المجاالت.
وأكـ ــد س ـم ــوه ،ع ـمــق ورس ــوخ
العالقات التاريخية والوطيدة
الـتــي تــربــط البلدين والشعبين
ً
الصديقين ،راجيا سموه للمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة وش ـع ـب ـه ــا ال ـص ــدي ــق
المزيد من الرقي واالزدهار.
وبـ ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،وسـمــو
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الشيخ
جــابــر الـمـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

local@aljarida●com

البحرين والكويت توقعان اتفاقيات
ومذكرات تفاهم ثنائية الثالثاء المقبل

محافظ العاصمة :الشباب
أمل الكويت وعماد المستقبل

الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة تعقد بالمنامة

إضافة لبنة
ّ
قيمة في صرح
العالقات
المتميزة بين
البلدين

عزام الصباح

ت ـع ـق ــد ال ـب ـح ــري ــن وال ـك ــوي ــت
أعمال اللجنة العليا المشتركة
للتعاون بين البلدين في المنامة
ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـب ــل لـبـحــث
سـبــل تـعــزيــز الـعــاقــات والعمل
المشترك في شتى القطاعات.
ومن المقرر أن تشهد أعمال
ال ــدورة الـعــاشــرة للجنة توقيع
ع ــدد مــن االتـفــاقـيــات ومــذكــرات
التفاهم التي تدعم كل جوانب
ال ـعــاقــات بـيــن الـبـلــديــن وسبل
تعزيزها في مختلف المجاالت
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والتجاريةوالثقافية وغيرها.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،أك ــد عميد
الـ ـسـ ـل ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي سـفـيــر
الـكــويــت ل ــدى الـبـحــريــن الشيخ
عـ ـ ــزام الـ ـصـ ـب ــاح ،أمـ ـ ــس ،أهـمـيــة
انعقاد اعـمــال ال ــدورة العاشرة
لـلـجـنــة الـعـلـيــا الـمـشـتــركــة بين

«ناتو» :دور مهم للكويت في تعزيز االستقرار
تسليم شهادات التخرج لمنتسبي الدورة الـ  36من «الدفاع» و«الحرس» و«الداخلية»
أش ــاد عـمـيــد كـلـيــة دف ــاع حـلــف شـمــال
األطلسي (ناتو) د .ستيفن ماريانو ،أمس،
بمستوى ا لـتـعــاون المتميز بين الكلية
وال ـكــويــت ،عـبــر دورات الـكـلـيــة للتعاون
اإلقليمي ،ودور منتسبيها مــن الـكــوادر
العسكرية واألمنية والدبلوماسية.
جــاء ذلــك بمناسبة االحـتـفــال بتخرج
منتسبي دورة التعاون االقليمي العليا
ال ـ ـ ــ ،21ب ـح ـضــور ال ـقــائــم بــأع ـمــال س ـفــارة
الكويت لــدى إيطاليا المستشار سامي
الــزمــانــان ،والملحق العسكري الكويتي
باإلنابة مقدم ركن خالد اللهو ،ومستشار
قسم الشرق األوســط العقيد ركن بحري
نــاصــر مـعــرفــي ،وهــو أول معلم مــن غير
دول الحلف.
وس ـل ــم عـمـيــد ال ـك ـل ـيــة م ــع الـمـسـتـشــار
الدبلوماسي الخاص لألمين العام للحلف
ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة ال ـفــريــق الـفــونـســو
برادال شهادات التخرج لمنتسبي الدورة
الـ 36من  19دولة ،بينهم من وزارة الدفاع
الـعـقـيــد رك ــن خــالــد الـعـتـيـبــي ،وال ـحــرس
الوطني المقدم خالد الدوسري ،ووزارة

الــداخ ـل ـيــة ال ـم ـقــدم ع ـبــدال ـلــه ب ــن يــوســف،
ب ـح ـضــور ك ـب ــار ال ـض ـي ــوف م ــن ال ـس ـفــراء
الدبلوماسيين والقيادات العسكرية.
وق ــال مــاريــانــو ،ل ــ«ك ــون ــا» ،إن الـكــويــت
تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة بين شركاء
حلف شمال األطلسي بالشرق األوسط في
إطار «مبادرة تعاون إسطنبول» و«الحوار
المتوسطي» ،بفضل تعاونها االيجابي
ودوره ـ ــا الـمـهــم فــي مــواجـهــة الـتـحــديــات
المشتركة واستتباب االستقرار اإلقليمي
وتعزيز السلم العالمي.
وشدد ماريانو ،في كلمته أمام الحفل،
عـلــى أن «األم ـ ــن ه ــو ال ــى ح ــد كـبـيــر جهد
تـعــاونــي ولـيــس عـمــا أحـ ــادي الـجــانــب»،
مؤكدا أهمية أطر الشراكات التي يقيمها
«ن ــات ــو» ،م ـثــل ال ـش ــراك ــة م ــن أج ــل ال ـســام
و«الحوار المتوسطي» و«مبادرة اسطنبول
للتعاون».

كوادر وطنية
من جانبه ،هنأ الزمانان المتخرجين

الزمانان متوسطا ماريانو ومعرفي
الكويتيين على األداء المتميز للكوادر
الـكــويـتـيــة ،م ـشــددا عـلــى أهـمـيــة الـتـعــاون
ال ـع ـل ـمــي وال ـم ـه ـنــي م ــع أرف ـ ــع أكــادي ـم ـيــة
عسكرية واستراتيجية في حلف الناتو.
وأوضــح أن اختيار كلية دفــاع «ناتو»

عسكريا كويتيا هو العقيد ركــن بحري
ناصر معرفي للمشاركة في دوراته مؤشر
على عمق عــاقــات التعاون بين الحلف
والكويت وجــدارة الكوادر الوطنية على
الصعيد الدولي.

البلدين والتي تستمر يومين.
وأوضح الشيخ عزام الصباح
ف ــي ت ـصــريــح لـ ـ (ك ــون ــا) أن عقد
اللجنة المشتركة بين البلدين
ً
سيتيح آفــاقــا جــديــدة للتعاون
ً
األخــوي ،مؤكدا أنها ستضيف
لبنة قيمة فــي صــرح العالقات
المتميزة بين البلدين.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
التاريخية واألخوية والمتميزة
بين الكويت والبحرين وحرص
ال ـ ـط ـ ــرف ـ ـي ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا
وتطويرها.
ومــن المقرر أن تعقد الــدورة
العاشرة للجنة العليا المشتركة
بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الكويتي
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ووزي ــر
خارجية البحرين الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة.

عزام الصباح

ي ــذك ــر أنـ ــه ت ــم ال ـتــوق ـيــع على
اتفاقية تأسيس اللجنة العليا
المشتركة للتعاون بين الكويت
والبحرين في الكويت في الثالث
من سبتمبر .2001

مسؤول ياباني :المساعدات
الكويتية لـ «فوكوشيما» سخية
أوتشيبوري التقى السفير زمان
أعــرب حاكم مقاطعة «فوكوشيما» اليابانية ماساو أوتشيبوري،
أمــس ،عن امتنانه وتقديره للمساعدة «السخية» ،والدعم «الصادق»
اللذين قدمتهما الكويت لبالده بعد كوارث الزلزال المدمر ،وموجات
المد البحري العاتية (تسونامي) ،واالنهيارات التي وقعت في منشأة
نووية عام .2011
جاء ذلك خالل لقاء عقده أوتشيبوري مع سفير الكويت لدى اليابان
حسن زمان على هامش افتتاح مجمع (جي فيلدج) الرياضي بالمنطقة
الشمالية الشرقية في اليابان.
وقال أوتشيبوري إن عملية إصالح األضرار الناجمة عن الكوارث
الـثــاث التي وقعت فــي (فوكوشيما) عــام « 2011جــاريــة رغــم المرور
ببعض الصعوبات» ،مضيفا أن «تضامن الكويت سيعزز ثقتنا».
من جانبه ،ذكر السفير زمان أن دعم الكويت لليابان يمثل تعبيرا
عن الصداقة بين البلدين ،مبينا دعم الكويت المتواصل لعملية إعادة
اعمار (فوكوشيما).
يذكر أنه في أعقاب كوارث  ،2011بتوجيهات من سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،قدمت الكويت تبرعا بخمسة ماليين برميل
من النفط الخام بقيمة نحو  500مليون دوالر ،للمساعدة في إعادة
اإلعمار بعد الزلزال وموجات (تسونامي) في المناطق األكثر تضررا
بما فيها (فوكوشيما).
ك ـمــا ت ـبــرع س ـمــوه بـمـبـلــغ  3مــاي ـيــن دوالر لـمـتـحــف (اك ــوام ــاري ــن
فوكوشيما) للعلوم البحرية ،الذي تضرر بفعل (تسونامي) في مارس
.2011

السفير المصري :إقبال كبير للتصويت على التعديالت الدستورية
أكد أن العالقات الكويتية  -المصرية في أحسن حاالتها
قال سفير مصر لدى الكويت،
إن هناك إقباال كبيرا من أبناء
الجالية على المشاركة في
االستفتاء على التعديالت
الدستورية.

سلة أخبار

بـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـص ــري ــون ال ـم ـق ـي ـم ــون فــي
الكويت ،أمس األول ،عملية التصويت
عـلــى بـعــض ال ـت ـعــديــات الــدسـتــوريــة
لـ «دستور  »2014التي أقرها مجلس
الـنــواب المصري في ال ـ  16من أبريل
الجاري بأغلبية الثلثين.
واستقبلت السفارة المصرية لدى
الكويت أبناء جاليتها عند التاسعة
صـ ـب ــاح ــا ل ـ ـ ـ ـ ــإدالء بـ ــأصـ ــوات ـ ـهـ ــم فــي
االستفتاء ،الذي يستمر حتى التاسعة
مساء لثالثة أيام متتالية في عدد من
ال ـس ـفــارات بــالـخــارج عــدا  4دول ،هي
ســوريــة والـيـمــن وال ـصــومــال وليبيا،
بـحـســب م ــا أعـلـنـتــه الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لالنتخابات.
وج ــرى تـصــويــت بــرلـمــانــي نهائي
عـلــى ه ــذه الـتـعــديــات الـتــي تضمنت
اس ـت ـحــداث بـعــض ال ـم ــواد واسـتـبــدال
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى وف ـ ـق ـ ــا ل ـ ـص ـ ـيـ ــاغـ ــات واف ـ ـقـ ــت
عـلـيـهــا «ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون الــدس ـتــوريــة
والتشريعية» بمجلس الـنــواب خالل

البديوي :عالقتنا مع االتحاد
األوروبي متنامية وقوية
أع ــرب عــدد مــن ال ـطــاب البلجيكيين المتخصصين
بـ ـشـ ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والدبلوماسية الدولية عن إعجابهم بدبلوماسية الكويت
في المنطقة وحول العالم.
ج ــاء ذل ــك عـقــب م ـشــاركــة الـمـجـمــوعــة ال ـتــي تـضــم 12
ً
عضوا في لقاء نظمه سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس
بعثتيها لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال االطلسي
(ناتو) جاسم البديوي بمقر إقامته في بروكسل.
وق ــال الـسـفـيــر ال ـبــديــوي ،لـ ـ «ك ــون ــا» عـقــب حـفــل عشاء
مــع طــاب جمعية األ م ــم المتحدة باإلقليم الفالمندي
الـبـلـجـيـكــي ،إن «الـ ـح ــدث يـنـسـجــم م ــع ج ـه ــود ال ـس ـفــارة
ل ـل ـتــواصــل م ــع ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي مملكة
بلجيكا».
واستعرض البديوي الجهود الدبلوماسية للكويت في
مجاالت حل الخالف الخليجي وإحالل السالم واألمن في
المنطقة سواء في سورية أو اليمن أو فلسطين ،مشيرا
إل ــى عــاقــات الـكــويــت «المتنامية وال ـقــويــة» مــع كــل من
االتحاد األوروبي وحلف «ناتو».
وأضــاف أن اللقاء يأتي في إطار دبلوماسية خاصة
بالشباب تتبناها الجمعية ،بحيث تتم دعوة أعضائها
لــزيــارة إحــدى الـسـفــارات والتعرف على وجـهــات النظر
ً
السياسية في جميع أنحاء العالم ،موضحا أن «الوفد ضم
أعضاء من مدن وقطاعات مختلفة في بلجيكا ومعظمهم
طالب علوم سياسية وعالقات دولية يمثلون مستقبل
بلجيكا وأوروبـ ـ ــا» .وأوض ــح أن الـلـقــاء مــع المشاركين
البلجيكيين أتــاح لهم الوقوف على الــدور الــذي تؤديه
الكويت على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

جلسة عامة ،ونداء باالسم ،حيث وافق
عليها أغلبية ثلثي األعضاء.

إقبال كثيف أمام السفارة المصرية للتصويت على التعديالت الدستورية

مشاركة كثيفة
وقال سفير مصر لدى الكويت طارق
القوني ،في تصريح للصحافيين ،إن
«هناك إقباال كبيرا من أبناء الجالية
عـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي االس ـت ـف ـتــاء على
التعديالت الدستورية.
وأضاف القوني أن «بداية التصويت
شهدت توافد عدد كبير من الناخبين»،
مـتــوقـعــا أن ت ـكــون عـمـلـيــة الـمـشــاركــة
«كثيفة مثلما حدث في العام الماضي
خالل االنتخابات الرئاسية».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن شـ ـ ـك ـ ــره ل ـل ـس ـل ـط ــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ع ـل ــى «دعـ ـمـ ـه ــا ال ـم ـع ـهــود
للسفارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه
الـمـنــاسـبــات ،بـمــا يــؤكــد أن الـعــاقــات
ال ـم ـص ــري ــة – ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي أح ـســن
حاالتها».

الحكومة تستعجل معالجة...
نهاية الخدمة مع عدم وجود وفورات في الباب األول لدى وزارة التربية،
والصرف على العالج بالخارج بموافقة مجلس الــوزراء دون وجود
وفورات لتغطيتها».
وأشار إلى أنه بعد تشكيله تم تخفيض نسبة الزيادة السنوية على
حساب العهد من  %63بين عامي  ،2016/2015و 2017/2016إلى ،%8
وهي نسبة زيادة بين عامي  2017/2016و ،2018/2017وتكللت أعماله
عند نهاية السنة المالية  2018/2017بتسوية مبلغ  760مليون دينار.
ً
ووضــع الفريق  9توصيات لعدم تضخم حساب العهد مستقبال،
وه ــي ض ــرورة إل ــزام الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،الـتــي تضطر إل ــى الـصــرف
بالزيادة عن االعتمادات المقررة ،بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية
لوضع اآللية الالزمة ،واإلسراع في ربط المكاتب الحكومية الخارجية
مــع نظم  ،GFMISبالتنسيق مــع وزارة المالية ،وإل ــزام كــل ال ــوزارات
والجهات بعدم تعيين إشرافيين في قطاع الشؤون المالية إال من ذوي
االختصاص ،وإصدار وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ضوابط
جديدة لشغل هــذه الوظائف ،ومنح مزايا مالية للقطاعات المالية
بالجهات الحكومية للحد من التسرب المستمر للكفاءات المحاسبية».
وعلى ضوء ذلك ،اتخذ مجلس الوزراء  3قرارات تمثلت في «تكليف
ً
الجهات الحكومية بفحص وتسوية كل حسابات العهد أوال بــأول،
مع إلــزام الجهات التي تضطر إلى الصرف بالزيادة عن االعتمادات
المقررة لها ،بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية ،واالستعجال في
إدخال البيانات المالية بنظم الحكومة ،والتأكيد على الجهات التي
لديها مكاتب خارجية بضرورة التحقق من أن إجــراءات الصرف في
المكاتب تتم من خالل دورة مستندية صحيحة».

رئيس «البلدي» :الحكومة تلغي ...%40
وأوضح أن الوزير اعترض على أكثر من  6قرارات لـ "البلدي" على
مدار العام الماضي ،فأحالها المجلس إلى الحكومة ،فوافقت عليها،

ومنها معامالت مهمة في مجال اإلسكان تخص بعض المدن ،وأخرى
تنظيمية خاصة بالجانب المروري في البالد.
ً
ً
وذكر أن "البلدي" اتخذ قرارا جريئا في دورته الحالية؛ لقطع الطريق
على كل من يشكك في أداء المجلس ويتهمه بتعمد تأخير المعامالت،
ً
إذ قــرر مناقشة كــل معاملة مضى على عــدم بتها أكثر مــن  60يوما
ً
ً
"أوتوماتيكيا" في الجلسة الرئيسية ،على أن تحال فورا إلى الجهاز
ً
التنفيذي بالتوصية التي يتخذها المجلس ،كاشفا عن تطبيق ذلك
في الجلسة الماضية على بعض المعامالت المتأخرة.
وأوضح أن الهدف من ذلك القرار هو تفادي تعرض "البلدي" لتطبيق
قانون البلدية الجديد الذي ينص على أحقية الوزير في اتخاذ القرار
المناسب بشأن المعاملة التي تتأخر  100يوم داخل المجلس ،دون
الرجوع لألخير.
ولفت إلــى أن "البلدي" الحالي يتعرض للوم؛ ألنــه لم يشهد إقــرار
مشاريع كبرى أو أي لوائح أو نظم" ،غير أننا ننتظر بفارغ الصبر طرح
ً
الحكومة أو الجهاز التنفيذي لتلك المشاريع حتى نقرها" ،مؤكدا سعي
"البلدي" ألن يكون هو المبادر بطرح مثل هذه المشروعات الكبرى
والمخططات التنظيمية.
ً
ً
وأضــاف العتيبي أن "البلدي" يعتمد اعتمادا كبيرا على مشاركة
الهيئات الحكومية ذات الصلة بالمعامالت التي تناقش داخل لجانه،
ً
داعيا في هذا الصدد تلك المؤسسات إلى االلتزام بحضور االجتماعات
حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار الصحيح.
ً
وحول ما يثار بأن "البلدي" يعاني صراعا بين أعضائه ،أكد العتيبي
أن المجلس الحالي ال يوجد به أي لوبيات ،واالختالف بين وجهات
ً
النظر أمر طبيعي ،بل مطلوب أحيانا حتى يتم الوصول إلى أفضل
ً
ال ـق ــرارات ،الفـتــا إلــى أن مــا يـحــدث بين األعـضــاء هــو مــن أجــل العمل،
وينتهي بانتهاء التصويت على المعاملة.
وذكر أن "البلدي" حريص ،بالتعاون مع الجهاز التنفيذي ،على أن
تلتزم البلدية بالمدة الزمنية التي نص عليها القانون بشأن الرد على
ً
أسئلة األعضاء التي كان المجلس يعاني بسببها سابقا ،حيث كانت
تقدم وينتهي عمر المجلس ،وبعد ذلك يتم الرد عليها.

اعتبر محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ،أن "الشباب هم
أمل الكويت وعماد املستقبل
الحقيقي ،ويحملون مشاعل ً
الوطن ،ويرفعون رايته خفاقة
في شتى امليادين".
وقال املحافظ الخالد ،في
تصريح ،على هامش حفل ختام
ٍ
األنشطة التربوية "عالمة فارقة"
للعام الدراسي ،2019 –2018
الذي أقامته مدرسة ثانوية
فاطمة بنت الوليد– بنات
في منطقة
الصليبيخاتً :
ً
"وتبقى الكويت عالمة فارقة
بني األوطان تتفرد بشبابها
وشاباتها ،وتحتضن أبناءها
وترعى إبداعاتهم في كل وقت
وحني" .ودعا إلى "ضرورة
تبني ورعاية هذه املواهب
واإلبداعات وصقلها ،لتمكني
الطلبة والطالبات من دروب
أجيال قادرة
املستقبل ،وتنشئة
ٍ
على تحمل املسؤولية ،وحمل
راية الوطن".

سفارتنا بباريس للمواطنين:
احذروا المظاهرات
جددت سفارة الكويت في
باريس ،أمس ،دعوة رعاياها
املوجودين في املدن الفرنسية
إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا
لتجدد مظاهرات "السترات
الصفراء" في البالد.
ودعت السفارة ،في بيان ،جميع
املواطنني إلى االبتعاد عن
أماكن املظاهرات ،والبقاء في
مقار السكن وعدم مغادرتها إال
لحاالت الضرورة ،مع االلتزام
بتعليمات وإرشادات السلطات
املحلية بهذا الشأن ،مؤكدة
ضرورة التواصل معها في
الحاالت الطارئة.

«الرحمة» سيرت قافلة
مساعدات لالجئين السوريين

َّ
سيرت جمعية الرحمة
العاملية قافلة من املساعدات
اإلنسانية إلى الالجئني
السوريني في األردن،
بالتعاون مع طلبة كلية
العلوم اإلدارية بجامعة
الكويت ،واشتملت على سالت
غذائية ،وكسوة لأليتام،
وهدايا وحلويات ،وألعابا
لألطفال ،وحفال لدعم األطفال
السوريني نفسيًا من خالل
الترفيه عنهم.
وقال رئيس مكتب سورية في
الجمعية وليد السويلم ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
"القافلة استفاد منها أكثر من
 600شخص" ،مؤكدًا حرص
"الرحمة" على تفقد املناطق
األكثر احتياجًا ،باإلضافة
إلى التنوع في مشروعاتها
الخيرية واإلنسانية.
وأكد السويلم حرص الجمعية
على دعم الشباب ،وفتح
املجال أمامهم للمشاركة في
الجهود الخيرية ،مثنيا على
التجاوب الحاصل من أبناء
الكويت وأسرهم.

حرب ضباط في «الداخلية» على...
إلى وافدين عاملين في محالت الهواتف يتم استخدامهم إلنشاء مواقع
ً
وهمية للهجوم على القيادات األمنية ،مبينا أن «الداخلية» بصدد
اتخاذ عقوبات مغلظة ضد كل من يثبت تورطه في حــرب التشهير
على مواقع التواصل.

طرابلس :أعنف معارك بعد...

ً
بالعاصمة طرابلس» ،مضيفا أن «قواتنا تتقدم ...في حين تنسحب
ميليشيات الوفاق ،وتتقهقر في جميع المحاور» ،في وقت أشار
إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى مختلف محاور القتال «لحسم
ّ
المعركة في أقرب وقت» .وخلفت المعارك التي بدأت قبل أسبوعين
ً
 213قتيال على األقل ،وأكثر من  1000جريح.
وكشف اإلعالن المتأخر للبيت األبيض مساء أمس األول عن
ً
اتصال الرئيس ترامب شخصيا مع حفتر ،الخطوط العريضة
للعبة الدولية التي تبدو فيها واشنطن وموسكو في صف واحد،
مجازفتين بذلك بتهميش دور األمم المتحدة في ليبيا.
وبينما كانت بريطانيا تقدم مشروع قرار لوقف إطالق النار
ينتقد الهجوم على العاصمة ،تحدث الرئيس ترامب في اليوم
نفسه إلى حفتر عن «رؤية مشتركة» لمستقبل ديمقراطي لليبيا،
بحسب البيت األبيض.
وأرفق الدعم الواضح لرجل الشرق الليبي القوي على حساب
السراج رغم اعتراف األســرة الدولية به كسلطة شرعية وحيدة،
بإشادة «بالدور المهم لحفتر في مكافحة اإلرهاب ،وضمان أمن
الموارد النفطية في ليبيا» ،حسب بيان الرئاسة األميركية.
ويرى خبراء أن إشادة ترامب بالمشير دليل على دعم أميركي
يـفـســر تـصـمـيــم حـفـتــر ع ـلــى م ــواص ـل ــة ه ـجــومــه لـلـسـيـطــرة على
العاصمة ،بينما تتهم طرابلس فرنسا بتقديم دعم لحفتر.
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محليات
بوشهري %27 :نسبة إنجاز مشروع شرق تيماء
شددت على ضرورة التزام المقاول بتنفيذ األعمال وفق المواصفات الفنية
يوسف العبدالله

تسليم
المشروع
في الموعد
المحدد خالل
ديسمبر 2020

أك ــدت وزي ــرة األش ـغــال وزي ــرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بــوشـهــري ،أن نسبة اإلنـجــاز في
مـ ـش ــروع شـ ــرق ت ـي ـم ــاء الـسـكـنــي
والمخصص لـ "من باع بيته" في
تقدم مستمر ،وأن المشروع يسير
بمعدالت أعلى من الجدول الزمني
المتفق عليه مع المقاولين ،حيث
ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة اإلن ـ ـجـ ــاز الـفـعـلـيــة
للمشروع  27بالمئة فــي حين
ّ
التعاقدية 11.15
أن نسبة االنجاز
بالمئة.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
الميدانية التي أجرتها الوزيرة
أم ــس إل ــى م ــوق ــع م ـش ــروع شــرق
ت ـي ـم ــاء ي ــراف ـق ـه ــا الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية ،م .بدر الوقيان ،ونائبه
لشؤون التنفيذ م .علي الحبيل،
ون ــائ ـب ــه ال ـتـخ ـطـيــط والـتـصـمـيــم
م .ن ــاص ــر خ ــريـ ـب ــط ،وعـ ـ ـ ــدد مــن
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،وذلـ ـ ــك
لمتابعة سير العمل.
وت ـف ـق ــدت الـ ــوزيـ ــرة بــوشـهــري
بيت عينة في المشروع من حيث

بوشهري تستمع إلى شرح عن مراحل المشروع
اإلن ـش ــاء والـتـنـفـيــذ والـتـشـطـيــب،
واسـتـمـعــت الــى شــرح المهندس
المقيم بدر الذايدي حول مراحل
المشروع.

مواصفات فنية
وش ــددت عـلــى ض ــرورة الـتــزام
ال ـم ـق ــاول بـتـنـفـيــذ األعـ ـم ــال وفــق
المواصفات الفنية المتفق عليها
فـ ــي ال ـع ـق ــد وت ـس ـل ـي ــم ال ـم ـش ــروع

بــالـمــوعــد ال ـم ـحــدد ف ــي ديسمبر
.2020
واطلعت الــوزيــرة على بعض
األعمال التي يتم تنفيذها حاليا
داخل موقع المشروع ،واستمعت
ال ـ ــى ش ـ ــرح ع ـ ــن ج ـم ـي ــع م ــراح ــل
التنفيذ.
يذكر أن مـشــروع شــرق تيماء
مـخـصــص وف ــق ال ـق ــان ــون رق ــم 2
ل ـس ـنــة  2015ل ـ ـ "مـ ــن بـ ــاع بـيـتــه"

ويـحـتــوي عـلــى  509بـيــوت على
مـســاحــة ت ـقــدر بـ ـ  372.945مـتــرا
مربعا لكامل الـمـشــروع ،إضافة
الى أن مساحة أرض البيت تبلغ
 300متر مــربــع ومـســاحــة البناء
 425مترا مربعا ،كذلك هناك مبان
عــامــة ف ــي ال ـم ـش ــروع ت ـت ـكــون من
مسجد وسـكــن لــإمــام وال ـمــؤذن
ومجموعات محالت ،إضافة الى
 ٩محطات كهرباء.

الروضان :حل معوقات تنفيذ
مبنى الركاب الجديد T2
•

يوسف العبداهلل

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد
الروضان حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب الجديد
 T2وتذليل جميع الصعوبات أمامه بما يسهل إنجاز المشروع
في الوقت المحدد.
وعبر الروضان في بيان صحافي أمس على هامش جولة تفقدية
للمشروع لالطالع على آخر المستجدات ،عن فخره بوجود الكوادر
الوطنية في المشروع سواء من العاملين بالجهات الحكومية أو
ً
في شركات القطاع الخاص ،مشيدا بهذا الصرح الفريد للكويت
الذي دشن من قبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وبمعية
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واستمع الروضان خالل الجولة إلى شرح مستشار المشروع
"فوستر" عن مراحل المشروع وطرق تنفيذه وأهم نقاطه الفاصلة
والفريدة ،إذ يتألف مبنى المطار الجديد من ثالث مراحل تتضمن
مبنى الركاب الجديد  T2ومبنى مواقف السيارات والطرق الداخلية
والخدمات عالوة على مواقف وممرات الطائرات.
وتنفذ وزارة األشغال العامة المرحلة االولى من المشروع ،وهي
عبارة عن مبنى بمساحة بناء تبلغ  750ألف متر مربع ،وبأكثر من
 50بوابة للطائرات ،ومن المخطط أن يتسع المبنى لعدد  25مليون
مسافر سنويا ووفق أعلى مستوى الخدمات وأحدثها.
يذكر أنه كان في استقبال الوزير الروضان خالل الجولة المدير
العام لالدارة العامة للطيران المدني م .يوسف الفوزان ومهندسون من
الطيران المدني وممثلو وزارة األشغال المشرفون على المشروع إضافة
إلى مستشار المشروع "فوستر" والشركة المنفذة "ليماك" التركية.

«التعليم اإللكتروني» :مدارس «أون الين» مستشفى جابر يستقبل الكويتيين اليوم

تخدم «المسائي» ومحو األمية

من سكان جنوب السرة كمرحلة أولى في قسم الطوارئ
•

الفرحان يطلع على أحد الفصول الذكية في مدرسة أميركية

•

فهد الرمضان

ط ــال ــب رئ ـي ــس وم ــؤس ــس ال ـم ـب ــادرة الــوطـنـيــة
للتعليم اإللـكـتــرونــي فــي الـكــويــت م .عبدالعزيز
الـ ـف ــرح ــان ،بـتـحـقـيــق االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـق ـص ــوى مــن
الوسائل التكنولوجية الحديثة ،السيما في مجال
التعليم اإللـكـتــرونــي ،مشيدا بتجربة الــواليــات
المتحدة األميركية في تطبيق التعليم اإللكتروني
التي تعتبر رائدة ومبتكرة في هذا المجال.
وقال الفرحان ،في تصريح صحافي ،إنه لبى دعوة
كريمة مــن سـفــارة الــواليــات المتحدة األميركية في
الكويت لزيارة المؤسسات التعليمية من مدارس ثانوية
وجامعات ّ
تطبق التعليم االلكتروني فــي الــواليــات
المتحدة ،إضــافــة الــى أع ــرق الـشــركــات المتخصصة
بالتعليم اإللكتروني ،موضحا أن السفارة األميركية
اخ ـت ــارت ــه ض ـمــن ب ــرن ــام ــج زي ـ ـ ــارة الـ ـق ــادة الــدول ـي ـي ّــن
المختصين بالتعليم اإللكتروني في العالم ،حيث مثل
الكويت ضمن وفد ضم مجموعة من القادة الفاعلين

والبارزين في التعليم اإللكتروني على مستوى العالم
من حوالي  22دولة.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم عـقــد ل ـقــاء خ ــاص م ــع م ـس ــؤول نظم
المعلومات في وزارة تربية الواليات المتحدة األميركية،
الفتا إلى أن الوفد زار عدة مدارس ،منها مدرسة ثانوية
تعمل وفــق نظام ال ـ "أون اليــن" بالكامل "Mountain
 ،"Heightوهي مدرسة معترف بها ويدرس بها طلبة
يتلقون التعليم بطريقة التعليم عن ُبعد باستخدام
أحدث وسائل التواصل ،حيث إن الطلبة يحصلون على
شهادات دراسية معترف بها وهم في البيت.
وأشار إلى أن مدارس الـ "أون الين" برأيه يمكن أن
تخدم طلبة التعليم المسائي ومحو األمية في الكويت،
إذا تم تطبيقها ،حيث إن طلبة هــذه المراكز هم من
الموظفين واألشخاص الكبار الذين لديهم التزامات
كثيرة ،وبالتالي توفير خدمة ال ــدروس اإللكترونية
"أون الين" سترفع من كفاءة مراكز تعليم الكبار وتوفير
المال والجهد والوقت ،السيما أن نسبة الغياب في هذه
المراكز كبيرة.

«الطرق» %47 :نسبة إنجاز
الدائري السابع
•

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل
ال ـبــري عــن ت ـقــدم األع ـم ــال فــي م ـشــروع إن ـشــاء واسـتـكـمــال
وصـيــانــة ط ــرق وتـقــاطـعــات لـجــزء مــن الـطــريــق الـقــائــم من
الدائري السابع "،من الطريق الساحلي حدود النويصيب
حتى منطقة الشدادية" ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز الفعلي
لألعمال حتى فبراير الماضي  46.96في المئة.
وأشارت المصادر لـ "الجريدة" ،إلى أن هذا المشروع يربط
بين طريق الفحيحيل السريع إلى منطقة كبد ،بطول حوالي
 21.8كيلومترا ،ويشمل  7تقاطعات.
ولفتت إلى أن المدة الزمنية المحددة للمشروع  48شهرا،
الفتة إلى أن المشروع جزء من شبكة الطرق اإلقليمية يربط
بين طريق الفحيحيل ،مرورا بالدائري السابع ،وصوال إلى
طريق السالمي بطول حوالي  93كم.
وأشارت إلى أن المشروع يشمل تطوير طريق الدائري
السابع ،بهدف أن تصبح الحركة المرورية عليه حركة حرة
بدون أي إشارات مرورية بسرعة تتراوح بين  80كم و120
كم /ساعة ،بدال من  60كم ساعة.

 6حارات
وبينت أن المشروع يشمل توفير كافة خدمات البنية
الـتـحـتـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ــزراع ــات الـتـجـمـيـلـيــة م ــع ال ـحــزام
الشجري بكل اتجاه ،الفتة إلى أنه تم تصميم الطريق بعدد
 6حارات "  3حارات في كل اتجاه" ،إضافة إلى حارة أمان
في كل اتجاه ،مع توفير خدمة انتظار الشاحنات وجسور
المشاة.
وأكدت المصادر أن وزارة األشغال حريصة على إنجاز
مشاريع الطرق المختلفة وتوليها اهتماما كبيرا لتسهيل
الـحــركــة ال ـمــروريــة فــي ال ـبــاد ،والـتـقـلـيــل مــن االزدح ــام ــات
ال ـمــروريــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه عـقــب انـتـهــاء مـشــاريــع الـطــرق
المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا ستنتقل ا لـبــاد نقلة
نوعية في الحركة المرورية في المناطق كافة.

عادل سامي

بـيـنـمــا أع ـلــن مــديــر منطقة
م ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
المدير التنفيذي لمستشفى
جابر األحمد د .سعود الدرعة
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
بالمستشفى ا لـيــوم المرضى
الكويتيين من قاطني منطقة
جنوب السرة "فقط" كمرحلة
أولـ ــى ،أك ــدت م ـصــادر صحية
مطلعة أن وزارة الصحة ولكي
ت ـش ـغــل ال ـم ـس ـت ـش ـفــى بـحــاجــة
إل ـ ــى آالف األطـ ـ ـب ـ ــاء وال ـ ـكـ ــادر
التمريضي والفني واإلداري
فــي و قــت تعاني مستشفيات
الوزارة القائمة هجرة عشرات
األطباء.

جدول زمني
وذكر الدرعة في تصريح لـ
"كــونــا" أن استقبال المرضى
ف ـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوارئ خـ ــال
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى س ـي ـك ــون
م ـق ـت ـص ــرا عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
قــاطـنــي ج ـنــوب ال ـســرة "فـقــط"
لـتـتـبـعـهــا ال ـم ـن ــاط ــق األخ ـ ــرى
بحسب الجدول الزمني المقرر.
وأض ــاف أن قـســم ال ـطــوارئ
يزخر بكادر طبي متخصص
ع ـل ــى "أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى وع ـلــى
أه ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد السـتـقـبــال
الحاالت المرضية" ،مشيرا إلى

الكادر التمريضي "المتكامل
وال ـم ـج ـهــز ب ــأح ــدث ال ـم ـعــدات
الـطـبـيــة وال ـمــؤهــل السـتـقـبــال
الحاالت".
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـقـ ـس ــم يـشـتـمــل
ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ــرف لـ ـ ـف ـ ــرز الـ ـ ـح ـ ــاالت
الـمــرضـيــة وأخ ـ ــرى لفحصها
وهي مزودة بأسرة ،فضال عن
غرف مالحظة للرجال والنساء
واألطـ ـف ــال وأخـ ـ ــرى لــإنـعــاش
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـسـ ــم األش ـ ـعـ ــة
الخاص بالطوارئ.
يــذكــر أن الــوكـيــل المساعد

للشؤون الفنية بوزارة الصحة
د .عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري
أع ـل ــن ف ــي  28نــوف ـم ـبــر 2018
أن تشغيل المستشفى ا لــذي
افتتح برعاية وحضور سمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد س ـي ـك ــون "ع ـلــى
مراحل".
وأف ــاد المطيري آن ــذاك بأن
الـ ـم ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى س ـت ـغ ـطــي
مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرة،
وتدريجيا سيتم التوسع في
الخدمات التي تشمل العيادات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة بــال ـت ـخ ـص ـصــات

الـ ـع ــام ــة كـ ـم ــا س ـت ـت ــم تـغـطـيــة
منطقة مبارك الكبير الصحية
وب ــال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــال ـي ــة سـيـتــم
استقطاب الكفاء ات العالمية
واالستشاريين الزوار لتغطية
التخصصات الدقيقة.

«الصحة المغربية» :الخدمات الصحية
بالكويت نموذج يحتذى
أشاد وكيل وزارة الصحة في المملكة المغربية
الـبــروفـيـســور هـشــام نجمي بــالـخــدمــات الصحية
ً
المتقدمة في الكويت ،مؤكدا أنها مثال يحتذى به،
مشيدا بالدور الذي تقوم به الكويت عبر مؤسساتها
الحكومية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني،
لنشر التوعية حول األمراض السرطانية.
وأعــرب نجمي ،خالل اجتماعه مع األمين العام
لالتحاد الخليجي لمكافحة السرطان واستشاري
األورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان ،د .خالد
الصالح ،عن سعادته بالتعاون الصحي مع الكويت
ً
ودول الخليج ،مؤكدا أهميته في تبادل الخبرات
والزيارات العلمية ،خصوصا ما يتعلق باألمراض

«الشؤون» 6 :فرق لرصد وإزالة
مخالفات  31جهة خيرية في رمضان

السرطانية ،مشيدا بالعالقات الوطيدة بين بالده
ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضــاف أن "الصحة المغربية" ملتزمة بجميع
النقاط التي تم االتفاق عليها إلنجاح واستمرار هذا
التعاون المهم بين الجانبين.
من جانبه ،أكد الصالح أن االجتماع شهد مناقشة
مجموعة من األمور واعتمادها ،ومنها الموافقة على
ً
أن تكون "الصحة المغربية" عضوا في المجلس
االستشاري للمركز الخليجي لمكافحة السرطان
بالرياض ،واالتـفــاق على تبادل الــزيــارات العلمية
بين الجانبين ،وقبول جمعية الالسلمى في عضوية
مراقب االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

«الصدري» :إجراء  9عمليات
معقدة الستئصال أورام الرئة

مخاطبة «الداخلية» الستخراج صحف «الجنائية» للقائمين على الجمع
•

جورج عاطف

ً
تأكيدا لما نشرته "الجريدة"
ف ــي ع ــدده ــا ال ـ ـصـ ــادر ال ـث ــاث ــاء
الـ ـم ــاض ــي 9 ،أب ـ ــري ـ ــل ،ب ـع ـن ــوان
"تشكيل  6فرق لرصد مخالفات
رم ـض ــان" ،كـشـفــت مــديــرة إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات،
في وزارة الـشــؤون االجتماعية
هدى الراشد ،أن "الوزارة شكلت
 6فــرق لــرصــد وإزال ــة مخالفات
جمع الـتـبــرعــات الـخــاصــة ب ـ 31
جهة خيرية خالل شهر رمضان
ال ـم ـق ـبــل ،ت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا
ممثلين عــن وزارات ا لــدا خـلـيــة
واألوقاف والشؤون ،إضافة إلى
الهيئة ا لـعــا مــة لـلـقــوى العاملة
وبلدية الكويت".
وذكــرت الراشد ،في تصريح،
أن " 5فـ ـ ـ ــرق مـ ـكـ ـلـ ـف ــة ب ــا ل ـع ـم ــل
الميداني لرصد وإزالة مخالفات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرعـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد
واألسواق والمجمعات التجارية،
وإزالـ ـ ــة أش ـك ــال ال ـت ـبــرع العيني
كافة ،فضال عن ضبط األشخاص
الـ ـق ــادمـ ـي ــن إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد بـسـمــة
دخ ـ ــول وي ـج ـم ـعــون ال ـت ـبــرعــات،
ورص ـ ـ ـ ــد وإزال ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ع ـبــر
"الـحـصــاالت" أو جمع المالبس
وفائض األطعمة" ،الفتة إلى أن
"الفريق السادس مكلف متابعة
المخالفات عبر مواقع التواصل

هدى الراشد

االجتماعي ،من إعالنات مخالفة
وات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
حيال ناشريها".

 31جهة مشاركة
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـ ــراشـ ـ ــد ،أن "ث ـمــة
 31جهة خيرية أبــدت رغبتها
ب ـ ــال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـش ـ ــروع
الـتـبــرعــات ( 30جمعية إضافة
إلى الهيئة الخيرية اإلسالمية
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة)" ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
"ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
المنظمة لعملية جمع التبرعات
خالل المشروع السادس عشر
ُ
المزمع إقامته في شهر رمضان
ُ
المقبل ،هي ذاتها التي عمل بها
خالل العام الماضي".

وبـ ّـيـنــت ال ــراش ــد ،أن "الـ ــوزارة
خاطبت وزارة األوقاف بأسماء
وأعداد الجمعيات الخيرية التي
ترغب في الجمع داخل المساجد
الموزعة على جميع المحافظات،
على أن يتم تعميم الجدول على
المساجد وفق آليات وضوابط
ال ـج ـم ــع ال ـم ـس ـم ــوح ــة" ،مـشـيــرة
إل ــى أن ــه "ت ـمــت مـخــاطـبــة وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة السـ ـتـ ـخ ــراج صـحــف
ال ـحــالــة الـجـنــائـيــة لــأشـخــاص
القائمين على جمع التبرعات
خـ ـ ـ ـ ـ ــال رمـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل"،
ومـشــددة على ض ــرورة "إصــدار
بطاقات تعريفية مغلفة لهؤالء
األش ـخــاص ،يـبـ ّـيــن فيها تــاريــخ
اإلصدار واالنتهاء ،على أن يلتزم
المندوب بحملها وإبرازها فور
طلبها مــن فــرق العمل المكلفة
التفتيش والمتابعة من الوزارة".
بشأن اإلجراءات التي ستتبع
عقب ا نـقـضــاء الشهر الفضيل،
قــالــت ال ــراش ــد إن ــه "عـقــب نهاية
شـهــر رم ـضــان سـتـقــوم الـ ــوزارة
ب ـم ــراج ـع ــة الـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـ ـ ــواردة
م ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ،والـ ـت ــأك ــد مــن
ص ـحــة ال ـب ـي ــان ــات الـ ـ ـ ــواردة بها
ومطابقتها مع كشف الحساب
البنكي ،وإعداد تقرير لكل جهة
بالمالحظات الناتجة عن عملية
المراجعة".

العسعوسي وغونزاليس

أعلنت مديرة مستشفى الصدري د .ريم العسعوسي ،نجاح
المستشفى في إجراء تسع عمليات معقدة السئصال أورام الرئة
من خالل فتحة واحدة صغيرة جانبية ال تتعدى من  2إلى  3سم.
وق ــال ــت ال ـع ـس ـعــوســي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،على
هامش ورشة عمل نظمتها وحدة الجراحة الصدرية بحضور
البروفسور العالمي االسباني د .دييغو غونزاليس ريڤاس مع
فريق جراحة الصدر بالمستشفى الصدري ،إن جميع المرضى
يتمتعون بصحة ممتازة عقب إجراء العلميات.
وأضافت أن مثل هذه الزيارات لألطباء الدوليين من أصحاب
الخبرة تتيح الفرصة للمواطنين وللمرضى الحصول على
ً
الخدمات الصحية المتطورة ووفقا ألحدث المعايير العالمية،
بمشاركة كبار االستشاريين مــن المراكز والمستشفيات في
الـبــاد المتقدمة بــاإلضــافــة الــى توفير األج ـهــزة واالمـكــانـيــات
واألدوي ــة الــازمــة لعالج الـحــاالت الدقيقة وهــو ما يعزز الثقة
بالخدمات الصحية المقدمة بجميع مرافق وزارة الصحة.
من جانبه ،أشاد البرفيور دييغو غونزالس بمستوى االطباء
في مستشفى الصدري وكذلك االجهزة المتطورة التي تساعد
على تـقــدم الـكــويــت فــي الـمـجــال الصحي وعـمــل عمليات اكثر
تعقيدا في ضوء توفر هذه االجهزة واالمكانيات المتقدمة.

سلة أخبار
باسل الصباح تفقد المكتب
الصحي الكويتي بواشنطن

زار وزير الصحة د .باسل
الصباح ،املكتب الصحي
الكويتي في العاصمة
األميركية واشنطن ،واطلع
على اإلجراءات التي يتخذها
املكتب مع املواطنني الذين
يتلقون العالج في الواليات
املتحدة األميركية ،واإلجراءات
التي يتم اتخاذها للمرضى
من املستشفيات املعالجة
للكويتيني .وقالت وزارة
الصحة ،في بيان لها ،إن د.
الصباح وجه املكتب الصحي
بواشنطن التخاذ جميع
اإلجراءات ،لتذليل أي مصاعب
على املرضى ومرافقيهم.
وأضافت أن وفد الوزارة
املرافق للوزير يضم كال من
وكيل الوزارة املساعد لشؤون
الخدمات املهندس عبدالعزيز
الطشة ،ومديرة إدارة العالقات
الصحية الدولية د .رحاب
الوطيان ،ومديرة مستشفى
مبارك د .نادية جمعة.

مستشفى الفروانية15 :
عملية نسائية بالمنظار

اختتم قسم النساء والوالدة
بمستشفى الفروانية ورشة
العمل التي نظمها بمشاركة
طبيب زائر من لبنان.
وكشفت رئيس قسم النساء
والوالدة في املستشفى
الفروانية د .أمل خضر ،في
تصريح صحافي ،عن إجراء
 15عملية جراحية نسائية
كبرى باملنظار ،على يد
االستشاري الزائر املتخصص
في الجراحات الدقيقة
وباملناظير النسائية د .زكي
سليمان من لبنان.
وأوضحت أن مثل هذه الورش
تساهم في تحسني الخدمات
الطبية املقدمة للمرضى.

مستشفى الصباح يحذر
من الوجبات السريعة

حذر اختصاصي الباطنية
والغدد الصماء والسكري
بمستشفى الصباح د .عادل
رضا من تناول الوجبات
السريعة .وقال رضا في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
تناول هذا النوع من األطعمة
ذو تأثير سلبي على صحة
اإلنسان ،ألن الوجبات
السريعة تحتوي على نسب
عالية من الطاقة والدهون
املشبعة والكوليسترول
وأمالح الصوديوم ،وفيها
نقص ملحوظ بفيتامني سي
والكالسيوم وحمض الفوليك
وقلة باأللياف.

إجراء  17عملية قسطرة
لالجئين السوريين باألردن
أعلن رئيس الجمعية
الخليجية للقسطرة،
استشاري القلب والقسطرة
د .محمد املطيري نجاح
الحملة التطوعية الطبية
لعالج مرضى القلب لالجئني
السوريني في اململكة األردنية
الهاشمية.
وقال املطيري ،في تصريح،
إن الحملة جاءت بالتعاون
مع جمعية الرحمة العاملية
وفريق "تفاؤل" التطوعي،
وبمشاركة عدة أطباء من دول
الخليج من أعضاء الجمعية
الخليجية للقسطرة.
وكشف املطيري عن معاينة
أكثر من  50مريضًا وإجراء 17
عملية قسطرة خالل يومني.

محليات

٤
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«البلدية» :إخالء  14من البقاالت
والمعارض والحضانات في العاصمة
●

علي حسن

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت ،أن فريق الطوارئ
بفرع بلدية محافظة العاصمة شن حملة ميدانية خالل شهر مارس
الماضى أسفرت عن رفع وإزالة  575إعالنا.
وأكــد رئـيــس الفريق زيــد الـعـنــزي ،فــي تصريح صحافي أمــس ،ان
ً
المفتشين قاموا بتحرير 91مخالفة وتوجيه  65انذارا وتنبيها ،مؤكدا
أنه تم اخالء  14من البقاالت والمعارض والحضانات.
وأضــاف أنه تم تحرير  7مخالفات بناء ،باالضافة إلى تحرير22
مخالفة نظافة ،إلى جانب تحرير  12مخالفة للباعة الجائلين بمشاركة
اللجنة الرباعية.
وتابع العنزي أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل
معها من خالل الخط الساخن " "1855555التابع لفريق الطوارئ بلغت
 66شكوى .ولفت إلى أن المفتشين قاموا بتوجيه  11انذارا داخل العقار،
و 13انذار تعد على امالك الدولة ،و 20تنبيه تعد على امالك الدولة،
إلى جانب توجيه  7إنذارات بشأن حظر سكن غير العائالت في السكن
الخاص والنموذجى (العزاب) ،فضال عن إخالء  6بقاالت و 8معارض.
وأوضـ ــح أن ــه تــم تــوجـيــه  14تـعـهــدا وف ــق الئ ـحــة الـمـحــات الـعــامــة
والمقلقة للراحة إلى جانب ترحيل  50مخالفة إلى مكتب مدير الفرع،
مشيرا إلى انه تم التعامل مع  7شكاوى لسكن عزاب واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقهم.

زيد العنزي

«البيئة» :ازدهار عوالق نباتية وراء
ظاهرة «المد األحمر»

ظاهرة المد األحمر في بحر الكويت
قــالــت الهيئة الـعــامــة للبيئة ،أم ــس األول ،إن
ظاهرة المد األحمر ،التي تم رصدها أخيرا على
مقربة مــن الـســاحــل فــي منطقة السالمية (رأس
األرض) ،ت ـع ــود إل ــى ازدهـ ـ ــار ن ــوع م ــن ال ـعــوالــق
النباتية.
وأضافت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن العينات
التي تم جمعها من المنطقة والتحاليل المخبرية

أظهرت أن البقع الحمراء التي تم رصدها وتغير
لــون مياه البحر إلــى األحـمــر الــداكــن المائل إلى
البني ،بسبب ازدهار تلك العوالق.
وأشارت إلى رصد الظاهرة ذاتها في  8الجاري
بــالـقــرب مــن ســواحــل منطقة الـشــويــخ ،موضحة
أنها "ستستمر بحسب حالة الطقس والتيارات
البحرية ،ويتوقع رصدها على شواطئ أخرى".

سلة أخبار
«أمنية» يطلق شراكة مع
السفارة الفرنسية

أعلن مشروع "أمنية" إطالق
أول تعاون بيئي مع السفارة
الفرنسية بالكويت ،من خالل
مدرسة الكويت الفرنسية.
وقالت سناء الغمالس،
مؤسسة مشروع "أمنية"
البيئي ،في تصريح صحافي،
"يشرفنا وضع أول حاوية
بيئية في املدرسة الفرنسية،
وهذا يعتبر أول تعاون لنا
مع سفارة دولة أجنبية
بالكويت.
وأضافت :وتعتبر املدرسة
الفرنسية أول مدرسة أجنبية
تعتمد مادة تعليمية باملنهج
معنية باملحافظة على البيئة
ونشر ثقافة إعادة التدوير".

منصة إعالمية لتعزيز
برامج التنمية المستدامة
كشفت األمينة العامة لألمانة
العامة للبيئة والتنمية
املستدامة في االتحاد العام
للمنتجني العرب ،التابع
لجامعة الدول العربية،
وجدان العقاب ،عن إنشاء
منصة إعالمية ،بالتعاون
بني األمانة والشبكة العربية
للبيئة والتنمية املستدامة
(رائد) والشبكة الخليجية
لجمعيات البيئة األهلية،
لدعم وتعزيز اإلعالم البيئي
العربي .وأكدت العقاب ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
األمانة دخلت في شراكة
إعالمية بيئية مع "تجمع
منسقي رائد" ،واملشمول
باملنسقني الوطنيني للشبكة
لخمس دول عربية ،هي:
الكويت ،لبنان ،األردن ،اليمن
والعراق.
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الغانم :استقرار الشرق األوسط بال عراق آمن ...خرافة
أكد في كلمته بمؤتمر برلمانات دول الجوار التطلع إلى جار متصالح ومتعاون ومنفتح على العالم
فهد التركي

وصل رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم والوفد البرلماني
المرافق له الى العاصمة
العراقية بغداد ،للمشاركة
في مؤتمر برلمانات دول
جوار العراق ،تلبية لدعوة من
رئيس مجلس النواب محمد
الحلبوسي ،ضمن جولة تشمل
أيضا روسيا.

اك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس االم ـ ــة
مرزوق الغانم ان لمؤتمر رؤساء
برلمانات دول الجوار العراقي
في بغداد رمزية خاصة ،مشددا
على ان الكويت مع عراق مستقر
وآمن وموحد.
جاء ذلك في كلمة للغانم أمام
مؤتمر برلمانات دول الـجــوار
ال ـعــراقــي الـ ــذي ب ــدأ اع ـمــالــه في
ب ـغــداد ال ـيــوم بـحـضــور رؤس ــاء
وم ـم ـث ـل ــي ب ــرلـ ـم ــان ــات الـ ـع ــراق
والـكــويــت والسعودية واالردن
وسورية وتركيا وايران.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ان ال ـمــؤت ـمــر
"يـ ـعـ ـط ــي بـ ــارقـ ــة أمـ ـ ــل ل ـش ـعــوب
المنطقة ،ولشعب العراق بشكل
خ ــاص ،بــأن الــدخــول فــي عصر
الـ ـ ـس ـ ــام واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار م ـم ـكــن،
وان أج ــواء الـتـصــارع اإلقليمي
واالق ـت ـت ــال وال ـم ـنــاك ـفــة ،ليست
قدرا حتميا كما يريد البعض ان
يشيع ،كقناعة راسخة وثابتة".
ووصف الغانم المؤتمر بانه
"اج ـت ـمــاع غـيــر مـسـبــوق وربـمــا
ما كــان لينعقد لــوال إرادة دول
الجوار جميعا ،ولــوال الجهود
الحثيثة للصديق األخ محمد
الحلبوسي".
واشـ ــار ال ــى رمــزيــة المؤتمر

الغانم مع رؤساء برلمانات دول الجوار
قــائــا :اعـتــرف هنا بأنني كنت
مأخوذا بما لهذا االجتماع من
رمزية ،رمزية الحضور والمكان
والتوقيت.
وق ـ ــال :ن ـحــن م ــن جـهـتـنــا في
ال ـكــويــت ،ن ـقــول ودون مــواربــة،
وبشكل واضــح :نحن مع عراق
مستقر ،وآم ــن ،ومــوحــد ،وهــذا
لـ ـي ــس ط ـم ــوح ـن ــا ف ـن ـح ــن ع ـلــى
الصعيد االستراتيجي مع عراق
مــزدهــر ومتقدم ينعم بالرخاء
والرفاهية.
واضاف :العراق جارنا وليس
من مصلحة أحد أن يكون جاره

غــارقــا فــي دوام ــة مــن المعاناة،
ومــن يــراهــن على ضعف جــاره
كـشــرط الس ـت ـقــراره وأم ـنــه فهو
في الحقيقة يضحي بمستقبله.
وتـ ــابـ ــع :مـ ــن ه ـ ــذا الـمـنـطـلــق
والقناعة وااليمان جاء توجيه
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد باستضافة مؤتمر دعم
وإعادة اعمار العراق مؤخرا.
واستطرد الغانم قائال :فسمو
األم ـيــر ،يــراهــن على المستقبل
ومستقبل دول المنطقة قائم
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـك ــام ــل مــع
الجيران ،مع القريب ال البعيد،

مع المشترك الثقافي والبشري،
ال اآلخـ ـ ــر الـ ـغ ــري ــب وال ـم ـغ ــاي ــر،
م ــع الـ ــذي نـقـتـســم م ـعــه سحنة
التضاريس ،وتــداخــل التاريخ،
ومزاج المناخ.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا ل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراق
واسـ ـتـ ـق ــراره ،اح ـ ــدى ال ـب ــواب ــات
الس ـت ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة ،مـضـيـفــا:
فـقــط أل ـقــوا نـظــرة ســريـعــة على
خريطة العراق لتعرفوا ما أقول،
العراق المطل على إقليم الشام
ال ـك ـب ـيــر غ ــرب ــا ،وع ـل ــى الـخـلـيــج
والجزيرة العربية جنوبا ،وعلى
االناضول شماال ،وعلى الفضاء

ال ـف ــارس ــي ش ــرق ــا ،ه ــو ف ــي قلب
الجيوبوليتكس الشرق أوسطي.
واك ـ ــد ال ـغ ــان ــم انـ ــه "مـ ــن دون
ع ـ ــراق مـسـتـقــر وآمـ ـ ــن ،سـيـكــون
ال ـحــديــث ع ــن اس ـت ـق ــرار ال ـشــرق
االوس ـ ــط م ـحــض خ ــراف ــة ،لــذلــك
نحن ننظر الى استقرار العراق
كضرورة استراتيجية".
وأوضح ان العراق الذي ننظر
اليه للدخول في حقبة التنمية
المنشودة هو عراق متوازن.
وقــال الغانم :هــذه عناويننا
ال ـع ــري ـض ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،فـيـمــا
ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـع ــراق ووفـ ـ ــق ه ــذه

ال ـع ـن ــاوي ــن ن ـع ـمــل ،وط ـب ـقــا لها
نتحرك ،وعلى اثرها ،نمد يدنا
لـلـعــراق ،معاونين ومساعدين
وداعمين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أؤكـ ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـن ـ ــا فــي
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي ،ع ـلــى أتــم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد لـ ـلـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ــع كــل
برلمانات دول الجوار العراقي،
ومــع البرلمان الـعــراقــي ،ضمن
مــرئ ـيــات نـتـفــق عـلـيـهــا ،تتعلق
ب ـ ـك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ش ـ ـ ـ ــروط
االستقرار والوفاق ،في منطقة،
تعبت من التصارع واالقتتال.

بوشهري :ال صحة لتخصيص مقعدين للتوظيف العدساني :استجواب الجبري يحتوي
على تجاوزات صارخة
لكل نائب في «األشغال»
نفت وزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري مــا
ذك ــره أحــد ال ـنــواب عــن تخصيصها مقعدين
للتوظيف ،لكل نائب في وزارة األشغال ،مؤكدة
أن هذا التصريح "ال أساس له من الصحة".
وقالت بوشهري ،في تصريح لـ "كونا" ،إن
عملية التوظيف تخضع لضوابط وشروط
وم ــراج ـع ــة م ــن ال ـج ـهــات ال ــرق ــاب ـي ــة ،ممثلة
في ديــوانــي الخدمة المدنية والمحاسبة،
موضحة أن التعيين في االشغال يتم عبر
الديوان ،وال يوجد أي تعيين مباشر ،كما

أشار النائب في مقابلة تلفزيونية.
وأضــافــت أن هناك طلبات لموظفين جدد
لـفــرزهــم فــي قـطــاعــات معينة ب ــال ــوزارة ،األمــر
الــذي يتم رفضه نظرا لتكدس الموظفين في
هذا القطاع واحتياج القطاعات األخرى.
وأبدت بوشهري استعدادها لتزويد النائب
باإلحصاءات عن عدد الموظفين في قطاعات
الوزارة ،وفق األطر الدستورية ،الفتة إلى أنها
أوضحت ذلك خالل مناقشة مجلس األمة في
جلسته األخيرة الطلب النيابي بشأن البطالة
واالجراءات الحكومية للتوظيف.

جنان بوشهري

أكد النائب رياض العدساني أن استجواب وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يحتوي على
تجاوزات صارخة بالحيازات الزراعية.
وقال العدساني ،في تصريح ،إن "اجتماعنا في لجنة
الميزانيات والحساب الختامي المقرر انعقاده اليوم مع
الهيئة العامة لشؤون الزراعة سيثبت صحة ما ذكرت من
تجاوزات ومخالفات سجلت على الهيئة".
و شــدد على أن حجم المخالفات بــوزارة اإل عــام ازداد،
ومنها ما هو قائم منذ الوزير السابق ،والذي أعلن طرح
ً
الثقة به آ نــذاك  ٢٨نائبا " ،أ مــا هيئة الرياضة فهي خارج
س ـي ـطــرة ال ــوزي ــر بــدل ـيــل طــري ـقــة الـتـعـيـيـنــات وال ـت ـفــرغــات
الرياضية".

رياض العدساني

برلمانيات
سلة برلمانية
الدمخي يعلن تـأييده
الستجواب رئيس الوزراء

اعلن النائب عادل الدمخي
تأييده الستجواب رئيس
مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر املبارك والذي
اعلن النائب د .عبدالكريم
الكندري تقديمه قريبا.
وعزا الدمخي سبب تأييده
الستجواب املبارك إلخفاق
الحكومة في السياسة
العامة وخاصة في الرؤية
ووضع خطة واضحة
املعالم لتوفير فرص العمل
للكويتيني خالل السنوات
العشر القادمة.

الرويعي :محاربة
الصراعات بالمجلس
والتفرغ للتشريع والرقابة

أكد النائب عودة الرويعي
أن لكل نائب الحق في قول
ما يريد ،وأن يقدم ما يراه
مناسبا ،لكن هناك مواءمة
سياسية يجب وضعها في
عني االعتبار.
وقال الرويعي ،في تصريح
صحافي" ،من املفترض أن
تتم محاربة الصراعات بكل
أوجهها ،والتصدي لها بقوة،
والتفرغ للتشريع والرقابة
واالهتمام بمستقبل البلد"،
موضحا أن صراع الشيوخ
واملحاوالت بأن يكون مجلس
األمة مسرحا لصراعات
وتصفيات سياسية ليس
بأمر جديد وموجود منذ
زمن.

محليات
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استشهاد عسكري في القوات
الخاصة إثر سقوط بوابة عليه
●

محمد الشرهان

اس ـت ـش ـه ــد عـ ـسـ ـك ــري ي ـع ـمــل
باإلدارة العامة للقوات الخاصة،
صباح أمس ،إثر سقوط البوابة
الخارجية للمعسكر عليه ،أثناء
تسلمه واجب الحراسة والتأمين
داخل المعسكر.
وفــي التفاصيل التي رواهــا
لـ«الجريدة» مصدر أمني مطلع،
أنه أثناء استعداد سرايا القوات
ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـتــوجــه ف ــي إح ــدى
المهام الرسمية ،صباح أمس،

حدث عطل بالبوابة الحديدية
للمعسكر ،مما د فــع العسكري
محمد عبدالله العنزي إلى فتح
الـبــوابــة ب ـيــده ،األم ــر ال ــذي أدى
إل ــى سـقــوطـهــا ع ـل ـيــه ،فــأصـيــب
بجروح خطيرة نقل على إثرها
ُ
إلــى المستشفى ،إال أنــه توفي
فور وصوله إليه.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن وكـيــل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
ق ــوات األم ــن الـخــاصــة بــاإلنــابــة
اللواء شكري النجار ،أمر بفتح
تحقيق في الموضوع.

محمد العنزي

local@aljarida●com

المصاب في شارع فهد السالم واإلسعاف بالجابرية!
محمد الشرهان
هل يعقل أن يصل االستهتار بــأرواح البشر لهذا الحد؟!
وهل أمن القائمون على إدارة الطوارئ الطبية العقوبة من
مـســؤولـيـهــم ،ل ــذا فــرطــوا فــي االسـتـهـتــار بـ ــأرواح المصابين
المحتاجين لكل دقيقة إلنقاذ أرواحهم؟!
هــذا األم ــر الـمــؤســف هــو مــا حــدث بالفعل فــي ش ــارع فهد
السالم ،وتحديدا في تقاطع حديقة البلدية مساء أمس األول،
ويجب أن تكون هناك وقفة جــادة مــن القائمين على إدارة
الطوارئ الطبية بشكل خاص ووزارة الصحة بشكل عام.
حادث مروري ،من الحوادث التي تقع يوميا بطرق البالد،
إال أن هذا الحادث كان مختلفا بكل تفاصيله ،التي تمثلت
في اصطدام مركبة بقيادة وافد آسيوي بدراجة نارية بقيادة
وافد آسيوي أيضا ،مما ادى الى اصابة قائد الدراجة بجروح
خطيرة في قدمه ،التي كانت تنزف بشدة ،وتم االتصال على
هاتف الـطــوارئ ،وحضر رجــال الـمــرور ورجــال األمــن ،وكان
يـفـتــرض وص ــول فـنــي ال ـط ــوارئ الطبية أوال لـلـمــوقــع ،نظرا
لــوجــود حالة إصــابــة إال أن المصاب اآلسـيــوي الــذي أصبح
«فرجة» بالشارع وعرضة للتصوير من قبل الـمــارة ،بسبب
عدم وصول اإلسعاف لنقله ،إال بعد  45دقيقة ،ليس بسبب
الزحمة ولكن ألن اإلسعاف تم تحريكها من مستشفى مبارك
الكبير بالجابرية لنقل مصاب في شــارع فهد السالم ،قلب
الـعــاصـمــة ،رغ ــم وج ــود مــركــز إس ـعــاف بــاالم ـيــري وآخ ــر في
مستوصف الصقر بالعديلية.

ضبط  5أشخاص
بحالة غير طبيعية
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني ،أنه في إطار جهود وزارة الداخلية،
لفرض هيبة القانون ،وبسط األمن واألمان،
و ضـبــط المخالفين والمطلوبين ،تمكن
قـطــاع األم ــن ال ـع ــام ،مـمـثــا بـمــديــريــة أمــن
الـفــروانـيــة ،مــن ضبط  5أشـخــاص بحالة
غـيــر طـبـيـعـيــة بـمـنـطـقــة ال ـع ـمــريــة ،حسب
مقطع الفيديو المتداول على بعض وسائل
التواصل.
وقالت اإلدارة ،في بيان ،إن رجــال أمن
مخفر العمرية ،ودوريات اإلسناد ضبطوا
 5أش ـخ ــاص ب ــإح ــدى ال ـح ــدائ ــق بمنطقة
الـعـمــريــة فــي مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة بحالة
غ ـيــر طـبـيـعـيــة ،وال يـحـمـلــون أي إث ـب ــات،
وبـنــاء عـلــى ذلــك تــم حـجــزهــم وتحويلهم
إلى مكتب مباحث العمرية ،وجار اتخاذ
كل اإلجراءات القانونية الالزمة حيالهم.
وأهابت اإلدارة بالمواطنين والمقيمين
االل ـتــزام بــالـقــوانـيــن ،والـتـعــاون مــع رجــال
األمن ،مؤكدة أن جميع القطاعات الميدانية
بالمؤسسة األمنية تتصدى ،بكل حزم ،ألي
محاولة للخروج على القانون.

المصاب بعد وصول رجال اإلسعاف

إنقاذ  3أحداث من الغرق وإصابة إطفائي
أنقذ رجــال اإلطفاء التابعون
إلدارة اإلنـقــاذ البحري بــاإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء ،مـ ـس ــاء أم ــس
األول 3 ،أح ـ ــداث مــواطـنـيــن من
ً
الـمــوت غــرقــا ،أثـنــاء ممارستهم
ال ـس ـب ــاح ــة ب ـش ــاط ــئ ال ـب ــاج ــات
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن م ــرك ــز ال ـســال ـم ـيــة
لــاط ـفــاء ال ـب ـحــري ،حـيــث أسـفــر
الحادث عن إصابة أحدهم بحالة
إعياء شديدة أدخــل على إثرها
العناية الـمــركــزة فــي مستشفى
مبارك الكبير ،كما أصيب رجل
إطفاء بالحادث.
وف ــي التفاصيل الـتــي رواه ــا
م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعالم باإلدارة العامة لالطفاء
العميد خليل األم ـيــر ،ان رجــال
اإلط ـ ـفـ ــاء ف ــي الـ ـم ــرك ــز ،وهـ ــم فــي
مكان عملهم ،سمعوا صرخات
استغاثة من األهالي الموجودين
على شــاطــئ البحر بــالـقــرب من
مركزهم ،الفتا إلى أنهم أدركــوا
ً
أن ه ـنــاك خ ـط ــرا وق ــع لــاهــالــي،
وعـنــد خروجهم شــاهــدوا حالة
غــرق لــ 3أح ــداث ،مشيرا إلــى أنه

على الفور توجه رجــال اإلنقاذ
البحري بزورقهم بقيادة المقدم
عبدالله الحنيان إلى الموقع.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـيــد األمـ ـي ــر ان
رجال االطفاء نجحوا في إنقاذ
األحداث من الغرق ،وكان احدهم
فــي حــالــة حــرجــة فتم تسليمهم
إل ـ ــى ف ـن ـيــي الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـط ـب ـيــة،
ونقلهم إ لــى المستشفى لتلقي
الـعــاج ،مشيرا إلــى أن الـحــادث
أسـ ـف ــر ك ــذل ــك ع ــن إص ــاب ــة رج ــل
إطفاء برتبة وكيل عريف يدعى
ج ـ ــراح ال ـش ــاع ــر ،وتـ ــم ن ـق ـلــه إلــى
المستشفى لتلقي العالج.
وناشد مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم باإلدارة مرتادي
البحر ضرورة استخدام معدات
األمــن السالمة ،كسترة النجاة،
ل ـت ـج ـنــب الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،ول ـض ـم ــان
سالمتهم أثناء عملية ممارسة
السباحة والتنزه البحري.

األحداث بعد إنقاذهم
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«األعلى للتخطيط» :تعزيز خدمة التوقيع اإللكتروني
األمانة وقعت مع «المعلومات المدنية» مذكرة تفاهم
محمد الجاسم

التعاون يهدف
إلى إنشاء
وتشغيل البنية
التحتية للمفتاح
العام لألمانة

مهدي

وقعت األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية مــذ كــرة تفاهم مع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وذك ــر األمـيــن الـعــام للمجلس األعلى
للتخطيط والـتـنـمـيــة خــالــد م ـهــدي ،في
تـصــريــح أم ــس ،ان ه ــذا الـتـعــاون يهدف
ال ــى إن ـش ــاء وتـشـغـيــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
للمفتاح العام لألمانة العامة كجزء من
البنية التحتية للمفتاح العام للكويت،
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة الــذك ـيــة
وال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ــرق ـم ـي ــة ل ـل ـت ـح ـقــق اآلم ــن
م ــن ه ــوي ــة ال ـم ـس ـت ـخــدم ،ول ـح ـمــايــة أمــن
المعلومات وتفعيل استخدامات الهوية
الرقمية والتوقيع الرقمي فــي مختلف
الـ ـخ ــدم ــات والـ ـمـ ـع ــام ــات االل ـك ـتــرون ـيــة
لــأن ـظ ـمــة ال ـخ ــاص ــة ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة،
ويـ ـس ــاه ــم ف ــي الـ ـتـ ـح ــول ال ـ ــى ال ـح ـكــومــة
الرقمية وتفعيل سياسات اقتصاديات
المعرفة.

وأك ــد ان هــذا الـتـعــاون بين «األمــانــة»
والمعلومات المدنية يأتي نظرا لتزايد
ال ـخ ــدم ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
األمــانــة في تعامالتها المختلفة ،حيث
حرصنا على تطبيق التوقيع اإللكتروني
فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـع ــام ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة
ال ـت ــي تـقــدمـهــا األم ــان ــة م ــن خ ــال نـظــام
ميكنة الوثائق المراسالت اإللكترونية
الحكومية ( )G2Gوالمنظومة المتكاملة
إلعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة
« »Astrolabeونظام الشراء لكراسات من
ممارسات والمناقصات المطروحة على
ً
مــوقــع األم ــان ــة ،فـضــا عــن الـنـظــام اآللــي
لـقـيــاس أداء ال ـم ـشــاريــع ون ـظ ــام الـبــريــد
اإللكتروني لألمانة العامة.

سرية البيانات
ب ــدوره ،اش ــار األمـيــن الـعــام المساعد

جانب من توقيع المذكرة
ل ـل ــدع ــم االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ال ـت ـن ـم ــوي ،ط ــال
الشمري ،الى أن التعاون بين الجانبين
أتى رغبة من األمانة العامة للتخطيط في
توفير التقنية اآلمنة والمعتمدة لضمان
أمـ ــن وس ــري ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ،ول ــاس ـت ـف ــادة
م ــن الـ ـخ ــدم ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـقــدمــة
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والقطاع الـخــاص وغيرها فــي التوقيع

جورج عاطف

أعلنت جمعية المهندسين
ن ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا إط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق «الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر
ال ــدول ــي األول ل ـل ـت ـحــديــات في
مـجــال تطوير اسـتــدامــة البنية
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة» ،بـ ــرعـ ــايـ ــة س ــام ـي ــة
م ـ ــن أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ومـ ـش ــارك ــة
وا س ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن دول خ ـل ـي ـج ـيــة
وع ــربـ ـي ــة وع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وت ـن ـظ ـيــم
م ـش ـتــرك ب ـيــن الـجـمـعـيــة وقـســم
الـهـنــدســة الـمــدنـيــة فــي جامعة
الكويت ،الستعراض المشاريع
والمالحظات على أعمال البنية
التحتية في الكويت وخارجها.
وقال أمين سر الجمعية فهد
الـعـتـيـبــي ،إن «ال ـمــؤت ـمــر ،ال ــذي
مــن الـمـقــرر أن ينطلق ي ــوم 23
ال ـ ـجـ ــاري مـ ــدة ي ــوم ـي ــن ،نـطـمــح
مــن خــالــه ال ـخــروج بمجموعة
ت ــوص ـي ــات ت ـســاهــم ف ــي تـنـفـيــذ
ً
الخطط التنموية للكويت ،فضال
عــن ع ــرض ال ـت ـجــارب العالمية
ف ـ ـ ــي ذات ا لـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ا ل ـ ـخـ ــاص
بــالـبـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة ،إل ــى جــانــب
مشاركة أصول البنية التحتية،
واسـ ـتـ ــدامـ ــة ال ـن ـق ــل وض ـمــان ـتــه

جانب من المؤتمر الصحافي
وتحسين العملية ،و مـســا عــدة
صناع القرار بهذا الصدد».
أم ـ ــا رئـ ـي ــس ق ـس ــم ال ـه ـنــدســة
المدنية في «الهندسة والبترول»
بجامعة الكويت د .فهد الركيبي
فــأكــد أن «المؤتمر يـخــدم رؤيــة
سمو أمير الـبــاد ،حيث سيتم
استعراض  3مشاريع واقعية،
م ـمــا ي ـتــم تـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـبــاد
مـثــل م ـش ــروع ج ــزي ــرة بــوبـيــان،
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـقـ ـ ــايـ ـ ــا ،وج ـ ـ ـسـ ـ ــر جـ ــابـ ــر،
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـط ــاع

السكنية ،إضافة إلى استعراض
الـتـجــارب المحلية ،الـتــي تمت
ً
خـ ـ ــال  30عـ ــامـ ــا م ــاضـ ـي ــة فــي
الـشــرق األوس ــط عـمــومــا ،ودول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ً
خصوصا».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
المؤتمر د .وليد العبدالله ،إن
ً
«الـمــؤتـمــر سـيـعــرض  24بحثا
من خالل مجموعة ورش عمل،
إ لــى جانب مشاركة مختصين
م ـ ــن دولـ ـ ـ ــة قـ ـط ــر م ـع ـن ـي ـي ــن فــي

«األوقاف» :نشر الوسطية
ودحض األفكار المنحرفة
●

مؤتمر «البنية التحتية» ينطلق بعد غد
●
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مـجــال بـنــاء الـمــاعــب ،وتجربة
السعودية في بناء المترو ،و6
تجارب محلية سيتحدث عنها
ممثلون عن الكويت».
ولفت إلى أن «المؤتمر يسعى
إل ـ ــى إدخ ـ ـ ــال م ــوض ــوع الـبـنـيــة
التحتية في مناهج الجامعات
والمشاريع الهندسية القائمة،
إلــى جــانــب مناقشة مالحظات
ب ـعــض ال ـم ـشــاريــع ال ـقــائ ـمــة في
البالد ،التي سبق أن تم تسجيل
مالحظات بشأنها».

على السجالت والــرســائــل والمعامالت
والمستندات والتوقيعات اإللكترونية
ذات الـ ـع ــاق ــة ب ــالـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـم ــدن ـي ــة
واإلداريـ ـ ــة ،وتــوفـيــر الـحـمــايــة للبيانات
الشخصية في انجاز المعامالت ،سواء
كــانــت ع ـق ــودا أو ات ـفــاق ـيــات ،م ــع إم ـكــان
تشفيرها في الكويت.

محليات

محمد راشد

قـ ــال م ــدي ــر إدارة اإلعـ ـ ــام ف ــي وزارة األوق ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
اإلسالمية ،صالح أبا الخيل ،إن اإلدارة ستشارك في معرض
مشاريع وإنجازات «األوقاف» بعنوان «رواق» ،الذي تقيمه إدارة
التخطيط االستراتيجي في المسجد الكبير خالل الفترة من
 21إلى  25الجاري ،بقسم المشروع التقني؛ وبموقع الوزارة
«ال ـبــوابــة اإلســام ـيــة» ،حــائــز جــائــزة أفـضــل مــوقــع إلكتروني
إس ــام ــي دع ـ ـ ــوي ،وجـ ــائـ ــزة ال ـش ـي ــخ س ــال ــم ال ـع ـل ــي ال ـص ـبــاح
للمعلوماتية.
وأض ــاف أبــا الخيل ،فــي تصريح أمــس ،أن ال ــوزارة تسعى
إل ــى ال ـتــواصــل مــع الـجـمـهــور مــن داخ ــل ال ـكــويــت وخــارج ـهــا،
وتقديم الرسالة الدعوية ونشر قيم اإلسالم وفضائله ،ونشر
الفكر الوسطي الصحيح والمعتدل ودحض األفكار الهدامة
والمنحرفة.
وذكر أن إدارة اإلعالم ارتأت المشاركة في معرض مشاريع
وإنجازات وزارة األوقــاف انطالقا من إيضاح أهمية مواكبة
ال ــوزارة للتطور اإلعالمي والتقني على المستوى العالمي،
وحرصا على تفعيل الــدور الدعوي بأحدث الطرق المتاحة
في المجال اإلعالمي.
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 %2نسبة الكويتيين المتعثرين في الجامعات األردنية
ً
العضيلة لـ ةديرجلا  :نتابع سير اختباراتهم تجنبا ألي مشاكل
•

•

حمد العبدلي

أعلن الملحق الثقافي الكويتي
في األردن بدر العضيلة
أن نسبة الطلبة ًالكويتيين
المتعثرين دراسيا في مختلف
الجامعات األردنية ال تتجاوز
.%2

أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــق ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي
الكويتي فــي المملكة األردنـيــة
ال ـهــاش ـم ـيــة بـ ــدر ال ـع ـض ـي ـلــة ان
الطلبة الكويتيين الدارسين في
الـجــامـعــات األردن ـيــة يتمتعون
بمستوى تعليمي متميز ،وأن
نسبة المتعثرين دراسيا منهم
فــي تلك الـجــامـعــات ال تتجاوز
ً
 ،%2مبينا أن الملحقية الثقافية
تتابع اوضــاع الطلبة عن كثب
لحل مشاكلهم والتواصل معهم
بشكل مباشر.
وق ــال العضيلة لــ"الـجــريــدة"
ان الـمـلـحـقـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة تـقــوم
بعدد من اللقاء ات الــدوريــة مع
مسؤولي الجامعات في االردن
لالطمئنان على و ضــع الطلبة

«اتحاد اميركا» يستنكر مماطلة
الهيئة السابقة في تسليم الحسابات
أك ــد أم ـيــن ص ـن ــدوق االت ـح ــاد الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـكــويــت فــرع
الواليات المتحدة االميركية اسامة المطيري ،أن الهيئة االدارية
لالتحاد السابقة لم تسلم الحسابات المالية الخاصة باالتحاد
السابق حتى اآلن ،مستغربا تلك المماطلة غير المسؤولة التي
من شأنها تعطيل مصالح الطلبة الدارسين في اميركا.
وذكــر المطيري في تصريح صحافي امــس ان يد التعاون
مازالت ممدودة ،وان المطالب سهلة وقابلة للتنفيذ وهي ابسط
حقوق طلبة اميركا ،الفتا الى ان هذه المماطلة غير المسؤولة
تضع الـطــرف االخــر فــي دائ ــرة الـشــك ،وتثير الـتـســاؤالت حول
اسباب عدم توفير المطالب ،موضحا انها مازالت قائمة ،داعيا
اعضاء الهيئة االدارية السابقة الى تسليم كافة المطالبات امام
الجموع الطالبية.

الـكــويـتـيـيــن ال ــدارس ـي ــن ه ـنــاك،
ً
موضحا ان الملحقية الثقافية
تتابع سير االختبارات النهائية
ل ـل ـط ـل ـب ــة ت ـج ـن ـب ــا لـ ـ ـح ـ ــدوث اي
مشاكل قد تقع لهم.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى ان ال ـع ــدي ــد مــن
ا ل ـجــا م ـعــات ف ــي األردن تتمتع
بـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى اك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ع ـ ــال
وحصلت على اعتمادات عالمية
لما تحتويه من مستوى علمي
كبير في مختلف التخصصات
التي يدرس بها طلبتنا.
وأك ــد أن الـمـلـحـقـيــة ملتزمة
ب ـقــرار دي ــوان الـخــدمــة المدنية
ال ــذي يـشـتــرط ح ـصــول الطلبة
الموظفين على موافقات جهات
عملهم للتسجيل في الجامعات

ً
االردنية ،الفتا إلى أن الملحقية
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ت ــدخ ــر جـ ـه ــدا فــي
سبيل خدمة الطلبة والتواصل
معهم لالستماع الى مشاكلهم
واق ـتــراحــات ـهــم ال ـتــي تـصــب في
مصلحة الطالب والطالبات.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـعـ ـضـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـطـ ــاب
والـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ــى
مراجعة الملحقية الثقافية إذا
واجهتهم أي مـشــاكــل ،وأب ــواب
الملحقية مفتوحة لهم فــي أي
ً
وقت ،مشيدا بالمستوى العلمي
الذي يقدمه الطلبة الكويتيون
وتـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي الــرف ـيــع،
وما يحققونه من معدالت عالية
وت ـ ـفـ ــوق دراسـ ـ ـ ــي فـ ــي مـخـتـلــف
التخصصات.

«اتحاد الجامعة» يسلم المطيري
رغبات الطلبة في «الصيفي»
أحمد الشمري

أعـلــن االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت -فــرع الجامعة
تسليم كـتــاب إلــى عميد الـقـبــول والتسجيل فــي جامعة
الكويت د علي المطيري ،يتضمن رغبات الجموع الطالبية
بشأن فتح عدد من الشعب الدراسية في الفصل الصيفي.
وعرض رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد سعود الكندري
خالل لقائه د .المطيري مطالب الجموع الطالبية ،التي
ً
تتضمن مقترحا بطرح بعض الشعب الدراسية وفقا
لنتيجة االسـتـطــاع ال ــذي أج ــراه االتـحــاد على موقعه
الــرسـمــي بــ"تــويـتــر" ،ومقترحاتهم الـخــاصــة بالشعب
الدراسية التي يرغبون في طرحها بالفصل الصيفي
المقبل.
وأشار الكندري في كتابه الرسمي الموجه للعميد
إلــى أن االت ـحــاد يسعى دائـمــا للتواصل مــع الطلبة،
لـلــوقــوف عـلــى أي مـقـتــرحــات أو طـلـبــات مــن شأنها
تـيـسـيــر س ـبــل تـحـصـيـلـهــم دراسـ ـي ــا ،وتـهـيـئــة الـجــو
الـمـنــاســب لـهــم ل ـلــدراســة ،آم ــا مــن الـعـمـيــد االط ــاع
عليه ،وتهيئة السبل لخدمة الطلبة نحو التحصيل
صورة ضوئية لك
تا
الدراسي.
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« »ACKتشارك في معرض «امتيازات المعلمين»
شاركت الكلية األسترالية بالكويت ( )ACKفي
معرض امتيازات المعلمين ،الذي تدعمه جمعية
المعلمين الكويتية ووزارة التربية ،مؤخرا ،على
أرض معرض الكويت الدولي في منطقة مشرف.
وذك ــرت الكلية ،فــي بـيــان أم ــس ،أن المشاركة
تأتي إلظهار الدعم للمعلمين ،وتسليط الضوء
على دورهــا فــي القطاع التعليمي بالكويت من
خــال تعريف المعلمين وطالبهم على البرامج
التي تقدمها الكلية ،إلى جانب المزايا المقدمة
للمعلمين العاملين فيها.
وأضــافــت ان المعرض جمع بين أكثر مــن 50
شركة ،مع  3إلى  4شركات رائدة من كل قطاع ،مما
وفر للمعلمين وعائالتهم امتيازات خاصة خالل
المعرض ،ومع وجود أكثر من  100000معلم في

البالد ،يعتبر المعلمون هدفا استراتيجيا لجميع
الشركات الرائدة في الكويت.
وب ـي ـن ــت أن الـ ـمـ ـع ــرض ت ـض ـم ــن ح ـف ــل ت ـكــريــم
المعلمين الــذيــن قــدمــوا أعـلــى الـمـســاهـمــات في
المهنة ،وعددا من األنشطة للضيوف ،مثل األلعاب
ثالثية األبـعــاد والتسجيل الـفــوري للسحوبات،
وإطالق برنامج والء لمدة عام يغطي أكثر من 100
منفذ يوفر للمعلمين امتيازات خاصة.
وتوجهت بالشكر إلى منظمي المعرض على
جهودهم في جعل الحدث ممكنا ،وشكرت أيضا
معلمي الكويت لمساعدتهم في تشكيل مستقبل
طالبهم.

ممثلو الكلية في المعرض

«المعامل» تعرض في «األسترالية» الفرص الوظيفية للخريجين

جانب من المشاركة في المعرض

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة األسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــة
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـ ــي م ـج ـم ــع الـ ـطـ ـي ــران
بـهــا ،الـمـعــرض الوظيفي السنوي،
بـمـشــاركــة الـشــركــة الـكــويـتـيــة لبناء
المعامل والمقاوالت.
وأشـ ــاد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـخــدمــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ن ــاص ــر
الصالح بالتنظيم المميز للمعرض،
والجهات المشاركة وتنوعها الكبير،
مـبـيـنــا أن م ـشــاركــة "ال ـم ـع ــام ــل" في
المعرض تأتي حرصا على التواجد
م ــع ال ـش ـب ــاب ف ــي م ــواق ـع ـه ــم ،حـيــث
يتم عرض الفرص أمــام الخريجين
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى اخ ـت ــاف
تخصصاتهم.
وأوض ـ ــح ال ـص ــال ــح ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،أن فريق إدارة الموارد البشرية
في "المعامل" قام بدور مميز خالل

المعرض من حيث استقبال الطلبة
الخريجين ،وشــرح مـجــاالت العمل
المتاحة أمامهم وفق تخصصاتهم،
وكيفية الــدخــول إلــى عالم األعمال،
فهم عـبــارة عــن ك ـفــاء ات مستقبلية
سيكون لهم الدور األبرز في تحقيق
خطة التنمية للكويت ،وفي إنجاح
رؤية كويت .2035
وعن طبيعة عمل الشركة قال" :إن
الـمـعــامــل شــركــة إن ـش ــاء ات مصنفة
من الدرجة األولــى وفقا للتصنيف
الموضوع من قبل لجنة المناقصات
الـ ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـم ـقــاول ـيــن ال ــدول ـي ـي ــن
ال ـمــؤه ـل ـيــن ل ـم ـشــروعــات الـحـكــومــة
الكويتية ،وهي شركة رائدة ومتميزة
في مجال اإلنشاءات المدنية والبناء
وتطوير البنية التحتية للقطاعين
الحكومي والخاص".

وبـيــن الـصــالــح أن الـشــركــة "ت ــدار
بطريقة مهنية مرموقة على أساس
نـظــام ال ـجــودة (اآليـ ــزو 9001:2015
 ،)14001:2015/وتنفذ المشروعات
على أساس نظام اإلنجاز المتكامل
لـ ـمـ ـش ــروع ــات الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـم ــدن ـي ــة
وه ـنــدســة ال ـب ـنــاء الـكـبـيــرة ،ولــديـهــا
ف ــري ــق ع ـم ــل م ـت ـك ــام ــل وقـ ـ ـ ــادر عـلــى
ً
اإلنجاز وفقا للشروط والمواصفات
المطلوبة وبشكل مميز".
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى ل ـل ـط ـل ـب ــة ال ـخ ــري ـج ـي ــن
مستقبال حــا فــا بالعطاء " لـمــا فيه
ال ـخ ـيــر لــوطـنـنــا الـحـبـيــب ال ـكــويــت،
لـيـكـلـلــوا فــرحــة تـخــرجـهــم بـخــوض
مـجــال ا لـعـمــل الحقيقي ،وليكونوا
أشخاصا نافعين لبلدهم" ،مرحبا
فــي الــوقــت ذاتــه بأصحاب الطموح
منهم ،والراغبين في العمل واإلنجاز.

«تدريس التطبيقي» :فتح باب
التسجيل في عمرة رمضان
أع ـل ــن أم ـي ــن ال ـص ـن ــدوق ،رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االجـتـمــاعـيــة
وا لـثـقــا فـيــة فــي را ب ـطــة أ ع ـضــاء هـيـئــة ا ل ـتــدر يــس للكليات
التطبيقية د .يوسف العنزي ،فتح باب التسجيل ألعضاء
هيئة التدريس في العمرة الرمضانية ،اعتبارا من اليوم
إلى حين اكتمال العدد المطلوب ،الفتا إلى أن التسجيل
بــال ـح ـضــور ف ـقــط لـمـقــر الــراب ـطــة بــالـعــديـلـيــة خ ــال فـتــرة
الدوام الرسمي.
وأوضح العنزي ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن رحلة
العمرة ستكون من  20إلى  22مايو المقبل ،الفتا إلى أن
اللجنة االجتماعية بالرابطة تلقت العديد من العروض
م ــن ش ــرك ــات ال ـس ـي ــاح ــة وال ـس ـف ــر،
وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار أفـ ـضـ ـلـ ـه ــا ،ب ـمــا
يوفر الراحة للمشاركين،
مـتـمـنـيــا أل ع ـض ــاء هيئة
التدريس رحلة مباركة،
وأن يتقبل ا لـلــه منهم
صالح األعمال.

أصبوحة شعرية
في «اإلنشائي»
نـظــم االت ـحــاد ال ـعــام لطلبة
ومـ ـت ــدرب ــي ه ـي ـئــة الـتـطـبـيـقــي
أصبوحة شعرية للمتدربين
ف ــي ال ـمـعـهــد اإلن ـش ــائ ــي ،على
مسرح المعهد في الصباحية،
بحضور إدارة المعهد ولفيف
م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدربـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة،
وب ـم ـشــاركــة ال ـش ـع ــراء :م ــروي
الـقـيــس ،بــدر الـعـجـيــري ،وليد
بــن نعيرة ،ون ــواف الساحلي،
وكان عريفا لألصبوحة حمد
العازمي.
وقــال نائب رئيس االتحاد
لشؤون المعاهد فهد المهيد،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
إن "األ صـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ــة ش ـ ـهـ ــدت
انسجاما وتفاعال بين الشعراء
والطلبة ،الذين حرصوا على
الحضور بأعداد كبيرة ،وساد
األص ـ ـبـ ــوحـ ــة جـ ــو اج ـت ـم ــاع ــي
متميز".
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ﻟﻴﻔﻬﻢ دﻋﺎة »ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«
أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

ﻣﺎ ﻗﻞ ودل :ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح ،ﺻـ ّـﺪ ق ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻮر رﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ ،وأﺻﺪره ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  ،1962و ﻟــﻢ ﻳـﻌـ ّـﺪ ل ﻓﻴﻪ
ً
ً
ﺣــﺮﻓــﺎ واﺣـ ــﺪا ،إﻻ أن دﻳـﺒــﺎﺟــﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر اﻟﺘﻲ
ﺣﻤﻠﺖ اﺳﻢ ﺳﻤﻮه ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺟ ــﺎء ت ﺣﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ا ﻟـﺴــﺎ ﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻼﻏﺔ
وﺑ ـﻴ ــﺎن راﺋ ــﻊ رﻏ ــﻢ ﻗـﻠــﺔ ﻛـﻠـﻤــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﻓـﻬــﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻤﻮه ﻧﺤﻮ وﻃﻨﻪ وﺷﻌﺒﻪ ،وﺣﻠﻤﻪ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع.
ً
وﺳ ـﻌ ـﻴــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻳـﻨـﻌــﻢ ﻓﻴﻪ
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﻳﻔﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪا ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎواة ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ُ
وﻳﺮﺳﻲ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺎ ُﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻋﺘﺰاز ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد ،وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺠﻤﻮع ،وﺷﻮرى ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
وﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻦ واﺳـﺘـﻘــﺮاره ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أول إﺷــﺎرة
ﻓــﻲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر إﻟــﻰ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺟﻴﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،
وﺗﺠﻲء اﻟﻤﺎدة ) (108ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ
أن » ﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷ ﻣــﺔ ﻳﻤﺜﻞ اﻷ ﻣــﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ
وﻳﺮﻋﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻟﺠﺎﻧﻪ« ،وﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﺧﺘﺺ ﺑﻪ
ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺷﻤﻞ ﻫﻲ -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ -ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻷﺟ ـ ـﻴـ ــﺎل اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ،
ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺸﺮع
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻷﺟﻴﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻟـ ـﻨ ــﺺ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة ) (108ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ
ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻗﺎدم ،ﻧﻔﺮده ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدة
إن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ ،ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬه اﻹﺷﺎرة
إﻟـﻴـﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ دﻳـﺒــﺎﺟــﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﻣﻦ
اﺳﺘﺸﺮاﻗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
وﻫ ــﻮ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺬي ﺻ ــﺪر ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*

 106ﻟـﺴـﻨــﺔ  1976ا ﺳـﺘـﺨــﺪا ﻣــﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷ ﻣـﻴــﺮ
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﺑـﻌــﺪ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﺣﺴﺎﺑﺎ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ﺑ ــﺪﻳ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺜ ــﺮوة
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ »اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ«
ﺗ ـﻀ ــﻢ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻗـ ــﺪرﻫـ ــﺎ  %50ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎل
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻨﺪ
ُ
ً
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻘﺘﻄﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  1977-1976ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
 %10ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺣﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻔﺾ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو أﺧﺬ
أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ »اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ« ،وﻫﻮ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ا ﻟــﺬي ﻋﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ
إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎره.
وﺗ ـﺸ ــﺮح اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﺮة اﻹﻳ ـﻀــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮﺳــﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺒﺎب وﻣﺒﺮرات إﺻﺪاره:
ﻟـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ إﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺗـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺪر
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻹ ﻳ ـ ــﺮادات ا ﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﻮرد ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻨﻀﻮب ،ﻓﻘﺪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﺟ ـﻴــﺎﻟ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ وﻧ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻨــﺎ اﻟـﺒـﻘــﺎء
ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﺰدﻫــﺮة ﻋﺒﺮ اﻷزﻣ ــﺎن واﻷﺟ ـﻴــﺎل ،وذﻟــﻚ
ﺑﺘﺠﻨﻴﺐ ﺟ ــﺰء ﻣــﻦ اﻹﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
ور ﺻــﺪه واﺳﺘﺜﻤﺎره ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻠﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إذا ﺣﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﻧﻔﺎدﻫﺎ،
وﺑ ــﺬ ّﻟ ــﻚ ﻧ ـﻜــﻮن ﻗ ــﺪ أدﻳ ـﻨ ــﺎ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ أﻣـﺘـﻨــﺎ
ّ
وأﻣ ــﻨ ــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ﻣـﺸــﺮﻗــﺎ ﻷﺟـﻴــﺎﻟـﻨــﺎ اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ،
وﺣﻔﻈﻨﺎ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻋﺰه وﺳﺆدده.
وإﻧ ـ ــﻪ وإن ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻳـ ـﻜ ــﻮن رﺻـ ـﻴ ــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ،إﻻ أﻧ ــﻪ
ﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻤــﺎ ﻟــﻮﺣــﻆ ﻣــﻦ ﻛ ـﺜــﺮة اﻟـﺴـﺤــﺐ ﻣــﻦ ﻫــﺬا
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ ﺑ ـﺼــﺪور ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ﺧــﻼل
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ وأﺧﺬ
ﻣ ــﺎ ﻳـﻐـﻄـﻴـﻬــﺎ ﻣ ـﻨــﻪ ،ﻓ ـﻘــﺪ أﺻ ـﺒــﺢ ﻟ ــﺰاﻣ ــﺎ ﺗـﻜــﻮﻳــﻦ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎص ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ رﺻﺪ ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻀﻤﻦ
ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﻋﺰﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ وﻏﺪه.
و ﻣــﻦ أ ﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻷ ﻫ ــﺪاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
أﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗ ـ ــﺪ ﻋ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮع إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻷﺟ ـﻴــﺎل
اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن إﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻬــﺎ رﻗـ ــﻢ 47
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اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻛﻲ ﱠ
ﺗﺆﺳﺲ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،
ﻓـ ــﺈن اﻟـ ـﻤ ــﺎدة ) (25ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ﺗ ـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ
»ﺗـﻜـﻔــﻞ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺗـﻀــﺎﻣــﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻓــﻲ ﺗﺤﻤﻞ
اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻌﻨﻲ وﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ
وﺗ ــﺪاﺧ ــﻞ ﻣـﺼــﺎﻟـﺤـﻬــﺎ ﻻ ﺗ ـﺼــﺎدﻣ ـﻬــﺎ ،واﺗ ـﺼــﺎل
أﻓ ـ ــﺮادﻫ ـ ــﺎ ﺑ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﻢ ﻟـﺒـﻌــﺾ
ﻇﻬﻴﺮا ،ﻓﻼ ﻳﺘﻔﺮﻗﻮن ﺑﺪدا أو ﻳﺘﻨﺎﻓﺮون ﻃﻤﻌﺎ
أو ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﺑــﺬون ﺑ ـﻐ ـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻢ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء ﻓﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﺘﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺘﻨﺼﻞ
ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ.
) ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ  1995 /9 /2ق  40ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ 16ق–
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ(.

ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻜﺮ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎروق ﺳـﻴــﺪﻧــﺎ ﻋـﻤــﺮ ﺑــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺎب،
رﺿــﻲ اﻟـﻠــﻪ ﻋـﻨــﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳـﻘــﺮره ﻣــﻦ ﻗ ــﺮارات
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أ ﻣــﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﺟﻴﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
وﻟ ــﻢ ﺗـﻤـﻨـﻌــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ــﺔ
وأﺟﻴﺎﻟﻬﺎ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺮاق ﻓﻰ ﻋﻬﺪه ،وأراد اﻟﺠﻨﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮﻫﺎ
ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻋﻤﻼ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أر َﺑـ ﱠﻌــﺔ
أﺧﻤﺎﺳﻬﺎ ْ َ
َ َْ
َ ُ
َ َ ﱠ
اﻋــﻠـ ُـﻤــﻮا أﻧـ َـﻤــﺎ ﻏ ِﻨ ْﻤﺘ ْ ُﻢ ِﻣــﻦ ﺷ ـ ْـﻲ ٍء ﻓــﺄن
ﺗﻌﺎﻟﻰ» :و
ْ ْ َ َ َْ َ
َ
ﻟ ﱠﻠﻪِ ُﺧ ُﻤ َﺴ ُﻪ َ
َ
ُ
ﱠ
ﻮل و ِﻟ ِﺬي اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
ﺳ
ﻠﺮ
ﻟ
و
ِ
ِ
َِ ْ
ـﺎﻛـﻴـ ِـﻦ َو ْاﺑ ـ ِـﻦ اﻟـ ﱠـﺴـ ِـﺒـﻴـ ِـﻞ« ،وأن ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻤﺮ
واﻟـ َـﻤـ َـﺴـ ِ
أرض اﻟﻌﺮاق ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ

ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،أرض ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻮﻫﺎ ،ﺑﺄن
ﻳــﺆول ﺧﻤﺲ ﻫــﺬه اﻷرض اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴﺖ
ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأن ﻳﺆول اﻷرﺑﻌﺔ أﺧﻤﺎس إﻟﻰ
ا ﻟـﺠـﻨــﺪ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﺷــﺎر ﻛــﻮا ﻓــﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،وﺧﺎﻟﻔﻬﻢ
ﻋﻤﺮ ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،رأﻳﻬﻢ ﻓﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻷرض،
وﻗﺎل» :ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺠﺪون
اﻷرض ﺑﻌﻠﻮﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ وورﺛﺖ ﻋﻦ اﻵﺑﺎء
وﺣﻴﺰت؟ ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺮأي«.
ﻓﺠﻤﻊ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا،
ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﺮاء اﻷﻧﺼﺎر ،ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻦ اﻷوس وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺰرج ،وﺟﻤﻌﻬﻢ ﻗﺎﺋﻼ
ﻟﻬﻢ »إﻧﻲ ﻟﻢ أزﻋﺠﻜﻢ إﻻ ﻟﺘﺸﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺘﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ أﻣﻮرﻛﻢ«» ...وﻗﺪ رأﻳﺖ أن أﺣﺒﺲ
اﻷرﺿﻴﻦ ﺑﻌﻠﻮﺟﻬﺎ وأﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺮاج
وﻓــﻲ رﻗــﺎﺑـﻬــﻢ اﻟـﺠــﺰﻳــﺔ ﻳــﺆدوﻧـﻬــﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻓﻴﺌﺎ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :ا ﻟـﻤـﻘــﺎ ﺗـﻠــﺔ وا ﻟ ـ ــﺬراري و ﻟـﻤــﻦ ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪﻫﻢ« ...ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺸﺎوروا ﻓﻲ اﻷﻣﺮ«
اﻟﺮأي رأﻳﻚ ،ﻓﻨﻌﻢ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ،وﻧﻌﻢ ﻣﺎ رأﻳﺖ«.
وﻳﻄﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺮأﺳﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟـﺸــﺎم ،وﻳـﺜــﻮر اﻟـﺨــﻼف ﻓــﻲ اﻟــﺮأي
ﺑـﻴــﻦ ﻋـﻤــﺮ ،رﺿــﻲ اﻟـﻠــﻪ ﻋـﻨــﻪ ،وأﺻـﺤــﺎﺑــﻪ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻇ ـﻠــﻮا ﻳـﺤــﺎﺟــﻮﻧــﻪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم ﻟـﻴـﻌــﺪل ﻋــﻦ رأﻳــﻪ
اﻟﺬي ارﺗﺂه وأﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻢ
ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ أﺟﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوروه ﻓﻲ أرض اﻟﻌﺮاق
ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬﻢ» :إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﺮوﻧﻪ أﺗﺮك ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻛﻢ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻟﺸﻲء ﻟـﻬــﻢ«» ...ﺛــﻢ ﻳـﻘــﻮل» :واﻟﻠﻪ
ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻌﺪي ﺑﻠﺪ ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﻴﻞ ،ﺑﻞ
ًّ
ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈذا ﻗﺴﻤﺖ
أرض اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﻠﻮﺟﻬﺎ ،وأرض اﻟﺸﺎم ﺑﻌﻠﻮﺟﻬﺎ
ﻓﻤﺎذا ُﺗ ﱡ
ﺴﺪ ﺑﻪ اﻟﺜﻐﻮر وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺬرﻳﺔ واﻷراﻣﻞ
ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ أرض اﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق؟«.
وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﺟﺘﻬﺎد ﻋﻤﺮ ،ﻋﺪاﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ رﻋﻴﺘﻪ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻬﻢ،
ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺑﻜﻞ أﺟﻴﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻣﻤﺎ أﻗﻨﻊ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻋﻠﻲ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﻠﺤﺔ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻰ
ﺑﻬﻢ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻫﻢ.
وﻳ ـﻘ ــﻮل أﺑ ــﻮ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎب اﻟ ـﺨ ــﺮاج إن
ا ﺟـﺘـﻬــﺎد ﻋﻤﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛــﺎن »ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ
ﻣﻦ اﻟﻠﻪ« ،وﻓﻴﻪ ﻛﺎن اﻟﺨﻴﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.

»ودي أﻋﺮف«
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

mudaffar.rashid@gmail.com

ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻛﺸﻌﺐ ﻣﺎ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ،
ُ
وﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﻬﺘﺎر وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
أول اﻟﻌﻤﻮد:
ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود" ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ )اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎس( ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
وﻳﺮﺻﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ  ٣ﻧﻘﺎط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ُ
ﻟﺘﺤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .١٠٨
***
ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ واﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ
اﻟﺘﻲ َﺗ ُﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ُ
اﻟﻤﻐﻴﺒﻴﻦ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ
ُ
ً
"ﻓﻬﺎﻣﻴﺔ" ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻷﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺤﺠﺐ
ً
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ َﺟﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد،
ُ
ﻓﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻛﺸﻌﺐ ﻣﺎ
ُ
ﻫﻲ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﻬﺘﺎر
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
ً
ﻛـﻠـﻤــﺔ "ودي أﻋ ـ ــﺮف" ﺗ ـﻜــﺎﺛــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ﺟ ـﻬ ــﺮا وﺳ ــﺮا
ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﺳﺄﻧﻮب ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ وأﺣﻤﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺌﻠﺘﻲ
أﻳﻀﺎ.
َ
ﻓ ِﺒ ُﻮدي أن أﻋﺮف:
ﻟ ـﻤ ــﺎذا ازدﻫ ـ ــﺮت ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺮ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟
وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪﻧﺎ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ رﺳﻤﻲ
ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻛــﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣــﺎل ﻋــﺎم وآﺧــﺮ ﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ؟
وﻟﻤﺎذا ﺗﺘﻀﺨﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺪول أﺧﺮى وﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺿﺢ؟
وﻟﻤﺎذا ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻌﺾ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺟﻬﺎن ،اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وآﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ُﻳﻨﻈﻒ ﺳﻤﻌﺘﻪ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي
ﻳﻨﻘﺼﺔ ﻫﻞ اﻷدوات أم اﻟﻜﺮاﻣﺔ؟
وﻟـ ـﻤ ــﺎذا اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ أدﻧ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﻮم ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺮاﺷ ــﻮت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻂ ﺟﻬﻠﻬﻢ
وﺑﺬاءﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس؟
وﻟـ ـﻤ ــﺎذا ﻳـﺼـﻤــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام اﻟــﺪﻳ ـﻨــﻲ ﻋﻦ
ﺳــﺮﻗــﺎت ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ،وﻻ ُﻳــﻮﻓــﺮون ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎة
اﻟﻨﺎس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
وﻛ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﺴ ـﻤــﺢ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ أن ﻳ ـﻘ ــﺎل إن اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻌﻴﺮة؟
وﻟﻤﺎذا ﺗﻨﺘﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ُﻣﺴﻤﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺎﺳﺪة
ﺑـﺴـﺒــﺐ إﺧـﻔــﺎﻗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺘـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ أﺧــﺬ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ؟
وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﺷﺨﺎص ﺗﺪور
ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات؟
وﻟـﻤــﺎذا ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻳﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺖ ﺻﺎﻣﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ؟
وﻟﻤﺎذا ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺎﺟﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ
إﻧﻘﺎذ وزﻳﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ذاﺗﻪ؟
وﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺐء ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ
إدﺧﺎل أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺬرة؟
وﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻮزراء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺼﺐ؟
"ودي أﻋﺮف"

ﻳﺴﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ
»«edhafat@aljarida.com
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ُ َ
ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﻳﺨﻄﺊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻓﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈرﺷﺎداﺗﻪ
إن ﻇﻨﻮا أن ﻃﺮح ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ﺳﻴﻀﻌﻒ إرادة
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،أو إﺻﺮاره ،ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺣﺘﻼل وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ.
أوﻻ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻟﻨﻈﺎم ﻗﻬﺮ واﺿﻄﻬﺎد ﻋﻨﺼﺮي.
وﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻷﻧـﻬــﻢ ﻟــﻦ ﻳـﺠــﺪوا أي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺪ
أدﻧ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺒﻞ أﻃــﺮوﺣــﺎﺗـﻬــﻢ ،وإن
وﺟ ــﺪوا ﺷﺨﺼﺎ ﻛـﻬــﺬا ﻓﻠﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮى
ﺧﺎﺋﻦ ﻟﻘﻀﻴﺘﻪ.
وﺛﺎﻟﺜﺎ ،إن ﻣﻦ ﻫﻤﺴﻮا ﻓﻲ آذاﻧﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ
ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻫﻲ ﺗﻘﻬﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا
أن ﻳﻮاﺟﻬﻮا ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ،أو ﻳﺮﺿﺨﻮﻫﺎ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ.
وراﺑﻌﺎ ،ﻷن أﻓﻜﺎر ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا ﻟــﺪو ﻟــﻲ،
وﻣﻦ دول ﻛﺒﺮى ﻛﺮوﺳﻴﺎ ،واﻟﺼﻴﻦ ،وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ.
ً
ﻓﻠﻤﺎذا إذا ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﺮب ﻃﺮح ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن
رﻏﻢ وﺿﻮح اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺸﻞ؟
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻫﻮ أن "ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﻟﻠﺤﻞ وﻻ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻠﺘﻔﺎوض.
ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ:
اﻷول :ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨــﺔ ﻟ ـ ــﻺدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ وإن ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ ﻣﻨﺤﺎزة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻟــﻢ ﺗﺘﺠﺮأ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺧــﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻀﻢ أراض ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻐﻄﺎء
ﻹﻧـﺸــﺎء وﺿــﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـﻘــﺮارات
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ،وﺑﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن
ﻓﺈن إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻌﻠﻦ اﻧﺤﻴﺎز اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺮق
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
أﻣـ ــﺎ اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ـﻬــﻮ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻫـ ــﺬه "اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ"
ﻛﻐﻄﺎء ﻻﺳﺘﻔﺤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﻢ واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﻫﻤﻴﻦ أن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
"ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ﺳﻴﻤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل واﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﺗﺘﺠﺮأ ﻫــﺬه اﻷﻃ ــﺮاف وﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ،وآﻣﺎل ،وﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ.
ﻣـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺮى ﻓـ ــﻲ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﻦ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ
واﻟـﺴــﻮدان ،وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ،رﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻴﺮ رد ﻋﻠﻰ أوﻫﺎم
"ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ،ﻓﺒﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪان ﺛﻮرﺗﻴﻦ ﺷﻌﺒﻴﺘﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﺘﻴﻦ
ﻳﺘﺼﺪرﻫﻤﺎ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﺳﻞ واﻟﺠﺮيء.
ﺛ ــﻮرﺗ ــﺎن ﺗـﻄــﺎﻟـﺒــﺎن ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ،وﺑﺤﻖ
اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر واﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎدﺗﻪ ،وﺑﺤﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ
إﻟﻰ إدارة اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﺑﻨﺎدق اﻟﻌﺴﻜﺮ ،وﺳﺮادﻳﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﺛ ــﻮرﺗ ــﺎن ﺗ ـﻌ ـﻴــﺪان ﻟــﻺﻧ ـﺴــﺎن اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر ﺑــﺎﻟـﻜــﺮاﻣــﺔ،
وﺑـﻘــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻣــﺎ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﺷـﻌــﻮب ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻛﺜﻴﺮون ﻇـﻨــﻮا ،وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
إﺧـﻀــﺎع اﻟـﺸـﻌــﻮب ﺑــﺎﻟـﻘــﻮة واﻟـﺒـﻄــﺶ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ،وأن ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎع اﻟﺸﻌﻮب ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﺎﺋﺮة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ وﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ إرادة ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻮب.
وﻛﺜﻴﺮون ﻇﻨﻮا أن رﻳﺎح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وآﻣﺎل
اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺪ اﻧﻄﻔﺄت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻤﺰق ﺑﺼﺮاﻋﺎﺗﻪ
وﺧﻼﻓﺎت ﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وإرادة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺮر ﻋﻮدﺗﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة
ﺗﻔﺎﺟﺊ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮﻳﺘﻬﻢ
ﺑـﻘـﺒــﻮل ا ﻟ ـﻌــﺮب واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛـﺸــﺮ ﻛــﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﺮﻳﻨﺒﻼت أن ﻳﺸﺪو ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﺧﻄﺘﻪ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻮاب ﻳﺄﺗﻴﻪ
ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﺳﻴﺴﻤﻌﻪ ﻣﺪوﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
*اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻤﻴﺮ

أزﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻣــﺎرس ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺎه وذﻟﻚ ﻟﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ
اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن اﻟﻤﺎء
ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ وﻣﺪﻧﻨﺎ وﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ
وزراﻋﺘﻨﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻨﺎ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻌﺎﻟﻢ أدى إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟــﺪول ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ ،وﻣﻦ أﺑــﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ وأﺟﺰاء أﺧﺮى
ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إن ﻓﻜﺮة ﻛﻮن اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻮﻓﻮرة ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ  %70ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻣﻀﻠﻠﺔ ،وذﻟــﻚ ﻷن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺗﺒﻠﻎ
 %2.5ﻓﻘﻂ ،وﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﻴﺎة  7ﻣﻠﻴﺎرات ﻧﺴﻤﺔ
ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض  ،world resources institueوﺣﺴﺐ
دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮارد ﻓﺈن  33دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2040ﺟﻔﺎﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
 16دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺷــﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻗﻄﺮ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺮاوي واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ،ﻓﺈن ذﻟﻚ
ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻢ وﻫﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻻ ﻳﻨﻢ
ﻛﺎف ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻋﻦ وﻋﻲ ٍ
ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼﺤﺮاوي
اﻟﺠﺎف ودرﺟــﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎه ،وﻫﻨﺎك دراﺳــﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺤﺬر
ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ،وﻗــﺪ دﻓــﻊ ﻫﺬا
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺘﻠﻚ اﻟــﺪول إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،وﺗﺨﻄﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ
ﻣﻘﺪاره ﻣﻠﻴﺎر ﻏﺎﻟﻮن ﻣﻴﺎه ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  2035وذﻟﻚ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﺈن
اﻻﻧﺪﻓﺎع واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة إﻧﻤﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ،

وﻋــﺪم وﺟــﻮد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

ﻣﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة؟
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري
وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮب اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺤﻄﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ
ﺗﺒﻠﻎ  500.000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إﻻ أﻧﻪ وﻟﻸﺳﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ رﺑﺎﻋﻴﺎ
ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺪود وﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻟﻠﺸﺮب .أﻣﺎ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب ﻓﻬﻮ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ،
وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮاﻓﺪ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻤــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﻓﺮﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮة ،وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري ،وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ
أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﻐﺎﺳﻞ وﻣﻴﺎه اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم وﻣﻴﺎه اﻟﻮﺿﻮء ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺪت
اﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻘﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻠﻮث أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺴﻮداء ،وﺗﻤﺘﺎز اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎه
ﺷﺒﻪ ﻧﻘﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎه ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ  %50و %70ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ،
ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﻠﻎ
 400ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻦ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  200ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم
ﺟﻬﻮزﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ
ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻮﻓﺮة وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك وﺟـﻨــﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻣـﺸــﺮوع اﻟﺨﻴﺮان وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ وﻣﺸﺮوع ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ "ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﺔ" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺰر اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻮي ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  200000وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﻦ
ﺗﺘﻜﺮر ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
إﻋﺪاد اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ

ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻠﺘﺮة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎل واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺮي اﻷﺣﺰﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪن ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ زﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺨﻔﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﺒﺎر وﻳﺤﺴﻦ
ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء وﺧﻔﺾ ﺣﺮارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن.
أﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺗﺠﺎرب واﻋﺪة وﻣﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷردن
وﻋﻤﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺴﻄﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﻛﺒﻴﺮ ،واﻟـﺘــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺟــﺪواﻫــﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻧﻈﺮا
ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ ﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻷﻋﻼف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﻘﺮﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﻼف ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰارع ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه واﻷﻋــﻼف اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن وﻛﺎﻟﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
واﻷﻋـ ــﻼف .أﻣــﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻷﻫ ــﻢ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻻﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻬﻮ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺳﻴﻔﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
)ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻴﻔﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎزل ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  %40ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺎزل
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ( ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ  120ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن إﻣﺒﺮاﻃﻮري
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  430ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس
أﺛﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﻘﻦ اﻵﺑﺎر ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء اﻟﻮاﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء داﺧﻞ اﻟﻤﺪن
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺗﺠﻤﻴﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻤــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
وأن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻻﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼل
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮرد اﻟﺤﻴﻮي ،وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻧﻈﺮا
ﻷن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎه ﻣﺒﻌﺜﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺪة ،ﻓﺈﻧﺘﺎج
وﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﻴﺎه وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ،أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ وزارة اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺠﺎري داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎزل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮز
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﺣﺪة
ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل وإدارة ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﻬﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ إﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ؟!
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.805

6.244

4.962

2.526 2.920 3.283

هيئة االستثمار تحاسب «صناديقها» وفق األداء بعد «فوتسي»
خفضت ملكيتها في بعضها وهددت أخرى بسحب قيم مساهماتها
عيسى عبدالسالم

عدد الصناديق االستثمارية
المحلية التي تساهم ًفيها
الهيئة ولم توزع أرباحا منذ
بداية مساهمة الهيئة فيها
يبلغ  8صناديق.

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ "ال ـجــريــدة" أن الهيئة العامة
لالستثمار اتجهت الــى خفض
ملكيتها في بعض الصناديق
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ـي ـه ــا ،الس ـي ـمــا
بـعــد ت ـجــاوز نـسـبــة المساهمة
ال ـم ـس ـمــوح ب ـه ــا ،وهـ ــي  75في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ع ـل ــى أث ـ ــر ال ـم ـخــال ـفــات
التي رصدها ديوان المحاسبة
وطـ ــالـ ــب ب ـت ـص ـح ـي ـح ـهــا خ ــال
الفترة الماضية.
وبينت الـمـصــادر أن الهيئة
ط ـل ـبــت م ــن ب ـع ــض ال ـص ـنــاديــق
الـ ـت ــي تـ ـس ــاه ــم ف ـي ـه ــا ضـ ـ ــرورة
تحسين وترقية أدائها ،بعدما
تبين أن أداء هــا ال يتناسب مع
أداء المؤشر مــن حيث األوزان
واألداء ،السـيـمــا أن ه ــذا األداء
مــرتـبــط بـ ــأداء بالتحسن الــذي
طـ ـ ــرأ عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات ب ــورص ــة
الكويت لألوراق المالية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ب ـ ـعـ ــض
الصناديق لم يتناسب أداؤهــا
م ــع ال ـم ـك ــاس ــب الـ ـت ــي حـقـقـتـهــا
بورصة الكويت إثر التحسينات
ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ــرأت ع ـل ـي ـه ــا أخ ـ ـيـ ــرا،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ت ــرق ـي ـت ــه ال ــى
نادي األسواق الناشئة ،على أثر
الترقية من قبل مؤسسة فوتسي
راس ــل ،والـتــرقـيــة الـمــرتـقـبــة من
مورغان ستانلي وستاندرد آند
بورز ،مشيرة الى أن الهيئة تعد

أك ـبــر الـجـهــات الـمـسـتـثـمــرة في
بورصة الكويت لألوراق المالية.
وذك ــرت الـمـصــادر أن الهيئة
كانت قد طلبت هذه الصناديق
في وقت سابق ضرورة توفيق
أوض ــاع ـه ــا م ــع ال ـم ــؤش ــر ال ــذي
أعـ ــد م ــن ش ــرك ــة س ـت ــان ــدرد آنــد
بــورز S&P Kuwait Domestic
 Liquid Indexال ــذي يضم 40
شركة مدرجة في عدة قطاعات،
الفتة الى أن بعض الشركات لم
تكن ضمن مكونات الصناديق
وب ـع ـض ـه ــا ب ـع ـي ــد عـ ــن األوزان
ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن ت ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
الـنـســب الـمـفــروضــة والـمـحــددة
م ــن ال ـم ــؤش ــر ،إض ــاف ــة الـ ــى أنــه
ت ـم ــت م ــاح ـظ ــة وج ـ ـ ــود بـعــض
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـتـ ــي ال تـ ــوجـ ــد ب ـهــا
ت ــرك ــزات اسـتـثـمــاريــة مـتـنــوعــة،
ألنها تحظى باهتمام صندوق
واح ــد لالستثمار بـهــا ،لتظهر
فــي قــائـمــة أك ـبــر  5ا ّسـتـثـمــارات
لــديــه ،األم ــر ال ــذي أث ــر بالسلب
عـ ـل ــى أداء ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق،
إذ شـ ـه ــدت أس ـ ـعـ ــار وح ــدات ـه ــا
ان ـخ ـف ــاض ــا ب ـس ـبــب اع ـت ـمــادهــا
على أسهم ّ
معينة ،وعدم االلتزام
بـ ــال ـ ـحـ ــدود الـ ـت ــي وضـ ـع ــت مــن
مؤشر ستاندرد آند بورز S&P
.Kuwait
وبـيـنــت أن ع ــدد الـصـنــاديــق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـتــي

تساهم فيها الهيئة ولــم توزع
ً
أربـ ــاحـ ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة مـســاهـمــة
الهيئة فيها  8صناديق ،مشيرة
الى أنه طلب من هذه الصناديق
ض ـ ـ ــرورة االت ـ ـجـ ــاه ال ـ ــى ت ــوزي ــع
أربــاح عن واقــع أداء عام ،2048
كونها كانت تعتمد في قرار عدم
توزيعها أربــاحــا خــال الفترة
الماضية ،على أن هناك التزاما
قانونيا عليها وفقا لتعليمات
هيئة أسواق المال والقانون رقم

 7لعام  ،2010بأنها ال تقوم بأي
عملية توزيع نقدي إال في حال
تـجــاوز قيمة الــوحــدة مستوى
الــديـنــار ،وهــي القيمة االسمية
للصندوق.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة
تـ ــرى أن ا ل ـص ـن ــاد ي ــق تستثمر
أمــوال ـهــا ف ــي ب ــورص ــة الـكــويــت،
ال ـت ــي م ــرت ب ــأوض ــاع وظ ــروف
صـ ـعـ ـب ــة انـ ـعـ ـكـ ـس ــت عـ ـل ــى أداء
ه ــذه الـصـنــاديــق خ ــال الفترة

ال ـمــاض ـيــة ،م ـمــا أدى إلـ ــى عــدم
تحقيقها األرب ـ ــاح ،ل ــذا ف ــإن أي
تـحـســن ألداء بــورصــة الـكــويــت
ً
س ـي ـن ـع ـكــس ح ـت ـم ــا ب ــاإلي ـج ــاب
ع ـلــى ق ـيــم وح ـ ــدات ال ـص ـنــاديــق
االستثمارية.
ول ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـبـ ـي ــن
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ال ـ ـق ـ ـيـ ــم الـ ـص ــافـ ـي ــة
ل ـب ـعــض ال ـص ـن ــادي ــق الـمـحـلـيــة
عن تكلفتها ،مما جعل الهيئة
ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار تـتـجــه الــى

إعـ ـ ـ ــادة رس ـ ــم اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
ب ـخ ـصــوص اس ـت ـث ـمــارات ـهــا في
هـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق ،الس ـي ـم ــا أن
د ي ــوان المحاسبة طلب تبيان
أسباب تحقيق تلك الصناديق
خسائر غير محققة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أنـ ـ ـ ــه ال
توجد أي تغييرات خاصة على
استراتيجية استثمارات الهيئة
ف ــي س ــوق األوراق ال ـمــال ـيــة أو
إجراء أي عمليات تسييل ،لكنها

استبعاد شركات التدريب المحلية من البترول الوطنية

«البترول» :ماضون في دمج
َ
عبدالله
وميناء
األحمدي
ي
مصفات
 %85من المدربين المعتمدين يعملون بمبدأ «»free lance

إضافة وحدة تكرير جديدة لمشتقات منخفضة الكبريت
● أشرف عجمي

علمت «الجريدة» ،من مصدر نفطي مطلع ،أن مؤسسة البترول
الكويتية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالعمل على
َ
مشروع دمج مصفاتي األحمدي وميناء عبدالله في مجمع واحد،
وتحديثهما.
وأشار المصدر إلى أن ذلك المشروع من شأنه العمل على إضافة
ً
وحــدة تكرير جــديــدة ،بطاقة  73ألــف برميل يوميا مــن مشتقات
ً
نفطية متعددة منخفضة الكبريت ،مــؤ كــدا أن ذ لــك يعكس رغبة
المؤسسة في إنتاج المزيد من الوقود المكرر النظيف ،الذي يلبي
المتطلبات العالمية الخاصة بالبيئة ،وستكون الكويت جاهزة في
هذا اإلطار بحلول عام .2020
ً
وذكر أن مشروع الوقود البيئي يعد حاليا في مراحله النهائية
ً
بعد تجاوزه نسبة إنجاز تصل إلى ما يفوق  97في المئة ،موضحا
أنه مع بدء تشغيل ذلك المشروع بشكل كامل وتجاري سترتفع
ً
ً
طاقة التكرير من  736ألف برميل يوميا حاليا إلى  940ألف برميل
ً
يوميا؛ وهو األمر الذي يعكس خريطة الطريق لعمليات التكرير
المستهدفة للقطاع النفطي في البالد ،ورفعها إلى  1.4مليون برميل
ً
يوميا بحلول عام .2020

●

محمد الجاسم

علمت «الجريدة» أن شركة البترول الوطنية
الكويتية استبعدت شركات التدريب المحلية
من خطتها التدريبية للعاملين بها ،في خطوة
ً
تعد انتقاصا من شركات التدريب الوطنية عبر
استبعادها عن تنفيذ تعاقدات على الرغم من أن
الخطة التنموية لـ«كويت جديدة  »2035تعتمد
ً
أساسا على تطوير العنصر البشري عبر ركيزة
رأس ـمــال إب ــداع ــي ،وم ـبــدأ االقـتـصــاد المستدام
لتقوية مسيرة الشركات الوطنية.
ويـشـكــل ال ـق ــرار الــداخ ـلــي ال ـص ــادر مــن إدارة
الـ ـت ــدري ــب فـ ــي إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات الـ ـكـ ـب ــرى فــي
القطاع النفطي باستبعاد الشركات الكويتية
عن تعاقدات التدريب الخارجي وفي المقابل
تشريع الباب للشركات األجنبية للتدريب داخل
ً
الكويت وخارجها ،حرمانا للدورة االقتصادية
ال ـم ـح ـل ـي ــة مـ ــن  80فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن ال ـم ـي ــزان ـي ــة
المرصودة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـم ـت ـعــارف عليه

ف ــي ص ـنــاعــة ال ـت ــدري ــب أن ن ـحــو  85ف ــي الـمـئــة
مــن الـمــدربـيــن المعتمدين يـقــدمــون برامجهم
ويـعـمـلــون مــع كــل ال ـشــركــات فــي الـعــالــم بمبدأ
« »free lanceأي بمعنى أن الشركات األجنبية
والمحلية ق ــادرة على استقطاب أي محاضر
أو مــدرب عالمي ،فال يوجد فرق شاسع بل ان
الـشــركــات الوطنية أقــل تكلفة وتـعــرف مكامن
الخلل في سوق التدريب المحلي وتعمل على
معالجته.
وأب ـ ــدت اس ـت ـغــراب ـهــا م ــن ع ــدم االج ـت ـم ــاع أو
استدعاء الشركات الكويتية لمناقشة اإلجــراء
وإبــاغـهــا ،إن وج ــدت مالحظة على أدائ ـهــا ثم
منحها فترة تعديل وضعها ووضــع ضوابط
ل ــال ـت ــزام ب ـه ــا ،وع ـل ــى أس ــاس ــه ي ـتــم اسـتـبـعــاد
المتخلف والمقصر قبل أخذ هذا القرار.
وأشارت المصادر فيما يخص تجارب الدول
المحيطة ،إلى أن تلك الــدول تقتح الباب أمام
شــركــاتـهــا الــوطـنـيــة ودع ـم ـهــا بـشـكــل أســاســي،
وتعتبرها من أهم محركات النمو االقتصادي
إذ تعمل على خلق فرص العمل ودعم االبتكار

قــد تضطر الــى سحب أموالها
من بعض الصناديق التي قد ال
يتناسب أداؤها مع التحسينات
ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى مـ ــؤشـ ــرات
ال ـس ــوق خ ــال ال ـف ـتــرة المقبلة
ل ـض ــخ األم ـ ـ ـ ــوال فـ ــي ص ـن ــادي ــق
أخرى ذات أداء افضل.

«الشراكة» :طرح مزايدة
لسوق الزل وساحتي
الصرافين والجنوبية

ل ـج ـيــل ال ـش ـب ــاب الـ ـق ــادم وت ـس ــاه ــم ف ــي ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي ،مضيفة أن تـجــربــة «أبــوظ ـبــي» خير
ب ــره ــان إذ ح ــرم ــت ج ـم ـيــع ش ــرك ــات ال ـتــدريــب
العالمية من العمل إن لم يكن لديها وكيل محلي
ف ــي ق ـطــاع ال ـتــدري ــب ح ـتــى تـسـتـفـيــد ال ـشــركــات
الــوط ـن ـيــة وت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـطــويــر سـ ــوق الـعـمــل
المحلي.
ولفتت إلى رؤية السعودية  ٢٠٣٠التي تسعى
إلــى إجـبــار الـشــركــات العالمية على استعمال
المحتوى المحلي  local contentوهذا توجه
عــال ـمــي ف ــي جـمـيــع الـ ـ ــدول ل ـح ـمــايــة ال ـشــركــات
الــوطـنـيــة ومـســاعــدتـهــا عـلــى الـنـمــو واالبـتـكــار
وخلق فرص توظيف للمواطنين ،وإلى لبنان
ال ـ ُـمـ ـق ــدم ع ـل ــى ثـ ـ ــروة ن ـف ـط ـيــة أعـ ـط ــى األول ــوي ــة
للشركات الوطنية مع هامش تشجيعي  10في
المئة عن الشركات العالمية ،بحيث يأخذ العطاء
الوطني حتى لو كان السعر المقدم أعلى وذلك
لتقوية االقتصاد الوطني.

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية،
طرح مزايدة عامة بشأن مشروع إدارة عقار سوق
الزل وساحة الصرافين والساحة الجنوبية مدة 10
سنوات ،وفق الشروط المرجعية ووثائق المزايدة.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،إن آخر موعد
لتقديم العطاءات في مقر هيئة المشروعات سيكون
في  21يوليو المقبل (تاريخ اإلقفال).
وذكرت أن إجمالي المساحات للمشاريع الثالثة
طبقا للمخططات يبلغ  10.5آالف متر مربع ،مبينة
أن إجمالي المساحات المعتمدة حاليا لدى بلدية
الكويت ووزارة المالية لتلك األسواق هو  12.6ألف
مترمربع.
يذكر أن سوق الزل وساحة الصرافين والساحة
الجنوبية تقع داخ ــل مدينة الـكــويــت فــي المنطقة
التجارية المركزية ضمن منطقة األسواق التراثية
القديمة بالقطع التجارية أرقام ( 4و 7و.)8

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

اللون األخضر يكسو المؤشرات وأكبر المكاسب في سوق أبوظبي
مكاسب متقاربة بنحو  %1لـ «السعودي» و«الكويتي» و«دبي» و«قطر» ونصف نقطة مئوية لـ «البحرين»
●

علي العنزي

كسا اللون االخضر المحصلة االسبوعية
لمعظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ ربحت  6مؤشرات مقابل
تراجع مؤشر وحيد ،وبخسارة محدودة جدا
كانت ُعشر نقطة مئوية فقط كانت من نصيب
مؤشر سوق عمان المالي.
وكــان مؤشر ســوق أبوظبي األفـضــل من
حيث المكاسب وبفارق كبير عن بقية األسواق
محققا نـمــوا وا س ـعــا بنسبة بلغت  4.7في
المئة ،وجاءت أربعة اسواق بمكاسب متقاربة
وقريبة من  1في المئة ،أفضلها مؤشر السوق
السعودي «تاسي» رابحا نسبة  1.2في المئة،
ثم مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة  1.1في
المئة ،في حين حقق مؤشرا قطر ودبي نسبة
متساوية كانت  0.9فــي المئة ،وكــان مؤشر
س ــوق البحرين األدن ــى مــن حيث المكاسب
بنسبة نصف نقطة مئوية فقط.
سجل مؤشر ســوق ابوظبي المالي اكبر
مكاسب له هذا العام وتصدر الرابحين ،خالل
االسبوع الماضي ،بين مؤشرات اسواق المال
في دول مجلس التعاون الخليجي ،واستطاع
الوصول الى مستوى  5292نقطة ،وهو اعلى
مستوياته خــال  10سـنــوات تقريبا ،إذ انه
اقـتــرب مــن هــذا المستوى خــال شهر مايو
 ،2014غـيــر أن ــه لــم يستطع اخ ـتــراقــه ،وعــاد
خــال االسـبــوع الماضي واستقر عند أعلى
مستوياته خ ــال  10س ـنــوات بـعــد أن جمع
نسبة  4.7في المئة تعادل  239.66نقطة.
وجاء ذلك مدفوعا بعدة محفزات ،قد يكون
أهمها قرارات خاصة بالتملك العقاري ،والتي

سمحت للمستثمرين االجــانــب والــوافــديــن
بتملك العقارات في امارة ابوظبي مما يقدر
ل ــه ان ــه س ـي ـعــزز ان ـت ـعــاش ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري،
ورفع نسبة تملك االجانب في بعض االسهم
القيادية مثل بنك ابوظبي االول ،والذي سمح
بتملك نسبة  40في المئة مما دعم نمو سعر
أسهم البنك التي ربحت خالل االسبوع حوالي
 9في المئة ،كذلك اعلنت بعض الشركات عن
ارباح الربع االول لعام  ،2019ولكنها بقيت في
نطاق ضيق ،ولكنها كانت اعالنات ايجابية
دعمت االسعار ،فضال عن توزيعات دانة غاز
التي وافــق عليها الجمعية العمومية بـ 5.5
فلوس لكل سهم ،للمرة االولى ،مما دعم نمو
قطاع الطاقة ،لتضيف قوة اكبر لمؤشر السوق
المدعوم من قطاعات البنوك والعقار كذلك.

مكاسب «تاسي» وبداية نتائج مبشرة
واص ــل مــؤشــر «تــاســي» ات ــراق مستويات
ج ــدي ــدة ل ــاع ــوام االربـ ـع ــة ال ـمــاض ـيــة وتــربــع
بنهاية االسبوع على مستوى  9196.53نقطة،
وهي افضل مستوياته منذ اغسطس ،2015
وذلك بعد أن اضاف افضل ثاني نمو خليجي
بنسبة  1.2فــي المئة تـعــادل  108.56نقاط،
وبدعم من اعــانــات بعض النتائج المبكرة
للربع االول من عام  ،2019إذ أعلنت  12شركة
ج ــاءت  7مـنـهــا بـنـمــو كـبـيــر لـيـبـلــغ اجـمــالــي
نمو ارب ــاح الـشــركــات المعلنة  40فــي المئة،
وهو ما يشير الى تحسن البيئة التشغيلية
وتقديرات بنمو االرباح بشكل عام لهذا العام،
خصوصا أن اسعار النفط واصلت االرتفاع
عند اعلى مستوياتها لهذا العام ،واستطاع

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2019/04/18
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

2019/4/11

5.742.38

9.087.97

10.259.07

3.983.79

1.438.48

5.052.34

2.790.16

2019/4/18

5.805.99

9.196.53

10.348.19

3.980.29

1.446.18

5.292.00

2.813.91

الفـرق

63.61

108.56

89.12

3.50-

7.70

239.66

23.75

التغير ()%

%1.1

%1.2

%0.9

%0.1-

%0.5

%4.7

%0.9

ب ــرن ــت ال ـص ـم ــود فـ ــوق م ـس ـت ــوى  71دوالرا
للبرميل ولالسبوع الثاني على التوالي ،كما
خفت وتيرة التصريحات فيما يخص الحرب
التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،مما
يزيد من آفاق نمو االقتصاد العالمي ،ويدفع
بمؤشراته الى االنتعاش مجددا.

«الكويتي» ونمو جديد لـ «األول»
عـ ــاد م ــؤش ــر الـ ـس ــوق االول ف ــي ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ال ــى ق ـي ــادة ال ـس ــوق ودفـ ــع بـمــؤشــر
البورصة العام الى مكاسب جيدة بلغت 1.1
في المئة ،والتي تعادل  63.61نقطة ،ليقفل
على مستوى  5805.99نـقــاط ،وذلــك بعد ان
ربح مؤشر السوق االول نسبة  1.9في المئة
ت ـعــادل  118.86نـقـطــة ،لـيـصــل ال ــى مستوى
 6244.76نقطة ،وهــي اعلى مستوياته منذ
اطالقه العام الماضي ،وعلى النقيض تراجع
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  1في المئة
تعادل  51.05نقطة ،ليتخلى عن مستوى 5
آالف نقطة ،ويكتفي بمستوى  4962.2نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ح ــرك ــة ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ـثــاثــة

مقارنة مع االسبوع االسبق بنسب محدودة،
إذ انـخـفــض الـنـشــاط بنسبة  4.5فــي المئة،
وتراجعت السيولة االجمالية بنسبة  6.5في
المئة ،وارتفع عدد الصفقات بنسبة محدودة
جدا كانت اقل من  1في المئة ،وبعد حالة من
التفاؤل بما يخص السوق الرئيسي والعديد
من أسهمه ما دون  100فلس والتي نشطت
بشكل كبير خــال األسـبــوع الثاني مــن هذا
الشهر عاد كثير منها الى سباته وفقد البعض
اآلخ ـ ــر ك ـث ـيــرا م ــن م ـس ـتــويــاتــه ال ـت ــي حققها
مــؤشــره ،وبشكل درامــاتـيـكــي ،أفـقــد البعض
ثقته بعودة السوق الى االتزان ،وبقي التركيز
على أسهم تشغيلية ونزر قليل من أسهم دون
 100فلس بانتظار نتائج الربع االول لها ،إذ
سيتبين اتجاه أسعارها ،فضال عن مكونات
السوق االول التي يقدر لمعظمها النمو في
أرب ــاح الربع االول ،وكما هو حــال في بنكي
الوطني وبوبيان.

نمو مستمر لـ «دبي»
اس ـت ـمــر ال ـن ـمــو الـكـبـيــر ف ــي م ــؤش ــر ســوق

دب ــي

دبي ،والذي واصل تقدمه الى مستوى ،2800
واسـتـطــاع ان يقفل عـلــى مـسـتــوى 2813.19
نقطة ،بعد ان عزز مكاسب هذا العام والتي
بلغت  7فــي المئة بـحــوالــي  23.7نقطة هي
نسبة  0.9في المئة ،وذلك قبل ظهور نتائج
ش ــرك ــات ــه ال ـم ــدرج ــة ل ـلــربــع االول ،ح ـيــث لم
يعلن منها ســوى ثالثة بنوك فقط ،ولكنها
ج ــاءت بنمو م ـطــرد ،واث ـنــان منها مــن اكبر
بنوك االمــارة وهما بنك دبي الوطني ودبي
التجاري ،وبانتظار بقية الشركات التي قد
يتصدرها اسهم القطاع العقاري والذي بدأ
بإعالنات اكسبو دبي  ،2020والذي يرجح ان
تتفاعل تقديرات عوائده خالل الفترة المقبلة
وقبل انطالق المعرض العالمي الكبير.

نمو محدود في أرباح بنوك قطر
استطاع مؤشر السوق القطري أن يقلص
خسائره لهذا العام خالل االسبوع الماضي
ويربح حوالي نقطة مئوية هي  89.12نقطة،
ليقفل على مستوى  10348.19نقطة ،ويسجل
ال ـن ـمــو األول ل ــه ه ــذا الـ ـع ــام ،إذ م ـحــا جميع

خسائره وربح نصف نقطة مئوية عام ،2019
وكان الفتا نتائج قطاع المصارف في قطر،
إذ انخفض نمو ارباحها وكان افضلها نموا
بنك قطر االسالمي بنسبة  10في المئة ،بينما
تراجع نمو بنك قطر الوطني الى  4في المئة
فقط ،وهو االكبر في قطاع المصارف القطرية،
واسـتـطــاع البقية ان تسجل نـمــوا متوسطا
باستثناء المجموعة االسالمية القابضة التي
سجلت تراجعا كبيرا.

«المنامة» و«مسقط»
واصـ ـ ــل م ــؤش ــر سـ ــوق ال ـم ـن ــام ــة تـسـجـيــل
ارتـفــاعــاتــه وبـلــغ بمكاسب هــذا الـعــام نسبة
 8ف ــي ال ـم ـئــة ب ـعــد ن ـمــو االسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
وبنسبة نصف نقطة مئوية تعادل  7.7في
المئة ،ليقفل على مستوى  1446.18نقطة،
وه ــي اع ـلــى مـسـتــويــاتــه مـنــذ أك ـثــر م ــن ع ــام،
بينما على الطرف اآلخر واصل مؤشر سوق
مسقط تداوالته دون مستوى  4آالف نقطة،
ولم يستطع اضافة المزيد من النقاط خالل
االسبوع الماضي ،وبعد ان انتهت شركاته
من اعالنات نتائج الربع االول وخسر بنهاية
الـمـطــاف ُعـشــر نقطة مـئــويــة هــي  3.5نـقــاط،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى  3980.29ن ـق ـطــة ،ولــم
يستفد من تماسك أسعار النفط عند أعلى
مستوياتها ،حيث نتائج مكوناته مالت معظم
قطاعاتها الى السلبية عدا قطاع المصارف
ال ــذي سجل أداء ايجابيا خــال الــربــع األول
من هذا العام.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

حل «أمناء الحرير» مؤشر على عدم جدوى «الكيانات الموازية»
الحكومة تهدف للهروب من تكلفة إصالح «األجهزة العاجزة» وشراء الوالءات بالوظائف الجديدة
ذكر الشال أن «الديوان
األميري» ليس جهة
اختصاص وموقعه حساس
وقد ثارت حول عمله
شبهات ،ودوره الحقيقي
رقابي لحث الحكومة
على إصالح أجهزتها ال
تضخيمها أو تجاوزها
والقيام بعملها.

تنفيذ الديوان
األميري
للمشاريع هو
قفز على عجز
المؤسسات
القائمة

قال تقرير شركة الشال
االقـ ـتـ ـص ــادي األس ـب ــوع ــي،
ً
إن ـ ـ ــه ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن ت ـض ـخــم
تـكـلـفــة اإلدارة ا لـحـكــو مـيــة
أكثر من  5أضعاف ما بين
عامي  2000و ،2019جبلت
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى تــأس ـيــس
أج ـ ـهـ ــزة مـ ــوازيـ ــة ألج ـه ــزة
قائمة ،و غــرض التأسيس
ه ـ ــو ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن ت ـك ـل ـفــة
إصالح األجهزة العاجزة،
هـ ـ ــذا مـ ــن جـ ــانـ ــب ،وشـ ـ ــراء
الوالء ات بوظائف األجهزة
الجديدة من جانب آخر.
وم ــن أمـثـلـتـهــا الـكـثـيــرة،
و ف ـ ـ ـ ـ ــق ا لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــال" ،وزارة
األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" و"هـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة
الـ ـ ـط ـ ــرق" ،فـ ـط ــرق ال ـكــويــت
ً
لـ ــم ت ـك ــن أكـ ـث ــر س ـ ـ ــوء ا مــن
وضـعـهــا ال ـحــالــي ،ومـنـهــا
"وزارة اإل س ـك ــان" و" هـيـئــة
اإلسكان" ،ومنها مجالس
ع ـل ـي ــا ل ـل ـت ـع ـل ـيــم والـ ـم ــرور

والتخصيص واالستثمار
وال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرول والـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
وا لــزرا عــة ...ومعظمها في
حالة مزرية.
وا ل ـم ـه ــم ،ه ــو أن إ ن ـشــاء
نـ ـح ــو  40هـ ـيـ ـئ ــة و ل ـج ـن ــة
ـواز  ،ل ــم يثبت
و مـجـلــس م ـ ـ ٍ
فقط فشله وتحول معظم
ت ـلــك ال ـم ــوازي ــة إل ــى أس ــوأ
مـ ـ ـ ــن س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،إن ـ ـمـ ــا
وضعت ا سـتــدا مــة المالية
ال ـعــامــة ،ومـعـهــا اسـتــدامــة
اقتصاد البلد واستقراره
فــي المستقبل أ م ــام خطر
حقيقي.
و فــي األ سـبــوع الفائت،
أفـ ـ ــادت ج ــري ــدة "ال ـق ـب ــس"
باحتمال تــو لــي "ا لــد يــوان
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري" إع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء
ا لـمــد يـنــة ا لـتــر فـيـهـيــة بعد
ت ـق ــري ـ ــر أول ـ ـ ــي م ــن شــركــة
ال ـم ـش ــروع ــات الـسـيــاحـيـ ــة
-شركة حكومية -بأنها قد

تحتاج إ لــى عشر سنوات
إلنجازها ،هذا إن أنجزت،
وبنتائج سلبية لجدواها
المالية ،وبتكلفة بحدود
م ـل ـي ــاري دوالر أ م ـي ــر ك ــي،
وا ل ـ ـخ ـ ـبـ ــر لـ ـي ــس م ـ ــن دون
أس ـ ـ ــاس ،ف ـق ــد تـ ـك ــرر ق ـيــام
الديوان بتنفيذ مشروعات
مماثلة.
وكـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم خـ ـط ــأ،
أ و ل ا أل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ء ه ـ ــو
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار الـ ـ ـقـ ـ ـف ـ ــز ع ـل ــى
عـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـتــوك ـيــل
جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــوازي ـ ـ ـ ــة
للقيام بعملها،
والـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــأ
الثاني ،هو
أن "الديوان
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري"
لـيــس جهة

وكاالت التصنيف تبالغ في خفض سعر
التعادل للموازنة العامة!
ً
أفـ ــاد "الـ ـش ــال" ب ــأن ــه ،وف ـق ــا لـتـقــريــر 11
أبريل الجاري لوكالة "فيتش" للتصنيف
االئتماني ،تحصل الكويت على تصنيف
سـيــادي جيد " "AAمــع نظرة مستقبلية
مستقرة ،والتصنيف المالي الجيد في
مصلحة الـكــويــت إن ق ــرأ بــوعــي وعــرفــت
ح ــدود م ـقــاصــده ،وم ـيــزتــه الــرئـيـســة هي
خفض تكلفة االقتراض في السوق الدولي
لكل من القطاعين العام والخاص.
ً
وال ــدع ــم لـمـثــل ه ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف ،وف ـقــا
لـ ـلـ ـتـ ـق ــري ــر ،يـ ــأتـ ــي م ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــازة ال ـك ــوي ــت
احتياطات مالية بحدود  561مليار دوالر،
ضمنها  500مليار الحتياطي األ جـيــال
ال ـقــادمــة ،أي أص ــول أجـنـبـيــة ،ون ـحــو 61
م ـل ـيــارا قـيـمــة أص ــول االح ـت ـيــاطــي ال ـعــام،
وحجم تلك األصــول البالغ نحو  394في
المئة من حجم االقتصاد الكويتي ،كاف
لطمأنة جمهور التقرير من الراغبين في
ً
ً
التعامل مع الكويت ماليا أو تجاريا حتى
حدود المدى المتوسط.
وي ـض ـيــف ال ـت ـقــريــر نـقـطــة ق ــوة أخ ــرى،
حيث يذكر أن الموازنة العامة في الكويت
تـ ـت ــوازن ع ـنــد  60دوالرا لـلـبــرمـيــل 75 -
ً
دوالرا وف ـقــا لـ ــوزارة الـمــالـيــة  -وتـلــك من

أدنى معدالت التوازن للدول النفطية التي
تغطيها الوكالة.
وأوضح "الشال" أن نقاط الضعف تكمن
في استمرار االعتماد الكبير لالقتصاد
الكويتي على النفط ،وفي ضعف مؤشرات
الحوكمة وضعف بيئة األعمال والمخاطر
الـجـيــوسـيــاسـيــة ،إل ــى جــانــب الـتـحــديــات
المتزايدة أمام استدامة المالية العامة.
ً
ً
وتواجه الحكومة تحديا حقيقيا حول
احتمال نضوب االحتياطي العام  -نعتقد
أن المقصود أصوله السائلة  -بحلول عام
 2021ما لم تستقر أسعار النفط حول 80
دوالرا للبرميل ،أو تتمكن الحكومة من
استصدار قانون دين عام جديد ،واألخير
ً
يضعفه كثيرا عجز الحكومة عن ترشيد
نفقاتها ووقف هدرها وفسادها.
وشـ ـ ـ ــدد "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" عـ ـل ــى أنـ ـ ــه البـ ـ ــد مــن
تحذير واجب ،فكل من وكاالت التصنيف
االئتماني وصندوق النقد الدولي تصدر
أرقــامــا مختلفة لسعر الـتــوازن للموازنة
ا لـعــا مــة ،بينما لعلم المالية العامة رأي
قــا طــع فيما يصنف أو ال يصنف ضمن
اإليـ ــرادات الـعــامــة ،وهــو رأي ال تلتزم به
تلك المؤسسات ،وال حتى وزارة الماليـة،

فاإليرادات التــي تحتس ــب ضم ــن اإليرادات
الـ ـع ــام ــة ،هـ ــي ت ـل ــك اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـنــات ـجــة
عـ ــن نـ ـش ــاط اقـ ـتـ ـص ــادي مـ ـسـ ـت ــدام ،وه ــي
االقتصادات التي تمول ماليتها العامة من
االستقطاعات الضريبية على ذلك النشاط.
ولــديـنــا اعـتـقــاد ب ــأن تـلــك الـمــؤسـســات
تـحـتـســب ك ــا م ــن إيـ ـ ــرادات ال ـن ـفــط ،وهــي
ن ــات ـج ــة ع ــن ب ـي ــع أص ـ ــل ن ــاض ــب أي غـيــر
م ـس ـتــدام ،وكــذلــك إي ـ ــرادات االسـتـثـمــارات
ال ـس ـي ــادي ــة ،وذلـ ـ ــك خ ـل ــط خ ــاط ــئ ،والب ــد
للكويت أن تـخــرج بمعادلتها الخاصة
لحساب ما هو إيراد عام أسوة بالنرويج.
خطورة األمــر ،أن تلك الــوكــاالت تبالغ
في خفض سعر التعادل للموازنة ،وحتى
من دون احتساب النفقات خارج الموازنة،
وهـ ــي ت ـق ــرأ ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـش ـكــل خــاطــئ،
وتقود إلى سياسات مالية غير حصيفة.
ووكـ ــالـ ــة "ف ـي ـت ــش" ق ـ ــدرت ف ــائ ــض الـسـنــة
المالية  2019 /2018بنحو  3.3مليارات
دي ـنــار ،بينما ن ـقــدره فــي "ال ـش ــال" بنحو
ً
نصف هذا الرقم ،ويظل أيضا حسابنا له
خاطئ ،فهو أعلى لو طبقت عليه مبادئ
علم المالية العامة.

اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص ،ومـ ــوق ـ ـعـ ــه
حـســاس ،وقــد ث ــارت حــول
عـ ـمـ ـل ــه ش ـ ـب ـ ـهـ ــات ،ودوره
ال ـح ـق ـي ـق ــي رقـ ـ ــابـ ـ ـ ّـي ل ـحــث
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى إص ـ ــاح
أجهزتها ال تضخميها أو
تجاوزها والقيام بعملها.
وثـ ــالـ ــث األخـ ـ ـط ـ ــاء ،ه ـ ــو
األر قـام الضخمـة للتكلفـة
ً
أ ي ــا كـ ــان منفـذ ا لـمـشــروع،
وربما يكون ذلك االرتفاع
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة رغـ ـ ـ ــم عـ ــدم
احتساب القيمة الحقيقية
ً
ً
لألرض ،سببا رئيسيا في
سـلـبـيــة ج ــدوى الـمـشــروع
المالية.
وب ـعــدهــا ق ــام "ال ــدي ــوان
األمـ ـ ـي ـ ــري" ب ـن ـف ــي ال ـخ ـب ــر،
لكنه أقر بقلقه حول عجز
األجهزة التنفيذية القائمة
عـ ـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع،
ووجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة إلـ ــى
ت ـش ـك ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة وزاريـ ـ ـ ــة

عـ ـلـ ـي ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـم ـت ــاب ـع ــة
المشروع وتلزيمه للقطاع
الـخــاص ،وهــي عــودة إلى
تأسيس أجهزة جديدة.
وال ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ــرى ،إل ــى
جـ ــانـ ــب إفـ ــادت ـ ـهـ ــا م ـ ــن كــل
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
الـتــاريـخـيــة وال ـم ـعــاصــرة،
نــا جـحــة أو فــا شـلــة ،تبقى
تـ ـج ــاربـ ـه ــا الـ ــذات ـ ـيـ ــة أه ــم
مصادرها إلصالح الخطأ،
ل ـكــن األمـ ــر ال ي ـس ـيــر عـلــى
نفس النهج في الكويت.
ور غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـطـ ــق
ي ـق ــود إلـ ــى االن ـح ـي ــاز ألي
م ـشــروع مــرتـبــط بــأهــداف
رقمية ال بــد مــن تحقيقها
ضمن مدى زمني معلوم،
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع كـ ـ ــويـ ـ ــت
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ه ـ ـ ــو ض ـم ــن
هــذا السياق
ونـ ـ ــأمـ ـ ــل ل ــه
ك ــل ن ـج ــاح،

إال أ نــه م ــازال يتبع منهج
المسار الموازي.
والـ ـمـ ـقـ ـص ــود ه ـ ـنـ ــا ،هــو
ـواز فــي
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء كـ ـ ـي ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـب ـ ـلـ ــد م ـخ ـت ـل ــف
ع ــن ن ـظ ــام م ــرك ــزه ــا ،وفــي
ح ـ ـ ـ ــدود األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات حـ ــول
تجارب التنمية ،ال مرجع
ً
ناجحا لمثل هذا التوجه،
ور غــم كــل النوايا الطيبة،
ف ـ ـ ــاالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــح
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ه ـ ــو أن
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز سـ ـ ــوف
ُيفشل صــاح األ ط ــراف ،ال
العكس ،أ ســوة بالعمالت،
ال ــرديـ ـئ ــة تـ ـط ــرد ال ـج ـي ــدة.
وإن كان البد للتجربة أن
تـنـجــح ،فــا لـعـمــل التنموي
اإل ص ــا ح ــي ال ب ــد أن يـبــدأ
ً
مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــز أوال  ،ث ــم
األط ــراف ،فــالـمــركــز ،ورغــم
ك ـ ــل ال ـ ــوع ـ ــود ب ـس ـي ــاس ــات
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،م ـ ـ ـ ـ ــازال ح ـت ــى

الساعة يسير في االتجاه
ً
الـمـعــاكــس ،وعــاجــزا حتى
عـ ــن إدارة م ـس ـت ـش ـفــى أو
مـ ـط ــار أو ش ــر ك ــة طـ ـي ــران،
ف ـك ـي ــف بـ ـك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة،
ومؤشر حل مجلس أمناء
م ــديـ ـن ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــر وإقـ ــالـ ــة
رئيس جهازها التنفيذي
األسبوع الفائت ،ومن دون
تـقــديــم تـفـسـيــر م ـحــدد ،قد
ُيقرأ على أ نــه مؤشر على
عـ ـ ــدم ج ـ ـ ــدوى االسـ ـتـ ـم ــرار
ف ـ ــي ت ــأسـ ـي ــس الـ ـكـ ـي ــان ــات
ا لـمــواز يــة و ضـمــن معايير
تحكمها محاصصة وبيئة
عمل طاردة.

بورصة الكويت شهدت أعلى معدل نمو
في السيولة خالل الربع األول
الوحيدة بين «الخليجية» التي تناسقت بها حركة األسعار مع «الكاش»
تناول تقرير "الشال" سيولة بورصات
الخليج ،ورأى أن المتغير األهم في نشاط
أي بورصة هو سيولتها ،وأن هناك فترة
سماح تختلف مــن بــورصــة إلــى أخــرى ما
ً
ً
بين حــركــة الـسـيــولــة ،ارتـفــاعــا أو هبوطا،
وتبعية حركة األسعار لها وفي اتجاهها
ذاته.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،وم ـ ــع ان ـف ـت ــاح مـعـظــم
بــورصــات إقـلـيــم الخليج عـلــى المستثمر
ال ـع ــال ـم ــي ،رأيـ ـن ــا ض ـ ـ ــرورة ل ــرص ــد حــركــة
الـسـيــولــة الـفـصـلـيــة فــي كــل مـنـهــا ،ورصــد
ع ــاق ــة ح ــرك ــة ال ـس ـي ــول ــة ب ـح ــرك ــة أس ـع ــار
أسهمها.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،الح ـظ ـنــا بـ ـ ــأداء الــربــع
األول م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ب ـعــض ال ـتــوافــق
وبـعــض الـتـعــارض مــا بـيــن حــركــة سيولة
تلك الـبــورصــات وحــركــة أسـعــار أسهمها،
والـتـعــارض نـعــزوه إمــا إلــى ضعف نسبي
في حركة السيولة ،وإما إلى فترة السماح
م ـ ــا بـ ـي ــن حـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــري ــن ،وس ـي ــول ــة
تـلــك ال ـبــورصــات فــي الــربــع األول مـقــارنــة
بسيولتها للربع الرابع من العام الفائت،

ك ــان ــت م ـخ ـت ـل ـطــة ،ارت ـف ـع ــت س ـي ــول ــة ث ــاث
ب ـ ــورص ـ ــات ،وان ـخ ـف ـض ــت س ـي ــول ــة األرب ـ ــع
األخــرى ،لكن التوافق بين حركة السيولة
واألسعار لم يصدق سوى في حالة واحدة.
أع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــدل نـ ـم ــو ف ـ ــي سـ ـي ــول ــة ت ـلــك
ال ـب ــورص ــات ك ــان ل ـبــورصــة ال ـكــويــت الـتــي
ارت ـف ـع ــت س ـيــول ـت ـهــا ف ــي ال ــرب ــع األول من
العام الحالي بنحو  59.6في المئة مقارنة
بـسـيــولــة الــربــع ال ــراب ــع مــن ال ـعــام الـفــائــت،
وهـ ــي ال ـب ــورص ــة ال ــوحـ ـي ــدة ،ال ـت ــي س ــارت
حــركــة األس ـع ــار مــع الـسـيــولــة فــي االت ـجــاه
نفسه وكسب مؤشرها العام نحو  10.6في
المئة .التعارض ،والذي نعتقد أنه مؤقت،
ك ــان ألك ـبــر الــرابـحـيــن فــي الــربــع األول ،إذ
انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو
 18.9في المئة ،في حين كسب مؤشره نحو 12.7في المئة.
والعكس حــدث لكل مــن بورصتي قطر
ومـسـقــط ،فالسيولة لهما ارتـفـعــت بنحو
 17.7في المئة و 10.9في المئة على التوالي،
بينما خسر المؤشر القطري نحو %1.9-
وخسر مؤشر مسقط نحو  7.9-في المئة.

بقية الـبــورصــات حققت أداء بتعارض
ً
ً
أيضا ،بورصة البحرين حققت انخفاضا
فــي سيولتها بنحو  26.6-فــي الـمـئــة ،في
حين كسب مؤشرها نحو  5.7في المئة،
وس ــوق أبــوظ ـبــي خ ـســرت سـيــولـتــه 13.2-
في المئة ،في حين كسب مؤشره  3.2في
المئة ،وســوق دبــي خسرت سيولته نحو
 3.1في المئة ،بينما كسب مؤشره نحو 4.2في المئة.
ور غ ــم األ ث ــر الكبير للمتغيرات العامة
كــاألحــداث الجيوسياسية وعــدم استقرار
أسـعــار النفط والتغيرات فــي بيئة العمل
الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن تـ ـبـ ـن ــي س ـ ـيـ ــاسـ ــات م ــال ـي ــة
واقتصادية إصالحية مختلفة ،فإننا نعتقد
بحتمية ال ـعــاقــة ال ـطــرديــة بـيــن السيولة
واألس ـع ــار ،ل ــذا س ــوف نـتــابــع اسـتـعــراض
ً
تلك العالقة لتلك البورصات فصليا ،فحالة
الكويت في الربع األول من العام الحالي
ً
هي الحالة الصحيحة ،وربما نرى توافقا
أكبر بين حركة المتغيرين للربع الثاني من
العام في معظم البورصات األخرى.

ً
أسعار النفط لن تتلقى دعما من االقتصاد العالمي
ليس أمامها سوى خوض خيار اإلصالح الصعب وتحمل تكاليفه اآلنية
قال "الشال" إن "صندوق النقد الدولـي" خفض في
تقريره لشهر أبريل الجاري توقعاتـه لنمـو االقتصاد
العالمي لعام  2019بنحو  -0.2في المئة لتصبح 3.3
ً
في المئة بدال من  3.5في المئة كما كانت في تقريره
لشهر يناير الماضي،
والسبب في تقديره ناتج عن مــؤشــرات ضعف
في النمو القتصادات رئيسية ،مثل منطقة اليورو
وأميركا الالتينية والــواليــات المتحدة األميركية
وبريطانيا وكندا وأستراليا ،لكنه ضعف مؤقت من
وجهة نظره ،يبدأ بعده األداء بالتحسن في النصف
الثاني من العام الحالي ،ثم يرتفع معدل النمو إلى
 3.6في المئة عام .2020
فــي التفاصيل ،وبشكل ع ــام ،يعتقد الصندوق

أن نـحــو  70فــي الـمـئــة مــن االق ـت ـص ــادات العالمية
ً
ً
تعاني بوادر ضعف أثرت سلبا في توقعاته ،خالفا
لتوقعاته المتفائلة قبل سنتين عندما اعتقد أن
ً
 75فــي المئة مــن اقـتـصــادات العالم تشهد تعافيا
ً
ملحوظا.
وي ـع ــزو ال ـت ـقــريــر ال ـس ـبــب ف ــي الـتـحـســن الــاحــق
ل ـض ـعــف األداء ال ـح ــال ــي إلـ ــى اس ـت ـم ــرار س ـيــاســات
التحفيز النقدي لكل البنوك المركزية الرئيسية
ً
شامال الفدرالي األميركي الذي توقف عن رفع أسعار
الفائدة أسوة بالبنك المركزي األوروبي والياباني
واإلنكليزي ،إلــى جانب خليط المحفزات المالية
والـنـقــديــة الصينية ،يـضــاف إليها خـفــوت أضــرار
الحرب التجارية األميركية الصينية.

ً
وال ـن ـمــو الـمـتــوقــع م ـت ـفــاوت ،فـهــو يـظــل ضعيفا
لالقتصادات المتقدمة وبحدود  1.8في المئة العام
الحالي ،ينخفض إلى  1.7في المئة في العام القادم،
ضمنه تتفوق ا لــوال يــات المتحدة األميركية على
قريناتها بشكل ظــاهــر فــي الـعــام الـحــالــي ،وبنمو
م ـتــوقــع ب ـح ــدود  2.3ف ــي ال ـم ـئــة ،سـبـبــه سـيــاســات
التحفيز المالي أو خفض الضرائب ،لكنها تعود إلى
معدل نمو قريـب مـن معـدل االقتصادات المتقدمة
وبحدود  1.9في المئة في عام  .2020ب
ينما تظل اقتصادات متقدمة رئيسية تنمو دون
معدل النمو العام لالقتصادات المتقدمة ،فمنطقة
الـيــورو لــن يتعدى نموها  1.3فــي المئة و 1.5في
المئة فــي السنتين على الـتــوالــي ،والـيــابــان  1في

المئة و 0.5فــي المئة فــي السنتين على الـتــوالــي،
وبريطانيا  1.2في المئة و 1.4في المئة في السنتين
عـلــى ال ـتــوالــي .أي إن نـمــو االق ـت ـصــادات المتقدمة
ً
سيظل ضعيفا رغم كل السياسات المالية والنقدية
المحفزة ،وحتى هــذا المستوى مــن النمو الهش،
ال يخلو من المخاطر ،مثل احتمال عودة استعار
الـحــرب الـتـجــاريــة ،أو تصحيح كبير فــي األس ــواق
المالية ،أو ارتفاع تكاليف االقتراض.
وبـيـنـمــا م ــن الـمـحـتـمــل أن تـحـقــق االق ـت ـصــادات
ً
الناشئة والنامية كلها معدالت نمو مرتفعة نسبيا
وبحدود  4.4في المئة للعام الحالي و 4.8في المئة
للعام المقبل ،يظل نمو اقتصادات الشرق األوسط
ً
وشمال إفريقيا ضعيفا في عام  2019وبحدود 1.5

في المئة ،ويرتفع إلى  3.2في المئة عام  ،2020أي
يظل دون معدل نمو االقتصاد العالمي في السنتين.
نخلص مما تقدم ،إلى أن نمو االقتصاد العالمي
ً
ً
س ــوف ي ـظــل ضـعـيـفــا ق ـيــاســا ع ـلــى م ـع ــدالت نـمــوه
الـتــاريـخـيــة مــا قـبــل ع ــام  ،2008وم ــع ضـعـفــه ،تظل
مخاطره عالية بعد إنهاك عمليات مواجهة أزمته
لكل من مصادر السياستين المالية والنقدية .وعلى
ً
دول النفط أن تعي بأن أسعار النفط لن تتلقى دعما
من انتعاش اقتصادي عالمي ،على األقل لن يحدث
ذلك على المدى المنظور ،لذلك ليس أمامها سوى
خوض خيار اإلصالح المالي واالقتصادي الصعب
وتحمل تكاليفه اآلنية ،ألن المستوى الحالي لتلك
التكاليف سيكون رحمة أمام تكلفة تأخر اإلصالح.

13
«االستهالكي» و«األعمال»
من
بدعم
فبراير
في
االئتمان
نمو
%5.3
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4097األحد  21أبريل 2019م  16 /شعبان 1440هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ارتفاعاتها متخطية  70دوالرا
تواصل
النفط
أسعار
«الوطني»:
●
ً
● القطاع غير النفطي الكويتي يسجل نموا بنسبة  %2في الربع الرابع من عام 2018

ذكر «الوطني» أن بيانات
المالية العامة لألشهر الـ 11
األولى «حتى فبراير» من السنة
المالية  2019/2018كشفت
عن تحقيق فائض في الميزانية
(قبل اقتطاع المخصص
اإللزامي لصندوق األجيال
القادمة) بقيمة  3.6مليارات
دينار ،مقابل  3. 3مليارات منذ
بداية العام حتى يناير.

قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر صـ ـ ـ ـ ــادر ع ــن
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،إن
الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـنـمــو
االقتصاد العالمي استمرت
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدات
ال ـس ـن ــدات ال ـعــال ـم ـيــة وت ــزاي ــد
الـ ـت ــوقـ ـع ــات بـ ـش ــأن إم ـكــان ـيــة
تـغـيـيــر ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة
ً
ل ـت ـص ـبــح أك ـث ــر ت ـي ـس ـي ــرا ،مــع
قـيــام صـنــدوق النقد ا لــدو لــي
ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض ت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات نـ ـم ــو
االقتصاد العالمي.
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،وعـ ـل ــى
ا لــر غــم مــن تلك ا لـظــروف ،فإن
األخبار المتعلقة باالقتصاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي كـ ــانـ ــت م ـش ـج ـع ــة،
إلــى حــد مــا ،بـمــا يـســاهــم في
ت ـع ــزي ــز تــوق ـعــات ـنــا ال ـخــاصــة
بالنمو االقتصادي ،الذي كان
ً
ض ـع ـي ـفــا ب ـن ـهــا يــة ع ــام 2018
ً
وفـقــا ألح ــدث الـبـيــانــات ،لكن
من المتوقع أن يتحسن أداؤه
خالل عام .2019
وم ــن ض ـمــن ت ـلــك األخ ـب ــار،
على سبيل المثال ال الحصر،
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة خ ـ ـفـ ــض م ـن ـظ ـم ــة
ال ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول
"أوبـ ــك" م ـعــدالت اإلن ـت ــاج في
ارتفاع أسعار النفط متخطية
ً
حــا جــز  70دوالرا لـلـبــر مـيــل،
مما ساعد في تحسين وضع
ال ـم ـيــزان ـيــة وتــوف ـيــر مـســاحــة
للتوسع المالي هذا العام.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل نـ ـم ــو
االئ ـت ـم ــان أع ـل ــى م ـس ـتــوى لــه
مـنــذ عــامـيــن ،بــل تـســارع هــذا
النمو إلى  5.3في المئة على
أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي فـ ــي ف ـب ــراي ــر
ب ـ ــدع ـ ــم مـ ـ ــن ن ـ ـمـ ــو االقـ ـ ـ ـ ــراض
االستهالكي وقطاع األعمال
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،إض ـ ــاف ـ ــة
إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ــزايـ ـ ــد ن ـ ـمـ ــو اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ـ ـ ــي وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة مـ ـك ــاس ــب ج ـي ــدة
فــي م ــارس بـسـبــب الـتــدفـقــات
األج ـن ـب ـيــة ال ـق ــوي ــة ،ف ــي حـيــن
ارتفع المؤشر العام لبورصة
ا لـ ـك ــو ي ــت  7.4ف ــي ا ل ـم ـئ ــة فــي
مارس بدعم من إعادة ترتيب
ال ـ ـ ـ ــوزن ال ـن ـس ـب ــي ل ـم ـك ــون ــات
مؤشر فوتسي ما ساهم في
تزايد تدفقات رأس المال.
وتـ ـح ــرك ــت أسـ ـع ــار ت ـ ــداول
خام تصدير النفط الكويتي
ضـمــن نـطــاق م ـحــدود تــراوح
ً
مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن  65و  68دوالرا
للبرميل خــال شهر مــارس،
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـشـ ـه ــر
ً
مرتفعا بنسبة  3فــي المئة،
ً
ً
و ص ــوال إ لــى سعر  67دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل ،ل ـك ـن ــه ت ـم ـك ــن مــن
ً
تـ ـخـ ـط ــي حـ ــا جـ ــز  70دوالرا
لـلـبــرمـيــل فــي مـسـتـهــل أبــريــل
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ خـمـســة
أشهر.

البيانات الرسمية
األولية تشير إلى
تباطؤ نمو الناتج
المحلي اإلجمالي
ككل وكذلك القطاع
غير النفطي إلى
أسعار النفط
 %2.0في الربع
وال ت ـ ـ ــزال أ س ـ ـعـ ــار ا ل ـن ـف ــط
الرابع من عام 2018

ً
ً
تـ ـتـ ـلـ ـق ــى دعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا م ــن
تـ ـ ــراجـ ـ ــع وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة انـ ـخـ ـف ــاض
ا لـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب ا لـ ـ ـع ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــي  ،لـ ـك ــن
خـ ـف ــض اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ،نـتـيـجــة
ا ل ـع ـقــو بــات ا ل ـم ـفــرو ضــة على
كل من فنزويال وإيران ،وقرار
السعودية تقليص إنتاجها
بــأ كـثــر مــن ضـعــف الحصص
ً
المقررة وفقا التفاقية "أوبك"
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــرمـ ــة ف ــي
ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،يـعــد من
أهم العوامل الرئيسية التي
ســاه ـمــت ف ــي ت ـعــزيــز أس ـعــار
النفط ودفعها نحو االرتفاع.
ول ــم ي ـطــرأ أي تـغـيــر يــذكــر
عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــدل إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ــط
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر ع ـن ــد
مستوى  2.71مليون برميل
ً
يــومـيــا فــي م ــارس ،وه ــو أقــل
بـمـعــدل  100أ ل ــف بــر مـيــل من
ا ل ـم ـس ـتــوى ا ل ـمــر ج ـعــي لشهر
س ـب ـت ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،لـيـصــل
بــذلــك م ـعــدل ال ـت ــزام الـكــويــت
إلى  118في المئة من معدل
خفض اإلنتاج المقرر بنحو
ً
 85ألف برميل يوميا .
وتظهر البيانات الرسمية
األولية للربع الرابع من عام
 2018إ ل ـ ـ ــى تـ ـب ــا ط ــؤ و تـ ـي ــرة
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي بـنـهــايــة
ا ل ـعــام ا ل ـمــا ضــي عـلــى خلفية
ث ـب ــات ك ـم ـيــات إن ـت ــاج الـنـفــط
وت ـ ـ ـبـ ـ ــاطـ ـ ــؤ وت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
ال ـم ـش ــاري ــع وت ــراج ــع ك ــل مــن
أسعار النفط وأسواق األسهم
العالمية التي ربما تكون قد
أث ــرت عـلــى مـسـتــويــات الـثـقــة
واإلنفاق االستثماري.

معدل النمو
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــدل الـ ـنـ ـم ــو
اإل جـمــا لــي إ لــى  2.0فــي المئة
على أساس سنوي في الربع
الرابع من عام  2018مقارنة
بمستواه البالغ  2.9في المئة
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث (ال ـ ــذي تــم
رفعه بعد المراجعة من 1.8
في المئة).
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزى ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ
بـصـفــة رئـيـسـيــة إل ــى تــراجــع
أداء ا ل ـق ـط ــاع ا ل ـن ـف ـطــي ا ل ــذي
ً
س ـجــل ن ـم ــوا بـنـسـبــة  2.0في
ا ل ـم ـئــة م ـقــا بــل  3.3ف ــي ا لـمـئــة
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث ب ــدع ــم مــن
تخفيف وتيرة خفض "أوبك"
ل ـح ـصــص اإلنـ ـت ــاج ف ــي وق ــت
سابق.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـن ـمــو ال ـق ـطــاع
غـيــر ا لـنـفـطــي ،ا ل ــذي يتضمن
اآلن قطاع تكرير النفط ،فقد
بلغ  2.0في المئة مقابل 2.3
في المئة في الربع الثالث.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إش ـ ــارة
تـلــك ا لـبـيــا نــات الفصلية إ لــى
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ن ـ ـمـ ــو عـ ـ ـ ــام وغـ ـي ــر
نفطي بنسبة  1.2فــي المئة
عام  2018بأكمله ،لكن يمكن
ا لـعــودة مــرة أ خــرى لمراجعة
ه ـ ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـع ــد إص ـ ـ ــدار

فائض الميزانية
يرتفع إلى 3.6
مليارات دينار في
فبراير مع احتمال
تحقيق فائض
مالي للسنة المالية
2019/2018

المؤشر العام
لبورصة الكويت
يرتفع  %7.4في
مارس بدعم من
إعادة ترتيب الوزن
النسبي لمكونات
مؤشر فوتسي مما
ساهم في تزايد
تدفقات رأس المال

ً
بيانات سنوية أكثر شموال
خالل األشهر المقبلة.
أم ـ ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي،
فـقــد أبـقـيـنــا عـلــى تـقــديــراتـنــا
(األقوى إلى حد ما) لمعدالت
نـ ـم ــو ا لـ ـ ـع ـ ــام ا لـ ـم ــا ض ــي دون
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ،ومـ ـ ــا زل ـ ـنـ ــا ن ـت ــوق ــع
ت ـس ـج ـي ــل نـ ـم ــو غـ ـي ــر ن ـف ـطــي
بنسبة ت ـتــراوح مــا بـيــن 3-2
ً
فــي الـمـئــة سـنــويــا فــي عــامــي
 2019و.2020
وت ـك ـشــف ب ـيــانــات الـمــالـيــة
العامة لألشهر ا لـ  11األولى
(حـ ـت ــى ف ـ ـبـ ــرايـ ــر) مـ ــن ال ـس ـنــة
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة  2019 /2018عــن
تحقيق فائض في الميزانية
(ق ـ ـبـ ــل اق ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـم ـخ ـص ــص
اإلل ــزام ــي لـصـنــدوق األج ـيــال
القادمة) بقيمة  3.6مليارات
دي ـن ــار ،م ـقــابــل  3.3م ـل ـيــارات
منذ بداية العام حتى يناير.
وارتفعت اإل يــرادات بقيمة
 1.4مليار د يـنــار لتصل إلى
 18.4مـلـيــار د يـنــار بــد عــم من
ارتفاع أسعار النفط ،إذ بلغ
متوسط سعر النفط الكويتي
ً
ً
 64دوالرا مـقــا بــل  58دوالرا
في يناير.
ً
أم ــا الـنـقـطــة األك ـثــر ب ــروزا،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ب ـن ــد
اإلنفاق الذي ارتفع بواقع 1.1
مليار دينار فقط ،أقل بكثير
من مستوياته المسجلة على
مدى األشهر األخيرة ،إذ بلغ
 14.8م ـل ـي ــار د يـ ـن ــار ،و ش ـمــل
ً
الـ ـت ــراج ــع ك ـ ــا مـ ــن ال ـن ـف ـق ــات
الجارية والرأسمالية.
و تــدل تلك األر ق ــام على أن
اإلن ـفــاق عـلــى أس ــاس سـنــوي
قد تراجع بنسبة  5في المئة
فــي حـيــن تـضـمـنــت تـقــديــرات
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة زيـ ـ ـ ــادة قـ ــدرهـ ــا 8

بيع أسهم بـ  674ألف دوالر
من «إم آند تي بنك» األميركي
أظـهــرت بيانات هيئة ســوق الـمــال األميركية ،أن «بــريــان إتش
هـيـكــي» ،الـنــائــب التنفيذي لــرئـيــس بـنــك «إم آن ــد تــي بـنــك ك ــورب»
األميركي ،باع حصة من أسهمه في البنك بقيمة  674121دوالرا.
ووفـ ــق ال ـب ـيــانــات ال ـتــي قــدم ـهــا ال ـب ـنــك إل ــى هـيـئــة س ــوق ال ـمــال
األميركية ،فإن «هيكي» باع  4000سهم بسعر  169دوالرا للسهم في
 17الجاري .وأشارت وكالة بلومبرغ لألنباء إلى أن حصة «هيكي»
في البنك انخفضت بنسبة  22في المئة إلى  13819سهما ،مضيفة
أن «هيكي» باع هذه األسهم ،بعد أن تراجع سعر سهم البنك بنسبة
 2.9في المئة خالل الشهر الماضي.
ووفق بيانات وكالة األنباء ،فإن أطرافا في «إم آند تي بنك» باعوا
 20930سهما ،بمتوسط سعر  167دوالرا للسهم خــال األشهر
الستة الماضية ،مضيفة أن هؤالء العاملين يمتلكون نحو 0.52
في المئة من أسهم البنك .وكان سهم «إم آند تي بنك» ارتفع خالل
األشهر الستة الماضية بنسبة  2.3في المئة ،لتصل قيمته السوقية
إلــى  23مليار دوالر .ووصــل سعر السهم إلــى أعلى مستوى له،
مسجال  187دوالرا في  11مايو الماضي ،قبل أن يتراجع إلى 134
(د ب أ)
		
دوالرا للسهم في  26ديسمبر الماضي.

نمو احتياطيات روسيا من
الذهب لـ  90مليار دوالر
قال البنك المركزي الروسي ،إن احتياطيات روسيا من الذهب
بلغت  69.7مليون أوقية (أونصة) في بداية أبريل بحسب «رويترز».
وأضاف البنك ،في بيان ،على موقعه اإللكتروني ،أن قيمة حيازاته
من المعدن النفيس بلغت  90.01مليار دوالر .وقبل نحو  9أشهر،
وبحسب إحصاءات يوليو الماضي ،بلغت احتياطيات روسيا من
الذهب  62.5مليون أوقية (أونصة) في بداية يوليو ،ارتفاعا من 62.0
مليون أوقية في بداية يونيو ،وهي سابع زيادة شهرية على التوالي.
و«المركزي» الروسي أحد أكبر حائزي الذهب في العالم ،ويشتري
المعدن النفيس بشكل منتظم ،بينما يتصدى لضعف أسعار النفط،
وعقوبات غربية فرضت على روسيا ،لدورها في األزمة األوكرانية.
والبنكان المركزيان الروسي والصيني هما أكبر البنوك المركزية
حول العالم شراء للذهب في السنوات القليلة الماضية.

فــي المئة فــي ميزانية العام
بالكامل.

ارتفاع النفقات
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
ال ـن ـف ـقــات ف ــي الـ ـع ــادة ف ــي شهر
مــارس ،وهو الشهر األخير من
الـسـنــة الـمــالـيــة ،فــإنــه يـبــدو من
الـمـتــوقــع اآلن أن اإلن ـف ــاق على
م ــدار ال ـع ــام بــالـكــامــل يـمـكــن أن
يـسـتـقــر ع ـنــد ن ـفــس مـسـتــويــات
السنة المالية .2018/2017
وإذا أخــذنــا بـعـيــن االعـتـبــار
اإليـ ـ ــرادات الـمـتــوقـعــة ،ف ــإن ذلــك
يعني وجود فائض مالي للسنة
الـمــالـيــة بأكملها بـحــوالــي 1.3
مليار دينار ،أو  3في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،فيما
يعد أول فائض تحققه الميزانية
منذ أربعة أعوام.
والـمـبـيـعــات الـعـقــاريــة كانت
ً
جيدة نسبيا في فبراير وبلغت
ق ـي ـم ـت ـهــا  284مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
بزيادة  16في المئة عن يناير،
ويـعــزى هــذا االرت ـفــاع بالكامل
إلـ ــى ارتـ ـف ــاع م ـب ـي ـعــات ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ال ـ ـتـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت 100
مليون ديـنــار ،التي نتجت عن
زيادة متوسط حجم الصفقات
ً
بحوالي أربعة أضعاف تقريبا،
في حين تراجع عدد الصفقات
التجارية في واقع األمر بنسبة
 30في المئة على أساس شهري.

وكانت المبيعات السكنية
ثـ ــاب ـ ـتـ ــة ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق واس ـ ـ ــع
واسـتـقــرت عـنــد مـسـتــوى 110
ماليين دينار ،بينما تراجعت
مبيعات القطاع االستثماري
إلـ ـ ــى  74م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار بـعــد
ارتفاعها خالل بعض األشهر
السابقة.
أما بالنسبة لألسعار ،فقد
اسـ ـتـ ـق ــرت خـ ـ ــال فـ ـب ــراي ــر فــي
معظم ا لـقـطــا عــات ،باستثناء
ق ـطــاع الـشـقــق الـسـكـنـيــة ال ــذي
ً
شهد تــراجـعــا بنسبة  4.6في
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ش ـه ــري.
وقـ ـ ــد يـ ـع ــزى ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى ت ــزاي ــد
المعروض من الشقق الجديدة
ب ـمــا ق ــد ي ـك ــون ق ــد س ــاه ــم في
الـضـغــط عـلــى األس ـع ــار وأدى
إلى تراجعها.
وعلى الرغم من ذلك ،يعتبر
ً
ً
نـ ـش ــاط ال ـ ـسـ ــوق ج ـ ـيـ ــدا وفـ ـق ــا
ل ـم ــؤش ــر أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـلــك
حيث ظلت اإليجارات السكنية
ً
شهر ا
مستقرة على مــدى 11
بـ ـم ــا يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ظ ـ ــروف
ً
السوق جيدة نسبيا.
ً
ووفقا لمؤشر بنك الكويت
الوطني لإلنفاق االستهالكي،
ارتفع نمو اإلنفاق االستهالكي
من  0.2في المئة على أساس
س ـنــوي فــي ف ـبــرايــر إل ــى أعلى
مستوياته المسجلة في خمسة
أشـهــر عـنــد  1.2فــي الـمـئــة في
مـ ـ ــارس ،وج ـ ــاء ذلـ ــك االرتـ ـف ــاع

بدعم من انتعاش اإلنفاق على
ال ـس ـلــع ال ـم ـع ـمــرة ،م ـمــا ســاهــم
فــي تـعــويــض ال ـتــراجــع الـحــاد
لمعدالت اإلنـفــاق على السلع
غ ـيــر ال ـم ـع ـمــرة وت ــراج ــع نمو
ق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات .كـمــا واص ــل
قـ ـط ــاع اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـهــاكــي
ع ـلــى إظ ـه ــار ع ــام ــات تحسن
في الربع األول من عــام 2019
بــالـتــزامــن مــع تــراجــع معدالت
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو الـ ـجـ ـي ــد
للتوظيف ،إضافة إلى انتعاش
اإلقــراض االستهالكي ،إذ بلغ
م ـعــدل ال ـت ـض ـخــم  %0.6على
أساس سنوي في فبراير "وقد
تمت مراجعة توقعاتنا لعام
 2019وسط االرتفاع الضعيف
بداية العام".

معدل التضخم
وصل إلى %0.6
على أساس سنوي
في فبراير وتمت
مراجعة توقعاتنا
لعام  2019وسط
االرتفاع الضعيف
بداية العام
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المنيفي :رسم العالقة الضريبية مع الصين ...وفق رؤية 2035
يأتي هذا المؤتمر األول
لمنتدى مبادرة الحزام
والطريق ،ليشهد بداية
الطريق الذي ستسير فيه
الدول التي انضمت لهذا
المنتدى بهدف رسم
السياسات الضريبية.

وقعت دولة الكويت مذكرة
تفاهم تأسيس منتدى مبادرة
الحزام والطريق للتعاون في
مجال الضرائب ،وذلك ضمن
ع ـض ــوي ــة  80دولـ ـ ــة م ـشــاركــة
في المنتدى األول للمبادرة،
ال ـم ـن ـع ـقــد ف ــي م ــدي ـن ــة وت ـشــن
بجمهورية الصين الشعبية،
خالل الفترة من  18حتى 20
أبريل .2019
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى إلـ ــى
تكوين آلية التعاون الضريبي
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،بـ ـه ــدف تـسـهـيــل
التعاون في إدارة الضرائب،
وح ــل ال ـن ــزاع ــات الـضــريـبـيــة،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات
الـضــر يـبـيــة ،وتشجيع تـبــادل
الخبرات وأفضل الممارسات
في إدارة الضرائب بين الدول
األع ـضــاء فــي م ـبــادرة الـحــزام
والطريق.
وتــرأس وفد وزارة المالية
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى
الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة للشؤون
ال ـمــال ـيــة وال ـضــري ـب ـيــة أس ـيــل
ال ـس ـعــد ال ـم ـن ـي ـفــي ،قــائ ـلــة في
تصريح لها خالل المشاركة:
"يأتي انضمام دو لــة الكويت
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى لـ ـم ــا لـ ــه مــن
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة فـ ـ ـ ــي رس ـ ــم

العالقة الضريبية بين دولة
الـكــويــت وجـمـهــوريــة الصين
ال ـ ّش ـع ـب ـي ــة ،الس ـي ـم ــا ب ـع ــد أن
وقـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـج ـم ــوع ــة
م ــن االت ـف ــاق ـي ــات وال ـم ـشــاريــع
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـك ـب ـي ــرة ذات
ال ـب ـع ــد االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،وف ــق
رؤيـ ـ ــة دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ،2035
م ـمــا يـتـطـلــب ت ـطــويــر الـبـيـئــة
الضريبية لتتالء م مــع حجم
هــذه االتـفــاقـيــات والـمـشــاريــع
لتكون متوافقة معها ال عائقا
أمـ ــام ـ ـهـ ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن م ــذك ــرة
ا لـتـفــا هــم ال تنشئ أي حقوق
وال تــرتــب أي ال ـتــزامــات على
دولة الكويت".
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
األول لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة
الـ ـ ـح ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق ،لـيـشـهــد
بــدايــة الـطــريــق ال ــذي ستسير
فـ ـي ــه الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي ان ـض ـم ــت
ل ـه ــذا ال ـم ـن ـتــدى ب ـه ــدف رســم
الـسـيــاســات الـضــريـبـيــة الـتــي
تـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـل ـ ــق ب ـي ـئ ــة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة تـ ـشـ ـج ــع ع ـلــى
مــزاولــة ال ـت ـجــارة الـتــي تخلو
من العوائق لتحقيق التكامل
ال ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري،
وتعزيزا للتعاون االقتصادي
ً
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،ودف ـ ـ ـعـ ـ ــا ل ـل ـت ـن ـم ـيــة

اإلقليمية والنمو لدول الحزام
والطريق.
ي ــذك ــر أن م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم
الموقعة بين البلدين تنص
عـ ـل ــى إيـ ـ ـج ـ ــاد آل ـ ـيـ ــة ل ـت ـع ــاون
إدارات ا ل ـض ــرا ئ ــب ،وتسهيل
التجارة واالستثمار وتعزيز
الـنـمــو االق ـت ـصــادي لــأطــراف
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــة والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ت ـن ـم ـيــة شــام ـلــة
ومـسـتــدامــة ل ـلــدول األع ـضــاء،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى دعـ ـ ـ ــم وإتـ ـ ـم ـ ــام
مـعــا يـيــر ا لـضــر يـبــة العالمية،
ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال ف ــي مـنـظـمــة
التعاون االقتصادي والتنمية
 OECDوا ت ـف ــا ق ـي ــة ا ل ـضــر ي ـبــة
النموذجية لألمم المتحدة.
وم ــن أه ــم م ــا ج ــاء بـمــذكــرة
التفاهم:

المادة  :1الطبيعة
هي إيجاد آلية لتعاون إدارات
الضرائب ،وهي آلية رسمية غير
ربحية تعمل على أساس احترام
سيادة وقوانين الدول واألقاليم
المشاركة.

المادة  :2الرؤية
ال ــرؤي ــة م ــن تـلــك اآلل ـي ــة هي
تسهيل التجارة واالستثمار

صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
وت ـع ــزي ــز ال ـن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاونـ ـ ــة
والمساهمة في تحقيق تنمية
ش ــامـ ـل ــة وم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة لـ ـل ــدول
األعضاء.

المادة  :3الغرض
هــو د ع ــم وإ ت ـم ــام معايير
الضريبة العالمية ،كما هو
ال ـح ــال ف ــي مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
 OECDوا ت ـف ــا ق ـي ــة ا ل ـضــر ي ـبــة

ً
الصين واليابان تشهدان نموا
في التجارة واالستثمار
ً
ً
شهدت الصين واليابان نموا مستقرا في التجارة واالستثمار،
ً
وفقا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ،إنه خالل األشهر
الثالثة األولى ،أسس مستثمرون يابانيون  221شركة في الصين،
بزيادة  44.4في المئة على أساس سنوي ،بحسب ما قاله قاو فنج
المتحدث باسم وزارة التجارة.
وخالل الربع األول ،زادت االستثمارات األجنبية المباشرة في
البر الرئيسي الصيني من اليابان بنسبة  1.6في المئة على أساس
سنوي ّلتصل إلى  1.09مليار دوالر.
وضخت الصين استثمارات ضخمة في اليابان ،وحتى نهاية
مارس الماضي ،بلغ إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في
اليابان  3.5مليارات دوالر ،لتغطي صناعات مختلفة ،من بينها
صناعات تحويلية وخدمات مالية ووسائل االتصاالت.
ً
وأض ــاف المتحدث أن الـتـجــارة الثنائية شـهــدت أيـضــا تنمية
مستقرة ،إذ بلغ إجمالي حجم التجارة  327.66مليار دوالر العام
الماضي ،بزيادة  8.1في المئة على أساس سنوي.
(بكين  -د ب أ)

النموذجية لألمم المتحدة،
وك ــذل ــك إرش ـ ـ ــادات الـتـسـعـيــر
الـتـحــويـلــي ال ـخــاصــة بــاألمــم
الـمـتـحــدة ومـنـظـمــة الـتـعــاون
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
والبنية الشاملة على أساس
اس ـت ــرات ـيـ ـج ـي ــات ال ـت ـخ ـط ـيــط
ا لـضــر يـبــي ،و كــذ لــك المنتدى
الـعــالـمــي لـلـشـفــافـيــة وت ـبــادل
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وت ـ ـهـ ــدف آل ـيــة
الـتـعــاون إلــى الـمـســاهـمــة في
بـ ـن ــاء ب ـي ـئــة ض ــري ـب ـي ــة تــائــم

التطور من خالل التعاون في
الخدمات الضريبية ،وتسوية
الـنــزاعــات الـضــريـبـيــة ،وبـنــاء
ال ـق ــدرات الـضــريـبـيــة وتـبــادل
الخبرات وأفضل الممارسات
في إدارة الضرائب
وسيكون للمنتدى مجلس
يـتـكــون مــن رئ ـيــس و 4نــواب
وسكرتارية تنفيذية لمتابعة
أع ـ ـمـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى وم ـج ـلــس
استشاري من خبراء ضرائب
عالميين لتقديم المشورة.

كما تشمل مذكرة التفاهم
إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة تـ ـع ــزي ــز
ال ـ ـقـ ــدرات وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،وذل ــك
لـ ـ ــرفـ ـ ــع كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
ا لـ ـ ـع ـ ــا مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي اإلدارات
الـضــريـبـيــة ل ـلــدول األع ـضــاء،
وس ـت ـكــون بــال ـل ـغــة الـصـيـنـيــة
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة،
وقريبا بالعربية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ألمانيا تتصدر إنتاج أوروبا
من الشوكوالتة
فــي مختلف أن ـحــاء االتـحــاد
األوروبـ ــي ،يحتفل المواطنون
في عطلة عيد الفصح بمجموعة
متنوعة من التقاليد واألكالت،
ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك ع ــام ــا م ـش ـتــركــا
دائما ،وهو الشوكوالتة.
وال يــرجــع ه ــذا فـحـســب إلــى
وص ـفــات الـطـعــام فــي العطالت
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاجـ ـ ــر ،ل ـك ــن
اإلحصاءات الحديثة تؤيد هذا
الزعم.
ووف ـق ــا لــوكــالــة اإلح ـص ــاءات
األوروب ـي ــة (يــوروس ـتــات) ،فإنه
على الرغم من استمتاع كل دول
االتحاد بتناول الشوكوالتة ،فإن
عددا محدودا من الدول يهيمن
على اإلنتاج.
وت ـ ـت ـ ـص ـ ــدر ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا دول
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـن ـ ـتـ ــج 32
بــالـمـئــة أو ح ــوال ــي  1.3مليون

ط ــن م ــن إج ـمــالــي ال ـشــوكــوالتــة
ا ل ـتــي ينتجها اال ت ـح ــاد ،تليها
إ يـطــا لـيــا بنسبة  18بالمئة أو
 700أ ل ــف ط ــن ،حسبما كشفت
"يوروستات" مستندة إلى أرقام
عام  .2017وتنتج كل من فرنسا
وهولندا  9بالمئة أو  400ألف
ط ـ ــن ،ث ــم ب ــري ـطــان ـي ــا وت ـن ـت ــج 7
بالمئة أو  300ألف طن .وتسهم
بلجيكا وبولندا وإسبانيا معا
بـ 16في المئة من إنتاج االتحاد
األوروبي.
وبـهــذه األرق ــام ،تنتج الــدول
ال ـث ـمــانــي أك ـث ــر م ــن  90بــالـمـئــة
م ــن ال ـش ــوك ــوالت ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي .فــي ع ــام  ،2017بلغ
إن ـت ــاج االتـ ـح ــاد  4مــاي ـيــن طن
بـقـيـمــة  18.3م ـل ـيــار يـ ــورو (21
مليار دوالر).
(د ب أ)

ماليزيا تعيد إحياء مشروع
ضخم تدعمه الصين
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس األول أن بالده
ستعيد إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ تكلفته  34مليار دوالر
لتطوير العقارات والنقل بعدما تم التخلي عنه في .2017
وجاء اإلعالن بعدما اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل
على مشروع السكك الحديدية في ماليزيا الذي توقف في الماضي،
في آخر مؤشر على تحسن العالقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.
ويتوقع أن يجذب مشروع "بندر ماليزيا" في كوااللمبور الذي
تبلغ تكلفته  140مليار رينغيت ( 34مليار دوالر) مؤسسات مالية
وشركات وأن يشكل تقاطعا لعدة خطوط سكك حديدية ،بحسب
البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأف ــاد البيان بأنه تــم إدخ ــال تعديالت على الخطة األساسية
شملت إضــافــة  10000وحــدة سكنية ميسورة التكلفة و"حديقة
للشعب".
ُ
وأطلق المشروع في البداية عام  2011في عهد حكومة رئيس
ّ
ّ
الوزراء السابق نجيب رزاق لكن تم تعليق العمل به في  2017جراء
خالفات مالية.
ّ
وخسر رزاق السلطة في انتخابات العام الماضي ،ويواجه مذاك
عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختالس طالت
الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي).
وفي البداية ،دعم الصندوق مشروع "بندر ماليزيا" لكن تم بيع
حصة كبيرة فيه الحقا إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية
والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية.
ُ
وسيستأنف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة
نسبتها  60في المئة ،بينما تملك الحكومة باقي الحصة.
وأفاد البيان بأنه يجب النظر إلى مشروع "بندر ماليزيا" وخط
السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها "ضمن
السياق األوسع لتعزيز وترسيخ العالقات الثنائية على األمد البعيد
بين ماليزيا والصين".
(أ ف ب)

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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عمومية «العربية العقارية» :إطفاء الخسائر
المرحلة البالغة  9.8ماليين دينار
سند الشمري

االقتصاد
الكويتي
شهد جملة
من األحداث
والتطورات
اإليجابية
عام  2018كان
من أبرزها
ترقية بورصة
الكويت

بوخمسين

وا فـقــت الجمعية العمومية لشركة
ال ـعــرب ـيــة ال ـع ـقــاريــة ع ـلــى إط ـف ــاء كــامــل
خسائر الـشــركــة المرحلة البالغة 9.8
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ع ــن طــريــق اس ـت ـخــدام
االح ـت ـيــاطــي االخ ـت ـي ــاري ب ـم ـقــدار 4.5
ماليين دينار واستخدام عالوة اإلصدار
بقيمة  5.2ماليين.
وخ ــال الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ،التي
ع ـقــدت بـنـسـبــة ح ـضــور بـلـغــت  56في
المئة ،أكد رئيس مجلس اإلدارة عماد
بــوخـمـسـيــن ،أن ال ـخ ـطــوات التنفيذية
الـتــي اتـخــذهــا مجلس اإلدارة لتنفيذ
استراتيجيته كــان لـهــا أبـلــغ أثــر على
النتائج المالية بنهاية عــام  ،2018إذ
بـلــغ إجـمــالــي إي ـ ــرادات الـشــركــة 12.72
مليون دينار.
ولـ ـف ــت بــوخ ـم ـس ـيــن إلـ ــى أن مـعـظــم
نتائج الـشــركــة مــازالــت تعكس نتائج
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة وج ـ ـ ـيـ ـ ــدة رغـ ـ ـ ــم الـ ـعـ ـقـ ـب ــات
والصعوبات والسلبيات سيطرت علي
مجريات السوق العقاري بكل شرائحه
وأدت إلى انخفاض المؤشرات العقارية
وانخفاض في قيم العقارات بشكل عام.
وأوضح انه تم تأجير برج كريستال
بالكامل من مطاعم وكافتيريات وبنوك،

ً
مشيرا إلــى أنــه تــم االنـتـهــاء مــن البناء
بــالـكــامــل وإي ـص ــال الـتـيــار الـكـهــربــائــي
للبناية السكنية االستثمارية الواقعة
فــي منطقة بــالـفــروانـيــة ،بـجــوار فندق
الكراون بالزا وتتكون من عدد  2سرداب
مواقف للسيارات مع مصعد مخصص
ً
ً
للسيارات ،أرضي 12 ،طابقا متكررا ،كل
طــا بــق يحتوي على شقتين (غرفتان
ن ـ ــوم) ب ـع ــدد  24ش ـقــة وم ـح ــل ت ـجــاري
بمساحة  40م.2
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
ع ــام  2018ش ـهــد جـمـلــة م ــن األحـ ــداث
والتطورات اإليجابية كان من أبرزها
تــرق ـيــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت ع ـلــى مــؤشــر
فوتسي راسل لألسواق الناشئة ،وكان
م ــن آث ــاره ــا ارتـ ـف ــاع مــؤشــر ال ـبــورصــة
بـنـسـبــة  4.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ون ـط ـمــح بــأن
يـنـعـكــس مـ ــردود ذل ــك بــاإلي ـجــاب علي
السوق الكويتي عام .2019
وأوضح أن عام  2018جاء وباألخص
ً
ً
النصف الثاني منه شهد تأثرا واضحا
فــي انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط والكثير
مــن األح ــداث الـتــي كــان لها أثــر سلبي
عـلــى أداء معظم األس ــواق الـمــالـيــة في
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وم ـن ـهــا م ــا أث ــر س ـل ـبــا على

األداء العام للسوق ،كما أن األداء العام
سـلـبــي لـلـبــورصــة الـكــويــت أق ــل بكثير
وذلك نتيجة حتمية لضعف المحفزات
ً
في االقتصاد الكويتي عموما وسوق
ً
األوراق المالية خصوصا.
وذكر بوخمسين أنه بنظرة سريعة
لـخـســائــر الـشــركــة فــإنـهــا فــي معظمها
ناتجة عــن انخفاض القيمة السوقية
في قيمة العقارات المملوكة للشركة،
وك ـ ــان ل ــذل ــك آث ـ ــار س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى قـيـمــة
موجدات الشركة خارج الكويت ،وهي
من العوامل التي ساهمت بنسبة كبيرة
ً
في زيــادة الخسائر المالية ،الفتا إلى
ً
أنه على الرغم من ذلك نالحظ تحسنا
ً
ملحوظا فــي مـقــدار الخسائر مقارنة
ب ــال ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،ب ـس ـبــب ان ـخ ـفــاض
الـقـيـمــة الـســوقـيــة ف ــي قـيـمــة ال ـع ـقــارات
الـمـمـلــوكــة لـلـشــركــة بــال ـخــارج بـمـقــدار
 1.5مليون ديـنــار ،إضــافــة إلــى ارتـفــاع
تكاليف العقارات والفندق بقيمة 350
ألف دينار ،إضافة إلى انخفاض قيمة
الدينار أمام الدوالر والدرهم اإلماراتي،
م ـمــا كـ ــان ل ــه آث ـ ــار سـلـبـيــة ع ـلــى قيمة
مــوجــودات الشركة بقيمة تقدر بـ 450
ألف دينار.
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األهلي الكويتي يوزع
الصندوق
ً
 %6.5أرباحا نقدية عن 2018
أداؤه تجاوز أداء مؤشر األسهم الكويتية
أعلن الصندوق األهلي الكويتي ،الذي
تديره شركة أهلي كابيتال لالستثمار،
ال ـ ـ ـ ــذراع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ل ـل ـب ـنــك األه ـل ــي
الكويتي ،توزيعات نقدية للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018بنسبة
 %6.5م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـصــاف ـيــة لــأصــول
( ،)NAVبما يعادل  54فلسا لكل وحدة
اسـتـثـمــار ،ويـحــق لـكــل حملة الــوحــدات
ب ــال ـص ـن ــدوق ،ك ـمــا ف ــي  1أب ــري ــل ،2019
استالم هذه األرباح.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أهلي
كــابـيـتــال لــاسـتـثـمــار مـحـســن الـحــربــي:
"ن ـحــن ف ـخ ــورون بـمــا حـقـقــه الـصـنــدوق
األهلي الكويتي من أداء جيد خالل السنة
المالية  ،2018وتوزيع هذه النسبة من
األرباح ،حيث تجاوز أداء الصندوق أداء
مؤشر األسهم الكويتية بنسبة ،%2.33
إذ بلغ أداء الصندوق  ،%7.49بينما بلغ
أداء المؤشر ."%5.16
وأض ـ ـ ــاف الـ ـح ــرب ــي" :لـ ـق ــد ت ــم إن ـش ــاء

هــذا الـصـنــدوق منذ أكـثــر مــن  16عاما،
ورغم مروره بدورات اقتصادية متقلبة
فــإنــه نـجــح فــي تحقيق أفـضــل الـعــوائــد
ل ـم ـســاه ـم ـيــه مـ ــن خ ـ ــال ت ــوف ـي ــر فــرصــة
جـيــدة لــاسـتـثـمــار فــي أسـهــم الـشــركــات
الـ ـم ــدرج ــة ب ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت بـطــريـقــة
متنوعة ومختارة ،كما يسمح الصندوق
للمستثمرين باالشتراك والتخارج بشكل
شهري".
والحد األدنى لالشتراك في الصندوق
هو  1000وحدة ،مما يتيح للمستثمرين
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـم ـب ــال ــغ ص ـغ ـي ــرة ن ـس ـب ـيــا،
ويـ ـه ــدف إلـ ــى تـنـمـيــة رأس الـ ـم ــال على
الـ ـم ــدى الـ ـط ــوي ــل ،م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
مستوى مقبول من المخاطر ،وتم طرح
الصندوق في فبراير  ،2003ولديه واحد
مــن أط ــول سـجــات األداء المتميز بين
مختلف الـصـنــاديــق الـتــي تستثمر في
بورصة الكويت.

إعادة افتتاح فرع «برقان» في «الكوت مول»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان إع ـ ـ ــادة
افتتاح فرعه الكائن في منطقة
الفحيحيل بموقع جــد يــد هو
"الكوت مول" ،برعاية وحضور
م ـ ـحـ ــافـ ــظ األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ال ـش ـي ــخ
فـ ــواز ال ـخــالــد ،وق ــد أعـ ــاد بنك
ب ــرق ــان وج ـ ــوده بــال ـكــوت مــول
ت ـح ــدي ــدا إلي ـم ــان ــه بــالــوصــول
إل ــى أكـبــر شــريـحــة ممكنة من
العمالء ،حيث يعتبر "الكوت
مــول" واحــدا من أكبر وجهات
التسوق والترفيه في الكويت،
كما يعد الفرع الجديد مالئما
الستقبال واستيعاب العمالء،
سـ ــواء الـمـقـيـمــون ف ــي منطقة
الفحيحيل والمناطق المحيطة
بها أو زائرو "الكوت مول".
وحضر حفل االفتتاح ،إلى
جانب محافظ األحمدي ،رئيس
مجلس إدارة بنك برقان ماجد
العجيل ،والرئيس التنفيذي –
الكويت رائد الهقهق ،وناصر
ال ـق ـي ـســي رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ك ـب ــار ال ـمــديــريــن
وال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي مـحــافـظــة
األحمدي وبنك برقان.
ولضمان راحــة العمالء ،تم
نـقــل حساباتهم الـحــالـيــة إلــى
الـفــرع الـجــديــد ،حيث يمكنهم
أداء ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات ا ل ـم ـص ــر ف ـي ــة

صورة جماعية للحضور
وا لـقـيــام بالمعامالت المالية
في الموقع الجديد.
وصـ ـ ــرح ال ـش ـي ــخ فـ ـ ــواز ب ــأن
"افتتاح فــروع عــديــدة للبنوك
الكويتية والعالمية في الكويت
إجماال ،وفي محافظة األحمدي
ع ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد ،ي ـعــزز
منظومة الخدمات المصرفية
والمالية في المحافظات".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم
فـ ـ ـ ــرع ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان الـ ـج ــدي ــد

ب ـت ـع ــزي ــز ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـمــال ـيــة
وال ـم ـصــرف ـيــة لـمــواطـنـيـنــا في
مـنـطـقــة األح ـ ـمـ ــدي" ،مـتــوجـهــا
بــال ـش ـكــر إلـ ــى رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة ومــوظ ـفــي الـبـنــك على
الجهود المبذولة النجاز هذا
ا ل ـف ــرع ،متمنيا لـهــم التوفيق
ول ـك ــل ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة فــي
مــوا كـبــة مستجدات الصناعة
المصرفية.
وق ـ ــال م ــاج ــد ال ـع ـج ـيــل" :إن

الـ ـ ـف ـ ــرع ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي مـنـطـقــة
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدي ي ـ ـع ـ ـكـ ــس الـ ـطـ ـل ــب
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــد عـ ـل ــى م ـن ـت ـجــات ـنــا
وخــدمــات ـنــا ،وي ـع ــزز مكانتنا
كبنك كويتي ديناميكي .نحن
ن ــواك ــب ال ـت ـق ــدم ،ح ـيــث تـهــدف
استراتيجية شبكة فروعنا إلى
تعزيز وتطوير تجربة العمالء
الـمـصــرفـيــة وتــأك ـيــد مكانتنا
الريادية .أود أن أهنئ محافظ
األح ـم ــدي عـلــى قـ ــراره اختيار

بـنــك بــرقــان كـشــريــك مــالــي من
شأنه تلبية احتياجات سكان
المنطقة".
ويلترم بنك بــرقــان بتقديم
مجموعة شاملة من الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن فــي
جميع أنحاء الكويت ،ويضم
شبكة قوية من الفروع ،تصل
إلــى  29فرعا بالكويت ،و186
فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وشمال إفريقيا وتركيا.

ُ
«التركية» تنظم حفلها السنوي لوكالء السفر

أقام مكتب الخطوط الجوية التركية
فــي الـكــويــت الـحـفــل الـسـنــوي الثامن
الـمـخـصــص لـتــوزيــع جــوائــز وك ــاالت
ً
السفر في الكويت ،تكريما لها على
مـ ــا ب ــذل ـت ــه مـ ــن دع ـ ــم وم ـس ــاه ـم ــة فــي
تــزايــد الطلب على الناقلة ،ولــدورهــا
األســاســي فــي النمو الـقــوي للشركة،
ً
بـ ـع ــد أن س ـج ـل ــت "ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة" نـ ـم ــوا
ً
م ـل ـحــوظــا بـنـسـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة في
حركة نقل المسافرين خالل عام .2018
أق ـ ـيـ ــم الـ ـحـ ـف ــل ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق وم ــرك ــز
مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــرات مـ ـيـ ـلـ ـيـ ـنـ ـي ــوم ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وحضره كبار الشخصيات المحلية
والـشــركــاء مــن الشركات والموظفين
ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة
الرئيسيين اآلخرين.
وخــال الحفل كرمت "التركية" 15
ً
وكالة سفر تقديرا لجهودها الكبيرة
في تعزيز حركة نقل المسافرين من
الكويت إلى وجهات السفر العالمية
البالغ عددها  307وجهات.
وحـ ـصـ ـل ــت وكـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـف ــر ع ـلــى

جـ ـ ــوائـ ـ ــزهـ ـ ــا ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى "إج ـ ـمـ ــالـ ــي
المبيعات" ،إذ احتلت وكالة "مجموعة
بودي للطيران" المركز األول ،وحلت
وكــالــة سـفــريــات ال ــدي ــرة فــي المرتبة
الثانية ،ونالت وكالة سفريات كومو
المرتبة الثالثة.
ومـنـحــت ج ــائ ــزة "أف ـض ــل مبيعات
لــدرجــة األع ـم ــال" لـ ـ "مـجـمــوعــة بــودي
للطيران" ،في حين نالت جائزة "أعلى
زي ـ ــادة م ـب ـي ـعــات" ل ـشــركــة "ال ـيــوســف"
وحصلت على المرتبة األولى ،تلتها
شركة "الخميس" في المرتبة الثانية،
أمــا جــائــزة "أفـضــل مبيعات للدرجة
االقتصادية" فكانت من نصيب وكالة
سفريات الديرة.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام
للخطوط الجوية التركية في الكويت،
محمد بالتو " :مــع دخولنا المرحلة
التالية من استراتيجيتنا الطموحة
للنمو ،مــا ز لـنــا ملتزمين بمواصلة
تعزيز تعاوننا مع جميع شركائنا من
وكاالت السفر ،انهم مفتاح نجاحنا".

جانب من التكريم
وتابع بالتو" :كما تعلمون ،شهد
عـ ــام  2019إط ـ ــاق وجـ ـه ــات جــديــدة
وافـتـتــاح الـمـطــار الـجــديــد ال ــذي طــال
انـتـظــاره وال ــذي سـيـكــون أكـبــر مطار

اقتصاد

فــي ال ـعــالــم ،وم ــن الـمـتــوقــع أن يخدم
ً
 200مليون مسافر سنويا ،بما يرتقي
بشكل كبير بتجربة العمالء".

إدارة األصول في «دويتشه بنك»
تبحث عن شركاء لزيادة أعمالها
أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة "دي دبليو إس" ،وهي ذراع إدارة
األصــول في مصرف دويتشه بنك إيــه جي األلماني ،أجــرت محادثات
مبدئية بشأن توحيد صفوفها مع شركات أخــرى من بينها مجموعة
"يو .بي .إس" و"إكسا إس إيه" و"أموندوي إس إي" ،في إطار مساعيها
لزيادة حجم أعمالها.
وذكرت المصادر أن "دي .دبليو .إس" تدرس خيارات متعددة ،بينها
الدخول في مشروعات مشتركة أو شراكات توزيع ،مضيفة أن المجموعة
ال تبحث عن سيناريوهات يترتب عليها أن يخسر البنك سيطرته على
مجموعة إدارة األصول التابعة له.
وأف ــادت وكالة بلومبرغ لألنباء أن أسهم "دي .دبليو .إس" تكبدت
خسائر جراء هذه التقارير ،حيث تراجعت قيمتها بنسبة  0.75بالمئة
في بورصة فرانكفورت ،بعد أن كانت ارتفعت في وقت سابق بنسبة 1.3
بالمئة .وذكرت "بلومبرغ" أن مجموعة أليانز األلمانية للتأمين من بين
الشركات المهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع "دي .دبليو .إس".
ويسعى الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي .دبليو .إس" أسوكا فورمان
إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات منذ توليه مهام منصبه في أكتوبر
الماضي .ويذكر أن حجم األصول التي تتولى المجموعة إدارتها منخفض
مقارنة بكثير من مجموعات إدارة األصــول الدولية األخــرى ،مما يثير
تساؤالت بشأن الحاجة إلى تعزيز حجم "دي .دبليو .إس" عبر وسائل
(د ب أ)
			
أخرى غير أساليب النمو التقليدية.
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« »KIBينال جائزة «أفضل بنك في تطبيق «بيتك» :تقييم  15.5ألف عقار ألفراد
وشركات وبنوك في 2018
المسؤولية االجتماعية في الخليج»
الفرحان :نستند إلى معايير مهنية بخبرات بشرية متميزة

من لجنة جوائز مجلة «وورلد فاينانس»
قال الجراح« :يشرفنا الحصول
على هذه الجائزة الجديدة
من نوعها ،والتي تعد بمنزلة
شهادة على ريادتنا ّ
وتميز
نشاطنا في القطاع المصرفي
المحلي والخليجي».

ً
ت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرا ل ـ ـج ـ ـهـ ــود م ــوظ ـف ـي ــه
وم ـ ـج ـ ـل ـ ــس إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وإدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الـتـنـفـيــذيــة ،حـصــل بـنــك الـكــويــت
الدولي « »KIBعلى جائزة «أفضل
بـ ـن ــك فـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية فــي الخليج» للمرة
األولــى في تاريخه ،ضمن سياق
ال ـجــوائــز الـتــي تمنحها «وورل ــد
فاينانس» ،المجلة األكثر شهرة
فـ ــي سـ ـ ــوق ل ـ ـنـ ــدن ،وال ـم ـخ ـت ـصــة
ب ــالـ ـش ــأن الـ ـم ــال ــي وال ـم ـص ــرف ــي،
ً
تكريما للمؤسسات وا لـشــر كــات
المالية واالستثمارية المتميزة
فـ ـ ـ ــي دول م ـ ـج ـ ـلـ ــس ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ــاون
الخليجي.
واستحق « »KIBهذه الجائزة
الجديدة مــن قبل لجنة الجوائز
في المجلة ،والتي تبذل العناية
ال ــواج ـب ــة وال ـشــام ـلــة لـلـتــأكــد من
اسـتـيـفــاء الـمــرشـحـيــن للمعايير
وال ـم ـق ــاي ـي ــس ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ب ـن ـ ً
ـاء
ُ
ع ـلــى ت ـصــويــت ط ـ ــرح ع ـلــى ق ــراء
المجلة ،حيث أجمعت اآلراء على
ا خـتـيــار البنك نتيجة استيفائة
للمعايير التي تؤهله للحصول
على هذه الجائزة ،والتي تتمثل
ف ــي م ــا حـقـقــه م ــن ن ـمــو مـسـتــدام
في ممارسات األعـمــال ،وتطوير
أداء موظفيه ،والمشاركة الفعالة
والمتميزة في نشاطات المجتمع.
وبهذه المناسبة ،صرح رئيس
مجلس إدارة البنك ،الشيخ محمد

محمد الجراح

ً
الجراح ،قائال« :يشرفنا الحصول
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـج ــدي ــدة
مــن نــوع ـهــا ،وال ـتــي تـعــد بمنزلة
ش ـ ـهـ ــادة ع ـل ــى ري ــادتـ ـن ــا وت ـم ـ ّـي ــز
نـشــاطـنــا فــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
ال ـم ـح ـلــي وال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وال ـس ـيــر
وفـ ــق م ـن ـه ـج ـيــة ن ــاج ـح ــة ورؤيـ ــة
ثاقبة عززت دورنا في االقتصاد
ً
الكويتي ،مما انعكس إيجابا على
تـحـقـيــق أه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
الجديدة التي تبناها البنك في
العام الماضي ،والتي تصب في
مصلحة رسالته المجتمعية ،من
خالل زيادة التركيز على العمالء،
وأن نكون شركاء ألفراد المجتمع
في كل جوانب حياتهم».
ً
«بناء على ذلك ،نجح
وأضاف

« »KIBفي تطوير برنامجه الرائد
للمسؤولية االجتماعية ،ليحقق
المزيد من التأثير اإليجابي على
الـمـجـتـمــع ،كـمــا واص ـل ـنــا تعزيز
الـتــزامـنــا تـجــاه مجتمعنا ،األمــر
ا ل ــذي انعكس على سمعة البنك
وعالقته مع البيئة من حوله».
وأوضح أن « »KIBحرص خالل
ع ــام  2018عـلــى تـغـطـيــة الـعــديــد
مــن الـقـضــايــا وال ـمــواض ـيــع التي
ترسخ دوره كمؤسسة مصرفية
وطـ ـنـ ـي ــة تـ ـحـ ـم ــل عـ ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا
مسؤولية االستثمار في مبادرات
المسؤولية االجتماعية المختلفة،
والتي تندرج تحت مظلة األركان
األرب ـعــة الــرئـيـسـيــة الـتــي يستند
ع ـل ـي ـهــا ب ــرن ــام ـج ــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي،
والتي تشمل :نشر الثقافة المالية
والمصرفية ،والتأثير اإليجابي
عـلــى الـمـجـتـمــع ،وت ـطــويــر حـيــاة
أفراد المجتمع ،إلى جانب تمكين
الشباب.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن «وورلـ ـ ــد
فاينانس» تختص بمنح جوائز
عالمية ،فضال عــن خبراتها في
تشغيل وتعزيز عــدد مــن برامج
ً
ال ـجــوائــز ال ـم ـعــروفــة عــالـمـيــا في
ال ـس ــوق ال ـعــال ـمــي ،ومــركــزهــا في
ال ـس ــوق ك ـم ــورد م ـع ـلــومــات رائ ــد
للمستثمر الخاص والعالمي ،مما
جعلها مقياسا سوقيا عالميا في
العديد من القطاعات والصناعات.

قال المدير التنفيذي للتقييم
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ف ـ ــي بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
الكويتي (بيتك) أحمد الفرحان،
انـ ــه ق ــد ت ــم خـ ــال  2018تـقـيـيــم
 15500ع ـق ــار ألفـ ـ ــراد وش ــرك ــات
وب ـن ــوك وم ــؤس ـس ــات حـكــومـيــة،
ت ـق ــدر قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة بنحو
 16مليار دي ـنــار ،مشيرا الــى ان
ال ـت ـق ـي ـيــم الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي «ب ـي ـتــك»
ي ـ ـ ـحـ ـ ــوز ث ـ ـقـ ــة ج ـ ـ ـهـ ـ ــات رسـ ـمـ ـي ــة
ع ــدي ــدة ،وال ـم ـك ــات ــب ال ـقــانــون ـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الحكومية ،واألفراد.
ويستند «بيتك» إلى المعايير
ال ــدول ـي ــة م ـثــل ال ـت ـك ـل ـفــة ونـسـبــة
العائد والبيع بالمثل ،باالضافة
الى االعــراف المحلية في تقييم
جـمـيــع ان ـ ــواع ال ـع ـق ــارات حسب
ال ــرأي التنظيمي واالس ـت ـخــدام،
مـ ــن خـ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـم ـيــزة
م ــن ال ـم ـقـ ّـي ـم ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن
ذوي الخبرة المهنية المتنوعة
والمعتمدين من وزارة التجارة
والصناعة.
وأك ــد ال ـفــرحــان ،فــي تصريح،
األهمية الكبيرة لنشاط التقييم
ال ـع ـق ــاري ف ــي ح ــرك ــة االق ـت ـصــاد
وأداء سوق المال تجاه الشركات
العقارية واالستثمارية ،والحفاظ
ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن فــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى والـ ـبـ ـن ــوك
والتحكيم بين االفراد ،إذ يعتبر

ال ـ ـع ـ ـقـ ــار م ـ ــن االص ـ ـ ـ ـ ــول ال ـق ـي ـم ــة
ومجاالت االستثمار الرئيسية.
وأشاد باالهتمام الذي يبديه
بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي ووزارة
ال ـت ـج ــارة ن ـحــو م ـتــاب ـعــة عملية
ت ـط ــويــر ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ال ـع ـقــاري ـيــن
ونشاط التقييم ذاتــه ،باالضافة
الى اتحاد مصارف الكويت الذي
ن ـظــم دورات تــدري ـب ـيــة لـتـعــزيــز
مهارات المقيمين وتطوير ادائهم
واط ــاعـ ـه ــم ع ـل ــى افـ ـض ــل وآخ ــر
ا لـمـعــا يـيــر المتبعة فــي التقييم
العقاري اقليميا وعالميا ،مما
يـعـمــق وجـ ــود ال ـم ـه ـنــة ويــرســخ
دورهـ ـ ـ ــا وأه ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي حــركــة
االقتصاد الوطني.
وقال إن «بيتك» يهتم بتطوير
نشاط التقييم العقاري من خالل
تدعيم اعمال االدارة بمهندسين
و مــو ظـفـيــن مختصين وتنظيم
دورات تــدريـبـيــة شــامـلــة لفريق
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن ،ي ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــون م ــن
خــالـهــا عـلــى ش ـهــادات مقيمين
دوليين ،كما يسعى الى توسيع
مجاالت التقييم لتشمل أنشطة
جديدة ذات نوعية خاصة مثل
المستشفيات والمصانع وغيرها
مــن خ ــال ال ـت ـعــاون مــع شــركــات
وجـهــات متخصصة ذات خبرة
في تقييم األصول االستهالكية.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ي ـع ـمــل
ف ــي م ـجــال تـقـيـيــم جـمـيــع ان ــواع

تكريم متطوعي «أسواق المال» في برنامج «إنجاز»
بمبادرة من جمعية إنجاز الكويتية،
وبــالـتـنـسـيــق م ــع مـكـتــب ال ـتــوع ـيــة لــدى
هيئة أس ــواق ال ـمــال ،تــم تـكــريــم موظفي
الهيئة المتطوعين في تنفيذ فعاليات
برامج التعاون المشترك بين الجهتين،
الخميس الماضي ،بمقر الهيئة.
ً
َّوتأتي هذه البرامج تنفيذا لعقد رعاية
موقع بين الجهتين في نوفمبر ،2016
توزعت على عدة مراحل امتدت لعامين
دراس ـي ـي ــن اس ـت ـهــدفــت ت ـعــزيــز مـقــومــات
الثقافة المالية ،ونشر الوعي المالي في
القطاع التعليمي ،وتحديدا في مرحلتي
التعليم المتوسطة والثانوية بمدارس
حكومية وخاصة من جميع المحافظات.
وقـ ـ ــد تـ ـن ــوع ــت ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــوع ــوي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـم ـن ـفــذة ب ـيــن بــرنــامـجــي
«ق ـ ــرارات ـ ــي ال ـم ــال ـي ــة ،وم ـ ـشـ ــروع ال ـع ـمــر»
للمرحلة المتوسطة ،وبرنامجي «التمويل
الشخصي ،ومخيم اال بـتـكــار» للمرحلة
الثانوية ،وأفضت إلى تنفيذ  192ورشة
ع ـم ــل ت ــوع ــوي ــة ن ـف ــذه ــا م ـت ـط ــوع ــون مــن
مـنـتـسـبــي الـهـيـئــة ف ــي  48م ــدرس ــة ،وتــم
فيها تأهيل نحو  2216طالبا وطالبة
في المرحلتين التعليميتين المتوسطة
والثانوية.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن تــوجــه الهيئة
لـتـنـفـيــذ م ـثــل هـ ــذه ال ـب ــرام ــج ال ـتــوعــويــة

تكريم متطوعي هيئة أسواق المال
المشتركة يأتي انطالقا من حرصها على
أداء دورها على صعيد تنمية المجتمع،
الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــا ج ـع ـل ــت مـ ــن «ال ـن ـه ــوض
بمستوى الثقافة المالية واالستثمارية
وال ـقــانــون ـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ــأس ــواق ال ـمــال
ل ــدى جـمـيــع ف ـئــات ال ـم ـج ـت ـمــع» ،كــإحــدى
أدوات التنمية المستدامة ،أحــد أهــداف
استراتيجيتها الحالية.
وت ــأت ــي هـ ــذه الـ ـب ــرام ــج أي ـض ــا ضـمــن
التوجهات االستراتيجية لمكتب التوعية،
المتمثل في «المشروع الوطني لتعزيز
الـثـقــافــة الـمــالـيــة» ،ال ــذي يعكف المكتب
على تنفيذه فــي الــوقــت الــراهــن ،والــذي

ُيـعــد ب ــدوره توجها استراتيجيا مهما
لـلـهـيـئــة ع ـلــى وج ــه ال ـع ـم ــوم ،بــاعـتـبــاره
ً
يؤسس لتجربة رائــدة إقليميا تتخطى
معه ال ــدور الـمـنــوط بالجهات الرقابية
ً
ع ــادة ،وال ــذي غالبا مــا يبقى فــي حــدود
أنشطة األوراق المالية والمستثمرين
واألش ـ ـخ ـ ــاص الـ ـم ــرخ ــص لـ ـه ــم ،بـشـتــى
فئاتهم وتصنيفاتهم ،ليستهدف شرائح
مجتمعية مختلفة ،السيما في القطاع
التعليمي ،بمراحله التربوية والجامعية.
كما يحمل المشروع الصفة الوطنية،
الستهدافه تأهيل األجـيــال الـقــادمــة من
الكوادر الوطنية ،تلبية الحتياجات سوق

العمل ،بما يتفق مع التوجهات التنموية
المستقبلية للدولة ،من خالل تزويدها
بالخبرات والمعارف المطلوبة ،للتوصل
إلى المخرجات التعليمية والمجتمعية
ً
المنشودة ،وفقا لبرامج تراعي التوافق
مع أحدث المعايير العالمية المطبقة.
وأع ــرب ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال بـهــذه
المناسبة عن تقديرها لممثلي «إنجاز»،
لتعاونهم في إنجاح توجهات التعاون
المشترك ،وأش ــارت فــي الــوقــت ذاتــه إلى
ً
قيامها حاليا بــاإلعــداد لمرحلة تعاون
جـ ــديـ ــدة مـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
توجهها الستكمال ما بدأت تنفيذه من

برامج مشروعها الوطني لتعزيز الثقافة
المالية واإلع ــداد لمبادرات جــديــدة ،في
إطــار هــذا المشروع االستراتيجي الذي
يمتد ألعوام قادمة.
ويتم اإلعداد لبرامج توعوية تستهدف
طلبة المراحل الجامعية ،بالتنسيق مع
إدارات وهيئات التدريس لدى العديد من
الكليات والجامعات الحكومية والخاصة،
إضافة إلى التحضير لمبادرات توعوية
مستقبلية؛ محلية ودولية ،سيتم إعالنها
ً
تباعا ،بالتزامن مع المراحل التنفيذية
للمشروع.

أحمد الفرحان

العقارات ذات االستخدام السكني
او الـ ـتـ ـج ــاري او االس ـت ـث ـم ــاري
وال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــي وال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت م ـثــل
ال ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
وال ـف ـنــادق وال ـمــرافــق الترفيهية
ومشاريع  BOTوحقوق المنفعة
وغيرها ،ويتميز «بيتك» بالعمل
ال ـم ــؤس ـس ــي ال ـم ـه ـنــي الـمـعـتـمــد
والقائم على الخبرة العريقة في
المجال العقارين باالضافة الى
الموثوقية والحيادية واالعتماد
ع ـلــى مـعــايـيــر وث ــواب ــت م ـحــددة
وش ـفــافــة ت ــوف ــر قـ ــدرا ك ـب ـيــرا من
االستقاللية عند اتخاذ القرار.
وأش ــار إل ــى أن «بـيـتــك» جهة
ت ـق ـي ـيــم م ـع ـت ـمــدة ل ــدي ـه ــا ق ــاع ــدة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات كـ ـبـ ـي ــرة وعـ ـن ــاص ــر

مساعدة اخــرى ،ابرزها القدرات
ا لـبـشــر يــة المتخصصة و جـهــاز
ف ـ ـ ـنـ ـ ــي «هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ـ ـ ــي وقـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــي
ومحاسبي» يقوم بعملية التقييم
الـ ـعـ ـق ــاري بـ ـن ــاء ع ـل ــى دراس ـ ـ ــات
وت ـ ـقـ ــاريـ ــر إداريـ ـ ـ ـ ـ ــة وه ـن ــدس ـي ــة
ومتابعة للسوق وتطوراته.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـف ــرح ــان عـ ــن ثـقـتــه
ب ـت ـط ــور اعـ ـم ــال ادارة الـتـقـيـيــم
العقاري في «بيتك» خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي ظ ــل ن ـم ــو وإقـ ـب ــال
ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ـق ـي ـيــم
الـعـقــاري ،وبما يتماشى مــع ما
ت ـت ـم ـتــع ب ــه م ــن ح ـص ــة ســوق ـيــة،
حيث تقدم افضل االسعار وفق
ال ئـحــة رسمية معتمدة ،وأعلى
مستويات االداء والتزام وجودة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـتـ ــي ج ـع ـل ــت «ب ـي ـت ــك»
الـ ــوج ـ ـهـ ــة ال ـم ـف ـض ـل ــة ل ـل ـت ـق ـي ـيــم
للشركات والمؤسسات الكبرى
والعقارات عالية القيمة والجودة
او الـمـتـعــددة االس ـت ـخــدامــات أو
ذات المساحات الكبيرة ،وكذلك
االف ـ ـ ـ ــراد وف ـ ــي حـ ـ ــاالت ال ـم ـي ــراث
والتخاصم والتخارج.

«وربة» يعلن أسماء الرابحين
الـ  5بسحوبات «السنبلة»
أعلن بنك وربة أسماء الفائزين الخمسة في سحب السنبلة
األسبوعي الــ ،15الخميس الماضي ،بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي البنك .وحصل كل رابح من العمالء
على  1000دينار ،وهم :عيد فهيد العازمي ،مبارك فالح الدوسري،
مشعل عبدالله فهد ،خالد هليل الحربي ،وفهدة محمد الشالحي.
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األمــوال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتـمــاشـيــا مــع رغـبـتــه بـتـطــويــر وتـحــديــث خــدمــاتــه وحـلــولــه
المصرفية ،بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة األكبر
ً
لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي
ّ
لـقــاه الـحـســاب ،يعيد «وربـ ــة» إط ــاق «الـسـنـبـلــة» بـحــلــة جــديــدة
ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية
أكبر ،حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العمالء ،لتصل
إلى أكثر من مليون دينار.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية على خمسة رابحين
 1000دينار لكل منهم ،ويتميز «السنبلة» في  2019بالسحوبات
الكبرى ( )Mega Drawsالتي تقام كــل ربــع سنة ،لتكشف عن
خمسة رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف دينار،
وأربعة رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح ،قام «وربة» بزيادة
الجوائز بسحب ال ـ  Mega Drawاألخير لعام  ،2019بإضافة
سيارتي الند كروز من نفس الفئة.

«زين» الشريك االستراتيجي للملتقى
اإلعالمي العربي الـ 16

جانب من المؤتمر الصحافي لإلعالن عن المؤتمر
أعلنت شركة زيــن شراكتها االستراتيجية
للملتقى اإلعالمي العربي بنسخته الـ ،16تحت
شـعــار «اإلعـ ـ ــام ...مـتـغـيــرات الـصـنــاعــة» ،الــذي
ينطلق الـيــوم فــي مــركــز الشيخ جــابــر األحمد
الثقافي ،ويستمر حتى الغد ،تحت رعاية رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
شــراكـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة للملتقى اإلعــامــي
العربي على مدى السنوات الثماني الماضية
تأتي من منطلق حرصها على تفعيل وتعزيز
مختلف الـجــوانــب اإلعــامـيــة والثقافية داخــل
المجتمع ،فالشركة فخورة بأنها شريك رئيسي
فــي نـجــاح هــذا الملتقى األب ــرز مــن نــوعــه على
مستوى المنطقة العربية ،خاصة أن «زين» من
الـمــؤسـســات االقـتـصــاديــة ال ــرائ ــدة فــي القطاع
الخاص ،ولما لهذا الجانب من تأثير كبير على
الـمــؤسـســات واألف ـ ــراد ،وال ــذي تـقــوم الشركات
من خالله بالتواصل مع أكبر عــدد ممكن من
شرائح المجتمع.
وبينت أن النسخة الـ 16من الملتقى تشهد
هـ ــذا الـ ـع ــام م ـش ــارك ــة أك ـث ــر م ــن  250إعــام ـيــا
عربيا و 150طالبا من كليات اإلعــام العربية
المختلفة ،ويشمل تنظيم  12جلسة حوارية
وورش عمل وندوات وحوارات مفتوحة بتواجد
ك ـبــار الـمـســؤولـيــن م ــن الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،منهم

وزراء خارجية ووزراء إعالم ومالك المؤسسات
اإلعالمية العربية وكبار مسؤوليها.
وأضـ ــافـ ــت أن هـ ــذه ال ـن ـس ـخــة ت ـش ـهــد اي ـضــا
مـ ـش ــارك ــة ن ـخ ـب ــة مـ ــن اإلع ــامـ ـيـ ـي ــن والـ ـكـ ـت ــاب
والصحافيين والمذيعين والفنانين ،إلى جانب
األكاديميين وأساتذة اإلعالم ،فضال عن اختيار
سلطنة عمان كضيف شرف لفعاليات الملتقى
هذا العام.
وأكدت «زين» أن مشاركتها في هذا الملتقى
بشكل سـنــوي تـبــرز مــدى الـتــزامـهــا بممارسة
مسؤوليتها اال جـتـمــا عـيــة ،فالشركة حريصة
على ممارسة دورهــا الريادي في التفاعل مع
المنتديات الفكرية والثقافية واإلعالمية التي
يعتبر هــذا الملتقى مــن أبــرزهــا فــي المنطقة
العربية ،حيث يعد واحدا من أضخم الفعاليات
ال ـتــي تـعـنــى بــالـن ـشــاط اإلع ــام ــي ال ـعــربــي في
المنطقة.
و بـيـنــت أن ا لـمـلـتـقــى يستضيف نـخـبــة من
اإلعالميين المتميزين والوزراء ورؤساء تحرير
ال ـص ـحــف الـمـحـلـيــة وال ـعــرب ـيــة وم ــدي ــري أكـبــر
المحطات الفضائية ،إضــافــة إلــى العديد من
الكتاب والمؤلفين والفنانين ورجــال األعمال
والشخصيات العامة وغيرهم ،من كل أوساط
العالم العربي ومنذ عام .2003

١٧
روسيا :نخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق «أوبك»
ةديرجلا
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«بي .بي» وشركاؤها يحصلون على مشروع نفطي عمالق في أذربيجان
قــال ألكسندر نــوفــاك وزي ــر الطاقة
ال ــروس ــي لـلـصـحــافـيـيــن ف ــي مــوسـكــو،
إن ب ــاده تـخـفــض إن ـتــاج الـنـفــط ،بما
يتماشى مــع اتـفــاق اإلن ـتــاج العالمي
ُ
المبرم بين منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) وحلفائها.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،قـ ــال م ـصــدر
بقطاع النفط ،إن إنتاج روسيا النفطي
بلغ نحو  11.24مليون برميل يوميا،
في الفترة بين األول من أبريل و 18من
الشهر نفسه.
واتفقت «أوب ــك» ومنتجون آخــرون
كبار للنفط بقيادة روسيا على خفض
إنتاج النفط  1.2مليون برميل يوميا
ً
اعتبارا من أول يناير ،لتحقيق التوازن
في السوق ودعم أسعار الخام.

وم ــن تـلــك الـكـمـيــة ،تـعـهــدت روسـيــا
بخفض اإلنتاج  228ألف برميل يوميا
من مستوى إنتاج أكتوبر  ،2018وهو
خــط األسـ ــاس لــات ـفــاق .وف ــي أكـتــوبــر
الـمــاضــي ،كانت روسـيــا تضخ 11.41
مليون برميل يوميا.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ,حـصـلــت شــركــة
النفط البريطانية العمالقة (بــي.بــي)
وشركاؤها على مشروع إلنتاج النفط
ب ـق ـي ـمــة  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ف ــي ش ــرق
أذربيجان األوسط.
يذكر أن هذا المشروع يمثل المرحلة
ال ـت ــال ـي ــة مـ ــن ح ـق ــل «أذاري شـ ـي ــراج»
البحري في المياه العميقة ألذربيجان
في بحر قزوين.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـ ـص ــل إنـ ـت ــاج

ال ـم ـشــروع إل ــى  100أل ــف بــرمـيــل نفط
يوميا ،ومن المنتظر أن يبدأ اإلنتاج
عام .2023
وت ـ ـقـ ــدر الـ ـش ــرك ــة إجـ ـم ــال ــي إن ـت ــاج
المشروع على امتداد عمره بنحو 300
مليون برميل خام.
ي ــذ ك ــر أن «أذاري شـ ـي ــراج لـلـمـيــاه
ال ـع ـم ـي ـقــة» م ـم ـلــوك ل ـكــل م ــن «ب ــي.ب ــي»
بنسبة  30.37فــي الـمـئــة ،و»س ــوك ــار»
بـنـسـبــة  25ف ــي ال ـم ـئ ــة ،و»ش ـي ـف ــرون»
بـنـسـبــة  9.57ف ــي ال ـم ـئــة ،و»إن ـب ـكــس»
بـنـسـبــة  9.31ف ــي ال ـم ـئــة ،وإيـكــويـنــور
 7.27ف ــي ال ـم ـئــة ،و»إكـ ـس ــون مــوبـيــل»
بنسبة  6.79في المئة ،و»تباو» بنسبة
 5.73فــي المئة ،و»إيـتــوتـشــو» بنسبة
 3.65في المئة ،وأخيرا «أونجك فيديش

ليمتد» بنسبة  2.31في المئة.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ,ق ـ ــال م ـس ــؤول
فــي شــر كــة النفط الفرنسية العمالقة
«تـ ـ ــوتـ ـ ــال» ،إن «الـ ـش ــرك ــة ت ـع ـت ــزم ب ــدء
تشغيل منشأة رقمية خالل األسابيع
المقبلة ،الستخدام تكنولوجيا الذكاء
الصناعي فــي إط ــار مـحــاوالت توفير
مئات الماليين من الدوالرات من نفقات
التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما».
ونـقـلــت وكــالــة «بـلــومـبــرغ» لألنباء
عـ ـ ــن أرن ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ــريـ ـ ــاك رئ ـ ـيـ ــس ق ـط ــاع
االس ـت ـك ـش ــاف واإلن ـ ـتـ ــاج ف ــي ال ـشــركــة
الفرنسية قوله امس األول ،إن استخدام
الذكاء الصناعي في مراقبة البيانات
الـجـيــولــوجـيــة سـيـســاعــد ف ــي تـحــديــد
إمكانات مناطق االستكشاف الجديدة،

ويـقـلــل ال ــزم ــن الـ ــازم لـلـحـصــول على
تراخيص العمل فيها.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
سـتـســاهــم أي ـضــا ف ــي تـحـقـيــق أقـصــى
استفادة ممكنة مــن الـمـعــدات ،وتقلل
تكاليف صيانتها.
م ــن نــاح ـي ـتــه ق ـ ــال ب ــات ــري ــك ب ــوي ــان
الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية،
إن المنشأة الرقمية ستضم مــا بين
 200و 300مـهـنــدس ،و«سننطلق من
نجاح المشروعات التجريبية للشركة
ف ــي ب ـحــر ال ـش ـم ــال» ،مـضـيـفــا أن هــذه
الخطوة ستكون أيضا وسيلة لجذب
«المواهب الشابة» في صناعة النفط.
ي ــذك ــر أن «تـ ـ ــوتـ ـ ــال» ،و«الـ ـف ــابـ ـي ــت»
الشركة األم لشركة خدمات اإلنترنت

والـتـكـنــولــوجـيــا األم ـيــركـيــة الـعـمــاقــة
(غوغل) وقعتا في العام الماضي اتفاقا
للتعاون المشترك فــي مـجــال تطوير
حلول الــذكــاء الصناعي المستخدمة
في تحليل البيانات الخاصة بطبقات
األرض السفلى.
وقال بريالك إن الشركة مع الشركة
األميركية ناجحة جدا.
ورغم تحسن أسعار النفط العالمية
بعد تراجعها الحاد في النصف الثاني
من  ،2014فــإن شركات النفط الكبرى
مازالت حريصة على الحد من اإلنفاق،
خــوفــا مــن ح ــدوث فــائــض فــي اإلنـتــاج
النفطي يــدفــع األس ـعــار إل ــى الـتــراجــع
ً
مجددا.
(رويترز -د ب أ)

«الكويتية» الناقل الرسمي للماراثون
الليلي التحاد المصارف

راع ذهبي إلنتاج جديد للمسرحية
«الخليج» ٍ
الغنائية «مذكرات بحار»

ف ــي إط ـ ــار حــرص ـهــا ع ـلــى دعـ ــم ال ـش ـبــاب
والرياضة ،واتباع نمط حياة صحي ،رعت
شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية سباق
الماراثون الليلي من تنظيم اتحاد مصارف
الكويت ،والمقام للسنة الثانية على التوالي
في مجمع مروج.
وشارك في الماراثون نحو  1000متسابق
من مختلف الجنسيات واألعمار ،بمسافة
ت ـصــل إل ــى  5ك ـي ـلــوم ـتــرات ،مــوزع ـيــن على
فئتين :األولــى للرجال واألخــرى للسيدات،
حيث يهدف الماراثون إلى دعم نمط الحياة
المثالية والصحية لكل أفراد المجتمع.
وشاركت الخطوط الجوية الكويتية في
تكريم الفائزين وتهنئتهم على حصدهم
المراكز األولى ،سواء للرجال أو السيدات،
كـمــا تــم تـكــريــم «الـكــويـتـيــة» عـلــى رعايتها
ودعمها لتلك الفعالية.
وعلى هامش الماراثون ،قال مدير دائرة
ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة واإلعـ ـ ــام ف ــي الـخـطــوط
الكويتية فايز العنزي إن «الكويتية» حرصت
عـلــى رع ــاي ــة ال ـم ــاراث ــون كـنــاقــل رس ـمــي لــه،
لـمــا لــه مــن أهـمـيــة فــي تطبيق سياساتها
للمسؤولية االجتماعية للشباب والرياضة،
حيث تعمل على دعم الرياضة لما لها من
آثـ ــار إيـجــابـيــة عـلــى ال ـص ـحــة ،وخـصــوصــا

يـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
الفعاليات الفنية من خالل رعايته
ال ــذه ـب ـي ــة إلنـ ـت ــاج ض ـخ ــم جــديــد
لـلـمـســرحـيــة الـغـنــائـيــة «م ــذك ــرات
ب ـح ــار» ،ف ــي مــركــز ال ـشـيــخ جــابــر
األحمد الثقافي.
ُ
وي ـع ـي ــد م ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـمــد
عرض «مذكرات بحار» في الفترة
من  24إلى  27أبريل الجاري ،ومن
 29أبريل إلى  2مايو المقبل ،وهي
محمد
مـلـحـمــة ال ـشــاعــر ال ــراح ــل ّ
الفايز والموسيقار الكبير غنام
الديكان ،بمشاركة الفنان القدير
ش ــادي الخليج ،وبــرؤيــة درامـيــة
مختلفة صاغها الروائي الشاب
س ـعــود الـسـنـعــوســي ،مستلهمة
من قصص وشخوص الماضي،
وم ـ ـ ـ ـ ّ
ـزودة ب ـن ـصــوص م ــن ديـ ــوان
«مــذكــرات بحار» للشاعر الراحل
محمد الفايز.
وطــوال فترة الـعــرض ،سيقوم
«الخليج» بتوزيع عدد من الهدايا
المميزة ،إلى جانب توافر جناح
مـ ـخـ ـص ــص لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــر ،وذلـ ـ ــك
لتوثيق ذكرى تجربتهم.

«الكويتية» تكرم الفائزات
السعي نحو تثقيف المجتمع لمثل هذه
الرياضات ،السيما أنها تتناسب مع جميع
األعمار والفئات.
وأشار العنزي إلى أن الماراثون امتازت
أج ـ ــواؤه بــالـمـتـعــة وال ـح ـمــاس والـمـنــافـســة
الرياضية بين مختلف الفئات ،األمر الذي
ساهم في نشر التوعية الصحية والرياضية
بين أفراد المجتمع.
وأضاف« :تقوم الخطوط الكويتية بدعم
وتشجيع الفعاليات التي ترتبط بالرياضة

والشباب ،حيث تعد عامال جيدا للتواصل
الدائم مع المجتمع الكويتي ،وضمن سعيها
للعمل عـلــى مـبــدأ ال ـشــراكــة مــع مؤسسات
الــدولــة والقطاع األهـلــي ،مــن خــال توطيد
العالقة في مثل هذه الفعاليات ،سعيا منها
نحو التبادل التجاري والتعاون المستمر،
وخـ ـص ــوص ــا أن ات ـ ـحـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف أح ــد
مؤسسات الدولة الرائدة في المجال المالي
والمصرفي ،ونحن ننظر بعين التقدير لهذه
االنشطة التي تقام من قبله».

«البترول الوطنية»:
السيطرة على حريق
في مصفاة األحمدي
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الوطنية الكويتية أنها تمكنت
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ح ــري ــق
م ـحــدود انــدلــع ظـهــر أم ــس ،في
وحــدة معالجة النفط المتبقي
ر قـ ـ ـ ـ ــم  41بـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاة مـ ـيـ ـن ــاء
األحمدي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي
ل ـل ـشــؤون اإلداريـ ـ ــة والـتـجــاريــة
الناطق الرسمي للشركة باسم
ال ـع ـي ـســى ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،إن فــريــق
اإلط ـف ــاء ال ـتــابــع لـلـشــركــة نجح
فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـح ــري ــق
ال ـ ــذي ص ـنــف م ــن ال ــدرج ــة رقــم
( )1محدودة الخطورة بسرعة
قصوى ودون وقوع أي خسائر.
وأكـ ــد الـعـيـســى أن عـمـلـيــات
اإلنـتــاج في المصفاة لم تتأثر
نتيجة هــذا الـحــادث العرضي،
ً
ـار على
الف ـتــا إل ــى أن الـعـمــل ج ـ ٍ
إع ـ ـ ــادة الـ ــوحـ ــدة إلـ ــى وضـعـهــا
الطبيعي والتحقق من األسباب
ال ـ ـتـ ــي أدت إل ـ ـ ــى ن ـ ـشـ ــوب ه ــذا
ال ـحــريــق لـضـمــان تــافـيـهــا في
المستقبل.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة
تحرص باستمرار على تعزيز
إج ــراء ات السالمة فــي مختلف
ال ـمــواقــع الـتــابـعــة لـهــا لضمان
س ــام ــة ال ـعــام ـل ـيــن والـمـنـشــآت
وانسيابية عمليات اإلنتاج وفق
برامجها المرسومة.

أحمد األمير

وبهذه المناسبة ،قال مساعد
الـمــديــر ال ـعــام إلدارة االت ـصــاالت
الخارجية في البنك أحمد األمير،
في تصريح« :كثيرا ما كان نشر
الـ ــوعـ ــي ب ــأه ـم ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
التراث الكويتي وتقاليده العريقة
ً
ع ـن ـص ــرا أس ــاسـ ـي ــا ف ــي بــرنــامــج
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ــذي
يتبناه بنك الخليج».
وأكد األمير أن البنك «يحرص

عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم ل ـم ـخ ـت ـلــف
األنشطة والفعاليات االجتماعية
ال ـم ـقــامــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـع ــام الـتــي
تسلط الضوء على هوية الكويت
وتقاليدها األصيلة .لذا يسعدنا

رع ــاي ــة ه ــذه الـمـلـحـمــة الــوطـنـيــة
الــرائ ـعــة لـلـشــاعــر ال ــراح ــل محمد
الفايز والموسيقار غنام الديكان».

ﺳﻴﺎرات ١٨
»ﺑﻮرﺷﻪ  ٧١٨ﻛﺎﻳﻤﻦ«...
ﺟﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺨﻄﻒ اﻷﻧﻈﺎر ﺑﺸﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ
دلبلا

•
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َ
ﺑﻤﺤﺮﻛﻲ ﺗﻮرﺑﻮ...
ﺑﻄﺮازﻳﻦ
ﻣﺘﻮاﻓﺮة
ً
أﻗﻮاﻫﻤﺎ  ٣٥٠ﺣﺼﺎﻧﺎ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﺠﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺨﻄﻒ اﻷﻧﻈﺎر ،ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻮرﺷﻪ ً»٧١٨
َ
ﻛﺎﻳﻤﻦ« ﺑﻤﺤﺮﻛﻲ ﺗﻮرﺑﻮ ،أﻗﻮاﻫﻤﺎ  ٣٥٠ﺣﺼﺎﻧﺎ ،ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ٧ﺳﺮﻋﺎت أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ
ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ  ١٠٠ﻛﻠﻢ/س ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  ٥ﺛﻮان
ﻓﻘﻂ ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺮدﻫﺎ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺪﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮي
ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻮرﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻮرﺷﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﻞ
ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺳﻄﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮك
ﻣ ــﻊ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ " 718ﻛــﺎﻳ ـﻤــﻦ" .وﻛ ـﻤــﺎ ﻫﻲ
اﻟﺤﺎل ﻣﻊ " 718ﺑﻮﻛﺴﺘﺮ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻓــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﺑـﻴــﻪ،
ﻳ ـﻨــﺪﻓــﻊ ﻃـ ــﺮاز " 718ﻛــﺎﻳ ـﻤــﻦ" وﺳـﻄــﻲ
ْ
ﺑﻤﺤﺮﻛﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺮك وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ْ
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ أﺳﻄﻮاﻧﺎت
ّ
ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻊ ﺷﺎﺣﻦ ﺗﻮرﺑﻮ.
ًّ
وﻳﻀﻤﻦ إﻋﺪاد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ،
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﻣـﻜــﺎﺑــﺢ أﻗ ــﻮى وﺻــﻮت
ﻣﺤﺮك ّ
ﺷﻴﻖ ،ﻣﺘﻌﺔ أﻛﺒﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة
ورﺷ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺔ ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺔ .وﺗ ـﻜ ـﺘ ـﻤ ــﻞ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ ﻋـﺼـﻔــﺖ ﺑــﺎﻟـﺴـﻴــﺎرة
ْ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
واﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﻲ .وﻣ ـﺜ ـﻠ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺎل ﻣﻊ
ﻃـ ــﺮازات  ،911ﺑــﺎت ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻮﺑﻴﻪ ﻓﻲ
ﺟﻴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮودﺳﺘﺮ.
وﺟﺎءت " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ" ّ
ﻣﺰودة ﺑﻤﺤﺮك
ّ
ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻦ  4ﺳﻠﻨﺪرات ﺑﺴﻌﺔ  2ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻊ ﺷﺎﺣﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﻘﻮة  300ﺣﺼﺎن
) 220ﻛﻴﻠﻮواط( ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ
ّ
 718ﻛ ــﺎ ﻳـ ـﻤ ــﻦ إس ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮك ﻣ ـﺴــﻄــﺢ

ﻣ ــﻦ  4ﺳ ـﻠ ـﻨــﺪرات ﺳـﻌــﺔ  2.5ﻟـﻴـﺘــﺮ ﻣﻊ
ﺷــﺎﺣــﻦ ﺗــﻮرﺑــﻮ ﺑ ـ "ﻫـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻦ
ً
اﻟـﻤـﺘـﻐـ ّـﻴــﺮة"  VTGﺑـﻘــﻮة  350ﺣﺼﺎﻧﺎ
) 257ﻛﻴﻠﻮواط(.
ﻫ ــﺬه اﻷرﻗـ ــﺎم ﺗﺸﻴﺮ إﻟ ــﻰ ﻗ ــﻮة أﻋﻠﻰ
ً
ﺑ ـ ـ  25ﺣ ـﺼ ــﺎﻧ ــﺎ ) 18ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮواط( ﻋــﻦ
ْ
اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وأﺿــﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻋــﺰم دوران أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻘﺪار  90ﻧﻴﻮﺗﻦ/
ّ
ﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ دورات ﻣﺤﺮك ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 2.000
د/د ،أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻗﻮة أﻋﻠﻰ ﻓﻮر
اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،وﻃﺎﻗﺔ دﻓﻊ أﻛﺒﺮ
ﻟﻤﺘﻌﺔ ﻗﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت.

أداء اﻟﺘﻮرﺑﻮ
ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣ ـﺤــﺮﻛـ ْـﻲ اﻟ ـﺘ ــﻮرﺑ ــﻮ  ،ﻳـﺴـ ّـﺠــﻞ
ﻃــﺮازا اﻟﻜﻮﺑﻴﻪ أوﻗــﺎت ﺗـﺴــﺎرع ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ـﻴ ـﺒــﺎن ﺑ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ
ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺎدي ﺑﻔﻀﻞ وﻇﻴﻔﺔ
"اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ" .Dynamic Boost
ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﺗـﺘـﺴــﺎرع " 718ﻛــﺎﻳـﻤــﻦ" اﻟ ـ ُـﻤ ـ ّ
ـﺰودة
ْ
ﺑ ـﻌ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺗ ـ ــﺮوس  PDKذات اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﻴــﻦ
ُ
و"رزﻣﺔ ﺳﺒﻮرت ﻛﺮوﻧﻮ" Sport Chrono
 Packageﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﻟﻰ  100ﻛﻠﻢ/س ﻓﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﻳﺠﻲ

ـﻮان )أﺳـ ــﺮع ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار 0.7
ﻏ ـﻀــﻮن  4.7ﺛـ ـ ٍ
ﺛﺎﻧﻴﺔ( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.2ﺛــﻮان )أﺳــﺮع ﺑﻤﻘﺪار
 0.5ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻟﻄﺮاز " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ إس" .أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ،ﻓﺘﺒﻠﻎ
 275ﻛﻠﻢ/س و 285ﻛﻠﻢ/س ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ْ
اﻟﺴﻴﺎرﺗﻴﻦ .وﻳﺤﻈﻰ "ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﺷﻪ
ﻟﻜﻠﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮازن"  PSMﻓﻲ ﻃﺮاز اﻟﻜﻮﺑﻴﻪ
اﻟﻌﺘﻴﺪ ﺑﻤﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "إﻋﺪاد
رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ"  Sport Modeﻳـ ّ
ـﻮﺳــﻊ ﻧﻄﺎق
ﺣ ــﺪود اﻟـﻘـﻴــﺎدة ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
ً
ﺟﺪا.
ْ
وﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﺧ ـﻔ ــﺾ ﺳ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﻴــﻦ
واﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻦ ﺗﻮرﺑﻮ ،ﻳﻨﺤﺼﺮ ّ
ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﻬﻼك " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ" ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻣﻊ ﻋﻠﺒﺔ
ﺗﺮوس  PDKﻓﻲ "دورة اﻟﻘﻴﺎدة اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة"  NEDCﺑﻤﻘﺪار  6.9ﻟﻴﺘﺮات100/
ﻛﻠﻢ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ إس"،
ّ
ﻓﻴﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣـﺤــﺮﻛـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺴــﻄــﺢ اﻟــﻮﻗــﻮد
ّ
ﺑﻤﻌﺪل  7.3ﻟﻴﺘﺮات 100/ﻛﻠﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻊ
ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺮوس .PDK

اﻟﻬﻴﻜﻞ
وﻟﻌﻞ إﻋــﺪاد ﻣﻄﻮر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ

ّ
ً
ً
ﻳــﻮﻓــﺮ اﻧﻌﻄﺎﻓﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ أﻛﺜﺮ وراﺣــﺔ
أﻓ ـﻀ ــﻞ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﺑــﺢ ﻣ ـﻘ ـ ّـﻮاة
ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻈــﺎم ﻛـﺒــﺢ ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟــﻼﺻـﻄــﺪاﻣــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ .ﻛـﻤــﺎ ﺣـﻈـﻴــﺖ ﻧﺴﺨﺘﺎ "718
ﻛ ــﺎﻳ ـﻤ ــﻦ" ﺑـﻬـﻴـﻜــﻞ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎري ﻣ ــﻊ "ﻧ ـﻈــﺎم
ﺑﻮرﺷﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ" PASM
ﺑﺄرﺿﻴﺔ أﻗــﺮب إﻟــﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻤﻘﺪار 10
ﻣﻠﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﻳﺎﺿﻲ اﺧﺘﻴﺎري
ﻟﻨﺴﺨﺔ "إس" ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻊ "ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﺷﻪ
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ" ﺑﺄرﺿﻴﺔ أﻗﺮب
إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻤﻘﺪار  20ﻣﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻛــﺎﻳـﻤــﻦ ﻗـﺼــﺔ ،ﻓﻔﻲ
ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ُﻣ ّ
ﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ
َ
ُﻣـﺴـﻬــﺐ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳـﺒــﻖ ﺳ ــﻮى اﻟﺴﻘﻒ
وﻏـ ـ ـﻄ ـ ــﺎء ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻷﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻔــﻲ
وواﺟﻬﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ.
ً
ً
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻧﺤﺘﻴﺎ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــﺪاﺧـ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﻮاء ﺗ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ .ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻌﺎر
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﻋــﺮ ﺿــﻲ
ﺑ ــﻮرﺷ ــﻪ " "PORSCHEﺛ ــﻼﺛ ــﻲ اﻷﺑ ـﻌ ــﺎد،
ﺼ ـﺒــﺎﺣـ ْـﻴــﻦ ﺧـﻠـﻔـ ّـﻴـ ْـﻴــﻦ
ﺑ ــﺎﻹ
ﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـ ّ
ْ
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑــﺰﺟــﺎج ﺷــﻔــﺎف وإﺿ ــﺎء ة ﻛﺒﺢ

ﺗﺠﺮﺑﺔ .

رﺑ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎط ،أﻣـ ــﺎ داﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓـﻘــﺪ
ﺟــﺎء ت ﻛﺎﻳﻤﻦ ﺑﻔﺮش "ﺳ ـﺒــﻮرتِ -ﺗﻜﺲ"
 Sport-Texﺟـ ـﻠ ــﺪ /ﻗـ ـﻤ ــﺎش ا ﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎري
ﻟﻄﺮازات  718ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ .ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻠﻮن
أﺳــﻮد أو ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻟ ــﻮان )أزرق
ﻏﺮاﻓﻴﺖ /ﻃﺒﺎﺷﻴﺮي(.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ ﻋـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ زودت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻳﻤﻦ
ﺑﻨﻈﺎم ﺑﻮرﺷﻪ ﻹدارة اﻻﺗـﺼــﺎﻻت PCM
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺣﺪات ﺗﻮاﺻﻞ ﺻﻮﺗﻴﺔ
و"ﻧﻈﺎم ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻤﻴﺰ" Sound Package
 Plusﺑﻘﻮة  150واط وﺗﺤﻀﻴﺮ ﻟﻮﺻﻠﻪ
ﺑ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﺟـ ـ ـ ـ ّـﻮال .ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ "ﻧ ـﻈ ــﺎم
ﺑ ــﻮرﺷ ــﻪ ﻹدارة اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت" ﺑ ــﻮﺣ ــﺪات
ّ
ﻣﻼﺣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺮﻓﻴﻪ واﺗﺼﺎل.

 ٦ﺳﺮﻋﺎت ﻳﺪوﻳﺔ
و ٧أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻃ ــﺮازا " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ" ﺑﻌﻠﺒﺔ ﺗ ــﺮوس ﻳﺪوﻳﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ  6ﺳﺮﻋﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻠﺒﺔ
ْ
ﺑﻘﺎﺑﻀﻴﻦ
ﺗﺮوس (Porsche Doppelkupplung (PDK
ﻣﻦ  7ﺳﺮﻋﺎت ﻛﺘﺠﻬﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎري.
ُ
وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ،ز ﱢودت PDK
ﺑــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ /إﻳ ـﻘــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮك اﻷوﺗــﻮﻣــﺎﺗـﻴـﻜـﻴــﺔ
اﻟﻤ ﱠ
ُ
ﻄﻮرة ُ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﺒﺎﻃﺆ
ْ
اﻟﺴﻴﺎرة ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ.

ﻛﺒﺢ اﻻﺻﻄﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺮاﻓﻖ أداء اﻟﺴﻴﺎرة اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﺑﺢ
أﻗﻮى ذات أﻗﺮاص ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻄﺮﻫﺎ  330ﻣﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و299
ﻣﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺧﺮة .وﺑﺎﺗﺖ " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ" ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵن ﻧﻈﺎم
ﻣﻜﺎﺑﺢ ﻃﺮاز "ﻛﺎﻳﻤﻦ إس"  Cayman Sاﻟﺴﺎﺑﻖ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ إس" ،ﻓﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻼﻗﻂ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻄﺮاز " 911ﻛﺎرﻳﺮا"  Carrera 911ﻣﻊ أﻗﺮاص أﺳﻤﻚ.
ﻛﺬﻟﻚ ّ
ْ
ﻧﺴﺨﺘﻲ " 718ﻛﺎﻳﻤﻦ" ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ
زودت ﺑﻮرﺷﻪ
ّ
ّ
ﻛﺒﺢ ﻟﻼﺻﻄﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻻﺻﻄﺪام
ً
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺒﺢ اﻟﺴﻴﺎرة أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث
ّ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ وﺳﺎدة اﻟﻬﻮاء.
اﺻﻄﺪام أوﻟﻲ

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت
ّﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ُ"رزﻣــﺔ ﺳﺒﻮرت ﻛﺮوﻧﻮ" اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ،
ً
ﻳﻮﻓﺮﺮ "ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﺷﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت"  PSMإﻋــﺪادا
ﻳﻮﻓ
ً
ـﻼ ُﻳ ـﻌ ــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ "ﺑ ــﻲ إس أم ﺳ ـﺒ ــﻮرت" PSM
ﻣـﺴـﺘـﻘـﻼ
ّ ،،Sport
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ّ
ّ
زر
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
Sport
"ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﺷﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت" اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﺴﻮل اﻟﻮﺳﻄﻲ ،وﺑﺎﺳﺘﻘﻼل
ً
أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻦ إﻋ ــﺪاد "ﺳ ـﺒــﻮرت ﺑ ــﻼس"
ُ
زﻣﺔ ﺳﺒﻮرت ﻛﺮوﻧﻮ" .وﻫﺬا
"رزﻣﺔ
ﻓﻲ "ر
ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟـﻠـﺴــﺎﺋـﻘـﻴــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ اﻻﻗ ـﺘــﺮاب أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﺣــﺪود أداء اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻘﺼﻮى،
أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻠ ـﺒــﺎت
ً
اﻟﺴﺒﺎق ﻣﺜﻼ.

اﻧﻄﻼق ﻗﻮي وﺛﺒﺎت ﻻ ﻳﻮﺻﻒ
ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ أﻣ ــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺒــﺎت ﺳــﻮى اﻟﺨﻀﻮع
أﻣﺎم اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮرﺷﻪ  718ﻛﺎﻳﻤﻦ ،ﻟﺘﺒﺪو ﺛﺎﺑﺘﺔ
رﻏﻢ ﻗﻮة ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ وﺳﺮﻋﺔ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﺷﻬﺪت ﺗﺠﺮﺑﺔ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼل
إﺟــﺎزة اﻷﺳـﺒــﻮع ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺻﻌﺒﺔ أﺑــﺮزﻫــﺎ أﻣﻄﺎر
وﺷ ــﻮارع اﻧــﺰﻻﻗـﻴــﺔ ،إﻻ أﻧـﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،أﺛﺒﺘﺖ أن ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.

واﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ــﻦ "ﻛ ــﺎﻳ ـﻤ ــﻦ" ﻳـﻌـﻨــﻲ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ
ﻣـﺤــﺮك  4ﺳـﻠـﻨــﺪرات ﺗــﻮرﺑــﻮ ،إﻻ أن ﻫــﺬا اﻟﻤﺤﺮك
أﺛﺒﺖ ﺧﻼل اﻧﻄﻼﻗﻪ اﻟﻘﻮي ،أﻧﻪ  6ﺳﻠﻨﺪرات وأﻛﺜﺮ،
ﻓﻔﻲ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺗﺴﺮق اﻷﻧﻔﺎس ﺑﺜﻮان
ﻟﻠﺼﻌﻮد ﺑﻘﺎﺋﺪﻫﺎ إﻟــﻰ ﺳــﺮﻋــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻹدراك دون اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺬﻟﻚ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ
ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺠﺒﺎر.
واﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺑــﻮرﺷــﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ

اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﺎن واﻟ ـﺜ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻖ ،إﻻ أن
ﻛﺎﻳﻤﻦ ،ﺧــﻼلل ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ،ﻟﻮﺣﻆ أﻧــﻪ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت
اﻟﺴﺮﻋﺔ ازداد اﻟﺜﺒﺎت واﻷﻣﺎن ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
ﺑــﻮر ﺷــﻪ ﺑﺜﺒﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﺗﻘﺪم اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺮاﺣﺔ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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اﺣﺘﻔﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﻫﺪت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺻﻤﻮد
ﺗﺤﺪث اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻼم
ً
ﺑﺎﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺳﻤﺮ اﻟﻤﻄﺮب اﻟﻜﻨﺪري ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ »ﻣﻨﻲ
ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ ﻟﻤﺼﺮ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻋﺎﻣﺎ ،ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﺣﺪث ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ »ﺧﻄﻮات اﻟﺮاﺣﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ،وﻓﻴﻨﻲ« إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ،
وﻋﺸﺎق اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﺑﺜﻼث ﻟﻴﺎل.
اﻟﺸﻴﻄﺎن« ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
وزﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرض،
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
واﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.

دﻳﻤﻲ ﻣﻮر ﺗﻜﺸﻒ أﺳﺮارﻫﺎ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ »«Inside Out
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ "ﻫﻮﻟﻴﻮود" ،ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ
ﺟﻌﺒﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دﻳﻤﻲ ﻣﻮر ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ّ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن دﻳﻤﻲ وﻗﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎق اﻷول
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣﺘﺮو"
ُ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ  9ﺳﻨﻮات ،وأﻋﻠﻦ اﻵن ﻓﻘﻂ إﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ  24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﺼﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮون ﻣﺬﻛﺮات اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻓﻴﻠﻢ ""Ghost
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺻﺮﻳﺤﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ" ،ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺑﺼﺮاﺣﺔ
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ
ﺑﻮاﻟﺪﺗﻬﺎ وأزواﺟﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.
وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋ ـﻨــﻮان ""Inside Out
أن دﻳﻤﻲ ﺻﺎرﻋﺖ اﻹدﻣ ــﺎن وﻣﺸﻜﻼت ﻣﻊ ﺷﻜﻞ اﻟﺠﺴﻢ وﺻﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻨﻮات ،ﻛﻞ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﺻﻴﺘﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ،وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻷم ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
ﻋﺎﺷﺖ دﻳﻤﻲ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ  16ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﺘﻤﺘﻬﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وﻣﻦ أول أدوارﻫــﺎ ﻓﻴﻠﻢ " St. Elmo’s FireوAbout
 ،"Last Nightﻟﻜﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ " "Ghostأﻣﺎم ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺳﻮﻳﺰي ﻛﺎن ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺠﻮﻣﻴﺔ.

أدﻳﻞ

وﺗﺰوﺟﺖ دﻳﻤﻲ ﺑﺒﺮوس وﻳﻠﻴﺲ ﻓﻲ  1987وأﻧﺠﺒﺖ ﻣﻨﻪ  3ﻓﺘﻴﺎت،
ﻫﻦ :روﻣﺮ وﺳﻜﻮت وﺗﺎﻟﻮﻻه ،واﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ زواج اﺳﺘﻤﺮ  11ﻋﺎﻣﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳــﺰاﻻن ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﻔﻞ ذﻛــﺮى زواﺟﻪ
اﻟـ 10ﻣﻦ إﻳﻤﺎ ﻫﻴﻤﻴﻨﻎ.
وﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﻌﺖ دﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺷﺘﻮن ﻛﻮﺗﺸﺮ،
ً
ً
وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ً 15
ﻋﺎﻣﺎ ،واﺳﺘﻤﺮ زواﺟﻬﻤﺎ  8ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل ،وﺗﺰوج أﺷﺘﻮن
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻴﻼ ﻛﻮﻧﻴﺲ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ أﺧﻴﺮاً
ﻓﺘﺮة زواج أﺷﺘﻮن ودﻳﻤﻲ ﺑـ "اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ".
ً
ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻮر ) 56ﻋﺎﻣﺎ( ﺗﺮﻛﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺟﻴﻨﻴﺮال ﻫﻮﺳﺒﻴﺘﺎل"  ،General Hospitalوﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ً
ﻓﻲ أﻓﻼم ﻋﺪة ﻻﺣﻘﺎ ،أﺑﺮزﻫﺎ " ،"Ghostو" ."A Few Good Menوﻫﻲ
ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
"ﺛﻮرن" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل.
ﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﺎ ﻋــﺎم  ،2010ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ
أﻋﻠﻨﺖ ﻋــﻦ ّ
ﻛﻮﺗﺸﺮ ،وﻗﺪ ﻃﻠﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ.

ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮراﻧﺲ

ﻣﺎدوﻧﺎ

أدﻳﻞ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ﻟﻮراﻧﺲ ﺗﻀﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت ﻣﺎدوﻧﺎ ﺗﺆدي ﺟﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ »«Billboard
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ زﻓﺎﻓﻬﺎ
ﺳﺎﻳﻤﻮن ﻛﻮﻧﻴﻜﻲ
اﻧﻔﺼﻠﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أدﻳﻞ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ رﺟﻞ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﺳــﺎﻳـﻤــﻮن ﻛﻮﻧﻴﻜﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗــﺎل ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ
اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل ﻛﺎرل ﻓﻴﺲ وﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎراﻧﺘﻨﻲ" :ﻟﻘﺪ اﻧﻔﺼﻠﺖ أدﻳﻞ
ً
وﺷﺮﻳﻜﻬﺎ .إﻧﻬﻤﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎن ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﺠﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺤﺐ.
ً
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﺎن داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻤﺎ،
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت".
ً
ً
وﻛــﺎﻧــﺖ أدﻳ ــﻞ ) 30ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺗــﺰوﺟــﺖ ﻛﻮﻧﻴﻜﻲ ﺳ ــﺮا ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2016ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ إﻧﺠﺎب اﺑﻨﻬﻤﺎ أﻧﺠﻴﻠﻮ.
واﺷ ـﺘ ـﻬــﺮت اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰة اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
ﺑﺄﻟﺒﻮﻣﺎﺗﻬﺎ " "19و" "21و"."25
)د ب أ(

ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـﻨ ـﻴ ـﻔــﺮ ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ
وﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻛ ــﻮك ﻣــﺎروﻧــﻲ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـﻘـﻔــﺺ اﻟﺬﻫﺒﻲ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻄﻠﻌﺔ .وﻗﺪ
رﺻﺪﺗﻬﻤﺎ ﻋﺪﺳﺎت اﻟﺒﺎﺑﺎراﺗﺰي وﻫﻤﺎ ﻳﺘﺠﻮﻻن ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻊ ﺳﻤﺴﺎر ﻋﻘﺎرات ،ﺑﻬﺪف ﺷﺮاء
ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ .وأﻓــﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑــﺄن زﻓــﺎف اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـ ّ
ـﻮﺳ ـﻌ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﺳـﻴـﻘـﺘـﺼــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻦ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻟﻮراﻧﺲ أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎروﻧﻲ ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ،وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺮض ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺔ ﺟﻠﻴﺪﺳﺘﻮن ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ،
ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﺷﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟــﻮاﺋــﺰ
" ،"Billboardأن ﻣـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﺒــﻮب ﻣ ــﺎدوﻧ ــﺎ ﺳـﺘــﺆدي
أ ﻏ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ا ﻟـ ـﺠ ــﺪ ﻳ ــﺪة " "Medellínﻣـ ــﻊ ا ﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨــﻲ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ "ﻣــﺎﻟــﻮﻣــﺎ" ،اﻷرﺑـﻌــﺎء  1ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺎدوﻧﺎ وﻣﺎﻟﻮﻣﺎ أﻃﻠﻘﺎ أﻏﻨﻴﺔ " "Medellínﻣﻨﺬ
ً
ً
ﻋﺪة أﻳﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻤﻄﺮب ﺣﻠﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﺗﺤﻘﻖ،
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮه ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ "إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻷﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﻠﻜﺔ
اﻟﺒﻮب .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎدوﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎ" :إﻧﻪ راﺋﻊ
ً
ﺟﺪا ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻐﺎدر اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وذو
أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ".

,
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ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺗﻴﻴﺮي ﻓﺮﻳﻤﻮ إن اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺨﺘﺎرة ،ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ.
وﺗ ـﺸــﺎرك أﺳ ـﻤــﺎء ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣﺨﻀﺮﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﻴﻦ ﻟﻮﺗﺶ وﺗﻴﺮﻳﻨﺲ
ﻣﺎﻟﻚ وﺑﻴﺪرو أﻟﻤﻮدوﻓﺎر واﻟﺸﻘﻴﻘﺎن داردﻳﻦ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ أﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪة.
وأﺿﺎف ﻓﺮﻳﻤﻮ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ" :ﺳﺘﺠﺪون
ً
ﻣ ـﺨــﺮﺟــﺎت وأﻓ ــﻼﻣ ــﺎ أوﻟـ ــﻰ ،وأﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ وزوﻣ ـﺒــﻲ
ً
ً
وﺗــﻼﻋـﺒــﺎ ﺟﻴﻨﻴﺎ ورﺳــﺎﻣـﻴــﻦ ورﺳ ــﺎﻣ ــﺎت وﻣﻐﻨﻴﻦ
وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﻃﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺎﻓﻴﺎ ﻋﻨﻴﻔﻴﻦ وﻗﻀﺎة
ﻧﺰﻳﻬﻴﻦ وﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ".
ً
وﻳﺸﺎرك  19ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ  14ﻣﺎﻳﻮ إﻟﻰ  25ﻣﻨﻪ،
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ أﻟﻴﺨﻨﺪرو
ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ إﻳﻨﻴﺎرﻳﺘﻮ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻜﻮﻳﻨﺘﻴﻦ ﺗﺎراﻧﺘﻴﻨﻮ ،وﻫﻮ
ً
ﻣــﺮﺗـﻘــﺐ ﺟ ــﺪا ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان "واﻧـ ــﺲ اﺑ ــﻮن اﻳ ــﻪ ﺗــﺎﻳــﻢ إن
ﻫﻮﻟﻴﻮود" ﻣﻊ ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ وﺑــﺮاد ﺑﻴﺖ،
ﻟــﻢ ُﻳــﺬﻛــﺮ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻓ ــﻼم اﻟـﻤـﺨـﺘــﺎرة؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺰال
"ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج" ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﺤﺘﻔﻆ
ً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺟﺎﻫﺰا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﺨﻀﺮﻣﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺄﻛﺪت
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻛﻴﻦ ﻟــﻮ ﺗــﺶ )82
ً
ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﺬي ﺷﺎرك  14ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن وﻓﺎز ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻳﺸﺎرك ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻴﻠﻢ "ﺳﻮري وي ﻣﻴﺴﺪ
ﻳﻮ".
وﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرك ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺎن
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اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺎن ﻟﻮك وﺟﺎن-ﺑﻴﺎر داردﻳﻦ ،اﻟﻠﺬان ﺳﺒﻖ
ﻟـﻬـﻤــﺎ أن ﻓـ ــﺎزا ﺑــﺎﻟـﺴـﻌـﻔــﺔ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ ﻛــﺬﻟــﻚ.
وﻳﺸﺎرﻛﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﻔﻴﻠﻢ "اﻟﺸﺎب أﺣﻤﺪ" ،اﻟﺬي
ﻳــﺪور ﺣــﻮل اﻧــﺰﻻق ﻣﺮاﻫﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺮف ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑـﻴــﺪرو اﻟـﻤــﻮدوﻓــﺎر اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ﻣــﻊ ﻓﻴﻠﻢ "أﻟــﻢ وﻣـﺠــﺪ" ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣــﻮل ﻗﺼﺔ
ﻣﺨﺮج ﺣﺰﻳﻦ ﻳﺠﺴﺪه أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪﻳﺮاس.
وﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي "The Dead Don't
 "Dieأو )اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻻ ﻳﻤﻮﺗﻮن( ﻟﻠﻤﺨﺮج واﻟﻤﺆﻟﻒ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟـﻴــﻢ ﺟ ــﺎرﻣ ــﻮش واﻟـﻨـﺠــﻢ ﺑـﻴــﻞ ﻣ ــﻮراي،
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓﻼم اﻟﻤﻮﺗﻰ اﻷﺣﻴﺎء
)اﻟــﺰوﻣ ـﺒــﻲ( ،وﻳـﺘــﻮﻟــﻰ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻮراي

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ ﻏﻮﻣﻴﺰ وأوﺳﺘﻦ ﺑﺘﻠﺮ وآدم دراﻳﻔﺮ
وداﻧﻲ ﻏﻠﻮﻓﺮ ،وﻫﻮ أﺣﺪث أﻋﻤﺎل ﺟﺎرﻣﻮش ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ،وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ أ ﻋـﻤــﺎ ﻟــﻪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1984وﺣﺼﺪ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻬﻤﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة.
وارﺗـ ـﻜ ــﺰ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ إﻟ ــﻰ ﻗ ـﺼــﺔ ﺣ ــﺐ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻣﻨﺬ
ﻋﺼﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﺻﻲ اﻟﺪﻣﺎء إﻳﻒ وآدم ،وﺗﺠﺮي
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋـ ّـﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺣﻤﺪان ﻋﺒﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺆدي
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

دﻳﻤﻲ ﻣﻮر

ﺛﻘﺎﻓﺎت ٢٠

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ :اﻟﻔﻨﺎن واﻷدﻳﺐ ﻫﻤﺎ ﻣﺮآة اﻟﻌﺼﺮ

ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺑﻌﻨﻮان »رﺣﻠﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮن واﻟﺤﺠﺮ«
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺗﺤﺪث اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻴﻦ ﻟﻤﺼﺮ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ
ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ،وزﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﻤﻌﺎرض ،واﺣﺘﻜﺎﻛﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.

اﻟﻜﺮﺳﻲ ﺳﺒﺐ
اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وﻫﻮ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺮاع

أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
)ﻛﺎب( ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﻤﻊ ﻻﻳﻒ
ﺳ ـﻨ ـﺘــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ،
ﻧ ـ ــﺪوة ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان "رﺣ ـﻠ ـﺘ ــﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻠﻮن واﻟﺤﺠﺮ" ،ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ
ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ،وﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوره اﻟ ـ ــﺮواﺋ ـ ــﻲ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻏﻠﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ،
ﻓ ــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻪ" :أﻧـ ــﺎ ﻛ ـﻨ ـﺤــﺎت إذا
ﻓ ـﻜــﺮت ﻓــﻲ ﻧـﺤــﺖ ﻗـﻄـﻌــﺔ ﻓﻨﻴﺔ،
ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺣﺎول ،ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،
اﺻﻄﻴﺎد اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻒ أﻣـ ـ ــﺎم
ﺗﻤﺜﺎﻟﻲ ،وأن ﻳﺘﻤﻌﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ﻻ أن ﻳ ـﻤــﺮ أﻣــﺎﻣــﻪ
وﻳﺬﻫﺐ".
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ" :اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﺴــﻢ
ﻏــﺎﻣــﺾ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟـﻠــﻮﺣــﺔ،
ﻓﻬﻲ ﻣﺴﻄﺤﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﺖ،
ﻓﺄﻧﺎ أﻗﻮم ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺘﻤﺜﺎل وأﻋﻤﻞ
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ،وأﻗ ـ ـ ـ ــﻮم ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ،
ﻓــﺎﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ﱠ
ـﺪي ،ﻓ ــﺄﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ــﻊ أن أﺑ ـﻨ ــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ــﺎل ﺑ ـ ـﺴـ ــﺮﻋـ ــﺔ ،وإﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻋﺎدة
إذا ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺘﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﻃﻴﻦ أو
ﺟﺒﺲ أﻗــﻮم ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ،وﻓﻲ
اﻟـﻴــﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻟــﻢ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ
اﻟﺘﻤﺜﺎل أﻗﻮم ﺑﺘﻜﺴﻴﺮه وﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ"ز
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻻ أﻗـ ـ ــﻮم ﺑـﺼــﺐ
اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا ﻛﻨﺖ ﻣـﺘــﺄﻛــﺪا أن
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺴﻢ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ
اﻟ ـﻨ ــﺎس أﺛ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ،ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻛﺒﻴﺮ
أن ﻳ ـ ــﺄﺧ ـ ــﺬ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن وﻳ ـﻌ ـﻄ ــﻲ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺴﺎﻋﺪك ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻮن واﻟﺨﻂ".

»اﻟﺮﺣﻴﻞ«
وﺳﺄل ﻓﺮﻏﻠﻲ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـ ــﻦ ﺳـ ـﺒ ــﺐ ﺗ ـﺴـﻤـﻴـﺘــﻪ
ﻣـﻌــﺮﺿــﻪ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــ"اﻟــﺮﺣ ـﻴــﻞ"،
ﻓــﺄﺟــﺎب" :إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﱠ
ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،

وﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﻮرات ،وأﻧـ ـ ـ ــﺎ أﺣ ــﺪ
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﻴــﻦ ﺑـ ــﺄن أﺿـ ــﻊ ﻧﻔﺴﻲ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪث ،ﻷﻧـﻨــﻲ ﻓﻨﺎن،
وأﻗــﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﺣــﺪاث ﱠ
ﻣﺮت،
ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑــﺪ أن أﺳﺠﻞ اﻷﺣــﺪاث
اﻟ ـﻤ ــﺄﺳ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣـ ــﺮت ﻋﻠﻰ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻣــﻦ ﺣــﻖ ﻛﻞ
ﻓﻨﺎن أو أدﻳــﺐ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺬه
اﻷﺣﺪاث ،ﻓﺎﻟﻔﻨﺎن واﻷدﻳﺐ ﻫﻤﺎ
ﻣﺮآة اﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﺪوﻧﺎن
وﻳﺴﺠﻼن".
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻓــﻲ
ﻣﻌﺮض "اﻟﺮﺣﻴﻞ" إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ "أﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ أﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮوا
ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻐــﺰو ،اﻟــﺬي ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ
وﺗﺄﻟﻤﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ،وﻗــﺪ ﱠ
دوﻧــﺖ
ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ اﺷـﺘـﻤـﻠــﺖ
ﻋﻠﻰ ﺟــﻮا ﻧــﺐ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻴﺎل أﻳﻀﺎ".
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن ﺳ ــﺎﻣ ــﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ،أﻧﻪ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻜﺮﺳﻲ ،اﻟﺬي
"ﻫـ ــﻮ ﺳ ـﺒــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺋــﺐ ﻛـﻠـﻬــﺎ،
ﻓـﻬــﻮ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻟـﻠـﺼــﺮاع واﻟ ـﻨــﺰاع،
وﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﻼك
اﻷﻣــﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻜﺮﺳﻲ ﺻﻌﺐ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
أﺻـ ـﻌ ــﺐ ،واﻟ ـﺒـ ـﻘ ــﺎء ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ُﻳـﻌــﺪ
اﻷﺻ ـﻌــﺐ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟﻢ
ﻳﻀﻊ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض ،ﻟﻜﻨﻪ وﺿﻊ رﻣﻮزا
وأﺷ ـﻴــﺎء ﺗــﻮﺻــﻞ ﻟﻠﻬﺪف اﻟــﺬي
ﻳـ ــﺮﻳـ ــﺪه ،وﻋـ ـﻠ ــﻖ" :اﻷﻟ ـ ـ ـ ــﻮان ﻓــﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺣﺎت أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا".
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ذﻛـ ــﺮ
اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم
ﺑـﻌـﻤــﻞ " "Figureﻓ ــﻲ اﻟـﻠــﻮﺣــﺔ
واﻟﺘﻤﺜﺎل ،و"آن اﻷوان أن أﻧﺘﻘﻞ
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ،
وأﻗﻮم ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﺑﺴﻂ ﻣﺎ
ﻳ ـﻜــﻮن ،ﻋـﻠــﻰ أن أﻇ ــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ اﻟـ ـ ــﺬي ﺑـ ـ ــﺪأت ﺑــﻪ
ﻣـﻨــﺬ  40ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻓــﺄﻧــﺎ اﺷﺘﻐﻠﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﺗﻤﺎﺛﻴﻠﻲ وﻟﻮﺣﺎﺗﻲ".
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺗ ـﺤ ــﺪث
اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ

اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ

د .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ رﻣﻀﺎن

ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻓﺮﻏﻠﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺪوة

أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺤﺖ
أﻓﻀﻞ

إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ،وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻔﺮﺗﻪ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،وﻋ ــﻦ أﺳـ ـﺘ ــﺎذه ﺟـﻤــﺎل
اﻟ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـ ــﺮف ﻓــﻲ
ذﻟ ــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﻨﺤﺖ،
"ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﺤ ـﻈ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن
اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ أﺣﺪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ" ،أﻣﺎ
ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻣـﺨـﺘــﺎر ﻓـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن ﻫﻮ
اﻟﺮﻛﻴﺰة واﻷﺳــﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺤﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي" .واﺳ ـﺘــﺬﻛــﺮ رﺣﻠﺘﻪ
إﻟ ــﻰ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎ آﺧــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ،
ﺣﻴﺚ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﺣﺘﻮت
ﻋﻠﻰ " ،"installationواﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ .وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﻃــﻮال
ﻓﺘﺮة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﺎن ﻳﺰور
اﻟـﻤـﻌــﺎرض ،وﻳﺤﺘﻚ وﻳﺘﺒﺎدل
اﻵراء ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺎر

واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ،واﻟﺘﻘﻰ
اﻟﻨﺤﺎت ﺟــﻮرج ﺳﻴﺠﺎل ،أﺣﺪ
ﻣﻄﻮري اﻟﻔﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :اﻟ ـﻔ ــﻦ ﻫ ــﻮ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ،
اﻟﻔﻦ ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأي
ﻣﻜﺎن ﺗﻀﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮم
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ ،واﻟﺘﻤﺜﺎل
ﻛﺬﻟﻚ".
وﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺤﺖ ،ﻗﺎل
اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ" :أﺗﻤﻨﻰ
أن ﻳﺤﻘﻖ رواﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت،
وأن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻨﺤﺖ".

ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﻧﺤﻦ ﻧﺠﺘﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ
أ ﻏـﻤـﻀـﻨــﺎ أ ﻋـﻴـﻨـﻨــﺎ ﻋــﻦ أي إ ﻳ ـﺠــﺎ ﺑ ـﻴــﺔ ،و ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮت ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط .رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﺎدﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺒﻂ
ﺷـﺨــﺺ ،ﻟـﻜــﻦ ا ﻟـﺨـﻄــﻮرة ﻓــﻲ أن ﻳـﺤـﺒــﻂ ﺷـﻌــﺐ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،ﻣﻦ ﺗﺨﺒﻂ
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﺮاﺷﻮﺗﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻷﺷ ـﺨــﺎص ﻛــﻞ ﻣــﺆﻫــﻼﺗـﻬــﻢ
اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﻢ ،وﻋﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،
وﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻹ ﺳ ـﻜ ــﺎ ﻧ ـﻴ ــﺔ وا ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﻒ اﻹداري ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣــﺮا ﻓــﻖ
اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻓﺴﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،و ﻣــﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺑﻜﻞ
ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وأ ﻛـﺜــﺮ ،إﻻ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
وﺗـﻀـﺨـﻴـﻤـﻬــﺎ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻷﺻﺤﺎب .وﻣﻊ اﻷﻳﺎم ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ وﺟﺪاﻧﻨﺎ أن ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻻ
ﻳﻌﺮف ﺳــﻮى اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،وأن ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﺳﺘﺰداد
وﻳـﺼـﻌــﺐ إﺻــﻼﺣـﻬــﺎ وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻧـﺼــﺎب ﺑــﺈﺣـﺒــﺎط ﺟﻤﻌﻲ
ﻳـﺴــﺮق ﻣـﻨــﺎ روح اﻟـﺘـﻔــﺎؤل ،وﻳـﻘـﺘــﻞ روح اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﻟــﺪى
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب .وإذا ﺳـ ــﺎدت ﻣ ـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ــﺮوح ﻟ ــﺪى اﻟـﺸـﻌــﺐ
ﻓ ــﺬﻟ ــﻚ أﺧ ـﻄ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐ ــﺰو اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ،ﻓـﺴـﺘـﻬـﺒــﻂ اﻟ ــﺮوح
اﻟـﻤـﻌـﻨــﻮﻳــﺔ ،ورﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﻔـﻜــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟــﻮاﻋــﺪ ﻓﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ﺑــﺎﻟ ـﻬ ـﺠــﺮة واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺎرج،
وﺗ ـﻔ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎء ات ﻣ ــﻦ أﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻬــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
ﻟ ـﻌــﺰوف ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرﻳــﻦ ﻋــﻦ اﻻﺳـﺘـﺜ ـﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد
ﻟ ـﻌــﺪم اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم .ﻟ ــﺬا ﻧـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺻـﺤــﻮة
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺟــﺪﻳــﺎ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻹداري .وﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧــﺮ
ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻧﺠﺎزات ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻢ ﻧﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﻨﺎك
ﻧـﻘـﻠــﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟ ـﻄــﺮق ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﻧﺠﺰﻧﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻤﻔﺎﺧﺮة ﺑﻬﺎ ،واﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﻔﺨﺮة ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻤﻴﺰه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ،وﺗﺠﻬﻴﺰه ﺑﺄﺣﺪث ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻴﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ .وﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣــﺮﻛــﺰ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣـﻤــﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻤﻌﻤﺎره اﻟﻤﻤﻴﺰ وﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ وأﺳﻠﻮب
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ،
ا ﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض
وﻣﺘﺎﺣﻒ .وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ
اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎص ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزات ﺑﻠﺪه،
و ﻳـﺘـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﺗـﻤـﻴــﺰ ﻫــﺎ ،ﺣـﺘــﻰ ﺗــﺮ ﺗـﻔــﻊ رو ﺣــﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ،وﻳﺤﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻛﺸﻒ
اﻟ ـﻤ ــﺰورﻳ ــﻦ ﺗـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﻢ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻀــﺎء ﻟ ـﻜــﻲ ﻳـﻨــﺎﻟــﻮا
ﺟ ــﺰاء ﻫ ــﻢ .ﻣــﺎ ﻧــﺮﻳــﺪه ﻋ ــﺪم اﻟـﺘـﺴـﺘــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻜــﺎﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻞ
واﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ،ﺑــﻞ ﻛـﺸـﻔـﻬــﺎ ﻛـﺨـﻄــﻮة أوﻟ ــﻰ ﻟــﻺﺻــﻼح ،وﻟـﻜــﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻧﻨﻌﻢ ﺑﻪ ،وأﻣﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
وﺳ ـﻘ ــﻒ ﻣ ـﻌ ـﻘ ــﻮل ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ،وإﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى .ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻐﺒﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.

إﺻﺪار
ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ

ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺛﻨﺎء اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻷﺧﻴﺮ

»ﻗﺼﺔ ﺣﻠﻢ« اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻟﺴﻨﺎء أﺑﻮﺷﺮار

ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ

●

ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

ﺻــﺪرت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋــﻦ دار اﻟـﻤـﻌــﺎرف ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،اﻟــﺮواﻳــﺔ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻸدﻳﺒﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺳﻨﺎء أﺑﻮﺷﺮار ،ﺑﻌﻨﻮان
"ﻗﺼﺔ ﺣﻠﻢ".
وﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺔ اﻣﺮأة ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة
وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺤﻮل ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻔﻘﺪ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺪ
اﻟﻤﺎدي اﻟﻜﺎﻣﻞ وإﻳﺠﺎد ا ﻟــﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮي ،وإﻳﺠﺎد اﻟﺬات
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷز ﻣــﺎت واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺒﺎ وﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﻦ ﻳﻔﻘﺪون ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻓﺎﻟﺜﺮاء اﻟﻤﺎدي
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻮي ،ﻓﺎﻷول ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ وﻗﺪ ﻳﺰول،
وﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺛﺮاء روﺣﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ؛ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﺎوم وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ رﻏﻢ
ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﺑﻄﻠﺔ ا ﻟــﺮوا ﻳــﺔ ﺗﺘﺠﻪ إ ﻟــﻰ ﺗﺼﻮف رو ﺣــﻲ وﻧﻘﺎء ﻓﻜﺮي
ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت وﺗﺆﻣﻦ ﺑﻌﻤﻖ ﺑﺄن ﺣﻠﻤﻬﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ،ﻟ ـﻘــﺪ ﻋ ــﺎﺷ ــﺖ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻢ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﺗـﻌـﻴــﺶ
وﺟﻮده ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،آﻣﻨﺖ ﺑﺄن اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻗــﺪ ﻳــﺮ ،وأن ﺗـﻠــﻚ ا ﻟ ـﻘــﺪرة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ آﻣﻨﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ذرة ﺑﻜﻴﺎﻧﻬﺎ ،وﺣﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟـﺤـﻠــﻢ اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪ ،ﻟــﻢ ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﻨــﺪ ﺟـﻤــﺎﻟــﻪ وروﻋـﺘــﻪ،
ﺑﻞ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺨﺎﻟﻖ ا ﻟــﻮدود ا ﻟــﺬي ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻠﻖ
ﻛﻞ أﺑﻮاب اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻇﻬﺮه وﻳﺮﺣﻞ ،ﻓﺮﺣﻤﺘﻪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
وﺗﻨﺎدي اﻟﺒﻌﻴﺪ.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻼم ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ »ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن«

ً
ً
ﺳﻴﻨﻈﻢ ﻋﺮﺿﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ
اﺳﺘﻐﺮق ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻼم
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﺣﺪث ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ »ﺧﻄﻮات
اﻟﺸﻴﻄﺎن« ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺳﻴﺸﺎﻫﺪ
ﻣﻔﺎﺟﺂت
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ

ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻌﻮد
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻤـﺴـﻠــﻢ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﻓﻲ
ﺟﻌﺒﺘﻪ ﻋـﻤــﻞ ﻣـﺴــﺮ ﺣــﻲ أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ "ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن"،
اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻃــﻮال اﻟـﻌــﺎم ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ أدوات ﻣﺴﺮﺣﻪ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺨ ـ ــﺮوج ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر
ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﻜـﻨـﻴــﻚ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮﻋـ ـ ــﺐ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك واﻗﻌﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟـﺸـﻴـﻄــﺎن ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺎت
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺳ ـﺘ ــﺪﻫ ــﺶ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺒــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻴــﻦ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻵﻧﻴﺔ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺨ ــﺮج
"ﺧ ـﻄــﻮات اﻟـﺸـﻴـﻄــﺎن" ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺴﻠﻢ إن ﻫـﻨــﺎك ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻞ
ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮح ﺿ ـﺨ ــﻢ
ﻓـ ــﻲ إﺣ ـ ـ ــﺪى ﺻ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ،ﺣﻴﺚ
وﺻ ــﻞ ﻛــﻢ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺪات
واﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎرج ،وﺗــﻢ
ﺷـﺤـﻨـﻬــﺎ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣـﻴـﻨــﺎء
اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح.
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺴﻠﻢ أن اﻟﻔﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺸﺮف
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﺮاﻫﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ
ﻣﺴﺮح اﻟــﺮﻋــﺐ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل آﻟﻴﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﺟﺎﻫﺪة وﻫﺒﺔ و»إرادة اﻟﺤﻴﺎة«
ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
"ﻳﻮﺗﻴﻮب" وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،أﺻـ ـ ـ ــﺪرت
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺟــﺎﻫــﺪة
وﻫ ـﺒــﺔ أﻏـﻨـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣﻨﺬ
ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ،وأﻫــﺪﺗـﻬــﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،وﻟﻌﺸﺎق اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻤﺎل.
اﻷﻏ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ أﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎﻧـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﻗـ ــﺪ
ﺟﺎﻫﺪة وﻫﺒﺔ
اﺧ ـ ـﺘـ ــﺎرﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺪة
"إرادة ا ﻟـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎة" ﻷ ﺑ ـ ــﻲ
اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ ،وﻗــﺎم ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻸورﻛﺴﺘﺮا اﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎن ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ وأ ﻳـﻤــﻦ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻫﺬا ،وﺗﻀﻊ وﻫﺒﺔ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
)أرض اﻟﻐﺠﺮ( ،اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻞ ﺿﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻲ  2أﻏﺴﻄﺲ.

اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺤﻼﻧﻲ ﱠ
ﺻﻮر أﻏﻨﻴﺘﻪ
اﻷوﻟﻰ »ﻋﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮا«

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن
ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﻋ ـ ـ ـ ــﺮض ﺧ ـ ـ ـ ــﺎص ﻟ ـﻜ ــﻞ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻛﻞ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻛﻞ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح ،وﺳﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﻋﺮض
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.

ﻏﻴﺎب وﻋﻮدة
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻢ أن
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن"
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻋـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺐ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري ،وإﻋـ ـ ـ ــﺪاد وﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌﻠﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻴﺦ دﻋﻴﺞ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺎﻧﻲ
أﻳﻀﺎ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ أﻳﻀﺎ ﻋــﻮدة اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟ ـﺸ ــﺮاح ﺑـﻌــﺪ ﻏـﻴــﺎب
 5ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻣﺴﺮح اﻟﺴﻼم،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن آﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ
ﺟﻤﻌﻬﺎ وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻫ ــﻲ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ "ﻓ ــﻦ رن" ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻣﺮام ،وﺷﻴﻼء ﺳﺒﺖ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ،وﻣ ـﺸ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺎﻳ ــﻊ،
وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻄ ــﻲ ،وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ

اﻟـﺤـﻤــﺎدي ،وﻓـﻬــﺪ ﻟﻴﻠﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛـ ــﻢ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ.

ﻛﻮادر أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺸﺎب أن
أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل
ﺻﺮاع اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن،
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎول ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة ،وﺗﺄﺛﻴﺮ
ذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ ارض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ،ﻛﻤﺎ
ﺗــﻢ ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ ﻫ ــﺬا اﻟـﻜــﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣــﻊ ﻧــﺺ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
اﻟﺴﻮداء.
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻧــﺮاﻫــﻦ داﺋـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻤـﺴـﻠــﻢ
ﻛـ ـﻤ ــﺆﺳ ــﺲ ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺐ،
وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮف ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮره ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪا،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻳﺘﻮ اﻧﺘﺼﺎر
اﻟﺸﺮاح وﻣــﺮام ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧ ـﺸ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
وﺟ ــﻮد اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺷ ـﻴــﻼء ﺳﺒﺖ
وﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻛﺘﻴﺒﺔ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻓ ـ ــﻖ وﻫ ـ ـ ــﺬا
اﻟﻌﺮض اﻟﻜﺒﻴﺮ".

ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ

اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح

٢١

ﻣﺰاج

ﺷﻴﻼء ﺳﺒﺖ

وﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن

اﻟـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ﻟـﻠـﻜـﺒــﺎر
ﻓـﻘــﻂ ،ﻓـﻘــﺪ ﺗــﻢ ﻣـﻨــﻊ دﺧ ــﻮل أي
ﺷـﺨــﺺ ﻛــﻮاﻟـﻴــﺲ اﻟ ـﺒــﺮوﻓــﺎت،
ﻣﻦ أﺟﻞ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
وﺑـﻴــﻦ اﻧــﻪ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻜﻮادر اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻜﻮر واﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﺮة ،وﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﻚ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ،وإﻋـ ـﻄ ــﺎء
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻻﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم إﻟـ ــﻰ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣـﺴــﺮح
اﻟﺴﻼم ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻟـﻬــﺎ
دور ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺮض،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺨﺮج اﻟﻌﺮض ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻼﻣﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻓــﻲ
ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﻟ ــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﺎة
واﻟﻤﺴﺮح.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻧـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻢ ﺣ ـﺠ ــﻢ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪة
أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻢ ،ﻟـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ )ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮات
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺎن( ﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺖ ﻣـ ـﺠ ــﺮد
ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ،وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺷ ــﻲء ﻟ ــﻢ ﻳـﺤــﺪث
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺮح اﻟ ــﺮﻋ ــﺐ"،
ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳﻴﺸﺎﻫﺪ
ﻣ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺂت ﺑــﺎﻟـﺠـﻤـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.

ﱠ
ﺻﻮر اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺤﻼﻧﻲ
أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ "ﻋﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮا" ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮوﺷﺔ ،ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻤﺨﺮج ﻋﺎدل
ﺳﺮﺣﺎن.
اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻋﺒﻴﺮ
أﺑﻮإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،وأﻟﺤﺎن ﺣﺴﺎن
ﻋﻴﺴﻰ ،وﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻣﻴﺎن
وﻃﺎرق ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ .وﻛﺎن اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺎرك ﺟﻤﻬﻮره أﺟﻮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﻼﻧﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑ ــ"إﻧـﺴـﺘـﻐــﺮام".
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻮﻟﻴﺪ أﻃﻠﻖ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻓﻲ  24ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه ﺑﻠﻘﺐ "دﻳﻮ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ" ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻘﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.4ﻣﻠﻴﻮن اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ "أﻧﻐﺎﻣﻲ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﺑﻘﻨﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  490أﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻓﻲ  7ﻣﺎرس اﻟﻔﺎﺋﺖ.

أﻏﻨﻴﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﻟﻨﺠﻮى ﻛﺮم
ﻃ ــﺮﺣ ــﺖ "ﺷـ ـﻤ ــﺲ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ،اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﺠﻮى ﻛﺮم،
أﻏـﻨـﻴـﺘـﻴــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪﺗ ـﻴــﻦ؛ اﻷوﻟ ــﻰ
ﺑـﻌـﻨــﻮان "ﻣـﻠـﻌــﻮن أﺑــﻮاﻟـﻌـﺸــﻖ"
ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ﻛﻠﻴﺐ،
وﻫ ــﻲ ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋــﺎﻣــﺮ ﻟﻮﻧﺪ،
وأﻟﺤﺎن وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن
وﻣﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻎ ﺟــﻮ ﺑــﺎروﺟـﻴــﺎن،
ﱠ
وﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮا ﻓﻲ
ﻧﺠﻮى ﻛﺮم
ﺑ ـﻴــﺮوت ،ﺗﺤﺖ إدارة اﻟﻤﺨﺮج
وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺻﻴﻒ ،وﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ"ﻳﻮﺗﻴﻮب".
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋـﻨــﻮان "ﻛﺘﻴﺮ ﺣـﻠــﻮ" ،ﻛﻠﻤﺎت
وأﻟﺤﺎن ﻋﻤﺎد ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻫــﺎدي ﺷــﺮارة ،وﻃﺮﺣﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .وﻳﺒﺪو أن ﻧﺠﻮى ﻛﺮم أﺣﺒﺖ أن ﺗﻄﺮح
ﻋﻤﻠﻴﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﺟﻮاء اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺤﻔﻼت،
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﻞ اﻷﺟﻴﺎل.
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮم وﻋﺪت ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﺑﻤﻔﺎﺟﺄة ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ.
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ﻓﻠﻚ

sudoku
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
 9ﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎ ت
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة )(3×3
 ،ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻊ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ـﺴ ــﻢ
اﻟ ــﻰ  9ﻣــﺮﺑـﻌــﺎت
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة .ﻫــﺪف
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ــﻞء اﻟـﻤــﺮﺑـﻌــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ  1ا ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ،9
ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣــﺮة واﺣ ــﺪة ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ ﺧــﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

5

اﻟﺤﻤﻞ

1 7

اﻟﺠﻮزاء
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 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

3
5
8
4
1
9
6
2
7

4
2
9
6
8
7
5
1
3

6
7
1
2
5
3
8
4
9

8
1
7
3
9
4
2
6
5

sudoku
2 1
 1ز ﻫـ
 2و و
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 -2ﺿﻤﻴﺮ اﻟـﻐــﺎﺋــﺐ – ﺑــﺎﻛــﺮ –
ذرﻳﻌﺔ.
 -3إرﻫﺎق – ﻣﻦ دون .
-4ﺧﺪﻳﻌﺔ )م( ﺻﺒﻐﺔ.
 -5ﺑﺤﺮ – ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ )م(.

 -6ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه – اﻟﺸﺪة
)م(.
 -7ﻋﺎﻳﺸﺎﻫﺎ – ﻃﺎف.
 -8اﺷﺘﺎﻗﺖ – ﻻذت )م(.
 -9ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﺐ –

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت.
 -10ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺮ – ﻳ ـﺨ ـﺼ ـﻬ ـﻤــﺎ –
ﻟﻠﻨﻔﻲ.
 -11ﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻴﻬﺎ دود اﻟﻘﺰ.

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ّ
ً
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ّ
ﻳﺪر ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳ ـﺤــﺬرك اﻟﻔﻠﻚ ﻣــﻦ أزﻣ ــﺔ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﺗـﻄــﺎل وﺿﻌﻚ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺗﻼﻗﻲ
ً
اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل.
ّ
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻫ ـﻨــﺎك ﻣ ــﻦ ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ ﻋ ــﻮدﺗ ــﻚ ﻷﻧ ــﻪ ﻳـﻔـﻜــﺮ ﻓﻴﻚ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ً
ﻳﻨﺸﺮن ﺣﻮﻟﻚ اﻹﺷﺎﻋﺎت.
وﻳﺤﺒﻚ ﻛﺜﻴﺮا.
ّ
ً
ً
ا ﺟـﺘـﻤــﺎ ﻋـﻴــﺎ  :ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗــﺆﺛــﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﻓﻜﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻚ وا ﻟـﺠــﺄ إ ﻟــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺔ
ً
ﺗﻨﺴﻴﻚ ﺑﻌﺾ أﺗﻌﺎﺑﻚ.
اﻟﻨﺎس وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺮورا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ19. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ12. :

اﻟﺤﻠﻮل

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اﻟﺜﻮر
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ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ﺳﻴﺘﺒﺪل ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻚ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻈﺮوف ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻚ وﺗﺒﺪو واﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ
أﺣﻼﻣﻚ.
ﻓﻮاﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻷن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺒﺎدل اﻵراء ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦ وﺗﻔﺎﻫﻤﻬﻤﺎ ﺣﻮل
ﺗﺠﺎﻫﻚ.
ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أﻓﻀﻞ أﺳﻠﻮب.
ً
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛﻦ ﺣﺬرا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﺻﺤﺘﻚ أﺑﺪا وواﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻚ
ّ
ﺑﻚ.
ﻟﻴﻐﺪروا
اﻟﻔﺮص
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺮﻫﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ2. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ5. :
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 -1ﻧﻜﺎح – ﻳﺴﺎﻳﺮ.
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ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

2
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 -1ﻧـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎت واﻟ ـﺸ ـﺠ ــﺮ
– اﻣ ـ ـﺘـ ــﺪاد ﻣ ـ ــﺎء ﻣ ـﺘ ــﻮﻏ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺲ.
 -2ﻣـﺘـﺸــﺎﺑـﻬــﺎن – )ﻣـ ــﻮﻧـ ــﺎ(....
ﻟﻮﺣﺔ ﺷﻬﻴﺮة – ﻋﻨﺪﻣﺎ.
 -3ﻣ ـ ــﻦ وﺳ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻟﺬﻳﺬ اﻟﻄﻌﻢ.
 -4زوار ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام )م(
– دﻣﺮ )م(.
 -5ﻋﻨﺪه – ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
)م(.
 -6ﻳﺰاﻳﺪ وﻳﺘﺸﺪد – ﻏﻠﺒﺘﻪ )م(.
 -7أﻋ ـ ــﺎودﻫ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻫـﻴـﺌـﺘـﻬــﺎ
اﻷوﻟﻰ – ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر.
 -8ﺳﺠﻞ )م( – ﺗﺴﺘﻔﺴﺮ.
 -9ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﻊ – ﺗ ــﻮ ﻗ ــﻒ
وﺗﺮاﺟﻊ.
 -10ﻳـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ – ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺐ –
ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ.
 -11ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮت.
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

5

1
8
5
7
4
6
3
9
2

ﻧﺎدي
ﺑﻄﻞ
ﻓﻮز
ﺳﻠﻄﺎن
ﻛﺮة
دوري
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻗﺪم
رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻨﻴﻞ
زﻣﻦ
ﺧﻴﺮ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻋﻠﻮم
ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﻢ

ﻣ ــﻦ  7أﺣـ ـ ــﺮف وﻫـ ــﻲ اﺳـ ــﻢ أﺣـ ــﺪ أﻗـ ـ ــﺪم اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

tawabil@aljarida●com
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴـ ًـﺎ :ﻳـﻨـﻴــﺮ ﺑــﺮﺟــﻚ اﻟـ ــﺪرب أﻣــﺎﻣــﻚ وﻳـﻤـﻨـﺤــﻚ ﻓـ ً
ـﺮﺻــﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺒﺎدرات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻠﻘﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ً
ً
ً
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﻻ
ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺒﺪو
ّ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﻪ.
ً وﺗﻨﺎل اﻹﻋﺠﺎب ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺬﻫﺐ.
ً
ّ
ً
ً ّ
ﺎ
رؤوﻓ
ﻓﻜﻦ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
أﺣﺪ
ﻣﻊ
ﺧﻼف
ﻳﻘﻮم
:
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺨﻞ ﻋﻦ أﻧﺎﻧﻴﺘﻚ ﻗﻠﻴﻼ وﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺤﻖ ﻣﻌﻚ.
ﻣﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ18. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ17. :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴـ ًـﺎ :ﻟــﺪﻳــﻚ ﻋ ـ ّـﺪة ﺧ ـﻴ ــﺎرات ﺟـﻴــﺪة وﻣ ــﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳــﻮى ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة واﻗﺘﺤﺎم ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻓﻼ ﺗﺨﻒ ﺑﺘﺎﺗﺎ.
اﻧﺘﻘﺎء أﺣﺪﻫﺎ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺤﻴﺎة ﺑــﺪون ﺣﺐ ﺟﺤﻴﻢ وﻣــﻊ اﻟﺤﺐ ﻧﻌﻴﻢ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻧـﺘـﺒــﻪ ﻓــﺎﻟـﺤــﺐ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺣـ ّـﻴــﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﻻ
ّ
ﻣﻦ ﻳﺤﺐّ.
ﻓﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ.
ّ
ً
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗـ ّ
ّ
ـﺆدي اﻟﺼﺪاﻗﺔ دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣــﻞ ﻧﺰاع
وﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺘﻌﺎﻃﻒ اﻵ ﺧــﺮ ﻳــﻦ
ّ
ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻗﺪﻳﻢ.
اﺟﺘﻴﺎزك إﺣﺪى اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ6. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ14. :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ً
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﻌﻠﻦ إدارة ﻋﻤﻠﻚ ﻋــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻤﻚ ﺣﻈﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ّ
ً
ً
ّ
ً
ّ
اﻟﺤﺐ ﻷﻧﻚ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻫﺎﻣﺴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻨﻤﻮ ﺻﺪاﻗﺘﻚ ﻷﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻜﻠﻢ
ً
ً
ً
ﻣﻐﺮوم ﻓﻌﻼ.
ﺣﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ ﻗﻠﻴﻼ وﻳﻨﻌﻜﺲ اﻷﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﻼ أﺳﺒﺎب ﻫﺎﻣﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺟﻮاء
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ّ
ﻣﻠﺒﺪة.
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ3. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ4. :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ّ
ً
ً
ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎر ّ
ﺛﻢ ﺗﻌﻮد اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺷﻲء ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻠﺪﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻬﻨﻴﺎ:
إﻟﻰ ﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ.
واﻟﻤﻬﺎرة ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﻠﻨﺠﺎح.
ً
ً
ّ
ّ
ﻟﺘﺤﺐ ﻓﺎﻋﺮف ﻛﻴﻒ
اﻟﺤﺐ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻞ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺠﺪ ﺷﺮﻳﻜﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻣﻊ
ً
ﺗﺨﺘﺎر ﻟﺘﺮﺑﺤﺎ ﻣﻌﺎ.
ﻋﻦ اﻟﺤﻨﺎن.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴـ ًـﺎ :ﻳـﺘـﻄـ ّـﻠــﺐ وﺿ ــﻊ أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻘـ ّـﺮﺑـﻴــﻦ اﻫـﺘـﻤـ ً
ـﺎﻣــﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮة وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺤﻆ ﻟﻚ
ً
ً
أﺑﻮاﺑﺎ واﺳﻌﺔ.
ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ13. :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ10. :
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٢٣

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑـ »ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻴﻤﺎء«
ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻴﻤﺎء ﺑﻨﺎت ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻈﻔﻴﺮي ،وأﺷﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ راﻧﻴﺎ ﻋﺼﻤﺖ.
وﻫﺪﻓﺖ اﻟﻮرﺷﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﻬﺎرات
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻊ
ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ.
وﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ ﻣ ـﺤــﺎور اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﻣــﺎﻫـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺮﻳـﻤــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
)اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( ،واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وأﻧﻮاع
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﺟﺮﻳﻤﺘﺎ اﻻﺑـﺘــﺰاز واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﺤﺬﻳﺮ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﺎرة ﺑﻮزﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت

»اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ« ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،اﻟﺘﻲ
ً
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  55ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻤﺜﻞ 29
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ّ
وﻣﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻄﻼب أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ وأﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺨﻄﻴﺐ وﺑﺸﻴﺮ ﺻﻤﺼﺎم ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺪرب اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أ .د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي" :إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻓــﺮق ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺎﺷﺮ .وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ً
 55ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ  29ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ".

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٤
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ﻟﻴﻠﺔ »اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ« اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺻﻴﻞ

أﺣﻴﺎﻫﺎ اﻟﺤﻠﻮ وﻋﻔﺖ واﻟﻤﻄﻴﺮي ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻤﻄﻴﺮي واﻟﺤﻠﻮ ﻳﻐﻨﻴﺎن »ﻳﺎ ﻫﻠﻲ«

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﺣﺘﻔﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺳﻤﺮ اﻟﻤﻄﺮب
اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺮاﺣﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ
ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺜﻼث ﻟﻴﺎل.

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺷﺎرك
اﻟﺤﻠﻮ ﻏﻨﺎء »ﻳﺎ ﻫﻠﻲ«
ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﺼﻮت

ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،أﻗﻴﻤﺖ
ﻟﻴﻠﺔ "اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ" ،ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
"ﺟﺴﻮر ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ" ،ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﺣﺘﻔﺎء
ﺑﺎﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺳﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ
ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ،وأﺣـ ـﻴ ــﺎﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮﺑــﻮن
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻠ ــﻮ وأﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﻋـﻔــﺖ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺮ ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو
د .ﻋﻤﺎد ﻋﺎﺷﻮر.
ﻟ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺪﻟ ـﻴ ــﺐ ،ﻫ ــﻲ ﻟـﻴـﻠــﺔ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب اﻟـﻤـﺼــﺮي
اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ،أﺣﺪ
ﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻣ ـﺘــﺪت
ﺷـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ
ً
أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ ﺗﻄﺮب أﺟﻴﺎﻻ أﺗﺖ ﺑﻌﺪ
رﺣـﻴـﻠــﻪ اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،1977
وﻫ ــﻲ أﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴــﺪ أﺟ ــﻮاء
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺷﻜﻠﺖ
وﻋـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ﺣـ ــﻮل ﻣـﻌــﺎﻧــﻲ
اﻟﺤﺐ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ.
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺧ ـ ــﻼل
ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ 230
أﻏ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎزت ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼـ ــﺪق،

واﻹﺣﺴﺎس ،واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،وﺗﻌﺎون
ﻓــﻲ ﻣ ـﺸ ــﻮاره اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻣــﻊ ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﻣــﻦ ﻛ ـﺒــﺎر اﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ واﻟـﻜـﺘــﺎب،
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻲ وﻛ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻄﻮﻳﻞ وﺑﻠﻴﻎ ﺣﻤﺪي وﻣﺤﻤﺪ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﻮﻫـ ــﺎب وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ
اﻷﺑﻨﻮدي وﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ.

»ﺟﺒﺎر«
اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻨـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي
اﻟﺸﺎب أﺣﻤﺪ ﻋﻔﺖ اﻟﺠﺰء اﻷول
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ،ﺑــﺄﻏـﻨـﻴــﺔ
"ﺟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎر" ،وﻫ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎت
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ،وأﻟـﺤــﺎن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻤــﻮﺟــﻲ ،اﻟ ــﺬي روى ﺣــﻮل ﻫﺬا
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺪم ﻓﻲ
ﻋـ ـ ــﺎم  1967ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ
اﻟﻤﺼﺮي "ﻣﻌﺒﻮدة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ"،
أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﺳـﻴـﻘــﺪم أﻏـﻨـﻴــﺔ واﺣ ــﺪة
ﻫـ ــﻲ "أﺣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻚ" ،وﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ذﻫ ــﺐ
ﻟﺘﺴﻠﻢ أﺟﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﻠﻤﻲ
رﻓﻠﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻌﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻣ ــﺆﻟ ــﻒ أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ "ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ" ،ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ رﻓﻠﺔ
وﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻠـﻴــﻢ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ،
وأﺟـ ــﻼ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗـ ــﻪ ﺻــﺮف

ﻋﻔﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،وأﻧﻬﻤﺎ
ً
ﺧﺮﺟﺎ وﻛــﺎﻧــﺎ ﻳﺸﺘﺎﻃﺎن ﻏﻴﻈﺎ،
وذﻫـ ــﺐ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ،
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺟـﻠــﺲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻲ ﻳﻔﻜﺮ
ﻓــﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ،ﻓﻮﺟﺊ
ﺑﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻬﺎﺗﻔﻪُ ،
وﻳﺴﻤﻌﻪ
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ،
ﻓـ ـﺒ ــﺎدر اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻲ ﺑـﺘـﻠـﺤـﻴـﻨــﻪ ﺛﻢ
اﺗ ـﺼ ــﻞ ﺑـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ،اﻟ ــﺬي
ﻛ ــﺎن ﺑـ ــﺪوره ﻛـﺘــﺐ ﻣﻘﻄﻌﺎ آﺧــﺮ،
و ﻫـﻜــﺬا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻴﺪ
واﻟ ـﻤــﻮﺟــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ ﺣﺘﻰ
ﻓﺮﻏﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ
"وﻣﺎ ﻛﻨﺘﺶ أﻋﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎردة
إن اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﻮن دي ﺗـ ـﻘ ــﺪر ﺗ ـﺨــﻮن
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ده" ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺟﻲ رأى
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ،
ﻓﻜﺘﺐ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ "ﺟﺒﺎر ﻓﻲ
ﻗﺴﻮﺗﻪ ﺟﺒﺎر" ،ﻟﻴﺼﺒﺢ "ﺟﺒﺎر"
ﻫﻮ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟــﺬي اﺷﺘﻬﺮت ﺑﻪ
إﺣﺪى أﺟﻤﻞ أﻏﻨﻴﺎت اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ.
وأﺗـﺒـﻌـﻬــﺎ ﻋـﻔــﺖ ﺑـ ــﺄداء أﻏﻨﻴﺔ
"أﺑــﻮﻋـﻴــﻮن ﺟﺮﻳﺌﺔ" )إﻧـﺘــﺎج ﻋﺎم
 1958وأول أ ﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓـﻴـﻠــﻢ
"ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرع اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺐ"( ،ﻣـ ــﻦ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت
ﻣ ــﺮﺳ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ وأﻟ ـﺤ ــﺎن
ﻛ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ ،ﺛ ــﻢ "زي اﻟ ـﻬــﻮا"

)ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺷﻢ
اﻟﻨﺴﻴﻢ ﻓﻲ  26أﺑﺮﻳﻞ  ،(1970ﻣﻦ
ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺣ ـﻤــﺰة ،وأﻟـﺤــﺎن
ﺑـﻠـﻴــﻎ ﺣ ـﻤ ــﺪي .واﺧ ـﺘ ـﺘــﻢ اﻟـﻔـﻨــﺎن
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي اﻟ ـﺠ ــﺰء اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ ﻣﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
أﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻢ "ﻗ ــﺎرﺋ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﺠــﺎن" )إﻧ ـﺘ ــﺎج ﻋ ــﺎم ،(1976
وﻫـ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت ﻧ ـ ــﺰار ﻗـﺒــﺎﻧــﻲ
وأﻟﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﺟﻲ.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺔ  20دﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ،
ﺻﻌﺪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻄﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،و ﺑ ــﺪأ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﻊ
ً
ً
"اﻟﺘﻮﺑﺔ" )ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻨﺬ أن ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﻷول
ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﻤﺒﺮا
ﺑ ــﺎﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻞ ﻋـﻴــﺪ
اﻟﺮﺑﻴﻊ  21أﺑــﺮﻳــﻞ  ،(1966وﻫﻲ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﺑﻨﻮدي
وأﻟﺤﺎن ﺑﻠﻴﻎ ﺣﻤﺪي.
ﺛـ ــﻢ اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮ إﻟ ـ ــﻰ أداء
"اﻟـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎﻟ ــﻲ" )ﻣـ ــﻦ أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻓـﻴـﻠــﻢ
"ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرع اﻟ ـ ـﺤـ ــﺐ" وإﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ﻋ ــﺎم
 ،(1958وﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺳﻲ

ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ وأﻟ ـ ـﺤـ ــﺎن ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻲ ،وأﻋ ـ ـﻘ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـﻐ ـﻨ ــﺎء
"ﺑﺘﻠﻮﻣﻮﻧﻲ ﻟﻴﻪ" ،ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺳﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻞ ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ ،وﺗ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﻦ :ﻛـﻤــﺎل
اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ ،ﺛــﻢ أدى "ﺟــﺎﻧــﺎ اﻟـﻬــﻮا"،
وﻫــﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة،
وأﻟﺤﺎن ﺑﻠﻴﻎ ﺣﻤﺪي.
ﻳـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻢ
ً
ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ﻗ ــﺪم ﻫ ــﺬه اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ أوﻻ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺮح ،وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻏـﻨــﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ
"أﺑــﻲ ﻓــﻮق اﻟﺸﺠﺮة" وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
أﻧ ـﺠ ــﺢ أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ .ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺨﺮج
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻫـ ــﻮب ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻛـ ـﻤ ــﺎل ﻓــﻲ
ﻫـ ــﺬه اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺎت
اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﺷﻜﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﺻﻮرت اﻟﻠﻘﻄﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﺛﻢ ﻋﺎد اﻟﻤﻄﻴﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح
ﻟﻴﺸﺎرك اﻟﺤﻠﻮ ﻏﻨﺎء "ﻳﺎ ﻫﻠﻲ" ﻣﻦ
ﻓــﻦ اﻟ ـﺼــﻮت ،وﻛ ــﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ
ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ﻗـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺪم ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﺧ ــﻼل إﺣ ــﺪى زﻳ ــﺎراﺗ ــﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
وﻫ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت وﻟ ـﻴ ــﺪ ﺟﻌﻔﺮ
وأﻟﺤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﺬي
ُﻳﻌﺪ واﺣــﺪا ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻟﺘﻠﺤﻴﻦ

واﻟ ـﻐ ـﻨــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺳــﺎﻫــﻢ
ﺑــﺄﻋـﻤــﺎﻟــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗـﺠــﺪﻳــﺪ وازدﻫـ ــﺎر
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻳـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﻦ ﻗ ـﺼــﺔ
ﺗﻠﺤﻴﻦ أﻏﻨﻴﺔ "ﻳﺎ ﻫﻠﻲ" أﻧﻪ ﺧﻼل
زﻳــﺎرة ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم
 ،1965ﻃـﻠــﺐ أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴـ ّـﻦ
اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ أن ّ
ﻳﻘﺪم ﻟﺤﻨﺎ
ﻟﻴﻐﻨﻴﻪ اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ ﺑـﻬــﺪف ﻧﺸﺮ
اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﺻ ـ ـ ــﻮات
اﻟـﻐـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺸـﻬــﻮرة.
ً
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﻘﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺳﺠﻠﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ
ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣــﺮﺗــﺪﻳــﺎ اﻟــﺪﺷــﺪاﺷــﺔ
واﻟ ـﻐ ـﺘ ــﺮة واﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ
ﺳﻤﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﻦ إﺧــﺮاج ﺧﺎﻟﺪ
ً
اﻟﺼﺪﻳﻖ .وأﺧﻴﺮا اﺧﺘﺘﻢ اﻟﺤﻠﻮ
ﻟـﻴـﻠــﺔ "اﻟ ـﻌ ـﻨــﺪﻟ ـﻴــﺐ" ﻣ ــﻊ اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ "ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاح" ،وﻫ ـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺣ ـﻤــﺰة وأﻟ ـﺤــﺎن
ﺑﻠﻴﻎ ﺣﻤﺪي.

اﻟﻔﺮج :اﺳﺘﻔﺰﻧﻲ ﻧﺺ »إﻓﺮاج ﻣﺸﺮوط« اﻟﺴﻘﺎف :أوﻓﻴﻨﺎ ﺑﻮﻋﺪﻧﺎ ﻟﻠﺮاﺣﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ُﻳـ ـﻄ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﺳـﻌــﺪ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮج ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﻫ ــﺬا
اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ "إﻓــﺮاج
ﻣ ـﺸ ــﺮوط" ،اﻟ ــﺬي ﺳـﻄــﺮ أﺣــﺪاﺛــﻪ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺮوﺿﺎن،
وﻳـ ـﺨ ــﺮﺟ ــﻪ ﻋ ـﻴ ـﺴ ــﻰ ذﻳـ ـ ـ ــﺎب ،ﻓــﻲ
ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ أﻛ ــﺪ ﻛ ــﻞ أﺑ ـﻄــﺎﻟ ـﻬــﺎ أﻧـﻬــﺎ
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ــﺎرﻗـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﺪ
اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ذﻟــﻚ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﻳــﺮاه اﻟﺒﻌﺾ
ً
ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ ﻷواﻧ ـ ـ ــﻪ ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳــﺄﻟـﻨــﺎ
اﻟﻔﺮج ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وأ ﺑ ـﻌــﺎد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
وﻣﺎ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ.
داﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﻦ "إﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج
ﻣـ ـﺸ ــﺮوط" ﻛـ ــﺎن اﻟـ ـﻔ ــﺮج ﻳ ـﺘ ـﺒــﺎدل
أﻃﺮاف اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء أﺣﺪ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ،اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻪ،
ﻓﻘﺎل ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج ﺗـ ـ ــﻢ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ـﺸ ــﻦ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﻧﻪ ﻳﻤﺮ ﺑﺤﻘﺐ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺄل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻮﺷﻬﺮي
ً
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ اﻹﻧـﻔــﺎق ﺑﺴﺨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ اﻹﻧ ـﺘــﺎج،

ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻋﺮض »ﺳﺒﻴﻠﻴﺎت« ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة

ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺗــﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺰل
ﺑﺪﻳﻜﻮرات ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺪور ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻷﺣﺪاث".

ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة
وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺠﻌﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل" :اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺰﻧ ــﻲ
اﻟ ـﻨ ــﺺ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻣـﻀــﺎﻣـﻴــﻦ
ً
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج
اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻋﻴﺴﻰ ذﻳ ــﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﻳﺨﺎﻟﺠﻨﻲ ﺷﻌﻮر
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺾ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎع
ﺑــﺄﺟــﻮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟــﺮﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﺘــﺎح
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻌﻤﻞ".
وﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ ،أﻛﺪ أن "اﻟﺪور ﻣﻜﺘﻮب
ﺑ ـﺤــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻔــﺰﺗ ـﻨــﻲ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ أﺑ ـﻌــﺎدﻫــﺎ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪي ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،وأﺗـ ـﻤـ ـﻨ ــﻰ أن
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻳ ـﻘــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﻓﻜﺮة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﻣﺎ ،وﻳﺘﻨﺎول ﺣﻘﺒﺔ
زﻣﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑــﺪا ﻳــﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت

ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج

ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﻳﺘﻄﺮق
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺪة أﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻣ ـ ـ ــﺮت ﺑ ـﻬــﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن "أ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،وأﺣﺪاث ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮة،
وأﺑﻄﺎل ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻳﻤﺮون ﺑﻈﺮوف
ﺗ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ـﻬ ــﻢ ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮون اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮج،
وﻫ ــﺬا اﻟ ـﻔــﺮج ﻟــﻪ ﺷ ــﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻓﺮاج
ﻣﺸﺮوط".

ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻤﻮﻧﻮدراﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺼﺮة ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﻓﺎز اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻮﻧﻮدراﻣﻲ )ﺳﺒﻴﻠﻴﺎت إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ( ،اﻟﻤﺄﺧﻮذ
ﻋــﻦ رواﻳ ــﺔ "اﻟـﺴـﺒـﻴـﻠـﻴــﺎت" ﻟـﻠــﺮواﺋــﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﻘﺎد ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻋﺮض
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﻧﺎﻟﺖ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣـﺠــﻲ ،ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻓ ــﺎرﻋ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻘ ــﺎف ،وﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﻞ ﺷ ـﻴــﺮﻳ ــﻦ ﺣ ـﺠــﻲ،
وﺳﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ د .ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،وإﺧــﺮاج
رﺳﻮل اﻟﺼﻐﻴﺮ.
وﺷﻬﺪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﺣﻀﻮرا ﻻﻓﺘﺎ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
 13ﻋﻤﻼ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺑﻲ وﺧﻠﻴﺠﻲ،
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﺑﺪاح
اﻟﺪوﺳﺮي ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺿﻴﻒ
ﺷﺮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،أﻛ ــﺪت رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻷداﺋﻴﺔ )ﻻﺑﺎ( ﻓﺎرﻋﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎف ،أﻫـﻤـﻴــﺔ ودور اﻟـﻤـﺴــﺮح ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻋـ ﱠـﺒــﺮت ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺮض "اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﺎت"
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻟﻘﺪ أوﻓﻴﻨﺎ اﻟﻮﻋﺪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮاﺣﻞ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ »ﺳﺒﻴﻠﻴﺎت إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ«

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ،ﻻرﺗـﺒــﺎط )اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﺎت(
ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺄرﺿﻬﺎ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ".
وﻋ ـ ﱠـﺒ ــﺮت ﺑـﻄـﻠــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮض ،ﺷ ـﻴــﺮﻳــﻦ ﺣـﺠــﻲ،
ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟﺤﻠﻢ
ﺑﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،وﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة،
اﻟـﺘــﻲ ﺟ ــﺎء ت ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻳ ــﺎم ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ.

ﻓﺎرﻋﺔ اﻟﺴﻘﺎف

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ« ﻳﺤﺘﻔﻲ
ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ »اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن«

ﻳﻌﺘﺰم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ
اﺳﺘﺪﻳﻮ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي
ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ )ﻓﺮاﻧﻜﻨﺸﺘﺎﻳﻦ(
ﻛﻤﺸﺮوع ﺗﺨﺮج اﻟﺪﻓﻌﺔ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺨﺮج اﻷول
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ
اﺷﺘﺮك  ١١ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ دﻓﻌﺔ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي داﺧﻞ ﻣﻘﺮ اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﻋﺎم ،٢٠١٢
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ،وﻳﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺺ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻗﺒﻞ  ٤ﺳﻨﻮات ،ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻋﺎت وﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﻜﺮم أﻋﻀﺎءﻫﺎ

ﺗﻘﻴﻢ ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ ﺣﻔﻼ
ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﻘﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺨﺮج أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﻜﺸﻒ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮم ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻤﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻐﻄﻴﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻮد"
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ د .ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
وإﺧﺮاج ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻤﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
"اﻟﺠﻼدان" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو
آراﺑﺎل وإﺧﺮاج
د .ﻣﻮﺳﻰ آرﺗﻲ ،وﻫﻤﺎ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﺣﺼﻠﺖ
ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻣﻨﺤﺖ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ
ﻟﺮﻣﺰﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﻣﻮز
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ واﻷدب ،ﻫﻤﺎ
اﳌﻄﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻔﺮج
)ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ( واﻷدﻳﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻠﻒ.

أﻳﺘﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻴﻬﺎ

ﺻﻤﻮد :وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻟـ »ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ«
»اﻟﺴﻠﻤﺎن ﻣﻦ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب«
أﻫﺪت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺻﻤﻮد اﻟﻜﻨﺪري
ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ »ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ« إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻋﺸﺎق اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻓﻲ »ﻣﻨﻲ
ّ
وﻓﻴﻨﻲ« ﻧﺺ
وﺷﺨﺼﻴﺎت
وأﺣﺪاث ﺛﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ

ﺛ ـ ّـﻤـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺔ
ﺻـﻤــﻮد اﻟـﻜـﻨــﺪري اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻦ وزارة اﻹﻋﻼم ،واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻫﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﺪاﻋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪراﻣﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺻ ـﻤــﻮد ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ"" :إن اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ،وﻧﺤﻦ
ً
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﺣـﻠــﻪ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺮغ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ
إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻋﺸﺎق
اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن".
وﻋــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،أوﺿﺤﺖ
أﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻬﻨﻮف ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
دراﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ،وإﺧﺮاج
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،وﻳﺸﺎرك
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟ ـﺘــﻪ ﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺠــﻮم
اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮر ،وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ،وﺑ ــﺎﺳـ ـﻤ ــﺔ ﺣـ ـﻤ ــﺎدة،
وأﺣﻼم ﺣﺴﻦ ،واﻟﻨﺠﻮم اﻟﺸﺒﺎب
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
ﺑـ ــﻮﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي وﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎري اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼم
وﺳﻌﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي.

وﻋ ـ ــﻦ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،أﻓ ـ ــﺎدت
ﺻ ـﻤــﻮد ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗـﻔـﻀــﻞ أن ﺗـﺘــﺮك
اﻷﻣ ـ ــﺮ إﻟـ ــﻰ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ــﺮض اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺧ ـ ــﻼل ﺷ ـﻬ ــﺮ رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
"ﻛﻞ ﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ،إن اﻟﻌﻤﻞ
واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻳ ـ ــﺬﻫـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن إﻟـ ــﻰ
أﻧـﺤــﺎء ﺟــﺪﻳــﺪة وإﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻫﻨﺎ
أﺷ ـﻴ ــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﺎن ﺿـﻤــﻦ
اﻟ ــﺮﻫ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪﻋ ـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ،إﻧ ــﻪ ﻳ ـﻘــﺪم ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻋﺎﻃﻔﻲ" ،وﻫﻮ
ﻟﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﺻﻤﻮد ،وﻛــﺎن آﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻨﺎ
ﻓـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﺎر ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ )ﺳـ ــﺎﻫـ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ( رﻏ ــﻢ
ً
ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻨ ــﺎ أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
)ﻋﻄﻴﺘﻚ ﻋﻴﻮﻧﻲ( ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ".
وأﻋﺮب ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑـ ــﺮدود اﻷﻓـ ـﻌ ــﺎل ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ
ً
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ" .وأﻧ ـﺘ ـﻈــﺮ ﻋــﺮض
)ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ( ﻷن اﻟـ ـ ــﺪراﻣـ ـ ــﺎ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ

ﻧﺠﻮم ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ«
ً
ً
ً
ﺑﻌﻴﺪا ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻟﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻌـﺠـﻴـﻤــﻲ إﻟ ــﻰ "أﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،إذ إﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻧﺺ
وﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت وأﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺛ ــﺮﻳ ــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻀــﺎﻣـﻴــﻦ واﺣ ـﺘــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺮج
اﻟـ ـﺸ ــﺎب ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻤــﺎن
ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻬ ــﺪوء واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر،

ً
وأﻳ ـﻀ ــﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ إﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺻ ـﻤــﻮد اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري اﻟﺘﻲ
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح".
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﻤﺔ
ﺣـﻤــﺎدة" :ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ إﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ،اﻟﺘﻲ أﺟﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ
دورة اﻣــﺮأة ﻣﻐﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻫﺎ
وﺗﺤﺎول اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻬﺎ
ﻓ ــﻲ وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻈ ــﺮوف

اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ وﻣﻮﻋﺪﻧﺎ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي" :ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ أﺷ ـﻴ ــﺮ إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻳ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺿ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻷﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺪراﻣ ـ ــﺎ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،إذ ﻳـ ـﺤ ــﺮص ﺧ ــﻼل
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ وﺟــﻪ
اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎرزة ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻮم وأﺟ ـ ـﻴـ ــﺎل
ً
ً
اﻟﺤﺮﻓﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ إﺳﻨﺎدا ودﻋﻤﺎ
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ
أﻛﻮن ﺣﺒﻴﺐ ﺻﻤﻮد وأﺗﺮك اﻷﻣﺮ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر".
أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺮج اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن ﻓـﻘــﺎل ،إن
"اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ ﺻ ـﻤ ــﻮد أﻣ ـﻨ ــﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ً
ﻛ ــﻞ ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا
ً
ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺺ اﻟــﺮاﺋــﻊ وأﻳـﻀــﺎ ﻓﺮﻳﻖ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺑــﺮز اﻟﻨﺠﻮم وأﻳﻀﺎ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻳــﺎﺳــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎري،
اﻟ ــﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧـﺒــﺮة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻹﺿﺎءة واﻟﺼﻮت".
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﻳ ـ ـﺨـ ــﻮض ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘــﻪ
اﻹﺧــﺮاﺟ ـﻴــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ رﺻﻴﺪ
ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ
أﻫﻢ ﺻﻨﺎع اﻹﺧﺮاج ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
"واﻟﻌﻤﻞ ذو ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث
واﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻘــﺎﻃــﻊ
ﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـ ـﻀـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـﺸ ـﺒ ـﻌ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﺘﺮﻗﺐ".

اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﻳﱳ ﻋﺎﻣﺮ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ "اﺑﻦ
أﺻﻮل" ،ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ ﺣﻤﺎدة
ﻫﻼل ،و"ﻃﻠﻘﺔ ﺣﻆ" ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ،
وﺗﺨﻮض ﺑﻬﻤﺎ اﳌﻮﺳﻢ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ.
وذﻛﺮت أﻳﱳ أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ
 ٣أﻳﺎم وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﺑﻦ
أﺻﻮل" ،و ٧أﻳﺎم ﻟـ"ﻃﻠﻘﺔ
ﺣﻆ" ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وأﺿﺎﻓﺖ" :أﻧﺎ أﻣﺜﻞ دور
ﻣﺪﻳﺮة ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل،
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ زوﺟﺘﻪ
ﺑﺪون ﻋﻠﻢ أﻫﻠﻪ ،وﺗﺘﻄﻮر
اﻷﺣﺪاث ،وﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،أﻣﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻃﻠﻘﺔ ﺣﻆ ﻓﺄﺟﺴﺪ ﺑﻪ دور
زوﺟﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻟﻜﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺪث ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﻘﻠﺐ أﺣﺪاث
اﳌﺴﻠﺴﻞ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺐ ،وﻳﺆدي إﻟﻰ دﺧﻮل
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺴﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻛﺒﻴﺮ".
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دوﻟﻴﺎت
ﻣﺼﺮ :إﻗﺒﺎل »ﻋﺎدي« ﻓﻲ أول أﻳﺎم اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻫﺪوء أﻣﻨﻲ
ُ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل :ﻻ ﻧﺸﺮع ﻟﺸﺨﺺ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻹﺻﻼح
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﺪأ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن أﻣﺲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ٢٠٣٠وﺗﻌﺰز
دور اﻟﺠﻴﺶ ،ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أول
أﻳﺎم اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺘﻢ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ٍﻏﺪ.

ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻴﻮم اﻹدﻻء
ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻳﺎم اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻄــﻲ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ
 ،2030ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ﺗ ـﺼــﻮﻳ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑـﻤـﻘــﺎر
اﻟﺴﻔﺎرات.
وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻠﺠﺎن أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
وأﻏﻠﻘﺖ ﻓــﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء
وﺳﻂ إﻗﺒﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ او اﻗﻞ ،إذ ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﺠﺎن زﺣــﺎﻣــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ً
ﻓﻲ ﻳﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ ،وﻛــﺎن ﻻﻓﺘﺎ أن
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
واﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟ ــﺎءت ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﺟ ــﺎءت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﺠﺎن ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻟﺘﻔﺸﻞ ﻣﻌﻬﺎ
دﻋﻮات اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻟﻠﺤﺸﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ دﻋ ــﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑـ"ﻻ" اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

اﺣﺘﻔﺎﻻت
ورﺻ ـ ــﺪت "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" اﺣـﺘـﺸــﺎد
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ أﻣـ ــﺎم ﻣــﺮاﻛــﺰ
اﻻﻗـﺘــﺮاع ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن أﻋﻼم ﻣﺼﺮ وﻳﺮﺗﺪون
ﻗﻤﺼﺎﻧﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻋﻤﻞ اﻟﺼﺢ"،
وﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت
ﻋ ـﻠــﻰ آﻻف اﻟ ــﻼﻓ ـﺘ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻮارع
اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت ،ورﻗ ــﺺ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪات أﻣ ــﺎم
اﻟﻠﺠﺎن اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ
أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء زﻏــﺎرﻳــﺪ ﻓﻲ
أﻣﺎم ﻣﻘﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻲ إﻣﺒﺎﺑﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻴﺰة ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻓﺖ
ﻋﺪة ﺳﻴﺎرات ﺑﻤﻜﺒﺮات ﺻﻮت أﺣﻴﺎء
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻨﺰول
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﻤﻮاﻟﻮن

اﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟﻄﻴﺐ
وﺗﻮاﺿﺮوس
وأﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﻳﻘﻮدون
ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ

اﻷﺣ ـ ــﺰاب اﻟ ـﻤــﺆﻳــﺪة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﺸﺪت ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣﺚ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ،إذ اﻧـﺘـﺸــﺮت ﺳ ـﻴــﺎرات
ﺗـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ ﺷ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺣ ـ ـ ـ ــﺰب "اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮر"
اﻟـﺴـﻠـﻔــﻲ ،أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻟﺠﺎن
اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟـﻜـﺒــﺮى ،وﻫــﻮ اﻷﻣ ــﺮ ذاﺗــﻪ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻇ ـﻬــﺮ ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺰة ،وﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات

ﻗﺮﻗﺎش ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺷﻜﻚ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش،
ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﺄن
اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ
ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﻗﺎل ﻗﺮﻗﺎش ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :ﺣﲔ
ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻚ ﻻ ﻳﺼﺪﻗﻚ أﺣﺪ،
ﺗﺘﻬﻢ وﺗﺪﻋﻲ وﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﺮواﻳﺔ
وﺗﺘﺒﺪل ،وﻷﻧﻚ ﻏﻴﺮ ﺻﺎدق ﻻ
ﻳﺼﺪﻗﻚ أﺣﺪ .ﻓﻲ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺮوﺑﻚ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺎﺗﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻳﺰﻋﺰع ﻣﻮﻗﻌﻚ وﻳﺴﺘﻨﻔﺪ
رﺻﻴﺪك ،أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺘﻚ ﻓﻼ ﺗﺆﺧﺬ
ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ«.

ﺗﺪﺷﻴﻦ أول ﻣﻌﺒﺪ
ﻫﻨﺪوﺳﻲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن وﻣﺪﻧﻴﻮن ﻣﺼﺮﻳﻮن ﻓﻲ إﺣﺪى ﻟﺠﺎن اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ )إي ﺑﻲ أﻳﻪ(
"اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎص" ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﻘﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻳﺤﻖ ﻟـ  61ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 334أﻟﻔﺎ
و 503ﻣــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت
واﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،وﺗﻌﻄﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋﺎدة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴــﻮخ ،اﻟـﻐــﺮﻓــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ،وﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ  25ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب
ﻟﻠﻤﺮأة ،وﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ  368ﻟﺠﻨﺔ ،ﺗﻀﻢ 10878
ﻣــﺮﻛــﺰا اﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺎ ،و 13919ﻟﺠﻨﺔ
ﻓــﺮﻋ ـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻈﻬﺮ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﺜﻼﺛﺎء.

ﻫﺪوء ﻧﺴﺒﻲ
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،أﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻠـﺠــﺎن
ﻋ ــﻦ ﻓ ـﺘ ــﺢ أﺑ ــﻮاﺑـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻀ ــﻊ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ
ﻋــﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓــﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﺣــﺪدت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻻﺷﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺳﺎﻋﺔ
راﺣـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎة اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮﻓ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺠﺎن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺼﺮا وﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ،وﺗﻢ
إﻏﻼق ﻣﻘﺎر اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ

»ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن« ﻻ ﺗﻘﺘﻄﻊ أراﺿﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء
ﻧﻔﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻧﻴﺘﻬﺎ اﻗﺘﺮاح ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن".
وﻛﺘﺐ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺟﻴﺴﻮن ﻏﺮﻳﻨﺒﻼت ،ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول" :اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﺎﻟﺖ إن
ﺧﻄﺘﻨﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺟﺰءا
ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺼﺮ ،إﻟﻰ ﻏﺰة .ﻫﺬا ﻛﺬب!".
وأﺿــﺎف ﻏﺮﻳﻨﺒﻼت" :ﻣــﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮا
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮأوﻧﻪ .ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ واﻟﻤﺤﺰن رؤﻳﺔ ﻗﻴﺎم
أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎذا ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر
رواﻳﺎت ﻣﺰورة وﻧﺸﺮﻫﺎ".

ً
 ٢٩اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ  ٧ﻋﻘﻮد واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ داﺋﻤﺎ ﻧﻌﻢ

ﻣــﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت
ً
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﺪا ،ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء رﻗﻢ 29
ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  7ﻋﻘﻮد ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ،اﻟﺬي
ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1952وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻷﺧﻴﺮ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ،إذ ﺗﻜﺘﺴﺢ "ﻧﻌﻢ" ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات.
وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2005ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎﻣﻲ  1956و1958
إﺑــﺎن اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ و ،1963واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ أﻧــﻮر اﻟﺴﺎدات
ﻋﺎﻣﻲ  1970و ،1976واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك أﻋــﻮام 1981
و 1987و 1993و.1999
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﺈن ﻟﻤﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذ ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر
 ،1965ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺎم  ،1971وﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز  ،%99ﺛﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺎم  ،1980ﻟﺠﻌﻞ ﻣﺪد
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ .%98.8
وﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم ،1981
ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،إﻻ ﻋﺎم ،2005
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ
ﺑﻘﻔﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ إﻏــﻼق ﻓﺘﺤﺎت
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت وزارة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪاﺧـ ــﻞ ،ﻗـ ــﺎل إن
اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﺠﺎن اﻹدﻻء
ﺑ ــﺎﻷﺻ ــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،وأن ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻫــﺪوء وﻧﻈﺎم
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻠـﺠــﺎن ،وﺻ ــﺮح وزﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺮاوي
ﺑــﺄن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
أﻛ ــﺪت وﺟ ــﻮد إﻗ ـﺒــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟﻠﺠﺎن
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ.
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺜﻔﺖ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ
اﻷﻣﻨﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺿﻮء ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟـﻜـﺒــﺮى واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺧ ــﻼل أﻳــﺎم
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻟﻤﻨﻊ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﺳﻴﺮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻣﻦ أداء ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻲ.

ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ أدﻟﻰ ﺑﺼﻮﺗﻪ
ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﺑـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ ﻳ ـﺴــﺮي ﻋ ـﻤ ـﻴــﺮة ﺑﻤﺼﺮ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮة ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،وأدﻟــﻰ اﻹﻣــﺎم اﻷﻛﺒﺮ
ﺷ ـﻴ ــﺦ اﻷزﻫ ـ ـ ــﺮ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ذاﺗـﻬــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أدﻟــﻰ ﺑﺎﺑﺎ
اﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ وﺑ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺮك اﻟـ ـﻜ ــﺮازة
اﻟ ـﻤــﺮﻗ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺗ ـ ــﻮاﺿ ـ ــﺮوس اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺑ ـﺼــﻮﺗــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺮاﻳ ــﺎت
ﺑﺎﻟﻮاﻳﻠﻲ.
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟـﺒــﻼد ،ﻟﺘﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺜــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺑﻠﻐﺖ .%83.3
ﺛ ــﻢ ﻋ ــﺎد وﻃـ ــﺮح  34ﻣـ ــﺎدة ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ،ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ إﻟ ـﻐ ــﺎء ﻣ ـﺒــﺎدئ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺣﻈﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﺣﺰاب ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ،
وﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ،اﻟﺬي أﺟﺮي ﻋﺎم  ،2007ﻋﻠﻰ .%75.9
وﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2011ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
إذ أﺟــﺮي اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﺤﺖ إﺷ ــﺮاف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟــﺬي أدار
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ،وﻫﻮ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أﺣﺪ
أﻗﻮى وأﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،إذ
ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ  18.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ .%77.3
وﺷﻬﺪت اﻟﺒﻼد اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ
ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ دﺳـﺘــﻮر ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋــﺎم  ،2012وﺗــﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ ﺑـﻠـﻐــﺖ  ،%63.8وﻫ ــﻲ أﻗ ــﻞ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
وﺑﻌﺪ ﻋﺰل ﻣﺮﺳﻲ ،وﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺤﻜﻢ،
ﺗــﻢ إﺟ ــﺮاء اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻋــﺎم  ،2014اﻟ ــﺬي ﻋــﺎد
ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ﻓﻲ ﻋﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺴﺎدات
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻠﻐﺖ .%98.1
ﺣ ــﺮص ﺧ ــﻼل اﻹدﻻء ﺑـﺼــﻮﺗــﻪ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻹﺻـ ـ ــﻼح اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ
واﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﻲ ،ﻻﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ
ﻟ ـ ــﺬا ﻓ ـﻌ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ أن ﻳــﺪﻟــﻲ
ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻴﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أن "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻻ ﻳـ ـﺸ ــﺮع ﻟ ـﺸ ـﺨ ــﺺ ﺑ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﻪ وأن
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗـﻤـﺜـﻴــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة واﻟـﺸـﺒــﺎب
وذوي اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن".
وﺑﻴﻨﻤﺎ أدﻟ ــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﺳ ـﺒــﻖ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻣﺤﻠﺐ واﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ
أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ﺑﺼﻮﺗﻴﻬﻤﺎ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ،
إن دور اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـﻘـﺘـﺼــﺮ ﻋﻠﻰ

ﺷﻬﺪت أﺑﻮﻇﺒﻲ ،أﻣﺲ ،وﺿﻊ
ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻷول ﻣﻌﺒﺪ
ﻫﻨﺪوﺳﻲ ،ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻮﻣﺮﻳﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ أﺑﻮﻇﺒﻲ
دﺑﻲ .وﺟﺎء اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
رﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻗﺪاﺳﺔ ﻣﺎﻫﺎﻧﻲ
ﺳﻮاﻣﻲ ﻣﻬﺮاﺟﺎ ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﳌﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ،
ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺰﻳﻮدي ،ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻼﺳﻲ
واﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ .وأﺷﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎرات ،ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ واﳌﺤﺒﺔ.

»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﻳﻘﺼﻒ ﻣﺨﺰن
»درون« ﺣﻮﺛﻴﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات
أﻣﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ
ﻓـ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎء .وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟﺸﻜﺎوى اﻧﺤﺼﺮت ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﺘﺢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ وﺻﻮل
اﻟﻘﻀﺎة.
ﻓــﻲ اﻷﺛـ ـﻨ ــﺎء ،أﻛ ــﺪ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮﺻــﺪ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻹﻋ ــﻼم أن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺮس
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ أﻣﺲ،
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ رﺻـ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺒﻌﺾ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
إذ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﻗﻨﺎة ﻋﺮﺑﻴﺔ
وأﺟﻨﺒﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻣﻮﻗﻊ أﺧﺒﺎر
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أول ﺑﺄول.

ﺷﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻘﻴﺎدة
ّ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻏﺎرة،
أﻣﺲ ،ﻗﺎل إﻧﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ »ﻛﻬﻔﺎ
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر«،
)درون( اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ،ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮات
اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﺪار اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﻗﺎم ﺑـ
»ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻫﺪف ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺸﺮوع،
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻬﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون
ﻃﻴﺎر ،ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

روﺣﺎﻧﻲ :ﻻ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

ﻟﺒﻨﺎن» :ﺟﺲ ﻧﺒﺾ« ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف »اﻟﻤﻮازﻧﺔ«

ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻳﺰور ﻃﻬﺮان ...وﻗﺮﻳﺸﻲ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺿﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﺒﻠﻮش

ﺗﻤﺜﺎل »أوﺳﻜﺎر« ﻳﺴﺘﻔﺰ وﻫﺎب :اﻟﺪروز ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻼب

وﺳــﻂ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ وﺳــﻮء إدارة اﻷزﻣــﺔ ،ﻗﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ
اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت
ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺬ  19ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ  3أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وأﺿ ــﺎف روﺣــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ﺧــﻼل زﻳ ــﺎرة أﻣــﺲ،
ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ،اﻟﺘﻲ ﻏﻤﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﻋﺪة أﻳﺎم" :ﺳﻨﻌﻮض اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺪﻣﺮة ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ً
ً
ً
أﺛ ــﺎﺛ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺎ ﻻ أﻣـ ـ ـ ــﻮاﻻ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﺣـﻜــﻮﻣـﺘــﻪ
"ﺳﺘﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺘﻀﺮري اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت".
وﻧ ـﻔــﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﺘــﻲ ﻏﻤﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر أﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ .وﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻮﺟﻪ روﺣــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
)اﻻﻫــﻮاز( ،ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻟﻤﻮﺟﺔ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪة دﻓﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟﻰ إﺧﻼء ﻧﺤﻮ  200ﻗﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﻄﺮق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪن ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  81ﺷﺨﺼﺎ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺌﺎت
ﺑﺠﺮوح ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺿ ــﺮار اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ أﺻﺎﺑﺖ
اﻟﻄﺮﻗﺎت ،واﻟﺒﻴﻮت ،واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وإﻣــﺪادات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،وﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
وﺗﺄﺗﻲ زﻳــﺎرة روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻜﻨﻬﺎ أﻗﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻬﺮان ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻮل ﻧﺤﻮ ﻗﺮى ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ورﻓﻀﻬﺎ
اﻟـﺴـﻤــﺎح ﺑ ـﻤــﺮور اﻟـﻤـﻴــﺎه ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه اﻟ ـﺨــﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺮب
اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻀﺮر ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻔﻄﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ،ﻣــﺮﺗـﻀــﻰ ﺻـﻔــﺎري

روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(
ﻧﻄﻨﺰي ،أﻣﺲ ،إن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺮان ﺧــﺎن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ
إﻳﺮان ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺒﻼده اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﻮم؛ ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺐ إﺳﻼم اﺑﺎد دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎض
وﻃ ـﻬــﺮان ،اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟــﻰ ﺳﻌﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة ﻋﻤﺮان ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺗﻮﺗﺮت اﻷﺟــﻮاء ﺑﻴﻦ إﺳــﻼم آﺑــﺎد وﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻋ ـﺘــﺪاء إرﻫــﺎﺑــﻲ ﺣ ــﺪودي أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ  14ﺟﻨﺪﻳﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺎ.
وﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﺑــﺎﻛ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻣ ــﻦ إﻳـ ـ ــﺮان اﺗ ـﺨ ــﺎذ إﺟـ ـ ــﺮاء ﺿﺪ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺷ ــﺎه ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻗــﺮﻳـﺸــﻲ ﻋﻦ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت" :ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻃﻬﺮان إﺟﺮاء ﻣﺮﺋﻴﺎ" .وﺟﺎءت
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﺮﻳﺸﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﺮى ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ.
وﻗــﺎل ﻗﺮﻳﺸﻲ ،إن  15ﻣﺴﻠﺤﺎ ﻳﺮﺗﺪون زﻳﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ
ﻧﺼﺒﻮا ﻛﻤﻴﻨﺎ ﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
اﻟﺒﻼد اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  14ﺟﻨﺪﻳﺎ.
وأﺿﺎف أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻗﺮرت إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎج ﺑﻄﻮل 950
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻋﻠﻰ ﺣــﺪودﻫــﺎ ﻣــﻊ إﻳ ــﺮان ،ﻛﺨﻄﻮة ﺑﺎﺗﺠﺎه
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻣﻦ.
وأرﺳـ ـﻠ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،رﺳــﺎﻟــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺳ ــﻼم آﺑ ــﺎد ﻟ ــﻺﻋ ــﺮاب ﻋﻦ
"اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ".
)ﻃﻬﺮان ،إﺳﻼم آﺑﺎد ـ إرﻧﺎ ،أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

●

ﺑﻴﺮوت ± -

•

ﻻ ﺗـ ـ ـ ــﺰال اﻷﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻣـﺘـﺠـﻬــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎش
واﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺮوح
ﻣ ــﻦ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ﺗـﻘـﺸـﻔـﻴــﺔ وﻣ ــﻮﺟ ـﻌ ــﺔ.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أن" اﻟﻜﻼم
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ أﻣ ــﺮا
ﺻﺤﻴﺎ وﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن "اﻟ ـﺘ ـﺴــﺮﻳ ـﺒــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺟ ـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ،
ﺑـﺤــﺪﻳـﺜــﻪ ﻋــﻦ ﺣـﺠــﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻮل رواﺗـ ـ ـ ــﺐ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ــﺪﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
وﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺠﺮأة
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ" ،واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻴﻞ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ أﻣﺎم
اﻟـ ـ ــﺮأي اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻋ ــﻦ ﻓ ـﻀــﺎﺋــﺢ ﻃــﺎﻟــﺖ
ﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮزاﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت
ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ
ﺑﺸﺄن رواﺗــﺐ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻌﺾ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟــﻰ،
وﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ

واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ" .وﺗﺎﺑﻌﺖ:
"ﻫﻨﺎك أﻣﺮ ﻣﺨﻔﻲ ﺳﻴﻘﻮد اﻟﻴﻪ ﻫﺬا
اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺤﺎد ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺮﻣﺠﺎ
وﻣﻨﻈﻤﺎ أو ّ
ﻣﻌﺒﺮا ﻋــﻦ ﺧــﻼف ﻣﺎ،
ﺑ ــﺄن ﻫـﻨــﺎك ﺷﻴﺌﺎ ﻣــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺄﻟــﻮف
ﻳﻄﺒﺦ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮاﻟـﻴــﺲ ،وﺳﻴﻄﺮح
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺲ اﻟﻨﺒﺾ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻷ ﺧـﻴــﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ اﻵراء اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،وﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻮى اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ".
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺷـ ــﺪد ﻋـﻀــﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ"
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺎووق ،ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل
ﻓــﻲ ذﻛ ــﺮى وﻻدة اﻹﻣـ ــﺎم اﻟـﻤـﻬــﺪي،
أﻣـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ أن "اﻟ ـﺤ ــﺰب ﻟ ــﻦ ﻳﻘﺒﻞ
وﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﺣﻞ اﻷزﻣــﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ّ
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮاء ،وﻣ ــﻦ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺤﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب اﻟﻔﻘﺮاء
إﻧ ـﻤــﺎ ﻳـﻔـﺘـﻌــﻞ أزﻣـ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻓﺤﻞ
اﻷزﻣ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد ﺑــﻮﻗــﻒ ﻣــﺰارﻳــﺐ
اﻟﻬﺪر وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺮم اﻟﻰ اﺳﻔﻠﻪ".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻧﺸﺮ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب "اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﻲ"
اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ وﻟ ـﻴ ــﺪ ﺟـﻨـﺒــﻼط،

أﻣﺲ ،ﺻﻮرة ﻟﺘﻤﺜﺎل ﻛﻠﺒﻪ أوﺳﻜﺎر
)اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧـ ـﻔ ــﻖ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ(،
وأرﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﺣﺎرس
اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻟﻸﺑﺪ ،أوﺳﻜﺎر".
ﻛ ـ ــﻼم ﺟ ـﻨ ـﺒ ــﻼط اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﺣ ــﺰب "اﻟـﺘــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ" اﻟــﻮزﻳــﺮ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺋﺎم وﻫﺎب اﻟﺬي ّ
رد ﻗﺎﺋﻼ:
"ﻻ أﺣﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆون اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﻖ
ً
أﺻﻼ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺮأت ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺟـﻨـﺒــﻼط اﻟ ـﻴــﻮم ﻋــﻦ ﻛـﻠـﺒــﻪ ،واﻟ ــﺬي
ﻗ ــﺎل ﻓـﻴــﻪ إن أوﺳ ـﻜــﺎر ﻫــﻮ اﻟــﻮﺻــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻟﻸﺑﺪ أو ﺣﺎرﺳﻬﺎ،
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻓﻬﻮ ﺣﺮ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺪروز
ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻪ آن اﻵوان ﺑﺄن ﺗﺨﺠﻞ".
وأﺿﺎف" :اﻟﺪروز ﻳﺤﻤﻴﻬﻢ آﻻف
اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﻞ وﺣــﺎﺻ ـﺒ ـﻴــﺎ
وراﺷ ـ ـﻴـ ــﺎ واﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪاء واﻟـ ـﺠ ــﻮﻻن
واﻟﺠﻠﻴﻞ ،وﻟﻴﺴﻮا ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻼب .اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪروز ﺣ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ دﻣـ ــﺎء
اﻟﺸﻬﺪاء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﻘﻄﻮا ،أﻟــﻢ ﻳﺤﻦ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﺨــﺮج ﻣ ــﻦ ﻃــﺮﻳ ـﻘ ـﺘــﻚ ﻓﻲ
إﻫ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ؟ ﻫـ ــﻢ أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻨ ــﻚ وﻣ ـﻨــﺎ
وﻣــﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻫﻢ اﻟﺸﺮف
واﻟﻮﻓﺎء واﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ".
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اﻟﺴﻮدان :ﺣﻮار ﺑﻴﻦ »اﻟﻌﺴﻜﺮي« واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻧﻲ

• ﺑﻼﻏﺎن ﺿﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺴﻞ وﺣﻴﺎزة أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ • »اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ« ﻟﻠﺒﺮﻫﺎن :ﻧﺘﻔﻬﻢ دور اﻟﺠﻴﺶ

ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻼﻏﻴﻦ
ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال وﺣﻴﺎزة أﻣﻮال ﻣﻦ دون
ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ
ّ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ«
أﻧﻪ ﺳﻴﻜﺸﻒ ،اﻟﻴﻮم ،ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
»ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎدي ﻣﺪﻧﻲ« ﻳﺤﻞ
ﻣﺤﻞ »اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ«،
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻣـ ـ ـ ــﻊ إﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﺰﻣﻬﻢ
اﻟﻜﺸﻒ ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ "ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻴﺎدي ﻣﺪﻧﻲ" ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﻋﺸﻴﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪد ﻹﻋـ ــﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ اﻹﻃ ــﺎﺣ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ،
اﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ،
ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ّ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ أول اﻟﺮﻛﻦ ﻋﻤﺮ
زﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ،رؤﻳ ــﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
"ﺟﺒﻬﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ"
ﺣــﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺧــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ "ﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﻴﻦ" إﺷﺮاﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎء وﻓﺪ "اﻟﺠﺒﻬﺔ"
ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺰﻳﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺪﻳ ــﻦ ،أن "اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬــﺔ ﺗـ ــﺮى أن
ﻳ ـﻈ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﻛـﻤــﺎ
ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺎﻧﺪه
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
وزراء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻗــﺮاط ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة
واﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺬات
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت".
وأوﺿﺤﺖ "أن اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻗﺘﺮﺣﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط ﻣﻦ 16
وزﻳ ـ ــﺮا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗــﺮﺷـﺤـﻬــﻢ اﻟـﻘــﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎت ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن إزاﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛـ ــﻞ إرث اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وإﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻛ ـﻤــﺎت
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻹرﺟﺎع أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ
وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ".

ّ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ«

ّ
"ﺗﺠﻤﻊ
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻋﻠﻦ
اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ" ،اﻟ ــﺬي
ّ
ﻳـﻨــﻈــﻢ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟـﻴــﺔ ،أﻧــﻪ
ﺳﻴﻜﺸﻒ ،اﻟﻴﻮم ،ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ "ﻣﺠﻠﺲ

»اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮاﻛﻦ« إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول
ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول "اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮاﻛﻦ" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮع ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏــﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ أﻧﻘﺮة ﺣﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.
وﺗـﺤــﺪﺛــﺖ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻧﻘﻠﺖ ﻋــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدر دﺑــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻨﺢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ "ﻣﻬﻠﺔ" ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻹﺧﻼء
اﻟﺠﺰﻳﺮة وإﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺑﺎرﻳﺲ» :اﻟﺴﺘﺮات« ﺗﻌﻮد
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﻤﺎﻛﺮون

آﻻء ﺻﻼح »أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺜﻮرة« اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺄﻏﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﺳﻴﺎدي ﻣﺪﻧﻲ" ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ّ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺒﻼد
ﺑﻌﺪ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ  11اﺑﺮﻳﻞ،
واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺐ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن
ﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
وأﻋـ ـﻠ ــﻦ "اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـ ّـﻤ ــﻊ" ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن،
أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ إﻋـ ــﻼن أﺳ ـﻤ ــﺎء أﻋـﻀــﺎء
"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻤﺪﻧﻲ" ،ﺧﻼل
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻴﻮم ،ﺧﺎرج
ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ،داﻋﻴﻦ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺤﻀﻮر.
وأﻛ ــﺪ أﺣـﻤــﺪ اﻟــﺮﺑـﻴــﻊ ،أﺣ ــﺪ ﻗــﺎدة
ّ
"اﻟﺘﺠﻤﻊ" اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻧﻘﺎﺑﺎت أﻃﺒﺎء
وﻣـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ وﻣـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ ،أن "ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ".

اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،أﻓـ ــﺎد ﻣﺼﺪر
ﻗﻀﺎﺋﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻼﻏﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣ ــﻮال
وﺣ ـﻴ ــﺎزة أﻣ ـ ــﻮال ﺿـﺨـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ دون
ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ داﺧﻞ ّ
ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أن "وﻛ ـﻴ ــﻞ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد ،أﻣﺮ
ﺑــﺎﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
واﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﺎﺟﻼ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ".
وذﻛــﺮ أن "اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺳﺘﺴﺘﺠﻮب
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد داﺧــﻞ
ﺳ ـﺠ ــﻦ ﻛ ــﻮﺑ ــﺮ ،وﻫـ ـﻨ ــﺎك إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ رﻣﻮز
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد".

أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ
وﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺳﻮداﻧﻴﺔ،
أﻓ ــﺎدت ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑــﺄن ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ داﻫﻢ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ،
وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﻠﻐﺖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو ،و 351أﻟﻒ
دوﻻر ،و 5ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ.
وأﻋ ـﻠــﻦ وﻛ ـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑ ـ ــﺎﻹﺷ ـ ــﺮاف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﻮد أﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ،وﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺮﻳﻖ أول رﻛﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ "اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﺸﻌﺐ وأﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة".
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة"
اﻟ ـﺴــﻮداﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟ ـﺼــﺎدر
أﻣﺲ ،إﻧﻬﻢ ﺟﺎءوا "ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﻌﺐ
ً
وإﻛﻤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺛﻮرﺗﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻂ
اﻟﻘﻴﺎدة".
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺒﺮﻫﺎن ،أﻣــﺲ ،رﺋﻴﺲ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻣﻮﺳﻰ
ﻓﻜﻲ ،اﻟــﺬي ﻗــﺎل ﺑ ــﺪوره ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء
»ﻧﺘﻔﻬﻢ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ«.
واﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻮح اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
إذا ﻟ ــﻢ ﻳـﺴـﻠــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻟـ
"إدارة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ" ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
 15ﻳﻮﻣﺎ.

إﻋﻔﺎء
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﺻﺪر اﻟﺒﺮﻫﺎن
ً
ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارا أﻋـ ـﻔ ــﻰ ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ـﺒ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺐ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻋ ــﻦ ﺳـﺒــﺐ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺷ ـ ـﻤـ ــﺲ اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻲ ،إن

ً
ً
"اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﺪاد ﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة وﻓ ــﺪ ﻗـﻄــﺮي اﻟــﻰ
اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم ،ﻣــﻦ دون اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻣﻦ دون ﻋﻠﻤﻪ".

اﻋﺘﻘﺎل وزﻳﺮ
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ذﻛ ــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ
"اﻟﺮاﻛﻮﺑﺔ" اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﺴﺎء
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋ ـﻠــﻰ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﺎج
ﻣﺎﺟﺪ ﺳﻮار ،ﺑﻤﻄﺎر اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻫﻮ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻬﺮب ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻨﻌﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎن إﻧﻪ "ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺑﺤﻮزة ﺳﻮار،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺜﻮار ﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎر واﺷﺘﺒﻚ ﻣﻌﻪ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر وﺿ ــﺮﺑ ــﻪ ﺿﺮﺑﺎ
ﻣﺒﺮﺣﺎ" .وﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻗﻮة ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﺶ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وأﺧﺬﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.

إﺷﺎدة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑ ـ ــﺪورﻫ ـ ــﺎ ،أﺷـ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑــﺎﻷواﻣــﺮ ،اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ
اﻟﺒﺮﻫﺎن ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺴﺠﻨﺎء وإﻧﻬﺎء
ّ
اﻟﺘﺠﻮل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أوﻓﺪت ﻣﺎﻛﻴﻼ
ﺣﻈﺮ

ﺟﻴﻤﺲ ،وﻫﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ﻫــﺬا
اﻷﺳﺒﻮع.
ّ
وﺻﺮﺣﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن أورﺗ ــﺎﻏ ــﻮس
أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة "ﺳـﺘـﺤــﺪد
ﺳـﻴــﺎﺳــﺎﺗـﻬــﺎ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻟ ـ ــﻸﺣ ـ ــﺪاث" ،إﻻ أﻧ ـﻬ ــﺎ أﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻮدان
ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت أن "ﻗ ـ ـ ــﺮار اﻹﻓـ ـ ـ ــﺮاج ﻋﻦ
اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وإﻟﻐﺎء ﺣﻈﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺠـ ّـﻮل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم ﻣـﺸـ ّـﺠــﻊ"،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ أن واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي وﻏـ ـﻴ ــﺮه ﻣﻦ
وﺣ ـ ــﺪات اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ "إﻇـ ـﻬ ــﺎر ﺿﺒﻂ
اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻨــﺰاع وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى إن اﻟﻬﺪف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮ ﻫ ــﻮ "إﺑ ـﻌــﺎد
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﻬﺔ وإﻋﺎدﺗﻬﻢ
اﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻟــﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ".
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ورأت أﻧ ــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
"إﻃ ــﻼق إﺟ ــﺮاءات ﻋــﺰل ﺿــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ" ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن
ّ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
"ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺮﺋﻴﺲ
ّ
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺰﻳﻪ أﻣﺮ ﺳﻴﻠﺤﻖ أﺿــﺮارا
ّ
ﺟﺴﻴﻤﺔ وداﺋﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،وﺳﻴﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺘﻘﺒﻠﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﺣﺮارا ﻓﻲ
إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ".
وﻛﺘﺒﺖ وارن ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻣﺲ اﻷول" ،ﻓﺪاﺣﺔ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﻳﻨﺤﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ﺟﺎﻧﺒﺎ ،وأن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﻫﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪء إﺟﺮاءات ﻣﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".
أﻣﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ّﺑﺮأه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
وﻗﺎلّ :
"ﻳﺴﻮق اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺰاﻋﻢ ﺿﺪي ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﻟﺮ

ً
اﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟﺬي ﺻﺎﻏﻪ  18دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﺎرﻫﻲ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ،وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ وﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﺎﻣﻼ".
وأﺿﺎف أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت "ﻣﺤﺾ ﻫﺮاء".
وﻣ ــﻦ ﻃــﺎﺋــﺮﺗــﻪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﺟـﻬــﻪ إﻟــﻰ
ﻓ ـﻠــﻮرﻳــﺪا ،ﻧـﺸــﺮ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺗـﻐــﺮﻳــﺪة ﻗ ــﺎل ﻓﻴﻬﺎ "أﻣـﻠــﻚ
ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻟﻮ أردت.
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ ﻃﺮد اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﻟﺮ ،ﻛﺎن
ﻟــﻲ اﻟـﺤــﻖ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻓﻌﻞ".
وﻓ ــﻲ ﺻـﻔــﻮف اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳـﻴــﻦ ،ﻳـﺒــﺪو اﻟﻤﺮﺷﺢ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻴﺖ روﻣﻨﻲ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﺻﻮات
اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن "أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻟﻐﺜﻴﺎن ﻟﻤﺪى
ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻓــﺮاد ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻷﻣﺎﻧﺔ
وﻋﺪم ﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ".

ً
ً
وأﺿﺎف" :ﻣﺎ أﺛﺎر اﺷﻤﺌﺰازي أﻳﻀﺎ أن أﺷﺨﺎﺻﺎ
ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
رﺣﺒﻮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة روﺳﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وأﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك أي ﻣﻨﻬﻢ ﻹﺑــﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وأن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻛﺎن ﻳــﺮوج ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ".
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل اﺛ ـﻨــﺎن ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎﻣــﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،إن ﻣـﺤــﺎﻣــﻲ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻗ ـﻀــﻮا ﻋﺸﺮ
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﻟﺮ ﻗﺒﻞ
إﻋﻼن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وذﻫـ ــﺐ رودي ﺟــﻮﻟـﻴــﺎﻧــﻲ وﺟـ ــﺎي ﺳﻴﻜﻮﻟﻮ
وﻣـﺤــﺎﻣـﻴــﺎن آﺧـ ــﺮان ﻟـﺘــﺮاﻣــﺐ إﻟ ــﻰ وزارة اﻟﻌﺪل
ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  448ﺻﻔﺤﺔ.

ﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم أن
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن
اﻟ ــﺬي ﺗﻈﻬﺮ اﺳـﺘـﻄــﻼﻋــﺎت اﻟ ــﺮأي ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻟﺪى
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ،رﻏﻢ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻧﺴﺎء
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،ﺳﻴﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ إ ﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺐ
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ رﺳﻤﻴﺎ.
وﺣـﺘــﻰ ﻗﺒﻞ اﻻﻋ ــﻼن ﻋــﻦ ﺗــﺮﺷـﺤــﻪ ،ﻳﻬﻴﻤﻦ
ً
ﺑﺎﻳﺪن ) 76ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
ً
اﻟﺮأي ﺣﻮل ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ  20ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮات ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ "رﻳﻞ ﻛﻠﻴﺮ ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﺲ"
ﻣﻘﺎﺑﻞ  22.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز ،ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

»زﺣﻤﺔ« وﻓﻮد روﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ »اﻟﻨﻈﺎم«
ً
• دﻣﺸﻖ ﺗﻨﻔﻲ وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت روﺳﻴﺔ  -إﻳﺮاﻧﻴﺔ •  ٥٠ﻗﺘﻴﻼ ﺑﻬﺠﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ
ﻗﺒﻴﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت "ﻣﺤﻮر
أﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺔ" ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة
اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﺔ ﻋــﻦ ﺳـﻴـﻄــﺮﺗــﻪ ،دﻋ ــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ً
ً
روﺳﻴﺎ ّ
ﺿﻢ
اﻟﺴﻮري ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓﺪا
ﻣﺒﻌﻮث اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻓﺮﻧﺘﻴﻴﻒ
وﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺮﻏ ــﻲ
ﻓﻴﺮﺷﻴﻨﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺮم
ّ
ﺣﻮل إدﻟﺐ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮل دون "اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ".
ّ
ووﻓـ ـ ــﻖ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻷﺳــﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ "ﺿﻤﺎن
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،وﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ وإﻃـ ـ ــﻼق ﻋﻤﻠﻬﺎ
ً
ﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎ ،وﻣ ـﻬ ــﺎم إﻋ ـ ــﺎدة اﻹﻋـ ـﻤ ــﺎر ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺰاع ،وﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
وأوﺿﺤﺖ "اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" أن ﻫﺬا اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺗﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري ﻣﻊ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﻋﺎرا اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ،
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﻗ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ 2254
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺠﻬﻮد إﻋﺎدة
إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺔ.

ﻣﻘﺘﻞ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوﻗﻔﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪﻧﺪﻳﺮي ،ﺷﺎﺑﻴﻦ
ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ  18و 19ﻋﺎﻣﺎ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻻﻳﺮا
ﻣﺎﻛﻲ ) 29ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔّ .
وﺣﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ
أﻣﺲ ،ﻣﻨﺸﻘﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑـ"اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻻﻳﺮﻟﻨﺪي
اﻟﺠﺪﻳﺪ" ،وﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮري
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪن
اﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

وارن ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ...وﺑﺎﻳﺪن ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻻ ﺗ ـ ــﺰال اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ رو ﺑ ــﺮت ﻣــﻮ ﻟــﺮ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﻴﺔ  ،2016ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ
ً
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﻛــﺎﻣــﻼ ﺑـﻌــﺪ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ وزارة
اﻟﻌﺪل.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ وارن ،إﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺪء إﺟﺮاءات ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻬﺪف ﻋﺰﻟﻪ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﻮخ ﻣ ــﻦ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ،إن "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﻟﺮ ﻳﻌﺮض وﻗﺎﺋﻊ
ﺧﻄﻴﺮة ﺗﻜﺸﻒ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻫﺎﺟﻤﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ  2016ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺬي رﺣﺐ
ﺑﺪوره ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة" .وأﺿﺎﻓﺖ أن "ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺮﻗﻞ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ً
وﻻﺣـﻘــﺎ ،اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء
اﻟـ ــﺮوﺳـ ــﻲ ﻳـ ـ ــﻮري ﺑ ــﻮرﻳـ ـﺴ ــﻮف ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﺪ
ﻓـ ــﻲ دﻣ ـ ـﺸـ ــﻖ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ،ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ
"إﻧﺘﺮﻓﺎﻛﺲ".

ﻻ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت روﺳﻴﺔ  -إﻳﺮاﻧﻴﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻧـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ،
أﻣـ ــﺲ ،وﻗـ ــﻮع اﺷ ـﺘ ـﺒــﺎﻛــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘــﻮات
اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ واﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈـﺘــﻲ
دﻳ ــﺮ اﻟ ــﺰور وﺣ ـﻠــﺐ ،ﻣــﺆﻛــﺪة ﻋ ــﺪم ﺻﺤﺔ
ﻣ ــﺎ ﺗـﻨــﺎﻗـﻠـﺘــﻪ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ ووﺳــﺎﺋــﻞ
اﻹﻋ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺤــﺪﺛــﺖ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﻴﻔﺔ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء
اﻟﺤﻤﺪاﻧﻴﺔ وﺣﻠﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﻫﺎﺑﺖ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
)ﺳــﺎﻧــﺎ( ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧ ـﺸــﺮ اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر وﻋـ ــﺪم اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد أي ﺧﺒﺮ
ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺼﺪر
ﻋﺴﻜﺮي.
وﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﻮات اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﺗﻮﺟﺪ
ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ أﻏﻠﺒﻬﺎ

ﻣ ــﻦ دﻣ ـﺸ ــﻖ وﻣـﺤـﻴـﻄـﻬــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻗﺼﻒ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻮات
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ﻓﻲ رﻳﻒ
دﻳﺮ اﻟﺰور ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ
وﻗـ ـ ــﺮب ﺧـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺎس ﻣ ــﻊ ﻓـﺼــﺎﺋــﻞ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

ﻫﺠﻮم اﻟﺒﺎدﻳﺔ
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻗ ـﺼــﻒ ﺻ ــﺎروﺧ ــﻲ وﻣــﺪﻓ ـﻌــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪف رﻳ ـﻔــﻲ ﺣـﻠــﺐ اﻟ ـﻐــﺮﺑــﻲ وإدﻟ ــﺐ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ وﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣـﺠــﺎورة،
أوﻗﻌﺖ ﻫﺠﻤﺎت ﺷﻨﺘﻬﺎ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
ً
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ"
ً
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻋـ ــﺪة ،ﻧ ـﺤــﻮ  50ﻗ ـﺘ ـﻴــﻼ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻦ
ﻟ ـﻬــﺎ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ـ ــﺎدرت ﺑـﻘـﺼــﻒ ﺻــﺎروﺧــﻲ
وﻣﺪﻓﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ورﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺠﺎورة.
وأﺣﺼﻰ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ،أﻣﺲ،
ﻣﻘﺘﻞ  35ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ ﻗــﻮات اﻟﻨﻈﺎم
وﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﺟﺮاء ﻫﺠﻤﺎت
أﻋﻨﻒ ﻳﺸﻨﻬﺎ "داﻋﺶ" ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﻗﻮات
ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ )ﻗ ـﺴ ــﺪ( ،ﺑﺪﻋﻢ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ  23ﻣــﺎرس ،اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم

ﻋﻠﻰ "اﻟﺨﻼﻓﺔ" ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ .2014
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮﺻــﺪ ﻣـﻘـﺘــﻞ  ،27ﺑﻴﻨﻬﻢ
أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﺿ ـﺒــﺎط ﻛ ـﺒ ــﺎر ،ﺟـ ــﺮاء ﻫـﺠـﻤــﺎت
اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ رﻳ ــﻒ ﺣـﻤــﺺ اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ،
وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﺧﺮﻳﻦ ّﺑﻴﻨﻬﻢ ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻓﻲ
ﻫﺠﻮم ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺷﻨﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻓﻲ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺮﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور
ً
اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ــﻲ ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم
"اﻷﻛﺒﺮ وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ"
ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ.
ﻋـﻠــﻰ ﺟﺒﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،وﺛ ــﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ
ﻣ ـﻘ ـﺘــﻞ ّ 13ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ﺟ ـ ــﺮاء "ﻫ ـﺠــﻮم
ﻋﻨﻴﻒ ﺷــﻨــﻪ ﺟﻴﺶ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ
ً
اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻠـﻨـﺼــﺮة ﻓ ـﺠــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﺣــﻮاﺟــﺰ
وﻧـ ـﻘ ــﺎط ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﻋـﻨــﺪ
ً
اﻷﻃﺮاف اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ" ﺷﻤﺎﻻ،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ "ﻣـ ـﻌ ــﺎرك ﻋـﻨـﻴـﻔــﺔ ﻻ ﺗ ــﺰال
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﻗﺼﻒ ﻣﺘﺒﺎدل
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ" أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎدي.
ﺑ ـﻌــﺪ ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﺧ ـﺘ ـﻔــﺎﺋــﻪ ،إﺛــﺮ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻹﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺎﻧﻔﺠﺎرﻳﻦ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺎ ﻣﻮﻛﺒﻪ ،ﻇﻬﺮ زﻋﻴﻢ "اﻟﻨﺼﺮة"
ً
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ إدﻟﺐ،
ً
وﺗ ـ ـ ــﺮأس اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻷﻫ ـ ــﻢ  8ﻗـ ـﻴ ــﺎدات
ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ أﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟﺤﺰب

ﻋﺎد ،أﻣﺲ ،اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء"
إﻟﻰ ﺷﻮارع ﺑﺎرﻳﺲ وﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
"إﻧﺬار ﺟﺪﻳﺪ" إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻌﺪ
اﺳﺒﻮع ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ "ﻧﻮﺗﺮدام" ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـ 23ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك،
اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم
ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أرﺟﺄ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎ
ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻲ ﻏﻤﺮت
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ "ﻧﻮﺗﺮدام".
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺮ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺗﻌﺒﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60
أﻟﻒ ﺷﺮﻃﻲ ودرﻛﻲ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻣﺆﻛﺪا
أن "ﻣﺨﺮﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻋﺪوا ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪن
ﻓﺮﻧﺴﺎ.

رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻴﺮو اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺮاءﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺤﺎره

رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻴﺮوﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ آﻻن ﻏﺎرﺳﻴﺎ ،اﻟﺬي
اﻧﺘﺤﺮ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وداع ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ
وﻓﺎﺗﻪ ،وﻧﺸﺮت أﻣﺲ اﻷول،
اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻠﻖ رﺷﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻹﺛﺮاء ﺷﺨﺼﻴﺎ .وﻛﺘﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وداع
ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺴﺘﺔ،
وﺗﻠﺘﻬﺎ إﺣﺪى ﺑﻨﺎﺗﻪ ﺧﻼل
ﺗﺸﻴﻴﻌﻪ "رأﻳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮدﻫﻢ
اﻟﺒﺎﺋﺲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻌﺮض آﻻن ﻏﺎرﺳﻴﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻈﻠﻢ وﻫﺬا اﻟﺴﻴﺮك".

رﺋﻴﺲ وزراء ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ:
ﻟﻦ أﺳﺘﻘﻴﻞ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻮرﻳﺴﻮف ﻓﻲ دﻣﺸﻖ أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻷﺳﺪ
"اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ اﻟـﺘــﺮﻛـﺴـﺘــﺎﻧــﻲ" و"ﺣـ ــﺮاس
اﻟﺪﻳﻦ" و"ﺟﻴﺶ اﻟﻌﺰة" ،وأﻋﻄﻰ ﺧﻼﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ"اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ" ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ"
أن اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ وﺟــﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺷﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ أي اﺗﻔﺎق،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ
ً
دون اﻟ ــﺮﺟ ــﻮع إﻟ ـﻴ ــﻪ ،ﺳـﻴـﺼـﺒــﺢ ﻫــﺪﻓــﺎ
ً
ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎ وﺳـﻴـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟـﻌــﺪو
واﻟﺨﺎﺋﻦ.
وأﻛﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ أن اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﻘﻮم
ﺑـﻌـﻤــﻞ ﻋـﺴـﻜــﺮي ﻗــﺮﻳــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﺟﺒﻬﺎت
ً
رﻳـ ــﻒ ﺣ ـﻤ ــﺎة وإدﻟـ ـ ـ ــﺐ ،ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ

اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺨﺨﺔ
واﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﻴﻦ ،واﺻﻔﺎ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺮﻛﺔ "وﺟﻮد أو زوال".
وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺣــﺎﻣــﻲ اﻛ ـﺴــﻮي
ﺑ ـﺤــﺪة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ
ً
ً
ﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺮون ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻪ وﻓـ ـ ـ ــﺪا ﻛ ــﺮدﻳ ــﺎ
ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة "ﻗ ـﺴ ــﺪ" ،وﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪه "اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار
اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـﺒــﺎرﻳــﺲ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
داﻋـ ــﺶ وإدارة أﺳـ ـ ــﺮاه وﻋــﺎﺋــﻼﺗ ـﻬــﻢ"،
أﻋ ــﺎدت ﺳﻠﻄﺎت ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ أﻣــﺲ 110
ﻣ ــﻦ رﻋــﺎﻳــﺎﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻧﺴﺎء ﺗﺒﻌﻦ أزواﺟﻬﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ
ﺑﺼﻔﻮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ وزراء ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ
اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻧﺪراي ﺑﺎﺑﻴﺲ
ّ
اﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﺣﺘﻰ
إذا ﺟﺮى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺢ
أوروﺑﻴﺔ .وأوﺻﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء،
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮرو ،ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 10
ّ
وﺻﺮح ﺑﺎﺑﻴﺲ )64
أﻋﻮام.
ً
ﻋﺎﻣﺎ( وﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ أﻏﻨﻰ رﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "دﻧﻴﺲ"
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ" ،ﻟﻦ أﺳﺘﻘﻴﻞ
ّ
ﻷﻧﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻗﻮل إن
اﻷﻣﺮ ُﻣ ﱠ
ﺴﻴﺲ".
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٢٧

دوﻟﻴﺎت

ﻃﺮاﺑﻠﺲ :ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﺗﺘﻘﺪم ...وﻫﺠﻮم ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺴﺮاج
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺪء ﻫﺠﻮم
ﻣﻀﺎد ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮات "اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ" ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺸﻴﺮ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻓﺎق ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺠﻌﻲ" :ﻟﻘﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻬﺠﻮم،
وﺻــﺪرت اﻷواﻣــﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺘﻘﺪم
وﻛـﺴــﺐ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ" .واﺷ ـﺘــﺪت اﻟـﻤـﻌــﺎرك ﻓﻲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻤﻊ إﻃﻼق ﻛﺜﻴﻒ ﻟﻠﻘﺬاﺋﻒ ﻓﻲ ﻋﺪة
أﺣﻴﺎء ،ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻷي ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل رﺿ ــﺎ ﻋﻴﺴﻰ وﻫ ــﻮ ﻣـﺘـﺤــﺪث آﺧــﺮ
ﺑﺎﺳﻢ ﻗــﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق إﻧﻪ "ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ،
ﺑﺪأت ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺠﻮم واﺳﻌﺔ" ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺒﻬﺎت وادي اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟـﺴــﻮاﻧــﻲ وﻋﻴﻦ زارة ﺟﻨﻮب
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ .ورﻓﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﻮﻧﻮ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
ﻗﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺑﻴﺪ
أﻧﻪ أﺷﺎر اﻟﻰ ﺷﻦ  7ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﻳﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻣﺌﺔ ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﺿﺪ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻃﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﺑﻌﺪ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﻛﻠﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ "اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﻴﺒﻲ" ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﺣﻔﺘﺮ ،أن ﻗــﻮاﺗــﻪ "ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎور اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﺗﺘﻘﺪم  ..ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻮﻓﺎق وﺗﺘﻘﻬﻘﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎور".
وأﺷ ــﺎر اﻟ ــﻰ وﺻ ــﻮل ﺗـﻌــﺰﻳــﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎور اﻟﻘﺘﺎل "ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ".
وﺧﻠﻔﺖ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ  213ﻗﺘﻴﻼ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﺟﺮﻳﺢ .اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ اﻹﻋﻼن
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻋﻦ اﺗﺼﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺣﻔﺘﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ
واﺷﻨﻄﻦ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﺻﻒ واﺣــﺪ ،ﻣﺠﺎزﻓﺘﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ
ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ دور اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺮوع ﻗــﺮار ﻟﻮﻗﻒ
ﻹﻃــﻼق اﻟـﻨــﺎر ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﺤﺪث
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ﻋﻦ
"رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ .وﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺮق اﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺮاج رﻏﻢ اﻋﺘﺮاف اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﻪ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺣﻴﺪة ،أرﻓﻖ ﺑﺈﺷﺎدة "ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ" ،ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺮى ﺧﺒﺮاء أن إﺷﺎدة ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ،دﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻔﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.

ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮة ﻧـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺎوﺋــﺔ ﻟـﺤـﻔـﺘــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺪاء
ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(

ةديرجلا
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ً
مباراتان لـ «األزرق» استعدادا لتصفيات
المونديال وكأس آسيا

«الفنية» تجتمع مع جوزاك لمناقشة برنامج اإلعداد اليوم
●

محمد الفضلي
تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة ،برئاسة
عضو مجلس إدارة
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد أح ـ ـمـ ــد
عـ ـج ــب ،اج ـت ـمــاعــا
مع الجهاز الفني
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا

الــوط ـنــي األول ،ب ـق ـيــادة الـ ـم ــدرب ال ـكــرواتــي
روميو جوزاك ،في الخامسة من مساء اليوم
بمقر اللجنة باالتحاد.
ويشهد االجتماع مناقشة برنامج إعداد
المنتخب الوطني لخوض غمار منافسات
التصفيات المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بـقـطــر ،وك ــأس آس ـيــا  ،2023وينطلق
بــرنــامــج إع ــداد المنتخب فــي أواخ ــر يونيو
المقبل حتى األسبوع األول من يوليو ،حيث
تتخلله "الفيفا داي".
وت ـنــاقــش الـلـجـنــة الـفـنـيــة ال ـج ـهــاز الـفـنــي
في اختيار الالعبين الجدد للقائمة ،والتي
ستشهد دخول عدد كبير من العبي المنتخب
األولمبي ،بعد انتهاء مهمتهم بالخروج من
التصفيات ا لـمــؤ هـلــة لنهائيات ك ــأس آسيا
تـحــت  23س ـنــة .وم ــن الـمـتــوقــع أن

تدريب سابق لألزرق

سلة الساحل تقترب
من المقدوني جورج

●

جابر الشريفي

علمت "الـجــريــدة" أن إدارة
ن ـ ــادي ال ـس ــاح ــل اق ـت ــرب ــت مــن
التعاقد مع المدرب المقدوني
جورج كنجزيف لتولي مهمة
ت ــدري ــب ال ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
ً
السلة خلفا للمدرب المصري
أحمد عبدالعزيز.
وج ــاءت رغـبــة إدارة نــادي
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
كنجزيف بعد توصية رفعها
مدير اللعبة في النادي يوسف
الـ ـي ــوس ــف فـ ــي س ـب ـي ــل سـعــي
اإلدارة إلى التحضير للموسم
المقبل ،السيما بعد ان عملت
اإلدارة خــال الفترة السابقة
على تكويت قــاعــدة قوية من
شأنها تدعيم صفوف الفريق
األول خالل الموسم المقبل.
يذكر أن كنجزيف سبق أن
قاد أندية الساحل واليرموك
والـ ـنـ ـص ــر ،وي ـم ـت ــاز بـتـطــويــر
الــاع ـب ـيــن ،إض ــاف ــة ال ــى دمــج
ال ـع ـنــاصــر ال ـش ــاب ــة بــالـفــريــق
األول.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـنـهــي
اإلدارة إ جـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ا ل ـت ـع ــا ق ــد
م ــع الـ ـم ــدرب خ ــال االس ـب ــوع
الجاري أو المقبل بعد االتفاق
معه اتفاقا نهائيا.

يتراوح عدد العبي األولمبي ما بين  5و10
العبين ،والــذيــن سيقع عليهم االخـتـيــار من
قبل جوزاك ،بناء على معرفته التامة بمستوى
جميع الالعبين.

جوزاك :مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار
أكد روميو جوزاك ،أنه طالب اللجنة الفنية
في األسبوع الماضي ،بأن تشهد فترة التجمع
المقبلة في أواخر يونيو المقبل االتفاق على
مباراتين وديتين دوليتين مع منتخبين ،أو
حتى إقامتهما مــع منتخب وا ح ــد ،مضيفا
في تصريح لـ"الجريدة" ،أن اجتماع اليوم قد
يشهد تحديد أسماء المنتخبات التي ستتم
مخاطبة اتحاداتها األهلية إلتـمــام االتفاق
على المباراتين .ولفت إلى أن المنتخب مازال
بـحــاجــة إل ــى المزيد
مـ ــن ال ـم ـب ــاري ــات
الودية ،السيما

السرية شعار القادسية والكويت في نهائي كأس األمير
األصفر استعاد الرياحي واألبيض كامل العدد
دخل فريقا الكويت والقادسية
لكرة القدم أجواء المباراة
النهائية ألغلى الكؤوس،
والمقررة بعد غد الثالثاء على
استاد جابر الدولي ،وفرض
كالهما سرية على التدريبات
المقررة اعتبارا من اليوم.

●

أحمد حامد

ال صــوت يعلو داخ ــل قلعتي الكويت
والقادسية على صوت المباراة النهائية
لـكــأس سمو األمـيــر لـكــرة الـقــدم المقررة
بينهما بـعــد غ ــد ال ـث ــاث ــاء ،عـلــى اسـتــاد
جابر الدولي.
وحددت األجهزة اإلدارية في الفريقين
األوقــات المسموح بها لوسائل اإلعــام،
والـ ـت ــي ان ـح ـص ــرت ف ــي ربـ ــع س ــاع ــة قـبــل
تـ ــدريـ ــب أمـ ـ ــس ،رغـ ـب ــة م ـن ـهــم فـ ــي زي ـ ــادة
جــرعــات التركيز عند الالعبين ،وفــرض
سرية على خطة المباراة والتوليفة التي
يعتزم كالهما االعتماد عليها.
وت ـت ـشــابــه الـ ـظ ــروف ب ـيــن ال ـكــويــت
والـقــادسـيــة قـبــل ال ـم ـبــاراة النهائية،
ف ـ ـكـ ــاه ـ ـمـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية ترتيب أم ــوره ،السيما في
كأس االتحاد اآلسيوي ،بعد أن حقق
األبيض الفوز على النجمة البحريني،
ليصعد إلى المركز الثاني في المجموعة
الثانية ،و هــو مــا ينسحب على
ال ـقــادس ـيــة الـ ــذي حـقــق الـفــوز
على المالكية ،وصعد أيضا
للمركز الثاني في المجموعة
الثالثة.

األبيض تجاوز الصعب
تـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد ص ـ ـفـ ــوف

ال ـكــويــت جــاهــزيــة ك ـب ـيــرة ق ـبــل مــواجـهــة
الـقــادسـيــة ،بـعــد أن نـجــح الـجـهــاز الفني
بقيادة محمد عبدالله في توزيع المهام
عـلــى الــاعـبـيــن ،خ ــال الـفـتــرة الماضية،
والتي شهدت مواجهتين خالل  4أيام ،إذ
واجه األبيض النجمة البحريني  15ابريل
الماضي بكأس االتحاد ،وكاظمة  18من
نفس الشهر بالدوري الممتاز.
وال تـشـهــد ص ـفــوف األب ـيــض غـيــابــات
باستثناء طالل الفاضل بداعي اإلصابة،
إلــى جانب طــال جــازع ،في حين تعافى
عبدالله البريكي ،الذي اشتكى من إصابة
في الفترة الماضية.
واع ـتــرف الـجـهــاز اإلداري فــي الكويت
ب ـق ـيــادة عـ ــادل عـقـلــة أن فــريـقــه نـجــح في
تجاوز الفترة الصعبة ،التي واجهها بعد
تحديد مواجهة كاظمة المهمة في الدوري
الممتاز ما بين مواجهتي كأس االتحاد
اآلسيوي ونهائي كأس األمير.
وق ــال عقلة ،ل ـ "ال ـجــريــدة" إن
مــواج ـهــات األب ـي ــض واألص ـفــر
مفتوحة على كــل االحتماالت،
مؤكدا أن الفريق الذي ينجح في
اسـتـغــال ال ـفــرص ،والـحـفــاظ على
تركيزه ستكون له الغلبة.
وأضاف أن الجهاز الفني بدأ منذ
أ مــس الترتيب للمباراة النهائية،
بعد أن تم منح الالعبين راحة 24
ساعة عقب الفوز على كاظمة.

الثالثي عانى إصابات طفيفة في الفترة
الماضية.
واضـ ــاف الـمـطـيــري أن ال ـج ـهــاز الفني
حـ ـ ــاول خـ ــال ال ـم ــواج ـه ــة األخ ـ ـيـ ــرة أم ــام
المالكية ،وأيضا أمام خيطان في نصف
نهائي كأس األمير ،الحفاظ على جميع
الالعبين واإلبقاء على جاهزيتهم.
واتفق مع عقلة ،فيما يخص أن الفريق
الـ ــذي يـنـجــح ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى تــركـيــزه
واس ـت ـغ ــال ال ـف ــرص ه ــو م ــن س ـت ـكــون له
الغلبة في نهائي كأس األمير.

عادل عقلة

 3لقاءات في دور الثمانية
لكأس «الطائرة»
●

محمد عبدالعزيز

تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم ثالث مباريات ضمن
دور الثمانية في بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة ،حيث يلتقي
كاظمة مع برقان على صالة نادي التضامن ،والعربي مع الفحيحيل
على صالة فجحان هالل المطيري بنادي القادسية ،والتضامن مع
الجهراء على صالة يوسف الغانم بنادي كاظمة.
وفــي المباراة االولــى ستكون الفرصة سانحة أمــام البرتقالي
للظفر بنتيجة اللقاء والتأهل لنصف النهائي على حساب برقان
ً
نظرا للفارق الفني بين الفريقين.
وتحوم الشكوك حول غياب بعض العبي كاظمة االساسيين
مثل ناصر الرفاعي وعبدالله بوفتين وعبدالرحمن المطوع بداعي
االصابة التي تدفع مدرب الفريق الصربي الكسندر لالعتماد على
بعض الشباب الصاعدين لخوض اللقاء.
وينطبق نفس الشيء على المباراة الثانية التي يسعى فيها
االخ ـضــر المنتشي ب ـفــوزه عـلــى الـقــادسـيــة فــي ال ــدور التمهيدي
ً
لمواصلة طريقه في البطولة على حساب الفحيحيل مرتكزا على
الفوارق الفنية والفردية بين العبي الفريقين.
أمــا المباراة الثالثة فستكون صعبة على الفريقين التضامن
ً
والجهراء نظرا لتقارب مستواهما وكذلك طموحهما المشترك إلى
تعويض هبوطهما من الدوري الممتاز للدرجة االولى في الموسم
الجديد وتعويض ذلك بالمنافسة على المراكز االولى في الكأس.

فتح الترشيح النتخابات «الطائرة»

جاهزية في القادسية
وفي القادسية ،قال نائب رئيس
ج ـه ــاز الـ ـك ــرة ن ـ ــواف ال ـم ـط ـيــري إن
صفوف األصفر ال تعاني غيابات
تــذكــر ،بـعــد دخ ــول أح ـمــد الــريــاحــي،
وال ـن ـي ـج ـيــري إي ـب ــاب ــوي ب ـك ــر ،وعــامــر
ال ـم ـع ـتــوق ال ـت ــدري ـب ــات ،م ـش ـيــرا إل ــى أن

أن مباراتي نيبال السابقتين شهدتا وقوع
ال ـع ــدي ــد م ــن األخ ـ ـطـ ــاء ،ال ـت ــي يـعـمــل الـجـهــاز
الـفـنــي عـلــى تــافـيـهــا مستقبال ،حـتــى يصل
المنتخب إلى المستوى المأمول قبل تصفيات
المونديال والبطولة القارية.
وتــابــع" :الـمـبــاريــات الــوديــة الــدولـيــة التي
سنخوضها قبل انطالق التصفيات ستساهم
في الوصول إلى المستوى المأمول للمنتخب،
خصوصا أن هناك طموحا كبيرا في التأهل
لتصفيات كــأس آسيا مـبــاشــرة ،والمنافسة
على التأهل لمونديال ."2022
وأوض ـ ـ ـ ــح ج ـ ـ ـ ــوزاك أن الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــاري
سينتهي في  9مايو المقبل ،وهــو ما يعني
حصول الالعبين على قسط كبير من الراحة
الـسـلـبـيــة ،مــوضـحــا أن "الـتـجـمــع فــي يونيو
المقبل لــن يضر بالالعبين ،ولــن يؤثر على
استعدادهم للموسم المقبل بالسلب" ،مشددا
على أن مصلحة المنتخب الوطني األول فوق
كل اعتبار.

نواف المطيري

يـفـتــح ال ـيــوم ب ــاب الـتــرشــح
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس إدارة
جـ ــديـ ــد لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
للكرة الطائرة المقررة  2مايو
ً
المقبل ،وفقا للنظام االساسي
الجديد.
ً
تأتي هذه الخطوة تنفيذا
ل ـت ـط ـب ـي ــق خ ــريـ ـط ــة ال ـط ــري ــق
ال ـتــي تــم االت ـف ــاق عليها بين
ال ـح ـكــومــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ممثلة
ف ــي الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـشـبــاب

والرياضة ،واللجنة االولمبية
ً
الدولية لرفع االيقاف نهائيا
عن الرياضة الكويتية.
وستكون االنتخابات على
 9مقاعد فقط لعضوية مجلس
إدارة االتـ ـح ــاد م ــن اصـ ــل 12
ً
عضوا في الجمعية العمومية،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـظ ــام
األساسي الجديد المعتمد من
االتحاد الدولي للعبة والهيئة
العامة للرياضة.

«القوى» إلى الدوحة للمشاركة في «اآلسيوية» فريق بنك الخليج يحرز لقب كأس المصارف
توجه وفد منتخب الكويت
ألل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى أمـ ـ ـ ــس إلـ ــى
قـطــر ،للمشاركة فــي البطولة
اآلسيوية الـ 23لهذه الرياضة،
التي تنطلق الـيــوم بمشاركة
نـ ـح ــو  1000العـ ـ ــب والع ـ ـبـ ــة،
ي ـم ـث ـلــون  45دولـ ـ ــة وتـسـتـمــر
 4أيام.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ــوف ــد عضو
مجلس إدارة االتحاد الكويتي
للعبة ب ــدر الــرشــود لــ"كــونــا"،
قبل مغادرة الوفد إلى الدوحة،
إن المنتخب يـضــم  16العبا
س ـي ـش ــارك ــون ف ــي م ـنــاف ـســات
الـمـضـمــار وال ـم ـيــدان ،إضــافــة
إلى الجهازين الفني واإلداري
المرافق للفريق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ــود أن
الـ ـ ــاع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة هـ ـ ــم ي ـع ـق ــوب
الـيــوحــة ويــوســف ك ــرم وعلي
ال ــزنـ ـك ــوي ومـ ـحـ ـم ــد س ـل ـمــان
وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـق ــريـ ـنـ ـي ــس
وإب ــراهـ ـي ــم ال ـظ ـف ـي ــري وف ـ ــواز
يــاقــوت ومــاجــد الــزيــد وخالد
ال ـم ـس ـع ــد وخـ ــالـ ــد الـسـبـيـعــي
وم ـ ـشـ ــاري سـ ـ ــرور وإب ــراه ـي ــم
الـفـضـلــي وراشـ ــد الـفـيـلـكــاوي

منتخب ألعاب القوى
ومحمد العنزي وحسين كمال
وإبراهيم العسك.
وأوضــح أن العبي منتخب
الكويت يدخلون هذه البطولة
المهمة في أتم الجاهزية ،ألن
معظمهم شاركوا في البطولة
العربية التي أقيمت قبل فترة
وجيزة في مصر ،وحقق فيها

أب ـطــال الـكــويــت  7مـيــدالـيــات،
كما سبقت البطولة العربية
إقامة معسكر خارجي ناجح
في قطر.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
الـفــريــق أمـيــن الـســر المساعد
لالتحاد خالد خليفة لـ"كونا"
إن البطولة تكتسب فــي هذه

النسخة أهمية ألنها مؤهلة
لبطولة ك ــأس الـعــالــم أللـعــاب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ف ــي
الدوحة أيضا بين  28سبتمبر
و 6أكتوبر المقبلين.

أح ــرز فــريــق بـنــك الخليج
ل ـقــب ك ــأس ات ـح ــاد م ـصــارف
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،إث ــر
تـ ـغـ ـلـ ـب ــه عـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـن ــك
ب ــوب ـي ــان بـنـتـيـجــة  ،0-3فــي
المباراة النهائية التي أقيمت
عـلــى اس ـتــاد ص ـبــاح الـســالــم
ب ــالـ ـن ــادي الـ ـع ــرب ــي ،بــرعــايــة
رئيس االتحاد عادل الماجد.
ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــت إدارة ا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
مصارف الكويت الميداليات
إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـن ــك
ً
الخليج لـكــرة ال ـقــدم تـقــديــرا
لـجـهــودهــم وإح ــرازه ــم لقب
الـفــوز .كما تم تكريم العبي
ال ـب ـط ــول ــة ،ح ـيــث ح ـصــل كل
م ــن أح ـم ــد غ ـل ــوم ع ـلــى لقب
"أفضل حارس مرمى" ،ووليد
ال ـش ـمــري ع ـلــى ل ـقــب "أف ـضــل
العب" للبطولة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال م ـســاعــد
الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــات ـص ــاالت
الخارجية لدى بنك الخليج،
أحمد األمير" :يسعدنا إحراز
فريقنا لقب كــأس البطولة،
وبالنيابة عن بنك الخليج،
أود أن أ ه ـن ــئ ا ل ـف ــر ي ــق على
الـ ـت ــزام ــه وأدائ ـ ـ ـ ــه ال ـم ـت ـم ـيــز،

فريق بنك الخليج
ويحرص البنك على مساندة
ودعــم موظفيه وحثهم على
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـف ـعــال ـيــات
الــريــاض ـيــة وغ ـي ــره ــا ،وتـعــد
ب ـ ـطـ ــولـ ــة ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ـ ـصـ ــارف
ال ـك ــوي ــت ل ـك ــرة ل ـق ــدم فــرصــة
مثالية لتواصل أفراد عائلة
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ف ـي ـمــا بـيـنـهــم

واالح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ـ ــروح ال ـفــريــق
ال ـ ــواح ـ ــد وال ـ ـتـ ــي ش ـهــدنــاهــا
طوال البطولة".
يحرص بنك الخليج على
مـ ـس ــان ــدة ف ــري ــق ك ـ ــرة ال ـق ــدم
ً
وتوفير احتياجاته ،إيمانا
مـنــه بــأهـمـيــة دع ــم موظفيه
وحـثـهــم عـلــى الـمـشــاركــة في

الفعاليات الرياضية وغيرها
من األنشطة ،التي من شأنها
تعزيز نمط الحياة الصحي
وروح العمل الجماعي.
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ضرب مانشستر سيتي
عصفورين بحجر واحد إذ
ثأر الفريق لخروجه األوروبي
وأفسد فرحة توتنهام
بالتأهل للمربع الذهبي لدوري
أبطال أوروبا بالتغلب عليه
-1صفر أمس ،في افتتاح
مباريات المرحلة الخامسة
والثالثين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

تفوق مانشستر سيتي للمرة
الـثــانـيــة خ ــال أي ــام عـلــى ضيفه
توتنهام هوتسبر ،بفوزه عليه
1صـ ـف ــر أمـ ــس ض ـمــن الـمــرحـلــةالخامسة والثالثين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،ليثأر منه
ً
معنويا مــن إقصائه مــن دوري
أبطال أوروبا ،باستعادة صدارة
ً
الترتيب المحلي موقتا.
وخـ ـ ـ ــاض الـ ـف ــريـ ـق ــان مـ ـب ــاراة
مـ ــذه ـ ـلـ ــة األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي إي ـ ــاب
نـصــف نـهــائــي لـمـســابـقــة دوري
األبـطــال ،انتهت بخروج سيتي
م ــن الـمـســابـقــة ب ـف ــارق األهـ ــداف
المسجلة خارج القواعد ،إذ فاز
على توتنهام  4-3في مانشستر،
ً
بعدما كان خسر صفر -1ذهابا
في لندن.
وأتـ ــت ال ـم ـب ــاراة ال ـقــاريــة هــذا
األس ـ ـبـ ــوع غ ــزي ــرة ع ـل ــى صـعـيــد
األه ــداف والحماس ،السيما أن
ً
سيتي سجل هــدفــا فــي الدقيقة
ً
 90+3كان كفيال بتأهيله لنصف
الـنـهــائــي ال ـق ــاري ،قـبــل أن يلغى
بداعي التسلل.
وأت ـ ـ ــت مـ ـ ـب ـ ــاراة أم ـ ـ ــس ،وه ــي
الثالثة بين الفريقين فــي نحو
ع ـش ــرة أي ـ ــام ،ع ـلــى ق ــدر أق ــل من
الـحـمــاس أو الـفــرص الخطيرة،
لكن نتيجتها أ بـقــت سيتي في
ً
المسار السليم سعيا لالحتفاظ
بلقبه في الدوري الممتاز ،إذ عاد
إلــى الـصــدارة بـفــارق نقطة أمــام
لـيـفــربــول ( 86مـقــابــل  ،)85وفــي
ح ـيــن ي ـخ ــوض ال ـفــريــق األح ـمــر
م ـب ــارات ــه ض ـمــن هـ ــذه الـمــرحـلــة

ال ـ ـي ـ ــوم ض ـ ــد ضـ ـيـ ـف ــه كـ ــارديـ ــف
س ـي ـت ــي ،س ـي ـك ــون س ـي ـت ــي عـلــى
مــوعــد مــرتـقــب األرب ـع ــاء المقبل
ضد غريمه مانشستر يونايتد،
فــي م ـبــاراة مــؤجـلــة بينهما من
المرحلة الحادية والثالثين.
وحـقــق سيتي ف ــوزه العاشر
ً
تــوال ـيــا ف ــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
هذا الموسم ،بفضل هدف مبكر
في الدقيقة الخامسة للشاب فيل
ً
ف ــودن ( 18ع ــام ــا) ،هــو األول له
مــع فريقه فــي ال ــدوري الممتاز،
وال ـس ــاب ــع ل ــه هـ ــذا ال ـم ــوس ــم في
مختلف الـمـســابـقــات مــع فريق
الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي جــوس ـيــب
غوارديوال.
ل ـ ـكـ ــن س ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ــرج
بنتيجة إيجابية من لقاء السبت
على ملعب االتحاد في المدينة
ال ـش ـمــال ـيــة ،س ـي ـكــون ف ــي تــرقــب
بشأن نجمه البلجيكي كيفن دي
ً
بــرويــن ال ــذي خــرج مـصــابــا قبل
أقل من عشر دقائق على نهاية
ال ـشــوط األول .واض ـطــر الــاعــب
ال ــدول ــي هـ ــذا ال ـم ــوس ــم لـلـغـيــاب
فترتين طويلتين بسبب إصابته
م ــرت ـي ــن ف ــي ال ــرك ـب ــة (أغ ـس ـطــس
ونوفمبر).
وس ـي ـكــون سـيـتــي ف ــي حــاجــة
مــاســة ل ـخــدمــات صــانــع ألـعــابــه
الذي برز بشكل كبير في المباراة
ضد توتنهام في دوري األبطال
هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ّ
وزود زمـ ـ ــاء ه
بالتمريرات الحاسمة ،مع تبقي
أربـ ــع م ـب ــاري ــات ل ــه ف ــي الـ ــدوري
المحلي (منها المباراة المؤجلة

ق ــال رفــائ ـيــل بـنـيـتـيــز ،مــدرب
نيوكاسل يــونــايـتــد ،أم ــس ،إنه
يخطط لالستمرار في التدريب
حتى بلوغه  70عــامــا ،ويطمح
في التتويج مجددا بلقب دوري
أبـطــال أوروب ــا لـكــرة الـقــدم قبل
اعتزاله.
وال يـ ــزال مـسـتـقـبــل ال ـم ــدرب
اإلسباني مع النادي المنافس
في الــدوري اإلنكليزي الممتاز
غــام ـضــا ،ح ـيــث م ــن ال ـم ـقــرر أن
ينتهي عقد بنيتيز ( 59عاما)
الـمـمـتــد ل ـثــاث س ـنــوات فــي 30
يونيو المقبل ،ولم يتم التوصل
إلى اتفاق بشأن تمديده.
وقــال بنيتيز إن "االستمرار
في التدريب لمدة  11عاما أخرى
شيء جيد .يمكنك أن ترى روي
ه ــودغ ـس ــون (م ـ ــدرب كــريـسـتــال

ب ــاالس ،البالغ عـمــره  71عاما)
إنه ال يــزال يعمل .أود مواصلة
الـتــدريــب ،ألنــي أعـشــق ذل ــك .أنا
سعيد بـهــذه المهمة .دائـمــا ما
أقول إننا نتطلع لألمام .فريقي
الـمـعــاون ال ي ــزال شــابــا ،ونفكر
ً
م ـعــا دائ ـم ــا ف ــي كـيـفـيــة تـطــويــر
األداء".
وت ــول ــى الـ ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
ق ـ ـيـ ــادة ن ـي ــوك ــاس ــل فـ ــي مـ ــارس
 ،2016لـكـنــه ف ـشــل ف ــي اإلب ـق ــاء
على الفريق بين أندية الدوري
الممتاز .ومع ذلك قــاده مجددا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــودة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء
بالموسم التالي ،وساعده على
إن ـه ــاء مــوســم  2017-2018في
المركز العاشر.
وف ـ ــاز بـنـيـتـيــز ب ـل ـقــب دوري
األبطال مع ليفربول عام ،2005

وأع ـ ـ ــرب ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي ال ـف ــوز
مجددا بأبرز البطوالت القارية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أح ـ ـ ـ ـ ـ ــب وأريـ ـ ـ ـ ــد
المنافسة على األلقاب ،وأفضل
ه ـ ـ ــذه األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب دوري أبـ ـط ــال

رياضة

فودين نجم مانشستر سيتي يحرز هدفه في مرمى توتنهام
مع يونايتد) ،إضافة إلى نهائي
كــأس إنكلترا ضــد واتـفــورد في
 18م ــاي ــو ال ـم ـق ـبــل ع ـل ــى مـلـعــب
ويمبلي في لندن.

معنويات عالية لليفربول
مــن جانبه يخوض ليفربول
م ـب ــارات ــه م ــع مـضـيـفــه ك ــاردي ــف
سيتي الـيــوم بمعنويات عالية

بـبـلــوغــه الـ ــدور نـصــف النهائي
لمسابقة دوري أب ـطــال أوروب ــا
ً
ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ت ــوالـ ـي ــا عـنــدمــا
جــدد فــوزه على مضيفه بورتو
ً
البرتغالي  4-1إيابا الثالثاء بعد
أن تغلب عليه 2-صفر في أنفيلد.
ويـبــدو ليفربول ،ال ــذي حقق
ال ـفــوز فــي  8م ـبــاريــات متتالية
ً
في مختلف المسابقات ،مرشحا
فوق العادة لكسب النقاط الثالث

م ــن ف ــوز م ـتــوقــع ع ـلــى ك ــاردي ــف
في سعيه إلــى التتويج باللقب
ً
الغائب عن خزائنه منذ  29عاما.
وشدد مدربه األلماني يورغن
ك ـل ــوب ع ـلــى أن تـفـكـيــر ال ـفــريــق
ً
ح ــال ـي ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ك ــاردي ــف
ولـيــس برشلونة اإلسـبــانــي في
ذ ه ــاب نصف نهائي المسابقة
القارية في األول من مايو المقبل
في كامب نو.

وقـ ـ ــال كـ ـل ــوب "س ـن ـل ـع ــب ي ــوم
األح ـ ــد أم ـ ــام كـ ــارديـ ــف ،هـ ــذا كــل
ما في ذهني اآلن وسيكون في
ذه ـن ــي بـنـسـبــة  100ف ــي الـمـئــة
ً
عندما أستيقظ غدا وليس كيف
نلعب ضد برشلونة".
وأض ـ ـ ـ ــاف "كـ ـ ــارديـ ـ ــف سـيـتــي
أنعش آماله في البقاء وسيقاتل
من أجــل ذلــك أمامنا" في إشــارة
ف ـ ـ ــوز كـ ـ ــارديـ ـ ــف عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه

ب ــراي ـت ــون 2-ص ـف ــر ال ـث ــاث ــاء في
مـ ـ ـب ـ ــاراة م ــؤج ـل ــة مـ ــن ال ـمــرح ـلــة
الـ ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ـي ــن وت ـعــزيــز
موقعه في المركز الثامن عشر
(آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة
األولــى بعد سقوط هادرسفيلد
وفـ ــول ـ ـهـ ــام) ب ــرص ـي ــد  31نـقـطــة
ب ـفــارق نقطتين خـلــف بــرايـتــون
السابع عشر.

ً
ً
ً
بنيتيز لالستمرار في التدريب حتى بلوغه  70عاما «الممتاز» يمنح األندية يوما إضافيا
قبل المواعيد القارية

ميالن يواصل التعثر
حرم بارما ضيفه ميالن من
نقطتين غاليتين فــي ا لـصــراع
على مركز مؤهل لدوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ال ـم ــوس ــم الـمـقـبــل،
ب ــانـ ـت ــزاع ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل  1-1فــي
الدقائق األخيرة من مباراتهما
أم ـ ـ ــس ،فـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة
والثالثين من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب جينارو
ً
غ ــات ــوزو ال ـم ـب ــاراة بــاح ـثــا عن
ً
فوزه الثاني تواليا في الدوري،
ً
وكــان قريبا من تحقيق مراده
بافتتاح التسجيل في الدقيقة
 69بكرة رأسية قوية لإلسباني
سامو كاستييخو بعد عرضية
م ــن ال ـج ـهــة الـيـمـنــى لـمــواطـنــه
سوسو.
لـ ـك ــن ب ـ ــارم ـ ــا فـ ــاجـ ــأ ال ـف ــري ــق
الـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـب ـ ــاردي وس ـ ـجـ ــل ه ــدف
الـتـعــادل فــي الدقيقة  87بركلة
ح ــرة متقنة نـفــذ هــا البرتغالي
برونو ألفيش ،تجاوزت حائط
الصد الدفاعي ووجدت طريقها

غاتوزو مدرب ميالن

إللى يسار الحارس جانلويجي
دوناروما.
وع ــان ــى م ـيــان عـلــى صعيد
الـنـتــائــج فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
ف ـ ـب ـ ـعـ ــد سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ـ ــن خ ـم ـس ــة
انتصارات متتالية في الدوري
ال ـم ـح ـل ــي ،اك ـت ـف ــى ب ـف ــوز واح ــد
وت ـع ــادل ـي ــن وث ـ ــاث ه ــزائ ــم فــي
المباريات الست األخيرة.

أوروب ــا ،لذلك أود أن تسنح لي
فرصة التتويج بهذا اللقب خالل
 11عاما المقبلة".

منحت رابطة الــدوري اإلنكليزي الممتاز
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ف ــرق ـه ــا الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي نـصــف
نهائي المسابقات القارية ،السيما ليفربول
وت ــوت ـن ـه ــام ف ــي دوري األب ـ ـطـ ــال ،يـ ــوم راح ــة
ً
إضافيا قبل خــوض منافسات الــدور نصف
ال ـن ـهــائــي ،ع ـبــر ت ـقــديــم م ــواع ـي ــد مـبــاريــاتـهــا
المحلية.
وق ــدم ــت رابـ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــدوري م ــوع ــد مـ ـب ــاراة
ليفربول ضد نيوكاسل إلى الرابع من مايو
ً
ً
بــدال مــن الخامس منه ،لمنحه يــوم إضافيا
قبل استضافة برشلونة اإلسباني في إياب
نصف نهائي دوري األبطال في السابع من
الشهر ذاته.
ً
أما توتنهام الذي يحل ضيفا على أياكس
أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي

للمسابقة نفسها في الثامن من
مــايــو ،فـسـيــاقــي بــورن ـمــوث في
ً
ً
الرابع من الشهر ذاته أيضا بدال من الموعد
السابق في السادس من مايو.
فــي المقابل ،نقلت رابـطــة ال ــدوري مـبــاراة
مانشستر سيتي حامل اللقب المحلي ،ضد
ً
ليستر سيتي إلى السادس من مايو بدال من
الرابع منه ،بعد إقصاء سيتي في ربع النهائي
دوري األبطال على يد توتنهام (فاز مانشستر
ً
 3-4إيــابــا على ملعبه بعد خسارته صفر1-
ً
ذهابا في لندن).
ك ـمــا ق ــدم ــت راب ـط ــة الـ ـ ــدوري ب ـي ــوم واح ــد،
مباراتين لتشلسي وأرسنال اللذين يستعدان
لـمــواجـهــة ايـنـتــراخــت فــران ـك ـفــورت األلـمــانــي
وفــالـنـسـيــا اإلس ـبــانــي عـلــى الـتــوالــي

العبو سيتي سيقدمون هدية
للمشجعين بكأس إنكلترا
بـ ــادر الع ـبــو مــانـشـسـتــر سـيـتــي ال ـ ـ  26إلــى
ً
تقديم  26حافلة لنقل جماهيرهم مجانا إلى
لندن ،لمتابعة المباراة النهائية لكأس إنكلترا
في كرة القدم في  18مايو ،كعربون شكر منهم
للمشجعين الذين ساندوهم في موسم كانوا
ينافسون فيه على رباعية تاريخية.
ويـنـتـقــل سيتي الـشـهــر الـمـقـبــل إل ــى ملعب
ويمبلي في لندن لخوض نهائي كأس االتحاد
اإلنكليزي ضد واتفورد ،سعيا إلى الفوز بلقبه
الثاني هــذا الموسم بعد كــأس رابـطــة األندية
المحترفة .وال يزال الفريق الشمالي في منافسة
متقاربة مع ليفربول لالحتفاظ بلقبه في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،وكان قاب قوسين أو أدنى من
العبور الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا،
لكنه أقصي على يد توتنهام هوتسبر (خسر
صفر -1ذهابا وفاز  4-3إيابا).
وقال قائد سيتي البلجيكي فنسان كومباني:
"دع ــم مشجعينا ط ــوال الموسم كــان ببساطة

فــي ال ــدور نصف النهائي لمسابقة ال ــدوري
األوروبي "يوروبا ليغ".
وسيخوض تشلسي وأرسنال مباراتيهما
ضد واتفورد وبرايتون في الخامس من مايو،
ً
تـحـضـيــرا إلي ــاب نـصــف الـنـهــائــي ال ـقــاري في
التاسع منه.
وسبقت الخطوة اإلنكليزية خطوة مماثلة
قام بها االتحاد الهولندي لكرة القدم ،بإرجاء
كل مباريات المرحلة المحلية التي تسبق لقاء
أيــاكــس ومضيفه توتنهام فــي ذهــاب نصف
نهائي دوري األبطال في  30أبريل.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
3:30

ايفرتون – مانشستر يونايتد beINSPORTS HD2

6:00

كارديف  -ليفربول

beINSPORTS HD2

6:00

ارسنال – كريستال باالس

beINSPORTS HD1

مذهال .هذه طريقتنا لشكرهم بعدما وقفوا
إلى جانبنا في كل لحظة".
أض ــاف ال ـمــدافــع ال ــدول ــي "االنـتـقــال
لمتابعة مباريات الدوري والكؤوس،
أكــانــت مقامة محليا أم فــي الـخــارج،
ليس أمرا سهال .وكل العب في فريقنا
يقدر هذا االلتزام".
وتطرق الى المباراة الحماسية األخيرة
في إياب ربع نهائي دوري األبطال األربعاء
الماضي ضد توتنهام على ملعب االتحاد
التابع لسيتي ،والتي فاز بها فريقه ،لكن بفارق
غـيــر ك ــاف لـمـنــع تــوتـنـهــام م ــن ال ـتــأهــل بـفــارق
األهداف المسجلة خارج أرضه.
وقال كومباني "رغم هذه النتيجة ،كان الفتا
سماع مشجعينا يهتفون طوال  90دقيقة لدعم
ال ـفــريــق" ،متابعا "ال ي ــزال أمــامـنــا الـعــديــد من
المعارك الجميلة هذا الموسم".

4:30

فرايبورغ – بروسيا دورتموند beINSPORTS HD5

كومباني

7:00

beINSPORTS HD5

الدوري اإلسباني
1:00

ليفانتي  -اسبانيول

beINSPORTS HD3

3:00

خيتافي  -اشبيلية

beINSPORTS HD3

5:15

ريال مدريد – اثلتيك بلباو

beINSPORTS HD3

7:30

فياريال  -ليغانيس

beINSPORTS HD7

9:45

ريال بيتيس  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

الدوري األلماني
هرتا برلين  -هانوفر

سان جرمان أمام فرصة جديدة بعد فشل ثالثي في حسم اللقب

العبو باريس سان جرمان خالل تدريبات سابقة

يدخل باريس ســان جرمان مباراته اليوم ضد
ضيفه موناكو في المرحلة الثالثة والثالثين من
ً
الدوري الفرنسي لكرة القدم ،محاوال للمرة الرابعة
ً
في أسبوعين ،االحتفاظ بلقبه بطال لفرنسا ،بعد
ً
ثالث محاوالت فاشلة تخللتها خسارتان تواليا،
لم يعهدهما منذ ثمانية أعوام.
وكـ ــانـ ــت الـ ـف ــرص ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـح ـس ــم ال ـل ـق ــب ضــد
ستراسبورغ حين كان بحاجة للفوز في المرحلة
 31في السابع من أبريل ،لكنه اكتفى بالتعادل 2-2
ثم أمام مالحقه ليل في المرحلة  32األحد الماضي
ّ
حين كان يحتاج للتعادل لكنه تلقى خسارة مذلة
 5-1هي األسوأ له منذ عام .2000
أما الفرصة الثالثة ،فكانت األربعاء الماضي في
لقاء مؤجل ضد نانت من المرحلة الثامنة والعشرين،
ً
لكن خسر أي ـضــا  3-2فــي م ـبــاراة خاضها بغياب
العديد من العبيه األساسيين بسبب اإلصــابــة أو
اإليقاف.
ويدخل سان جرمان مباراة اليوم ضد موناكو،
الـفــريــق الــوحـيــد ال ــذي حــرمــه فــي ال ـمــواســم الستة
المنصرمة من اللقب (توج عام  ،)2017وهو يبتعد
بفارق  17نقطة عن ليل الثاني قبل ست مراحل من
النهاية.
ويحتاج سان جرمان بنتيجة المرحلة الحالية،
إلى إبقاء الفارق مع ليل أكثر من  15نقطة ،ليضمن

ً
ً
رسميا التتويج باللقب الثاني تواليا والسادس في
آخر سبعة مواسم.
وقد يتوج سان جرمان باللقب الثامن في تاريخه
حتى قبل لقائه ضد موناكو المتراجع هذا الموسم،
في حــال فشل ليل بالفوز على مضيفه تولوز في
ً
مباراة تقام اليوم أيضا ،لكن تسبق بست ساعات
مباراة نادي العاصمة.
وفــي مؤتمر صحافي عـقــده أم ــس ،أكــد الـمــدرب
األلماني لسان جرمان توماس توخل أنه يتوقع من
العبيه "القيام بردة فعل" على نتائج الفترة الماضية،
إذ اه ـتــزت شباكهم  10م ــرات فــي ث ــاث مـبــاريــات،
وتلقوا خسارتين متتاليتين في الدوري للمرة األولى
منذ نوفمبر .2011
وما يزيد من معاناة سان جرمان ،أن هذا التلكؤ
ً
في حسم اللقب محليا يأتي بعد خيبة الخروج من
الــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبــا،
ً
بــالـخـســارة  3-1إيــابــا فــي بــاريــس أم ــام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،على الرغم من التقدم -2صفر في
مباراة الذهاب التي استضافها ملعب "أولد ترافورد".

غياب سيلفا ومونييه
لكن توخل الذي يقود الفريق في موسمه
ً
ً
األول ،س ـي ـكــون م ـح ــرو م ــا أ يـ ـض ــا ا لـ ـي ــوم مــن
ال ـع ــدي ــد م ــن الع ـب ـي ــه األس ــاس ـي ـي ــن أو ال ــذي ــن

ً
يعتمد عليهم أحيانا في التشكيلة األساسية.
وكشف األلماني أن القائد البرازيلي تياغو سيلفا
والظهير البلجيكي توما مونييه "لن يكونا قادرين
على اللعب" في هــذه الـمـبــاراة ،والتي يغيب عنها
الظهير اإلسباني خوان برنات بسبب اإلصابة.
ً
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـض ــع خ ـ ـ ـ ــارج االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت
األرجنتيني انخل دي ماريا ،البرازيلي ماركينيوس،
ُ
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي إديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ،وقـ ــد ت ـبـ ِـعــد
َ
المهاجمين البديلين الـكــامـيــرونــي اري ــك مكسيم
تشوبو-موتينغ وكريستوفر نكونكو.
أمــا بشأن النجم البرازيلي نيمار الغائب منذ
يناير بسبب إصابة في القدم اليمنى مماثلة لتلك
التي أبعدته فترة طويلة في الموسم الماضي ،فأكد
توخل أن أغلى العب في العالم يظهر بوادر تحسن.
في المقابل ،سيكون ليل أمام فرصة تعزيز مركزه
الثاني المؤهل مباشرة إلــى دور المجموعات في
دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
ويقدم ليل نتائج إيجابية في الفترة الماضية،
وكــان فــوزه على ســان جرمان في المرحلة الثانية
والثالثين ،الرابع له (مقابل خسارة وتعادل) في آخر
ست مباريات خاضها في الدوري الفرنسي.
ً
وسيكون الفريق الشمالي مطالبا بالفوز في
مباراة اليوم ضد مضيفه تولوز ،السيما بعد فوز
ليون الثالث على ضيفه أنجيه  1-2الجمعة.
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رياضة
«الملكي» الستعادة التوازن على حساب أتلتيك بلباو
ةديرجلا

•
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سيكون ريال مدريدً ،بقيادة
المدرب زيدان ،مطالبا
باستعادة التوازن عندما
يستقبل ضيفه أتلتيك بلباو،
اليوم ،في المرحلة الثالثة
والثالثين من «الليغا».

يـ ـسـ ـع ــى ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد إلـ ــى
تحقيق الفوز على أتلتيك بلباو،
ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـي ـفــه ال ـ ـيـ ــوم فــي
المرحلة الثالثة وا لـثــا ثـيــن من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وك ــان ري ــال مــدريــد تـعـثــر في
المرحلة الماضية عندما تعادل
مع مستضيفه ليغانيس بهدف
لـكــل منهما ،و ه ــو يحتل حاليا
المركز الثالث ،خلف المتصدر
برشلونة وأتلتيكو مــدريــد .وال
ي ـش ـكــل ق ـضــم ف ـ ــارق ال ـن ـق ــاط مع
أتلتيكو ارتياحا كبيرا بالنسبة
للمدرب العائد زيــدان في نهاية
مــوســم بــائــس خ ــرج مـنــه خــالــي
الوفاض ،بعد أن قاده إلى ثالثة
ألقاب متتالية في دوري أبطال
أوروبا.
وترك زيدان الفريق الملكي في
نهاية الموسم الماضي ،فتسلم
ال ــدف ــة مـ ــدرب مـنـتـخــب إسـبــانـيــا
السابق جولن لوبيتيغي ،الذي
لم ينجح ،فاستبدل بابن النادي
األرجنتيني سانتياغو سوالري،
ولــم يفلح ب ــدوره ،فاتحا الباب
أمام عودة الفرنسي ،لكن في وقت
متأخر جدا.
ويبقى معرفة خيارات زيدان
لـلـمــوســم الـمـقـبــل وم ــن سيرحل
من العناصر الحالية ،وقد يكون
فــي طليعتهم الــوي ـلــزي غــاريــث
بيل ،الذي لعب بديال في الدقائق
التسع األخيرة عن المباراة ضد
ليغانيس االثنين الماضي (.)1-1
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــى ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد
اس ـت ـع ــدادات ــه لـمــواجـهــة أتلتيك
بلباو ،في مباراة قد يتمكن العب
الــوســط األلـمــانــي تــونــي كــروس
والمهاجم البرازيلي فينيسيوس
من اللحاق بها.
وبسبب معاناته من التهاب

جانب من تدريبات سابقة لريال مدريد
بــالـمـعــدة منعته مــن الـمـشــاركــة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ل ـي ـغــان ـيــس ال ـتــي
أقيمت االثنين الماضي وانتهت
بالتعادل ( ،)1-1لم يتدرب الدولي
األلماني مع الفريق خالل األيام
الماضية ،لكنه عاد منذ الجمعة
للمشاركة في المران الجماعي،
وقد يتمكن من اللحاق بمواجهة
أتلتيك السبت.
ب ـ ـ ــدوره ،شـ ــارك فـيـنـيـسـيــوس
ف ـ ــي مـ ـ ـ ــران أم ـ ــس بـ ـ ــأسـ ـ ــره ،ك ـمــا
فعل الجمعة حين أ كـمــل معظم

التدريبات مع زمالئه ،وقد ينضم
لقائمة "الملكي" لمباراة اليوم.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،م ــا زال م ــدرب
ال ـ ــري ـ ــال ،ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زي ـ ــدان ،يـفـتـقــد ج ـهــود ال ـحــارس
البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع
س ــرخـ ـي ــو رام ـ ـ ـ ــوس وال ـم ـه ــاج ــم
ماريانو دياز ،إضافة إلى ألبارو
أودري ــوزوال ،الــذي تعرض أثناء
مـ ـ ـ ــران ف ــريـ ـق ــه أمـ ـ ــس ل ـك ـس ــر فــي
الترقوة.
واضطر أودريوزوال لمغادرة

المران عقب سقوطه أثناء ركضه
مع البرازيلي فينيسيوس ،وتم
نقله إلى المستشفى ،للخضوع
لفحوص طبية أكدت اإلصابة.
وسيغيب ا لـمــدا فــع الباسكي
بـهــذا الشكل عــن الـمــاعــب حتى
ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم إذا م ــا اضـطــر
للخضوع لجراحة.

صراع مقاعد «األبطال»
وت ـت ـص ــارع ث ــاث ــة فـ ــرق عـلــى

ً
زيدان :أعلم جيدا من أريد الموسم القادم

زيدان

sports@aljarida●com

أكــد مــدرب ريــال مــدريــد ،زيــن الدين زي ــدان ،أمــس ،أنه
ً
يعلم جيدا الالعبين الذين يريدهم تحت إمرته الموسم
ً
القادم ،معلنا أنه سيتحدث مع النادي حول متطلباته
بشأن الصفقات المحتملة للقلعة البيضاء.
وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة أثلتيك بلباو
اليوم في الجولة ال ـ  33من الــدوري اإلسباني لكرة
القدمُ ،سئل "زيزو" عن إمكانية ضم مهاجم باريس
سان جرمان ،الفرنسي كيليان مبابي ،وعن فرص
رحيل الويلزي غاريث بيل.
وقال زيدان للصحافيين" :يمكنكم سؤالي
عما تشاء ون ،وسأمنحكم الرد الذي أريده.
لن أقــول أسماء ،نحن نبحث هذه األمور
وسنتحدث عنها في وقتها .سأتحدث

ً
مع النادي ألنني أعلم جيدا ما الذي أريده".
ً
وعن مستقبل بيل تحديدا ،أكد المدرب الفرنسي" :لم
نتحدث في هذا األمر ،ولن نتحدث عنه ،تفكيرنا منصب
ً
حاليا على المباراة المقبلة فحسب".
ً
وردا على سؤاله عما إذا كان وضع الفريق في الموسم
الـحــالــي يقلل مــن عــزيـمـتــه ،أك ــد "ان ـنــي بـخـيــر ،وإذا كــان
الــاعـبــون ليسوا كــذلــك ،فهم يــريــدون ال ـخــروج مــن هذا
الوضع والقيام باألمور بشكل أفضل".
ً
وأضــاف "انهم العبون لديهم عقلية الفوز دائما لكن
هذا بات مستحيال هذا العام ،وهذا أمر معقد ...أفكر في
الـمــوســم الـحــالــي ،لكن طاقتي موجهة للموسم الـقــادم
كذلك".
(إفي)

البطاقة الرابعة األخيرة المؤهلة
إل ــى دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،هــي:
اش ـب ـي ـل ـيــة الـ ــرابـ ــع ( 52ن ـق ـط ــة)،
خيتافي الخامس ( )51وفالنسيا
السادس (.)49
وب ـع ــد أن كـ ــان ف ــي الـ ـص ــدارة
ومـنــافـســا قــويــا عـلــى الـلـقــب في
نوفمبر ،تراجعت أحالم اشبيلية
تــدري ـج ـيــا ،وأص ـب ـحــت الـشـكــوك
كـبـيــرة ح ــول ق ــدرت ــه عـلــى إنـهــاء
الموسم في المركز الرابع األخير
المؤهل إلى دوري األبطال.

ويتعين على الفريق األندلسي
بـ ــدايـ ــة ت ـخ ـط ــي ع ـق ـب ــة مـضـيـفــه
وم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــه خـ ـيـ ـت ــاف ــي الـ ـ ـي ـ ــوم،
ومواصلة نجاحاته ،حيث حقق
ثالثة انتصارات آخرها األسبوع
الماضي على أحــد المنافسين؛
جاره ريال بيتيس ،وتعادل بعد
أن تحول خواكين كاباروس من
مدير رياضي إلى مدرب للفريق.
في المقابل ،يتصدر خيتافي
كــوكـبــة ال ـف ــرق الـمـتـنــافـســة على
ب ـ ـطـ ــاقـ ــة ف ـ ــي "ي ـ ـ ـ ــوروب ـ ـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ"،

وسيحاول بشتى السبل كتابة
ه ـ ـ ــذا الـ ـصـ ـفـ ـح ــة الـ ـن ــاصـ ـع ــة فــي
تاريخه.
ولــن يــألــو فالنسيا ،المتأهل
إل ـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
األوروب ـي ــة الثانية على حساب
مــواط ـنــه ف ـيــاريــال ،أي جـهــد من
أجــل البقاء في المنافسة ،وأول
ال ـغ ـيــث س ـي ـكــون ف ــي فـ ــوزه على
مضيفه ريال بيتيس.

نابري :الكرة األلمانية تعول
على جيل  1995و1996
أع ــرب سـيــرج نــابــري نـجــم فــريــق بــايــرن
ميونخ األلماني لكرة القدم عن اعتقاده أنه
ً
وعددا من العبي ألمانيا من مواليد 1995
و 1996يمكنهم تشكيل مستقبل كرة القدم
األلمانية في السنوات المقبلة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــاع ـ ــب ،ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ن ـشــرت ـهــا
صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" األلمانية
أم ــس ،أنــه مــع عــدد مــن العـبــي جـيــل 1995
ً
و 1996يعرفون بعضهم بعضا جـيــدا إذ
ً
لعبوا معا على مستوى الناشئين تحت 15

ً
و 16عاما ويمكنه تشكيل مستقبل الكرة
األلمانية في السنوات المقبلة.
ً
وذكر نابري " 23عاما" بعض نجوم هذا
الـجـيــل مـثــل لـيــون جــوريـتـسـكــا ونـيـكــاس
شــولــه وج ــوش ــوا كيميتش الع ـبــي بــايــرن
وليروا ساني (مانشستر سيتي اإلنكليزي)
وتـ ـيـ ـم ــو فـ ـي ــرن ــر (الي ـ ـ ـبـ ـ ــزغ) وتـ ـي ــو ك ـي ـهــرر
(باريس سان جرمان الفرنسي) وجوليان
براندوجوناثان تاه (باير ليفركوزن).
(د ب أ)

إيقاف العداء الكيني كيبروب بسبب المنشطات إبراهيموفيتش يقود غاالكسي لفوز جديد
أعلنت وحــدة النزاهة في ألعاب القوى أمــس ،إيقاف
العداء الكيني أسبل كيبروب ،البطل األولمبي لسباق
 1500م في أولمبياد بكين  2008وبطل العالم ثالث مرات،
على خلفية ثبوت تناوله المنشطات.
ً
ً
ً
وكان العداء الكيني البالغ  29عاما موقوفا موقتا منذ
فبراير  2018على خلفية فحص منشطات إيجابي أظهر
وجود آثار مادة اريثروبويتين "إيبو" المحظورة ،أجري
في سبتمبر عام .2017
ولم تأخذ المحكمة التأديبية التابعة لالتحاد الدولي
أللعاب القوى بالحجج التي قدمها فريق الدفاع عن العداء
الكيني ،معتبرة أن "النقص في األوكسجين العائد إلى
االرتفاع والتمرين البدني المكثف ال يبرر وجود مادة
"إيبو" في عينة البول التي أخذت من الرياضي الكيني.
وال يــزال في إمكان األخير رفــع القضية إلــى محكمة
ً
التحكيم الرياضي في سويسرا ،علما أن فترة إيقافه
ً
تحتسب بدءا من إيقافه الموقت (الثالث من فبراير ،)2018
وستمتد بالتالي حتى مطلع عام .2022
وشكلت قضية تنشط كيبروب ضربة أللعاب القوى
ً
الكينية ،السيما أنها نالت من مسيرة عداء توج بطال
للعالم لسباق  1500م أعــوام  2011و 2013و 2015بعد
نـيـلــه الــذهـبـيــة األولـمـبـيــة لـلـسـبــاق نـفـســه عـلــى حساب
البحريني من أصل مغربي رشيد رمزي ،الذي جرد من
ذهبية أولمبياد بكين  2008في هذا السباق على خلفية
ً
قضية منشطات أيضا.
وأطلقت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"
ً
تحقيقا فــي كينيا فــي ديسمبر  ،2016بــالـتـعــاون مع
الوكالة الكينية ووحدة النزاهة في ألعاب القوى ،وأظهرت

العداء الكيني كيبروب

ً
التحقيقات أن الـمــواد المنشطة األكـثــر استخداما هي
الناندرولون وإيبو.
واعتبر مسؤولو الوكالة الدولية في حينه أن كينيا
ً
"تواجه حاليا مشكلة خطيرة في موضوع المنشطات".
ً
وكشفت الـفـحــوص أن نتيجة عينات  138رياضيا
ً
كينيا جاءت إيجابية ،معظمها خالل اختبارات الكشف
عن المنشطات في المنافسات الرسمية.
لكن "وادا" شددت في سبتمبر  2018على عدم وجود
دليل على نظام تنشط ممنهج فــي كينيا ،على عكس
روسـيــا حيث هــزت فضيحة كبرى عالم الرياضة بعد
كشف وجــود تنشط ممنهج برعاية الــدولــة بين عامي
 2011و.2015

واص ـ ــل ال ـم ـهــاجــم ال ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـضــرم زالتـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش مـمــارســة هــوايـتــه فــي هــز الشباك
بــالــدوري األميركي لكرة القدم للمحترفين وسجل
ً
هدفا ليقود فريقه لوس أنجلس غاالكسي إلى الفوز
الخامس على التوالي في المسابقة بالتغلب على
هيوستن دينامو  1-2أمس.
وفي مباراتين أخريين ،فاز تورنتو على مينيسوتا
ي ــون ــاي ـت ــد  3-4وريـ ـ ـ ــال س ــول ــت ل ـي ــك ع ـل ــى مـضـيـفــه
سينسيناتي -3صفر.
وأنهى غاالكسي الشوط األول لمصلحته بالهدف
ال ــذي سجله إبــراهـيـمــوفـيـتــش مــن ضــربــة ج ــزاء في
الدقيقة  31ليصبح الهدف السابع له في المسابقة
هذا الموسم وهو السادس له في آخر أربع مباريات
خاضها بالمسابقة.
وفــي الـشــوط الثاني ،تـعــادل ألـبــرت إليس لفريق
هيوستن ديـنــامــو مــن ضــربــة ج ــزاء فــي الدقيقة 53
لكن دييغو بولينتا منح الفوز لغاالكسي بالهدف
الثاني في الدقيقة  88من ضربة رأس قاتلة لينهي
بها المباراة.
وأصبح هــدف إليس الرابع له في أربــع مباريات
متتالية بالمسابقة فــي حـيــن سـجــل بولينتا أول
أهدافه في الدوري األميركي للمحترفين هذا الموسم.
ورف ــع غــاالكـســي رص ـيــده إل ــى  18نقطة مــن ستة
انتصارات وهزيمة واحدة في المباريات السبع التي
خاضها بالمسابقة حتى اآلن ليحتل المركز الثاني
في جدول مجموعة الغرب.

ً
إبراهيموفيتش يحتفل بعد إحرازه هدفا من ركلة جزاء
وتجمد رصيد هيوستن دينامو عند  13نقطة
ً
في المركز الــرابــع بنفس المجموعة علما أنــه مني
بالهزيمة األولى له في المسابقة حتى اآلن.
وتغلب تورنتو على مينيسوتا يونايتد بأربعة
أهداف سجلها أليخاندرو بوزيلو في الدقيقتين 28
و 30والبديل جــوردان هاميلتون في الدقيقتين 77

و 79مقابل ثالثة أهــداف سجلها داروي ــن كينتيرو
فــي الدقيقتين  17و 70مــن ضــربــة ج ــزاء وأنجيلو
رودريجيز في الدقيقة .57
وش ـهــدت نـهــايــة ال ـم ـبــاراة ط ــرد ي ــان جــورجـيــوس
وفرانشيسكو كالفو العبي مينيسوتا.
(د ب أ)

تورونتو يتقدم وبوسطن يقترب وأوكالهوما يعود

جانب من مباراة تورونتو رابتورز وأورالندو ماجيك

حـقــق تــورونـتــو راب ـت ــورز ف ــوزه الثاني
تــوالـيــا فــي ثــاث مـبــاريــات على أورالن ــدو
م ــاج ـي ــك ،ل ـي ـت ـقــدم ع ـل ـيــه ف ــي الـ ـ ــدور األول
لــأدوار االقصائية "بالي أوف" من دوري
كــرة السلة األ مـيــركــي للمحترفين ،بينما
اقترب بوسطن سلتيكس من الدور المقبل،
بفوز ثالث على إنديانا بايسرز.
وفـ ـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات أمـ ـ ــس األول ،انـ ـت ــزع
تورونتو فــوزا ثمينا بنتيجة  93-98في
المباراة األولى على ملعب أورالندو ضمن
هذه السلسلة ،ليتقدم  1-2بعد تأخره في
انطالقها صفر .1-وضمن المنطقة الشرقية
أي ـض ــا ،صـنــع بــوسـطــن ف ــارق ــا مــريـحــا مع
إنديانا بفوزه في إنديانابوليس ،96-104
ليصبح على بعد فوز واحد فقط من بلوغ
الـ ــدور الـمـقـبــل (ن ـصــف نـهــائــي الـمـنـطـقــة)،
بينما قلص أوكالهوما سيتي ثاندر الفارق
مع بورتالند بــايــزرز الــى مـبــاراة واحــدة،
بتحقيقه الفوز األول له في هذه السلسلة،
وبنتيجة .108-120
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،يــديــن تــورون ـتــو

ب ـف ــوزه ال ــى الع ـبــه ال ـكــام ـيــرونــي بــاسـكــال
سياكام الذي سجل  30نقطة هي األعلى له
خالل مسيرته في الـ "بالي أوف" ،وأضاف
 11متابعة ،ولم يرتكب أي خطأ في التمرير
طوال اللقاء.
وبنتيجة المباراةّ ،
عوض فريق المدينة
ال ـك ـنــديــة خ ـس ــارت ــه الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى فــي
ه ــذه السلسلة عـلــى أرض ــه ،وان ـت ــزع فــوزا
ثمينا في أول لقاء من اثنين على التوالي
سـيـسـتـضـيـفـهـمــا مـلـعــب مــاج ـيــك "آمـ ــواي
أرينا".
وع ـلــى مـلـعــب إنــديــانــا ،ه ــدد المضيف
هيمنة بوسطن سلتيكس على سلسلتهما
فــي بــاي أوف المنطقة الشرقية ،قبل أن
يستسلم فــي نـهــايــة الـمـطــاف أم ــام فريق
كايري إيرفينغ وجايلن براون.
ودخ ــل بــوسـطــن ال ـم ـب ــاراة ف ــي إنــديــانــا
مـتـقــدمــا بنتيجة -2ص ـف ــر ،بـعــد ف ــوزه في
المباراتين األوليين على أرضــه ،وبدا في
طريقه الــى فــوز سهل بعدما حسم الربع
األول لمصلحته  .28-41لكن أورالنــد عاد

تــدريـجــا ،وتـمـكــن مــن إنـهــاء الــربــع الثاني
لصالحه  ،18-33قبل أن يتفوق بوسطن
مجددا في الثالث  ،12-21وينتهي الربع
األخير متقاربا  23-24لصالح الضيوف.
وك ــان ــت ب ــداي ــة ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث األف ـضــل
بالنسبة الــى إنديانا ،وتمكن خاللها من
ال ـت ـقــدم ب ـف ــارق خـمــس ن ـق ــاط ،بـعــدمــا كــان
بوسطن قد صنع فارق  15نقطة في مطلع
الربع الثاني ،لكن خبرة األخير (صاحب
الرقم القياسي في عدد ألقاب الــدوري مع
 )17كانت حاسمة فــي تمكنه مــن العودة
للمباراة والفوز ،السيما وأنه حال للمباراة
الـثــالـثــة تــوالـيــا ،دون بـلــوغ انــديــانــا عتبة
الـ 100نقطة.
وتولى إيرفينغ زمام المبادرة لمصلحة
بوسطن في اللحظات األخيرة ،اذ سجل 11
نقطة من أصل النقاط الـ 16األخيرة لفريقه.
وأنـهــى النجم البالغ مــن العمر  27عاما،
ال ـم ـبــاراة مــع  19نقطة وخـمــس متابعات
و 10تمريرات حاسمة ،بينما كــان زميله
ال ـش ــاب جــاي ـلــن ب ـ ــراون ( 22ع ــام ــا) أفـضــل

مسجل لفريقه مع  23نقطة ،أضاف إليها
سبع متابعات.

أوكالهوما يهزم بورتالند
وضـ ـم ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،اس ـت ـغــل
أوكالهوما سيتي ثاندر انتقال السلسلة
الى أرضه ،ليحقق فوزه األول عليه وبفارق
 12نقطة.
ويــديــن أوكــاهــومــا بــالـفــوز ال ــى نجمه
راســل وستبروك الــذي أنهى الـمـبــاراة مع
 33نقطة و خـمــس متابعات و 11تمريرة
حاسمة ،بينما أضــاف زميله بــول جورج
 22نقطة وســت متابعات وســت تمريرات
حاسمة .فــي المقابل ،كــان دامـيــان ليالرد
األفضل مع  32نقطة وأربع متابعات وست
تمريرات حاسمة.
وكـ ــان أوك ــاه ــوم ــا األف ـض ــل ع ـلــى مــدى
مــراحــل ال ـم ـبــاراة ،بــاسـتـثـنــاء لـحـظــات في
الربع األول والثاني تمكن فيهما بورتالند
من التقدم بفارق لم يتجاوز نقطتين.
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آخر كالم
ما عاد في ِطب
بمجلسنا وال
حكومتنا!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سيادة الدولة
أم سيادة الفساد

عبدالمحسن جمعة

كنت مــن أنـصــار المشاركة فــي مجلس األم ــة ،وعــدم
المقاطعة بعد أحــداث التحويالت الخارجية ،وتضخم
أرص ــدة بعض ال ـنــواب والسياسيين ،وتـعــديــل النظام
االنتخابي إلــى الصوت الــواحــد ،كنت أعتقد أن اآلفــات
التي تدمر حياتنا السياسية يمكن معالجتها من الداخل،
ومحاولة إقناع السلطة باالنخراط الحقيقي في اإلصالح،
بعد األحداث التي مر بها العالم العربي منذ .2011
ولـكــن جلسة مجلس األم ــة األرب ـعــاء الـمــاضــي كانت
ال ـحــدث ال ـف ــارق فــي ع ــدم إمـكــانـيــة ذل ــك ،فـبـعــد أن وقــف
النواب يفضحون بعضهم البعض ،فذلك ينعت زميله
بـ"المرتشي الحوت" ،وآخر بتاجر اإلقامات ،ويقول آخر
لقرينه النائب "ال تستشرف علينا" أنت تمارس التجارة
باسم زوجتك وأهلها ،بينما يطلب رفع الحصانة عن
بعض النواب لتضخم حساباتهم ،وكذلك كالم النائب
ً
د .عبدالكريم الكندري عن عدم جدوى  13قانونا وهيئة
مـكــافـحــة الـفـســاد فــي وق ــف الــرشــا وال ـف ـســاد السياسي
بالبلد ،و حـفــظ قضايا تضخم حـســا بــات السياسيين
دون أي إجـ ــراء ،أصـبـحــت مـقــولــة اإلص ــاح مــن الــداخــل
ً
ً
َوهما يصل أحيانا إلى الكذب وخداع الشعب الكويتي.
كل نائب شريف يبقى في ذلك المجلس بعد جلسة
األربعاء الماضي سيكون بطريقة ما يشكل غطاء للفساد
وحــالــة الـتــدهــور فــي الـكــويــت ،ويـقــوم ب ــدور مــا لتكتمل
مسرحية مــا يسمى بالديمقراطية الكويتية ،ففي كل
جلسة افتتاح لمجلس أمة كويتي جديد تشتم رائحة
المال السياسي تلف القاعة ويشمها الجميع ويسكت،
وبعد ذلك يبدأ "التمثيل" على مسرح البرلمان والعبث
وال ـصــراخ واالسـتـجــوابــات الـتــي تنتهي ب ـ "الــدســم" في
أيادي الكومبارس ،فتضخم جيوبهم وحساباتهم دون
إص ــاح أو ع ــاج لــذلــك ال ــواق ــع الـمــؤلــم س ــوى اسـتـفــادة
البعض بجوازات دبلوماسية وامتيازات ذهبية وطائرات
خاصة.
الواقع أن تحالف السلطة مع أصحاب النفوذ ،استمرأ
ال ـح ــال ،بـعــد أن أم ـســك بـخـيــوط الـلـعـبــة الـسـيــاسـيــة في
الكويت بأدوات شديدة الخطورة والتدمير ،والتغيير لم
ً
يعد ممكنا من خالل المؤسسات القائمة ،وربما يدفع
ً
ً
ذلــك إلــى تغيير مــن الـشــارع سيكون مؤلما جــدا مهما
طال الزمن ،فاألجيال القادمة مختلفة ،وما لم يكن يفعله
ً
الكويتيون سابقا يحدث اآلن من خالل الهجرة وطلب
الـلـجــوء الـسـيــاســي ،ولــم يعد الـنـظــام االنـتـخــابــي ســواء
ً
كان بصوتين أو خمسة أصوات أو صوت واحد مؤثرا،
فالخراب كبير ومــزمــن فــي جميع األنظمة االنتخابية
التي مرت على الكويت.

مواعيد الصالة

ضرير ياباني يعبر «الهادئ» بمساعدة أميركية
بات بحار ياباني ،أمس ،أول ضرير يعبر
المحيط الهادئ على متن قارب شراعي.
وقــد وصــل ميتسوهيرو إيــوامــوتــو (52
ً
عــامــا) ،أمــس ،إلــى ميناء فوكوشيما ،على
م ـتــن مــرك ـبــه الـ ـش ــراع ــي ،ال ـب ــال ــغ ط ــول ــه 12

الطقس والبحر

الفجر

03:53

العظمى 33

الشروق

05:16

الظهر

11:47

العصر

03:22

المغرب

06:18

العشاء

07:39

الصغرى 20
ً
أعلى مد  00:20صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:33ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:18صب ــاحـ ـ ــا
 07:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
مـتــرا ،بعد حــوالــي شهرين مــن إبـحــاره من
كاليفورنيا.
وغـ ــادر الــرجــل الـمـقـيــم فــي س ــان دييغو
عند سواحل والية كاليفورنيا المطلة على
المحيط الهادئ ،هذه المدينة األميركية ،في

 24فبراير الماضي ،بصحبة دوغ سميث،
ً
وه ــو ب ـحــار أم ـيــركــي س ــاع ــده ش ـفــويــا ،من
خــال مـ ّـده بالمعلومات الــازمــة ،بما فيها
اتجاه الرياح.
وهـ ـ ــذه ه ــي ال ـم ـح ــاول ــة ال ـث ــان ـي ــة لـلـبـحــار
الياباني .فقبل  6سنوات ،أجرى أولى رحالته،
لكنها انتهت بسرعة ،بعدما غرق قاربه ،إثر
اصطدامه بحوت.
وقال المغامر الياباني خالل احتفال أقامه
لدى وصوله إلى فوكوشيما" :أنا في دياري.
ً
ً
شكرا" ،منهيا بذلك رحلة امتدت على مسافة
تقرب من  14ألف كيلومتر.
وأوضح إيواموتو لوكالة كيودو اإلخبارية
اليابانية" :لم أستسلم ،وحققت حلمي".
وهــذه هــي الـمــرة األول ــى التي يعبر فيها
شخص كفيف المحيط الهادئ.
وخاض الياباني ،الذي فقد بصره في سن
السادسة عشرة ،هذه المغامرة لجمع أموال
الستخدامها في أنشطة خيرية ،بما يشمل
دعم جهود األطباء لتفادي األمراض المسببة
لفقدان البصر ،وفق موقعه اإللكتروني.
(أ ف ب)

"كل دول مجلس التعاون باستثناء الكويت نوعوا مصادر دخولهم بأكثر من
غيرهم للدول التي في مثل حالتهم ،تتصدرهم دولة اإلمارات العربية ثم عمان ثم
قطر ،"...كانت الفقرة السابقة من بحث االقتصادي عدنان مزاري ،نشر قبل بضعة
ً
أيام في نشرة  ،PIIEويضيف الباحث في فقرة أخرى" :في الدول األخرى وتحديدا
العراق ،الكويت ،اليمن لم تحقق أي منها أي تقدم في تنويع مصادر الدخل العام،
بل بالعكس هناك تراجع نسبي بالمقارنة مع دول غيرهم".
الكاتب يقرر أن الدول الخليجية ودول شمال إفريقيا ،بشكل عام ،وهي تواجه
تحديات تدهور أسعار النفط من عام  2014بسبب تطور إنتاج النفط الصخري (أو
ً
الرملي) في الواليات المتحدة وأسباب غيرها ،لم تحقق شيئا يذكر لتنويع مصادر
دخلها ،وعلى ذلك فهي ستواجه تحديات اقتصادية أمنية بسبب تناقص الريع
النفطي والصراعات اإلقليمية ،ويرجع هذا الفشل إلى عدة أسباب ،مثل اإلدارات
السيئة لالقتصاد ،وعدم كفاية رأس المال البشري ،والقيود التي تحد من التجارة
البينية بين دول المنطقة ،وعدم االهتمام بقضايا مهمة ،مثل تطوير التعليم الذي
يعد من أهم روافد رأس المال البشري ...إلى غير ذلك.
في هذا المقام ،لنتذكر وضع التعليم هنا في دولة تنامي الشهادات المزورة،
والتحجر وعدم تطوير المناهج المهترئة وسوء مخرجات التعليم وعدم تناسبها
مع متطلبات السوق ،وكل أسباب الرداءة بسبب الفساد السرطاني المستقر في
مفاصل الدولة ،ما العمل وكيف تفكر هذه السلطة مع التحديات األمنية القادمة
إذا تدهورت األوضاع االقتصادية؟ هل ننظر ونعتبر لما يجري في عدد من الدول
العربية ،أم نسينا الربيع العربي ،ونسينا أن سوء إدارة االقتصاد السياسي وراء
معظم مآسي هذه األمة؟
لنترك ورقة بحث عدنان مــزاري ،ولننظر لوضعنا الكويتي الذي يعد األسوأ
في دول مجلس التعاون لمسألة تنويع مصادر الدخل ،ونسأل :هل هذه الحكومة
ً
ً
تنظر بجدية للتحدي االقتصادي ،وتريد فعال مخرجا للدولة من الخطر القادم
أم أنها مازالت تــراوح في مكانها ،وتتبع سياسة التأجيل والتسويف ،وترقيع
الحال بحلول مؤقتة لعجز متأصل فيها وخشيتها من مواجهة الواقع؟! اإلجابة ال
تحتاج لتفكير طويل بدولة "هذا سيفوه وخالجينه" ،فالسلطة مشغولة وغارقة في
صراعاتها الداخلية ،وال تريد تحدي الغربان الذين يحومون حولها ،هذه الحكومة
ومجلسها الصوري غارقان في تفاهات يومية لسياسة مسطحة ال جدوى منها،
ً
مثال حين يثار موضوع تطوير الجزر ومشروع الحرير ،تقف هذه الحكومة وكأنها
األطرش في الزفة ،وكأن هناك حكومة أخرى ال تعرفها تطرح هذا المشروع .فهناك
من هم محسوبون على الصوت السلطوي ،وقفوا موقف العداء ،وأعلنوا الحرب
على المشروع قبل أن يطرح بصورة كاملة.
ليس المطلوب التهليل لمحاولة تنويع مـصــادر الــدخــل ،مثل طــرح مشروع
الحرير والجزر ،بل بالعكس ،النقد الجدي له والتفكير بمواضع النقص فيه مسألة
مطلوبة ،وطرح بدائل له إذا كانت هناك بدائل حقيقية ،لكن إعالن الحرب عليه،
وتصويره ككارثة قادمة وتنازل خطير عن سيادة الدولة ،فهذا ما ال يمكن فهمه.
أي سيادة هنا تتحدثون عنها غير سيادة الفساد وسيادة دويالت أصحاب
المصالح والنافذين ،التي ابتلعت سـيــادة الــدولــة الداخلية؟ وإذا كــان مثل هذا
الـمـشــروع ،وهــو محاولة لتنويع مـصــادر الــدخــل ،غير مقبول عندكم ،فـمــاذا هو
البديل لديكم ،مع هذا الواقع الكويتي المحزن...؟ أخبرونا بسرعة ،فالزمن ال يرحم،
تذكروا أن الكويت هي األسوأ في دول مجلس التعاون الخليجي في خيارات تنويع
الدخل العام ،فماذا قدمتم غير الثرثرة السياسية وحفالت المزايدات الشعبوية...؟

بخاخة أنف لجرعات األفيون الزائدة
أعلنت إدارة الغذاء والدواء
األميركية أنها منحت شركة
ت ـي ـفــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ل ــأدوي ــة
ال ـج ـن ـي ـســة مــواف ـق ـت ـهــا عـلــى
ت ـ ـسـ ــويـ ــق ب ـ ـخـ ــاخـ ــة ل ــأن ــف
ل ـحــاالت تلقي جــرعــة زائ ــدة
من األفيون.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت اإلدارة ،فــي
ب ـي ــان أ مـ ــس األول ،أن هــذه
أول م ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة تـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــا

لنسخة مكافئة من بخاخة
أن ـ ـ ــف ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى دواء
ن ــال ــوك ـس ــون ،لـيـسـتـخــدمـهــا
أفراد من العامة لم يحصلوا
على تدريب طبي.
وذكــرت أن نحو  400ألف
شخص لقوا حتفهم بسبب
جرعة زائدة من األفيون بين
عــامــي  1999و ،2017وذلــك
ن ـق ــا ع ــن ب ـي ــان ــات ل ـل ـمــراكــز

حسن العيسى

األميركية لمكافحة األمراض
والوقاية منها.
وكــانــت اإلدارة قــد أعطت
"تيفا" موافقة مبدئية على
البخاخة في يونيو من العام
الماضي.

سهول منغوليا تحرق سيبيريا

وفيات
الجمعة 2019/4/١٩
جاسم عبد غلوم محمد

 66عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :الــرمـيـثـيــة ،ق ،10مسجد مـقــامــس ،الـنـســاء:
الرميثية ،ق ،9شارع أسامة بن زيد ،ج ،93م ،38حسينية أم البنين ،ت:
99652365 ،97873638
زمزم حسين عبدالكريم الجريدان أرملة سيد عبدالناصر شير
 62عاما ،شيعت ،الــرجــال :المنصورية ،حسينية المشموم ،النساء:
الرميثية ،ق ،9شارع بوحنيفة ،ج ،97م ،7ت99376060 ،66414475 :

محمد مسيب عباس عزيز

 67عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،حسينية سيد محمد ،شارع المسجد
األقـصــى ،الـنـســاء :سـلــوى ،حسينية اإلم ــام الحسين ،ت،97666751 :
66468740

نسيم مبارك عبدالهادي عبدالله

 71عاما ،شيع ،الرجال :القادسية ،شارع عبدالعزيز محمد الدعيج ،م،68
النساء :كيفان ،ق ،3ش ،37م ،7ت99041840 ،98875575 :

عدنان يوسف حسين الوتار

 66عاما ،شيع ،الرجال :السرة ،ق ،5ش ،13م ،31النساء :صباح السالم،
ق ،11الشارع الثاني ،ج ،17م ،43ت66669093 ،67707034 :
خزنة صالح مرزوق المطيري زوجة مطلق عبدالله سلطان الجدعي
 74عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،الـنـســاء :صباح
الناصر ،ق ،2ش ،5م ،52ت99389559 ،90999432 :
بشرى متعب الدهمشي العنزي زوجة خلف عطاالله الصليلي
 47عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت94929932 ،67055997 :

قماشة عنبر عبدالله المال

 77عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،2صالة دسمان ،النساء :عبدالله
المبارك ،ق ،8ش ،822م ،9ت97979145 ،94990517 :
لولوة صالح محمد الفوزان زوجة داود سليمان الفهد
 56عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء بالمقبرة فقط ،النساء :الزهراء ،جنوب
السرة ،ق ،4ش ،411م32
زينب عبدالله العلي أرملة مبارك المجاوب
 77عاما ،شيعت ،الرجال :الرحاب ،ق ،2ش ،15م ،49النساء :إشبيلية،
ق ،1ش ،137م ،8ت55818181 :

السبت 2019/4/٢٠
مطره عبدالله المشحن العنزي زوجة نشمي جاعد المواصل
 62عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55170777 ،55557344 :
جدلة ناصر عيد الشريع أرملة سالم سعود فهيد الشريع
 78عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،6ش ،630م،13
النساء :خيطان ،ق ،10ش ،11م ،36ت69095696 :
فوزية حمد مبارك حمود الفنيني زوجة مشعل حمد الحماد
 55عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،6ش ،103م ،35النساء :الرميثية ،ق،3
شارع أحمد بن حنبل ،ج ،35م ،31ت66871595 ،66051130 :

فاطمة محمد عبدالله ذياب

 56عاما ،شيعت ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،220م ،26النساء :القادسية،
ق ،7ش ،76م ،8ت99718882 ،55933337 :

صالح عبدالرحيم عبدالكريم شموه

تسببت الـحــرائــق بـغــابــات وسـهــول سيبيريا
في إصابة عدة أشخاص بمنطقة ترانسبيكال.
ً
وذكرت وسائل إعالم روسية ،أمس األول ،نقال
عن قــوات الدفاع المدني المحلية ،أنــه تم إعالن
حالة الطوارئ.

وقــالــت وزارة الحماية المدنية لــوكــالــة أنباء
ً
إنترفاكس ،إن  17شخصا أصيبوا ،وإن ثمانية
منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العالج.
وأفاد المكتب الرئاسي ،بأن الرئيس فالديمير
بوتين أمر الدفاع المدني بزيادة عناصر القوات

المسلحة العاملين في مكافحة الحرائق ،وإجالء
المواطنين من المناطق المتضررة إلى مناطق
ً
آمنة إذا كان هذا ضروريا.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ي ـج ــري إب ـ ــاغ ال ــرئ ـي ــس بــوتـيــن
بتطورات األوضاع عبر الهاتف.

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 :

وأوض ــح الــدفــاع الـمــدنــي ،أن الـنـيــران انتشرت
ً
سريعا ،بسبب الــريــاح القوية ،وأنــه ربما تكون
النيران قد بدأت في سهول منغوليا المجاورة.
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

 67عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبين ،النساء:
حسينية آل الرسول ،الرميثية ،م ،337شارع أسامة بن زيد ،ت55966699 :
ليلوه سفيح اعور أرملة عطية سالم الحمدان
 81عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،خيطان ،ق ،10شارع ناصر
الجبري ،م ،92ت55758800 ،90011114 :

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

