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كليب ريتا أورا الجديد «»Carry On
يتخطى  3ماليين مشاهدة في يومين ص ١٧

تدافع على تقديم االستجوابات

ُ
صحيفة الجبري قدمت وأدرجت على جدول الجلسة القادمة مع حقه في التأجيل أسبوعين
الدالل والدمخي والعدساني :تجاوزات
صارخة ومحور «الزراعة» استثنائي

السبيعي يصوب نحو باسل الصباح:
وقف العالج السياحي أو المنصة

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح
في حلقة أخرى من مسلسل االستجوابات التي شهدتها الفترة
األخيرة ،تسلم رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري أمس
االستجواب المقدم من النواب ريــاض العدساني وعــادل الدمخي
ومحمد الدالل إلى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ً
الجبري ،متضمنا أربعة محاور ،وأدرج على جدول أعمال جلسة
الـثــاثــاء المقبل ،لينضم إلــى اسـتـجــواب النائبين محمد المطير
ومحمد هايف لنائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.
وعقب تسلمه االستجواب الثالثي ،صرح الكندري بأن من حق
وزير اإلعالم أن يطلب تأجيل المناقشة أسبوعين من دون الرجوع
ً
إلى المجلس لعدم مضي ثمانية أيام على تقديم الصحيفة ،مبينا أن
«االستجواب مجرد سؤال مغلظ ،والوزير الواثق بخطواته صاحب
اليد النظيفة ال يجزع منه ،بل يكون فرصته لتبيان العمل الذي قام
به ،والحمد لله نتمتع في الكويت بالديمقراطية والحرية الكاملة».
وحمل هذا االستجواب عدة اتهامات للجبري ،تدور حول محاور
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ،ووزارة اإلعالم02 ،

عبدالكريم الكندري :التزوير يتم برعاية
حكومية وهو أحد محاور استجواب المبارك

كأس «العود» للكويت

بـعــد شـهــر مــن اس ـت ـجــواب الـنــائـبـيــن الحميدي
ال ـس ـب ـي ـعــي وم ـ ـبـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ل ــوزي ــر ال ـت ـج ــارة
والصناعة خالد الــروضــان ،فشلت لجنة األمــوال
الـ ـع ــام ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،ب ـص ـف ـت ـهــا ل ـج ـن ــة تـحـقـيــق
بــاالسـتـجــواب ،فــي عـقــد اجتماعها األول ،لفقدان
الـنـصــاب ،إذ لــم يحضر ســوى الــروضــان ،ورئيس
اللجنة النائب عمر الطبطبائى.
وبـحـضــور نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر

٠٣
األمير يسلم الكأس لقائد فريق الكويت بحضور مرزوق وخالد الغانم

«القوى العاملة» :مساواة مالية
بين موظفي «الهيئة» و«الهيكلة»

اقتصاديات
تأخير اكتتاب المواطنين في
«البورصة» يحرمهم أرباح
09
المنحة المجانية
ضغط أميركا لتنفيذ
العقوبات على إيران يدعم
شح أسواق النفط

١١

صرف األثر الرجعي ألبريل مع راتب مايو
●

الراشد« :أسمنت الكويت» ساهمت
في تأمين كل احتياجات السوق
15

عمومية «الدولية الكويتية لالستثمار» :توزيع %20
ً
نقدا و %50منحة عن 2018
12
إفريقيا تمدد مهلتها
لـ «العسكري السوداني»
●

القاهرة – رامي إبراهيم

وافقت القمة اإلفريقية الطارئة التي ُعقدت
في القاهرة أمس ،بدعوة من الرئيس المصري
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد الـمـهـلــة
الـمـمـنــوحــة لـلـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـحــاكــم في
ً
ً
السودان إلى ثالثة أشهر بدال من  15يوما لنقل
السلطة إلى حكومة مدنية.
وطــالــب الـبـيــان الختامي ال ـصــادر عــن «قمة
دول شركاء السودان» ،التي شارك بها رؤساء
وممثلو  12دولــة إفريقية ،السلطات والقوى
ً
السياسية في السودان بـ «العمل معا الستعادة
النظام الدستوري من خالل حــوار ديمقراطي
تشارك فيه كل األطراف بما فيها المجموعات
المسلحة».
وسيعقد وزراء خــارجـيــة ال ــدول المشاركة
ً
اجتماعا خالل شهر لمتابعة األوضاع ومدى
التقدم على طريق الديمقراطية.
وقال السيسي ،في كلمته الختامية بالقمة:
«توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة ،لمعالجة
ً
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،اس ـت ـن ــادا
إل ــى ســرعــة اسـتـعــادة الـنـظــام الــدس ـتــوري ،من
خ ــال عـمـلـيــة سـيــاسـيــة دي ـم ـقــراط ـيــة يملكها
ويقودها السودانيون أنفسهم ،بما يحقق آمال
وطموحات الشعب السوداني ،إلرساء 02

العازمي :إحالة
 ٥حاالت تزوير شهادات
إلى النائب العام

أكاديميا
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جورج عاطف

ك ـشــف م ــدي ــر ال ـهـي ـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة أحمد الموسى،
أن م ـج ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
اس ـت ـج ــاب ل ـط ـلــب ال ـه ـي ـئــة مـنــح
مــوظـفـيـهــا ال ـم ـكــافــآت وال ـمــزايــا
المالية الـمـقــررة بموجب قــراره
ً
رقم  45لسنة  ،2006اعتبارا من
ً
مطلع الشهر الجاري ،مشيرا إلى
أن الهيئة ستتولى صرف األثر
الرجعي المستحق للموظفين
عن أبريل مع راتب مايو المقبل.
وأك ــد ال ـمــوســى ،في 02

روحاني لقائد «الحرس الثوري» الجديد:
األسد غير مقتنع بمواجهة إسرائيل
سالمي يقترح الرد على ضغوط واشنطن في الجوالن واليمن
●

الثانية

محليات

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،عقدت
لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات إدارة الفتوى
والتشريع ،أمس ،اجتماعها األول مع ممثلي اإلدارة.
وص ــرح رئـيــس اللجنة الـنــائــب خليل عبدالله،
عقب االجتماع ،بأنه تم االتفاق مع الحكومة ممثلة،
بالوزير الصالح ،على أن «تتم التوصية بتعيين
ً
كل من تثبت أحقيته» ،مضيفا« :طلبنا من الفتوى
تــزويــدنــا بـمـسـتـنــدات الـمـتـقــدم للتوظيف األخـيــر
ومعايير االختيار؛ ألننا نسعى لتقويم ممارسة
القبول ،وإعطاء كل ذي حق حقه».

الغانم :خصخصة «الموانئ» مطلوبة
بعد نجاح تجربة «البورصة»
10

المحمد ّ
يكرم خريجي
معاهد التدريب في
«التطبيقي»

ناصر الصباح قلد
كوكبة من ضباط الجيش
رتبهم

«تعيينات الفتوى» بعد اجتماعها مع الصالح :توظيف المستحقين
●

٠٦

27

اجتماع «استجواب الروضان»
األول ...بال نصاب!
علي الصنيدح

أكاديميا

 4سباقات تخللت اليوم
الرياضي لطلبة وخريجي
«»AUM

دوليات

٢٥

«تفجيرات سريالنكا»
«كرايستشيرش»
انتقام لـ ّ
و«داعش» يتبنى

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد م ـصــدر رف ـيــع الـمـسـتــوى ف ــي مكتب
الرئيس اإليــرانــي لـ «الـجــريــدة» ،أن الرئيس
حسن روحــانــي اجتمع مــع الـقــائــد الجديد
للحرس الثوري اللواء الركن حسين سالمي،
فــي جلسة خــاصــة للمجلس األعـلــى لألمن
ال ـقــومــي ،م ـســاء أم ــس األول ،ام ـت ــدت حتى
صباح أمس ،لبحث سبل مواجهة الضغوط
األميركية ،التي كان آخرها إنهاء اإلعفاءات
الممنوحة لـ  8دول من العقوبات النفطية.
وقال المصدر ،إن روحاني اضطر إللغاء
زيارته لمحافظة كرمانشاه وافتتاح معرض
ال ـك ـت ــاب ال ــدول ــي ف ــي طـ ـه ــران ،ل ـي ـش ــارك في
االجتماع ،الذي أكد فيه سالمي ،أن السبيل
الــوحـيــد لمواجهة الـضـغــوط األمـيــركـيــة هو
رفع كلفة العقوبات على واشنطن وحلفائها
بالمنطقة.
02

رياضة

29
سالمي في صورة أرشيفية

ديربي مانشستر مفتاح
الـ «سيتيزينس» لالحتفاظ
بلقب «الممتاز»

ةديرجلا
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األمير يرعى تكريم المعلمين
والمدارس المتميزة اليوم

سموه استقبل المحمد وعزى رئيس الفلبين بضحايا الزالزل
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ناصر الصباح قلد كوكبة من ضباط الجيش رتبهم
بحث تعزيز التعاون مع نظيره الكندي

ً
متوسطا الضباط المرقين أمس
ناصر الصباح

ً
مستقبال المحمد أمس
األمير
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـف ـضــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
فيشمل برعايته وحـضــوره "حفل تكريم كوكبة
من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم
العالمي للمعلم للعام الدراسي  ،"2018/2017وذلك
في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم على
مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بمنطقة الشويخ.

إلى ذلك ،بعث سمو األمير ،ببرقية تعزية إلى
رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوتيرتي ،عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته
له وألسر ضحايا الزالزل التي ضربت عدة مدن
في جمهورية الفلبين الصديقة ،والتي أسفرت عن
سقوط عدد من الضحايا والمصابين ،وألحقت
ً
أض ــرارا في المرافق العامة والممتلكات ،راجيا
سـمــوه للضحايا ا لــر ح ـمــة ،وللمصابين سرعة
الشفاء والعافية ،وأن يتمكن المسؤولون في البلد
الصديق من تجاوز آثار هذه الكوارث الطبيعية.

«الخارجية» :دفع العالقات مع
البحرين لخدمة المصالح الثنائية
بــدأت أمــس أعـمــال االجـتـمــاع التحضيري لـلــدورة العاشرة
للجنة العليا المشتركة بين الكويت والبحرين فــي المنامة
ً
تمهيدا الجتماع اللجنة الــذي سيعقد اليوم برئاسة وزيــري
خارجية البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول
الخليج العربية السفير ناصر المزين ،خالل افتتاح االجتماع،
إن الـعــاقــات بين الكويت والبحرين عميقة ومـتـجــذرة وذات
أبعاد مصيرية واستراتيجية على الصعيد الثنائي المشترك.
وأضاف المزين أن الهدف من هذا االجتماع الدفع بالعالقات
الثنائية نحو آفاق أرحب وأشملبما يخدم المصالح المشتركة
في تعزيز دعائم األمن واالستقرار واالزدهار في ظل القيادتين
الحكيمتين للبلدين.
مــن جانبه ،قــال وكيل ال ــوزارة للشؤون االقليمية ومجلس
التعاون الخليجي البحريني وحيد مبارك ،إن هذا اللقاء يأتي
ً
استمرارا للتعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين البلدين.
وأك ــد أهـمـيــة تـعــزيــز ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن الـثـنــائــي بين
البحرين والكويت في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية
وال ـت ـجــاريــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة واإلع ــام ـي ــة وال ـش ـبــاب
والرياضة والتعليم وغيرها.

الخالد »2035« :و« »2030رؤيتان واعدتان

بحث مع الجبير العالقات الثنائية بين الكويت والسعودية
أكـ ـ ـ ــد سـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فــي
الــريــاض الشيخ علي الخالد،
أمـ ــس ،أن ال ـت ــواف ــق والـتـكــامــل
بين رؤيتي " "2035في الكويت
" "2030في السعودية يشكالن
الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــب لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل زاه ـ ـ ــر
للبلدين.
وأش ــار الـخــالــد ،فــي تصريح
ل ـ ـ "ك ــون ــا" ع ـقــب ل ـق ــاء م ــع وزي ــر
الدولة للشؤون الخارجية عضو
مجلس الوزراء السعودي عادل
الجبير لبحث العالقات الثنائية
ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،إلـ ــى ال ـخ ـطــوات
الـكـبـيــرة ال ـتــي أن ـج ــزت ،إضــافــة
إل ـ ــى ال ـم ـخ ـط ــط ل ـه ــا أن تـنـجــز
ف ــي ظ ــل الــرؤي ـت ـيــن الــواعــدت ـيــن
بـ ـم ــا تـ ـحـ ـم ــان ــه م ـ ــن م ـش ــاري ــع
بجميع الـنــواحــي االقـتـصــاديــة

الكويت :حريصون على مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أكـ ــد م ـس ــؤول ــون ك ــوي ـت ـي ــون ،أم ـ ــس ،حــرص
الـكــويــت عـلــى متابعة ال ـق ــرارات والـتــوصـيــات
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي م ـج ــال م ـكــاف ـحــة غ ـس ــل األم ـ ــوال
وت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب ،م ــن خ ــال ال ـم ـشــاركــة في
اجـتـمــاعــات مجموعة الـعـمــل الـمــالــي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس وحـ ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ف ـ ــي وزارة الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة،
رئ ـيــس الــوفــد الـكــويـتــي إل ــى االج ـت ـمــاع غــازي
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" عـلــى
هامش أعمال االجتماع العام الـ 29لمجموعة
"مـيـنــافــاتــف" الـتــي يستضيفها األردن ،خالل
الفترة بين  20و 25أبريل الجاري ،إن المشاركة
تأتي في إطار حرص الكويت على مكافحة "آفة"
غسل األموال وتمويل اإلرهاب "التي ال حدود
وال سقف لها وذات نتائج مدمرة".
وأض ــاف العبدالجليل أن الـكــويــت تـشــارك
فــي االجتماع بوفد يضم ممثلين مــن جهات
ح ـك ــوم ـي ــة ع ـ ــدة وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة الــوط ـن ـيــة
الـكــويـتـيــة لـمـكــافـحــة غ ـســل األمـ ـ ــوال وتـمــويــل
اإلرهاب.

وذكـ ــر أن الـلـجـنــة الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة عبر
وجــودهــا في االجتماع تهدف إلــى التحضير
الجيد ومتابعة تقارير عملية التقييم المتبادل
للكويت المزمع لعامي ( ،)2021-2020عالوة
على االستفادة من تحضيرات الــدول األخرى
في هذا المجال.
مــن جهته ،أكــد األمـيــن الـعــام المساعد في
هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) د .محمد بوزبر
ح ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي جـمـيــع
الفعاليات التي تدخل ضمن اختصاصاتها،
وال ـت ــي تـعــد مـكــافـحــة غـســل األم ـ ــوال وتـمــويــل
اإلرهاب من أهمها.
وأشار بوزبر إلى أن غسل األموال وتمويل
اإلره ــاب مــن أهــم الـجــرائــم الـ ــواردة فــي قانون
هيئة مكافحة الفساد ،مبينا أهمية الوجود
في اجتماع "مينافاتف" مع الجهات النظيرة
ف ــي الـ ــدول األعـ ـض ــاء ،ل ـت ـبــادل وج ـه ــات النظر
واالطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـت ـج ــارب ،ف ـضــا ع ــن تـعــزيــز
عالقات التعاون وتحقيق األهــداف المشتركة
حول أفضل السبل لمكافحة الفساد.

تدافع على تقديم االستجوابات
وهيئة الرياضة ،باإلضافة إلى عدم الرد على األسئلة البرلمانية.
وعقب تقديمهم صحيفة االستجواب ،عقد المستجوبون الثالثة
ً
ً
مؤتمرا صحافيا ،قال فيه الدالل إن االستجواب «حق أصيل للنواب،
ونهدف منه إلى اإلصالح اإلداري ،ومكافحة الفساد ،ووقف التعدي
ً
ً
على الدستور» ،مبينا أن «هناك سوء إدارة وتجاوزا على القانون
فيما يتعلق بالحيازات الزراعية وتوزيع القسائم ،مع مخالفات
ً
مسطرة فــي الهيئة ،وبين قيادييها ،فضال عــن الخلل الكبير في
التفرغ الرياضي ،وعدم إجابة الوزير عن األسئلة».
ً
من جهته ،قال الدمخي« :نحن أمام مخالفات جسيمة جدا ،وأمثلة
صارخة للتعديات في الحيازات الزراعية والشأن الرياضي واإلعالم»،
ً
معقبا« :نحن ال نقصد شخص الوزير بل صفته ،وأنا استجوبت
ً
الوزيرة هند الصبيح سابقا ،وأيدت استجواب بخيت الرشيدي،
كما أيدت عدم التعاون مع رئيس الوزراء ،ومن هذا المنطلق فعلنا
دورنا على هذا الصعيد من خالل متابعتنا لألخطاء التي ارتكبها
الجبري».
ً
وأكد الدمخي أن «استجوابنا للجبري مستحق ،خصوصا فيما
ً
يتعلق بــاألمــوال العامة والفساد اإلداري فــي الـحـيــازات» ،معتبرا
أن «هذا االستجواب استثنائي ،السيما فيما يتعلق بالمخالفات
الزراعية».
أمــا النائب العدساني ،فقال أن «استجوابنا للجبري يأتي من
أربعة محاور ،تتمثل في مخالفات الحيازات الزراعية ،والتالعب
ً
بالتفرغ الرياضي ،والمخالفات الفنية في وزارة اإلعالم ،فضال عن
مماطلة الوزير في اإلجابة عن األسئلة البرلمانية».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،يـبــدو أن وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح هو

وزير الدفاع
دعا َّالعسكريين
ُ
المرقين إلى وضع
مصلحة الوطن
والذود عنه نصب
أعينهم

ق ـلــد رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــاإلن ــاب ــة وزي ــر
الــدفــاع ،وزي ــر الــداخـلـيــة بــاإلنــابــة الشيخ ناصر
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،كوكبة
جديدة من الضباط رتبهم ،بعد صدور مرسوم
أميري بتوليتهم تلك الرتب.
بدأت المراسم بقراءة المرسوم األميري ،بعدها
قلد الشيخ ناصر الصباح الضباط رتبهم ،ثم أدوا
أمامه القسم القانوني ،حيث هنأهم بحصولهم
على ثقة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــاصـ ــر ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـج ــدد
بالمحافظة على َ
قسمهم ،وأن يضعوا مصلحة
الوطن والذود عنه نصب أعينهم ،داعيا المولى
عز وجل أن يديم نعمة األمن واألمان على وطننا
الغالي تحت قيادة صاحب السمو ،وسمو ولي
العهد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر مــراســم التقليد رئيس األرك ــان العامة
للجيش الفريق الركن محمد الخضر ،وعدد من
أعضاء مجلس الدفاع العسكري ،وكبار الضباط
القادة بالجيش.
من جهة أخرى ،استقبل ناصر الصباح ،وزير
الدفاع الكندي هارجيت سيلج سجان ،والوفد
المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وقــال إن مثل هــذه الــزيــارات تسهم في تعزيز
أواص ــر الـتـعــاون بين البلدين الصديقين ،كما
تم خالل اللقاء مناقشة أهم األمور والمواضيع
ً
ذات االهتمام المشترك ،مشيدا بعمق العالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــديــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن ،وح ــرص
الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء رئـيــس األرك ــان العامة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر وسفير كندا لدى
البالد لويس بيير ايمون.

واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة
والشبابية وغيرها.
ووص ـ ـ ـ ـ ــف س ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات مـ ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
بالمملكة بــأنـهــا مـثـمــرة دائـمــا
بما يصب في مصلحة البلدين
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،وت ـ ـ ـخـ ـ ــدم ع ـج ـلــة
التعاون الكبير بينهما.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـس ـ ــود هـ ــذه
ال ـل ـق ــاءات م ــن ت ـفــاهــم وت ـع ــاون
ي ــذه ــب دائ ـ ـمـ ــا إلـ ـ ــى مـ ــا ي ــوط ــد
ق ــوة الـعـمــل الـمـشـتــرك عـلــى كل
المستويات ،س ــواء السياسية
أو االقتصادية أو العسكرية أو
الثقافية وغيرها ،من خالل رؤية
واضـ ـح ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـلــى رس ــوخ
العالقات بين البلدين وقوتها
ومتانتها.

ً
مستقبال السفير الخالد
الجبير

«الصليب والهالل األحمر» :التحديات
تفرض علينا اإلسراع في مواجهة الكوارث
السحيباني أشاد بالمبادرات الكريمة لألمير
أشـ ــاد األم ـي ــن ال ـع ــام للمنظمة الـعــربـيــة
للصليب األحمر والهالل األحمر د .صالح
الـ ـسـ ـحـ ـيـ ـب ــان ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـجـ ـه ــود ال ـك ــوي ــت
اإلنسانية ،والمبادرات الكريمة لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وثمن السحيباني ،في تصريح لـ"كونا"،
على هامش الــدورة الــ 44للمنظمة ،جهود
جمعية ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي الكبيرة
لدعم بناء القدرات ،والتنسيق والشراكات
مع المنظمات الدولية واألممية بالمجال
اإلنساني ،السيما المنظمة العربية.
وق ــال إن ال ـهــال االح ـمــر الـكــويـتــي يقوم
بإغاثة المنكوبين ومــد يد العون لهم في
شتى دول العالم ،وساهم بأعماله الخيرية
المتنوعة في إبراز الوجه االنساني للكويت
حكومة وشعبا.
وأردف" :أمــامـنــا ال ـيــوم تـحــديــات كبيرة
تـفــرض علينا أن نـكــون أكـثــر ســرعــة ،ليس
ف ـقــط ل ـمــواج ـهــة الـ ـك ــوارث ول ـكــن لـلـحــد من

الضيف المقبل على مائدة االستجوابات ،إذ أعلن النائب الحميدي
السبيعي عزمه استجواب الوزير إن لم يوقف «العالج السياحي»
وينصف المستحقين.
وبينما يتوقع أن يقدم النائب د .عبدالكريم الكندري استجوابه
لرئيس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك خــال األيــام
القليلة المقبلة ،كشف على حسابه في «تويتر» ،أن أحــد محاوره
يتعلق بتزوير الجناسي والشهادات العلمية والقيود االنتخابية.
ورأى الكندري أن التزوير في الكويت أصبح برعاية حكومية،
ً
مشددا على أهمية كشف المزورين ،واألهم محاسبة من ساعدهم
على ذلك.
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«القوى العاملة» :مساواة مالية...
تصريح أمس ،أن الهيئة حريصة على عدم إحداث أي فروقات مالية
أو اختالف في المرتبات الشهرية بين موظفيها ،السيما بعد قرار
الدمج ونقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة الهيكلة من ديوان
الخدمة إلى الهيئة.
ولفت إلــى أن قــرار منح موظفي الهيئة ذات المكافآت والمزايا
ً
المالية المخصصة لموظفي الهيكلة جاء تحقيقا لمبدأ المساواة
ً
بين جميع الموظفين عقب قــرار الدمج ،مؤكدا حرص الهيئة على
مصلحة الموظفين ،وأال يضار أي موظف تحت رئاسته.
07

إفريقيا تمدد مهلتها لـ «العسكري...
نظام سياسي ديمقراطي شامل ،وترسيخ حكم القانون ،وحماية
وتعزيز حقوق اإلنسان».

صالح السحيباني
وقوعها ،باتخاذ اإلجراءات التي تحقق ذلك
بالسعي للحد منها والتقليل من آثارها".
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـس ـح ـي ـب ــان ــي أهـ ـمـ ـي ــة ت ـض ــام ــن
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
االنساني واالغاثي ،مبينا أن االجتماع يعقد

في وقت تشهد دول عدة بالمنطقة أحداثا
تتطلب تعزيز التعاون وتنسيق الجهود
ل ـت ـقــديــم ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـض ــروري ــة وتـلـبـيــة
المتطلبات األساسية.
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـه ــال
والصليب األحمر إلى التكاتف والتنسيق،
من أجــل تقديم عمل إنساني إغاثي ناجع
لـفــائــدة المنكوبين والـمـحـتــاجـيــن للغوث
اإلنساني.
مــن جـهـتــه ،أك ــد مــديــر ال ـعــاقــات الـعــامــة
واالع ــام فــي جمعية الـهــال االحـمــر خالد
الزيد ان االعــام أصبح عامال رئيسيا في
مساندة القضايا االنسانية ،وحشد الدعم
لقضايا العمل اإلنساني ،السيما لمساعدة
الالجئين.
ودعا الزيد إلى إنشاء شراكات مستقبلية
بين العمل اإلنساني والخطاب اإلعالمي
فـ ــي س ـب ـي ــل خ ــدم ــة ال ـق ـض ــاي ــا اإلن ـس ــان ـي ــة
والمجتمعية والتنموية المختلفة.

وقال بسام راضي ،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،عقب
انتهاء القمة ،إن الرئيس السيسي قام بدور كبير ،ونجح في مد
ً
المهلة اإلفريقية من  15يوما إلــى ثالثة أشهر ،بعد أن عرض
التجربة المصرية «التي تتشابه مع أوضاع السودان وانحياز
القوات المسلحة إلى الشعب».
واستقبل السيسي الفريق أول أبوبكر دمبالب ،رئيس جهاز
األمــن والمخابرات الوطني الـســودانــي ،الــذي سلم إليه رسالة
من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري
ً
السوداني ،تضمنت طلبا بـ«استمرار الدور المصري الداعم ألمن
السودان واستقراره لتجاوز هذه المرحلة».
إلى ذلك ،جدد البرهان ،في تصريحات متلفزة أمس ،تعهده
ً
بتسليم السلطة «في أسرع وقت ممكن» ،مضيفا أنه «إذا اقتضت
الضرورة إنهاء عمل المجلس االنتقالي في السودان فسنقوم
بذلك».
وبينما رأى أن «تشكيل حكومة كفاء ات وطنية هو المخرج
ٍّ
مترد ،والنظام
للوضع الراهن» ،أشار إلى أن «الوضع االقتصادي
ً
ال ـســابــق ل ــه دور أس ــاس ــي ف ــي ذل ـ ــك» ،مـضـيـفــا أن «األشـ ـق ــاء في
السعودية واإلم ــارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من
الوضع االقتصادي المتردي في السودان».

روحاني لقائد «الحرس الثوري»...
وأش ــار إلــى أن سالمي أكــد أن نقطة ضعف الــواليــات المتحدة
تكمن في الضغط على إسرائيل ،وأنه على إيران أن تسعى إلى رفع
مستوى التوتر ضد إسرائيل كلما ازدادت الضغوط األميركية ،ودعا
إلى استغالل قرار الرئيس دونالد ترامب االعتراف بضم إسرائيل

سلة أخبار
سفارتنا بكولمبو للمواطنين:
غادروا سريالنكا
دعت سفارة الكويت لدى
جمهورية سريالنكا
املواطنني الكويتيني
املوجودين حاليا في
سريالنكا ،أو الذين
يرغبون في زيارتها ،إلى
املغادرة فورا ،وتأجيل
زيارتهم حتى تستقر
األوضاع هناك.
وأوضحت السفارة ،في
بيان تلقته "كونا" ،مساء
أمس األول ،أن دعوتها
هذه تأتي في إطار
حرصها على أمن وسالمة
املواطنني الكويتيني،
وضمان عدم تعرضهم
ألي مكروه ،ال قدر الله.
وأكدت استعدادها لتقديم
املساعدة لكل من يحتاج
إليها من الكويتيني ،داعية
إياهم إلى االتصال بها
على هواتف الطوارئ في
حال الحاجة إلى املساعدة.

«الشفيع» يحتفل بتخريج
حفظة القرآن بغزة
ُ
احتفل في قطاع غزة
بتخريج  450طالبًا
وطالبة من حفظة القرآن
الكريم ضمن مشروع
"الشفيع لتحفظ القرآن
الكريم" التابع للهيئة
الخيرية اإلسالمية
العاملية ،بإشراف الجمعية
الكويتية الفلسطينية.
وقال رئيس املشروع
الشيخ خالد القصار،
في تصريح صحافي،
إن حفل الشفيع القرآني
ُ
بتخريج
التاسع ت ّوج
ّ
دفعة جديدة من حفاظ
ً
القرآن الكريم كامال ليصل
عدد الخريجني إلى 750
حافظًا وحافظة منذ
انطالق املشروع في غزة
عام .2011
وأضاف :يجري ترتيب
رحلة عمرة خالل شهر
رمضان الفضيل للـ 20
األوائل من الخريجني،
ّ
لتصدرهم
تكريمًا لهم
املراكز األولى في حفظ
القرآن تجويدًا وإتقانًا.

«نماء» وقعت مذكرة تفاهم
مع «اإلسناد الكويتي»
وقعت نماء للزكاة
والتنمية االجتماعية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي مذكرة
شراكة وتعاون مع فريق
اإلسناد واإلنقاذ الكويتي
التطوعي املعتمد من
وزارة الشؤون ،بحضور
املدير العام في "نماء" د.
محمد العمران ،ورئيس
فريق اإلسناد واإلنقاذ
طالل الزمانان.
وقال د .العمران ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن "نماء" تسعى من
خالل هذه االتفاقية إلى
تحقيق األمن االجتماعي،
بالتعاون مع الفريق داخل
الكويت ،من خالل القيام
بمشروعات تنموية.
َّ
وبي أن االتفاق ينص
على أن يقيم الطرفان
التعاون واالتصال بينهما
بالطريقة التي تعزز نبل
العمل اإلنساني وتطور
آلياته.

للجوالن للتصعيد ضد تل أبيب في الهضبة السورية المحتلة.
وأضاف أن القائد الجديد للحرس ،الذي يعتبر من كبار الضباط
الــذيــن عملوا على تقوية نـفــوذ إي ــران بالمنطقة خــال السنوات
ً
الماضية ،أوضح أنه شخصيا يعول على التصعيد في المنطقة،
لكنه ،في الوقت نفسه ،ال يــرى أن إيــران تحتاج إلــى غلق مضيق
هرمز ،بل يمكنها أن تطلب من حلفائها الحوثيين في اليمن قصف
حقول نفط سعودية أو إماراتية ،إذا ما نفذت الرياض وأبوظبي
تعهدهما بتغطية نقص البترول اإليراني في األسواق.
وحسب المصدر ،فإن روحاني أكد لسالمي ،أن الرئيس السوري
بشار األسد غير مقتنع حتى الساعة بمواجهة إسرائيل في الظروف
الحالية ،قبل االنتهاء من األزمة التي تواجهها بالده ،وأن الرئيس
اإليراني طلب من القائد الجديد للحرس الثوري أن يضغط على
باقي قــادة الـحــرس لوقف التصريحات التصعيدية ،ألن هــذا ما
يريده األميركيون.
ول ـفــت إل ــى أن روح ــان ــي حـ ــاول ،خ ــال االج ـت ـم ــاع ،الـتـقـلـيــل من
أهـمـيــة اإلجـ ــراء األمـيــركــي األخ ـيــر المتمثل بــإلـغــاء اإلع ـف ــاء ات من
العقوبات النفطية ،وقــال إن الصين والهند أكــدتــا استعدادهما
لالستمرار بشراء البترول اإليراني ،بشكل غير رسمي ،وأنه حصل
على ضمانات من العديد من الدول بينها روسيا ،وبعض الدول
األوروبية بدعم إيران حتى انتهاء الوالية الحالية للرئيس دونالد
ترامب ،وأن مجموعات سياسية أميركية أكدت أن ترامب يعول على
إنجاز في الملف اإليراني ،وإذا تمكنت طهران حرمانه من ذلك عبر
صمودها في وجــه الضغوط فــإن الرئيس الجمهوري قد يخسر
االنتخابات الرئاسية في .2020
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محليات
العازمي :إحالة  5حاالت تزوير شهادات إلى النائب العام
ّ
مثل األمير في مؤتمر «تحديات البنية التحتية» ...وأكد اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الملف
جورج عاطف

توصيات
المؤتمر
مفيدة للعمل
التنفيذي
في وزارتي
األشغال
واإلسكان

بوشهري

ك ـشــف وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
العازمي عن «إحالة من  4إلى
 5ح ــاالت تــزويــر فــي شـهــادات
األسبوع الماضي إلى النائب
ً
ال ـع ــام» ،مــؤكــدا «ح ــرص وزارة
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ع ـلــى ات ـخــاذ
اإلجراءات القانونية كافة حيال
ه ــذا الـمـلــف الـمـهــم لـلـتــأكــد من
صـحــة ال ـش ـه ــادات وســامـتـهــا
 100في المئة».
وقــال العازمي ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،عـلــى هامش
ح ـ ـضـ ــوره م ــؤت ـم ــر «ت ـح ــدي ــات
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـمـسـتــدامــة»
ً
م ـم ـث ــا ع ــن س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ،إن
«رعــايــة سموه للمؤتمر تؤكد
وت ـ ّ
ـرس ــخ مـفــاهـيــم الـكــويــت في
رع ــايـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـع ـل ــم والـ ـعـ ـلـ ـم ــاء،
وت ــدع ــم ج ـه ــوده ــا الـمـسـتـمــرة
ف ــي ت ـطــويــر بـنـيـتـهــا التحتية
واالرتقاء بها ،لتحقيق عناصر
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـ ــأم ـ ــل أن
ً
يتصدى لها المؤتمر» ،مشيرا
إل ــى أن «ال ـك ــوي ــت مـقـبـلــة على
مشروعات ضخمة في البنية
التحتية خالل الفترة القادمة،
وأفـ ـض ــل اس ـت ـع ــداد ي ـك ـمــن في
التعليم الجيد ،وهو ما نرجوه
مــن م ـخــرجــات قـســم الهندسة

ً
الـمــدنـيــة خـصــوصــا ،وجامعة
ً
الكويت عموما».
وأعـ ـ ــرب ال ـع ــازم ــي ،ع ــن أمـلــه
أن «يخرج المؤتمر بتوصيات
علمية وعملية ،ستكون موضع
اهتمام المعنيين فــي الــدولــة»،
ً
الف ـتــا إل ــى أن «الـحـكــومــة تدعم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــرات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة
ك ــاف ــة ال ـت ــي ت ـح ـقــق االس ـت ــدام ــة
ف ــي مـخـتـلــف م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة،
ً
تحد كبير
خصوصا أننا أمــام ٍ
في االرتـقــاء ببنيتها التحتية،
ً
التي واجهت صعوبات أخيرا،
وتعمل الحكومة وبجدية تامة
فـ ــي م ـع ــال ـج ـت ـه ــا ،حـ ـت ــى يـنـعــم
الـ ـم ــواط ــن بـ ــالـ ــراحـ ــة ،وت ــرت ـق ــي
بــال ـكــويــت إلـ ــى م ـص ــاف الـ ــدول
المتقدمة».

توصيات المؤتمر
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت وزي ـ ــرة
األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة
ل ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان د .ج ـن ــان
بوشهري ،إن «أهمية المؤتمر
تـكـمــن ف ــي طـبـيـعــة الـمـشــاركـيــن
خ ــال ــه م ــن أصـ ـح ــاب ال ـخ ـبــرات
ال ـ ــواس ـ ـع ـ ــة وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن

جانب من المشاركين في المؤتمر
«توصيات المؤتمر سوف تكون
ً
مفيدة جدا للعمل التنفيذي في
ً
الوزارات ذات العالقة ،خصوصا
وزارتي األشغال واإلسكان».
وأضافت بوشهري« ،حرصنا
على وجود مشاركة واسعة من
منتسبي الوزارتين لالستفادة
القصوى من الحلقات النقاشية
وورش العمل التي سوف تعقد»،
مـتـمـنـيــة أن «يـ ـخ ــرج ال ـمــؤت ـمــر
بتوصيات تدخل حيز التنفيذ

فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بالبنية التحتية خالل المرحلة
المقبلة».

بدالت المهندسين
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أك ـ ــد رئ ـيــس
جمعية المهندسين م .فيصل
ا ل ـع ـتــل ،أن «ا ل ـب ـن ـيــة التحتية
الـكــويـتـيــة زاد الـلـغــط حولها
وارتـفـعــت أص ــوات انتقادها،

مهدي :البنية التحتية تغطي  %30من ميزانية االستثمار الحكومي
كـشــف األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األع ـلــى للتخطيط
والـتـنـمـيــة ،د .خــالــد م ـهــدي ،أن الـبـنـيــة التحتية في
الكويت تغطي أكثر مــن  30فــي المئة مــن الميزانية
المعدة من االستثمار الحكومي في خطة التنمية،
مــؤكــدا أهـمـيــة تـطــويــر الـبـنـيــة التحتية فــي الـكــويــت
بشكل عام والبنية التحتية المعلوماتية بشكل خاص

نـظــرا الهميتها فــي تـعــزيــز االقـتـصــاد المبني على
المعرفة واالقتصاد الرقمي الذي يحتاج بنية تحتية
معلوماتية متطورة.
وأضــاف مهدي أن التوجه في المخطط الهيكلي
الرابع للكويت يعتمد على الكويت الذكية ،ويستلزم
تــوفــر بنية تحتية معلوماتية مـتـطــورة تــؤهــل الــى

االنتقال الى االقتصاد المبني على المعرفة واالقتصاد
الرقمي ،مشيرا الــى ضــرورة تفعيل مشاريع البنية
التحتية عــن طريق أسـلــوب الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،مثلما هو حاصل في مشروع شمال
الزور والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا ومشروع
إدارة النفايات الصلبة.

ً
«التربية» :التعليم بالكويت ليس «سوداويا»
الحربي :خطة للتطوير لتحقيق متطلبات التنمية البشرية والتربوية
●

فهد الرمضان

قـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ،إن «رؤيـ ــة
خطة ال ــوزارة الجديدة لتطوير
الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـكــويــت ه ــي بـنــاء
نظام تعليمي متطور ّ
وفعال ذي
جودة عالية ،يساهم في تحقيق
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة
واألهداف التربوية».
وق ــال ال ـحــربــي ،فــي كلمة لــه،
صباح أمــس ،خــال استعراض
الخطة ،بحضور قيادات الوزارة،
ان ـهــا تـسـعــى إلع ـ ــداد متعلمين
ي ـم ـت ـل ـك ــون م ـ ـعـ ــارف وم ـ ـهـ ــارات
وقـيـمــا وات ـجــاهــات تـســاعــد في
ن ـمــو شـخـصـيـتـهــم ،وتـجـعـلـهــم
فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم
تأثيرا إيجابيا ومساهمين في
تطوره.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال رسـ ـ ــالـ ـ ــة
ال ـخ ـطــة ،ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـخ ـبــرات
الـ ـت ــرب ــوي ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـتــي
ت ـســاعــد الـمـتـعـلـمـيــن ع ـلــى نمو
شخصيتهم ،وتزودهم بالمعرفة
وال ـم ـه ــارات وال ـق ـيــم اإلنـســانـيــة
بأساليب علمية متطورة.

الحربي خالل استعراض خطة الوزارة
وأكـ ـ ــد ال ـح ــرب ــي أن الـتـعـلـيــم
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ل ـي ــس ب ــال ـص ــورة
السوداوية التي يتحدث عنها
الـ ـبـ ـع ــض ،وان مـ ــا يـ ـص ــدر مــن
ت ـق ــاري ــر عــال ـم ـيــة م ـج ــرد دالئ ــل
ال م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة ،الفـ ـت ــا
إل ــى وجـ ــود ق ـصــور ت ــم تــداركــه
ومـ ـع ــالـ ـجـ ـت ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال خ ـطــة
الوزارة لتطوير التعليم.

دراسة االستراتيجيات
وأوضـ ــح ان ــه عـنــد صياغة
الخطة تمت مراعاة االستفادة

مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارب ،ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـســاب ـقــة،
وان ت ـكــون شـمــولـيــة األب ـعــاد
واالتـ ـج ــاه ــات ت ـش ـمــل جميع
م ـكــونــات ال ـن ـظــام التعليمي،
وتحقق الترابط والتكامل بين
مكوناتها ،وتنطلق من واقع
التعليم في الكويت ،وتراعي
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـ ــدول ـ ــة ،واألخ ـ ــذ
بالحسبان السياق االجتماعي
والثقافي.
ولفت إلــى أن أي الخطة
ارت ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ م ـن ـه ــا اإلنـ ـس ــان ــي

واإليماني والوطني والقومي
والتنموي والتربوي ،من أجل
الديمقراطية والمبدأ العلمي
والعملي ،والتربية المتكاملة،
واألصالة والتجديد ،وأخيرا
المبدأ الدولي العالمي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي إن ـ ـ ــه
س ـي ـتــم وضـ ــع خ ـط ــة ال ـ ـ ــوزارة
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،لـلـمـشــاركــة في
ال ـ ـ ــرأي ،ول ـل ـت ـعــرف ع ـلــى آراء
أهـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
انـهــا سـتـصــدر بشكل وثـيــق،
ويشارك الجميع في إعدادها.

«الصحة» :تسوية فواتير المستشفيات األميركية
الشطي يحاضر في ندوة «األمراض المهنية وحقوق العاملين عند اإلصابات»
●

عادل سامي

ّ
كــلــف وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل
الصباح ،وكيل الــوزارة المساعد
للشؤون للمالية محمد العازمي،
ورئيس المكتب الصحي الكويتي
بواشنطن د .علي العنزي ،وطاقم
المكتب من الماليين واإلداريين
القيام بعمل التسويات المالية
لفواتير المستشفيات والمراكز
ً
الطبية فــي واشـنـطــن ،اسـتـعــدادا
لدفعها بعد الحصول على نسب
خصم لمصلحة المال العام.
وق ــال ــت «الـ ـصـ ـح ــة» ،ف ــي ب ـيــان
أ مـ ـ ـ ـ ــس ،إن ا ل ـ ـ ــوز ي ـ ـ ــر زار عـ ـ ــددا
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات األم ـي ــرك ـي ــة
لـ ــاط ـ ـم ـ ـئ ـ ـنـ ــان ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـم ــرض ــى ال ـكــوي ـت ـيــن
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز
التخصصية ،مشيرة إلى الزيارة
الـتــي ق ــام بـهــا د .بــاســل الصباح
ل ـم ـس ـت ـش ـف ــى مـ ــايـ ــو ك ـل ـي ـن ـي ــك _
روشـ ـسـ ـت ــر بـ ــواليـ ــة م ـي ـن ـي ـســوتــا

االجـ ـ ــراء ات لـتــذلـيــل أي مصاعب
على المرضى ومرافقيهم.

األمراض المهنية

جانب من اجتماع المكتب الصحي في واشنطن
واجـ ـتـ ـم ــاع ــه مـ ــع الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
والمديرين التنفذيين واطمئنانه
على الــرعــا يــة المقدمة للمرضى
المبتعثين للعالج بها.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــات
مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ال ـص ـح ـي ـي ــن
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن آف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وس ـ ـبـ ــل
ت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات ال ـط ـب ـيــة بـيــن
الجانبين وت ـبــادل الـخـبــرات في
التخصصات المختلفة و فــرص
الـ ـت ــدري ــب ل ــأط ـب ــاء الـكــويـتـيـيــن
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز

التخصصية بالواليات المتحدة.
يــذكــر أن وزي ــر الـصـحــة يــزور
الواليات المتحدة على رأس وفد
صحي ،لالطالع على اإلجــراء ات
ا لـتــي يتخذها المكتب الصحي
في واشنطن مع المواطنين الذين
يتلقون العالج هناك ،واإلجراءات
التي يتم اتخاذها للمرضى من
جــا نــب المستشفيات المعالجة
للكويتيين.
ووج ــه وزي ــر الـصـحــة المكتب
الصحي بواشنطن باتخاذ جميع

من جانب آخــر ،يحاضر مدير
إدارة الصحية المهنية في وزارة
الصحة د .أحمد الشطي ورئيس
قـســم الـصـحــة الـمـهـنـيــة د .قــاســم
أك ــروف غــدا الخميس فــي الندوة
ال ـتــي ينظمها فــريــق عـمــل إدارة
المخاطر والـتــأمـيــن تحت شعار
«حقوق العاملين عند اإلصابات
واألم ــراض المهنية» .وسيتطرق
ال ـم ـحــاضــرون إل ــى تـحــديــد نسب
الـعـجــر ول ـج ــان الـتـحـكـيــم الطبي
وض ــواب ــط الـتـحـكـيــم لــإصــابــات
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـه ـن ـي ــة وحـ ـق ــوق
المريض والمخاطر المهنية في
القطاع النفطي واللياقة الصحية
واإلص ــاب ــات والـعــاقــة بين الفقد
الوظيفي ونسبة العجر واألعمال
الشاقة الضارة والخطرة.

ُ
ً
وباتت أم القضايا ،خصوصا
عقب ما شهدناه خالل األشهر
ً
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة» ،م ـش ـيــرا
إلـ ـ ــى أن «الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـســام ـيــة
للمؤتمر تؤكد حرص القيادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـس ـخ ـيــر
العلوم والتقنيات الهندسية
والتكنولوجيا لمواجهة هذا
التحدي الــذي ما يــزال أداؤنــا
ً
فيه متواضعا رغم اإلمكانات
الـ ـم ــالـ ـي ــة وتـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـع ـن ـصــر
البشري الوطني المبدع القادر
على اإلنجاز».
وناشد العتل ،خــال كلمته،
ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــرة ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري إع ـ ـ ـ ــادة
ب ـ ــدالت ال ـم ـه ـنــدس ـيــن والـ ـت ــدرج
ف ــي ش ـه ــادات ـه ــم ك ـم ــا وعـ ـ ــدت»،
ً
م ـ ـبـ ــديـ ــا «جـ ــاهـ ــزيـ ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
بالجلوس معها إليضاح األمر
بــأسـلــوب ح ـضــاري ديمقراطي
ً
وبكل شفافية» ،مــؤكــدا أنــه «لم
ً
يـعــد مـقـبــوال اس ـت ـمــرار دورت ـنــا
المستندية بهذه الطريقة التي

ً
تقف حــائــا دون سرعة إنجاز
ً
الـمـشــروعــات» ،متسائال «كيف
ن ــري ــد ج ـ ـ ــودة فـ ــي م ـشــاري ـع ـنــا
ولــديـنــا أوام ــر تغييرية تحدث
طــوال فترة التنفيذ وتستنزف
الميزانيات واألرصدة؟»

خريطة طريق
وقــال العتل« ،إننا نتطلع من
خالل المؤتمر إلى وضع خريطة
طــريــق تـحــدد الـمـســار المطلوب
ً
ً
علميا وعمليا لنصل إ لــى بنية
تحتية مستدامة تلبي تطلعات
بناء «كويت .»2035
وأض ـ ــاف ال ـع ـتــل أن ــه م ــن غير
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــول إط ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
ال ـم ـشــروعــات الـعـمــاقــة «ونــريــد
ا سـتـقـطــاب المستثمرين وكلفة
مشاريع بنيتنا التحتية تفوق
نظيراتها فــي الـعــالــم بأضعاف
مضاعفة ،مثل مـشــروع المطار
وجامعة الشدادية».

سلة أخبار
محافظ حولي والسفير
اإلماراتي بحثا تعزيز العالقات

استقبل محافظ حولي الفريق
أول م .الشيخ أحمد النواف،
في مكتبه ،صباح أمس،
سفير دولة اإلمارات العربية
المتحدة الشقيقة لدى البالد
صقر الريسي .وفي بداية
اللقاء هنأ المحافظ ،السفير
الريسي بمنصبه الجديد
ً
سفيرا لبالده لدى الكويت،
ً
متمنيا له التوفيق والنجاح،
كما تبادال األحاديث الودية
التي تناولت العالقات
الثنائية المتميزة بين
البلدين الشقيقين والروابط
األخوية التاريخية.

محافظ العاصمة يثمن
دور «البلدي» بالتنمية
استقبل محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد ،أمس،
عضو المجلس البلدي رئيس
لجنة محافظة العاصمة
في المجلس د .مهندس
حسن كمال .وثمن المحافظ
الخالد دور «البلدي» في دفع
المشاريع والتنمية بالبالد،
وأهميته في عملية الرقابة
وإقرار المشاريع .وتناول
اللقاء بحث احتياجات مناطق
المحافظة ،والتي تضمنت
حاجة مدينة الكويت لخطة
تطويرية متكاملة ومدروسة
للبنى التحتية ،والخدمات
العامة لتالفي أي سلبيات
مستقبلية.

محليات
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«تجمع المهندسين» يطالب بصرف البدالت المستحقة
دعا إلى إعادة بدل الموقع لشهادة الراتب بـ «األشغال»
سيد القصاص

االدعاء
بأن البدل
ال يصرف
غير صحيح
واالعتصام من
حقنا

العازمي

شهدت وزارة األشغال العامة
صباح أمس سجاال خالل اعتصام
المهندسين والفنيين المطالبين
باعادة بدل الموقع إلى "شهادة
الراتب" ،حيث أكد رئيس النقابة
أنور العازمي أن االدعاء بأن البدل
ال ي ـص ــرف غ ـي ــر ص ـح ـي ــح ،فـيـمــا
اعترض المهندسون المعتصمون
على كالمه ،داعين إلى الغاء قرار
وكيل الوزارة الذي يفصل صرف
البدل عن شهادة الراتب.
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة االعـ ـتـ ـص ــام ق ــال
األمين العام لتجمع المهندسين
الـكــويـتــي م.عـبــدالـلــه القحطاني:
وجـهـنــا ال ــدع ــوة إل ــى اعتصامنا
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـحـ ـق ــوق
المهندسين والفنيين في األشغال
والمتعلقة بالبدالت ،ومنها بدل
الموقع والمناطق النائية ،وبدل
الخطر والتلوث والضوضاء.
وأضاف القحطاني في تصريح
صحافي خالل االعتصام إن "تلك
ال ـم ـطــال ـبــات ال ـت ــي ن ــؤك ــد عليها
مطالبات مستحقة للمهندسين
والفنيين العاملين فــي ال ــوزارة،

•

جانب من اعتصام مهندسي «األشغال» أمس
الفتا إلى أن المعتصمين انتظروا
شهرا منذ االعتصام األول وأبدوا
تـعــاونـهــم مــع ال ـ ــوزارة إال أن ــه لم
ي ـت ـع ــاون م ـع ـنــا أحـ ــد ف ــي إعـ ــادة
البدالت التي تم ايقافها".
وطالب وزيرة األشغال العامة
وزي ــرة الــدولــة للشؤون السكنية
د .ج ـنــان بــوش ـهــري وم ـســؤولــي
ال ـ ـ ــوزارة بــإن ـصــاف الـمـهـنــدسـيــن
والفنيين ،وإعادة حقوقهم.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ن ـق ــاب ــة

ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي األش ـ ـغ ـ ــال أنـ ــور
ال ـع ــازم ــي :مـنــذ االع ـت ـصــام األول
أكدت أننا مع االعتصام ولكن من
خالل القانون ،مشددا على أن من
له حق االعتصام هو النقابة ،وال
يحق ألي جهة أخرى أن تدعو إلى
االعتصام وتعتصم في الوزارة.
وأض ـ ــاف :األش ـخ ــاص يــدعــون
ادعاء غير صحيح بأنه تم ايقاف
بــدل الـمــوقــع ،ولــم يتم ايـقــافــه إال
ل ـل ـت ـجــديــد ،ون ـظ ــام ب ــدل الـمــوقــع

العقيل :اهتمام كويتي بتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

ي ـ ـت ـ ـجـ ــدد س ـ ـنـ ــويـ ــا ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن
العاملين في المواقع الميدانية
ال ـخــارج ـيــة ،مــع مـيــزانـيــة الــدولــة
فــي اول ابــريــل ،مــؤكــدا أن جميع
اإلدارات ت ـصــرف ال ـب ــدل .وأش ــار
إل ــى أن ــه مــن خ ــال تـلــك الـنـمــاذج
وعلى أساسها تتم مخاطبة إدارة
الشؤون المالية لصرف المبالغ
المستحقة لهم بكشوف منفصلة
ع ــن ك ـش ــوف الـ ــرواتـ ــب الـشـهــريــة
بداية من شهر ابريل .2019

«أمنية» يحصد
جائزة أفضل مشروع
بالعمل المؤسسي
ُ
كـ ـ ـ ـ ــرم م ـ ـ ـشـ ـ ــروع "أم ـ ـن ـ ـيـ ــة"
ال ـب ـي ـئــي ف ــي مــؤت ـمــر الـتـمـيــز
في العمل المؤسسي ،ضمن
احـتـفــالـيــة أقــام ـت ـهــا جمعية
الـحـقــوقـيـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة ،في
مــركــز الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
الثقافي ،تحت رعاية الرئيس
ال ـف ـخ ــري لـلـجـمـعـيــة د .ب ــدر
اليعقوب ،بحضور مجموعة
م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـك ــوي ـت ـي ــة
المتميزة.
وقــالــت مـ ِّ
ـؤسـســة مـشــروع
"أمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة" ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي سـ ـن ــاء
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــاس ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي أمس ،إن "اختيارنا
كـ ـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل ث ــاث ــة
مشاريع" ،معبرة عن "االعتزاز
بالحصول على هذه الجائزة.

محمد جاسم

أكدت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل اهتمام الكويت بتحقيق أهــداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة م ــن خـ ــال االهـ ـتـ ـم ــام ب ــرك ــائ ــز خـطــة
التنمية بشكل عــام ،وبركيزتي الرعاية الصحية
عــالـيــة ال ـج ــودة ،ورأس ال ـمــال الـبـشــري اإلبــداعــي
بشكل خاص.
ج ــاء ذل ــك ،فــي تـصــريــح لـلــوزيــرة الـعـقـيــل ،على
هــامــش رعايتها الـيــوم الـتــوعــوي الـصـحــي ،الــذي
نظمته األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـيــة ،ص ـبــاح أمـ ــس ،ت ـحــت ش ـعــار "صـحـتــك
تهمنا" ،بحضور األمينة العامة المساعدة للشؤون
المالية واإلداريــة إيمان المطيري ،واألمين العام

المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ،وعدد
كبير من المديرين والمراقبين وموظفي االمانة.
وثمنت العقيل مبادرة إدارة العالقات العامة في
األمانة العامة لـ "التخطيط" الى إقامة هذا النشاط
الصحي التوعوي ،الــذي اشتمل على العديد من
المجاالت الصحية والفحوصات الطبية ألمراض
الضغط والسكري واألسـنــان والجلدية والعيون
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـف ـح ــوص ــات األخـ ـ ـ ــرى ،وجـمـيـعـهــا
احتياجات لإلنسان في حياته اليومية.
وأكـ ــدت أن ه ــذا الـنـشــاط ي ـعــود بــالـفــائــدة على
شــريـحــة كـبـيــرة مــن سـكــان الـكــويــت العاملين في
األمانة العامة للتخطيط ،وكذلك االدارة المركزية
لالحصاء.

ةديرجلا
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برلمانيات

صحيفة استجواب الجبري تتهمه بالتجاوز على المال العام
قدمها العدساني والدمخي والدالل من  4محاور هي الزراعة واإلعالم والرياضة واألسئلة
ً
استنادا إلى نص المادة  100من الدستورّ ،
النواب
م
قد
ً
رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدالل استجوابا
إلى وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
من أربعة محاور تضمنت قضايا «تجاوزات الهيئة العامة
للزراعة ،وتجاوزات وزارة اإلعالم ،األسئلة البرلمانية،
ومخالفات هيئة الرياضة».
وفي مقدمة طويلة ،اتهم النواب المستجوبون الوزير
المستجوب بمخالفة القانون بصورة جسيمة في ادائه،
وبالتجاوز على المال العام وتراجع اداء الوزارة والجهات
الخاضعة لها ،وتعمد إهمال المخالفات والمالحظات التي
أوردتها الجهات الرقابية في الدولة.
كما اتهموه بالتقاعس في الرد على أسئلة أعضاء مجلس
األمة ،مما أوجد حالة عامة من عدم االستقرار واإلخالل
بحقوق المواطنين وتراجع وضعف الجهات الخاضعة له
والتهاون في القيام بالمسؤوليات الدستورية والقانونية،
وهو األمر الذي ال يمكن قبوله أو السكوت عنه ،مما

في التفرغ الرياضي
استغالل سيئ
للمنصب وضرب
باللوائح عرض
الحائط

ً
كما كان متوقعا تقدم النواب
رياض العدساني وعادل الدمخي
ومحمد الدالل إلى رئيس مجلس
األم ــة بــاإلنــابــة عيسى الـكـنــدري
ب ــاس ـت ـجــواب الـ ــى وزي ـ ــر اإلعـ ــام
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
محمد الجبري من أربعة محاور
تضمنت قضايا "تجاوزات الهيئة
العامة للزراعة ،وتجاوزات وزارة
االعـ ـ ـ ــام ،األس ـئ ـل ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة،
ومخالفات هيئة الرياضة".

خلل الحيازات

الوزير فرط في
المسؤولية وأهدر
األموال العامة
في «اإلعالم»

اتبع سياسة
التسويف والتضليل
في عدم الرد على
األسئلة

وجاء في المحور األول تحت
عـنــوان "مخالفة الـقــانــون وســوء
استعمال السلطة فيما مارسه
ال ــوزي ــر م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات ف ــي اداء
الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة" ،وال ـ ـ ــذي
ح ـص ــل ع ـل ــى ال ـم ـس ــاح ــة االك ـب ــر
م ــن االس ـت ـج ــواب" :ل ـقــد ثـبــت لنا
ً
جليا في عــدة مواقف أن الوزير
المستجوب لم يأخذ على عاتقه
إص ــاح الـخـلــل الـكـبـيــر فــي ملف
الـحـيــازات الــزراعـيــة لــدى الهيئة
ال ـع ــام ــة لـ ـل ــزراع ــة ،ب ــل وصـ ــل بــه
الـتـمــادي الــى تـجــاهــل توصيات
لجان التحقيق وعــدم الــرد على
األسـ ـئـ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة وإل ـ ـغـ ــاء
قرارات تشكيل لجان تحقيق في
هــذا الملف المليء بالمخالفات
الجسيمة والتعدي على أراضي
الوطن بشكل غير مسبوق".
ودلـ ـ ـ ــل ال ـم ـسـ ـتـ ـج ــوب ــون عـلــى
اتهاماتهم بسبعة أمثلة بينها
ان الوزير المستجوب استمر في
تجاهل وعــدم االخــذ بتوصيات
ت ـ ـقـ ــريـ ــر لـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق فــي
الـحـيــازات الــزراعـيــة ال ـصــادر في
عام  ،2015على الرغم من وعوده
المستمرة ألعضاء مجلس األمة
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وم ـ ــن خ ـ ــال وس ــائ ــل
االعـ ـ ـ ـ ــام ب ــال ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ
توصيات مجلس األمة والجهات
الرقابية.
ورأوا ان ا لـ ــوز يـ ــر لـ ــم يـكـتــف
ب ــال ــوع ــود ال ــواه ـي ــة ،ب ــل ق ــام في
يونيو  2018بإلغاء قــرار رئيس

تقاعس بالحيازات
ات ـهــم الـمـسـتـجــوبــون ال ــوزي ــر ال ـج ـبــري في
المحور األول بتقاعس الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية في توزيع الحيازات
البديلة المتعارضة والمتضررة مع مشروع
مـســار الـطــريــق اإلقليمي وسـكــة حــديــد ،وفي
المقابل قيام الهيئة بتوزيع حيازات زراعية
ألطـ ــراف أخ ــرى ك ــان مــن الـمـفـتــرض أن يكون
للمتضررين نصيب فيها.

يستوجب تحميل الوزير المستجوب المسؤولية السياسية.
وقالوا إن الوزير المستجوب قام بالعديد من المخالفات
والتجاوزات القانونية والمالية والفنية واإلدارية ،إضافة
إلى ما يتعلق بشؤون التوظيف من فقدان مبدأ العدل
والمساواة والشفافية ،وقد مارس التعسف بالصالحيات
والتمايز ،مما يتعارض مع الدستور الذي ينص على العدل
والمساواة دون تمييز.
وأكدوا اإلهمال الواضح والتجاوز الصارخ والتفريط
بالمسؤولية والتوسع في استخدام صالحياته والتدخل
السافر في الهيئات التي تتبعه واتباع سياسة الترضيات
والتنفيع ،من خالل سوء اإلدارة وطريقة التعيينات
والترضيات المشبوهة ،والتصرف السيئ والخاطئ في
العديد من الحيازات الزراعية ،وكذلك استغالل المنصب
في وزارة اإلعالم والجهات التابعة له ووزارة الدولة لشؤون
الشباب.
العدساني والدالل والدمخي في طريقهم إلى تقديم االستجواب (تصوير عبدالله الخلف)

عدم استحداث الهيكل التنظيمي للرياضة
في محور «الشباب والرياضة» أكد المستجوبون أن سياسة
الــوزيــر المستجوب والجهات التابعة لــه ،ومــن ضمنها هيئة
الرياضة ال تلتزم بقواعد الميزانية لكثرة النقل بين البنود
والـصــرف على حساب العهد ،إضــافــة إلــى تـجــاوز االعتمادات

المالية ،وعلى سبيل المثال الباب األول ويفيد ديوان المحاسبة
في تقريره السنوي للسنة المالية  2018 /2017بأن الهيئة حتى
اآلن لم تستحدث الهيكل التنظيمي للهيئة ،على الرغم من مرور
نحو  4سنوات على صدور قانون إنشائها.

تأزيم العالقة بين السلطتين
شدد النواب المستجوبون على أنه بتجاهل الوزير الجبري
ال ــرد على أسئلة أعـضــاء مجلس األم ــة ،فــإنــه أخــل بــذلــك بمبدأ
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـف ـتــرض ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن وتـ ـج ــاوز ال ـصــاح ـيــات
الدستورية ألعضاء مجلس األمة ،وساهم في تأزيم العالقة بين
مـجـلــس االدارة وال ـم ــدي ــر ال ـعــام
بتشكيل لجنة تحقيق في قرارات
التوسعة في الحيازات الزراعية،
ً
م ـمــا ال ي ــدع م ـج ــاال لـلـشــك بــأنــه
ال ن ـيــة لــديــه ف ــي اإلصـ ـ ــاح ،وقــد
ً
تبين مرارا بممارساته وقراراته
ال ـت ـخ ـب ـط ـيــة ،والـ ـت ــي ت ـب ـيــن ع ــدم
ال ـج ــدي ــة ف ــي األخ ـ ــذ ب ـتــوص ـيــات
الـلـجــان بــل م ــارس التستر على
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات عـ ـل ــى ن ـحــو
مخالف للقانون ،مما يثبت أنه
ل ـيــس ل ــدي ــه الـ ـق ــدرة وال الـتــوجــه
إلص ـ ـ ــاح هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف ال ـم ـت ـخــم
بالمخالفات التي ازدادت بشكل
كبير أثناء حمله لمسؤولية إدارة
هذه الهيئة.
وأكدوا أن مسلسل اإلخفاقات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة لـ ـل ــوزي ــر ال ـم ـس ـت ـجــوب
اسـ ـتـ ـم ــر بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرارا
ً
ت ـع ـس ـف ـي ــا ب ـس ـح ــب ص ــاح ـي ــات
رئـيــس مجلس اإلدارة والـمــديــر
العام بأحقيته بتسمية الوظائف
القيادية واإلشرافية وصالحية
اإلحاله إلى التقاعد ،كما سحبت
صالحية المدير العام في إصدار
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتـشـكـيــل
اللجان وفرق العمل ،إضافة إلى
س ـح ــب ص ــاح ـي ــة إن ـ ـهـ ــاء ع ـقــود
الموظفين واإلحالة إلى التحقيق

أو الـنـيــابــة بالنسبة إل ــى جميع
الــوظــائــف الـقـيــاديــة واإلشــرافـيــة
بالهيئة والتي تعد تجميد كامل
لإلدارة العليا في الهيئة وتعطيل
ألعمالها وخلق مشاكل داخلية
بين العاملين في الهيئة انعكست
على أداء الهيئة ســاهــم ذلــك في
غـ ـي ــاب االنـ ـسـ ـج ــام ب ـي ــن ال ــوزي ــر
ورئيس مجلس اإلدارة والمدير
ً
العام أثر سلبا على أداء الهيئة.
وأش ــاروا كذلك إلــى أن الوزير
ال ـم ـس ـت ـجــوب ي ـخ ــال ــف ال ـق ــان ــون
والـ ـنـ ـظ ــم ب ــاتـ ـخ ــاذه ق ـ ـ ـ ــرارات فــي
ه ـي ـئــة الـ ــزراعـ ــة م ـب ــاش ــرة وغ ـيــر
مباشرة تتعلق بالتعيين والندب
ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن وأي قـ ـ ـ ــرار ي ـت ـع ـلــق
بمنح وتوزيع حيازات ،وما إلى
ً
ذل ــك ،وه ــو قــانــونــا ال يـمـلــك تلك
ً
الصالحيات وفقا لقانون هيئة
الزراعة الذي أعطى االختصاص
للمدير ا لـعــام ولمجلس اإلدارة
الذي يرأسه المدير العام ،وتعد
تلك ال ـقــرارات قابلة للطعن أمــام
القضاء.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــور
األول كـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى ال ـم ـخ ــال ـف ــات
والمالحظات التي أوردها ديوان
الـمـحــاسـبــة عــن نـتــائــج الفحص
وا لـمــرا جـعــة للحساب الختامي

سوء اإلدارة واإلشراف
في ختام صحيفة االستجواب ،قال المستجوبون« :لقد
ساهم أداء الوزير المستجوب في وزارة اإلعالم والجهات
األخ ــرى الـتــابـعــة لــه بـتــراجــع أداء تـلــك الـجـهــات واسـتـمــرار
المخالفات والـتـجــاوزات اإلداري ــة والمالية ،وهــو ما يمثل
ً
ً
دلـيــا واض ـحــا على ســوء اإلدارة واإلشـ ــراف ،وقــد تقدمنا
باستجوابنا هــذا ،وذلــك من وازع الضمير وصــون األمانة
وجسامة القضايا الواردة بصحيفة االستجواب.

السلطتين ،ولكشف الحقائق وتفعيال للمحاسبة الحقيقة تقدما
باستجوابنا هذا ألن الوزير المستجوب دأب على تجاهل أسئلة
أعضاء مجلس األمة أو المماطلة في الرد عليها.

وأداء ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـش ــؤون
الزراعة والثروة السمكية للسنة
المالية .2017

تجاوزات «اإلعالم»
وف ــي ال ـم ـح ــور ال ـث ــان ــي ،ال ــذي
حـ ـم ــل عـ ـ ـن ـ ــوان "ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزات فــي
وزارة اإلعـ ـ ـ ــام" ،أكـ ــد "ال ـث ــاث ــي"
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوب ف ـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
اس ـت ـجــواب ـهــم ب ـه ــذا ال ـم ـح ــور أن
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ف ـ ـ ــرط ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة
واألم ـ ــوال ال ـعــامــة وه ــدره ــا مما
يشكل مخالفة لنصوص الدستور
وال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـم ـن ـظ ـم ــة ألوج ـ ــه
الصرف للمال العام ،إذ تم توجيه
سؤال برلماني عن خطة الوزارة
واج ــراءات ـه ــا فــي مـتــابـعــة الخلل
ومعالجته و تــا فــي المخالفات
الواردة في صحيفة االستجواب
المقدم إلى الوزير السابق وكل ما
ذكــر خــال المرافعة والصحيفة
فيما يخص محور اإلعالم والذي
نــوقــش ف ــي جـلـسـتــه  24أكـتــوبــر
.2017
وقالوا لقد تراكمت مستحقات
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،إذ إن ـ ــه ي ـع ــد تـ ـج ــاوزا
ً
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ،وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــاحـ ــظ أن
تضخم الـمـصــروفــات يتعارض

انحراف «اإلعالم»
رأى ال ـم ـس ـت ـجــوبــون أنـ ــه ف ــي ع ـه ــد ال ــوزي ــر
الجبري يــوجــد انـحــرافــات فــي تنفيذ مشاريع
وزارة اإلعــام وســوء األداء ،ومنها  3مشاريع
كانت مدرجة في السنة المالية السابقة ومازالت
تكلفتها الكلية مدرجة دون وجود اعتماد صرف
للسنة المالية األخيرة ،ومازالت النسبة العامة
لتنفيذ المشاريع متدنية ،حيث إن هناك خمسة
مشاريع مازالت نسبة اإلنجاز فيها صفر.

مع سياسة الحكومة التي تنادي
ب ـت ــرش ـي ــد اإلن ـ ـف ـ ــاق إذ إن ه ــذه
الـمـصــروفــات ال يقابلها ارتـفــاع
في اإليرادات ،وعلى سبيل المثال
وج ـ ـ ــود م ـك ـت ــب ت ــدق ـي ــق داخ ـل ــي
ي ـت ـبــع الـ ــوزيـ ــر ل ـك ــن غ ـي ــر م ـفـ ّـعــل
بكفاءة وفعالية بل يمارس دوره
بـنــاء على تكليف مــن الــوزيــر أو
الــوك ـيــل ول ـيــس وف ــق خـطــة عمل
ألعمال التدقيق المالي واإلداري
ومـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ت ـح ـقــق
ً
توازنا بين مصروفات وإيرادات
الخدمات التي تقدمها (تلفزيون
ـ ـ إذاع ـ ـ ــة ـ ـ م ـط ـب ـعــة) بــالـمـخــالـفــة
للقاعدة األولى من قواعد تنفيذ
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــراك ــم
مستحقات الوزارة من اإليرادات
غير المحصلة لــدى المنتفعين
بخدماتها اإلعالمية بلغ ما أمكن
ً
حصرة  4.432.553دينارا.
واستشهدوا بمالحظات ديوان
الـمـحــاسـبــة ع ـلــى وزارة اإلع ــام
وال ـ ـتـ ــي ت ــؤك ــد الـ ـت ــراخ ــي وعـ ــدم
الجدية في معالجة المالحظات
وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ومـ ـ ـ ــا أثـ ـ ـي ـ ــر فــي
االستجواب السابق ،بارتفاعها
إلــى  81مالحظة في عــام / 2017
 ،2018مقارنة بـ  61مالحظة في
العام السابق له و 38مالحظة في
.2016 / 2015
واتـهــم المستجوبون الــوزيــر
المستجوب بالتقاعس فى تنفيذ
التوصيات الواردة بتقرير لجنة
حماية األموال العامة المكلفة من
مجلس األم ــة الـقـيــام بالتحقيق
ال ـب ــرل ـم ــان ــي ب ـش ــأن ال ـم ـخــال ـفــات
المالية واإلدارية الخاصة بوزارة
اإلع ـ ــام وال ـج ـه ــات ال ـتــاب ـعــة لها
وبــاألخــص كــل الـتـجــاوزات التي
ذكرها المستجوبون في جلسة
االسـ ـتـ ـج ــواب ال ـم ـن ـع ـقــدة لــوزي ــر
اإلع ــام السابق بجلسة مجلس

األمة بتاريخ  13يناير  2017وكل
الـمـخــالـفــات وال ـمــاح ـظــات التي
أوردهــا تقرير ديــوان المحاسبة
ع ــن ال ـح ـســاب ال ـخ ـتــامــي لـ ــوزارة
اإلعالم.

سلة برلمانية
المطير للصالح :هدم الدولة
سيضاف إلى استجوابك

انتقد النائب محمد املطير
نشر نائب رئيس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء انس الصالح طلب
استيضاح استجوابه على
حسابه الخاص به بموقع
التواصل االجتماعي "تويتر"،
قبل ارساله بشكل رسمي اليه
وزميله في تقديمه النائب
محمد هايف ،معلنا اضافة
محور جديد لالستجواب
بعنوان "هدم دولة املؤسسات".
وقال املطير في تغريدة له
موجها حديثه للصالح "محور
هدم دولة املؤسسات ...شوف
طلبك لالستفسار شلون
ينشر في التويتر قبل ما
يوصل لنا ونحن املعنيني،
راح تعرف شلون هدمتوا دولة
املؤسسات".

الشاهين يسأل العفاسي
عن عدد القضاة الكويتيين

التفرغ الرياضي
ً
وكـ ــان الف ـت ــا ال ـم ـحــور الـثــالــث
ال ــذي حـمــل ع ـنــوان "الـمـخــالـفــات
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة"،
إذ أش ــار فيه المستجوبون إلى
قضية التفرغ الرياضي ،وجاءت
بـ ـعـ ـن ــوان ف ــرع ــي "ال ـ ـتـ ــاعـ ــب فــي
الـتـفــرغــات الــريــاضـيــة" ،وش ــددوا
فـ ـي ــه عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه ت ـ ــم االسـ ـتـ ـغ ــال
السيء للمنصب وضرب اللوائح
عرض الحائط دون مراعاة النظم
والقرارات واللوائح المعمول بها،
م ـمــا يــوضــح اإلهـ ـم ــال المتعمد
والتنفيع في بعض األحيان وهذا
باعتراف مسؤولي هيئة الرياضة
ف ــي اج ـت ـمــاع لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ،ب ـع ــدم
االلتزام في العديد من التفرغات
الرياضية ،واالعتراف سيد األدلة.
وقــالــوا :من المفترض أن أهم
أدوار الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
خلق بيئة رياضية صحية تمنع
التمييز والتعصب بجميع أنواعه
وتنمية روح المنافسة الشريفة
بما يعود بالنفع على المجتمع
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى رع ــاي ــة ال ـحــركــة
الرياضية في البالد والعمل على
دعمها وتطويره ولكن ما يجري
فيها من تخبط بالقرارات وسوء
الـتـخـطـيــط والـتـطـبـيــق أدى إلــى
تــراجــع الهيئة وتــدهــورهــا دون
تطوير أو تحسين.

تسويف وتضليل
أم ــا ال ـم ـحــور ال ــراب ــع واألخ ـيــر
الـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـم ــل ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان األسـ ـئـ ـل ــة
الـبــرلـمــانـيــة ،فـقــالــوا فـيــه "ضمن
ال ـم ـم ــارس ــات غ ـيــر الــدس ـتــوريــة،
تـ ـج ــاه ــل ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــوب
والتسويف ومحاولة التضليل،
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ـت ـس ــم
بــال ـف ـعــال ـيــة ف ــي عـ ــدم الـ ـ ــرد عـلــى
األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة ،حـيــث يعد
الـســؤال البرلماني أحــد األدوات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا عـضــو
مجلس األمة في سبيل الحصول
ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـب ـي ــان ــات
واالستفسارات واالستيضاحات
وت ــوج ـي ــه ن ـظــر الـ ـ ـ ــوزراء ألع ـمــال
وزاراتهم ،وكشف أوجه القصور
بها أن تجاهل الوزير المستجوب
ي ــدخ ــل ض ـم ــن م ـخ ــال ـف ــة ال ــوزي ــر
ألحكام المادة  50من الدستور.

وجه النائب اسامة الشاهني
سؤاال برملانيا الى وزير العدل
وزير الدولة لشؤون مجلس
األمة فهد العفاسي ،طلب فيه
اجابته عن اآلتي :كم يبلغ
عدد أعضاء السلطة القضائية
من املواطنني (قضاة ،ووكالء
نيابة) حسب إحصائية يناير
2019؟ وكم يبلغ عدد أعضاء
السلطة القضائية من املقيمني
(قضاة ،ووكالء نيابة) حسب
إحصاء يناير 2019؟ مع بيان
األعداد حسب الجنسية ،وما
خطط مرفق القضاء (لتكويته)
في السنة الجارية والسنوات
املقبلة؟

المطيري لجعل اإلشراف
المدرسي وظيفة مستقلة

قدم النائب ماجد املطيري
اقتراحا برغبة ،قال في مقدمته:
انطالقًا من حرص الدولة على
التعليم وضرورة تحقيق
غاياته التي تتمثل في النهوض
باملجتمع والوصول به إلى أعلى
درجات الرفعة واالزدهار.
واضاف :وبما أن الهيكل
اإلشرافي املعمول به االن في
املراحل التعليمية املختلفة يمثل
عبئا على كاهل املعلم الذي
تستوجب منه طبيعة عمله أن
يكون دائمًا حاضر الذهن لكي
يؤدي رسالته على أكمل وجه.
وتابع :على ضوء ما سبق اقترح
جعل اإلشراف املدرسي وظيفة
مستقلة لها رئيس قسم مستقل
وفقًا للهيكل اإلداري لكل مرحلة
دراسية على وجه االستقالل،
وأن يكون لها ميزانية مستقلة،
وأن يكون املرشح لشغل الوظيفة
تربويا وفقًا للمؤهل الجامعي
املناسب للوظيفة اإلشرافية ،وأن
يكون كويتي الجنسية.

«الميزانيات» تنتقد األوامر التغييرية لـ «التطبيقي» «التحقيق في تعيينات الفتوى» :اتفقنا
فاقت قيمة عقودها ...والعازمي أبلغ اللجنة انتهاء الهيكل التنظيمي للهيئة مع الصالح على تعيين المستحقين
●
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب
الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة
اجـتـمـعــت ب ـح ـضــور وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي لمناقشة
مـشــروع ميزانية الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة
 2020/2019وحـســابـهــا الـخـتــامــي للسنة
المالية المنتهية  2018/2017ومالحظات
ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة وجـ ـه ــاز ال ـمــراق ـب ـيــن
الماليين بشأنه وتبين ما يلي:
ق ــدرت مـصــروفــات الهيئة فــي ميزانية
السنة المالية الجديدة بـ  315مليون دينار،
في حين بلغت مصروفاتها الفعلية نحو
 280مليون دينار وفقا لبيانات الحساب
الختامي.
كـمــا الح ـظــت الـلـجـنــة أن ه ـنــاك ظــاهــرة
لــدى الجهات الحكومية تتمثل في تكرار
المفاهيم عند تنفيذ المشاريع االنشائية،
حيث ان للهيئة اتفاقيتين لالشراف على
تصميم  12مشروعا انشائيا لها ،وأن أغلب
تلك المشاريع لها عقود تصميم منفصلة
مع المكاتب االستشارية ،وبلغ إجمالي ما
صرفته الهيئة فعليا بهذا الشأن  12مليون
دينار طوال تلك السنوات متضمنة تكلفة

علي الصنيدح

اجتماع لجنة «الميزانيات»
األوامر التغييرية والتمديدات الزمنية ،علما
أن بعض اتفاقيات االشراف على التصاميم
فاقت تكلفة أوامرها التغييرية قيمة العقد
المبرم ،كما أن هناك مشاريع تقرر ايقافها
لعدم جدواها بعدما صرف عليها  58ألف
دينار كمبالغ للتصاميم.
أمـ ـ ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـع ـق ــود ال ـص ـيــانــة
الجذرية فقد الحظت اللجنة ارتفاع التكلفة
ال ـت ـقــديــريــة لـتـلــك ال ـع ـقــود بـنـسـبــة 250%
عما كانت عليه فــي العقد السابق لتبلغ

 7مــايـيــن دي ـن ــار إض ــاف ــة إل ــى أن لــديــوان
المحاسبة مالحظات على العقود السابقة
ينبغي تالفيها في المناقصات الجديدة
منها أن الهيئة رست سابقا على شركات
لم تكن قــادرة على إتمام األعمال الموكلة
إليها ،مما يتطلب تأهيل الشركات المتقدمة
للصيانة الجذرية والتأكد من قدرتها على
التنفيذ.
وق ــد أوضـ ــح ال ــوزي ــر أث ـن ــاء االج ـت ـمــاع
أنه تم االنتهاء مؤخرا من اعتماد الهيكل

التنظيمي الـجــديــد للهيئة ،وأن ــه بصدد
ادخال بعض التعديالت عليه ليتم اصدار
القرار الوزاري بشأنه مما سيساهم بتالفي
كثير مــن الـمــاحـظــات والـمـخــالـفــات التي
تسجلها الجهات الرقابية ،وهو ما طالبت
به اللجنة بسرعة االنتهاء منه خاصة أن
الهيئة تعتبر ثــانــي الـجـهــات الحكومية
ال ـتــي تـتــركــز فـيـهــا الـمـخــالـفــات المتعلقة
بالهياكل التنظيمية وفقا لتقرير ديــوان
الخدمة المدنية.

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات
ادارة الفتوى والتشريع اجتماعها األول أمس
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لـشــؤون مجلس ال ــوزراء انــس الصالح وممثلي
االدارة.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله في
تصريح عقب اجتماعها أمس :اتفقنا مع الحكومة
ممثلة بــا لــوز يــر الصالح ان تتم التوصية على
تعيين كل من تثبت احقيته في التعيين ،وطلبنا
من الفتوى تزويدنا بمستندات المتقدم للتوظيف
االخير ومعايير االختيار ،الننا نسعى لتقويم
ممارسة القبول واعطاء كل ذي حق حقه.
واوض ــح ان اللجنة قــررت زي ــارة مقر الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع االسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـق ـ ــادم ،وفـ ـح ــص كــافــة
الـمـسـتـنــدات للمتقدم س ــواء مــن تــم قـبــولــه ومــن
ل ــم يـتــم ق ـبــولــه ،وسـنـنـهــي تـقــريــرنــا خ ــال شهر
مــن تــاريــخ تشكيل اللجنة لتقديم تقريرها الى
المجلس والتوصية عليه ،داعيا لتقديم التظلمات
"عدم القبول" الى ادارة الفتوى.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ان ـت ـق ــد ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـص ــراع
المتداول في مواقع التواصل االجتماعي بشأن
ما يحدث بين اقطاب داخل االسرة وصراع بين
التجار وبين النواب" ،فما تتم المغامرة به ليس

منصبا او ما شابه ،انما كيان دولــة ومستقبل
اجيال قادمة".
وتطرق عبدالله الى ما يتم تداوله بشأن قضية
الـتـجـنـيــس وال ـت ــزوي ــر ف ــي ال ـج ـنــاســي ،ق ــائ ــا :ان
عملية التضليل والمزايدة في هذا االمر مرفوضة
خصوصا اذا خرجت من زمالء نواب في المجلس،
فالطلب المقدم الى المجلس لم يكن لتشكيل لجنة
لمباشرة هذا االمر ،مشددا على
أن التشكيك في وطنية الناس والنواب عمل
رخيص ومشبوه ،ونـقــول :ال تــزايــدوا علينا في
هذه المسألة ،الننا نستطيع بكل بساطة االجابة
باسلوب مشابه لكن نترفع عن هذا االمر.
الى ذلك ،عقدت لجنة التحقيق في الجوازات
الـ ـم ــزورة الـمـنـبـثـقــة م ــن لـجـنــة ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
البرلمانية اجتماعها االول امس ،ووضعت آلية
عملها للتحقيق في هذه القضية للوصول الى
النتيجة المرجوة.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب ثــامــر الـســويــط
في تصريح صحافي عقب اجتماعها ان قضية
الجوازات المزورة شائكة ومهمة ،مضت عليها
س ـن ــوات طــويـلــة دون ان ي ـب ــادر اح ــد لـفـتــح هــذا
ال ـم ـلــف ،وال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـل ــه ،ح ـيــث تـسـبـبــت في
آثـ ــار اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة ونـفـسـيــة سلبية
الفتا إلى أنه تم تحديد عقد اجتماع
للمتضررين،
ً
كل يوم اثنين من كل اسبوع.

6
أكاديميا
ّ
المحمد يكرم خريجي معاهد التدريب في «التطبيقي»
ةديرجلا

•
العدد  / 4100األربعاء  24أبريل 2019م  19 /شعبان 1440هـ

academia@aljarida●com

المضف :الطلبة يصنعون موجة جديدة من األيدي الفنية
فيصل متعب

نظمت الهيئة العامة للتعليم
والتدريب حفل
التطبيقي ً
تكريم  ٩٠طالبا وطالبة من
الخريجين المتفوقين في
معاهد التدريب والدورات
الخاصة للعام التدريبي
 ٢٠١٨ /٢٠١٧برعاية
وحضور سمو الشيخ ناصر
المحمد على مسرح ديوان
عام الهيئة في الشويخ أمس
األول.

برعاية وحضور سمو الشيخ
نــا صــر المحمد ،نظمت الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب حـ ـف ــل تـ ـك ــري ــم ٩٠
ً
طــالـبــا وطــالـبــة مــن الخريجين
المتفوقين في معاهد التدريب
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ل ـل ـع ــام
ا ل ـتــدر ي ـبــي  ٢٠١٨ – ٢٠١٧على
م ـســرح ديـ ــوان ع ــام الـهـيـئــة في
الشويخ أمس األول.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
د .علي المضف ،إن "المكرمين
مـ ـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـتـ ــدريـ ــب،
وسيصنعون موجة جديدة من
األي ــدي الفنية ،إذ تــم تعليمهم
ف ــي م ـخ ـت ـب ــرات ال ـع ـم ــل لــدي ـنــا،
وت ــدريـ ـبـ ـه ــم فـ ــي س ـ ــوق ال ـع ـمــل
الـكــويـتــي ،ولــذلــك يستطيعون
أن يعطوا بعلم ،ويبنوا بوعي،
وي ـت ـن ــاق ـل ــوا الـ ـخـ ـب ــرات الـفـنـيــة
واالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء خ ـ ـ ـ ــال األج ـ ـ ـيـ ـ ــال
القادمة".
وأض ــاف الـمـضــف أن الـنــاس
ح ـيــن ي ـش ـمــون تـ ــراب ال ــوط ــن ال
يشعرون بطبيعة الحجارة بل
يجدون فيه روح األهل ورائحة

ً
متوسطا األسرة األكاديمية والخريجين
ناصر المحمد

ً
مكرما أحد الطلبة
المحمد
البحر وقــوة الـصـحــراء ونبض
الـ ـت ــاري ــخ ،وت ـل ــك ه ــي الـمـعــانــي
الكبرى.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـمــديــر
العام لشؤون التدريب م .طارق
ال ـع ـم ـيــري إن "ال ـه ـي ـئــة نجحت
في السير بخطوات واسعة في
طــر يــق تحقيق الطموحات من

واقــع ما أنجزناه من مشاريع،
فـ ـق ــد ك ــان ــت األعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـي ــرة
مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة الـ ــذيـ ــن ي ـت ـقــدمــون
لاللتحاق بالهيئة هي التحدي
األكبر أمامنا ،وزاد عدد القبول
ال ـس ـنــوي ف ــي ال ـت ــدري ــب ليصل
إلى  ٩آالف".
وكـشــف العميري عــن تنفيذ

ً
ً
 ٣٠برنامجا مشتركا مع أغلب
الوزارات والمؤسسات والهيئات
الحكومية وكذلك الشراكات مع
ال ـق ـطــاعــات الـنـفـطـيــة وال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص م ــن خ ــال تـنـظـيــم ٦٠
ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
ً
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة ،الف ـت ــا
إ لـ ــى ع ـق ــد  ١٧٠دورة ل ـتــدر يــب

العاملين بأجهزة الدولة ،وبلغ
ع ــدد الـمـتــدربـيــن  ٣٧٠٠موظف
وم ــوظـ ـف ــة ،واسـ ـتـ ـف ــاد م ــن ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات  ٤٠جـ ـه ــة ح ـكــوم ـيــة
وأهلية.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن جـ ـمـ ـي ــع إدارات
ال ـم ـع ــاه ــد والـ ـت ــدري ــب حـصـلــت
ع ـل ــى شـ ـه ــادة ض ـم ــان ال ـج ــودة

 4سباقات تخللت اليوم الرياضي لطلبة وخريجي «»AUM

أوبراين :النشاط يشجع الدارسين على ممارسة التمارين البدنية واعتماد أسلوب حياة صحي

جانب من أجواء السباق
نظم المركز الرياضي في جامعة الشرق
األوســط األميركية ( )AUMيوما رياضيا
ترفيهيا للطالب والخريجين ،فــي الحرم
الخارجي للجامعة بالعقيلة.
وذكـ ــر ال ـمــركــز ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس" ،تخلل
النهار الرياضي أربعة أنواع من السباقات
هي ماراثون  100متر 200 ،متر 400 ،متر،
سباق الحواجز ،إضافة إلى عدد من األلعاب
الـتــرفـيـهـيــة الـمـتـنــوعــة ،ال ـتــي شـ ــارك فيها

الطلبة من كليتي الهندسة والتكنولوجيا
وإدارة األعمال".
وأشــار إلى أن أجــواء المرح والمنافسة
طـغــت بـيــن الـمـشــاركـيــن الــذيــن ع ـبــروا عن
حماسهم بالمشاركة ،وأهمية الفعاليات
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـت ــي تـنـعـكــس
إيجابا لديهم على المستويين الصحي
واالجتماعي.
بدوره ،قال مدير الفريق الرياضي ليام

تكريم الفائزين
أوبراين إن هذا النشاط يهدف إلى تشجيع
الطلبة على ممارسة الرياضة والتمارين
ال ـبــدن ـيــة واع ـت ـم ــاد أس ـل ــوب ح ـي ــاة صحي
ونشيط .واعتبر أوبــرايــن أن اإلقـبــال على
المشاركة في اليوم الرياضي يعكس الروح
الــريــاضـيــة والتنافسية الـتــي يتحلى بها
طــاب جامعة الـشــرق األوس ــط األميركية،
مبينا أن المدربين في المركز يعملون دائما
على تدريب الطالب بدنيا ،ويشجعونهم

على االنخراط بالفرق الرياضية والمشاركة
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات .وأش ـ ــار إل ــى أن جامعة
الشرق األوسط األميركية تنظم النشاطات
بشكل مستمر للطالب ،إيمانا منها بأن
االه ـت ـمــام بــالـجــانــب الــريــاضــي يـسـهــم في
ن ـج ــاح الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،ألن الـحـيــاة
الـجــامـعـيــة ال تقتصر عـلــى ال ــدراس ــة فقط
ً
بل تشمل أيضا تأهيل الطالب وإكسابهم
المهارات في كل المجاالت.

واالعتماد األكاديمي البرامجي
واألكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي م ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
باريس.
من ناحيتها ،قالت الخريجة
فـ ـ ــرح ال ـ ـن ـ ـجـ ــار ،ب ــالـ ـنـ ـي ــاب ــة عــن
زمـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن ،إن
"دراستنا بالهيئة تمثل محطة
مـ ــن أغ ـ ـنـ ــى مـ ـحـ ـط ــات الـ ـحـ ـي ــاة،

ّ
ّ
ونـقـطــة ت ـحــول لـكــل واح ــد مــنــا،
إذ أكسبته العديد من المهارات
ً
والمعارف التي جعلته متميزا
فــي مـجــال تخصصه بما بذله
مــن جــد واجـتـهــاد فــي تحصيل
ال ـع ـلــوم الـتـطـبـيـقـيــة بــالـفـصــول
والورش والمختبرات".

ةديرجلا
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«القوى العاملة» :مساواة مالية بين موظفي رئيس األركان بحث التعاون
العسكري مع مسؤول أردني
الهيئة وإعادة الهيكلة
جورج عاطف

صرف األثر
الرجعي
للشهر الجاري
مع راتب مايو

الموسى

كـشــف مــديــر الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة أحمد الموسى،
أن «م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
اسـتـجــاب لـطـلــب الـهـيـئــة بمنح
مــوظـفـيـهــا الـمـكــافــآت والـمــزايــا
المالية الـمـقــررة بموجب قــرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 45
ً
لسنة  ،2006اعتبارا من مطلع
الشهر الجاري» ،مشيرا إلى أن
«الـهـيـئــة ستتولى ص ــرف األثــر
الــرج ـعــي الـمـسـتـحــق للموظف
عــن شهر أبــريــل مــع راتــب مايو
المقبل».
وق ــال الـمــوســى ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن «الـ ـ ـق ـ ــرار
جـ ــاء ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب الـهـيـئــة،
ً
وحرصا منها على عدم إحداث
أي ف ــروق ــات مــالـيــة أو اخـتــاف
ف ــي ال ـم ــرت ـب ــات ال ـش ـه ــري ــة بـيــن
موظفيها ،عقب قرار الدمج بنقل

تسكين شواغر «اإلشرافية»
في «اإلعاقة»
●

جورج عاطف

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة« ،تسكين بعض
الشواغر في الوظائف اإلشرافية ،حيث تم تثبيت هديل الخضر
مديرة إلدارة الخدمات النفسية واالجتماعية ،ونــداء الهولي
مديرة إلدارة الخدمات الطبية ،وأمينة العازمي مديرة إلدارة
الـتــأهـيــل والـمـتــابـعــة الــوظـيـفـيــة ،ووف ــاء المحنا مــديــرة إلدارة
الشؤون المالية».
وأوضـحــت الهيئة ،فــي بـيــان صحافي ،أم ــس ،أن «ال ـقــرارات
ً
شملت أيضا تثبيت نادية الشطي رئيسة لقسم الدعم اإلداري،
ونيران العتيبي رئيسة لقسم األنشطة في إدارة التأهيل المهني،
ومنال العلي رئيسة لقسم اإلسكان والمرافق العامة ،فضال عن
تثبيت خالد الصفي رئيسا لقسم دراسة سوق العمل ،وباسل
الخضر رئيسا لقسم شؤون التراخيص والبعثات ،إضافة إلى
تثبيت شيماء القطان رئيسة لقسم الخدمات التعليمية ،وعلي
ً
ً
الشرجي رئيسا لقسم المخازن ،وسعد الــدريــع رئيسا لقسم
الحسابات المالية ،إلى جانب ندب فاطمة الصليهم من رئيسة
قسم الشؤون الوظيفية للقيام بأعباء مراقبة التطوير اإلداري».

تبعية واختصاصات برنامج
إعادة الهيكلة من ديوان الخدمة
إلى الهيئة».
ولفت الموسى إلــى أن «قــرار
م ـ ـنـ ــح مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ذات
ال ـم ـك ــاف ــآت وال ـ ـمـ ــزايـ ــا ال ـمــال ـيــة
المخصصة لموظفي الهيكلة
ج ــاء تحقيقا لـمـبــدأ الـمـســاواة
بين جميع الموظفين عقب قرار
ً
الــدمــج» ،مــؤكــدا «حــرص الهيئة
على مصلحة الموظفين ،وأال
يضار أي موظف تحت رئاسته».
من جهة اخرى عقدت الهيئة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،أمــس،
ورش ــة معايير الـعـمــل الــدولـيــة
وإعــداد التقارير بشأن العمالة
المنزلية ،الـتــي تــأتــي فــي إطــار
تنفيذ خطة البرامج المشتركة
ب ـي ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدول ـي ــة
والـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـ ـل ــدول

ال ـعــرب ـيــة ،والـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
لمجلس وزراء العمل فــي دول
مجلس التعاون.
وتستضيف الهيئة الورشة،
بـمـشــاركــة ممثلين عــن وزارات
العمل في دول مجلس التعاون،
وحـ ـض ــور خـ ـب ــراء م ــن مـنـظـمــة
الـعـمــل الــدول ـيــة ،لــاطــاع على
أفـضــل الـمـمــارســات والـتـجــارب
الدولية والخليجية في مجال
تنظيم العمالة المنزلية.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة
لحماية القوى العاملة عبدالله
المطوطح ،عقب افتتاح أعمال
الــورشــة" :نــرحــب بالمشاركين،
ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى لـ ـه ــم الـ ـت ــوفـ ـي ــق فــي
أعـمــالـهــم ،لـلــوصــول إلــى أفضل
ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم تـطــويــر
قطاع العمالة المنزلية في دول
المجلس".

ً
الخضر مستقبال الطراونة
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن محمد الخضر بمكتبه ،ظهر أمس ،الملحق
العسكري للمملكة األردنية الهاشمية لدى البالد
العميد الركن نواف الطراونة.

«اإلعالم» :ندرس استثناءات الئحة
المتعاملين مع اإلذاعة والتلفزيون

ً
حفاظا على المال العام وبناء على استفسارات «المحاسبة»
●

محمد راشد

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادر مطلعة ،أن
وزارة اإلعـ ــام ب ـصــدد دراسـ ــة االس ـت ـث ـنــاء ات
مــن الئ ـحــة الـمـتـعــامـلـيــن مــع قـطــاعــي اإلذاع ــة
وال ـت ـل ـفــزيــون ،مــوضـحــة أن ال ـق ــرار ج ــاء بـنــاء
ع ـلــى اس ـت ـف ـس ــارات دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة بـهــذا
الخصوص.
وأكــدت المصادر أن وكيلة ال ــوزارة منيرة
ال ـهــويــدي خــاطـبــت ق ـطــاع ال ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـ ــأن «اإلعـ ـ ـ ـ ــام» س ـ ـتـ ــدرس حــال ـيــا
ك ــل االس ـت ـث ـن ــاءات ال ـم ـن ــدرج ــة ص ـمــن الئـحــة
المتعاملين مع جهازي اإلذاعــة ،والتي تمت
وفق أحكام المادة  ،197من الالئحة المذكورة.

وأش ــارت إلــى أن هــذه الخطوة تـهــدف إلى
التحقق من توافر الشروط والضوابط المقررة
ألعمال هذه االستثناءات ،وحفاظا على المال
العام ،وهو ما يتطلب إيقاف صرف المكافآت
التي تصرف بموجبها إلى حين إتمام الدراسة
المذكورة.
وبينت أن الهويدي أكدت في الخطاب أنه ال
يعتد بأي استثناءات سابقة تمت وفق المادة
 197المشار إليها ،على أن يتم التعامل في
تحديد قيمة المكافآت لجميع المتعاملين
مع جهازي اإلذاعة والتلفزيون ،وفق األحكام
المقررة في الالئحة المذكورة.

وتــم خــال اللقاء مناقشة األمــور والمواضيع
ذات االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،الس ـي ـم ــا الـمـتـعـلـقــة
بالجوانب العسكرية ،وسبل تطويرها وتعزيزها
بين البلدين.

«المعلومات المدنية» :فتح
باب التوقيع اإللكتروني
●

محمد الجاسم

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتح باب استخدام
آلية التوقيع اإللكتروني الخاص للمعامالت الحكومية للمواطنين
والمقيمين ،مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي كبوابة لتطبيق الحكومة
االلكترونية التي تنهي التعامل إل نـجــاز المعامالت الحكومية
عبر الورق.
وقالت الهيئة ،في بيان أمس ،إن التوقيع اإللكتروني سيكون
لكل صاحب بطاقة مدنية ذكية من خالل توقيع عقد طلب إصدار
توقيع االلكتروني عبر قسم التسجيل الخاص في هيئة المعلومات
المدنية ،موضحة أن التوقيع االلكتروني سيكون بمنزلة الهوية
الرقمية لتعامل المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية دون
الحاجة إلى حمل الوثائق الرسمية الشخصية .وبينت أن عملية
الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحصول على التوقيع
االلـكـتــرونــي لـيــس فـقــط مختصة ب ــاألف ــراد ،وإن ـمــا عـلــى مستوى
شركات القطاع الخاص ايضا ،مضيفة ان الهيئة طــورت بوابة
للتحقق من الهوية الرقمية لفتح الخدمات الحكومية عبر البوابة
االلكترونية للهيئة دورها التحقق من هوية صاحب المعاملة .

«فنية البلدي» :تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة «الشباب» :تمكين الشباب يناهض
التشاؤم واإلرهاب
استغالل األراضي الفضاء مواقف مؤقتة للسيارات
●

علي حسن

وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـف ـن ـي ــة
بــال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي بــرئــاســة
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـعـ ـج ــل ،عـلــى
اقـ ـ ـت ـ ــراح اسـ ـتـ ـغ ــال األراض ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف م ــؤقـ ـت ــة
للسيارات.
وقال المعجل للصحافيين
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إن
ال ـل ـج ـن ــة واف ـ ـقـ ــت ايـ ـض ــا عـلــى
اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح تـ ـشـ ـجـ ـي ــع أص ـ ـحـ ــاب

الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
والـمـتــوسـطــة ،فــي حـيــن أحــال
اقـتــراح السماح بــزيــادة نسبة
البناء الدور الرابع في السكن
الخاص دون مساحة ( 375م)
للجهاز التنفيذي في البلدية
إلبداء الرأي.
وأشار الى أن اللجنة أحالت
ا قـتــرا حـيــن للجهاز التنفيذي
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـي ــص
مـ ـحـ ـط ــات ل ـل ـن ـق ــل ال ـس ـي ــاح ــي
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــل ب ـ ـ ـعـ ـ ــض قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات

ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ال ـخ ــاص ــة
بالجمعيات التعاونية.
وذك ـ ــر ال ـم ـع ـجــل أن الـلـجـنــة
أحالت عددا من االقتراحات الى
الجلسة الرئيسية التي ستعقد
األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل للتصويت
ع ـل ـي ـهــا ،وم ـن ـه ــا ط ـل ــب شــركــة
الـسـيـنـمــا الـكــويـتـيــة الــوطـنـيــة
إنشاء مشروع مجمع ترفيهي
ثقافي تجاري بمنطقة جنوب
الـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة (ك ـ ــوي ـ ــت م ـ ـ ــول)،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـ ـظـ ــام اإلشـ ـ ـ ــارة

ال ـمــروريــة الــذكـيــة ال ــذي يربط
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـن ـظــام
واحد.
وأض ــاف أن اللجنة أحالت
اقتراح تطوير األودية للتعامل
م ــع ال ـس ـيــول وت ـصــري ـف ـهــا في
اآلب ــار لتعزيز مـخــزون المياه
الجوفية فــي الـكــويــت وإع ــداد
تقرير بـشــأن (بـيــت الصندلي
 -الجهراء) للتصويت عليها.

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب باإلنابة
شفيق عـمــر ،أمــس األول ،حــرص الكويت على دعم
وتـشـجـيــع ال ـش ـبــاب مــن خ ــال تمكينهم وتــأسـيــس
ال ـق ـط ــاع ال ـث ــال ــث الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـش ـب ــاب وتـشـجـيــع
مبادرتهم وتوجيهم نحو البناء والتنمية.
وق ــال عـمــر ل ــ»كــونــا» ،عـلــى هــامــش تــرؤســه الــوفــد
الكويتي المشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي
ل ــوزراء الشباب والــريــاضــة الـعــرب فــي دورت ــه ال ـ 63
المنعقدة بمقر الجامعة العربية ،إن الكويت تولي
ً
ً
اهتماما كبيرا بالقضايا الشبابية إذ أعدت السياسة
ُ
الــوطـنـيــة للشباب الـتــي سـلـمــت لسمو أمـيــر الـبــاد
جار
الشيخ صباح األحمد الشهر الماضي والعمل ٍ

البلدية :إدارة النفايات على
قائمة استراتيجيتنا للتطوير
بلدية األحمدي :تجديد وإصدار  549رخصة
● علي حسن
أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
وال ـم ـش ــاري ــع ف ــي إدارة ش ــؤون
الـبـيـئــة م .مـعـصــومــة الـبـلــوشــي
ضرورة تضافر الجهود المبذولة
لـلـجـهــات ال ـم ـشــاركــة ف ــي تنفيذ
األهـ ــداف ال ـمــرجــوة مــن مـشــروع
تخطيط إدارة النفايات.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال إلـ ـق ــاء كـلـمــة
بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـ ـ ــال ورش ـ ــة
العمل التخصصية األولى للجنة
الخطة التنفيذية إلدارة النفايات،
التي أقامها البنك الدولي من 22
إلى  23أبريل الجاري ،في فندق
راديـ ـس ــون ب ـلــو ،بــالـتـنـسـيــق مع
بلدية الكويت ،وحضور العديد
من الجهات المعنية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـب ـل ــوش ــي أن ـهــا
ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـقـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ف ــي
 2019/2/12فــي بـلــديــة الـكــويــت،
والــذي تم االتفاق بموجبه على
ال ـتــوص ـيــة بـتـشـكـيــل ع ــدة لـجــان
تخصصية ،منها لجنة الخطة
التنفيذية إلدارة النفايات ،ولجنة
نظام معلومات النفايات ولجنة
المشاركة المجتمعية.
وأفــادت بأنه تم تقديم عرض
مرئي للتقارير المقدمة من مكتب
االسـ ـتـ ـش ــاري اي ـكــوكــون ـس ـيــرف،
المعني بتنفيذ مـهــام المرحلة
األولى من المشروع ،مضيفة أن
مشروع تخطيط إدارة النفايات
محور مــن مـحــاور استراتيجية
البلدية في تطوير اختصاصها
وخ ــدم ــات ـه ــا وت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،وف ـقــا
لـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة 42
ل ـس ـنــة  ،2014ومـ ــا ي ـت ــواف ــق مع
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة إلدارة
النفايات التي تقوم الهيئة العامة
العامة للبيئة بإعدادها.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـق ــائ ــم بــأع ـمــال

معصومة البلوشي

مـمـثــل الـبـنــك ال ــدول ــي د .ري ــاض
ال ـف ــرس إن ال ـه ــدف م ــن الــورشــة
ي ـت ـم ـحــور حـ ــول تـخـطـيــط إدارة
النفايات البلدية ،واسـتـعــراض
أم ـث ـلــة دولـ ـي ــة ألهـ ـ ــداف متعلقة
بالخطة لتحديد مجموعة من
الخيارات واألهداف المستقبلية.
م ــن جـهـتــه ،ق ــدم عـضــو فــريــق
البنك الدولي عمر عــودة شرحا
مبسطا عن الهدف من الورشة،
وآلـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ال ـع ـمــل مــع
الجهات المعنية.
مــن جهة اخ ــرى كشفت إدارة
العالقات العامة ببلدية الكويت،
أن إدارة تـ ــرا خ ـ ـيـ ــص خ ــد م ــات
ال ـب ـلــديــة ب ـف ــرع األحـ ـم ــدي قــامــت
ب ــإص ــدار وت ـجــديــد  549رخـصــة
خالل مارس الماضي.
وقـ ــال مــديــر إدارة تــراخـيــص
خــدمــات الـبـلــديــة خــالــد الــرفــادة،
أم ــس ،إن اإلحـصــائـيــة اشتملت
ع ـ ـلـ ــى  17ت ــرخـ ـيـ ـص ــا ص ـح ـي ــا،
و 94تـجــديــد تــرخـيــص صـحــي،
وإصدار  12بدل فاقد للتراخيص
الـصـحـيــة ،مـشـيــرا إل ــى إجـمــالــي
رخص اإلعالنات بلغ  426رخصة
للمركبات والمناسبات.

اآلن عليها مــع كــل الـجـهــات لتنفيذها .وأض ــاف أن
«تمكين الشباب واإلبداع واالبتكار من أهم المحاور
ال ـت ــي تـنـشــئ شــري ـحــة شـبــابـيــة إي ـجــاب ـيــة تـنــاهــض
ً
التشاؤم والميول اإلرهابية» ،مشيرا إلــى األنشطة
التي تقدمها وزارة الشباب الكويتية بالتعاون مع
وزارة األوقــاف لتعزيز مفهوم الوسطية واالعتدال
ونشر الوعي الفكري الصحيح لذلك المفهوم.
وعــن اجتماع المكتب التنفيذي ،أوضــح عمر أن
ً
الــوفــد الكويتي قــدم اقـتــراحــا عــن اسـتـخــدام اإلعــام
الجديد بحيث يعطي مساحة أكبر الستفادة الشباب
ً
الـعــربــي م ـنــه ،مـبـيـنــا أن ه ــذا االق ـت ــراح ن ــال إعـجــاب
االجتماع.

محليات
سلة أخبار
محافظ األحمدي بحث
التعاون مع «اإلخاء الوطني»

جدد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد ،تأكيده حرص
المحافظة على التواصل مع
الجهات الرسمية واألهلية
والتطوعية ،الفتا إلى أن هذا
التواصل يسعى لصناعة
شراكات فاعلة وبناءة ويعزز
دور المحافظة وحرصها على
تحقيق أعلى مستويات الرعاية
والخدمة ألهاليها وقاطنيها،
ضمن إطار المشروع التنموي
بعيد المدى "محافظتي أجمل".
جاء ذلك خالل لقاء المحافظ،
رئيس الجمعية الكويتية
لإلخاء الوطني راكان بن
حثلين ،وأعضاء مجلس
إدارتها.

«كونا» توقع اتفاقية تعاون
مع وكالة «وات»
َّ
وقع رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لوكالة األنباء
الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد
وكاالت األنباء العربية (فانا)
الشيخ مبارك الدعيج ،والمدير
العام لوكالة تونس إفريقيا
لألنباء (وات) رشيد خشانة،
أمس ،اتفاقية تعاون بين
الوكالتين .وتتضمن اتفاقية
التعاون ،التي وقعت خالل
جلسة مباحثات بين الجانبين،
تبادل األخبار والصور
والخبرات والتجارب والدورات
التدريبية بين "كونا" و"وات".

النادي العلمي يشكل مجلس
إدارته الجديد
زكت الجمعية العمومية
العادية للنادي العلمي مجلس
اإلدارة الجديد لدورته المقبلة
مدة عامين مقبلين.
جاء ذلك خالل اجتماع
الجمعية العمومية ،الذي عقد
بمقر النادي ،برئاسة طالل
الخرافي ،وحضور أعضاء
مجلس اإلدارة ،وأعضاء
الجمعية ،ووفد من وزارة
الشؤون االجتماعية ،برئاسة
مديرة إدارة الجمعيات األهلية
منيرة الكندري.
وأسفر االجتماع األول لمجلس
اإلدارة الجديد عن تزكية طالل
الخرافي رئيسا لمجلس اإلدارة،
والشيخة الزين الصباح نائبة
للرئيس ،ود .يحيى العبدال
أمينا عاما ،والمهندس أوس
النصف أمينا للصندوق.

زواﻳﺎ ورؤى

٨

ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :ﻫﻞ رأى اﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺳﻜﺎرى ﻣﺜﻠﻨﺎ؟!
ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
أﺳﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺪور
ﺣﻮل ﻣﻀﺎر اﻟﺨﻤﺮ وآﺛــﺎر ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ
ً
ً
ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻬﺠﺎء اﻟﺨﻤﺮﻳﺔ ﺳﻜﻴﺮا
ﻳﺤﻤﻞ درﺟﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺤﻮل ،ودﻛﺘﻮراه ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﻫﻼ
ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺲ ،اﻟﺴﻜﺮان ﻣﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻵدﻣﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ارﺗﺸﺎﻓﺔ ﻛﺄس ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻀﺎر اﻟﺨﻤﻮر،
ﻓــﺪرﺟــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺪاﻗـﻴــﺔ ﻫـﻨــﺎ ﺷـﺘــﺎء ﺗـﺤــﺖ اﻟـﺼـﻔــﺮ ﻻ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﺔ ﻧﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ،وﻻ دﻻﻟﻪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻘﻬﻮة اﻟﺒﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ،
ﺑﻞ ﻟﻘﻬﻮة أﺧــﺮى ،وﻷن اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺻﻔﺮ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ
ً
أوﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﺴﻜﺮه ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻔﻨﺎ ﺑﻤﻌﻠﻘﺎﺗﻪ وإرﺷﺎداﺗﻪ ﻋﻦ
ُ
ﻣﻀﺎر اﻟﺴﻜﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت
ً
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ "ﺳﻜﺮان" ﺳﻮاء ﺑﻜﺤﻮل أو ﺑﻐﻴﺮه ،وﻣﺎ
أﻗﺼﺪه ﺑﻐﻴﺮه ﻫﻮ ذاك اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎرى وﺧﻤﻮرﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺬم ،أﻻ وﻫﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﻮﻋﻲ،
وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ!
ً
ﻟـﻐــﻮﻳــﺎ اﻟـﺴـﻜــﺮة ،ﺗﻌﻨﻲ ﻏـﻴــﺎب اﻟــﻮﻋــﻲ؛ وﻟــﺬﻟــﻚ ﻳـﻘــﺎل ﺳﻜﺮة
اﻟ ـﻤــﻮت ،وﺳ ـﻜــﺮة اﻟـﻌـﺸــﻖ ،وﺳ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻤــﺎل ،وﺳ ـﻜــﺮة اﻟﻤﻨﺼﺐ،
وﺳﻜﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،وﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة اﻷﻃﻼل اﻟﺘﻲ ﻏﻨﺘﻬﺎ أم ﻛﻠﺜﻮم
ﻳﻘﻮل ﻧﺎﺟﻲ" :ﻫــﻞ رأى اﻟﺤﺐ ﺳﻜﺎرى ﻣﺜﻠﻨﺎ؟" ،وﻫــﻮ ﻗﻄﻌﺎ ﻻ
ﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺳـﻜــﺮة اﻟـﺨـﻤــﺮة ،ﺑــﻞ ﺳـﻜــﺮة اﻟـﺤــﺐ واﻟـﻌـﺸــﻖ ،وﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺤﻔﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﺴﻜﺮات اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻷوﺣﺪ ﻫﻮ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺮة اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺠﺮد ﻋﺼﻔﻮر
ً
ﻛﻨﺎري أﻟﻴﻒ و"ﺗﻐﺮﻳﺪه ﻛﻴﻮت" ﻳﻘﻒ وﺣﻴﺪا أﻣﺎم ﻏﺮاب ﻧﺎﻋﻖ
"زاﻋﻖ" ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﻗﺼﺪﻫﺎ ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرﻫﺎ.
ً
اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪا ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺳﻜﺮان ﻷن
وﻋﻴﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻀﻄﺮب ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،واﻟﻤﺪاﻓﻊ
ﻋﻦ ﺳﺎرق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻄﺒﻞ ﻟﻪ ﺳﻜﺮان ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ
اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻤﺎ داﻓﻊ ّ
وﻃﺒﻞ ﻟﺴﺎرق ﻣﺎل أوﻻده وأﺣﻔﺎده ،اﻟﻨﺎﺧﺐ
اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﻜﺮان ﻏﻴﺮ واع ﻷﻧﻪ ﺳﻠﻢ
ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻟﺤﻼق ﻓﺎﺷﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ اﻟﺴﻜﺎرى ﺑﻼ
ﻛﺤﻮل أﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ
زﺣﻤﺔ اﻟﺪواﻣﺎت ،وﻟﻜﻦ أﻏﺮﺑﻬﻢ وﻛﺼﻮرة ﻣﻦ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻷﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺸﺮوع ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﺑﻌﺠﺮه وﺑﺠﺮه ﻋﻠﻰ "ﻛﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ" ،ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻫﻮ ﺳﻜﺮان ﻃﻴﻨﺔ
ﺣﺘﻰ إن ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻢ ﺧﻤﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺒﻌﺎ
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺴﺎرﺗﻨﺎ ﻟﻤﻮرد اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎح واﻟﻌﻨﺐ واﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﻮع
ﺧـﻠــﻒ ﺷ ــﻼﻻت اﻟـﻀـﺠـﻴــﺞ ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ ﻧـﻬــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻴــﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻟﻠﺨﺎرج ،أو إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﺟﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ واﺳﺘﺨﺮاج
اﻷﻟﻤﺎس واﻟﻴﺎﻗﻮت واﻟﻤﺮﺟﺎن ،وأﺣﻤﺪك ﻳﺎ رب ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﻠﺪ  ٩٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ورﺳﻮم دﻳﻨﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ!
ﻫﺬا اﻟﺴﻜﺮان وأﺷﺒﺎﻫﻪ ﻳﺤﺎول وﻗﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺨﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻓﺄي ﺳﻜﺮ ﻫﻨﺎ أدﻫﻰ ّ
وأﻣﺮ ،ﺳﻜﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ً
أم ﺳﻜﺮ اﻟﻜﺤﻮل؟! ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻛﻴﺎ وﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ ﺧﺠﻼ
ً
ﺗﻨﻔﻲ ﺗﺪﺧﻞ دﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ،ﻣـﺼــﻮرا إﻳــﺎه ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻛ ــﺄﻧ ـﻨ ــﺎ ﺳـﻨـﺒـﻨــﻲ ﻻس ﻓ ـﻴ ـﻐــﺎس اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻻ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻳـﻬــﺪر وﻳــﺮﻋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﺪاوﻟــﻪ
ﻫﻮ ﻇﻨﻲ ،وﻣﺎ زال ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻃﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻃﺮق ﺗﺪاوﻟﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻷن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﺎع ﺟﻨﺎﺑﻪ ﻓﺎﺗﻪ
اﻟﺘﺒﺼﻴﻢ ﻓﻲ دوام اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺪ
ﻏﻴﺎب وﻋﻴﻪ ،ﻟﻜﻲ ﻻ ُﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻴﻨﻔﻀﺦ ﻻ
وﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺦ واﻟﻤﺨﻴﺦ ،وﻃﺒﻌﺎ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ :ﻓﻘﺮ دم ﺣﺎد ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺑﺮودة وارﺗﻌﺎش ﻣﺰﻣﻦ ﺳﺒﺒﻪ ﻛﺜﺮة دﻏﺪﻏﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻬﻴﻴﺞ ﺗﺤﻠﻄﻤﻪ ﻣﻊ "ﺳﻜﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ" ﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻤﺮ
ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ!!
أﺧﻴﺮا ﻻ أﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ رأي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻓﺎﻵراء ﻣﺎء
زﻻل ﻣﺒﺎح وﻻ ﺳﻜﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻼء ﻣﻦ "ﺳﻜﺮة ﺗﺘﻄﻮﻃﺢ"
ﺗﻨﻬﻰ "ﺳﻜﺮة داﻳﺨﺔ" ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﺗﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﻤﻌﺮوف اﻟﻮﻋﻲ،
وﻛﻠﻨﺎ ﻋﻴﺎل ﻗﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﻳﻌﺮف أﺧﺎه وﻻ ﻋﺰاء ﻟﻠﻮﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻫﻞ رأى اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺳﻜﺎرى ﻣﺜﻠﻨﺎ؟!

ﺑﻮت

ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن واﻟﺒﺸﻴﺮ
وأوروﺑﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ
د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

● ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟـﻘــﺮن اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻊ
ﺳﺨﻮﻧﺔ اﻟﺼﻴﻒ ،ﻗﺪ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﺳﻢ رﻏﻢ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ
دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ زوج اﺑﻨﺔ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﺒﻌﻮث اﻟﺴﻼم أﻳﻀﺎ ﻳﺮاه
ً
اﻟﺒﻌﺾ أﻣﺮا دﺧﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ذي ﺻﻔﻘﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﺘﻢ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
وﺳــﻂ ﻣـﺤــﺎوﻻت ﻓﺮﻳﻖ ﻏــﺎرﻳــﺪ إﻳـﺠــﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ ،ﻓﻘﺎم ﺑﺰﻳﺎرة
ﻟﻠﺮﻳﺎض وواﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﻢ ،أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻓﻘﺎم رؤﺳﺎء
دول ودﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
ﺑﺮﻓﺾ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وإﻏﻔﺎﻟﻬﺎ
ﻗﻴﺎم دوﻟــﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈن ﺷﻜﻮك اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺛﻘﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
»ﺣﻔﺘﺮ« اﻟﺬي ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺗﺮاﻣﺐ إﻻ أن أﺷﺎد ﺑﻪ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ
ﻟﻺرﻫﺎب ،أﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺗﺰان؟
● اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺳﻂ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻋﻼم ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« أوﻗﻔﺖ ﺧﺪﻣﺎت »ﻏﻮﻏﻞ
ﺑ ـﻠــﺲ« ،واﺗـﺠـﻬــﺖ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت واﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ وﺟـﻬــﺎ ﻟــﻮﺟــﻪ،
وﺑــﺎﺷــﺮت أدوات اﻹﻋ ــﻼم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪد ،واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ أم ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ؟
ً
● ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﺣﺘﻮى ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات ﻧﻘﺪا
وﻟـﻴــﺲ ذﻟــﻚ ﺑـﻐــﺮﻳــﺐ ،ﻓﻜﻞ دﻛـﺘــﺎﺗــﻮر ﻳــﺪﺧــﺮ اﻟـﻘــﺮش اﻷﺑـﻴــﺾ ﻟﻠﻴﻮم
اﻷﺳﻮد ،وﻳﻌﻠﻢ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺘﻘﻠﺐ اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻲ ﻫﺒﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم  2012واﻟﻴﻮم ﺗﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
ووﺳﻄﻬﺎ ﻓﻬﻞ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺪرس؟
● ﺗﺠﺘﺎح أوروﺑﺎ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء وﻓﻲ ﻟﻨﺪن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
وﺗﺸﺘﻴﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ
ﻣﻮاز ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﺎﺗﺠﺎه
ٍ
• كلمة أخيرة:
ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﺪرﺑﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﺪرب ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
وﺗ ـﺸ ـﻜــﻮ ﻣ ــﻦ ﻫـﻴـﻤـﻨــﺔ إﺣ ـ ــﺪى اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ
ً
واﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺪرﺳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح
ً
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑــﺎﻟـﻘــﺮاءة ﺟـﻬــﺮا وﺑـﺼــﻮت ﻣـﺴـﻤــﻮع ،واﻟـﺴـﺒــﺐ» :ﻣــﺎ ﻧﺒﻲ
ﻧﺤﺮج ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻨﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن إﻧﻜﻠﻴﺰي« وﻣﻨﺎ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
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اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻴﻤﻦ!

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ
اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ
ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ
ﺑﻘﺼﻒ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﺑﺼﻮارﻳﺦ ﻏﺮاد ،وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻇﻬﺮت أن ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ
ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺸﻮاﺋﻲ ،وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ،وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء
ﺑﻬﺪف ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻗﻴﺎدﺗﻪ ودوره اﻟﻮﻃﻨﻲ.
َ َ ً َ ْ ً ُ
ْ ْ
َ"و ًَﻣ َﻦ َ َﻳﻜ ِﺴ ْ َﺐ َﺧ ِﻄﻴﺌ َﺔ أ ْ ًو ِإﺛ ْﻤﺎ ًﺛ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ ِم ً ِﺑﻪِ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َﺑ ِﺮﻳﺌﺎ ﻓﻘ ِﺪ اﺣﺘﻤﻞ ﺑﻬﺘﺎﻧﺎ و ِإﺛـﻤــﺎ ﻣ ِﺒﻴﻨﺎ".
)اﻟﻨﺴﺎء .(112 ،ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ أن
ٌ
ﻳﺮﺗﻜﺐ إﻧﺴﺎن ذﻧﺒﺎ ﺛﻢ ﻳﻨﺴﺒﻪ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن
ﺑﺮيء ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ وزر ذﻟﻚ اﻹﺛﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎم
ﺑﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ أﺳﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻬﻢ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻘﺼﻒ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻵﻣ ـﻨــﺔ ﺑ ـﺼــﻮارﻳــﺦ ﻏـ ــﺮاد ،وﻟ ـﻜــﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ أن
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺸــﻮاﺋــﻲ ،وﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓﻲ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ،وﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
اﻷﺑ ــﺮﻳ ــﺎء ﺑ ـﻬــﺪف ﺗـﺸــﻮﻳــﻪ ﺳـﻤـﻌــﺔ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻗﻴﺎدﺗﻪ واﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺤ ــﺎرﺑ ــﺔ اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب،
وﺗﻮﺣﻴﺪ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
ﻣـ ــﻦ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺪ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺗـﻠــﻚ
واﻟﻤﻨﻜﺮة ﺗﻤﺖ ﺑﺈﻳﻌﺎز
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺒﺸﻌﺔ
ً
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان ،ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗــﺪ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻛ ــﺎذﻳ ــﺐ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ
ﺳﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻔﺘﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ إرﻫﺎﺑﻲ
وﻗــﺎﺗــﻞ اﻷﺑ ــﺮﻳ ــﺎء ،وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻟﻜﻦ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﻛﺎن أذﻛﻰ
ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ،
ﻓﺴﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ
ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ.
وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺠﻬﻮد
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﺒ ــﺬﻟ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـﻠـﺠـﻴــﺶ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎرﺑـﺘــﻪ ﻟــﻺرﻫــﺎب وﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹﺧﻮان
واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﻢ،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﻋ ــﻼن اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ﻓﺤﻮى
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
واﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ،
ﻓﺠﺎء اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻛﺎﻟﻌﺎدة ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ أرﻛﺎن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻳـﺘـﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻴــﺎن رﺿــﺎ
اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ،وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺘﻲ أﺳﺒﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ،وذﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ
دوره ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـ ــﺎب ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ
اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺠﻬﻮد ﺣﻔﺘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﻮﻗــﻒ اﻟـﺤــﺮب
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻓــﺮوﺳـﻴــﺎ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗــﺮﻳــﺪان
أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺎﻃﻒ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب ،أﻣﺎ
ً
ً
ﻣﻊ اﻹﺧــﻮان ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ وﻻ ﺟﺪﻳﺪا،
إذ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة اﻹﺧــﻮان أﻧﻬﻢ
ﺑـ ــﺮزوا ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻹﺳـﻤــﺎﻋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب
ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺪة اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ زﻣ ــﻦ اﻻﺣ ـﺘــﻼل
اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮ ،وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮا ﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻮن
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل،
وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮان واﻹﻧﻜﻠﻴﺰ
ﻏﺎﻣﻀﺔ.
ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
إﻧﻜﻠﺘﺮا وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓــﺎرون وﻣـﻄــﺎردون ﻓﻲ
ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ،وﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؟! إن ﻣﻮﻗﻒ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﺘــﺮدد وﻣـﺤــﺎﺑــﺎة اﻟـﺤــﻮﺛـﻴـﻴــﻦ ،وﺗﺠﻤﻴﺪ
ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ!
ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ؟ ﻻ ﻧﻔﻬﻢ ذﻟﻚ! ﻓﻬﻞ ﺷﺄن اﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أم أن ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن ﺗﻄﻮل ﻣﺪة اﻷزﻣﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮوا
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ؟ أم أن ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﺧﺎرج اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ؟
إذا ﻛﺎن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ،وﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﻘﺮارات ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻠﻤﺎذا ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
واﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ؟ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
ٌ
ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺮف ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻣﻢ
ﻣﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﺗـﺘــﻢ ﻣﻔﺎوﺿﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪم اﻟـﻤـﺴــﺎواة ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ؟ وﻫــﻞ ﻳﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ؟
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﻌﻠﻨﻮا ذﻟﻚ ،أﻣﺎ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ
واﻟﻤﺮاوﻏﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺪم إﻫﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻓـﻬــﺬا ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز .ﻧﻌﻠﻢ أن ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـﺜــﻞ اﻟـﺼــﻮﻣــﺎل
وﺳﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﻬﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ
ﻳﻔﻘﺪ أو ﻳﺠﺮح ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دوﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻴﻤﻦ ،وﻋﻠﻰ دوﻟﻨﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣــﺎت ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ ٌ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ واﺿـ ٌـﺢ ،ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ اﻟﻤﺮاوﻏﺔ
ً
ً
ً
واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ،واﻟﻴﻤﻦ ﻳﻨﺰف دﻣﺎ وﺟﻮﻋﺎ وﻋﻄﺸﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم؟
ً
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا
ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺜﻞ :اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ أوروﺑﺎ
واﻟـﻐــﺮب ،وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،وأﻣــﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل آﺳﻴﻮﻳﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ...إﻟﺦ.
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﺗﺤﺪث وﻗــﺎﺋــﻊ ﺧﻄﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻ ﺗﻌﻴﺮﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،واﻟﻴﻤﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ،وﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﻴﺎد ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ.
ً
ّ
ﻣﺼﺪرة ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ
ﻧﻌﺮف أن دوﻻ
ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻷﻣــﺮ ﺗﺸﻌﻠﻬﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،وﻫــﺬه اﻟــﺪول ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗـﻔـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺮوب واﻷزﻣ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻤﻦ.
ً
ً
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ٌ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪول ﺷﺄﻧﺎ دوﻟﻴﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول واﻟﺸﻌﻮب رﻫﻴﻨﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻮى
دوﻟـﻴــﺔ ،واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟـﺸــﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮذ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،وإن ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻗﺪ ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ وﺗﺨﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
اﻟﺬي ﻓﻀﻞ اﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ.

أوﻟﻴﻔﺮ وﻳﺰﻣﺎن*

ﻗﺒﺎﺋﻞ أوروﺑﺎ

ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ*

ﻻ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪون ﺳﻼم ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻵن ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ وﻣﺮﺗﺒﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺘﺰاﻳﺪ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺤﺒﻂ إﻟﻰ أي ﺗﻘﺪم ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﺘﺸﺎؤم وﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ،ووﺿﻊ ﺣﻞ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ درج ﻋﻤﻴﻖ وإﻏﻼﻗﻪ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ.
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ )اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ(
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟــﻮزراء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،أﺻﺒﺢ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن ،اﻷب اﻟﻤﺆﺳﺲ
ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وزﻋﻴﻤﻬﺎ اﻷﻃﻮل ﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن،
اﻟﺬي ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،وﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻴﺰﻟﻲ ﺑﻮﻟﺰ ﻫﺎرﺗﻠﻲ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ رواﻳﺘﻪ " :The Go-Betweenاﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ :ﻓﻬﻢ
ﻳﺪﻳﺮون أﻣﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺎك".
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﺳﺤﻖ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﻨﺬﻳﺮ ﺑﻮﻓﺎﺗﻬﺎ،
ﻓﻘﺪ أﺷــﺎر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻋﺘﺰاﻣﻪ ﺿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﺮﻳﺪ
ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺘﻼﺷﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﺧﻠﻒ اﻷﻓﻖ ،وﺗﺆﻛﺪ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ،ﻗﺎم ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺘﺨﻮﻳﻒ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،وﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﻴﻞ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺎورات اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ.
اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﺸﺪد ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ "ﻣﻌﻀﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ" ،ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ أﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ،
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺿﻢ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،ﺗﺬﻛﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
دون داع ﻧﻴﺮان اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻛﺬا ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻟﻌﺮب،
وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻣﻊ
ذﻟــﻚ ،ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ﺑﻌﻤﻖ داﺧــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮا ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺗﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ إداﻣﺔ اﻟﺼﺮاع.
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﺤﻮم ﺣﻮﻟﻪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎه ﻋﻠﻨﺎ،
ورﻏﻢ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم رﺳﻤﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎُ ،
ﻓﺴﻴ َ
ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﺣﻠﻔﺎؤه اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻮن ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻢ.
وﻫﻨﺎ ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺧﻴﻄﺎ اﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ :اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﺿﻤﺤﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﺿﺢ وﺿﻮح اﻟﻨﻬﺎر :ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻷن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي ﺣﺎﻓﺰ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺎر ،ﻓﻘﺪ ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻤﺮء أن ﻧﺮى ﺿﻐﻮﻃﺎ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ "رﺟﺎل أﻗﻮﻳﺎء" -رﺟﺎل ﺿﻌﻔﺎء
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﻢ ﺑﺄي ﺛﻤﻦ -ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻜﻲ ﻳﺪاﻫﻦ أﻧﺼﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺠﺮي ﻓﻴﻜﺘﻮر أورﺑﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎق أورﺑﺎن
ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻠﻴﻒ ،أﺟﻨﺒﻲ أو ﻣﺤﻠﻲ ،أﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ،ﻛﺮس ﺗﺮاﻣﺐ ﻛﻞ ﺟﻬﻮده ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﻓﺎﻋﺘﺮف أوﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ اﻟـﺠــﻮﻻن ،ﺛﻢ أﻋﻠﻦ
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻘﻪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷي دوﻟﺔ أﺧﺮى .ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ -ﻛﺎﻧﺖ رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ اﻟﺘﻲ ارﺗﺪاﻫﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻟﺮﺑﻄﺔ ﻋﻨﻖ ﺗﺮاﻣﺐ -ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻬﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻰ رﺳﻤﻴﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻬﺪر أي وﻗﺖ ﻓﻲ
ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك اﻷﺧﻴﺮ.
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺄن ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﻟﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٦٧ﺛﻢ ﺿﻤﺘﻬﺎ
رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨١وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﺤﺪت اﻟـﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑــﺎﻹﺟـﻤــﺎع ،ورﻏــﻢ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﻌﺖ إداﻧﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ  ٤٤ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ،ﻷن إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻛﺎن اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ،
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﻂ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﻜﻞ "اﻟﺮﺟﺎل
اﻷﻗﻮﻳﺎء" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أن أي ﺧﻄﺔ ﺳﻼم ﻳﺨﺮج ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻨﺎ
ﺻﻬﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺘﺔ .ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﻏﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮِ ،
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة -ﺿﺪ إﻳــﺮان ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ
ﻣﻨﻈﻮر "اﻟﺼﻘﻮر" اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻣﻦ
ُ
ﻹﻳﺮان واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﺘﺮﻣﺐ اﻵن ،ﺗ َﻌﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
دون أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻣﺠﺮد إزﻋﺎج ﺑﺴﻴﻂ ،وﻗﺪ أﺣﺎﻟﻮا ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ذﻳﻞ
اﻷﺟﻨﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻬﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة واﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي .واﻵن ،ﻳﺠﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ
وﻣﺮﺗﺒﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺤﺒﻂ إﻟﻰ أي ﺗﻘﺪم ،ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﺘﺸﺎؤم وﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ،ووﺿﻊ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
ﻓﻲ درج ﻋﻤﻴﻖ وإﻏﻼﻗﻪ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ.
وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ِ
ﻟﻜﻲ ﻳﺪرك ﻓﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺎري ﺗﺮوﻣﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎدة" :اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻓﻌﻠﻪ ﺛﻢ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ".
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻻﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ ،وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟــﻮا ﻳﺘﻮﻗﻮن إﻟﻰ
رؤﻳﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻓﻲ
ﺳﻼم ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﺎﺿﻠﻮا ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺬوة اﻷﻣﻞ ﺣﻴﺔ وﻣﺸﺘﻌﻠﺔ اﻵن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
* ﻛﺎن ﻣﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ،ووزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ .وﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺴﺎد
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ زﻣﻴﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮوﻛﻨﺠﺰ ،وﻋﻀﻮ "ﻣﺠﻠﺲ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن
أوروﺑﺎ" اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
* »ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «٢٠١٩ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ

ّ
ﺳ ـﺘ ـﺸــﻜــﻞ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻷوروﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ إﺣ ــﺪى
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻴﻘﺘﺮع
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﻔﺘﺮض أﻻ ﻧﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻲ
ﻧﺮﺳﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎن ُﻳﻔﺘﺮض أن ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻫﺆﻻء أن ﻳﺸﻐﻠﻮا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
ً
ﻟﺒﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ً
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﺣﺰﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ وﺟﻮد ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺻﺎر اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،وﻓﻖ اﺳﺘﻔﺘﺎء  YouGovاﻷﺧﻴﺮ،
وﺳﻮاء ﻓﺎز ﺣﺰب ﻧﺎﻳﺠﻞ ﻓﺮاج ،وﺣﺰب ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ً
ً
اﻷوروﺑﻲ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ،أو ﻻ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﻨﺎل ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﺻﻮات
ً
ّ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺮاع ﺳﺘﺸﻜﻞ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻣﺠﺮد ﺗﻜﺮار ﺑﺪﻳﻞ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .2016
ﻳﺒﺪو أن ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻨﺴﺠﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺮدﻧﺎﻫﺎ
ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة :ﻋﻦ
ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻴﻦ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ وﻋﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ
اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ "اﻟﻤﻔﺘﻮح" و"اﻟﻤﻐﻠﻖ".
ً
ً
ﻟﻜﻦ اﺳـﺘـﻄــﻼﻋــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟ ـﻠــﺮأي ﻓــﻲ  14دوﻟ ــﺔ ﻣــﻦ دول اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ )ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺆﻳﺪون وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬه ،ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻳﺨﻮﺿﻮن ﺣﺮب
اﻷﻣﺲ.
ﺑﺨﻼف اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي ﻫﺬا أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ً
ً
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺜﻞ اﻧ ـﺤــﺪارا ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﺳﺘﺒﺪاﻻ
ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ "أﻧﺼﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ"
و"اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ".
ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻜــﺲ ،ﻛﺸﻒ اﺳـﺘـﻄــﻼع رأي دول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑ ــﻲ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن "اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺑﺮز اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻠﺐ :ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن رأﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ .وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد ﻫﺆﻻء
ً
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﺨﺬوا ﻗــﺮارﻫــﻢ ﻋــﻦ  97ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ".
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺤﻮ  %70ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺗﻔﻀﻴﻼت أﻧﻬﻢ ﻗﺪ
ّ
ﻳﺒﺪل رأﻳﻬﻢ.
ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ،ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ّ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﺬي ﻳﻈﻨﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻼ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن
اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻤﻮا رأﻳﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
ﺑﻞ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑ ــﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻞ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت .ﺗﻀﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ َ"ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم" وﻳﻤﻠﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎوف
ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ إﻟﻰ َﻣﻦ ﻓﻘﺪوا اﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺎ
ﻳﺘﺨﻄﺎه ُ وﺗﺠﺴﺪوا ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .أﺿﻒ إﻟﻰ
ذﻟﻚ َﻣﻦ ﻧﺴﻴﻮا ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ وﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻓﻘﺪوا اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ .وﻧﺼﻞ
ً
أﺧﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دول أﻋﻀﺎء ﺗﺤﻜﻢ ذاﺗﻬﺎ.
ﺗﻤﺜﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت ﻧـﺤــﻮ  %14 ،%24 ،%38 ،%24ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﺧﺘﻼف
ً
اﻟﺪول .ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻈﻦ  %61ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻣﺜﻼ ،أن اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻌﻄﻞ ﻓــﻲ أﺛﻴﻨﺎ وﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺳ ــﻮاء ،وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟــﻰ  .%69ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ  64%ﻓﻲ
روﻣﺎﻧﻴﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .اﻟﺪﻧﻤﺎرك اﻟﺪوﻟﺔ
ّ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟــﺮاﺿــﻮن "اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم" اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ.
ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﺑﺘﺄﻣﻞ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ َ
وﻣﻦ ّ
ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
إﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ.
ً
ً
ﻻ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮم ﺗﻨﺎﻣﻴﺎ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء أوروﺑــﺎ ،اﺳﺘﻴﺎء زاده اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺳﻮءا
ُ
ﺑﻌﻨﺎده ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻈﻬﺮ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻴﺎء ﻻ ﻳــﺆدي إﻟﻰ
ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ.
ﻳﺮى أﻣﺜﺎل ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻏﺎي ﻓﻴﺮﻫﻮﻓﺸﺘﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺠﻨﺮاﻻت ﻓﻲ ﺻﺪام ﻋﻘﺎﺋﺪي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺨﻄﺌﺎن ،ﻛــﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ،ﺑﺸﺄن ﻗــﺎرة ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ أﻗﻞ
ً
ً
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ وأﻗﻞ ﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﻮاﻧﻪ.
*»ﻛﺎب إﻛﺲ«
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٥.٧٢٢

٦.١٤٥

٤.٩٠٩

2.٥٣٦ 2.٩٣٠ 3.٢٨٧

تأخير اكتتاب المواطنين في «البورصة» يحرمهم «المنحة المجانية»

ً
ال مبرر قانونيا لتأجيل طرح حصة الـ  %50إلى العام المقبل
عيسى عبدالسالم

احتمالية زيادة
الكلفة على
المواطنين عند
تخصيص أسهم
المنحة في االكتتاب

أدى ت ــأ جـ ـي ــل ه ـي ـئ ــة أ س ـ ــواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـ ــوع ـ ــد طـ ـ ـ ــرح اكـ ـتـ ـت ــاب
المواطنين فــي نسبة ا ل ـ  50في
ال ـم ـئ ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة م ــن رأسـ ـم ــال
"ا لـ ـ ـب ـ ــور ص ـ ــة" فـ ــي ا لـ ــر بـ ــع األول
م ــن ال ـع ــام الـمـقـبــل ،ال ــى حــرمــان
الـمــواطـنـيــن م ــن االس ـت ـف ــادة من
األربـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـت ــي أق ــرتـ ـه ــا ش ــرك ــة
بورصة الكويت لألوراق المالية
عــن وا ق ــع أداء عــام  ،2018حيث
أقـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ل ـل ـش ــرك ــة ت ــوزي ــع أسـ ـه ــم مـنـحــة
مجانية بنسبة  5في المئة من
رأس المال المصدر والمدفوع.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ "الجريدة" ،إن عدم إنهاء عملية
الـ ـط ــرح وتــأج ـي ـل ـهــا إل ـ ــى ال ــوق ــت
الـ ـمـ ـعـ ـل ــن يـ ـضـ ـي ــع ع ـ ـلـ ــى صـ ـغ ــار
الـمـســاهـمـيــن فــرصــة االس ـت ـفــادة
مــن األرب ــاح التي حققتها شركة
البورصة ،اضافة الــى المشاركة
فـ ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـل ــس اإلدارة،
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــروح
الـقــانــون فيما يتعلق بــاألولــويــة
في االكتتابات العامة التي يجب

«السينما» تقر توزيع
عمومية ً
 ٪50نقدا عن 2018
أ ق ــرت الجمعية العمومية لـشــر كــة السينما الكويتية
الوطنية توزيع أرباح نقدية بنسبة  50في المئة بواقع 50
ً
فلسا للسهم الواحد على المساهمين عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2018
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الصرعاوي،
فــي اجـتـمــاع الجمعية الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة أم ــس ،بنسبة
ح ـضــور  79.9فــي الـمـئــة ،إن الـشــركــة حـقـقــت  8.3ماليين
ً
دينار "نحو  27.3مليون دوالر" أرباحا صافية في 2018
مقارنة مع
 10.1ماليين دينار "نحو  33.3مليون دوالر" في .2017
وأضـ ـ ــاف الـ ـص ــرع ــاوي أن الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة أق ــرت
استقطاع االحتياطي االختياري من األربــاح بمبلغ قدره
 871.6ألف دينار "نحو  2.8مليون دوالر" لتدعيم المركز
المالي للشركة.
ً
وأوضـ ــح أن الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة أقـ ــرت أي ـض ــا إيـقــاف
االقتطاع من األرباح الصافية لالحتياطي اإلجباري لزيادته
ً
عن نصف رأسمال الشركة ،مبينا أن إجمالي األصول بلغ
 111.9مليون دينار "نحو  369.2مليون دوالر" في 2018
مقارنة مع  109.6مليون دينار "  361.6مليون دوالر" في
.2017
وذكــر أن حقوق المساهمين ارتفعت إلــى  74.6مليون
دينار "نحو  246.1مليون دوالر" في  2018مقارنة مع 73.5
مليون دينار "نحو  242.5مليون دوالر" في  2017بمعدل
نمو بلغ  1.5في المئة.
وأسست شركة السينما الكويتية الوطنية عــام 1954
وتم إدراجها في بورصة الكويت عام .1984

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي مـقــابــل
الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.304د يـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي حـيــن
ارت ـفــع ال ـي ــورو إل ــى 0.342
دينار ،مقارنة بأسعار يوم
االثنين الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي فـ ـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه

ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوقـ ـع ــه
اإل ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرو نـ ـ ــي ،إن س ـعــر
صرف الجنيه اإلسترليني
استقر عند مستوى 0.395
ديـنــار ،كما استقر الفرنك
السويسري عند مستوى
 0.299ديـ ـن ــار ،بـيـنـمــا ظل
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

أن توجه الــى المواطنين ،وعــدم
تقديم هيئة اســواق المال مبررا
لـتــأجـيـلـهــا اك ـت ـت ــاب الـمــواطـنـيــن
ف ــي حـصـتـهــم ال ـم ـق ــررة قــانــونــا،
وبالتالي حرمانهم من االستفادة
م ـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــم ف ـ ــي ش ــرك ــات
ومشاريع وعوائد سنوية تؤدي
الى زيادة الدخل لديهم.
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ال ـجــزء
األه ـ ـ ـ ـ ـ ــم واألكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
الـخـصـخـصــة ينحصر فــي طــرح
ح ـص ــة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخ ـ ــاص ،وال ـ ـتـ ــي تـ ــم ات ـم ــام ـه ــا
ب ـن ـجــاح ،اذ ت ـمــت تــرس ـيــة حصة
 44ف ــي الـمـئــة لـلـقـطــاع ال ـخــاص،
عـلــى تـحــالــف بــورصــة أثـيـنــا مع
"الخرافي– البحر" ،و"التأمينات"
وح ـص ـت ـهــا  6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بينما
تبقى حصة المواطنين من عملية
الطرح ،والتى ال تحتاج الى فترة
تقارب العام الى إنهاء اإلجراءات
المتعلقة بها.
وب ـي ـن ــت أن ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ك ــان لــه ال ـحــظ األوفـ ــر فــي عملية
خصخصة البورصة ،ألنه حظي

باالستفادة من قرار توزيع أسهم
مجانية بنسبة  5فــي ا لـمـئــة من
رأس ال ـم ــال ق ـبــل تـسـلـمــه فعليا
زمام إدارة شركة البورصة ،وفي
المقابل حرم المواطنين من ذلك.
وتساء لت عن إمكانية تحمل
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ت ـك ـل ـف ــة ت ــوزي ـع ــات
أسهم المنحة التي أقرتها شركة
الـ ـب ــورص ــة ع ـن ــد طـ ــرح حـصـتـهــم
لالكتتاب العام خالل الربع األول
من عام  ،2020الفتة الى أن توزيع
أسهم منحة يعني زيادة في عدد
أسهم الشركة ،وبالتالي قد تكون
لها كلفة على جيوب الموطنين
عـنــد س ــداده ــم قـيــم حصتهم في
عملية االكتتاب العام.
وبينت أن عملية سداد الدولة
لحصة المواطنين أو دفع التكلفة
من قبلهم بشكل مباشر لم يحسم
مــن هـيـئــة أس ــواق ال ـم ــال ،كـمــا أن
تحمل المواطنين قيمة األسهم
المجانية (توزيعات المنحة) بيد
هيئة األسواق.
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى أن ـ ــه يـ ـص ــار ال ــى
وضـ ــع ب ـنــد ي ـس ـمــح لـلـمــواطـنـيــن

بطلب زيادة التخصيص لهم من
األسهم التي لم يتم سداد قيمتها
للهيئة فــي نـشــرة االكـتـتــاب ،بما
يـضـمــن تغطية نـسـبــة الـ ـ  50في
ال ـم ـئــة الـمـخـصـصــة لـلـمــواطـنـيــن
بــالـكــامــل ،علما ب ــأن س ــداد قيمة

هــذه االكـتـتــابــات مــن المواطنين
للهيئة سيكون دون أي فوائد أو
رسوم أو زيادة فوق سعر السهم
في تاريخ االكتتاب.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
االسـ ـ ـ ــراع ف ــي انـ ـه ــاء اإلجـ ـ ـ ــراءات

مؤشرات البورصة تسجل خسارة جديدة
والسيولة تتراجع إلى  27مليون دينار

أخبار الشركات
«أهلي متحد» :توزيع  200مليون دوالر
أرباح الصكوك الدائمة

خسائر واضحة تركزت على األسهم ذات السيولة في السوقين األول والرئيسي
•

علي العنزي

س ـج ـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية الثالثة تراجعا في تعامالت
جلسة أمس ،حيث تراجع مؤشر السوق
ا لـ ـع ــام ب ـن ـس ـبــة  0.46ف ــي ا ل ـم ـئــة ت ـعــادل
 26.55نقطة ،ليقفل على مستوى 5722.3
نقطة ،وسط سيولة بلغت  27.1مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة أ س ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 153.9م ـل ـي ــون س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خ ــال
 6789ص ـف ـقــة ،وا ن ـخ ـفــض كــذ لــك مــؤ شــر
ا ل ـس ــوق األول بـنـسـبــة  0.38ف ــي ا لـمـئــة
هــي  23.17نـقـطــة ،مـقـفــا عـلــى مستوى
 6145.9ن ـق ـط ــة ،ب ـس ـيــو لــة ب ـل ـغــت 21.2
مـلـيــون د ي ـنــار ،وبكمية أ سـهــم مـتــداو لــة
بلغت  46.5مليون سهم نفذت عبر 3392
صفقة ،وخسر مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.69فــي ا لـمـئــة ت ـســاوي 33.98
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4909.18
نقاط ،بسيولة بلغت  5.8ماليين دينار،
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بـلـغــت 107.4
م ــاي ـي ــن س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خـ ــال 3397
صفقة.

بيع واضح
بـعــد سلسلة طــو يـلــة مــن االر تـفــا عــات
ف ــي م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،س ــواء
خالل الشهر الماضي وبداية هذا الشهر
أو ح ـتــى م ـنــذ ب ــداي ــة ه ــذا ال ـع ــام ،تـعــود
المؤشرات وأسعار األسهم لتدخل في
ع ـم ـل ـيــات تـصـحـيــح واض ـح ــة بـ ــدأت مــع
بــدا يــة هــذا األ س ـبــوع ،ثــم تفاقمت خالل
الـجـلـســة ال ـثــان ـيــة ،واس ـت ـقــرت عـلــى بيع
وع ـلــى تــراجــع فــي مـسـتــويــات الـسـيــولــة
ا لــى أد نــى مستوياتها هــذا الشهر دون
 30م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وتـ ــركـ ــزت عـمـلـيــات
ال ـب ـي ــع ع ـل ــى األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ال ـس ـيــولــة،
س ــواء "الــوطـنــي" أو "بـيـتــك" فــي الـســوق

األول ،وكذلك أسهم أعيان وبعض أسهم
الوسط واألسهم التشغيلية في السوق
ا لــر ئـيـســي ،و لــم يـنـ ُـج منها إال مجموعة
مـ ـح ــدودة م ــن األسـ ـه ــم الـتـشـغـيـلـيــة فــي
السوقين ،ولكن بسيولة أقل من سيولة
الـبـيــع ال ـتــي اس ـت ـمــرت بــالـسـيـطــرة على
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ،لـتـسـجــل ال ـمــؤشــرات
الـ ـث ــاث ــة خـ ـس ــائ ــر م ـج ـت ـم ـع ــة ل ـل ـج ـل ـســة
الثانية على التوالي.
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،م ــال ــت مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ــواق
دول م ـج ـلــس ا ل ـت ـع ــاون ا ل ـخ ـل ـي ـجــي ا لــى
التراجع جميعها ما عدا مؤشر السوق
السعودي ا لــذي ارتفع بنسبة  0.41في
ال ـم ـئــة وم ــؤش ــر أبــوظ ـبــي بـنـسـبــة 0.34
فــي المئة ،وأ سـعــار النفط تـتــداول عند
مستويات  74دوالرا لبرميل برنت و65
دوالرا لبرميل نايمكس.

أداء القطاعات
طـغــت الـسـلـبـيــة عـلــى أداء الـقـطــاعــات
لـلـجـلـســة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،حيث
انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة قـطــاعــات
هي تكنولوجيا بـ  219.7نقطة ،وتأمين
ب ـ  10.4نـقــاط ،وات ـصــاالت ب ـ  7.7نـقــاط،
و بـنــوك ب ـ  6.3نـقــاط ،و خــد مــات مالية بـ
 4.7نقاط ،ومواد أساسية بـ  4.4نقاط،
و ص ـن ــا ع ــة ب ـ ـ  2.8ن ـق ـطــة و عـ ـق ــار ب ـ ـ 2.7
نـقـطــة ،بـيـنـمــا ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات ثــاثــة
ق ـط ــاع ــات ه ــي خ ــدم ــات اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ
 4.7نقاط ،والنفط والغاز بـ  2.8نقطة،
وسلع استهالكية بـ  0.41نقطة ،واستقر
مـ ــؤشـ ــرا ق ـط ــاع ـي ــن ف ـ ـقـ ــط ،هـ ـم ــا م ـن ــاف ــع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم وطـنــي قــائـمــة األسـهــم
األ كـثــر قيمة ،حيث بلغت تــداوال تــه 6.2
ماليين دينار ،بتراجع بنسبة  0.54في
ال ـم ـئــة ،ت ــاه س ـهــم "ب ـي ـتــك" ب ـت ــداول 3.9
ماليين دينار ،وبانخفاض بنسبة 0.29

الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ــاك ـ ـت ـ ـت ـ ــاب شـ ــركـ ــة
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ي ـح ـق ــق ال ـ ـغـ ــايـ ــة مــن
مـشــاركــة ال ــدولــة الـمــواطـنـيــن في
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،السـيـمــا
أن ن ـش ــرة اك ـت ـت ــاب الـخـصـخـصــة
بعملية ا لـطــرح تمت مراجعتها

قــانــونـيــا وعـمـلـيــا ،وال تــوجــد أي
عوائق بخصوصها ،وبالتالي ال
حاجة الــى كل هــذا الوقت إلنهاء
هذا الملف.

في المئة ،ثم سهم أهلي متحد بتداول
 2.8مـلـيــون د ي ـنــار ،و بـقــي مستقرا دون
تغير ،ورابعا سهم خليج ب بتداول 1.9
مليون دينار ،وبانخفاض بنسبة 0.33
في المئة ،وأخيرا سهم صناعات بتداول
 1.6مليون دينار ،وبارتفاع بنسبة 0.44
في المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األس ـ ـهـ ــم األكـ ـث ــر
كـ ـمـ ـي ــة ،ج ـ ــاء أوال سـ ـه ــم أ عـ ـ ـي ـ ــان ،حـيــث
تــداول بكمية بلغت  21.1مليون سهم،
وبخسارة بنسبة  2.7في المئة ،وجاء
ثانيا سهم التعمير بتداول  14.6مليون
سهم وبخسائر بنسبة  9.8فــي المئة،
وج ــاء ثــالـثــا سـهــم أهـلــي متحد بـتــداول
 11.2مليون سهم ،وبقي مستقرا دون
تغير ،وجاء رابعا سهم السالم بتداول
 7.8ماليين سهم ،و بــأر بــاح بنسبة 5.7
في المئة وجاء خامسا سهم صناعات
بتداول  7.4ماليين سهم ،وبنمو بنسبة
 0.44في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سهم مراكز ،حيث ارتفع بنسبة  8.9في
المئة ،تاله سهم المشتركة بنسبة 7.3
في المئة ،ثم سهم السالم بنسبة  5.7في
المئة ،ورابعا سهم ميادين بنسبة 4.9
فــي المئة ،وأ خـيــرا سهم كامكو بنسبة
 4.1في المئة.
وك ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا سهم
حيات كوم ،حيث انخفض بنسبة 31.6
ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ت ــاه سـهــم األ ن ـظ ـمــة بنسبة
 26.9ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ث ــم س ـهــم ك تـلـفــز يـنــي
بـنـسـبــة  13.7ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ورا ب ـع ــا سهم
السورية بنسبة  11.4في المئة ،وأخيرا
سهم إيفكت بنسبة  10في المئة.

كشف البنك األهلي المتحد عن توزيع أرباح الصكوك الدائمة للبنك
بقيمة  200مليون دوالر ،وذلك يوم  25أبريل  ،2019حيث تبلغ األرباح
ً
اإلجمالية  5.5ماليين دوالر بمعدل  5.5في المئة سنويا.
وقال "المتحد" إن توزيع األرباح عن الصكوك للفترة الممتدة من
 26أكتوبر  2018حتى  25أبريل .2019

«أالفكو» تستأجر  5طائرات
بـقيمة  168.2مليون دينار
وقعت شركة "أالفكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات عقد إيجار
 5طائرات جديدة من طــراز إيرباص  A320Neoمع شركة طيران
السالم ُ
العماني عن طريق الفوز بمزايدة طرحتها األخيرة.
ً
وقالت "أالفكو" ،إن تسليم الطائرات سيتم ابتداء من شهر مايو
 2019حتى نهاية الـعــام الـحــالــي ،موضحة أن القيمة اإلجمالية
للصفقة بمبلغ  553مليون دوالر بما ُيعادل  168.2مليون دينار
المعلنة (ال تعكس األسـعــار ُ
حسب األسـعــار ُ
المعلنة قيمة شــراء
الطائرات حيث تخضع لمفاوضات سرية بين البائع والمشتري).
وأضافت أن القاعدة التأجيرية حسب األسعار السائدة لهذات
النوع من الطائرات في الوقت الحالي تكونت باحتساب 0.37 - 0.29
في المئة من قيمة الطائرة المعلنة كإيجار شهري.
وبينت "أالف ـكــو" أن األث ــر الـمــالــي مــن الصفقة سينعكس على
البيانات المالية للشركة ابـتـ ً
ـداء من الربع الثالث للسنة المالية
المنتهية في  30سبتمبر  2019ويستمر لفترة  12سنة من لحظة
تسليم كل طائرة.
وتابعت" :يتعذر اإلفصاح عن األثر المالي للصفقة لتأثيره على
تنافسية الشركة في سوق شراء وتأجير الطائرات".

«الكويتية لالستثمار» 10.5 :ماليين دينار
زيادة في األصول وااللتزامات
ً
ذكرت الشركة الكويتية لالستثمار أنه وفقا لمتطلبات معيار التقرير
المالي الدولي رقم  16والذي أصبح واجب التطبيق من  1يناير 2019
يجب رسملة جميع اإليـجــارات التي ينطبق عليها شــروط المعيار
الدولي رقم  16في البيانات المالية للشركة مقابل إثبات التزام ،الذي
يسجل على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية.
وأضافت أن األثر على بيان المركز المالي خالل الربع األول لسنة
 ، 2019أظهر زيادة في األصول تبلغ  10.5ماليين دينار نتيجة إثبات
حق استخدام أصول ،إضافة إلى زيادة االلتزامات بمبلغ  10.54ماليين
ديـنــار ،ويخضع هــذا األثــر للتدقيق مــن مراقبي حسابات الشركة،
واليوجد تأثير مادي على قائمة الدخل خالل الربع األول لسنة .2019

تحقيق السالمة وتعظيم الربحية ...أليهما تنتصر شركات الطيران؟
يـمـكــن لــأخ ـطــاء ال ـص ـغ ـيــرة نسبيا
ف ــي صـنــاعــة الـسـفــر ال ـج ــوي أن ت ــؤدي
إل ــى عــواقــب وخـيـمــة ،ل ــذا ف ــإن السالمة
تعد أولــويــة رئيسية لمشغلي خطوط
الطيران ،لكن الشركات لها حد أقصى
مــن ال ـقــدرات اإلنـفــاقـيــة ،مما يضطرها
إل ــى مـحــاولــة ال ـمــوازنــة بـيــن متطلبات
األمان والربحية ،بحسب تقرير لموقع
"إنسياد نولدغ".
وبصيغة أخرى ،عندما يتعلق األمر
بالسالمة ،فإن المسألة ليست "ما مدى
األمــان الــذي تتحلى به الشركة" ،وإنما
"م ــا م ــدى األم ــن ال ــذي يمكن أن تــوفــره
الـشــركــة" ،فمعالجة معضلة "السالمة
مـقــابــل الــربـحـيــة" م ـثــال ح ــي لــأهــداف
التشغيلية المتضاربة التي تواجهها
الشركات بشكل منتظم.

الحوادث المدمرة؟
أجــرت كلية إدارة األعـمــال "إنسياد"
دراسة تحت اسم "آمن أم رابح؟ السعي
لتحقيق األه ــداف المتضاربة" ،والتي
ركزت على كيفية موازنة شركات الطيران

بين ضمان السالمة وتحقيق األربــاح،
وتأثير ذلك على القرار الجوهري المكلف
بخصوص تغيير تكوين الطائرات بعد
الحوادث.
ويعد تحديث األساطيل ،أو استبدال
الـطــائــرات القديمة أو تلك األق ــل أمانا،
بنماذج أحدث وأكثر موثوقية ،طريقة
مـهـمــة تـضـمــن ب ـهــا ش ــرك ــات ال ـط ـيــران
السالمة ،ومع ذلك ،هذه العملية باهظة
التكلفة ،حيث يتم خاللها البيع بأسعار
منخفضة والشراء تكلفة أعلى.
وال يـتـخــذ الـ ـق ــرار دون تــدق ـيــق في
الميزانية العمومية لشركة الطيران ،وقد
يـبــدو بديهيا
أن شـ ـ ــر كـ ـ ــات
ت ـكــون الـطـيــران
األكـ ـ ـث ـ ــر رب ـ ـحـ ــا فــي
وض ــع أف ـضــل ،لــذلــك يمكنها ببساطة
استبدال الطائرات األقــل أمانا بأخرى
أفضل من ناحية السالمة.
في الواقع ،لم يكن الحال كذلك ،وفي
حـيــن تـحـقــق ال ـشــركــات األك ـث ــر ربحية
تقدما عاما في جانب السالمة ،فعندما

يتعلق األمــر بإجراء تغيير في تكوين
أس ـط ــول ـه ــا ب ـع ــد ال ـ ـح ـ ــوادث ،ت ـب ـيــن أن
الشركات األقل ربحية هي األكثر عرضة
لبيع طائراتها واستبدالها بنماذج أكثر
موثوقية.

األقل ربحية أكثر ً
تفاعال

لتتبع مبيعات ومشتريات الطائرات،
استخدم الباحثون لدى "إنسياد" بيانات
تشكيل األساطيل التي يوفرها موقع
"إيــر فليتس" ،وال ــذي يشمل معلومات
كاملة عن طائرات الركاب المستخدمة
في جميع أنحاء العالم ،وكذلك سجالت
الحوادث لجميع الشركات العالمية.
وأظ ـ ـهـ ــر ال ـت ـح ـل ـيــل أنـ ـ ــه فـ ــي أع ـق ــاب

الحوادث المدمرة للطائرات لدى الشركات
التي تتمتع بسجالت سالمة أعلى من
ال ـم ـتــوســط ،ذات ال ـش ــرك ــات منخفضة
الربحية مبيعات الطائرات بنسبة ،%55
في حين زادت نظيرتها مرتفعة الربحية
من المبيعات بنسبة  %29فقط.
ولعبت الربحية دورا أكثر أهمية بين
شــركــات الـطـيــران
ذات مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت
الحوادث المرتفعة
نـسـبـيــا ،وعـنــدمــا
ن ـظ ــر ال ـبــاح ـثــون
إلـ ــى ال ـشــركــات
ذات سجالت

السالمة األقل من المتوسط ،وجدوا أن
الالعبين من ذوي الربحية المنخفضة
أكثر عرضة لبيع طائراتهم بنسبة %50
من أولئك الذين يحققون أرباحا ضخمة.
وت ـ ـطـ ــرق ال ـت ـح ـل ـي ــل إلـ ـ ــى الـتـغـطـيــة
اإلع ــامـ ـي ــة لـ ـنـ ـم ــاذج ال ـ ـطـ ــائـ ــرات بـعــد
ال ـحــوادث ،ووج ــد أن العالقات العامة،
كــانــت دائـمــا فــي اعتبار صـنــاع الـقــرار،
وتبين أن الشركات األقــل ربحية كانت
أكثر ميال لبيع طائراتها عندما يشير
اإلع ـ ــام إل ــى أسـطــولـهــا بــاع ـت ـبــاره أقــل
مالءمة.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ف ــي ح ـي ــن أن ش ــرك ــات
الطيران ذات األداء الضعيف ،كانت أكثر

عرضة الستبدال طائراتها في محاولة
لتحسين السالمة ،كان تفاعل الشركات
المنتعشة متواضعا ،حيث تبين أنها
أقل عرضة وأكثر قدرة على النجاة عند
وقوع الفضائح.

قلق «بوينغ»
عكفت شركات الطيران على دراسة
موقف الطائرة "بيونغ  737ماكس" بعد
حادثين قاتلين ،ورغم حداثة هذا الطراز
فإنه يحظى بقبول واسع النطاق لدى
مشغلي خطوط الطيران ،خاصة شركات
الـنـقــل منخفض
التكلفة.
اع ـ ـت ـ ـب ـ ــارا مــن
ف ـب ــراي ــر  ،2019تم
تسليم  376طائرة ،وطلب 4636
طــائــرة أخ ــرى ،لكن أف ــادت تـقــاريــر بأن
"غارودا إندونيسيا" و"ليون إير" وعددا
من شركات الطيران األخرى تراجعت عن
طلبياتها من "بوينغ".
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى نـتــائــج
التحليل ،وحقيقة أن شركات الطيران

االقتصادي (والتي تشكل الجزء األكبر
من عمالء " 737ماكس") تعد عموما أكثر
ربحية من نظيرتها التي تقدم خدمات
متكاملة ،فمن غير المرجح أن ينخفض
الطلب على هذا النموذج كثيرا.
وسجلت شركة طيران "ساوث ويست
إيرالينز" ،التي تعد أكبر زبائن الطائرة
"بوينغ  737ماكس" ،للتو عامها السادس
واألربعين من الربحية ،بينما سجلت
"ريان إير" ،وهي أحد أبرز عمالء الطائرة
ذاتـهــا ،ربحا صافيا ق ــدره  1.63مليار
دوالر في .2018
وتـحـقــق شــركــة "فـ ــاي دب ـ ــي" ،وهــي
ثاني أكبر عمالء الطراز ،أرباحا سنوية
منذ عام  ،2012وأكــدت في وقت سابق
م ــن ش ـهــر أب ــري ــل أن ال ـط ــائ ــرة "بــويـنــغ
 737ماكس" ستظل جزءا ال يتجزأ من
مستقبلها ،ما يدعم حقيقة أن الشركات
األكثر ربحية ستكون أقل ميال لتحديث
أسطولها.
(أرقام)

١٠
اقتصاد
الغانم« :خصخصة» الموانئ مطلوبة بعد نجاح تجربة «البورصة»
ةديرجلا
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لتحقيق الرؤية التنموية وتطوير منطقة الشمال والجزر
سند الشمري

لفت علي الغانم إلى اقتراح
غرفة التجارة أن تأخذ الكويت
بما أخذت به العديد من الدول
لتطوير وترشيد عملية بناء
التشريعات وإصدارها ،من
خالل التقييم الموضوعي
للنتائج المتوقعة للتشريع
المقترح على الصعيدين
االقتصادي والمجتمعي،
إضافة إلى إجراء دراسات تبين
أهداف هذا التشريع.

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الـكــويــت علي الـغــانــم ،إن إسـقــاط ال ـقــروض من
شــأنــه أنــه ي ــؤدي إلــى نتائج سلبية ،إذ سوف
يـتـجــه ال ـك ـث ـيــرون م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن إلـ ــى زيـ ــادة
ً
االقتراض بعد اإلسقاط ،الفتا إلى عقد «الغرفة»
العديد من االجتماعات بشأن موضوع إسقاط
القروض.
وأض ـ ــاف ال ـغــانــم ،ف ــي كـلـمـتــه خ ــال اجـتـمــاع
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ال ـ ـ ـ  55ل ـل ـغ ــرف ــة ،أن بـعــض
التشريعات التي تصدر عن مجلس األمة ال تأخذ
ً
بعين االعتبار مصلحة البلد أو المواطن ،معتبرا
أن التعديل على قانون العمل في القطاع األهلي
سـيــؤدي إلــى «كــارثــة» على االقـتـصــاد المحلي،
ً
خصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة،
ً
«بل سيؤثر أيضا على جذب المستثمر األجنبي
في ظل وجود قانون عالي التكلفة».
وتـ ـن ــاول ال ـغــانــم ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام الجمعية
ثالثة موضوعات األول «خصخصة البورصة»،
والثاني «خصخصة الموانئ الكويتية» ،والثالث
«اإلصالح التشريعي».

خصخصة البورصة

إسقاط
القروض
سيؤدي إلى
نتائج سلبية
وسيتجه
الكثير من
المواطنين
إلى زيادة
االقتراض

وأكـ ــد أن خـصـخـصــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت تمثل
ً
ً
ّ
وتحمله في المقابل
نجاحا كبيرا للقطاع الخاص،
مسؤولية مهنية ووطنية أكبر ،وهي مسؤولية
تتمثل بنجاح هذا القطاع في إضفاء مصداقية
راسخة بكفاءته وموضوعيته وأمانته ،بما يبدد
تحفظات البعض ،ويشجع السلطتين التشريعية
والتنفيذية على السير بذات المستوى والجرأة
في تخصيص المرافق والخدمات العامة.
وأوضح أنه في منتصف شهر فبراير الماضي،
انـتـقــل مـلــف خصخصة شــركــة بــورصــة الكويت
ل ــأوراق المالية مــن مرحلة الــدراســات واإلع ــداد
إلى مرحلة التنفيذ الفعلي ،وأنجزت هيئة أسواق
ً
ً
ً
المال استحقاقا قانونيا واقتصاديا بالغ األهمية
واألثر.
َّ
وسجل «بكل اعـتــزاز ما تميز به هــذا اإلنجاز
مــن مهنية عــالـيــة ،وشـفــافـيــة واض ـحــة ،وتـعــاون
صـ ــادق م ــن ك ــل أط ـ ــراف مـنـظــومــة س ــوق األوراق
المالية ،ونعتقد أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها
االقتصادية والمستقبلية باعتبارها أول وأهم
عملية خصخصة حقيقية فــي تــار يــخ ا لـكــو يــت،
وأكدت معها الحكومة ،على لسان وزير المالية،
ً
أن ـه ــا مــؤم ـنــة ت ـم ــام ــا بـ ـق ــدرات وجـ ـه ــود ال ـق ـطــاع
الخاص ،وأنها منطلقة من هذا اإليمان كي توفر
لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص الـبـيـئــة الـمـشـجـعــة ألداء دوره
الريادي في التنمية واإلصالح».

«خصخصة الموانئ»

 %70من العمالة
في «الغرفة»
وطنية و20%
نسبة إنفاقها
في إطار أداء
مسؤوليتها
االجتماعية

وع ــن ال ـم ــوض ــوع ال ـث ــان ــي ،أفـ ــاد ب ــأن ال ـت ـفــاؤل
بتخصيص البورصة «يقودنا إلى انتقال سلس
نـحــو مــوضــوعـنــا ال ـتــالــي ،وه ــو الـتــذكـيــر بفكرة
خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية ،وال نقول
ً
أ ب ــدا خصخصة ملكيتها ،فمن المتفق عليه أن
موانئ الكويت تعتبر العنصر األهم في بنيتها
األســاس ـيــة االق ـت ـصــاديــة ،بــل إن تــاريــخ الـكــويــت
السياسي واالجتماعي واالقتصادي يرتبط إلى
ً
ح ــد بعيد بــاعـتـبــارهــا مـيـنـ ً
ـاء ح ــرا اسـتــراتـيـجـ َّـي
ٍ
الموقع ،عالي الكفاءة».
ً
وتابع أنه «يبدو واضحا من دراسة «التيسير
الـتـجــاري» التي أصدرتها الغرفة عــام  ،2014أن
مستقبل الـكــويــت االقـتـصــادي لــن يـكــون أقــل من
ً
ً
مــاضـيـهــا ارت ـب ــاط ــا وت ــأث ــرا بــالـمــوقــع والـمـيـنــاء،

باعتبارهما عامالن أساسيان في تحقيق رؤية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بـتـحــويــل ال ـكــويــت إل ــى مــركــز ت ـج ــاري وخــدمــي،
وبالتالي إلى مركز مالي.
وذكر الغانم أنه في عام  2007وبالتعاون مع
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس
ّ
ال ـ ـ ــوزراء آن ـ ــذاك ت ـشــكــل فــريــق ع ـمــل م ــن مــؤسـســة
ال ـم ــوان ــئ ،وال ـغ ــرف ــة ،وات ـح ــاد ش ــرك ــات الـمــاحــة،
وش ــرك ــات ال ـم ـنــاولــة ،ل ــدراس ــة أوض ـ ــاع الـمــوانــئ
الـكــويـتـيــة ،وانـتـهــى الـفــريــق إل ــى اق ـتــراح بإنشاء
شركة مساهمة عامة  -بالتعاون مع شركة عالمية
متخصصة كشريك استراتيجي  -لتشغيل موانئ
الكويت ،والقيام بعمليات المناولة والتخزين
والعمليات البحرية ،وتوفير الرافعات الجسرية
والكهربائية.
ً
ً
وأوضح أن االقتراح حينذاك لقي قبوال طيبا،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ـم ـنــاف ـســة ب ـيــن م ــوان ــئ ال ـكــويــت
وموانئ المنطقة ستكون كفيلة بضمان تطوير
الخدمات وتخفيض التكاليف والحيلولة دون أي
توجه احتكاري.
ولفت إلــى أن إحـيــاء هــذا الـمـشــروع ،بشكل أو
آخر ،يجب أن يكون  -بعد تخصيص البورصة –
ً
جاد وجديد في اجتذاب االستثمار
عنوانا لتوجه ٍ
َ ً
ً
األجنبي المباشر ،ومعبرا فاعال لتحقيق الرؤية
الـتـنـمــويــة الـســامـيــة ،الـتــي تـضــم تـحــت جناحها
ا ل ــرؤ ي ــة المستقبلية لمنطقة ا ل ـش ـمــال وا ل ـجــزر،
واس ـتــرات ـي ـج ـيــة رف ــع ك ـف ــاءة م ـك ـ ّـون ــات الـتـيـسـيــر
التجاري.

ً
الغانم في الوسط مترئسا الجمعية العامة لغرفة التجارة

العديد من
التشريعات
كان يطرح
ضرورة
تعديله فور
والدته

«اإلصالح التشريعي»
وت ـ ـطـ ــرق الـ ـغ ــان ــم فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه إلـ ـ ــى اإلصـ ـ ــاح
ُ
تكلمت فيه
التشريعي« ،وهــو موضوع سبق أن
مرتين أمام جمعيتكم العامة ،وسبق أن أشارت
إلـيــه الـغــرفــة فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة ،منطلقة من
تقديرها ا ل ـصــادق للجهد الكبير ا ل ــذي ُيحسب
ً
للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا في مجال
استكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ
المناسب لإلصالح االقتصادي المنشود».
وأشــار إلــى أنــه صــدر خــال السنوات الخمس
ً
األخـيــرة أكثر من عشرين تشريعا« ،وكــان أملنا
ً
ً
كبيرا بــأن تنعكس إيـجــابــا على أداء االقتصاد
الـكــويـتــي وع ـلــى م ــواق ــع ال ـكــويــت ف ــي مــؤشــرات
التنافسية ،لكننا الحظنا – بأسف شديد – أن
اآلث ـ ـ ــار اإلي ـج ــاب ـي ــة لـ ـه ــذه ال ـت ـش ــري ـع ــات ل ــم تـكــن
بالمستوى المأمول».
وبين أن العديد من تلك التشريعات كان يطرح
ضرورة تعديله فور والدته ،أو كان يتعثر تطبيقه
لـقـصــور فــي بـنـيـتــه ،نتيجة عــوامــل موضوعية
عديدة على رأسها؛ غياب االستراتيجية التنموية،
وغلبة الضغوظ السياسية ،وغموض المفاهيم،
واالنـ ـط ــاق م ــن ردات ال ـف ـعــل واعـ ـتـ ـب ــارات الـشــك
ً
والريبة ،فضال عن ضعف القدرات ،وضيق قنوات
المشاركة والتشاور.

مركز عبد
العزيز حمد
الصقر يحمل
بكفاءة
إحدى أهم
مسؤوليات
الغرفة
وأهدافها

التقييم الموضوعي
ولفت إلــى أن الغرفة تقترح أن تأخذ الكويت
بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد
عملية بـنــاء الـتـشــريـعــات وإص ــداره ــا ،مــن خــال
التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع
المقترح على الصعيدين االقتصادي والمجتمعي،
إضافة إلى آراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع،
وال ـبــدائــل الـمـتــاحــة ،وانـعـكــاســاتــه عـلــى المالية
ال ـع ــام ــة ،وع ـل ــى ت ـنــاف ـس ـيــة االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،

ً
فضال عن آثاره على المواطنين وقطاع األعمال،
على أن تقوم بذلك جهة تتمتع بكفاء ات عالية
واخـتـصــاصــات م ـت ـعــددة ،وتـحـظــى باستقاللية
حقيقية ،فال تجري مناقشة أي مشروع أو مقترح
تشريعي إال بعد أن تتوفر هذه الدراسة للسلطتين
ً
التشريعية والتنفيذية ،وللمواطنين أيضا ،على
أن يبقى للحكومة ولمجلس األمة كامل الحرية
بـ ـم ــراع ــاة أو عـ ــدم مـ ــراعـ ــاة م ـخ ــرج ــات ال ــدراس ــة
ً
وتوصياتها تبعا لقناعاتهم ورؤاهم.

«لجنة التنافسية»
وأوضح أن الغرفة تريد بهذا ُ االقتراح أن تشير
وتشيد بالبحث القيم ،ا لــذي نشر ضمن تقرير
«لجنة الكويت الوطنية للتنافسية» لعام ،2018
حول هذا الموضوع .وهو بحث ترى فيه الغرفة
ورقــة عمل رفيعة المستوى لبدء الـحــوار الجاد
بهذا الصدد.
وفي كلمته بتقرير مجلس اإلدارة ،أفاد الغانم
ً
ً
بأنه فــي عــام  ،2018تعتز الغرفة اع ـتــزازا كبيرا
بــدورهــا المؤثر فــي النجاح الباهر ال ــذي حققه
«مؤتمر الكويت الــدولــي إلع ــادة إعـمــار الـعــراق»،
ّ
وهــو دور أهـلـهــا ألن تحظى بتقدير خــاص من
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس
ً
الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك ،فـضــا عن
إعجاب الوفود العربية واألجنبية والمؤسسات
الدولية المشاركة ،وقــد أثبت المؤتمر لكل هذه
ً
الجهات قدرة الكويت على أن تكون منطلقا عالي
الكفاء ة للمشاركات الدولية فــي إعـمــار الـعــراق،
وهذه نتيجة بالغة األهمية في ضوء ما تحتاج
ّ
عربية عديدة من جهود إلعادة اإلعمار
إليه دول
في المستقبل القريب.

«مركز عبدالعزيز حمد الصقر»
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـغ ــان ــم إل ـ ــى أن «مـ ــركـ ــز ع ـبــدال ـعــزيــز
ح ـمــد ال ـص ـقــر لـلـتـنـمـيــة وال ـت ـطــويــر» يـحـمــل بكل
ً
كـ ـف ــاءة واقـ ـ ـت ـ ــدار واحـ ـ ـ ــدة م ــن أه ـ ــم م ـســؤول ـيــات
الـغــرفــة وأهــدافـهــا ،أي دعــم المشاريع الصغيرة
للمبادرة
والمتوسطة ،وتأهيل الشباب الكويتيين
ّ
والعمل في القطاع الخاص ،وفي عام  2018نفذ
ً
ً
المركز  39برنامجا تدريبيا بلغ عدد المشاركين
ً
فـيـهــا  1064م ـش ــارك ــا ،ف ــي حـيــن اسـتـمــر الـمــركــز

بتقديم برامج «أكاديمية المبادرين» ،وفي تقديم
االس ـت ـش ــارات الـفـنـيــة والـقــانــونـيــة لـلـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة ،وقــد تـعــاون الـمــركــز مع
االتحاد العالمي لاللتزام وجامعة مانشستر في
تنفيذ خمسة برامج.
وأوضح أن المركز تابع إشرافه على البعثات
ال ــدراسـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـغ ــرف ــة ل ـن ـيــل درج ــة
الماجستير ،وارتفع عدد هذه البعثات إلى ست
ً
بعثات سنويا ،وانضم إليها اختصاصان جديدان
في االقتصاد المعرفي ،وفي الحوكمة وااللتزام.
«وهـ ـن ــا ،ت ـتــوجــه ال ـغ ــرف ــة بـتـحـيــة ش ـكــر وت ـقــديــر
إل ــى مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم العلمي لموقفها
ً
ً
ً
ال ــداع ــم ف ـكــرا وت ـمــويــا ألنـشـطــة الـغــرفــة عـمــومــا،
ولفعاليات برامج مركز التنمية والتطوير على
وجه الخصوص».
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ت ـق ــدي ــر ال ـغ ــرف ــة ال ـك ـب ـيــر لــرئـيــس
وأع ـضــاء مجلس أمـنــاء مــركــز الـكــويــت للتحكيم
ال ـت ـج ــاري ،ال ــذي أص ـبــح ل ــه دور بــالــغ الــوضــوح
والـتــأثـيــر فــي نـشــر الــوعــي بالتحكيم الـتـجــاري
وأهميتهن وق ــد بـلــغ ع ــدد الـقـضــايــا المعروضة
على المركز في العام الماضي « »41قضية ،كما
نظم ورشات وبرامج تدريب مختلفة ،وشارك في
العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وقــال إنــه ،في إطــار سعيها المستمر لتطوير
خدماتها ،أصبح بإمكان أعضاء الغرفة الحصول
ً
على العديد مــن هــذه الـخــدمــات إلكترونيا ،كما
استكملت أم ــس بــالــذات الــربــط اإللـكـتــرونــي مع
بــرنــامــج «ال ـنــافــذة ال ــواح ــدة» فــي وزارة الـتـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ،وه ــو أم ــر الب ــد مــن تــوجـيــه التحية
والتقدير بشأنه إلى الوزارة لما أبدته من تعاون
وبذلته من جهد في هذا الشأن.
وأكد أن من األمور التي تفخر الغرفة بتأكيدها
أن نـسـبــة ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة فـيـهــا ت ـت ـجــاوز 70
في المئة من إجمالي العمالة القيادية والفنية
ً
واإلدارية ،وأنها من أكثر الغرف في العالم تقدما
فــي تقنية الـمـعـلــومــات ،وأن نـسـبــة إنـفــاقـهــا في
إطار أداء مسؤوليتها االجتماعية تصل إلى 20
في المئة من إجمالي مصاريفها ،وهــي النسبة
األعلى في الكويت.

جانب من الحضور

أعضاء الغرفة في صورة جماعية

تعديل قانون العمل األهلي «كارثة» على االقتصاد وتكلفته عالية على الشركات
أصدرت الغرفة مذكرة عن قانون العمل
األهلي قالت فيها «نشرت وسائل اإلعالم أن
مجلس األمة وافق في مداولته األولى على
مـشــروع الـقــانــون بتعديل المادتين (،)51
( )70من قانون العمل رقم ( )2010/6والمقدم
من لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل.
وأفـ ـ ــادت ال ـم ـص ــادر ،بــأنــه فـيـمــا يتعلق
ب ــال ـم ــادة ( )70ان ـت ـهــت الـلـجـنــة إل ــى «مـنــح
إج ــازة سـنــويــة مــدفــوعــة األج ــر مــدتـهــا 35
ً
ً
ً
يوما «وليس  30يوما كما هو حاليا وتم
كذلك ضبط الصياغة في الفقرة الثانية،
إذ استبدلت العطلة األسبوعية بالراحة
األسبوعية والعطالت الرسمية باإلجازات
السنوية لالنسجام مع المادتين ()70 ،68
من ذات القانون.
وذلـ ــك ف ــي م ـقــابــل «عـ ــدم اح ـت ـســاب أي ــام
ً
الـعـطــات وال ــراح ــة األسـبــوعـيــة ن ـظــرا إلــى
التخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند
احتساب مكافأة نهاية الخدمة ،وللضرر
الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل،
ل ــذل ــك أق ـ ــرت ال ـل ـج ـنــة زيـ ـ ــادة مـ ــدة اإلج ـ ــازة
السنوية مدفوعة األجر فقط».
والـحـقـيـقــة أن ال ـضــرر ال ــذي قــد يصيب

ً
أرب ــاب العمل م ــازال مــاثــا ولــم يرفع بهذا
التعديل ،ذلك أن النص المعدل والذي أقره
المجلس في مناقشته األولى حول المقترح
السابق سيؤدي إلــى نفس النتيجة وهي
إجازة سنوية للعامل مدفوعة األجر تصل
ً
ً
إل ــى حــوالــي  40يــومــا ( 35يــومــا إج ــازة ال
تحسب ضمنها أيام العطالت الرسمية).
ون ـصــت ال ـم ــادة الـثــانـيــة م ــن الـمـشــروع
المقترح على اآلتي:
ً
«يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من
تاريخ العمل بالقانون رقم ( )6لسنة ،»2010
وهــذا يعني انسحاب األثــر الرجعي على
مضمون المادة رقم ( )70بشأن حق العامل
ً
فــي اإلج ــازة السنوية لـمــدة  35يــومــا وما
تــاه ،وهــذا أمــر سيكون في غاية التعقيد
ً
إن لم يكن مستحيال إذا ما طبق احتساب
االجــازة السنوية بأثر رجعي منذ صدور
القانون عام .2010
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إـلــى أن الـغــرفــة دعيت
أثـنــاء مناقشة مـشــروع التعديل فــي لجنة
الـشـئــون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة والعمل
للمشاركة في هذه المناقشات وعبرت عن
وجهة نظر القطاع الخاص.
وال ـت ــي ت ــؤك ــد أن ــه «ل ـئ ــن ك ــان م ــن حسن

مالحظات الغرفة
اإلجازة السنوية
الدول
ً
ً
 21يوما وتزاد إلى  30يوما بعد مضي  5سنوات على خدمة العامل.
السعودية
ً
 30يوما بعد مضي سنة على خدمة العامل.
البحرين
ً
 30يوما بعد مضي  6أشهر على خدمة العامل.
سلطنة عمان
 3أسابيع وتزاد إلى  4أسابيع بعض مضي خمس سنوات على
قطر
خدمة العامل.
ً
يومان عن كل شهر وتزاد إلى  30يوما بعض مضي سنة على خدمة
اإلمارات
العامل.
ً
التدبير والتخطيط فعال اعتماد سياسات
السخاء المتوازن لتعزيز اجتذاب العمالة
الكويتية ال ــى الـقـطــاع ال ـخــاص ،لـكــن هــذه
السياسات يجب أن تكون في إطار المفهوم
الـ ـع ــام ل ــدع ــم ال ـع ـمــالــة ال ــوط ـن ـي ــة ،دون أن
تنسحب آثارها إلى سخاء غير مبرر على
العمالة غير الوطنية والتي تمثل قرابة 90
في المئة من العمالة في القطاع الخاص،
والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في إطار
من العدل واالحترام وااللتزام بما رسمته
االتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة

ً
قياسا بنظرائهم في دول مجلس التعاون.
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أنـ ـ ــه ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض ال ـك ـث ـيــر
مــن تـشــريـعــات الـعـمــل فــي مختلف ال ــدول
المتقدمة والنامية على الـســواء ،وجــد أن
اإلجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
ً
لم تصل فيها إلى هذا الحد أبدا.
وإذا ك ـ ــا ن ـ ــت ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار ي ـ ــع ا لـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
ً
والمتوسطة ا لـتــي تنشأ حاليا مــن خالل
ً
الـمـبــادريــن ملزمة قــانــونــا بتعيين عمالة
كويتية ،فإن هذه المشاريع ستكون أكثر
ً
المشاريع تضررا من زيــادة تكلفة عنصر

الـ ـع ـم ــال ــة ،وهـ ـ ــذا مـ ــا ي ـت ـن ــاق ــض مـ ــع رؤيـ ــة
ً
الدولة ومع حرصنا جميعا على دعم هذه
المشاريع وتشجيعها .ولعل من الواضح أن
التعديل المقترح ينظر الى القطاع األهلي
الوطني من خالل أقوى مؤسساته وأكثرها
ً
ً
اقـ ـت ــدارا وأك ـبــرهــا حـجـمــا مـثــل الـمـصــارف
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ب ـي ـن ـم ــا ت ـش ـك ــل ال ـم ـن ـش ــآت
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر
م ــن  90ف ــي الـمـئــة م ــن حـجــم ه ــذا الـقـطــاع،
وم ـع ـظــم ه ــذه ال ـم ـن ـشــآت وال ـمــؤس ـســات ال
ً
يمكنها ماليا أن تتحمل الــزيــادة الكبيرة
في احتساب اإلجازة السنوية.
وترى الغرفة أن السماح بحصول أكثر
م ــن  1.7م ـل ـيــون ع ــام ــل غ ـيــر كــوي ـتــي على
امـ ـتـ ـي ــازات وشـ ـ ــروط اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،بحجة
اجـ ـت ــذاب ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة إلـ ــى ال ـق ـطــاع
ً
الخاص ،يعتبر أمرا غير مبرر على االطالق.
ذلــك أن اسـتـخــدام الـسـخــاء فــي غير مــراده
على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة،
يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل
واإلنتاج في الكويت (بنسبة تزيد على 15
في المئة في األجور الشهرية) وسينعكس
ً
ذل ــك – بــالـتــالــي – سـلـبــا عـلــى تنافسيتها
االقتصادية واالقليمية والدولية من جهة،

وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات
ً
محليا من جهة ثانية.
إن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة
بين أبعادها االجتماعية واالقتصادية في
ً
ً
آن معا .خصوصا أن األبعاد االقتصادية
ٍ
ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـم ــل األب ـ ـ ـعـ ـ ــاد والـ ـتـ ـبـ ـع ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـه ــذه ال ـت ـشــري ـعــات وتـجـعــل
ً
ً
استمرارها وتطويرها أمرا ممكنا.
وت ــؤك ــد ال ـغــرفــة أن إصـ ــاح هـيـكــل قــوة
الـعـمــل يـعـتـبــر أح ــد أه ــم أهـ ــداف اإلص ــاح
االقتصادي في الكويت إن لم يكن أهمها
ً
ج ـم ـي ـعــا ،وه ــو بــال ـتــالــي مــوضــع تشجيع
وت ـع ــاون كــل األطـ ــراف الــرسـمـيــة واألهـلـيــة
المعنية ،وهنا ترى غرفة تجارة وصناعة
الكويت أن هذا الهدف يصعب تحقيقه بأداة
تشريعية واحدة ،بل يحتاج إلى منظومة
م ـت ـكــام ـلــة م ــن ال ـت ـشــري ـعــات وال ـس ـيــاســات
واألدوات ،تـبــدأ بالعمل على تطوير دور
ً
وبيئة عمل القطاع الـخــاص ،ليكون قويا
ً
وق ـ ــادرا عـلــى تــوفـيــر ف ــرص عـمــل حقيقية،
واكتساب ثقة الشباب الكويتيين وإقبالهم».
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اقتصاد

متخصصون لـ ةديرجلا  :طهران قد تتحايل على القرار بالبيع بعمالت محلية وعمل خصومات قوية
•

قال متخصصون في أسواق الطاقة ،إن قرار الواليات المتحدة وقف
صادرات النفط اإليرانية وتنفيذ العقوبات ضد طهران من شأنه أن
يؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير.
أشرف عجمي

السعودية واإلمارات
قادرتان على
تعويض حصة
طهران النفطية
مثلما حدث أيام
حرب تحرير الكويت

اعتبر الخبير واالستشاري
ا ل ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي د .عـ ـ ـب ـ ــد ا لـ ـسـ ـمـ ـي ــع
ب ـه ـب ـهــانــي أن ق ـ ـ ــرار الـ ــواليـ ــات
المتحدة بوقف صادرات النفط
ً
اإلي ــرانـ ـي ــة كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،لـكــن
ارت ـفــاع األس ـعــار نتيجة الـتــزام
«أوبـ ـ ــك» ب ـق ــرار خ ـفــض اإلن ـت ـ ّـاج
بمقدار  1.2مليون برميل أخر
ذلك اإلعالن.
وقــال د .بهبهاني إن القرار،
ك ـم ــا صـ ـ ــرح وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي مايك بومبيو مبني
على تعاون السعودية واإلمارات
في زيادة اإلنتاج ،وعلى فرضية
أن اإلنتاج األميركي الصخري
وغ ـ ـيـ ــره س ـ ـيـ ــزداد ب ـم ـع ــدل 1.5
مليون برميل خالل  2019ليسد
ال ـن ـقــص ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ،وبــذلــك
ي ـك ــون ق ـ ــرار ال ـم ـقــاط ـعــة إليـ ــران
ً
مؤثرا على االقتصاد اإليراني
وانصياعها لطلبات الــواليــات
المتحدة السياسية.
وأوضــح أن العوامل الدافعة
ً
لــأسـعــار ارت ـفــاعــا مبنية على
ف ــرضـ ـي ــة أن ال ـ ـسـ ــوق ال ـن ـف ـطــي
سـيـنـتـقــص مـنــه مـلـيــونـيــن إلــى
ً
ث ــاث ــة م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل يــوم ـيــا
لـفـقــدانــه نـفــط إيـ ــران وفـنــزويــا
وليبيا ،ونـقــص إنـتــاج أنـغــوال،
إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـت ـج ــاب ــة الـ ــدول
الـ ـثـ ـم ــان ــي ال ـم ـس ـت ـث ـن ــاة لـقـطــع
ً
استيراد النفط اإليــرانــي ،الفتا
إلى أنها فرضية نفسية خشية
نـ ـق ــص اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـن ـف ـط ــي فــي
األسـ ـ ـ ــواق ،وم ـن ـهــا نـ ــرى زيـ ــادة

وأوضح هؤالء لـ «الجريدة» أن مشتري النفط اإليراني من المقرر أن
يوقفوا وارداتهم بحلول أول مايو أو يواجهوا عقوبات ،في مسعى
لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط ،مما دفع أسعار خام

القياس العالمي ألعلى مستوياتها في ستة أشهر بفعل المخاوف
من أزمة محتملة في اإلمدادات ،مشيرين إلى أن السعودية واإلمارات
قادرتان على تعويض الحصة اإليرانية من النفط مثلما حدث أيام

العقود اآلجلة  3في المئة على
ً
سعر  73دوالرا لخام برنت.

ً
 75دوالرا للبرميل

وأعــرب بهبهاني عن اعتقاده
بأن هذه الحالة نفسية تحوطية
ً
ستدفع باألسعار إلى  75دوالرا
للبرميل لـخــام بــرنــت إلــى نهاية
الربع الثالث من .2019
وعدد العوامل الضاغطة على
األسعار هي:
 - 1فائض المخزون العالمي
م ـ ــازال أك ـث ــر م ــن م ـع ــدل الـخـمــس
سـ ـن ــوات ب ــأك ـث ــر م ــن  25م ـل ـيــون
برميل فـكــان الـخـطــاب قبل شهر
حول إمكانية تمديد قرار خفض
اإلنتاج أوبك.
 - 2أرب ــع دول مــن المستثنية
ً
سابقا (اليابان ،والهند ،والصين،
وتــركـيــا) مــن مقاطعة إي ــران غير
مضمونة ،بــل صــرح بعض هذه
الدول بعدم االلتزام وستستمر في
الشراء النفط اإليراني إلى جانب
بعض دول اتحاد األوروبي.
 - 3خ ــال ال ـت ـجــربــة الـســابـقــة
للمقاطعة ،استطاعت إيران خرق
القرار مع عدد الدول المستوردة
بإعطاء خصومات أسعار ودفع
مؤجل وبعمالت محلية ما زاد في
إنتاجها إلى  2.8برميل وتصدير
ً
 1.7مليون برميل يوميا.
 - 4س ـ ـت ـ ـت ـ ـجـ ــه إ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران إ ل ـ ــى
زي ــادة تـصــديــر مشتقات الطاقة
والبتروكيماويات مما سيجعل

األسعار
قد ترتفع
ً
إلى  75دوالرا
للبرميل
وسينتهي
العام الحالي
ً
على  68دوالرا

روسيا ستدخل
على خط
تعويض حصة
إيران من أجل
التربح السريع
من ارتفاع
األسعار المتوقع

بهبهاني

كرم

أمد اإلحساس باألثر السلبي على
االقتصاد اإليراني يطول.
وق ـ ــال ب ـه ـب ـهــانــي ،إن بــإم ـكــان
ال ـم ـم ـل ـك ــه ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض ن ـق ــص
األسواق من النفط اإليراني وغيره
عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـقـ ــدرة ال ـت ـحــوط ـيــة
(وربما الكويت) ولكن الستعمال
ً
ه ــذه ا لـطــا قــة التحو طـ ـيـ ـ ــة ز مـنــا

ً
معينـ ــا ق ـ ــد ال يتجاوز  6أشهر.
واستنتج بهبهاني أن العوامل
النفسية الدافعة الرتفاع أسعار
ال ـن ـف ــط ،ال ـت ــي س ـب ــق ذك ــره ــا مــع
دخ ــول مــوســم زيـ ــادة الـطـلــب في
الــربــع الـثــالــث مــن  2019قــد تقفز
بــأسـعــار بــرمـيــل خ ــام بــرنــت إلــى
ً
 75دوالرا للبرميل ثــم تكتشف
األس ــواق تـكــدس فــائــض النفطي

«الكيماويات البترولية» تطلق خطتها
االستراتيجية الطويلة المدى لعام 2040
أع ـل ـنــت شــركــة ص ـنــاعــة الـكـيـمــاويــات
البترولية إطالق خطتها االستراتيجية
الطويلة الـمــدى للبتروكيماويات لعام
 2040ب ـع ـن ــوان «اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة شــركــة
صناعة الكيماويات البترولية .»2040
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق
ال ـع ــازم ــي ،خ ــال مـلـتـقــى اسـتــراتـيـجـيــة
 2040للشركة الذي أقامته أمس إن هذه
الـخـطــة وض ـعــت ب ـنــاء عـلــى الـتــوجـهــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
ا لـكــو يـتـيــة ا لـخــا صــة بمستقبل صناعة
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ،وت ــم اع ـت ـمــادهــا من
جــانــب مجلس إدارة الـشــركــة ومجلس
إدارة ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة« ،وا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ن ـس ـعــى
لتطبيقها بدعم وتعاون من الجميع».
وأوضح العازمي أن الدولة تعول على
ً
صناعة البتروكيماويات كثيرا لتحقيق
قيمة مضافة لمواردها الهيدروكربونية،
ولتنويع مصادر الدخل للدولة ،وخاصة
أن شركة صناعة الكيماويات البترولية
تـعـتـبــر ال ـي ــوم م ــن أه ــم م ـص ــادر الــدخــل

ل ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول« ،مـ ـم ــا ي ــزي ــد مــن
مسؤولياتنا لتنفيذ استراتيجية 2040
للبتروكيماويات وتحقيق كل أهدافها».

تعزيز المكانة
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـت ـ ــو جـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـخ ــاص ــة
بصناعة البتروكيماويات تسلط الضوء
ع ـل ــى م ــوض ــوع ـي ــن رئ ـي ـس ـي ـيــن ،أول ـه ـمــا
الـنـمــو ف ــي الـمـنـتـجــات الـبـتــروكـيـمــاويــة
األساسية والــوصــول إلــى ما ال يقل عن
 16م ـل ـيــون ط ــن م ــن إج ـمــالــي مـنـتـجــات
الشركة ومشاركاتها من البتروكيماويات
األساسية في عــام  ،2030وذلــك لتعزيز
مكانتها الرائدة عالميا ،واآلخر الدخول
في صناعة البتروكيماوية المتخصصة
ذات التكنولوجيا المتقدمة والـمــردود
االق ـت ـصــادي الـعــالــي مــن خ ــال الــدخــول
فيما ال يقل عــن ثــاث شــراكــات فــي هذا
المجال بحلول عام .2030

مطلق العازمي
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن رؤي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـمــت
صياغتها على أن «تكون شركة عالمية
ل ـص ـنــاعــة ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات مـلـتــزمــة
بتحقيق قيمة مضافة لـمــوارد الكويت
الوطنية» ،وذلك لتعكس انطالق الشركة
نحو العالمية.

وذكر أن استراتيجية الشركة ترتكز
على ثالثة محاور أساسية ،ستساهم
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة،
تـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادة ب ــال ـم ـن ـت ـج ــات
البتروكيماوية األساسية ،حيث تسعى
الشركة إلى تحقيق مركز عالمي مؤثر
في منتجات البولي ايثيلين والبولي
ب ــروبـ ـيـ ـلـ ـي ــن وااليـ ـثـ ـيـ ـلـ ـي ــن ج ــايـ ـك ــول،
والدخول في صناعة البتروكيماويات
ً
المتخصصة ،وأخ ـي ــرا بـنــاء الـكـفــاء ات
لدعم تطلعات النمو ،وأهمها الكفاءات
الـتـشـغـيـلـيــة وال ـت ـســوي ـق ـيــة وال ـت ـطــويــر
واألبحاث.
وأكد العازمي أن استراتيجية النمو
س ـت ـس ــاه ــم فـ ــي خ ـل ــق ف ـ ــرص وظ ـي ـف ـيــة
للشباب الكويتيين لالنخراط في أعمال
الشركة داخل الكويت وخارجها ،حيث
أول ــت االسـتــراتـيـجـيــة مــوضــوع تنمية
العنصر البشري أولوية قصوى لدور
العاملين األســاســي فــي نـجــاح تنفيذ
االستراتيجية.

أسعار النفط تسجل ذروة
ارتفاعها هذا العام
• بعد إنهاء أميركا إعفاءات عقوبات إيران
• البرميل الكويتي يرتفع  2.23دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.23دوالر في
ً
ً
تداوالت أمس األول 73.59 ،دوالرا مقابل  71.36دوالرا
ً
للبرميل في تداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
عالميا  ،سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها
لعام  2019أمس بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي
جميع اإلعفاء ات الممنوحة في العقوبات اإليرانية
بنهاية مــا يــو ،لتضغط على المستوردين مــن أجل
وقف الشراء من طهران.
ورغــم خطوة واشنطن ،قــال المحللون إن أســواق
ال ـن ـفــط ال ـعــال ـم ـيــة س ـت ـكــون ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم مع
ً
تعطالت إ يــران نظرا إلى توافر طاقة فائضة كافية
من موردين آخرين.
ً
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت عند  74.58دوالرا
للبرميل ،مرتفعة  0.7في المئة من أحدث إغالق لها
ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر .2018
وس ـج ـلــت ع ـقــود ال ـخ ــام األم ـيــركــي غ ــرب تـكـســاس
الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين األول
ً
 2018عند  65.10دوالرا للبرميل ،بــز يــادة  0.8في
المئة عن تسويتها السابقة.
وطالبت الواليات المتحدة االثنين مشتري النفط
اإل يــرا نــي بوقف ا ل ــواردات بحلول أول مايو المقبل
أو مــوا جـهــة عـقــو بــات ،منهية إ ع ـفــاء ات لستة أشهر
سمحت ألكبر ثمانية مشترين من إيران ،ومعظمهم
في آسيا ،بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي ،كانت
إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة
لـلـبـتــرول (أوب ــك) عـنــد حــوالــي ثــاثــة مــايـيــن برميل
ً
يــومـيــا ،لـكــن صـ ــادرات أبــريــل انـكـمـشــت إل ــى أق ــل من
ً
ً
مليون برميل يوميا ،وفقا لبيانات رفينيتيف.
(رويترز)

األسعار
ستشهد بكل
ً
تأكيد ارتفاعا
بعد الخطة
األميركية بمنع
صادرات طهران
النفطية

البسام

ومن ثم تبدأ األسعار باالنخفاض
ً
إل ــى أق ــل مــن  70دوالرا لتنتهي
ً
السنة  2019بمعدل عام  68دوالرا
للبرميل.

صدمة لألسواق
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر
النفطي أحـمــد ك ــرم ،إن الـقــرار

حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي ،حينما قامت الرياض بتعويض
الحصة العراقية في األسواق بعد إقرار العقوبات الدولية على بغداد،
وإليكم التفاصيل:
األم ـ ـيـ ــركـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــر ب ــال ـش ــأن
اإليراني يعد صدمة لمتابعي
األســواق النفطية ،إذ إن وقف
التسهيالت والـسـمــاح لـلــدول
ال ـم ـس ـتــوردة لـلـنـفــط اإلي ــران ــي
بــاس ـت ـمــرار اس ـت ـيــراد النفطي
رفع أسعار النفط بشكل كبير،
إذ أعلنت إيران مباشرة بشكل
غ ـيــر رس ـم ــي عــزم ـهــا إغــاقـهــا
مضيق هــرمــز وه ــو يـعــد أحــد
أ هــم المضائق التي تعبر من
خ ــال ـه ــا ك ـم ـي ــات ض ـخ ـمــة مــن
النفط.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ــرم أنـ ـ ـ ــه ربـ ـم ــا
س ـت ـكــون ال ـك ـم ـيــات الـمــوقــوفــة
لـ ـلـ ـنـ ـف ــط اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة
ً
بمليوني برميل يوميا وهي
مــوج ـهــة إل ــى ال ـص ـيــن والـهـنــد
وت ــرك ـي ــا وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ب ــإم ـك ــان بعض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـم ـن ـت ـج ــة
ت ـعــويــض ه ــذه ال ـك ـم ـيــات لكن
ليس بالشكل السريع ،لذا ربما
سيكون النقص للنفط اإليراني
ً
مؤثرا لفترة.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ل ــن ي ـكــون
ً
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــويـ ـ ــض س ـ ـ ــريـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،ب ــل
ً
يتطلب وق ـتــا لــزيــادة اإلنـتــاج
والوصول للكميات المطلوبة،
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ــدي ـه ــا الـ ـق ــدرة
ل ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر مــن
النفط اإليــرانــي وستساعدها
اإلمارات وربما ستدخل روسيا
ً
بالحسبة لقدرتها أيضا على
ً
زيادة إنتاجها قليال والتربح

م ــن أس ـع ــار ال ـن ـفــط الـمــرتـفـعــة
واستغالل األوضاع

تعويض الحصة
من ناحيته ،أكد نائب رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة « ع ــر ب ــي
الـ ـق ــابـ ـض ــة» ح ــام ــد الـ ـبـ ـس ــام أن
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات قــادرتــان
على تعويض الحصة اإليرانية
من النفط مثلما حدث أيام حرب
تحرير الكويت من الغزو العراقي
حينما قــا مــت المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة بـتـعــويــض الـحـصــة
العراقية في األســواق بعد إقرار
العقوبات الدولية على بغداد.
وقـ ـ ــال الـ ـبـ ـس ــام ،إن األسـ ـع ــار
ً
ستشهد بكل تأكيد ارتفاعا بعد
تلك الخطة األميركية وتساهم
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـت ــي
تشهدها فنزويال وكذلك الحرب
ً
في ليبيا ،الفتا إلى أن إيران قد
تستطيع االلـتـفــاف عـلــى الـقــرار
عــن طــريــق بـيــع الـنـفــط اإليــرانــي
من خالل األراضي العراقية على
أنــه نفط عراقي في حــال تشابه
نوعية النفوط وكذلك تستطيع
ً
فعل ذلك أيضا عن طريق تركيا،
ً
مشيرا إلى ضرورة أن تؤخذ تلك
الطرق الملتوية بعين االعتبار
عـ ـن ــد بـ ـ ــدء ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرار إنـ ـه ــاء
اإلعفاءات التي كانت مقررة من
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
لبعض الــدول التي تتعامل مع
النفط اإليراني.

«البترول» :مجلس الوزراء يوافق
على االقتراض من المؤسسات المالية

لتمويل برامج المؤسسة خالل السنوات الخمس المقبلة
وافــق مجلس الــوزراء على اقتراض مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الـمــالـيــة
المختلفة ،لتمويل برامجها االستثمارية خالل
السنوات الخمس المقبلة.
وكانت المؤسسة قامت من خالل االستعانة
بـمـسـتـشــار م ــالــي مـخـتــص ب ــوض ــع خ ـطــة حــول
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ال ـم ـث ـل ــى ل ـبــرنــام ـج ـهــا
االستثماري ،والـتــي بنيت على أســاس تحديد
الهيكل التمويلي األ م ـثــل للمؤسسة ،و ضـمــان
سالمة التدفقات النقدية المتوقعة ،والمحافظة
على قوة الوضع المالي لها ،وقدرتها على سداد
أصل الدين والفوائد المتعلقة به.
ومن خيارات أدوات التمويل المقترحة التي

تعتزم المؤسسة القيام بها :إصــدار السندات،
واالقتراض عن طريق وكاالت ائتمان الصادرات،
والقروض البنكية التجارية.
وس ـت ـقــوم الـمــؤسـســة بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
المالية والهيئة العامة لالستثمار ،وكذلك بنك
الـكــويــت الـمــركــزي والـقـطــاع المصرفي المحلي
أثناء تمويل احتياجاتها ومشاريعها الرأسمالية
عن طريق االقتراض ،الذي سيتم بشكل تدريجي
خالل السنوات المقبلة ،وستتم مراجعة معطيات
الخطة بشكل دوري للتعامل مع المتغيرات التي
قد تطرأ وتقلبات األسواق وتقدم سير العمل في
تنفيذ المشاريع بما يضمن المحافظة دائما على
متانة الوضع المالي للمؤسسة.

اقتصاد
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«الدولية الكويتية لالستثمار» :توزيع
عمومية
ً
 %20نقدا و %50منحة عن 2018
العيبان :حكم نهائي لمصلحتنا ضد هيئة االستثمار والصندوق الكويتي للتنمية
عيسى عبدالسالم

وا ف ـقــت الجمعية العمومية ا لـعــاد يــة
وغير العادية للشركة الدولية الكويتية
لــاس ـت ـث ـمــار ع ـلــى ج ـم ـيــع ب ـن ــود ج ــدول
أعـمــالـهــا ،وأهـمـهــا تــوزيــع أرب ــاح نقدية
بمقدار  20في المئة ،و 50في المئة منحة
عن واقع أداء عام .2018
وقـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـشــركــة
ً
حامد العيبان إن الشركة حققت أرباحا
بلغت  35.4مليون دينار بربحية 3109
فلوس للسهم الواحد في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018مقارنة
بتحقيقها أرباحا بلغت  991ألف دينار
بما يـعــادل  87فلسا للسهم فــي الفترة
نفسها مــن ع ــام  ،2017وكــذلــك ارتفعت
حقوق المساهمين من  8.6ماليين دينار
ً
في  2017لتبلغ  44.3مليونا في .2018
وعزا العيبان السبب وراء هذه القفزة

ف ــي األربـ ـ ـ ــاح إلـ ــى ص ـ ــدور ح ـك ــم نـهــائــي
لـمـصـلـحــة ال ـش ــرك ــة ف ــي قـضـيـتـهــا ضــد
الهيئة الـعــامــة لالستثمار والـصـنــدوق
ً
الكويتي للتنمية ،موضحا أن الشركة
نـ ـجـ ـح ــت بـ ـفـ ـض ــل جـ ـ ـه ـ ــاز ه ـ ــا اإلداري
والقانوني في كسب الدعوى القضائية،
والتي ترتب عليها رفع جميع االلتزامات
والحقوق عن أصولها ،األمر الذي يمكنها
ً
من إدارة أصولها وفقا الستراتيجيتها
المالية ،وتحقيق نتائج أفضل في األعوام
المقبلة .ولفت إلى أن عام  2019سيكون
ب ـم ـنــزلــة ان ـط ــاق ــة ج ــدي ــدة ل ـل ـشــركــة في
أعقاب التخلص من أعبائها ،وسيعمل
م ـج ـل ــس اإلدارة خـ ــا لـ ــه عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي وضـعـهــا للتوسع
في االستثمارات المدرة للدخل وتعزيز
حقوق المساهمين.

حامد العيبان

اتحاد شركات االستثمار يهنئ األمير
بتكريم البنك الدولي
ت ـق ــدم ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ا ت ـحــاد
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار ص ــال ــح الـسـلـمــي
وأ عـ ـض ــاء مـجـلــس إدارة اال تـ ـح ــاد إ لــى
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بــالـتـهـنـئــة عـلــى الـتـكــريــم االسـتـثـنــائــي
غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق م ــن م ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك
ً
ً
ا لــدو لــي ،تـقــد يــرا و عــر فــا نــا بمجهودات
ودع ـ ــم س ـم ــوه ل ـل ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
ً
ً
واالجتماعية إقليميا ودوليا .
وقال االتحاد إنه «وإذ يؤمن بجهود
سموه الكبيرة وحكمته الساطعة في
التعامل مــع كــا فــة الملفات والقضايا
ً
ً
إق ـل ـي ـم ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،فــإن ـنــا ال يـسـعـنــا
إال أن ن ـ ـ ـبـ ـ ــارك إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة ل ـ ـقـ ــب ج ــد ي ــد
م ـس ـت ـحــق ل ـس ـم ــوه ح ـف ـظــه ال ـل ــه «أم ـي ــر
التنمية» ،إضافة إلى لقب «أمير العمل
اإلنساني».
وبهذه المناسبة فإن اتحاد شركات
االستثمار يتوجه بالتضرع لله العلي
ً
ً
القدير أن يديم سموه فخرا وعزا لدولة

هل حان وقت التخارج من األسهم األميركية للحفاظ على المكاسب؟
ت ـ ـق ـ ـتـ ــرب م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األس ـ ـهـ ــم
الرئيسية في الواليات المتحدة
مــن تسجيل مستويات قياسية
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـم ــا ي ـضــع
المستثمرين أم ــام مـفـتــرق طــرق
يصعب عـنــدهــا تـحــديــد الوجهة
القادمة ،وما إذا كان ينبغي جني
أربــاحـهــم ه ــذا ال ـعــام أم مواصلة
الرحلة لتحقيق المزيد ،بحسب
تقرير لـ«وول ستريت جورنال».
يشير مؤشر «إس آند بي »500
إ لــى الطريق الصحيح لتسجيل
أفضل أداء خالل األشهر األربعة
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام م ـنــذ أك ـثــر من
ثالثة عقود ،إذ ارتفع بنحو  16في
المئة ،ليكون على ُبعد  30نقطة
من بلوغ مستوى قياسي.
وفاجأ هذا االرتفاع العديد من
بنوك «وول ستريت» التي توقعت
ً
انتعاشا أبطأ بكثير بعد النهاية
المضطربة لعام  ،2018ومع ذلك،
تــوق ـفــت م ـكــاســب األسـ ـه ــم خــال
األســابـيــع األخـيــرة مــع انخفاض
الـتـقـلـبــات وأح ـجــام ال ـت ــداول إلــى
أدنى مستوياتها منذ أشهر.

استعداد مبكر لالضطراب
القادم
 يـحـجــم ال ـعــديــد م ــن مــديــريال ـص ـنــاديــق ع ــن إض ــاف ــة الـمــزيــد
إل ـ ــى م ـح ــاف ــظ األس ـ ـهـ ــم أو حـتــى
تـ ـقـ ـلـ ـيـ ـصـ ـه ــا ،ف ـ ـهـ ــم ق ـ ـل ـ ـقـ ــون مــن
احـتـمــاالت ع ــودة التقلبات التي
ع ـص ـف ــت ب ـ ــاألس ـ ــواق فـ ــي ن ـهــايــة
الـعــام الماضي إذا فشل التحول
الحذر األخير للسياسات النقدية
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ت ـعــزيــز ال ـن ـمــو أو
إذا تـ ـص ــاع ــدت ح ـ ــدة الـ ـت ــوت ــرات
التجارية.

 أجـ ــرى م ـس ـت ـشــار الـمـحــافــظالعالمية لــدى «آر بــي ســي ويلز
مــان ـج ـم ـنــت»« ،أل ـ ــن روب ـن ـس ــون»،
عملية تنقية لحيازاته من أسهم
التكنولوجيا واألسواق الناشئة،
ً
خ ـ ــوف ـ ــا م ـ ــن قـ ـي ــم ه ـ ــذه األص ـ ــول
واحـتـمــاالت تباطؤ النمو خــارج
ً
الواليات المتحدة ،قائل :أنا قلق
ب ـشــأن االرتـ ـف ــاع األخ ـي ــر لـلـســوق
األم ـيــركــي ،أعـتـقــد أن ــه ح ــان وقــت
الحذر.
 أ ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةاالستقصائية التي أجراها «بنك
أوف أمـيــركــا مـيــريــل لـيـنــش» في
ً
أوائ ــل أبــريــل ،وشـمـلــت ع ــددا من
مديري الصناديق ،أن مخصصات
ً
األسـ ـه ــم ال تـ ـ ــزال أقـ ــل ق ـل ـي ــا عــن
مستواها المتوسط طويل األجل.
 فيما قال مدير االستثماراتلـ ــدى م ـص ــرف «يـ ــو ب ــي إس» في
التاسع عشر من أبريل ،إنه أغلق
مركزه في األسهم األميركية في
مواجهة السندات ،في رهان على
ت ـب ــاط ــؤ م ـك ــاس ــب الـ ـس ــوق خ ــال
األشهر الستة المقبلة.
 أظـهــرت بـيــانــات «إي بــي إفآر غلوبال» أن صناديق السندات
التي تتعقبها الشركة تلقت 14.3
م ـل ـيــار دوالر ف ــي أوائـ ـ ــل أب ــري ــل،
مسجلة أكبر تدفق أسبوعي لها
منذ أوائل عام .2015

وضع األسهم مثير للقلق
 ق ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــرو األصـ ـ ـ ـ ــول فــياس ـت ـط ــاع رأي أج ـ ـ ــراه الـمـعـهــد
الدولي للتمويل إنهم يتوقعون
تـخـفـيــض عـمــائـهــم لـحـيــازاتـهــم
م ــن أسـ ـه ــم األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـت ـقــدمــة
وس ـ ـنـ ــدات الـ ـشـ ــركـ ــات ،ف ــي حـيــن

تهافت مستثمرون آخ ــرون على
المنتجات المتداولة في البورصة
ً
والتي توفر نوعا من التأمين ضد
ارتفاع تقلبات السوق.
 الحذر تجاه األسهم يعكسال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة الـ ـت ــي
يواجهها مــديــرو األص ــول خالل
األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،ف ـفــي ح ـيــن أن
تقليص التعرض لألسهم أثبت
أن ــه اسـتــراتـيـجـيــة خــاســرة خــال
العقد الماضي ،يشعر الكثيرون
بالقلق إزاء استمرار االستثمار
بكثافة في األسهم خالل ما يبدو
أنها مرحلة متأخرة مــن الــدورة
االقتصادية.
 ع ـك ــف ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون عـلــىدراس ـ ــة أرب ـ ــاح ش ــرك ــات الـمــؤشــر
«إس آن ــد ب ــي  ،»500وال ـت ــي كــان

مــن المتوقع (حتى الثامن عشر
م ــن أب ــري ــل) ان ـخ ـفــاض ـهــا بنسبة
 3.9فــي المئة خــال الــربــع األول
من الـعــام ،ويعتقد المحللون أن
ً
ضـعــف األرب ـ ــاح سـيـكــون تــأكـيــدا
عـلــى مـخــاوفـهــم مــن تعثر النمو
العالمي المحتمل.
 فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــهُ ،ي ـظ ـهــرمقياس شائع ابتكره االقتصادي
الـحــائــز جــائــزة «نــوبــل»« ،روب ــرت
شـ ـيـ ـل ــر» ،أن ت ـق ـي ـي ـم ــات األس ـه ــم
تحوم بالقرب من أعلى مستوى
لها منذ قــرابــة عقدين رغــم أنها
تراجعت من أعلى مستوياتها في
أوائل .2018
 مــن بين أكبر الرابحين هذاالعام ،سهم «شيبوتل مكسيكان
جريل» و»هيس كــورب» إذ ارتفع

كالهما بنحو  60فــي المئة ،في
حين زاد سهم «نتفليكس» بأكثر
من  30في المئة.

مخاوف أخرى قائمة لكنها
تتراجع
 يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـسـ ــؤولـ ــياالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ل ـ ـ ــدى «نـ ـي ــوب ــرغ ــر
برمان»« ،إريك كنوتزن» ،إن هناك
ً
أسبابا كثيرة للحذر على المدى
القصير ،إذ دفعته المخاوف بشأن
التقييمات المرتفعة وانخفاض
األرب ـ ـ ـ ــاح إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــص ت ـعــرضــه
لألسهم األميركية ،على أمل زيادة
مخصصاته مـنـهــا إذا تــراجـعــت
األسعار.
 -أش ـ ـ ــارت ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة

«برقان» يعلن
الفائز في سحب
«المزايا» للمقيمين

أعلن بنك برقان ،أمس،
ف ـ ــوز ه ــان ــي ع ـب ــدال ـج ــاب ــر
زهـ ـ ـ ــرة ب ـ ـجـ ــائـ ــزة حـ ـس ــاب
ا لـمــزا يــا للمقيمين بقيمة
 4000دينار.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا م ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات ت ــم
تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـمـ ـه ــا خ ـص ـي ـص ــا
للمقيمين  ،لتلبية جميع
احتياجاتهم المصرفية،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـمـ ـك ــن ألص ـ ـحـ ــاب
ا ل ـح ـســاب ا ل ـح ـصــول على
بطاقة ائتمان مجانا في
الـ ـسـ ـن ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،إض ــاف ــة
إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول
ع ـل ــى قـ ـ ــرض ،إل ـ ــى جــانــب
ف ـ ــرص ـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز بـ ـج ــائ ــزة
نـقــد يــة تبلغ  4000د يـنــار
في السحب ربع السنوي.
كـمــا بــاسـتـطــاعــة الـعـمــاء
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـعــروض
والخصومات المميزة.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
ضمن استراتيجية البنك
لـتــوفـيــر أف ـضــل الـخــدمــات
المصرفية لعمالئه.
وس ـ ـيـ ــواصـ ــل «ب ـ ــرق ـ ــان»
ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات مـتـمـيــزة
وسحوبات خاصة ،بهدف
تجاوز تطلعات العمالء،
م ــع ت ــوف ـي ــر فـ ــرص ل ـل ـفــوز
بجوائز نقدية قيمة خالل
هذا العام.

الكبرى إلى أن السياسة النقدية
ستبقى تيسيرية في المستقبل
المنظور ،في حين تبدو الواليات
الـمـتـحــدة والـصـيــن قريبتين من
صياغة اتفاق تجاري ،وفي الوقت
نفسه تحسنت الكثير من قراءات
ال ـن ـم ــو وال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي أثـ ــارت
المخاوف قبل أشهر.
 ت ـقــول كـبـيــرة االقـتـصــاديـيــنلــدى «مــانــولـيــف» إلدارة األصــول
«مـيـغــان غــريــن» :كــانــت البيانات
االقتصادية في ديسمبر ويناير
مـخـيـفــة ال ش ــك ،لـكــن ب ــدأ الكثير
مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـس ــن مـ ـ ــؤخـ ـ ـ ًـرا،
وسيشكل النمو القوي في الصين
ً
دعما لمناطق أخرى مثل اليابان
وألمانيا ،ما يعطي دفعة للنمو
(أرقام)
العالمي.

صالح السلمي
الكويت ،وأن يسدد خطاه نحو نمو الكويت
وازده ــاره ــا ورف ـعــة شــأنـهــا ،فــي ظــل الـقـيــادة
الحكيمة لسموه حفظه الله.

أين ستتركز أشد تأثيرات
الركود في منطقة اليورو؟
بالتزامن مع احتفاالت االتحاد األوروبــي بالذكرى السنوية
العشرين لميالد عملته الموحدة ،يشعر المستثمرون بالقلق
حـيــال كيفية مــواجـهــة منطقة ال ـي ــورو لـحــالــة ال ــرك ــود الـقــادمــة.
وتساهم عوامل كخروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي وحدة
النزاعات التجارية الدولية والنزعة الحمائية ،في حالة االرتياب
هذه.
تـعــرض إدارة ال ـثــروات العالمية التابعة لــ»يــو بــي أس» ،في
ّ ً
ً
معمقا يـتـنــاول قــدرة
تقريرها الـجــديــد ال ـصــادر أم ــس ،تحليال
اقتصاد منطقة اليورو وأسواقها المالية وعملتها على الصمود
في وجه التراجع االقتصادي الحاد.
بشكل خــاص ثالثة سيناريوهات الختبار
ويعاين التقرير
ٍ
ً
مستوى مقاومة الضغوط ،بــدء ا من حالة االنماء الى حالة من
الركود تتراوح بين المعتدلة والـحــادة ،بغية تحديد المخاطر
الرئيسية بالنسبة ألســواق السندات ،والعمالت الرئيسية بما
في ذلك اليورو ،والبنوك األوروبية.
وفي هذا الصدد ،قالت كريستين نوفاكوفيتش ،رئيسة قسم
إدارة الثروات في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لدى يو
بي إس« :يعبر العمالء في أوروبا وخارجها عن شعورهم بالقلق
حيال مخاطر حدوث ركود في المستقبل .وبينما نؤمن بأنه ،من
خــال التخطيط المالي الصحيح ،يمكن للمستثمرين التغلب
ً
على أي عاصفة تقريبا قد تهب ،لكننا نأخذ هذه المخاوف على
محمل الجد وال بد ان نعالجها .وبالتالي فإن التفكير بمستقبل
أوروبا على المدى الطويل سيساعد العمالء على اتخاذ قرارات
مستنيرة وإدارة المخاطر التي تتعلق باستثماراتهم».
من جانبه ،صرح علي جانودي ،رئيس إدارة الثروات العالمية
لــدى يــو بــي أس ،أوروب ــا الوسطى والشرقية والـشــرق األوســط
وأفريقيا« :إن التوقعات االقتصادية لمنطقة اليورو ،بصفتها
إحـ ــدى أك ـبــر االق ـت ـص ــادات الـعــالـمـيــة ،بــالـغــة األه ـم ـيــة بالنسبة
للمستثمرين ،بما في ذلك في الشرق األوسط .وبالرغم من أننا
نستبعد حـصــول ر ك ــود فــي المستقبل ا لـقــر يــب ،لكننا نوصي
المستثمرين بالبدء اآلن في االستعداد لمواجهة أية حالة تراجع
ً
محتملة مستقبال ،وذلك بغية حماية أصولهم».
وبدوره ،قال مارك هايفيلي ،كبير مسؤولي مكتب االستثمار
ّ
«تخيم
الرئيسي لدى إدارة الثروات العالمية التابعة ليو بي إس:
حــالــة مــن االرت ـيــاب على االت ـحــاد الـنـقــدي .وسيعتمد مستقبل
االتحاد على الجيل الجديد من القادة ،بما يشمل الرئيس القادم
ً
للبنك المركزي األوروبي ،ونعتقد أن المستثمرين يدركون تماما
أهمية أخذ مخاطر الركود بعين االعتبار عند إعداد محافظهم
االستثمارية».

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«كامكو» تستحوذ على مبان في «هيوستن تكساس»
توفر صفقة استحواذ كامكو
على مباني «اتش بي بالزا»
فرصة استثمارية جاذبة ذات
عوائد واعدة ،ومن المتوقع أن
تسفر عن تحقيق عوائد نقدية
سنوية بحدود  7.50في المئة.

المباني مؤجرة
لـ «إتش بي بالزا»
في «سبرينغ وودز
فيليدج»

أعلنت شركة كامكو لالستثمار
االس ـت ـح ــواذ عـلــى م ـبــان مكتبية
مــؤجــرة لـشــركــة «ات ــش بــي ب ــازا»
فــي سبرينغ وودز فيليدج ،أحد
ال ـ ـمـ ــراكـ ــز الـ ـحـ ـض ــري ــة الـ ـمـ ـط ــورة
ً
حديثا في شمال هيوستن بوالية
ت ـك ـس ــاس ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ن ــورث
ريدج كابيتال ،ذ.م.م ،شركة إدارة
األص ـ ـ ــول ال ـع ـق ــاري ــة ال ـت ــي تتخذ
ً
من واشنطن العاصمة مقرا لها.
وي ـض ــم ال ـم ــرك ــز م ـج ـمــع شــركــات
اكـ ـ ـس ـ ــون م ــوبـ ـي ــل ال ـم ـم ـت ــد عـلــى
مساحة  385فدانا.
وتوفر صفقة االستحواذ فرصة
اس ـت ـث ـمــاريــة ج ــاذب ــة ذات عــوائــد
واع ـ ــدة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تسفر
عن تحقيق عوائد نقدية سنوية
بحدود  7.50في المئة.
وت ــم االن ـت ـهــاء مــن أع ـمــال بناء
«اتش بي بالزا» في نوفمبر ،2018
ً
وفقا للمعايير القياسية للبناء من
الفئة (أ)  ،AAويضم المبنى شركة
 ،HP Incالتي تشغل المساحات
ً
اإلنـشــائـيــة بــالـكــامــل ،وف ـقــا لعقد
إيجار طويل األجل.
ويمتد المشروع على مساحة
ً
 11.78فدانا ،ويتكون من مبنيين
ت ـب ـل ــغ م ـس ــاح ـت ـه ـم ــا اإليـ ـج ــاري ــة
 378.402قدم مربع .وتم تصميم
ً
العقار حديث البناء وفقا ألسس
تحقيق االس ـتــدامــة ،فــاألرضـيــات
مغطاة بقواطع مستطيلة تتسم
ب ــال ـك ـف ــاءة ،ك ـمــا ت ـت ــواف ــر مــواقــف
ل ـل ـس ـيــارات ب ـم ـعــدل  6.00أمــاكــن
انتظار لكل  1000متر ،باإلضافة
إل ــى تـشـطـيـبــات داخ ـل ـيــة حديثة
وأسـ ـق ــف م ـك ـشــوف ــة ،وم ـس ــاح ــات
م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة الح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء «مـ ـك ــات ــب
المستقبل».
ويــوفــر مجمع المكاتب أعلى

محمد العثمان

ديفيد إيتمادي

ديفيد جاكسون

درجـ ـ ــات ال ــراح ــة لـلـمـسـتــأجــريــن،
بـمــا فــي ذل ــك كــافـيـتــريــا متكاملة
الـخــدمــات ،وغــرفــة طعام بمقاعد
تـتـســع ألك ـث ــر م ــن  330شـخـ ًـصــا،
ومـقـهــى وم ـحــل عـصــائــر ،ومــركــز
ص ـح ــي ل ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة مـ ــزود
بـغــرف تـبــديــل الـمــابــس للرجال
وال ـس ـي ــدات ،وم ــرك ــز لـلـمــؤتـمــرات
م ــزود بصالة عــرض المنتجات،
وعـ ـ ــدد مـ ــن غـ ـ ــرف االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
للمجموعات الصغيرة.
وف ــي إطـ ــار تـعـلـيـقــه ع ـلــى تلك
ال ـص ـف ـقــة ،ق ــال نــائــب رئ ـيــس أول
إدارة االس ـت ـث ـمــارات الـبــديـلــة في
«كامكو» محمد العثمان «نشعر
بالحماس لعقد شراكة مع نورث
ري ــدج كــابـيـتــال ،وشــركــة HP Inc
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ذل ـ ــك األصـ ــل
ال ـع ـقــاري الـمـمـيــز ،والـ ــذي نتوقع
له أن يكون أبرز بيئة ديناميكية
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات فــي
هيوستن».
وأضــاف «كما أن العقار مزود
بـمـصــادر طــاقــة مـتـجــددة بنسبة
 100ف ــي ال ـم ـئــة ،وي ـقــع ف ــي مـكــان

استراتيجي عند التقاء الطريقين
الحيويين  I-45و.Grand Parkway
يتماشى هذا االستحواذ مع التزام
«كامكو» بتوسيع نطاق محفظة
استثماراتها العقارية من خالل
تنويع األصول».
مــن جانبه ،أش ــار مــديــر نــورث
ريدج كابيتال ديفيد جاكسون إلى
ان «تركيز عمالئنا من الشركات
الخارجية والمستثمرين األفــراد
من ذوي المالء ة المالية العالية
ينصب على الـعـقــارات مــن الفئة
(أ) ذات التدفقات النقدية القوية
ً
التي يشغلها المستأجرون ،وفقا
لنظام عقود اإليـجــار التمويلي،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ـ ــوج ـ ــوده ـ ــا فــي
مواقع استراتيجية عبر مختلف
األسواق الديناميكية ،بما يؤهلهم
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ــزخ ــم وال ـن ـمــو
المستقبلي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «م ـ ـمـ ــا ال شـ ــك ف ـي ــه،
ي ـس ـت ــوف ــي ه ـ ــذا األص ـ ـ ــل كـ ــل تـلــك
ال ـم ـعــاي ـيــر ،إال أن ـن ــا مـتـحـمـســون
بشكل خاصة لمد جسور التعاون
م ــع كــام ـكــو ال ـت ــي ت ـعــد م ــن أكـثــر

ً
المستثمرين الخليجيين نشاطا
ً
وت ـ ـط ـ ــورا فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـعـ ـق ــارات
ال ـت ـج ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــن خــال
توقيعنا لهذه الصفقة».
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس لـقـطــاع
عـمـلـيــات االس ـت ـح ــواذ ف ــي ن ــورث
ريدج ديفيد إيتمادي« :يستوفي
اتش بي بالزا المتطلبات الثالثة
التي نبحث عنها في نورث ريدج
ك ــاب ـي ـت ــال ع ـن ــد اقـ ـتـ ـن ــاص ف ــرص
لتملك الـعـقــارات ذات المستأجر
الــواحــد ،والـتــي تتمثل فــي جــودة
ائتمانية وتــدفـقــات نقدية قوية،
وعقارات وظيفية تتميز بالطلب
المرتفع ،وموقع حيوي وحضري
ديناميكي يلبي متطلبات القوى
ال ـعــام ـلــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل ويـعـمــل
كأداة لجذب المستأجرين».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «ن ـ ـتـ ــوقـ ــع ان ـض ـم ــام
المزيد مــن أكبر  500شركة على
مستوى العالم ،والتي ستسعى
ج ــاه ــدة ل ـل ــوج ــود ف ــي م ـث ــل تـلــك
ال ـمــواقــع الـمـمـيــزة فــي كــل أنـحــاء
البالد في سباقها للتسلح بأفضل
ثروة بشرية».

الدويلة :مستقبل واعد لسوق الصكوك
في المنظور القصير والمتوسط

خالل مشاركته في مؤتمر «أيوفي» بالبحرين
شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي
(بـيـتــك) فــي مؤتمر «أيــوفــي» الـسـنــوي ال ــ17
للهيئات الشرعية ،الــذي عقد في البحرين
على مدار يومين ،ضمن حضور كوكبة من
أهم قيادات الصناعة المالية اإلسالمية من
علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين
وم ـح ــاس ـب ـي ــن وك ـ ـبـ ــار مـ ـس ــؤول ــي ال ـب ـن ــوك
المركزية والسلطات الرقابية واإلشرافية.
وفي الجلسة الخامسة ،التي انطلقت في
اليوم الثاني للمؤتمر ،تحت عنوان «إدراج
الصكوك في األسواق المالية العالمية ومدى
تــوافــق متطلباته مــع هياكلها الـشــرعـيــة»،
ناقش المدير التنفيذي لوحدة سوق النقد
في «بيتك» ،محمد الدويلة محاور مختلفة،
مـنـهــا طـبـيـعــة األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة
التي تدرج الصكوك فيها ،واألوراق المالية
التي تقبل األسواق المالية العالمية إدراج
الصكوك في فئتها ،ومدى تأثير متطلبات
اإلدراج في األســواق المالية العالمية على
الهياكل الشرعية للصكوك ،ومميزات وجود
منصة للتداول.
وق ــال الــدويـلــة إن س ــوق الـصـكــوك م ــازال
يافعا ،وهناك مستقبل واعد له في المنظور
القصير والمتوسط ،الفتا إلى أن األســواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ت ـن ـظ ــر ل ـل ـص ـك ــوك مـ ــن حـيــث
األصـ ــول ال ـم ــوج ــودة فـيـهــا ف ـقــط ،ب ــل أيـضــا
لدرجة المخاطر المتعلقة بها ،كالمخاطر
االئتمانية والسوقية وغيرها من مخاطر
المصدر للصكوك.
وأضــاف أن تــداول الصكوك من الناحية

ً
محمد الدويلة متحدثا خالل المؤتمر
الشرعية يجب أن يــراعــي الهيكل الشرعي
ل ـت ـلــك الـ ـصـ ـك ــوك ،م ـب ـي ـنــا أن ب ـع ــض أن ـ ــواع
الصكوك من الناحية الشرعية محرمة من
ال ـتــداول ،كصكوك المرابحة واالستصناع
والسلم ،ألنها صكوك ديــون والدين محرم
التداول به.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة «ب ـي ـت ــك» ف ــي الـمــؤتـمــر
ان ـطــاقــا مــن حــرصــه عـلــى تـطــويــر صناعة
الصيرفة اإلسالمية ،وتأكيد دعمه المستمر
لكل الجهود المبذولة لالرتقاء بالمنتجات
والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة
اإلس ــام ـي ــة وت ـط ــوي ــر ال ـم ـعــاي ـيــر الـمـنـظـمــة
ل ـهــا ،ومــواك ـبــة أح ــدث متطلبات المعايير
المحاسبية العالمية المعتمدة للمؤسسات
المالية التي تعمل وفق الشريعة.

«األهلي» يدعم خدماته
المصرفية عبر النقال
ف ــي إط ـ ــار حــرصــه
الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى تــوفـيــر
م ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ــراح ـ ــة
ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــه ،أع ـ ـلـ ــن
«األهـ ـل ــي» الـكــويـتــي
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس إضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة
مــزايــا جــديــدة على
خ ـ ــدم ـ ــات ـ ــه الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
اإللكترونية عبر الهاتف النقال
واإلنترنت.
وتأتي إضافة هذه الخدمات
ً
ال ـجــديــدة تــأك ـيــدا عـلــى ال ـتــزام
ال ـب ـنــك ب ـمــواص ـلــة االسـتـثـمــار
فــي التكنولوجيا واالب ـت ـكــار،
فــي إط ــار استراتيجيته «بنك
أسهل» ،التي تهدف إلى إثراء
تـجــربــة ال ـخــدمــات المصرفية
اإللكترونية للعمالء.
وقام البنك مؤخرا بتطوير
خدماته اإللكترونية الحالية
وإضافة خدمات جديدة على
تطبيق الـهــاتــف الـنـقــال وعبر
اإلنترنت ومنها:
«خ ـ ــدم ـ ــة ع ــالـ ـم ــي Global
 :»Viewتـ ـع ــد هـ ـ ــذه ا ل ـخ ــد م ــة
الـمـبـتـكــرة األول ـ ــى م ــن نوعها
في دولــة الكويت ،حيث توفر
للعمالء مزايا إدارة حساباتهم
الــدولـيــة لــدى البنك مــن خالل
منصة واحدة ال تتطلب سوى
تسجيل دخول لمرة واحدة.
«خ ــدم ــة ال ــدف ــع :»ABKPay
تـتـيــح ه ــذه ال ـخــدمــة لـلـعـمــاء
دفع فواتيرهم بشكل منفصل
أو تحويل األموال إلى حسابهم

لـ ــدى «األه ـ ـلـ ــي» ال ـكــوي ـتــي من
ح ـس ــاب ــات ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
األخرى.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال إرس ـ ـ ـ ــال طـلــب
الدفع من خالل شبكة ()K-Net
اآلمنة عن طريق إرسال رسالة
نـ ـصـ ـي ــة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة أوال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإللكتروني أو «الواتساب» أو
أي قـنــاة مــن قـنــوات التواصل
االجتماعي األخــرى ،يستطيع
الـ ـعـ ـم ــاء ت ـس ـل ــم األمـ ـ ـ ـ ــوال فــي
الحال.
وبـ ـه ــذا ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ص ــرح
حسن أبــوزيــد ،رئيس القطاع
ً
ال ــرق ـم ــي ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،ق ــائ ــا،
«نـ ـح ــن ف ــي األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي
ل ــدي ـن ــا ال ـ ـتـ ــزام راس ـ ـ ــخ بـجـعــل
تـجــربــة الـعـمـيــل مــع خدماتنا
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة أك ـث ــر
سـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة ويـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ،وبـ ـفـ ـض ــل
ه ــذه الـتـحـسـيـنــات ال ـتــي قمنا
بـ ـ ــإدخـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ـط ـب ـي ــق
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـبــر
الـ ـه ــات ــف ال ـ ـن ـ ـقـ ــال ،سـيـتـمـكــن
ع ـمــاؤنــا م ــن ال ـح ـصــول على
الخدمات التي يحتاجون إليها
عن بعد بكل أمان وطمأنينة».

١٣

اقتصاد

«غلوبل» تتخارج من عقار في أدنبرة
حققت إجمالي عوائد للعمالء بنسبة %27.3
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــت االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ال ـعــال ـمــي (غـ ـل ــوب ــل) ،أن فــريــق
إدارة األصـ ـ ــول ال ـع ـق ــاري ــة أتــم
بنجاح عملية بيع عقار مملوك
ل ـع ـم ــائ ــه فـ ــي أدنـ ـ ـب ـ ــرة ،ضـمــن
بــرنــامــج االس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــاري
ً
فــي المملكة المتحدة ،محققا
إجمالي عوائد للعمالء بنسبة
 27.3في المئة ،أي بمعدل عائد
ً
داخ ـلــي  10فــي الـمـئــة سـنــويــا،
خالل فترة االستثمار ،وتمثل
التوزيعات النقدية التي حصل
عليها العمالء  8.14في المئة
ً
سنويا.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «غ ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــل» أتـ ـم ــت
عملية االستحواذ على العقار
فــي ابــريــل  ،2016وه ــو عـبــارة
عــن مبنى حــديــث مـكــون مــن 3
طــوابــق تــم ب ـنــاؤه فــي نوفمبر
 2003ب ـمــواص ـفــات عــال ـيــة مع
م ـ ـسـ ــاحـ ــات خ ـ ـض ـ ــراء كـ ـبـ ـي ــرة،
وت ـش ـط ـي ـب ــات داخـ ـلـ ـي ــة عــال ـيــة
ال ـ ـجـ ــودة ،وب ـم ـســاحــة داخ ـل ـيــة
صافية تبلغ حوالي  150ألف
ق ــدم م ــرب ــع ،وم ــوق ــف س ـي ــارات
يتسع لـ  314سيارة.
وال ـ ـع ـ ـقـ ــار م ــؤج ــر ب ــال ـك ــام ــل
ل ـح ـكــومــة اس ـك ـت ـل ـنــدا بـمــوجــب
ع ـ ـقـ ــد إي ـ ـ ـجـ ـ ــار ط ـ ــوي ـ ــل األجـ ـ ـ ــل،
ويـشـغــل الـمـبـنــى ثــاثــة أقـســام
رئيسية هي :الخدمات الصحية
الوطنية في اسكتلندا ،وخدمة
االسعاف االسكتلندية ،وتطوير
الصحة في اسكتلندا.
ِّ
الربيع،
بدوره ،علق سليمان
ا لــر ئـيــس التنفيذي بالتكليف
ً
قـ ــائـ ــا« :إن هـ ــذا تـ ـخ ــارج آخ ــر
نـ ــاجـ ــح ألح ـ ـ ــد االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات

سليمان الربيع

عبد العزيز العبد الرزاق

ضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
العقاري في المملكة المتحدة،
ً
م ـح ـق ـقــا ع ــوائ ــد ل ـل ـع ـمــاء بـمــا
ي ـت ـمــاشــى م ــع تــوق ـعــات ـنــا عند
االستحواذ .دعمت هذه النتائج
هــدفـنــا الــرئـيـســي المتمثل في
اسـتـهــداف عمليات اسـتـحــواذ
ً
مـعــزو لــة نسبيا عــن التقلبات
االقتصادية السائدة ،خصوصا
أن فترة تملك هذا العقار شهدت
حالة من عدم اليقين من جراء
خ ــروج بريطانيا مــن االتـحــاد
األوروبي».
مــن جــانـبــه ،قــال عبدالعزيز
العبد الرزاق ،نائب رئيس أول
إدارة الـ ـث ــروات« :ن ـحــن سـعــداء
بـ ـ ـه ـ ــذا اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــزز
التزامنا بتحقيق الوعود التي
ق ـط ـع ـنــاهــا ل ـع ـمــائ ـنــا .يـعـتـبــر
ً
العائد المحقق تنافسيا مقارنة
بمستوى المخاطر ومتوسط
ال ـ ـعـ ــائـ ــد عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ال ـع ـقــاريــة بـشـكــل ع ــام ،ف ــي ظل

اآلثـ ـ ـ ـ ــار الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن خ ـ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي
(البريكسيت) وحالة عدم اليقين
ً
التي يشهدها االقتصاد حاليا».
تجدر اإلشــارة إلــى أن فريق
إدارة األص ــول الـعـقــاريــة نجح
فــي إنـهــاء عمليات تـخــارج من
ً
ث ــاث عـ ـق ــارات ،مـحـقـقــا مـعــدل
عــائــد س ـنــوي ي ـت ـجــاوز  10في
ً
المئة سنويا.
وت ـض ــم مـحـفـظــة ال ـع ـق ــارات،
ضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ً
العقاري حاليا 6 ،عقارات تبلغ
إ ج ـمــا لــي قيمتها  293مليون
دوالر أمـيــركــي 5 ،فــي المملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وع ـ ـقـ ــار واحـ ـ ــد فــي
ألمانيا.

«الوطني» رعى «سمات المرونة في اإلحالل التكنولوجي»
حلقة نقاشية حاضر فيها أستاذ التخطيط اإلبداعي واالستراتيجي في «»IMD
رعــى «الكويت الوطني» الحلقة
ً
ال ـن ـقــاش ـيــة ال ـت ــي ن ـظ ـم ـهــا م ــؤخ ــرا
معهد الــدراســات المصرفية تحت
عنوان «سمات المرونة في اإلحالل
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي» ،وال ـ ـتـ ــي ح ــاض ــر
ف ـي ـهــا ال ـب ــروف ـي ـس ــور م ــاي ـك ــل واد،
وه ــو أس ـتــاذ الـتـخـطـيــط اإلبــداعــي
واالستراتيجي في معهد التطوير
اإلداري  ،IMDف ــي إ ط ـ ــار حــر صــه
الدائم على المساهمة الفاعلة في
زيادة الوعي والمعرفة بين جميع
فئات المجتمع.
و خ ــال الحلقة النقاشية ،التي
عقدت في فندق سيمفوني ،تم بحث
الـعــديــد مــن الـمــوضــوعــات المهمة
مــن بـيـنـهــا ال ـم ـيــزة االسـتــراتـيـجـيــة
المحققة من خالل مرونة األعمال،
وك ـ ــذل ـ ــك رب ـ ـ ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
بالتنفيذ على أرض الواقع.
وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـح ـل ـقــة ن ـح ــو 28
ً
م ـت ــدرب ــا نــاق ـشــوا خــال ـهــا مـفـهــوم
التحول الرقمي لألعمال ،والتعرف
على كيفية إدارة أهم األهــداف في
م ـجــال األع ـم ــال وال ـتــي مــن بينها:
زيـ ــادة اإلي ـ ـ ــرادات ،تقليل التكلفة،
تـحـقـيــق األربـ ـ ـ ــاح ،زيـ ـ ــادة الـحـصــة
السوقية للمؤسسة ،تحقيق رضا
العمالء وذلــك مــن خــال استخدام
مختلف األدوات والتقنيات الرقمية.
وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـلـ ـق ــة تـ ـ ــم تـ ــدريـ ــب
الـمـشــاركـيــن عـلــى كـيـفـيــة التخلي

لقطة جماعية مع المشاركين في الحلقة
عــن األس ـلــوب التقليدي فــي إدارة
األعـمــال ،واالط ــاع على ما يحدث
ف ــي ق ـط ــاع ــات األعـ ـم ــال الـمـخـتـلـفــة
ً
إقليميا ودول ـي ــا ،وكــذلــك التعرف
على الفرص والتحديات المصاحبة
لعملية اإلحالل الرقمي.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـ ـم ــاد الـ ـعـ ـب ــان ــي ،إن
«م ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـبـ ـن ــك ك ـ ـ ــراع رئ ـي ـســي
للحلقة تأتي في إطار حرصه الدائم
على المساهمة الفاعلة في زيــادة
الوعي والمعرفة بين جميع فئات
الـمـجـتـمــع ،بــاإلضــافــة إل ــى تطوير

وصـقــل م ـهــارات ال ـكــوادر الوطنية
المصرفية».
وأضاف أن الجوانب األساسية
التي تناولتها الحلقة النقاشية،
وتشمل االبـتـكــار ،واإلبـ ــداع ،تمثل
أس ـل ــوب عـمــل يــرسـخــه «الــوط ـنــي»
على الــدوام في آليات العمل لديه،
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـط ــوي ــر أداء مــوظ ـف ـيــه
ً
على النحو األمثل ،ووفقا لبرامج
تدريبية تم اعدادها لتحاكي أفضل
المعايير العالمية.
وأوضح العبالني أن «الوطني»
م ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي رع ــايـ ـت ــه لــأن ـش ـطــة
الـمـهـمــة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـطــويــر

وزيـ ــادة طــاقــات ال ـك ــوادر الوطنية
بشكل ع ــام ،وال ـك ــوادر المصرفية
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،ل ـي ـكــونــوا ق ــادري ــن
على مواكبة تغيرات سوق العمل،
ً
ومؤهلين للقيادة مستقبال.
وأشاد بالدور المهم الذي يلعبه
مـعـهــد ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة في
زيادة ونشر الثقافة المصرفية عبر
األنشطة والفعاليات التي يقدمها،
ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز وتـطــويــر
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ــال ــي
والمصرفي الكويتي.
ويشغل مايكل واد منصب مدير
الـمــركــز الـعــالـمــي للتحول الرقمي

«الخليج» يطلق «فيزا بيزنس سيغنتشر»
االئتمانية الجديدة للشركات
أطلق بنك الخليج بطاقة فيزا بيزنس
سيغنتشر االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،الـتــي
ُصممت خصيصا ليستفيد منها أصحاب
ال ـشــركــات ومــوظ ـفــوهــم ،فـهــي تــوفــر لهم
حماية أكبر من سوء استخدام البطاقات،
كونها تقلل من التعرض للمخاطر غير
الالزمة.
كما تتضمن مــزا يــا البطاقة الجديدة
ال ـم ـقــدمــة م ــن «ال ـخ ـل ـيــج» تـقـلـيــل الـحــاجــة
لزيارة البنك ،حيث يتم خصم المدفوعات
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـشـ ــركـ ــات ل ــدى
«الخليج».
وب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
ب ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ــرائـ ـع ــة ،م ـن ـهــا ال ــدخ ــول
المجاني غير المحدود إلى ما يزيد على
 1000مــن قــاعــات انتظار الـمـطــارات ،إلى
جانب التأمين على السفر ،وتغطية كاملة
تصل إلــى  500ألــف دوالر لجميع أفــراد
العائلة .كما بإمكانهم أيضا االستفادة من
خدمة المساعد الشخصي (الكونسيرج)
المتوافرة على مــدار الساعة طــوال أيــام
األسبوع ،ما يوفر لهم مجموعة واسعة
من الخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة
الـعـصــري ،بما فــي ذلــك حـجــوزات السفر
والفنادق .كما يمكن االستمتاع بخصم
ي ـص ــل إلـ ـ ــى  25فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن ال ـش ـب ـكــة
العالمية لخدمات االستقبال والترحيب
بــالـمـطــار وال ـم ـتــوافــرة فــي أك ـثــر مــن 450
مطارا حول العالم.
كذلك ،يمكن االستفادة من خصومات
فورية تصل إلى  20في المئة في أكثر من
 300مطعم ومقهى بالكويت ،وخصومات
فورية تصل إلى  25في المئة لدى أكثر من

أحمد األمير ومارسيلو باريكوردي
 150محال تجاريا بالكويت ،في العديد
من القطاعات ،كالسفر والترفيه ،الصحة
والجمال ،وأسلوب الحياة الفاخر.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،صـ ـ ـ ـ ـ َّـرح أحـ ـم ــد
األمير ،مساعد المدير العام لالتصاالت
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي «ال ـخ ـل ـي ــج»« :ل ـق ــد صـمــم
البنك أحدث العروض لعمالئه ،مع األخذ
باالعتبار أصحاب األعمال والمؤسسات
الـصـغـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،ب ـهــدف إضــافــة
القيمة إلى تجاربهم المصرفية .يواصل
ال ـب ـنــك ال ـت ــزام ــه بـتـقــديــم ال ـخ ــدم ــات الـتــي
ت ـعــزز تـجــربــة ع ـمــائــه ،مــن خ ــال إطــاق
بطاقة فيزا بيزنس سيغنتشر االئتمانية
الجديدة».
من جهته ،قال مارسيلو باريكوردي،

المدير العام لشركة فيزا للشرق األوسط
وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا« :ي ـســرنــا ال ـت ـعــاون مع
(ال ـخ ـل ـيــج) إلطـ ــاق ب ـطــاقــة ف ـيــزا بـيــزنــس
سيغنتشر االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،الـتــي
ً
ُصممت خصيصا ألصحاب األعمال من
الشركات وموظفيهم .هذه البطاقة مثال
مـمـتــاز نستطيع أن نثبت مــن خــالــه أن
الـحـلــول ال ـتــي تــوفــرهــا ف ـيــزا ،وال ـتــي يتم
تصميمها لفئات معينة مــن الجمهور،
تساهم في تحسين مستوى رضا العمالء،
من خالل تجارب دفع سلسة وآمنة».

ُ
لــأع ـمــال ف ــي « ،»IMDون ـش ــر ل ــه 9
كتب ،وأكثر من  100مقال ،ولديه
عمود دائم في مجلة فورتشن حول
اإلحــال الرقمي ،وأحــدث مؤلفاته
ك ـت ــاب ب ـع ـنــوان «تـنـظـيــم ال ـت ـحــول:
كيفية تحقيق األداء المتميز من
خالل نهج متصل بالتغيير» ،حيث
تم نشره مع مطلع .2019
الجدير بالذكر أن مايكل واد تم
اخ ـت ـيــاره أح ــد أف ـضــل  10ق ــادة في
الفكر الرقمي في سويسرا من 2016
حتى  ،2018ورشــح لجائزة أفضل
محاضر لبرنامج ماجستير إدارة
األعمال ،وكان يشغل منصب المدير
األك ــاديـ ـم ــي ل ـب ــرن ــام ــج مــاجـسـتـيــر
إدارة األعمال التنفيذية Kellogg-
 schulichفـ ــي ك ـ ـنـ ــدا ،كـ ـم ــا ي ــد ي ــر
الـعــديــد مــن الـبــرامــج المتخصصة
في الموضوعات الرقمية ،بما في
ذلــك قيادة عملية التحول الرقمي
لألعمال والتنفيذ الرقمي والتحول
الرقمي لمجلس اإلدارات.

تكريم «الوطني»
وعلى هامش الحلقة النقاشية
قـ ــدم ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ــ«ال ــدراس ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة» د .ي ـع ـقــوب الــرفــاعــي
ً
ً
درعا تكريمية إلى العبالني ،تقديرا
لدور البنك في دعم ندوات وأنشطة
المعهد.

«التجاري» 1 :مايو آخر موعد
لدخول سحب «النجمة»
على جائزة النصف مليون دينار
أع ـلــن الـبـنــك الـتـجــاري
الـ ـك ــويـ ـت ــي وج ـ ـ ـ ـ ــوده فــي
م ـج ـمــع غ ــران ــد أف ـن ـي ــوز،
م ــن  25إلـ ــى  27أب ــري ــل،
بـ ـ ـه ـ ــدف إ ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع رواد
المجمع علـى تفاصيل
ومزايا حساب النجمة،
وبـ ــرنـ ــامـ ــج س ـح ــوب ــات
ه ــذا ال ـح ـس ــاب ،وال ــذي
ق ـ ــام ال ـب ـن ــك بـتـســويـقــه
م ــن خ ـ ــال إعـ ـ ــان «م ــع
حساب النجمة بتصير
مليونير ونص».
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــد
ل ـت ـع ــري ــف ج ـم ـه ــور ال ـع ـم ــاء
ورواد «غ ــران ــد أف ـن ـيــوز» بــأن
الـ ـف ــرص ــة مـ ــا زال ـ ـ ــت ســان ـحــة
لهم لفتح الحساب أو زيــادة
أرص ــدتـ ـه ــم ل ـل ـتــأهــل ل ــدخ ــول
السحب نصف السنوي على
جــائــزة  500000د.ك ،وكــذلــك
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية المبتكرة
التي يقدمها البنك لعمالئه.
وسيتواجد البنك من خالل
جناح تتم إقامته في المجمع
لـهــذا ال ـغــرض ،حـيــث سيقوم
مـ ــو ظ ـ ـفـ ــو إدارة ا لـ ـتـ ـس ــو ي ــق
والـمـبـيـعــات ،الـتــابـعــة لقطاع
الخدمات المصرفية لألفراد،
بتعريف رواد وزوار «غراند
أفنيوز» بمزايا حساب النجمة
ال ــذي ازداد تــألـقــا بــالـجــوائــز

الـتــي يــوفــرهــا ال ـح ـســاب ،بما
ف ـي ـهــا أكـ ـب ــر جـ ــائـ ــزة س ـنــويــة
ن ـ ـق ـ ــدي ـ ــة ،لـ ـ ـي ـ ــس فـ ـ ـق ـ ــط ع ـل ــى
مـسـتــوى الـكــويــت ولـكــن على
مـسـتــوى الـعــالــم بمبلغ قــدره
 1.5مليون دينار ،والتي دخل
ب ـهــا ال ـب ـن ــك س ـجــل «غـيـنـيــس
لـ ــأرقـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة» ،كــونــه
الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة
فــي الـعــالــم مرتبطة بحساب
مصرفي ،والتي تتيح للعمالء
الفرصة لتحقيق أحالمهم.
وس ـي ـت ــم ال ـس ـح ــب الـ ـق ــادم
على الجائزة النصف سنوية
وقيمتها  500000دينار عبر
الـ ـب ــث الـ ـح ــي اإلذاع ـ ـ ـ ــي فـ ــي 7
يــول ـيــو  ،2019عـلـمــا أن آخــر
مــوعــد لــدخــول الـسـحــب على
ه ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة هـ ــو  1مــايــو
.2019
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مدرج في لندن وسوق إيطاليانا ...وإكسترا فرانكفورت األسبوع الجاري
محمد اإلتربي

ّ
الصندوق يمكن
األجانب من
االستثمار في
البورصة بمرونة
عالية

ف ــي أول خ ـط ــوة م ــن نــوع ـهــا في
سوق الكويت األوراق المالية تسهم
في عولمة البورصة ،ينتظر إدراج
أول صـنــدوق على مستوى العالم
يستثمر فــي األسـهــم الكويتية في
ثالث بورصة عالمية ،هي بورصة
إكـسـتــرا فــي فــرانـكـفــورت – ألمانيا
خالل األسبوع الجاري.
ومـ ـع ــروف أن صـ ـن ــدوق  ETFتم
إدارج ــه خــال الفترة الماضية في
سوق لندن وبورصة إيطاليا.
وت ـهــدف م ـبــادرة شــركــة الكويت
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ل ــاس ـت ـث ـم ــار
بمشاركتها في الصندوق المرتقب
فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـ ــدخ ـ ــول لـ ــه  10م ــاي ــو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،إلـ ـ ــى أن تـ ـض ــع ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة األس ـ ـ ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وج ـ ـ ـ ــذب أن ـ ـ ـظـ ـ ــار ك ـب ــار
المستثمرين والصناديق األخــرى
اليها.

الدوالر يرتفع مع انحسار
تقلبات سوق الصرف
استمر الــدوالر قــرب أعلى مستوياته في  3أسابيع أمــس ،في ظل
انـحـســار تقلبات ال ـســوق ،وال ــذي ع ــزز الـطـلــب عـلــى األص ــول العالية
المخاطر.
ونما الطلب على األصــول المقومة بالعملة األميركية مع ارتفاع
عوائد سندات الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات ،أكثر من  20نقطة
أساس على مدى األسابيع األربعة األخيرة إلى أعلى مستوياتها في
شهر.
واتسمت تحركات األسعار بالهدوء عموما مع إعادة فتح األسواق
المالية بعد عطلة عيد القيامة.
وصعد مؤشر الدوالر ،الذي يقيس قوة العملة األميركية مقابل ستة
منافسين رئيسيين ،إلى  ،97.39مقتربا من ذروة  2019البالغة 97.71
والمسجلة أوائل مارس.
وقـ ــال أورل ـي ــخ لــوخـتـمــان مــديــر اسـتــراتـيـجـيــة س ــوق ال ـص ــرف في
كومرتس بنك "نحن في سوق ضيق النطاق ،والصورة األوسع نطاقا
أكثر إيجابية للدوالر قياسا إلى اليورو بعد بيانات مؤشر مديري
مـشـتــريــات الـقـطــاع الـصـنــاعــي لمنطقة ال ـيــورو الـتــي ج ــاءت ضعيفة
األسبوع الماضي".
وأظهرت بيانات صدرت ،الليلة الماضية ،تراجع مبيعات المنازل
األميركية القائمة أكثر من المتوقع في مارس .وتصدرت أرقام مبيعات
المنازل الجديدة في وقت الحق امس ،وقد تعطي مؤشرا على حالة
االقتصاد األميركي .وتحرك الدوالر تحركا ضئيال فحسب مقابل اليورو
والجنيه االسترليني ،حيث تراجعت العملة الموحدة إلى  1.1243دوالر،
وزاد االسترليني إلى  1.2986دوالر.

و فــي التفاصيل ،تعود مشاركة
شركة األوســط للستثمار (كميفك)
في الصندوق من خالل قيام شركة
 HANetfالبريطانية المتخصصة
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء ص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
المتداولة ( )ETFبالتعاون مع شركة
 ( FTSE Russellك ـم ــد ي ــر ا ل ـمــؤ شــر)
وشــركــة الـكــويــت وال ـشــرق األوس ــط
لالستثمار المالي  -كميفك ( كــراع
رئيس ومستشار استثمار ثانوي)
بإنشاء أول صندوق متداول ()ETF
يتبع مؤشر FTSE Kuwait All-Cap
 15 Cappedفي المئة يستثمر في
أسهم الشركات الكويتية المتوقع
إدراجها ضمن المؤشرات العالمية
ل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة)FTSE Russell
.S&P Dow Jones (MSCI
وعـ ـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل قـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر
التنفيذي لمجموعة إدارة األصول
في شركة الكويت والشرق األوسط

لالستثمار المالي (كميفك) أحمد
الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح خـ ـ ـ ــاص لـ ـ
"الجريدة" ،إن "األوســط" بتاريخها
االس ـت ـث ـمــاري ال ـعــريــق نـجـحــت في
نـ ـس ــج هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوعـ ـه ــا ،وقـ ـ ــد تـ ــم بـ ـنـ ـج ــاح إدراج
وح ــدات الصندوق فــي ســوق لندن
المالي في  16أبريل وفــي بورصة
إيطاليانا بمدينة رومــا اإليطالية
بتاريخ  17الـجــاري ،حيث سجلت
وحــدات الصندوق ارتفاعا بنسبة
 1.96بــالـمـئــة ف ــي أول ي ــوم ت ــداول
بـســوق لـنــدن الـمــالــي بسعر 8.004
دوالر وسـعــر  7.028ي ــورو فــي أول
يوم تداول ببورصة إيطاليانا ،وإن
سعر وحــدة الصندوق كما في 22
الجاري تعادل  7.89دوالر.
وذكر الفهد أن حمالت التسويق
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــت ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ش ـه ــدت
اهـتـمــا مــا كـبـيــرا م ــن المستثمرين

األجانب لالستثمار في الصندوق،
وتم تحديد موعد التدشين الرسمي
لــإدراج مع افتتاح جرس تداوالت
سوق لندن المالي بتاريخ  10مايو
.2019
ويعتبر صندوق KMEFIC FTSE
 Kuwait Equity UCITS ETFأول
ص ـن ــدوق مـ ــدرج ف ــي أس ـ ــواق الـمــال
األوروبـ ـ ـي ـ ــة يـسـتـثـمــر ف ــي األوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة،
ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية
الموحدة ألسواق االتحاد األوروبي
وتعهدات االستثمار الجماعي في
األوراق الـمــالـيــة الـقــابـلــة للتحويل
" "UCITSويتبع الـصـنــدوق مؤشر
 FTSE Kuwait All-Capفــي المئة
 ،Capped Index 15وبـهــذا يحقق
الصندوق الحل األمثل للمستثمرين
األجــانــب ،ليمكنهم مــن االستثمار
فــي أسهم الـشــركــات الكويتية بكل

«التجارة» :تعديل قرار تنظيم
المعارض العقارية
أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون الـخــدمــات خــالــد الــروضــان،
قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم  639لسنة
 2017الخاص بتنظيم المعارض العقارية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة ،في بيان،
إن القرار يتضمن بالنسبة للعقار الخارجي
س ــام ــة ك ــل م ـس ـت ـن ــدات ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـخــاصــة
بــالـعـقــار ال ـم ـعــروض ،وص ـحــة التصديقات
الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة
مقر العقار.
وأوضحت الوزارة أن القرار شدد على خلو
العقار الخارجي المعروض من أي مخالفات
او مطالبات مالية او مستحقات حكومية أو
أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل
الملكية ،الى جانب اهمية صالحية االرض
الفضاء المعروضة للبناء عليها ،وإمكانية
اس ـت ـخ ــراج ال ـت ــراخ ـي ــص ال ــازم ــة ل ــذل ــك من
الجهات الرسمية بدولة المقر.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـع ـق ــار ال ــداخـ ـل ــي ،قــالــت
الوزارة ان القرار الجديد يشدد على ان يكون

االقرار المقدم من المحامي متضمنا مطابقة
البناء القائم للمخططات الصادرة عن بلدية
الكويت ،وعدم وجود مخالفات على العقار
تحول دون تسجيله.
وأش ــارت الــى مــا نــص عليه الـقــرار بشأن
خلو العقار الــداخـلــي مــن الحقوق العينية
(أصـلـيــة وتـبـعـيــة) كــالــرهــن واالم ـت ـيــاز ،وأي
مستحقات او مديونيات رسمية او خاصة،
وكذلك خلو العقار من اي قيود أو إجراء ات
قانونية كالحجز والمنع من التصرف.
وبينت ان ال ـقــرار نــص فــي مــادتــه األولــى
على ان يضاف إلى احكام المادة الخامسة
من القرار الوزاري رقم  639لسنة  2017تحت
رقم  8الفقرة اآلتي نصها« :تقديم إقــرار من
محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين
الكويتية».
وأشارت الــوزارة الى ان القرار الذي حمل
رقم  2019/224جاء بالتنسيق والتعاون مع
جمعية المحامين الكويتية ،مشيدة بجهود
الجمعية وإسهاماتها في هذا الشأن.

سـ ـه ــول ــة وم ـ ــرون ـ ــة،
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
الـنـمــو الـمـتــوقــع في
االقتصاد الكويتي.
إن شركة الكويت
وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
لالستثمار المالي
– كـ ـمـ ـيـ ـف ــك ت ــؤ م ــن
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي
ً
تتخذها حاليا هيئة أسواق المال
وش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،وال ـتــي
ســاه ـمــت ب ــا ش ــك ف ــي خ ـلــق بيئة
ج ــاذب ــة لــاس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة،
ً
وانطالقا من استراتيجية "كميفك"
ف ــي ت ـق ــدي ــم ك ــل م ــا ه ــو ج ــدي ــد مــن
خ ــدم ــات وم ـن ـت ـج ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
لعمالئها وجمهور المستثمرين،
فقد حــر صــت "كميفك" على تقديم
ما هو موائم وداعم لتوجهات هيئة

«بتكوين» تقفز %4.5
لتتجاوز  5600دوالر
ق ـ ـفـ ــزت الـ ـعـ ـمـ ـل ــة االفـ ـت ــراضـ ـي ــة
(بـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن) أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
مستوياتها فــي  6أش ـهــر ،دافـعــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة األص ـ ـغـ ــر
لـ ـلـ ـصـ ـع ــود م ـ ـع ـ ـهـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا عـ ـ ــزاه
ال ـم ـت ـع ــام ـل ــون وال ـم ـح ـل ـل ــون إل ــى
ع ـ ــوام ـ ــل ف ـن ـي ــة ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب أنـ ـب ــاء
محفزة.
وص ـعــدت الـعـمـلــة االفـتــراضـيــة
األولى واألكبر بما يصل إلى 4.5
في المئة ،في المعامالت المبكرة
لتتجاوز  5600دوالر فترة وجيزة،
المسة ذروتها منذ  18نوفمبر.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـعـ ـم ــات
المشفرة الرئيسية األخــرى التي
تميل لمحاكاة تحركات "بتكوين"
مثل إيثريوم واكس.آر.بي.
وص ـ ـعـ ــدت "ب ـت ـك ــوي ــن"  3.1فــي
المئة ،في أحدث سعر لها .وزادت
العملة أكثر من  35في المئة ،في
أبريل ،وتضمن ذلــك قفزة  20في
المئة ،أث ــارت حيرة المتعاملين،
وسلطت الضوء على أوجــه خلل
في أسواق العملة المشفرة.

أس ـ ــواق ال ـم ــال وب ــورص ــة ال ـكــويــت،
خ ــاص ــة ت ـلــك ال ـط ـمــوحــات الــرام ـيــة
الس ـت ـق ـط ــاب اس ـت ـث ـم ــارات ج ــدي ــدة
إق ـل ـي ـم ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،وه ـ ــو تـمـكـيــن
المستثمرين األجانب من االستثمار
فــي بــورصــة الـكــويــت بـكــل سهولة
وم ـ ــرون ـ ــة مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذا ال ـم ـن ـتــج
االستثماري الجديد.

الذهب يتراجع مع قوة األسهم
رغم دعم عقوبات إيران
تراجع الذهب أمس ،حيث حفزت قوة األسهم شهية
المخاطرة لــدى المستثمرين ،مما خفف أ ثــر الدعم
الناتج عن تحرك واشنطن إلنهاء إعفاء ات عقوبات
النفط المفروضة على إيران.
وفي الساعة  0557بتوقيت غرينتش ،كان السعر
الفوري للذهب منخفضا  0.2في المئة إلى 1272.66
دوالرا لــأوق ـيــة (األون ـ ـصـ ــة) .وف ـق ــدت ع ـق ــود الــذهــب
األميركية اآلجلة  0.2في المئة أيضا ليسجل السعر
 1274.60دوالرا لألوقية.
وقــالــت مــارغــريــت يانغ المحللة لــدى "ســي.ام.ســي
ماركتس" في سنغافورة "الذهب يحاول حاليا العثور
على قــاع لألجل القصير حــول مستوى 1275-1274
دوالرا لألوقية ،خصوصا فــي ظــل استمرار صعود
أسواق األسهم".
وفــي الـمـعــادن األخ ــرى ،انخفضت الفضة  0.2في
المئة إلى  14.95دوالرا لألوقية .وصعد البالتين 0.2
في المئة إلــى  897.37دوالرا لألوقية ،بعد أن سجل
ذروته في أسبوعين عند  911.75دوالرا خالل الجلسة
السابق ة.
وارتفع البالديوم  0.1في المئة إلى  1386.72دوالرا
لــأوق ـيــة ،بـعــد أن فـقــد م ــا يـصــل إل ــى  3.5ف ــي الـمـئــة،
ليسجل  1373دوالرا في الجلسة السابقة.
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ً
«عمومية» الشركة وافقت على توزيع  %15أرباحا نقدية
أشرف عجمي

ذكر الراشد أن صافي أرباح
الشركة للسنة المنتهية في
 2018/12/31بلغ 7.9
دينار ،وربحية السهم
ماليين ً
 11.14فلسا.

 7.9ماليين دينار
صافي أرباح
«أسمنت الكويت»
عن 2018

ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شركة «أسمنت الكويت» راشد
الـ ـ ــراشـ ـ ــد ،إن الـ ـش ــرك ــة حـقـقــت
العديد من اإلنجازات ،وحظيت
بمكانة مرموقة ،وسمعة طيبة
بــاع ـت ـبــارهــا إح ـ ــدى ال ـشــركــات
الصناعية الرائدة في الكويت،
لتأمين احتياجات ا لـبــاد من
ً
األس ـ ـم ـ ـنـ ــت ،وم ـ ـ ـثـ ـ ــاال ي ـح ـتــذى
ً
ً
محليا وإقليميا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــراشـ ـ ـ ــد خ ـ ــال
عمومية الـشــركــة ،الـتــي عقدت
أم ــس ،أن الشركة ساهمت في
تأمين احتياجات المواطنين
والـ ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة
واإلس ـكــان ـيــة وال ـص ـنــاع ـيــة من
األسمنت البورتالندي العادي،
والمقاوم للكبريتات نوع رقم
( )5واألس ـم ـن ــت ال ـبــورتــانــدي
األب ـ ـيـ ــض ،ومـ ـ ــادة  GGBSذات
المواصفات الخاصة المطلوبة
بـشـكــل أس ــاس ــي ف ــي كـثـيــر من
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ـن ـمــويــة ،وقــد
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة خـ ــال
ع ــام  2018أن تحقق مبيعات
مماثلة لعام  2017على الرغم
م ـمــا ت ـعــرضــت ل ــه خ ــال ال ـعــام
الماضي.
وأوض ـ ـ ــح أن ص ــاف ــي أربـ ــاح
ال ـشــركــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة في

 2018/12/31بلغ  7.9ماليين
ديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ،ورب ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـسـ ـه ــم
ً
 11.14ف ـل ـس ــا ،وب ـل ــغ إج ـمــالــي
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات  301.9م ـل ـيــون
دينار ،إذ بلغت االحتياطيات
ً
 108.8مــايـيــن دي ـن ــار ،مشيرا
إلى أن إجمالي حقوق الملكية
ل ـل ـش ــر ك ــة ب ـل ــغ  193.1م ـل ـيــون
دينار ،وبلغـت األرباح المرحلة
ً
 21.8مليونا.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ــراش ـ ــد أن مـحـطــة
تـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع األس ـ ـم ـ ـنـ ــت
السائب (العادي والمقاوم ،)5/
ا ل ـم ـم ـلــو كــة لـلـشــر كـ ــة بمنطقة
الشعيبة الصناعية الغربية
ميناء عبدالله ،بطاقة تشغيلية
ً
 6000ط ـ ــن يـ ــو م ـ ـيـ ــا وا صـ ـل ــت
مسيرتها الناجحة وتقدمها،
إذ تجاوزت مبيعاتها وللعام
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي حــاجــز
المليون طــن ســاعــد على ذلك
ان ـت ـظ ــام ال ـع ـم ــل ف ــي الـمـحـطــة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ل ـت ـم ـك ـي ــن ذوي
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـم ـس ـت ـع ـج ـل ــة مــن
ت ـس ـل ــم احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم ألن ـه ــا
خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــواب ـ ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
لمنطقة الشعيبة إ ل ــى جانب
أعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة الـمـنـتـظـمــة
آلالت ومـعــدات المحطة ،لرفع
كفاء تها وتحسين األداء دون

أن يــؤثــر ذل ــك عـلــى العمليات
التشغيلية واإلنتاجية.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ت ــول ــي
ً
ً
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا خـ ـ ــاصـ ـ ــا ب ـت ـط ــوي ــر
منتجاتها لتلبي احتياجات
الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي وال ـخ ــارج ــي
من كل أنواع األسمنت بجودة
ومــواصـفــات عالية إذ حصلت
بتاريخ  2018/12/6على شهادة
ص ــادرة عــن المعهد األميركي
للبترول ( )APIتتيح لها إنتاج
إسـ ـمـ ـن ــت آبـ ـ ـ ــار ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول Oil
 well cementذو المواصفات
الخاصة الستخدامه في حقول
الـنـفــط وال ـخ ــدم ــات الـبـتــرولـيــة
ليكون هذا النوع من األسمنت
إض ـ ــاف ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـم ـج ـم ــوع ــة
منتجات الشركة.

شركة الشويخ لألسمنت
وفـيـمــا يتعلق بـنـشــاط فــرع
ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ل ــإس ـم ـن ــت
(ش.م.ك.م) ك ـ ـسـ ــارة ا ل ـش ــو ي ــخ
ب ــإم ــارة الـفـجـيــرة فــي اإلم ــارات
العربية المتحدة لفت إلى تأثر
إن ـتــاج ومـبـيـعــات الـكـســارة من
«الـصـلـبــوخ والـحـجــر الـجـيــري
بمختلف قياساته ،هــذا العام
ب ـس ـب ــب ت ــدن ــي ال ـط ـل ــب بـشـكــل

ً
الراشد مترئسا «العمومية»
كبير وزيــادة المعروض منها
ف ــي الـ ـس ــوق اإلم ـ ــارات ـ ــي ،كــذلــك
انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار ال ـب ـي ــع مــن
ال ـك ـســارات الـعــديــدة المنافسة
بـشـكــل كـبـيــر ،إل ــى جــانــب عــدد
مــن الـعــوامــل األخ ــرى ،مما أثر
عـلــى سـعــر تكلفة إن ـتــاج الطن
وقلة الطلب في السوق المحلي
واألســواق الخارجية ،مما أدى
إلـ ـ ــى إنـ ـخـ ـف ــاض ح ـج ــم إن ـت ــاج

ومبيعات الكسارة مقارنة مع
عام .2017

أمواج الدولية العقارية
وب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــراشـ ـ ــد أن ش ــرك ــة
أمواج الدولية العقارية تمكنت
خ ــال ع ــام  2018مــن تحقيق
نتائج ُمرضية مــن أنشطتها
في إدارة عقار بيت األسمنت

وإشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ك ـ ــام ـ ــل الـ ـ ــوحـ ـ ــدات
اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة ،وم ـ ــن أنـشـطـتـهــا
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ف ـ ــي م ـح ــاف ــظ
وصناديق استثمارية محلية
وخ ــارجـ ـي ــة (الـ ـك ــوي ــت ،ودول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
والواليات المتحدة األميركية
والـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة) تحظى
بسمعة عالية وأداء قوي بما
ي ـع ـك ــس تـ ــوجـ ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي

تنويع محفظتها االستثمارية
لتقليل المخاطر.
وواف ـ ـقـ ــت ع ـمــوم ـيــة ال ـشــركــة
على كافة بنود جــدول األعمال
وأبرزها الموافقة على توصية
مجلس اإلدارة بـتــوزيــع أرب ــاح
نقدية بواقع  15في المئة كما
ً
ان ـت ـخ ـبــت ال ـع ـم ــوم ـي ــة مـجـلـســا
ً
جديدا إلدارتها للسنوات الثالث
المقبلة.

«هواوي» :مستويات إقبال عالية بالكويت «زين» تختتم شراكتها االستراتيجية
للملتقى اإلعالمي العربي
في أعقاب فعالية المبيعات
أك ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي ألع ـ ـمـ ــال
المستهلكين التزامها الراسخ بالتحسين
ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـ ـجـ ــودة واألداء
وال ـت ـص ـم ـيــم ،م ــع اه ـت ـم ــام خـ ــاص بتغيير
تصورات وآفاق تجربة التصوير باستخدام
الهاتف المحمول ،من خالل سلسلة هواتف
 HUAWEI Pالرائدة.
ً
ً
وش ـهــدت المجموعة إق ـبــاال كـبـيــرا على
شراء هواتف السلسلة الجديدة في أعقاب
ح ــدث «الـحـجــز الـمـسـبــق» ال ــذي أقــامـتــه في
مـتـجــر تـجــربــة هـ ــواوي بـمـجـمــع األف ـن ـيــوز،
حيث قدم هذا الحدث للعمالء فرصة حجز
إصدارهم المفضل من هواتف .P30 Pro
وقبل حدث الحجز المسبق ،قامت هواوي
بتنظيم فعالية مبيعات يوم  11أبريل ،2019
ً
مـعـلـنــة ال ـيــوم األول لبيع هــواتــف سلسلة
 Huawei P30ف ــي مـتـجــر تـجــربــة ه ــواوي
التابع لها.
وأشـ ـ ـ ـ ــادت ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة ل ـج ــوائ ــز
الصور التقنية الصحافية ( )TIPAبهاتف
 Huawei P30 Proكأفضل المنتجات لعام
 ،2019ومنحته جائزة «أفضل هاتف ذكي
للتصوير الفوتوغرافي».
وفي إطار التأكيد على استهداف جميع
المهتمين بوسائل ا لـتــوا صــل االجتماعي
على وجه التحديد ،وجهت مجموعة هواوي

لقطة جماعية
ً
ألعـمــال المستهلكين دع ــوة أليـقــونــة عالم
األزياء ،آسيا الفرج والممثلة المبدعة فرح
الهادي ،حيث تفاعلت كلتاهما بشكل كبير
مع الجمهور الموجود في مجمع األفنيوز،
وق ــام ـت ــا بـتـغـطـيــة ال ـفــاع ـل ـيــة ع ـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي.
وبهذه المناسبة ،قــال جيسون جيانغ،
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمـجـمــوعــة ه ـ ــواوي ألعـمــال
المستهلكين في الكويت« :غمرتنا السعادة

في مجموعة هــواوي ألعمال المستهلكين
لرؤية حماس الجماهير في دولة الكويت،
كما أننا فخورون جدا بمستويات اإلقبال
الكبيرة التي شهدها إطالق سلسلة هواتف
 .Huawei P30 Seriesو س ـن ــوا ص ــل بــذل
الجهود والعمل دون كلل أو ملل لتزويد
عـمــائـنــا بــالـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـقــدمــة الـتــي
يتوقون المتالكها».

اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـم ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ــراك ـ ـت ـ ـهـ ــا
االسـتــراتـيـجـيــة للملتقى اإلعــامــي العربي
بنسخته الـ ــ ،16وال ــذي انطلق تحت شعار
«اإلعـ ـ ـ ــام ...مـتـغـيــرات ال ـص ـنــاعــة» ف ــي مــركــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي ،تحت رعاية
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
وذكـ ــرت ال ـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن
مـمـثــل سـمــو رئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وزيــر
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،واألمـيــن الـعــام للملتقى اإلعالمي
ال ـعــربــي مــاضــي ال ـخ ـم ـيــس ،كــرمــا الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـلـعــاقــات واالت ـص ــاالت فــي زيــن
ال ـكــويــت ول ـي ــد الـخـشـتــي ع ـلــى ش ــراك ــة زيــن
االستراتيجية للملتقى ،التي استمرت هذا
العام للسنة الثامنة على التوالي ،بحضور
نخبة من الوزراء واإلعالميين والشخصيات
الـبــارزة على مستوى الوطن العربي خالل
حفل افتتاح الملتقى.
وب ـي ـن ــت أن ش ــراك ـت ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
للملتقى اإلعالمي العربي تأتي من منطلق
ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل وتـ ـع ــزي ــز مـخـتـلــف
الجوانب اإلعالمية والثقافية داخل المجتمع،
فالشركة فـخــورة بأنها شــريــك رئيسي في
ن ـجــاح ه ــذا الملتقى األبـ ــرز مــن نــوعــه على
مستوى المنطقة العربية ،خاصة أن «زين»

«فالي دبي» تطلق رحالتها إلى سوتشي الروسية
أع ـل ـن ــت «فـ ـ ــاي دبـ ـ ــي» إط ــاق
ر حــا تـهــا المنتظمة ا ل ــى مدينة
سـ ــوت ـ ـشـ ــي ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ــوف ــر
بــذلــك رحــات مباشرة بين دبي
وهــذه المدينة ،بمعدل رحلتين
اسبوعيا يومي االثنين والجمعة.

وستنطلق رحــات فالي دبي
إلى سوتشي في  7يونيو ،2019
لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية
وخليجية توفر رحالت مباشرة
الى هذه المدينة.
بهذه المناسبة ،قــال الرئيس

ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة فـ ـ ــاي دب ــي
غ ـ ـيـ ــث الـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــث« :يـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـسـ ــوق
ال ــروس ــي أح ــد أســواق ـنــا الـهــامــة،
ونـحــن س ـعــداء بــإعــان رحالتنا
المباشرة إ لــى مدينة سوتشي،
والتي ستعمل على تعزيز حركة

التجارة والسياحة والسفر بين
البلدين ،مازلنا ملتزمين بفتح
واسـتـكـشــاف األسـ ــواق الـجــديــدة
غير المخدومة ،وتوفير خيارات
أكثر للسفر إلى دبي وما بعدها،
عبر أحد أكبر مراكز الطيران في
العالم».
وت ـخ ــدم «فـ ــاي دبـ ــي» الـســوق
ال ــروس ــي مـنــذ ع ــام  ،2010وهــي
تــوفــر للمسافرين مــن اإلم ــارات،
وع ـب ــر شـبـكـتـهــا ال ـم ـش ـتــركــة مع
طـيــران االمـ ــارات ،وص ــوال أسهل
ل ـم ــوس ـك ــو وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ــدن
الروسية مثل ايكاترينبرغ.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس أول
للعمليات الـتـجــاريــة والـتـجــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي «فـ ـ ــاي دب ــي»
جـيـهــون اي ـف ـنــدي« :واثـ ـق ــون بــأن
خــدمــات ـنــا ال ـعــال ـيــة وال ـمــوثــوقــة

ومعايير الــراحــة المتوفرة على
هـ ــذه ال ــرح ــات ال ـم ـب ــاش ــرة ،إلــى
جــانــب ال ـت ـغ ـي ـيــرات األخ ـي ــرة في
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـت ــأشـ ـي ــرة ل ـل ــروس
والمواطنين اإلمــاراتـيـيــن الذين
يـ ــزورون كــا الـبـلــديــن ،ستجعل
هذه المدينة السياحية الواقعة
عـلــى ســاحــل الـبـحــر األسـ ــود في
روسيا خيارا مثاليا للمسافرين».
وتـ ـع ــد س ــوت ـش ــي واحـ ـ ــدة مــن
ال ـم ــراك ــز الـسـيــاحـيــة ال ـهــامــة في
روسيا ،وتقع على ساحل البحر
االسـ ـ ــود ،وت ـش ـت ـهــر بـشــواطـئـهــا
وغــابــاتـهــا وجـبــال الـقــوقــاز ،كما
أن ـهــا اسـتـضــافــت دورة األل ـعــاب
األولمبية الشتوية لعام ،2014
وهـ ـ ـ ــي م ـ ــوط ـ ــن لـ ـبـ ـع ــض أفـ ـض ــل
ال ـم ــراف ــق ل ـم ـمــارســة ال ــري ــاض ــات
الشتوية.

الجبري والخميس ُي ّ
كرمان الخشتي
م ــن ال ـمــؤس ـســات االق ـت ـصــاديــة ال ــرائ ــدة في
القطاع الخاص الكويتي ،ولما لهذا الجانب
مــن تأثير كبير على المؤسسات واألف ــراد،
والذي تقوم الشركات من خالله بالتواصل
مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.
وأضــافــت أن النسخة الـ ــ 16مــن الملتقى
ش ـهــدت ه ــذا ال ـع ــام م ـشــاركــة أك ـثــر م ــن 250
إعالميا عربيا و 150طالبا وطالبة من كليات
اإلعالم العربية المختلفة ،وشمل تنظيم 12

جلسة حوارية وورش عمل وندوات وحوارات
مفتوحة بتواجد كبار المسؤولين من الدول
العربية ،منهم وزراء خارجية ووزراء إعالم
ومالك المؤسسات اإلعالمية العربية وكبار
مسؤوليها ،إضافة إلى نخبة من اإلعالميين
والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين،
إلــى جــانــب األكــاديـمـيـيــن وأســاتــذة اإلع ــام،
ف ـض ــا ع ــن اخ ـت ـي ــار عـ ـم ــان ك ـض ـيــف ش ــرف
لفعاليات الملتقى هذا العام.

١٦
اقتصاد
اتحاد الفنادق :نأسف لعدم مشاركة «السياحة» في «سوق السفر»
ةديرجلا
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جدد بالتزكية لمجلس إدارته برئاسة النفيسي
أعاد اتحاد أصحاب الفنادق مجلس إدارته
لوالية جديدة ،خالل الجمعية العمومية التي
عقدها االتـحــاد ،وتخللها بحث مستجدات
وشؤون القطاع.
و تــم التجديد بالتزكية لمجلس اإلدارة،
بــرئــاســة غـ ــازي الـنـفـيـســي ،ون ــائ ــب الــرئـيــس
فيصل النصف ،وعضوية جواد بوخمسين،
وعبداإلله معرفي ،وإبراهيم الغانم ،وسعود
البشارة ،وخالد المشعان.
واكد النفيسي ،في تصريح صحافي عقب
االجتماع ،مواصلة االتحاد بذل كل المساعي
والجهود الالزمة لمواكبة ما يشهده القطاع
الفندقي فــي الـبــاد مــن توسع ومــا ينتظره
من آفاق واعدة.

وأش ـ ــار إل ــى االج ـت ـم ــاع ــات ال ـت ــي يـعـقــدهــا
االتـحــاد لهذا الـغــرض مــع الجهات المعنية
في الدولة ،خاصة أن الدولة نفسها تتجه إلى
إقامة مشاريع سياحية عمالقة ،مما يقتضي
وجود أطر للتنظيم والترويج والتنسيق بين
الفاعلين فــي مـجــاالت السياحة والضيافة،
مما يتطلب أكثر من أي وقت مضى اإلسراع
فــي اسـتـحــداث هيكلية تـشــرف وتــرعــى هــذا
القطاع».
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ج ــدد النفيسي «مطلب
االتحاد والقطاع الخاص عموما بإنشاء هيئة
عامة عليا للسياحة ،لتولي رســم ومتابعة
ش ــؤون الـسـيــاحــة فــي الـكــويــت والـعـمــل على
تطويرها وتنميتها».

وأع ــرب عــن أسفه «ألن الجهود المبذولة
لدى الجهات الحكومية لم تعط ثمارها حتى
اآلن لجهة ض ــرورة وج ــود آلـيــة أو مرجعية
رسمية عليا ودائمة تتولى االهتمام اليومي
واالس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـه ــذه ال ـج ــوان ــب ،ك ـمــا هو
الحال في جميع دول العالم والدول الشقيقة،
وهـ ـ ــذا الـ ـت ــأخ ــر يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـح ـمــل ال ـق ـطــاع
الخاص الفندقي والسياحي الكويتي كامل
المسؤولية ،من حيث االستثمار والتخطيط
والمتابعة والترويج وتحمل النتائج وحيدا».
في شأن متصل ،أعرب النفيسي عن «أسف
االت ـحــاد الـشــديــد ل ـقــرار قـطــاع الـسـيــاحــة في
وزارة اإلع ــام عــدم الـمـشــاركــة والتغيب عن
مـعــرض س ــوق الـسـفــر الـعــربــي فــي دب ــي هــذا

• ذروة الكارثة ستكون في  2020بحجم مطالبات  50مليون دينار
• يجب إيجاد حلول عاجلة حتى ال نجد أنفسنا أمام شركات نصب تأميني
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـتــأم ـيــن
يوسف الحربي أن التحذيرات
التي أطلقها قبل عامين ،بشأن
كارثة سيشهدها قطاع التأمين
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ت ـح ـق ـق ــت ب ــال ـف ـع ــل،
وظهرت آثارها جلية في الوقت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــرارات وزارة
الـتـجــارة األخ ـيــرة فيما يتعلق
بشركات التأمين الورقية التي
أنهكت القطاع التأميني لعدم
تمتعها بالمالءة المالية.
وشدد الحربي ،خالل مؤتمر
صحافي على هامش الجمعية
العمومية العادية للشركة ،على
أن شــركــات الـتــأمـيــن الملتزمة
ق ــان ــون ـي ــا ،والـ ـت ــي ت ـع ـمــل وف ــق
أسس فنية واضحة ،طالها األثر
السلبي جــراء دخــول الشركات
الــورقـيــة للسوق وممارساتها
غير الفنية أو القانونية ،مما
أضاع حقوق الشركات الملتزمة
والتي لم تجد حماية من الدولة.

ول ـف ــت إل ــى أن س ـم ــاح وزي ــر
الـ ـتـ ـج ــارة الـ ـس ــاب ــق واإلدارات
السابقة لقطاع التأمين بالوزارة
بـتــرخـيــص شــركــات دون الحد
األدنـ ــى الـمـطـلــوب ل ــرأس الـمــال
فــي قـطــاع الـتــأمـيــن ،تسبب في
تعميق األزم ــة ،إذ ال يكفي هذا
المبلغ للوفاء بأي مطالبات قد
تتعرض لها تلك الشركات التي
ت ـطــرح وثــائــق تــأمـيــن س ـيــارات
ضد الغير بأسعار متدنية جدا،
ج ــاء بعضها بقيمة أق ــل مــن 3
دنــانـيــر ،وهــو األمــر الــذي يؤثر
ف ــي م ـطــال ـبــات ش ــرك ــات تــأمـيــن
حقيقية ذات م ــاء ة مــالـيــة في
السوق.
وقــال إن السماح بترخيص
تـلــك ال ـشــركــات يـعـتـبــر ســرقــات
مرخصة من قبل الدولة ،ألن تلك
الشركات تتالعب بالسوق ،من
خالل سياسات حرق األسعار،
وبيع وثائق ورقية دون تغطية
تــأمـيـنـيــة حـقـيـقـيــة ،ف ـضــا عن

تطاول تلك الشركات على المال
العام ،إذ إن إحداها استحوذت
على ما يناهز  40في المئة من
الــوثــائــق ،بما يـعــادل  530ألفا،
كـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن تـســدد
رسوما على اثرها قدرها 265
ألــف ديـنــار ،لكنها ســددت فقط
نحو  30ألفا تقريبا.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي رئـ ـي ــس
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزراء ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
والتجارة والعدل بإيجاد حلول
عــاجـلــة ل ــأزم ــة« ،ح ـتــى ال نجد
أن ـف ـس ـنــا أمـ ـ ــام ش ــرك ــات نـصــب
ت ــأم ـي ـن ــي عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار ش ــرك ــات
النصب ال ـع ـقــاري» ،متوقعا أن
ذروة هذه األزمة ستكون في عام
 ،2020بحجم مطالبات متوقع
يصل إلى  50مليون دينار.
وأشـ ــار ال ـحــربــي إل ــى وجــود
مفارقة يشهدها السوق حاليا،
تتمثل فــي أن إح ــدى الشركات
الـ ــورق ـ ـيـ ــة ت ـق ــدم ــت إلـ ـ ــى وزارة
العدل بطلب تصفية ،ومازالت

غازي النفيسي

«وثاق» %36 :نمو أقساط التأمين
التكميلي «الشامل» في الربع األول

الحربي :سوق التأمين يعاني السرقات
تمارس حرق األسعار بالسوق،
وتصدر وثائق تأمينية ،األمر
الذي يشير إلى أن تلك الشركات
لديها نية مبيتة لسحب أكبر
ق ـ ـ ــدر م ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ل ـح ـس ــاب ـه ــا دون
وجــود تغطية تأمينية ،فضال
عن عدم سداد رسوم الدولة.
وطـ ــالـ ــب وزيـ ـ ـ ــري ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة بـ ـ ــإجـ ـ ــراء م ـطــاب ـقــة
ســوقـيــة ل ـل ـس ـيــارات الـمــرخـصــة
في  ،2015لمعرفة حجم األموال
ال ـم ـخ ـت ـل ـســة ،والـ ـت ــي ل ــم تـســدد
للدولة ،كما طالب وزيــر العدل
بالتنسيق مع رئيس المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء إليـ ـج ــاد حــل
لـمــديــونـيــات شــركــات التأمين،
بـ ـحـ ـي ــث ي ـ ـتـ ــم تـ ـقـ ـلـ ـي ــص فـ ـت ــرة
الـتـقــاضــي ل ـمــدة  4أش ـهــر على
أقصى تقدير بدال من  3سنوات
لتفادي الخسائر الفادحة.
ون ـف ــى م ــا ت ـ ــردد ع ــن وج ــود
عمليات غسل أمــوال في قطاع

الـ ـع ــام ،ل ـمــا ف ــي ذل ــك م ــن ان ـت ـقــاص لـحـضــور
وتـمـثـيــل الـكــويــت فــي ال ـم ـعــرض ،خــافــا لما
جــرت عليه الـعــادة منذ  17سـنــة ،حيث كان
القطاع الحكومي يحرص على التعاون معنا
كــاتـحــاد أصـحــاب ف ـنــادق ،ون ـشــارك معا في
هــذا المعرض المصنف مــن أهــم المعارض
العالمية واإلقليمية للسياحة».
تجدر اإلشــارة إلى مشاركة أكثر من 140
دولـ ــة ف ــي م ـع ــرض «سـ ــوق ال ـس ـفــر ال ـعــربــي»،
الـ ــذي ي ـقــام ف ــي دب ــي م ــن  28ال ـج ــاري إل ــى 1
مايو المقبل ،بينها جميع الدول الخليجية
والعربية ،مع توقع  39ألف زائر متخصص
بـقـطــاع الـسـفــر وم ـس ــؤول حـكــومــي وممثلي
وسائل إعالمية.

«نيسان» الكويت كرمتها خالل حفلها السنوي العاشر

يوسف الحربي

الـتــأمـيــن ،مـشــددا على أن عــددا
من الشركات مقبلة بالفعل على
اإلفــاس ،وطالب بإنشاء هيئة
ل ـلــرقــابــة ع ـلــى ال ـتــأم ـيــن أس ــوة
ببقية الدول.

قــالــت شــركــة وث ــاق للتأمين
الـ ـتـ ـك ــافـ ـل ــي إن أعـ ـ ـ ـ ــداد وث ــائ ــق
ال ـتــأم ـيــن الـتـكـمـيـلــي (ال ـشــامــل)
حـقـقــت ن ـم ــوا مــرض ـيــا ف ــي عــام
 2018قاربت  ،%30مقارنة بعام
 ،2017كما تجاوز نمو أقساط
ال ـتــأم ـيــن الـتـكـمـيـلــي (ال ـشــامــل)
 %36فــي الــربــع األول مــن هــذا
العام عن ذات الفترة من .2018
جــاء ذلــك فــي بـيــان صحافي
ل ـل ـشــركــة ،بـمـنــاسـبــة تـكــريـمـهــا
مـ ـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـ ــرا مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ش ـ ــرك ـ ــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ال ـب ــاب ـط ـي ــن ،ال ــوك ـي ــل الـمـعـتـمــد
لسيارات «نيسان» في الكويت،
خ ــال حـفــل «ن ـي ـســان» الـسـنــوي
العاشر لجوائز خدمة مــا بعد
البيع.
وأعربت «وثاق» عن تقديرها
لهذا التكريم ،مؤكدة أنــه يأتي
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن حـ ــرصـ ـهـ ــا ع ـلــى
انـ ـتـ ـه ــاج اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة حـ ــذرة
وسـ ـي ــاس ــات اك ـت ـت ــاب مـنــافـســة
ل ـح ـمــايــة ح ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن
وحملة الوثائق.
م ــن ج ـه ـتــه ،أوض ـ ــح مـســاعــد

ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــإن ـت ــاج
والتسويق والتطوير في الشركة
ف ـ ـ ــواز ال ـ ـمـ ــزروعـ ــي أن «وث ـ ـ ــاق»
ت ـح ــرص ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار على
تنمية ســوق تأمين المركبات
التكميلي (الـشــامــل) ،وتحسين
كـفــاء ة التكلفة لــدعــم الربحية،
بما يسهم في تحفيز الشركات
على ابتكار منتجات لمواجهة
حـ ـ ــرب األسـ ـ ـع ـ ــار وال ـم ـن ــاف ـس ــة،
مـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ــدة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ــوع ـ ـيـ ــة
الـجـمـهــور بــاألهـمـيــة الـقـصــوى
لـ ـه ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـت ــأم ـي ــن فــي
تعويض الخسائر التي تلحق
بالمركبات.
وب ـ ـيـ ــن أن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع مــن
التأمينات يمنح مالك المركبة
األمــان وراحــة البال ،لما يوفره
م ـ ــن غ ـ ـطـ ــاء مـ ــالـ ــي ل ـل ـت ـكــال ـيــف
ال ـب ــاه ـظ ــة الـ ـت ــي ق ــد يـتـحـمـلـهــا
األف ـ ـ ـ ــراد أو الـ ـش ــرك ــات نـتـيـجــة
ح ـ ـ ــدوث ه ـ ــذه األض ـ ـ ـ ـ ــرار ،الف ـتــا
إلى أن سوق التأمين بالكويت
ي ـح ـت ــاج ل ـم ــزي ــد م ــن ال ـقــوان ـيــن
وال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـحــدي ـثــة الـتــي
تضبط سيره وتعزز إنجازاته،

فواز المزروعي

وخصوصا تأمينات المركبات
الـتــي تـعــود قوانينها الــى زمن
بعيد.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـم ـت ـغ ـيــرات
الـمـتـســارعــة ف ــي ال ـق ـطــاع تــدفــع
بــات ـجــاه ض ـ ــرورة س ــن قــوانـيــن
وتـ ـش ــريـ ـع ــات جـ ــديـ ــدة ت ــواك ــب
هــذه المرحلة ،وتضع ضوابط
لـلـشــركــات وال ـم ـم ــارس ــات الـتــي
تحدث في السوق ،بما يضمن
مصالح جميع االطراف.

النصار افتتح معرض الذهب العالمي الـ  17بمشاركة دولية واسعة

ً
تزامنا مع تدشينه قاعة « »SEVENللمناسبات الخاصة والمؤتمرات
شهدت أرض المعارض الدولية
بمشرف ،مساء أمس األول ،افتتاح
م ـ ـعـ ــرض ال ـ ــذه ـ ــب وال ـ ـم ـ ـجـ ــوهـ ــرات
العالمي السابع عشر ،والذي تقيمه
وت ـن ـظ ـمــه ش ــرك ــة م ـع ــرض ال ـكــويــت
الدولي بالصالتين  5و ،6وتستمر
أنشطته خــال الفترة من  22حتى
 27أبـ ــريـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاري ،وذل ـ ـ ــك تـحــت
رعاية وحضور الرئيس التنفيذي
لدى شركة معرض الكويت الدولي
عبدالرحمن النصار.
وحـ ـض ــر ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح حـشــد
كـبـيــر ب ـلــغ  192ج ـه ــة ،تـمـثــل ع ــددا
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
المتخصصة ،إ ضــا فــة إ ل ــى ممثلي
وكالء الذهب والمجوهرات والحلي
من الماركات العالمية الشهيرة.
ولـ ـ ّـبـ ــى ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـح ـض ــور حـفــل
االفتتاح عدد من كبار الشخصيات
وس ـ ـفـ ــراء ال ـ ـ ــدول وأع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـلــك
الدبلوماسي المعتمدين في دولة
الـكــويــت ورج ــال األع ـمــال واإلع ــام،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن مـ ــديـ ــري
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات والـ ـجـ ـه ــات ال ــراع ـي ــة
للمعرض والمشاركة فيه.
وش ـ ــارك ف ــي االف ـت ـتــاح مـســؤولــو
ش ــرك ــة مـ ـع ــرض الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
يتقدمهم المدير التنفيذي للشؤون
المالية واإلدارية والموارد البشرية
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ،وال ـ ـمـ ــديـ ــرة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـتـســويــق والـمـبـيـعــات
ب ــاسـ ـم ــة ال ـ ــدهـ ـ ـي ـ ــم ،وم ـ ــدي ـ ــر إدارة
الـعــاقــات الـعــامــة ض ــاري العيبان،
وم ــدي ــر إدارة «سـ ـف ــن» لـلـفـعــالـيــات

والمؤتمرات خالد الهندي ،إضافة
ال ــى ع ــدد مــن مـســؤولــي الـمـعــارض
بالشركة.
وأعـقــب ذلــك جــولــة واسـعــة تفقد
خاللها النصار مصطحبا ضيوفه
مـ ــن كـ ـب ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،أج ـن ـحــة
الـمـعــرض المختلفة ،وت ـحــدث إلــى
مسؤولي األجنحة المشاركة ،كما
ادل ــى بـتـصــريــح صـحــافــي لوسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام أش ـ ـ ـ ــاد فـ ـي ــه ب ــالـ ـمـ ـع ــرض،
وب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر ع ـل ـيــه،
وبالمؤسسات الراعية والمشاركة
ف ـي ــه ،وبــال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى تـنـظـيـمــه،
متوقعا استقطاب المعرض آلالف
الـ ــزوار مــن عـشــاق الـمـعــدن األصـفــر
واألحجار الكريمة.
وذك ــر الـنـصــار أن الـشــركــة دأبــت
على تنظيم هــذا المعرض العريق
والمتخصص بشكل دوري جــاوز
ً
 15عاما ،مشيرا إلى أنه تم استكمال
كل حجوزات المعرض بنسبة 100
في المئة ،وتغطية مساحة الصاالت
الـمـخـصـصــة ل ــه ال ـبــالــغ مساحتها
 11.300متر مربع.
وتوقع للمعرض ،الذي نجح في
استقطاب أكثر من  192جهة منها
شركات محلية ودولية حتى اآلن من
التجار ورجال األعمال والمختصين
م ــن صــاغــة ومـهـنـيـيــن ومصممين
من كل أرجــاء المنطقة ،أن يجتذب
على مــدى أسـبــوع آالف ال ــزوار من
ّ
الحلي والمجوهرات
محبي اقتناء
بأنواعها لمشاهدة وش ــراء أحــدث
األنـ ــواع وال ـن ـمــاذج مــن أفـخــم أطقم

جانب من االفتتاح
المجوهرات الفاخرة المصنوعة من
الذهب والماس واللؤلؤ ،إضافة إلى
األحجار الكريمة.

إشادة
وأش ـ ـ ــاد الـ ـنـ ـص ــار بـ ـ ــدور اإلدارة
العامة للجمارك ومبادرتها السنوية
الــى تحويل الصالتين ( 5و )6الى
مـسـتــودع جـمــركــي تـحــت إشــرافـهــا
بالكامل طوال فترة إقامة المعرض
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـن ـط ـقــة تـ ـج ــارة ح ــرة
لبيع الذهب والمجوهرات بموجب

ال ـقــانــون الـجـمــركــي ال ـمــوحــد لــدول
مجلس التعاون الخليجي.
وأضـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك» ت ـقــوم
ب ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــص إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـ ــاج ـ ــر
المجوهرات األجنبي وتفتح ملفا
لــه لـمــزاولــة تـجــارتــه فــي الـمـعــرض،
إضافة الى التنسيق مع بنك برقان
الـ ـمـ ـش ــارك ك ـ ــراع ٍ ب ـه ــذا ال ـم ـعــرض،
ل ـت ـح ـص ـيــل الـ ـض ــريـ ـب ــة ال ـج ـمــرك ـيــة
للدولة.
وثـمــن ال ــدور الـحـيــوي والــرقــابــي
ال ـ ـ ــذي ت ـل ـع ـب ــه الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة
عـلــى ال ـم ـعــادن واألح ـج ــار الثمينة

جولة في المعرض

فــي م ـعــرض الــذهــب والـمـجــوهــرات
ال ـ ــدول ـ ــي كـ ــل ع ـ ـ ــام ،م ـم ـث ـلــة ب ـ ـ ــإدارة
المعادن الثمينة في وزارة التجارة
والصناعة ،مبينا أن أحد أهم هذه
المهام يتلخص في فحص األحجار
وال ـ ـم ـ ـجـ ــوهـ ــرات ذات ال ـق ـي ـم ــة مــن
مختبر فحص األحجار الكريمة من
ناحية جودتها ونقاوتها ولونها
ومطابقتها للمواصفات من حيث
الوزن والقطع.
ول ـف ــت الـ ــى ان جـمـيــع ال ـم ـعــادن
الثمينة بأنواعها كالذهب والفضة
والـبــاتـيــن يـتــم فحصها بــواسـطــة

أجهزة أشعة اكس ( ،)X-RAYإذ يقوم
التاجر بدفع رسوم الجمارك ،مشيرا
الى ان قيمة الفحص رمزية مقابل
كل كيلوغرام من هذه المشغوالت.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ي ـت ـيــح
لـلـجـمـهــور ف ــرص ــة االس ـت ـف ــادة مما
ي ــوف ــره م ــن أج ـ ـ ــواء تـ ـس ــوق م ـم ـيــزة
تجتذب ال ــزوار إلــى أجنحة وطنية
وعالمية يمثلون عارضين من دول
م ـش ـه ــورة ب ـتــاري ـخ ـهــا وإبــداعــات ـهــا
فـ ــي ع ــال ــم الـ ــذهـ ــب والـ ـمـ ـج ــوه ــرات،
جـ ــاء ت لـتـسـتـعــرض نـفــائـسـهــا (17
دول ـ ــة) تـتـقــدمـهــم ال ـه ـنــد واي ـطــال ـيــا،
وهونغ كونغ وبريطانيا ،والواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـم ـم ـل ـك ــة
العربية السعودية ،وتايلند وتركيا،
ولبنان واإلمارات العربية المتحدة،
وال ـب ـح ــري ــن ،وف ــرن ـس ــا ،وســوي ـســرا،
وسـنـغــافــورة ،ولـيـتــوانـيــا ،واألردن،
باإلضافة الى الكويت وغيرها.
ويستقبل المعرض زواره يوميا
خالل مواعيد الزيارة الرسمية على
فترتين؛ صباحية من الساعة 9:30
ً
صباحا حتى الـســاعــة  1:30ظـهــرا،
ومسائية من الساعة  4:30عصرا إلى
الساعة  10:00مساء ،ويوم الجمعة
ً
فترة مسائية فقط من  4:30عصرا
الـ ــى  10:30مـ ـس ــاء ،أمـ ــا ف ــي يــومــي
الخميس والسبت فمن الساعة 11
صباحا حتى  10:30مساء.

«س ـف ــن» ،وأع ـلــن افـتـتــاحـهــا رسميا
يرافقه عدد من الضيوف يتقدمهم
كبار المدعوين والشخصيات من
رجـ ـ ــال الـ ـم ــال واألعـ ـ ـم ـ ــال وم ــدي ــري
الشركات والمؤسسات الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ــراعـ ـي ــة
والمنظمة للمعارض والفعاليات
وغيرها.
وتـفـقــد الـنـصــار مــع مــرافـقـيــه من
الضيوف وكبار المدعوين «»SEVEN
التي تحاكي أفضل وأكبرالقاعات
ال ـف ـن ــدق ـي ــةال ـم ـت ـك ــام ـل ــةالـ ـخ ــدم ــات
 ،V .VIPلما تتمتع بــه مــن مميزات
منها مساحتها البالغة 2000م،2
م ــع م ــرون ــة تـقـسـيــم ال ـق ــاع ــة تلبية
الح ـت ـيــاجــات ال ـع ـم ــاء السـتـضــافــة
فعالياتهم كبيرة كانت أم صغيرة،
إضــافــة الــى توفر اسـتــوديــو إذاعــي
رقمي متكامل لضمان الخصوصية،
ومـ ــواقـ ــف س ـ ـيـ ــارات خ ــاص ــة لـكـبــار
الـ ـعـ ـم ــاء  ،VIPوأخ ـ ـ ـ ــرى ع ـمــوم ـيــة
شاسعة.
وتتمتع القاعة بموقع جغرافي
مـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ،ألن ـ ـ ـهـ ـ ــا تـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط أرض
الـمـعــارض فــي مشرف على ملتقى
الطرق الرئيسية السريعة بالكويت
وغيرها من المزايا ،واختتم الحفل
بـ ـ ــدعـ ـ ــوة جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـمـ ــدعـ ــويـ ــن ال ــى
االس ـت ـم ـتــاع بـحـفــل ال ـع ـش ــاء ضمن
أجواء ودية راقية.

افتتاح «»SEVEN
وت ـ ــوج ـ ــه الـ ـنـ ـص ــار إلـ ـ ــى ال ـق ــاع ــة

مشاركون في المعرض

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻣﺰاج
ً
ً
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  260رواﺋﻴﺎ وﻧﺎﻗﺪا
ً
وﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﻦ  ٢٠دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
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ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮة
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ.

23
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺸﺎب ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺟﺮوب
اﻟﺒﻼم ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ وﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

23

ﺷﻬﺪت اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﻟﻘﺎء ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮرة
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاح ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺛﻨﻴﻦ.

ﻛﻠﻴﺐ رﻳﺘﺎ أورا اﻟﺠﺪﻳﺪ »«Carry On
ﻳﺘﺨﻄﻰ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ
أﻃـﻠـﻘــﺖ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ رﻳ ـﺘــﺎ أورا "ﻛـﻠـﻴــﺐ"
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻊ ﻛﺎﻳﻐﻮ ،ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ " ،"Carry Onوﻇﻬﺮت
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  28ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺐ ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ ﻣﻌﻄﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ أﺻﻔﺮ اﻟﻠﻮن،
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺿﻮي ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﺖ أورا ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ آﺧﺮ وﻫﻲ
ﺗﻘﺪم رﻗﺼﺔ ﻣﻤﻴﺰة.
وﺣ ـﻘــﻖ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺐ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ
"ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،ﺗﺨﻄﺖ اﻟـ  3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
وﻣﺎزاﻟﺖ أورا ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ » ،«Phoenixﺣﻴﺚ أﺣﻴﺖ ﺣﻔﻼ ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،وﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
وﺻــﺪر اﻷﻟـﺒــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻤــﻞ اﺳـ ــﻢ » «Phoenixﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪرت ﻋﺪة أﻏﺎن ﻣﻨﻔﺮدة ،ﻟﺒﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ
أﻋﻮام.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻷول "أورا" ،اﻟﺬي

ﺻﺪر ﻋﺎم  ،2012ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ رﻳﺘﺎ ﻣﻦ إﺻﺪار أﻟﺒﻮم
آﺧﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
روك ﻧﻴﺸﻦ.
وﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎرك ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن
إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻋــﺎم  ،2016ﻟﺘﻄﻠﻖ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﻗﺎﻟﺖ رﻳﺘﺎ "أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﺻﺒﻮرة ،ﻟﻜﻦ
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺎن داﻋﻤﺎ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺼﺪق".
ﻳـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن رﻳـﺘــﺎ ﺗ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻟـﺠــﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ذا اﻛﺲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر" ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "ﻓﻴﻔﻴﺘﻲ ﺷﻴﺪز اوف ﺟــﺮاي" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻂ أزﻳﺎء ﺧﺎص ﺑﻬﺎ.
وواﻇﺒﺖ رﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ إﺻــﺪار أﻏﺎن ﻣﻨﻔﺮدة ،ﻣﺜﻞ
"ﻳﻮر ﺳﻮﻧﻎ" ،و"اﻧﻲ وﻳﺮ" ﻋﺎم .2017
وﺣ ــﻮل أﻟـﺒــﻮﻣـﻬــﺎ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻗــﺎﻟــﺖ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧﻨﻲ
أﻣﻀﻴﺖ وﻗﺘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻟﺒﻮم.
أﺻـﺒــﺢ ﻟــﺪي ﺷـﻌــﻮر أﻛـﺒــﺮ ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﺎدة واﻻﻧـﻔـﺘــﺎح،
وأﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ أﺷ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﺮاﺣ ــﺔ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺗ ـﺠ ــﺎه ﺿـﻌـﻔــﻲ
وﻧﻔﺴﻲ".

ﻛﻴﺎﻧﻮ رﻳﻔﺰ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ
»«John Wick

ﻛﻴﺎﻧﻮ رﻳﻔﺰ

وﻳﻀﻢ اﻷﻟﺒﻮم  12أﻏﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﻮل رﻳﺘﺎ إن اﺳﻤﻪ
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺒﻬﺎ ﻟﻸﺳﻄﻮرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ »،«Phoenix
وﻳﻌﻜﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﺑــﺪأت رﻳﺘﺎ اﻟﻐﻨﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ،وﻓــﻲ ﻋﺎم
 2004ﻇ ـﻬــﺮت ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ )،(Spivs
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻫﺐ
ﺻــﻮ ﺗـﻴــﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ " ،"BBCﻟﻜﻨﻬﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ
ﺣﻠﻘﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻟﺸﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف.
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2007ﻛــﺎﻧــﺖ رﻳ ـﺘــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻣﻊ
إﺻﺪارﻫﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻨﺠﻢ
ﻛــﺮﻳــﺞ دﻳـﻔـﻴــﺪ أﻏـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان " ،"Awkwardﺛﻢ
ﻓــﻲ  2008ﻣــﻊ اﻟﻨﺠﻢ ﺗﻴﻨﺸﻲ ﺳﺘﺮﻳﺪﻳﺮ ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ
"."Where's Your Love
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑ ــﺪأت رﻳـﺘــﺎ اﻟـﻐـﻨــﺎء ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ ﻋــﺪة ﻓﻲ
أﻧ ـﺤــﺎء ﻟ ـﻨــﺪن ،وﻓ ــﻲ  2009اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﻮﻗـﻴـﻌـﻬــﺎ ﻹﺣـ ــﺪى أﻫ ــﻢ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ،وذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ.

ﺑﺮﻳﺘﻨﻲ ﺳﺒﻴﺮز ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﻴﺎ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺗﺒﻬﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ
»«American Idol
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻐﺎدر اﻟﻤﺼﺤﺔ

ﺑﺮﻳﺘﻨﻲ ﺳﺒﻴﺮز

ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺸﺎق اﻟﻨﺠﻢ ﻛﻴﺎﻧﻮ رﻳﻔﺰ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ،John Wick: Chapter 3 – Parabellum
ﻓﻲ  17ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأ ﻛــﺪ رﻳﻔﺰ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وإذا ﻛﻠﻔﻪ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء أﺧﺮى،
ﻓﺴﻴﻘﻮم ﺑﻠﻌﺒﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ.
ً
وﻗﺎل ﻛﻴﺎﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺟﺰء ﺟﺪﻳﺪ ُﻳﻌﺮض اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ" :ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ
أن أﺟﺴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺄﺧﺬﻧﻲ ﺳﺎﻗﻲ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ذﻟﻚ".

رﻳﺘﺎ أورا

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣــﺎدة ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺑﺮﻳﺘﻨﻲ ﺳﺒﻴﺮز ،اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ،دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
واﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻜﺜﺖ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ
ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺣﻮل رﻓﺾ واﻟﺪﻫﺎ ﻓﻜﺮة زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.
وﻇﻬﺮت ﺳﺒﻴﺮز أﺛﻨﺎء ﺧﺮوﺟﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺑﻔﺴﺘﺎن أﺣﻤﺮ ،وﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﻌﻮدﻫﺎ
اﻟﺴﻴﺎرة.

ﻟﻴﺎ ﻣﻴﺸﻴﻞ
أﺑﻬﺮت اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻟﻴﺎ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻋﺸﺎق وﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ
) ،(American Idolﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ أﻏﻨﻴﺔ " "Part of Your Worldﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ دﻳﺰﻧﻲ "The
 ،"Little Mermaidوﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﺣﺼﺪ ﻋﺒﺎرات اﻹﺷﺎدة
واﻟﺜﻨﺎء.
واﻧـﻀــﻢ ﻟﻤﻴﺸﻴﻞ ) 32ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "،"American Idol
ﻟﻴﺸﺎرﻛﻮﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻏﻨﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺪاول اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﻗﺐ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ.

»ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ« ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻓﻼم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد
ﻛﺸﻔﺖ إدارة ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛــﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﻓــﻲ دورﺗـ ــﻪ اﻟ ـ ــ 72ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻋــﻦ اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء واﻷﻓ ــﻼم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد اﻟـ ــ ،58واﻟ ــﺬي ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎد
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﺳﻴﺮوا ﻏﻴﺮا.
وﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻷﻓﻼم اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﻼم اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وأﻛــﺪ ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺗﻴﺴﻮن ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن،
ً
أن دورة اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ أﻋ ـﻤ ــﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ً
وﻣـﻤـﻴــﺰة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ،ﺳﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي "أﺑﻮﻟﻴﻠﻲ" ﻟﻠﻤﺨﺮج أﻣﻴﻦ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﻣﺪﻳﺎن،
واﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ "اﻟﻘﺪﻳﺲ اﻟﻤﺠﻬﻮل" ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻋﻼء
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻢ.
ُ
وﻳﻔﺘﺘﺢ أﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ "ﻛﺎن" ﺑﻔﻴﻠﻢ "،"Litigate
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻮ
ﻟﻮﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺪراﻣﺎ ﺧﺎﺻﺘﻪ ""Gente de bien

ﻋﺎم  ،2014ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻔﻴﻠﻢ "Dwelling
 "in the Funchun Mountainﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﻮ
ﺷﻴﺎو ﻗﺎﻧﻎ.
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻘــﻮاﺋــﻢ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﻨـﻘــﺎد ﻓﺘﺸﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ:
"أﺑﻮﻟﻴﻠﺔ" أﻣﻴﻦ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﻣﺪﻳﺎن  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ
"اﻟﻘﺪﻳﺲ اﻟﻤﺠﻬﻮل" ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻢ  -اﻟﻤﻐﺮب
Land Of Ashes (Ceniza Negra), Sofía
Quirós Ubeda
A White, White Day (Hvítur, Hvítur Dagur),
Hlynur Pálmason
I Lost My Body (J’ai perdu mon corps),
Jérémy Clapin
Our Mothers (Nuestras Madres), César Díaz
Vivarium, Lorcan Finnegan
أﻣﺎ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ:
Heroes Don’t Die (Les Héros Ne Meurent
Jamais), Aude Léa Rapin
Tu Mérites Un Amour, Hafsia Herzi
وﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة:
"اﻟﻔﺦ" ﻧﺪى رﻳﺎض  -ﻣﺼﺮ
Party Day (Dia De Festa), Sofia Bost
Ikki Illa Meint, Andrias Høgenni

Journey Through A Body, Camille Degeye
Community Gardens (Kolektyvinai Sodai),
Vytautas Katkus
Lucía En El Limbo, Valentina Maurel
The Manila Lover, Johanna Pyykkö
Tuesday From 8 To 6 (Mardi De 8 à 18),
Cecilia de Arce
She Runs, Qiu Yang
The Last Trip To The Sea (Ultimul Drum
,(Spre Mare
Adi Voicu
وأﺧﻴﺮا ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض
اﻟﺨﺎﺻﺔ:
Demonic, Pia Borg
Naptha, Moin Hussain
Please Speak Continuously And Describe
Your Experiences As TheyCome To You,
Brandon Cronenberg
Invisible Hero (Invisível Herói), Cristèle
Alves Meira
Tenzo, Katsuya Tomita

ﻣﺴﺮح ﻣﻬﺮﺟﺎن »ﻛﺎن«

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨
ً
ً
 ٢٦٠رواﺋﻴﺎ وﻧﺎﻗﺪا ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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اﻧﻄﻼق دورة اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٢٠دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ً ً
ً
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٢٦٠رواﺋﻴﺎ وﻧﺎﻗﺪا وﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﻦ  ٢٠دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺑﺪاع
اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  -دورة اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ« ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

ﻋﺒﺪاﻟﺪاﻳﻢ ﺗﻌﻠﻦ
زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺠﺎﺋﺰة إﻟﻰ رﺑﻊ
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ...
وﻳﻘﻄﻴﻦ ﻳﻠﻘﻲ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻌﺮب

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة...
ُﺣ ٌﺐ وﻃﺮﻳﻖ
)(٢-٢

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

talrefai1@yahoo.com

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق
ﺣ ـﻈ ـﻴ ــﺖ دورة ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﺑ ــﺎﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم رﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ وإﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ
ﻛﺒﻴﺮ ،وأﻋﻠﻨﺖ وزﻳ ــﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
إﻳﻨﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺪاﻳﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
اﻻﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ
ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣــﻦ  200أﻟﻒ
اﻟ ـ ــﻰ رﺑ ـ ــﻊ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺟ ـﻨ ـﻴ ــﻪ ،ﻣــﻊ
ﻃـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأﻛــﺪت اﺳﺘﻤﺮار إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﻣ ـﺤ ـﻔ ــﻼ ﻳ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت
ﺧﻼﻗﺔ وﻳﺠﻤﻊ ﻋﻈﻤﺎء اﻟﺮواﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ﻟﻴﺘﺤﺎوروا
وﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮزوا ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ـﻬ ــﻢ
ﻣ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻜـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
واﻵﻣﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة،
اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻃ ــﺮح اﻟـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺤﺪﻳﺎت
اﻷوﻃ ـ ـ ــﺎن ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن ﻓﻦ
اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑــﺮﻳـﻘــﻪ وﻳ ـﻌــﺪ أداة
ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ وا ﻟـﻤـﻌــﺮ ﻓــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ.
وﻗﺎل اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ــﺔ ،وﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻢ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،د .ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي ،إن
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﺑﺪاع
اﻟ ـ ــﺮواﺋ ـ ــﻲ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪي،
ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪد
اﻟ ـﻀ ـﺨــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرك ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ،وأﻛ ــﺪ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ
ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪ ﻟﻜﻞ
أﻃﻴﺎف واﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻦ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎت أﺟـﻴــﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻪ.
وروى د .ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر أن
ﻓﻜﺮة ﻣﻴﻼد اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺟﺎءت ﻣﻨﺬ
 ٢٠ﻋﺎﻣﺎ أﺛﻨﺎء اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺤﺼﻮل ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻧ ــﻮﺑ ــﻞ ،واﻟ ـ ــﺬي ﺗﺴﺒﺐ
ﻓــﻮزه ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟــﺮواﻳــﺔ
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻻﻓﺘﺘﺎح
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗ ــﺮﺟـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت.
وأ ﻟـﻘــﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺮواﺋﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻌﺮب،
وأﻛ ــﺪ أن ﻣ ـﺤــﺎور اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮر ﻓﻦ
اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات،
اﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻓــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ وﺗ ـ ـﻨـ ــﺎول اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺮواﺋﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت
رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :ا ﻟـﺘـﻘــﺪم اﻟﻤﺬﻫﻞ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت
وا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮوا ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮل أدوات
اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل إﻟـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎدة رواﺋـ ـﻴ ــﺔ،
ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎﺗـﻴــﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ــﺮواﺋـ ــﻲ ،ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ
وﺳـ ــﺎﺋـ ــﻂ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ رواﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎل اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ
واﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ ،اﻟــﺮواﻳــﺔ وﺗﺪاﺧﻞ
اﻷﻧ ـ ـ ــﻮاع ،اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ اﻟـﺘـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ،
اﻟ ـ ــﺮواﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋـﺼــﺮ
اﻟـ ـﺼ ــﻮرة "رواﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺮاﻓ ـﻴــﻚ"،
ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺮواﻳــﺔ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮد ،اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪ وﺗ ـ ـﺤـ ــﻮﻻت
اﻟ ـﺴ ــﺮد ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ،
أﺳـﺌـﻠــﺔ اﻟـﺤــﺎﺿــﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓﻲ اﻟــﺮواﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﺗ ـﺤ ــﻮﻻت اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺮدﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،أدب
اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﻣـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟــﻺﺑــﺪاع اﻟ ــﺮواﺋ ــﻲ ،ﻓﻲ
دورﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم

ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ  260أدﻳﺒﺎ وﻧﺎﻗﺪا
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻤﻐﺮب،
اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ ،اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮدان ،ﺟ ـﻨــﻮب
اﻟﺴﻮدان ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻹﻣﺎرات،
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
اﻟﻌﺮاق ،ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن،
اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ؛
اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا وﻣﺼﺮ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
أﺻﺪرت وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺒﻴﻞ
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻗﺮارا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻹﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ــﺪورة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ ،وﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ د .ﺟــﺎﺑــﺮ
ﻋﺼﻔﻮر وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺠـﻴــﺪ ،اﻋ ـﺘ ــﺪال ﻋﺜﻤﺎن،
د .ﺣـﺴـﻴــﻦ ﺣ ـﻤ ــﻮدة ،د .ﺧﻴﺮي
دوﻣﺔ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،د .ﺷﺮﻳﻒ
اﻟﺠﻴﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻴﺮ واﻷدﻳﺐ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﻌﻴﺪ.

ذﻳ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ أوﺳ ـ ـ ــﺎط
اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟـﻤـﺒــﺪﻋـﻴــﻦ ،وذﻟــﻚ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي أﺛﺎره ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت
اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻛــﺎن أﻫــﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا
ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺼﺒﻮا ﻟﻠﺸﻌﺮ وﻇﻠﻮا
ﻳـ ــﺮون ﻓـﻴــﻪ ﻓ ــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻷول
ودﻳﻮاﻧﻬﺎ اﻷﻋﻈﻢ".
وأﺿـ ـ ــﺎف ﻋ ـﺼ ـﻔ ــﻮر" :اﻟ ـﺤــﻖ
أﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ
اﺧﺘﺮت ﻋﻨﻮان "زﻣــﻦ اﻟــﺮواﻳــﺔ"،
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﺎﻫــﺎ اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﻲ ﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان
ﻛﺘﺎب أدوﻧـﻴــﺲ "زﻣــﻦ اﻟﺸﻌﺮ"،
ﻓـﻠــﻢ أﻋ ــﺪ أرى  -ﻣـﺜــﻞ أدوﻧ ـﻴــﺲ
 أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻌ ـﻴ ــﺶ زﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ،ﺑــﻞ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓــﻲ ز ﻣــﻦ
اﻟﻘﺺ".

زﻣﻦ اﻟﻘﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺻﺪرت
ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺎﻗﺪ
د .ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر "زﻣﻦ اﻟﻘﺺ...
ﺷ ـﻌــﺮ اﻟ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺔ" ﻳﻌﺪ
إﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪاره اﻷول ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺪورة
اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺮواﻳﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ ﻓــﻲ 1998
وأﻫﺪى ﻋﺼﻔﻮر ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ.
أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة
ﻓ ــﺄﻫ ــﺪاﻫ ــﺎ "إﻟ ـ ــﻰ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪر ...اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﻲ ﻗـ ـ ــﺮاءة
اﻟﺮواﻳﺎت وﻧﻘﺪﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﻲ
ّ
وﺗﻘﺒﻠﻪ".
ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻼف
وﻗﺎل ﻋﺼﻔﻮر ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎب" :ﻧﺸﺮت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ "زﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ" ﺳﻨﺔ
 ،1999وﻗﺪ أﺣﺪث اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻮر
ﺻﺪوره آﺛﺎرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﺣﻘﻖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر
ﻳﺼﺪر "زﻣﻦ
اﻟﻘﺺ" ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ

إﺻﺪار

ﱢ
وﻟﻴﻢ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ...ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺿﺪاد وﺳﻴﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت!
ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻧﻴﺖ  ١٤١اﻣﺮأة ﺗﺒﻐﻀﻬﺎ ّ
ﺣﻮاﺳﻪ وﻳﻬﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ

ً
أﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺘﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ،وأﺣﺎول داﺋﻤﺎ
ً
ً
أن أﺑــﺪأ ﻗﺼﺘﻲ ﻓــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻟﺤﻈﺎت اﻟـﺤــﺪث اﺷـﺘـﻌــﺎﻻ وﺗــﺄزﻣــﺎ
ً
وﺗــﺎﻟ ـﻴــﺎ ،ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﺠـﻤـﻠــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻫــﻲ ﻣـﻘــﻮﻟــﺔ اﻟـﻘـﺼــﺔ اﻷﻫــﻢ
وﻛﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ،وﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﻪ
ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﺔ.
وﻛﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮ ﻗﺼﺘﻲ اﻷوﻟﻰ "إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ" ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1978أﻛﺘﺐ ﻋﻦ
ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ،وﻋ ــﻦ ﺻ ــﺮاع اﻹﻧـﺴــﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺐ وأﻣﺎن وﺧﻴﺮ.
وأرى أن اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻀﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪﻳــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﻴــﻦ .ورﺑ ـﻤ ــﺎ أﺷ ـ ــﺎرك اﻟ ــﺮواﺋ ــﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﺷﻬﺮ "ﻓﻴﻠﺐ روث(Philip Roth" (1933-2018 -
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ رأﻳﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮل" :ﺟﻨﺲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺤﺘﻀﺮ ،وﻻ أﻇﻨﻪ
ً
ّ
ﻳﻌﻤﺮ ﻟﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ".
ّ
وﻟﻴﺲ ﻣﺮد ذﻟﻚ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ أﻗﺼﺎه
ُ
ﺳﻴﺼﺎب ﺑﺘﺨﻤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو
ً
أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻵﺧﺮ.
ﻟﺬا ،ﻓﺈن ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻨﺲ،
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣـ ﱟـﺪ ﻳﻘﻒ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻐﺎﻣﺮة أي ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺒﺪع
ً
ً
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة وﻋﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن.
ﻟﻲ إﻳﻤﺎن وﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺎن ،ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻔﻦ
ﻛﻲ ُﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻮة و"ﻻ ﻋﺪاﻟﺔ" اﻟﺤﻴﺎة ،ﻷن ﻗﺴﻮة اﻟﺤﻴﺎة
وﻻ ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ أو ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﻓﺈن ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ
اﻟﻔﻦ ﻟــﻦ ﺗﻨﺘﻔﻲ أو ﺗﻨﺘﻬﻲ ،وﻟــﺬا ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻔﻦ ﻳــﻼزم ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﺒﻘﻰ وﺻﻠﻪ وﺗﺄﺛﺮه ﺑﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ درب اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ورﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ .ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ
ً
ﻣﺴﻴﺮة اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺔ وراﺣﺔ ﻳﻮﻣﻪ.
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،وﺑﺤﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،
ﱟ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺺ إﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺜﻴﺮ وﻣﺴﻞ ﻳﺤﺎﻛﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أي زﻣــﺎن أو ﻣﻜﺎن .وذﻟــﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﻜﺔ
درب ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺮف اﻟﺤﺮف واﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻣﻨﺬ ﺻﺎر
ً
اﻟـﺤـﻜــﻲ ﻣـﺘـﻌــﺔ ﺑـﺸــﺮﻳــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﺣ ـﻀ ــﻮرا ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟـﺤــﺪث
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﻣﺘﻌﺔ أﺧﺮى.
ﺣﻴﻦ أﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺼﺘﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻓﺄﻧﺎ أﺗﺄﻣﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷدﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻟﻲ أن ﻧﺠﻢ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ
ﺻ ـﻌــﻮد ،وأن اﻟـﺘـﻔــﺎﺗــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻫﻲ ﻓﻲ ازدﻫﺎر .وﻛﻨﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺰﻣﻼﺋﻲ
ّ
ً
ً
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
َ
اﻟـﺸـﻌــﺮاء واﻟﻘﺼﺎﺻﻴﻦ اﻧـﺠــﺬﺑــﻮا ﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟــﺮواﺋـﻴــﺔ،
ً
ً
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣــﺎﻟــﻒ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻟــﻢ ُﻳـﻜـﺘــﺐ ﻟــﻪ ﺣـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن ﺷــﺎﻋــﺮا أو
ً
ً
ﻗﺼﺎﺻﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮاث.
ُ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻻ ﻳـﺤــﺪ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟــﺮواﻳــﺔ ،ﻷن ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻳﺘﺴﻊ
ٍ
أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻞ .ﻟﻜﻦ ،وﻫﺬه رؤﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻮﻗﻊ
ّ
ﻫﺠﺮة ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺮواﻳﺔ
ّ
إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ
ﻫﺬه اﻟﻬﺠﺮة ،وﻫﻮ أن ﺟﻨﺲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،وﺑﺸﻬﺎدة ﺟﻤﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮبُ ،ﻳﻌﺪ ﻫﻮ اﻟﺠﻨﺲ اﻷﺻﻌﺐ،
ً
ﻟﺬا ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﺳﻬﻼ أﻣﺎم اﻟﻘﺎص أن ﻳﻜﺘﺐ رواﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺟﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺮواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة.
ﻟﺬا ﻓﺈن ﺑﻴﻮﺗﺎت اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وأﻣﻴﺮﻛﺎ،
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺒﺪﻋﺎ ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺔ ،ﻓﻴﺨﺮج
ً
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮواﻳﺔ أو دﻳﻮان ﺷﻌﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﺔ ،واﻟﻘﻠﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا،
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ .ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ
ً
ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ واﺣﺪة وأﻧﻬﺮ أﺧﺮى ﺗﻐﺬي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻛﻞ ﻗﺼﺔ ﺑﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
أﻋﺸﻖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،وﻛﻨﺖ وﻟــﻢ أزل ،ورﺑـﻤــﺎ ﻫــﺬا ﻣﺎ
دﻓﻌﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻬﺎ ﻫﻲ "ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻘﺼﺔ
ً
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ" ،وﺑـﻤــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ داﺋ ـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺮب ﻣﻦ
اﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ :ﻗـ ــﺮاءة وﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ وﻧ ـﺸــﺮ وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ودرب ﻋـﻴــﺶ آﺳــﺮ
وﻣﺘﻌﺐ.
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ﻳﺤﺘﺎج ًوﻟﻴﻢ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ وﻟﻐﻴﺮه
ﻻ ً
وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ً
ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺮا واﺣﺪا وﻗﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة.
واﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻧﻴﺖ رﻗﻢ  ١٤١ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﻮﻧﻴﺘﺎت )ﻗﺼﺎﺋﺪ( ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ،١٥٤وﻫﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺮب ﻛﺸﻬﺮة ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ،

وﻟﻴﻢ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ًﻷدﺑﺎء ﻛﺒﺎر ،ﻣﻨﻬﻢ
ﺟﺒﺮا إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺒﺮا اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ  ٤٠ﺳﻮﻧﻴﺘﺎ ﻓﻘﻂ ،وﺑﺪر ﺗﻮﻓﻴﻖ
وﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻮا اﻟﺴﻮﻧﻴﺘﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﻳﺨﺎﻃﺐ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻧﻴﺖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻣﺮأة ﺳﻤﺮاء
ﻛﺎن ﻳﻌﺸﻘﻬﺎ ﺑﺠﻨﻮن ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮه ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ

وﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ،ﻓﻘﻠﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻫﺎﺋﻢ ،وﻋﻴﻨﺎه ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻐﻀﺘﺎن،
ُ
ﱠ
وﺣﺎوﻟﺖ أن أﺳﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ً
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ،إﻻ أن ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ًﻟﻴﺲ ًﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ أﻓﻜﺎره
وآﻓﺎﻗﻪ.

ّ
ْ
َﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل إن ا ﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ﱠـﺐ ﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ٌـﻮ ﻣـ ـﻤـ ـﺘ ـ ُـﻊ
وﻳـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ﱡـﻢ أﺷ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ َ
ـﺎت اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮس وﻳـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊُ
ِ
ٌ
ﱠ
ـﻮاك ُﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺬ ٌب وﻣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰق
أﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﺑ ـﻌ ـﻀ ــﻲ ُﻳـ ـ ـﺤ ـ ـ ﱢـﺬرﻧ ـ ــﻲ وﺑـ ـﻌـ ـﻀ ــﻲ ﻳـ ـﺨ ــﺪعُ
ﺿـ ـ ـ ﱠـﺪ ﻳـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـﺮت ﻓ ـ ـﻤـ ــﺎ ُ
أراه ﺑ ــﺄ ﻋ ـﻴ ـﻨ ــﻲ
َ
ً
ُ
ـﻮﻟ ـ ـ ــﻊُ
ُ
ﻋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ ﺑ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺆاد وﻳ ـ ـ ـ
ﱡ
ُ
ـﻮﺗـ ـ ـ ِـﻚ ﻻ ﺗـ ـ ـﻠ ـ ــﺬ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤ ـﻌــﻲ
ﻧ ـ ـﻐ ـ ـﻤـ ــﺎت ﺻـ ـ ـ ِ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ْـﻞ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﺮﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ﱡـﻢ ﻣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ أﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻊُ
ﻻ ُﺣ ـ ـ ـ ْـﺴ ـ ـ ـ َـﻦ ﻳـ ــﺪ ﻋـ ــﻮ ﻧـ ــﻲ ﻷ ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ َـﻒ َ
ورد ُه
أو َﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﻮ َح أﻧ ـ ـﺜـ ــﻰ ﻣـ ـﻨ ــﻪ ُﺟ ـ ـ ـ ـ ﱠـﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪعُ
َ ْ
ﱡ
ْ
ﺗـ ـ ـ ــﻘـ ـ ـ ـ ِ
ـﻼك ﻛـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺮي َ ﻳـ ـ ــﺎ ِﻓ ــﺘـ ـﻨـ ـﺘ ــﻲ ُ
ـﺮوﻗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ أو ُﻳـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊُ
ﻻ ﺷـ ـ ـ ـ ــﻲء ﻓ ـ ـﻴـ ــﻚ ﻳـ ـ ـ
ُ
َ
إﻻ َﺟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ـ ْـﻬـ ـ ـ ـ َـﻮ أﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻖ ﺧ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ٌـﻊ
وﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ـ ِـﺒ ـ ـ ِـﻚ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ـ ٍـﺪ ﻳـ ـﺨـ ـﻀ ـ ُـﻊ
ﻻ رﺑ ـ ـ َـﺢ ﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـ ﱢـﺐ ﻏ ـﻴ ـ ُـﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ
وﻣ ـ ـ ـ َـﻀ ـ ـ ـ ﱠـﻴ ـ ـ ــﻊُ
ﻓـ ـ ــﺄﻧـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـ ٌـﺮ ُ
َ
أﻏـ ـ ـ ْ
ـﺮﻳـ ـ ـ ِـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﺎﻹﺛـ ـ ـ ــﻢ ﺛ ـ ـ ـ ـ ﱠـﻢ َﺟ ـ ــﺰ ْﻳ ـ ـ ِـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ
ﻃـ ـﻌـ ِـﻨ ـ ًـﺎ وﻃ ـ ـﻌـ ـ ُـﻨـ ــﻚ ﻳ ـ ــﺎ ﺣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒ ـ ُـﺔ ﻣ ــﻮﺟ ــﻊُ

SONNET 141
In faith, I do not love thee with mine eyes,
;For they in thee a thousand errors note
But 'tis my heart that loves what they despise,
;Who in despite of view is pleased to dote
Nor are mine ears with thy tongue's tune delighted,
Nor tender feeling, to base touches prone,
Nor taste, nor smell, desire to be invited
To any sensual feast with thee alone:
But my five wits nor my five senses can
Dissuade one foolish heart from serving thee,
Who leaves unsway'd the likeness of a man,
Thy proud hearts slave and vassal wretch to be:
Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin awards me pain.

ﻣﻌﺮض ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻠﻜﺘﺎب

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب اﻟـ  ،45اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ "اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻌﺮض رﺷﻴﺪ ﻛﺮاﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺑﺈﻗﺒﺎل
ﻛﺜﻴﻒ ،واﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ راﻣــﺰ اﻟﻔﺮي ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺣﺪب ،اﻟﺬي ﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ
"إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم".
وﻣ ــﻦ زوار اﻟـﻤـﻌــﺮض أﻳ ـﻀــﺎ ﻧـﻘـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻤــﺎل
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ،وإﻋﻼﻣﻴﻮن وإﻋﻼﻣﻴﺎت ﻣﻦ "ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻟﺒﻨﺎن" ،وﻗﺪ
ﺷﻜﺮ اﻟﻔﺮي اﻟﺰوار "ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ" ،وﻗﺪم ﻟﻬﻢ دروﻋﺎ
ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻌﺮض أﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪوة ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺸﺒﺎب وآﻓﺎق
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺰم ﻣﺎﻫﺮ ﺿﻨﺎوي ،ﻛﻠﻮد
ﻋﻄﻴﺔ ،اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﺘﻮن رﻋﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻗﺪم ﻟﻬﺎ إﻧﻌﺎم ﺑﻜﻮر.
ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان "واﻣﻀﻲ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮة رﺑﻰ ﺣﻤﻴﺪ
ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺋﺢ ،وﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻦ "ﻫﻤﺴﺎت اﻟﺮوح"
ﻟﻤﺎرﻟﻴﻦ دﻳــﺎب ﻓــﻲ ﺟﻨﺎح ﺻــﺎﻟــﻮن ﻧــﺎرﻳـﻤــﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ودﻳــﻮان
ﺑﻌﻨﻮان "ﻋﺼﺎرة ﻗﻠﺒﻲ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮة ﺣﺴﻨﺔ ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﺟﺮﻳﺪة
اﻟــﻮﻓــﺎق ،وإﺻ ــﺪار آﺧــﺮ ﺑﻌﻨﻮان "ﺧـﻠــﻒ اﻟ ـﺴــﺮاب" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮة ﻧﻮر
اﻟﻌﺘﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﻼم.
وﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ دﻳﻮان ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺼﻮر ﻟﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﻤﺲ"
ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ
وﻫﻴﻜﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن" ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ دﻳﻤﺎ ﻧﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺋﺎم،
وﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان "ﺧﻮاﻃﺮ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ" ﻟﻬﺪى اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ،ﻓﻲ ﺟﻨﺎح
ﻧﺎدي ﻗﺎف ﻟﻠﻜﺘﺎب.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺟﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي أو ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت أﺧﺮى
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﻋﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻟﻠﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺼﺮي.

ﺗ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﻣـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة
اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮة
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ﺣﻘﻮق ﻋﺮض ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل،
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات "إم ﺑﻲ ﺳﻲ" اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟـﻠـﻌــﺮض ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻨــﺎﺗــﻲ "إم ﺑــﻲ ﺳــﻲ،"1
و"إم ﺑ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻲ  "4ﺧـ ـ ــﻼل ر ﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن،
ورﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم أﺻﺤﺎب
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﺷﺘﺮت ﺣﻖ ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻞ "ز ﻟــﺰال"،
اﻟ ـ ــﺬي ﻗـ ــﺎم ﺑ ـﺒ ـﻄــﻮﻟ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻣـﺤـﻤــﺪ
رﻣ ـﻀ ــﺎن ،وﺣ ــﻼ ﺷ ـﻴ ـﺤــﺔ ،واﺷ ـﺘــﺮﻃــﺖ
ا ﻟ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ﻟ ـﻠ ـﺒــﺚ ﺗ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ أو
ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
"دي إم ﺳـ ــﻲ" ا ﻟ ـﻌ ــﺎر ﺿ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ
ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﺗـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪت اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻋ ـ ـ ــﺮض ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ اﻷﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻦ "ﻛ ـﻠ ـﺒ ــﺶ
 "3ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ أﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـ ــﺮارة،
واﻟـﻔـﻨــﺎن أﺣـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ،وﻫـﺸــﺎم
ﺳﻠﻴﻢ ،وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﺪل
ا ﻟ ـﺤ ــﺪو ﺗ ــﺔ  "3ا ﻟ ـﻤ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ  3ﻗﺼﺺ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻛ ــﻞ ﻗ ـﺼــﺔ  10ﺣ ـﻠ ـﻘــﺎت ﻣــﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ دﻧﻴﺎ ﺳﻤﻴﺮ
ﻏــﺎ ﻧــﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻼم ،وﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ،
ودﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻳﻌﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺑـﻌــﺪ ﺳــﺎ ﻋــﺔ ﻣــﻦ ا ﻟ ـﻌــﺮض ﻋـﻠــﻰ ﺷﺒﻜﺔ
ﻗ ـ ـﻨـ ــﻮات "ﺳ ـ ــﻲ ﺑـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻲ" اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ،

ﻣﻠﺼﻖ ﻣﺴﻠﺴﻞ »وﻟﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ«

وﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮي ،وﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ " ﺣـﻜــﺎ ﻳـﺘــﻲ" ،ا ﻟــﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻊ
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ،وأﺣﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮن دﺑ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ رأس
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺮص
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ،و ﺷــﺮاء ﺣﻘﻮق
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻼت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،وﻫ ــﺬا
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪت رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ــﺪة
ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻼت ،وﺗـ ـﻨـ ـﻬ ــﻲ ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﻳـ ـ ــﺎم
اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻼت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪت ﺑـﺸـﻜــﻞ رﺳ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي "ﺳﻮﺑﺮ ﻣﻴﺮو"،
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ ،وﺣﻤﺪي
اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑــﺪأت اﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ا ﻟــﺪرا ﻣــﻲ ،ا ﻟــﺬي ﻳﻤﺰج ﺑﻴﻦ
اﻷﻛـ ـﺸ ــﻦ واﻹﺛ ـ ـ ــﺎرة "ﻵﺧ ـ ــﺮ ﻧ ـﻔ ــﺲ" ﻣــﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺷﻜﻼ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،وﺗﻌﺎﻗﺪت
ً
ا ﻟـﻘـﻨــﺎة أ ﻳـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ا ﻟـﻤـﺼــﺮي "ز ﻟ ــﺰال" ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن
ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻼﺗــﻪ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﻘـﻨــﺎة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ .وﺧ ــﻼل ﺳــﺎﻋــﺎت ﻳﺘﻢ
اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻼت
أﺧﺮى ﻣﺜﻞ "ﻟﻤﺲ أﻛﺘﺎف" ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺎﺳﺮ ﺟــﻼل ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"أﺑﻮﺟﺒﻞ" ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺷﻌﺒﺎن.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻗـ ـﻨ ــﻮات أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ
اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ رﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻋ ــﺮض
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺷ ـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن ،ﻫﻤﺎ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺘﺎزي
"ﻫــﻮﺟــﺎن" ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟـﺸــﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل إﻣﺎم ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ دور
ﺑﻄﻞ ﺷﻌﺒﻲ ﺧﺎرق ،وﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ،
واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺻ ـ ــﻼح ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ،
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ اﻵﺧـ ـ ــﺮ ﻫـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ
اﻷﻛـ ـﺸ ــﻦ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺪور ﺣـ ــﻮل رﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ ﻳﺎﺳﺮ
ﺟﻼل ،واﻟﺒﻄﻞ اﻷوﻟﻴﻤﻲ ﻛﺮم ﺟﺎﺑﺮ.
واﺷﺘﺮت ﻗﻨﺎة "ﺣﻮاس" اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﺣ ـﻘــﻮق ﻋ ــﺮض ﻣـﺴـﻠـﺴـﻠـﻴــﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮي دون و ﺟـ ــﻮد ﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ
ﺣـﺘــﻰ اﻵن ﻋـﻠــﻰ أي ﻗ ـﻨــﻮات ﻣـﺼــﺮ ﻳــﺔ،
ﻫـﻤــﺎ ا ﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ا ﻟـﻤــﺆ ﺟــﻞ ﻣــﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ
"ا ﻟـﻀــﺎ ﻫــﺮ" ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ا ﻟـﻔـﻨــﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻓ ـ ــﺆاد ،وﺗ ــﺎﻣ ــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌــﻢ ،ورﻏـ ــﺪة،
واﻟﺬي رﻓﻀﺖ ﻗﻨﻮات اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻵن ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻨﺎة
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ "ﻛـ ـﺘ ــﻒ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ" ،اﻟـ ــﺬي ﺑ ــﺪأ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮه ﻗـﺒــﻞ
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ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﺳﻮزان ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻷزﻣﺔ
ﺻﺤﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﺳﻮزان ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳــﻮزان ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮﻋﻜﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة أﺛ ـﻨــﺎء ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ "اﺑ ــﻦ أﺻ ــﻮل" ﻟﻠﻨﺠﻢ
ﺣ ـﻤ ــﺎدة ﻫـ ــﻼل ،وﻧـﻘـﻠـﻬــﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر إﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺣﻴﺚ أﺟﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﻔﺤﻮص.
وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺘﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ واﻟﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن "اﺑــﻦ أﺻــﻮل" ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ
زﻳــﺪ ،وإﺧــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﻴﺮ ،وإﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ"،
وﺑﻄﻮﻟﺔ ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل وﺳﻮزان ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ،وأﻳﺘﻦ ﻋﺎﻣﺮ.

ﻃﺎرق ﻟﻄﻔﻲ :ﻻ أﺑﺤﺚ
ﻋﻦ اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﻠﺼﻖ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ«
ﺷـﻬــﺮ ﻓ ـﻘــﻂ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎن
ﻃ ـ ـ ــﺎرق ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺮي ،وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻧ ـﺠ ــﺎﺗ ــﻲ،
وأﺣﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮه ﺣ ـﺘــﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاب اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ﻣــﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
و ﺗ ـﻌ ــﺮض ﻗ ـﻨــﺎة " "SBCا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  3ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺼﺮﻳﺔ ،ﻫﻲ:
"وﻟﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ" ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ
ا ﻟـﺴـﻘــﺎ ،و ﻣــﻲ ﻋـﻤــﺮ و ﻳـﻘــﺪ ﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﻌــﺮض اﻟـﻘـﻨــﺎة ﻓﻲ
ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻮاﻣﻬﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "زي اﻟﺸﻤﺲ"
ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ،
واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺟـ ـﻤ ــﺎل ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن ،ورﻳـ ـﻬ ــﺎم
ﻋـﺒــﺪا ﻟـﻐـﻔــﻮر ،واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ا ﻟـﺜــﺎ ﻟــﺚ ﻫﻮ
"ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ" ﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮي ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻨﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
 3ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ:
"ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ" ﻟﻴﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ،
و"ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﻔﻴﺔ" ﻟﻌﺎدل إﻣﺎم ،و"ﻃﺎﻳﻊ"
ﻟﻌﻤﺮو ﻳﻮﺳﻒ.
وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة اﻷردﻧ ـﻴ ــﺔ "رؤﻳ ــﺎ"
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻼت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ،
ودا ﺋـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻼت اﻟﻨﺠﻢ
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ،وﻗﺮرت ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ "وﻟ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻐ ــﻼﺑ ــﺔ" ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻼت اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ،ودﺧـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،و ﻗـﻨــﺎة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻋﻤﺎن

ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ،
وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺸﻔﺮة ﺣﺎﺿﺮة
وﻇ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻤﺸﻔﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت،
وﺗﺤﺎول اﻗﺘﻨﺎص ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ
ﻗﻨﻮات "أو إس إن" ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻋﺮض
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ " ﻛ ـﻠ ـﺒ ــﺶ  "3ﻷ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺮارة،
وﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ "ﺑ ــﺪل اﻟ ـﺤــﺪوﺗــﺔ  "3ﻟــﺪﻧـﻴــﺎ
ﺳـﻤـﻴــﺮ ﻏــﺎﻧــﻢ ،وﺟ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻋﻠﻰ
"أﺑ ــﻮﺟـ ـﺒ ــﻞ" ،و"اﺑ ـ ــﻦ أﺻـ ـ ــﻮل" ،وﻗ ــﺮرت
ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻗـ ـﻨ ــﻮات "أﻟـ ـﻔ ــﺎ" اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "أﺑﻮﺟﺒﻞ" ﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن،
وﺗـ ـﺤ ــﺎول اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ "ﺣ ـﻜــﺎﻳ ـﺘــﻲ"
و"ﻗﻤﺮ ﻫﺎدي" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻗﻨﻮات
"ا ﻳ ـ ـ ـ ــﻪ أر ﺗ ـ ـ ــﻲ" ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق ﻋـ ــﺮض
ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ "اﻟـ ــﻮاد ﺳـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺤــﺎت" ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ،وﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺣـﻜــﺎﻳـﺘــﻲ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﻳــﺎﺳـﻤـﻴــﻦ ﺻـﺒــﺮي،
ودﺧ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎوﺿـ ـ ــﺎت ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء
ﻣﺴﻠﺴﻠﻴﻦ آ ﺧــﺮ ﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺎﻣﺮ
ﻣﺮﺳﻲ.

ﻃﺎرق ﻟﻄﻔﻲ
ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﻃﺎرق ﻟﻄﻔﻲ إن ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺣﺪاث ﺗﻮازن
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪراﻣــﺎ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺿـ ــﺎف ﻟـﻄـﻔــﻲ أن اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﺤﺮﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻴﻤﺎ ُﻳﻘﺪﻣﻪ.
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ" ﻛــﺎن ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ ،وﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ وﺟﺪﻳﺪا ،وﻛﺬﻟﻚ
"ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد" ،و"ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ" ،ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎﻻ
ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،وﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ.
وأﻛ ــﺪ أن ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻘﺼﺪه ﻓــﻲ أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ اﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
ّ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻘﺒﻞ أي أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ أي أﺷﺨﺎص وﻛﺘﺎب،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.

ﺧﻮري :ﻣﺰاﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ

»ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ« دراﻣﺎ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻫﺎدﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﻳﻄﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻐﻤﻮش ﻋﺒﺮ
ﺷﺎﺷﺔ »اﻹﻣﺎرات«،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ«.

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ﻗ ـ ـﻨـ ــﻮات ﺗ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮن
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻺﻋﻼم"،
ﻋ ــﺮض اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
"ﺟــﺪﻳـﻤــﻚ ﻧــﺪﻳـﻤــﻚ" ﻋﻠﻰ ﻗـﻨــﺎة اﻹﻣ ــﺎرات،
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤـ ّـﻴــﺰة واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺎرة اﻟ ـ ُـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺪورة اﻟـﺒــﺮاﻣـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ،
واﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻬــﺮ رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺮض "ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ" ،وﻫﻮ
دراﻣ ـ ــﺎ ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻛــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺔ ﻫ ــﺎدﻓ ــﺔ ﻣﻦ
إﺧﺮاج ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺷﻴﺪ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻤﺎل
ً
اﻟﺼﻘﺮ ،اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف "أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻺﻋﻼم" اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺎدف
وﺗــﺮﻓـﻴـﻬــﻲ ُ
وﻳـﻠـﺒــﻲ أذواق واﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎت
وﺗـﻔـﻀـﻴــﻼت ﺟﻤﻴﻊ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺠﻤﻬﻮر.
ّ
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ُﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻳـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﺒ ــﻖ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎة اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ُﻳـ ـﺠ ـ ّـﺴ ــﺪﻫ ــﺎ ﻧـﺨـﺒــﺔ
ﻣــﻦ ﻧ ـﺠــﻮم اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳ ـﺸــﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻨﻐﻤﻮش ،ﺳﻌﺎد
ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮﻳﺮ ،ﺟﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ،ﻣﻮﺳﻰ
اﻟﺒﻘﻴﺸﻲ ،ﺳﻠﻮى اﻟﺠﺮاش ،،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﺪد ﻣﻦ أﻟﻤﻊ ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
وﺿﻴﻮف اﻟﺸﺮف.
وﺗــﺮﻛــﺰ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺮوان ﺧﻮري
أﻛﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺮوان ﺧﻮري أن اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻻﻟﺤﺎن اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻻ ﺗــﺄ ﺗــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗ ــﺮار ،ﺑــﻞ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺨـﻴــﺎل ،وﻳ ـﻘــﻮل" :أﻗ ــﺮر أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟ ـﻘــﺮار ﻻ
ﻳﺠﺪ ﻧﻔﻌﺎ ﻷن ﻣﺰاﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ
وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺪره ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻌﻲ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻀﻲ ﻻ اﺷﻌﺮ اﻧﻲ ارﻳﺪ ان اﻛﺘﺐ أو أﻟﺤﻦ".
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺧﻮري ﻗﺪم دوﻳﺘﻮ ﻣﻊ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﺴﻤﻲ
ﺑﻌﻨﻮان "دﻗ ــﻮا ﻋﺎﻟﺨﺸﺐ " ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻮار
وﻣـ ــﺮوان ﺧ ــﻮري وﻟﺤﻨﻬﺎ ﻣ ــﺮوان ﺧ ــﻮري ،وﻣ ــﻦ ﺗــﻮزﻳــﻊ
داﻧــﻲ ﺧــﻮري وﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺪ ،ﺑــﺮؤﻳــﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ وإﺷــﺮاف
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "أم ﺑﻲ
ﺳﻲ" اﻷﺳﺘﺎذ زﻳﺎد ﺣﻤﺰة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻐﻤﻮش وﺳﻌﺎد ﻋﻠﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ُ
اﻟ ـﻄ ـﻔــﺮة اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ أﺳ ــﺮة
أﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ ،ﻓـ ـﻬ ــﻢ ﻻ ﻳـ ــﺰاﻟـ ــﻮن
ﻳـﻌـﻴـﺸــﻮن ﺑـﻌـﺸــﻖ ﻓــﻲ "زﻣ ــﻦ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ"
واﻟ ـﺒ ـﺴــﺎﻃــﺔ ُ
وﺣ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮاﻳ ــﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻋ ــﺎدة ﻣــﺎ ﻳـﺼـﻄــﺪﻣــﻮن ﺑــﻮاﻗــﻊ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ
ً
ُ
اﻟﺒﺴﻄﺎء ،وﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺑﻤﻄﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻀﺤﻚ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ "ﺷﺮ
ّ
اﻟﺒﻠﻴﺔ ﻣﺎ ُﻳﻀﺤﻚ".

ﺗﺪور أﺣــﺪاث "ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ" ﺣﻮل
ّ
"اﻟﻌﻤﺔ ﻣﺮﻳﻢ" ،اﻟﺘﻲ ﻋــﺎدة ﻣﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ُ
ﺗ ـﻘــﺪم ﻷﻫ ــﻞ اﻟ ـﺤــﻲ "اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺞ" اﻟـﻤـﺸــﻮرة
واﻟﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺪث
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻟﻤﻘﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ُﻳﺜﻴﺮ ﺻﺪاﻫﺎ
اﻹﻋــﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻗـﻨــﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﻓـﺘـﺠـﻌـﻠـﻬــﻢ أﺑـ ـﻄ ــﺎل ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺼﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي ﺳــﺎ ﺧــﺮ ﻣﻦ
دون ﻋﻠﻤﻬﻢ.
ُ
وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﻛـ ـ ــﻞ ﺣـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻠ ـﻘ ــﺎت
اﻟ ـ ُـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
ﻧ ـ ـﺼـ ــﻒ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﻃـ ـ ـ ـ ــﻮال أﻳـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ ،ﻣﺘﺼﻠﺔ وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻘﺼﺘﻬﺎ
ﻋــﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻷﺧ ــﺮى ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ وﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻣـ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮﻃ ـﻬ ــﻢ
اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ وأﺑـﻌــﺎدﻫــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ
ُﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻘﺼﺼﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻳﻮم
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺤﻠﻘﺎت
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ُ
وﻳ ـﺼ ــﻮر اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ﺣ ـﻴــﺎة اﻹﻧ ـﺴــﺎن
اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻜــﺎن وﻓﻲ
ﻛ ــﻞ زﻣـ ــﺎن ،وﻓ ــﻲ وﻗـﺘـﻨــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﻄﻴﺒﺘﻪ وﻋﻔﻮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻨﻊ ﻣــﻮا ﻗــﻒ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻳﺮوﻳﻬﺎ أﻫﻞ
اﻟﺤﻲ .وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺈﺗﻘﺎن.
ُ
وﻋ ـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ـ ّـﺪم ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ "ﻣــﺮﻳــﻢ"

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺪاح ﻣﺸﻐﻮل ﺑـ »اﻟﻌﺎﺻﻮف«
اﻟﻨﺼﺢ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺤﻲ
ﺑﺤﻜﻤﺔ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎرﻫﺎ
ُ
ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻋﻠﻰ
زواﺟ ــﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺣــﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﻷﺳــﺮﻳــﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﺪﺧﻞ أﻃﺮاف
أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟـﺤــﻲ وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرة
ً
ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺗﺪاﺧﻞ اﻵراء .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ّ
اﻟـﻌـﻜــﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻦ ﻣــﺮﻳــﻢ أﻧـﻬــﺎ ﻗﺪﻣﺖ
اﺳﺘﺸﺎرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ُ
وﻳﺜﻴﺮ ﺻﺪى اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ُ
ﻓﻲ ﻓﺮﻳﺞ "اﻟﻌﻤﺔ ﻣﺮﻳﻢ" ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ،
اﻹﻋــﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮة إﻋـ ـﺠ ــﺎب اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ُـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴــﻦ ،إﻻ أن اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟـﻤـﺜـﻘـﻔـﻴــﻦ ﻻ ﻳـﺴـﻠـﻤــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺎﻟــﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟـﻴـﻬــﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﻄﺒﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﻳﺎﻗﻮت" واﺑﻨﻬﺎ
"ﻃـ ـ ــﺎرق" اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺎ ﺑـﻄـﻠـﻴــﻦ ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺸﻜﻞ
ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي ﺳــﺎﺧــﺮ ،ﻣــﻦ دون أن ﻳﻌﺮﻓﻮا
ً
ذﻟﻚ إﻻ ﻻﺣﻘﺎ.

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺪاح
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﺴ ــﻮري إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ﻣ ــﺪاح اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎءه ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﺖ" ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﺣﺴﺎم
اﻟﺮﻧﺘﻴﺴﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﺬر ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ
ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ "اﻟﻌﺎﺻﻮف" ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺳ ـﻴ ـﻈ ـﻬ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﺖ ،وﻫﻮ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان "ﺧﺒﺰ اﻟﺤﻴﺎة".
وﻗ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـ ــﺪاح" :ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﻮف ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ أﺿ ـﺨــﻢ
ً
اﻹﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻔﺮا
ً
وﺟ ـﻬــﺪا ووﻗ ـﺘــﺎ ﻃــﻮﻳــﻼ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻔــﺮض اﻻﻋ ـﺘ ــﺬار ﻋــﻦ أﻋـﻤــﺎل
ﻋﺪﻳﺪة" .وﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋﻦ
أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
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ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ؟

ً
ﻻ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﻋﺎدة
ﻓﺠﺄة .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻜﺘﺔ
دﻣﺎﻏﻴﺔ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﻈﻦ ﻟﺘﺘﻔﺎدى »ﻧﻮﺑﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ«
ﻋﻨﻴﻔﺔ أو ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﺛ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻮاﻣـ ـ ــﻞ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻚ
ّ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻜ ــﻢ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺴــﻦ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﺗﺰﻳﺪ ﺧﻄﺮ إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺴﻜﺘﺔ،
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻋﺪة
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ.
ﻳــﻮﺿــﺢ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر ﺗــﻮﻣــﺎس
ﻟ ـ ــﻲ ،ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺐ وأﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﺤ ــﺮري
ﻣﺠﻠﺔ  Heart Letterاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ُ
ﻟـ ـﻬ ــﺎرﻓ ــﺎرد» :ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟـﺴـﻜـﺘــﺔ
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮاض
أذى .ﻟ ـﻜ ــﻦ ًوﺿ ًّـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ
ّ
ﻳﺘﺒﻴﻦ
ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺰﻧﺎ ﺣﻘﺎ ﺣﻴﻦ
أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻔﺎدي
ً
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎه ﻗﻠﻴﻼ
إﻟ ـ ــﻰ ﺿ ـﻐ ــﻂ اﻟـ ـ ــﺪم أو اﺗ ـﺨ ــﺎذ

ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺧﺮى«.
إن ﺳ ـﺒــﻖ أن ﻋــﺎ ﻧ ـﻴــﺖ ﺳﻜﺘﺔ
دﻣﺎﻏﻴﺔ أو ﺳﻜﺘﺔ ﻋﺎﺑﺮة )ﻧﻮﺑﺔ
ّ
اﻟﺤﺪ
إﻗﻔﺎرﻳﺔ ﻋﺎﺑﺮة( ،ﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـﻄ ــﺮ اﻹﺻـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻜ ـﺘــﺔ
أﺧــﺮى ﺧـﻴـ ً
ـﺎرا أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﻹﻧ ـﻘــﺎذ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة .ﻟـﻜــﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ
أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻤــﻦ ﻋــﺎ ﻧــﻮا ﺳﻜﺘﺔ
دﻣـ ــﺎﻏ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻧـ ــﻮﺑـ ــﺔ ﻗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻻ
ﻳﺼﻐﻮن إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ .ﻓﻼ
ً
واﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ.
ﺗﻜﻦ

ّﺑﺪل ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻚ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷول
اﻟـ ــﺬي ﻳــﺮﻓــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل اﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ﺑـﺴـﻜـﺘــﺔ دﻣ ــﺎﻏ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ــﻼﻓ ــﺖ أن
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟﺨﻄﺮ
اﻷﺧـ ــﺮى ﺳ ـ ـ ً
ـﻮء ا .ﻟــﺬﻟــﻚ إن ﻛﻨﺖ
ﺗـ ــﺪﺧـ ــﻦ ،ﺗـ ـﻌ ــﺮف ﻣـ ــﺎ ﻋـﻠـﻴــﻚ
ﻓـ ـﻌـ ـﻠ ــﻪ .ﻓـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺆول دون اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ

ﺑﺴﻜﺘﺔ أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻹﻗـ ــﻼع ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
ﺗـ ـﺸـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى
ﻟﺨﻔﺾ اﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻜﺘﺔ:
ْ
• خ ـ ـسـ ــارة ال ـ ـ ـ ــوزن :أﺧ ـﻔ ــﺾ
وزﻧﻚ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻃﺒﻴﺒﻚ
ًّ
ﺻﺤﻴﺎ.
• الحد من تناول الصوديوم
)اﻟـﻤـﻠــﺢ( :اﺣ ــﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
ًّ
ﻳﻮﻣﻴﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  2300ﻣﻠﻴﻐﺮام أو
أﻗــﻞ ﻣﻦ  1500ﻣﻠﻴﻐﺮام إذا ﻛﻨﺖ
ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺮك ،ﺗ ـﺘ ـﺤــﺪر ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻮل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،أو ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪاء اﻟﺴﻜﺮي
أو ﻣ ــﺮض ﻓ ــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺘـﻴــﻦ أو أي
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ أﺧﺮى.
• تـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ُ
ـاول غـ ـ ـ ـ ــذاء صـ ـح ــي:
ﻗ ـﻠــﻞ ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛــﻚ اﻟ ــﺪﻫ ــﻮن
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ،
اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ،اﻟــﺪﻫــﻮن
واﻟ ـﻜ ــﻮَﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺮول ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻻ
ﺗ ـ ـﺨـ ــﺶ اﻷﻃ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ دﻫ ـ ـ ــﻮن
ﺻـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـﺸ ـﺒ ـﻌ ــﺔ.
ّ
ﺣ ـ ـ ـ ّـﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎوﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺴ ــﻜ ــﺮ
واﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮاء .وﻳ ـﺠ ــﺐ أن
ّ
ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻀﺮ ،اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺪﺳﻢ أو اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ﻣـﻨــﻪ ،اﻟـﺤـﺒــﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺴﻤﻚ،
اﻟ ـ ــﺪﺟ ـ ــﺎج ،اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺒـ ــﻮب ،اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺬور،
واﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺎت رﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰة ﻏ ــﺬاﺋ ــﻚ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
• ممارسة الرياضة :ﻫﻞ ﺗﻜﺜﺮ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻠــﻮس؟ اﻧ ـﻬــﺾ اﻵن! ﻗﺪ
ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻷرﻳ ـﻜــﺔ اﻟﻤﺮﻳﺤﺔ ﻋـ ّ
ـﺪوك
اﻷﺑ ـ ـ ـ ــﺮز .اﺑـ ـﺤ ــﺚ ﻋـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ــﻮاع ﻣــﻦ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺴﺪي ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
واﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻤﻚ .ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﺗﻤﻀﻴﻪ أﻣﺎم ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
وﺧﺼﺼﻪ ﻟﻠﻤﺸﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

ﺣﺎرب اﻟﺴﻜﺘﺔ
ﻳـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﻢ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻻت

اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺧﻄﺮ اﻹ ﺻــﺎ ﺑــﺔ ﺑﺴﻜﺘﺔ
دﻣﺎﻏﻴﺔ .وﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻚ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت
ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮةّ ،
ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻜﺘﺔ .ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻟﻲ» :ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻴﻮم أن
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ّ
ﻳﺤﺪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﻘﻠﺐ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ«.
• ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ضـ ـ ـغ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــدم:
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮون ﺿﺒﻂ ﺿﻐﻂ
اﻟــﺪم اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول
اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﻏ ــﺬاﺋـ ـﻬ ــﻢ واﻹﻛـ ـﺜ ــﺎر
ﻣــﻦ اﻟﺨﻀﺮ واﻟـﻔــﺎﻛـﻬــﺔ ،اﻟﺘﻤﺮن
ﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎم ،وأﺧ ــﺬ أدوﻳـ ــﺔ ﺿﻐﻂ
اﻟﺪم ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ.
• ار ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى
ّ
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟــﺪم وﺗﺼﻠﺐ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ :ﻳـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﻢ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم اﻟﻠﻮﻳﺤﺎت

اﻟــﺪﻫـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺤـ ّـﺪ ﻣــﻦ ﺗﺪﻓﻖ
ُ
اﻟــﺪم ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ .ﺗﺪﻋﻰ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ ،وﻗﺪ
ﺗـ ـ ـ ــﺆدي إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺳ ـﻜ ـﺘ ــﺔ دﻣ ــﺎﻏـ ـﻴ ــﺔ.
أﻣ ــﺎ إذا ﻟ ــﻢ ﻳـﻨـﺨـﻔــﺾ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ دﻣﻚ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ
اﺗﺒﺎﻋﻚ ﺣﻤﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻒ
ﻟ ـ ــﻚ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺐ أدوﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗـﺨـﻔــﺾ
اﻟـﻜــﻮﻟـﺴـﺘــﺮول وﺧـﻄــﺮ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ﺑﺴﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ إﻟﻰ ّ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
• الــرجـفــان األذي ـنــيُ :ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺮﺟﻔﺎن اﻷذﻳـﻨــﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎرزة ﻟ ـ ــﻺﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻜ ـﺘــﺔ
دﻣ ــﺎﻏـ ـﻴ ــﺔ .وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳ ــﻒ أﻧ ــﻪ
ً
ﻳــﺆدي ﻋــﺎدة إﻟﻰ ﺳﻜﺘﺎت ﻗﻮﻳﺔ.
ّ
ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻼج ﺑ ــﺄدوﻳ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﻄﺎت ﻳﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ.
ﻳ ـﺤــﺬر اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر رﻳ ـﺘ ـﺸــﺎرد ﻟــﻲ،
أﺣـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮري ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺔ Heart
 Letterا ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺔ

ﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻫـ ــﺎرﻓـ ــﺎرد» :ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺮﺟﻔﺎن
اﻷذﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪون
ﻛ ـﺜ ـﻴ ـ ًـﺮا ﻣ ــﻦ اﻷدوﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـﻤـﺨـﻔـﻔــﺔ
ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟــﺪم ،اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
َﻣ ــﻦ ﻳـﻌــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮﺟـﻔــﺎن اﻷذﻳـﻨــﻲ
اﻻﻧﺘﻴﺎﺑﻲ )paroxysmal atrial
 ،(fibrillationﺣﺎﻟﺔ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ
اﻟــﺮﺟ ـﻔــﺎن اﻷذﻳ ـﻨ ــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺤﻴﻦ
واﻵﺧﺮ ﻻ ً
دوﻣﺎ .ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري
أن ُﻳـﻌــﺎﻟــﺞ ﻫ ــﺆﻻء ﻛـﻤــﺎ ﻟــﻮ أﻧﻬﻢ
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟـ ــﺮﺟ ـ ـﻔـ ــﺎن اﻷذﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ
اﻟﺪاﺋﻢ«.
• ال ــداء الـسـكــري :ﻳﺰﻳﺪ اﻟــﺪاء
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮي اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ
ﺑﺴﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف،
وﻳﻤﻮت ﺛﻠﺜﺎ َﻣــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟــﺪاء
اﻟﺴﻜﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ
أو ﻧــﻮﺑــﺔ ﻗـﻠـﺒـﻴــﺔ .ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ َﻣــﻦ
ّ
ﻳ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﺴ ــﻜ ــﺮي ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮع

اﻷول ،ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﻧـﺴـﺒــﺔ
ّ
اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم ﻋﻦ ﻛﺜﺐ وإﻋﻄﺎء
اﻷﻧ ـﺴــﻮﻟ ـﻴــﻦ ﺑــﺪﻗــﺔ أن ﻳﺴﺎﻫﻤﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻄ ــﺮ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑـﻤـﻀــﺎﻋـﻔــﺎت .أﻣ ــﺎ َﻣ ــﻦ ﻳـﻌــﺎﻧــﻮن
اﻟـ ـ ـ ــﺪاء اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﻮع ،2
ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ،
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎول اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻔ ــﻮرﻣ ـﻴ ــﻦ
)اﻟـﻐـﻠــﻮﻛــﻮﻓــﺎج وﻏ ـﻴــﺮه( وأدوﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوري ﺿ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻂ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟــﺪم وارﺗﻔﺎع
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ َﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
اﻟﺪاء اﻟﺴﻜﺮي.

ّ
ﻗﺎﻋﺪة ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ...ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻠﺢ
رﻏﻢ ﺻﺪور ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﺤﺪث
ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔُ ،ﻳﺠﻤﻊ
ﺧﺒﺮاء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻠﺢ ﻫﻮ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ.

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺼﺪق ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻪ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻗـﻴــﻞ ﻟـﻨــﺎ إﻧـﻨــﺎ ﻟــﻢ ﻧﻌﺪ
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻮدﻳﻮم،
أي اﻟ ـﺠــﺰء اﻟـﻤـﻀــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻠــﺢ ﻋﻨﺪ
اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ.
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ أﻧ ـﺒــﺎء ،ﺻ ــﺎدرة ﻋــﻦ ﻟﺠﻨﺔ
”ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﺐ“ ،ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻤﻠﺢ ﻻ ﻳــﺆذي اﻟﻘﻠﺐ
ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺪر ﻣـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﻦ ،وأن ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط
ﻗﺪ ﻳﺆذي اﻟﺼﺤﺔ.
ُ
ﻃ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﺪى
ّ
ﺻ ـﺤ ــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟّـﻄـﺒـﻴــﺔ
ﻋﻨﺪ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺨﻔﻀﻮن
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻮدﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣ ـﺘــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﺻ ــﻲ ﺑﻬﺎ
»ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ« .ﻫﻞ
ﻳـ ــﺆدي ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ اﻟ ـﺼ ــﻮدﻳ ــﻮم إﻟــﻰ
ً
أﻗﻞ ﻣﻦ  1500ﻣﻠﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺧﻄﺮ اﻷﻣﺮاض وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎة؟
وﺟﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻗــﺎ ﺳــﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺧ ـﻔ ـﻀــﻮا
اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼك اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮدﻳـ ــﻮم إﻟ ــﻰ
 1500ﻣـ ـﻠ ــﻎ أو أ ﻗـ ـ ـ ــﻞ .ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ
وﺟـ ـ ــﺪت دراﺳـ ـ ـ ــﺎت أوروﺑـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺣﻮل أﺷﺨﺎص ﺗﻠﻘﻮا ﻋﻼﺟﺎ
ً
ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺎ ﻳ ـﺤـ ّـﺪ ﻣﻦ
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮاﺋـ ــﻞ
ﺑـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﻞ

ﻣـ ـﻔ ــﺮط ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻗـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﻘ ـﻠ ــﺐ،
ً
ُ
ﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻋـﻠـﻤــﺎ أن ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻌــﻼج ﻻ ﻳ ّ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﺣﻴﻦ ﺧﻔﺾ
ﻫـ ـ ــﺆﻻء اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﻮدﻳ ــﻮم
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
ً
ﺟﺪا ،ﺗﺪﻫﻮرت ﺻﺤﺔ ﻗﻠﺒﻬﻢ.
ﺗﻘﻮل ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻛــﻮك ،أﺳﺘﺎذة ﻃﺐ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻟﻄﺒﻴﺔ» :ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻨﺪ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم« .ﻛﻮك
ﺧﺒﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺮﻳﻐﻬﺎم ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﺔ »ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﺐ«.

ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋ ـ ـﺠـ ــﺰ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ »ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺐ«
ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ ﺑ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺤـ ّـﺴــﻦ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
وﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻠﺢ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻣـﻔــﺮﻃــﺔ ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮون اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم.
ﺗﻘﻮل د .ﻛﻮك»ُ :ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻮدﻳﻮم إﻟﻰ
أدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺿﻐﻂ
اﻟﺪم وﺗﺪﻧﻲ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎن اﻟـ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻲ .ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳـﺼـﻌــﺐ

ﺑﻠﻮغ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ] 1500ﻣﻠﻎ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم[ .رﺑـﻤــﺎ ﺳﻤﻊ اﻟـﻨــﺎس ﻋﻦ
ﺿ ـ ـ ــﺮورة اﻻﻛـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎء ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪل،
ﻟـﻜــﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻋ ــﺪد اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ
ً
ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺿﺌﻴﻼ«.
أﺟـ ـ ــﺮى د .دارﻳـ ـ ـ ــﻮش ﻣ ـﻈ ـﻔــﺮﻳــﺎن،
أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ وﻋﻠﻢ اﻷوﺑـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻟﻄﺒﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﻮل
اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻠﺢ وأﻣﺮاض
اﻟﻘﻠﺐ.
ﻳ ــﻮﺿ ــﺢ ﻣ ـﻈ ـﻔــﺮﻳــﺎن» :ﻣ ــﻦ وﺟـﻬــﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺛﻤﺔ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻠﺢ ﻫﻮ
اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎر اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ،ﻟـﻜــﻦ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﻧﻘﺘﻨﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ .«%100
ﻣـ ــﺎذا ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ
ﻗﺪ ﻳﺆذي اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻘﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ؟
ﺗ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺰ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ
ً
اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻮا ﻋ ــﻼﺟ ــﺎ
أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻗ ــﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
إﻟ ــﻰ ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎس ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻠﺢ ﻗــﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻟﻴﺲ
ً
ً
ﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرا ﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮا ،ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ ﺷـﻌــﺐ
اﻟـﻴــﺎﻧــﻮﻣــﺎﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻏــﺎﺑــﺎت اﻷﻣـ ــﺎزون
اﻟﻤﻄﻴﺮة  200ﻣﻠﻎ ﻣــﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ

ﺧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺮ اﻹﺻ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ.

اﻹﻓﺮاط
ﺳﺎﺋﺪ
ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠ ــﻚ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻟﻌﺎدي ﺣﻮاﻟﻰ
 3 5 0 0ﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﻮدﻳ ــﻮم
ً
ﻳـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺎ .ﺗ ــﻮﺻ ــﻲ
»ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻠ ــﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك
ﻛﻤﻴﺔ أ ﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ )ﺣﺘﻰ
ﺑـﻠــﻮغ ﻣﺴﺘﻮى »ﻣﻨﺨﻔﺾ
ً
ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا« ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ 1500
ً
ﻣﻠﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ( .ﺗﻨﺼﺢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻌﺪل
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،وﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت ﻣــﻦ
ﻫﻢ ﻓــﻮق ﻋﻤﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ،
واﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أﺻـ ــﻞ إﻓــﺮﻳ ـﻘــﻲ،
واﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺴـﻜــﺮي وأﻣ ــﺮاض
اﻟﻜﻠﻰ أو ﺑﻌﺾ اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
اﻷﺧــﺮى .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﻮﺻﻰ اﻷﺷﺨﺎص
ﻛـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺾ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك
اﻟﺼﻮدﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  2300ﻣﻠﻎ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  %1ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻓ ـﻘ ــﻂ  1500ﻣ ـﻠ ــﻎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﻮدﻳ ــﻮم
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  %9ﻣﻨﻬﻢ

ً
ﻓ ـﻘ ــﻂ أﻗ ـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ  2300ﻣ ـﻠ ــﻎ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ
ﺑﺤﺴﺐ د .ﻛﻮك.
ُ
ﻃ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ »ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻄــﺐ«
ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ اﻷدﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﺾ اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼك
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻣﻦ  2300ﻣﻠﻎ إﻟﻰ 1500
ً
ﻣﻠﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻳـ ـﻘ ــﻮل د .ﻣ ـﻈ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺎن» :ﻟـ ــﻢ ﺗــﺬﻛــﺮ
ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻠﻘﺎ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ً
 3500ﻣﻠﻎ ﻣــﻦ اﻟـﺼــﻮدﻳــﻮم ﻳﻮﻣﻴﺎ،
أي اﻟﻤﻌﺪل اﻟــﺮاﻫــﻦ ،إﻟــﻰ  2300ﻣﻠﻎ
ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ«.

ﺗﻮﺿﺢ د .ﻛــﻮك» :ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﺼــﻮدﻳــﻮم ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣــﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ ﺧ ـﻄــﺮ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑـﻤــﺮض
اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺘﺎﺟﻲ«.

ﻳﺆﻟﻤﻚ؟
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ...أي ﻧﻮع
ِ
ّ
اﺑـ ـﺘ ـ ً
ـﺪاء ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﻮغ ،ﻳ ـﻄ ــﺎول داء
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل .ﺗﺘﻌﺪد
ّ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻃﺒﺎء إﻟﻰ اﻟﻈﻦ ﺑﺄن
ً
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﺗﺆدي ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ
دورا
ً
اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪاء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻳﺰول
ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﺮ وﻳﺨﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
وأﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ .إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ً
ﺳﺒﺒﺎ
ﻟﺘﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮأة ً
داء ﻳﻌﻴﻖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.

ّ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺷﻘﻴﻘﺔ

ﺗﺘﻌﺪد أ ﻧ ــﻮاع داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ وإن
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﺸــﺎﺑ ـﻬــﺔ :أﻟـ ــﻢ ﻳـﻤـﺘــﺪ
ﻟﻴﺼﻴﺐ ﺟـ ً
ـﺰء ا ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟــﺮأس واﻟﻮﺟﻪ،
ّ
ﺧﻔﻘﺎن أﺷـﺒــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب ﻳﺤﺘﻞ اﻟ ــﺮأس ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎن .ﻳﺮﻣﻲ اﻷﻃﺒﺎء ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة،
إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻟــﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي
ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺮﻳﺾ ،وﻫﻮ ٌ
أﻣﺮ ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ّ
ـﺮد ﻋ ــﻦ اﻵﺧ ــﺮ.
ﻧ ـﻈ ـ ًـﺮا إﻟ ــﻰ اﺧ ـﺘ ــﻼف ﻛ ــﻞ ﻓـ ـ ً ٍ
ﻗــﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺷـﺨــﺎص ﺻــﺪاﻋــﺎ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ
ّ
ﻳﺘﺤﻮل إﻟــﻰ داء ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ أداء
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻟــﻢ اﻟ ــﺮأس اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
اﻟﺬي ﻳﺰول ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺮاﺳﻴﺘﺎﻣﻮل أو
اﻷﺳﺒﻴﺮﻳﻦ ،ﺗﺘﻌﺪد أﻧﻮاع داء ًاﻟﺸﻘﻴﻘﺔ:
داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻋــﺮاﺿــﺎ :ﺗﺘﻨﻮع

اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب ﺑ ـﻴــﻦ ﺳ ـﻬ ــﺮ ٍة ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻣـﻀـﻨـﻴــﺔ،
ﻧﻬﺎر ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ ّأدى إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺷﻤﺲ ،ﺑﺮودة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻨﺎن أو ﺿﻌﻒ ﺑـﺼــﺮي ....أﺳﺒﺎب
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ إﻟـ ــﻰ أن داء اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻻ
ً
ﻳ ـﺼ ـﻴــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺮء ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺪﻓ ــﺔ .ﻋ ـ ـ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ
ذﻟــﻚ ،ﻟــﺪاء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أﺳﺒﺎب أﺧﻄﺮ وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻳﻈﻬﺮ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟــﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻴﻀﻴﺔ :ﺗﺆدي اﻟﺪورة
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ ً
دورا أﺳــﺎﺳـ ًـﻴــﺎ ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﺪاء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬي
ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﻣﺎ إن ﺗﺒﺪأ
ً
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺰول
اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ.
داء اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣ ــﺎﻻت ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ،ﻣﻊ
اﻟــﻮﻗــﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻻ
ّ
ً
ﻳﺤﻞ ً
زاﺋﺮا ﻏﻠﻴﻈﺎ ﻣﻊ اﻟﺪورة
ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ
ً
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﺄزم اﻷﻣﻮر ﻟﺘﺘﺤﻮل
ﻣﻦ ﺳﻴﺊ إﻟﻰ أﺳﻮأ.
داء ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟ ــﺬي ﻳـﺜـﻴــﺮ ﻧــﻮﺑــﺎت داء
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺮاﺣﺔ
ﺗـﻜــﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻔﺰ اﻟـﻨــﻮﺑــﺎت ﻟﺪى

أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ .ﻛﺜﺮ ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي
ﻳﻘﻌﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻤﺮض ﻋﻨﺪ ًاﻟﺘﻮﻗﻒ ًﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،إذ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺠﺴﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ داء
ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺻﻔﻮ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ...
داء اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﻲ :اﺳ ـﺘ ـﻨ ـ ًـﺎدا إﻟــﻰ
ً
اﺳﻤﻪ ،ﻳﺼﻴﺐ اﻷﻟﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وﻗﺪ
ﻳ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮ.
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ً
ً
ﺿﺮورﻳﺎ.
ﻋﻼﺟﺎ
اﻟﻌﻴﻨﻲ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
داء اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﻟ ـﺠــﻲ :ﻫ ــﻮ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ
اﻟــﺬي ُﻳـﻌــﺰى إﻟــﻰ أﺳـﺒــﺎب وراﺛـﻴــﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ،
ً
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت
إﻻ أﻧﻪ ﻧﺎدر
ﺗﺴﺒﻖ ﺣــﺪوﺛــﻪ ،ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺪوار وﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷذن ...ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗــﺆدي ًﻧــﻮﺑــﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ إﻟﻰ
ﺻﺮع وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ.
داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺴــﺮ ﻃــﺎن ﻋﻨﻖ
اﻟﺮﺣﻢ :ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ً
ﻧﺎدرا.
داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل :ﻗﺪ
ُﻳﺼﺎب اﻷﻃـﻔــﺎل ﺑــﺪاء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ وإن
ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ً
ﻧﺎدرا .ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت

ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،اﻟﺘﺪﺧﻞ ً
ﻓﻮرا ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺎﻳﺎً .
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻮﺑﺎت
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
أﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻜﺒﺎر وﺗﺮﺗﺒﻂ
ً
ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
داء اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﺗﻀﻴﻖ اﻷوﻋﻴﺔ :ﺗﻨﻘﺒﺾ
اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ اﻟﺴﺤﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﻣﺎ
ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺴﺒﻖ اﻟ ــﺪاء ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻻت ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﻣــﻼﺣـﻈــﺔ زﻳـ ــﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ.
داء اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ وﺗ ــﻮﺳ ــﻊ اﻷوﻋـ ـﻴ ــﺔ:
ّ
ﺗﻀﻴﻘﻬﺎ
ﻳﺤﺪث ﺗﻮﺳﻊ اﻷوﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ
وﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ،ﻓﻴﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺪﻓﻖ اﻟ ـ ّ
ـﺪم ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺴﺤﺎﺋﻴﺔ
أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأس.
إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺎب ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ٍ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﻣﻦ  8أﺣــﺮف و ﻫﻲ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎرات إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻴﺎرات اﻟﺴﺒﺎق
واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﺻﺪق
ﻋﻠﻢ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺣﺐ
ﻓﻴﻠﻢ
ﻏﻴﺎب
ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ

أﻣﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪ
دﻣﻌﺔ
ﻣﺴﻴﺮة
ﻧﻌﻢ
ﻋﺼﺮ
ﺷﺎﺷﺔ
ﺷﻬﺮة
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺨﺮج
ﻛﻴﻒ
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة )(3×3
 ،ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة.
ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

٢
٨

٤
٢
٨
٦

٣

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

 - 1ﻣـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﺳـ ـ ــﻮر ﻳـ ـ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﻣ ــﺖ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »أﺷﻮاك ﻧﺎﻋﻤﺔ« .
 - 2أﺑﻮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ) ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(
– ﺣﺐ .
 - 3ﺷــﺎﺗــﻢ )ﻣ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺮة( – اﻟﺠﻤﻊ
ﻣﻦ »وﻟﺪ«.
 ....) - 4ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ( ﻧ ـﺠــﻢ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
 - 5ﻟﻠﻨﻔﻲ – ﻓﺴﺮ – ﻋﻨﺪﻧﺎ .
 - 6اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﺗﻬﺎم )م( –
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 - 7ﺟﻠﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت –
ﻗﻠﺐ ﻧﺨﻠﺔ.
 - 8ﺣـ ــﺮوف ﻣـﺘـﺸــﺎﺑـﻬــﺔ – ﻧـﻔــﺎذ
ﺑﺸﺪة .
 - 9ﻳﺸﺮب )م( – ﻳﻔﺎﺧﺮ )م(.
 - 10ﻋﺎﺑﺮ – ﻣﺪﻳﺪ )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.

 - 1ﻓﻨﺎﻧﺔ ﺳﻮرﻳﺔ )م(.
 - 2ﻓﻴﻠﻢ ﻟﺸﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن وﺗﺤﻴﺔ
ﻛﺎرﻳﻮﻛﺎ.
 - 3أرﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺨﻠﻒ – اﻟﺠﻤﻊ
ﻣﻦ »ﻫﺎﻧﻢ«.
 - 4ﻟﻌﺮض اﻷﻓﻼم ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
– ﻟﻠﻨﺪاء.
 - 5ﻗ ـ ـ ــﻂ )م( – ﺗ ـ ـﺠـ ــﺪ ﻫـ ــﺎ ﻓــﻲ
)اﻟﻨﺠﻮم(.
 - 6اﻟﻌﻴﺐ )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – ﺻﺪﻳﻖ.
 - 7ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺮﻳﺎﻧﻲ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ
– ﻳﺒﺬل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ.
 - 8ﻓﻨﺎﻧﺔ وﻣﻄﺮﺑﺔ راﺣﻠﺔ أﻓﻼﻣﻬﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤﻬﺎ .
 - 9ﻳﻌﺎدل – أرﻓﺾ .
 - 10ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – اﻟـﻠــﻮح اﻟــﺬي
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب أﻫﻞ
اﻟﻜﻬﻒ.

1

اﻟﺤﻠﻮل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

اﻷﺳﺪ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﺴﺆول أو زﻣﻴﻞ ﻻ
ﻳﺸﺎﻃﺮك اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ اﻷﻣـ ــﺮ ﺑـﻴـﻨـﻜـﻤــﺎ ﻫـ ــﺪوءا
ُ
وﺗﻔﺎﻫﻤﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺧﺎﻃﺮ
أﺣﺪﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﻮر.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.13 :

اﻟﻤﻴﺰان

٤
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ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﻳ ـﺠ ـﻌ ـﻠــﻚ ﺑ ــﺮﺟ ــﻚ أﻛـ ـﺜ ــﺮ إﻗ ــﺪاﻣ ــﺎ
ً
وﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﺘﻌﻤﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻓﻄﻨﺔ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺣـ ــﺎذر ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮة ﻓ ـﻬــﻲ ﻣﺘﻰ
ازدادت ﺗﻌﻤﻲ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗـﺘـﺒــﺎدل اﻵراء ﻣــﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ
ً
وﺗﺒﺪو ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻹﻗﻨﺎع.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
3

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺷﺮاﻛﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ
ﺑﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻚ.
ً
ّ
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳـﺸــﺮح ﻟــﻚ اﻟـﺸــﺮﻳــﻚ ﺣــﺎﺟـﺘــﻪ ﻷن
ﻋﻤﻠﻚ ﻳﺒﻌﺪك ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ.
ً
اﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ :ﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎش ﻳـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﺢ ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻮراﺛﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

4

اﻟﺜﻮر
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ر ﺑـﻤــﺎ ﺗﺠﻌﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ً ً
ً
ﺷﺨﺼﺎ وﺗﻄﻠﻘﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻌﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻞ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ وﺗﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺷﺎﻋﺔ ّ
اﻟﺴﻼم ﺣﻮﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن
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ً
ّ
ّ
ّ
ﺗﺼﺮﻓﻚ وﺻﺤﺢ
ﺗﺘﺴﺮع ﻓﻲ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ
أﺳﻠﻮﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ ﻣـﻔــﺎﺟــﺄة
ّ
ّ
ﺳﺎرة ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺒﻪ ﻟﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺣﺎول أن ﺗﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻚ
ً
اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

اﻟﻌﺬراء
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ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻚ ﺣﻠﻮﻻ أو ﻧﻈﺮة
ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أﻣﻮر ﻣﻬﻨﺘﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :أوﻗ ـ ــﻒ اﻟـ ـﺼ ــﺮاع ﺑـﻴـﻨــﻚ وﺑـﻴــﻦ
ّ
واﻟﺘﻔﻬﻢ.
ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك واﻋﺘﻤﺪ اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺴﻔﺮ أو ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ
ﻟﺘﻤﻀﻴﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

٥

٨
٥

٣

٤
٢

٣

٦
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ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻨﺎﻋﺘﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣــﻮر
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ً
ّ
ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺗﺘﻤﻨﻰ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺶ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ
أن ﺗﻄﻮل.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻌﺮف ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺤﻤﻞ إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاح.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :
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٦
٥
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٣
٥

٩

٩

اﻟﺤﻤﻞ

اﻟﺠﻮزاء

٦

٧

ﻓﻠﻚ
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻚ أو
ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﺒ ــﺪو ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﺰدﻫ ــﺮة
ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮى اﻟﺠﺮأة.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ارﺗﺒﺎﻛﺎت ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻬﻤﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

10

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﺒــﺎﺷــﺮ أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻚ ﺑــﺈﻗ ـﻨــﺎع اﻟــﺰﻣــﻼء
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺪﻳﺚ.
ً
ّ
واﻟﺘﻔﻬﻢ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻴﻚ اﻟﺼﺒﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ وﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﻮاك
ً
ً
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ روﻳﺪا روﻳﺪا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﺪﻟﻮ
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ً
ّ
وﺗﺘﺰود ﺑﺄﻓﻜﺎر
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ّ
ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :أﻧ ـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺷ ـ ــﻮق ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ.
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﻟ ــﺪﻳ ــﻚ ﻗ ـ ـ ــﺪرة ﻫ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﺠﺪي
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ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﺜﻘﺘﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﺗﺒﺪو
ً
ﻋﺎزﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ّ
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻗــﺪ ﺗــﺄﺳــﻒ ﻟــﻮﺿــﻊ ﻣ ـﺘ ــﺄزم ﻣﻊ
ً
ً
ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﻜﻦ ﻣﺮﻧﺎ وﺻﺒﻮرا.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗـﺴـﺘـﻘـﻄــﺐ اﻟ ـﺘ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ ﻛـﻠـﻤــﺎ
ﺣﺎوﻟﺖ إﻗﻨﺎع اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺂراﺋﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﺤﻮت
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗــﺰدﻫــﺮ أﻋـﻤــﺎﻟــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ وﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻟﺘﺮوﻳﺞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ.
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺒﺪو ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ
ﺻﻔﺤﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗــﻮاﺟـﻬــﻚ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻚ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :
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ً
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺘﻔﻮق  ١٥٠ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ
اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﻔﻮق  150ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل  3.67وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺣـﻀــﻮر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي
د .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺰﻛﺮي ،وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
وﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﻤﺪاء وﻣﺴﺎﻋﺪو
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ورؤﺳـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
واﻹدارﻳـ ــﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻬﻢ وأوﻟـﻴــﺎء
أﻣ ــﻮرﻫ ــﻢ ،وذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺮح ﻗـﺘـﻴـﺒــﺔ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
د .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ود .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻛﺮي ود .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﻜﺮﻣﻮن اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﺴﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

رﺟﺎ اﻟﺤﺠﻴﻼن ود .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي ود .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ود .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻛﺮي ود .ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮاح

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻛﺮي ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻧﻐﻢ دﻳﺐ

د .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻜﺮم ﻓﺎﺋﻘﺔ

د .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻴﻨﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮي

د .اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ أﺳﻴﻞ أﺣﻤﺪ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻊ د .ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻃﻠﺒﺔ »اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« ﻳﺰورون أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻧﻈﻤﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺣﻠﺔ
ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪن أﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻟﻨﺠﻔﻮرد ،ودﻧﺪاﻟﻚ،
ودﺑﻠﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗﺎﻣﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺄول زﻳﺎرة ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺘﺤﻒ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻚ
ﻓﻲ ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ُﺳ ّﺠﻞ
ﻃﻼب ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺰورون ﻣﺘﺤﻒ
ﻃﻼﺑﻬﺎ ﻛﺄول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ٍ
ﺗﺎﻳﺘﺎﻧﻴﻚ.
ُ ّ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ
ٍ
أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،٢٠١٩ - ٢٠١٨ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت
دورات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻄﻼب
 6أﻳﺎم ،وﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ٍ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪاد
ً
ّ
وﺿﻤﺖ  20ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ.
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،
ً
وﺗﺨﻄﻂ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت رﻳﺎﺿﻴﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل رﺣﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺨﺖ

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

رﺗﺎل ﻧﺎدر اﺣﺘﻔﻠﺖ
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ

ﻟﻴﻦ ﺗﺤﺘﻔﻞ
ﺑﻤﻴﻼدﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﺣﺘﻔﻠﺖ رﺗﺎل ﻧﺎدر ﺑﻌﻴﺪ
ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟﺮاﺑﻊ وﺳﻂ أﺳﺮﺗﻬﺎ
وﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ
ً
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة
واﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺪ.

اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻟﻴﻦ ﺗﻤﻴﻢ أﺑﻮﺣﻤﻮد
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء،
ً
وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻳﺎﻣﺎ
ﺳﻌﻴﺪة.
ﻣﺒﺮوك

رﺗﺎل ﻧﺎدر

آدم رواد ﺗﺨﺮج
ﻓﻲ روﺿﺔ
اﻹﺧﻼص
اﺣﺘﻔﻞ آدم رواد ﺑﺘﺨﺮﺟﻪ
ﻓﻲ روﺿﺔ اﻹﺧﻼص ،وﺳﻂ
ﻓﺮﺣﺔ واﻟﺪﻳﻪ ،وﺗﻤﻨﻰ
ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻟﻴﻦ ﺗﻤﻴﻢ

رﺗﺎل ﻧﺎدر

ً
آدم رواد ﺣﺎﻣﻼ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺮج

٢٣
ً
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاح :اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻴﺲ ﺣﺮﺑﺎ داﺋﻤﺔ
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

أﻛﺪت ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

أﻛﺪت د .أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاح أن
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻻت
دؤوﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻴﻢ.

ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻣﻬﺎرات
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻜﻲ
ﻧﺮى اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ

اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﺷـﻬــﺪت اﻟـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ "ﺣــﺪﻳــﺚ
اﻻﺛ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ" ،ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ،وﺗـ ـﻤ ــﺖ
اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ د .أﻣ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺪاح،
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻜـ ــﺮ ...رؤﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪي" ،وأدارﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟــﺮواﺋ ـﻴــﺔ
ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻟﻌﻴﺴﻰ.
ﺣﻀﺮ اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮة ﺟﻤﻊ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ،وﺷــﺮﺣــﺖ د .اﻟﺒﺪاح
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ أوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪي اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﻀــﺢ ﺣـﻴـﻠـﻨــﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻘـﻴـﻴــﺪ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ،وﺗـﻨــﺎﻓـﺴـﻨــﺎ اﻟﻤﺤﻤﻮم
ﻓــﻲ ﻣــﻮا ﺻ ـﻠــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻴﺴﻰ" :ﻧﺤﺘﺎج
إﻟﻰ أن ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻧ ـﺒ ـﻘــﻰ أﺣ ـ ـ ــﺮارا،
وﻧـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ ﻣ ـﻬــﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪي ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻧ ـ ــﺮى اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ.
ﻓﻲ زﻣــﻦ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻣﻨﻊ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺐ واﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــﻮات
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ،واﻏ ـﺘ ـﻴــﺎﻟ ـﻬــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ،
ﻛ ـﻴــﻒ ﻟ ــﻚ أن ﺗ ـﺘ ـﺼــﺪى ﻟـﺠـﻬــﻮد
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻷ ﺟـﻬــﺰة
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
وﻣـ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮاﻣـ ــﻊ ،وﻛ ــﺮﻧ ـﻔ ــﺎل
اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺪق ﻣﺎ ﺗﺮاه،
أو ﺣﺘﻰ ﻟﺘﺮى ﻣﺎ ﺗﺮاه؟".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ" :ﻧـ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج إﻟـ ــﻰ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻷﻧﻨﺎ ﻣﻌﺮﺿﻮن
ﻃ ــﻮال اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻷدﻣ ـﻐــﺔ،

ﻷن ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻷن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻠـﻘـﻴــﻦ ،وﻷن اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪي ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﻮن ﻟﻠﻤﺼﺎدرة
ﻃــﻮال اﻟــﻮﻗــﺖ ،وﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ
أن ﺗـﺘـﺤــﻮل إﻟ ــﻰ دﻣ ـﻴــﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ
ﺑـﺨـﻴــﻮط ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺮﺋـﻴــﺔ ،أو ﺑﻴﺪق
ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺮﻫﺎ أﺻﻼ ،ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻷن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻋ ــﺮﺿ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﻒ ،واﻟـﻤـﻨـﻄــﻖ
ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت ،وﻷن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻳـﺤـﺘـﻜــﻢ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ،ﻻ
إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ".

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻬــﺎ ،ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺖ
د .اﻟـ ـﺒ ــﺪاح ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ
ﺟــﺎﺑــﺮ ﻻﺳـﺘـﻀــﺎﻓـﺘـﻬــﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ:
"ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ،
اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻣﺮاﺳﻠﻮ
ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ِ
اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات اﻹﺧ ـﺒــﺎرﻳــﺔ ،وﻣــﺮوﺟــﻮ
اﻟـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،وﻣــﻮزﻋــﻮ
دور اﻟﻨﺸﺮ ،واﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،وﻣﺴﻮﻗﻮ اﻷﺑﺤﺎث
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرزون ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ،وﻧﺎﻗﻠﻮ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺤﻲ
واﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة .ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻚ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺄﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﻞ ﻣﻨﻚ اﺗﺒﺎﻋﻪ".
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن ﻛــﻞ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮة اﻟـﻤــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ً
ﺑﺨﺘﻴﺎر :ﻣﻌﺮض »ﺑﻬﺎر« ﻳﻀﻢ ﻓﻨﻮﻧﺎ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺸﻐﻮﻻت ﻳﺪوﻳﺔ

اﻟﺴﻠﻮك ﻫﻲ ﻣـﺤــﺎوﻻت دؤوﺑــﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ،
وﻷﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻚ ﻓﻲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق
ﻣ ـﻤ ـﻜــﻦ .وأﻧـ ــﺖ أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﺗ ـﻤــﺎرس
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻴــﻞ ،ﻷﻧ ــﻚ ﺗـﻌـﻠـﻤــﺖ أن
إﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎت أﻃ ـ ـﻔـ ــﺎﻟـ ــﻚ أﺳ ـ ـﻬـ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑــﺎﻟـﺤــﻮار واﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ،
وأن إرﻫﺎب ﻣﻮﻇﻔﻴﻚ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ
ﺗــﺪرﻳـﺒـﻬــﻢ واﻹﺻ ـﻐ ــﺎء ﻵراﺋ ـﻬــﻢ،
وأن زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴــﻚ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺒﺎرزﻳﻚ،
وأن رﻓ ـ ــﻊ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎﺗــﻚ أﻫ ـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﺳﻠﻌﻚ ،وأن
ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاس ﻣﻌﺎرﺿﻴﻚ
أﺟﺪى ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ".
واﺳـﺘــﺪرﻛــﺖ" :وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈن
أﻏ ـﻠــﺐ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻴــﻞ ﺗـﻘــﻊ ﺿﻤﻦ
اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم )وﻣـ ـﻬ ــﺎم( ﻋـﻠــﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،
ﻏ ـﻴــﺮ أن ﻟـﻠـﻔـﻠـﺴـﻔــﺔ دورا أوﻟ ـﻴــﺎ
ﻫﻨﺎ ،وﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻲ
ﺗـﻘــﻊ ﺧـﻠــﻒ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻴــﻞ )وﻫ ــﺬا
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي(".
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ" :أﻣـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻂ اﻟ ــﺬي
أود ﻛﺸﻔﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻬ ــﺞ ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮ ،وﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﺳ ـﻠــﻮﻛ ـﻨــﺎ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺸﻌﺎر
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .وﻫــﻮ ﻣــﺎ أدﻋــﻲ
أﻧــﻪ ﺣﻴﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻷوﻟ ــﻰ ،وﻣﺎ
أدﻋ ــﻲ أﻧـﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑــﺪرﺟــﺔ أو
ﺑــﺄﺧــﺮى ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ.
وﻫـ ــﻮ ادﻋ ـ ـ ــﺎء ﻟ ــﻦ أﻗ ـﻴ ــﻢ اﻟـﺤـﺠــﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،وإﻧـ ـﻤ ــﺎ أﻗ ـ ـ ــﺮره ﻫ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻋﺮض ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي
وأدواﺗﻪ".

أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاح
واﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺮدت" :أﺷـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺖ
ﻣـ ــﻮﺿـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ
ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻠﻘﻲ :ﻻ ﺗﻘﺎوم اﻟﻔﻜﺮة،
ﻛ ــﻦ ﻣـﺘـﻠـﻘـﻴــﺎ ،اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺐ ،ﻛــﺄﻧـﻤــﺎ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔ ـﻠــﺔ ﺟ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨــﻮﻳــﻢ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ .وﻟﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﺪي
ﻟ ـﻤــﻮﺿــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ،
أدﻋﻮ ﻟﻠﺘﺸﺎؤم أو اﻟﻜﺂﺑﺔ ،وإﻧﻤﺎ
ﻟـﻠـﺘــﺮﻳــﺚ واﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ واﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ وﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮى ﻣ ــﺎ
ﻳﺤﺎﺻﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر".
وزادت د .اﻟﺒﺪاح" :وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ،
ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻴﺲ ﺣﺮﺑﺎ
داﺋﻤﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ا ﻟـﻨـﻘــﺪي ﻫﻮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﺗﻨﺎ
واﻓ ـ ـﺘـ ــﺮاﺿـ ــﺎﺗ ـ ـﻨـ ــﺎ ،ﺗ ـﺤ ـﻴ ــﺰاﺗ ـﻨ ــﺎ،

ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻟﻌﻴﺴﻰ
أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ ،اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺒﻨﻲ
آراءﻧﺎ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺨﻄﻰ
اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺴﻠﺒﻨﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ".
وأردﻓ ــﺖ" :ﻫﻨﺎ أود أن أﺷﻴﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑـﻴــﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟـﺴـﻠـﻴــﻢ وﺟ ــﻮدة
اﻷداء اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ .ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻨﺎ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ــﻲ ﻛ ـﺒ ـﺸ ــﺮ وﺗ ـﻨ ـﺸ ـﺌ ـﺘ ـﻨــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻈﻮة
ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻷﻃﻮل ،ذي
اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮة اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺑ ـﻴــﺎﺿــﺎ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻮﺗﺎ أﻋﻤﻖ ،اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ،
وذو اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻀ ــﺾ ،ذو
اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﺳﻘﺎ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن " ﻣ ــﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻣـﺤـﻜــﻮم ﺑﺘﺤﻴﺰ

ﻣ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻴ ــﺰات ﺗـﺠـﻌـﻠــﻚ
ﺗـﺘــﻮﻗــﻊ ﺳـﻠــﻮﻛـﻴــﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺸﺮ".
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن د .اﻟﺒﺪاح
ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـ ــﻺدارات
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وأﺳﺘﺎذ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﺴـ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻔ ــﺔ
ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ 2001
ﻋﻠﻰ  ،2014وﺗـﻘــﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت ﻓﻠﺴﻔﺔ
وﺗ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ــﺦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮم ،وﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻄﺐ ،وأﺧــﻼق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻄﻖ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﻮري ،واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻖ ﻏ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺼﻮري.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻈﻔﺮ :اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »اﻟﺒﻼم«
ّ
ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻪ
ﻳﺸﺎرك اﻟﺠﺮوب ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻳﻌﺮض ﺧﻼل ﻋﻴﺪي اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﺤﻰ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺎت
ﺗﺠﻤﻌﺖ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض "ﺑﻬﺎر" اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ "دار اﻟﻔﻨﻮن".
واﺳﺘﻠﻬﻤﺖ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
أﻳﺪي ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻬﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﺗﻤﻴﺰت ﺑﺄﻟﻮان
زاﻫﻴﺔ ﺗﺸﺪ اﻷﺑﺼﺎر ﻓﻲ روﻋﺘﻬﺎ ودﻗﺘﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻤﺖ إﻟــﻰ اﺗـﺠــﺎﻫــﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻜﻨﻴﻚ واﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح.
وﺑﻬﺬا اﻟـﺼــﺪد ،أﺷ ــﺎدت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑــﻪ دار اﻟﻔﻨﻮن ﻓــﻲ إﺑــﺮاز
ودﻋــﻢ اﻟﻔﻨﻮن ،وأن ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻬﺎر" ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ
اﻟﺮﺑﻴﻊ ،وأوﺿﺤﺖ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪت اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن واﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Zeeenاﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ .وأﻛﺪت
ﺑﺨﺘﻴﺎر أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺤﻮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﺑـﺨـﺘـﻴــﺎر أن اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
اﻷواﻧﻲ ،وأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﺎد "ﺟﻠﻴﻢ" وﻧﻮع ﻣﻨﻪ ﻳﻄﻠﻖ

ﻋﻠﻴﻪ "ﺳﺠﺎد ﺳــﻮزﻧــﻲ" ﻧﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﻟـﺠــﻮدة واﻟـﺠـﻤــﺎل اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟـﻨـﻘــﻮش واﻟ ــﺮﺳ ــﻮم واﻷﻟ ـ ــﻮان اﻟــﺰاﻫ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻞ
ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻔﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ّ
ﺗﺴﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ .وﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﻋﻦ
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر إن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ودﻋﺖ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﺮض
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﻔﺘﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 11
ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  8ﻣﺴﺎء.
وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺴﺠﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮوف
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺠﻮدﺗﻪ وﻳـﺤــﺎك ﺑﺄﻳﺪ ﻣﺎﻫﺮة.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎد ﻳﺴﻤﻰ "ﺑﺨﺘﻴﺎري"،
وأن ﻫﺬه اﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎد،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎد ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ وأﻗﺪم
اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرا
ﻛﺒﻴﺮا ،وﻫـﻨــﺎك إﻗـﺒــﺎل ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاﺋـﻬــﺎ .ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ،
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر إن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ رﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻮرﺳﻼن اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﺮاء اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وﺑﺘﻘﻄﻴﻌﺎت
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﻛ ـﺸــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺎب ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻔــﺮ ﻋﻦ
اﻧـﻀـﻤــﺎﻣــﻪ إﻟــﻰ ﺟ ــﺮوب اﻟـﺒــﻼم ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟﻔﻨﺎن
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻼم ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ وﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻈ ـ ـﻔـ ــﺮ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺧـ ــﺎص
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﺎزﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼل
ﻋﻴﺪي اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿـﺤــﻰ ،واﻧــﺎ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﺟﺪا
ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮدي ﻣﻊ
زﻣﻼء أﻛﻦ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام واﻟﺤﺐ.
إﻧــﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﺗﺤﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻪ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وﺣـ ــﻮل رﺣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن ﻃ ــﺎرق
اﻟـﻌـﻠــﻲ ،أوﺿ ــﺢ ﺧــﺎﻟــﺪ "ﻗـﻀـﻴــﺖ  ٨ﺳ ـﻨــﻮات ﻓﻲ
ﻣﺴﺮح ﻃﺎرق اﻟﻌﻠﻲ وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺪ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻲ.
ﻟﻴﺲ ﻟــﺪي ﺳــﻮى ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻣـﺘـﻨــﺎن اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻜﺎن ،وﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺷﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ "ﻓﺮوﻏﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ
ﻋـﻠـﻴــﻪ ،وﻋ ـﻠــﻰ رأﺳ ـﻬــﻢ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر ﻃ ــﺎرق اﻟﻌﻠﻲ
واﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﻠﻮي".
ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﻳـﻄــﻞ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺧــﻼل
ﺷ ـﻬــﺮ رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ "ﺑــﻼﻧــﻲ
زﻣــﺎﻧــﻲ" ﻣــﻦ إﺧ ــﺮاج أﺣـﻤــﺪ اﻟــﺪوﻏـﺠــﻲ ،واﻟــﺬي
ﻳـﺸـﻬــﺪ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺟ ــﺮوب "اﻟ ـﺒــﻼم" اﻟ ــﺬي ﻳــﺮاﻓـﻘــﻮن اﻟـﻔـﻨــﺎن ﺣﺴﻦ
اﻟﺒﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺪراﻣﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻨﺼﺎر ،وﻓﻬﺪ اﻟﺒﻨﺎي ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﺸﺮف ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪﻳﺮة
اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﻤﻈﻔﺮ واﻟﺪوﻏﺠﻲ ﻓﻲ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺑﻼﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ«
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻔﻨﺎن اﻟـﺸــﺎب ﻗﺒﻞ ﻓـﺘــﺮة ﻋــﺮوض
ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ "ﻣ ـﻄ ـﻠــﻮب" ،اﻟ ـﺘــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻧﻪ ﺗﺼﺪى ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ .وﻗﺎل اﻟﻤﻈﻔﺮ
إن "اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛــﻞ أﻓ ــﺮاد اﻷﺳ ــﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺟﻮاء اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻮدﻫﺎ ،إذا ﻣﺎ وﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن أﻏﻠﺒﻴﺔ
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟـﻴــﻞ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﺑ ــﺪء ا ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﻣــﺮورا ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﺮ،
ووﺻﻮﻻ اﻟﻰ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﻤﻞ".
ُﻳﺬﻛﺮ أن "ﻣﻄﻠﻮب" ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻮرج ﺧﺒﺎز،

وإﺧ ــﺮاج ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻـﻔــﺮ ،وإﺷ ــﺮاف ﻋﻴﺴﻰ
اﻟﻌﻠﻮي ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺠﻴﺮب ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻬﻤﻦ ،و ﺧــﺎ ﻟــﺪ اﻟﻤﻈﻔﺮ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎدي،
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.
وﺧﺎض اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي "واﺣﺪ ﻣﻬﻢ"،
ﻣــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﺿـﻴــﻒ اﻟـﻠــﻪ زﻳ ــﺪ ،وإﺧ ــﺮاج ﻧﻌﻤﺎن
ﺣﺴﻴﻦ ،وﻳـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ :ﻃــﺎرق اﻟﻌﻠﻲ،
وﻓ ـﺨــﺮﻳــﺔ ﺧ ـﻤ ـﻴــﺲ ،وﻣ ـﻨ ــﻰ ﺷ ـ ــﺪاد ،واﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر
اﻟﺸﺮاح ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺠﻴﺮب ...وﻏﻴﺮﻫﻢ.

»اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺗﻜﺮم ﻓﺮﻳﻘﻲ »ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻮد« و»اﻟﺠﻼدان« »ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟـ  ٥٨ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ
●

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟـ ـ ـ ــ ،58أﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻔﻼ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺎ ﻟﻔﺮﻳﻘﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻲ "ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻮد"،
ﺗ ــﺄﻟـ ـﻴ ــﻒ د .ﻧ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ
وإﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺮ،
و"اﻟـ ـﺠ ــﻼدان" ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو
آراﺑﺎل وإﺧﺮاج د .ﻣﻮﺳﻰ آرﺗﻲ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺨﺮج
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺻ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻼﻧـ ــﻲ ،وﺣـ ـﺴ ــﻦ
اﻟﻘﻼف ﻋﺮﻳﻒ اﻟﺤﻔﻞ ،وﻛﻮﻛﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﻦ ود .ﺷــﺎﻳــﻊ اﻟـﺸــﺎﻳــﻊ
وﺑﺎﺳﻤﺔ ﺣﻤﺎدة وﻫﺪى ﺣﻤﺎدة
وﺑﺪر اﻟﻄﻴﺎر.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻞ
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ:
"ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ،رﻏــﻢ
ﺗﺨﻠﻠﻪ ﻓ ـﺘــﺮات أﻟـﻴـﻤــﺔ وﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺔ ،وﻟ ـﺴ ــﺖ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ إن ﻗﻠﺖ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻨﻲ
ﻛ ـﻠــﻪ ،ﺑ ـﻔ ـﻘــﺪان اﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻛـﺒــﺎر
ﻓ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓــﺮﻗ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺠـﻴــﺪ
ﻗﺎﺳﻢ وﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ،رﺣﻤﻬﻤﺎ
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ

ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ـﻨـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ وﻣـ ــﻦ
أﺳ ـﻤــﺎء ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻗــﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺿـ ــﺎ
وﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ـﺴ ــﻲ وﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ
ﺻـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﺳ ـ ـ ـ ــﺮي وﻓ ـ ـ ـ ــﺆاد
اﻟـﺸـﻄــﻲ رﺣـﻤـﻬــﻢ اﻟ ـﻠــﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج أﻃــﺎل اﻟﻠﻪ ﻓﻲ
ﻋﻤﺮه ،أن اﻟﺤﺰن ﻟﻦ ﻳﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ
إﻛ ـﻤ ــﺎل دورﻧ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺚ رﺳــﺎﻟــﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻦ اﻟﻤﺴﺮح ،وﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻗ ــﺪﻣ ـﻨ ــﺎ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴـﺘـﻴــﻦ
ﻧــﺎﻟـﺘــﺎ إﻋ ـﺠــﺎب ﻣــﻦ ﺣﻀﺮﻫﻤﺎ،
واﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻪ وﺣــﺪه ﺛــﻢ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺘﻴﻦ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ أﺷﻜﺮ
د .ﻣــﻮﺳــﻰ آرﺗ ــﻲ ﻋﻠﻰ إﺧــﺮاﺟــﻪ
ﻣـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﻼدان اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻋﺮﺿﺖ ﻓــﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮﺣـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،19وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻋـﻴـﺴــﻰ اﻟـﺤـﻤــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻹﺧــﺮاج ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻮد،
اﻟـﺘــﻲ ُﻋــﺮﺿــﺖ ﻓــﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ اﻟـ،3
وأﻳ ــﺎم اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟ ــ،12
ً
واﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟـ ،25وأﺧﻴﺮا
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺮح".
وأردف" :اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ ﻣــﻮﺻــﻮل
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻲ

اﻟﺸﻄﻲ ﻳﻜﺮم اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻧـﺘـﻤـﻨــﻰ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ زاﺧ ــﺮا
ﺑ ــﺎﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻹﺑ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻻ
ﻧﻨﺴﻰ دور ا ﻟـﺼـﺤــﺎ ﻓــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻌـﻨــﺎ وﺗـﺴــﺎﻧــﺪﻧــﺎ
وﺗـﻐـﻄــﻲ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻨــﺎ ،ووﻗﻔﺘﻬﺎ
ﻣـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮدة ،ﻟ ـ ــﺬا ﻧ ـﺸ ـﻜــﺮ رﺟـ ــﺎل
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،وﻧﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺐ واﺣﺪ ،وﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻋـ ــﺎل ،ﻟ ــﺬا ﻧﺤﻦ
ﻻ ﻧﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
وﻧﻘﺪﻫﻢ ودﻋﻤﻬﻢ ﻟﻨﺎ".
واﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرك" :ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ
ﻟﻔﺘﺔ ﺷﻜﺮ وﻋــﺮﻓــﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ

ﻟـﺸـﺨــﻮﺻـﻜــﻢ اﻟ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﺔ ،وﻫ ــﺬا
ﻣ ــﺎ اﺳـﺘـﻄـﻌـﻨــﺎ أن ﻧ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻟﻜﻢ
وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﻇــﺮوف أﺣﺴﻦ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ،
وﻧ ــﺄﻣ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ أن ﺗﻠﺘﻔﺖ
إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻛﻲ
ﻧ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـ ــﺪور ﻋـﻠــﻰ أﻛـﻤــﻞ
وﺟ ــﻪ" ،ﺛــﻢ ﻛ ــﺮم اﻟـﺸـﻄــﻲ اﻟـﻔــﺮق
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻬــﺎدة
ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ودﻋﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﺄدﺑﺔ
اﻟﻌﺸﺎء.

اﺣﺘـﻔﺖ ﻣﻜ ـﺘـﺒﺔ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ
 اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرةاﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺎب ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺔ
ﺑــﺎﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز ،وﺣ ـﻀــﺮ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻔﺎرة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺑﻼﻧﻜﺎ ﻟــﻮﻧــﺪاﻳــﺚ ﻻﺑـ ــﻮردي ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮر،
وﻣ ــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟـﻔـﻨــﻮن واﻵداب ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﻌﺮض
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺘــﺎب ﻣــﺪﻳــﺮ
إدارة اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻌﺪ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ،وﺳ ـ ـﻌـ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﻮر،
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
واﺳ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﺖ ﻻﺑ ـ ــﻮردي ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺑ ــﺄن اﻟـﻴــﻮﻧـﺴـﻜــﻮ أﻗ ــﺮت ﻫ ــﺬا اﻟـﻴــﻮم
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻛ ــﻞ ﻋ ـ ــﺎم ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺟ ــﺎء ت ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓــﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋـ ـﻘ ــﻮد ﻣـ ـﻀ ــﺖ ،وﺗ ــﻮﻓ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟـﺒــﺎرز ﻣﻴﻐﻴﻞ دي
ﺛﻴﺮﺑﺎﻧﺘﺲ ،اﻟﺬي أﻟﻒ رواﻳــﺔ دون
ﻛ ـﻴ ـﺨ ــﻮﺗ ــﻲ ،وﻫـ ــﻮ أﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب
اﻹﺳ ـﺒــﺎن ،ﺑــﻞ إﻧــﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺲ
اﻷدب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،أﺷـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي
ﺑـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة "ذات اﻟـ ـﺴ ــﻼﺳ ــﻞ" ﻓــﻲ
اﺣـﺘـﻀــﺎﻧـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ

ﻻﺑﻮردي واﻟﻤﻨﺼﻮر واﻟﻌﻨﺰي ﺧﻼل اﻻﻓﺘﺘﺎح
أن اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺎب ﻳ ـﻌ ــﺪ رﻛ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻟـﻠـﻌـﻠــﻢ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻳﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺄزﻣﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ،ﺳ ـ ــﻮاء ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻷﻫﻠﻲ ،ﻟﺒﺬل ﺟﻬﻮد
ﻣﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ
إﻳـﺠــﺎﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻌــﺮض اﻟـﻜـﺘــﺎب ﻓﻲ
دورﺗ ـ ــﻪ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،وأﻛـ ــﺪ أن ﻫـﻨــﺎك
ﺗـﻌــﺎوﻧــﺎ ﻣــﻊ وزارة اﻹﻋ ــﻼم ﻟﺨﻠﻖ
آﻟ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ ﻹﺻـ ــﺪار
اﻟﻘﺮارات ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ ﻓ ــﻲ "ذات اﻟ ـﺴ ــﻼﺳ ــﻞ"

ﻫﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮر إن اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﻘﺎم ﻣﻨﺬ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،ﺑﻌﺮض ﻛﺘﺐ اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
أو ﻛـﺘــﺐ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋــﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻧـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺟ ـﻨــﺎح
ﺧـ ــﺎرج اﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺔ ،ﺣ ـﺴــﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوج ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ وردة ،وﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺘﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻘــﺮاء ة ،وﻫـﻨــﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﺣﻀﻮر ﻣﻦ
إﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ وﺣ ـﺘ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻣــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻜﺘﺎب.

ﺧﺒﺮﻳﺎت
اﻟﻴﻮﺣﺔ ﻳﻬﻨﺊ »ﻟﻮﻳﺎك«
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻧﻮدراﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة

ﻫﻨﺄ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب اﳌﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ
اﻟﻴﻮﺣﺔ "ﻟﻮﻳﺎك" ﺑﻔﻮز
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﺎت"
ﻟﻠﻤﺨﺮج رﺳﻮل اﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﻘﺎد ﻛﺄﻓﻀﻞ
ﻋﺮض ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﺼﺮة اﻷول
ﻟﻠﻤﻮﻧﻮدراﻣﺎ واﻟﺬي ﻧﺎﻟﺖ
ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺠﻲ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻴﻮﺣﺔ" :ﻳﻌﺪ ﻫﺬا
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﻳﺮاﻛﻢ
إﻧﺠﺎزات ﻋﺪﻳﺪة ﳌﻨﻈﻤﺔ
"ﻟﻮﻳﺎك" ﻧﺼﺮﴽ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻓﻮزﴽ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
"ﻻﺑﺎ" وﺗﻜﺮﻳﻤﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ
ﻟﻸدﻳﺐ اﻟﺮاﺣﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﻤﻞ " اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﺎت" وﻳﺄﺗﻲ
ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد
"ﻟﻮﻳﺎك" اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.

اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ
»«Game of Thrones

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻠﻘﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ
واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ واﳌﻐﺎﻣﺮات
"،"GAME OF THRONES
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ رواد
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﺴﻞ،
واﳌﻘﺮر ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﻟﻌﻤﻼء ﺷﺒﻜﺔ ""HBO
اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗﺪاول ﻋﺸﺎق اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﺎﺧﺮة ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ،
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،اﻟـﻬﺎﻛﺮز"
ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ،ﻟﺤﻤﺎﺳﻬﻢ
وﺗﺸﻮﻗﻬﻢ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻃﻴﻠﺔ
ﺳﻨﻮات ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
ﺷﺮﻛﺔ " "HBOﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ
ﻋﺪم ﻧﺸﺮ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻠﻘﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ً
اﳌﺴﻠﺴﻞ ،أﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺿﺨﻤﺔ.

دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﺤﺘﻔﻲ
ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة

اﺣﺘﻔﻞ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻠﻬﺎ
اﳌﻤﺜﻞ دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن،
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺳﻢ "ذا روك"،
ﺑﺘﻜﺮﻳﻤﻪ ودﺧﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎﻳﻢ ﻛﺄﻛﺜﺮ
 ١٠٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﺎم اﻟﻄﺎﻗﻢ
ﺑﻤﻔﺎﺟﺄة اﻟﻨﺠﻢ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﻐﻼف ﻓﻲ إﻃﺎر زﺟﺎﺟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
ﻓﺮح دواﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻬﺬه
اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﻧﺸﺮ
ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻼف ،ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ
"اﻧﺴﺘﻐﺮام" ،ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
"ﻓﺎﺟﺄﻧﻲ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ،
ﺑﻬﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺘﺎﻳﻢ ،ﻗﺪ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻲ
ﻣﺎ زﻟﺖ أﻋﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
وأﻗﻮد ﺷﺎﺣﻨﺘﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺒﻬﺮﻧﻲ
ﺣﻘﺎ ،وأﻧﺎ ﻣﻤﱳ ﻛﺜﻴﺮا
ﻟﻬﺬه اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻻ ﻳﺼﺪق" ،وﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٫٣
ﻣﻠﻴﻮن إﻋﺠﺎب ﺧﻼل ٤
ﺳﺎﻋﺎت.
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دوﻟﻴﺎت

واﺷﻨﻄﻦ :ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ إﻳﺮان إذا ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ
ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺳﻌﻮدي وﺑﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺘﺰام ﻫﻨﺪي واﻋﺘﺮاض ﺻﻴﻨﻲ وأﺳﻒ أوروﺑﻲ ﻟﻘﺮار »ﺗﺼﻔﻴﺮ« ﻧﻔﻂ ﻃﻬﺮان
أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ َ
إﻳﺮان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ً
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  ١٢ﺑﻨﺪا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮاوﺣﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺣﻮل ﻗﺮار واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻐﺎء
إﻋﻔﺎءات ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺮاء
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺣﻴﺐ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ورﻓﺾ
اﻟﺼﻴﻦ وأﺳﻒ أوروﺑﺎ وإﻋﻼن
اﻟﻬﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺨﻨﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

ﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ واﺷـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﺑـ ــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔ ــﺎوض ﻣ ــﻊ ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان ،ﻏ ــﺪاة
اﻧﻬﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ اﻋﻔﺎءات ﺳﻤﺤﺖ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺪول ﺑﺸﺮاء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﻲ
ﺧﻄﻮة ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﻨﻖ
ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ ﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻌ ــﻮث اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص إﻟـ ـ ــﻰ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮان ﺑـ ــﺮاﻳـ ــﺎن
ﻫ ـ ــﻮك ،أﻣ ـ ــﺲ ،إن ﺑ ـ ــﻼده ﻟﻴﺴﺖ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ إﻳــﺮان إذا ﻃﻠﺒﺖ
ذﻟﻚ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ﻫـ ـ ــﻮك ﻓـ ــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ
ﻟﻘﻨﺎة "اﻟﺤﺮة" اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أن "ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪه ﻣﻦ إﻳﺮان
ً
ً
ﻫــﻮ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑ ـﻠــﺪا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ "،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن "ﺿ ـﻐ ــﻮط واﺷـﻨـﻄــﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺘﺘﺰاﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ "ﻃﻠﺐ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 12
ً
ﺑ ـﻨ ــﺪا ،وﻫ ــﻲ ﻣـﻄــﺎﻟــﺐ ﻣـﻌـﻘــﻮﻟــﺔ"،
ً
داﻋﻴﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﻟﻰ "ﻋﺪم
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺛﻮرﻳﺔ".
وﻓــﻲ  21ﻣــﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
ﺣـ ـ ــﺪدت اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت  12ﻣـﻄـﻠـﺒــﺎ
ﻳ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ،
إذا أرادت ر ﻓـ ـ ـ ــﻊ ا ﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮ ﺑ ــﺎت
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋـﻨـﻬــﺎ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺳـ ـﺤ ــﺐ ﻗ ــﻮاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ،
ووﻗﻒ دﻋﻢ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
وﺣﺮﻛﺘﻲ "ﺣـﻤــﺎس" و"اﻟـﺠـﻬــﺎد"
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ وﺣﺮﻛﺔ "أﻧﺼﺎر
اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ" اﻟـ ـﺤ ــﻮﺛـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﻦ،
ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ وﻗ ـ ـ ــﻒ ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق
ً
وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣ ــﻼذا ﻟﻤﻦ وﺻﻔﻬﻢ
ﺑــ"اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ" ،وإﻃ ــﻼق ﺳــﺮاح
ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ
وﻣـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺎء أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ

اﻟﺮﻳﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ــﺪوﻻر ،ﺑﻌﺪ
إﻋﻼن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ،
وﻗــﻮﻟـﻬــﺎ إﻧـﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺸﺘﺮي اﻟـﺨــﺎم ﻣــﻦ ﻃـﻬــﺮان إﻋـﻔــﺎء ات
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻳﻮ.
وأﻇـﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﻊ "ﺑــﻮﻧـﺒــﺎﺳــﺖ" ،اﻟــﺬي ﻳﺮﺻﺪ ﺗﺤﺮك
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازي ،أن
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﺑﻠﻎ اﻻﺛﻨﻴﻦ  140500رﻳﺎل إﻳﺮاﻧﻲ )اﻟﺘﻮﻣﺎن
=  10رﻳﺎﻻت( ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻷﺣﺪ.
وﻟـﻠـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻓـﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺑـﻴــﻊ اﻟـ ــﺪوﻻر ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازي ﻣﻘﺎﺑﻞ  112000رﻳﺎل ،أي أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺻﻌﺪت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  2019ﺣﺘﻰ أﻣﺲ اﻻول ﺑﻮاﻗﻊ  28500رﻳﺎل.

إﻳﺮاﻧﻴﺎت ﻓﻲ وﺳﻂ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ »اﻟﺘﺮاﻣﺒﻴﺔ«
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻣـﻴــﺮ ﺣﺎﺗﻤﻲ،
ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ وﺻ ـﻔ ــﻪ
ﺑـ"اﻟﺘﺮاﻣﺒﻴﺔ" ،وﻗــﺎل ﻟــﺪى وﺻﻮﻟﻪ
إﻟــﻰ روﺳـﻴــﺎ إﻧــﻪ ﻳﻌﺘﺰم "ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟ ـﺘــﺮاﻣ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓﯽ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ اﻷﻣ ـﻨ ــﯽ" .وﺣــﺬر
ﻣﻦ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗ ـﻌــﺮض اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ
وﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟــﻚ ،ﺻــﺎدق ﻧــﻮاب
ﻣﺠﻠﺲ "اﻟـﺸــﻮرى" اﻻﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ـﻘ ــﺔ ﻗ ـ ــﺎدة
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ "ﺳﻨﺘﻜﻮم" واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
أو اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﻟ ــﻺرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ،
ً
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ.
وﺻـ ــﺎدق اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎدة
 2ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻀﺎدة
إزاء ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ إدراج "اﻟـﺤــﺮس
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ــﻮري" ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت
اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ  168ﺻﻮﺗﺎ
وﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ  6أﺻ ـ ــﻮات واﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع
 8ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
 210أﺻ ـ ـ ــﻮات .وﻛ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻘﺎدة

" ﺳـﻨـﺘـﻜــﻮم" ﻟﻤﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ورأى وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
ﺑﻴﺠﻦ زﻧﻐﻨﻪ أن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺮﺗﻜﺐ
ً
ﺧ ـﻄ ــﺄ ﺳ ـﻴ ـﺌ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺴﻼح.

ﺗﺮﺣﻴﺐ واﻟﺘﺰام
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺖ
ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣــﻮل اﻧﻬﺎء
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻛ ــﻞ اﻻﻋ ـ ـﻔـ ــﺎءات ﻟ ـﺸــﺮاء
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ،ورﺣ ـ ــﺐ وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ
اﻟﻌﺴﺎف ﺑﻘﺮار اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ا ﻟــﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﺎ "ﺧﻄﻮة
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴـ ــﺎف ﻋـ ـ ــﻦ "دﻋـ ـ ــﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة،
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﺧـﻄــﻮة ﻻزﻣ ــﺔ ﻟﺤﻤﻞ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻹﻳ ـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﻗ ــﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ودﻋـﻤــﻪ ورﻋــﺎﻳـﺘــﻪ ﻟــﻺرﻫــﺎب ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻛﺮر اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ
ﻟﻠﺨﺎم ،ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ
إﻣﺪادات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗـ ــﻮازن ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻘــﺮار
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،رﺣـ ـﺒ ــﺖ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺪم ﺗ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗـ ــﺮار

واﺷـﻨـﻄــﻦ اﻟ ــﺬي اﻋـﻔــﻰ  8دول ﻣﻦ
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺷﺮاء اﻟﺨﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺘﻰ  1ﻣﺎﻳﻮ.
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن أن اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
"ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋﻢ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺪور
اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ إﻳـ ــﺮان
ﻓ ــﻲ زﻋ ــﺰﻋ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﻦ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮدﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻲ ،أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﺮار
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻻﻋﻔﺎءات.

ﻣﻌﺎرﺿﺔ وأﺳﻒ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺑـﻜـﻴــﻦ
اﻋـ ـﺘـ ــﺮاﺿ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ــﺮار
واﺷﻨﻄﻦ ،اﻟﺬي ﺷﻤﻞ اﻧﻬﺎء اﻋﻔﺎء
 8دول ﻫﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ،
اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن
واﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ وﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ
وﺗﺎﻳﻮان.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴ ـﻨ ــﻎ ﺷ ـ ــﻮاﻧ ـ ــﻎ إن
"اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺎرض ﺑ ـﺸ ــﺪة ﻓــﺮض
اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
أﺣﺎدﻳﺔ".
وأﺿﺎف ﺷﻮاﻧﻎ" :ﺷﻜﺖ وزارة
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ إﻧﻬﺎء

اﻹﻋـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت .ﻧـﺤــﺚ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ
ﻣﺴﺆول واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ،ﻻ
اﻟﻌﻜﺲ" ،ودﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ
ﺧـﻄــﻮات ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺼـﻴــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ ﻣﺸﺘﺮ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
واردات ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 29.27
ﻣﻠﻴﻮن ﻃــﻦ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ
 6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎء ،أﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣــﺎﻳــﺎ
ﻛﻮﺗﺸﻴﺎﻧﺘﻴﺲ ﻋــﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﻟﻘﺮار
واﺷﻨﻄﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻮﺗﺸﻴﺎﻧﺘﻴﺲ" :اﻟﺘﺤﺮك
ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ أن ﻳـ ـﻬ ــﺪد ﺑ ـﺘ ـﻘــﻮﻳــﺾ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوي اﻟـ ــﺬي
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟـﻴــﻪ اﻟ ــﺪول اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻣﻊ
إﻳﺮان ﻋﺎم  ،"2015ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺴﺤﺐ
ﻣـﻨــﻪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﺣ ــﺎدي ﻣﺎﻳﻮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺔ أن اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
ﺳـ ـﻴ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻮوي ،إذا واﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻃ ـﻬ ــﺮان
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ إن آﻟ ـﻴــﺔ
دﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
أﻗ ــﺎﻣـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ وﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ً
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ،
"وﻣــﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ".
ودﻋ ـ ــﺖ ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان إﻟ ــﻰ
"ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ آﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺠــﺎري"،
ﻓ ــﻲ إﺷـ ـ ـ ــﺎرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺒ ــﺪو إﻟ ــﻰ
ﺿ ـ ـ ــﺮورة اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻫــﺪة
دوﻟـﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣــﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

ﺗﺤﺮك ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،ﻋــﺰﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ ﻗﺮار
ﻋﺪم ﺷﻤﻮل اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﻴﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣــﻊ ﺑــﺪء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ
واﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻐــﺎز
اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺗﻮرده ﻃﻬﺮان.
وﺷـ ــﺪدت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺎﺟــﺔ
ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻋﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ 6
أﺷـﻬــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻒ ،ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺬرة ﻣــﻦ
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻌــﺮاق ﻛـ ــ"أداة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺔ"
ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺟﺎرة.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻃﻬﺮان -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

●

ﺑﻴﺮوت  -

ﻳﺒﺪو أن اﻻدارة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮرت اﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎدة زﻣ ـ ـ ـ ــﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة واﻟـﺘـﺤــﺮك ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ أﺣﺪ أﻫﻢ أﻫﺪاف
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
وﻫـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﻢ أﻇ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺮ اﻳـ ـ ــﺮان
وأﺑـ ـ ـ ــﺮز أذرﻋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ "ﺣ ـ ـ ــﺰب اﻟـ ـﻠ ــﻪ".
أ ﻣـ ـ ـ ــﺎ أ ﻫـ ـ ـ ــﻢ أدوات ا ﻟ ــﺮ ﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻻﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ دوﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل اﻟ ــﻰ ﻣـﺒـﺘـﻐــﺎه ،ﻓﻬﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎد ﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﺎد ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻳﺮان وﻛﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ وﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻗ ـ ــﻮاﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،ﻣ ـﻨــﺬ
اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﻻ
ﻳ ـﻨ ـﻔـ ّـﻚ ﻳ ـﺸ ــﺪدﻫ ــﺎ وﻳـ ّ
ـﻮﺳ ـﻌ ـﻬــﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎص ﻟﺸﺆون
إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺮاﻳﻦ ﻫــﻮك ،أﻣــﺲ ،إن "إﻳــﺮان
ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﺗ ـﻤـ ّـﻮ ل ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺣــﺰب
ا ﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎرب  %70ﻣــﻦ
ً
ً
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ " ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :

ﺗﺒﻠﻎ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،ﻟﻘﺎء
أي ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮ ﻣ ــﺎت ﺗـ ـﺴ ــﺎ ﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺣــﺰب
اﻟﻠﻪ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻐ ـﺴ ـﻠــﻲ:
"ﻧـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰل اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ
اﻹرﻫـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻲ وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ ﻣ ـ ـ ــﻮارده
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وا ﺳـﺘـﻬــﺪاف زﻋﻤﺎﺋﻪ
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ"ّ .
وﺑﻴﻦ
أن "ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺷ ـﺨ ــﺎص
ﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﻮن دورا ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرزا ﻓ ــﻲ
دﻋـ ـ ــﻢ ﺣـ ـ ــﺰب اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻗﺎرات،
وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻣ ـ ـ ــﻊ ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺎت
ﻓﺎﺳﺪة ،وﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺎت ،وﻫـ ــﻢ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺑـ ــﺰي وأدﻫـ ـ ــﻢ ﻃ ـﺒ ــﺎﺟ ــﺔ وﻋ ـﻠــﻲ
ﺷﺮارة".
وأ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر ا ﻟ ـ ـ ــﻰ أن " ﻫ ـ ـ ــﺆﻻء
ﻧـﺠـﺤــﻮا ﺑـﺒـﻌــﺾ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ،
وﺗﻐﻠﻐﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟ ـﺤــﺰب اﻟـﻠــﻪ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ أواﻣﺮه
ﻣﻦ ﻃﻬﺮان".
وﻗــﺎﻟــﺖ وزارﺗ ــﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

وا ﻟـﺨــﺰا ﻧــﺔ إن اﻟﻨﻘﻮد ﺳﺘﺪﻓﻊ
ﻟ ـﻤــﻦ ﻳ ــﺪﻟ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣﺜﻞ
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ
وﻣﻤﻮﻟﻴﻪ أو ﺳﺠﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ أو
إﻳﺼﺎﻻت ﺟﻤﺎرك أو دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﺎرﻳﺔ .واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ " ﻣـﻜــﺎ ﻓــﺂت
ً
اﻟﻌﺪاﻟﺔ" اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻧﻘﻮدا ﻓﻲ
اﻟﻌﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺆدي
إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إن
"اﻟﺒﻴﺖ اﻻﺑﻴﺾ ﺑﺎت ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ
ﺧﻴﺎر ﻣﺜﺎﻟﻲ،
ﺑــﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ً
وﻫ ــﻲ اﻷﻧ ـﺠ ــﺢ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟ ــﻰ أن
"اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺪأت ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﺪأ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺨﻨﺎق،
اﻟ ـ ــﻰ درﺟـ ـ ــﺔ ان اﻣ ـﻴ ـﻨ ــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ دﻋﺎ ﻓﻲ
إﻃﻼﻻﺗﻪ اﻻﺧﻴﺮة ،ﻗﻮاﻋﺪه اﻟﻰ
ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ اﻟـﺘـﺒــﺮﻋــﺎت ﻟﻠﺤﺰب
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻤﺮ
ﺑﻬﺎ".

اﻟﺤﺮﻳﺮي :ورﻗﺔ »اﻷﺧﺒﺎر« ُﻣﻔﺒﺮﻛﺔ
رد اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻟــﺮﺋ ـﻴـ ُـﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻷﺧﺒﺎر«
ﺣــﻮل ورﻗــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ.
ً
ً
ً
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن أن »ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺑ ــﻮﻗ ــﺎ إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ
ﺑﺒﺦ اﻹﺳ ــﺎء ات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺮﻳﺮي .ﻫــﺬا اﻟﺒﻮق اﺳﻤﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﺧـﺒــﺎر ،وﺗﺤﺪث ﻋﻦ
ورﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات

ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﺪة«.
وأوﺿ ــﺢ أن »ورﻗ ــﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت واﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر ،ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش ﻣﺴﺆول ﻣﻊ ﻛﻞ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﺬي ﺳﻴﺮﻓﻌﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ً
اﻷﺧﺒﺎر ورﻗﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ زورا ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻔﺒﺮﻛﺎت وﺑﻨﺎت أﻓﻜﺎر اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻨﻬﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«.

إﻋﺪام  ٣٧ﺳﻌﻮدﻳﴼ وﺻﻠﺐ
أﺣﺪﻫﻢ ﻹداﻧﺘﻬﻢ »ﺑﺎﻹرﻫﺎب«

ﻧﻔﺬت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أﺣﻜﺎﻣﴼ
ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ  ٣٧ﺳﻌﻮدﻳﴼ،
وﺻﻠﺐ أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹداﻧﺘﻬﻢ ﺑـ »اﻹرﻫﺎب«.
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺧﻤﺲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض،
وﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ واﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .وأرﺟﻌﺖ اﻹﺟﺮاء
إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﺗﺒﻨﻲ
اﻟﻔﻜﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ،وإﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ،
وﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﳌﻘﺎر اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﻗﺘﻞ
ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ،وﺧﻴﺎﻧﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﻣﻌﺎدﻳﺔ«.

اﻹﻣﺎرات ﺗﺴﺘﺤﺪث وزارة
»اﻟﻼ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ« ﺑﺪون وزﻳﺮ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹﻣﺎرات ،أﻣﺲ ،اﺳﺘﺤﺪاث
وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻤﺘﻬﺎ »وزارة اﻟﻼ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ« .وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻹﻣﺎرات ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم إن اﻟﻮزارة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن »وزارة ﻏﻴﺮ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﺪون وزﻳﺮ ،ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ،
وﺑﻨﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« .وأﺿﺎف ﻋﺒﺮ
»ﺗﻮﻳﺘﺮ« أن »وزارة اﻟﻼ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺳﺘﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ،
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،وﺑﻨﺎء ﻣﻨﺼﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎر وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ
 ٦٠ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺖ دﻗﺎﺋﻖ ،وإﻧﺸﺎء
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف
اﳌﻮاﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ«.

ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺰب
•

اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻳﺰور ﺑﻐﺪاد

أﺟﺮى وﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ،
أﻣﺲ ،زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻐﺪاد.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،أﻣﺲ،
إن اﻟﻌﺮاق ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ "ﺟﻠﻮس
اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﺣﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﴼ ،وﻳﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎدرة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻛﺎﻇﻢ
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﻋﺒﻮر
ﻋﻤﺎل إﻳﺮاﻧﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق دون
ﻣﻮاﻓﻘﺎت رﺳﻤﻴﺔ .وأﻛﺪ اﺗﻔﺎق
ﺑﻐﺪاد وﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻹﺟﺮاءات ﳌﻨﻊ دﺧﻮل اﳌﻮاد
اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.

ﻫﻮك ٪٧٠ :ﻣﻦ إﻳﺮادات »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« إﻳﺮاﻧﻴﺔ
ً
"ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ إﻳ ــﺮان ﺗـﻤــﻮل ﺣﺰب
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــ 700ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ  %70ﻣﻦ
ً
ﻣـﻴــﺰا ﻧـﻴـﺘــﻪ ،ﺣــﺎ ﻟـﻴــﺎ اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻹﻳ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ــﻮ
ً
ﻣـ ــﺎ اﻧـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ".
و ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳـﻤـ ّـﺮ أﺳﺒﻮع
دون ان ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪرج وا ﺷ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗﻘﻮل اﻧﻬﺎ ّ
ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺰب او داﻋـﻤــﺔ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻻﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻻرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ،ﻛـ ـ ــﺎن آﺧ ــﺮ
ﻓﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎردة ،أﻣﺲ،
أن أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة ﺗ ــﺮﻣ ــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗﺠﻔﻴﻒ
ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺣ ـ ــﺰب اﻟـ ـﻠ ــﻪ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
إ ﻟـ ــﻰ  10ﻣــﻼ ﻳ ـﻴــﻦ دوﻻر ﻟـﻤــﻦ
ﻳ ــﺪﻟ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﻠــﻚ ا ﻟـﻐــﺎ ﻳــﺔ .وﻛﺸﻒ
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺰاﻧ ـ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـ ـ ـ ــﺎب ،ﻣ ــﺎرﺷ ــﺎل
ﺑ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻐ ـﺴ ـﻠ ــﻲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻟ ــﻺﻋ ــﻼن ﻋــﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرة أﻣﺲ اﻷول ،أن "ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺳﻘﻮط  ٥ﻓﻲ اﻗﺘﺘﺎل ﺑﻴﻦ
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰ

ﻧﺸﺮة وزﻋﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ

ﺑﻮ ﺻﻌﺐ :ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺠﻴﺶ
ﻋﻘﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻴﺎس ﺑﻮ ﺻﻌﺐ ،أﻣﺲ،
ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮا ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺎ ﺗـ ـﻨ ــﺎول ﻓ ـﻴــﻪ اﻷزﻣـ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮازﻧﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .وﻧﻔﻰ
ﺑﻮ ﺻﻌﺐ أن "ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت وزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن "ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻣـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻘـﺸــﻒ وﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
إﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺸﻒ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻳــﻼﺋــﻢ اﺳـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ".
وﻛ ـﺸــﻒ ﺑ ــﻮ ﺻـﻌــﺐ ﻋ ــﻦ وﺟـ ــﻮد "ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﻟ ـﻌــﺪم ﺗﻄﻮﻳﻊ
دﻓـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻼﻣــﺬة اﻟـﻀـﺒــﺎط ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،وﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻤﻘﺪار ﻋﺸﺮة آﻻف ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻏﺼﻮن
 5ﺳﻨﻮات".

ﻗﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص وأﺻﻴﺐ
 ٩١ﺑﺠﺮوح ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺘﻌﺰ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﲔ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ّ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ ﺗﺘﻘﺎﺗﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﺻﺮﻫﺎ
اﳌﺘﻤﺮدون .وﺗﺪور اﳌﻮاﺟﻬﺎت
ّ
ّ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺑﲔ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﴼ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ،ﺛﺎﻟﺚ
أﻛﺒﺮ ﻣﺪن اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻐﺎرق ﻓﻲ ﻧﺰاع
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﺬ  .٢٠١٤وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﺎﺗﻞ
اﻟﻘﻮات ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻳﻔﺮض اﳌﺘﻤﺮدون اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﺣﺼﺎرﴽ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ.
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ّ
»ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ« اﻧﺘﻘﺎم ﻟـ »ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش« و»داﻋﺶ« ﻳﺘﺒﻨﻰ

ّ
• ﺷﻘﻴﻘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺛﺮﻳﺎن ﻓﺠﺮا ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺑﻔﻨﺪﻗﻴﻦ • ﺳﻌﻮدﻳﺎن و ٤أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ و ٨ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ
ّ
ﺗﺒﻨﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ
ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وأﺳﻔﺮت
ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 310
أﺷﺨﺎص ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻇﻬﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻲ أن اﻻﻋﺘﺪاءات
ﺟﺎءت ﻛﺮد اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺬﺑﺤﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑــﺪأت ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،أﻣــﺲ،
ً
ً
ﺣــﺪادا وﻃﻨﻴﺎ ﺑﻠﺰوم ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ
ﺻﻤﺖ ﻋﻠﻰ أرواح  310ﻗﺘﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 45ﻃﻔﻼ ﺳﻘﻄﻮا ﻓــﻲ اﻻﻋ ـﺘــﺪاءات
اﻟ ــﺪاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ وﻗ ـﻌ ــﺖ اﻷﺣ ـ ــﺪ ﻓﻲ
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ دﻣﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ وأدت إﻟﻰ إﻋﻼن
ﺣ ـ ـ ّـﺎل اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﻮارئ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ،
ﺗ ـﺒــﻨــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋ ـ ــﺶ اﻻرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ
اﻻﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺪاءات ،ﻓ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ــﺖ أﻇ ـﻬ ــﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻲ أن اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ،
ﺟــﺎءت »ﻛــﺮد اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮم
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش« ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.

رد اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ

زﻫﺮان ﻫﺎﺷﻢ
اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
»ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ«
ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺪﺑﺮ
ﻟﻼﻋﺘﺪاءات

وﻓـ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻗـ ــﺎل وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع روان
وﻳﺠﻴﻮردﻳﻨﻲ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،أﻣﺲ،
إن »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ أن
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻷﺣﺪ ﻛﺎن
ردا اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺰرة اﻟﺘﻲ
اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﻣـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ُ ﻓﻲ
 15ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ« ،ﺣـﻴــﺚ ﻗﺘﻞ
ً
 50ﻣﺴﻠﻤﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف وﻳـ ـﺠـ ـﻴ ــﻮردﻳـ ـﻨ ــﻲ أن
»اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت أﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أن
»ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺘﻴﻦ،
ﻫـﻤــﺎ ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﺴﺆوﻟﺘﺎن
ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺠـ ـﻴ ــﺮات« ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﻴﻮن ﻳﺪﻓﻨﻮن أﻣﺲ ﺑﻌﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاءات.

زﻫﺮان ﻫﺎﺷﻢ
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎق ،ذﻛ ــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﺟﻴﺮوزاﻟﻴﻢ ﺑﻮﺳﺖ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
أن زﻫ ـ ــﺮان ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ،اﻟـﻤـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟــﻰ
»ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺣ ـﻴــﺪ« ،ﻫ ــﻮ »اﻟـﻌـﻘــﻞ
اﻟﻤﺪﺑﺮ« ﻟﻼﻋﺘﺪاءات.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻫﺎﺷﻢ،
ﺧـﻄــﻂ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
ﻛ ــﻮﻟ ــﻮﻣ ـﺒ ــﻮ ،ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﻣﻦ
ُاﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،إﻻ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أﺣﺒﻄﺖ.
وأوﺿﺤﺖ أن »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ أﺳـ ـ ـ ــﻮد ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ« ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن »ﻋﺎم  2017ﺷﻬﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ ﻗــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﺑـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﺴ ـﺨــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺒﻮذﻳﺔ ،وإﻳــﺬاء ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﻮذي«.
وﻛﺎن ﻫﺎﺷﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ

اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣــﻦ أول ﻫﺠﻮم
ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪد ﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
وﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ،إن اﻟﻬﻨﻮد
ً
ً
أرﺳﻠﻮا ُﺗﺤﺬﻳﺮا أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ ،وإن رﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أرﺳﻠﺖ ﻟﻀﺒﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ وﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.

ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮوا ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«ّ ،
ﻳﺤﺮﺿﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس دﻳﻨﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﻣـﻴــﺮور« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ
اﻷﻣ ـﻨ ــﻲ اﻟـﻤـﻘـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎﻓــﻮرة،
روﻫ ـ ــﺎن ﻛ ــﻮﻧ ــﺎراﺗ ـﻨ ــﺎ ،إن »ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻓ ــﺮﻋ ــﺎ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺔ:
»ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ــﺮوف أن ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻼﻧـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻀ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
ﻟـﻠـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ ﺳ ــﺎﻓ ــﺮوا إﻟـ ــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺔ
واﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮاق ﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ـ ــﻞ اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق
ﺑﺪاﻋﺶ«.
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،أن »ﺷـﻌـﺒــﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ
ً
ً
اﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺎ
ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﻟﺴﻮري
ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
ﺑـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔـﺠـﻴــﺮات ﻣــﻦ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ«.
إﻻ أن رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء راﻧ ـﻴــﻞ
وﻳ ـ ـﻜـ ــﺮﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﻲ ،أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن
اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ اﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰوا
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮات اﻷﺣ ــﺪ ﻫﻢ
ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﻴﻮن ﻓﻘﻂ.
وأﻓ ــﺎدت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أوﻗﻔﺖ
 40ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﺿﻤﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗ ـﻨــﻔــﺬﻫــﺎ ﻗـ ــﻮات اﻷﻣـ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼدّ ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ،
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺣـ ــﺬ ّرت اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻣﻦ
»ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻣﻔﺨﺨﺔ«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ ،ﻣﺎﻫﻴﻨﺪا راﺟﺎﺑﺎﻛﺸﺎ،

)إي ﺑﻲ آي(

ّ
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ
أﻣــﺲ ،أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت »ﻋـﻴــﺪ
اﻟﻔﺼﺢ« ﻟﻌﺪم اﺗﺨﺎذﻫﺎ اﻹﺟﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺠﻮم ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻧ ـﻘ ــﻞ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ »ﻧ ـﻴ ــﻮز ﻓـﻴــﺮﺳــﺖ«
اﻹﺧﺒﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻋﻦ راﺟﺎﺑﺎﻛﺸﺎ،
ً
ً
أن »ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ
ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣ ـﺸ ـﻐــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﺿ ـﻄ ـﻬــﺎد ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات«.
واﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
»ﺗ ـﺤــﺎول ﻏـﺴــﻞ ﻳــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺆول
ﻣﺎ ﻛﺒﺶ ﻓﺪاء«.

ﺻﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﻊ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ أول ﺗ ـﻔ ـﺠ ـﻴــﺮ
اﻧﺘﺤﺎري ﺻﺒﺎح اﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻘﺪﻳﺲ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮس ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻳ ــﻮم ﺣــﺪاد
وﻃـﻨــﻲ وﻧـﻜـﺴــﺖ اﻷﻋـ ــﻼم وﻋـﻤــﺪت
اﻹذاﻋﺎت واﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ.
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺲ
أﻧـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮس ﺻ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات
اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﺑـ ـﺼـ ـﻤ ــﺖ ﺣ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ
ﺷ ـﻤــﻮﻋــﺎ وﻫ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎد ﻳﺤﺒﺴﻮن
دﻣــﻮﻋ ـﻬــﻢ ،وﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﻘـﻀــﺎء دﻗــﺎﺋــﻖ
اﻟ ـﺼ ـﻤــﺖ اﻟـ ـﺜ ــﻼث ،أﻧ ـﺸــﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺻﻼة راﻓﻌﻴﻦ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  30ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا إﻟﻰ
اﻟﺸﻤﺎل ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻧﻴﻐﻮﻣﺒﻮ ،أﻗﻴﻤﺖ
ﺻﻼة ﺗﺄﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﺳــﺎﻧــﺖ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
أﻳـﻀــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
وأدﺧﻠﺖ ﻧﻌﻮش اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ
ووﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻻت أﻣﺎم أﻗﺮﺑﺎء
اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺳـﻴـﻄــﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺄﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ.
وﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
»ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ«
)ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﻮﻟﻴﺮاك،
أﻣـ ــﺲ ،ﺳ ـﻘــﻮط ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ 45
ً
ً
ﻃﻔﻼ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮه  18ﺷﻬﺮا
ﻓﻲ اﻻﻋـﺘــﺪاءات اﻟﺘﻲ أوﻗﻌﺖ ﻣﺎ ﻻ
ً
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  320ﻗﺘﻴﻼ.

 3دﻗﺎﺋﻖ ﺻﻤﺖ

FBI

وﻟ ــﺰﻣ ــﺖ اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋــﺪد
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  21ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ  3دﻗﺎﺋﻖ

وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ )اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮل(،

ﺧﻼﻓﺎت
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮم ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺠ ـﻴ ــﺮات
اﻟ ــﺪاﻣـ ـﻴ ــﺔ ،ﺟـ ــﺮى ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀــﻮء
ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼف ﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ورﺋﻴﺲ وزراﺋﻬﺎ راﻧﻴﻞ
وﻳﻜﺮﻣﺴﻴﻨﻎ ﻛــﺎن أﺳﻔﺮ ﻋــﻦ أزﻣــﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ ،إن رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﻣـﻨــﺬ ﺧــﻼﻓــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻟ ــﻢ ﻳﺘﻢ
اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدات اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات.
ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﺻــﻞ
ﺗﺤﺬﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺎﺋﺲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻐﻤﻮرة.

اﻋ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﺎ إرﺳ ـ ـ ــﺎل ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺧ ـﺒــﺮاء
إﻟـ ــﻰ ﻛــﻮﻟــﻮﻣ ـﺒــﻮ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﺗ ـﻌـ ّـﻬــﺪت
واﺷ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﺳﻞ
ﻋـ ـﻤ ــﻼء ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ  FBIﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻓﻖ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ« ،ﻓﻲ
وﻗﺖ اﺗﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻲ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻟﻌﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺠـﻨــﺎة إﻟــﻰ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﻗﺘﻠﻰ أﺟﺎﻧﺐ
وذﻛﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن 4
ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻃﻔﻞ ،ﻗﺘﻠﻮا
ﻓ ــﻲ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاءات ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻗــﺎﻟــﺖ
ﻫﻮﻟﻨﺪا إن  3ﻣــﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮا
ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ.
ُ
ﻛ ـﻤــﺎ ﻗ ـﺘــﻞ  8ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ و10
ﻫ ـ ـﻨـ ــﻮد وﻣ ـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨ ـ ــﻮن ﻣ ـ ــﻦ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
وأﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ واﻟـﻴــﺎﺑــﺎن واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل،
ﺣـﺴــﺐ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﻴﻴﻦ
وﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة
اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ــﻮﻟـ ــﻮﻣ ـ ـﺒـ ــﻮ
»ﻣ ـﻘ ـﺘــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳ ـﻴــﻦ أﺣ ـﻤ ــﺪ زﻳــﻦ
اﻟـﺠـﻌـﻔــﺮي وﻫــﺎﻧــﻲ ﻣـ ّـﺎﺟــﺪ ﻋﺜﻤﺎن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤ ــﺎت« ،ﺣ ـ ــﺬرت ﺳ ـﻔــﺎرة
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﺮﻳ ــﻼﻧـ ـﻜ ــﺎ ،أﻣـ ــﺲ،
اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﱡ
دﻣﺸﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮر »اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ« أﺟﻮاءﻫﺎ
ﺗﺠﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
• ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﻓﺾ إﻋﺎدة ﻓﺮﻧﺴﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ • ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺪات واﻟﺠﻴﺶ ﻳﻬﺎﺟﻢ »ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ اﻟﺤﻮار«

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮر »اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ« ﻓ ــﻲ أﺟ ــﻮاﺋ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻨــﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻷﺧﻴﺮة،
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟ ـﻨــﺰاع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ،
وﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد
واﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة »ﻣﻦ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺣﻴﺚ
إن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
ﺗ ـﻌ ـﺒــﺮ اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ وﻟــﻢ
ﺗـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ إﻟ ــﻰ
اﻟﺪوﺣﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب«.
ً
وأﻋﺎدت اﻟﻮزارة اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ »ﻣـ ـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﻪ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻷﺟــﻮاء اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮادات
إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ«،

ﻛﻮﺳﻮﻓﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻐﺎدر ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺘﺠﺎز أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا اﻟ ـﻘــﺮار »ﺧـﻄــﻮة ﻣﻬﻤﺔ
ً
ﺟﺪا«.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧـ ــﺮ ،رﻓـﻀــﺖ
أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻃـ ـﻠ ــﺐ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎت ﻓــﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ إﻋــﺎدﺗـﻬــﻦ إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد،
ﻗــﺎﺋـﻠــﺔ إن ﻗــﺎﺿـﻴــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ

اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ ﺳﻠﻄﺎت
أﺟﻨﺒﻴﺔ .وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن» :ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﺎت
ﻓﺮﻧﺴﻴﺎت ﻳﻌﺸﻦ ﻓــﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻟﻠﻌﻮدة«.

اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎت
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ـ ــﻮﺳـ ـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـ ــﻮ ،ﺧـ ـ ـﻀ ـ ــﻮع
ﻧ ـﺴــﺎء أﻋ ــﺪن ﻣــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،إﻟــﻰ
اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ
واﻻدﻋﺎء ،أﻣﺲ اﻻول.
واﺳـﺘـﻌــﺎدت ﻛــﻮﺳــﻮﻓــﻮ 110
ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ  32اﻣ ـ ـ ــﺮأة و 74ﻃـﻔــﻼ
وأرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﺸ ــﺪدﻳ ــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا
ذﻫ ـﺒ ــﻮا إﻟ ــﻰ ﻫ ـﻨــﺎك ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮب.
واﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺰت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺸ ــﺪدﻳ ــﻦ اﻷرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻮر
وﺻﻮﻟﻬﻢ ،وأﻣﺮت ﺑﺎﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ
ً
ﻟﻤﺪة  30ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﻳﺪاع اﻟﻨﺴﺎء
واﻷﻃ ـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻻﺣﺘﺠﺎز
اﻷﺟـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرف
ﺑﺮﻳﺸﺘﻴﻨﺎ.
)دﻣﺸﻖ ،ﺑﺎرﻳﺲ  -أ ف ب(

ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،أﻣﺲ ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ً
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ وﻗــﻊ اﻧـﻘـﺴــﺎم أﻓ ــﺮز اﺣـﺘـﻘــﺎﻧــﺎ ﺑﺸﺄن
إدارة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
ورﻛﺰت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪدت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤــﺆﻗــﺖ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻘــﺎدر ﺑــﻦ ﺻﺎﻟﺢ
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي.
واﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺒﺎر رﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻓﺴﺎد دوﻟﻲ.
وﺣـ ــﺬر اﻟـﺒـﻌــﺾ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ »ﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻚ« ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ا ﻟ ـﺤــﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﺳﺘﻬﺠﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ أﺳﻤﻮه »اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ«
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد واﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻗـﻴــﻒ رﺟ ــﻞ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻷﻏ ـﻨ ــﻰ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻼد ﻳـﺴـﻌــﺪ رﺑـ ـ ــﺮاب ووﺿ ـﻌ ــﻪ رﻫــﻦ
اﻟﺤﺒﺲ ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺟــﺮى اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺧﻮة ﻛﻮﻧﻴﻨﺎف.

ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﺗﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻤﺼﺮاﺗﺔ
ﻣــﻊ ﻋ ــﻮدة ﺷﺒﺢ اﻟـﺤــﺮب اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ ﻟﻴﻠﻮح ﻓﻲ
اﻷﻓــﻖ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ،أﻣﺲ ،أن ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺿﺨﻤﺔ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎور
اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وأﺧﺬت ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ.
وذﻛﺮ أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮاﺑ ـﻠــﺲ ،وﺗـﺤــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ ،أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻤـﺴـﻤــﺎري ،أن »آﻣ ــﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺰور ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻗﻄﺎر ﻛﻴﻢ اﻟﻤﺼﻔﺢ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم

ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻫﻨﺪﻳﺔ آﺧﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ!
أﻓﺎدت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﺑﺄن ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ وﺻﻠﺘﻬﻢ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺄن
إﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻳﻮﺷﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﻫﺠﻮم
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪي ،أن
ً
ﺿـﺒــﺎط ﻣـﺨــﺎﺑــﺮات ﻫ ـﻨــﻮدا اﺗـﺼـﻠــﻮا ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻗﺎل اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻣﺲ ،إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وزوﺟﺘﻪ
ﻣﻴﻼﻧﻴﺎ ﺳﻴﺴﺎﻓﺮان إﻟﻰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون.
وﻛﺎن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ وﻗﺼﺮ
ﺑﺎﻛﻨﻐﻬﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺎ
أن ﺗﺮاﻣﺐ وزوﺟﺘﻪ ﺳﻴﺰوران
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ورﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي.

»داﻋﺶ«
وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »أﻋﻤﺎق« ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟـ ـ ـ »داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ« ،ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺗـﻨــﺎﻗـﻠـﺘــﻪ
ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
»ﺗ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺮام« ،أن »ﻣ ـﻨ ـﻔــﺬي اﻟـﻬـﺠــﻮم
اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف رﻋﺎﻳﺎ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
واﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻷﺣــﺪ،
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى.
دون أي
ّ
وﺟـ ـ ـ ــﺎء ﺗـ ـﺒ ــﻨ ــﻲ »داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ« ﺑـﻌــﺪ
وﻗـ ــﺖ ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﻣـﺼــﺪر
ﻗــﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻧﺠﻼ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻮاﺑﻞ
ﺛﺮي ﻣﻦ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ ،ﻧﻔﺬا ﺗﻔﺠﻴﺮﻳﻦ
اﻧ ـﺘ ـﺤ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓ ـﻨــﺪﻗــﻲ
»ﺷﺎﻧﻐﺮي ﻻ« و»ﺳﻴﻨﺎﻣﻮن ﻏﺮاﻧﺪ«،
ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﺰﻻء ﻳﻨﺘﻈﺮون دورﻫﻢ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﻄﻮر.
وﻛـﺸــﻒ اﻟـﻤـﺼــﺪر ﻋــﻦ »ﻣﺨﻄﻂ
ﺗﻢ إﺣﺒﺎﻃﻪ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻓﻨﺪق راﺑﻊ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺠ ـﻴ ــﺮات« اﻟ ـﺘــﻲ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻨﺎﺋﺲ وﻓﻨﺎدق ﻓﺨﻤﺔ.

دوﻟﻴﺎت

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻠﻮاء رﻛــﻦ إدرﻳــﺲ ﻣــﺎدي،
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺰﻧﺘﺎن
إﻟ ــﻰ ﻏــﺮﻓــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ ﻃــﺮاﺑ ـﻠــﺲ ،ﻟﺘﺴﻠﻢ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ«.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ 4
أﺑــﺮﻳــﻞ ،إﻃ ــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫ ــﺎب
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃــﺮاﺑـﻠــﺲ« ،واﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻮاﺟــﺪ ﺑﻬﺎ
»ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق« اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج ،اﻟﺬي دﻋﺎ ﻗﻮاﺗﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت
ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎه ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم .2015

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،وﺻﻠﺖ ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟـﻜــﻮﻧـﻬــﺎ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟـ ـﺜ ــﻮري ،إﻟ ــﻰ ﻣﻴﻨﺎء
ﻣـﺼــﺮاﺗــﺔ ﻏ ــﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟـﺤـﻤــﻮﻟــﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ أرﻳﺎم.
وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إﻟﻰ »ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻄﻮط
اﻟﺸﺤﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
)ﻃﺮاﺑﻠﺲ  -وﻛﺎﻻت(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ ﻃﺮاﺑﻠﺲ )أ ف ب(

وﻏ ــﺪاة ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻧ ــﺪوة ﺣ ــﻮار ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻃﻌﺘﻬﺎ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺰاب اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
اﻧﺘﻘﺪ رﺋﻴﺲ أرﻛــﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ
»ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ اﻟﺤﻮار«.
وﺟــﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧــﻼل زﻳــﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة» :أود
أن أﻃﻤﺌﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺮة أﺧــﺮى ،وأؤﻛﺪ
أن اﻟﺠﻴﺶ ﺳـﻴــﻮا ﺻــﻞ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ
واﻹﺻ ــﺮار ،وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﺪروﺳــﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ«.
اﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﺳـﺤـﺒــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﺤــﺰب
»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« )أﻓﻼن( ،اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﺟﻤﺎل وﻟــﺪ ﻋﺒﺎس ،وﺟﻤﺪت ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰب.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﻗ ـﻨــﺎة »اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎر« اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﺑ ــﺄن وﻟــﺪ
ﻋـﺒــﺎس ،ﻟــﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟـ
»أﻓﻼن« وﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺧﻄﻴﺎ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

أﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺼﻞ ﻗﻄﺎر زﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ
أون ،اﻟﻤﺼﻔﺢ اﻟﻴﻮم ،إﻟﻰ
ﻓﻼدﻳﻔﻮﺳﺘﻮك ﻓﻲ أﻗﺼﻰ
ﺷﺮق روﺳﻴﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ« ﻋﻦ
اﻟﻤﺼﺪر» :ﻳﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎر ﻓﻲ
اﻟﺼﺒﺎح إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺴﻦ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أوﺳﻮرﻳﻴﺴﻚ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎك إﻟﻰ
ﻓﻼدﻳﻔﻮﺳﺘﻮك« .ﻫﺬا ،ووﺻﻞ
وﻓﺪ ﻛﻮري ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺷﺨﺼﺎ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻐﺮى
ﻟﺰﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻟﻰ
أﻗﺼﻰ ﺷﺮق روﺳﻴﺎ ،اﻣﺲ،
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ
ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ،
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،وزﻋﻴﻢ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ
ً
أون ﻏﺪا.

»اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻹﻳﺮﻟﻨﺪي
اﻟﺠﺪﻳﺪ« :ﻗﺘﻠﻨﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻫﻲ »اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻹﻳﺮﻟﻨﺪي
اﻟﺠﺪﻳﺪ« ،أﻣﺲ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
اﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺮا
ﻣﺎﻛﻲ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ ﻓﻲ
ﻟﻨﺪﻧﺪﻳﺮي اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺮرت ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن
ﻣﺎﻛﻲ ) 29ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﺘﻠﺖ ﺧﻼل
ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ »ﻗﻮات ﻋﺪوة«،
ﻣﺘﻬﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﺛﺎرة أﻋﻤﺎل
اﻟﺸﻐﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻘﺘﻠﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪم »اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻹﻳﺮﻟﻨﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ«
»اﻋﺘﺬاره اﻟﺨﺎﻟﺺ واﻟﺼﺎدق
ﻟﺸﺮﻳﻜﺔ وأﺳﺮة واﺻﺪﻗﺎء
ﻣﺎﻛﻲ« .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ
إﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻋﻠﻨﺖ اﻣﺲ،
ً
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪة ) 57ﻋﺎﻣﺎ(
ﻟﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎدث.

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن :اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ

اﺧﺘﺎر اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻮﻣﺎرت ﺗﻮﻛﺎﻳﻴﻒ،
ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻧﻮر
ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺰارﺑﺎﻳﻴﻒ ،اﻟﺬي
ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد .وﺣﺼﻞ ﻗﺎﺳﻢ
ﺟﻮﻣﺎرت ﺗﻮﻛﺎﻳﻴﻒ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺤﺰب اﻟـ600
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻘﺪه
اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮر
ﺳﻠﻄﺎن .وﻛﺎن ﻧﺰارﺑﺎﻳﻴﻒ
ﻃﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
»ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ دﻋﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ«
ﺗﻮﻛﺎﻳﻴﻒ ،اﻟﺬي ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺣﺘﻰ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ  19ﻣﺎرس.

دوﻟﻴﺎت
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اﺷﺘﻴﺔ :ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات أﺳﻮأ ﻣﻦ »ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«
ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﺷﺘﻴﺔ ،أﻣﺲ ،إن اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ؛ ﺳــﻮاء ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻏ ــﻮث وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )أوﻧـ ــﺮوا( وﻧـﻘــﻞ اﻟـﺴـﻔــﺎرة اﻟﻰ
اﻟﻘﺪس ﺗﻌﺪ »أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟﻘﺮن«.
وأﺿﺎف اﺷﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ،
ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رون واﻳﺪن
ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ» :ﻧﺮﻓﺾ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن وﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ« .وذﻛﺮ ان »اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻋــﻦ ﺿــﻢ أﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻜﺘﻞ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳﺪﻣﺮ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ،
وﻳ ـﻘ ـﻀ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻋﺎم .«1967
وﻗــﺎل »ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم أو اﻟـﻤـﺴـ ّـﺎراﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺠــﺮي« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﺗﻌﺜﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﻌﻘﺎب
أو ا ﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺰاز ﻣـ ــﻦ اﻹدارة اﻷ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎه
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ«.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻓــﺎد ﻧــﺎدي اﻷﺳﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،

أﻣ ــﺲ ،ﺑ ــﺄن ﺧـﻤـﺴــﺔ أﺳ ــﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﻞ ﻛ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ـﻌــﻮت اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ )اﻟ ـﻨ ـﻘــﺐ
اﻟﺼﺤﺮاوي( ﻳﻮاﺻﻠﻮن إﺿﺮاﺑﻬﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻦ
اﻟﻄﻌﺎم رﻓﻀﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ اﻹداري.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،ﻧـ ـﻔ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮض
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻟ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋــﺪﻧــﺎن اﻟﻀﻤﻴﺮي ،أﻣــﺲ،
ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ إﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎل
اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس.

وﻧﺸﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺻــﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺗ ـﻈ ـﻬ ــﺮه ﻫــﻮ
وأﺳﺮﺗﻪ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻠﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﻴﻬﻮدي.
ّ
وﻋﻠﻖ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻪ
ﺑﺰوﺟﺘﻪ ووﻟــﺪﻳــﻪ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل» :زرت ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ
اﻟـﻜـﻨـﻴــﺲ اﻟ ـﻴ ـﻬــﻮدي اﻟ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻓ ــﻲ ﻛـﻔــﺮ ﻧــﺎﺣــﻮم
وﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻼ اﻷﺛﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻن .ﻣﺎ أﺟﻤﻠﻚ
ﻳﺎ أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ!«.
)ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ،رام اﻟﻠﻪ ـ ـ د ب أ(

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ ﺳﺎرة وﻧﺠﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺑﺎﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ

ةديرجلا
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رياضة

كأس «السمو» أبيض
على حساب القادسية بهدفين لفهد الهاجري

العبو الكويت يحملون الكأس الغالية (تصوير نوفل ابراهيم)

حازم ماهر وأحمد حامد

بحضور وتشريف سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
حصد فريق الكويت لكرة
القدم أغلى الكؤوس ،على
حساب القادسية ،بهدفين من
دون رد لفهد الهاجري.

ت ــوج فــريــق ال ـكــويــت لـكــرة
الـقــدم بلقب كــأس سمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحمد
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ـل ـم ــرة ال ــراب ـع ــة
عـ ـش ــرة فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ب ـف ــوزه
ع ـلــى ال ـقــادس ـيــة بـهــدفـيــن من
دون رد لـفـهــد ال ـه ــاج ــري ،في
المباراة التي جمعت بينهما،
مساء أمس ،على استاد جابر
الدولي.
وقــام سمو األمـيــر بتسليم
ا لـكــأس الغالية والميداليات

الــذهـبـيــة لــأب ـيــض ،ف ــي حين
حـ ـص ــد األصـ ـ ـف ـ ــر مـ ـي ــدالـ ـي ــات
الـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وخ ـي ـط ــان
وب ـ ــرق ـ ــان مـ ـي ــدالـ ـي ــات ال ـم ــرك ــز
الثالث.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت
والـ ـق ــادسـ ـي ــة تـ ـق ــدي ــم أم ـس ـيــة
ك ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــق ب ـ ـح ـ ـضـ ــور
وتشريف سمو األمـيــر ،نجح
خ ــال ـه ــا األب ـ ـيـ ــض ،ع ـب ــر فـهــد
الهاجري ،في تتويج مشواره
الحافل في البطولة بالنجمة
الـ .15
كان لتركيز الكويت وهدوئه
فــي الـشــوط األول كلمة السر،
للوصول إلى مبتغاه وحسم
النتيجة بهدفين من دون رد،
ً
في حين دفــع القادسية ثمنا
ً
باهظا لتسرعه وفردية بعض
العبيه في المباراة.
وحـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة أخ ــذ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـه ـج ــوم ـي ــة
ً
مبكرا عبر هجوم
ضاغط منذ

الدقيقة األولــى وظهر يوسف
نـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر ،وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــوع،
وع ـب ــدال ـل ــه مـ ـ ــاوي ف ــي الـثـلــث
األخير من ملعب الكويت.
في المقابل ،ركــن األبيض
إلى التمركز الدفاعي من أجل
ام ـت ـص ــاص ح ـم ــاس األص ـف ــر،
مــع االع ـت ـمــاد عـلــى الهجمات
الـ ـم ــرت ــدة ،الس ـت ـغ ــال م ـه ــارة
ث ــاث ــي خ ــط ال ـه ـج ــوم جـمـعــة
سعيد ،وحمزة لحمر ،وفيصل
زايد.
ً
وسـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــب فـ ـه ــد
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ع ـلــى
تـقــدمــه المبكر لـلـهـجــوم ،بعد
أن انطلق من الجهة اليمنى،
فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه م ــرم ــى الـ ـح ــارس
خالد الرشيدي ،بعد أن ارتدت
ال ـكــرة إلـيــه مــن قــدم
م ـ ــداف ـ ــع األصـ ـف ــر
خالد القحطاني،
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــد ن ـ ـف ـ ـسـ ــه
ً
وج ـهــا لــوجــه مع
الحارس الرشيدي،
لـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ــا فـ ــي
ً
الـشـبــاك مـعـلـنــا تقدم
األبـ ـي ــض ف ــي الــدق ـي ـقــة
السادسة.

األمير يهنئ الكويت بالفوز
بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
رئيس مجلس إدارة نــادي الكويت خالد
ال ـغ ــان ــم أع ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـهــانـيــه لــه ول ـكــل أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة
ومنتسبي الـنــادي بمناسبة فــوز الفريق
األول ل ـكــرة ال ـقــدم فــي ال ـم ـبــاراة النهائية
لكأس سمو األمير لهذا الموسم الرياضي،
وال ـتــي أقـيـمــت عـلــى اس ـتــاد جــابــر األحـمــد
الدولي أمام القادسية.
واسـ ـتـ ـم ــر الـ ـق ــادسـ ـي ــة عـلــى
ن ـس ـق ــه الـ ـهـ ـج ــوم ــي ،أمـ ـ ــا فــي
الـ ـتـ ـع ــوي ــض ،ب ـي ـن ـم ــا اس ـت ـمــر
الكويت في بناء هجمات من
الـخـلــف ل ـلــوصــول إل ــى مــرمــى
األصفر.
وم ــن تـســديــدتـيــن عـبــر بــدر
الـمـطــوع ،ج ــاء الـتـهــديــد األول
للقادسية على مرمى الحارس
حميد ال ـقــاف ،لـيــرد األبيض
ف ــي الــدق ـي ـقــة  17ع ـبــر الـجـهــة

لقطات

فهد الهاجري

• الفـتــة كـبـيــرة فــي اس ـتــاد جــابــر األح ـمــد رحــب
خاللها اتحاد الكرة بسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
• القى التنظيم إعجاب الجميع ،بسبب سهولة
دخول الجماهير ووسائل اإلعالم إلى مدرجات
استاد جابر األحمد الدولي.
• تفوقت جماهير القادسية على جماهير الكويت
من حيث العدد بشكل واضح.
• شركة أمن خاصة تواجدت على أبواب استاد
جــابــر لتوجيه أصـحــاب الــدعــوات والجماهير
ورج ــال اإلع ــام إلــى المقاعد المخصصة لكل
منهم.
• نــزل حــارس الكويت حميد القالف إلــى أرض
الـمـلـعــب ال ـســاعــة  6.5إلجـ ــراء اإلحـ ـم ــاء ،وتبعه
ح ــارس الـقــادسـيــة خــالــد الــرش ـيــدي ،ثــم العبو
األصفر ،وبعدهم بدقيقة واحدة العبو األبيض.
• بدت أرضية ملعب استاد جابر في أبهى صورة

لـهــا ،األم ــر ال ــذي ن ــال رض ــا وإع ـجــاب الفريقين
بشكل الفت للنظر.
ً
•  6س ـيــارات و 24هــاتـفــا تــم إج ــراء سحب علني
عليها بين شوطي المباراة.
• تــابـعــت جـمــاهـيــر الـكــويــت وال ـقــادس ـيــة وصــول
موكب سمو األمير إلى استاد جابر قبل انطالق
النهائي عبر شاشتي العرض الموجودتين في
الملعب.
• كان في استقبال سمو األمير لدى وصوله إلى
استاد جابر رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئ ـيــس ات ـحــاد ال ـكــرة الـشـيــخ أحـمــد الـيــوســف،
ورئيسا ناديي الكويت والقادسية خالد الغانم
والشيخ خالد الفهد ،وعدد من كبار المسؤولين.
• حملة للتبرع بالدم تم اإلعالن عنها على شاشتي
الملعب للجماهير تحت شـعــار "أنـقــذ حـيــاة"،
وذلك عبر الهيئة العامة للرياضة.

وأش ــاد سـمــوه بما تحلى بــه الفريقان
من روح رياضية عالية وتنافس شريف
وأداء متميز ،و ب ــروح المنافسة الرفيعة
التي سادت الفرق المشاركة في البطولة،
ً
متمنيا للجميع كــل الـتــوفـيــق واإلس ـهــام
فــي رفــع مستوى الــريــاضــة الكويتية في
الوطن العزيز.
ب ــدوره ،بعث سمو ولــي العهد الشيخ
نــواف األحـمــد ببرقية مماثلة إلــى رئيس
مجلس إدارة نادي الكويت ضمنها خالص

ال ـي ـم ـنــى ،ب ـعــد أن أرس ـ ــل فهد
الهاجري كرة عرضية أبعدها
فـهــد الـمـجـمــد ،قـبــل وصــولـهــا
إلى رأس جمعة سعيد.
ويعود بدر المطوع للظهور
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ع ـ ـ ـبـ ـ ــر تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة
صاروخية تصدى لها ببراعة
الحارس القالف.

هدف التعزيز
اس ـت ـطــاع ال ـكــويــت أن ُيحكم
سيطرته على منطقة المناورات
فـ ــي ظـ ــل ت ــرك ـي ــز م ـم ـي ــز ألغ ـلــب
العبيه ،وحالة من التوهان في
القادسية.
وشـ ـه ــدت ال ــدق ـي ـق ــة  26ع ــدة
ت ـمــريــرات إيـجــابـيــة مــن فيصل
زاي ـ ــد ،وح ـم ــزة ل ـح ـمــر ،وحـمـيــد
م ـي ــدو ،حـيــث نـجــح األخ ـي ــر في
إرسال كرة عرضية قابلها فهد
الـ ـه ــاج ــري بـ ـص ــدره ف ــي ش ـبــاك
ً
الرشيدي ،مسجال الهدف الثاني
لألبيض.
وتـ ــزيـ ــد م ـت ــاع ــب ال ـق ــادس ـي ــة
بـ ـخ ــروج م ــداف ــع ال ـف ــري ــق خــالــد
إبراهيم بداعي اإلصابة ،ليدخل
ً
بديال عنه ضاري سعيد.
ويطالب األصفر بركلة جزاء
بـعــد أن تـقــدم ب ــدر الـمـطــوع في
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،44ل ـي ـس ـق ــط داخ ـ ــل
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،إال أن حـكــم
ال ـم ـب ــاراة مــاي ـكــل ف ــاب ــري أش ــار
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـلـ ـع ــب ،لـيـنـتـهــي

تهانيه له ولجميع أعضاء مجلس اإلدارة
ً
ومنتسبي النادي بمناسبة الفوز ،مشيدا
بما أظهره الفريقان من تنافس رياضي
ً
شريف وأداء متميز ،ومتمنيا للجميع كل
التوفيق لرفع مستوى الرياضة الكويتية.
كما بعث رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك تهنئة مماثلة.
(كونا)

الـ ـش ــوط األول بـ ـف ــوز األب ـي ــض
بهدفين من دون رد.

محاوالت العودة
دفــع مــدرب القادسية مارين
بالمهاجم الكاميروني رونالد
وان ـغ ــا مـطـلــع ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
ل ـم ـع ــاون ــة ي ــوس ــف ن ــاص ــر فــي
ال ـم ـقــدمــة ،عـلــى أن يـتـحــرر بــدر
المطوع في وسط الملعب.
في المقابل ،استمر الكويت
على توليفته مــن دون تبديل،
وبـنـفــس ال ـم ـهــام ال ـتــي فرضها
الـ ـم ــدرب مـحـمــد ع ـبــدال ـلــه على
الالعبين.
وفي سيناريو مشابه للشوط
األول ،انطلق األصفر للهجوم،
وركن األبيض اللتقاط األنفاس،
وبناء الهجمات من الخلف.
وك ـ ـ ــاد اسـ ـ ـ ــراء ال ـح ـم ــوي ــة أن
يـقـلــص الـ ـف ــارق ل ـل ـقــادس ـيــة في
ا ل ــد ق ـي ـق ــة  ،49إال أن ا لـ ـح ــارس
القالف كان في المكان الصحيح،
ب ـع ــده ــا ان ـط ـل ــق األب ـ ـيـ ــض إل ــى
هجمات متتالية ،وكــاد عصام
ال ـ ـع ـ ــدوة أن يـ ـصـ ـط ــاد الـ ـه ــدف
الثالث ،إال أن الحارس الرشيدي
تألق في إبعاد الكرة.
وشهدت الدقيقة  57استخدام
تقنية الفيديو للمرة األولى في
ال ـم ـب ــاراة ،بـعــد أن أن ــذر الحكم
اإليطالي فابري مهاجم األصفر
يوسف ناصر بداعي التحايل،

وه ــو مــا تــأكــد مــن صحته بعد
إعادة اللقطة عبر الفيديو.
وأت ـ ـي ـ ـحـ ــت لـ ـلـ ـك ــوي ــت ف ــرص ــة
ذهـبـيــة إلضــافــة ال ـهــدف الـثــالــث،
بعد انفراد صريح لفيصل زايد
بالحارس خالد الرشيدي ،إال أن
مبالغة زايد في المراوغة أضاعت
على األبيض فرصة التعزيز.
ورد يــوســف نــاصــر برأسية
ك ــادت أن تـعــانــق ال ـش ـبــاك ،لكن
ال ـح ــارس ال ـقــاف واص ــل تألقه
بالذود عن مرماه ،لتضيع على
األصفر أقــرب الفرص لتقليص
الفارق.

ورقة أخيرة
ً
ودخــل سيف الحشان بديال
لعامر المعتوق قبل ثلث ساعة
من نهاية المباراة ،في محاولة
أخـ ـي ــرة إلنـ ـق ــاذ ال ـم ــوق ــف ،لـيــرد
الكويت بإشراك عبدالله البريكي
على حساب حمزة لحمر.
وم ـث ـلــت ال ـه ـج ـمــات ال ـمــرتــدة
ل ـل ـكــويــت خـ ـط ــورة بــال ـغــة على
دفــاعــات األصـفــر ،فــي ظــل قــدرة
جمعة سعيد على االستحواذ
والـ ـم ــراوغ ــة ،ف ــي ح ـيــن ت ـعــددت
م ـح ــاوالت يــوســف نــاصــر على
مرمى الـحــارس حميد القالف،
ل ـك ــن م ــن دون زي ـ ـ ــادة ف ــي غـلــة
األهداف في الجانبين ،لتنتهي
المباراة بفوز الكويت وتتويجه
بالكأس الغالية.

الغانم :جمعة سعيد مستمر
وجه رئيس نادي الكويت خالد الغانم التهنئة إلى الرئيس الفخري
للنادي رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،واألجهزة الفنية واإلدارية
والطبية والالعبين بعد تحقيق الفريق لقب كأس سمو األمير.
وأكد الغانم ان مجلس اإلدارة لم ولن يقصر مع الالعبين في منحهم
مكافآت مجزية.
وشدد على ان المحترف االيفواري جمعة سعيد مستمر حتى انتهاء
عقده بانتهاء الموسم المقبل ،موضحا ان يوسف ناصر مازال العبا
في نادي القادسية والكويت لم يحصل على توقيعه.

عبدالله :الالعبون نفذوا التعليمات
فرحة كويتاوية وخيبة أمل قدساوية

قال مدرب نادي الكويت محمد عبدالله إن الالعبين نفذوا تعليمات
ً
الجهاز الفني بالحرف الواحد ،مشددا على ان كرة القدم مكسب وخسارة،
وكان األبيض على موعد مع تحقيق "أغلى الكؤوس".

أعضاء مجلس اإلدارة بنادي الكويت يعبرون عن سعادتهم

28

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 4100األربعاء  24أبريل 2019م  19 /شعبان 1440هـ

sports@aljarida●com

اليرموك يهزم الساحل
ويحسم لقب «األولى»

سلة أخبار
عمومية غير عادية التحاد
السلة مساء اليوم

الصقر :دعم مجلس اإلدارة كان له األثر اإليجابي على الالعبين
عبدالرحمن فوزان

كافأ مجلس إدارة نادي
اليرموك الالعبين بـ 200
دينار لكل العب ،بعد الفوز
على الساحل بنتيجة ،1-3
والحصول على لقب ًدوري
الدرجة األولى رسميا ،قبل
انتهاء المسابقة بجولة
واحدة.

ح ـس ــم ال ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي الـ ـي ــرم ــوك لقب
دوري ڤيڤا للدرجة االولى ،في
الجولة قبل االخيرة ،بعد فوزه
على مضيفه الساحل  ،1-3في
المباراة التي جمعت بينهما،
م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول ،و ض ـم ــن
ال ـجــولــة ذات ـه ــا ،وع ـلــى اسـتــاد
مبارك العيار بنادي الجهراء،
فاز الصليبيخات على خيطان
 1-2في مباراة تحصيل حاصل
لم تؤثر على مركز الفريقين.
ومع نهاية مبارايات الجولة
ب ــات ال ـي ــرم ــوك ب ـطــا ل ـلــدوري
ب ــرصـ ـي ــد  35نـ ـقـ ـط ــة ،واحـ ـت ــل
الساحل مركز الوصافة ونال
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدوري
الممتاز برصيد  26نقطة ،فيما
اح ـتــل الـصـلـيـبـيـخــات الـمــركــز
الثالث وله  21نقطة ،وخيطان
المركز الرابع  14نقطة بفارق
األهداف على برقان االخير.

انتصار مستحق
ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـس ــاح ــل

واليرموك حماسية وسريعة،
خ ـص ــوص ــا م ــن ج ــان ــب أب ـن ــاء
ً
مـ ـش ــرف ،نـ ـظ ــرا لــرغـب ـتـهــم في
حـســم ال ـل ـقــاء م ـب ـكــرا ،لضمان
الفوز باللقب ،وتحقق لهم ما
ارادوا بسيطرتهم على اجواء
الـل ـعــب وال ـت ـقــدم بـهــدفـيــن عن
الـعــاجــي زوك ــو ( )20ويوسف
نجف ( ،)21وحــاول المنافس
العودة لمجريات المباراة غير
أن محاوالته باءت بالفشل.
وفي الشوط الثاني هدأ رتم
المباراة ،قبل أن ينشط العبو
ال ـســاحــل لـيـقـلـصــوا النتيجة
عـبــر مـحـمــد ج ـمــال ( ،)80لكن
ناصر الفيلكاوي أعاد الفارق
ال ــى هــدفـيــن بتسجيله هــدف
ال ـيــرمــوك الـثــالــث فــي الدقيقة
األخيرة من زمن المباراة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـس ـ ـتـ ــوى مـ ـ ـب ـ ــاراة
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات وخ ـ ـي ـ ـطـ ــان
ضعيفا ،وتمكن الصليبيخات
من قلب تأخره بهدف نظيف
بــال ـشــوط األول ال ــى ف ــوز 1-2
فــي ال ـشــوط الـثــانــي ،وشـهــدت
المباراة خروج العب خيطان

العبو اليرموك يحتفلون بالفوز
سـعــود عـبــود لــإصــابــة ،التي
ا س ـت ــد ع ــت ن ـق ـلــه للمستشفى
لـتــؤكــد ال ـف ـحــوصــات تعرضه
لكسرين على مستوى األ نــف
واليد اليسرى.

الصقر سعيد
وأعرب مدرب اليرموك هاني

«الكرة» يعتمد روزنامة الموسم المقبل

خالد الشمري

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة  -رئيس
لـجـنــة ال ـم ـســاب ـقــات ،خــالــد ال ـش ـمــري ،أن مجلس
اإلدارة اعتمد روزنامة الموسم الرياضي المقبل
 2020-2019بعد إج ــراء تـعــديــات عليها ،حيث
يستهل الموسم منافساته ببطولة كأس االتحاد
التنشيطية ي ــوم  24أغـسـطــس الـمـقـبــل ،عـلــى أن
تستمر البطولة حتى انتهاء " "FIFA DAYفي
سبتمبر.
وقال الشمري إن دوري ڤيڤا
ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـتــازة سينطلق
يـ ــوم  19سـبـتـمـبــر بـمـشــاركــة
 10أنــديــة ،فــي حـيــن تنطلق
بطولة دوري ڤيڤا للدرجة
األول ــى يــوم  21منه ،على
أن تـ ـ ـق ـ ــام مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة كـ ــأس
الـســوبــر أحــد يــومــي  23و24
أكتوبر المقبل ،وسيحدد
الموعد النهائي الحقا.

وأشار إلى أن مسابقة كأس سمو ولي العهد
ستنطلق يوم  28نوفمبر المقبل ،في حين تنطلق
منافسات مسابقة كأس سمو األمير ،حفظه الله
ورعاه ،يوم  6مارس .2020
واختتم الشمري تصريحه مبينا أن مجلس
إدارة االت ـحــاد الكويتي لـكــرة الـقــدم قــرر تأجيل
بت نظام البطوالت الموسم المقبل بعد انتهاء
الموسم الحالي .2019-2018
وعلمت "الجريدة" أن لجنة المسابقات رفعت
تــوصـيــة إل ــى مـجـلــس اإلدارة بــإقــامــة ال ــدوري
الممتاز مــن قسمين ،ودوري الــدرجــة األولــى
من أربعة أقسام في حال مشاركة  5فرق فقط،
في حين تقام مسابقة كأس ولي العهد بنظام
الــدوري من مجموعتين ،على أن يتأهل أول
وثــانــي وثــالــث وراب ــع كــل مجموعة إلــى دور
الثمانية ،في حين تقام مسابقة كأس األمير
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الصقر عن سعادته بالتتويج
بلقب دوري "األولــى" والتأهل
لـلــدوري الممتاز ،مضيفا في
تصريح للصحافيين أن هذا
االنجاز يحسب للجميع ابتداء
م ــن م ـج ـلــس اإلدارة و ج ـه ــاز
الكرة ،مرورا بأعضاء األجهزة
ال ـف ـن ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـط ـب ـيــة
وصوال إلى الالعبين.

برقان يرجئ حسم ملف مدربه
●

حازم ماهر

أرجأ مجلس إدارة نادي برقان حسم ملف مدرب الفريق األول لكرة القدم
بالنادي في الموسم المقبل إلى وقت الحق ،بعد وجود اختالف في وجهات
النظر بين أعضاء المجلس على المدرب.
وعلمت "الجريدة" أن هناك من يطالب باستمرار مدرب الفريق الحالي وليد
نصار ،كونه نجح في تحقيق اإلنجاز األول في تاريخ النادي ،بالتأهل
إلــى ال ــدور نصف النهائي لبطولة كــأس سمو األم ـيــر ،والـخــروج
من البطولة على يد حامل اللقب ،الكويت ،كما أن الفريق قدم
مستويات جيدة في دوري الدرجة األولــى ،في ظل اإلمكانيات
الـمـتــاحــة ،حـيــث نــافــس الـفــريــق عـلــى الـتــأهــل ،قـبــل أن تتراجع
النتائج .فيما يرى البعض أن التعاقد مع مدرب أجنبي بات أمرا
ضروريا ،خصوصا أن هناك رغبة في المنافسة على التأهل
للدوري الممتاز في الموسم المقبل ،وبالتالي المطالبة بفتح
خط من المفاوضات مع متعهدين لجلب سير ذاتية لمدربين
خالل الفترة المقبلة ،الختيار المدرب األفضل واألنسب .وفي
المقابل ،طلب آخــرون التعاقد مع مــدرب يعمل في المراحل
السنية ألحد األندية الكبيرة.

وليد النصار

مباراتان في كأس
االتحاد لكرة اليد

الجبري يهنئ أبطال ألعاب القوى والجوجيتسو

تـ ـ ـق ـ ــام ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم م ـ ـبـ ــاراتـ ــان
ضمن منافسات المجموعة
الثانية من الــدور التمهيدي
فـ ــي بـ ـط ــول ــة كـ ـ ــأس االتـ ـح ــاد
ل ـكــرة ال ـيــد ،حـيــث يلتقي في
الخامسة مساء الصليبيخات
مع الفحيحيل ،ويلي ذلك في
الـ ـس ــادس ــة وال ـن ـص ــف م ـســاء
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـج ـم ــع ال ـس ــال ـم ـي ــة
والساحل ،وتجرى المباراتان
على صالة نادي الكويت.
وأسفرت نتائج المباراتين
اللتين جرتا أمس األول على
صــالــة نـ ــادي ال ـكــويــت ضمن
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،عــن فــوز
صـعــب لـلـنـصــر عـلــى الـقــريــن
بـطــل دوري ال ــدرج ــة األول ــى،
كـمــا تغلب الـعــربــي بسهولة
على التضامن بنتيجة -35
 .19وب ـهــذه الـنـتــائــج ،يلتقي
الـعــربــي مــع كــاظـمــة فــي دور
ال ـث ـمــان ـيــة ،ف ــي ح ـيــن ينتظر
ال ـن ـص ــر الـ ـف ــائ ــز مـ ــن مـ ـب ــاراة
اليرموك وخيطان التي جرت
ف ــي وقـ ــت م ـتــأخــر م ــن مـســاء
أمس ضمن المجوعة الثانية
من الدور التمهيدي.

ه ـنــأ وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ــر
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري ،أم ـ ـ ــس،
أبطال الكويت في رياضتي
ألعاب القوى والجوجيتسو،
ب ـت ـح ـق ـي ـق ـه ــم مـ ـي ــدالـ ـيـ ـتـ ـي ــن
ذهبيتين وأخرى فضية.
وأشـ ـ ــاد الـ ــوزيـ ــر ال ـج ـبــري
بــالــريــاض ـي ـيــن الـكــويـتـيـيــن
ال ـم ـت ــوج ـي ــن ب ــال ـم ـي ــدال ـي ــات
ف ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــولـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـمـ ـق ــام ــة ف ـ ــي قـطــر
والجوجيتسو التي أقيمت
بـ ـ ـم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ــان دي ـ ـي ـ ـغـ ــو
األميركية.
وأك ــد أن هــذه اإلن ـجــازات
تعد فخرا للرياضة الكويتية
وتـ ـض ــاف ل ــإنـ ـج ــازات الـتــي
ي ـح ـق ـق ـه ــا الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون فــي
انـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،م ـع ــرب ــا عــن
شكره ألبطال الكويت لحسن
تمثيل وطنهم في المحافل
الدولية.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ــا عـ ـبـ ـي ــن
ظ ـ ـ ـهـ ـ ــروا بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى م ـم ـيــز
ف ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــوا الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات
بجدارة ،مبينا أن ما قدموه
م ـ ــن أداء رائ ـ ـ ــع يـ ــرجـ ــع ال ــى
همتهم العالية التي تسعى

يوسف كرم

دائما الى الوصول لمنصات
التتويج.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري ع ــن
تمنياته ان يواصل االبطال
السير على طريق االنجازات،
وأن يحافظوا على مستواهم
لحصد الميداليات واأللقاب
في المستقبل ،والسيما أنهم
يتمتعون بموهبة ومقومات
تؤهلهم للمنافسة واإلنجاز.
ي ــذك ــر أن ال ـ ـعـ ـ ّـداء يــوســف
كـ ــرم ح ـقــق م ـيــدال ـيــة ذهـبـيــة
لمنتخب الكويت في بطولة
الـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ال ـم ـقــامــة في

الظفيري مع العداءين القطريين أبو بكر عبدالله وجمال حيران
ق ـط ــر ف ــي سـ ـب ــاق  400م ـتــر،
حـيــث قـطــع مـســافــة السباق
بفترة زمنية  44ثانية و84
ً
ج ــزء ا مــن الـثــانـيــة ،مسجال
رقما قياسيا جديدا.
وفي مسافة  800متر حقق
المتسابق ابراهيم الظفيري
الـمــركــز ال ـثــانــي ،بـعــد قطعه
م ـســافــة ال ـس ـبــاق ف ــي دقـيـقــة
و 46ثــا ن ـيــة و 88ج ـ ــزء ا من
الثانية ،وجــاء بعد القطري

وث ـمــن الـصـقــر قـ ــرار رئـيــس
وأعضاء مجلس إدارة النادي
بـ ـتـ ـق ــدي ــم م ـ ـكـ ــافـ ــاة ل ــاع ـب ـي ــن
قــدرهــا  200ديـنــار لكل العــب،
بـ ـع ــد الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــل،
م ـش ـي ــدا ب ــال ــدع ــم ال ــام ـح ــدود
م ــن الـمـجـلــس طـ ــوال الـمــوســم
ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
الـمـبــاريــات ،مما كــان لــه األثــر

أبــوب ـكــر ع ـبــدال ـلــه الـ ــذي نــال
المركز االول.
وفي بطولة الجوجيتسو،
ال ـتــي أق ـي ـمــت بـمــديـنــة ســان
ديـ ـيـ ـغ ــو األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أحـ ــرز
ال ــاع ــب ال ـكــوي ـتــي عـبــدالـلــه
العنجري الميدالية الذهبية
للعبة بفئة  94كيلومترا.
(كونا)

«فالش ميموري» يتوج
بكأس المبارك
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـوج ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــواد "فـ ـ ـ ـ ــاش
مـيـمــوري" ،العائد إلــى إسطبل
المطيري ،بقيادة الجوكي كريم
وه ــاب ــي ،ب ـك ــأس س ـم ــو رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر
الـ ـمـ ـب ــارك ،ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــامــن
لجياد مختلط جميع الدرجات
عـلــى مـســافــة  2400مـتــر ،بزمن
 2.31.5دقيقة ،ضمن االجتماع
الـ  22األخير من سباقات الخيل
بنادي الصيد والفروسية ،وهو
االجتماع المشترك بين النادي
ونادي مبارك الكبير.
وق ــام وكـيــل ال ــوزارة بــديــوان
س ـمــو رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
راك ــان سالم الـمـبــارك ،والشيخ
محمد راكان الصباح ،بتسليم
الكأس إلى عمداء إسطبل وليد
المطيري.
ونـ ـج ــح إس ـط ـب ــل "ال ــدعـ ـي ــة"،
ال ـع ــائ ــد إل ـ ــى ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
الـسـلـمــان ،فــي تحقيق ص ــدارة
الموسم الرياضي ،2019-2018
ح ـي ــث فـ ـ ــاز "الـ ــدع ـ ـيـ ــة" بـ ـ ــدوري
النقاط ،متقدما على "النشاما"

رباعية لدا سيلفا وثنائية للسومة
في منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا
طبعت رباعية البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة اإلماراتي،
وثنائية السوري عمر السومة لألهلي السعودي ،والهدف القاتل
للجزائري بغداد بونجاح للسد القطري ،منافسات الجولة الرابعة
للمجموعتين الثانية والرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ومنح دا سيلفا فريقه فــوزا قاتال على ضيفه الــريــان القطري،
قلب به التأخر  3-1إلى فوز  3-4في المجموعة الثانية التي شهدت
تفريط االتحاد السعودي بتقدمه أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند
األوزبكي (.)1-1
وانفرد الوحدة بصدارة المجموعة ( 9نقاط) ،بفارق نقطتين
عــن االتـحــاد الثاني ،أمــام لوكوموتيف الثالث ( 4نـقــاط) والــريــان
األخير ( 3نقاط).
وف ــي الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة ،ق ــاد الـســومــة فــريـقــه إل ــى ال ـفــوز بعد
هزيمتين ،بتسجيله هدفين في مرمى برسيبوليس اإليراني (-2
 ،)1بينما تصدر السد الترتيب بفوز متأخر  1-2على باختاكور
األوزبكي بفضل بونجاح.
وبات السد في المركز األول للمجموعة ( 7نقاط) أمام األهلي (6
نقاط) ،وتراجع باختاكور للمركز الثالث ( 5نقاط) وبرسيبوليس
لألخير ( 4نقاط).
(أ ف ب)

االيجابي على الالعبين ورفع
الـ ــروح الـمـعـنــويــة ل ـهــم ،وبـيــن
أنــه منح الالعبين راحــة لمدة
يـ ــوم ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى أن ت ـس ـت ــأن ــف
ً
التدريبات غدا.

جانب من مباراة الريان والوحدة

ودسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان .وتـ ـ ـص ـ ــدر ش ـع ــان
الـ ـعـ ـن ــزي ص ـ ـ ـ ــدارة ال ـم ــدرب ـي ــن،
م ـت ـقــدمــا ع ـلــى ح ـمــد ال ـك ـنــدري
والشيخ جابر الحمود.
وجاء الفارس علي الفرماوي
ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـف ـ ــرس ـ ــان ،ت ــاه
م ــورغ ــان وف ـي ـصــل ال ـف ــرم ــاوي،
وح ـ ـصـ ــد ال ـ ـج ـ ــواد "األشـ ـ ـ ـ ــرس"
للدعية جــائــزة جــواد الموسم،
متقدما على "هال شمة" لدسمان
و"ضروري" للنشاما.
وفاز الجواد "شقراء دسمان"
إلس ـ ـط ـ ـبـ ــل دسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،بـ ـقـ ـي ــادة
الجوكي مورغان ،بكأس شركة
الخطوط الجوية الكويتية في
الـ ـش ــوط ال ـس ــاب ــع ع ـلــى مـســافــة
 1000متر لجياد مختلط نتاج
بزمن  1.0.0دقيقة ،فيما كانت
ال ـس ـي ــارة ال ـم ـقــدمــة م ــن شــركــة
الـتـمــديــن الـعـقــاريــة فــي لـشــوط
السادس مختلط للخيل العربية
األصيلة على مسافة  1400متر،
من نصيب الجواد "ديجيبيل"
للشمري ،بقيادة الجوكي محمد
الفرماوي ،بزمن  1.35.5دقيقة.

تعقد في السابعة من
مساء اليوم في مقر اتحاد
كرة السلة بمبنى اللجنة
األولمبية ،الجمعية
العمومية الثانية التحاد
السلة ،لمناقشة التعديالت
المقدمة من االتحاد
الدولي على النظام
األساسي.
وكانت الجمعية العمومية
األولى ُعقدت قبل شهر،
وقدمت تعديالت على
النظام األساسي المقدم
من اتحاد اللعبة ،أبرزها
فيما يخص العمر
وتشكيل لجنة من االتحاد
الحالي لإلشراف على
االنتخابات وفحص أوراق
المرشحين ،ووافق على
التعديالت جميع األندية
الحاضرة ،حيث غاب
القادسية عن االجتماع
األول.
وسيفتح باب الترشيح
لالنتخابات فور اعتماد
النظام ،ومن ثم إشهاره في
الجريدة الرسمية ،تمهيدا
لفتح الباب للترشح .جدير
بالذكر ،أن اتحاد السلة
يتكون من  9أعضاء ،كما
يحق للمجلس تعيين
عضوين.

الشمري يدير بطولة فزاع
لمنتخبات الكراسي المتحركة

غادر الحكم عبدالرحمن
الشمري إلى مدينة
دبي ،للمشاركة في
إدارة مباريات بطولة
فزاع الدولية لمنتخبات
الكراسي المتحركة لكرة
السلة ،التي ستقام من 24
إلى  30الجاري.
ُ
ويعد الشمري من الحكام
المتميزين الذين برزوا في
إدارة مباريات الكراسي
المتحركة لكرة السلة،
وسبق له أن أدار العديد
من المباريات الخارجية
لهذه الفئة ،كبطولة غرب
آسيا للكراسي المتحركة
باألردن قبل عام ،وبطولة
أغادير المفتوحة
بالمغرب.

«يد» برقان يجدد الثقة
في الجزائري مسعودان
أعلن أمين سر نادي
برقان مدير لعبة كرة
اليد أنور الزيد ،تجديد
الثقة بمدرب الفريق
األول لكرة اليد الجزائري
محمد مسعودان ،وجهازه
المساعد خالد ملحم
ومدير الفريق شايع علي
في الموسم المقبل ،بعد
التطور الواضح في أداء
الفريق ونتائجه ،التي
أبرزها حصوله على
المركز الثالث بالدوري
الممتاز للمرة األولى في
تاريخه.
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يخوض مانشستر سيتي،
حامل اللقب ،أصعب اختبار
في المباريات المتبقية له
برحلة الدفاع عن لقبه،
عندما يلتقي منافسه العنيد
مانشستر يونايتد في
المباراة المؤجلة بينهما
من المرحلة الـ 31بالدوري
اإلنكليزي.

ب ـعــد أن ح ـســم يــوف ـن ـتــوس وب ــاري ــس ســان
جــرمــان لـقـبــي إيـطــالـيــا وفــرن ـســا تــوال ـيــا ،ومــع
اقتراب برشلونة من تتويجه بطال في إسبانيا
للمرة الثامنة منذ  ،2009ستكون بطولة إنكلترا
على مــوعــد مــع مــواجـهــة ستحدد بشكل كبير
وجـهــة الـلـقــب ،عـنــدمــا يـحــل مانشستر سيتي
ضيفا على جاره اللدود مانشستر يونايتد في
مباراة مؤجلة.
وعلى غرار الدوري األلماني ،الذي يتصدره
بايرن ميونيخ بفارق نقطة عن غريمه بوروسيا
دورتموند قبل  6مراحل على ختام الموسم ،فمن
المرجح أن يبقى التنافس قائما في إنكلترا بين
سيتي وليفربول حتى المتر األخير.
وفي ظل تصدر ليفربول للترتيب بفارق
ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن س ـي ـتــي،
يدرك فريق المدرب
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــي

جوسيب غــوارديــوال أن مباراة اليوم في "أولد
تــرافــورد" ،والمؤجلة من المرحلة  ،31ستكون
مفتاح الـ"سيتيزينس" لالحتفاظ بلقب الدوري
الممتاز ،الذي سيشكل أفضل تعويض عن خيبة
الخروج من الــدور ربــع النهائي لــدوري أبطال
أوروبا على يد الغريم المحلي توتنهام.
وس ـي ـكــون ج ـم ـهــور ل ـي ـفــربــول أمـ ــام واقـ ــع لم
يعتقد أن ــه قــد يـجــد نفسه فـيــه ،وه ــو مساندة
الغريم التقليدي يونايتد ،على أمــل أن ينجح
األخـيــر فــي إسـقــاط سيتي ،مــا سيعزز حظوظ
فريق "الحمر" بإحراز اللقب للمرة األولــى منذ
.1990
ل ـكــن ال ـم ـس ـتــوى الـ ــذي ي ـقــدمــه يــونــاي ـتــد في
اآلونة األخيرة ال يدعو الى التفاؤل ،وال يوحي
أن رجـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب ال ـن ــروي ـج ــي أولـ ـ ــي غ ــون ــار
سولسكاير قادرون على الوقوف بوجه سيتي،
ألن "الشياطين الحمر" قادمون من هزيمة مذلة
األحد في الدوري على يد ايفرتون (صفر ،)4-هي
السادسة لهم في آخر  8مباريات ضمن جميع
المسابقات.
وت ـ ــرت ـ ــدي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـيـ ــوم أه ـم ـي ــة بــال ـغــة
ل ـيــونــاي ـتــد ،ل ـيــس ألن ـه ــا م ـبــاراة
ديربي فحسب ،بل ألنها
س ـ ـت ـ ـعـ ــزز حـ ـظ ــوظ ــه
بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
د و ر ي أ ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــا ل
أوروبـ ــا ،المسابقة
ال ـتــي ودع ـه ــا هــذا
ال ـم ــوس ــم م ــن ربــع
النهائي بخسارته
ذهـ ــابـ ــا وايـ ــابـ ــا أمـ ــام
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة صـ ـ ـف ـ ــر1-
وصفر.3-
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
يونايتد حاليا
المركز السادس

بفارق ثالث نقاط عن تشلسي صاحب المركز
الرابع األخير المؤهل لدوري األبطال ،ما يعطي
مباراة اليوم أهمية بالغة لرجال سولسكاير،
ال ــذي ــن ي ـنــاف ـســون ث ــاث ــي ل ـن ــدن ع ـلــى بـطــاقـتــي
المركزين الثالث والرابع ،بما أن توتنهام يحتل
الـمــركــز الـثــالــث بـفــارق األه ــداف أم ــام تشلسي،
وأرسـ ـن ــال ال ـخــامــس ب ـف ــارق نـقـطــة م ــع م ـبــاراة
مؤجلة من المرحلة  31يخوضها األربعاء أيضا
في ضيافة ولفرهامبتون.
ورأى سولسكاير بعد خسارة األحد أمام
إي ـف ــرت ــون "ض ــد سـيـتــي ع ـلــى أولـ ــد ت ــراف ــورد
األربـعــاء ،إنه (الديربي) أكبر حافز يمكن أن
نحصل عليه .أولد ترافورد في أرضنا ،أمام
مشجعينا الرائعين الــذيــن ال يـتــذمــرون من
الالعبين ،مع أنه يحق لهم ذلك ،لكنهم كانوا
مساندين لنا ،وأنا متأكد أنهم سيفعلون ذلك
مرة أخرى األربعاء".
الـمـعـضـلــة أمـ ــام ج ـم ـهــور يــونــاي ـتــد أن فــوز
فريقهم على جاره أو حتى إجباره على االكتفاء
بالتعادل ،سيمهد الطريق أمام الغريم ليفربول
الذي سيصبح على بعد ثالث مباريات فقط من
الفوز بلقبه األول منذ  29عاما.
وي ــدرك غ ــواردي ــوال أهـمـيــة م ـب ــاراة األرب ـعــاء
ضد يونايتد ،الــذي خسر ذهابا
على ملعب "االتـحــاد" بنتيجة
 ،3-1كما خسر أيضا
م ـب ــارات ــه األخ ـي ــرة

غوارديوال مدرب مانشستر سيتي

أغويرو نجم مانشستر سيتي

أشار العب ليفربول جيمس
ميلنر إلى أنه سيشجع الغريم
الـشـمــالــي مــانـشـسـتــر يونايتد
للمرة األولى في حياته ،آمال أن
يسدي خدمة لسعي فريقه للقبه
األول منذ  29عاما فــي بطولة
إنـكـلـتــرا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بالتغلب
ع ـلــى ح ــام ــل ال ـل ـقــب مانشستر
سيتي اليوم.
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال ل ــا ع ــب
ال ــذي داف ــع خ ــال مـسـيــرتــه عن
أل ــوان أنــديــة غريمة ليونايتد،
هــي لـيــدز ،ومانشستر سيتي،
وليفربول ،عما اذا كان سيشجع
"الشياطين الحمر" ،قال ميلنر
( 33عاما) "ستكون المرة األولى
ً
فــي حياتي" ،مــؤكــدا فــي الوقت
ذاته "لن أشاهد المباراة".
وأض ــاف "ال يمكنني القيام
ب ـشــيء حـيــالـهــا .رب ـمــا ســأضــع

ه ــاتـ ـف ــي بـ ـعـ ـي ــدا عـ ـن ــي ل ـب ـضــع
ساعات ،وأتفقد النتيجة الحقا.
ربما أخرج لشراء الطعام".
وبعد مباراة اليوم ،ستتبقى
لـسـيـتــي ث ــاث م ـب ــاري ــات حتى
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،م ـث ـل ــه م ـثــل
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وي ـ ـخـ ــوض األخ ـي ــر
م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ــه ضــد
ه ــادرس ـف ـي ـل ــد ال ـ ــذي ه ـب ــط إل ــى
الدرجة األولى وولفرهامبتون،
تتوسطهما ز ي ــارة لنيوكاسل
الـ ــذي ي ـش ــرف عـلـيــه اإلس ـبــانــي
رافايل بينيتيز ،المدرب السابق
للفريق األحمر.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي فـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــوض
م ـبــارات ـيــن خـ ــارج أرضـ ــه (بـعــد
مـ ـب ــاراة يــونــاي ـتــد ع ـلــى ملعب
األخير) ،ضد بيرنلي وبرايتون،
تتوسطهما استضافة ليستر
سيتي.

على أرضه ضد جاره  2-1في ديسمبر .2017
وأق ـ ــر الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي ال ـ ــذي أح ـ ــرز هــذا
الـمــوســم لقبي درع المجتمع وك ــأس الــرابـطــة
ووصـ ــل إل ــى ن ـهــائــي ك ــأس إن ـك ـل ـتــرا لـمــواجـهــة
وات ـ ـفـ ــورد ف ــي  18م ــاي ــو ،بـ ــأن "مـ ــع ف ــري ــق مثل
ليفربول الحالي ،يعلم فريقنا أين ستؤول األمور
فــي حــال خسارتنا .ليفربول فريق كبير ...في
نصف نهائي دوري األبطال مجددا ،إنه فريق
قوي جدا".

ً
الطريق سيكون ممهدا

وإذا نجح سيتي في تحقيق فوزه
ال ـح ــادي عـشــر تــوال ـيــا فــي ال ــدوري
فسيصبح الطريق ممهدا أمامه
ليكون أول فريق يحتفظ باللقب
م ـن ــذ  2009ح ـي ــن ت ـ ــوج ال ـج ــار
يونايتد باللقب للموسم الثالث
تواليا ،لكن في ظل المباريات
الثالث المتبقية له ضد بيرنلي،
ليستر سيتي وبرايتون.
ومن المؤكد أن غوارديوال
كان يمني النفس بالدخول
الـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـي ــوم
وفــري ـقــه الي ــزال
ف ـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة

سولشاير مدرب مان يونايتد

ميلنر سيشجع «الشياطين الحمر»
واع ـت ـبــر مـيـلـنــر أن ال ـم ـبــاراة
ضد يونايتد لن تكون "التحدي"
ال ـ ــوح ـ ـي ـ ــد لـ ـسـ ـيـ ـت ــي ومـ ـ ــدربـ ـ ــه
اإلسباني جوسيب غوارديوال،
مشيرا إلى أن الــدوري الممتاز
"ص ـعــب أي ــا ك ــان ال ـفــريــق ال ــذي
تلعب ضــده ،حتى الـفــرق التي
تحتل المراكز األخيرة".
وتـ ــابـ ــع "ع ـل ـي ـن ــا ال ـ ـفـ ــوز فــي
مبارياتنا المتبقية ،اذا قمنا
بذلك ولــم يكن األمــر جيدا بما
يـكـفــي (إلحـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب) ،حينذ
سيكون علينا أن نرفع أيدينا
ونهنئ سيتي هم فريق ممتاز،
وق ــام ــوا بــذلــك (ال ـف ــوز بــالـلـقــب)
سابقا".
وشدد على أنه "من المحبط
أن ن ـف ـك ــر فـ ــي أنـ ـن ــا قـ ــد نـنـهــي
ال ـم ــوس ــم م ــع خـ ـس ــارة واح ـ ــدة
فقط ،وأن ذلك قد ال يكون كافيا

إلحـ ــراز ال ـل ـقــب .ك ــل م ــا يمكننا
القيام به هو الفوز بمبارياتنا
ال ـم ـت ـب ـق ـيــة ووضـ ـعـ ـه ــم (الع ـب ــو
سيتي) تحت الضغط".

عزز أتالنتا حظوظه في المشاركة في دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا الـمــوســم الـمـقـبــل ،ب ـفــوزه على
مضيفه نابولي  ،1-2في ختام المرحلة الثالثة
والثالثين من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،التي
شهدت تتويج يوفنتوس بلقب ثامن تواليا.
وتقدم أتاالنتا إلى المركز الخامس برصيد
 56نقطة ،بفارق المواجهات المباشرة خلف
ميالن الــرابــع ،الــذي تعثر السبت بتعادل مع
مضيفه بارما ( ،)1-1وبفارق نقطة أمام روما
الذي تعادل بالنتيجة ذاتها مع إنتر الثالث.
واف ـت ـت ــح أصـ ـح ــاب األرض ال ـت ـس ـج ـيــل فــي

الصراع على رباعية تاريخية ،إال أن توتنهام
حرمه من ذلــك بإخراجه من ربــع نهائي دوري
األبطال بعد الفوز عليه ذهابا -1صفر والخسارة
أمامه إيابا .4-3
ورد رجال غوارديوال اعتبارهم بعض الشيء
مــن الـفــريــق الـلـنــدنــي بــالـفــوز عليه الـسـبــت في
الدوري بهدف للشاب فيل فودن ( 18عاما) ،في
مباراة خسر سيتي خاللها جهود صانع ألعابه
البلجيكي كيفن دي بروين المرجح غيابه عما
تبقى من الموسم بسبب اصابة عضلية.
ورغم خيبة الخروج من دوري األبطال ،أعرب
غـ ــوارديـ ــوال ع ــن اع ـجــابــه وح ـب ــه لــاعـبـيــه،
مشددا "لن أنتقدهم بسبب خروجنا
(من دوري األبطال) ،أرى كل يوم
م ــا حـقـقـنــاه (م ــن ت ـط ــور) خــال
الموسمين األخيرين ،يظهرون
مـعــدنـهــم ك ــل ثــاثــة أي ـ ــام" ،في
اشارة الى مباريات الروزنامة
ال ـ ـمـ ــزدح ـ ـمـ ــة لـ ـف ــريـ ـق ــه ،خ ــاف ــا
لليفربول ال ــذي انـحـصــر تركيزه
على الــدوري ودوري األبطال بعد
خروجه باكرا من مسابقتي
الكأس المحليتين.

لوكاكو نجم مان يونايتد

بوغبا :سنقدم كل ما في وسعنا داخل الملعب
أكد الفرنسي الدولي بول بوغبا ،نجم
وسط مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أن
جماهير فريقه تستحق رد فعل قويا
خــال مـبــاراة الــديــربــي أم ــام مانشستر
سيتي.
لكن مانشستر ال يملك رفاهية الوقت،
وعليه االستعدد جيدا قبل المواجهة
المرتقبة أمــام سيتي على ملعب أولد
تــرافــورد ،والتي قد تكون مصيرية في
ص ــراع سيتي مــع لـيـفــربــول المتصدر
على لقب الدوري اإلنكليزي ،حيث تفصل
بينهما نقطتان فقط.
وبـ ـ ــدا مــان ـش ـس ـتــر مـسـتـسـلـمــا أم ــام
إي ـفــرتــون ،فــي الــوقــت ال ــذي أك ــد مــدرب
ال ـفــريــق اول ــي ج ــون ــار ســولـسـكــايــر انــه
فوجئ بالمستوى الهزيل لفريقه.
واتفق معه بوغبا ،الــذي أكــد بــدوره
أن "الـجـمــاهـيــر تــرغــب فــي رد فـعــل من
الالعبين ،والطريقة الوحيدة لالعتذار
هي تقديم كل ما بوسعنا داخل الملعب".

وأضـ ــاف بــوغـبــا" :عـلـيـنــا أن نعتذر
للجماهير ب ـهــذه الـطــريـقــة ،أن نعطي
كــل ش ــيء ل ـل ـنــادي ،للقميص ،لـلــزمــاء
وألنـفـسـنــا ألن ـنــا ال يـمـكـنـنــا أن نظهر
بمثل الصورة التي ظهرنا بها" ،متابعا:
"يمكننا أن نخسر مباريات ،لكن بأداء
جيد وبـعــزة نفس ،عندما تــرتــدي هذا
القميص عليك أن تعمل وتحترم ثقافة
وتاريخ هذا النادي ،وأن تعطي كل ما
بوسعك".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن العـ ـب ــي
مانشستر عليهم اآلن أن
يثبتوا أحقيتهم
بــارتــداء قميص
مانشستر ،مضيفا" :لم
نحترم أنفسنا ،أو النادي أو الجماهير،
ما فعلناه داخل الملعب أمر غير جدير
ب ــاالح ـت ــرام ل ـل ــزم ــاء ول ـل ـج ـهــاز الـفـنــي
وللناس وللجميع".

أتالنتا يعزز حظوظه في دوري األبطال بفوز على نابولي

باساليتش نجم اتالنتا

رياضة

الدقيقة  ،28بعد تمريرة عرضية من المدافع
الفرنسي كيفن مالكوي إلــى داخــل المنطقة،
حــولـهــا البلجيكي دراي ــس مــرتـنــز ال ــى شباك
الـحــارس بيارلويجي كوليني ،ورفــع الدولي
البلجيكي رصيده إلى  12هدفا في "سيري أ"
هذا الموسم.
ودف ــع أصـحــاب األرض غاليا ثمن الفرص
المهدرة ،عندما تمكن أتاالنتا بداية من معادلة
النتيجة عبر زابــاتــا إثــر تمريرة مــن المدافع
ال ـهــول ـنــدي ه ــان ــز هــات ـي ـبــور داخـ ــل الـمـنـطـقــة،
سددها أرضية زاحفة ارتدت من يد أوسبينا

الى الشباك ( ،)69رافعا رصيده إلى  21هدفا
في الدوري هذا الموسم.
وخطف الضيوف هدف الفوز بفضل مجهود
فردي لزاباتا الذي راوغ داخل المنطقة ،وعندما
هم الحارس أوسبينا لمالقاته مرر كرة بكعب
قدمه إلــى الكرواتي ماريو باساليتش ،الذي
ســدد فــي الـمــرمــى الـخــالــي ( ،)80أم ــام ناظري
مــدربــه جـيــان بـيــار غاسبيريني الجالس في
المدرجات ،بعدما طرده الحكم في الدقيقة 72
بسبب اعتراضاته المتكررة.

إصابة في وتر أخيل تنهي
موسم أودوي
كشف مهاجم فريق تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم كالوم أودوي
أنه سيغيب عن المالعب حتى نهاية الموسم ،بسبب إصابة في
الكاحل تعرض لها خالل المشاركة في المباراة أمام بيرنلي ،أمس
األول ،ضمن منافسات الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وتـعــرض أودوي ( 18عــامــا) لتمزق فــي وتــر أخـيــل ،وخ ــرج من
المباراة قبيل نهاية الشوط األول.
وقــال الالعب ،عبر حسابه بموقع شبكة التواصل االجتماعي
"تــويـتــر"" :يؤسفني إع ــان نهاية موسمي بسبب تـمــزق فــي وتر
أخيل ،سأعمل بجدية من أجل عودة أكثر قوة في الموسم المقبل".
(د ب أ)

تشلسي يسقط في فخ بيرنلي
اكتفى تشلسي بالتعادل مــع ضيفه
بيرنلي  ،2-2في ختام المرحلة الخامسة
والثالثين من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم.
وعلق مدافع تشلسي البرازيلي دافيد
لويز بالقول" :حاولنا القيام بكل شيء
للفوز .من الصعب أن تلعب ضد فريق
يحصل على فرصتين ويسجل هدفين،
ولم يكن يرغب في أن يلعب" ،في إشارة
الى تركيزه على الدفاع.
وت ــاب ــع" :ك ــان ــوا  11الع ـب ــا ف ــي داخ ــل
الـمـنـطـقــة .م ــن الـصـعــب الـتـسـجـيــل ضد
فريق كهذا" ،منتقدا حكم المباراة كيفن
فريند لعدم تعامله بحزم مع ما اعتبره
"إضـ ــاعـ ــة لـ ـل ــوق ــت" م ــن العـ ـب ــي ال ـفــريــق
الضيف.
وأتت أهداف مباراة ملعب ستامفورد
بريدج في  16دقيقة من الشوط األول.
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا هـ ـ ـ ــدد م ـ ـهـ ــاجـ ــم ت ـش ـل ـســي
األرجنتيني غــونــزالــو هيغواين شباك
الـحــارس طــوم هيتون بـكــرة رفعها من
فوقه وتدخل بين مي إلبعادها عن خط
الـمــرمــى ( ،)6تمكن بيرنلي مــن افتتاح
التسجيل على عكس مجرى الـمـبــاراة،

وذلك بتسديدة "على الطاير" من خارج
منطقة الجزاء لإليرلندي جيف هندريك،
َ
المبعدة من دفاع
بعدما وصلته الكرة
تشلسي بعد ركلة ركنية لفريقه (.)8
لـكــن تشلسي لــم يـتــأخــر فــي معادلة
النتيجة ،بعدما اخـتــرق العـبــه الــدولــي
الـبـلـجـيـكــي إدي ـ ــن هـ ـ ــازار مـنـطـقــة ج ــزاء
بيرنلي عن الجهة اليسرى ،وحول الكرة
أرضـيــة للفرنسي نغولو كــانـتــي ،الــذي
سددها قوية في شباك هيتون (.)12
وسـ ــارع تشلسي إل ــى قـلــب النتيجة
بالكامل ،وذلك بفضل هيغواين المعار
من يوفنتوس اإليطالي ،اذ أفاد المهاجم
الدولي من تبادل سريع للكرة مع زميله
اإلسـبــانــي س ـيــزار أسبيليكويتا داخــل
المنطقة ،مرر خالله األخير الكرة بالكعب
رائعة الى هيغواين على الطرف األيمن
للمنطقة ،فعاجلها بتسديدة قوية ارتدت
من أسفل عارضة مرمى هيتون الى داخل
الشباك (.)14
وب ـي ـن ـمــا واصـ ـ ــل ت ـش ـل ـســي ال ـض ـغــط،
ف ــاجــأه بـيــرنـلــي ،مــن ك ــرة ثــابـتــة أيـضــا،
بركلة حــرة الــى داخــل المنطقة تحولت
م ــن رأس م ــي ال ــى رأس الـنـيــوزيـلـنــدي

كريس وود ،ومنه بالعرض الــى بارنز
غ ـي ــر ال ـ ـمـ ــراقـ ــب ،ف ـح ــول ـه ــا ب ــالـ ـق ــدم مــن
مسافة قريبة الى شباك حارس المرمى
اإلسباني كيبا أريساباالغا (.)24
واعـتـمــد الـفــريـقــان عـلــى الـتـســديــدات
الـقــويــة مــن داخ ــل المنطقة وخــارجـهــا،
منها ل ـهــازار ( )28مــرت بجانب القائم
األيمن ،تلتها أخرى عبر هيغواين ()30
دون ن ـت ـي ـجــة ،بـيـنـمــا رد ب ـيــرن ـلــي عبر
تسديدة من خارج المنطقة لوود (.)40
وأخ ـ ــرج تـشـلـســي ف ــي ال ـش ــوط األول
العبه كالوم هودسون-أودوي لإلصابة،
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أحـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدي سـ ـ ـ ـ ــاري،
جيانفرانكو زوال ،أن اإلصــابــة هــي في
وتر أخيل "وتبدو خطرة".

تراجع إيقاع اللعب
وفــي الـشــوط الـثــانــي ،تــراجــع اإليقاع
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ،مـ ــع أف ـض ـل ـي ــة واسـ ـتـ ـح ــواذ
لتشلسي الذي حاول هز الشباك مجددا
عبر أكثر من محاولة ،السيما بتسديدة
قــويــة لـلـبــرازيـلــي إي ـمــرســون مــن خــارج
المنطقة ،بـجــانــب الـقــائــم األي ـســر (،)58

والمتابعة القوية ألسبيليكويتا التي
تصدى لها هيتون بصعوبة (.)67
وحاول ساري تعديل خط هجومه من
خــال الــدفــع فــي الدقيقة  77بالفرنسي
أوليفييه جيرو ،بدال من هيغواين الذي
قدم مباراة جيدة .ولم يخف األخير عدم
رض ــاه عــن اسـتـبــدالــه لــدى جلوسه الى
دكة البدالء.
وش ـهــدت الــدقــائــق األخ ـيــرة احتكاكا
كــان طــرفــاه األســاسـيــان العــب تشلسي
ال ـكــرواتــي مــاتـيــو كــوفــاتـشـيـتــش (بــديــل
ك ــان ـت ــي ال ـ ــذي بـ ــدا أنـ ــه أص ـي ــب أي ـض ــا)،
وجـ ــاك كـ ــورك م ــن ب ـيــرن ـلــي ،ق ـبــل تــدخــل
العـبـيــن آخ ــري ــن .وخ ــال اإلش ـك ــال ،تــرك
ساري المنطقة المخصصة له عند دكة
الـبــدالء ليقترب من التدافع المتواصل
بين الالعبين ،ما دفع حكم المباراة الى
طرده خارج الملعب.
وأكد زوال أن ساري "خرج من منطقته
ليطلب من الالعبين أن يواصلوا المباراة
(بدال من االحتكاك مع الخصوم) .أساء
(الحكم) كيفن فريند فهم ما كــان يقوم
به .أنا غير راض بذلك ،وهو غير راض
بذلك".

ساري مدرب تشلسي يتعرض للطرد من حكم المباراة
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تنطلق اليوم جولة إياب الدور
قبل النهائي من بطولة كأس
إيطاليا لكرة ًالقدم ،إذ سيحل
التسيو ضيفا على ميالن بعد
أن انتهت مباراة الذهاب
بالتعادل السلبي.

ي ـب ـح ــث مـ ـي ــان عـ ــن ت ـجــديــد
ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى الت ـس ـي ــو وب ـل ــوغ
نـهــا ئــي مسابقة ك ــأس إيطاليا
فــي كــرة الـقــدم للموسم الثاني
ً
تواليا ،عندما يستضيف فريق
العاصمة اليوم في إياب الدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي وسـ ــط أجـ ــواء
مشحونة بين العبي الفريقين.
وشــاء ت الصدف أن يتواجه
ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان ف ـ ــي دور األرب ـ ـعـ ــة
ً
للموسم الثاني تواليا ،وكانت
الغلبة فــي  2018لميالن ا لــذي
ً
تـ ـع ــادل س ـل ـبــا ع ـلــى أرض ـ ــه في
ال ــذه ــاب ث ــم خ ــرج م ــن الـمـلـعــب
األولمبي في العاصمة ببطاقة
ت ــأهـ ـل ــه ل ـل ـن ـه ــائ ــي بـ ـع ــد ف ـ ــوزه
بركالت الترجيح إثر تعادلهما
ً
دون أهداف أيضا.
لكن الفرحة لم تكتمل إذ فشل
ميالن في إحراز لقب المسابقة
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  2003بعد
اصطدامه بغريمه يوفنتوس في
النهائي ،لكن خروج بطل األعوام
األربعة األخيرة من ربع النهائي
على يد أتاالنتا (صفر ،)3-فتح
الطريق أمام الفريق اللومباردي
ليحلم باللقب.
وقطع فريق المدرب جينارو
غ ـ ــات ـ ــوزو خـ ـط ــوة م ـه ـم ــة نـحــو
التأهل للنهائي الخامس عشر
ف ــي تــاري ـخــه ال ـم ـتــوج بخمسة

ً
ألقاب فقط ،بتعادله ذهابا في
الملعب األولمبي دون أهداف.
وي ـت ـج ــدد ال ـم ــوع ــد األربـ ـع ــاء
بين الفريقين ا لـلــذ يــن تواجها
ً
أيـ ـض ــا ف ــي  13أب ــري ــل ال ـج ــاري
في المرحلة الثانية والثالثين
مــن الـ ــدوري حـيــن خ ــرج ميالن
ً
مـ ـنـ ـتـ ـص ــرا ب ـ ـهـ ــدف س ـج ـل ــه فــي
ً
الدقائق العشر األخيرة تقريبا
مــن ركـلــة ج ــزاء نفذها العاجي
فرانك كيسيه.
ومن المتوقع أن تكون مباراة
ً
اليوم حامية جدا بين الالعبين،
السيما بعدما حصل في اللقاء
األخـيــر حـيــن رفــع العـبــا ميالن
الـفــرنـســي تييمويه بــاكــايــوكــو
وكيسيه قميص مدافع التسيو
فــران ـش ـي ـس ـكــو أت ـش ـي ــرب ــي بـعــد
اللقاء وكأنه ٌ
كأس بعدما حسم
فــريـقـهـمــا مــواجـهـتــه م ــع ممثل
العاصمة.
وف ـ ــرض االت ـ ـحـ ــاد اإلي ـط ــال ــي
غ ــرام ــة مــال ـيــة ق ــدره ــا  86ألــف
يورو ( 97ألف دوالر) على ميالن
والع ـ َـب ـي ــه ب ــاك ــاي ــوك ــو وكـيـسـيــه
بسبب الطريقة التي رفعا بها
قـمـيــص أتـشـيــربــي الـ ــذي يـبــدو
أن ــه أث ــار حفيظة العـبــي ميالن
بقوله قبل المباراة بأن "ال مجال
للمقارنة" بين الفريقين.
ً
لكنه أقر الحقا بأنه عمد إلى

برشلونة مهتم بضم لودوفيت ريس
أك ــد الـمــديــر التنفيذي لـنــادي
غروننغن الهولندي ،هانز نيالند،
أم ــس األول ،أن ن ــادي برشلونة
اإلس ـب ــان ــي م ـه ـتــم بــال ـت ـعــاقــد مع
الع ــب الــوســط ال ـشــاب لــودوفـيــت
ريس.
وق ــال نيالند ،فــي تصريحات
لـ ـشـ ـبـ ـك ــة "فـ ـ ــوكـ ـ ــس س ـ ـبـ ــورتـ ــس"
ال ـه ــول ـن ــدي ــة" ،ن ـع ـت ـقــد ج ــدي ــا أنــه
سيرحل إلى برشلونة في الموسم
المقبل".
وأوضح رئيس النادي أن وفدا
مــن ال ـنــادي الـكـتــالــونــي ،برئاسة
الـسـكــرتـيــر الـفـنــي لـقـطــاع تأهيل
ك ــرة ال ـقــدم االح ـتــراف ـيــة ،خوسيه
ماري باكيرو ،زار هولندا مؤخرا،
للتفاوض حــول انـتـقــال صاحب
ال ــ 18عاما لصفوف البلوغرانا،

حيث كانت هــذه هــي "المحادثة
الـ ـث ــانـ ـي ــة" ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ح ــول
الالعب.
ورفــض نيالند التعليق حول
ما تــردد في الصحف الهولندية
ب ـط ـل ـبــه  6م ــاي ـي ــن يـ ـ ــورو نـظـيــر
ان ـت ـقــال ري ــس ل ـل ـبــرشــا ،واكـتـفــى
بــال ـقــول ان ــه "س ـي ـحــاول ال ـخــروج
بأكبر مكاسب من بيعه".
وفـ ــي ح ــال ــة ان ـت ـق ــال ــه لـلـفــريــق
الـكـتــالــونــي ،سيلعب أوال ضمن
صفوف الفريق الرديف (برشلونة
بي) ،قبل أن يتم تصعيده للفريق
األول ،حسبما أشار الرئيس.
وخ ــاض ري ــس  27م ـب ــاراة مع
فريقه في الدوري الهولندي سجل
خاللها هدفا وصنع آخر.
(إفي)

sports@aljarida●com

فرانشيسكو أتشيربي
تـبــديــل قـمـيـصــه مــع بــاكــايــوكــو
المعار من تشلسي اإلنكليزي لـ
"إنهاء هذه المسألة" ،لكنه شعر
بالغضب عندما رفــع الالعبان
ً
الـ ـقـ ـمـ ـي ــص ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا وك ــأنـ ـهـ ـم ــا
ً
يحمالن كــأســا ،أم ــام مشجعي
ميالن على ملعبه.
وت ـقــدم كيسيه بــاع ـتــذار في
ً
وق ــت الح ــق عـمــا ج ــرى ،مــؤكــدا
أن األم ــر كــان "مـجــرد دعــابــة ،ال
أكثر" ،فيما تطرق غاتوزو الى
ً
المسألة معتبرا أنه "قيل الكثير

بشأن هذه الحادثة ،لقد أخطأنا
واع ـتــذرنــا .ال يمكننا أن نفعل
أكثر من ذلك".
وما يزيد من توتر المواجهة
بين الفريقين ،ما تم تداوله على
مواقع التواصل االجتماعي من
مقطع فيديو يتضمن هتافات
عـنـصــريــة بـحــق بــاكــايــوكــو من
مجموعة من جماهير التسيو
خالل مباراة األخير ضد ضيفه
أودي ـن ـي ــزي (-2صـ ـف ــر) األرب ـع ــاء
الماضي في الدوري.

سيميوني يرحب بتجديد
عقد أوبالك
أبدى األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير الفني لفريق
أتلتيكو مــدريــد اإلس ـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،تــرحـيـبــه وسـعــادتــه
بتجديد عقد حارس مرماه السلوفيني يان أوبالك األسبوع
الماضي.
وأوضح سيميوني ،في مؤتمر صحافي لفريقه أمس قبل
مـبــاراتــه المرتقبة أم ــام فالنسيا بــالــدوري اإلسـبــانــي" :هــذا
التجديد مهم مثلما كــان التجديد ألنـطــوان غريزمان العام
الماضي .أفضل حارس مرمى في العالم قرر البقاء معنا".
ولــدى ســؤالــه عــن مستوى الــاعــب فيكتور فيتولو ،الــذي
شارك أساسيا في خط وسط الفريق بالمباراتين الماضيتين
أم ــام سـلـتــا فـيـغــو وإي ـب ــار ،أش ــاد سـيـمــونــي بـمــوهـبــة ورؤي ــة
وهدوء الالعب.
وقال سيميوني" :يبدو أكثر إخالصا وتركيزا على تحسين
مستواه خالل التدريبات .الشيء الوحيد الذي نريده هو أن
تبتعد عنه اإلصابات حتى يستمر بهذا المستوى".

لودوفيت ريس

ً
روبي فاولر مدربا في أستراليا
أعـلــن بــريــزبـيــن رور ،أح ــد أنــديــة الــدرجــة
األول ــى فــي ال ــدوري األسـتــرالــي لـكــرة الـقــدم،
ً
أمـ ــس ،تـعـيـيــن روبـ ــي ف ــاول ــر م ــدرب ــا لفريقه
فــي أول تجربة تدريبية للمهاجم السابق
لليفربول اإلنكليزي.
وبدأ الدولي اإلنكليزي السابق ( 44عاما)
مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول،

واقتصر سجله حتى اآلن على شغل منصب
الـ ــاعـ ــب -ال ـ ـمـ ــدرب ف ــي نـ ـ ــادي مــوان ـغ ـثــونــغ
يونايتد التايلندي المتواضع.
ً
ووقع فاولر عقدا مدة عامين ،وقال لموقع
بــريــزب ـيــن ك ــوري ــر-م ــاي ــل" :أع ـ ــرف أن ال ـنــاس
سيتحدثون عن خبرتي في مجال التدريب،
لكن الخبرة تأتي بالعمل".

ً
غالسنر مدربا لفولفسبورغ

غالسنر

يـتــولــى ال ـمــدرب الـنـمـســاوي،
أولـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر غ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــر ،مـ ـهـ ـم ــة
إدارة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ـفــريــق
فولفسبورغ ب ــدء ا مــن الموسم
الـمـقـبــل ،لـيـحــل مـحــل األلـمــانــي
برونو الباديا.
وأف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر م ــن ن ــادي
ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ــى بـ ـ ــأن ال ــاع ــب
ً
الدولي السابق ( 44عاما) وقع
ً
عقدا مع فولفسبورغ يمتد حتى
ً
عام  ،2022قادما من فريق السك
لينز النمساوي.
وكان الباديا أعلن في مارس
أن ــه سـيــرحــل ع ــن فــولـفـسـبــورغ
بحلول نهاية الموسم الجاري،
دون إخ ـف ــائ ــه وج ـ ــود خــافــات
مــع إدارة ال ـنــادي رغــم تحقيقه
نتائج جيدة.
وك ـ ــان ال ـف ـنــي األل ـم ــان ــي (53
ً
عــامــا) وص ــل إل ــى فولفسبورغ
مطلع الموسم الجاري ،بعدما
درب في السابق بايرليفركوزن
وهامبورغ وشتوتغارت.
(إفي)

سيميوني

باكايوكو وكيسييه العبا ميالن
وأم ـك ــن ف ــي ال ـش ــري ــط سـمــاع
المشجعين يهتفون "هذا الموز
لباكايوكو".

ميالن يعول على «سان
سيرو»
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن الـ ـت ــوت ــر ،يــأمــل
ميالن أن يؤكد قوته في ملعبه
أمـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ــذي
ل ــم ي ــذق ط ـعــم ال ـف ــوز ف ــي "س ــان
سـ ـي ــرو" م ـنــذ  27ي ـنــايــر 2015

تيتي :نيمار سيصل إلى «كوبا أميركا»
في حالة جيدة
أقر أدينور ليوناردو باتشي (تيتي) ،المدير الفني
لمنتخب الـبــرازيــل ،أمــس األول ،بأنه يتابع تطور
حالة فينيسيوس جونيور ،العب ريال مدريد ،في
الوقت الذي اعتبر أن نيمار دا سيلفا ،نجم باريس
ســان جرمان الفرنسي ،سيكون جاهزا للمشاركة
في بطولة كوبا أميركا الصيف المقبل في البرازيل.
ويــؤدي فينيسيوس برنامجا تأهيليا للشفاء
من إصابته بتمزق ُفي أربطة مفصل الساق اليمنى
خالل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال أمام
أيــاكــس الـهــولـنــدي فــي م ــارس الـمــاضــي ،فيما عاد
نيمار للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام موناكو،
األحد ،بعد غياب حوالي  3أشهر ،بسبب إصابة في
وجه القدم اليمنى.
وقال تيتي" :نيمار عاد للمالعب األحد،
وسنبذل قصارى جهدنا لتحسن حالته
في أسرع وقت".
وذكــر أن ال ــ 45دقيقة التي خاضها،
بعد هذه الفترة من الغياب ،تتشابه مع
تلك التي شارك فيها مع البرازيل أمام
كــرواتـيــا أث ـنــاء االس ـت ـعــداد لمونديال
روسيا الصف الماضي.
وتتشابه حالة صاحب الـ 27عاما
ال ـحــال ـيــة م ــع ت ـلــك ال ـت ــي ك ــان ــت قبل
شهر و نـصــف الشهر تقريبا من
انطالق مونديال روسيا ،حيث
ك ــان الــاعــب عــائــدا لـتــوه من
إص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي وجـ ــه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـيـ ـمـ ـن ــى،
نيمار
وهـ ــو ن ـفــس األم ــر

في الفترة الحالية قبل حوالي شهرين من انطالق
بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من
 14يونيو حتى  7يوليو المقبلين.
وأك ــد م ــدرب "الـسـيـلـيـســاو" ح ــول ه ــذا األمـ ــر ،أن
"الوضع مختلف اآلن تماما .هناك متسع من الوقت.
ـاف للتعافي
الــاعــب أمــامــه وق ــت ك ـ ٍ
تـمــامــا مــن إصــابـتــه قـبــل انـطــاق
(كــوبــا أمـيــركــا) .سيكون جاهزا
لـلـبـطــولــة ،وسـيـظـهــر بمستوى
أفـ ـض ــل م ــن الـ ـ ــذي ظ ـه ــر ب ــه فــي
المونديال".
وأضاف أن االتحاد البرازيلي
يبذل قصارى جهده من أجل
شـفــاء جميع الالعبين
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـتــم اس ـتــدعــاؤهــم
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ف ــي
الوقت المناسب.
وعـ ـ ـ ـ ــن حـ ــالـ ــة
ف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس،
أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح:
"لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـكـ ـتـ ـف ــي
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة
م ـب ــاري ــات ــه مــع
ال ـف ــري ــق ف ـقــط،
لكن التدريبات،
س ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا
األمر".
(إفي)

بيتزارو يأمل إفساد حلم بايرن بالثنائية
ي ــأم ــل م ـهــاجــم فـ ـي ــردر بــريـمــن
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــروفـ ــي الـ ـس ــاب ــق
ال ـم ـخ ـض ــرم ك ـ ــاودي ـ ــو ب ـي ـت ــزارو
إفساد حلم فريقه السابق بايرن
م ـي ــون ـي ــخ ف ــي إم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
الثنائية المحلية ،عندما يالقيه
اليوم في بريمن في الدور نصف
النهائي لمسابقة كــأس ألمانيا
في كرة القدم.
ويعتبر بـيـتــزارو ( 40عاما)
رمـ ــزا ل ـكــل م ــن ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
وفيردر بريمن ،حيث سجل أكثر
من  100هدف لكل منهما ،وهو
يبحث عن تحقيق رقم قياسي
ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة ك ـ ـ ــأس أل ـم ــان ـي ــا
بخوضه المباراة النهائية للمرة
التاسعة.
خ ـ ــال عـ ـق ــدي ــن ف ـ ــي م ـس ـيــرتــه
االحترافية بالبوندسليغا ،خاض
ب ـي ـت ــزارو أك ـث ــر م ــن  300م ـب ــاراة
بألوان بايرن ميونيخ الذي دافع
عن ألوانه في مناسبتين (-2001

 ،)2012-2015 ،2007فيما يدافع
حــال ـيــا ع ــن أل ـ ــوان ف ـي ــردر بــريـمــن
للمرة الرابعة (-2008 ،2001-1999
 2017-2015 ،2012ومنذ .)2018
ً
وعرض بايرن ميونيخ مؤخرا
على بيتزارو وظيفة سفير للنادي
ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة م ـ ـشـ ــواره ال ـ ـكـ ــروي،
ل ـكــن ال ــاع ــب ل ــن يـحـفــظ أي والء
للبافاريين في مباراة اليوم.
وقال المهاجم العجوز األسبوع
ال ـمــاضــي "إذا لـعـبــت ،فـلــن تـكــون
الـمـهـمــة سـهـلــة بــالـنـسـبــة لـبــايــرن
ميونيخ .لقد كتبت رسائل لبعض
العـبـيــه بـعــد الـقــرعــة .يـعــرفــون أن
المباراة لن تكون سهلة ،وأعتقد
أنـ ـه ــم ك ــان ــوا ي ـت ـم ـن ــون مــواج ـهــة
خصم آخر".
وس ـت ـك ــون م ــواج ـه ــة األربـ ـع ــاء
الثانية بين الفريقين فــي  5أيــام
بعد مباراتهما السبت في الدوري
المحلي على ملعب "أليانز أرينا"
فـ ــي م ـي ــون ـي ــخ ،وال ـ ـتـ ــي حـسـمـهــا

بيتزارو نجم فيردر بريمن وزميله كروز
ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري ف ــي صــال ـحــه
ب ـص ـعــوبــة ب ـه ــدف وح ـي ــد سجله
مدافعه نيكالس زوله في الدقيقة
 ،75وك ــان ــت رس ــال ــة م ــن بــريـمــن
بـخـصــوص صـعــوبــة الـمـهـمــة في

مسابقة الـكــأس ،علما بــأنــه لعب
بـعـشــرة العـبـيــن مـنــذ الــدقـيـقــة 58
لـطــرد مــدافـعــه الـصــربــي ميلوش
فيليكوفيتش.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ

ميلووكي ثاني المتأهلين ويوتا جاز يؤجل تأهل روكتس
بــات ميلووكي بــاكــس ،صــاحــب أفضل
سجل في ال ــدوري المنتظم هــذا الموسم،
ثاني فريق يبلغ الــدور اإلقصائي الثاني
من "بالي اوف" دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،فيما أ ج ــل يــو تــا ج ــاز تأهل
ض ـي ـفــه ه ـيــوس ـتــن روكـ ـت ــس بـ ـف ــوزه عليه
االث ـن ـي ــن ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــرابـ ـع ــة بـيـنـهـمــا
.91-107
وحقق مليووكي بــاكــس ،بطل الــدوري
المنتظم مــع  60فــوزا و 22خـســارة ،فــوزه
الرابع تواليا ،عندما تغلب على مضيفه
ديترويت بيستونز ثامن المنطقة الشرقية
 ،104-127وبلغ نصف نهائي هذه المنطقة
ألول مرة منذ  18عاما.
ولـ ـح ــق م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ب ـبــوس ـطــن
سلتيكس ا ل ــذي سبقه ا لــى نصف نهائي
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ب ــأرب ـع ــة ان ـت ـص ــارات

حين عــاد منتصرا -1صـفــر في
ربع نهائي الكأس بهدف سجله
العب ميالن الحالي األرجنتيني
لوكاس بيليا.
وب ـع ــد أن ح ـســم يــوفـنـتــوس
لـقــب ال ـ ــدوري لـلـمــوســم الـثــامــن
ً
تواليا ،يجد ميالن نفسه أيضا
فــي الـمــراحــل الـخـمــس األخـيــرة
فـ ــي خ ـض ــم ال ـ ـصـ ــراع مـ ــع أك ـثــر
من فريق ،بينها التسيو ،على
التأهل الى دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل ،إذ يحتل المركز

ال ـ ــراب ـ ــع األخ ـ ـيـ ــر الـ ـم ــؤه ــل ال ــى
المسابقة القارية بفارق  5نقاط
عن جاره إنتر الثالث وأربع عن
الت ـس ـيــو ال ـث ــام ــن ،فـيـمــا يفصل
بينهما كل من أتاالنتا ورومــا
وتورينو الذي سيكون الخصم
المقبل لفريق غاتوزو األحد في
المرحلة الرابعة والثالثين.

متتالية اختتمها األحد على أرض منافسه
إنديانا بايسرز.
ويملك مليووكي ،الذي تأهل ألول مرة
لنصف نهائي المنطقة الشرقية منذ موسم
 ،2001-2000ال ــوق ــت ال ـكــافــي م ــن الــراحــة
لـمــواجـهــة سلتيكس ال ــذي أنـهــى ال ــدوري
المنتظم في المركز الرابع.
وي ــدي ــن م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس ب ـه ــذا ال ـفــوز
وبطاقة التأهل خصوصا ا لــى اليوناني
يــانـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو صــاحــب  41في
المباراة (مع  9متابعات) ،والمرشح للقب
أف ـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة ،وم ـســانــدة كل
مــن كــريــس ميدليتون ( 18نـقـطــة) ،وإريــك
بليدسوي ( 16نقطة).
وفي المباراة الثانية ،اوقــف يوتا جاز
فــي الـمـبــاراة الثانية على أرضــه مسلسل
انتصارات روكتس عند ثالثة ،فارضا عليه

اقامة مباراة خامسة في هيوستن اليوم
ومتفاديا الخروج المبكر.
وبــات هيوستن رابــع المنطقة الغربية
( 53فوزا و 29خسارة) يملك أفضلية اللعب
أرضه وحسم المواجهة مع يوتا ( 50فوزا
و 32خسارة) ،على أن يتواجه الفائز منهما
عـلــى األرجـ ــح م ــع الـبـطــل غ ــول ــدن ستايت
ووريرز في نصف نهائي المنطقة الغربية
يتقدم على لوس انجلس كليبرز .)1-3
وك ــان يــوتــا أفـضــل فــي الـمـتــابـعــات (52
مقابل  )35من ضيفه الذي اقتصر اعتماده
فــي هــذه الـمـبــاراة على ثالثة مــن نجومه:
جيمس ه ــاردن ( 30نقطة) ،وكــريــس بول
( 23مع  8متابعات و 7تـمــريــرات) ،وإريــك
غوردون ( 16نقطة).

ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة
واحدة أمام بوروسيا دورتموند،
وي ـط ـمــح ل ـب ـلــوغ ال ـن ـهــائــي لـلـعــام
الثاني تواليا ،بعدما خسر نهائي
ال ـع ــام ال ـمــاضــي أم ــام إيـنـتــراخــت

فرانكفورت بقيادة مدربه الحالي
الكرواتي نيكو كوفاتش.
وقد يلعب بيزارو أساسيا في
إحدى المرات النادرة هذا الموسم،
بعد إصابة المهاجم وقائد الفريق
م ــاك ــس كـ ـ ــروزه ف ــي ف ـخ ــذه خــال
مباراة السبت.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ــأمـ ــل ب ــاي ــرن
ميونيخ تعافي قطب دفاعه ماتس
هــومـلــس والع ــب وس ـطــه الــدولــي
الـكــولــومـبــي خــامـيــس رودريـغـيــز
مــن اإلصــابــة الـتــي أبعدتهما عن
المباراة األخيرة.
يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ف ــي ع ــدد أل ـقــاب
المسابقة ،حيث توج بها  18مرة
آخرها عام  ،2016علما بأنه خسر
 4مباريات نهائية.
وي ـم ـل ــك فـ ـي ــردر ب ــري ـم ــن ثــانــي
أف ـضــل س ـجــل ،حـيــث ت ــوج بـهــا 6
م ــرات آخــرهــا ع ــام  ،2009وخسر
بدوره  4مباريات نهائية.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
9:45

وولفرهامبتون  -ارسنال

beINSPORTS HD1

10:00

مانشستر يونايتد –
مانشستر سيتي

beINSPORTS HD2

الدوري االسباني
8:30

أتلتيكو مدريد  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

9:30

اسبانيول – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD4

9:30

ليغانيس – اثلتيك بلباو

beINSPORTS HD5

10:30

ليفانتي – ريال بيتيس

beINSPORTS HD7

كأس ايطاليا
9:45

ميالن  -التسيو

+ESPN

كأس ألمانيا

روبنسون نجم ميلووكي

9:45

فيردر بريمن – بايرن ميونيخ

EuroSport 1

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هل لترامب مبدأ؟

أ .د .غانم النجار

الـمـبــدأ الــرئــاســي األم ـيــركــي ،أو مــا يـسـمــى ،president’s doctrine
بــاخـتـصــار شــديــد ،هــو األهـ ــداف والـتــوجـهــات الـتــي يـصــوغـهــا الرئيس
المرتبطة باألمن القومي والسياسة الخارجية .وأغلب مبادئ الرؤساء
تلك ارتبطت بحقبة الحرب الباردة ،كمبدأ مونرو ،أو ترومان أو كارتر أو
ً
ريغان ،إال أنه صار معتادا البحث عن مبدأ للرئيس حتى بعد انقضاء
الحرب الباردة.
ومع أن البحث عن "مبدأ" للرئيس ترامب هو كالبحث عن إبرة في كومة
قش ،فإن المحاوالت استمرت بعد مــرور سنتين على رئاسته لتركيب
عجلة ما على مسار مــا .يحاول "الترامبيون" ،وضــع كم المتناقضات،
والـفــوضــى ،فــي سـيــاق نـظــري متسق ،للقول إن كــم العبث ،والتناقض،
والعنصرية ،لها مرتكزات نظرية للمستقبل ،والقضاء على النظام الدولي
القائم ،ليخرج منه نظام شعبوي فيه الخير للجميع.
وأبــرز تلك المحاوالت ما نشرته قبل أيــام "فورين بوليسي" لمايكل
أنتون نائب مساعد الرئيس في مجلس األمــن القومي األميركي حتى
أبريل .2018
ويعترف أنتون بصعوبة تركيب مبدأ لترامب ،فهو ليس من المحافظين
ً
ً
ً
ً
الجدد ،وليس محافظا صريحا ،كما أنه ليس واقعيا تقليديا ،وليس
ً
ً
ً
ليبراليا كونيا ،وليس من الحمائم وال من الصقور ،ليس منغلقا ،وليس
ً
مع التدخل ،مما خلق لبسا في فهمه.
ً
وف ــي م ـحــاول ـتــه ت ـلــك ب ــدا أن ـت ــون عــاط ـف ـيــا ،ف ـت ـجــاوز "م ـب ــدأ الــرئ ـيــس"
ً
ً
ً
ً
البراجماتي ،ليضع له تركيبة نظرية نافخا عمقا فلسفيا ،مستخدما
بانتقائية مفرطة النتاج الفكري العالمي ،من أرسطو إلى مونتسكيو إلى
ً
ميكيافيللي وغيرهم ،ليعلن أخيرا إعجابه بمنطق الباحث اإلسرائيلي
يورام حازوني ،في كتابه "فضيلة القومية".
واعتبر أنتون أن مبدأ ترامب أعمق مما يبدو عليه سلوكه المتناقض،
ً
فهو يرى إعادة صياغة العالقات الدولية انطالقا من التمسك بالقومية،
وبالتالي شعار "إعادة أميركا عظيمة" ،كأن الواليات المتحدة دولة من
العالم الثالث ،وأن ما يقوم به ترامب يجد صداه في فرنسا وتمرد "السترات
الصفراء" ،و"بريكست" بريطانيا ،وانغالق هنغاريا ،وبولندا وغيرها.
ويؤكد أنتون أن مبدأ االندفاع إلى القومية هو بحد ذاته يمثل عودة
ً
إلى الطبيعة البشرية ،التي ترى مصلحتها في قوميتها ،بدال من خلق
أشكال وهمية مكلفة وال حاجة لها ،مخادعة كاالتحاد األوروبي ،أو حلف
شمال األطلسي (الناتو) ،وأن العالم مقبل على تبني مبدأ ترامب ،وتبني
القومية المصلحية ،وفي ذلك مصلحة للعالم كله ،وتغيير لمبادئ استقرت
عليها العالقات الدولية منذ زمن.
مبدأ تــرامــب ،حسب أنـتــون ،ليس إال دعــوة لسلفية سياسية جديدة،
ستغير العالم الذي سيعود إلى جذوره وطبيعته ،واالنتماء إلى القومية،
ً
والتعامل المصلحي ،بدال من عملية الزيف والخداع التي تمارسها النخبة
السياسية في أميركا والغرب ،وتتماهى معها الصين لكي تضعفها.
إن كنا قد تعاملنا مع تصرفات الرئيس ترامب على أنها مجموعة من
ً
ً
أفعال وتصرفات ال ترابط بينها ،وأغلبها يعاني تناقضا داخليا وعدم
تماسك ،وسلوكيات تستهدف البقاء في السلطة عبر استدعاء النعرات
ً
العنصرية ،فها نحن أمــام محاولة إلباس ذلك السلوك العبثي تماسكا
ً
نظريا باستخدام الفكر السياسي السائد التقليدي ،وتركيبه على نقائض
وأنقاض العالم.
إن كان ذلك حقيقة ،وال أظنه كذلك ،فهو بالتحديد نقطة تدمير للعالم
أكثر مما هو مدمر.

ثان يضرب الفلبين
زلزال ٍ
ضرب زلزال بقوة  6.3درجات
م ـنــاطــق ج ـنــوب الـفـلـبـيــن ،أم ــس،
وفــق مــركــز المسح الجيولوجي
األم ـيــركــي ،بـعــد ي ــوم واح ــد على
ً
زلزال ضرب شمال البالد موقعا
قتلى.
وقال المركز ،إن "الزلزال ضرب
مـنــاطــق قــريـبــة مــن تــوتــوبـيـغــان،
ال ـتــي تـبـعــد م ـئــات الـكـيـلــومـتــرات
جنوب الزلزال الذي وقع االثنين

د .ناجي سعود الزيد

قرب مانيال" .وكان المركز أعلن
فــي وق ــت ســابــق أن ق ــوة الــزلــزال
الجديد تبلغ  6.6درجات.
وتسعى السلطات إلى تحديد
األضـ ـ ـ ــرار ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ــزل ــزال
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي وق ـ ــع ع ـل ــى عـمــق
ً
 70كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرا ،ل ـك ـن ـهــا حـ ــذرت
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن م ـ ــن خـ ـط ــر ه ـ ــزات
ارتدادية.
وارت ـف ــع ع ــدد ض ـحــايــا زلـ ــزال،

«دودهتونا»

ً
ً
عثروا عليها بعد  77عاما سالمة «نسبيا»
عثر على سفينة شحن أسترالية أغرقتها
غواصة يابانية خالل الحرب العالمية الثانية
ً
"سـلـيـمــة نـسـبـيــا" فــي الـمـيــاه قـبــالــة الساحل
الجنوبي الشرقي للبالد.
وأصيبت سفينة "إس إس أيــرون كــراون"
بطوربيد في  4يونيو  1942قبالة الساحل
الجنوبي ألستراليا ،قرب والية فيكتوريا.

ُ
وغ ــرق ــت الـسـفـيـنــة ف ــي  60ثــان ـيــة ،وق ـتــل
 38من أفــراد الطاقم الــ 43الذين كانوا على
متنها.
وق ـ ــال ع ــال ــم اآلثـ ـ ــار م ــن ه ـي ـئــة "ه ـيــري ـتــدج
فـيـكـتــوريــا" بيتر هــارفــي ،أم ــس ،إن "تحديد
ً
موقع الحطام بعد  77عاما سيجلب الراحة
ألق ــارب األش ـخ ــاص الــذيــن ف ـقــدوا فــي البحر

وألسرهم ،وكذلك األمر بالنسبة إلى المجتمع
البحري األسترالي".
ووجد العلماء السفينة ،التي يبلغ طولها
 100متر على مسافة نحو  100كيلومتر قبالة
ساحل فيكتوريا.
وقالوا إن السفينة ،التي عثر عليها على
عـمــق  700مـتــر تـحــت الـبـحــر ،تـبــدو "سليمة
ً
نسبيا".
وأوضحت كبيرة العلماء إيميلي جايتيف
م ــن الـمـتـحــف ال ـب ـحــري األس ـت ــرال ــي "ح ــددن ــا
الموقع وقــاع البحر المحيط به باستخدام
السونار ،كما راقبنا هيكل السفينة باستخدام
كاميرا أسقطناها إلى داخله".
وأشار العلماء إلى أنهم يخططون إلقامة
نصب تذكارية في الموقع.
وتـمـكــن ال ـنــاجــون الـخـمـســة م ــن السفينة
ال ـغــارقــة م ــن ال ـح ـصــول عـلــى س ـت ــرات نـجــاة،
والتمسك بحطام عائم حتى جرى إنقاذهم،
ً
وفقا لـ"هيريتدج فيكتوريا".
وبين يونيو  1942و ،1943أرسلت اليابان
 13غواصة إلــى الساحل الشرقي ألستراليا
حسب الهيئة ،مما أدى إلى غرق  22سفينة،
ً
(رويترز)
ووفاة  194شخصا.

الحمير تحمي ماشية األستراليين
ً
أ مـ ـ ـ ــس األول ،إ لـ ـ ـ ــى  11قـ ـتـ ـي ــا ،
بينما يواصل رجال اإلنقاذ بذل
جـهــودهــم لـلــوصــول إلــى عشرات
األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ُي ـخ ـش ــى أن
يكونوا دفنوا تحت أنقاض مبنى
بالقرب من مانيال انهار من جراء
الزلزال القوي.
وقال خبراء الزالزل في الفلبين
إن أك ـثــر م ــن  400ه ــزة ارت ــدادي ــة
سجلت منذ أمس األول( .أ ف ب)

أفـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر ،أم ـ ــس ،بــأن
المزارعين من أصحاب الماشية
في المنطقة االستوائية شمالي
أستراليا يستخدمون الحمير
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــد ،ل ـت ـخ ــوي ــف
مجموعات مــن الـكــاب البرية
التي تهاجم قطعانهم.
وك ــان ــت الـ ـك ــاب الــوح ـش ـيــة
التي تعيش في الغابات خطفت
بالسابق الـعــديــد مــن العجول

م ــن ال ـ ـمـ ــزارع ،ل ـكــن ل ــم ت ـقــع أي
خسائر منذ بدأ المزارعون في
وض ــع الـحـمـيــر م ــع قطعانهم،
وف ــق م ــا ذكـ ــرت هـيـئــة اإلذاعـ ــة
األسترالية.
وقـ ـ ـ ـ ــال س ـي ـل ـف ـس ـت ــر ل ـه ـي ـئــة
اإلذاع ـ ـ ـ ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة" :ت ـس ـيــر
(الـ ـحـ ـمـ ـي ــر) ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق مــع
الماشية وتالزمها».
(د ب أ)

يومية سياسية مستقلة

الفعالية:

العرض المسرحي "مذكرات بحار".
الوقت :الثامنة والنصف مساء.
المكان :مركز جابر الثقافي.

الفعالية:

أم ـس ـيــة "ف ـل ـك ـلــور" لـلـفـنــان سـلـمــان

العماري.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

وفيات
سبيكة عبدالكريم بوغيث

 34عاما ،شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،4الشارع األول ،م،18
ال ـن ـســاء :قــرط ـبــة ،ق ،4ال ـش ــارع األول ،م ،11ت،99060122 :
99632654

غانم مجبل غنيم الحسيني

 66عــامــا ،شـيــع ،ال ــرح ــاب ،ق ،2ش ،13م ،51ت،99646983 :
66966664

خالد ناصر الواوان الشمري

 33عاما ،شيع ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،146م ،57النساء:
الفروانية ،ق ،2ش ،141م ،19ت97101103 :

زوجة هادي خويشان الرشيدي
 64عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـســرة ،ق ،2ش ،13م ،16النساء:
الشامية ،ق ،8ش ،84م ،13ت97729123 ،99909885 :

ناجي خلف عبدالله البيشي

 70عــامــا ،شيع ،الــرجــال :مـشــرف ،ق ،6ش ،7ج ،4م ،2النساء:
خيطان ،ق ،3ش ،92م ،86ت24717178 ،97522200 :

مروح فرحان حسان العنزي

 84عاما ،شيع ،الجهراء ،قسائم العثمان ،ق ،5ش ،1ج ،1م،458
ت95551022 ،50000960 ،94955444 :

ثاني مبارك ثاني السعيدي

 49عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر ،بمقبرة الجهراء،
ال ــرج ــال :س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،ق ،5ش ،523م ،1ال ـن ـس ــاء :سعد
العبدالله ،ق ،9ش ،931م ،11ت99657076 ،50045003 :

أحمد صقر علي شاهين الغانم

 88عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الفيحاء،
ق ،2ش ،20م ،11ديوان الغانم ،النساء :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج،5
م ،8ت25313620 ،22575929 ،22575949 :

مواعيد الصالة

تـ ـعـ ـيـ ـش ــان مـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــارس ـ ـيـ ــن الـ ـل ــذي ــن
أنقذاهما ،أخذتا تقلدانهما وتقفان على
ساقين كاآلدميين".
ً
وأضاف" :كان مدهشا أن نراهما في
ً
هذه الوقفة ...كان األمر مضحكا .كم هو
مثير للفضول أن ترى غوريال تستطيع

تقليد اإلنسان والوقوف على ساقين".
إال أن ح ــراس ــة ال ـح ـي ــوان ــات ليست
ً
ً
ً
دائما عمال سهال؛ بل تكتنفه الخطورة
في األساس.
ولقي ُ 5ح ّراس مصرعهم في حديقة
فيرونغا الوطنية العام الماضي ،في

كـمـيــن نـصـبــه َم ــن يـشـتـبــه ف ــي كــونـهــم
مـ ـتـ ـم ــردي ــن ،ك ـم ــا ل ـق ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 130
ً
حارسا مصرعهم في حديقة فيرونغا
منذ .1996
ويشهد الجزء الشرقي من الكونغو
ً
الــديـمـقــراطـيــة ص ــراع ــا بـيــن الـحـكــومــة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

الثقافة هذا المساء

منيرة عثمان إبراهيم القليش

«سيلفي»...
مع المنقذ
ُ
التقطت صورة لغوريلتين اتخذتا
وضـعـيــة السيلفي بــرفـقــة الـحــارسـيــن
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن أن ـ ـقـ ــذاه ـ ـمـ ــا ح ـي ـن ـم ــا ك ــان ـت ــا
رضيعتين.
وقالت الـ"بي بي سي" على موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن "ال ـ ـصـ ــورة الـتـقـطــت
ف ــي مـحـمـيــة ل ـل ـغ ــوري ــات ف ــي حــديـقــة
فيرونغا الوطنية بجمهورية الكونغو
الديمقراطية ،حيث لقيت الغوريلتان
الــرعــايــة بـعــد أن قـتــل ال ـص ـيــادون غير
الشرعيين أبويهما".
وقـ ـ ـ ــال إنـ ــوس ـ ـنـ ــت م ـ ـبـ ــورانـ ــومـ ــوي،
ن ـ ــائ ـ ــب م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة ،ل ـ ـ ــ"بـ ـ ــي بــي
س ــي" ،إن الـغــوريـلـتـيــن تعلمتا تقليد
الحارسين ،اللذين اعتنيا بهما منذ
العثور عليهما ،وتظن الغوريلتان أن
الحارسين أبواهما.
َ
وذكـ ـ ــر مـ ـ ُب ــوران ــوم ــوي أن والـ ــدتـ ــي
الغوريلتين قتلتا في يوليو .2007
كيف يفسر فــرو يــد هوسنا بصور
السيلفي؟
لدى العثور على الغوريلتين ،كانت
إح ــداه ـم ــا ت ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـمــر ش ـهــريــن،
ـرى  4أشـ ـ ـه ـ ــر ،وفـ ـ ـ ــور ال ـع ـث ــور
واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
عليهما ،نقلت الغوريلتان إلى مصحة
سـيـنـكــويـكــوي ف ــي مـحـمـيــة فـيــرونـغــا،
حيث تعيشان منذ ذلك الحين.
وقـ ـ ــال مـ ـب ــوران ــوم ــوي" :لـ ـم ــا كــانـتــا

ً
صباحا:
"إن حركة التدوير التي أجراها الوزير تحمل
ً
ً
نفسا حزبيا خدمة للشللية والمحسوبية".
هذا بيان نقابة العاملين في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ضد الوزير فهد الشعلة
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ً
مساء:
"أشــادت نقابة العاملين في وزارة األوقــاف
والـشــؤون اإلسالمية بالتدوير الــذي وصفته
بالخطوة الجريئة واإلصالحية ،معلنة دعمها
للوزير ،السيما أنه حقق العديد من اإلصالحات
واإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي وق ــت ق ـي ــاس ــي"" .ال ـس ـيــاســة"
الخميس (.)2019 /4 /18
سبحان الله ،كل ذلك التناقض في الموقفين
ُ
للنقابة ،التي تمثل العاملين في وزارة تعنى
بــالـشــؤون اإلســام ـيــة ،ح ــدث فــي ي ــوم واح ــد...
الصبح يطلبون من سمو رئيس الوزراء "شيلة"
الوزير الشعلة ،وبالليل يشيدون بإنجازاته!
صحيح الكويت مليئة بالتناقضات ،ولكن
ليس إلــى هــذه الــدرجــة على طريقة "وأدرك ــت
شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح"،
وكأن الشؤون اإلسالمية في الكويت رواية من
ألف ليلة وليلة ،وليست وزارة ونقابة تعنيان
بدين عظيم ،ولكنه من وجهة نظرهم تناقض
في تناقض وتنافس بين األح ــزاب المسيسة
باسم اإلس ــام ...ويـبــدو وكأنهم يبحثون عن
المصلحة دون احترام لعقلية المواطن.

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

وجماعات مسلحة مختلفة.
وي ـت ـم ــرك ــز ب ـع ــض ت ـل ــك ال ـج ـمــاعــات
المسلحة فــي حديقة فيرونغا ،حيث
ي ـ ـع ـ ـتـ ــادون الـ ـصـ ـي ــد غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي
للحيوانات.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:49

العظمى 33

الشروق

05:13

الصغرى 19

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  03:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:20

ً
أدنى جزر  08:59صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:42

 09:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠:فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

التوزيع:
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