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استجواب فاشل للصالح وطلب لطرح الثقة بالجبري

وزير الدولة :المحور األول منسوخ و«كروتة» وتكسب سياسي
المطير وهايف :المرفوضون من ً«الفتوى»
ُ
ظ ِلموا وعلى الوزير قبولهم جميعا

وزير اإلعالم :إحالة اليوسف إلى التقاعد
لشبهة جنائية بمداهمة مبنى «الحيازات»

العدساني والدمخي والداللَّ :زور الحقائق
04
واستغفل النواب ولم يرد على الشبهات
المبارك :تحويل رؤية

البالد التنموية إلى واقع
ملموس

فهد التركي ومحيي عامر

موقعو طلب
طرح الثقة
رياض العدساني
راكان النصف
صفاء الهاشم
أسامة الشاهين
عادل الدمخي
عبدالوهاب البابطين
بدر المال
عبدالله الكندري
عبدالكريم الكندري
يوسف الفضالة

ف ـ ــي حـ ـي ــن فـ ـش ــل الـ ـن ــائـ ـب ــان
محمد المطير ومحمد هايف
في الحصول على العدد الكافي
لتقديم طلب طرح الثقة بنائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أن ـ ـ ــس الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،أو عـ ـل ــى أي
ً
ن ــائ ــب ي ـت ـحــدث م ــؤي ــدا ،انـتـهــى
اسـتـجــواب وزي ــر اإلع ــام وزيــر
الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
ال ـج ـبــري بـتـقــديــم ع ـشــرة ن ــواب
ً
طلبا بطرح الثقة.
وع ـقــب جـلـســة مـجـلــس األمــة
التي امتدت حتى ساعة متأخرة
من مساء أمس ،أعرب الصالح،
فـ ــي ت ـص ــري ــح ب ــال ـم ـج ـل ــس ،عــن
شـكــره وتـقــديــره لـلـنــواب الــذيــن
منحوه «الثقة الغالية» ،وثمن
دعم رئيس مجلس الوزراء سمو
ً
الشيخ جابر المبارك له ،متعهدا
بـمــواصـلـتــه الـعـمــل واسـتـكـمــال
مشاريع القوانين للمساهمة في
ملف اإلنجازات.
وخ ـ ـ ــال ال ـم ـن ــاق ـش ــة ،وص ــف
الصالح االستجواب المقدم إليه

َ ُّ
تعهد حكومي بوقف
تخصيص «الزل» و«السالح»
َ
ّ
تعهد وزير المالية د .نايف الحجرف بوقف تخصيص سوقي
الــزل والـســاح ،مــع استعجاله اللجنة التشريعية البرلمانية
إلصـ ــدار تـشــريــع لـتـعــديــل ال ـقــانــون  ١١٦لـسـنــة  ٢٠١٤الـخــاص
بالشراكة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل أسبوعين.
جاء ذلك خالل مناقشة رسالة النائب صالح عاشور ،التي أيد
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ما جاء فيها واصفا إياها
بأنها «مستحقة».

اقتصاديات

الهاشل:
أرباح البنوك
تعزز الكفاية
الرأسمالية
٢١

اقتصاد

هايف والمطير خالل استجواب الصالح أمس
بــأنــه «كــروتــة» ويــأتــي للتكسب
السياسي لعدم تضمنه وقائع
ً
محددة ،مبينا أن محوره األول
ُمـنـســوخ مــن اسـتـجــواب سابق
قدم إلى رئيس مجلس الــوزراء
بدور االنعقاد الماضي.
وكشف عن اإلجراءات التي تم
اتخاذها فــي قبول المتقدمين
إل ــى إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع،
ً
مؤكدا أن اإلدارة ستنظر جميع
ال ـت ـظ ـل ـمــات وتـنـصــف 04

(تصوير عبدالله الخلف)

ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس يـ ـن ــاق ــش
اس ـت ـج ــواب ال ــوزي ــر أنـ ــس ال ـص ــال ــح ،قــدم
ً
النائب د .عبدالكريم الكندري استجوابا
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جــابــر الـمـبــارك مــن ثــاثــة م ـحــاور ،أولـهــا
ع ــن غ ـيــاب ال ـس ـيــاســة ال ـعــامــة لـلـحـكــومــة،

والـثــانــي الـتـنــاقــض فــي سياستها حــول
ترشيد اإلن ـفــاق ،أمــا األخـيــر فـجــاء تحت
ع ـن ــوان إخ ـف ــاق الــرئ ـيــس ف ــي ال ــدف ــاع عن
الهوية الوطنية.
وقــال الكندري ،في مقدمة استجوابه:
«ف ــي أغ ـلــب األحـ ـي ــان ي ـشــار ص ــراح ــة إلــى

أن مجلس ال ــوزراء يــديــره بعض ال ــوزراء
ً
ال الــرئـيــس» ،مضيفا أن إث ــارة المساء لة
السياسية ﻣﻦ عضو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ لرﺋﻴﺲ
ً
ً
الحكومة تصبح «واجـبــا وطنيا ،قبل أن
ً
ً
ت ـكــون ف ــرض ــا دس ـت ــوري ــا ،بـمـجــرد قيامه
ب ـت ـع ــري ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـع ــام ــة ٠٤

١٨
«التمدين» :استحداث
 6أذرع استثمارية
منفصلة ومتخصصة

آخر الكالم

٣٦

الدالل والعدساني والدمخي خالل استجواب الجبري

حسين العبدالله

بعد تحقيقات دامــت أكثر مــن  10سنوات،
أحـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ضـ ـ ــرار
العسعوسي أمس قضية اختالس المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،المتهم فيها
رئـ ـي ــس ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـس ــاب ــق ف ـه ــد ال ــرج ـع ــان
وزوجته ،إلى محكمة الجنايات ،التي حددت
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ج ـل ـس ــة  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ب ــرئ ــاس ــة

المستشار د .أحمد المقلد ،لنظر القضية ،وفي
َ
المتهمين أمــامـهــا ستصدر
ح ــال ع ــدم مـثــول
ً
ً
حـ ـكـ ـم ــا غـ ـي ــابـ ـي ــا ،ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ـن ــص ق ــان ــون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية.
وبـعــد توجيهها إلـيــه تهم االسـتـيــاء على
قرابة  82مليون دوالر من المال العام وغسل
األم ـ ـ ـ ــوال ،وإلـ ـ ــى ُزوجـ ـت ــه ت ـه ـمــة االت ـ ـفـ ــاق مـعــه
ومساعدته فيما ن ِسب إليه من جرائم ،طالبت
النيابة العامة « الجنايات» ،في تقرير 04

هاشم :حقبة
النفط السهل
تقترب من
نهايتها
19

اقتصاد

ً
«تيماس»« :االستئناف» تحبس محاميا
َ
وسكرتيري جلسة  8و 3أعوام
 4سنوات

ً
السجن سنة للطبيبين المتسببين خطأ في قتل الصواغ
●

حسين العبدالله

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ـ ـ «فـ ـق ــد م ـل ـفــات
ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ق ـضــت
محكمة االستئناف الجزائية
أمـ ــس ،بــرئــاســة الـمـسـتـشــار
عـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي ،بـحـبــس
محام  4سنوات مع الشغل
ٍ
والـ ـنـ ـف ــاذ ،وت ـغــري ـمــه 1200
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،م ـ ـ ــع ت ـ ـبـ ــرئ ـ ـت ـ ـهـ ــا 5
م ـحــام ـيــن آخـ ــريـ ــن ،وحـبــس
س ـ ـكـ ــرت ـ ـيـ ـ َـري جـ ـلـ ـس ــة ثـ ــاث

ترامب يقترب من تصنيف «اإلخوان» إرهابية
عقوبات اقتصادية وتقييدات سفر لمتعاملين مع الجماعة
وراء هـ ــذه ال ـخ ـط ــط ،ه ــو ال ـل ـق ــاء ال ــذي
جــرى بين الرئيس األميركي ونظيره
المصري عبدالفتاح السيسي ،في البيت
ً
األبيض أخيرا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن «ه ـ ــذه
الـخـطــوة تحمل فــي طـيــاتـهــا عقوبات
اق ـت ـص ــادي ــة ،وت ـق ـي ـيــدات س ـفــر واس ـعــة
النطاق على الشركات واألف ــراد الذين
يتعاملون مع الجماعة المستهدفة».
ونقلت عــن مسؤولين أن «المقترح
ً
ً
المذكور أثار جدال كبيرا داخل اإلدارة،
السيما خالل اجتماع رفيع المستوى
ع ـقــده مـجـلــس األم ــن الـقــومــي 04

اعتبارًا من اليوم ينضم
الكاتب د .محمد المقاطع
إلى كتاب ةديرجلا ،.عبر
الصفحة األخيرة كل أربعاء

 ...والوزير يرد

 45.33مليون
دينار أرباح
«القرين»
خالل عام
17

• النيابة طالبته برد األموال المختلسة البالغة  82مليون دوالر وضعفيها
• السلطات البريطانية تدرس طلب لجوء سياسي قدمه المتهم

كـشــف الـبـيــت األب ـي ــض ،أن الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب يعمل إلدراج
جماعة «اإلخوان المسلمين» على قائمة
المنظمات اإلرهابية األجنبية.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت
األب ـيــض ،أم ــس ،إن «الــرئـيــس استشار
فــريــق األم ــن ال ـقــومــي وقـ ــادة المنطقة
الــذيــن يـشــاركــونــه قلقه بـهــذا ال ـشــأن»،
مضيفة أن « هــذا التصنيف يسير في
طريقه من خالل عملية داخلية».
وذكــرت صحيفة «نيويورك تايمز»
ً
األميركية الصادرة ،أمس ،استنادا إلى
مـصــادر مطلعة ،أن العامل الجوهري

 ...والوزير يرد على محاور االستجواب

ً
ّ
الكندري مستجوبا المبارك :عرض السياسة العامة لإلرباك

«الجنايات» تحاكم فهد الرجعان باختالس
«التأمينات»  20الجاري
●

محليات

ً
وثماني سنوات ،فضال عن
حـبــس حــاجــب  3أعـ ــوام مع
الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة أول درجة
قـ ـض ــت ب ـح ـب ــس ال ـم ـحــام ـيــن
الـسـتــة س ـنــة ،والـسـكــرتـيــريــن
 10سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،مـ ـ ــع ا لـ ـشـ ـغ ــل
والنفاذ للجميع ،إلى جانب
ح ـبــس ال ـحــاجــب  7س ـنــوات،
إال أن «االستئناف» ألغت تلك
األح ـكــام وب ــرأت  5محامين،
ودان ـ ـ ــت س ــادسـ ـه ــم ،مـخـفـفــة
سجن السكرتيرين والحاجب.

م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ــر ،قـضــت
محكمة الجنح أمس بحبس
ط ـب ـي ـب ـيــن ،م ــواط ــن وم ـق ـيــم،
سنة مــع الشغل ،مــع أمرها
ب ــوق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ ودفـ ـ ــع كــل
منهما  5آالف دينار كفالة،
بعد إدانتهما بالقتل الخطأ
م ــن ج ـ ــراء تـقـصـيــرهـمــا في
أداء عملية أجرياها للنائب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـصـ ـ ــواغ،
مما أدى ،بحسب صحيفة
االتهام ،إلى وفاته.

السعودية والبحرين تشاركان
في «الحوار اآلسيوي» بالدوحة

20
الصالح« :المعامل»
رائدة في مشاريع البنية
التحتية واإلنشاءات

مزاج

25
المسلسالت
الرمضانية على
الفضائيات العربية

رياضة

• الكويت سعيدة باجتماع اإلخوة الخليجيين
• مسقط تستضيف قادة أركان مجلس التعاون

ً
ترامب يتلقى قميصا هدية عليه اسمه من فريق كرة سلة للسيدات أمس األول (أ ف ب)

َ
لمؤتمر ُيعقد في قطر منذ بداية األزمة
حضور
في أول
ٍ
ٍ
الخليجية في عام  ،2017شاركت السعودية والبحرين في
أعمال اجتماع كبار المسؤولين لحوار التعاون اآلسيوي،
الذي بدأت فعالياته بالعاصمة القطرية الدوحة أمس.
وت ـ ــرأس وف ــد ال ــري ــاض ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة الـعــامــة
للمنظمات الــدولـيــة ب ــوزارة الخارجية السعودية ،مهنا
أبوالخير ،بينما شاركت البحرين بوفد برئاسة مديرة
إدارة الشؤون اآلفروآسيوية بالخارجية البحرينية 04

34
البرشا يتسلح بميسي
و«كامب نو» لتخطي
عقبة ليفربول

ةديرجلا

•
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محليات
األمير يرعى حفل افتتاح جسر جابر اليوم

استقباالت ولي العهد

سموه استقبل المحمد وعزى بوركينا فاسو بضحايا الهجوم على كنيسة «سوم»

اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ،بقصر
بيان أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه مـحــافــظ
الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ط ـ ــال
الخالد ،ثــم الشيخة د .سعاد
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ح ـي ــث أه ـ ـ ــدت إل ــى
سموه كتابا بعنوان «الكويت
ف ــي عـهــد عـبــدالـلــه ب ــن صـبــاح
الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـح ــاك ــم ال ـخ ــام ــس
( »)1892 - 1866والــذي يوثق
ويـ ــوضـ ــح الـ ـع ــاق ــة ال ــوث ـي ـق ــة
التي جمعت بين أهل الكويت
حـكــامــا ومـحـكــومـيــن ف ــي تلك
الـفـتــرة وح ـكــم ال ـكــويــت ،الــذي
تميز تاريخيا ،واتـســم بــروح
ال ـ ـت ـ ـشـ ــاور وال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح ،وق ــد
ش ـكــرهــا س ـم ــوه مـتـمـنـيــا لها
التوفيق والنجاح.
واستقبل سمو ولي العهد
سفير الصومال لدى الكويت
عـبــدالـلــه محمد اودوا ،وذلــك

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،بقصر
بيان صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـف ـضــل
س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه ،ف ـ ـي ـ ـش ـ ـمـ ــل بـ ــرعـ ــاي ـ ـتـ ــه
وحـ ـض ــوره ح ـفــل اف ـت ـتــاح جسر
الشيخ جابر األحمد ،وذلك عند
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ص ـبــاح
اليوم.
مــن جــانــب آخ ــر ،بـعــث سموه
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إلـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
بوركينا فــاســو روش كــابــوري،
أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عــن خالص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه
بضحايا ح ــادث الـهـجــوم الــذي
استهدف كنيسة في إقليم «سوم»
شمالي بوركينا فاسو ،وأسفر
عــن سـقــوط ع ــدد مــن الضحايا،
راجيا سموه للضحايا الرحمة.

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
وأكد سموه استنكار الكويت
وإدانـتـهــا الشديدة لهذا العمل
اإلجـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف
أرواح األبــريــاء اآلمنين ،والــذي

يتنافى مع كل الشرائع والقيم
اإلنسانية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،وسـمــو

رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال سعاد الصباح
بمناسبة توليه مهام منصبه
الجديد سفيرا لبالده.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل س ـ ـف ـ ـيـ ــرة
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن لـ ـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت

الشعلة :لصاحب السمو سجل طويل من اإلنجازات
●

محمد راشد

هـنــأ وزي ــر األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة وزيــر
الــدولــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة ،فـهــد الـشـعـلــة ،سـمــو أمير
ّ
البالد الشيخ صباح األحمد بمناسبه تسلمه شهادة
تـقــديــر مــن الـبـنــك ال ــدول ــي كــرائــد للعمل التنموي
العالمي.
وق ــال الشعلة ،فــي تصريح صـحــافــي ،إن تكريم

ً
سمو أمير البالد يعد تكريما لجميع أهل الكويت،
ً
وتشريفا لهم باختيار قائدهم ا لــذي أصبح لديه
س ـجــل طــويــل م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات وال ـت ـم ـيــز وال ـن ـجــاح،
ً
والذي امتدت صفحاته باختيار سموه قائدا للعمل
اإلنساني من قبل األمم المتحدة ،إلى تكريم سموه
ً
من البنك الدولي رائدا للعمل التنموي.
من ناحية أخرى ،أصدر وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية ،أمس األول،

الجارالله :نأمل تغليب صوت الحكمة
لمعالجة التهديدات في المنطقة
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تميز
وتطور العالقات الثنائية بين الكويت وإيطاليا،
الفتا إلى المصالح المشتركة بين الجانبين والتي
تعكسها الزيارات المتبادلة على المستويات كافة.
وق ـ ــال ال ـج ــارال ـل ــه ف ــي ت ـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن
عقب مشاركته في الحفل الــذي نظمته السفارة
اإليـطــالـيــة ل ــدى الـكــويــت بمناسبة عـيــد بــادهــا
الوطني ،إن الكويت تتطلع إلــى تعزيز التعاون
مــع األصــدقــاء فــي إيـطــالـيــا فــي شـتــى الـمـجــاالت.
وأضــاف أن عــددا كبيرا من الكويتيين يرتادون
المدن اإليطالية خالل فترة الصيف ،وذلك يظهر
حرص السلطات اإليطالية على توفير سبل الراحة
واألمن لزوار مدنها.
وجــدد نائب وزيــر الخارجية حــرص الكويت
وأمـلـهــا فــي تغليب صــوت الحكمة ،ال ــذي تعول
عـلـيــه ف ــي مـعــالـجــة ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي تــواجـهـهــا
منطقة ا ل ـشــرق األو س ــط ال سيما مضيق هرمز
بهدوء ،وذكر أن الكويت تأمل أن يسود االستقرار
منطقة الشرق األوسط وأن تنعم بالسالم .وأعرب
الـ ـج ــارالـ ـل ــه ع ــن ت ـف ــاؤل ــه ب ـم ـخ ــرج ــات االج ـت ـم ــاع
الـ ــ 16لمنتدى ح ــوار الـتـعــاون  -اآلس ـيــوي ،الــذي
استضافته العاصمة القطرية الدوحة أمس.
وأكد أن حرص الكويت على التعاون تمثل في
دعوتها إلى اجتماع على مستوى القمة لقادة دول
منتدى الحوار واهتمامها في تنفيذ ما ينتج عنه.

الجارالله لدى وصوله إلى الدوحة أمس
وت ـ ـ ــرأس الـ ـج ــارالـ ـل ــه أم ـ ــس وف ـ ــد ال ـك ــوي ــت فــي
االجتماع الوزاري الـ 16لحوار التعاون اآلسيوي.
وض ـ ــم ال ــوف ــد الـ ـم ــراف ــق ك ــا م ـ ــن :م ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية لـشــؤون آ سـيــا السفير علي السعيد،
ومـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

«القوى العاملة» تحدد تقدير احتياج
عقود الجيش األميركي
●

جورج عاطف

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة»
فــي عــددهــا ال ـصــادر بـتــاريــخ 25
أب ــري ــل ال ـم ـن ـص ــرم ،ب ـع ـن ــوان «ال
تجديد لعقود الجيش األميركي
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة إال وف ـ ــق ال ـض ــواب ــط
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ك ـش ــف ن ــائ ــب مــديــر
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة
ل ـشــؤون قـطــاع الـعـمــالــة الــوافــدة
حـســن الـخـضــر ،عــن «إق ـ ــرار آلية
جـ ــديـ ــدة ت ـت ـيــح ت ـس ـج ـيــل ع ـقــود

خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـل ــوج ـس ـت ــي
للجيش األميركي ،وفق إجراءات
م ـح ــددة تـتـضـمــن ض ــواب ــط فتح
ً
ملفات هذه العقود» ،مشيرا إلى
أنه «تم تحديد الجهات المخولة
بــا سـتــام طلبات فتح الملفات،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ت ـح ــدي ــد اعـ ـتـ ـم ــادات
التوقيع أمــام الهيئة ،والتوافق
حــول آلية تقدير االحتياج عبر
الوحدات المختصة بالهيئة».
وق ـ ــال ال ـخ ـض ــر ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن «ذلـ ــك يــأتــي

ف ــي إط ــار الـتـنـسـيــق الـمـتــواصــل
مـ ــع وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع حـ ـ ــول آل ـي ــة
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود ف ــي
إدارة عـمــل الـعـقــود والـمـشــاريــع
الحكومية ،و عـقــب عقد سلسلة
من االجتماعات أفضت إلى إقرار
واعتماد إجراءات العمل الموحدة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ل ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـعـ ـم ــل
األميركية بين مديرية التعاون
ال ـع ـس ـكــري وال ـه ـي ـئ ــة ،بـحـضــور
ممثلي الجهتين حيث تم توقيع
مذكرة مشتركة بهذا الشأن».

«التخطيط» :اإلهمال وراء تراجع
المكانة اإلعالمية والثقافية للكويت
●

محمد الجاسم

ذكـ ــرت ال ـخ ـطــة اإلن ـمــائ ـيــة ل ـل ـعــام الـحــالــي
 ،2019-2020والـتــي أعدتها األمــانــة العامة
للمجلس األ ع ـلــى للتخطيط وا لـتـنـمـيــة ،أن
الكويت فقدت جزء ا كبيرا من دورها البازر
في المجال الثقافي واإلعالمي خالل السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،نـتـيـجــة اإلهـ ـم ــال وبـ ـ ــروز العـبـيــن
آخرين على المستوى االقليمي.
وكشف تقرير الخطة أن هناك تحديات كبيرة
ف ــي م ـجــال الـثـقــافــة واإلعـ ـ ــام ،تـحـتــم الـتـعــامــل
معها خــال الـفـتــرة المقبلة ،وأهـمـهــا تجاهل
الفنون في خطة البعثات الخارجية ،وضعف
وإهمال أنشطة الثقافة والموسيقى والفنون
في مناهج التعليم ما قبل الجامعي ،إضافة

ال ــى ف ـق ــدان م ـعــرض ال ـكــويــت ال ــدول ــي للكتاب
الكثير من أهميته ،وضعف ومحدودية منظمات
المجتمع المدني العاملة في مجاالت الثقافة
والفنون واآلداب.
وذكر أن البرنامج االنمائي المختص بدعم
الـثـقــافــة وال ـفــن واالع ـ ــام ضـمــن رك ـيــزة مكانة
دول ـيــة متميزة وض ــع كلفة اسـتـثـمــاريــة تزيد
على  28مليون د ي ـنــار ،منها  5.4ماليين في
الخطة الحالية لثالثة مشاريع تتعلق بمشروع
الدعم االعالمي للخطة اإلنمائية لوزارة اإلعالم،
ومشروع التنقيبات األثرية للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،ومشروع مبنى مركز
الكويت للمخطوطات والمطبوعات الـنــادرة،
والمسؤولة عن تنفيذه وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية.

ق ــرارا بتشكيل بعثة الـحــج لموسم الـعــام الحالي.
ونص القرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،على تكليف وكيل وزارة األوقاف فريد عمادي
بــرئــاســة وف ــد بـعـثــة ال ـحــج ،عـلــى أن ي ـكــون الــوكـيــل
ال ـم ـســاعــد ل ــإع ــام وال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة محمد
المطيري نائبا للرئيس ،كما يضم الوفد مرشدين
دي ـن ـي ـيــن ه ـمــا ال ـش ـيــخ ن ــاظ ــم ال ـم ـس ـبــاح ود .خــالــد
العتيبي.

كالوديا أليخاندرا زامبييري
وذلــك بمناسبة توليها مهام
م ـن ـص ـب ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد س ـف ـي ــرة
لبالدها.
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• افتتح المؤتمر األول للمجلس البلدي وشدد على ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى ما نطمح إليه
• الشعلة :التحدي األكبر أمام «البلدي» جعل الدولة جاذبة لالستثمار
أش ـ ـ ــاد س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
بدور المجلس البلدي في تعزيز
التنسيق والـتـعــاون مــع مختلف
أجهزة الــدولــة المعنية في خطة
ً
ال ـت ـن ـم ـيــة ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ض ــرورة
تضافر جـهــود كــل هــذه الجهات
للوصول إلى ما نطمح إليه ،وهو
تحويل رؤية البالد التنموية إلى
واقع ملموس.
وأك ــد ال ـم ـبــارك ،فــي تصريح
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،خ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـفـ ــل افـ ـتـ ـت ــاح
المؤتمر األول للمجلس البلدي
تـحــت ع ـنــوان "ال ـب ـل ــدي ...عــراقــة
ال ـم ـس ـي ــرة وشـ ــراكـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة"،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وزي ـ ــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة فـهــد
علي الشعلة ،ورئيس المجلس
الـبـلــدي أســامــة العتيبي وعــدد
من المحافظين والمستشارين
والمسؤولين في الدولة وديوان
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،أهـمـيــة هــذه
المؤتمرات ومــا تتضمنها من
جلسات حوارية لالستماع إلى
األفكار والمقترحات والمبادرات
الـمـطــروحــة واالس ـت ـف ــادة منها
في دعم خطط البالد التنموية
تحقيقا لرؤية سمو أمير البالد
فــي تـحــويــل الـكــويــت إل ــى مركز
مالي وتجاري مهم في المنطقة.

رؤية 2035
من جهته ،قال الوزير الشعلة،
ف ــي كـلـمــة ل ــه خ ــال ال ـمــؤت ـمــر ،إن
ال ـت ـح ــدي األك ـب ــر أم ـ ــام الـمـجـلــس

ً
المبارك متوسطا المشاركين في افتتاح الملتقى البلدي األول
الـبـلــدي هــو المساهمة بتحقيق
رؤية الكويت  2035وجعل الدولة
ً
جاذبة لالستثمار لتكون مركزا
ً
ً
ماليا وتجاريا.
وأكد الشعلة أن اهتمام الدولة
ب ـه ــذا ال ـمــؤت ـمــر ي ـعــد دل ـي ــا على
القناعة الراسخة بالدور الحيوي
ال ـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
عـلــى صعيد ا لـنـهـضــة والتنمية
في الكويت.
وذكر أن الجميع يعلمون عراقة
المجلس وأهمية دوره منذ بدء
ه ــذه الحقبة مــن تــاريــخ الكويت
الحديث ،فضال عن كونه منطلقا
للديمقراطية الكويتية على مدار
عقود طويلة كان شريكا للدولة
باسم الشعب في عملية النهضة.
ورأى أن "البلدي" شارك كذلك
في مسيرة التنمية وتعزيز عملية
الـمـشــاركــة فــي رس ــم الـسـيــاســات

استجواب فاشل للصالح...
المستحقين منهم.
في مقابل ذلك ،أكد المطير وهايف أن المتقدمين من الحاصلين

ووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط وت ـ ـق ـ ــري ـ ــر
ال ـم ـشــروعــات ف ــي ك ــل م ــا يتعلق
بمهام ومـجــاالت نـشــاط البلدية
ال ـع ـم ــران ــي وال ـب ـي ـئــي وال ـص ـحــي
وغيره.
وقــال" :اننا مقبلون على ٍّ
تحد
كـبـيــر يـتـمـثــل ف ــي رؤيـ ــة الـكــويــت
ً
ً
ً
 2035لتكون مركزا ماليا وتجاريا
ً
جــاذبــا لالستثمار فــي المنطقة؛
تنفيذا لرغبة سمو أمير البالد".

رؤية استراتيجية
وشدد على أن الحاجة ماسة
لتقييم مسيرة هذه المؤسسة
الشعبية التنموية ا لـتــي تعد
أح ــد أه ــم أرك ـ ــان تـحـقـيــق هــذه
ال ـ ــرؤي ـ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة كــي
تنطلق هذه المؤسسة العريقة
في مسارها متناغمة في أدائها

مـ ــع ب ـق ـيــة م ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ــة
لمواجهة هذا التحدي.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر
يـمـثــل ف ــرص ــة ل ـتــأس ـيــس فكر
ج ــدي ــد ل ـل ـع ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي بـمــا
يـ ـ ــواكـ ـ ــب تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـعـ ـص ــر
الـحــديــث مــع هــذه المجموعة
الـمـتـمـيــزة مــن الـقـيــاديـيــن في
ه ـي ـئ ــة ت ـش ـج ـي ــع االس ـت ـث ـم ــار
الـ ـمـ ـب ــاش ــر والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـب ـي ـئــة وم ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ذلـ ـ ـ ــك ي ــؤك ــد
ان ـت ـه ــاج م ــؤس ـس ــات ال ـكــويــت
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــات
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل
الجماعي المشترك والتطوير
والتحسين المستمر لألداء.
وأع ــرب عــن أمـلــه أن يبلور
ال ـم ــؤت ـم ــر ت ــوصـ ـي ــات عـمـلـيــة

ُ
ً
على تقدير جيد جدا من جامعة الكويت ظ ِلموا ،مطالبين الوزير
ً
بقبولهم جميعا.
أمــا عــن استجواب الجبري ،فأعلن الــوزيــر خــال مناقشته أنه
أحال المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد

جولة في المعرض المصاحب للملتقى
ج ــادة "نضعها أم ــام الـقـيــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـن ـف ـيــذ
م ــا يـمـكــن أن ي ـخــدم الـمــرحـلــة
المقبلة التي ال مناص منها
لتحقيق قفزات تنموية تخدم
وطـنـنــا الـحـبـيــب ،وت ـقــوي من
بـنـيــانــه ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظل
التحديات التي تلقي بظاللها
على المنطقة".

تنمية شاملة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح رئ ـيــس
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي أن اه ـت ـم ــام
س ـم ــو األمـ ـي ــر ورئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـن ـصــب ع ـل ــى تـحـقـيــق
أه ــداف عملية التنمية الشاملة
الـتــي تشهدها ال ـبــاد فــي شتى
مجاالتها وعلى كل مستوياتها.
وأشار العتيبي إلى أن حرص

الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي عـ ـل ــى ع ـقــد
هــذا المؤتمر يــأتــي انـطــاقــا من
أهمية توثيق عــاقــات التعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع جـمـيــع وزارات
ومؤسسات الــدولــة ذات العالقة
بخطط التنمية.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس
يـسـتـنــد إلـ ــى م ــا أسـ ـف ــرت عنه
اال جـتـمــا عــات التنسيقية عبر
لجانه المختلفة مــع الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن أجـ ــل تبسيط
وتذليل العديد من المعوقات
الـتــي كــانــت سببا فــي تعطيل
الكثير من المشاريع بل وتوقف
ب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ـ ــر وص ـ ـ ــوال إل ــى
تحقيق الرؤية السامية للكويت
الجديدة .2035
وأكـ ــد أن "ال ـب ـل ــدي" أدى منذ
إن ـش ــائ ــه دورا مـهـمــا ف ــي تـطــور
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــا وص ـح ـي ــا

اليوسف إلى التقاعد ،بناء على شبهة جنائية بتعطيل عمل مبنى
حيازات القسائم الزراعية ،على خلفية مداهمة عدد من الموظفين
ذلك المبنى.
وبينما نفى الجبري أن يكون سحب صالحيات اليوسف «وإنما
تــم تفويضه كــل الـصــا حـيــات ،باستثناء التعيين فــي الوظائف
اإلشرافية» ،أشار إلى أن مخالفات «الزراعة» انخفضت إلى  9هذا
ً
العام بعد أن كانت  51في السنة المالية  ،2015/2016موضحا أنه
ً
أجاب عن جميع األسئلة التي وجهت إليه بشأن «اإلعالم» و 34سؤاال
من أصل  36عن هيئة الرياضة.
ً
وتعقيبا على مرافعة الوزير ،قال النائب رياض العدساني إن
«الجبري عين  4آالف موظف في وزارة األوقاف ودمرها ،وهو متهم
بقضية تزوير فيها ،واكتفى ببيان ،ولــم يرفع دعــوى قضائية»،
ً
متوجها إلى الوزير بسؤال« :لماذا لم تحل اليوسف إلى النيابة إن
كانت عليه اتهامات؟».
من جهته ،قال النائب محمد الدالل إن «الجبري جمد رئيس هيئة
الزراعة وجعل اإلدارة مركزية ،دون أن يوجد تخطيط أو أمن غذائي»،
ً
الفتا إلى أن «الوزير حاول أن يغلف الحقائق وصمت صمت القبور
عن بعض القضايا».
أما النائب عادل الدمخي ،فذكر أنه «ال يجوز استغفال النواب،
والوزير لم يرد على شبهات التنفيع الخاصة بالتوظيف».
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس الـمـجـلــس م ــرزوق ال ـغــانــم ،إن المجلس
سيعقد في الثانية عشرة من ظهر األربعاء  8الجاري ،جلسة خاصة
ً
للتصويت على «طرح الثقة» ،معقبا« :نحن أمام ممارسة ديمقراطية،
ومسؤوليتنا أال تنجر إلى أمور أخرى».
10-06

الكندري مستجوبًا المبارك...:
للحكومة لــإربــاك أو ال ـتــردد أو عــدم وض ــوح منهجها ورؤيتها
وبرامجها».
ً
وأضاف أن تلك المساء لة تغدو واجبا كذلك إذا سبب الرئيس
ً
«بسوء تشكيل مجلس الــوزراء ضعفا في تماسك الحكومة ،ومن
ثم فقدانها قدرتها على اتباع السياسات التي من شأنها تنفيذ
برنامج عملها».

«الجنايات» تحاكم فهد الرجعان...
االت ـهــام الـمـحــال إلـيـهــا ،بمعاقبة الــرجـعــان عـلــى جملة التهم
ً
التي تصل عقوباتها إلى السجن  15عاما ،ورده تلك المبالغ
المختلسة وضعفيها ،مع استمرار الحجوزات القضائية على
أمالكه وعقاراته داخل الكويت وخارجها.
من جانب آخر ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن السلطات
ً
ً
البريطانية تدرس حاليا طلبا قدمه محامو الرجعان للحصول
على حق اللجوء السياسي ،مع إرفاقهم ما يدل على أنه مطلوب

واج ـت ـم ــاع ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا بـمــا
ي ـم ـل ـك ــه مـ ـ ــن سـ ـلـ ـط ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف
وال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا قـبــل
االستقالل.

إنجازات وتطور
وقال إن "ما نشهده اليوم من
إن ـج ــازات وت ـطــور وتـنـمـيــة على
أرض الـ ـك ــوي ــت مـ ــن شـ ــق ط ــرق
ج ــدي ــدة وب ـن ــاء ج ـســور مـتـعــددة
ومتنوعة وإنشاء صروح تنموية
شملت مجاالت عديدة سواء ما
تم إنجازه أو ما هو قيد التنفيذ
ويجري العمل حثيثا لالنتهاء
منه لم يأت من فراغ".
وأكد أن االنجازات كانت نتيجة
ت ـن ـف ـي ــذ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـن ـمــويــة
طموحة وبـعـيــدة الـمــدى رسمها
سمو أمير البالد للكويت الجديدة،

وبجهد كبير من الحكومة بقيادة
سـ ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وب ـم ـتــاب ـعــة حـثـيـثــة ودق ـي ـق ــة من
األج ـه ــزة الـحـكــومـيــة ذات الصلة
ومن بينها المجلس البلدي.

تذليل
المعوقات أمام
الرؤية السامية
للكويت
الجديدة 2035

العتيبي

ً
سياسيا في بالده ،مشيرة إلى أن الكويت تنتظر منذ يناير قبل
الماضي تنفيذ بريطانيا حكم القضاء بتسليم المتهم إليها،
إال أن ذلك لم يتم حتى اآلن.
وأضافت المصادر أن لدى الكويت حجوزات تحفظية قضائية
على أمالك المتهم في بريطانيا وسويسرا وفرنسا والبحرين،
مبينة أن أثمان تلك األمالك تفوق المبلغ المطلوب.

ترامب يقترب من تصنيف «اإلخوان»...
بالبيت األبيض ،وحضره ساسة أميركيون من مختلف اإلدارات».
وعقب االجتماع ،الذي ُع ِقد في التاسع من أبريل الماضي ،أمرت
الحكومة األميركية مسؤولين في سلطات األمن القومي ،والسلك
الدبلوماسي ،بإيجاد سبل لفرض عقوبات على «اإلخوان».
ً
تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة تعتبر خصما للسيسي الذي أيد،
ً
عندما كان وزيرا للدفاع ،احتجاجات حاشدة ضد الرئيس المنتمي
إليها محمد مرسي ،وعزله في .2013
ولـ ـ «اإلخ ـ ــوان» ،الـتــي أسسها حسن البنا فــي  1928بالقاهرة،
حضور متفاوت بالعديد من الدول العربية واألوروبية واآلسيوية.
(واشنطن ـ د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

السعودية والبحرين تشاركان...
منى عباس رضا.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير
علي السعيد ،عن سعادته «باجتماع اإلخوة الخليجيين» في
الدوحة.
وق ــال الـسـعـيــد ،ل ـ «ك ــون ــا» ،عـلــى هــامــش االج ـت ـمــاع« :رؤيـتـنــا
لإلخوة الخليجيين وهم مجتمعون تمثل مصدر فرح وتفاؤل
بالنسبة إلينا في الكويت».
وفيما يتعلق بــآمــال الـتــوصــل إلــى حــل لــأزمــة الخليجية،
ً
أوضح السعيد أن «الكويت تبذل جهودا على أعلى المستويات،
ً
وسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بــذل جـهــودا ليست
بخافية على أحــد ،إال أن األمــر يتطلب التعامل اإليجابي مع
المبادرات التي نقوم َبها».
جاء ذلك ،بينما ُيعقد اليوم بالعاصمة العمانية االجتماع
ال ـت ـشــاوري للجنة الـعـسـكــريــة الـعـلـيــا ل ــرؤس ــاء أركـ ــان ال ـقــوات
المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بمشاركة
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ،الذي
وصل أمس إلى مسقط.
ً
ً
وسيناقش االجتماع ،الذي يستمر يوما واحدا ،موضوعات
تتصل بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في
مختلف المجاالت العسكرية.

ةديرجلا
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بوشهري :تطوير البنية التحتية ضرورة للنمو االقتصادي

الجراح :عالقاتنا مع السعودية
عميقة في مختلف المجاالت رعت الحفل التكريمي السنوي لمعهد الخرسانة األميركي

بحث تبادل الخبرات األمنية مع المملكة

أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح أمس االول عمق العالقات بين الكويت والمملكة العربية
السعودية في مختلف المجاالت.
جاء ذلك في بيان صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بـ«الداخلية» عقب استقبال الجراح رئيس جامعة األمير
نايف العربية للعلوم األمنية بالسعودية الدكتور عبد المجيد
البنيان ،الــذي يقوم بزيارة رسمية للبالد لالطالع على أحدث
المناهج النظرية والعلمية في المجال األمني والدورات التدريبية
لصقل رجال األمن.
ووفقا للبيان ،فقد تم التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون
المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات مع جامعة نايف العربية
«التي تعد منارة عربية في الدراسات والبحوث األمنية».
من جانبه ،أشاد الدكتور البنيان بالمستوى المتميز للمناهج
التعليمية والتدريبية للعسكريين والمدنيين في الكويت ،مؤكدا
حــرص السعودية على تبادل الخبرات والمعلومات مع وزارة
الداخلية الكويتية بغية ترسيخ األمن.
حـضــر الـلـقــاء وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق ع ـصــام الـنـهــام
والوكيل المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات اللواء
ماجد الماجد والوفد المرافق للضيف.

●

وزيرة األشغال متوسطة الحضور في حفل معهد الخرسانة
المؤسسات العلمية والمهنية
وال ـم ـن ـظ ـمــات الـ ــرائـ ــدة عــالـمـيــا
اه ـت ـم ــت ب ـص ـنــاعــة ال ـخــرســانــة
وتـ ـط ــوي ــره ــا وعـ ـم ــل األبـ ـح ــاث
العلمية التي من شأنها مواكبة
ال ـ ـع ـ ـصـ ــر وم ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــراتـ ــه ،ف ـي ـمــا
ي ـت ـع ـلــق ب ـص ـن ــاع ــة ال ـخ ــرس ــان ــة
واستخداماتها.
وأض ــاف ــت« :ان ـن ــا حــريـصــون

ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر وت ـن ـم ـيــة ق ـ ــدرات
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـم ـج ــال
ا لـمـهـنــي ،وتثقيفهم فــي مجال
صناعة الخرسانة ،إضافة إلى
أن الحكومة حريصة على دعم
مثل هذه األنشطة ،وما تساهم
فيه من خدمة وتنمية للبالد».
من جانبه ،ذكر رئيس معهد
الـخــرســانــة سـعــود العتيبي أن

الـمـعـهــد األم ـيــركــي للخرسانة
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة مـ ـهـ ـنـ ـي ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة،
ت ـه ــدف إل ــى تـشـجـيــع الـتـطــويــر
التكنولوجي والكفاء ة التقنية
ف ـ ــي ال ـت ـص ـم ـي ــم واإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاءات
المرتبطة بالخرسانة.
وأوض ـ ــح الـعـتـيـبــي أن «ه ــذه
االحـتـفــالـيــة خــاتـمــة ألنشطتنا
الـسـنــويــة ،حيث نـقــدم الجائزة

األولى لمشروع متميز من حيث
الـتـصـمـيــم والـتـنـفـيــذ واالدارة،
وذل ـ ـ ــك لـ ــم ي ـك ــن ل ـي ـت ـح ـقــق ل ــوال
تضافر جهود المشاركين فيه
وإبداعهم» ،مضيفا أن «الجائزة
ال ـث ــان ـي ــة ن ـقــدم ـهــا لـلـشـخـصـيــة
المتميزة ،وتمنح لمن قدم خالل
مسيرته عطاء متميزا وابداعا
مشهودا».

«السالل الرمضانية» تحت مجهر «الشؤون» لضبط توزيعها

األسر المنتجة تعرض منتجاتها بـ «التعاونيات» في رمضان
●

جورج عاطف

كـ ـش ــف الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون قطاع التعاون في وزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
ش ـع ـي ــب ،ع ــن «إصـ ـ ـ ــدار تـعـمـيــم
إداري بتكليف مراقبي الوزارة
ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة

ب ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة م ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا
باألحكام والضوابط المنظمة
ل ـت ــوزي ــع الـ ـس ــال الــرم ـضــان ـيــة
خ ــال الـشـهــر الـفـضـيــل» ،الفتا
إلـ ـ ــى أن «هـ ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة أح ــد
أنواع المهرجانات التسويقية
التي يجوز إقامتها من جانب
ال ـج ـم ـع ـيــات ،شــري ـطــة م ــراع ــاة

الضوابط والشروط القانونية
والمحاسبية المنظمة لها».
وقـ ــال شـع ـيــب ،ف ــي تـصــريــح
أم ـ ـ ـ ــس ،إن «ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـع ــاون
ي ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـثـ ـ ــب جـ ـ ـه ـ ــود
الجمعيات فيما يخص السالل
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
ً
سـنــو يــا للمساهمين ،لـمــا لها

تغيير مسمى «ملتقى الكويت الخيري»
اعلنت مديرة ادارة الجمعيات األهلية
فــي وزارة الـشــؤون االجتماعية منيرة
الكندري تغيير مسمى «جمعية ملتقى
الكويت الخيري» إ لــى «جمعية ملتقى
الكويت».
وقالت الكندري ،في تصريح لها خالل
حضورها واشرافها على الجمعيتين
العموميتين لـ «ملتقى الكويت» اللتين

عقدتهما أم ــس األول ،إن ه ــذا االع ــان
عن االسم الجديد تم بعد موافقة وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون واش ــرافـ ـه ــا ع ـل ــى عـمــومـيـتــي
الجمعية واقراره من االعضاء الحضور
بعد اكتمال النصاب القانوني.
وقــال إن «الجمعية ملتزمة بتطبيق
قـ ـ ــرارات وض ــواب ــط وق ــوان ـي ــن ال ـش ــؤون
الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـهــا كـجـمـعـيــة نـفــع عــام

ه ــد فـ ـه ــا تـ ـع ــز ي ــز االداء وا لـ ـمـ ـم ــار س ــة
لـلـعـمــل الـتـطــوعــي وت ــزوي ــده بـ ــاالدوات
ال ـع ـل ـم ـيــة والـ ـش ــراك ــة االك ــادي ـم ـي ــة بـيــن
القطاع التطوعي ومؤسسات التدريب
والــدراســات والتأهيل الفني واإلداري
لتخريج ك ــوادر عاملة مؤهلة فــي هذا
الميدان».

مـ ــن أه ـم ـي ــة ألنـ ـه ــا ت ـســاعــدهــم
عـلــى تـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم من
السلع األساسية خالل الشهر
الفضيل وبأسعار رمزية تخفف
األع ـبــاء الـمــالـيــة عــن كاهلهم»،
ً
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاوت ــا
فــي أسـعــارهــا مــن جمعية إلــى
أخ ـ ـ ــرى وفـ ـ ــق ال ـس ـي ــاس ــة ال ـتــي
يضعها مجلس اإلدارة ،وحسب
المواد والسلع التي تتضمنها،
على أن يتم خصم الـفــرق بين
الـسـعــر األص ـلــي وسـعــر السلة
مـ ــن م ـخ ـص ــص ال ـم ـه ــرج ــان ــات
الـ ـتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة طـ ـبـ ـق ــا لـ ـق ــواع ــد
محاسبية معمول بها وتحت
رقابة الوزارة».

ضوابط قانونية
وثـ ـ ـم ـ ــن شـ ـعـ ـي ــب «ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
ً
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــذولـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا م ــن
ال ـج ـم ـع ـي ــات ل ـت ـس ـل ـيــم ال ـس ــال
إل ـ ــى م ـســاه ـم ـي ـهــا ق ـب ــل ح ـلــول

شـهــر رم ـض ــان ،دون أن يــؤدي
ذلـ ــك إلـ ــى اإلضـ ـ ـ ــرار بــوضـعـهــا
المالي ،وفــي حــدود الضوابط
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـح ــاسـ ـبـ ـي ــة
الـمـقــررة بـهــذا ال ـصــدد» ،مبينا
أنه «من بين الضوابط موافقة
اللجنة المختصة بالجمعية
وتـصــديــق مـجـلــس اإلدارة في
ح ــدود الـمـخـصــص الـمــرصــود
ً
ل ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة» ،مـ ـش ــددا على
أن «ال ــوزارة تعمل على مراقبة
م ــدى ال ـت ــزام الـجـمـعـيــات بهذه
الضوابط ،وترصد أي مخالفات
حـ ـي ــالـ ـه ــا ،وسـ ـتـ ـق ــوم ب ـتــوق ـيــع
الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة وف ــق
ال ـقــانــون وال ـ ـقـ ــرارات المنظمة
للعمل التعاوني».

األسر المنتجة
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـش ــف ش ـع ـي ــب،
عـ ــن «س ـ ـمـ ــاح ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة لــأســر
ا لـمـنـتـجــة ب ـع ــرض منتجاتها

سلة أخبار
«المنابر» :نجاح فعاليات
«اليوم القرآني»

سيد القصاص

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
العامة وزيـ ــرة الــدولــة لشؤون
اإلس ـ ـكـ ــان د .جـ ـن ــان بــوش ـهــري
أن «ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـخ ــرس ــان ــة
وصناعتها تظهر في كل ما نراه
من إبداعات معمارية بأشكالها
الـفـنـيــة الـمـخـتـلـفــة وأحـجــامـهــا
وارتفاعاتها الشاهقة ،إضافة
الى تنمية البنى التحتية ،فهي
م ــن ال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـض ــروري ــة
ل ـت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـن ـم ــو
االقتصادي وتحسين مستوى
جــودة الحياة في مختلف دول
العالم».
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري ،خـ ــال
الـ ـحـ ـف ــل الـ ـتـ ـك ــريـ ـم ــي ال ـس ـن ــوي
لـمـعـهــد ال ـخ ــرس ــان ــة األم ـيــركــي
«فرع الكويت» ،والذي أقيم مساء
أمــس األول تحت رعــايـتـهــا ،إن

محليات

في الجمعيات التعاونية خالل
شهر رمضان ،لمساعدتهم على
تحقيق أرباح مرضية ،ومن ثم
تحويل أعمالهم إلى مشروعات
ً
م ـث ـمــرة» ،مـشـيــرا إل ــى أن «هــذه
المبادرة تحظى بدعم الوزارة،
إذ ت ـع ــد األسـ ـ ـ ــواق ال ـت ـعــاون ـيــة
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج وت ـ ـسـ ــويـ ــق
منتجات األســر ،بما يوفر لهم
فرص إلبراز مواهبهم».
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن «ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ل ـج ـن ــة
لمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة
ال ـت ـع ــاون (ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة)
لــوضــع نـظــام مــراقـبــة األسـعــار
فيما يخص السلع والبضائع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات،
لتمكين ا ل ـ ـ ــوزارة ،متمثلة في
قـطــاع ال ـت ـعــاون ،مــن المتابعة
اليومية لمؤشر تطور األسعار
والتدخل عند الضرورة لتعديل
األوضاع».

أعرب نائب رئيس مجلس
إدارة جمعية المنابر
القرآنية د .محمد الشطي،
عن سعادته بنجاح
فعاليات اليوم القرآني
األول للرجال لمراجعة
القرآن الكريم كامال والذي
نظمته جمعية المنابر
القرآنية السبت الماضي
بمسجد مريم الصباح في
منطقة بيان.
وأوضح الشطي ،في
تصريح ،أن « 18حافظا
تقدموا للمشاركة في
فعاليات اليوم القرآني ،وتم
اختيار  12منهم بعدما
اجتازوا المقابلة من جانب
لجنة التحكيم.

«النجاة»« :ابشروا بالخير »3
تفقدت أحوال األسر الفقيرة

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية تفاعل الجهات
والفئات المجتمعية كافة
مع حملة «#أبشروا_بالخير
 »3التي من المقرر انطالقها
يوم الجمعة األولى من شهر
رمضان المقبل.
وقال رئيس قطاع الموارد
واالعالم عمر الثويني،
في تصريح صحافي،
أمس« :لمسنا تفاعل
المؤسسات اإلعالمية
ورواد التواصل االجتماعي،
عالوة على تفاعل الشركات
والمؤسسات التجارية
ً
وبعض البنوك» ،متوقعا
أن تحظى الحملة الثالثة
بتفاعل قوي من أهل الخير.
وأضاف الثويني أن إدارة
الحملة قامت بزيارات
متوالية لمنازل األسر
المتعففة لتفقدها ،والتعرف
على أهم احتياجاتها.

برلمانيات
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مجلس األمة يكتفي بمناقشة استجواب الصالح دون
• تكليف «التشريعية» تعديل المادة  16من الالئحة الداخلية حتى بداية الدور المقبل
عقب جلسة ماراثونية ،أنهى مجلس األمة مناقشة استجواب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح المقدم من النائبين محمد هايف ومحمد
المطير ،دون مؤيدين أو معارضين ،ودون توصيات أو طلب
طرح ثقة.
وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة استجواب وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المقدم من النواب
عادل الدمخي ورياض العدساني ومحمد الدالل ،ليواصل
مناقشته حتى ساعة متأخرة من الليل.
وكان المجلس كلف في بداية الجلسة اللجنة التشريعية
باالطالع على االقتراحات المقدمة من بعض النواب لتعديل
مواد بالالئحة الداخلية خاصة المادة ( )16على أن تقدم
تقريرها في بداية دور االنعقاد المقبل كحد أقصى ،بناء على
رسالة النائب يوسف الفضالة.
وقال النائب عبدالله الرومي :ال يوجد أي ضمانة في الالئحة
الداخلية لتحصين عضوية مجلس االمة من اإلسقاط ،واليوم
نعيش فراغا تشريعيا.
فهد التركي ومحيي عامر

هناك
مالحظة على
المضبطة
بشأن أحد
األمور التي
تتعرض
للنائب العام
أطلب شطبها

الغانم

كالم البابطين
غير صحيح
بأننا لم
نمكنه من
التحقيق في
الحيازات
الزراعية

خورشيد

هناك من ال
يريد لتقرير
الحيازات
الزراعية أن
يخرج وأنا
أرفض ذلك

البابطين

اف ـت ـت ــح رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ــرزوق الـغــانــم الجلسة الـعــاديــة
الـ ـ ـم ـ ــدرج ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـمــال ـهــا
اسـتـجــوابــا نــائــب رئـيــس ال ــوزراء
وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء أنـ ــس ال ـص ــال ــح ،ووزيـ ــر
اإلع ـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
الـ ـشـ ـب ــاب م ـح ـم ــد ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،فــي
الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ،بـ ـع ــد أن
رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال
النصاب ،وتال األمين العام أسماء
الحضور والمعتذرين والغائبين
عن اجتماعات اللجان خالل الفترة
الماضية.
وفــي نقطة نـظــام ،قــال النائب
عــدنــان عبدالصمد :فــي الجلسة
ال ـم ــاض ـي ــة تـ ــم ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
لجنة جديدة للتحقيق في تزوير
الـ ـجـ ـن ــاس ــي ،وأنـ ـ ــا واف ـ ـقـ ــت عـلــى
تشكيلها برفع اليد ،لكن وسائل
التواصل واإلعالم خالفت الحقيقة
وجعلتني ضمن غير الموافقين،
وهناك من نشر أسماء بعضهم لم
يكونوا في الجلسة اساسا ،وهذا
الموضوع طرح لإلساءة للوحدة
الوطنية.
وأضاف عبدالصمد" :نعرف من
وراء هذه القضايا ،وما حصل في
أجهزة اإلعالم افتراء وكذب ،فهل
يعقل ان رئيس مجلس االمة الذي
تبنى الـمــوضــوع منذ عامين لم
يطرح اسمه؟".
ورد الغانم :تم التصويت على
اقتراحين ،وأنا صوت مع الطلب
بالموافقة ،ونشر األسماء مشكلة
أخــاق ال أسيطر عليها ،وطلبنا
من وسائل التواصل تحري الدقة.
ثم دخل النائب بدر المال على
ال ـخــط قــائــا :مــا حـصــل مــوجــود
في المضبطة ،ونحن آثرنا قضية
تــزويــر الجناسي ،وإذا كــان البد
من معرفة االسماء التي صوتت
في قضية تزوير الجناسي فلتتم
االستعانة بكاميرات المجلس.
وع ـق ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـغ ــان ــم على
كــامــه ق ــائ ــا" :غ ـيــر صـحـيــح ،أنــا
قمت بإثارتها من عامين ،وأؤكد
أن مــا ذكــر فــي وســائــل التواصل
غير صحيح" ،وأضــاف أن "هناك
م ــاح ـظ ــة ع ـل ــى ال ـم ـض ـب ـطــة ج ــاء
فيها أح ــد األم ــور الـتــي تتعرض
للنائب العام أطلب شطبها ،وتمت
الموافقة ،وصادق المجلس على
مضابط الجلسة السابقة".
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب صـ ـ ــاح
خ ـ ــورشـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ــي نـ ـقـ ـط ــة ن ـ ـظـ ــام،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن م ــا يـ ـح ــدث فــي
اج ـت ـمــاعــات ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة
سري" ،وفوجئت بأن عبدالوهاب
الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن يـ ـعـ ـل ــن ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي أنــه لــم يمكن مــن تقرير
ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة ونـقـلــه ذلــك
ل ـم ـس ـت ـج ــوب ــي وزي ـ ـ ـ ــر االع ـ ـ ـ ـ ــام"،
مضيفا" :أنا أؤكد انه كان مسافرا
عند إنجاز التقرير".
ورد البابطين" :ال أحتاج إلى
التذكير بــأن اجـتـمــاعــات اللجان
سرية ،واألوراق التي أعلنت عنها

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق في الجلسة

جانب جلسة مجلس األمة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ل ـي ـســت ض ـم ــن مـ ـح ــاور مـنــاقـشــة
الـحـيــازات ،وعــدم حـضــوري ألني
كنت في مهمة رسمية ،وبلغت عن
االجتماع قبل  48ساعة".
وش ـهــدت الـجـلـســة سـجــاال في
هــذه األثـنــاء بين النائبين ،وقــال
ال ـب ــاب ـط ـي ــن" :هـ ـن ــاك م ــن ال يــريــد
ل ـت ـقــريــر ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة أن
ي ـخ ــرج ،وأنـ ــا أرفـ ــض ذل ــك والب ــد
أن يخرج".
وذكـ ـ ــر رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة األمـ ـ ــوال
العامة عمر الطبطبائي" :حصل
ب ـي ـن ــي وبـ ـي ــن ص ـ ــاح خ ــورش ـي ــد
اتصال على كالم البابطين حول
ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة ،والـتــدقـيــق
الي ـ ــزال مـسـتـمــرا ،ول ــم ت ـخــرج أي
ورقة أو مستند من لجنة حماية
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وه ـ ـن ـ ــاك ش ـخ ـص ـيــات
وم ـس ــؤول ــون سـنـسـتــدعـيـهــم في
اللجنة".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ــورشـ ـ ـي ـ ــد أن "كـ ـ ــام
البابطين غير صحيح بأننا لم
نمكنه من التحقيق في الحيازات
ال ــزراعـ ـي ــة" ،وقـ ــال ال ـغ ــان ــم" :لـنـلــم
الموضوع وصلوا على النبي" ،في
وقت قال النائب خالد الشطي إن
"ما يحدث في الحيازات الزراعية
يشيب له شعر الولدان ،وأحدهم
يقول اعطوني ثالث مزارع ألغير
مضمون التقرير".
وتـ ــابـ ــع الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن" :خ ـي ـب ــوا
ظني واخــرجــوا التقرير الخاص
بالحيازات الزراعية خالل شهر"،
ورد خــورش ـيــد" :م ــا ه ــذا ال ـكــام:
خـيـبــوا ظ ـنــي ،وم ــن ه ــذا القبيل،
م ــا ي ـج ــوز ه ــذا الـ ـك ــام ،ليحضر
البابطين للجنة ويرى العمل".

بند الرسائل
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس الـ ـ ــى بـنــد
الرسائل الواردة ،والمدرج عليها
 ٥رسائل.
وكــان أول المتحدثين في بند
الــرســائــل الـ ــواردة عــاشــور ،حيث
أكــد أن قضية محالت المباركية
البد أن تحل خاصة مع توجيهات
رئيس الوزراء ،لكن الشركة قامت
بإخالء عــدد من المحالت ،وهذه
مــأســاة ستكررها وزارة المالية
من خالل طرح سوق السالح والزل
للشراكة وهذه كارثة.
وأض ـ ــاف 3.5" :مــايـيــن ديـنــار
سنويا إيــرادات إيجارات محالت
المباركية فــي وقــت تعاني أسر
أصـ ـح ــاب ال ـم ـح ــات وال ـح ـكــومــة
توزع األموال يمينا وشماال واهل
الكويت اولى.
وأكـ ـ ــد أن ق ـض ـيــة ك ـب ـي ــرة ع ــدم
سماح البنوك للعسكريين البدون
بتسلم رواتبهم وهم يدافعون عن
أرض البالد ،ورواتبهم تصدر من
الدفاع ،فكيف يمنع البنك المركزي
صرفها بناء على قرارات الجهاز
ال ـم ــرك ــزي" ،وإذا ل ــم ي ـب ــادر وزي ــر
المالية بصرفها بعيدا عن الجهاز
ال ـم ــرك ــزي ،وإذا ل ــم ت ـحــل قضية
ال ـم ـبــارك ـيــة فـسـيـكــون ل ــي مــوقــف

سياسي ،فما يحدث ظلم".
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الـ ـكـ ـن ــدري أن هـ ـن ــاك تـ ــأخـ ــرا فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي س ـعــد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه والـ ـمـ ـط ــاع وص ـب ــاح
األحمد ،وستحدث كارثة ،والوزير
ال ـم ـع ـنــي يـ ـق ــول إن هـ ـن ــاك لـجـنــة
ل ـب ـحــث ال ـم ـع ــوق ــات مـ ــن مـجـلــس
الوزراء ،لكنها لم تنته من عملها،
وهذا ايضا كالم وزير الخدمات،
والـحـكــومــة تتحمل الـمـســؤولـيــة
ك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ،وسـ ـ ـن ـ ــرى الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـحـكــومـيــة تتعطل أك ـثــر وأك ـثــر،
ووزيـ ــرة اإلس ـكــان الب ــد ان تــدافــع
عن موقفها.
أم ـ ــا ال ـن ــائ ـب ــة صـ ـف ــاء ال ـهــاشــم
فــأكــدت أن هيئة الـشــراكــة فشلت
ف ــي ادارة ك ــل ال ـم ـل ـفــات وت ـنــاوب
عليها اشخاص فيهم سوء ادارة،
وبـ ـ ــا ان ـ ـجـ ــاز وكـ ـ ــل م ـشــاري ـع ـهــم
مرفوضة مــن دي ــوان المحاسبة،
ومـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة
سيتكرر في سوق السالح والزل
وكــل االمــاكــن الـتــراثـيــة ومـشــروع
النفايات الصلبة "بــوقــة " كبرى
فضال عن مشروع المترو المكتظ
بالمخالفات.
وش ـ ــددت ال ـهــاشــم ع ـلــى ان ما
ي ـح ــدث ف ــي م ـنــاطــق الـ ـع ــزاب في
ال ـش ـع ــب وب ـن ـي ــدال ـق ــار وخ ـي ـطــان
كارثة عبارة عن مخدرات وخراب
ودع ـ ـ ــارة وغ ـي ــره ــا م ــن الـمـنــاطــق
االخــرى وخدم يستخدم للدعارة
من قبل وافدين في مناطق العزاب
وعلى وزير الداخلية التحرك.
فــي وقــت قــال النائب ،عبدالله
ال ـك ـن ــدري :ه ـن ــاك تـعـمــد م ــن قبل
الـحـكــومــة لـعــدم ازال ــة المعوقات
امام االراضي االسكانية واليوجد
تـ ـع ــاون ح ـك ــوم ــي ب ـي ــن االس ـك ــان
والــوزارت االخــرى ،مشيرا الى ان
المشكلة مستمرة وحلم الكويتي
بــال ـس ـكــن ل ــن ي ـت ـح ـقــق وم ـط ـلــوب
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون الـ ـخ ــاص على
ال ـمــاك الــذيــن يــؤجــرون لـلـعــزاب،
ومـ ـع ــان ــاة اهـ ــل خ ـي ـط ــان ك ـب ـيــرة،
والبد من طرد العزاب من المناطق
السكنية.
وكـ ـش ــف ع ــن ان هـ ـن ــاك وزي ـ ــرا
ســاب ـقــا قـ ــام ب ـش ــراء عـ ـم ــارات في
الرميثية إلس ـكــان ال ـعــزاب فيها،
فماذا يعني هذا االمر؟
أما النائب احمد الفضل فأكد
أن وزي ـ ــر ال ـب ـلــديــة اب ـل ـغــه انـ ــه تم
رصـ ــد م ـســاكــن ال ـ ـعـ ــزاب ،وسـيـتــم
ق ـط ــع الـ ـتـ ـي ــار ع ـن ـه ــم ،والب ـ ــد مــن
انجاز المدن العمالية في الجهراء
والـصـبـيــة وال ـم ـطــاع وال ـخ ـيــران
وال ــوزي ــر ال ـج ـبــري ق ــال ان هـنــاك
ست مــدن ،واقــول :لماذا لم تنجز
هـ ــذه الـ ـم ــدن؟ ول ـص ــال ــح م ــن يتم
تــأخـيــر ه ــذه ال ـم ـشــاريــع؟ وأطـلــب
مــن الـ ــوزراء الــدخــول فــي مناطق
العزاب ليروا الهول ،فهناك عالم
اخر تحت القانون.
الــى ذل ــك ،قــال النائب عبدالله
الرومي ان رسالة يوسف الفضالة
ب ـشــأن مـكـتــب الـمـجـلــس والـنـظــر

قرارات الجلسة
• كلف المجلس اللجنة التشريعية باالطالع على االقتراحات
المقدمة مــن بعض أعـضــاء مجلس األم ــة لتعديل بعض مــواد
الالئحة الداخلية خاصة المادة ( )16على أن تقدم تقريرها في
بداية دور االنعقاد المقبل كحد أقصى.
• ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون
فيها مناقشة التصريحات الحكومية بموعد االنتهاء من إزالة
المعوقات والبدء في توزيع األراضي على المواطنين في مشروع
جنوب سعد العبدالله.
• وافــق المجلس ايـقــاف الحكومة لمشروع الشراكة لسوق
الــزل وســوق الـســاح لحين البت فــي االقـتــراح بقانون بإضافة
مــادة جديدة إلــى القانون رقــم  116لسنة  2014بشأن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة
التشريعية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خالل أسبوعين.
• وافق المجلس على تكليف الحكومة تزويد المجلس ببيان
حول اإلجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة
تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خالل شهر.

وافقت على
تشكيل لجنة
تحقيق جديدة
في الجناسي
المزورة
برفع اليد
لكن وسائل
التواصل
واإلعالم
خالفت
الحقيقة
وجعلتني
ضمن غير
الموافقين

عدنان عبدالصمد

المعتذرون
وزير الدفاع
طالل الجالل

حضور نسائي في الجلسة

فــي االق ـتــراحــات مخالفة لالئحة
ال ــداخ ـل ـي ــة وكـ ـ ــان الـ ـمـ ـف ــروض ان
ت ـك ـلــف ال ـت ـشــري ـع ـيــة الـبــرلـمــانـبــة
والغانم يقول اتفق معك بان تكلف
الـتـشــريـعـيــة ،ورد الـشـطــي قــائــا:
الم ــان ــع م ــن ال ـت ـك ـل ـيــف ،ن ـحــن مع
سد اي فــراغ تشريعي ،والالئحة
الــداخـلـيــة تـحـتــاج لـتـعــديــات في
عــدة م ــواد ،والـغــانــم يـحــدد بداية
دور االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد الـ ـ ـق ـ ــادم الن ـج ــاز
التقرير والشطي يوافقه الرأي.
وقــال النائب عبدالله الرومي:
اليــوجــد اي ضمانة فــي الالئحة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـت ـح ـص ـيــن ع ـضــويــة
مجلس االمة من اإلسقاط واليوم
نعيش فراغا تشريعيا.
ووافـ ـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ع ـلــى
تكليف اللجنة التشريعية دراسة
كل االقتراحات والبدائل بتعديل
الالئحة الداخلية.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـل ــه
ف ـ ـهـ ــاد ،قـ ــائـ ــا :البـ ـ ــد مـ ــن وجـ ــود
تـ ـعـ ـه ــد حـ ـك ــوم ــي واض ـ ـ ـ ــح ح ــول
انهاء المعوقات في مدينة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،وه ـن ــاك ات ـفــاق ـيــة مع
كوريا الجنوبية النجاز المدينة
خـ ــاصـ ــة ان ه ـ ـنـ ــاك ل ـج ـن ــة تـضــم
سبعة وزراء إلزالة المعوقات ،واذا
اليوجد تعهد فلتعتذر الحكومة
لـكــوريــا ،والـغــانــم يـقــول لـلــوزيــرة
بــوش ـهــري :ام ــا تــرديــن او كــوريــا
تروح كوريا.
وتــابــع عبدالله فـهــاد :اليوجد
اي ضمانة في الالئحة الداخلية
لتحصين عضوية مجلس االمة
من اإلسقاط واليوم نعيش فراغا
تشريعيا.
وفي السياق ،قال النائب مبارك
الحجرف :اذا لم تستطع الحكومة
ازال ـ ــة م ـعــوقــات س ـعــد الـعـبــدالـلــه
ف ـل ـي ـت ــم زح ــزحـ ـتـ ـه ــا ،وع ـب ــدال ـل ــه
الـكـنــدري يـقــول :فــي ظــل الصمت
الحكومي نحن لم نطلب صناعة
صاروخ.
وواف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
ن ـيــاب ـيــة ب ـش ــأن ت ـع ـهــد الـحـكــومــة

• اكتفى المجلس برد وزيــر المالية د .نايف الحجرف على
رسالة النائب صالح أحمد عاشور التي يطلب فيها أن يقوم
وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خالل البنك المركزي
بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة
إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم األمنية ،وذلك
بعد ان تحقق الغرض منها.
• وافق المجلس بدءا بالبنود االساسية للجلسة من التصديق
على المضابط وبنود الرسائل واألوراق الواردة وكشف الشكاوى
واإلحاالت ومن ثم انتقل لمناقشة االستجواب االول الموجه الى
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
انس الصالح ،ومن ثم االنتقال الى مناقشة االستجواب الثاني
الموجه لوزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
ثم المداولتين على القانونيين اللذين أقرا بمداولتهما األولى
في الجلسة الماضية على ان ترفع بعدها الجلسة دون عودة
المجلس الى الجلسة اليوم االربعاء.

بـتـحــديــد مــوعــد إلزال ـ ــة مـعــوقــات
مشروع سعد العبدالله االسكاني.
وقال النائب عدنان عبدالصمد
 :البــد للحكومة مــن الـغــاء العقد
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـم ـح ــات
المباركية.
وعقب الرئيس الغانم مشددا
ع ـلــى أن رس ــال ــة ص ــال ــح عــاشــور
مستحقة بشأن وقف تخصيص
سوقي الزل والسالح.
وتحدث وزيــر المالية نايف
ال ـح ـج ــرف ق ــائ ــا :ن ـح ـت ــاج ال ــى
تـ ـش ــري ــع ل ـت ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون116
لسنة  2014الخاص بالشراكة
حيث ان القانون لــم يفرق بين
االم ـ ــاك ـ ــن الـ ـت ــراثـ ـي ــة وغـ ـي ــره ــا،
والغانم يقول ان التعديل يجب
ان يحدد سقفا محددا لاليجار
وان تخرج االماكن التراثية من
هذا القانون.
وفــي الـنـهــايــة ،واف ــق المجلس
على رســالــة عــاشــور الـتــي يطلب
فيها من الحكومة وقــف مشروع
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ل ـ ـسـ ــوق الـ ـ ـ ــزل وس ـ ــوق
الـســاح لحين البت فــي االقـتــراح
ب ـق ــان ــون ب ــإض ــاف ــة م ـ ــادة جــديــدة
إلى القانون رقم  116لسنة 2014
ب ـش ــأن ال ـش ــراك ــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
العام والخاص المدرج على جدول
أع ـم ــال الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة وأن
تقدم اللجنة تقريرها عنه خالل
أسبوعين.
وقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة ن ــاي ــف
الحجرف ان البنك المركزي عمم
ع ـلــى ال ـب ـنــوك بــال ـس ـمــاح بـصــرف
رواتــب العسكريين البدون خالل
ستة اشهر ،وعقب عاشور قائال:
الي ـح ــق لـلـجـهــاز ال ـم ــرك ــزي وقــف
روات ـ ـ ــب ال ـع ـس ـكــري ـيــن وال ـق ـض ـيــة
ليست سـتــة اشـهــر وم ــن حـقــه ان
يصرف راتبه.
واض ــاف صــالــح عــاشــور :البد
ان يـ ـض ــاف الـ ـم ــدنـ ـي ــون الـ ـب ــدون
للعسكريين فيما يتعلق بصرف
روات ـب ـه ــم ووزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة يـقــول
الي ـم ـك ــن ان ن ـع ـمــل اال م ــن خ ــال

التعاون مع الجهاز المركزي وفقا
للقانون.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ــوزي ــر فهد
الشعلة :اللجنة الحكومية قطعت
شــوطــا طــويــا فــي حـصــر مــواقــع
العزاب المخالفة وسنقطع التيار
الكهربائي وسيتم تحديد الوقت
الـنـهــائــي لــانـتـهــاء مــن المشكلة
وسنوافي المجلس بتقرير كامل.
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ع ـ ــدن ـ ــان
ع ـبــدال ـص ـمــد ،ق ــائ ــا :ه ـنــاك طلب
اس ـت ـع ـجــال ل ـق ــان ــون الـ ـب ــدون من
 ٢٨نــائ ـبــا ل ــم يـ ــدرج ع ـلــى ج ــدول
االعمال ،وانت االخ الرئيس قلت ان
قضية البدون ستعالج ،والجهاز
الـمــركــزي يعتقد ان ــه الـكــل بالكل
في الكويت ،وهذا فيه تجاوز على
القوانين ،وأطلب من وزير المالية
ان يكون تنسيقه مع الجهاز في
اطار القوانين المرعية الموجودة،
وهناك قوانين اخترقت وديست
ب ــالـ ـق ــدم ب ـس ـبــب ت ــدخ ــل ال ـج ـهــاز
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة اوضـ ـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية،
وهناك امور شخصية وابتزاز من
بعض الموظفين.
وقــال الرئيس م ــرزوق الغانم:
بغض النظر عــن وجـهــات النظر
المختلفة يبقى الجهاز المركزي
فيه رجال افاضل.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب يــوســف
الفضالة :مع احترامي لالخ عدنان
عبدالصمد يقول ان هناك امــورا
شخصية خله يسمعنا .
مــن جانبه قــال النائب محمد
ه ــاي ــف ان وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ق ــال
فــي الجلسة الماضية نيابة عن
الحكومة انــه ليس لــديــه مشكلة
في ادراج القانون ومناقشته ولكن
ارى ان ــه ادرج اسـتـيـضــاحــا ولــم
يدرج القانون.
ورد الغانم بقوله :كان موجودا
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدون ،ول ـ ـكـ ــن ه ـن ــاك
م ـس ـت ـج ــدات م ـن ـه ــا اس ـت ـج ــواب ــك
ستقدم عليه.
وتـعـهــدت الحكومة بناء

ةديرجلا
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برلمانيات

مؤيدين أو معارضين ...واستجواب الجبري إلى الليل
• هايف« :الفتوى والتشريع» دولة في بطن الدولة • المطير :ديدن الحكومة هو إرضاء النواب وقواعدهم

الغانم وزحمة منصة الرئاسة
على رسالة الفضل بتزويد
المجلس ببيان حــول اإلج ــراءات
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والجهات المختصة تجاه ظاهرة
سكن العزاب في المناطق السكنية
وذلك خالل شهر.

بند االستجوابات
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس الـ ـ ــى بـنــد
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات وال ـ ــوزي ـ ــر ان ــس
الصالح اعلن جاهزيته لصعود
المنصه بقوله انا جاهز العتالء
ا لـمـنـصــة ر غ ــم ان المستجوبين
لـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـج ـ ــاوب ـ ــوا مـ ـ ـع ـ ــي بـ ـش ــان
استيضاحي ،وطـلــب مــن الغانم
تنبيه المستجوبين بعدم التحدث
باي شي خارج المحاور.
واعلن الــوزيــر محمد الجبري
ك ــذل ــك ج ــاه ــزي ـت ــه ل ــاس ـت ـج ــواب
بالقول :بعد التوكل على الله انا
جاهز العتالء المنصة.
ون ـ ـ ــوه الـ ـغ ــان ــم بـ ـ ــان ال ـج ـل ـســة
سـتـسـتـمــر ح ـتــى ال ـف ـجــر وال ـي ــوم
االربـعــاء ال توجد جلسة على ان
ي ـكــون جـ ــدول االع ـم ــال كــالـتــالــي:
اس ـت ـج ــواب ــا ال ــوزي ــري ــن ال ـصــالــح
والـ ـجـ ـب ــري ثـ ــم ق ــان ــون ــا ال ـس ـجــل
العيني والغش التجاري.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس مـ ـن ــاقـ ـش ــة
اسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـص ــال ــح فـ ــي ت ـمــام
الساعة  ١١:٢٠من ظهر أمس.
وب ـ ــدأ الـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد هــايــف
مرافعة المستجوبين للوزير انس
الصالح قائال إن الوزير الصالح
عليه تحمل المسؤولية السياسية
ف ــي ع ـم ـلــه ،وال ـظ ـلــم ظ ـل ـمــات يــوم
القيامة ،خاصة اولــي القربى من
خالل ظلم المسؤول للمواطنين.
وأضاف هايف« :ما وقع على
المتقدمين للوظيفة في الفتوى
والتشريع ظلم شنيع ،وتحطيم
ل ـل ـك ـفــاءات ،وم ـص ــادرة للحقوق،
وكـ ــوادر وطـنـيــة نــاجـحــة تتخرج
وت ـ ـت ـ ـقـ ــدم ل ـل ـع ـم ــل فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــوى
وال ـت ـش ــري ــع وي ـق ـب ــل م ــن ه ــم اق ــل
منهم».
وأوض ــح « :كــان مــن المفترض
على الوزير الصالح أن يقبل أوال
الحاصلين على الدرجات العليا
الذين تخرجوا من جامعة الكويت
ثــم ينظر فــي االس ـت ـث ـنــاءات ،لكن
ال ــوزي ــر ال ـصــالــح ع ـمــل بــالـعـكــس
وقـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــات ،فـ ـ ــي ح ـيــن
صودرت حقوق المتميزين وقبل
الذين هم ادنى».
وت ــاب ــع« :إن واس ـط ــات الـنــواب
ثـقــافــة سـيـئــة أصـلـتـهــا الحكومة
م ــن خـ ــال ربـ ــط م ـصــالــح ال ـنــاس
بواسطة النواب ،وأقول واألخ أبو
صـبــاح مــوجــود (ويـقـصــد رئيس
ال ـ ـ ــوزراء) إن الـتــوظـيــف يـجــب أال
يخضع للمحاصصة بل لمعيار
الكفاءة».
وأكــد هــايــف أن الخطر يحدق
ب ــالـ ـك ــوي ــت ف ـ ــي سـ ـي ــاس ــة ق ـب ــول
م ــن ه ــم ادنـ ــى عـلـمـيــا وتحصيال
ويـ ـتـ ـص ــدرون الـ ـي ــوم ال ـم ـنــاصــب

ً
هايف متحدثا

القيادية ،بينما يرفض المتميزون
و»الفتوى» عند الصالح يعيشون
في عالم آخر ال يردون على ديوان
المحاسبة واليعتبرون ابدا.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد قـ ــائـ ــا « :ديـ ـ ـ ــوان
المحاسبة يؤكد عدم رد الفتوى
وال ـت ـش ــري ــع ع ـل ــى انـ ـتـ ـق ــاده ل ـهــا،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـعـ ـق ــود
الخاصة بسكن الموظفين وأعمال
ال ـل ـجــان ف ـضــا ع ــن ع ــدم اعـتـمــاد
الـهـيـكــل التنظيمي وع ــدم اج ــراء
ال ـ ـجـ ــرد الـ ـسـ ـن ــوي وك ــأنـ ـه ــا غـيــر
معترفة ب ــدور ال ــدي ــوان» ،مشيرا
الى ان «الفتوى والتشريع» دولة
فـ ــي بـ ـط ــن دول ـ ـ ـ ــة ،وال تـ ـ ــرد عـلــى
م ــاح ـظ ــات ال ـم ـحــاس ـبــة ،وه ـنــاك
ظلم كبير للكفاءات الذين يعملون
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وي ــوج ــد ألـفــا
موظف بال بصمة وال حضور وال
انصراف وكأن الهجانة تتكرر في
المحافظات .ورفع الغانم الجلسة
ربع ساعة لصالة الظهر.

استئناف الجلسة
واس ـ ـتـ ــأنـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـل ـســة
ع ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدري جـ ـلـ ـس ــة
االستجواب وهو يدعو االعضاء
للحضور ليكتمل النصاب بقوله:
امامنا يوم طويل.
واكـمــل محمد هايف مرافعته
بقوله :اجابة عن سؤال البابطين
ع ــن عـ ــدد ال ـمــوظ ـف ـيــن الـعــامـلـيــن
فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى ل ـش ــؤون
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات  ١٨٧٢وك ـ ـ ــان ه ــذا
فـ ــي  ٢٠١٨وات ـ ــوق ـ ــع انـ ـه ــا زادت
االن ،وال ـغــريــب ان ال ــوزي ــر يـقــول
اليــوجــد هيكل تنظيمي لشؤون
المحافظات ،وهناك تناقض في
اجــابــة الــوزيــرعـلــى خــاف مــا هو
موجود.
وأض ـ ــاف هــايــف ان االج ــاب ــات
عـ ـ ـش ـ ــوائـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــن يـ ـجـ ـي ــب عــن
االس ـئ ـلــة لـيــس ال ــوزي ــر ان ـمــا احــد
المستشارين الوافدين بمجلس
الــوزراء ،وديــوان المحاسبة اورد
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــاح ـظ ــات بـشــأن
مجلس المحافظات.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع بـ ـ ـق ـ ــول ـ ــه :ارجـ ـ ـ ـ ــو ان
ي ـج ـي ـب ـن ــي الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ع ـ ــن س ـبــب
ت ــرم ـي ــم مـ ــدرسـ ــة ال ـم ـحــاف ـظــات
لمدة عامين واخطر التجاوزات
حدثت في المحافظات وموظفو
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ي ـ ـ ــداوم ـ ـ ــون،
وب ـع ـض ـهــم اخ ـب ــره ــم انـ ــه يــريــد
ان يـ ــداوم ويـحـلــل مـعــاشــه لكن
ال ــوزي ــر ل ــم ي ـقــم بـمـســؤولـيــاتــه،
واغلب من تم تعيينهم جــاء وا
بالترضيات.
وق ــال هــايــف :هـنــاك ت ـجــاوزات
ف ــي ه ـي ـئــة االت ـ ـصـ ــاالت ،وفـ ــي رد
ال ــوزي ــر عـلــى الـنــائــب بـيــن ان ــه تم
استثناء البعض من شرط الخبرة
ضمنهم رئيس قسم ،وهذا الكالم
لـيــس صـحـيـحــا ،فليس مــن حقه
االس ـت ـث ـن ــاء م ــن ش ــرط ــي ال ـخ ـبــرة
والمؤهل ،وخلينا نسلم ان الوزير
استثنى واح ــدا فقط لكن ديــوان

متابعة المبارك والخالد للجلسة
الـمـحــاسـبــة ق ــال ان ــه تــم استثناء
 ٣رؤس ـ ــاء ق ـطــاعــات م ــن االرب ـع ــة
ويبلغ عدد مدراء الهيئة  ١٥مديرا
تــم استثناء  ،٩وهــو مــا يــؤكــد ان
االص ــل هــو االس ـت ـث ـنــاء ،والــوزيــر
يعيش فــي عــالــم اخ ــر ويستثني
ع ـل ــى ك ـي ـف ــه ،وال ـع ـم ـل ـي ــة صـ ــارت
فوضى ،والوزير الصالح حسباله
الهيئة شركة يستثني على كيفه
حيث تــم التعاقد مــع موظفة من
الجنسية الكندية لما لها من باع
وخبرة تجاوزت  ٣٠سنة ،وصرف
لها  ٥االف دينار مكافأة شهريا،
وتعذروا بعدم وجود هيكل عندما
سألهم الديوان عن هذا المبلغ.
وت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاءل ه ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــف :ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا
متمسكون بالكندية بعد مالحظة
ديــوان المحاسبة الــى االن؟ وهل
ال يوجد مــن يحل محلها؟ وهــذا
تجاوز واضح من الصالح.
وقال :وجهت سؤالين للوزير،
ولم يرد على اسئلتي ،ولم يعترف
بــالـســؤال كليا ،فلم يقل انــه غير
دستوري او يطلب تأجيله ،وعدم
رده ي ـع ـنــي ان ذات ت ـع ــاو ن ــه مع
ديوان المحاسبة هو تعاونه مع
النواب ،والحياة لمن تنادي ،وال
ادري اذا كان معترفا بمؤسسات
الدولة او غير مكترث بها.
وزاد هــايــف ان اجــابــة الــوزيــر
الصالح عن  ١٩موظفا في قطاع
الناطق الرسمي غريبة ،فما هو
قطاع الناطق الرسمي؟ وما دوره؟
ف ـلــم ن ــر ولـ ــم ن ـس ـمــع ع ـنــه شـيـئــا،
وحـمـلــت اجــابـتـيــن احــداه ـمــا ٢٤
موظفا واخرى  ١٩موظفا ،ونريد
مـعــرفــة ال ــدور الـمـطـلــوب مــن هــذا
القطاع.
وتابع :لماذا وضعتم مراقبي
شــؤون التوظف وديــوان الخدمة
ف ــي ظ ــل ك ـثــرة االس ـت ـث ـن ــاءات من
الـ ــوظـ ــائـ ــف االش ـ ــراف ـ ـي ـ ــة؟ ه ـن ــاك
نحو  ٩٠تظلما بــاالمــانــة العامة
ب ـس ـب ــب الـ ــوظـ ــائـ ــف االشـ ــراف ـ ـيـ ــة،
فلماذا وصلت لهذه الدرجة؟ لدي
البيانات لكن االسماء لن انشرها،
وادعو النواب لمن يرغب االطالع
عليها.
وق ــال هــايــف :نــؤكــد ت ـجــاوزات
الوزير الصالح بالفتوى ،والوزير
الصالح لديه اكثر من  ٢٤قطاعا
ال يستطيع ر بـمــا حتى قراء تها
من كثرتها
ويـفـتــرض ان يـنـصــر الـصــالــح
ال ـم ـظ ـلــوم ـيــن وال ي ـح ـطــم اح ــام
الشباب وأكتفي بهذا القدر.
وان ـت ـهــى ه ــاي ــف م ــن مــرافـعـتــه
االولى مستغرقا  ٢٠دقيقة فقط.

دعوة المظلوم
ويستكمل المطير قائال :اتقوا
الظلم ،فإن الظلم ظلمات ،ودعوة
المظلوم مستجابة حتى لو كان
كافرا ،كما بين رسولنا،
واشعر ان كل نائب ماخذ قراره
ق ـب ــل دخ ـ ــول الـ ـق ــاع ــة ،وهـ ــو ك ــام
معلن ،فقالت الهاشم :هناك وزير

بيتم واخر بيمشي ،وال نعلم شنو
نوع الصفقات.
وقــال المطير للهاشم :توكلي
على الله ،والهاشم ترد :سنتصدى
لك يا حرامي ،وتبي توقف احترم
نفسك ،والمطير يــرد :هــذا دورك
مو مشكلة ،والكل يعلم الظلم الذي
وق ــع عـلــى م ــن ت ـص ــدوا للتعيين
ف ــي ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع ،وهـنــاك
 ٩٠٠م ـت ـقــدم ،وه ـن ــاك م ــن لــديـهــم
المؤهالت ولم يقبلوهم من اجل
ان يفيدوا هاالشكال ،والهاشم ترد
مجددا :اقلب ويهك.
وق ــال الـمـطـيــر :دورك مـعــروف
بـتـخــريــب االس ـت ـجــوابــات الحقة،
والـ ـه ــاش ــم ت ـ ــرد :ل ـي ــش ت ـت ـحــرش
«قلعته» وتبي نحترم رأيك احترم
اراء االخرين.
وت ــاب ــع الـمـطـيــر :مــن يـقــول ان
طرح الموضوع قضية سياسية
وفــي ظلم ،لتقاطعه الهاشم :الله
يهديك ويصلحك ،والشرهة على
مــن قــاعــد كـعــه لـلـســاعــة الــواحــدة
ويشيشه.
وقـ ــال الـمـطـيــر ان المتقدمين
حصلوا على درجــات عالية ،ولم
يتم قبولهم وعندما رأيــت كمية
م ــا وص ـل ـنــي م ــن ش ـك ــاوى طلبت
ت ــزوي ــدي ب ـمــن ت ـق ــدم ولـ ــم يـقـبــل،
وتقديره جيد جدا وما فوق ،وما
حصلته  ١١٤واجتازوا المقابالت
الـ ـتـ ـح ــري ــري ــة وت ـ ــم رفـ ـضـ ـه ــم فــي
الشفوية ا لـتــي تحبك لمثل هذه
االمور.
محمد المطير :ديدن الحكومة
ه ــو ارضـ ـ ــاء الـ ـن ــواب وق ــواع ــده ــم
وليسقط في «الفتوى والتشريع».
وضرب المطير مثال قال فيه:
كاد المريب ان يقول خدوني وهو
وزيــروي ـع ـلــم وي ـقــول فـتـحــت بــاب
التظلمات ،وهذا ديدن الحكومة،
وعدد المحامين بالفتوى  ٤٠٠او
 ٥٠٠ومن تم قبولهم تقريبا ذات
العدد ،وال تحتاج الفتوى الى بيئة
صحيحة وسليمة للعمل.
وأضاف :ما يصير ليس عمال
مــؤس ـس ـيــا وانـ ـم ــا وض ـ ــع ع ـشــرة
ب ـغ ــرف ــة ،واذه ـ ـبـ ــوا الـ ــى ال ـخ ـب ــراء
لـتــروا كيف قاعدين ،وشــراء ذمم
الـ ـمـ ـع ــام ــات اصـ ـب ــح عـ ــن طــريــق
المعامالت.
وتـ ـس ــاءل ال ـم ـط ـيــر :ه ــل رأي ـتــم
ح ـ ــادث ال ـج ـيــش ال ـ ــذي ت ــوف ــي به
اثنان من الطلبة في عهد حكومة
الفساد؟
واضــاف ان حلم الشاب خدمة
البلد ،وان يكون ضابطا ،ويحمل
ش ـ ــرف ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ب ـ ـلـ ــده ،وه ــل
يعقل ان اثنين يموتان وثمانية
بالعناية المركزة؟
وتابع :هــذا تمرين وال عقاب؟
تـمــريــن ام اع ـ ــدام؟ ف ـهــذه سياسة
الحكومة توظف وتشتري النواب
وتـ ـسـ ـك ــت قـ ــواعـ ــدهـ ــم وعـ ـق ــب مــا
ي ــدش ــون تـعــاقـبـهــم ،وال ـل ــه ه ــؤالء
معلقون في رقابكم.
واش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـطـ ـي ــر ق ـ ــائ ـ ــا :مــا
الرسالة التي تريدون توجيهها

الصالح يسجل مالحظات «المستجوبين»

الغانم :استجواب المبارك إلى الجلسة المقبلة
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ت ـقــديــم ال ـنــائــب د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـنــدري
استجوابا موجها لسمو رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء ،مبينا ان ــه س ـيــدرج عـلــى جــدول
أعمال أول جلسة تالية .وقــال الغانم في
تصريح بمجلس األمة على هامش جلسة
امــس :تقدم النائب الكندري باستجواب
ل ـس ـمــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وقـمــت
باتخاذ كافة اإلجراءات الالئحية ،وأبلغت
سموه باالستجواب ،وسوف يدرج في أول
جلسة تالية.
مــن جهة أخ ــرى ،قــال الغانم :بالنسبة

ما يحدث
في مناطق
العزاب
بالشعب
وبنيد القار
وخيطان
كارثة

الهاشم

ال توجد
أي ضمانة
في الالئحة
الداخلية
لتحصين
عضوية
مجلس األمة
من اإلسقاط
ً
ونعيش فراغا
ً
تشريعيا

الرومي

لجلسة (امس) أخذت موافقة المجلس على
ترتيب بنود الجلسة ،موضحا ان المجلس
بــدأ بالبنود االســاسـيــة وهــي التصديق
على المضابط وبنود الرسائل واألوراق
الـ ـ ـ ــواردة وك ـش ــف ال ـش ـك ــاوى واإلح ـ ـ ــاالت،
ث ــم ان ـت ـقــل لـمـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب االول
الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس
الصالح.
واض ـ ـ ـ ــاف ان ال ـم ـج ـل ــس ي ـن ـت ـق ــل بـعــد
االنتهاء من االستجواب االول الى مناقشة
االستجواب الثاني الموجه لوزير اإلعالم

ل ـل ـج ـيــل الـ ـج ــدي ــد؟ اال ت ـت ـفــوقــوا!
المهم ان يكون هناك «جبيل» لكم
بــالـمـجـلــس لتعيينكم؟ هــل هــذه
س ـيــاســة الـ ـم ــوس ع ـلــى ال ـ ــروس؟
وهذا االمر ال يمكن ان يستقيم.
وق ــال المطير :اتمنى اذا فيه
حــد مـعــزم وبيعطيه الثقة يقول
لــه شـيــل الـظـلــم وان ـصــر اصـحــاب
التقديرات العليا الحاصلين على
جـيــد ج ــدا وم ــا ف ــوق ،وه ــذا هــدم
ل ــدول ــة ال ـم ــؤس ـس ــات ،ف ــا يــوجــد
مــؤس ـســة او وزارة تـمـشــي عــدل
حسب الدستور والقانون.
وأض ــاف :نحن دول ــة عسكرية
ام دستورية تمشي على أســس؟
والفوضى المنظمة بفعل فاعل،
وهل في الدولة المؤسسية يقدم
ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة وزارة
الـ ــدفـ ــاع؟ ل ــو هـ ــذه دولـ ـ ــة تـحـتــرم
الدستور ما تقعد الحكومة ساعة،
وهل هذا شغلك يا انس ما تدري
عن شيء!
وتابع :أحملكم المسؤولية يا
نواب االمة ،فهذا االمر ال يستقيم
واكـ ـ ـب ـ ــر خـ ـط ــر عـ ـل ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ان
تقدم وزارة الــدفــاع برنامج عمل
الحكومة ،متسائال :كيف تتنازل
دولـ ـ ــة ع ــن م ـشــاري ـع ـهــا ل ـل ــدي ــوان
االميري؟ وهذه المشاريع ليست
زيـنــة لمسند اإلمـ ــارة ،خصوصا
عندما يحدث بها فساد أو يموت
شخص بها فمن المسؤول؟
وقــال المطير «قسما بالله ما
هي زينة ان يقوم الديوان األميري
بــال ـم ـشــاريــع خ ـلــوه م ـن ــزه ،ولـكــن
لالسف نجدهم يتوسعون وبدون
الود على لجان المناقصات وما
شابه».
وقال المطير « ٥شركات متكررة
فــي الـحـصــول على المناقصات،
وأغلبها تحدث باألمر المباشر،
وف ــراس يحصل بــاألمــر المباشر
عـلــى مـنــاقـصــات الـ ــورود ،وعـنــده
م ــارد وض ــع فـلــوســه فــي  ٣بنوك
فاز بها».
وأضاف ان «الورود حق فراس
رغـ ـ ــم اعـ ـ ـت ـ ــراض عـ ـض ــوة بـلـجـنــة
المناقصات أكثر من مرة ،وكذلك
ال ـج ـه ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة ،ون ـ ـ ــدري ان

وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب مـحـمــد
الجبري ثم الى المداولتين على القانونين
اللذين أقرا بمداولتهما األولى في الجلسة
الماضية على ان ترفع بعدها الجلسة.
وفي سياق منفصل ،لفت الغانم خالل
الجلسة امس الى ان المجلس سيستمر
حتى فجر الـيــوم االرب ـعــاء ،لالنتهاء من
البنود الذي اخذ موافقة المجلس عليها،
وع ـل ـي ــه ل ــن ت ـك ــون هـ ـن ــاك ج ـل ـســة (الـ ـي ــوم
االربعاء).

المجلس مسيطر عليه ،لكن انتم
بذلك تهدمون دولة المؤسسات».
محمد المطير :نساء فاضالت
ف ـ ــي إ ح ـ ـ ـ ــدى اإلدارات ا ل ـت ــا ب ـع ــة
للصالح دخل عليهن المدير وشال
الكيبورد «بيكفخهم»
وقال المطير مخاطبا المجلس
«ودي اسمعكم تسجيال بالحادثة
هذه وانتم احكموا بعدها».
خ ـل ــف دم ـي ـث ـي ــر ل ـل ـم ـط ـيــر :فــي
أي م ـح ــور ه ـ ــذا ،وال ـم ـط ـيــر ي ــرد:
ب ــوم ـش ـع ــل «ان ـ ـتـ ــم ه ــام ــك م ـحــور
ومومحور انت خالص».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــر بـ ـع ــد ع ــرض
الهوشة بين المدير والموظفات
الذي يقول إلحداهن بالنعال وانت
غـيــر مــؤدبــة :ه ــذا لـيــس مسلسال
إنما حدث في مجلس الوزراء.
وأض ــاف قائال «لنفرض انهن
مـخـطـئــات ،فـهــل ه ــذا نـهــج كويت
ج ـ ــدي ـ ــدة؟ ومـ ـن ــذ اكـ ـت ــوب ــر ٢٠١٨
تقدمت بشكوى ولم يحدث شيء
حـتــى عــرفــوا أنـهــن تـحــدثــن معي
فقاموا بمساومتهن».
وق ـ ــال ال ـم ـط ـيــر« :مـ ــن ي ـت ـنــادى
بحقوق المرأة السياسية وينهم
من حقوقها األساسية ،وهي حق
الكرامة».
محمد الـمـطـيــر« :مــديــر حــاول
طــق الـمــوظـفــات وذه ـبــن للموس
على كل الروس ،وطلع ماكو موس
وال روس».
وقال المطير «هناك كتاب سري
تم ارساله من استخبارات الجيش
إلى الفتوى يقول لهم شركة زاك
ه ــاك ــرز ،وي ـجــب تـنـبـيــه ادارتـ ـك ــم،
ولـكــن انتهى األم ــر بافتتاح دور
االن ـع ـق ــاد اثـ ـن ــاء وج ـ ــود صــاحــب
السمو ،وكــاد يسبب أزم ــة ،وهــذا
ال ـش ـخــص ك ــان يـشـتـغــل م ــع هــذه
الشركة والوزير كان يعلم بذلك».
وانـتـهــى المطير مــن مرافعته
وال ـ ــوزي ـ ــر أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ي ـب ــدأ
مرافعته :أحمد الله ان االستجواب
خــا مــن أي ات ـهــام يـمــس الـشــرف
واألمانة.
وقال الصالح ان «المستجوبين
لم يقدما في استجوابهما بواقعة
واح ـ ـ ـ ــدة ،وكـ ـن ــت ات ـم ـن ــى ان يـتــم

المطير خالل االستجواب

تضمين ما تحدثا به حتى أتمكن
من الــرد عليه ،طبقا لما جــاء في
تـفـسـيــر الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة،
ب ـح ـي ــث ي ـ ـكـ ــون واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،ح ـتــى
يـتـمـكــن م ــن ال ـ ــرد ع ـل ـي ـهــا ،واريـ ــد
تثبيت تحفظي ،وهذا االستجواب
خالف المادة  ١٣٤وحكم المحكمة
الدستورية».
وع ـ ـ ــرض الـ ـص ــال ــح ت ـصــري ـحــا
س ــاب ـق ــا ل ـل ـم ـط ـيــر عـ ــن الـ ـك ــروت ــة:
«نحتاج أن نفهم من األخ المطير
مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـ ـك ـ ــروت ـ ــة فـ ـلـ ـي ــس ه ــذا
استجواب كروتة».
وقـ ـ ـ ــال أنـ ـ ــس ال ـ ـصـ ــالـ ــح« :الـ ـل ــه
اكـ ـب ــر ،ال ـك ــوي ــت ه ـش ــة ،بـشـعـبـهــا
وق ــائ ــده ــا ال ـع ـظ ـي ــم ،وب ـش ـبــاب ـهــا
وبـنــاتـهــا وأج ـهــزت ـهــا ،هـشــة كما
جـ ــاء ب ــاالس ـت ـج ــواب ال ـ ــذي نسخ
م ــن اس ـت ـج ــواب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
وك ـنــت أتـمـنــى ان يـكـتــب بــوبــراك
شيئا خاصا بي ،واستجوابهما
للمبارك تم سحبه».
وأض ــاف ال ـصــالــح« :ه ــذا بيان
المطير ومـعــه الـمــويــزري عندما
قاما بسحب استجوابهما ،الذي
تــم نسخه لــي ،وهما يــؤكــدان في
بيانهما انه تم حل المحاور ،فماذا
حــدث منذ اكتوبر الــى اآلن؟ وأنا
تسلمت سؤاال واحدا من بوبراك
عقب تقديم االستجواب».
وقـ ــال« :تـسـلـمــت ارب ـعــة اسئلة
مـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد هـ ـ ــايـ ـ ــف ،وأرسـ ـ ـل ـ ــت
اسـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــا ل ـل ـم ـس ـت ـج ــوب ـي ــن
ب ـت ــزوي ــدي ب ــال ــوق ــائ ــع ،وارس ـل ـتــه
فــي  ٢٢ابــريــل ،فـلـمــاذا ال تــريــدون
توضيح الحقائق».
وتــابــع« :رئيس ال ــوزراء حضر
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات،
وك ـن ــت ح ــاض ــرا وت ــوص ـل ـن ــا ال ــى
ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق م ـ ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن
لحل الـمــاحـظــات أثـنــاء مناقشة
الـمـيــزانـيــة ،ولـيــس بـعــد سنتين،
فـهــل ه ــذه الـحـكــومــة ت ـهــدم دول ــة
ً
المؤسسات؟» ،مستطردا« :حرصت
على تشكيل لجنة تضم مختصين
لدراسة استجواب الوزير السابق
الشيخ محمد العبدالله».
واس ـت ــدرك« :ان اللجنة انتهت
لوجود شبهات لدى البعض
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ف ــي ل ـج ـنــة ال ـم ـنــاق ـصــات،
وتمت احالتها الى نزاهة ،وقمت
بتعيين اربعة بدال منهم ،والهيئة
بحثت الموضوع واحالت بعضهم
للنيابة ،فهل من يفعل ذلك يهدم
دولة المؤسسات؟».
وق ــال« :شكلنا لجنة تحقيق
خارجية في التظلمات المقدمة
بشأن هيئة االتصاالت ،وانتهت
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ق ـ ـ ـ ــرارات
صحيحة وأخرى غير صحيحة،
وتــم تصويبها ،واآلن يــزايــدون
وي ـق ــول ــون م ــوس وروس ،وأن ــا
اه ــدم مــؤسـســات ال ــدول ــة ...دولــة
صار لها  ٣٥٠سنة ودستورها
 ٥٠وتـ ـق ــول ــون ان ـ ــا اهـ ـ ــدم دول ــة
المؤسسات!».
وكشف الصالح ان «االستجواب
منسوخ ،وشالوا رقم الكويت في
مؤشر مدركات الفساد ،ألن مركز
الكويت تحسن به ،وللعلم فإنه اذا
تم اتخاذ قرار مهم اآلن ال يتحسن
المركز بالمؤشر اال بعد عامين».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أت ـ ـعـ ــاطـ ــف مـ ــع كــل
م ــن يـتـقــدم لــوظـيـفــة ،لـكــن عندما
تطلب  ١٠٠ويتقدم ألف فيجب ان
تضع ضوابط ،وحاسبني اذا تم
اخ ـت ــراق ال ـضــوابــط ،وغ ــرض هــذا
المحور هو التكسب السياسي»،
مشيرا إلى أنه «إذا كان همكم غير
المقبولين لماذا لم تضعوا حاالت
غير المقبولين باالستجواب حتى
ارد عليها او أتخذ اجراء بشأنها،
وه ــذه تـغــريــدتــي ال ـتــي اش ــار لها
ال ـم ـط ـيــر بـتـعـيـيــن اك ـث ــر م ــن ٤٠٠
متقدم بالفتوى والتشريع».
وأوضح« :لم انتظر ان ينبهني
المطير ،ففي ذات اللحظة غردت
بتشكيل لجنة تظلمات ،حتى اذا
كــانــت هـنــاك حــالــة سقطت سهوا
وأكـ ــرر بــرقـبـتــي اي شـخــص وقــع
عليه ظلم يرجع».
وقال الصالح إن المطير عضو
م ـن ــذ  ٢٠٠٣و»ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى» أوق ـف ــت
الـتـعـيـيــن مـنــذ  ،٢٠١١ف ـمــاذا فعل
ً
ب ــوب ــراك؟ ،مـضـيـفــا :عـنــدمــا قمنا
بتعيين  ٤٤٣شـخـصــا بالفتوى
والتشريع يتم استجوابي؟ وأشكر
لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات ع ـلــى دعـمـهــا
لــزيــادة عــدد المعينين بالفتوى،
وان شاء الله سنفتح باب القبول
بشكل متتابع ،مستغربا« :تخيلوا
لو عدد المقبولين  ١٠٠فقط ،فكم
ش ـخــص ك ــان ق ــد ت ـض ــرر؟ ونـحــن
وضعنا ضوابط وتم االلتزام بها».
وقال الصالح إن لجنة التحقيق
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة شـ ـكـ ـل ــت الـ ـث ــاث ــاء
عـ ـل ــى أال تـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي سـ ـي ــر عـمــل
لـجـنــة الـتـظـلـمــات ،واالس ـت ـجــواب
قـ ــدم ال ـخ ـم ـي ــس ،ع ــارض ــا فـيــديــو
ل ـل ـع ــدس ــان ــي ي ــوض ــح ذل ـ ــك ،وك ــل
االع ـ ـضـ ــاء واف ـ ـقـ ــوا ع ـل ــى تـشـكـيــل
اللجنة باستثناء بــوبــراك ،وهــذا
االستجواب مستغرب ألن الالئحة
ت ـقــول :ال ي ـجــوز ال ـك ــام فــي أمــور
محالة للتحقيق.
وتابع« :هذه شروط التعيين في
الفتوى ،ومنها تقدير جيد ،فلماذا
لم تعترضوا؟ وهذه مهنة ال يجوز
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ـقــديــر ج ـيــد ج ــدا،
وه ـنــاك حــال ـتــان احــده ـمــا خريج
العام بتقدير جيد جدا ،وآخر جيد

بوشهري وحديث على هامش الجلسة

قبل خمس سنوات ،ولديه خبرة
وكل شيء له درجة في التعيين».
وقــال الصالح :فوضت رئيس
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع بـ ــأن ت ـحــدد
اللجنة المعايير الخاصة بالقبول،
شريطة االلتزام بها.
وأك ــد أن المجلس منح جهاز
المناقصات استقاللية في القانون
الـ ـج ــدي ــد ح ـت ــى ال ي ـت ـع ــرض ألي
ضغوط وال يوجد سبيل للتأكد
مـمــا اث ـيــر ع ــن وج ــود اح ـت ـكــار اال
العودة إلحصائية الترسيات.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان اج ـ ـمـ ــالـ ــي قـيـمــة
الـ ـت ــرسـ ـي ــات  ٢.٨مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـن ــار
وع ــدده ــا  ٨٠٥ع ـلــى  ٤١٦شــركــة.
وعـ ــرض ف ـيــديــو ج ــدي ــدا للمطير
فــي حــديـثــه عــن ال ـبــورصــة ومنح
المناقصات االقــل من  ١٠ماليين
ل ـص ـغ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن :ون ـحــن
نتبنى القانون الــذي تحدث عنه
ب ـش ــان ذلـ ــك ،وس ـي ــرى تصويتنا
عند عرضه بالمجلس ،الفتا الى
ان اج ـم ــال ــي عـ ــدد ال ـت ـظ ـل ـمــات ٥٩
تظلما من اجمالي  ٨٠٥مناقصات،
وديــوان المحاسبة اعترض فقط
على  ٤١مناقصة وطلب عودتها
ومنها  ٤٠تمت الـمــوافـقــة عليها
وتـســويـتـهــا ،وبـقـيــت واح ـ ــدة من
الـ ،٨٠٥وهذا اكبر دليل على ان كالم
دي ــوان المحاسبة غير معتد به،
فرأيه مقدر بالنسبة لنا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال :ال يـ ــوجـ ــد م ـخ ــال ـف ــات
سجلها ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة على
الـمـنــاقـصــات ،وال مــاحـظــات وال
ح ــاالت امـتـنــاع ،وال يــوجــد كذلك
مخالفات وال مالحظات من جهاز
المراقبين على المناقصات.
ونوه الصالح ،قائال :هذا جهاز
المناقصات الذي اساءل عنه االن،
فهو من اكثر االجهزة تعاونا مع
ديوان المحاسبة.

وانتهى الصالح مــن مرافعته
االول ــى فيما ب ــدأ المستجوبان
مرافعتهما الثانية.

المرافعة الثانية
وقال محمد هايف :لالسف بدأ
الــوزيــر استجوابه بقوله تعالى
«وال تلبسوا الحق بالباطل» ،فهل
الــديــوان باطل؟ فــرده غير موفق،
واقول له :ستعرف عندما ينجلي
الغبار افرس تحتك ام حمار.
وذكر هايف ان ساعة مرت ولم
ي ـت ـحــدث ال ــوزي ــر ع ــن س ـبــب عــدم
االجابة عن سؤالي ،وبدأ بالتهكم
واالسـتـخـفــاف ،وي ـقــول  ٣ورق ــات
تقدم لوزير الدولة ،نعم تقدم ،فقد
قدمت ورقة واحدة لرئيس الوزراء
السابق ناصر المحمد.
وتـ ــابـ ــع :ه ـ ــذا اس ـت ـخ ـف ــاف مــن
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ب ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات دي ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،وت ــدخ ــل بــال ـنــوايــا،
ونحن ترفعنا عن التدخل بهذه
االمـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ول ـ ـ ــم نـ ـق ــل ان اسـ ـل ــوب
الـ ـت ــرضـ ـي ــات ت ـك ـس ــب س ـي ــاس ــي،
واخـ ــذ يـكـيــل ال ـت ـهــم وي ـ ــوزع هــذه
العبارات التي بها نوع من التهكم
واالستكبار ،ونعلم انك لم تخرج
النتائج اال بعد ان هدد العدساني
باستجوابك.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس تـ ـ ـ ـ ــدري،
واه ــل الـكــويــت اهــل قــريــة واح ــدة،
وي ـع ـل ـم ــون مـ ــا ب ـم ـك ـت ـبــك ،وهـ ــذه
تـغــريــدة الـعــدســانــي الـتــي هــددت
ب ــاس ـت ـج ــواب ــك ،ومـ ــن ال ـ ــذي لبس
الحق بالباطل ،انت االخ الوزير،
وانـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــدل ـ ــس بـ ـ ـ ـ ــردودك
ومسوي نفسك «ابوالعريف» ،وهذا
كالم العاجز.
وق ــال هــايــف :هــذا استخفاف،
ونفس الطريقة التي تعامل بها
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مع المحاسبة ،ومع االسئلة ،فكله
استخفاف باستخفاف ،واستهتار
وتهجم بكلمات وعبارات ال تليق
ب ــال ـن ــواب ،وانـ ــا ك ـنــت ال اريـ ــد ان
انزل لهذا المستوى لكن انت من
اجبرتنا على ذلك.
وقال خلف دميثير لهايف :انت
اكـثــر نــائــب يــوقــع مـعــامــات ،ورد
هايف :اوقع بس ما اخذ رشاوى.
وقال محمد المطير ان الوزير
يـقــول ان الـكــويــت تحسنت سبع
درج ــات وهــي تــأخــرت  ٥٠درجــة،
استحوا على وجوهكم ،وزعــان
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،وي ـ ـق ـ ــول دول ـ ـ ـ ــة ه ـش ــة،
والـ ـمـ ـتـ ـف ــوق ــون ال يـ ـت ــم ق ـبــول ـهــم
وحاطين  ٢٠درج ــة على شهادة
تعب عليها خمس سنوات ،ومن
فمك ادينك.
وقال المطير :وضعوا معايير
م ــن ع ـن ــده ــم ،وان ـت ــم ع ـجــزتــم عن
كسب القضايا بسبب اسلوبكم،
ونـ ـ ـح ـ ــن ال ن ـ ـثـ ــق بـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــرك ــم،
واالساس معكم عدم الثقة.
وأض ـ ـ ــاف م ـخــاط ـبــا ال ـص ــال ــح:
اع ـل ـم ــك ش ـن ــو س ــوي ــت بــال ـكــويــت
وكـيــف هدمتها! تـتــذكــرون لجنة
التحقيق الحكومية في تسريب
معلومات ووثائق بالنفط ،طلعت
مضروبة وهدفها ضرب القطاع
ال ـن ـف ـطــي واس ـ ـقـ ــاط م ـصــداق ـي ـتــه،
وكل شيء دبر بليل باالتفاق مع
متنفذين.
وتابع :ابو الموس قال لرئيس
لجنة التحقيق خذ الموس والعب
ب ـس ـم ـع ـت ـهــم ،وت ـ ــذك ـ ــرون تـنـقـيــح
الدستور ،ولوال محمد العدساني
ع ــم نـ ــزار واح ـم ــد ال ـس ـع ــدون لما
وجدتم هنا.
وت ــاب ــع ال ـم ـط ـي ــر :الـ ـل ــي س ــواه
ال ـص ــال ــح اخـ ــذ الـ ـم ــوس وش ـخــط
بسمعة القياديين ،واقول مكرمين

ً
الحجرف« :المركزي» أصدر تعميما بصرف
رواتب العسكريين «البدون»

أعـلــن وزي ــر المالية د .نــايــف الـحـجــرف إص ــدار بنك الكويت
الـمــركــزي األح ــد الماضي تعميما إلــى جميع البنوك المحلية
بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية
المحولة إ لــى حساباتهم دون الحاجة إ لــى تجديد بطاقاتهم
األمنية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الحجرف أثناء استعراض المجلس
في جلسته امس وضمن بند كشف األوراق والرسائل الــواردة
رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية
بإعطاء تعليمات للبنوك من خالل البنك المركزي بصرف رواتب
العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى
حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم األمنية.
وقال الحجرف ان رئيس البنك المركزي تسلم كتابا موجها
إلـيــه مــن رئـيــس الـجـهــاز الـمــركــزي لمعالجة أوض ــاع المقيمين
بصورة غير قانونية يطلب فيها إصدار تعميم إلى جميع البنوك
للسماح بسريان البطاقة األمنية منتهية الصالحية.
وأضـ ــاف ان ــه بـنــاء عـلــى ه ــذا الـكـتــاب ال ــذي وص ــل الخميس
الماضي أصدر بنك الكويت المركزي األحد الماضي تعميما
إلى جميع البنوك المحلية بمحتوى ومضمون الرسالة الواردة
من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية ،مؤكدا ان "ما ذهبت إليه الرسالة قد تحقق على
أرض الواقع".

صفاء معترضة على حديث المطير

ي ــا ب ـخ ـيــت ال ــرشـ ـي ــدي وي ـ ــا ن ــزار
العدساني.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ان نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
القضائية وهقتهم ،وعند الموس
على الروس بالدرج ،واراد تلبيس
«الـطــواقــي» لــوزيــر النفط ،فأحال
الموضوع له ،وهو ملك بتلبيس
القضايا ،ولبسها لحوحو وهو
يعلم من حوحو.
ول ـف ــت ال ـم ـط ـيــر الـ ــى ان هيئة
االتـصــاالت رايحين حق شركات
اســرائ ـي ـل ـيــة ،وي ــن الــرئ ـيــس الـلــي
يحب اسرائيل؟ والغانم يرد :انت
مــن يحب اســرائـيــل ،وانــا اول من
تصدى لها.
وانتهى المطير ،وبــدأ الوزير
الصالح مرافعته الثانية بقوله:
اعطني الشركة االسرائيلية حتى
احــاســب ال ـم ـســؤول ،واي تــاريــخ،
فالتهم تلقى جزافا ،واذا كان لديك
معلومات قدمها واتحداه في ذلك.
وأضاف الصالح :النه ال توجد
وقائع بالمحاور ،فنحن نأتي مثل
حزايا ال نعرف شيئا ونحضر كل
االوراق وه ــذه الـمـسـتـنــدات التي
تؤكد ردود الفتوى والتشريع على
ديوان المحاسبة.
وتـ ــابـ ــع ان ال ـم ـج ـل ــس االع ـل ــى
للمحافظات ليس له هيكل ،وانما
الهيكل مــوجــود لــامــانــة العامة
لـمـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء امـ ــا بــالـنـسـبــة
للكندية الموظفة فانتهى عقدها
منذ  ٢٠١٤اول ما توليت الوزارة.
وق ـ ــال الـ ـص ــال ــح ان ـ ــه ت ــم ط ــرح
موضوع المدرسة قبل ان اتولى
بـشـهــر ،وك ــان هـنــاك الـفــا موظف
وهـ ــم ك ــوي ـت ـي ــون وتـ ــم تــوزي ـع ـهــم
على المحافظات بواقع  ٢٥٠بكل
محافظة.
وذكر انه هناك غمز ولمز على
شركة اسرتي ،ومستعد للذهاب
البعد مدى ،واذا تم شيء مخالف
لـلـقــانــون فــأنــا اول واحـ ــد ض ــده،
وانــت صــار عليك واجــب الذهاب
ل ـل ـق ـضــاء او ال ـن ـيــابــة النـ ــك قمت
بـمـســاس ذم ـتــي الـمــالـيــة ،واؤك ــد
ان مــاحـظــات دي ــوان المحاسبة
تمت تسويتها ،وان الكالم الذي
قيل عــن الـفـتــوى والـتـشــريــع غير
صحيح ،ولجنة التظلمات تعمل
وهناك لجنة برلمانية سنحترم
توصياتها ونقدرها.
وبعد انتهاء المتحدثين ،قال
الغانم :ال يوجد لــدي مسجلون،
ولــم اتـلــق ايــة اقـتــراحــات وننتقل
للفقرة التالية .عندها رفع الجلسة
ثلث ساعة للصالة.

مرافعة العدساني
وبدأ النائب رياض العدساني
مــراف ـع ـتــه ب ـعــد ان ت ـحــدث ال ــدالل
م ــدة س ــاع ــة بــالـمـطــالـبــة بــالـعــدل
والمساواة وااللـتــزام بالدستور،
م ــؤك ــدا ان ال ــوزي ــر ال ـج ـبــري اخــذ
فرصته في ظل مخالفات خاصة
فـ ــي حـ ـس ــاب الـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـ ــذي يـعــد
مخالفة صــريـحــة ،و»اإلع ـ ــام» لم
تلتزم بهذا الحساب.
وأضاف العدساني :هناك هدر
مالي ومخالفات كبيرة في وزارة
االعـ ــام ،وان ــا وق ـعــت ط ــرح الثقة

نايف الحجرف

الفضالة والفاضل

بوزيري االعالم السابقين محمد
العبدالله وسلمان الحمود ،واالن
ال ـم ـخــال ـفــات ف ــي ازدي ـ ــاد ف ــي ظل
عــدم تالفيها خــاصــة فــي شــؤون
التوظف وقطاع الهندسة وتضخم
المصروفات والمطبعة.
واك ـ ـ ــد ان م ـخ ــال ـف ــات مـطـبـعــة
االعـ ــام ت ـج ــاوزت ارب ـعــة ماليين
ديـ ـن ــار ف ــي تـ ـج ــاوز ص ـ ــارخ على
ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وخ ـم ـســة مـشــاريــع
في االعالم نسبة إنجازها صفر،
ووزارة االع ــام تحولت الــى مقر
انتخابي ،وديون مستحقة لصالح
وزارة االعالم بماليين الدنانير لم
تحصل منذ عام.
وت ـ ــاب ـ ــع :م ـ ــازال ـ ــت ت ــراكـ ـم ــات
ومخالفات وزارة االعالم مستمرة
مـنــذ عـهــد ال ــوزي ــري ــن الـســابـقـيــن،
والجبري قال شكلت لجنة تحقيق
ولم يتغير شيء في عمل الوزارة،
وهناك تضخم باألرصدة وتداخل
باالختصاصات.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي :ي ـجــب ان
اكون منصفا ،الجبري يستجيب
ل ـم ـظ ـلــوم ـيــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن فــي
ب ـعــض األحـ ـي ــان ،وال ـب ـح ــث عن
الـمـظـلــومـيــن دور ال ــوزي ــر مثل
مذيع االخبار منور مرضي الذي
اوقف بسبب تغريدة ،فضال عن
المحلل في القناة الثالثة محمد
بــوقــريــص ،وحـتــى االن لــم يعد
ال ــى م ـكــانــه ،وأت ـم ـنــى ان يعلن
الوزير سبب ايقاف االعالميين
فـ ـ ــي وزارة اال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،و هـ ـن ــاك
ب ـن ـغــادشــي وافـ ــد يـعـيــن بعقد
من الخارج ،ولم يأت للبالد ،هل
يدرس ماجستيرا؟

الرياضة أبواللعب
وأك ـ ـ ــد الـ ـع ــدس ــان ــي ان م ـحــور
الرياضة ابواللعب ومحور كسب
الوالءات خاصة التفرغ الرياضي
ع ـن ــد اعـ ـ ـت ـ ــراف ه ـي ـئ ــة ال ــري ــاض ــة
بــوجــود تالعب وتنفيع وحولت
م ــن اطـ ــار ري ــاض ــي ال ــى سـيــاســي
وهـنــاك مــن خــرج بتفرغ رياضي
من مكتب الوزير.
وأضـ ــاف :ه ـنــاك شـخــص منح
تفرغا رياضيا وزنه  90كيلوغراما
ب ــري ــاض ــة ق ـف ــز ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ،فـهــل
ي ـمــارس ه ــذه الــريــاضــة ام يكسر
الـ ـح ــواج ــز؟ وواح ـ ـ ــد مـتـخـصــص
في الرياضة النسائية هل لعبته
باليه مثال؟ مشيرا الى ان الرياضة
الكل ينشدها واصبحت مصدرا
للتكسب السياسي.
وبـ ـي ــن الـ ـع ــدس ــان ــي ان هـيـئــة
الــريــاضــة صــرفــت  9ماليين على
حـســاب الـعـهــد ،ول ــم تـتــم تسوية
المبلغ من دون اعتمادات مالية،
وهذه مخالفة صريحة وواضحة،
فضال عن اجراء مناقالت مالية من
دون حــق ،متسائال :كيف ترتفع
ال ـم ـصــاريــف ف ــي هـيـئــة الــريــاضــة
بـعــد تـخـفـيــض ال ــدع ــم الـ ــذي كــان
مقدما للمجلس االولمبي؟ ونادي
الـكــويــت يـحـصــل عـلــى اك ـبــر دعــم
بقيمة  60الفا والثاني القادسية
والـثــالــث الـعــربــي ثــم كاظمة واذا
االمر بعدد االلعاب كاظمة ظلم.
واض ـ ــاف :بـعــض االنــديــة
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برلمانيات

الجبري :أحلنا حيازات إلى النيابة وليس لدينا ما نخفيه
• العدساني :محور الرياضة «أبو اللعب» • الدمخي« :الزراعة» لم تدع فاشينستا إال منحتها حيازة

محمد الدالل
كنادي الكويت يحصل على
اك ـبــر دع ــم بقيمة  769ال ـفــا يليه
ال ـق ــادس ـي ــة ث ــم ال ـع ــرب ــي فـكــاظـمــة
وبقية االندية مثل برقان تحصل
على «طياح» ال يتجاوز  160الفا،
فلماذا هذا التمايز؟
واشــار الــى ان الــوزيــر الجبري
اخـ ــذ اك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة ف ــي هيئة
ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـغـ ــرقـ ــت ع ــامـ ـي ــن
والمخالفات والتجاوزات تتراكم،
م ـس ـت ــدرك ــا :االمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي فــي
الـكــويــت ع ـبــارة عــن وه ــم فــي ظل
مـخــالـفــات هيئة الــزراع ـيــة وعــدم
تطبيق القانون.
وقال العدساني ان الجبري ذكر
سحب  18حيازة زراعية مخالفة
قبل عامين وتعهد باإلصالح في
هيئة الزراعة وعدم اتخاذ اي قرار
يخالف القانون ،واقول :كيف يوقع
الوزير اجراءات التخصيص؟ فهذا
تدخل سافر بعمل مدير الهيئة،
وكــان يجب عليه ان يعرض هذه
المخالفة بالعلن وليس بالغرف
المغلقة.
واكد ان الوزير الجبري سحب
ال ـح ـيــازات الــزراع ـيــة الصحيحة،
وقــال للمخالفة عليكم بالعافية،
وهناك ايـجــارات مستحقة الكثر
من  800حيازة زراعية لم تحصل،
وعندما نـطــرح اي قضية تشكل
لجنة تحقيق لتضييعها.
وذكر ان قرارات الوزير الجبري
فــي ال ــزراع ــة حـقــن بـنــج ،والـمــديــر
مسلوب الصالحيات ،وهناك عدم
تجانس وتعارض في المصالح
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرر ه ـ ــو الـ ـم ــواطـ ـن ــون
اصحاب االختصاص ،مشيرا الى
ان هيئة الزراعة تحولت الى هيئة
خاصة بالتنفيع والهدر المالي.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام مـ ــراف ـ ـع ـ ـتـ ــه قـ ــال
العدساني :استجوابنا للجبري
ب ـص ـف ـتــه ال ش ـخ ـص ــه ،والب ـ ــد مــن
تحقيق الرقابة الفعلية انطالقا
مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،وال تـ ــراخـ ــي فــي
تحقيق المصلحة العامة ،ورفع

عادل الدمخي
الغانم الجلسة ربع ساعة لصالة
المغرب.
واس ـت ــؤن ـف ــت ال ـج ـل ـس ــة ،وبـ ــدأ
الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي مرافعته
فــي اس ـت ـجــواب ال ــوزي ــر الـجـبــري،
قائال «نهدف من استجواب الوزير
ال ـج ـبــري اإلص ـ ــاح ،وال ـح ـي ــازات
ال ــزراعـ ـي ــة ب ــات ــت لـعـبــا ف ــي لـعــب،
ولـيـســت أم ـنــا غــذائ ـيــا ،ون ـحــن ال
تقصد شخص الوزير ،إنما عمله
الــذي خصص منه هيئة الزراعة
م ـ ـقـ ــرا انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
مصلحة المواطن».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي« :جـ ــري ـ ـمـ ــة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــازات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ال يـمـكــن
لـمـجـلــس األم ـ ــة ال ـس ـك ــوت عـنـهــا،
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـ ـ ــوزع ال ـ ـح ـ ـيـ ــازات عـلــى
الفاشنيستات والمستحقين في
خيام بعز الحر ،وهذا يؤكد عدم
وجــود ضــوابــط حقيقية لتوزيع
القسائم الزراعية».
وتــابــع« :هيئة الــزراعــة لــم تدع
فاشينستا أو مشهورا إال منحوه
حـ ـي ــازة زراعـ ـ ـي ـ ــة ،وأهـ ـ ــل ال ـح ــال
الحقيقيون يمنعون من الحيازات
الزراعية».
وأضاف «النائب البد أن يمثل
األمــة خير تمثيل ال يحول هيئة
الـ ــزراعـ ــة ع ــزب ــة ان ـت ـخــاب ـيــة أث ـنــاء
عرضه ،مستندا إلى مجلس إدارة
الهيئة ،وفي عهد الوزير الجبري
تمت زي ــادة العاملين فــي مكتب
الفاو إلــى  5موظفين ،ونقل أحد
أقــربــائــه إل ــى ه ــذا المكتب بشكل
غير صحيح».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ــدمـ ـ ـخ ـ ــي :ال ـك ـف ــاي ــة
الوحيدة لدينا صــارت بالبيض
وهل هذا التنفيع والهدر؟
وقـ ـ ــال « 49م ــزرع ــة م ـطــروحــة
لاليجار ،وهــذا هو الموقع الذي
قام بعرضهم».
وق ــال ع ــادل الــدمـخــي :القضية
صـ ـ ـ ــارت ت ـن ـف ـي ــع ،يـ ـت ــدخ ــل فـيـهــا
األقــربــاء وأق ــرب لعبة فــي الهيئة
يـ ـ ـح ـ ــدث فـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــد ال ـت ـح ـص ـي ــن،

وأكـثــر مــن مــرة ينبه عليه ديــوان
المحاسبة.
ع ــادل الــدمـخــي :فـيــه ش ــيء مع
األسف موزين لك يابوعبدالعزيز،
سيأتيك في وقته.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـط ـب ـع ــة وزارة
اإلع ــام أضــاعــت عـلــى الــدولــة ٣٠
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ب ــاع ـت ــذاره ــا عن
ع ــدم ط ـبــاعــة ال ـك ـتــب ال ـمــدرس ـيــة،
واعتذاراتها كلفت ميزانية الدولة
مصروفات.
وزاد بـ ـق ــو ل ــه :وزارة اإل ع ـ ــام
استعانت بمستشارين مصريين
ال يبصمون ،ويكتفون بتوقيعهم،
في حين أن الكويتيين يبصمون،
وهــؤالء ال ينطبق عليهم شروط
الـ ـقـ ـض ــاة ،ك ـم ــا أع ـل ـن ــت «ال ـف ـت ــوى
والتشريع».
وانتهى الدمخي من مرافعته
وان ـت ـظ ــر ال ـ ــدالل إذا ك ــان ــت لــديــه
الرغبة في استكمال الـ  ١٩دقيقة
المتبقية ،لكن رياض العدساني
أكـمــل م ــدة الــدمـخــي ،وق ــال :كثير
م ــن ال ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن طــرح ـنــا بهم
الـ ـثـ ـق ــة اسـ ـتـ ـن ــدن ــا إلـ ـ ــى ح ـس ــاب
الـعـهــد ،وال ــوزي ــر بـجــانــب حساب
ال ـع ـه ــد ،ه ـن ــاك هـ ــدر بــالـمـيــزانـيــة
ومليونين و ١١٧ألف دينار على
حساب العهد بـ «اإلع ــام» لم يتم
معالجتها ،وكذلك  ٩ماليين بهيئة
الشباب.
وع ــاد ال ــدالل لـلـحــديــث بقوله:
نود أن يحدثنا الوزير المستجوب
عـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة الريـ ـ ـ ـ ــن وع ــاقـ ـتـ ـه ــا
بأعضاء مجلس الهيئة ،وأعتذر
ع ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ال ـ ـتـ ــي ذك ــرت ـه ــا
بشأن أحــد أقرباء الــوزيــر ،وأملك
الشجاعة عن ذلــك ،ألن المعلومة
غير دقيقة حسب ما أكد لي أكثر
من مصدر.
ّ
ورد وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري
ب ـق ــول ــه :أشـ ـك ــر الـمـسـتـجــوبـيــن
الــذيــن مكنوني الـيــوم مــن الــرد،
وقبل أن أكون وزيرا ،فأنا ممثل

للشعب وأؤكــد للدمخي بأنني
أمثلكم خير تمثيل ،وأنا اليوم
ال أكلم نــواب األمــة فقط ،وإنما
قضاة األمة.
وأضاف الجبري :أشكر الدالل
على شجاعته واعتذاره ،ومتأكد
من أن الحقائق وصلت مغلوطة
للمستجوبين ،لكن الــدالل تحلى
بالشجاعة ،وشكرا يابوعبدالله.
وت ـ ــاب ـ ــع ق ـ ــائ ـ ــا :ب ـخ ـص ــوص
الـقـسـيـمــة ال ـتــي ذك ــره ــا الــدمـخــي
والـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ف ـ ــي م ـ ــن ي ـض ـل ـل ـكــم،
وهــذه الحيازة يابوعبدالرحمن
التي تحدثت عنها فهي مطابقة
للشروط.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر أن ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة أك ـ ـ ــدت ع ـ ــدم جـ ــواز
مساءلة الوزير عن أعمال سابقة،
وتقرير لجنة التحقيق في لجنة
حماية األموال العامة وأي نتيجة
يصلوا اليها نؤيدها.
وقال :تمت إحالة ما طرح بشأن
الحيازات للنيابة العامة ،وللعلم

محمد الجبري

الحجرف يسأل عن
«الطيران المدني»

مبارك الحجرف

ّ
وج ـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب م ـب ــارك
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف س ـ ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ــى
وزير التجارة والصناعة
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
الخدمات خالد الروضان،
بشأن الهيكل التنظيمي
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد م ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة ل ــإدارة
العامة للطيران المدني.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف فــي
سـ ـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ـ ــه :م ـ ـ ـ ــا ال ـ ـه ـ ـي ـ ـكـ ــل
الـتـنـظـيـمــي الـمـعـتـمــد من
"الخدمة المدنية" لإلدارة
العامة للطيران المدني؟،
وهل توجد مالحظات من
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة على
"الـطـيــران الـمــدنــي" بشأن
عدم التزام اإلدارة بتطبيق
النظم واللوائح الخاصة
بالتعيينات وا لـتــر قـيــات
والتنصيب الوظيفي؟
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :ه ـ ـ ــل تـ ـلـ ـت ــزم
"الطيران المدني" بشروط
شغل الــوظــائــف القيادية
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ ،وهـ ـ ــل
أعـلـنــت اإلدارة الــوظــائــف
اإلش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة والـ ـقـ ـي ــادي ــة
الشاغرة للعاملين فيها؟،
وه ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك وظـ ـ ــائـ ـ ــف
إشرافية ما زالــت شاغرة
في اإلدارة؟

رياض العدساني

اإلجابات
عشوائية
ومن يجيب
عن األسئلة
ليس الوزير
إنما أحد
المستشارين
الوافدين
بمجلس
الوزراء

هايف

لــم تـحــدث بـعـهــدي ولـيــس لدينا
ما نخفيه.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ل ـ ــن أح ـ ــدثـ ـ ـك ـ ــم إال
بــالـمـسـتـنــدات ،و»ال ـه ـي ـئــة» قامت
ب ــإرس ــاء ض ــواب ــط دق ـي ـقــة لـلــدعــم
بعد أن وجدنا أن هناك تالعبا في
صرف دعم األعالف.
وأض ــاف :كلكم تعلمون هيئة
ال ـ ــزراع ـ ــة وم ـش ــاك ـل ـه ــا ،واتـ ـخ ــذت
إجراءات إصالحية ،فهذا ما نريده
وما أقسمنا عليه.
وأردف :لم يكن بودي الحديث
بـ ـه ــذا األمـ ـ ـ ــر ،ل ـك ــن أجـ ـب ــرت عـلــى
الـحــديــث عــن صــاحـيــات المدير
الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ،ومـ ــع اح ـتــرام ـنــا
وتـقــديــرنــا ل ــه ،فنحن قمنا بتلك
اإلج ـ ـ ــراءات ألس ـب ــاب ســأشــرحـهــا
بالمستندات والدليل.
وتابع :هذا مستند يؤكد توزيع
 ١٨جـ ــاخـ ــورا ب ـ ـ ــدون وج ـ ــه ح ــق،
وات ـخ ــذت بـحـقـهــم إج ـ ــراء عـنــدمــا
توليت المسؤولية.
وق ــال :تعلمون لـمــاذا سحبت

صالحيات المدير الـعــام ،فلجنة
توسعة القسائم شكلت بطريقة
غير سليمة ،و ق ــام مجموعة من
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـم ــداه ـم ــة ال ـم ـب ـنــى
الذي به  ٥٦٠ملف إحالة للنيابة،
ومن المسؤول عنها إذا ضاعت؛
الـ ـم ــدي ــر أم أنـ ـ ـ ــا؟ وتـ ـح ــدث ــت مــع
الـمــديــر بــأن هــذا اإلج ــراء خاطئ،
ودخ ـل ــوا ال ــى الـقـســائــم الــزراع ـيــة
وأجبروا الموظفين على الخروج
من المبنى.
وزاد الـ ـجـ ـب ــري بـ ـق ــول ــه :تـمــت
احــال ـتــه لـلـتـقــاعــد ل ــوج ــود شبهة
جنائية بتعطيل مبنى القسائم
ال ــزراع ـي ــة وت ـم ــت اح ــال ــة ن ـمــوذج
ت ـح ــدي ــد االع ـ ـطـ ــال ال ـ ــى ال ـن ـيــابــة،
مشيرا الى ان دوري ليس اشرافيا
كما ذكر احد المستجوبين ،وانا ال
اشكك بكم لكن تنقل الصورة لكم
بشكل خطأ.
وأضاف :هذه التفويضات التي
منحتها للمدير العام ،فيملك كل
التفويضات بعكس الصورة التي
وصلت اليكم ،فهذا الكتاب بتاريخ
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وأوضح الجبري قائال :منحت
ال ـمــديــر ال ـع ــام ك ــل ال ـصــاح ـيــات،
ومـنـعـتــه فـقــط مــن امــريــن منهما
الــوظــائــف االشــرافـيــة بعد حــادث
اق ـت ـح ــام م ـب ـنــى ل ـج ـنــة ال ـق ـســائــم
الزراعية.
وأكد الجبري ان التالعب الذي
كــان موجودا بالهيئة تم ايقافه،
ومشينا قياديين ومدير الهيئة
لعدم قيامهم بواجبهم ،وسأبين
ل ـك ــم وي ـ ــن ك ــان ــت ال ـه ـي ـئ ــة وويـ ــن
صارت بعدهم.
وقال الجبري ان الحكومة تعلم
ان المزارعين من اصحاب مزارع
طريق السكك الحديدية هم ابناء
الـ ـك ــوي ــت ،وس ـي ـت ــم ت ـع ــوي ــض كــل
مزرعة وفقا لمساحتها ،وتخلل
ح ــدي ــث ال ـج ـبــري ع ــرض لـفـيــديــو
عـ ــن ان ـ ـتـ ــاج ال ـ ـ ـمـ ـ ــزارع ال ـن ـبــات ـيــة
والحيوانية.

وهاجمت النائبة صفاء الهاشم
الفيديو الذي عرضه الجبري عن
اداء ال ـمــزارع ،قــائـلــة :شنو عالقة
الـفـيــديــو بــاالس ـت ـجــواب؟ ليعقب
الـجـبــري ب ــال ــرد :حـتــى نـبـيــن لكم
األمن الغذائي .وكشف الجبري انه
«وفقا لتقارير لجنة الميزانيات
فــإن نسبة المخالفات انخفضت
مـنــذ أن تــولـيــت الـمـســؤولـيــة عن
هيئة الــزراعــة ،وجهاز المراقبين
الماليين يشهد على تعاون الهيئة
معه لتسهيل أداء مهامه».
وأوضح الجبري ان «المخالفات
كانت  50مخالفة في السنة المالية
 201٦/201٥حتى وصلت اآلن إلى
 9مـخــالـفــات» ،مستدركا بالقول:
نحن نحترم كل توصيات لجان
مجلس األمــة من ضمنها تفعيل
األنـ ـظـ ـم ــة ال ــرق ــابـ ـي ــة فـ ــي الـهـيـئــة
ومكتب التدقيق والتفتيش.
وبين الوزير الجبري أن "طلب
التفرغ الرياضي يقدم الى النادي
او االت ـحــاد او اللجنة األولمبية
ويـكــون هناك اق ــرار بصحة كافة
البيانات" ،مستدركا بالقول :نحن
ال عالقة لنا بالالعب صحيح او
مـجـنــون ضـعـيــف او مـتـيــن ،انما
بـعــد الـتــأكــد مــن صـحــة الطلبات
ويمنح التفرغ بناء على القانون
والالئحة.
ولفت الى انه "بتوجيهات من
رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء وب ــال ـت ـع ــاون مع
رئيس مجلس األمــة والـنــواب تم
انـجــاز قــانــون الــريــاضــة ،وإلعــادة
الدور الريادي للرياضة الكويتية
تحت قيادة سمو االمير".
واختتم الجبري حديثه ،بقول
لمستجوبيه :بعض المعلومات
ال ـتــي وصـلـتـكــم مـغـلــوطــة ،وأق ــدر
شجاعة محمد ال ــدالل لالعتراف
بالخطأ ،ففي عملنا الخطأ وارد،
وجميعنا ينشد االصـ ــاح ،ولــو
كنتم تعلمون ان المعلومات غير
صحيحة لما عرضتموها.

برلمانيات 10
ً
الكندري يقدم استجوابا للمبارك عن السياسة العامة من  3محاور
ةديرجلا

•
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الوضع المالي للمواطنين والنهوض بمستواهم المعيشي
لتعزيز
سياسة
أي
حكومته
تتبن
لم
•
ً
ً
• الحكومة ال تزال تعاني إخفاقا مستمرا في تطبيق سياساتها إلنقاذ االقتصاد الكويتي من العجز المعلن
ً
ضعفا في تماسكها ثم فقدانها قدرتها على اتباع السياسات المرسوم األميري بتشكيل أولى وزاراته حتى الوزارة السابعة
قدم النائب د .عبدالكريم الكندري استجوابا الى رئيس مجلس
الحالية التي صدر المرسوم األميري بتشكيلها في  11ديسمبر
التي من شأنها تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق قرارات
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،ﻋﻦ اختصاصه في السياسة
وسياسات رئيس الوزراء العامة ،فماذا إذا تجاوز ما سبق إخفاق  ،2017وهذا يجعل الموضوعات محل صحيفة االستجواب
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وتضمن االستجواب ثالثة محاور ،وجاء
المحور األول حول غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل
رئيس مجلس الوزراء وتقصيره في تبني نهج واضح متمثل في الحالية الداخلة في اختصاصه متصلة بقضايا وسياسات
وقرارات عامة سابقة منذ لحظة تكليفه حتى لحظة صعوده
عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى ،في حين جاء
سياسة عامة للحكومة مستقرة ال تتأثر بتغير الوزراء بحيث
المحور الثاني عن التناقض في السياسة العامة للحكومة حول تكون واضحة المالمح محددة األهداف ليتعدى األمر إلى حالة المنصة في هذا االستجواب طالما أنه لم يعدل عنها أو يقوم
بتغييرها ومازالت قائمة ،حيث ان االستمرار بهذه األعمال
ترشيد االنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن ،والمحور من التناقض في القرار نتج عنه انعدام الثقة بأجهزة الدولة
الثالث عن اخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية بسبب تبني السياسات المعلنة والتي ال تنفذ على أرض الواقع
مع تشكيل الحكومة الجديدة يولد مسؤولية رئيس مجلس
الوزراء عنها ،وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في العديد
بل يتجاوز األمر في الكثير منها إلى مخالفتها بشكل صارخ
الوطنية.
وقال الكندري في مقدمة استجوابه :إثارة المساءلة السياسية مما جعل رئيس مجلس الوزراء غير قادر على الدفاع عنها أمام من القرارات .وتابع :عليه أتوجه باالستجواب اﻵﺗﻲ لسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ﻋﻦ اختصاصه في
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ًلرﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واجب وطني قبل مجلس األمة الذي غاب عن جلساته بل انه في أغلب األحيان
ﻣﻦ عضو ً
يشار صراحة الى أن مجلس الوزراء يدار من قبل بعض الوزراء السياسة اﻟﻌﺎﻣﺔ للحكومة ،باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هو
أن تكون فرضا دستوريا تستوجب تحريك أداة االستجواب
الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ،ويدافع عن هذه السياسة
وليس الرئيس .وأضاف ان هذا النهج وحالة عدم الوضوح
تجاه رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيامه بتعريض السياسة
العامة للحكومة لإلرباك أو التردد أو عدم الوضوح في منهجها في السياسة العامة صاحبا جميع الوزارات السبع التي ترأسها أمام مجلس األمة كما قررت صراحة أحكام الدستور وقرارات
ورؤيتها وبرامجها ،أو أن يسبب بسوء تشكيل مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك منذ  13ديسمبر  2011لحظة صدور المحكمة الدستورية .وفيما يلي تفاصيل االستجواب:

السياسة
العامة تعني
ً
توجها
ً
واضحا
ً
ً
ونهجا ثابتا
يهدف إلى
تحقيق نتائج
ملموسة على
أرض الواقع

المحور األول :غياب السياسة العامة
للحكومة والتنازل عن اختصاصات
مجلس الوزراء لجهات أخرى:
غياب السياسة العامة للحكومة:
إن قيادة مجلس ال ــوزراء ال تقتصر
على ترؤس اجتماع أسبوعي لمجموعة
مــن الـ ــوزراء يتباحثون بينهم شــؤون
وزارت ـه ــم أو ي ـحــاولــون حــل قضاياهم
الـيــومـيــة ،أو الـتـفـكـيــر بجلسة مجلس
األمـ ــة وم ـ ــاذا سـيـحـصــل ب ـهــا ،إن مـهــام
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي قــررهــا
الدستور تتمثل في أن يضع السياسة
العامة للحكومة في كل المجاالت ،وأن
يحدد اتجاهات وزرائه لما فيه تحقيق
المصلحة العامة وفــق منهج ال يتأثر
بتغير الــوزراء ،وليس هذا فقط بل هو
ملزم بالمتابعة واالش ــراف والتنسيق
للتأكد مــن فعالية وزرا ئـ ــه وتنفيذهم
لهذه السياسات حتى تحقق حكومته
النتائج المرجوة منها ،هــذا ما أكدته
المادة  123من الدستور.
خ ــال كلمة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
في افتتاح الفصل التشريعي الخامس
عـشــر أك ــد س ـمــوه أن حـكــومـتــه ستقدم
برنامج عملها إعماال لحكم المادة ()98
من الدستور فــور االنتهاء من إعــداده،
وب ــااللـ ـت ــزام ــات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا رئ ـيــس

حكومة  8سنوات
ذكــر الـكـنــدري فــي خـتــام صحيفة االس ـت ـجــواب :مــرت  8سنوات
على تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد
الصباح دفة رئاسة مجلس الوزراء ،أعلن خاللها العجز في الميزانية
العامة ،وتم استنزاف االحتياطي العام ،تراجعت الكويت في جميع
المؤشرات العالمية على جميع األصعدة ،غاب عن الشعب وغاب
عن جلسات مجلس األمة ،حقبة لم يسجن فيها فاسد وهجر فيها
المصلح ،ولم تسع فيها حكومته لمصالحة وطنية يكون مدخلها
العفو الشامل ،ولــم يدافع عن سياسة حكومته في أي قضية ،لم
تشهد سـنــوات توليه رئــاســة مجلس ال ــوزراء أي زي ــادة مالية في
المرتبات واألج ــور ،قــاد الحكومة دون هوية واضـحــة ،تـنــازل عن
ً
صالحياته واختصاصاته لجهات أخرى تقوم بالعمل بدال عنه،
أخفق في رسم السياسة العامة للدولة ،رفض المواجهة والمحاسبة
فــي أكـثــر مــن مناسبة ،تعرضت الهوية الوطنية خــال حكوماته
المتعاقبة للمساومات ،خرج الشعب لساحة اإلرادة بسبب سوء
األحوال المعيشية.

مجلس الــوزراء أمــام األمــة في أول يوم
م ــن ب ــداي ــة أعـ ـم ــال مـجـلـسـهــا بــالـفـصــل
ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخــامــس ع ـشــر ي ـك ــون قد
حدد سياسته العامة التي ستتبناها
حكومته ورؤ ي ـتــه المفترضة لتسيير
أعمالها وأهم القضايا التي ستعالجها
من ثم عاد ليؤكد على أهم مضامينها
ً
عندما تم إعادة تكليفه رئيسا للحكومة
وتأديته القسم الدستوري أمام مجلس
األمة بجلسة  2017/12/19لكن باضافة
رؤية  2035كويت جديدة عليها.
وأوج ـب ــت ال ـم ــادة  98م ــن الــدس ـتــور
عـلــى كــل وزارة جــديــدة أن تـتـقــدم فــور
تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس األمة،
وعليه أوضحت اللجنة الوزارية إلعداد
ومـتــابـعــة بــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة في
بـيــان رسـمــي نشر بتاريخ 2018/1/30
ً
عـلــى ان ـهــا كـلـفــت فــريــق عـمــل مـشـتــركــا
مــن ال ــوزراء المعنيين وبـعــض أعضاء
المجلس األ عـلــى للتخطيط والتنمية
العــداد مشروع برنامج عمل الحكومة
فــي ضــوء رؤي ــة كــويــت جــديــدة ()2035
ً
تـمـهـيــدا لـعــرضــه عـلــى مجلس ال ــوزراء
وإحالته إلى مجلس األمة.
وبـ ـع ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض الـمـسـتـفـيــض
لجملة من التوجيهات العامة والوثائق
الـمـتـبـنــاه وال ـخ ـطــط ال ـم ـق ــررة وبــرامــج
العمل التي يفترض أن تكون جميعها
الـسـيــاســة ال ـعــامــة لـلـحـكــومــة ،ج ــاء في
الـتـقــريــر ال ـس ـنــوي ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة
( 2018-2017أه ـ ــم الـ ـم ــؤش ــرات) بــأنــه
"ات ـضــح مـمــا ج ــاء بــالـبـيــان ال ــذي أدلــت
به الحكومة أمــام مجلس األمــة الموقر
بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/3/6
لمناقشة هذه الوثيقة البرنامج الوطني
لــاصــاح الـمــالــي واالق ـت ـصــادي ،أن ما
ً
تحقق فعال على أرض الواقع هو النزر
اليسير من البرنامج بالرغم من مرور
نحو نصف المدة المحددة لالنتهاء من
كافة البرامج التي تضمنتها الوثيقة
ووضعها حيز التنفيذ".
وتثور المسؤولية السياسية لرئيس
مجلس الوزراء عن هذا المحور بسبب
اخفاقه بتنفيذ سياسته العامة وعجزه
ع ــن تــوج ـيــه م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بتنفيذ
مــا جــاء على لسانه مــن الـتــزامــات أمــام
مجلس األمة ،وكذلك ما تبنته حكومته
فــي بــرنــامــج عـمـلـهــا ،فـمــا يـفـتــرض أنــه
يشكل السياسة العامة للحكومة لم يعد

ً
أن يكون تكرارا لمجموعة من التقارير
التي دأبت الوزارات التي ترأسها سمو
الشيخ جابر المبارك على إعادة طرحها
لكن بتعديالت جديدة على مسمياتها،
ابـتــداء مــن الخطة التنموية متوسطة
ً
األجــل مــرورا بخطط التنمية السنوية
ً
وصــوال إلــى برامج عمل الحكومة لكن
ب ــاض ــاف ــة ج ــدي ــدة وه ـ ــي رؤي ـ ــة كــويــت
جــديــدة  ،2035هــذه الخطط االنشائية
ال يمكن أن تكون سياسة عامة تعمل
من خاللها الحكومة ،فالسياسة العامة
تـعـنــي تــوجـهــا واض ـحــا ونـهـجــا ثابتا
ي ـه ــدف إلـ ــى تـحـقـيــق ن ـتــائــج مـلـمــوســة
على أرض الواقع ،وما جاء في ما سبق
ذكره لم يتعد مجموعة تمنيات قدمت
لمجلس األ م ــة لكي تنتهي مــع انتهاء
ً
استيفاء
عمر المجلس أو بحله وذلــك
لــالـتــزامــات الــدسـتــوريــة الـمـقــررة على
الحكومة .لذلك وصمت ال ــوزارات التي
ترأسها المبارك بأنها حكومات من غير
سياسة عامة أو رؤيــة أو منهج ودون
إن ـج ــاز ،ه ــذا مــا أك ــد عـلـيــه أغ ـلــب نــواب
المجلس أثـنــاء مناقشة بــرنــامــج عمل
الحكومة ،إليمانهم بأن ما يتم عرضه
عليهم ليس له أثر ملموس على أرض
ا لــوا قــع وألن الشعب الكويتي يشاهد
ً
بــأم عينه يــومـيــا إخـفــاق الحكومة في
جميع األصعدة.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد غ ـ ـيـ ــاب س ـيــاســة
الحكومة في التوظيف وتفاقم قضية
ً
البطالة ،تجدر اإلشــارة أوال أن من أهم
السياسات التي يتم تقييم الحكومات
عليها وتمثل مدى نجاحها في برامج
عملها هــي طريقة معالجتها لقضية
الـ ـبـ ـط ــال ــة وم ـ ـحـ ــاولـ ــة خـ ـف ــض نـسـبـهــا
ال ـس ـن ــوي ــة ،وال ش ــك أنـ ــه ل ــو أخـضـعـنــا
ً
الحكومة لتقييم حقيقي وفقا لما تمليه
ال ــواج ـب ــات الــدس ـتــوريــة ف ــإن الـحـكــومــة
ستفشل بكل تأكيد.
ومثال آخر على عدم التزام الحكومة
ببرنامج عملها ،وصل عدد المقيمين
ف ــي ال ـكــويــت إل ــى  3.363.722مــايـيــن
م ـق ــا ب ــل  1.411.687م ـل ـي ــون كــو ي ـتــي،
وح ـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ل ــم يـضــع رئـيــس
ال ـح ـكــومــة س ـيــاســة ع ــام ــة تـعـنــى بـهــذا
الـمـلــف بــل ســاهــم وزراؤه ب ــزي ــادة هــذا
العدد نتيجة تراخيهم في ضبط تدفق
الـعـمــالــة الـهــامـشـيــة وال ـت ـصــدي لتجار
االقامات وضبط الزيارات لغير حاجات

عبدالكريم الكندري خالل جلسة أمس

العمل ،فــي حين تستمر الحكومة في
توجيه سياسات ترشيد االنفاق تجاه
المواطنين بمحاولة تحميلهم أسباب
عجز الميزانية.

مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـن ــدم ــا أع ـل ـنــت
األمــانــة العامة لمجلس ال ــوزراء تبني
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األم ـ ـي ـ ــري م ـ ـشـ ــروع ت ـطــويــر
المدينة الترفيهية من حيث المسؤولية
ً
والـمـتــابـعــة واإلنـ ـج ــاز ،ب ــدال مــن شركة
المشروعات السياحية ،وذلك بعد اغالق
المدينة منذ يوليو .2016

إن قيام الديوان األميري بمهام تنفيذ
مشاريع إنشائية هي من االختصاصات
األصيلة لوزارة األشغال ،إضافة إلى أنه
يثير شبهات دستورية وقانونية لما
يمثله الديوان األميري من رمزية ذات
طابع سيادي فهو دليل ال يحتمل إثبات
العكس بفشل مجلس الوزراء في تنفيذ
تلك المشاريع التي أسندت إلى الديوان.
وبالرجوع إلى قانون إنشاء الديوان
األميري  29لسنة  1962يتضح أن رئيس
الديوان األميري هو بدرجة وزير وليس
ً
وزيرا بالمفهوم الدستوري والذي يكون
جزءا من مجلس الوزراء ومجلس األمة،
لــذلــك أول ت ـســاؤل ي ـثــار هــو مــن ستتم
محاسبته لو وقع تجاوز مالي أو إداري
للمشروعات التي يقوم بها الــديــوان؟
ً
خصوصا أن المشاريع التي يقوم بها
ً
الديوان ذات مبالغ كبيرة جدا بالمقارنة
بالمشاريع التي تقوم بها الحكومة؟
ً
ثانيا :ما هو األساس القانوني الذي
عـلــى أث ــره يستطيع ال ــدي ــوان األم ـيــري
أن يـنـفــذ م ـشــاريــع ف ــي ال ــدول ــة ه ــي من
اختصاصات الحكومة؟
إن اس ـت ـم ــرار ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري في
الـ ـت ــوس ــع ب ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع هـ ــي مــن
اخـتـصــاصــات ال ـ ـ ــوزارات ،ب ـعــذر سرعة
إنـ ـج ــاز ال ـم ـش ــاري ــع وعـ ـ ــدم خـضــوعـهــا
للبيروقراطية الحكومية و كــذ لــك عدم
ت ـع ـثــرهــا ب ـس ـبــب األوامـ ـ ــر الـتـغـيـيــريــة،
وتسليمها بــالــوقــت الـمـحــدد هــي وإن
ً
كانت أع ــذارا في ظاهرها لكنها دالئل
قــاط ـعــة ع ـلــى ف ـشــل ال ـج ـهــاز الـحـكــومــي
ً
الذي يحتوي كل ما سبق ،فبدال من أن
يقوم رئيس مجلس ال ــوزراء بالقضاء
على مشاكل حكومته ووزرائ ــه بتبني
س ـيــاســات عــامــة اصــاح ـيــة ت ـســرع من
انـجــاز الـمـشــروعــات وتـحــد مــن ال ــدورة
الـمـسـتـنــديــة ف ــرغ مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء من
اختصاصاته بالتنازل عنها لجهات
أخرى.
وآخر هذه التجاوزات جاء بمباركة

المحور الثاني :التناقض في
السياسة العامة للحكومة حول
ترشيد االنفاق وتأثيرها على الحالة
المالية للمواطن:

تنازل رئيس مجلس الوزراء عن
اختصاصاته لجهات أخرى:

مـنــذ منتصف ع ــام  2014حـيــن فقد
النفط أكثر من  %75من سعره ،سجلت
ال ـكــويــت عـلــى صـعـيــد الـمــالـيــة الـعــامــة
ً
ً
ل ـلــدولــة ع ـج ــزا س ـنــويــا ف ــي الـمـيــزانـيــة
اسـ ـتـ ـم ــر حـ ـت ــى ه ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،ح ـيــث
أوضحت الحكومة بأن المسار المتعرج
ألسـعــار الـبـتــرول يمثل تحديا خطيرا
يواجه السياسات المالية لدولة الكويت
وذل ــك نتيجة ارت ـب ــاط ج ـهــود التنمية
وخططها بـتــدفـقــات ال ـم ــوارد النفطية
ً
التي تتحكم بها تقلبات األسعار وفقا
لعوامل يصعب التحكم بها وهو ما أدى
إلــى تنامي العجز فــي ميزانية الدولة
وع ــدم قــدرتـهــا عـلــى مــواج ـهــة مـعــدالت
االنفاق العام.
ومنذ ذلــك الحين رفعت الحكومات
المتعاقبة برئاسة سمو الشيخ جابر
المبارك شعار ترشيد االنفاق وضبط
المصروفات كسياسة عامة تحكم عمل
الوزارات والجهات الحكومية وأسلوب
ف ــي تـنـفـيــذ بــرام ـج ـهــا وخ ـط ـط ـهــا ،وقــد
حــدد بيان وزيــر المالية عــن األوضــاع
االقتصادية والمالية والنقدية ومشروع
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
 2019/2018األس ــس ال ـتــي رس ـمــت من
خاللها السياسة المالية للدولة والتي
ك ــان م ــن بـيـنـهــا قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بتاريخ  2014/11/10رقم  1410الذي بين
اإلج ــراءات التي أقرها مجلس الــوزراء
بشأن ترشيد اإلنفاق العام.
وم ـنــذ اعـ ــان الـعـجــز ف ــي الـمـيــزانـيــة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة وﺣﺘﻰ ه ــذه اﻟﺴﺎﻋﺔ،
ﻓﺈن الحكومة ﻻ تزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﺧﻔﺎق
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ تطبيق الـسـيــاســة الـعــامــة
المالية واالقتصادية التي تبنتها والتي
يفترض بأنها وضعت مــن أجــل إﻧﻘﺎذ

اﻻﻗﺘﺼﺎد الكويتي وانتشاله من حالة
الـعـجــز الـمـعـلـنــة ،فــراحــت تـطـبــق جــزءا
مـنـهــا وت ـتــراجــع عــن ج ــزء آخ ــر ،بـتــردد
واض ـ ــح وت ـخ ـبــط م ـع ـلــن ي ـك ـشــف حجم
سوء إدارة رئيس مجلس الــوزراء ألهم
قضية واجهت فترة رئاسته في تاريخ
الـكــويــت وهــي اع ــان دول ــة ثــريــة لعجز
في الميزانية.
وتـ ـث ــور م ـس ــؤول ـي ــة رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء عن هذا المحور عندما أوضحنا
أث ـن ــاء ال ـحــديــث ع ــن حـ ــدود مـســؤولـيــة
رئيس مجلس الــوزراء أنها محل إثارة
بـمـجــرد ال ـت ــردد أو ع ــدم ال ــوض ــوح في
خطواته واجراء اته بتطبيق السياسة
الـعــامــة للحكومة وفــي هــذا الـمـحــور ال
نجد التردد والتخبط وعدم الوضوح بل
نجد أن هناك مخالفات لهذه السياسة
العامة وهــذه التوجهات التي رسمها
من أجل أن يعالج العجز في الميزانية.
ل ــم ي ـكــن ف ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام مـفـهــوم
ترشيد االنـفــاق وضبط أوجــه الصرف
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـل ـن ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــدول ب ـس ـب ــب ح ــال ــة
العجز بها التضييق على المواطنين
ب ـح ــرم ــان ـه ــم م ـ ــن ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات ال ـم ــال ـي ــة
ومراجعة الرواتب واألجــور التي يجب
أن تكون بشكل دوري كما هو معمول
به في الكثير من الدول ،وال يتصور أن
تطول سياسة ترشيد االنفاق القطاعات
الـحـيــويــة فــي ال ـبــاد كـقـطــاع الـخــدمــات
الصحية والتعليم والــوظــائــف العامة
وق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات ،ف ــا يـمـكــن أن يتم
تبني سياسة ضبط المصاريف تحمل
تبعاتها المواطنين بشكل مباشر أو
غير مباشر بسبب فشل إدارة الحكومة
لملف الفوائض المالية.
إن ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا ل ـح ـك ــو م ـي ــة
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الرشيدة،
وإﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ه ـ ــذا اﻟﺸﺄن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء فلم تتبن
حكومته أي سياسة تهدف إلى تعزيز
الوضع المالي للمواطنين والنهوض
ب ـمـ ـسـ ـت ــواه ــم الـ ـم ـعـ ـيـ ـش ــي ،ب ـ ــل م ـ ــارس
التجاهل تجاه الكثير من القضايا دون
توجيه حكومته لحلها حتى أصبحت
ال ـيــوم كـكــرة الـثـلــج الـتــي ت ــزداد حجما
ً
يوما بعد يوم.

المحور الثالث :الجنسية والهوية الوطنية
حمل المحور الثالث عنوان «اخفاق رئيس مجلس
الــوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية» ،وجاء في
نصه :الجنسية هي عالقة بين فرد ودولة يحكمها
نظام قانوني داخلي ذو صبغة تضفي من خالله
الــدولــة على الـفــرد صفة الـمــواطــن ويترتب عليها
حقوق والـتــزامــات فــي العالقة بين الـفــرد والــدولــة
وفــي العالقة بين الــدولــة وال ــدول األخ ــرى .ومثلما
ال يمكن أن تكون هناك دولــة دون إقليم فال يمكن
لها أن تقوم دون مجموعة من االفراد يمثلون لها
عنصر الشعب واألمة.
وتأتي أهمية القوانين المنظمة للجنسية في كل
الدول بأنها تحدد أحد أهم عناصرها وهو مفهوم
الشعب وذلــك بالتفريق مــا بين مــن سينتمي لها
مقيما على إقليمها.
مواطنا أو من سيكون
بصفته
ً
ً
وق ـن ــن ال ـم ـش ــرع ال ـكــوي ـتــي الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة
بموجب المرسوم األميري رقم  15لسنة  1959والذي
كويتيا وكيفية
حدد من خالل نصوصه من يعتبر
ً
إثبات هذه الصفة وكيفية اكتسابها وفقدها ،وبعد
التطبيق الـعـمـلــي ل ـهــذا ال ـمــرســوم أج ــرى الـمـشــرع
خصوصا بعد اتساع فكرة
الكويتي تعديالت عدة
ً
التضييق في منح الجنسية.
وتثور مسؤولية رئيس مجلس الوزراء حول ملف
الهوية الوطنية والجنسية الكويتية في ما أسنده
قــانــون الجنسية لمجلس ال ــوزراء بحق المنح أو
عرضا
السحب بموجب مرسوم أميري الذي يستلزم
ً
قرارا من مجلس الوزراء بموجب المادة 128
من ثم
ً
من الدستور .وما يرفع لمجلس الوزراء من مذكرات
مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
بـشــأن منح الجنسية لبعض األ ش ـخــاص ،أو بما
يكلفها به بموجب قرار باتخاذ كافة اإلجراءات في
هــذا الـشــأن باالضافة إلــى تنفيذ توجيهات سمو
رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بالمسائل منح
أو سحب أو وضع األطر العملية والقانونية بحسن
تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا
للقانون ومقتضيات المصلحة العامة.
وتعرض ملف الجنسية خالل ترؤس سمو الشيخ
جابر مبارك الحمد الصباح للحكومة في أكثر من
وزارة للكثير من التخبطات ،تؤكد غياب السياسة

العامة الواضحة حول أهم ملف وطني وأمني يعني
المواطن الكويتي يستوجب على الحكومة حمايته
والدفاع عنه لما تمثله الجنسية باالضافة إلى انها
رابطة قانونية للفرد بوطنه فهي معنى من معاني
الوالء واالنتماء.
فقد شهد ملف الجنسية جوالت من االبتزاز على
واستخداما له بشكل
الصعيد السياسي العلني،
ً
سياسي دون االكـتــراث لما آلــت له قــرارات مجلس
الـ ــوزراء مــن تــأثـيــر عـلــى ثـقــة الـمــواطــن بالحكومة،
فقد تم سحب الجنسية من مواطنين ومن ثم تمت
إعادتها لهم ألسباب أعلنها الكثير من المسؤولين
في الحكومة كلها ذات طابع سياسي.
وأثار رئيس مجلس األمة في جلسة 2017/4/11
أثناء النقاش حول اقتراح بقانون تعديل المحكمة
اإلداريــة بأن «هناك زيــادة عددية غير طبيعية في
السكان» ثــم ذكــر بــأن «يفترض تـعــداد سكاننا في
 2015م  900ألف ،إحنا مليون»« ،إلي عندنا مايزيد
عن  360ألف إلى  400ألف فوق الزيادة الطبيعية»،
«أنـ ــا م ــا أب ــي أج ـ ــزم ،وأق ـ ــول كـلـهــم م ــزوري ــن أو مو
مزورين ،لكن أنا أقول هذي تستوجب على كل نائب
أن يطرح عالمات استفهام ،هل هناك تزوير؟».
منذ هذا االدعاء الخطير الذي إن صح فنحن أمام
كارثة بمعنى الكلمة وإن لم يصح فاننا أمام طعن
وتشكيك في المواطنين ،ورئيس مجلس الــوزراء
لم يتفوه بأي كلمة تجاه هذه القضية ،ولم يتخذ
أي خطوات عملية أو حتى وجه لبحث صحة هذا
االدعاء كون الجنسية في الكويت ال تمنح إال بقانون
وبـعــد مــوافـقــات مــن مــؤسـســات أمـنـيــة ،ول ــم يــدافــع
عن شعبه من هذا االدعــاء كونه يملك المعلومات
الصحيحة.
هــل وجــه رئـيــس مجلس ال ــوزراء اللجنة العليا
لتحقيق الجنسية مباشرة اإلج ــراء ات القانونية
وفتح تحقيق حول ادعاء وجود زيادة غير طبيعية
في أعداد المواطنين قد تصل إلى  400ألف شخص
يتمتعون بالجنسية الكويتية بكل مميزاتها؟ هل
وج ــه رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات
القانونية الالزمة لمحاسبة المتسببين ومساءلتهم
قانونيا وإداريــا لدى ثبوت مسؤوليتهم عن هذه

األخ ـطــاء؟ هــل وضــع رئـيــس مجلس ال ــوزراء األطــر
والتوجيهات وق ــرر الـسـيــاســات الـعــامــة للحكومة
من اجل حسن تنظيم منح الجنسية والحفاظ على
الهوية الوطنية؟
ال نـتـحــدث هـنــا عــن ال ـحــاالت الـفــرديــة الـتــي يتم
كشفها من قبل مباحث الجنسية ووزارة الداخلية،
فهذا شأن خاص بوزارة الداخلية ،لكن قضية يتم
إثارتها بهذا الحجم في مجلس األمة وبالتحديد
ومــن رئـيــس السلطة التشريعية ومــن ثــم تتحول
إلى قضية تشغل الرأي العام يتحرك عليها النواب
بتقديم لجان للتحقيق وهــذا كله يجري دون أي
تحرك من رئيس مجلس الــوزراء الذي يملك تحته
جميع أج ـهــزة الــدولــة الـحـكــومـيــة س ــواء مــن هيئة
المعلومات المدنية أو وزارة ا لــدا خـلـيــة واللجنة
العليا المعنية في هــذه الشؤون بمجلس الــوزراء
وغيرها من الهيئات هو دليل على أن سمو رئيس
مجلس الــوزراء يتحمل المسؤولية السياسية عن
هذا الملف.
أن يستطيع ما يقارب  400ألف شخص من تزوير
الجنسية الكويتية ،فهذا يعني أن الجهاز الحكومي
ال ــذي ي ـتــرأســه سـمــو الـشـيــخ جــابــر م ـب ــارك الحمد
خطرا على أمن الدولة واستقرارها
الصباح أصبح
ً
وهويتها ،ولــو أن هــذه المعلومات غير صحيحة
فالمصيبة أعـظــم ،فكيف يأمن الـمــواطــن الكويتي
ويثق بحكومة ال تدافع عنه تجاه اتهامات تطال أهم
رابطة قانونية بينه وبين وطنه وكيف للمواطنين
وكيف للشعب أن يأتمن على هويته الوطنية التي
تركت للطعن والتجريح والتخوين دون أن يتحرك
من هو مؤتمن على حماية المواطنين وكراماتهم
لنصرتهم؟!
محال للجان
كانت
وإن
الجناسي
تزوير
قضية
ً
التحقيق للبحث عن مدى صحتها من عدمه ومن ثم
في حالة صحتها يجب معالجة آثارها ومحاسبة
وجنائيا لكن قبل كل ذلك
إداريا
المتسببين عنها
ً
ً
سياسيا
ـوزراء
ـ
ل
ا
مجلس
رئيس
محاسبة
البد من
ً
معرضا المصلحة
الخفاقه بالتصدي لهذا الملف
ً
ومتسببا في فقدان المواطن
العليا للدولة لالهتزاز
ً
بثقته بالحكومة.

ةديرجلا
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«الصحة» :الكويت خلت من شلل األطفال بفضل التمنيع

ً
خدمة «اإليكمو» أنقذت حياة أكثر من  90مريضا منذ تدشينها
عادل سامي

الكويت الثالثة
ً
إقليميا في
إجراءات
ترصد الشلل
الرخو

القطان

أكـ ــدت وزارة ال ـص ـحــة أن خــدمــة
«اإلي ـك ـم ــو» الـمـعـمــول بـهــا ف ــي قسم
ال ـت ـخ ــدي ــر وال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة فــي
مستشفى العدان ساهمت في إنقاذ
حـ ـي ــاة أكـ ـث ــر م ــن  90ش ـخ ـصــا مـنــذ
تدشينها إلــى اآلن ،وبنسبة نجاح
فى الكويت تصل إلى  70في المئة.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة ال ـق ـســم د .هــدى
الفودري إن «اإليكمو» خدمة مميزة
وفريدة وتعد األولى من نوعها على
ن ـطــاق ال ــدول ــة ،وتـعـتـبــر م ــن أح ــدث
التقنيات الطبية في العناية المركزة
المعنية بإنقاذ الحياة.
وأضافت الفودري ،في كلمة لها،
مساء أمس األول ،خالل ملتقى طبي
أقامه القسم على شرف الناجين من
متلقي خدمة «اإليكمو» فى العناية
الـ ـم ــرك ــزة ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ــر الـصـحــة
د .بــاســل ال ـص ـبــاح ووك ـيــل الـ ــوزارة
د .مصطفى رضا ،أن فريق «اإليكمو»
يتكون من أطباء وممرضي العناية
ال ـ ـمـ ــركـ ــزة وفـ ـنـ ـي ــي الـ ـقـ ـل ــب والـ ــرئـ ــة
ً
الصناعية ،الذين يعملون جنبا الى
جـنــب مــع جــراحــي الـقـلــب واألوع ـيــة
الــدمــويــة ،إضــافــة الــى اختصاصيي
ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي واخـتـصــاصـيــي
التغذية وأطباء األشعة والمختبرات

وزير الصحة متوسطا العاملين في قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان
لتوفير أفضل خدمة مقدمة للمرضى.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـخــدمــة
م ـع ـن ـي ــة بـ ـع ــاج م ــرض ــى الـ ـح ــاالت
ال ـحــرجــة نـتـيـجــة الـفـشــل ال ـح ــاد فى
الجهاز التنفسي والقلبي عن طريق
توفير رئة وقلب صناعي خارجي.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع م ـ ـن ـ ـف ـ ـص ـ ــل،
كـ ـشـ ـف ــت و ك ـ ـي ـ ـلـ ــة وزارة ا ل ـص ـح ــة
الـمـســاعــدة لـشــؤون الصحة العامة
د .مــاجــدة الـقـطــان أن مـعــدل تبليغ

ح ــاالت الـشـلــل الــرخــو فــي الـكــويــت،
بلغ  8,1لكل  100,000حالة ،مؤكدة
أن إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــرص ــد الــروت ـي ـنــي
والـ ـنـ ـش ــط ب ـل ــغ  99فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـمــا
وض ــع ال ـكــويــت ف ــي ال ـمــركــز الـثــالــث
على مستوى إقليم شرق المتوسط
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص ت ـ ـلـ ــك اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات.
وق ــال ــت الـ ـقـ ـط ــان ،ف ــي ك ـل ـمــة لـهــا
ص ـبــاح أم ــس ع ـلــى هــامــش الحلقة
التدريبية الثانية عن محاكاة تفشي

مرض شلل األطفال ،إن دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وم ـ ــن بـيـنـهــا
الكويت خلت من مرض شلل األطفال
م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات بـفـضــل أنـظـمــة
التمنيع القوية ،حيث بــدأ التمنيع
ً
الروتيني ضد شلل األطفال إلزاميا
في الكويت منذ عام  1980حتى اآلن،
إذ ارتفعت معدالت التطعيم من 71
في المئة عام  1980إلى  99في المئة
العام الماضي.
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الحجرف« :التأمينات»
ركيزة الستقرار المجتمع
أكد وزير المالية د .نايف الحجرف أن المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية تعد ركيزة استراتيجية وأساسية
تسهم في استقرار المجتمع ،وتضمن للمواطنين حياة كريمة
مستقرة وآمنة اقتصاديا.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة ألـقــاهــا الـحـجــرف خ ــال الـحـفــل الــذي
نظمته «التأمينات» برعايته لتكريم مديرها العام السابق
حمد الحميضي ،نظرا لمجهوداته التي بذلها طــوال فترة
خدمته.
وأضاف أننا نفتخر بتكريم الحميضي ،ونائبه لشؤون
االسـتـثـمــار والـعـمـلـيــات ال ـســابــق الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـجــابــر،
ونــائ ـبــه ل ـش ــؤون تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ال ـســابــق أحـمــد
الـتــركــي إلسهامهم فــي صياغة دور وأه ــداف «التأمينات»
طوال خدمتهم.
وأوض ـ ــح أن ال ـم ـكــرم ـيــن ع ـم ـلــوا وس ــط ت ـح ــديــات كـبـيــرة
وصعوبات في سبيل تحقيق الهدف األسمى ألي مؤسسة
ضـمــان اجـتـمــاعــي ،وهــو «الـحـفــاظ على االسـتــدامــة المالية
للمؤسسة».
وذكر الحجرف أن المكرمين جعلوا من المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية أحد األعمدة التي يقوم عليها األمن
االجتماعي للكويت ،حتى باتت تشكل ضمانة للمستقبل
ينبغي الحفاظ عليها.
من جانبه ،قال المدير العام للمؤسسة ،مشعل العثمان ،في
كلمة مماثلة إن هذا التكريم جاء تقديرا وعرفانا بمجهودات
«كوكبة من أبناء الكويت» الذين تميزوا في العطاء.
وأض ــاف الـعـثـمــان أن هــذه الـكــوكـبــة الـتــي تــولــى أفــرادهــا
مسؤوليات القيادة واإلدارة في المؤسسة سجلوا إنجازات
ون ـج ــاح ــات م ـت ـع ــددة ،وك ــان ــوا م ـثــاال لـلـتـفــانــي واإلخـ ــاص
والعطاء الذي رسخ مكانة المؤسسة ودورها في خدمة األمن
االجتماعي للوطن الكويتي.

ً
«الكهرباء» :تحصيل
« 2019/3402018التربية» :تعويض طالب أوبريت «الكويت» دراسيا
مليون دينار عن

محليات
سلة أخبار
«المواصالت» تقيم
«قريش» رمضان للموظفين

نظمت إدارة العالقات العامة
بوزارة املواصالت أمس حفل
"القريش" للموظفني والعاملني
بالوزارة وذلك بحضور وكيلة
الوزارة م .خلود الشهاب وعدد
من القياديني واملسؤولني
بالوزارة.
وقالت الشهاب :اقمنا حفل
القريش الذي يعد موروثا
شعبيا له أثر اجتماعي بالغ في
مجتمعنا الكويتي ،مهنئة في
الوقت ذاته صاحب السمو أمير
البالد وولي عهده وسمو رئيس
مجلس الوزراء والحكومة بقرب
حلول شهر رمضان املبارك.
وعلى هامش الحفل ،كرمت
وكيلة املواصالت أعضاء لجنة
متابعة مستحقات الوزارة لدى
الغير وكذلك أعضاء لجنة جرد
مكتب بريد اليرموك وذلك تقديرا
من الوزارة للجهود التي بذلوها
خالل فترة عملهم.

«األبحاث» يدشن
«المستكشف»

تحديد مواعيد التسجيل والعطل في التعليم الديني للعام المقبل

ً
العتيبي :رقم قياسي فاق المستهدف بـ  20مليونا
● فهد الرمضان
● سيد القصاص
أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء
والماء د.مشعان العتيبي نجاح الــوزارة في تحصيل  340مليون
دينار ،قيمة فواتير استهالك الكهرباء والماء عن السنة المالية
 ،2019/2018الفتا إلى أن تحصيل هذا المبلغ خالل سنة مالية يعد
رقما قياسيا في تاريخ الوزارة.
وقال العتيبي ،في تصريح صحافي ،إن «الرقم الذي تم تحصيله
فــاق المستهدف بـ  20مليون ديـنــار» ،مؤكدا حــرص ال ــوزارة على
تحصيل مستحقاتها أوال بــأول من خــال باقة التسهيالت التي
تقدمها للمستهلكين لسداد ما عليهم من مستحقات.
وبـ ـش ــأن عـمـلـيــة تـشـغـيــل ال ـن ـظ ــام ال ـج ــدي ــد ف ــي م ـكــاتــب ش ــؤون
المستهلكين ،أشار العتيبي إلى نجاح القطاع في تشغيل النظام
الجديد في  18مكتبا كمرحلة أولى من أصل 34ا ،الفتا إلى أن النظام
الذي بدأ تشغيله نظام عالمي متقدم يختلف عن النظام القديم.
ولفت إلى تمكن الموظفين من نقل بيانات جميع المستهلكين
وتحميلها على النظام الجديد بنجاح دون مشاكل ،مرجعا سبب
ازدحام بعض المكاتب بالمراجعين إلى إغالق  22مكتبا إلى حين
تشغيلها وفق النظام الجديد بعد تلقي موظفيها القدر الكافي من
التدريب على النظام الجديد.
وفي معرض رده على سؤال بشأن تكيف الموظفين على النظام
الـجــديــد ،قــال ،ان «هـنــاك موظفين تلقوا تدريبا على هــذا النظام
يقومون بتأدية عملهم بشكل ممتاز ،وهناك قسم آخر من الموظفين
مازالوا يحتاجون بعض الوقت إلتقان عملهم على النظام».

قــررت وزارة التربية تعويض
الطالب المشاركين في األوبريت
الوطني «الكويت فعال غير »2019
دراسـ ـ ـي ـ ــا ،واح ـ ـت ـ ـسـ ــاب درج ـ ــات
األع ـمــال كــامـلــة لـهــم ،إضــافــة إلــى
اح ـت ـس ــاب فـ ـت ــرات ال ـغ ـي ــاب الـتــي
كــانــت للمشاركة فــي االسـتـعــداد
لألوبريت حتى موعد الحفل فترة
غياب بعذر مقبول.

ج ــاء ذل ــك فــي نـشــرة اعتمدها
وكـيــل قـطــاع التعليم ال ـعــام فهد
الغيص ،وحصلت «الجريدة» على
نسخة منها ،وجهها إلى مديري
عموم المناطق التعليمية الست،
بناء على كتاب الوكيل المساعد
للتعليم الـخــاص رئـيــس اللجنة
الرئيسية لــا حـتـفــاالت الوطنية
د .عبدالمحسن الحويلة.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،حـ ــدد قـطــاع
التعليم العام مواعيد التسجيل

والمقابالت للطلبة الراغبين في
االن ـت ـق ــال إل ــى الـتـعـلـيــم الــدي ـنــي،
ل ـل ـع ــام ال ـ ــدرا س ـ ــي ،2020-2019
ح ـي ــث يـ ـب ــدأ ال ـت ـس ـج ـيــل لـلـطـلـبــة
الراغبين في االنتقال إلى المعاهد
الدينية للفترة األو ل ــى للمرحلة
المتوسطة في  22مايو المقبل،
وللمرحلة الثانوية في  23مايو
ح ـت ــى  10ي ــون ـي ــو ،ع ـل ــى أن يـتــم
فتح التسجيل مرة أخرى للفترة
الثانية للمرحلتين المتوسطة

المقصيد :ندعم مسيرة إنجازات «المرشدات»
أك ــد الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة الـتــربــويــة
واألنشطة فيصل المقصيد أن حركة المرشدات
الكويتية ت ـجــاوزت المستوى المحلي لتبلغ
الـمـسـتــوى الـخـلـيـجــي وال ـعــربــي بــإنـجــازاتـهــا،
وب ـف ـضــل م ــا حـقـقـتــه جـمـعـيــة الـ ـم ــرش ــدات من
خـ ـ ـط ـ ــوات لـ ـم ــد ج ـ ـسـ ــور الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،وت ــرج ـم ــة
ال ـم ـســاعــي ال ــرام ـي ــة ل ـل ـكــويــت ال ـج ــدي ــدة ،وفـقــا

لرؤية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وقــال المقصيد ،فــي كلمته خــال حفل تكريم
المتعاونين مع جمعية المرشدات ،الذي أقيم تحت
رعايته بعنوان «لنحصد ثمارنا معنا» ،إن وزارة
التربية تدعم مسيرة إنجازات جمعية المرشدات،
وإكمال ما قدمته القيادات التربوية السابقة من
جوانب إيجابية تساهم في إثراء حركة المرشدات.

والثانوية من  2سبتمبر حتى 12
سبتمبر .2019
وأشـ ـ ــار ال ـق ـط ــاع إل ـ ــى أن ب ــدء
العطلة الصيفية للعاملين من
االداريين والتعليميين للمرحلة
الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة س ـ ـي ـ ـكـ ــون ن ـه ــاي ــة
دوام  20مــا يــو المقبل ،وللهيئة
التعليمية في المرحلة الثانوية
في  27يونيو ،وللهيئة اإلداريــة
والـمـكـلـفـيــن بــأع ـمــال امـتـحــانــات
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة وال ـمــوج ـه ـيــن
الفنيين في نهاية دوام  1يوليو
المقبل.
وذكر أن دوام الطلبة للمرحلة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ــي 9
سـبـتـمـبــر ،ول ـل ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة
والـمــراكــز المسائية فــي  10منه،
عـلــى أن ي ـكــون ب ــدء دوام جميع
العاملين في المعاهد الدينية 1
سبتمبر المقبل.

االبتكار واإلبداع

ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة
التعليمية بــدريــة الـخــالــدي دعم
وزارة الـتــربـيــة للجهود الــرامـيــة
إلى تعزيز ثقافة االبتكار واإلبداع
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ل ــدى الـطـلـبــة،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «م ــا وص ــل إلـيــه
الطلبة من تفوق وتقدم وتطور،
سـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـك ــوي ــت
أو دول ا ل ـخ ـل ـيــج ودول ا ل ـعــا لــم،
فــإنـنــا نفخر بــه كــل الـفـخــر وبما
ق ــدم ــوه م ــن إنـ ـج ــازات ف ــي مـجــال
االختراعات واالكتشافات».
جــاء ذلــك خــال الفعالية التي
أقــام ـت ـهــا ثــانــويــة ح ـمــد الــرجـيــب
ب ـن ـي ــن ،ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ل ـ ـمـ ــاذا ال
تكون مخترعا مثلي؟» للموسم
الثاني على التوالي ،تحت رعاية
الـ ـخ ــال ــدي ،الـ ـت ــي أش ـ ـ ــادت ب ــدور
مــديــري ال ـم ــدارس والـمـســؤولـيــن
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ــذي ــن اح ـت ـض ـنــوا
الطلبة المميزين.

من جانب آخر ،أكدت المديرة

«مكافحة الفساد» :ترسيخ ثقافة النزاهة «الهالل األحمر» تطلق حملة «ساعد تسعد»
بين الطلبة عبر إدراجها بالمناهج التربوية

●

فهد الرمضان

أك ــد األم ـي ــن ال ـع ــام الـمـســاعــد
للوقاية في «نزاهة» سالم العلي
أن برنامج تعزيز قيم النزاهة
يأتي تفعيال لجملة من األهداف،
أب ــرزه ــا الـ ـم ــادة  21م ــن قــانــون
إنشاء الهيئة ،بشأن التعاون مع
المؤسسات التعليمية لنشر قيم
الشفافية والنزاهة والمواطنة،
وتعزيز جهودها فــي مساندة
مؤسسات التربية والتعليم.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ال ـح ـف ــل ال ــذي
نظمته الهيئة العامة لمكافحة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد «ن ـ ـ ـ ــزاه ـ ـ ـ ــة» ،ل ـت ـك ــري ــم
المعلمين والطلبة المشاركين
ف ــي ال ـب ــرام ــج ال ـم ـش ـتــركــة الـتــي
أطـلـقـتـهــا بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة

ال ـتــرب ـيــة ،ب ـع ـنــوان «ت ـعــزيــز قيم
النزاهة» للعام الدراسي -2018
.2019
وقال العلي إن البرنامج يأتي
تـفـعـيــا ل ـبــرامــج اسـتــراتـيـجـيــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة
ومكافحة الفساد ،2024-2019
بـشــأن اتـخــاذ الـتــدابـيــر الكفيلة
بـتــرسـيــخ ث ـقــافــة ال ـن ــزاه ــة لــدى
األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،مـ ــن خ ــال
مـ ـب ــادرات تـعـمــل عـلــى تضمين
م ـفــاه ـيــم ال ـن ــزاه ــة وال ـمــواط ـنــة
الواعية في المناهج التربوية
والتعليمية.
وأش ــار إلــى أن هــذا التعاون
انطلق منذ بداية العام الدراسي
 ،2019-2018لمختلف المراحل
الدراسية بالمناطق التعليمية،

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحمر إطالقها حملة «ساعد
تسعد» اليوم لمساعدة األسر
ال ـم ـح ـت ــاج ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت،
وتـسـتـمــر ح ـتــى ال ـخــامــس من
مايو الجاري.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت األمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة الـ ـع ــام ــة
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة م ـهــا ال ـبــرجــس
ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ،أم ـ ــس ،إن الـحـمـلــة
ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف إلـ ـ ـ ـ ـ ــى دعـ ـ ـ ـ ـ ــم األس ـ ـ ـ ــر
الـ ـمـ ـحـ ـت ــاج ــة وتـ ــوف ـ ـيـ ــر األم ـ ــن
ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ل ـ ـهـ ــم ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
األجهزة الكهربائية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ح ـ ـم ـ ـلـ ــة
التبرعات تأتي بالتعاون مع
وزارة اإلع ــام والـتـنـسـيــق مع
الـمـجـمـعــات ال ـت ـجــاريــة ،حيث
سـتــوجــد فــي مجمع األفـنـيــوز

بيت الزكاة ينفذ والئم اإلفطار «الجمارك» تجدد مذكرة التفاهم
مع نظيرتها األميركية
الخارجية في  19دولة
أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة الـنـشــاط
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ف ـ ــي بـ ـي ــت الـ ــزكـ ــاة
عــادل الجري أن مشروع والئم
اإلفطار الخارجية يعبر عن حب
الكويتيين للخير ،وحرصهم
على مد يد العون للمستحقين،
وخاصة في رمضان المبارك.
وأشار الجري ،في تصريح،
إل ــى أن بـيــت ال ــزك ــاة يخصص
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ــن ن ـ ـشـ ــاطـ ــه ل ـخ ــدم ــة
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت،
مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروع
والئ ــم اإلف ـطــار الـخــارجـيــة هــذا
الـ ـع ــام ف ــي  19دولـ ـ ــة إفــري ـق ـيــة
وآسيوية وأوروبـيــة بالتعاون
م ــع  37ه ـي ـئــة خ ـي ــري ــة بـمـبـلــغ
 105آالف دي ـنــار ،لتقديم 140
ألف وجبة.
وف ــي خ ـتــام تـصــريـحــه ،دعــا
الجري المحسنين والمحسنات
من المواطنين والمقيمين إلى
الـتـبــرع للمشروع ممن لديهم
الرغبة في توفير طعام اإلفطار
للصائم ط ــوال شـهــر كــامــل ،إذ

عادل الجري

إن بـيــت الــزكــاة عـلــى اسـتـعــداد
ل ـت ـس ـلــم ال ـت ـب ــرع ــات مـ ــن خ ــال
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـبـيــت
أو مــن خ ــال مــراجـعــة الـمــراكــز
اإليـ ــراديـ ــة الـمـنـتـشــرة بــالـقــرب
م ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
وص ــاالت المتبرعين فــي أفــرع
المحافظات ،إضــافــة إلــى بوث
البيت في مجمع  360واألفنيوز.

محمد الشرهان

ج ـ ـ ـ ـ ـ ــددت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك مـ ـ ــذكـ ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم
ل ـل ـت ـعــاون ال ـف ـنــي م ــع ال ـج ـمــارك
األم ـي ــرك ـي ــة وح ـم ــاي ــة الـ ـح ــدود،
وج ــرى إع ــادة تجديد المذكرة
بحضور المدير الـعــام ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـمــارك الـمـسـتـشــار
ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاوي ،وسـ ـفـ ـي ــر
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
لدى الكويت لورانس سيلفرمان.
يـشــار إلــى أن الـمــذكــرة جرى
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا م ـن ــذ عـ ـ ــام ،1993
وت ـ ـجـ ــدد كـ ــل ع ــامـ ـي ــن ،وان ـب ـثــق
عنها العديد من االتفاقيات التي
ك ــان لـهــا أث ــر كـبـيــر ف ــي تطوير
ال ـع ـم ــل ال ـج ـم ــرك ــي ب ــال ـك ــوي ــت،
وح ـق ـقــت ال ـع ــدي ــد م ــن األه ـ ــداف
أبــرزهــا تحسين بيئة األعـمــال
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـنـ ـص ــر الـ ـبـ ـش ــري
وتـ ــزويـ ــد الـ ـجـ ـم ــارك ال ـكــوي ـت ـيــة
بــأحــدث األج ـه ــزة ،واالسـتـفــادة
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات والـ ـخـ ـب ــرات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ب ـ ـشـ ــأن ال ـم ـل ـك ـيــة

«الطعام» :شراكة
مع الجهراء لمساعدة
المتعففين

لمساعدة األسر المحتاجة داخل الكويت

عـ ـ ـب ـ ــر إط ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األ نـشـطــة الصفية والالصفية،
ت ـحــت إشـ ـ ــراف ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة
ال ـت ــرب ــوي ــة واألنـ ـشـ ـط ــة بـ ـ ــوزارة
التربية.
وأوض ـ ـ ــح أن هـ ــذه األن ـش ـطــة
ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف إلـ ـ ـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـق ـ ـيـ ــم
والمفاهيم ذات الصلة بالنزاهة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ون ـ ـشـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة
لـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ب ـم ـخ ــاط ــر
الفساد ومنع أسبابه وتأصيل
القيم السامية في الممارسات
األخــاق ـيــة والـمـهـنـيــة لتوجيه
س ـل ــوك ـي ــات وط ـ ــاق ـ ــات ال ـط ــاب
ن ـحــو ال ـم ـم ــارس ــات االي ـجــاب ـيــة
والقدرة على مواجهة المشكالت
والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت األخـ ــاق ـ ـيـ ــة فــي
حياتهم اليومية.

●

قام فريق من معهد الكويت
لألبحاث العلمية يرأسه املدير
العام د .سميرة السيد عمر،
بالتدشني األولي لسفينة أبحاث
املعهد الجديدة "املستكشف" في
حوض البناء التابع لشركة البوم
للمعدات البحرية والغوص،
بمدينة فيغو بإسبانيا ،وذلك
لقرب االنتهاء من أعمال
التصنيع.
وشارك في حفل التدشني
األولي سفير الكويت لدى
إسبانيا عيادة السعيدي ,علما
أنه تم بناء السفينة متعددة
األغراض وتصميمها على
أحدث طراز ،وفقًا للمعايير
الدولية لسفن األبحاث ،للقيام
بأبحاث ومسوحات علوم
البحار ومسوحات الثروة
السمكية وبيئة األسماك واملسح
الطبوغرافي لقاع البحر.

الجالوي والسفير األميركي خالل توقيع تجديد االتفاقية
الفكرية ،والتحريات ،والكشف
عــن الوثائق ال ـمــزورة ،ودورات
في التحريات المالية ،واإلرهاب
وغ ـس ـيــل األمـ ـ ـ ــوال ،وتــوص ـيــات
بإنشاء مكتب مكافحة الفساد
اإلداري ،لـمــا لــه مــن أهـمـيــة في
ت ـح ـق ـيــق ال ـش ـف ــاف ـي ــة وال ـن ــزاه ــة
بالمعامالت الجمركية.
ك ـم ــا كـ ــان ل ـل ـم ــذك ــرة الـفـضــل

في توقيع عدد من االتفاقيات،
مثل استهداف الـمــواد المشعة
واالتجار غير المشروع بالمواد
ال ـن ــووي ــة والـ ـم ــواد اإلشـعــاعـيــة
األ خـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــع إدارة ا لـ ـط ــا ق ــة
األمـيــركـيــة ،واتفاقية التنسيق
المساعدة المتبادلة بين إدارتي
الجمارك في البلدين.

ومجمع الكوت ومجمع سليل
الجهراء ومجمع  ،360موضحة
أن الحملة ستوجد أيضا في
مقر الجمعية بمنطقة الشويخ.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ح ـم ـلــة
«ساعد تسعد» جاء ت لوجود
خ ـم ـســة آالف أسـ ـ ــرة مـسـجـلــة
بكشوف الجمعية تعاني قسوة
ال ـح ـي ــاة وعـ ـ ــدم ق ــدرت ـه ــا عـلــى
توفير احتياجاتها األساسية،
مؤكدة أن من واجب الجمعية
مــد يــد المساعدة لهذه األســر
داخل الكويت.
ودع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـبـ ــرجـ ــس ج ـم ـيــع
ف ـئــات الـمـجـتـمــع والـمـهـتـمـيــن
بالعمل الخيري واإلنساني إلى
المشاركة في حملة التبرعات،
سواء عن طريق زيارة الموقع

مها البرجس

اإل لـكـتــرو نــي للجمعية أو عن
طريق أجـهــزه ال ـ «كــي نــت» في
المجمعات التجارية.

مؤتمر «التنمية المستدامة»:
تشجيع روح المنافسة
●

محمد جاسم

انطلق ،أمس ،مؤتمر التنمية المستدامة ،الذي تنظمه الجمعية
الكويتية إلداريــي المؤسسات التعليمية ،تحت رعاية مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،إذ يمتد حتى  2مايو الجاري.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل العنزي ،في كلمته،
أن المؤتمر يـهــدف إلــى تسليط الـضــوء على األدوار الرئيسية
للمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتشكيل منصة التقاء
بـيــن الـ ــدول ال ـتــي تـسـعــى لتحقيق أهـ ــداف التنمية المستدامة
العالمية ،وإزالة كل أشكال المعوقات التي تواجه التنمية.
ً
ً
وأضاف العنزي أن الدول اعطت دورا كبيرا ورائدا لمؤسسات
القطاع الخاص بالمرتبة االولــى ومؤسسات المجتمع المدني
ً
لقيادة مضامين تنفيذ سياسات خطتها الوطنية ،موضحا أن
الكويت وضعت خطة جــديــدة بسبع ركــائــز أساسية يقوم بها
القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي ،وتشجع فيه روح
المنافسة وتــرفــع كـفــاء ة اإلن ـتــاج فــي ظــل جـهــاز دول ــة مؤسسي
داعــم ،وترسخ القيم وتحافظ على الهوية االجتماعية وتحقق
التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ،وتوفر بنية أساسية مالئمة
وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وشـمــل الـيــوم االول جلستين األول ــى بمحور إدارة حكومية
فــاعـلــة ،والـثــانـيــة بمحور ج ــودة التعليم ،وفــي الجلسة األولــى
المتعلقة بــإدارة حكومية فاعلة ،ذكر عضو هيئة التدريس في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريس د .حسين دشتي
أن الجهاز الحكومي بدأ يواجه سرعة في التغيير والتحول في
بعض مراكزه للحاق بركب التنمية ،داعيا الحكومة إلى التخلص
من البيروقراطية.

أعلن البنك الكويتي للطعام
عن اتفاقية شراكة مع محافظة
الجهراء تهدف إلى طرح
املبادرات والبرامج املجتمعية
والخيرية بهدف مساعدة األسر
املتعففة واملحتاجني.
وقال البنك ،في بيان صحافي،
أمس ،إن االتفاقية وقعت
بحضور نائب رئيس مجلس
إدارة البنك مشعل األنصاري،
واملدير العام سالم الحمر،
ومحافظ الجهراء ناصر
الحجرف ،وبعض املسؤولني من
املحافظة.
وصرح األنصاري بأن الشراكة
بني بنك الطعام ومحافظة
الجهراء سيكون لها مردود
ايجابي في دعم األسر املتعففة
وتمكينها اجتماعيا ،السيما في
املناطق ذات الكثافة السكانية،
والتي يحتاج أفرادها إلى
الوقوف بجانبهم ومساعداتهم
لتحسني وضعهم املعيشي،
وتأكيد التضامن االجتماعي بني
كل جهات املجتمع.

«إحياء التراث» تنظم
محاضرة «استقبال رمضان»
تقيم لجنة الدعوة واإلرشاد
في مدينة سعد العبدالله
التابعة لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي محاضرة بعنوان
"استقبال رمضان" يلقيها
الشيخ جاسم العيناتي ،وذلك
مساء اليوم بعد صالة العشاء
في ديوانية املنطقة في مدينة
سعد العبدالله.
ودعت الجمعية ،في بيان،
أمس ،الجمهور إلى حضور
فعاليات املحاضرات والدروس
التي تقيمها ،ألن ذلك يعود
عليه بالنفع والفائدة في دينه
ودنياه.
وأوضحت أن لجنة الدعوة
تقيم العديد من املحاضرات
والدروس الشرعية ،التي
تستهدف حث املسلمني على
التمسك بآداب وأخالق اإلسالم
بما في ذلك التحذير من البدع
والفنت والتطرف والغلو.
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أعوام لطرح برامج «الدراسات العليا»
•

أكد أن القسم بحاجة إلى  5أعضاء بدرجة الدكتوراه العتماد الماجستير
فيصل متعب

كشف رئيس قسم اللغة
الفرنسية في كلية اآلداب
بجامعة الكويت د .منصف
الخميري عن عقد اجتماع قادم
بين القسم والملحق الثقافي
الفرنسي لبحث مسألة شؤون
المعادلة والدراسة في فرنسا.

أكد رئيس قسم اللغة الفرنسية في كلية اآلداب
بجامعة الـكــويــت د .منصف الـخـمـيــري ،أن القسم
بحاجة إلــى مــرور عشرة اع ــوام فــي الجامعة حتى
يـتــم الـمــوافـقــة عـلــى ط ــرح بــرامــج ال ــدراس ــات العليا
فـيــه ،الفـتــا إلــى أن القسم مــن االقـســام الحديثة في
الكلية ،وبحاجة إلى  5اعضاء هيئة تدريس بدرجة
الدكتوراه ليتيح اعتماد برنامج الماجسيتر ،فضال
ً
عن توافر  15اسـتــاذا داخــل القسم لتتوازن الطاقة
التدريسية بين درجة البكاولوريوس والماجستير.
وقال الخميري ،في تصريح لـ"الجريدة" أمس ،إن
هناك صعوبة في عملية التبادل لطلبة القسم ،ألن
النظام الفرنسي يعادل المقررين في الكويت بمقرر
واحــد فقط لــدى فرنسا ،مشيرا إلــى أنــه "تــم رفض
هذا االقتراح من قبل إدارة الجامعة ألنه يهضم حق
الساعات الدراسية لدى الطلبة والمقررات الدراسية،
فعملية التبادل تلزم الطلبة بأخذ الكثير من المواد
االدبية في فرنسا".
وأضاف ان المواد العامة التي تعطى لطلبة القسم
في جامعة الكويت تختلف تماما عن نظيرتها التي
تــدرس فــي فرنسا ،مشيرا إلــى ان احتساب المعدل

جامعة الكويت 13 :قرار ندب
لشغل وظيفة مدير إدارة
أكــد األمـيــن الـعــام لجامعة الـكــويــت د .مثنى الــرفــاعــي ،أن
األم ــان ــة ال ـعــامــة حــري ـصــة ع ـلــى اخ ـت ـيــار أف ـض ــل الـمـتـقــدمـيــن
المستوفين للشروط المقررة قانونا من خالل تشكيل لجان
مقابلة لهم لتطبيق قواعد المفاضلة التي نظمها قرار مدير
الجامعة.
وأعـلــن الــرفــاعــي ،فــي تصريح أمــس ،صــدور  13قــرار ندب
لشغل وظيفة مدير إدارة ،ومــن في حكمه بعد االنتهاء من
اختيار المرشحين والـعــرض على لجنة شــؤون الموظفين
وعرض مشاريع القرارات على مراقبي شؤون التوظيف بديوان
الخدمة المدنية.
وأوضح أن المديرين الجدد هم :أمينة محمد البشر ،إلدارة
الموارد البشرية ،ودالل توفيق األحمد ،إلدارة شؤون الهيئة
األكاديمية ،وأب ــرار سالم عبد الـلــه ،إلدارة التطوير اإلداري
وتنمية الموارد البشرية ،واعتماد عبدالرحمن الكندري ،لمركز
التعليم اإللكتروني ،وبسام خالد الجناعي لمركز الخوارزمي
للتدريب على تقنية المعلومات ،وفاطمة محمد راشد إلدارة
التخطيط والتطوير "كلية الدراسات العليا" ،وسميرة منصور
المنصور إلدارة البعثات والعالقات الثقافية ،وعادل محمد
ً
ً
الرباب ،مديرا إداريا لكلية الطب ،وفاطمة خليل بهمن مديرة
لـمــركــز خــدمــة الـمـجـتـمــع والـتـعـلـيــم الـمـسـتـمــر ،ونــاصــر عبد
ً
المحسن الضبيبي مديرا إدارة التأثيث واإلسكان ،وهنادي
أحمد الضويحي مديرة إلدارة الشؤون األكاديمية والنشر
ً
"كلية الدراسات العليا" ،ووائل عبد الله العبيد مديرا إلدارة
الرعاية االجتماعية "عمادة شــؤون الطلبة" ،وعفاف محمد
البدر مديرة إدارة المكتب الفني.
ً
وأش ــار الــرفــاعــي إلــى أنــه جــار العمل حــالـيــا على اإلع ــداد
والتجهيز إلعالن وظيفة مراقب ومن في حكمه.

في فرنسا يختلف تماما عن الكويت ،حيث يحتسب
المعدل في األولى بالنظام السنوي ،بينما في الكويت
يحتسب بنظام الفصول الدراسية.
ً
ً
ولـفــت الــى ان هـنــاك اجتماعا قــادمــا بين القسم
الـفــرنـســي ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت والـمـلـحــق الـثـقــافــي
الفرنسي لبحث مسألة شؤون المعادلة والدراسة في
فرنسا .وبين الخميري أن "مخرجات القسم من الطلبة
جيدة ،وهناك الكثير يتخرجون لدينا بمعدل امتياز،
وهذا مؤشر جيد لتعلمهم اللغة الفرنسية ألنها ليست
اللغة األم في البالد ،ولكن بمقارنة الطلبة الكويتيين
الذين يدرسون في فرنسا فإننا نجد هناك منهم من
يحصل درجات ال تتجاوز الـ 14من اصل ."20
وفيما يخص ابتعاث طلبة الجامعة السكتمال
ً
الماجستير ،اضاف أن هناك شروطا البتعاث الطلبة
ً
بــأن يكون متخرجا بمعدل  3نقاط فما فــوق ،وأن
ً
يكون جـيــدا فــي مجال الترجمة مــن اللغة العربية
إل ــى الـفــرنـسـيــة ،وكــذلــك الـعـكــس ،الفـتــا إل ــى ان هــذا
العام حصل طالب واحــد على الموافقة الستكمال
الماجستير عن طريق االبتعاث من قبل الجامعة
إلى فرنسا.

«يوم الملصق
العلمي» ...اليوم
ي ـ ـن ـ ـظـ ــم م ـ ـك ـ ـتـ ــب مـ ـس ــاع ــد
العميد للشؤون الطالبية في
جامعة الكويت معرض "يوم
ال ـم ـل ـصــق ال ـع ـل ـمــي ال ـح ــادي
والـ ـعـ ـش ــرون" بــرعــايــة عميد
كلية الـعـلــوم د .عـبــدالـهــادي
بــوع ـل ـيــان ل ـل ـعــام الـجــامـعــي
 ،2018/2019وذلك في الساعة
 10من صباح اليوم ،في بهو
مبنى  32خ – كلية العلوم-
الحرم الجامعي – الخالدية.

«تطوير سوق
المال» بـ«اإلدارية»
ي ـ ـق ـ ـيـ ــم قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـتـ ـم ــوي ــل
والمنشآت المالية في كلية
العلوم اإلدارية ندوة بعنوان
"تطوير سوق المال الكويتي
وال ـت ــرق ـي ــة ف ــي الـ ـم ــؤش ــرات
الـعــالـمـيــة" ،ويـحــاضــر فيها
مدير إدارة تنظيم األسواق
ف ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
عبدالرحمن الفيلكاوي ،عند
الساعة  12:30ظهر اليوم في
مدرج  C1بمبنى الكلية.

منصف الخميري
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عبدالعزيز بن طالل :للكويت
دور في تعزيز العمل العربي
أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس أمـ ـن ــاء
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـف ـتــوحــة
األمـ ـ ـي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ب ـ ــن ط ــال
أهمية الدور الكبير والرائد الذي
ت ـض ـط ـلــع بـ ــه الـ ـك ــوي ــت فـ ــي دع ــم
وتعزيز العمل العربي المشترك
وم ـ ــا ح ـق ـق ـتــه مـ ــن إن ـ ـج ـ ــازات فــي
مجاالت التنمية والبناء الوطني
ً
واإلنـ ـس ــان ــي ،الف ــت ــا إلـ ــى دورهـ ــا
الـمـهــم ف ــي دع ــم ت ـطــور الـجــامـعــة
العربية المفتوحة منذ تأسيسها
وحـتــى ال ـيــوم ،بــاحـتـضــان المقر
الــرئ ـي ـســي ح ـتــى ب ـلــوغ ـهــا ال ـيــوم
ً
ً
موقعا مهما على خريطة جامعة
الـمـنـطـقــة .كـمــا أع ــرب س ـمــوه عن
بالغ الشكر وعظيم التقدير إلى
مقام صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،حفظه الله،
ً
مشيرا إلــى دعــم واهتمام سموه
المستمر بالتعليم وجعله على
رأس أولـ ــويـ ــات ال ـع ـمــل الــوطـنــي
العربي والدولي.
جاء ذلك في تصريح صحافي
لـ ـس ـم ــوه عـ ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع
مجلس أم ـنــاء الـجــامـعــة العربية
المفتوحة ،الــذي عقد على أرض

عبدالعزيز بن طالل

ً
دول ــة الـكــويــت أخ ـي ــرا ،حـيــث زكــى
مجلس األمناء األمير عبدالعزيز
ً
رئـيـســا ج ــدي ــدا لـلـمـجـلــس ،خلفا
لمؤسس الجامعة ورئيس مجلس
أم ـنــائ ـهــا ال ـم ـغ ـفــور ل ــه بـ ــإذن الـلــه
ت ـعــالــى ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـمـلـكــي
األمير طالل بن عبدالعزيز ،رحمه
ال ـلــه .وأش ــار سـمــوه إل ــى أن دولــة
ً
ال ـكــويــت تــاري ـخ ـيــا وح ـتــى الـيــوم
ً
ً
لعبت دورا محوريا في تأسيس
الجامعة ونهوضها ،باستضافة
واح ـ ـت ـ ـض ـ ــان ال ـ ـم ـ ـقـ ــر ال ــرئ ـي ـس ــي
للجامعة وتقديم التسهيالت كافة.

أكاديميا
سلة أخبار
الشمري تناقش رسالة
«االتجاه نحو المشاهير»

نـ ــاقـ ـشـ ــت الـ ـطـ ــالـ ـبـ ــة ط ـي ـبــة
الشمري من قسم علم النفس
فــي كلية الـعـلــوم االجتماعية
بـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،رس ــال ــة
مــاجـسـتـيــر ب ـع ـنــوان "االت ـج ــاه
نحو المشاهير لدى عينة من
المجتمع الكويتي" ،بحضور
لجنة المناقشة د .هشام فتحي
ج ــاد ال ــرب رئـيـســا ومـنــاقـشــا،
ود .ع ـث ـمــان ال ـخ ـضــر مـشــرفــا،
ود .بيبي العجمي مناقشا.
وقالت الشمري إن االتجاه
ن ـح ــو ال ـم ـشــاه ـيــر ي ـع ـت ـبــر مــن
المصطلحات الـحــديـثــة ،على
الــرغــم مــن أن الـظــاهــرة ليست
حــدي ـثــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه "لــم
يكن هناك اهتمام من وسائل
اإلعالم باألشخاص المتجهين
نـ ـح ــو الـ ـمـ ـش ــاهـ ـي ــر ،ب ـ ــل ك ــان
التركيز اإلعالمي موجها نحو
فئة المشاهير فقط".

األنصاري :إنشاء مركز االبتكار في الجامعة عبر
بروتوكول التعاون مع «الوطنية لدعم التعليم»

«اإلسكان الطالبي»
تحتفل بتخريج طلبة المنح

أك ـ ــد مـ ــديـ ــر ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
أ.د حسين أحـمــد األنـ ـص ــاري ،أن
إنـ ـش ــاء م ــرك ــز االب ـت ـك ــار بـجــامـعــة
الـكــويــت تــم مــن خــال بــروتــوكــول
ال ـت ـع ــاون ال ـمــوقــع ب ـيــن الـجــامـعــة
واللجنة الوطنية لــدعــم التعليم
ووق ـف ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،الف ـت ــا إلـ ــى ان
ً
إنشاء المركز للتأكيدا على الرؤية
الثاقبة لحضرة صــاحــب السمو
امير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
في أهمية توفير البيئة الحاضنة
لإلبداع واالبتكار بالتنسيق بين
المؤسسات المعنية.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اف ـت ـتــاح مركز
االبتكار بجامعة الكويت التابع
ل ـق ـطــاع الـتـخـطـيــط وال ـم ـم ــول من
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لــدعــم التعليم،
برعاية وحـضــور مدير الجامعة
د .حـسـيــن االن ـ ـصـ ــاري وح ـضــور
أمين عام الجامعة ونواب المدير
واألمـ ـن ــاء الـمـســاعــديــن وقـيــاديــي
الجامعة ،كما حضر الحفل أعضاء
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لــدعــم التعليم
ً
ووقفية التعليم وعددا من ممثلي
الجهات الحكومية والخاصة.

نظمت إدارة اإلسكان الطالبي
وشؤون الطلبة الوافدين،
التابعة لعمادة شؤون الطلبة
ً
بجامعة الكويت ،حفال لتكريم
كوكبة من خريجي طلبة
املنح والطلبة الوافدين للعام
الجامعي  ،2019/2018برعاية
وحضور عميد شؤون الطلبة
د .علي النامي ،على مسرح
عثمان عبدامللك بالحرم
الجامعي في الشويخ .وأكد
عميد الشؤون د .علي النامي
أن الجامعة تفتخر بتخريج
مجموعة من طلبة املنح
املتميزين ،متقدمًا بالتهنئة
الصادقة من القلب ألبنائه
املبتعثني طلبة املنح الثقافية.

جانب من افتتاح المركز
وأك ــد االنـ ـص ــاري ان الجامعة
ح ــرص ــت ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ دورهـ ـ ــا
الـ ــرائـ ــد بــال ـم ـج ـت ـمــع ع ـل ــى تـبـنــي
أولــويــات الــدولــة المستقبلية من
خالل تنفيذ العديد من المشاريع
والمبادرات ضمن استراتيجيتها
الـجــديــدة  18-22التي تصبو من
خاللها للعبور نحو بوابة االبتكار
والتميز بين الجامعات ،ومن تلك
المبادرات يأتي افتتاح هذا المركز
كأول مركز لالبتكار في الجامعة
لتكون جامعة الكويت من أوائــل
الجهات الحكومية في الدولة ذات

مركز ابتكاري متخصص يتوافق
مع التوجيهات السامية لحضرة
صاحب السمو أمير البالد حفظه
الله ويرتقي ب ــأداء دول ــة الكويت
في مؤشرات التنافسية العالمية
بين الدول.
وأفـ ــاد أ.د .األن ـص ــاري وتــوجــه
نـيــابــة عــن أس ــرة جــامـعــة الكويت
بجزيل الشكر واالمتنان لضيف
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرف ال ـ ـس ـ ـيـ ــد جـ ـ ـ ـ ــواد أحـ ـم ــد
بوخمسين لتبرعه السخي لتمويل
إنـ ـش ــاء م ــرك ــز االب ـت ـك ــار بـجــامـعــة
الكويت.

وبدوره أكد نائب مدير الجامعة
لـلـتـخـطـيــط د.عـ ـ ـ ــادل الـحـسـيـنــان
أن إن ـشــاء مــركــز االب ـت ـكــار الـتــابــع
ً
لقطاع التخطيط يعتبر نموذجا
ي ـح ـتــذى ب ــه أمـ ــام بــاقــي الـجـهــات
داخ ــل الجامعة وخــارجـهــا كــأداة
تساهم في تعزيز ثقافة االبتكار
وترسيخ ممارسته بين الجميع،
وتهيئة البيئة الـجــاذبــة الداعمة
لــأف ـكــار وال ـم ـب ــادرات لمنتسبي
األسرة الجامعية من أعضاء هيئة
أكاديمية وموظفين وطلبة.

دلبلا
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ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :أﻣﻄﺎر اﻟﻌﻔﻮ
واﻟﺪﻳﺔ وﺷﻮارع ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ
ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
ﻇﺮوف اﻵراء وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻣﻊ
أﻣﻄﺎر اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺼﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ودﻳﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻘﺎ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻜﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻄﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺤﻤﻠﻪ
ﺳﺤﺎب ﺧﻴﺮ ُﻣﺮﺗﺠﻰ ،ﻧﺮﻳﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻳﺴﻘﻴﻨﺎ ﻏﻴﺜﻪ
وﺗﺮﻳﺪ أرض ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻄﻮﻟﻪ
وﻧﻔﺮح ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎف ﻃﻮﻳﻞ.
ً
ﻇﺮوف اﻟﻄﻘﺲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻇﺮوف ﻃﻘﻮس اﻵراء اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ،
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،أﻣﻄﺎر
ً
ً
اﻟﺨﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﺪا أرﺿﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎف ﻃﻮﻳﻞ،
ﻟﻜﻦ ﺷﻮارع اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺬاﺋﺐ وﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎرف اﻟﻤﻴﺎه ﺧﺬﻟﺘﻨﺎ ،ﻓﺤﻮﻟﺖ
َ
ﻓﺮﺣﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻛﺪر وﺧﺴﺎﺋﺮ ،ذاﺑﺖ اﻟﺸﻮارع وﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﺷﺒﺮ ﻣﻴﺔ
رﺑـﻴــﻊ ،وأﺻ ــﺎب ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎرﻓﻨﺎ ﺗﻠﺒﻚ ﻣـﻌــﻮي ﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﻌﺪة
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋــﻦ ً ﻫﻀﻢ ﻛــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻜــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﻄــﺎر ،ﻓﺘﺮﻛﺘﻨﺎ
ﻧﻐﺮق وﻫﺮﺑﺖ ﻣﻮﻟﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺤﻠﻤﻨﺘﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮة!!
ﻇﺮوف اﻵراء ﻫﻨﺎ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻣﻊ أﻣﻄﺎر
اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺼﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ودﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻘﺎ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
ﻓﻜﻼ اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻣﻄﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺳـﺤــﺎب ﺧﻴﺮ ُﻣــﺮﺗـﺠــﻰ ،ﻧﺮﻳﺪ
ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻳﺴﻘﻴﻨﺎ ﻏﻴﺜﻪ وﺗﺮﻳﺪ أرض ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﻄﻮﻟﻪ وﻧﻔﺮح ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎف ﻃﻮﻳﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﻔﻮ ﺳﻴﻄﻮي ﺻﻔﺤﺔ
ً
ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ،واﻟﺪﻳﺔ ﺳﺘﻨﻬﻲ أﺧﻴﺮا ﻗﺼﺔ أﺧﺮى
ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻷﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻟﺤﻲ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﻤﻴﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺄﺑﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ
ﺷﻮارع اﻵراء ﻫﻨﺎ وﻣﺼﺎرف ﺟﻌﺠﻌﺘﻬﺎ إﻻ أن ﻳﺨﺬﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺧﺬﻟﻨﺎ
ً
ﻗﺒﻼ ﺟﻤﺎد اﻟﺸﻮارع وﻣﺼﺎرﻓﻪ!!
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﻠﺖ أﺧﻴﺮا ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ أﻣﻄﺎر
ﺣــﻞ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺷﺒﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻟﻜﻦ ﺑـﻘــﺪرة ﻗــﺎدر ﺗﺤﻮل اﻷﻣــﺮ
إﻟــﻰ ﻧﻘﺎش ﺑﻴﺰﻧﻄﻲ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ أﻫــﻞ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻫﻢ
اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﺑﺸﻌﺎب ﺟﺪاﻟﻬﻢ!
ذاﺑﺖ ﺷﻮارع اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﺘﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ،ﻓﺼﺎر ﻃﺮف
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻛﺄﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻊ أﻧﻪ
ً
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻪ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،وﻃﺮف آﺧﺮ ﺗﻔﻨﻦ
ﻓﻲ ﺳﻴﺮك اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ،وﻃﻔﻖ ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺼﺎ ﻓﻲ دواﻟـﻴــﺐ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
ً
ً
ً
اﻟﻌﻔﻮ واﺣﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ،زاﺟﺎ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا
أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻨﻬﻲ ﻣﺮور اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺗﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب ﻓﻲ وﺟﻬﻪ،
وﻃﺮف )وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﺳﻮاﻫﺎ( ﻳﺘﺼﺮف وﻛﺄﻧﻪ
ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻳﻔﺮض ﺷﺮوﻃﻪ ،وﻫﺬا وﻫﻢ ﻣﺤﺾ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻜﻨﻪ
ً
ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺘﺠﺪه راﻓﻀﺎ ﻷي ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺎﻋﺘﺬار أو
اﺳﺘﺮﺣﺎم ﻳﻘﺪم ﻟﺤﻜﻴﻤﻨﺎ وواﻟﺪﻧﺎ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه وأﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮه ،ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻋﻮدﻧﺎ دوﻣﺎ ﻗﺎدر أن
ﻳﺤﺘﻮي ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻛﻞ أوﻻده ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ وﻣﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻞ اﺧـﺘــﺎروا اﻟﻌﻨﺎد ﻃﺮﻳﻘﺎ رﻏــﻢ ﻋــﺪم ﺟــﺪواه،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺒﺎب واﻋــﺪ!! ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻬﺮاء اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻏﺮق
اﻟﻤﻘﺘﺮح وذوﺑﺎن ﺷﻮارع اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ!
أﻣــﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﻷﺧــﺮى وﻫــﻲ دﻳــﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻘﺎ ،ﻓـ ّـﺮج اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﺗﻨﺒﺌﻨﺎ ﺑﺘﻬﺎﻟﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻘﻮل ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﻀﻰ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن،
وﺑﻌﺪﻫﺎ أﻣﻄﺮ اﻟﻔﺮج ،وﻗﺒﻞ أﻫﻞ اﻟﺪم ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﺖ ﺑﻪ
ً
آﻳﺎت اﻟﺴﻤﺎء ،وﻛﺎﻟﻌﺎدة ذاﺑﺖ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮم ﻛﻤﺪا ﻣﻊ ﻛﻞ "رﺷﺔ"
ﻷﻣﻄﺎر اﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﺼﺎروا ﻳﻮﻟﻮﻟﻮن وﻳﺼﻮرون اﻷﻣﺮ وﻛﺄن اﻟﺮﺟﻞ
ً
ﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺳﺠﻨﻪ ﻳﻮﻣﺎ أو ﺑﻌﺾ ﻳﻮم ﻻ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻳﺠﻌﻠﻮن
ﻣﻦ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ وأﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ
إﺗﻜﻴﺖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ! إﺗﻜﻴﺖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﺬي ﺟﺴﺪﺗﻪ
"ﻓﺰﻋﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﻦ" ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺳﻴﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻛﻞ
"ﻳﻮﺳﻒ" ،ﻓﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻫﻨﺎ "ﻋﺰﻳﺰ" وﻻ ﻋﺰاء ﻟﺘﺤﺎﺳﺪ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ،وﻗﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ وإﻳﺎﻛﻢ ﺷﺮ ﺑﺌﺮ ﺟﺪاﻟﻬﻢ!

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ؟

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺜﺮت ﻻ ﺑﻞ ﺗﺸﺮذﻣﺖ
وﺗﺂﻛﻠﺖ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻟﺤﻘﻮق ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ
اﻷﺳﺎس.

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺘﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ً
ﻗﻀﻴﺘﻴﻨﺎ ،أي اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻴﺘﻨﺎم أوﻻ ﻓﺎﻧﺘﺼﺮﻧﺎ
وﺣـﻘـﻘـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ ،وﻟ ـﻤــﺎ أﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺗـﻌـﺜــﺮت ﻻ ﺑــﻞ ﺗـﺸــﺮذﻣــﺖ وﺗــﺂﻛ ـﻠــﺖ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻛﺜﺮ وأﻓـﻀــﻞ ﻣﻦ
أﻫﻠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺤﻘﻮق ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻫﻮ اﻷﺳﺎس.
وﻛﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻌــﺮب اﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﻦ
اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻧ ــﺪرك اﺑـﺘـﻌــﺎد
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
وﺻــﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﺣــﺪ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ واﻟـﻴــﺄس ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
وﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻮل ﻫﻮ:
ً
أوﻻ :اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ــﺎم  ،1967وﻋــﺎﺻ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺪس
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :دراﺳ ــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺬ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر 1917م
واﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :إن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ً اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ،ودورﻫﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
راﺑ ـﻌــﺎ :ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ دراﺳ ــﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

وﻓﻴﺘﻨﺎم ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻓﻬﻤﺎ أﻏﻨﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ.
ﻣﻨﻬﻤﺎ،
ً
ﺧـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺎ :اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ واﻟـ ـﺤ ــﺎﺿـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﺿﺮورﻳﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻻ
اﻟﺒﺪﻳﻞ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷوراق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ
ﺿــﺮوري أﻳﻀﺎ وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور
)اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ( اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ً
ﻳـﺠــﺐ أن ﺗــﻮﺣــﺪ رؤﻳـﺘـﻬــﺎ أوﻻ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ،ﻻ أن
ﻳﻨﻔﺮد ﻛﻞ ﻃﺮف ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟـﻬــﺪف اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ،ﻓـﻌــﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔً ،
ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻣﻴﺰان
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ً
اﻟﻘﻮى ﻛﺎن ﻋﺮﺑﻴﺎ ،وﻫﻮ اﻟﻴﻮم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺪﻋﻢ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻪ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر
ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أن ﻳﺪرﻛﻮا أن اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮ ًواﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺮي ﺿﺮورة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ،وأﻻ
ﻳﻌﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺧﺎرج ذﻟﻚ اﻹﻃﺎر ،وأن ﻳﺰﻳﻠﻮا
ﻣﻦ ﻓﻜﺮﻫﻢ ﻣﻘﻮﻟﺔ "ﻣﺎﻛﻮ ﻓﺎﻳﺪة" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﻼم
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ أن ﻳﺰﻳﻠﻮا
ً
واﻷﻣﺎﻧﻲ وﻳﻌﻴﺸﻮا اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ دروس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻓﻞ
ﺑــﺎﻷﺣــﺪاث ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
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اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
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ﺑﻮت

د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
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ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻗﺼﻴﺪة "ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ ارﺗﻔﻌﺖ
أﺻﻮات ﺷﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﻌﻴﺪة
ﻟﻠﺬاﻛﺮة أوﺑﺮﻳﺖ "ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر" اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ،
ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻧﻤﻄﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻐﻨﺎء ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺷﺎدي
اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺳﻨﺎء اﻟﺨﺮاز ،ﻓﻤﺎ ﺳﺮ ﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟
"اﻟﺒﺤﺮ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ...ﻟﻮﻻ ﺷﻌﻮري ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع ...ﻟﻮﻻ ﻫﺮوﺑﻲ
ﻣﻦ ﺟﻔﺎف ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﻈﻤﺄى".
ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ارﺗﻔﻌﺖ أﺻــﻮات ﺷﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﻌﻴﺪة ﻟﻠﺬاﻛﺮة أوﺑﺮﻳﺖ "ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر" اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻧﻤﻄﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻐﻨﺎء ﺑﺄﺻﻮات
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺳﻨﺎء اﻟﺨﺮاز ،ﻓﻤﺎ ﺳﺮ ﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟
وﻟﻤﺎذا ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا؟
ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ "أﺟﻤﻞ ﻟﻴﺎﻟﻴﻨﺎ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻤﺮات...
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻐﺎرﻗﺎت ...ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮﺳﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻧﺸﻮان ﻣﻦ ﻧﻮر
وﻣﺎء ،"...واﻟﻔﺎﻳﺰ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت وأﺣﺪ أﺑﺮز ﺷﻌﺮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮز ﻛـﺘــﺎﺑــﺎﺗــﻪ "اﻟ ـﻨ ــﻮر ﻣــﻦ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻞ" و"اﻟ ـﻄ ـﻴــﻦ واﻟ ـﺸ ـﻤــﺲ" ﻓﻲ
اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت .وﻟﺤﻨﻬﺎ ﻏﻨﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر واﻟﻤﻠﺤﻦ اﻟﻤﺮﻣﻮق،
واﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺼﻮت اﻟﻔﻨﺎن ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﺮج أو "ﺑﺎﺑﺎ
ﻋﺰﻳﺰ" ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻨﺎؤه ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت وﻗﺪ ﺗﺄﻟﻖ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ راﺋﻌﺘﻪ "ﻟﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ".
وﻗــﺪ اﺷﺘﻬﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺷــﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻏـﻨــﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺳﻨﺎء اﻟـﺨــﺮاز واﻟـﺸــﺎﻋــﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻠــﻮﺣــﺎت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑﺸﺘﻰ أﻟــﻮاﻧـﻬــﺎ ،وﻫـﻨــﺎ أﺗ ـﺴــﺎءل :ﻫــﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳــﺮ اﻹﺑ ــﺪاع
ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت؟ أم ﻫﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﻮاﻫﺐ؟
وﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﺨﺮج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺪع آﻧــﺬاك ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ،وﻗﺪ اﻣﺘﻠﻚ اﻟﺤﺲ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن داﻓﻌﺎ
ﻟــﻺﺑــﺪاع ﺑﻨﻤﻂ ﻓﺮﻳﺪ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ .ﻫــﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻒ ﻧﺠﺎح
ً
أوﺑﺮﻳﺖ ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ .واﻟﻴﻮم ﻳﻌﺎد إﻧﺘﺎج ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،وذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪع ﺳﻌﻮد
اﻟـﺴـﻨـﻌــﻮﺳــﻲ واﻟ ــﺬي ﻋ ــﺮف ﺑــﺈﺻــﺪاراﺗــﻪ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ "ﺳ ــﺎق اﻟﺒﺎﻣﺒﻮ"
واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ "ﻓﺌﺮان أﻣﻲ ﺣﺼﺔ" .ووﺳﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺮزت ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻘﻮة ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﻫــﺮة اﻟﺨﺮﺟﻲ،
وﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،وﺻﻮت ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻴﺮي وﺣﻀﻮره
اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺒﺪر ﻧﻮري واﻷﺻﻮات
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻮاﻋﺪة وﻻء اﻟﺼﺮاف وﺣﻨﻴﻦ اﻟﻌﻠﻲ ،واﻟﻼﻓﺖ
ﻟﻠﻨﻈﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺮوﻓﺎت ﻫﻮ ﺣﺮص ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﻤﺨﺮج اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي دون إﻳﺠﺎد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.
ﺧــﻼﺻــﺔ اﻷﻣ ــﺮ :إن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓـﺘــﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻗــﺪ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎدت اﻷﺟﻮاء وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻮدﻫﺎ.
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة:
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت أﺧﺬت ﻧﻤﻄﺎ روﺗﻴﻨﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﺛﻢ إﺷﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﻌﺎون اﻟﻮزﻳﺮ واﺗﺨﺎذه اﻟﻘﺮارات
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﻴﻬﻢ ،وإﺷﺎدة اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻃﺮح
اﻷﺳﺌﻠﺔ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺤﺴﺎب.

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻗﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ "اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ" ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻃﺮﻗﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
وﺧﻠﻖ اﺋﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ُ
ﺗﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺘﻴﻦ ﻟﻴﺤﻈﻰ اﻟﻨﺎس
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،واﻻﺣﺘﺠﺎج
وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻮ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت.
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟــﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻗــﺎم ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﻨﺎخ واﻟـﻤـﻈــﺎﻫــﺮات ً
ﺑﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺈﻏﻼق ﻟﻨﺪن ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺣﻮل
اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﺤﺘﺠﻮ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﻛﻞ ﻳﻮم ﺳﺒﺖ ﻟﻠﺸﺎرع.
ﻟﻘﺪ ﺳﻬﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ،وﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ "ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ" و"ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒــﻮك" و"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮام" ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳـﺒــﺎب ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ إﺛ ــﺎرة ﻏﻀﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬه
اﻟـﻤـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻏــﺎﻟـﺒــﺎ إﻟــﻰ ﻗ ـﻴــﺎدة ﻣﺘﻴﻨﺔ وإﻟ ــﻰ ﺑﻨﺎء
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ
وإﺛﺎرة اﻟﺠﺪل اﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ،ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﺤﺸﻮد
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ٢٠٠٣ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺮﻛﺔ "اﺣﺘﻠﻮا وول ﺳﺘﺮﻳﺖ" ﻟﻌﺎم ،٢٠١١
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أي ﻫﺪف ﻣﻌﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ
واﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩٠٠
ُ
ﻟﻢ ﺗﺤﺮز ﻣﺴﻴﺮات اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٧و ٢٠١٩ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أي ﺗﻘﺪم.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة واﺿﺤﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻓﻘﺒﻞ ﻇﻬﻮر
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،وﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻟﻮﺿﻊ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺤﻒ ،وإﻧﺸﺎء ﻗﻮاﺋﻢ
ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ،وإﻳﺠﺎد ﻣﻜﺒﺮات ﺻﻮت ﻣﺜﻴﺮة ﻟﺠﺬب اﻟﻨﺎس.
ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻛــﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎدة أن ﺗــﺆﻛــﺪ ﻟﻠﻨﺎس أن اﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻗﺘﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ورواﺑﻄﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن "اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺘـﺸــﺎرﻛــﻲ" اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي ﺗﺤﺮﻛﻪ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﺮوﻧﺘﻪ وﻛﻔﺎء ﺗﻪ،
ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻟــﻰ ﻗــﺎدة ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻫﺪف
ﻣﺤﺪد وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت،
ﻓﻔﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻋﺎم  ،٢٠١٦أﻗﻨﻌﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺤﻈﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻺﺟﻬﺎض ،وﺷﻤﻠﺖ
ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺣﻤﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وإﺿــﺮاﺑــﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ رﻓﻀﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﻤﺪارس أو اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،وﻋﻘﺪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧــﺮى ﻣﻦ أوروﺑــﺎ،
ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
واﺳﺘﺨﻠﺼﻮا اﻟﺪروس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ً
ً
ﻓﻘﺪ أﻛــﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻫــﺪﻓــﺎ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮا -واﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ -واﺳﺘﻔﺎدت ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.

١٥

زواﻳﺎ ورؤى

ُ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺒﺮز اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻮارع ﺿﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﺞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺬي رﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻔﺘﺮة وﻻﻳﺔ
ﺧﺎﻣﺴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺘﺠﻤﻊ "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" أو
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﺗﻢ ﻗﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٨
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﺰاﺋﺮي إﻟﻰ
ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﺎرس  ،٢٠١٩ﺧﺮج ﻧﺤﻮ ً
اﻟـﺸــﻮارع ،ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﺿﺤﺎ :إﺟﺒﺎر ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺤﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﺑﺴﺒﺐ أﻋﺪادﻫﻢ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻷن ﺻﻤﻮدﻫﻢ
دﻓﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ وإﺟﺒﺎر
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ ،وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أﻗﻨﻌﺖ
ً
اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد اﻟﺠﻴﺶ أﺧﻴﺮا ﺑﺈﻃﺎﺣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ واﻟﺠﻴﺶ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ،
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻔﻀﻞ اﻹﺛﺎرة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ،
ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻋﻤﺎء
اﻷﻗﻮﻳﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻌﺎف اﻟﻨﻈﺎم .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﻤﻬﺎﺗﻤﺎ ﻏﺎﻧﺪي ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻘﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﺷﻜﻮك زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ،
ﺑﺪأ ﻏﺎﻧﺪي ﺑﻤﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم .١٩٣٠
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺜﻞ
وﺗﺰﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ُ
ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻵراء اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر.
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﺗــﻮﺣــﺪ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ أوﻟ ـﺌ ــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺳــﻮاء ﺗﺠﺎه اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
أو ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻐﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ
ذﻟــﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﺣــﻮل ﻫــﺪف إﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف.
وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻗﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮدﻳﺔ
أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﺠــﺎوز اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ "اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ" ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻃﺮﻗﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﻠﻖ اﺋﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻫﻜﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ اﻷدوات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺑﺪا اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ.
* ﻋﻤﻴﺪة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﺎﺗﻨﻴﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
أﻛﺴﻔﻮرد.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «٢٠١٩ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺑﻔﻀﻞ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك«
و»إﻧﺴﺘﻐﺮام« ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳﺒﺎب ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ إﺛﺎرة ﻏﻀﺐ
ً
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻗﺮأﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻧﺮى أﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮة راﺋﻌﺔ وﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻳﺆﻛﺪون أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ،
ﺧﻀﻊ ﻟﺪراﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﺳﻴﺆدي ،ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ،إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ وﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ أو
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
و ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻘﺒﺎت
اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﻘﺪ
اﺑﺘﻠﻴﻨﺎ ﺑﺮوﺗﻴﻦ وﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع ،وﻻ
ﺗﺸﺠﻊ أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﻠﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﺑﻮﺑﻴﺎن وﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎوز
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺎت.
وﻣــﺎ إن أﺣـﻴــﻞ ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺣﺘﻰ
أﺛـﻴــﺮت ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺸﺒﻬﺎت واﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟ ـﺼــﻼﺣ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺬي وﺟﻬﻪ
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﻮن ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ،ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣــﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣ ـﻘــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ أو ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺎت اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
ﻳﻨﺘﻘﺪون اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر دوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﺗﺠﺮﻣﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
آداب وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت.
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺤﺮض ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺆﻟﺐ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺿﺪه ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼﺳﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﻴﻢ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻗﺮأﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﺟﺢ
وﻓﻜﺮة راﺋﻌﺔ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺨﺒﺮاء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪون أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ رﻏﺒﺔ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ
ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر
وﺣﻴﺪ وﻧﺎﺿﺐ وﻫــﻮ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ ﺑــﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻨﺪوق
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
واﻵن ﺑ ــﺮز ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ وﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟــﺬي ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ،
ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻣﺮدود
وﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ
وﺗﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻻ ﺷــﻚ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻣــﻮاردﻫــﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﺘـﻠـﺒــﻲ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ أﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن ،وﻧ ــﺄﻣ ــﻞ أﻻ
ﻳﻔﻘﺪ ﻫــﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أﻫﻤﻴﺘﻪ ،وأن ﻳﻨﺎل اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وإن ُوﺟﺪت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
وﺿﻌﻴﻔﺔ.

ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻛﻔﺎءة اﻹدارة
ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪاح
أن ﺗ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺗ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻢ ﻓ ـﻬ ــﺬا أﻣـ ــﻞ ﻛﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺑﻞ إن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺧﻴﺒﺘﻬﻢ ﺗﺰداد
ُ
ﻛﻠﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻧــﺮى ﻫــﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸﻚ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰر وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ أو ﻣﺎ ﺳﻤﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺸﻤﺎل.
ً
ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺈن أﺣــﺪا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻟﻢ ﻧﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻳﺮ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ.
وﻟﻢ ﻧﺮ إﻻ ﻋﺮﺿﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﻳﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎل
واﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪم ،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﺳـﻤـﻬــﺎ ،ﺟﻤﻴﻞ أن ﻧـﺸــﺮك اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑـﻨــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ،ﻟﻜﻦ
اﻷﺟﻤﻞ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻨﺒﻨﻴﻪ؟ وﻣﺎذا ﺳﻨﺠﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﻨﺎء؟
أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ـﺎو ﻟﻠﻨﻔﻂ أو أﻗــﻞ أو أﻛ ـﺜــﺮ؟ وﻫــﻞ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ :ﻫــﻞ ﻫــﻮ ﻣ ـﺴـ ٍ
ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أم ﺳﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻃﻼل
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﻔﻂ؟ وﻫﻞ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك
أم ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺴﻜﺎن ﺟﺪد؟
ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫﺮة
وإدارة أﻣﻬﺮ ،ﻓﻬﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أم ﺳﻨﺠﻠﺐ
ﻋـﻤــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎرج؟ وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ﻋــﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ  ٢٠٣٥وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ؟
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ورﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ً
ﻓــﺮد ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎن ﺧــﺎرﻗــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﺪﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
وﺑﺪﻳﻼ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ أو ردﻳﻔﺎ ﻗﻮﻳﺎ ،وإذا ﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎده
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣـﺤــﺪودا أو ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑــﺪون اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻜﻞ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ،ﻗـ ـﻴ ــﺎدات ﻗ ـ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻻ ﻳﺼﺢ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف وﺗﺮﺷﻴﺤﺎت
ﻓــﻼن وﻋــﻼن ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟ ــﻮزراء ،إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﺳﻠﻮب
ﻋﻠﻤﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ واﻷﻛﻔﺄ وﺳﺘﺠﺪون ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ
ﺗﺮﻳﺪون.
ﻻ ﺗ ـﺨ ـﺘــﺎروا "ﻧـﻌــﻢ ﻃ ــﺎل ﻋ ـﻤــﺮك ،ﺗ ــﻢ" ،واﺧ ـﺘ ــﺎروا ﻣــﻦ ﻳﻘﻒ
ً
ﺿﺪ اﻟﺨﻄﺄ وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ،ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻒ ﻧﺪا
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻳﺘﺼﺪى ﻷي ﺗﻼﻋﺐ.
ﺳﻴﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ :وأﻳﻦ ﻫﺆﻻء؟ أﻗﻮل اﻧﻈﺮوا إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ
وﺑﻨﻮﻛﻨﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﺴﺘﺠﺪون
ﻛــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻬــﻢ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ دوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﻬ ــﻢ اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ،
وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻬﻢ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪون أﻋﻠﻨﻮا
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت ،وﺳ ـﺘــﺮون
ﻛﻢ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ،وﻛــﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻴﻢ.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

تعديالت على تسليم محاضر مؤتمر «المحللين»
تتعلق بالمواعيد لمنح آلية العمل مرونة أكثر
عيسى عبدالسالم

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن
هيئة أسواق المال بصدد إجراء تعديالت
عـلــى اإل ج ـ ــراء ات المتعلقة بعقد مؤتمر
المحللين الماليين.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـش ــرك ــات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق األول اق ـت ــرح ــت
إج ــراء تـعــديــات على مؤتمر المحللين
الماليين فيما يخص موعد إلزام الشركات
بتسليم محتوى مؤتمر المحللين باللغة
اإلنكليزية ،بحيث تسلم باللغة العربية
أوال ،وبعدها بفترة -سيتم تحديدها في
وقت الحق -يتم تسليم محتوى المؤتمر
باللغة اإلنكليزية ،مما يعطي مرونة أكثر
في آلية التعامل.

وذكرت أن مقترحات الشركات المدرجة
عـلــى مــؤتـمــر المحللين الـمــالـيـيــن ،الــذي
يعقد بشكل ربع سنوي لكل شركة ،وتتم
تــرجـمــة نـتــائــج االج ـت ـمــاع ،حـيــث يعتبر
ال ـ ـهـ ــدف األول وال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـلـمـسـتـثـمــر
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي سـ ـيـ ـت ــم ت ــوف ـي ــر
المعلومات بشكل أدق باللغة اإلنكليزية
وبدون أي أخطاء.
وب ـي ـن ــت أن الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة فــي
الـســوق األول تعد األعـلــى على مستوى
الشفافية ،وهــو ســوق النخبة الــذي يعد
أفضل األسواق التي أوجدتها البورصة،
ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية
والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.

أخبار الشركات
«مشاريع» :استقالة ساوي

 3ماليين دينار خسائر «أعيان» من تسوية «أبيار»

أفــادت شركة مشاريع الكويت
القابضة بــأن رئيس الخزانة في
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ف ــي ابـ ـت ــرك دي ـك ــان
س ــاوي اس ـت ـقــال م ــن مـنـصـبــه في
الـشــركــة اع ـت ـبــارا مــن االثـنـيــن 29
أبريل الماضي ،لغرض التقاعد.

حققت شركة أعـيــان لــإجــارة واالستثمار خسائر دفترية
بنحو  3ماليين ديـنــار ،نتيجة التسوية التي أعلنتها شركة
أبيار للتطوير العقاري ،والتي تملك فيها «أعيان» حصة مباشرة
وغير مباشرة بنسبة  17في المئة من رأس المال .وقالت «أعيان»
إن الخسائر الدفترية المشار إليها ستنعكس على البيانات
المالية للشركة خالل النصف األول من العام الجاري.

«تحصيالت» تخسر  83.42ألف دينار

«أسس» تربح  740.5ألف دينار

بلغت خسائر شركة تصنيف وتحصيل األموال
 83.42ألــف دينار ،بواقع  0.51فلس للسهم ،في
الفترة المنتهية في  ،2019/3/31مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  114.12ألف دينار ،بما يعادل 0.69
فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

بلغت أرباح شركة مجموعة أسس القابضة
 740.59ألف دينار ،بواقع  7.41فلوس للسهم،
في الفترة المنتهية في  31مارس  ،2018مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  566.84ألفا ،بمقدار 5.77
فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مخالفة
بعض المؤسسات خالل الفترة الماضية،
ل ـع ــدم االل ـ ـتـ ــزام بـعـقــد ذلـ ــك ال ـمــؤت ـمــر في
ال ـمــوعــد ال ـم ـح ــدد ،اض ــاف ــة ال ــى أن هـنــاك
شركات عليها بعض المالحظات.
وأفـ ـ ــادت بــأنــه يـنـبـغــي عـلــى الـشــركــات
ال ـمــدرجــة فــي ال ـســوق األول عـقــد مؤتمر
للمحللين الماليين ،والنشر عبر نظام
اإلفصاح االلكتروني لدى بورصة الكويت،
والذي سيتم تطويره ليشمل نظام إكس
بي آر إل.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.630

ب ـ ـهـ ــدف اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض م ـح ـف ـظ ــة خ ــدم ــات ـه ــا
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألس ـه ــم وت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء على
الـفــرص االسـتـثـمــاريــة الـتــي يــزخــر بها سوق
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــال ــي ،ن ـظ ـمــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت
النسخة الثانية من جولتها الترويجية في
ل ـن ــدن ،وذلـ ــك بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة مــورغــان
ستانلي.
وخالل الفعالية ،التي أقيمت ،أمس األول،
في حي كناري وارف المالي بلندن ،استضافت
بــورصــة الكويت أكثر مــن  30شركة مــن أبــرز
الـمــؤسـســات االسـتـثـمــاريــة ،إضــافــة إلــى تسع
شركات مدرجة في بورصة الكويت.
وجاءت هذه الجولة بهدف زيادة مستوى
الشفافية والتواصل بين الجهات ُ
المصدرة
لألسهم والمستثمرين ،وشهدت اجتماعات
بين الشركات التسع الـ ُـمــدرجــة ،والـتــي تمثل
قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية
والخدمات االستهالكية ،والمستثمرين بما في
ذلك البنوك التجارية ،وصناديق االستثمار،

6.047

4.828

2.521 2.927 3.284

«البترول» :مستشار عالمي لتطوير
المنطقة الصناعية في الزور
●

أشرف عجمي

ذكر مصدر نفطي مطلع ،أن مؤسسة البترول
الكويتية بصدد الحصول على الموافقات الخاصة
بتطوير أرض المنطقة الصناعية البترولية في
منطقة الزور من الجهات المعنية.
وكشف أن المؤسسة سوف تستعين بمستشار
عالمي ،لدراسة وبحث ووضــع اآللية المناسبة
لبدء إقامة الصناعات المرجوة فيها.
وقال المصدر إن األرض الصناعية ،التي تبلغ
مساحتها مــا يـفــوق  7مــايـيــن كيلومتر مــربــع،
بعضها مستغل مــن مصفاة ال ــزور ،مشيرا إلى
أن تلك المنطقة الصناعية ستعمل على توفير
م ـش ــروع ــات خــدم ـيــة م ـع ـت ـمــدة ع ـلــى ال ـص ـنــاعــات
النفطية ،وفق مخرجات النفط المتوافرة ،الفتا

إلى أن وجود تلك المنطقة ،بجانب مصفاة الزور،
سيوفر الكثير من المنتجات النفطية المطلوبة
للصناعات المزمع إقامتها في المنطقة .وتوقع
المصدر أن تتضح الرؤية بشكل أكبر خالل العام
الحالي حول اكتمال عملية البدء في استغاللها.
وذكر ان المنطقة الصناعية البترولية ستساهم
في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي
تتصل اعماله مــع القطاع النفطي علي ارا ضــي
صناعية مناسبة ،مشيرا إلى انه سيتم توطين
الـصـنــاعــات التحويلية الـصـغـيــرة والمتوسطة
ويـشـمــل ذل ــك الـمـصــانــع الـتــي تستفيد مــن لقيم
م ـصــافــي وم ـصــانــع ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات الـتــابـعــة
للقطاع النفطي والـمـصــانــع الـتــي ت ــزود القطاع
النفطي بالمواد والخدمات والصناعات الخدمية
المتعلقة بالقطاع النفطي

كتاب «التجارة» يؤكد وجود
َ
مجلسي إدارة لـ «المستثمرون»
●

محمد اإلتربي

أرســل نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في شركة المستثمرون القابضة أحمد سلمان إفصاحا
رسميا إلى بورصة الكويت ،وفقا ألحكام الفصل الرابع من
الكتاب العاشر ،اإلفصاح والشفافية ،من الالئحة التنفيذية
رقم  7لعام  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
التعامل في األوراق المالية وتعديالتها.
وذكــرت الشركة« :بخصوص الخبر الـصــادر بجريدة
الجريدة في  28أبريل ،تحت عنوان (سابقة في بورصة
الكويت ...شركة بمجلسي إدارة) ،نود إفادتكم بأن الخبر
غير صحيح ،وليس له أساس من الصحة ،حيث إن مجلس
إدارة شركة المستثمرون القابضة الموجود على موقع
البورصة هو نفس المجلس الحالي والمسجل في وزارة
التجارة طبقا للشهادة الصادرة في  23مايو .»2018

وأضافت« :مع أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت
شـهــادة رسمية فــي  28أبــريــل  2019لمجلس إدارة
يضم فيصل الحاتم وأحمد سلمان ،وبراء الجناعي،
ومــرام جوهر ،وهــدى مخلد ،وهو مغاير ومخالف
لألسماء المنشورة على موقع البورصة ،والمكون
مــن فيصل الـحــاتــم رئـيـســا ،وأح ـمــد سـلـمــان نائبا
للرئيس والــرئـيــس التنفيذي واألع ـضــاء سليمان
الحربي وأحمد السليم ومشاري الشمري».
وتنشر «الجريدة» صورة عن الشهادة الرسمية
الـصــادرة مــن وزارة التجارة فــي  28أبــريــل ،2019
فكيف تكون هناك شهادتان لمجلسين مختلفين؟
فــأيــن هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ك ــون ال ـشــركــة مــدرجــة
ص
ـ
ـ
ورة
بالبورصة؟ وأين دور وزارة التجارة؟
ض
ـ
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ـ
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ـ
ـة عــن ش ـه ـادة وزارة
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 28أبريل 2019

البورصة :استعراض الفرص أمام  ٣٠شركة في لندن
ً
وصناديق التحوط ،وصناديق التقاعد ،فضال
عدد من شركات التأمين.
عن ٍ
وأتــاحــت ه ــذه الـفـعــالـيــة فــرصــة لمشاركة
ال ــرؤى ووج ـهــات الـنـظــر ح ــول األداء الـمــالــي،
واسـتــراتـيـجـيــات األع ـم ــال ،إضــافــة إل ــى نظرة
ً
عامة حول شركات المساهمة ،وشهدت أيضا
اج ـت ـمــاعــات ف ــردي ــة وج ـمــاع ـيــة ل ــزي ــادة وعــي
المستثمرين وتعريفهم بالمزايا الوفيرة التي
يتيحها االستثمار في األسهم الكويتية.
ً
وتعليقا على ذلك ،قال مدير عالقات العمالء
في بورصة الكويت ،عبدالعزيز الزامل« :حققت
ً
النسخة الثانية من جولتنا في لندن نجاحا
منقطع الـنـظـيــر ،خــاصــة بـعــد الـقـبــول الكبير
ـدد من أبــرز المؤسسات
الــذي الحظناه من عـ ٍ
االستثمارية المشاركة .وبالطبع جاءت هذه
الفعالية ضمن الجهود الدؤوبة التي نبذلها
لتسليط الـضــوء على سجل إنجازاتنا التي
حققناها على مدار أعوام ،وعلى المزايا التي
نوفرها للمستثمرين الدوليين .ولم يقتصر

السوق األول السوق الرئيسي

األم ــر على اسـتـعــراض الـفــرص الـتــي يوفرها
س ــوق رأس ال ـم ــال ف ـح ـســب ،ب ــل شـكـلــت هــذه
الفعالية منصة مميزة للتعرف على متطلبات
وتوقعات عمالئنا».
وأضـ ــاف ال ــزام ــل« :وال شــك أن الـفـضــل في
نجاح هذه الجولة يعود إلى المؤسسات التي
شاركت ،والتي عززت من ثمار هذه الفعالية،
ومن هنا ،أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لهم
على جهودهم القيمة».
وتمكنت بــورصــة الـكــويــت ،خــال جولتها
الترويجية بلندن ،من زيــادة مستوى الوعي
العالمي حول آخر المستجدات والتطورات في
تطور كبير من
سوق رأس المال الكويتي .وفي
ٍ
شأنه التأثير على نحو إيجابي وواسع على
السوق المحلي ،أعلن مؤشر  MSCIإعادة النظر
في تصنيف حالة سوق بورصة الكويت ،وذلك
فــي تقييمه الـسـنــوي لــأســواق المالية لعام
 2019والمزمع نشره في شهر يونيو المقبل.
وف ــي حــالــة اع ـت ـمــاده ،سـيـتــم تــرقـيــة تصنيف

بــورصــة الـكــويــت مــن األسـ ــواق الـثــانــويــة إلــى
األسواق الناشئة بحلول عام .2020
وتستعد بــور صــة الكويت لالنضمام إلى
ً
تـصـنـيــف األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة وفـ ـق ــا لـمــؤشــر
مؤسسة ( ،)S&P Dow Jones Indicesخالل
ال ـعــام ال ـحــالــي .وعـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،تــم إدراج
الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ض ـم ــن مـ ـص ــاف األسـ ـ ــواق
الناشئة حسب مؤشر مؤسسة (،)FTSE Russell
في شهر مايو من العام الماضي .2018
ي ــذك ــر أن ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ك ــان ــت نظمت
النسخة األول ــى مــن جولتها الترويجية في
لندن ،بالتعاون مع مؤسسة غولدمان ساكس
فــي شهر أبــريــل  ،2018ومثلت خاللها  8من
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة .وف ــي أكـتــوبــر الـمــاضــي،
تعاونت بورصة الكويت مع مؤسسة مورغان
ستانلي لتنظيم جولتها اإلقليمية األو لــى
في دبي ،والتي استقطبت  19شركة من أبرز
شركات االستثمار الدولية.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني

عبدالعزيز الزامل

اس ـت ـقــر س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر مـقــابــل
الدينار ،أمس ،عند مستوى  0.304دينار،
ف ــي حـيــن ارت ـف ــع سـعــر ال ـي ــورو ليسجل
 0.340دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم
االثنين الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر
صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع ليسجل
 0.393دي ـن ــار ،فــي حـيــن اسـتـقــر الـفــرنــك
السويسري عند مستوى  0.298دينار،
وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002
دينار من دون تغيير.

تباين مؤشرات السوق ...والسيولة تصعد إلى  19مليون دينار
الشراء على سعر اإلقفال رفع التداول بنحو  3ماليين دينار
تراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  1في المئة ،تساوي 49
نقطة ،ليقفل على مستوى
 4828.82نقطة.

●

علي العنزي

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثى على
تباين في تعامالت أمــس ،حيث
ان ـخ ـفــض م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـعــام
 0.22ف ــي ال ـم ـئــة ،ت ـع ــادل 12.36
نقطة ،ليقفل على مستوى 5630
نقطة ،وسط سيولة بلغت 19.1
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وب ـك ـم ـيــة أسـهــم
متداولة بلغت  84.4مليونا نفذت
من خالل  4031صفقة.
ونـ ـم ــا م ــؤش ــر الـ ـس ــوق االول
بنسبة  0.08في المئة هي  5نقاط
مـقـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى 6047.33
نقطة بسيولة بلغت  16.9مليون
دي ـن ــار وبـكـمـيــة اس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  36مليون سهم نفذت عبر
 2240صفقة.
وت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
الــرئ ـي ـســي بـنـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة،
ت ـس ــاوي  49نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  4828.82نقطة ،بسيولة
بلغت  2.1مليون دينار ،وبكمية
أسهم متداولة بلغت  48.3مليون
سـ ـه ــم ن ـ ـفـ ــذت م ـ ــن خـ ـ ــال 1791
صفقة.

سيولة اإلقفال
ل ــم تـخـتـلــف ت ـ ـ ــداوالت جلسة
أم ــس كـثـيــرا عــن ســابـقـهــا ،حيث
جـ ـ ـ ـ ــاءت ضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
األسهم القيادية في السوق األول،

لـتـضـغــط ع ـلــى م ــؤش ــره ليظهر
مـعـظــم ف ـت ــرات الـجـلـســة بــالـلــون
االح ـم ــر ،وك ــذل ــك بـعــض األسـهــم
التي تتداول بأسعار  300و400
فلس كــانــت على خـســائــر ،منها
يــوبــاك ،مما وســع الـخـســارة في
مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي ،الــذي
تـ ـ ــداول ع ـن ــد أدنـ ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه
ب ـس ـيــولــة ل ــم ت ـت ـج ــاوز مـلـيــونــي
دينار.
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت س ـي ــول ــة
الـ ـس ــوق األول لـتـظـهــر الـجـلـســة
بـسـيــولــة مـ ـح ــدودة ل ــم تـتـجــاوز
 16مـلـيــون دي ـن ــار ،وح ـتــى وقــت
اإلق ـف ــال الـ ــذي طـبــق ف ـتــرة ش ــراء
على سعر اإلقفال ،واستفاد منه
بنكا الخليج وا لــو طـنــي ليرفعا
مستوى السيولة الى مستويات
ج ـيــدة ،بـلـغــت  3مــايـيــن دي ـنــار،
ليتجاوز مستوى  19مليونا ،لكن
بقي الـســوق على الـلــون األحمر
ب ـم ــؤش ــري ــه ال ــرئ ـي ـس ــي والـ ـع ــام،
واستطاع مؤشر السوق األول أن
ينجو من خسارة جديدة ويتلون
ب ــال ـل ــون االخـ ـض ــر ،ل ـكــن بنسبة
محدودة جدا.
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،م ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـع ـظ ــم
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ال ــى ال ـلــون
األح ـم ــر ،وب ـتــراج ـعــات م ـحــدودة
على جميعها ،عدا مؤشر السوق
الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـ ــذي س ـج ــل إق ـف ــاال
قياسيا جــديــدا هــو األعـلــى منذ
 4س ـنــوات ،وكــذلــك مــؤشــر قطر،

مدعوما بارتدادة جديدة ألسعار
النفط التي ارتدت من مستوى 71
دوالرا لبرميل برنت الى مستوى
 72دوالرا لبرنت وبنمو قارب 1
في المئة.

أداء القطاعات
ومالت مؤشرات القطاعات الى
االداء السلبي ،حيث انخفضت
مؤشرات  7قطاعات هي اتصاالت
ب ـ ــ 17.7نـقـطــة ،وص ـنــاعــة ب ـ ــ12.3
نقطة ،والنفط والغاز بـ 7.8نقاط
وتأمين بـ 6.8نقاط وتكنولوجيا
بـ ـ ــ 6.4ن ـقــاط وع ـق ــار بـ ـ ــ 4.7نـقــاط
وخدمات مالية بـ 0.18نقطة.
وارتـ ـفـ ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات أرب ـع ــة
قطاعات هي سلع استهالكية بـ9
نقاط وبنوك ب ــ 2.5نقطة ومــواد
اســاس ـيــة ب ـ ــ 1.3نـقـطــة وخــدمــات
استهالكية بـ 0.02نقطة ،واستقر
مؤشرا قطاعين فقط هما منافع
ورعاية صحية وبقيا دون تغير.
وت ـص ــدر سـهــم وط ـنــي قائمة
االسهم االكثر قيمة ،حيث بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  3.1م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وبارتفاع بنقطة مئوية واحدة،
تــاه سهم خليج ب بـتــداول 2.5
مـلـيــون ،وبنمو  0.33فــي المئة،
ثم سهم بيتك بتداول  1.9مليون،
مرتفعا بنسبة  0.45فــي المئة،
ورابـ ـع ــا س ـهــم زي ــن بـ ـت ــداول 1.6
مـلـيــون ،بــانـخـفــاض بنسبة 1.7
في المئة ،واخيرا سهم المباني

ب ـ ـتـ ــداول  1.4م ـل ـي ــون ،ب ــارت ـف ــاع
بنسبة  0.97في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
كمية جاء أوال سهم المستثمرون،
حـيــث ت ــداول بكمية بلغت 12.6
مليون سهم ،وبقي مستقرا دون
تغير ،وجاء ثانيا سهم خليج ب
بتداول  8.4ماليين سهم وبنمو
بنسبة  0.33في المئة.

وج ـ ــاء ثــال ـثــا س ـهــم الـتـعـمـيــر
بتداول  7.7ماليين سهم وبنمو
بـنـسـبــة  0.33ف ــي ال ـم ـئــة ،وج ــاء
رابعا سهم أهلي متحد بتداول
 4.4ماليين سهم بارتفاع بنسبة
 0.4في المئة ،وحل خامسا سهم
المدينة بتداول  3.7ماليين سهم
وبانخفاض بنسبة  2.2في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر

ارتفاعا سهم العيد ،حيث ارتفع
بنسبة  20.8في المئة ،تاله سهم
تمكين بنسبة  14.5في المئة ،ثم
سهم انوفست ب ــ 12.2في المئة،
ورابعا سهم مواشي ب ــ 11.1في
المئة ،واخيرا سهم أمــوال بــ9.8
في المئة.
وكــان أكثر األسهم انخفاضا
س ـه ــم م ـ ـعـ ــادن ،ح ـي ــث ان ـخ ـفــض

بنسبة  43.7في المئة ،تاله سهم
حيات كــوم ب ــ 39.4فــي المئة ،ثم
س ـهــم ي ــوب ــاك ب ـ ـ ــ 10.6ف ــي الـمـئــة،
وراب ـع ــا سـهــم شــارقــة أ بـ ــ 10في
المئة ،واخيرا سهم ورقية بـ8.1
في المئة.
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 45.33مليون دينار أرباح «القرين» خالل عام

البرميل الكويتي ينخفض 2.12
ً
دوالر ليبلغ  71.39دوالرا

• المبارك :النتائج تؤكد متانة وثبات هيكل استثمارات الشركة
• علي :استثماراتها الرئيسة حافظت على مستويات األداء العالية واإليجابية

إجمالي األصول في الشركة
وصل إلى  731.13مليون دينار
( 2.40مليار دوالر) كما في
 31مارس  ،2019مقارنة مع
 671.79مليون دينار (2.22
مليار دوالر).

مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع
أرباح نقدية بمعدل
 %16للسهم

أعـلـنــت شــركــة الـقــريــن لصناعة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة ،أم ــس،
تحقيق صافي ربــح بقيمة 45.33
مليون دينار ( 148.77مليون دوالر)
خالل السنة المالية المنتهية في
 31مارس  ،2019أي بارتفاع قدره
 29في المئة ،مقابل  35.20مليون
دينار ( 115.52مليون دوالر) خالل
السنة المالية الماضية.
وذكرت أن ربحية السهم الواحد
بلغت خالل ذات الفترة من السنة
ً
المالية  43.64فلسا ( 143.22سنتا
ً
أميركيا) ،مقارنة مع  33.82فلسا
( 111.0سنتا) خالل ذات الفترة من
العام الماضي.
وأوض ـح ــت أن إج ـمــالــي األص ــول
في الشركة وصل إلى  731.13مليون
دي ـنــار ( 2.40مـلـيــار دوالر) كـمــا في
 31مارس  ،2019مقارنة مع 671.79
مـلـيــون دي ـن ــار ( 2.22مـلـيــار دوالر)
خالل الفترة ذاتها من العام الماضي،
مسجال ارتفاعا بنسبة  9في المئة،
نتيجة االس ـت ـحــواذ ال ــذي قــامــت به
الشركة السعودية لمنتجات األلبان

واألغذية (سدافكو) أخيرا في بولندا،
وارتفاع قيمة استثمارات الشركة.
وأوص ــى مجلس إدارة الشركة
بتوزيع أرباح نقدية بمعدل  16في
ً
المئة (أو  16فلسا للسهم الواحد)
عــن السنة المالية المعلنة ،علما
بأن هذه التوصية تخضع لموافقة
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـمـســاهـمــي
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة وال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة
المختصة.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى هـ ــذه ال ـن ـتــائــج،
قــال رئيس مجلس إدارة "القرين"
الـشـيــخ م ـبــارك عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك:
"ي ـس ـع ــدن ــي إع ـ ــان ت ـح ـق ـيــق أع ـلــى
صافي ربح للشركة منذ التأسيس،
رغـ ــم ال ـت ـق ـل ـبــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
ت ـش ـه ــده ــا ال ـم ـن ـط ـق ــة واألسـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة ،وه ــو م ــا ي ــؤك ــد مـتــانــة
وثبات هيكل استثمارات (القرين)
ون ـ ـمـ ــوذج األع ـ ـمـ ــال ف ــي مــواج ـهــة
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،لـتـحـقـيــق
مستويات األداء والنمو اإليجابية،
ويلبي غاية المساهمين .نواصل
ال ـب ـحــث ع ـلــى ال ـ ــدوام ع ــن ال ـفــرص

فــي إطــار االهـتـمــام بالبيئة ،وكـجــزء من
برنامجه االجتماعي ،الذى يولي األنشطة
البيئية عناية خاصة ،احتفل البنك األهلي
المتحد بــالــذكــرى الـسـنــويــة لـيــوم "األرض
العالمي" ،والذي يصادف الثاني والعشرين
من شهر إبريل من كل عام ،بإطفاء اإلضاءة
ف ــي الـمـبـنــي الــرئـيـســي لـلـبـنــك م ــن الـســاعــة
السادسة مساء إلــى الساعة الخامسة من
ص ـبــاح ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،تـعـبـيــرا ع ــن أهمية
الـتــوفـيــر فــي ال ـطــاقــة لـلـحـفــاظ عـلــى كوكب
األرض.
كـمــا ق ــام الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي بــالــوكــالــة
للبنك األهلي المتحد طارق محمود والمدير
العامة إلدارة حماية العمالء والمسؤولة
عن برنامج المسؤولية المجتمعية بالبنك
سـحــر دش ـتــي ب ـغــرس ال ـش ـتــات الـخـضــراء
حول مبني البنك ،في رسالة بسيطة ولكنها
مــؤثــرة إلظـهــار الـتــزام البنك نحو تشجيع
حماية البيئة.
وحـ ــول ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،أف ـ ــادت دش ـتــي،
في بيان صحافي" :نحن في البنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد ن ـع ـت ـبــر أن يـ ــوم األرض م ــن أهــم

االستثمارية المحلية واإلقليمية
ال ـت ــي ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى هـ ــذا ال ـت ـنــوع
المتزن".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
لـ"القرين" ،سعدون علي" :حافظت
استثمارات الشركة الرئيسة مجمال
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات األداء ال ـعــال ـيــة

الـمـنــاسـبــات لنشر الــوعــي وتـعــزيــز الــوعــي
البيئي ،لما له من أثر إيجابي نحو كوكب
أجمل وأفضل .وذلك من خالل الحفاظ عليها
وجــذب اهتمام الــرأي العام ألهمية البيئة
وأثرها على حياة اإلنسان ودعوتهم إلظهار
حبهم لألرض وتوضيح أثر ذلك على حياة
األف ــراد ،حيث يحمل يــوم األرض العالمي
رم ــزي ــة خــاصــة لـيـســت مـقـتـصــرة عـلــى بلد

معين أو شعب من الشعوب ،بل هو يوم لكل
من يعيش على الكرة األرضـيــة ،لكي نفكر
جميعا فــي حماية البيئة ونـشــارك بشكل
ّ
فعال في مبادرات ونشاطات تهدف إليقاف
التلوث واإلضرار بالبيئة.

«الخليج» يعلن فائزي «الدانة» األسبوعي
أجرى بنك الخليج سحب
الـ ــدانـ ــة األسـ ـب ــوع ــي ف ــي 28
الماضي ،وأعلن من خالله
أ سـمــاء ا لـفــا ئــز يــن الخمسة،
م ـ ـ ــن  21إ ل ـ ـ ـ ــى  25أ بـ ــر يـ ــل
 ،2019ب ـ ـجـ ــوا ئـ ــز ن ـق ــد ي ــة
قيمة كل منها  1000دينار
أسبوعيا ،وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة
لهذا األسبوع:
• ليلى مبارك محمد الفقعان
• عيد عايد فزع الشمري
• علي حسين عبدالله محمد
• أشرف عبدالرحمن عبده مصطفى
• سميرة محمود علي أسطى أحمد بهبهاني
ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي
الـثــانــي عـلــى الـجــائــزة الـبــالـغــة قيمتها 250000
ديـنــار فــي  26يونيو المقبل ،يليه السحب ربع
السنوي الثالث في  25سبتمبر  2019على جائزة
قيمتها  500000دينار ،أما السحب األخير فسيقام
في  16يناير  ،2020وسيتخلله تتويج مليونير

الــدانــة لـعــام  2019الــذي
سـيـحـصــل ع ـلــى جــائــزة
بمليون دينار.
ويشجع بنك الخليج
عـمــاء الــدانــة على زيــادة
ف ــرص فــوزهــم عــن طــريــق
زيـ ــادة الـمـبــالــغ ال ـتــي يتم
إيـ ــداع ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب،
بــاسـتـخــدام خــدمــة الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي الـجــديــدة
المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
الهواتف الذكية.
كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات
المتميزة لـعـمــائــه ،منها خــدمــة "بـطــاقــة الــدانــة
ل ــإي ــداع ال ـح ـص ــري" ،ال ـتــي تـمـنــح ع ـمــاء الــدانــة
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم ،إضافة
إلى خدمة "الحاسبة" المتاحة عبر موقع البنك
اإلل ـك ـتــرونــي وتـطـبـيــق ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،والـتــي
تمكن عمالء الــدانــة من احتساب فرصهم للفوز
فــي سحوبات الــدانــة األسبوعية ،ربــع السنوية
والسنوية.

انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض سـ ـ ـع ـ ــر ب ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــل الـ ـنـ ـف ــط
ا ل ـكــو ي ـتــي  2.12دوالر ،ف ــي تـ ــداوالت
أ م ـ ــس األول ،ل ـي ـب ـلــغ  71.39دوالرا،
م ـق ــا ب ــل  73.51دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة تــراجـعــت
ع ـقــود خ ــام ال ـق ـيــاس ال ـعــال ـمــي بــرنــت
 11سـنـتــا أو  0.2فــي ا لـمـئــة ،لتنتهي
الجلسة عند  72.04دوالرا للبرميل،
وارتـفـعــت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي  20سنتا
أو  0.3في المئة ،لتصل عند التسوية
إلى  63.50دوالرا للبرميل.

سعدون علي

مبارك الصباح

«المتحد» يحتفل بيوم األرض العالمي

اقتصاد

واإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وش ـ ـهـ ــدت أسـ ـ ــواق
ال ـك ـي ـمــاويــات الـبـتــرولـيــة ارتـفــاعــا
كـبـيــرا ف ــاق ال ـتــوق ـعــات خ ــال عــام
ً
 ،2018خ ـص ــوص ــا م ــن مـجـمــوعــة
إيـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـلـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات،
ال ـت ــي ب ـل ـغــت ح ـصــة (الـ ـق ــري ــن) من
ت ــوزي ـع ــات ـه ــا خـ ــال الـ ـع ــام 28.26
مليون دينار ( 93.26مليون دوالر)،

ب ــزي ــادة ت ـق ــارب  38ف ــي الـمـئــة عن
السنة الماضية ،وهو ما نتج عنه
زيادة صافي األرباح والتوزيعات
الـمـتــوقـعــة ل ــ(ال ـقــريــن) ،وتـعــويــض
االنخفاض المتوقع في مستويات
رب ـح ـيــة ش ــرك ــة س ــداف ـك ــو ،نتيجة
التحديات اإلقليمية التي تواجهها
المنطقة".

«وربة» :حملة خاصة ببطاقة World Mastercard
مـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب ش ـه ــر رم ـض ــان
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارك ومـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـص ـي ــف
والـعـطــات ،يـحــرص بنك وربــة
عـ ـل ــى ت ـم ـي ـي ــز عـ ـم ــائ ــه سـ ـ ــواء
مــن الــراغـبـيــن فــي ال ـت ـســوق في
الـ ـك ــوي ــت أو أث ـ ـنـ ــاء ع ـطــات ـهــم
وت ـج ــوال ـه ــم ف ــي ال ـ ـخـ ــارج عـبــر
تــزويــدهــم بـبـطــاقــات ائتمانية
تلقي قيمة مضافة على حياتهم
وت ـض ـف ــي م ـت ـع ــة خ ــاص ــة عـلــى
التسوق براحة ومرونة.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أطـ ـل ــق
بـنــك ور ب ــة الحملة الترويجية
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـبـ ـط ــاق ــات World
 Mastercardذات نظام السداد
بالكامل تحت عنوان " 500 %5
د .ك“مستمرة حتى  31يوليو
.2019
وترتكز الحملة على تقديم
أق ـ ـصـ ــى ف ـ ــائ ـ ــدة م ـم ـك ـن ــة ح ـيــث
يـحـصــل حــام ـلــو ه ــذه الـبـطــاقــة
ع ـل ــى ن ـس ـبــة اسـ ـت ــرج ــاع ن ـقــدي

«برقان» يجدد شراكته
الحصرية مع «غراند سينماز»

جانب من توقيع العقد

أعـلــن بنك بــرقــان تجديد شــراكـتــه مــع "غــرانــد سـيـنـمــاز" ،للعامين
المقبلين ،حرصا منه على مكافأة عمالئه بالعروض واالمـتـيــازات
الحصريةُ .
ويعد توقيع االتفاقية ،أخيرا ،جزءا من التزام البنك بتلبية
احتياجات عمالئه وتطلعاتهم في االستمتاع بأفضل أنماط الحياة
العصرية.
وبهذه المناسبة ،قال ناصر القيسي ،رئيس الخدمات المصرفية
الشخصية في "بــرقــان"" :نحن دائما نبحث عن طرق جديدة لتعزيز
تجربة الـعـمــاء ،وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ،مــن خــال تقديم
مجموعة من العروض الحصرية المصممة خصيصا لعمالئنا .نفخر
بكوننا البنك الوحيد في الكويت الذي يتعاون مع (غراند سينماز)،
الوجهة الرائدة في مجال الترفيه السينمائي بالمنطقة".
وضمن الشراكة ،سيوفر البنك خصومات التذاكر طوال األسبوع
لجميع عمالئه ،على اخـتــاف حساباتهم ،كما يوفر أحــدث عــروض
األفالم المجانية على مدار العام .ويمكن حجز تذاكر السينما المخفضة
عبر موقع "غراند سينماز" اإللكتروني (،)kw.grandcinemasme.com
أو من خالل التطبيق عبر الهاتف ،أو من شباك التذاكر الخاص بهم.

إ ضـ ـ ــا ف ـ ـ ـيـ ـ ــة  %5عـ ـ ـل ـ ــى ج ـم ـي ــع
الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات داخ ـ ـ ـ ــل وخ ـ ـ ــارج
الكويت .يذكر أن الحد األقصى
لــاس ـتــرجــاع ال ـن ـقــدي ه ــو 500
د.ك للشهر الــواحــد ،علما بأنه
ال ي ــوج ــد حـ ــد أدنـ ـ ــى لـلـعـمـلـيــة
ال ــواح ــدة ،أي ك ــل عـمـلـيــة ش ــراء
داخــل أو خــارج الكويت مؤهلة
لالسترجاع النقدي مهما كانت
قيمتها.
وبالنسبة للعمليات المؤهلة
ل ــاسـ ـت ــرج ــاع الـ ـنـ ـق ــدي ،سـيـتــم
احتساب عمليات الـشــراء التي
تـمــت بــواس ـطــة بـطــاقــة World
 Mastercardاألساسية والرديفة
عبر نقاط البيع داخــل وخــارج
الكويت ،إضــافــة الــى العمليات
الـتــي تمت  ،Onlineوال تشمل
ه ــذه الحملة عمليات السحب
النقدي.
أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن طـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة وآل ـ ـ ـيـ ـ ــة
االحتساب؛ فعند انتهاء الشهر،

يتم احتساب جميع العمليات
ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ع ـل ــى
البطاقة للشهر الماضي ،وإذا
بـلــغ إجـمــالــي الـمـشـتــريــات 500
د.ك فــأكـثــر يـتــم اس ـتــرجــاع %5
إضافية وبحد أقصى  500د.ك
ً
شهريا .أما في حال قل اجمالي
ً
المشتريات عن  500د.ك شهريا،
فيكون االسترجاع بنسبة %1
فـقــط م ــن اج ـمــالــي الـمـشـتــريــات
الـ ـشـ ـه ــري ــة (الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـسـ ــاري
على جميع بطاقات بنك وربة
االئتمانية ومسبقة الدفع) ،ويتم
إيداع قيمة المبالغ المسترجعة
فــي حـســاب البطاقة الرئيسية
للعميل في غضون  5أيام عمل
بعد انتهاء الشهر.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،ت ـح ــدث
م ـســاعــد ال ـم ــزي ــد ن ــائ ــب رئـيــس
المجموعة المصرفية لألفراد
ف ــي ب ـنــك ورب ـ ــة ق ــائ ــا" :يـتـمـيــز
بنك ورب ــة بـعــروض للبطاقات

مساعد المزيد

االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـتــي تـلـقــى صــدى
إيجابيا بين أوس ــاط العمالء،
لــذا يحرص دائما على تطوير
خ ــدم ــات ــه وعـ ــروضـ ــه ال ـخــاصــة
بهذه البطاقات التي تتماشى
م ـ ـ ــع تـ ـ ــوجـ ـ ــه الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك لـ ـت ــوفـ ـي ــر
البطاقات المتميزة.
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اقتصاد
«التمدين» :استحداث  6أذرع استثمارية منفصلة ومتخصصة
ةديرجلا
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بغرض تنويع مصادر اإليرادات في مجاالت االستثمار المتنوعة
عيسى عبدالسالم

«العمومية» أقرت
ً
توزيع  %12نقدا
عن 2018

تحويل %50
من ملكيتنا
في «األهلي
المتحد»
إلى «وفرة
القابضة»

المرزوق

كشف رئيس مجلس إدارة
شركة التمدين االستثمارية،
ن ـ ــواف ال ـ ـمـ ــرزوق ،أن مجلس
اإلدارة واصل خالل عام 2018
تنفيذ األجـنــدة االستثمارية
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة،
والـتــي تـهــدف الــى استحداث
أذرع اس ـت ـث ـم ــاري ــة مـنـفـصـلــة
وم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
االسـتـثـمــار الـمـتـنــوعــة ،وذلــك
بغرض تنويع مصادر إيرادات
الـشــركــة ،حيث تــم تخصيص
شــركــة وف ــرة الـقــابـضــة ،وهــي
إحدى الشركات التابعة لتكون
الذراع االستثمارية في القطاع
ال ـم ـصــرفــي ،وت ــم خ ــال الـعــام
زي ـ ــادة رأس ـمــال ـهــا بـقـيـمــة 24
مليون دينار ،بغرض تحويل
 50في المئة من ملكية شركة
ال ـت ـم ــدي ــن االس ـت ـث ـم ــاري ــة فــي
أسـهــم الـبـنــك األه ـلــي المتحد
اليها.
وأضاف المرزوق الجمعية
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة للشركة،
ال ـتــي ع ـقــدت بـنـصــاب تـجــاوز
 90ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،أن ـ ـ ـ ــه ف ـي ـم ــا
يخص االستثمار في القطاع
الـ ــريـ ــاضـ ــي تـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
تـ ــأس ـ ـيـ ــس ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـم ــدي ــن
الــريــاض ـيــة  -ش ــرك ــة تــاب ـعــة -
برأسمال قــدره مليون دينار،
والتي ستتولى إدارة أكاديمية
التنس في مجمع الشيخ جابر
ال ـع ـب ــدال ـل ــه الـ ــدولـ ــي لـلـتـنــس،
والـتــي ستعد أكـبــر أكاديمية
ل ـل ـت ـنــس فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق

األوسط ،وذلك بالتنسيق مع
االتحاد الكويتي للتنس.
وعلى صعيد االستثمار في
قطاع الميدياّ ،
بين المرزوق
أنه تم تأسيس شركة التمدين
ل ـل ــدع ــاي ــة واإلع ـ ـ ـ ــان  -شــركــة
تــابـعــة  -بــرأسـمــال ق ــدره 500
الـ ــف ديـ ـن ــار ،والـ ـت ــي تختص
بــأنـشـطــة وفـعــالـيــات الــدعــايــة
واالعالن بالوسائط السمعية
وال ـم ــرئ ـي ــة ،أم ــا فـيـمــا يتعلق
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـتــرف ـي ـهــي ،ف ـقــد ت ــم تــأسـيــس
شركة كويت كارتينج  -شركة
تــابـعــة  -بــرأسـمــال ق ــدره 500
ال ـ ـ ــف دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ال ـ ـتـ ــي س ـت ـق ــوم
بإدارة حلبة السيارات «كويت
كارتينغ» في الكوت مول ،أحد
تجارب مشروع الكوت ،وهي
أكبر حلبة مغطاة من نوعها
في الشرق األوسط.
واس ـت ـك ـم ــاال ل ـل ـت ــوس ــع فــي
قـطــاع الـمـطــاعــم ،تــم تأسيس
ال ـشــركــة ال ـعــال ـم ـيــة لـلـمـطــاعــم
 ش ــرك ــة ت ــاب ـع ــة  -ب ــرأس ـم ــالق ــدره  250ألــف ديـنــار ،والتي
ستقدم رؤية جديدة في مجال
استحداث المطاعم المبتكرة،
وفيما يخص االستثمار في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـف ـن ــي ت ــم تــأس ـيــس
شركة بيريت الفنية  -شركة
تــابـعــة  -بــرأسـمــال ق ــدره 500
الف دينار ،وستقوم بتنظيم
الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة
واألح ــداث الفنية المصاحبة
ل ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة

والـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
التمدين.
وذك ـ ــر ال ـ ـمـ ــرزوق أن شــركــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة
ح ـق ـقــت نـ ـم ــوا ف ــي إي ــراداتـ ـه ــا
التشغيلية من استثماراتها،
وخاصة من استثماراتها في
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي المتمثل
فـ ــي ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـحــد
وقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
الـمـتـمـثــل ف ــي شــركــة بــوبـيــان
للبتروكيماويات ،حيث بلغت
تــوزيـعــات األرب ــاح المتسلمة
خ ـ ــال ع ـ ــام  2018ن ـح ــو 8.9
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار مـ ـق ــاب ــل 8.4
ماليين في عام .2017

الشركات التابعة والزميلة
وتابع قائال« :فيما يخص
أداء ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات ا ل ـ ـتـ ــا ب ـ ـعـ ــة،
ف ـقــد ح ـق ـقــت ش ــرك ــة الـتـمــديــن
لالمتيازات القابضة أرباحا
ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت  3.4مــاي ـيــن
ديـنــار ،األم ــر ال ــذي يــؤكــد قوة
وصالبة أصول واستثمارات
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـه ــا
استثمارها في شركة السينما
الكويتية الوطنية ،إضافة الى
أنه خالل العام ايضا افتتحت
شركة التمدين ألغــذيــة ثالثة
مـ ـط ــاع ــم ج ـ ــدي ـ ــدة ألول م ــرة
ب ــال ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك ف ــي ال ـكــوت
مول (مطعم بالك تاب  -مطعم
بيانكا  -مطعم ومقهى مورآند
جلو) ،كما تم افتتاح فرع ثان

جانب من العمومية
لمطعم بالك تاب في مول 360
وجميعها مــن الـمـطــاعــم ذات
العالمة التجارية العالمية.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـش ــرك ــات
الـ ــزم ـ ـي ـ ـلـ ــة ،افـ ـتـ ـتـ ـح ــت ش ــرك ــة
منشر العقارية أبواب «الكوت
مـ ـ ــول» أح ـ ــد تـ ـج ــارب م ـش ــروع
ال ـكــوت ،ال ــذي يعد أكـبــر مركز
تـ ـس ــوق ت ــرف ـي ـه ــي فـ ــي ج ـنــوب
الكويت ،ويتميز «الكوت مول»
بتصاميم معمارية معاصرة
ورحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ت ـ ـ ـخـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق
الجنوبية وكــافــة سـكــان دولــة
الـكــويــت وال ـ ــوارد مــن ال ـخــارج
ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ـ ــواء ،ك ـم ــا ي ـثــري

المول تجربة التسوق العائلية
ل ـت ـك ــون م ـص ـحــوبــة بــالـمـتـعــة
وال ـتــرف ـيــه ف ــي آن ،األمـ ــر ال ــذي
مـ ــن ش ــأن ــه زيـ ـ ـ ــادة اإلي ـ ـ ـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة ل ـشــركــة الـتـمــديــن
االستثمارية بــدايــة مــن العام
الحالي.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـشـ ــركـ ــة حـ ـقـ ـق ــت خ ـ ـ ــال ع ــام
 2018ارباحا صافية بلغت 7.4
ماليين دينار بربحية قدرها
 21.53فلسا للسهم ،مقارنة مع
أرباح عام  2017التي بلغت 6.7
ماليين دينار ،بربحية 19.49
فلسا للسهم مــن نفس الـعــام،

وبلغ إجمالي أصــول الشركة
 293م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار فـ ــي ع ــام
 2018مقابل  277مليونا لعام
 ،2017وبلغ إجمالي مطلوبات
الشركة  92مليونا مقابل 91
في  ،2017وفيما يخص حقوق
المساهمين ،فـقــد بلغت 190
مليونا مقابل  175في .2017
وأشار الى أن مجلس إدارة
ال ـشــركــة سيعمل خ ــال الـعــام
الحالي جاهدا على االستمرار
ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذ ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ال ـم ـت ـح ـف ـظ ــة
والمخطط لها جـيــدا مــن قبل
مجموعة المدين ،وذلك لضمان

المحافظة على أصول الشركة
وتنميتها.

الجمعية العامة
وافـ ـق ــت الـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــن
االستثمارية على كل بنود جدول
األع ـمــال ،وأهـمـهــا تــوزيــع أربــاح
نقدية بواقع  12في المئة عن واقع
أداء عــام  ،2018وص ــرف مكافأة
لمجلس اإلدارة بقيمة  50أ لــف
دي ـنــار ،واسـتـقـطــاع لالحتياطي
ال ـقــانــونــي بـنـسـبــة  10ف ــي المئة
بقيمة  763.16ألف دينار.

«األهلي» يشارك في معرض « ... »AUMو«الوطني» راع ذهبي للمعرض

علي أكبر وفاضل الجزاف مع د .مهند حسنين وموظفي البنك األهلي في المعرض
شارك البنك األهلي الكويتي في دعم
وتمكين ال ـك ـفــاء ات الــوطـنـيــة الكويتية
خ ــال مـعــرض الـتــوظـيــف ال ــذي نظمته
جامعة الشرق األوسط األميركية ()AUM
َ
يومي  29و 30أبريل في حرم الجامعة.
وتعتبر " "AUMالتي أسست عام 2008
إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة
فــي دولــة الكويت .وأقـيــم هــذا المعرض
بهدف تشجيع الطلبة على االنخراط في
ً
سوق العمل المهني والتواصل مباشرة
مع أصحاب العمل.
ً
وتعليقا على هــذه المشاركة ،صرح

علي أكبر ،مساعد المدير العام للموارد
ً
البشرية ،بأن "البنك يحرص دائما على
دعـ ــم ال ـك ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة الـ ــواعـ ــدة في
دولة الكويت ،وهذه ليست المرة األولى
الـتــي ي ـشــارك فيها الـبـنــك فــي مـعــارض
الوظائف التي تجمع المهارات الشابة
مع أرباب العمل في مكان واحد .ونحن
ننظر إلى هذا المعرض باعتباره منصة
مناسبة للتعرف عن كثب على الكفاءات
الموهوبة التي من المحتمل انضمامها
إلــى أســرة عمل البنك األهـلــي الكويتي
لتزويده باألفكار الجديدة والمبتكرة

ً
دعما لمسيرة نمو وازدهار البنك".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :إنـ ـ ـن ـ ــي عـ ـل ــى ي ـق ـي ــن ب ــأن
ال ـج ـيــل ال ــواع ــد م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـبـشــريــة
لديه المهارات والمواهب التي ينبغي
تشجيعها باستمرار ،وأود التأكيد هنا
أن دعم الكوادر الوطنية له دور كبير في
نجاح مجتمعاتنا وازدهارها".
وخالل هذا الحدث ،قام ممثلو البنك
األهلي الكويتي بإطالع الطلبة على نهج
ً
العمل في القطاع المصرفي ،فضال عن
تعريفهم على الفرص الوظيفية المتاحة
بالبنك.

في إطار الدعم المتواصل ،الذي يقدمه بنك
الكويت الوطني للطالب حديثي التخرج ،في
أولى خطواتهم في حياتهم المهنية ،شارك
«الوطني» كراع ذهبي في المعرض الوظيفي،
الذي نظمته جامعة الشرق األوسط األميركية
( )AUMي ــو م ــي  29و 30أ ب ــر ي ــل ا ل ـم ــا ض ــي،
بـهــدف تشجيع الـطـلـبــة عـلــى االن ـخ ــراط في
سوق العمل المهني والتواصل مباشرة مع
أصحاب العمل.
وجـ ــاء ت مـشــاركــة «الــوط ـنــي» فــي معرض
جامعة الشرق األوســط األميركية الوظيفي
إي ـمــانــا مـنــه بــأهـمـيــة دع ــم فـئــة ال ـش ـبــاب من
الـطـلـبــة وحــدي ـثــي ال ـت ـخــرج ،وتــوف ـيــر فــرص
الـعـمــل الـمـنــاسـبــة لـهــم ف ــي ق ـطــاع مـهــم مثل
الـقـطــاع المصرفي والـمــالــي ،حيث يحرص
الوطني على المشاركة في الفعاليات التي
تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة بالكويت.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي بـنــك
الكويت الوطني عبدالله الجاسم «إن البنك
يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص الـ ـت ــي دأبـ ــت
على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية
وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل
المصرفي».
وأشـ ــار الـجــاســم إل ــى أن م ـعــرض الـفــرص
الوظيفية من الفعاليات المميزة التي تتيح
ال ـفــرصــة لـلــوطـنــي لـنـشــر ثـقــافـتــه الوظيفية
ب ـي ــن ال ـط ـل ـبــة وح ــدي ـث ــي الـ ـتـ ـخ ــرج ،وحـثـهــم
على العمل فــي القطاع الـخــاص بشكل عام
والقطاع المصرفي بشكل خاص ،عن طريق
تقديم البرامج التدريبية لهم والتي تعدهم

مشاركة «الوطني» في المعرض

وتؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.
وأوض ـ ــح أن ه ــذا ال ـم ـعــرض ي ـعــد بمنزلة
منصة را ئ ــدة الستقطاب العمالة الوطنية
م ــن ال ـش ـبــاب الـكــوي ـتــي ال ـط ـمــوح ،الف ـتــا إلــى
أن «الــوط ـنــي» يـعــد الـخـيــار األم ـثــل لحديثي
التخرج ،إضافة إلى الباحثين عن مستقبل
وظيفي واعد ،لما يتميز به البنك من موارد
وبرامج تواكب المعايير العالمية وتساهم
في صقل مهارات وكفاءات الشباب.
وأش ــار ال ــى أن اخـتـيــار ال ـك ــوادر البشرية
للتعيينات دا خ ــل إدارات ا لـبـنــك المختلفة
تـسـتـنــد إلـ ــى م ــؤه ــات ت ـلــك ال ـ ـكـ ــوادر ،وبـمــا

ي ـتــواء م مــع قــدراتـهــم مــن أجــل أن يتضاعف
المردود واالستفادة من طاقات تلك المواهب
الشابة.
وي ـل ـت ــزم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي بـتــوفـيــر
ب ــرام ــج ت ــدري ــب ل ـل ـخــري ـج ـيــن وال ـط ـل ـب ــة مــن
الكوادر الوطنية الشابة ،لمدهم بالخبرات
والمعلومات المهنية والتدريبات العملية
وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك
ســوق العمل ،حيث يعد «الوطني» من أكبر
ً
ج ـهــات ال ـق ـطــاع ال ـخــاص فــي ال ـكــويــت دعـمــا
لفئة الشباب.

إقبال على معرض الغذاء واألواني الرمضاني بمشاركة  250جهة
تشهد فعاليات معرض الغذاء
واألواني الرمضاني إقباال الفتا
من جمهور المهتمين رواد هذا
الـمـعــرض ،الــذي تنظمه وتقيمه
شــركــة م ـعــرض الـكــويــت الــدولــي
خــال الفترة من  24أبريل حتى
 5م ــا ي ــو  2019فـ ــي ص ــا ل ــة ()4
ب ـم ـش ــرف ،ب ـم ـش ــارك ــة ح ـش ــد مــن
 250ج ـه ــة ع ــارض ــة ت ـم ـثــل 400
جناح لشركات عارضة ومصانع
محلية ذات عالقة بمواد الغذاء
ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات األط ـ ـع ـ ـمـ ــة
المختلفة من اللحوم واألسماك
والدواجن واأللبان ومشتقاتها،
ومستلزمات صناعتها إضافة
م ـس ـت ـلــزمــات ال ـس ـف ــرة والـمـطـبــخ
من األواني المنزلية .ويستهدف
الـمـعــرض تـعــزيــز مبيعات مــواد
الغذائية واكسسواراتها بأسعار
تنافسية ومميزة ،والبيع بشكل
مباشر للمستهلك ،حيث يستفيد
منها شريحة كبيرة.
ي ــذ ك ــر أن ا ل ـم ـعــرض يستقبل
زواره على فترتين صباحية من
الساعة  9:30صباحا إلى الـ1:30
ظهرا ،ومسائية من الـ 4:30عصرا
إلى  10مساء ،ويوم الجمعة فترة
ً
مسائية فقط من الــ 4عصرا إلى
ً
مساء.
الـ10:30

البنك الكويتي للطعام
من جانبه ،صرح سالم الحمر
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـبـنــك الـكــويـتــي
للطعام  -الصرح الخيري األول
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت  -ب ــأن
الـ ـبـ ـن ــك يـ ـ ـش ـ ــارك كـ ـ ـ ــراع وش ــري ــك

خيري لمعرض الغذاء واألوانــي
ال ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ح ـ ـي ـ ــث «ت ـ ــأت ـ ــي
م ـش ــارك ـت ـن ــا إلعـ ـ ـ ــان أن ـش ـط ـت ـنــا
كـشــريــك خ ـيــري ،وإبـ ــراز وعــرض
سلسلة خدماته ،والتعريف بما
يطرحه لمساعدة ومد يد العون
لــأســر الـمـحـتــاجــة ،فــي محاولة
منه لرسم البسمة على وجوههم،
والتخفيف من معاناتهم ،طمعا
ف ــي رفـ ــع أس ـه ــم ال ـخ ـيــر ف ــي هــذا
الشهر الفضيل».
وعن جديد البنك قبيل حلول
الشهر الفضيل لهذا العام ،أوضح
الـحـمــر ان «ال ـب ـنــك أط ـلــق حملته
الخيرية «ماجلة رمضان ،»2019
التي تستهدف تغطية احتياجات
أكـثــر مــن  10آالف محتاج داخــل
الكويت من مواد غذائية ضرورية
ال يمكن االسـتـغـنــاء عنها خالل
شـ ـه ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن
«ماجلة رمضان» تأتي استكماال
للمشاريع والـمـبــادرات الخيرية
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـط ـل ـق ـه ــا ب ـ ـنـ ــك الـ ـطـ ـع ــام
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ،وإش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـجـ ـه ــات
الرقابية والتنفيذية التي القت
جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ن ـ ـجـ ــاحـ ــا م ـل ـح ــوظ ــا
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ولتشمل
محافظات الكويت الست.
ّ
وبين الحمر أن فكرة الحملة
ت ـك ـمــن ف ــي تــأم ـيــن س ـلــة غــذائ ـيــة
للمحتاجين واال سـ ــر المتعففة
تتكون من مواد غذائية أساسية
ال يـخـلــو م ـنــزل م ـن ـهــا ،ال ـتــي من
اه ــم مـكــونــاتـهــا (األرز ،والــزيــت،
وال ـل ـح ــوم ،والـ ــدجـ ــاج ،والــدق ـيــق
وأن ــواع مختلفة مــن المكرونات

وأصناف غذائية عديدة) ،مختتما
حديثه بأن نجاح سياسة البنك
الكويتي للطعام الخيرية مدعوم
بالتزامنا الراسخ بتقديم خدمة
أف ـ ـضـ ــل ل ـع ـم ــائ ـن ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــرام مــن
متبرعين ومستهلكين مواطنين
أو م ـق ـي ـم ـيــن ،داعـ ـي ــا ال ـج ـم ـهــور
الكريم إلى اغتنام الفرصة خالل
ف ـتــرة ال ـم ـع ــرض ،وزيـ ـ ــارة جـنــاح
الـبـنــك ،والـتـعــرف عـلــى األنشطة
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـع ـم ــل
الخيري.

عسـل العـويــد
من ناحيته ،قال محمد العويد

مــؤســس وال ـمــديــر ال ـعــام لشركة
ع ـســل ال ـع ــوي ــد ،ال ــراع ــي الــذهـبــي
للمعرض ،إن انطالقة مركز عسل
ال ـعــويــد لــاسـتـشـفــاء كــانــت منذ
 ،1991كأول مركز متخصص في
العالج بمنتجات النحل ،ليكون
له بذلك السبق في إدخال العالج
بمنتجات النحل أحد أهم فروع
الطب البديل في المنطقة.
وشدد العويد على أن المركز
ي ـت ـط ـل ــع قـ ــدمـ ــا نـ ـح ــو ت ــأس ـي ــس
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر رب ـ ـح ـ ـيـ ــة ت ــوف ــر
المعلومة العالجية الصحيحة
لمنتجات النحل وعلوم تربيته؛
و» نـقــوم بتلبية طلبات زبائننا
في السوقين الداخلي والخارجي،

وفق المعايير القياسية للعسل
الطبيعي عالميا ،خصوصا بعد
ح ـصــولــه ع ـلــى ع ـضــويــة شــريــك
فــي االت ـح ــاد ال ــدول ــي لجمعيات
الـنـحــالـيــن ،وعـضــويــة الجمعية
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـع ــاج ب ـم ـن ـت ـجــات
النحل ،وعضويته وبصفته راعيا
فــي الجمعية األمـيــركـيــة للعالج
بـمـنـتـجــات ال ـن ـحــل ،إض ــاف ــة الــى
كونه عضوا شريكا في الجمعية
الدولية ألبحاث النحل.

«بي ارجانيك»
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال خـ ــالـ ــد دويـ ـع ــر
م ـس ــؤول ال ـم ـعــرض ،إن انـطــاقــة

«نور األمل»
أكدت أمل الجارالله المديرة العامة لشركة «نور
األمل» الراعي الذهبي للمعرض فخرها بوجود
مـنـتـجــات ال ـشــركــة ال ـغــذائ ـيــة الـصـحـيــة ســريـعــة
التحضير على الموائد الرمضانية وغيرها منذ
ً
 62عاما ،الفتة الى تعدد وتنوع منتجات الشركة
عــالـيــة ال ـج ــودة ،وغـنــى اصـنــافـهــا المنتشرة في
األس ــواق ،والـتــي تبلغ  60صنفا مــن المنتجات
ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـم ـت ـنــوعــة م ــن ال ـم ـع ـج ـنــات وال ـك ـبــب
والسمبوسك ،خصوصا فــي مـجــال البوفيهات
واألط ـع ـم ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـج ــاه ــزة أو الـمـحـفــوظــة
والمغلفة بشكل مثلج ومبرد.
وع ــن مـشــاركـتـهــا قــالــت ال ـجــارال ـلــه ان «لــديـنــا
أصنافا متعددة تؤمن لسيدة البيت الخليجي
تزيين مــوائــد اإلفـطــار والـسـحــور مــن منتجاتنا
الـصـحـيــة والـشـهـيــة مـثــل ال ـك ـبــب ،والـسـمـبــوســك

ال ـم ــرك ــز ك ــان ــت م ـنــذ عـ ــام ،2017
كمركز متخصص في بيع عسل
ال ـن ـح ــل ال ـط ـب ـي ـع ــي ،وه ـ ـ ــذه أول
مشاركة لنا في ارض المعارض
ال ــدولـ ـي ــة ،ول ـك ــن ل ـنــا م ـشــاركــات
اخرى في الكويت .وشدد دويعر
على أن «بــي ارجــانـيــك» مختص
ببيع العسل األبـيــض القرقيزي
واليمني الــدوعـنــي ،حيث لدينا
مزارعنا الخاصة بإنتاج العسل
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـن ـهــا ع ـس ــل ال ـس ــدر،
وعسل زهــور الربيع ،و»حصلنا
ً
ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ع ــال ـم ـيــا
بجائزة مسابقة العسل الدولية
 2018في بريطانيا ،ومن المتوقع
افـتـتــاح فــرعـنــا فــي االف ـن ـيــوز في
شهر يوليو المقبل».

«باتل الخير»
العادي ،والميني سمبوسك بأنواعه المختلفة،
والـمـحـشــو بــالـمـكـســرات وبــالـجـبــن ،إضــافــة الــى
ت ـم ـيــزنــا بـعـجـيـنــة «ن ـ ــور األم ـ ـ ــل» ال ـخ ــاص ــة ج ــدا
والمتوافرة بحشوات عديدة».
ولفتت الى ان مطبخ «نور االمل» يوفر العديد
من الحلويات ابتداء من الحلو الكويتي والعربي
والشرقي ،فهناك القطايف بعدة خلطات وحشوات
بالجبن والمكسرات والنوتيال ،وسويت كنافة
بالجبن ،وكنافة مبرومة بالجبن ،وسويت بيض
القطا ،إضافة الى الحلو العربي ولقيمات الجاهزة
والمسبقة التحضير ،ورول الفستق والدملوج
والروالت وأفخاذ الجبن والدجاج  ،وما على ربة
المنزل اال قليها فقط ،واالستمتاع بطعمها اللذيذ
بصحبة ضـيــوفـهــا ،وه ــي تــزيــن مــائــدة اإلفـطــار
والسحور في رمضان.

وأش ــار محمد باتل بــن شوق
ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــر ك ــة
«بــاتــل الـخـيــر» لـلـمــواد الغذائية،
ال ـ ـ ــراع ـ ـ ــي الـ ــذه ـ ـبـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض،
إل ــى ان «م ـشــارك ـت ـنــا ه ــذه تــأتــي
لـتـجــديــد ثـقــة الـجـمـهــور بـجــودة
منتجاتنا» ،الفتا الى ان شركته
التي تمتلك مصنعا ضخما في
ً
منطقة الشويخ الصناعية مزودا
بأحدث األجهزة والمعدات ،تفخر
بخبرتها و ب ـج ــودة منتجاتها،
األمــر الــذي انعكس ايجابا على
توسعنا بعدد فروعنا المنتشرة
في الكويت ودول الخليج ،وعليه
بــا تــت منتجاتنا تحظى بإقبال
واس ـ ــع ،ح ـيــث ت ـتــوفــر أصـنــافـنــا

المتنوعة في جميع الجمعيات
الـتـعــاونـيــة واألسـ ــواق المركزية
والـ ـجـ ـمـ ـل ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى خــدمــة
توصيل الطلبات للمنازل.
وأعـ ــرب ال ـبــاتــل عــن ثـقـتــه بما
تطرحه «باتل الخير» من جديد
ف ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق والـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـمــل
مختلف انواع المكسرات الفاخرة
ذات الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة وال ـق ـهــوة
العربية ،والتركية الفاخرة المذاق
وال ـم ـم ـيــزة بــأنــواع ـهــا وألــوان ـهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن وس ـ ـ ــط وف ــات ــح
وغ ـ ــام ـ ــق ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى طــرح ـهــا
م ـن ـت ـج ـهــا الـ ـج ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـه ــوة
العربية «بــاتــل الخير» السريعة
الـتـحـضـيــر ب ـ ـ  4ن ـك ـهــات مـمـيــزة
و بـعـبــوات مختلفة منها بنكهة
الـهـيــل أو الـقــرنـفــل أو الــزعـفــران،
ً
وأخيرا نكهة القهوة «المعتدلة»،
وغيرها من المنتجات المرتفعة
بقيمتها الغذائية.

الماسة الفريدة
أك ـ ــد م ـح ـمــد م ــوس ــى األح ـم ــد
نائب المدير العام شركة الماسة
الفريدة أن رعاية «الماسة الفريدة
الذهبية للمعرض ،والتي تمتلك
خبرة اكثر من  10سنوات تأتي
بهدف استعراض منتجاتنا من
األص ـن ــاف وال ـس ـلــع الــرمـضــانـيــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،مـ ـنـ ـه ــا م ـن ـت ـج ــات
الصوص من تايلند ،وصلصات
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ــن امـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،وخ ـب ــز
التورتيال من هولندا ،وصلصات
ال ـم ـكــرونــة وال ـب ــاس ـت ــا ،وطـحـيــن
الـبـيـتــزا مــن ايـطــالـيــا ،ومـعـجــون

الطبخ والبهارات من الهند تحت
مسمى عالمتنا التجارية «الماسة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـن ـت ـج ــات
ال ـع ـســل م ــن ال ـمــان ـيــا ،وكــري ـمــات
الـ ـحـ ـل ــوي ــات مـ ــن ف ــرن ـس ــا م ــارك ــة
ويــت فــالــي ،ومـشــروبــات القهوة
الباردة من أميركا ماركة ،وكافة
المنتجات الغذائية التي تختص
باحتياجات األسرة الرمضانية.

شركة الكويت للزراعة
ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
«الكويت للزراعة» ،الراعي الذهبي
جواد األربش ،إن الشركة تحرص
على رعاية ودعم معرض «الغذاء
الرمضاني» من خالل المشاركة
ً
س ـن ــوي ــا ب ـه ــذا الـ ـمـ ـع ــرض« ،ك ـمــا
أنـنــا مــن أوائ ــل المشاركين فيه،
باعتباره من المعارض الرئيسية
لـتـســويــق الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة،
حيث تقام فعاليات هذا المعرض
بالتزامن مع حلول شهر رمضان
المبارك ،ويأتي ضمن استعدادات
الجميع لقدوم الشهر الفضيل.
وأض ـ ــاف «نـ ـق ــول لـلـمـسـتـهـلــك
عـ ـس ــاك ــم مـ ــن ع ـ ـ ـ ــواده مـ ــن خ ــال
اس ـت ـعــراض مـمـيــزات منتجاتنا
من المواد الغذائية واالستهالكية
الــرم ـضــان ـيــة ،وطـ ــرح ك ــل م ــا هو
ج ــدي ــد مـ ــن ال ـس ـل ــع وال ـ ــوك ـ ــاالت
المتميزة بالجودة والسعر في
جناحنا داخ ــل الـمـعــرض ضمن
عروضنا الترويجية والمميزة
ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ـم ـس ـتــوى
الـمـشــاركـيــن فـيــه وحـســن تنظيم
المعرض والقائمين عليه.

ةديرجلا
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اقتصاد

هاشم :حقبة النفط السهل تقترب من نهايتها

«البترول العالمية» تنظم ملتقى قياديي القطاع النفطي  2019 - 2018تحت شعار «ريادة عالمية»
أشرف عجمي

هناك منافسة
في اإلنتاج
وتأمين حصص
أكبر بالسوق

القطاع النفطي
الرافد األساسي
القتصاد
الكويت وتنميته
مرهونة بأدائنا

من الضروري
تشجيع الشباب
الكويتي
الستغالل فرص
العمل بالقطاع
النفطي في
الخارج من
خالل شركات
المؤسسة

نواف الصباح

أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي في
م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة،
ه ــاش ــم هـ ــاشـ ــم ،أن ال ـمــؤس ـســة
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـط ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
االستراتيجية  2040مجموعة
أهداف ،أولها الحرص واالهتمام
بـ ـتـ ـط ــوي ــر وتـ ـمـ ـكـ ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب
الكويتيين فــي القطاع النفطي
«فهم الـثــروة الحقيقية للكويت
ب ـش ـكــل عـ ــام ول ـل ـق ـطــاع الـنـفـطــي
بشكل خاص».
وذك ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ــاشـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه
خ ــال مـلـتـقــى ق ـي ــادي ــي الـقـطــاع
ا ل ـن ـف ـط ــي  ،2019-2018أ مـ ــس،
أن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـت ـهــا
المؤسسة «صعبة ،ولكنها ليست
مستحيلة ،ووضعنا توجهات
استراتيجية في كيفية الوصول
لها وتحقيقها».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه خ ــال
ال ـم ـل ـت ـقــى الـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه شــركــة
البترول الكويتية العالمية في
نـسـخـتــه ال ـعــاشــرة تـحــت شـعــار
«ريـ ـ ــادة عــال ـم ـيــة» ال ــى أن حقبة
النفط السهل ،بحسب المعطيات
اآلن ،ت ـ ـق ـ ـتـ ــرب مـ ـ ــن ن ـه ــا ي ـت ـه ــا،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي تـ ـصـ ـب ــح ع ـم ـل ـي ــات
اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط والـمـحــافـظــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج ـ ـي ـ ــة
المستهدفة أكثر تعقيدا وأكثر
تكلفة من السابق ،وذلــك يرجع
إلــى اسـتـخــدام وســائــل مختلفة
وأكـثــر تعقيدا لتطوير الحقول
وعمليات الحفر العميق ،إضافة
إلى استخدام تطبيقات مختلفة
لدعم المكامن كالغمر بالغاز أو
الغمر بالماء أو البخار وغيرها،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـع ــل ت ـك ـل ـف ــة إنـ ـت ــاج
البرميل باهظة.
وذكـ ـ ـ ــر هـ ــاشـ ــم أن ال ـم ـل ـت ـقــى
الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ل ـق ـي ــادي ــي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ي ـ ـهـ ــدف ال ــى
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرات الـ ـجـ ـه ــد
والـتـعــاون ،ومــا تــم تحقيقه في
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي وال ـط ـم ــوح ــات

واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـع ــى
المؤسسة إلى تحقيقها.

عمان والتي يتم انشاؤها حاليا،
وبلغت نسبة اإلنجاز فيها نحو
 15في المئة ،ومن المفترض أن
تـعـمــل ب ـطــاقــة ت ـكــريــريــة مماثلة
لمصفاة فيتنام ،ليكون المجموع
اإلجمالي نحو  400الــف برميل
يــومـيــا ،يتم تكريرها مــن النفط
الخام الكويتي.

مستوى أفضل
وحـ ـ ـ ــول م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـص ـحــة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة واألم ـ ـ ـ ــن وال ـب ـي ـئ ــة،
أوضـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـطــي
سجل معدل إصابات الحوادث
الصناعية ذات الوقت المفقود
بمستوى أفـضــل مــن الشركات
المماثلة بالنشاط ،وكذلك الحال
للتسربات النفطية فقد سجل
القطاع النفطي الكويتي معدالت
أف ـ ـضـ ــل ،مـ ـق ــارن ــة بــال ـم ـتــوســط
العالمي الذي سجلته المنظمة
الدولية لنفس القطاع.
وق ـ ـ ـ ـ ــال :عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ك ـق ـي ــادي ـي ــن
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ـش ـج ـي ــع ال ـش ـب ــاب
وال ـع ـمــل ع ـلــى إب ـ ــراز كـفــاءاتـهــم
وتمكينهم من المشاركة الفعالة
في جميع نواحي العمل ،سواء
كانت فنية أو إدارية« ،وأنا كلي
قناعة بــأن الشباب الكويتيين
هـ ـ ــم مـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـبــل
التحدي ،فــإذا تم توفير البيئة
ال ـم ـنــاس ـبــة م ــن دع ــم وتــوج ـيــه،
ف ـس ـنــرى ك ـيــف أن بــإم ـكــان هــذا
الشباب وبإصراره فعل الكثير
لمواجهة التحديات وتجاوزها،
واألمـثـلــة الـتــي م ــرت علينا في
هذا المجال كثيرة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الح ـ ـ ـظ ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة تحسنا في
إدارت ـ ـ ـنـ ـ ــا ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـشــاري ـع ـنــا
ال ـك ـبــرى ب ــداي ــة ب ـمــراحــل إع ــداد
الــدراســات األولـيــة والتصاميم
ال ـه ـنــدس ـيــة ،م ـ ــرورا ب ــإج ــراءات
الـ ـم ــراجـ ـع ــة والـ ـم ــوافـ ـق ــات إل ــى
مـ ــراحـ ــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ وال ـم ـت ــاب ـع ــة
الحثيثة التي يقوم بها الجميع
مــن إدارات تنفيذية ومجالس
إدارات ،وم ــع ه ــذا الـتـحـســن إال
أنه اليزال هناك فجوات ومواطن
قصور في التنفيذ تحتم علينا

خبرة وتميز

المشاركون في الملتقى
إيجاد سبل أفضل إلنجاز هذه
المشاريع في وقت أقصر».

تحديات كبيرة
ولفت هاشم الى أن الصناعة
النفطية تمر بتحديات كبيرة
ومتزايدة والمنافسة فيها تنمو
يوما تلو اآلخر «فهناك منافسة
ف ــي اإلنـ ـت ــاج وت ــأم ـي ــن حصص
أكـبــر فــي الـســوق ومنافسة في
استخدام التكنولوجيا والحلول
الحديثة ومنافسة في التحول
السريع إلــى بدائل للطاقة ،لذا
فالمسؤولية علينا كقياديين
في إدارة هذا القطاع مسؤولية
كبيرة ،والبد من تركيز جهودنا،
و حــث موظفينا للعمل كفريق
واحد وبأسلوب عملي متكامل
لـمــواجـهــة ال ـت ـحــديــات لنضمن
تـحـقـيــق وتـعـظـيــم ال ـعــائــد على
مواردنا».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه الب ـ ـ ـ ــد أيـ ـض ــا
م ـ ــن «ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
االستفادة القصوى من الشركاء

م ــن ش ــرك ــات ن ـفــط عــال ـم ـيــة لنا
معهم اتـفــاقـيــات خــدمــات فنية
واستشارية وشركات الخدمات
وال ـم ـقــاوالت النفطية المحلية
والعالمية للعمل معا لمواجهة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات وال ـم ـت ـغ ـي ــرات فــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،فـ ـ ـل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ف ــي
ه ــذه الـبـيـئــة الـصـعـبــة الب ــد من
استخدام جميع الموارد المهيأة
لدينا».
وأضاف :لذلك فعلينا أن نركز
على مبادرات تقنين المصروفات،
فـفــي ظــل المنافسة الـكـبـيــرة في
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وت ـع ـق ـيــد
عمليات استخراج النفط ،فإن أهم
أسـبــاب النجاح واالسـتــدامــة في
هذه الصناعة تكمن في التحكم
بالمصروفات التشغيلية ،فهي
أحـ ــد م ـعــاي ـيــر ال ـت ـم ـيــز ف ــي ه ــذه
الصناعة إن لم تكن أهمها.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
ال ـكــوي ـتــي ه ــو ال ــراف ــد األس ــاس ــي
القـتـصــاد ال ـكــويــت ،وه ــو الــداعــم
لـتـقــدمـهــا وازدهـ ــارهـ ــا« :لـ ــذا فــإن
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع

وت ـن ـم ـي ـت ــه ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـك ــوي ــت
واألجيال القادمة مرهون بأدائنا
ال ـيــوم ،إنـنــا الـيــوم الــركـيــزة التي
تؤسس لألجيال القادمة».

واقع ملموس
وأعرب هاشم عن شكره لشركة
البترول العالمية لجهودها في
الترتيب وتنظيم الملتقى مباركا
لـلـجـمـيــع ح ـل ــول ش ـه ــر رم ـض ــان
المبارك.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الكويتية العالمية الشيخ نواف
السعود إن اتخاذ شعار «ريــادة
عالمية» لملتقى قياديي القطاع
النفطي يأتي من واقع ملموس،
ح ـ ـيـ ــث إن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الـكــويـتـيــة وم ـنــذ تــأسـيـسـهــا في
عام  1980وهي تسعى الى تبوؤ
مكانة عالمية.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـ ـ ـ ـ ــواف ،فــي
كـلـمـتــه خـ ــال ال ـم ـل ـت ـقــى ،الـ ــى أن
المؤسسة لها مشاركات عالمية

فــي الصناعة النفطية مــن خالل
شركة البترول الكويتية العالمية
(ك ـيــو إيـ ــت) وال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــافـ ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة
الخارجية (كوفبك) ،والمؤسسة
ه ــي أول ش ــرك ــة نـفـطـيــة وطـنـيــة
تبحر في عالم استكشاف وتكرير
النفط حــول الـعــالــم ،وخصوصا
في أوروبا.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الـعــالـمـيــة وكــذلــك شــركــة كوفبك
تبحث عن الفرص االستثمارية
تحقيقا الستراتيجية المؤسسة
وإيجاد مالذ آمن للنفط الكويتي
في األسواق العالمية وللمنتجات
البترولية الكويتية في الخارج
تحت شعار شركة «كيو إيت».
وحول المصافي التي تساهم
فيها الكويت في الخارج من خالل
شركة البترول الكويتية العالمية،
أوضح الشيخ نواف أنها تتمثل
في مصفاة ني سونغ في فيتنام،
التي تعمل حاليا بطاقة تكريرية
تـبـلــغ  200ألـ ــف بــرم ـيــل يــومـيــا،
إض ــاف ــة الـ ــى م ـص ـفــاة ال ــدق ــم في

وحث الشيخ نواف في كلمته
الـقـيــاديـيــن فــي ال ـق ـطــاع النفطي
على تشجيع الشباب الكويتيين
الستغالل فرص العمل بالقطاع
ال ـن ـف ـطــي ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن خــال
شركات مؤسسة البترول ،الفتا
الــى أن العمل فــي الـخــارج يمنح
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـخ ـب ــرة
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ،وي ـ ـسـ ــاعـ ــد ف ـ ــي ن ـقــل
الخبرات األجنبية الى الكويت.
وفي تصريحات للصحافيين
على هامش الملتقى قال الشيخ
نواف إن شركة البترول الكويتية
ال ـعــال ـم ـيــة اس ـت ـعــرضــت ال ـفــرص
المتاحة للموظفين الكويتيين
فــي مـكــاتــب ال ـشــركــة الـخــارجـيــة،
ونقل تلك الفرص والخبرات إلى
ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،الف ـت ــا إل ــى أن
الشركة حثت العاملين في القطاع
النفطي للمشاركة في المشاريع
الخارجية للبترول العالمية.
وقـ ــال إن كــافــة الـعــامـلـيــن في
ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي يـعـمـلــون على
تــرج ـمــة الـ ــريـ ــادة ال ـعــال ـم ـيــة إلــى
خبرات متراكمة داخل المشاريع
الـعـمــاقــة ال ـتــي يـنـفــذهــا الـقـطــاع
الـ ـنـ ـفـ ـط ــي داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
مـشــاريــع شــركــة نفط الـكــويــت أو
ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة والـبـتــرولـيــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة والـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاوي ـ ــات
البترولية ،السيما في المشاريع
التي ترتبط بزيادة حجم اإلنتاج
الـنـفـطــي أو الـمـتـعـلـقــة بصناعة
التكرير والبتروكيماويات.

«التجاري» يكشف عن برنامجه الخيري واالجتماعي خالل شهر رمضان

جانب من برنامج العام الماضي
أع ـل ــن ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي
ب ــرن ــام ـج ــه االج ـت ـم ــاع ــي خـ ــال شـهــر
رمـضــان الفضيل ال ــذي يشتمل على
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات اإلن ـســان ـيــة
َ
يت َّ
فرد بها هذا الشهر؛
والخيرية التي
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق ،ف ــإن "ال ـت ـجــاري"
لـ ــديـ ــه بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـم ـي ــز ل ـل ـف ـع ــال ـي ــات
واألن ـش ـطــة المجتمعية واإلنـســانـيــة
والـ ـخـ ـي ــري ــة الـ ـت ــي يـ ـعـ ـت ــزم إط ــاق ـه ــا
وت ـن ـظـيـمـهــا خـ ــال ال ـش ـهــر الـفـضـيــل
وال ـهــادفــة فــي مجملها إل ــى دع ــم كل
مبادرات العمل الخيري واإلنساني،
بـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ــرسـ ـي ــخ م ـف ـهــوم
المسؤولية االجتماعية الشاملة الذي
أرساه البنك منذ وقت طويل.
وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـبـ ـه ــا عـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــرام ـ ــج
المسؤولية االجتماعية للبنك خالل
ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ل ـه ــذا الـ ـع ــام ،قــالــت
نائبة المدير العام لقطاع التواصل
المؤسسي فــي الـبـنــك ،أمــانــي ال ــورع:
"يحتل مفهوم المسؤولية االجتماعية
وخ ـ ــدم ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع م ــوقـ ـع ــا ب ـ ـ ــارزا
ّ
ضمن سلم أولويات البنك التجاري،
ً
ويـسـعــى الـبـنــك ج ــاه ــدا إل ــى ترسيخ
هــذا المفهوم بهدف تجسيد معاني
االنتماء والوالء ،وخدمة جميع أطياف
المجتمع".
وتــاب ـعــت ال ـ ــورع مـبـيـنــة أن الـبـنــك

لفتة من أماني الورع تجاه طفلة

توزيع المساعدات على المحتاجين
دأب خــال شهر رمـضــان مــن كــل عام
على إع ــداد بــرامــج خــاصــة ألنشطته
المجتمعية ،بما ينسجم مع الطبيعة
الخاصة للشهر الفضيل والفعاليات
اإلنـســانـيــة والـخـيــريــة ال ـتــي يحرص
"التجاري" على رعايتها وتنظيمها،
بما يضمن تــواصــل البنك مــع فئات
ال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،وك ــذل ــك
المؤسسات التي تخدم هــذه الفئات
بهدف إبراز روح التكافل والتعاطف
االجتماعي بين أفراد المجتمع خالل
هذا الشهر.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت أن ق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــي بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــك س ـي ـس ـت ـه ــل
الفعاليات المجتمعية لشهر رمضان
بــزيــارة لمرضى نــزالء المستشفيات
والمراكز الصحية لتهنئتهم بحلول
شهر رم ـضــان ،والمساهمة فــي رفع
روحـ ـه ــم ال ـم ـع ـنــويــة ب ـت ــوزي ــع بعض
الهدايا التي تناسب الشهر الفضيل
والتمنيات لهم بالشفاء العاجل ،وذلك
ً
تعبيرا عن روح المشاركة والتواصل
مع كافة شرائح المجتمع في مختلف
المناسبات واألوقات.
وبـيـنــت أن ال ـب ـنــك ،ول ـل ـعــام الــرابــع
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،سـيـسـتـكـمــل حـمـلـتــه
المبتكرة "سحوركم علينا" لتوزيع
وجبات السحور على عمال التنظيف

موظفو «التجاري» يحضرون الهدايا
والبناء في المناطق التي توجد فيها
تجمعات كبيرة مــن عمال التنظيف
والبناء.
وعن الفعاليات المرتبطة بالعشر
األواخر من شهر رمضان ،قالت الورع
إن البنك سيتعاون مع إحدى الجهات
ل ـتــوزيــع وج ـبــة س ـحــور خـفـيـفــة على
المصلين فــي مسجد الــدولــة الكبير
ليلة  27مــن الشهر الفضيل ،إضافة

الهدية الرمضانية

إل ـ ــى ت ــوزي ــع "ه ــدي ــة رم ـ ـضـ ــان" عـلــى
مرتادي المساجد في العشر األواخر
من شهر رمضان.
وت ــاب ـع ــت ق ــائ ـل ــة إن ال ـب ـن ــك ،وف ــي
إطــار التعاون بينه وبين محافظات
الكويت ،سيقدم الدعم والرعاية لعدد
مــن األنشطة االجتماعية والخيرية
واإلنـســانـيــة والـثـقــافـيــة والـفـعــالـيــات
األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي تـنـظـمـهــا م ـحــاف ـظــات

الكويت خالل الشهر الفضيل ،والتي
تـ ـه ــدف فـ ــي م ـج ـم ـل ـهــا إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
التكاتف والتكافل بين أبناء الوطن
الواحد.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
ال ـم ــؤس ـس ــي ب ــال ـب ـن ــك وكـ ـع ــادت ــه فــي
ً
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،ي ـ ـحـ ــرص دوم ـ ـ ــا
ع ـلــى م ـشــاركــة األط ـف ــال احـتـفــاالتـهــم
بمختلف المناسبات السعيدة التي

تـحـمـلـهــا أي ـ ــام هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،ومـنـهــا
مناسبة القرقيعان ،حيث يعتزم البنك
االحتفال بهذه المناسبة مــع أطفال
نزالء المستشفيات وعدد من المراكز
الصحية ،من أجل رسم البسمة على
وج ــوهـ ـه ــم وإدخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــادة إل ــى
قلوبهم.
وأضــافــت أن الفعاليات المرتبطة
بــال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل سـتـشـمــل تنظيم
زي ـ ـ ــارات م ــن ف ــري ــق ق ـط ــاع ال ـتــواصــل
المؤسسي إلى مواقع العمل الحيوية
ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـل ــى م ــدار
ً
الساعة تقديرا لجهود العاملين فيها
ودوره ــم المهم في خدمة المجتمع،
حيث سيشارك الفريق العاملين في
هذه الجهات تناول وجبة اإلفطار في
ً
مقر عملهم ،تقديرا لدور الجهات التي
تعمل أثناء وقت اإلفطار والعاملين
فيها.
وإيمانا من البنك بأهمية التواصل
مع عمالئه عن طريق مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي المختلفة ،أوض ـحــت أن
ال ـب ـنــك سـيـنـظــم م ـســاب ـقــة أسـبــوعـيــة
طوال الشهر الفضيل رصد لها جوائز
مــالـيــة وه ــداي ــا لـلـفــائــزيــن ،فـضــا عن
استضافة أطباء متخصصين لتقديم
ن ـص ــائ ــح وإرشـ ـ ـ ـ ــادات حـ ــول الـصـحــة
العامة والصيام يستفيد منها عمالء

جانب من زيارة األطفال المرضى

البنك من متابعي صفحات البنك على
مواقع التواصل االجتماعي.
أمــا عــن الفعاليات الـتــي ستواكب
ن ـهــايــة ش ـهــر رم ـض ــان واس ـت ـع ــدادات
البنك لالحتفال بعيد الفطر السعيد،
أشـ ـ ــارت الـ ـ ــورع إلـ ــى أن ف ــري ــق قـطــاع
ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي  -وبـمـشــاركــة
عدد من المتطوعين  -سيوزع كسوة
العيد على عمال النظافة والبناء في
إطار حملة "هون عليهم" ،التي أطلقها
البنك منذ مــا يــزيــد على  7سـنــوات،
وسيشارك المرضى واألطـفــال نزالء
المستشفيات فرحة االحتفال بعيد
الفطر السعيد.
وفي ختام حديثها ،تقدمت الورع
ب ــأج ـم ــل األمـ ـنـ ـي ــات ال ـط ـي ـبــة ل ـع ـمــاء
وغ ـي ــر ع ـم ــاء "الـ ـتـ ـج ــاري" بـمـنــاسـبــة
ق ــرب ح ـلــول شـهــر رم ـض ــان ،متمنية
أن يـ ـس ــاه ــم بـ ــرنـ ــامـ ــج "الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري"
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـخ ـي ــري واإلن ـس ــان ــي
في الشهر الفضيل في تعزيز العمل
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ـط ــوع ــي وال ـج ــوان ــب
الروحانية التي تتجلى في هذا الشهر
الفضيل ،مشيرة أن البنك التجاري
مازال بجعبته العديد من الفعاليات
المجتمعية واإلن ـســان ـيــة والـخـيــريــة
التي سيتم اإلعالن عنها خالل الشهر
الفضيل.
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عموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع  %20عن 2018
جراح الناصر

قال الصالح إن «المعامل»
استطاعت الوفاء بوعودها
وانتهت من معظم أعمال
المشاريع ،حيث تم االنتهاء
من معظم أعمال مشروع دوار
العام الفائت ،وتم
البدع خالل ً
تسليمه ابتدائيا حسب الموعد
المحدد في بداية العام الحالي.

ضرورة المساهمة
في مشاريع التنمية
ضمن خطة الكويت
«رؤية »2035

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة والــرئـيــس التنفيذي في
الشركة الكويتية لبناء المعامل
والـ ـمـ ـق ــاوالت «ال ـم ـع ــام ــل» مــؤيــد
حمد الصالح أن شركة المعامل
تحرص باستمرار على أن تكون
مـتـمـيــزة ف ــي أدائـ ـه ــا الـتـنــافـســي
وتحقيق الريادة على المستويين
المحلي واإلقليمي.
واضاف الصالح في تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن خـ ـ ــال انـ ـعـ ـق ــاد
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـع ــادي ــة
ل ـل ـشــركــة ،وال ـت ــي ان ـع ـقــدت أمــس
الثالثاء ان الشركة تحرص على
االستفادة من الفرص والمشاريع
ال ـت ــي ت ــم ال ـت ـخ ـط ـيــط إلن ـجــازهــا
مثل مشاريع التنمية المدرجة
ض ـم ــن ال ـخ ـط ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
للكويت «رؤية  »2035من مشاريع
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ومـ ـش ــاري ــع
القطاع النفطي وغيرها ،وكذلك
المشاريع المطروحة في بعض
الدول الخليجية خالل  2019مما
يعزز وجــود «المعامل» ويثبته
في قطاعي المشاريع واإلنشاء.
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ال ـتــي
ح ـق ـق ـت ـهــا الـ ـش ــرك ــة وبــال ـن ـتــائــج
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ألع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا خـ ــال
السنة المالية المنتهية فــي 31
ديـسـمـبــر  ،2018رغ ــم الـضـغــوط
ال ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
ً
ك ــان ــت ت ـم ـثــل ت ـح ــدي ــا ل ـل ـشــركــة،
كــذلــك ال ـم ـت ـغ ـيــرات االق ـت ـصــاديــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـكــس
تـمـيــز اسـتــراتـيـجـيــة «الـمـعــامــل»
ّ
ويجسد
وسياستها المتحفظة،
متانة مركزها المالي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ــال ـ ــح إل ـ ـ ـ ــى أن

جانب من «العمومية»
«المعامل» حرصت على تعزيز
قدرتها ومالء تها المالية خالل
العام  ،2018رغم أنها قد واجهت
العديد من التحديات والمؤثرات
السيما األوضاع الجيوسياسية
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ف ـح ــاف ـظ ــت عـلــى
وتـيــرة أدائ ـهــا وخــدمــاتـهــا وهــذا
ما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج
إيجابية
وب ـ ـيـ ــن ان ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـم ـك ـنــت
مــن بـنــاء قــاعــدة أســاسـيــة ثابتة
ترتكز عليها أعمالها بناء على
تــوج ـي ـهــات مـجـلــس اإلدارة في
ت ـع ـظ ـيــم ال ـق ـي ـمــة لـلـمـســاهـمـيــن،
واالس ـت ـم ــرار بـتـحـقـيــق الـعــوائــد
المجدية والمتنامية على المدى
الطويل ،فاستطاعت «المعامل»
تحقيق إ يـ ــرادات بلغت قيمتها
 88.2مـلـيــون دي ـنــار كــويـتــي في
نهاية  2018مقارنة بمبلغ 5.7
ماليين دينار كويتي للعام .2017

وذك ـ ـ ــر الـ ـص ــال ــح أن ال ـش ــرك ــة
نجحت كذلك في تحقيق صافي
أرباح بلغت قيمتها  4.2ماليين
دينار كويتي للعام  2018مقارنة
بمبلغ  2.3مليون دينار كويتي
للعام  ،2017كما بلغت ربحية
ً
الـسـهــم  43.69فـلـســا للسهم في
ً
العام  ،2018مقارنة بـ 24.05فلسا
ً
للسهم فــي ال ـعــام  ،2017مــؤكــدا
في الوقت ذاته أنه قد تم االطالع
على البيانات ذات الصلة بنشاط
الشركة ومناقشتها في اجتماع
مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ
 ،2019/3/18ويتعهد المجلس
ب ـ ـسـ ــامـ ــة ون ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات
والتقارير المقدمة.
ً
كما استعرض الصالح بعضا
مـ ــن أن ـش ـط ــة وأداء «ال ـم ـع ــام ــل»
ً
خ ــال ال ـعــام  ،2018مـشـيــرا إلــى
أن ال ـش ــرك ــة اس ـت ـطــاعــت ال ــوف ــاء
ب ــوع ــوده ــا وان ـت ـه ــت م ــن معظم

أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ،حـ ـي ــث تــم
االنتهاء من معظم أعمال مشروع
دوار الـبــدع خــال الـعــام الفائت،
ً
وتـ ــم تـسـلـيـمــه اب ـت ــدائ ـي ــا حسب
الموعد المحدد في بداية العام
الحالي ،كذلك تم إنجاز أكثر من
 %60مــن م ـشــروع الـطــريــق بين
سعد العبدالله وبــوابــة بحيث،
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـمـ ـش ــروع ال ـطــريــق
الرابط بين الوفرة وميناء الزور
قــال الصالح أنــه تــم إنـجــاز أكثر
من  %50منه.
وشدد الصالح خالل الجمعية
عـلــى حــوكـمــة ال ـشــركــات كثقافة
متجزئة من ثقافة الشركات على
ك ــاف ــة ال ـم ـس ـتــويــات وم ـمــارســات
م ــوظ ـف ـي ـه ــا ،وض ـ ـ ـ ــرورة تـطـبـيــق
أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر فـ ـ ــي م ـج ــال
الحوكمة وااللـتــزام بتعليماتها
وإرشــاداتـهــا الـصــادرة مــن هيئة
أس ــواق ال ـمــال مــن خ ــال متابعة

«األميركية لمهندسي السالمة» أطلقت مؤتمرها
العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي
●

أشرف عجمي

ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
وشركات البترول الوطنية ونفط الكويت
وصناعة الكيماويات البترولية والشركة
الكويتية البترولية المتكاملة «كيبك»،
أطلقت الجمعية األميركية لمهندسي
السالمة -فرع الكويت ،المؤتمر الخاص
بــالـصـحــة وال ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئــة ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي.
وأك ـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـخــدمــات ال ـم ـش ـتــركــة ف ــي ش ــرك ــة نفط
الـكــويــت عـبــدالــوهــاب الـمــزن أن شركات
النفط في الكويت تولي الصحة والسالمة
ً
أهمية كبيرة ،مــؤكــدا أن مجال الصحة
والـ ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئ ــة ي ـخ ـضــع ل ـمــراق ـبــة
جمعيات احترافية دولية فيما يتعلق
بــال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة ال ـب ـي ـئــة ،وأضـ ــاف
أن لشركة نفط الكويت مشاركة فاعلة
خــال المؤتمر ،والشركة لديها العديد
مــن األنـشـطــة والـمـمــارســات مــع شركات
المقاولين ،خاصة فيما يتعلق بمجال
الصحة والسالمة والبيئة بشكل عام.

Quote1

لقطة جماعية مع شركات المقاولين
وأشار المزن إلى أنه كلما تحسن أداء
المقاولين تحسن أداء شــر كــات النفط،
فـهــي مـشــاركــة فــي الـنـجــاح بـيــن القطاع
ال ـخــاص وال ـق ـطــاع الـحـكــومــي ،وبـيــن أن
ال ـش ــرك ــة ت ـح ــرص ع ـلــى ن ـج ــاح شــركــات
المقاولين في مجاالت الصحة والسالمة
ً
والبيئة ،الفـتــا إلــى أن جــودة المشاريع
ت ــأت ــي ع ــن ط ــري ــق االهـ ـتـ ـم ــام بــالـصـحــة
والسالمة والبيئة ،كذلك النظم واللوائح
الموجودة ،والمحافظة على بيئة العمل،
فكلما تحسنت كان لها الدور األكبر في
نجاح القطاع.

ً
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا مـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ي ـت ــم ت ـق ـي ـي ـم ـهــا بـ ـن ــاء عـلــى
أدائها ومــدى نجاحها في تطبيق نظم
ً
الصحة والسالمة والبيئة ،مشيرا إلى
أن كــل ال ـشــركــات الـتــي تعمل مــع شركة
ً
نفط الكويت يتم منحها فرصا للدخول
فــي المناقصات وعمليات التأهيل من
خالل التقييم الخاص بعمليات الصحة
والسالمة ،باعتبارها جزءا هاما وحيويا
في عمليات التأهيل.
من جانبه ،قال رئيس جائزة الصحة
والـســامــة والبيئة فــارس المنصوري

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

إن هناك تقييما لكل الشركات العاملة
فــي مـجــال الـصـحــة والـســامــة والبيئة
بالخليج ،خالل فعاليات المؤتمر ،كما
أن هناك عدة مستويات يتم من خاللها
اختيار األفضل أداء على مستوى دول
الخليج فــي مـجــال الـصـحــة والـســامــة
ً
وال ـب ـي ـئ ــة ،م ــؤك ــدا أن م ـئ ــات ال ـشــركــات
حــريـصــة عـلــى الـمـشــاركــة فــي المؤتمر
ف ــي ال ـ ــدورة ال ـع ــاش ــرة ،وال ـت ــي تـحــرص
على سالمة األعـمــال والمحافظة على
ً
األرواح والممتلكات ،معتبرا أنها خط
ً
الدفاع األول الذي يمنع الخسائر ،مؤكدا
ً
ان الـجــائــزة تعطي حــافــزا للمشاركين
للتنافس فيما بينهم ،من خالل تحقيق
األرق ـ ــام الـمـمـيــزة فــي مـضـمــار الصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة ،م ـم ــا ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى أداء
الشركة ،وأكــد أن المؤتمر يركز بشكل
ً
كبير على القطاع النفطي نظرا لوجود
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـجـ ـب ــارة فــي
القطاع ،ما يحتم خلق التنافسية بين
ً
الشركات ،وتطوير العمل ،مبينا أن كافة
ا لـشــر كــات تسعى لتحقيق مشاريعها
بدون خسائر.

«أصداء» :الشباب العربي يتوقع
من حكوماته التركيز على االقتصاد
كشفت نتائج استطالع «أص ــداء بــي ســي دبليو السنوي
ال ـح ــادي عـشــر ل ــرأي الـشـبــاب ال ـعــربــي» ال ــذي ص ــدر ام ــس أن
الشباب العربي ينشد من حكوماته التركيز أكثر على القضايا
االقـتـصــاديــة ،وال سيما البطالة وارتـفــاع تكاليف المعيشة
اللتين جاءتا في صدارة العقبات التي تواجه المنطقة.
وتم استخالص نتائج االستطالع باالستناد إلى 3,300
مقابلة شخصية أجرتها «بــي إس بــي» خــال الفترة 29 – 6
يناير  2019مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية
ً
بين  24 – 18عاما في  15دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وبنسبة توزع للعينة  50:50بين الذكور واإلناث.
ً
ويبدو سقف توقعات الشباب العربي عاليا إزاء مسؤولية
حـكــومــاتــه عــن الـقـضــايــا االق ـت ـصــاديــة ،حـيــث يـقــول  %78إن
الحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل لجميع المواطنين؛
كما تتوقع النسبة ذاتـهــا ( )%78مــن الحكومة دعــم أسعار
الطاقة .ويــرى  %60أن على الحكومة توفير السكن لجميع
الموطنين ،فيما يقول واحد من كل  3مشاركين في االستطالع
( )%33إنه من واجب الحكومة سداد الديون المالية لجميع
المواطنين .وبــرأي غالبية الشباب العربي ،فــإن الحكومات
ً
ّ
مقصرة عن مواكبة توقعاتهم ،حيث يقول  2تقريبا من أصل
كــل  3مـشــاركـيــن فــي االس ـت ـطــاع ( )%65إن ال ــدول ــة ال تقوم
بما يكفي لمساعدة األس ــر الـشــابــة ( %83فــي منطقة شرق
المتوسط ،و %74في شمال أفريقيا ،و %39في منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي).
وفي تعليق لها على نتائج االستطالع ،قالت دونا إمبراتو
الرئيس التنفيذي العالمي لشركة بي سي دبليو« :هــا هو
استطالع الشباب العربي في نسخته الحادية عشرة يقدم
لنا باقة جديدة من البيانات المهمة التي تسبر أغوار هموم
وتطلعات الشباب العربي ا لــذي يعيش فــي أكثر المناطق
ً
ً
تعقيدا حول العالم .وال شك بأن هذه البيانات ستلعب دورا
ً
مهما في بلورة توجهات قادة األعمال وصناع السياسات
فــي سعيهم لفهم وال ـتــواصــل مــع الـجـيــل الـجــديــد مــن قــادة
المستقبل».
وفي إطار تعليقه على نتائج االستطالع ،قال سونيل جون،
مؤسس ورئيس «أصـ ّـداء بي سي دبليو – الشرق األوســط»:
ً
«على مدار  11عاما ،وفر االستطالع رؤى معمقة حول آمال
ومخاوف وتطلعات شباب المنطقة .وتكشف نتائج هذا العام
أن الشباب العربي ينشد من حكوماته إعادة ترتيب أولوياتها،
وال سيما فيما يخص دور الدين والصراعات التي تبدو بال
نهاية .بكل بساطة ،إن الشباب العربي يريد التغيير».

التطورات فيما يخص الحوكمة
وال ـ ـقـ ــرارات الـ ـص ــادرة ع ــن هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال وش ــرك ــة بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ورغـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
المتابعة وااللـتــزام ،بما يمكنها
مـ ــن ت ــوج ـي ــه وضـ ـب ــط وم ــراق ـب ــة
األعمال واألنشطة ضمن الشركة
ب ـمــا ي ـســاعــد ب ــات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ولـ ـضـ ـم ــان تــرس ـيــخ
م ـ ـب ـ ــادئ الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
ولتحقيق أه ــداف الـشــركــة وبما
ً
ينعكس إي ـجــابــا عـلــى أعـمــالـهــا،
وقــد وضعت «المعامل» معايير
وقنوات للتواصل مع المساهمين
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب
المصالح ليكونوا على تواصل
مستمر مــع مـسـتـجــدات الشركة
بـكــل حـيــاديــة وشـفــافـيــة ونــزاهــة
وبصورة عادلة.
وبــالـنـسـبــة لـمـصــانــع الـشــركــة
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ق ـس ــائ ـم ـه ــا ،ق ــال

ال ـ ـصـ ــالـ ــح :إن ه ـ ـ ــذه ال ـم ـص ــان ــع
تـعـتـبــر م ــن ال ـم ـن ـشــآت الـحــديـثــة
المتخصصة بإنتاج الخرسانة
واإلس ـف ـل ــت ،وه ــي حــاصـلــة على
ش ـه ــادة الـ ـج ــودة (اآليـ ـ ـ ــزو) ،وقــد
قامت الشركة بتطوير إنتاجيتها
من حيث النوعية والكمية ،كأكبر
ال ـم ـص ــان ــع إلن ـ ـتـ ــاج ال ـخ ــرس ــان ــة
الـ ـج ــاه ــزة واإلسـ ـفـ ـل ــت ف ــي دول ــة
الكويت ،وتقدر قيمة األعمال التي
قام بها قسم الخرسانة الجاهزة
واإلسـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام 2018
بملبغ17,6مليون دينار كويتي.
أم ـ ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـق ـطــاع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري فـ ـ ــأوضـ ـ ــح الـ ـص ــال ــح
أن تـ ــوريـ ــد وت ــركـ ـي ــب وص ـي ــان ــة
ال ـم ـصــاعــد وأحـ ـ ــواض الـسـبــاحــة
ومستلزماتها تعتبر من ضمن
أولويات األعمال التي تخصصت
بها لشركة ،وقد وقعت عدة عقود
فــي العديد مــن مناطق الكويت،
ً
ك ـم ــا أنـ ـج ــزت «الـ ـمـ ـع ــام ــل» عـ ــددا
مــن الـمـشــاريــع الـخــاصــة بأعمال
ت ــركـ ـي ــب الـ ـمـ ـص ــاع ــد والـ ـس ــال ــم
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
الحكومي واألهلي.
ً
وانطالقا من التزام «المعامل»
بـتـحـقـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد بــوجــه
ع ــام ولـلـعــامـلـيــن بـشـكــل خ ــاص،
ف ـ ـقـ ــد حـ ـ ــرصـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ع ـل ــى
ت ـط ـب ـيــق س ـي ــاس ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية والتي تم اعتمادها
من قبل مجلس اإلدارة لتحقيق
ال ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن أهـ ـ ـ ــداف ال ـش ــرك ــة
وأه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـب ــرام ــج
واآلليات المستخدمة في العمل
االجتماعي.

وتـ ـط ــرق ال ـص ــال ــح ك ــذل ــك إلــى
استراتيجية الشركة المستقبلية،
ً
موضحا أن «المعامل» قد نجحت
م ـنــذ تــأس ـي ـس ـهــا ف ــي ك ـســب ثقة
عـمــائـهــا ال سـيـمــا الـمــؤسـســات
الحكومية وبالتعاون مع جميع
األطراف المشرفة على المشاريع
ال ـتــي ت ـقــوم بـتـنـفـيــذهــا فأثبتت
ت ــواج ــده ــا ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي
ب ـ ـقـ ــوة م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـســاه ـم ـت ـهــا
ً
ب ــال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،ق ــائ ــا
«إننا في الشركة الكويتية لبناء
ال ـم ـع ــام ــل والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت نــوجــه
أهدافنا المستقبلية نحو إحراز
ت ـقــدم مـلـحــوظ مـشـفــوع بخطط
استراتيجية لنتمكن من تجاوز
ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات عـ ـم ــائـ ـن ــا وتـ ـع ــزي ــز
ً
ت ـج ــرب ـت ـه ــم ،فـ ـض ــا عـ ــن زيـ ـ ــادة
الربحية».
وإن ـن ــا ف ــي «ال ـم ـع ــام ــل» نضع
تركيزنا خالل المرحلة المقبلة
عـلــى نـقــاط ال ـقــوة المبنية على
ما أسسناه من سمعة طيبة في
السوق المحلية وعبر أسواقنا
الخارجية.
وق ــد أوصـ ــى مـجـلــس اإلدارة
إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ال ـع ــادي ــة ل ــ«ال ـم ـع ــام ــل» بـتــوزيــع
أربـ ــاح نـقــديــة ب ــواق ــع  ،%20من
القيمة االسمية للسهم الواحد
ً
بواقع  20فلسا للسهم الواحد،
وذل ـ ــك لـلـمـســاهـمـيــن الـمـقـيــديــن
فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة بـ ـي ــوم
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،ك ـم ــا ت ــم اع ـت ـمــاد
مـكــافــأة أع ـضــاء مجلس اإلدارة
عن السنة المالية المنتهية في
 2018/12/31والبالغ مجموعها
ً
مبلغا وقدره  60ألف دينار.

«أبحار والزورد» تشتري %10
من أسهم «الجودة الكويتية»
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـتــأس ـي ـســي ف ــي ش ــرك ــة ال ـج ــودة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
والـ ـخـ ـض ــار وال ـ ـفـ ــواكـ ــه ع ـبــدال ـلــه
ابـ ــورق ـ ـبـ ــة بـ ـي ــع حـ ـص ــص أس ـه ــم
تبلغ  %10مــن أسـهــم «ال ـجــودة»
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة اب ـ ـحـ ــار
والزورد.
وق ـ ــال أب ــورقـ ـب ــة ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن شـ ــركـ ــة ال ـ ـجـ ــودة
نجحت في بيع جزء من أسهمها
ت ـب ـل ــغ  10فـ ــي ال ـم ـئ ــة لـمـصـلـحــة
مجموعة ابحار والزورد ،والتي
تعتبر مــن الـشــركــات الــرائــدة في
مجال التجهيزات الغذائية.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــع
مـجـمــوعــة اب ـحــار والزورد يمثل
اض ــاف ــة ك ـب ـيــرة ل ـشــركــة ال ـج ــودة
التي تخطو خطواتها االولى في
قطاع المواد الغذائية والخضار
وال ـ ـ ـفـ ـ ــواكـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد اح ــد
ال ـق ـطــاعــات اآلم ـن ــة ذات الـعــوائــد
المجزية.
واك ـ ـ ـ ــد ان مـ ـجـ ـم ــوع ــة ابـ ـح ــار
والزورد تمتلك اكثر من  6مطاعم،

عبدالله أبورقبة ونواف األربش وعبدالمحسن بولند
وتعتبر من اكبر وافخم الشركات
ال ـعــام ـلــة ف ــي ق ـط ــاع الـتـجـهـيــزات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،ومـ ـس ــاهـ ـمـ ـتـ ـه ــا فــي
«الجودة» ستكون فائدتها كبيرة
على الشركتين.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ان ن ـ ـج ـ ــاح ش ــرك ــة
الـ ـ ـج ـ ــودة فـ ــي ب ـي ــع ح ـص ــص مــن
أسهمها لمجموعة من الشركات
الكبيرة والمعروفة المتخصصة
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـمـ ــواد
الغذائية دليل على نجاح الشركة

و ثـقــة المستثمرين بمشروعها
واهدافها.
وشـ ـ ـ ـ ــدد اب ـ ــورقـ ـ ـب ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أن
«الجودة» ماضية نحو تحقيق
اه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا ب ـكــل
ع ــزي ـم ــة واص ـ ـ ـ ــرار ،وس ـت ـحــرص
ع ـلــى أن ت ـكــون ع ـنــد ح ـســن ظن
المساهمين فيها ،ســواء كانوا
أف ـ ـ ــراد أو شـ ــركـ ــات ،وأن تــأخــذ
مكانتها سريعا في قطاع المواد
الغذائية.

«مشاريع الكويت» تطلق «منجزة»

لقطة جماعية
تطلق شركة مشاريع الكويت
(الـقــابـضــة) ،بــالـتـعــاون مــع بنك
ب ـ ــرق ـ ــان ،عـ ـض ــو فـ ــي م ـج ـمــوعــة
كـ ـيـ ـبـ ـك ــو  -مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة بـ ـعـ ـن ــوان
«مـ ـنـ ـج ــزة» ،وأقـ ـي ــم ح ـفــل عـشــاء
خاص في الشيرمانز كلوب في
برج كيبكو أمس األول.
«مـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــزة» تـ ـسـ ـل ــط الـ ـض ــوء
عـلــى ه ــؤالء الـنـســاء المثاليات
وعـمـلـهــن م ــن خ ــال تــزويــدهــن
أعمالهن.
بمنصة لمشاركة
ً
وتقوم المبادرة أيضا ببناء
الـمـجـتـمــع ،حـيــث يمكن للمرأة
تعزيز وخلق شراكات للتعاون
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وأتـ ـ ـ ــت ف ـك ــرة
«م ـن ـج ــزة» مـنـبـثـقــة م ــن مـنـتــدى
شــراكــة ،ال ــذي يعمل على جمع
المنظمات غير الربحية لخلق
شراكات من أجل مجتمع أفضل.
وترتكز المبادرة على النساء
المثاليات و بـعــض المنظمات
غير الربحية ا لـتــي تعمل على
مواضيع تهم المرأة وقضاياها
على مختلف المستويات ،بهدف
توحيد الجهود المبذولة تحت

مظلة «منجزة» ،لتحقيق أهدافها
المشتركة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر
المديرة التنفيذية للمسؤولية
االجتماعية للشركات – كيبكو
«لقد حقق حفل عشاء انطالقة
ً
ً
نجاحا كبيرا ،حيث كان
منجزة
عدد الحضور  45سيدة كويتية
متميزة ،وكان هناك  17منظمة
نـفــع ع ــام تـقــودهــا نـســاء ترتكز
على قضايا وشؤون المرأة.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـحـ ـض ــور
اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
المبادرة ،و»نود أن نرحب بأي
منظمة غير حكومية أو شركة
غير ربحية ذات صلة بمجاالت
المرأه وتمكينها باالنضمام إلى
مظلة منجزة».
وأضافت العمر «تقدر كيبكو
دور المرأة وأثرها في المجتمع
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،وأن دع ـم ـه ــا هــي
إحــدى الركائز األساسية التي
تعمل عليها كيبكو فــي مجال
المسؤولية االجتماعية».
وال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ـ ـ ــه تــم

َ
م ــؤخ ــرا ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى م ـبــادئ
تمكين المرأة ،الذي عملت عليه
هـيـئــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـمــرأة،
لــدفــع التغيير نـحــو الـمـســاواة
بين الجنسين ،وضمان تكافؤ
الفرص للجميع.
وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون جـ ـ ــديـ ـ ــد م ــع
«ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة» ،يـ ــدعـ ــم «ب ـ ــرق ـ ــان»
المبادرة من منطلق المسؤولية
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وان ال ــداف ــع وراء
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ال ـ ـب ـ ـنـ ــك هـ ـ ــو ب ــرن ــام ــج
مجتمعي د يـنــا مـيـكــي متكامل
ً
بعنوان «االنخراط»  -معا ليكون
الـتـغـيـيــر ،الـ ــذي ي ـعــزز الــرعــايــة
االجتماعية من خالل المبادرات
التعليمية والثقافية والصحية.
واخ ـت ـت ـم ــت ال ـع ـم ــر «ت ــرح ــب
كيبكو بأي تعاون أو شراكة من
القطاعات :الخاص والحكومي
وال ـم ــدن ــي ،م ــن شــأنــه أن يــدعــم
أنـشـطــة وب ــرام ــج مـنـجــزة فيما
يتعلق بالمسؤولية االجتماعية
والتنمية المستدامة لــدى تلك
القطاعات».
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• «المركزي» يتبع سياسة متحوطة تأخذ في االعتبار األوضاع الحالية والمستقبلية
• نحتاج إلى توفير بيئة للنمو االقتصادي وتخفيف األعباء عن المقترضين وتشجيع «الخاص» على االقتراض
اعتبر الهاشل أن تحدي
الديون كبير ،وخاصة للدول
والمؤسسات واألفراد
المقترضين بعمالت أجنبية
في ظل ارتفاع معدالت
الفائدة والسياسات النقدية
االنكماشية في االقتصادات
الكبرى.

قــال محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد
الهاشل إن البنك يتبع «سياسة متحوطة ،وباتزان،
تنظر إلــى األوض ــاع بنظرة شمولية وتأخذ في
االعـتـبــار األوض ــاع الحالية والمستقبلية ،كما
يتدرج في تطبيق السياسات التحوطية بشقيها
الجزئي والكلي».
وأوضح الهاشل ،في مقابلة مع قناة العربية،
أنه بسبب هذه السياسات المتحوطة المتوازنة
«استطعنا أن نحصن القطاع المصرفي دون أي
تدخل أو خطط إنقاذ من الحكومة ،كما استمر
القطاع المصرفي في القيام بدوره في الوساطة
المالية باالقتصاد المحلي مرورا بكل األزمات».
وحــول السياسة النقدية الكويتية ،قــال« :في
الكويت رفعنا الفائدة فقط أربــع مــرات وخالفنا
االحتياطي الفدرالي خمس مــرات أخــرى ،وذلك
لتحقيق هدفين قد يكونان متعارضين في الوقت
الراهن ،لكنهما من المتطلبات والثوابت األساسية
عند بنك الكويت المركزي».
وأوضــح أن الهدف األول هو تكريس جاذبية
مجز
الــديـنــار الـكــويـتــي وب ـقــاؤه كــوعــاء مــوثــوق
ٍ
للمدخرات المحلية ،الفتا إلى أن هذا الهدف يدعو
إلى رفع أسعار الفائدة عندما يرفعها «الفدرالي
األمـيــركــي حتى نحافظ على هــوامــش إيجابية
لمصلحة الدينار».
وذك ــر فــي ذات الـسـيــاق «ف ــي المقابل نحتاج
لتوفير بيئة مواتية للنمو االقتصادي وتخفيف
األعباء عن المقترضين وتشجيع القطاع الخاص
على االقتراض للمساهمة في النمو االقتصادي
وهــذا يدعوك على األقــل إلى اإلبقاء على أسعار
الفائدة».

وتابع« :لذلك كان أمام البنك المركزي معضلة
وصعوبة في رسم سياسة نقدية ،ولكن بإشادة
من مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد الدولي
استطعنا رسم سياسة نقدية مواتية ومواءمة
للظروف االقتصادية حققت الهدفين معا ،فمن
جهة عززنا جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات ،وفي
الوقت نفسه دعمنا النمو االقتصادي من خالل
مخالفتنا ألسعار الفائدة األميركية».
وق ــال« :إذا نظرنا إلــى مربع السالمة المالية
للقطاع الـمـصــرفــي الـكــويـتــي مــن حـيــث الكفاية
الرأسمالية والسيولة وجودة األصول والربحية
نجد أنها جميعا تدل على متانة وكفاءة القطاع
المصرفي ،فالكفاية الرأسمالية اآلن مستواتها
عند  18.3فــي المئة كما فــي  2018وبـمــا يفوق
بكثير الحد األدنى المطلوب وفق تعليمات البنك
المركزي ومتطلبات (بازل .»)3
وأضـ ــاف« :لــديـنــا خمسة مــؤشــرات للسيولة
جميعها مريحة بما في ذلك المؤشرات الجديدة
وفق متطلبات (بــازل  )3وكذلك بالنسبة لجودة
األصول ،إذ انخفضت نسبة الديون المتعثرة إلى
متدن لم نصل إليه تاريخيا عند  1.6في
مستوى
ٍ
المئة ،وهذه النسبة تعبر عن مدى جودة األصول
في المحفظة االئتمانية لدى البنوك».
وذكر أن «البنوك تحقق ربحية جيدة بما يدعم
دورها ويعزز الكفاية الرأسمالية لديها ويجعلها
بمنأى عن االحتياج ألي دعم من الخارج ،إذ نمت
أرباحها في العامين الماضيين بنسبة  14و18
في المئة على التوالي».
ورأى أن العالم مقبل على تحديات جسيمة
مختلفة عــن السابق ،موضحا أن «الماضي لن

محمد الهاشل
يكون مــؤشــرا جيدا للمستقبل» فــي ظــل ارتفاع
مستويات الدين العالمي وتغير السياسات في
الدول الكبرى وغموضها ،مما سيلقي بظالله على
النمو العالمي واقتصادات المنطقة.
وأض ــاف أن الـسـنــوات الـ ـ  10الـمــاضـيــة كانت
مليئة بالتحديات ابتداء بأزمة الرهون العقارية
في الواليات المتحدة ،ثم أزمة الديون السيادية
في أوروبــا عــام « ،2010ثــم حين داهمتنا األزمــة
في عقر دارنا من خالل انخفاض حاد في أسعار
النفط منذ .»2014
وأفـ ــاد ب ــأن ه ــذه األزم ـ ــات وخـصــوصــا األزم ــة
المالية العالمية كشفت عن ضعف إدارات المخاطر
وضعف معايير الحوكمة في المؤسسات المالية
في العالم ككل ،مما حتم علينا نظرة شمولية
مختلفة وإعادة مراجعة منظومة الرقابة بشكل
كــامــل ل ـيــس ف ـقــط ف ــي ال ـشــق ال ـجــزئــي ب ــل أيـضــا

على المستوى الكلي .وذكــر أن البنك المركزي
اتخذ إجراءات تحوطية متزنة منذ اندالع األزمة
الـعــالـمـيــة مـكـنــت الـقـطــاع الـمـصــرفــي مــن تعزيز
مكانته في االقتصاد المحلي ،ليستمر في القيام
بدوره في الوساطة المالية باالقتصاد« ،وأدت إلى
دخول البنوك في أزمة انخفاض النفط من موقع
قوة واستمرارها في ممارسة دورها بشكل سليم
في االقتصاد».
وقال إن أبرز التحديات تتضمن ارتفاع حجم
الدين العالمي إلى مستويات غير مسبوقة عند
مستوى  244تريليون دوالر ،أي ما يعادل 320
في المئة من الناتج العالمي اإلجمالي ،مبينا أن
هذا الرقم يشمل الديون السيادية وديون القطاع
الخاص واألفراد.
واع ـت ـبــر ال ـهــاشــل أن «ت ـح ــدي ال ــدي ــون كـبـيــر،
وخاصة للدول والمؤسسات واألفراد المقترضين
بعمالت أجنبية في ظل ارتفاع معدالت الفائدة
والسياسات النقدية االنكماشية في االقتصادات
الكبرى وكذلك ارتفاع أسعار الصرف للعمالت
العالمية مما سيزيد عبء سداد الديون بالعمالت
األجنبية».
وأوضــح أن التحديات تتضمن أيضا التغير
الكبير والجذري في السياسات بالدول الكبرى
وغموض هذه السياسات والتركيز على النظرة
الداخلية وتعزيز النزعة الحمائية وبروز الحرب
التجارية بين االقتصادات الكبرى.
ورأى أن هــذه العوامل ستلقي بظاللها على
ً
نمو االقتصاد العالمي ،وخصوصا «أننا نعيش
في اقتصادات منفتحة على العالم ،وبالتبعية
سنتأثر بال شك عندما يحدث ركــود أو تباطؤ

في االقتصاد العالمي ،مما سيؤثر على الطلب
العالمي وبالتالي يتأثر الطلب على النفط وهو
المورد األساسي في اقتصاداتنا المحلية وهذا
ب ــدوره سينعكس كــأحــد اآلث ــار الـمـبــاشــرة على
اقتصادنا المحلي».
وأش ــار الـهــاشــل إل ــى تـحـ ٍّـد آخ ــر هــو «ال ـثــورات
التقنية والتغيرات الجذرية في طلبات العمالء
واحتياجاتهم ،مما يحتم على المؤسسات المالية
أن تنظر نـظــرة مختلفة تماما إلــى احتياجات
ومتطلبات ا لـعـمــاء لتلبيتها بالشكل السليم
والمطلوب» .وأكد أنه «ليس باألمر اليسير رسم
سـيــاســة نـقــديــة م ــواء م ــة لـلـظــروف االقـتـصــاديــة
المحلية فــي ظــل ن ـظــام سـعــر ال ـصــرف المطبق
فــي الـكــويــت والمرتبط بسلة مــن عـمــات الــدول
الكبرى التي تربطنا بها عالقات مالية وتجارية،
وخـصــوصــا فــي ال ـظ ــروف االقـتـصــاديــة الــراهـنــة
العالمية والمحلية».
ّ
وبين أن السياسة النقدية األميركية اتجهت
نحو التقييد واالنـكـمــاش فــي الفترة الماضية،
وإن كــان ذلــك قــد تغير مــؤخــرا فــي االجتماعين
األخيرين للمجلس االحتياطي الفدرالي األميركي
في ديسمبر  2018ومارس  2019حيث تغير توجه
السياسة النقدية نحو الصبر قليال واالنتظار
إلى حين بروز بيانات أكثر تبين اتجاه االقتصاد
األميركي» .وأوضح أن سياسة التقييد األميركية
اس ـت ـمــرت عـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـف ـتــرة مـنــذ ديسمبر
 2015عندما بدأ المجلس االحتياطي الفيدرالي
األميركي رفع أسعار الفائدة مرة واحــدة ثم في
ديسمبر  2016مرة أخرى ثم في  2017ثالث مرات
وفي  2018أربع مرات.

الحميضي« :أوسط للتداول اإللكتروني» تحاكي طموح تطوير البورصة

ً
• المنصة تستوعب األدوات المالية الحديثة والمشتقات وكذلك العمالت الرقمية مستقبال
• تلبي طموحات العمالء الحاليين واألجانب المحتملين والمهتمين بالبورصة
●

محمد اإلتربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت والشرق
األوسط كميفك عادل الحميضي إن اطالق منصة
التداول الجديدة تعتبر األحــدث على اإلطالق،
وتأتي مواكبة لتطورات البورصة وطموحات
هيئة أسواق المال ،مؤكدا أنها منصة للمستقبل
تستوعب اي ادوات مالية او مشتقات حديثة
أو حتى العمالت الرقمية ،في حال تم إقرارها
او السماح بتداولها ،في اشارة الى ان المنصة
مرنة ومتطورة وتستوعب التغيير واإلضافة
والـتـعــديــل .وأض ــاف الحميضي ،فــي تصريح
لـ«الجريدة» ،أن «األوســط» تطلق تلك المبادرة،
للمساهمة في تحسين البنية التحتية لسوق
ال ـم ــال الـكــويـتــي وتـلـبـيــة لـمـتـطـلـبــات ورغ ـبــات
العمالء والمستثمرين األجانب المحتملين.
وفي كلمته ،بهذه المناسبة ،قال الحميضي:
«يسرني ويشرفني أن التقيكم بهذا اليوم المميز
ف ــي ت ــاري ــخ ش ــرك ــة ال ـكــويــت والـ ـش ــرق األوس ــط
لالستثمار المالي (كميفك) ،وأن نحتفل جميعا
بتدشين منصة الـتــداول االلكتروني الجديدة
(أوسط).

لقد كــانــت «كميفك» السباقة فــي المنطقة
بطرح خدمة األوسط ( )alawsat.comللتداول
عـبــر اإلن ـتــرنــت فــي ع ــام  ،2002وذل ــك لــأفــراد
وال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة ،كـمــا وف ــرت «كميفك»
ً
ً
وصوال مباشرا إلى السوق ( ،)DMAمن خالل
نظام  FIX HUBالخاص بها ،والذي تم تطبيقه
في عام  ،2005ليصبح ويظل حتى اآلن البوابة
ال ــوح ـي ــدة ل ـس ــوق ال ـك ــوي ــت ل ـ ـ ــأوراق الـمــالـيــة
واألسواق الخليجية في آن واحد.
إن الثقة التي وضعها العمالء في شركتنا
طــوال السنوات الماضية ،ساهمت في تبوؤ
شركتنا مكانة متميزة ورائ ــدة على مستوى
الشركات األخــرى داخــل الكويت ،وفي منطقة
الشرق األوسط ،مما جعل المسؤولية الملقاة
كبيرة.
إن الـمـنـصــة جـ ــاءت تـمــاشـيــا م ــع م ـشــروع
ت ـطــويــر سـ ــوق الـ ـم ــال وإي ـم ــان ــا بــالـتــوجـهــات
ً
الجديدة التي يتم اتخاذها حاليا مــن هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال وشــركــة بــورصــة ال ـكــويــت ،فقد
كانت كميفك حريصة أشد الحرص على طرح
منتجات ذات معايير عالمية ومتطورة تسهم
في إثــراء السوق بــأدوات استثمارية متنوعة،

وال ـتــي تــم اعـتـمــاد تطبيقها ضـمــن الـمــراحــل
المتعددة لمشروع تطوير السوق والعمل على
االرتقاء باالقتصاد الكويتي والعمل على نموه.
وأود أن أؤكد لكم أن شركة الكويت والشرق
األوسط لالستثمار المالي ال تزال سباقة في
تقديم خدمات التداول االلكترونية ،من خالل
شراكتنا المميزة مع شركة «مباشر» للخدمات
المالية ،والتي هي إحدى الشركات الرائدة في
مـجــال خــدمــات ال ـت ــداول فــي ال ـشــرق األوس ــط،
والتي تتيح سهولة الوصول ألسواق متعددة
وفئات أصول متنوعة ،من خالل منصات تداول
ً
متقدمة تكنولوجيا».
وأكد الحميضي أن «المنتج الجديد (أوسط)
سيتيح للمتداول الحصول على الكثير من
المزايا والمواصفات العالية ،لضمان الحصول
على أسعار فورية ألسواق المال ،دون تأخير،
والمتابعة الفورية لحركة تــداول األسهم ،مع
العروض واألوامر والصفقات واألوقات ،وحالة
الطلب في شتى األسواق الخليجية واألميركية،
وقريبا العالمية .وستبقى (كميفك) الــرائــدة
فــي خدمة عمالئها وتوفير أفضل الخدمات
المتاحة».

«فالي دبي» تحتفل بعقد من
اإلنجازات في سوق السفر العربي
تــزامـنــت مـشــاركــة «فــاي
دبـ ـ ـ ـ ــي» فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق ال ـس ـف ــر
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام مــع
الــذكــرى العاشرة النطالقة
الشركة التي بدأت عملياتها
فـ ـ ــي أول يـ ــو ن ـ ـيـ ــو ،2009
واح ـت ـفــاال بـهــذه المناسبة
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـنـ ــاق ـ ـلـ ــة م ــوق ـع ــا
إلكترونيا جديدا ،تتيح من
خالله للمسافرين مشاركة
ذكرياتهم.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ـقـ ــد
الـ ـم ــاض ــي ،غـ ـي ــرت ال ـنــاق ـلــة
أسـ ـ ـل ـ ــوب ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،وال ـ ـيـ ــوم
ت ــدخ ــل فـ ـص ــا جـ ــديـ ــدا مــن
النضوج الـمــدعــوم بالنمو
المستدام وتحسين تجربة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــري ـ ــن والـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــاب
المعززة ،وااللتزام المتجدد
ب ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــح األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق غـ ـي ــر
المخدومة.
وقــال الرئيس التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة فـ ـ ــاي دب ـ ـ ــي« :ل ـق ــد
ق ـط ـعــت فـ ــاي دبـ ــي شــوطــا
طويال منذ رحلتها األولى
عام  ،2009وما زلنا نعكس
ال ـب ـي ـئــة ال ـت ــي ن ـع ـمــل فـيـهــا.
مرونتنا وتفهمنا العميق
الح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـســافــريــن
المتغيرة والـتــزامـنــا بفتح
األس ـ ـ ــواق غ ـيــر ال ـم ـخــدومــة
مكننا من تطوير نموذجنا
لـ ـ ــاع ـ ـ ـمـ ـ ــال ومـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـن ــا
وخ ــدم ــات ـن ــا ال ـت ــي نــوفــرهــا
لنصبح شركة الطيران التي
نحن عليها اليوم».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغـ ـي ــث« :ل ـق ــد
ت ــأسـ ـسـ ـن ــا بـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ت ـق ــدي ــم
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـفـ ـ ــر م ــريـ ـح ــة

غيث الغيث

ومــوثــوقــة وبــأسـعــار معقولة،
ب ـه ــدف إزالـ ـ ــة ال ـح ــواج ــز أم ــام
السفر ،وتسهيل تدفق حركة
وح ــري ــة ال ـت ـج ــارة والـسـيــاحــة
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ب ـي ــن
الثقافات المختلفة ،وسنبقى
اوفـ ـي ــاء ل ـه ــذا ال ـع ـهــد ،وال ـي ــوم
 71مــن وجهاتنا ليس لديها
أو لـ ـه ــا عـ ـ ــدد ق ـل ـي ــل جـ ـ ــدا مــن
الرحالت الجوية المباشرة مع
اإلمارات».
وأشـ ــار إل ــى أن خــدمــة هــذه
األس ـ ــواق تـتـيــح لـسـكــان يبلغ
عددهم  1.5مليار نسمة فرصة
سفر أكثر مالء مة ،والوصول
إلـ ـ ــى واح ـ ـ ــد مـ ــن أكـ ـب ــر م ــراك ــز
الـطـيــران فــي الـعــالــم وسهولة
اتصال دولهم مع العالم.
واح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاال بـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرور 10
سـ ـن ــوات ع ـلــى ان ـط ــاق ــة فــاي
دبـ ــي ،أطـلـقــت الـنــاقـلــة موقعا
إل ـك ـت ــرون ـي ــا خـ ــاصـ ــاwww. ،
comeflydubaiwithus.
 ،comو هـ ـ ـ ــو ي ـ ــو ف ـ ــر م ـن ـصــة

لجميع المسافرين لتبادل
ذكــريــاتـهــم الـمـفـضـلــة حــول
السفر مع فالي دبي.
ويعرض الموقع التجارب
ال ـتــي وفــرتـهــا «ف ــاي دبــي»
على مــدى السنوات العشر
الماضية؛ سواء للمسافرين
ال ــذي ــن يـ ـ ــزورون األص ــدق ــاء
والعائلة أو يسافرون للعمل
أو ي ـس ـت ـم ـت ـعــون بـبـســاطــة
بعطلة جـيــدة فــي مـكــان ما
على شبكة فالي دبي.
وح ـ ـ ـثـ ـ ــت «فـ ـ ـ ـ ـ ــاي دب ـ ـ ــي»
ج ـم ـيــع م ــن س ــاف ــروا معها
عـلــى االنـ ـخ ــراط ،ومـشــاركــة
ذكـ ـ ــريـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـمـ ـفـ ـضـ ـل ــة،
و سـتـتــاح للذين يشاركون
الفرصة للفوز بواحدة من
 10تـ ــذاكـ ــر ذه ـ ـ ــاب وع ـ ــودة
ع ـل ــى ال ـ ــدرج ـ ــة ال ـس ـيــاح ـيــة
المعادة داخل ضمن شبكة
فالي دبي.
وأكد الغيث «مع احتفالنا
ب ــال ــذك ــرى الـ ـع ــاش ــرة ل ـهــذا
الـ ـع ــام ،أود أن أل ـق ــي نـظــرة
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض إن ـ ـجـ ــازات ـ ـنـ ــا
الـ ـه ــام ــة ألتـ ــوجـ ــه بــال ـش ـكــر
الـ ــى فــرق ـنــا ف ــي فـ ــاي دبــي
وجـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــم الـ ـم ــوص ــول ــة
والموثوقة في هذا المجال.
وال ـ ـن ـ ـمـ ــو وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ال ـ ــذي
تحقق لــم يـكــن ممكنا لــوال
تلك الجهود».

عادل الحميضي خالل تقديم عرض عن منصة األوسط للتداول اإللكتروني

«وثاق» تشارك في معرض
الشركة الكويتية لنفط الخليج
شاركت شركة وثاق للتأمين
التكافلي فــي معرض الشركة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـنـ ـف ــط ال ـخ ـل ـي ــج
السنوي ،الذي أقامته لعامليها
والشركات الزميلة ،من  28إلى
 29أبريل الماضي ،في منتزه
األحمدي ،من  9صباحا حتى
 3عصرا.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لإلنتاج والتسويق والتطوير
فــي الـشــركــة ف ــواز ال ـمــزروعــي،
في بيان صحافي ،إن «وثــاق»
ق ــدم ــت خـ ــال أيـ ـ ــام ال ـم ـعــرض
عروضا خاصة على مجموعة
مـ ــن م ـن ـت ـجــات ـهــا وخ ــدم ــات ـه ــا
لــأفــراد وللعائلة ،والـتــي تهم
منتسبي شركة نفط الخليج
أو ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ــزمـ ـيـ ـل ــة ل ـهــا
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـن ـف ـطــي ،وتـلـبــي
احتياجاتهم.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــزروع ـ ــي ح ــرص
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم
االس ـت ـش ــارات الـتــأمـيـنـيــة لكل
ال ــزوار ،ضمن استراتيجيتها
فــي نـشــر ثـقــافــة الـتــأمـيــن لــدى
أف ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي،
م ـض ـي ـفــا أن «وثـ ـ ـ ـ ــاق» تـسـعــى
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــارك ــة
إل ـ ــى ال ـت ـع ــري ــف بـمـنـتـجــاتـهــا
وخ ــدم ــات ـه ــا ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ،إل ــى
جانب مساهمتها في التوعية
بأهمية التأمين ،سواء الفردي
أو العائلي للمجتمع ودوره في
االقتصاد الوطني.
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة،
التي تقيمها الجهات التابعة
للقطاعين الحكومي والخاص،
ت ــأت ــي ك ــذل ــك ف ــي إطـ ــار حــرص
الـشــركــة عـلــى تحقيق الـمــزيــد
من التعاقدات الحيوية الهامة

فواز المزروعي

على المستوى االستراتيجي،
وال ـح ـفــاظ عـلــى أه ــم عمالئها
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن ،م ــن خ ــال
تقديم خدمات منافسة وأفضل.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض
يمثل فــرصــة جـيــدة للتواصل
م ــع ال ـع ـمــاء ،واطــاع ـهــم على
خ ــدم ــات ال ـش ــرك ــة والـ ـع ــروض
المقدمة منها ،مؤكدا أن «وثاق»
سـتــواصــل الـمـشــاركــة فــي مثل
هذه المعارض ،نظرا ألهميتها
ولـ ـتـ ـع ــري ــف ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك بـكــل
جديد في عالم التأمين.
وذكر المزروعي أن «وثاق»
تسعى من خالل هذه المشاركة
أيضا الى تقديم صورة متميزة
عن القطاع التأميني بالكويت
ع ـبــر ال ـت ــواص ــل الـمـسـتـمــر مع
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ش ـ ــرائ ـ ــح الـ ـعـ ـم ــاء
لتقديم شــرح مفصل عــن آخر
المنتجات التأمينية المبتكرة
التي تخدم المواطن والمقيم،
إلى جانب التعريف بخدمات
الـتــأمـيــن الـمـقــدمــة عـبــر شبكة
اإلنـتــرنــت الـتــي تتيح للعميل
كل سبل الراحة بحصوله على
وثيقته في أي مكان يريده.

(تصوير عوض التعمري)

«وربة للتأمين» توقع مذكرة
تفاهم مع «ساي  -نت»

من اليسار :عدنان الشراح وفهد المنيس وأنور جواد بوخمسين وأنور السابج وخالد المطوع ومحمد عاطف
فــي أول ب ــادرة مــن نوعها فــي قـطــاع التأمين
بالكويت ،وقعت شركة وربة للتأمين مذكرة تفاهم
للتعاون مع شركة شبكة المعلومات االئتمانية
«ساي-نت» ،في مجال تبادل المعلومات االئتمانية
لـلـعـمــاء األفـ ـ ــراد ،بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن اإلج ـ ــراءات
القانونية والتنظيمية والتقنية لهذا التعاون،
والتي ستمكن شركة وربة للتأمين ،بموجب هذا
التعاون ،من االطالع على المعلومات االئتمانية
للعمالء ،لتقوم بتقديم وتوفير خدمات تأمينية
جديدة وسريعة للعمالء بنظام األقساط.
وقام بتوقيع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة
وربة للتأمين أنور السابج ،والرئيس التنفيذي
لشركة شبكة العلومات االئتمانية «ســاي-نــت»
فـهــد الـمـنـيــس ،حـيــث يــأتــي ه ــذا ال ـت ـعــاون ضمن
توجه شركة وربة للتأمين إلى االرتقاء بمستوى
تقديم الخدمات التأمينية الخاصة باألفراد والتي
تغطي التأمين لجميع المنتجات مــن الـقــوارب
واليخوت والسيارات والمنازل والسفر أيضا ،إذ
قامت الشركة في السنوات األخيرة باالستثمار
بشكل مكثف في تطوير وثائق تأمين متطورة
تلبي احـتـيــاجــات مختلف شــرائــح الـعـمــاء من
المواطنين والمقيمين في الكويت ،إضافة إلى
االستثمار الجيد والمتوازن في البنية التحتية
التكنولوجية ألنظمة الشركة ،لضمان انسيابية
وســامــة عملياتها بأعلى مستوى مــن الكفاء ة
والموثوقية والسرعة.

وتـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ــوق ـ ـيـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة،
ص ــرح ال ـســابــج« :تـنـتـهــج شــركــة وربـ ــة للتأمين
استراتيجيات حديثة تتواكب مع إيقاع التغيرات
اآلنية لالقتصاد المحلي واإلقليمي والعالمي،
تركز خاللها على الحفاظ على حقوق عمالئها
م ــن ن ــاح ـي ــة ،وإدارة ال ـم ـخــاطــر الـمـتـعـلـقــة بـهــذا
القطاع من ناحية أخرى ،حرصا على استمرارية
تقديم خدماتها بمهنية وجــودة عالية ،وأيضا
تـنــافـسـيـتـهــا ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،وي ــأت ــي هــذا
الـتـعــاون ضمن مساعي الشركة لالستفادة من
الخدمات التي توفرها شركة ســاي-نــت ،والتي
تضيف قيمة عالية لطريقة عملنا».
من ناحيته ،صرح المنيس« :نحن سعداء بهذا
التعاون الفريد من نوعه مع شركة وربة للتأمين،
وهــو مــا يــؤكــد قــوة ومـتــانــة نـمــوذج عمل شركة
شبكة المعلومات االئتمانية التي ساهمت في
اكتشاف الفرص المتنوعة ضمن نطاق عملياتها،
مما عزز قدره الشركة في الحفاظ على مكانتها
كاسم مرموق في توفير خدمات ذات قيمة مضافة
لجميع القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية،
ومساهم موثوق في قصة نجاح تلك القطاعات
ب ــال ـك ــوي ــت» .وأوضـ ـ ــح مـ ــدى أه ـم ـيــة إنـ ـج ــاز هــذا
التعاون في تعزيز قاعدة المعلومات االئتمانية،
مما يساعد في تحسين بيئة األعمال بالكويت،
ورفع تصنيفها االئتماني على المستوى المحلي
واإلقليمي والدولي.
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«بيتك» يحصد جائزة «أفضل خدمة مالية
مبتكرة» من «أريبيان بزنس»
ً

تقديرا الستخدام تكنولوجيا الروبوت المتطورة في العمليات التشغيلية

قال مندني إن «بيتك» أول
بنك بالكويت يطبق تقنية
الذكاء االصطناعي في
العمليات التشغيلية ،بما
يشكل قيمة مضافة وأثرا
ايجابيا كبيرا على سهولة
إنجاز المعامالت وسرعة
معالجة البيانات والعمليات.

حصد بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ج ــائ ــزة «أف ـض ــل خــدمــة
مالية مبتكرة» لعام  2019من
م ـج ـل ــة ،Arabian Business
تقديرا الستخدام تكنولوجيا
الـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورة ف ــي
ال ـع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيـلـيــة ،وبـمــا
يعكس ري ــادة الـبـنــك فــي تبني
الحلول التكنولوجية بالخدمات
المالية ،تنفيذا الستراتيجية
أتمتة األنظمة ومواكبة التطور
الرقمي.
وتـ ـسـ ـل ــم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية لــأفــراد والخدمات
المالية الخاصة للمجموعة في
«بـيـتــك» ول ـيــد مـنــدنــي الـجــائــزة
فـ ـ ــي حـ ـف ــل جـ ـ ــوائـ ـ ــز «أري ـ ـب ـ ـيـ ــان
بزنس» ،الذي نظمته مجموعة
 ITPالناشرة للمجلة ،في فندق
ال ـف ــورس ـي ــزن ــز -ال ـك ــوي ــت ،حيث
تـ ــم ت ـك ــري ــم أب ـ ـ ــرز ال ـم ــؤس ـس ــات
والـشـخـصـيــات الـكــويـتـيــة التي
تـمـيــزت بــإنـجــازاتـهــا فــي قطاع
األعمال.
وق ـ ــال م ـن ــدن ــي ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي عـلــى هــامــش تسلمه
الجائزة ،إن جائزة أفضل خدمة
مالية مبتكرة لعام  2019جاءت

لـتــؤكــد الـمـكــانــة الــرفـيـعــة الـتــي
يتمتع بها «بيتك» في الخدمات
المالية المبتكرة ،وتبني آخر
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ــال ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـع ـكــس ري ــادت ــه
في صناعة التمويل االسالمي
ع ــال ـم ـي ــا ،وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى مـنــح
العمالء تجربة مصرفية متميزة
وفق معايير عالمية في الجودة
والسهولة والدقة واالمان.
وأضـ ــاف مـنــدنــي أن «بـيـتــك»
أول ب ـ ـنـ ــك بـ ــا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ي ـط ـبــق
تقنية الــذكــاء االصـطـنــاعــي في
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،بـمــا
ي ـش ـك ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة وأث ـ ـ ــرا
اي ـج ــاب ـي ــا ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى سـهــولــة
إنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات وس ــرع ــة
معالجة البيانات والعمليات،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة اإلن ـت ــاج ـي ــة
وخفض المصاريف التشغيلية،
وبالتالي زي ــادة مـعــدالت رضا
العميل وتعزيز مكانة «بيتك»
الـمــؤسـســة الـمــالـيــة اإلســامـيــة
الرائدة عالميا.
وأوضــح أن استخدام تقنية
الذكاء االصطناعي يتوافق مع
استراتيجية «بيتك» ورسالته
ف ــي تـحـقـيــق أع ـل ــى مـسـتــويــات

وليد مندني متسلما الجائزة
االبـ ـتـ ـك ــار وال ـت ـم ـي ــز ف ــي خــدمــة
ال ـع ـم ــاء ،م ــع ح ـمــايــة وتـنـمـيــة
الـمـصـلـحــة الـمـشـتــركــة لجميع
األطراف المعنية بالمؤسسة.
و ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــاء
االصطناعي سيكون لــه تأثير
حاسم ودور فعال في مستقبل
أعمال «بيتك» ،مؤكدا مواصلة
إنشاء تطبيقات خاصة بأتمتة
عـمـلـيــات الـتـجــزئــة المصرفية،
وإضافة ميزات جديدة ومبتكرة
من شأنها تعزيز خدمة العمالء
وكفاءة الموظفين.
وت ـغ ـط ــي جـ ــوائـ ــز «أريـ ـبـ ـي ــان

«المجلة» تمنح علي اإلبراهيم جائزة
ريادة األعمال عن «كوفي»
خـ ــال ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
مجلة أريبيان بزنس (Arabian
 ،)businessالذي أقيم أمس في
ف ـنــدق ف ــورس ـي ــزون بــالـكــويــت،
كرمت لجنة التحكيم المؤسس
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لتطبيق
«كوفي» علي اإلبراهيم ،وسلمت
لــه جــائــزة ري ــادة األعـمــال لعام
 ،2019ت ـقــديــرا إلن ـج ــازات ــه في
تطوير سوق القهوة بالكويت،
من خالل تأسيسه «كوفي».
يشار إلى أن «كوفي» تطبيق
متطور عالي التقنية ،انطلقت
ف ـك ــرت ــه مـ ــن الـ ـك ــوي ــت ،لـيـمـكــن
مـحـبــي ال ـق ـهــوة م ــن الـحـصــول
بسهولة على قهوتهم اليومية
مـ ــن ق ــائـ ـم ــة م ـت ـن ــوع ــة وغ ـن ـيــة
ب ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات مـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــاه ــي

المشاركة ،واستطاع خالل عام
الحصول على مرتبة ريادية في
قائمة فوربس الشرق األوسط
ألفضل  50مشروعا ناشئا في
العالم العربي.
وقال اإلبراهيم« :إن المشروع
ال ـنــاجــح ي ـبــدأ بـفـكــرة يـقــودهــا
شغف للوصول إلى هدف ،وها
استطعنا
نحن اليوم خالل عام ُ
ُ
أن ن ـ ـ ـكـ ـ ــون بـ ـصـ ـم ــة ونـ ـ ـح ـ ــدث
نقلة نوعية فــي ســوق القهوة
بالكويت بخدمات وابتكارات
غـيــر مـسـبــوقــة ،آخ ــره ــا إط ــاق
النسخة الثالثة مــن التطبيق
الـتــي تضمنت إط ــاق برنامج
مكافآت مميز للعمالء».
وأض ــاف« :ان هــذا المشروع
كـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع،

القائمين على جوائز أريبيان
بيزنس على هذا التكريم».

أضـ ــافـ ــت «سـ ـي ــرف ــس هـ ـي ــرو»،
ال ـم ــؤش ــر ال ــوح ـي ــد ف ــي المنطقة
لقياس رضــا العمالء باالعتماد
عـلــى آراء المستهلكين ،وا ل ــذي
ي ـت ـخ ــذ م ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ـقـ ــرا ل ــه،
لقبا مــرمــوقــا جــديــدا إل ــى قائمة
إنـجــازاتـهــا المتنامية ،باختيار
فاتن أبوغزالة ،الرئيسة والشريك
المؤسس «سيدة أعمال العام» ،من
قبل أريبيان بزنس الكويت لعام
 ،2019خالل حفل توزيع الجوائز،
الذي أقيم في  28أبريل الجاري.
بدورها ،قالت أبوغزالة« :أشعر
بسعادة بالغة وبفخر لتلقي هذه
الـجــائــزة الـمــرمــوقــة ،كـمــا أود أن
أهــدي هذا التكريم إلى شريكاي
ال ـم ــؤس ـس ـي ــن وش ـق ـي ـق ــاي ول ـيــد
وأديــب أبوغزالة ،الذين ساعدوا

«زين» ترعى المعرض الوظيفي لـ «»AUM
أعـلـنــت شــركــة زي ــن رعايتها
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ل ـف ـع ــال ـي ــات م ـع ــرض
الفرص الوظيفية ،الذي نظمته
جامعة الشرق األوسط األميركية
( ،)AUMمــن  29إلــى  30أبــريــل،
ب ـت ـن ـظ ـيــم مـ ــن م ــرك ــز ال ـت ـطــوي ــر
الــوظـيـفــي (تــوط ـيــن) فــي الـحــرم
ال ـج ــام ـع ــي ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـع ـق ـي ـلــة،
ب ـح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـقـطــاع ال ـم ــوارد الـبـشــريــة نــوال
بورسلي.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أنـ ـه ــا تـ ـح ــرص عـلــى
دعـ ــم هـ ــذا ال ـم ـع ــرض الــوظـيـفــي
بشكل سـنــوي ،لما يشهده من
إقـ ـب ــال ك ـب ـيــر م ــن ق ـب ــل ال ـط ــاب
والطالبات وخريجي الجامعة،
لتستعرض سياسة التوظيف
التي تتبناها والفرص الوظيفية
ال ـم ـت ــاح ــة ل ــديـ ـه ــا ،إلـ ـ ــى جــانــب
تعريف الزائرين على تجربتها
ال ــرائ ــدة ف ــي ق ـط ــاع االت ـص ــاالت
كونها الشركة صاحبة الريادة
في السوق الكويتي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ق ــام ــت
بــالـمـشــاركــة فــي الـمـعــرض عبر

بورسلي تتوسط فريق «زين» في جناح الشركة بالمعرض
جناحها الخاص ،الذي قامت من
خــالــه بتعريف زوار المعرض
مــن ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات ببيئة
ال ـع ـم ــل ل ـ ــدى الـ ـش ــرك ــة ،وشـ ــرح
نـ ــوع ـ ـيـ ــة وشـ ـ ـ ـ ـ ــروط الـ ــوظـ ــائـ ــف
ال ـم ـت ــاح ــة ل ــدي ـه ــا ،إض ــاف ــة إل ــى
إجــابــة كــل اسـتـفـســارات ال ــزوار،
وتــوض ـيــح طـبـيـعــة الـعـمــل لــدى
مـخـتـلــف اإلدارات والـقـطــاعــات
في الشركة ،والتعريف بالفرص

الوظيفية المتاحة للطلبة للعمل
ب ـ ـ ــدوام ج ــزئ ــي ض ـم ــن بــرنــامــج
«شبكة شباب زين» .FUN
وأضــافــت أن الـمـعــرض شهد
مشاركة مجموعة من مسؤولي
قطاع الموارد البشرية ،تقدمهم
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد
ال ـب ـش ــري ــة ن ـ ــوال ب ــورسـ ـل ــي ،فــي
ن ــدوة خــاصــة لـتـعــريــف الطلبة
عـ ـل ــى اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــوارد

ف ــي ح ـفــل أق ـيــم ب ـف ـنــدق فــور
س ـيــزونــز فــي مــديـنــة الـكــويــت،
ح ـص ــدت «ط ـ ـيـ ــران الـ ـج ــزي ــرة»،
الـشــركــة الكويتية الــرائــدة في
قـ ـط ــاع ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـم ـن ـخ ـفــض
التكلفة على مستوى المنطقة
والعالم ،جائزة «أفضل شركة
طـيــران لـعــام  »2019مــن مجلة
أريبيان بزنس لقطاع األعمال
في الكويت.
ويـ ـق ــوم ب ـت ـق ـي ـيــم ال ـش ــرك ــات
الكويتية ،ضمن هذه الجوائز،
لـ ـجـ ـن ــة تـ ـحـ ـكـ ـي ــم م ـ ـكـ ــونـ ــة مــن
محررين وصحافيين.
وتـ ـ ــم ت ـق ـي ـي ــم أداء «طـ ـي ــران
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» خـ ـ ــال عـ ـ ــام 2018
والـنـجــاحــات التشغيلية التي
حققتها ،عبر التوسعات التي
س ـعــت ن ـحــوهــا ع ـلــى مـسـتــوى
شبكة الوجهات التي تخدمها
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ــوف ــره ــا
لعمالئها ،وهو ما انعكس في
النمو القياسي ا ل ــذي شهدته
ال ـشــركــة ف ــي ع ــدد الـمـســافــريــن
خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـ ـ ـ ــذي ارتـ ـف ــع
بنسبة  46.4في المئة بنهاية
العام الماضي.
ً
م ـت ـحــدثــا ع ــن هـ ــذا اإلن ـج ــاز
الجديد ،قال الرئيس التنفيذي
ل ــ»ط ـي ــران الـ ـج ــزي ــرة» ،روه ـيــت
ً
رامــاشــانــدران« :ف ـخــورون جــدا
بـ ـه ــذا ال ـتـ ـق ــدي ــر عـ ــن ال ـج ـه ــود
واإلنجازات التي حققناها في

ناصر العبيد يتسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة
ع ــام  ،2018ون ـش ـكــر عـمــاء نــا
ع ـل ــى ث ـق ـت ـهــم ال ـم ـس ـت ـم ــرة فــي
شركتنا».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف رام ـ ـ ــاش ـ ـ ــان ـ ـ ــدران:
ً
ً
« 2018ك ـ ــان عـ ــامـ ــا م ـح ــوري ــا
ل ـ ــ(ط ـ ـيـ ــران الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة) ،حـيــث
واصلت خالله توسيع شبكة
وجهاتها ،وتعزيز خدماتها،
ع ـ ـبـ ــر افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح مـ ـبـ ـن ــى ركـ ـ ــاب
الـ ـج ــزي ــرة  ،T5وت ـش ـغ ـيــل أول
طـ ــا ئـ ــرة  A320neoب ــا ل ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
خدمات مبتكرة تضيف القيمة
إلى تجربة العمالء ،مثل نظام
الـ ـت ــرفـ ـي ــه الـ ـ ـج ـ ــوي (شـ ــاشـ ــات
ً
الجزيرة) ،المتوافر مجانا على
مـتــن رحــات ـنــا ،كـمــا اختتمنا
ال ـعــام بـعــوائــد عـلــى مساهمي
الشركة بلغت  7ماليين دينار».

وشـكــر رامــاشــانــدران فريق
ع ـمــل ال ـش ــرك ــة ،ال ـ ــذي يــواصــل
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
بأفضل مستوى ،عاما بعد عام،
رغم تشغيل «طيران الجزيرة»
ف ــي إحـ ـ ــدى أكـ ـث ــر ال ـص ـنــاعــات
تنافسية على مستوى المنطقة
والعالم.
وق ــال إن الشركة ستواصل
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي ع ـ ــام  2019عــن
طريق إضافة خطوط جديدة،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا خـ ـ ــط إلـ ـ ـ ــى لـ ـن ــدن
جاتويك ،وزيادة عدد الطائرات
من  9إلى  13طائرة .ولفت إلى
أن ب ــداي ــة الـ ـع ــام ك ــان ــت جـيــدة
بالنسبة للشركة ،حيث أعلنت
أرب ـ ــاح ـ ــا ص ــافـ ـي ــة ب ـل ـغ ــت 1.5
مليون دينار للربع األول.

 ...ولقب «سيدة أعمال العام» لفاتن
أبو غزالة عن «سيرفس هيرو»

علي اإلبراهيم يتسلم الجائزة
ي ـك ـبــر ويـ ـ ـ ــزداد ن ـج ــاح ــه بــدعــم
وت ـش ـج ـي ــع وتـ ـك ــري ــم ال ـج ـه ــات
ال ـم ـل ـم ــة والـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي م ـجــال
التكنولوجيا واألعـمــال ،أشكر

ب ــزن ــس» أن ـش ـط ــة م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
قطاعات األعمال ،وتقوم بتكريم
رواد ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـصــاديــة
وأصحاب االنجازات في قطاع
األعمال.
وتعمل «أريبيان بيزنس» منذ
نحو  15عــامــا ،ولــديـهــا جوائز
محلية في االم ــارات ،وإقليمية
أيضا في الكويت والسعودية،
وتم اختيار «بيتك» للجائزة بعد
ف ــوزه بقائمة المرشحين ومن
ث ــم تـصــويــت فــريــق الـمـحــرريــن
في المجلة.

 ...و«طيران الجزيرة» تفوز بجائزة
«أفضل شركة طيران» في الكويت

ال ـب ـشــريــة لـ ــدى زي ـ ــن ،وال ـف ــرص
المتكافئة التي تقدمها الشركة
لتحقيق المساواة بين الجنسين
وال ـش ـمــول ـيــة ف ــي ب ـي ـئــة ال ـع ـمــل،
وغيرها من المواضيع المتعلقة
في العمل بالقطاع الخاص.
وب ـي ـن ــت أن ـه ــا ت ـح ــرص عـلــى
المشاركة الفعالة في المعارض
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
لـ ـه ــا فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ــام ـع ــات

والـ ـكـ ـلـ ـي ــات ،س ـ ـ ــواء الـ ـع ــام ــة أو
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
العام ،في إطــار استراتيجيتها
للموارد البشرية ،التي تساهم
من خاللها في تطوير العملية
التعليمية بالجامعات والهيئات
والمؤسسات التعليمية بالدولة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــوفـ ـي ــر ف ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
للشباب حديثي التخرج للعمل
في القطاع الخاص.

في توجيه سيرفس هيرو لتصل
إلى المكانة التي هي عليها اآلن
بــالـكــويــت واإلمـ ـ ـ ــارات ،وبالطبع
لـجـمـيــع زم ــائ ــي الـمـمـيــزيــن في
الشركة».
وأضـ ــافـ ــت« :م ـم ــا ال ش ــك فيه
أن هــذه الـجــائــزة بمنزلة برهان
على الـنـجــاح االستثنائي الــذي
حققته الـشــركــة فــي مــد مختلف
المؤسسات العاملة فــي القطاع
الـخــاص بالمنطقة بالمعطيات
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـم ـي ــز فــي
الخدمة».
وتابعت« :من شأن هذا التقدير
أن يـ ـع ــزز الـ ـت ــزامـ ـن ــا ب ـمــواص ـلــة
مساعدة المستهلكين على ضمان
إي ـصــال أصــوات ـهــم إل ــى األط ــراف
المعنية ،مــع تمكين مؤسسات

األعـمــال أيضا من اكتساب رؤى
أع ـمــق لــاح ـت ـيــاجــات المختلفة
ل ـع ـمــائ ـهــا ،وبــال ـتــالــي وضـعـهــم
على المسار الصحيح لالرتقاء
بمعايير الخدمة وصوال لتعزيز
رضا العمالء ووالئهم».
وأردف ــت أبــوغــزالــة« :نـظــرا ألن
ت ـجــربــة ال ـع ـمــاء أص ـب ـحــت أكـثــر
أهمية من أي وقت مضى ،فنحن
مصممون على استكشاف سبل
جــديــدة ل ــزي ــادة اعـتـمــاد معايير
التميز في الخدمة بين الشركات
الكبرى والصغرى».
وقـ ــالـ ــت« :ي ـت ـم ـثــل ه ــدف ـن ــا في
الحد من التوتر في حياة الناس،
وحصولهم على مستويات أرقى
م ــن ال ـخ ــدم ــة ،ف ـضــا ع ــن إف ـســاح
المجال أم ــام تــواصــل أق ــوى بين

فاتن أبو غزالة

الشركات وعمالئها ،والمساعدة
في تسليط الضوء على مؤسسات
األعمال األكثر تميزا».

«بوبيان» يطلق بطاقة المندوب لدفع
الرسوم الحكومية وشبه الحكومية
أط ـل ــق ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان بـطــاقــة
«المندوب» ،التي تمكن أصحاب
ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة م ــن دفــع
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وشبه الحكومية ،التي تتعلق
بمشاريعهم ،وهو ما يمنحهم
المزيد من السرعة والراحة.
وقال المدير التنفيذي إلدارة
م ـصــرف ـيــة األع ـ ـمـ ــال ل ـل ـشــركــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة فــي
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،زيـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدون ،إن
الـبـطــاقــة الـجــديــدة تــأتــي ضمن
ب ــاق ــة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي يـقــدمـهــا
«ب ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان» لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،حـتــى
تتمكن من التطور والتوسع في
أعمالها ،بحيث تساعد مثل هذه
المنتجات والخدمات الشركات
في تحقيق أهدافها الربحية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ــع الـ ـتـ ـط ــورات
السريعة والمتالحقة في قطاع
األعمال حاليا ،فإن هناك حاجة
مـ ـت ــزاي ــدة مـ ــن أج ـ ــل قـ ـي ــام ه ــذه
ال ـشــركــات بــالـتــركـيــز أكـثــر على

تسويق منتجاتها وخدماتها،
وت ـع ـظ ـيــم رب ـح ـي ـت ـهــا ،وهـ ــو مــا
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب شـ ــري ـ ـكـ ــا مـ ـص ــرفـ ـي ــا،
كـ ـبـ ـن ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان ،ق ـ ـ ـ ـ ــادرا ع ـلــى
تـفـهــم احـتـيــاجــاتـهــا ،وتحقيق
متطلباتها».
وأوض ـ ــح ال ـس ـعــدون أن هــذه
البطاقة لها حد معين للصرف
الـ ـي ــوم ــي أو الـ ـشـ ـه ــري ي ـح ــدده
صــاحــب ال ـشــركــة أو الـمـســؤول
ع ــن اإلدارة ،ب ـح ـيــث ت ـك ــون كل
الـمـصــروفــات الـتــي تتعلق بها
تـ ـح ــت إشـ ـ ــرافـ ـ ــه ال ـ ـكـ ــامـ ــل ،ك ـمــا
يمكن تغيير هــذه ال ـحــدود في
أي وقت».
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة
ستشهد الـمــزيــد مــن الـخــدمــات
المنتجات التي يمكن أن تساهم
في دعم هذا االتجاه ،كجزء من
المسؤولية االجتماعية للبنك
تـجــاه الـشـبــاب ،والـحــرص على
دعمهم في مختلف القطاعات.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ب ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان» طـ ـ ــرح
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول

زيد السعدون

المصرفية المخصصة لقطاع
األع ـمــال ،فــي ظــل النمو الكبير
لـقـطــاع الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة في الكويت ،بهدف
ت ـش ـج ـيــع ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـش ـبــاب
الكويتي على اإلقبال على هذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـم ـشــروعــات في
مختلف المجاالت.

«الكويتية» رعت مهرجان سباق الخيل لموسم 2019-2018
رعـ ـ ــت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية مهرجان كأس وجائزة سباق
الخيل لموسم  ،2019-2018في نادي
الصيد والفروسية ،مــن خــال تقديم
ك ــأس تـحـمــل اس ــم ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
الكويتية فــي الـشــوط السابع مسافة
والمخصصة لجواد النتاج
 1000متر،
ُ
المحلي المختلط ،ونـظــم المهرجان
ض ـم ــن س ـب ــاق االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ـ ــ 22عـلــى
ً
مضمار الـنــادي بمشاركة  88ج ــوادا
ً
وفــرســا بالتعاون مــع فروسية نــادي
مبارك الكبير.
وقــام مدير دائــرة العالقات العامة
واإلعالم في الخطوط الجوية الكويتية
فــايــز الـعـنــزي بتقديم ال ـكــأس للفائز
الجواد شقراء دسمان إلسطبل دسمان
بقيادة الجوكي مورغان ،كما تم تقديم
هدايا قيمة للفائزين بالمراكز االولى.

وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ق ــال
الـ ـعـ ـن ــزي« :يـ ـس ــر الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة أن ت ــرع ــى م ـه ــرج ــان كــأس
وجائزة سباق الخيل لموسم -2018
 ،2019حـ ـي ــث تـ ـع ــد رعـ ــايـ ــة ال ـش ــرك ــة
للمهرجان ضمن مساعيها الدائمة
للمساهمة في دعم وتشجيع الرياضة
والرياضيين ،لرفع مستوى االنشطة
ال ــري ــاض ـي ــة والـ ـشـ ـب ــاب ف ــي ال ـك ــوي ــت،
خ ــاص ــة أن ه ــذا ال ـم ـهــرجــان تـحــديــدا
ي ـش ـجــع الـ ـم ــاك ع ـلــى زيـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج
ال ـم ـح ـلــي وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ريــاضــة
اآلب ــاء واالج ــداد التي طالما كــان لها
رونــق خــاص فــي حياتهم عبر إجــراء
السباقات واستعراض جمال الخيول
وغ ـي ــره ــا ،ول ـمــا ل ـهــذا ال ـم ـهــرجــان من
أجواء ممتعة ومشوقة تضيف جانبا
من التحدي بين المتنافسين».

وأضـ ـ ـ ــاف« :أت ـ ــت رع ــاي ــة ال ـخ ـطــوط
الـجــويــة الكويتية حــرصــا منها على
تطبيق استراتيجياتها لدعم وتشجيع
الشباب والرياضة واالبداع في البالد،
ح ـيــث إن ال ـشــركــة مـسـتـمــرة ف ــي دعــم
ت ـلــك االن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات ال ـهــادفــة
والجادة ،وال تألو جهدا في مشاركة
الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي بــاالنـشـطــة الـتــي
تخص الجانب الرياضي واالجتماعي
والثقافي ،وال ــذي يعكس أهمية دور
ال ـخ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي الـمـســاهـمــة
بــالـفـعــالـيــات االجـتـمــاعـيــة ،كـمــا يبرز
أهمية مشاركة القطاعات الحكومية
في تلك الفعاليات واالنشطة ودعمها،
ويضع الشركة بصورة جيدة تجعلها
مـتــواصـلــة بـشـكــل دائ ــم ومـسـتـمــر مع
عمالئها الكرام والمجتمع بشكل عام».

الشيخ صباح فهد الناصر يكرم الخطوط الجوية الكويتية

العنزي يقدم كأس الخطوط الجوية الكويتية للفائز اسطبل دسمان

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺗﻨﺎول ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ً
 78ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

25

"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺗﺴﺘﻌﺮض أﺑﺮز
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ.

28
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺷﻬﺎدات زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ
واﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺧﺰﻋﻞ
اﻟﻘﻔﺎص ﻓﻲ "ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".

28

ﻳﺮاﻫﻦ اﻟﻔﻨﺎن ﺷﻬﺎب
ﺣﺎﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻴﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ﻫﻤﺎ " ﺣﺪود اﻟﺸﺮ"
و "ﻣﺎ أدراك ﻣﺎ أﻣﻲ".

وﻓﺎة اﻟﻤﺨﺮج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن

ﺗﺎﻳﺠﺎ

ﺗﺎﻳﺠﺎ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ
ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ
ﻳﺤﻠﻢ ﻧﺠﻢ اﻟﺮاب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺎﻳﺠﺎ ،ﺑﺄن ﻳﺘﺤﻮل ﻷﺣﺪ ﻣﻠﻮك
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ أﻣﺎم
أﻫﺮاﻣﺎت اﻟﺠﻴﺰة ﺑﻤﺼﺮ.
وﻧﺸﺮ ﺗﺎﻳﺠﺎ ) 29ﻋﺎﻣﺎ( ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺼﺮ ،ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :أﻧﺎ ﻣﻠﻚ .ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻣﺮرت ﺑﻪ وﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ،أﻗﺪم ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻜﻢ ﻛﻤﻠﻚ...
آﺧﺮ اﻟﻤﻠﻮك".
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﺎﻳﺠﺎ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻧﺠﻮم اﻟﺮاب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ أﺑﺮز
أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ hookah :و  fadedو.floss in the bank

ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن

ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﻣﻦ دون دوﺑﻠﻴﺮ
ﻓﻲ »«Rampo ٥

ﻧﺠﺤﺖ أﺳﻄﻮرة "راﻣﺒﻮ" ،اﻟﺘﻲ ﱠ
ﺟﺴﺪﻫﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن ﻓﻲ  7أﺟﺰاء ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  38ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﺴﻴﺮة أﺳﻄﻮرﺗﻪ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
أﺣﺪث أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻷﻛﺸﻦ ﻣﻦ دون دوﺑﻠﻴﺮ
ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وﻳﺨﻮض ﺳﺘﺎﻟﻮن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺷﺎﻗﺔ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،اﻟﺬي
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان " ،"Rambo 5واﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑﺎﻣﻴﻼ أﻧﺪرﺳﻮن

ﺟﻮن ﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن

ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة
إﻟﻰ ﺑﺎﻣﻴﻼ أﻧﺪرﺳﻮن
ذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ أن رﻳــﻚ ﺳﺎﻟﻤﻮن ،اﻟ ــﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻣﻴﻼ أﻧﺪرﺳﻮن ،ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ﻟﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻣﻴﻼ ) 51ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﺎي ووﺗﺶ" ،ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ رﻳﻚ ) 50ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺮﺗﻴﻦ،
إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  2007ﺣﺘﻰ  ،2008واﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﺎم 2014
ﺣﺘﻰ .2015
ورﻏﻢ ﻣﺮور أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﺎﻣﻴﻼ ورﻳﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
"ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ" ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺎوز
رﻳﻚ "ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹدﻣﺎن".
)د ب أ(

إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ أﺻﻐﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ
««٢٠١٩
ﺗﺤﻜﻴﻢ »ﻛﺎن ٢٠١٩

ﺗﻮﻓﻲ ﺟﻮن ﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن ،ﻣﺨﺮج ﻓﻴﻠﻢ "ﺑﻮﻳﺰ
ان ذي ﻫــﻮد" ﻋــﺎم  ،1991أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻟﻮس
أﻧ ـﺠ ـﻠــﺲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛ ــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻣـﻨــﺬ 17
أﺑﺮﻳﻞ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ
أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﺗـ ــﻮﻣـ ــﺎس ﺷـ ــﻼﻣـ ــﻪ ،رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮﺟ ـﻴــﻦ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وﻓ ـ ــﺎة ﺳـﻴـﻨـﻐـﻠـﺘــﻮن
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻗــﺎﺋــﻼ" :اﻧـﻔـﻄــﺮت ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺣــﺰﻧــﺎ ﻟﻬﺬه
اﻟﺨﺴﺎرة".
وﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن أول ﻣﺨﺮج أﺳﻮد رﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة
أوﺳﻜﺎر ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻹﺧــﺮاج ﺳﻨﺔ  ،1992ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ
"ﺑــﻮﻳــﺰ ان ذي ﻫ ــﻮد" ،ﺣــﻮل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت
ﻓــﻲ ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓــﻲ أﺣﻴﺎء
اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ اﻟ ـﺴــﻮد واﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﻛــﺎن ﻓﻲ
اﻟـ 22ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺮج ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺻﺪﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺷﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺑــﺎرزة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻮد.
وﻏﺮد اﻟﻤﺨﺮج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮردن ﺑﻴﻞ" :ارﻗﺪ
ﺑﺴﻼم ﻳﺎ ﺟــﻮن ﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن .أﻧــﺎ ﻣﻔﺠﻮع ﺑﻬﺬا
اﻟﻨﺒﺄ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﻮن ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﺟﺮﻳﺌﺎ وﻣﺼﺪر
ﻏﻴﺮت رؤﻳﺘﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ّ
إﻟﻬﺎم ،وﻗﺪ ّ
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ".
وﺑﻌﺪ "ﺑﻮﻳﺰ ان ذي ﻫﻮد" ﺗﻮﻟﻰ ﺳﻴﻨﻐﻠﺘﻮن
إﺧﺮاج "ﺗﻮ ﻓﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﻓﻴﻮرﻳﻮس" ) ،(2003اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺎري ﻟــﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺎدة ﻣــﻦ "ﺷــﺎﻓــﺖ" ) (2000و"ﻓــﻮر ﺑــﺮاذرز"
) (2005و"ﻫﺎﻳﻴﺮ ﻟﻴﺮﻧﻴﻨﻎ" ).(1995
وﺗــﻮﻓــﻲ اﻟـﻤـﺨــﺮج اﻟـﻤــﻮﻟــﻮد ﺳﻨﺔ  1968ﺑﻌﺪ
إﻋﻼن ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻗﻒ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻘﻴﻪ
اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻌﺪ أن ﻧﻘﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ  17أﺑﺮﻳﻞ إﺛﺮ ﻗﺼﻮر ﻗﻠﺒﻲ.
)أ ف ب(

إﻧﻘﺎذ ﻓﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻬﻒ ﺑﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ

 ٨أﻓﻼم ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي »اﻟﻔﻴﻞ اﻷزرق ««٢٢
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻛﺎن" ﻣﻦ  ٨ﺷﺨﺼﻴﺎت ،أﺑﺮزﻫﻢ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
أﺻﻐﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٢١ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ٨أﻓﻼم ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ دول ﻋﺪة.

ﺟﻮن إم .ﺗﺸﻮ
أﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﺻﺪر أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ ﻓـﺘـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛـﻬــﻒ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إ ﻟــﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺳـﻴــﺬاع ﻋﻠﻰ
ـﻼم واﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣــﻮﻗــﻊ ﺑــﺚ اﻷﻓ ــﻼ
ﻼ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ( ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﺳﻢ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ أو ﺗﺎرﻳﺦ إﻃﻼﻗﻪ.
وﻗ ــﺎل ﺟ ــﻮن إم .ﺗ ـﺸــﻮ ،ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻴﻠﻢ "ﻛﺮﻳﺰي رﻳﺘﺶ
إﻳ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺰ" )أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎء آﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮن ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﻦ(
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮك" :ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ
ﻧﺒﺄ إﻧﻘﺎذ ﻓﺘﻴﺔ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ،ﻣﺜﻞ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأﺿـ ــﺎف" :ﻟ ـﻬــﺬا اﻟـﺴـﺒــﺐ ،ﻧﺘﺸﺮف
وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن ﻷن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

ﻧﺠﻮم ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﻔﻴﻞ اﻷزرق «2
أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  14إﻟﻰ  25اﻟﺠﺎري ،وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ  8أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء.
وﻳﻨﺘﻤﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ إﻧﻴﺎرﻳﺘﻮ ،إﻟﻰ 7
ﺟﻨﺴﻴﺎت و 4ﻗﺎرات ،وإﻧﻴﺎرﻳﺘﻮ أول أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻳﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻛﺎن".
ّ
وﺗﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ ،واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻧﺪﻳﺎي ﻣﻦ
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ وﻛﺎﺗﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ واﻟﻤﺤﺮرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﻴﻠﻲ رﻳﺘﺸﺎرد ،واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ
وﻛﺎﺗﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﻟﻴﺲ روﻫﻔﺎﺷﺮ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻴﻨﻀﻢ إﻧﻜﻲ ﺑﻼل ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺮواﻳﺎت وﻣﺨﺮج اﻟﻐﺮاﻓﻴﻚ ،وروﺑﻦ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ اﻟﻤﺨﺮج
وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ،واﻟﻤﺤﺮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻣــﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻤﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ واﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻳﻮرﻏﻮس ﻻﻧﺜﻴﻤﻮس ،وﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻟﻤﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺎوي ﺑﻮﻟﻴﻜﻮﻓﺴﻜﻲ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻴﻴﺮ ﻟﻴﺴﻜﻮر ،واﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻌﺎم ﺗﻴﺮي ﻓﺮﻳﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻤﺎ" :ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺪﻋﻮة ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة أﻓﻼم ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أن أﻓﻼﻣﻬﻢ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ أﻗﻮﻳﺎء".
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺑﻔﻴﻠﻢ "اﻟـﻤــﻮﺗــﻰ ﻻ ﻳـﻤــﻮﺗــﻮن" ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟﻴﻢ
ً
ﻏﺎرﻣﻮش ،واﻟﺬي ﺳﻴﺪﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺳﺘﻜﺸﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ
ﺟﻮاﺋﺰﻫﺎ ﻳﻮم  25ﻣﺎﻳﻮ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟ ـﻀ ـﺨــﻢ ،ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘــﺎﻳـﻠـﻨــﺪﻳــﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ )ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ( و)إس ﻛﻴﻪ ﻏﻠﻮﺑﺎل(
و)ﺳﺘﺎرﻻﻳﺖ(".
وﻛـ ــﺎن ﻧ ـﺤــﻮ  10ﻓـﺘـﻴــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح أﻋ ـﻤــﺎرﻫــﻢ
ﺑﻴﻦ  11و 16ﻋــﺎﻣــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣ ــﺪرب ﻛﺮة
اﻟـ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑ ـﻬ ــﻢ ،ﻗ ــﺎﻣ ــﻮا ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻛﻬﻒ
"ﺛــﺎم ﻟﻮاﻧﺞ -ﺧــﻮن ﻧــﺎم ﻧﺎﻧﺞ ﻧــﻮن" ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ﺗﺸﻴﺎﻧﺞ راي ،اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ  1000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻧﻜﻮك ،ﻓﻲ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻇﻠﻮا
ﻣﺤﺎﺻﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﺪ ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺮوﺟﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺷﺎرك
ﺑﻬﺎ آﻻف اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول.
)د ب أ(

ﺑﻴﻨﻚ :ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﺟﻬﺎض ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـ ١٧

ﺣﻀﻮر ﻋﺮﺑﻲ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻳﻠﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن "ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻤﺎء" ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  8أﻓﻼم ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻤﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ "اﻟﻔﺦ" ،وﻓﻴﻠﻢ "اﻟﻔﻴﻞ
اﻷزرق  ،"،"2واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﺎن ﺑـ "آدم" و"ﺑﺎﺑﻴﺸﺎ" ﻓﻲ "ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ".
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋــﻼءء اﻟــﺪﻳــﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻓــﻲ ﻗﺴﻢ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ
اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﺑﻔﻴﻠﻢ " ﻃــﻼ ﻣــﺲ" ،و ﻫــﻮ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻨﻄﻠﻖ دور ﺗ ــﻪ اﻟﺤﺎدﻳﺔ
واﻟﺨﻤﺴﻮن ﻳــﻮم  15ﻣــﺎﻳــﻮ ،وﺳــﺎﻫــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،وﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ
 1969ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻴﻮم وﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻲ اﻟﻐﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ "ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ" ،ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1977إﻟﻰ ،2019
ﺑﻌﺸﺮة أﻓﻼم ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
وﻣﻦ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺪورﺗﻬﺎ اﻟـ،55
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻠﻢ "أﺑﻮﻟﻴﻠﻰ" إﺧﺮاج اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﻣﻴﻦ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ،وﻓﻴﻠﻢ
"اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻴﻢ.
وﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃ ــﺎر ،اﺧـﺘــﺎرت إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻴﻠﻢ "ﻟﻴﺘﻴﺠﺎﻧﺖ"
إﻧﺘﺎج ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،وإﺧﺮاج ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻟﻮﻟﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻓﻴﻠﻢ اﻓﺘﺘﺎح
أﺳﺒﻮع اﻟﻨﻘﺎد اﻟـ ،،55ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ )اﻟﻤﺴﻜﻦ
ﻓﻲ ﺟﺒﺎل ﻓﻮﺷﻮن( ،إﺧﺮاج ﻗﻮ ﺷﻴﺎو ﻗﺎﻧﻎ.

ﺑﻴﻨﻚ

إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﺑﻴﻨﻚ ،أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮه ﺟﺴﺪﻫﺎ
ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺟﻬﺎض
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ .وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻚ أﺻﺪرت أﺣﺪث أﻟﺒﻮﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻫﻴﺮﺗﺲ
ﺗﻮ ﺑﻲ ﻫﻴﻮﻣﺎن( ،اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻟﺒﻮم أﻏﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻬﺎ
"ﺗﻜﺮه" ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
وأﻓﺎد ﻣﻮﻗﻊ "ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﺖ ﻣﻴﻮزﻳﻚ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﺧﺒﺎر
اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ،ﺑﺄن ﺑﻴﻨﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أن ﻛﻠﻤﺎت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة
ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﻌﺐ ﻣﺮت ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﺟﻬﺎض،
اﻟ ــﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻛﺮﻫﻬﺎ ﻟﺠﺴﺪﻫﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻌﺮت وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄن
ﺟﺴﺪﻫﺎ "ﻣﺤﻄﻢ".
ﺬﻛﺮ أن ﺑﻴﻨﻚ )) 39ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2006ﻣﻦ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ
ُﻳﻳﺬﻛﺮ
اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻛﺎري ﻫﺎرت )) 43ﻋﺎﻣﺎ( ،وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻃﻔﻼن ،ﻫﻤﺎ :وﻳﻠﻮ
)د ب أ(
) 7أﻋﻮام( وﺟﻴﻤﺴﻮن )ﻋﺎﻣﺎن(.

ﺛﻘﺎﻓﺎت ٢٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ّ
ﻓﻨﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮون ﻳﺒﺪﻟﻮن وﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺘﻜﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة

أﻧﺎﺳﺘﺎزﻳﺎ ﻣﻴﺎري  -ذي ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل

ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺎول ﻛﺘﺎب ً
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ  ٨٧ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﺎﺗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
أوﻟﻴﻔﻴﺎ ﺳﺎﻧﺪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Contemporary Voices
from Asian and Islamic Art
) Worldsأﺻ ـ ـ ــﻮات ﻣـﻌــﺎﺻــﺮة
ﻣــﻦ ﻋــﺎﻟـ َـﻤــﻲ اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻵﺳـﻴــﻮي
واﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ( ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ:
"ﻧ ـﺠــﺢ ﻗـﻠـﻴـﻠــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮل
ا ﻟـﻔــﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮي واﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪﻳــﻦ اﻟـﺘــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ ﺟــﺰء
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺟﺰء
ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻦ".
وﺗﺸﻴﺮ ﺳﺎﻧﺪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻧ ـ ـﻴـ ــﻮﻳـ ــﻮرك ﺧ ــﻼل
ﺗـﺴـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ
اﻟ ـﻌ ـﺜ ــﻮر ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺎرض ﻟﻠﻔﻦ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑــﺪا أﻛﺜﺮ
ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﺜ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ
ﻓ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ إﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﺒ ـﻨــﻮن
ً
ً
ً
ﻣـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪا ﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮا ﻓــﻲ
ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.

اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة
ﻻ ﺷ ـ ــﻚ أﻧ ـ ـ ـ ًـﻪ ﺗـ ـ ـﺤ ـ ـ ّـﻮل ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ
ً
أﻳﻀﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ آﻧــﺬاك،
أن ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻧـ ــﺪ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧـﺤــﻮ
 20ﺳـﻨــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧـﺸــﺮ ﻛ ـﺘــﺎب ﻋﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻵﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮي
واﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺗـ ــﺬﻛـ ــﺮ ﺳـ ــﺎﻧـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻛـﺘــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﻀ ـﺨــﻢ ،ﺑﺼﻔﺤﺎﺗﻪ
اﻟـ ــ 800اﻟـﻤـﻬــﺪى إﻟــﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ً
اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ:
"ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻷﺧ ـ ــﺮى اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺎد ﻋــﺎﻟــﻢ
ً
اﻟـﻔـﻨــﻮن ﺣ ـﻜــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻴﻦ
ﻏــﺮﺑـﻴـﺘـﻴــﻦ أو ﺛـ ــﻼث ،ﺑ ــﻞ ﺻــﺎر

ً
ً
ً
ﻋﻮﻟﻤﺔ وأﻛﺜﺮ ﺗﻮازﻧﺎ
ﺣﻘﺎ أﻛﺜﺮ
ً
ً
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ".
ً
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻜﺮ ﻃﺒﻌﺎ
أن اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ
اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺑـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة )وﻻ ﻳ ـ ـ ــﺰال(.
ﻓ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﺷـ ـﻬ ــﺪت أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ
اﻓﺘﺘﺎح ﻟﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻏﺎﻟﻴﺮي
اﺗﺤﺎد ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻌﺼﺮي ،وﻏﺎﻟﻴﺮي
 ،N2Nو،Abu Dhabi Art Hub
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺣﺒﺖ دﺑﻲ ﺑﺼﺎﻻت
ﻋـ ـ ــﺮض ﻣـ ـﺜ ــﻞ Mottahedan
 Projectsوﻟﻮري ﺷﺒﻴﺒﻲ .ﻛﺬﻟﻚ
دﺧﻞ ﻣﻌﺮض  Art Dubaiاﻟﻐﻨﻲ
ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔُ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
ً
ً
ﺗﺒﺪﻻ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺒﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
أﺧـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻨ ــﻲ ﺳـ ــﺎﻧـ ــﺪ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﻬﺎ
ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺎب" :ﻳـﻨـﺒــﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻮان )أﺻ ـ ـ ــﻮات ﻣ ـﻌــﺎﺻــﺮة
ﻣــﻦ ﻋــﺎﻟـ َـﻤــﻲ اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻵﺳ ـﻴــﻮي
واﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ــﻲ( ﻣـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة أن
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳــﺮﻓـﻌــﻮن أﺻــﻮاﺗـﻬــﻢ،
ﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺄﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ــﻦ
أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ،ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل ﻓﻨﻲ ﻳﺒﻘﻰ
ً
ﻣ ـﺤ ـﻴــﺮا ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻨــﺎس
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ".
ُ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﻧﺪ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
ّ
اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻵﺳﻴﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
رﺑﻤﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ رب ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
اﻟﻔﻦ اﻵﺳﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟﻔﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟﻔﻦ ﻳﻈﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻐــﻮص
ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺘــﺎب ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺣ ــﻮارات

ﺻ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ـﺒ ــﺔ َ
وﻣ ــﻦ
اﺧﺘﺎرﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ )ﻳﺒﻠﻎ
ً
ﻋــﺪدﻫــﻢ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ  87ﻓـﻨــﺎﻧــﺎ(
ﻻ ﺗـ ـﻘـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻋـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﻢ
ﺑ ــﻞ ﺗ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﺎﻫــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ
واﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة ﻟـﻜــﻞ
ً
ﻓﻨﺎن .إذا ،ﻻ ﻳﺪور ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ً
ﻓـﺤـﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻳـﻌــﻮد أﻳ ـﻀــﺎ إﻟــﻰ
اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺨﺒﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ــﻲ ﺳــﺎﻧــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﺣﻴﺎﺗﻚ أو ﺣﻴﺎة ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻬﺪدة،
ﻻ ﺗﻌﻮد ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ".
ً
وﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ُوﻟــﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻋــﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ
إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﺒـﻠــﺪ اﻟـﻔـﻨــﻲ أو ﺗـﻄــﻮر
ً
ﻣـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪه اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أن
ً
"اﻟﻔﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي".
اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺤــﺎور وﻳﻌﺎﻟﺞ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟـﻬـﻬــﺎ ﺑﻠﺪ
ُ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ .ﺗﺬﻛﺮ ﺳﺎﻧﺪ" :ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ اﻟـﻨــﺎﺷـﻄــﺔ
ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬه ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ
ً
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷ ﻧـﻬــﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن
ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ".
ً
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟـﻜــﺎﺗـﺒــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ إﻟــﻰ
أﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل ﺷـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط وﻟ ــﻼ
اﻟﺼﻌﻴﺪي اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺮﻛﺰان ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ووﻟﻴﺪ رﻋﺪ
ً
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـ ــﺪور ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوره ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﻮاﻗ ــﺐ اﻟـ ـﺤ ــﺮب ،وﻧــﻮﺷــﺎ
ﺗﻔﺎﻛﻮﻟﻴﺎن اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ّ
وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗـﺴــﻠــﻂ
ﺳــﺎﻧــﺪ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
واﻷﺳــﺎﻟـﻴــﺐ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ُ
ً
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﺮادﻓ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻔــﻦ

ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ دوﻧﻮف ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﻴﻞ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻣ ـﺸ ــﺪدة ﻋـﻠــﻰ أن اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺘﻜﺮوا وﺳﻴﻠﺔ
ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎﺻﺮة.
وﺗ ـ ــﻮﺿ ـ ــﺢ ﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪ" :ﺗ ــﺮﺗ ـﺒ ــﻂ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ ،واﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر ،وﻣ ـﺼــﺎدر
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻴﻮم إﺣﺪاﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮى
ُ
وﺗ ّ
ﻘﺪم
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ".
ً
ﻫﺬه اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻦ اﻟﺨﻂ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ُ
ُ
اﻗــﺘـﺒـﺴــﺖ اﻟ ـﻴــﻮم واﻋــﺘ ـﻤــﺪت ﻣﻊ
وﺳــﺎﺋــﻂ ،ﻣ ــﻮاد ،وﻣﺨﻴﻠﺔ ﻓﻨﺎن
ً
ً
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻨﺢ ﺷﻜﻼ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻤﺎ
ﻛﺎن ُ
ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ اﻟﻄﺮاز.
وﺗ ـﻘــﻮل" :ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻋــﺎﻟـ َـﻤــﺎ اﻟﻔﻦ
اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي واﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ
ﺑـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ
ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪى ﻗـ ـ ــﺮون .وﺑ ــﺪا
أﻧـﻬــﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗــﺖ ﻓﺤﺴﺐ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻌﻮد ﻓﻨﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮون إﻟﻰ

ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب

ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وﻳﻄﻮروﻫﺎ".
وﺗﺘﺎﺑﻊ" :ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻞ
ً
ﺻــﺎر أﻳـﻀــﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻳﻌﻮن اﻟﻴﻮم اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
أﻣﺎﻣﻬﻢ".
أﻣـ ـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮ
ﻫـ ـ ــﺬا ،ﻓ ـﺘ ـﻘ ــﻮل ﺳ ــﺎﻧ ــﺪ إن إﻳـ ــﺮان
ً
ً
ّ
ﺗﻘﺪم ﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا .ﻓﻲ
ّ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ً
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣـﺸـﻬــﺪا ﻓﻨﻴﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ
ﻳﻀﺞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـﻨــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑﺘﺨﻄﻲ ﺣﺪودﻫﺎ .وﻛﺬﻟﻚ ّ
ﺗﻘﺪم
ﻣ ـﻨ ـﺼــﺎت ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﺠﺎورة.
وﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺳ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺪ" :ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ
اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ﺑــﺎﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص،
ً
ﻣﺘﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻨﻬﻢ".

ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﻏﻮﻟﻨﺎز أﻓﺮاز

»اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺣﺼﺎد

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات

ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ

اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﻳﻘﻈﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟ ـﻌــﺪد اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺟﻮﻟﺔ ﻓــﻲ رﺑــﻮع ﺗﻮﻧﺲ إﺣــﺪى
ﺣ ـ ــﻮاﺿ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
دﻣﺸﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﻘﻠﻢ ﻋﺮﻓﺔ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ.

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﺤﺮي

ﻏﻼف »اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ«

ﺟﺌﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب
ً
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﺷﻐﻒ اﻟﻘﺮاءة وﺣﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .وﺗﺎﻟﻴﺎ ﻋﺒﺮ
اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ودور اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ّ
وﺗﺤﻤﻞ اﺿﻄﺮاﺑﺎﺗﻪ وﻗﺴﻮﺗﻪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ،
ﻣﻌﻬﻤﺎ .وﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﻗﺼﺘﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷوﻟﻰ "إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ"،
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1978ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺪأ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ّ
وﺗﺼﻮري ،وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﻄﻮي وﺣﺼﻰ
ﻳﺨﺘﻠﻒ :ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ وﻋﻴﻲ
ً
ً
ﻋﺜﺮاﺗﻪ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺑﺸﺮا وﺣﺠﺮا.
ﻣــﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺑ ـ ُ
ـﺪأت ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻲ ووﺻـﻠــﻲ واﺗﺼﺎﻟﻲ
ﺑــﺄﺻــﺪﻗــﺎء ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗ ـﻄــﺎر اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻗﺼﺎﺻﻴﻦ
وﺷﻌﺮاء ورواﺋﻴﻴﻦ وﻣﺴﺮﺣﻴﻴﻦ وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ،وﻛﺎن
ّ
وﻳﺜﻤﻦ دور اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .وﻛﺎن ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺆﻣﻦ
ً
ّ
ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ ،ﻃﺎﻣﺤﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ
واﻻﻃ ــﻼع واﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﻮر
ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻣﻮاﺋﺪ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺘﺮة ﻃﺎﻟﺖ أو
ً
ﻗﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﱟ
ﻧﺺ إﺑﺪاﻋﻲ ،ﻃﺎﻣﺤﺎ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ .ﻟﻜﻦ،
ٍ
ً
ً
ً
اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻛﺎن ﻳﻀﻴﻒ ٌإﺑﺪاﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻻﻓﺘﺎ ﻟﺮﺻﻴﺪه واﺳﻤﻪ
ﻣﻊ ﻛﻞ إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ .وﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﻇﻞ ﻳﻤﺘﺢ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
ذاﺗـﻬــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﺛــﺎﻟــﺚ ،ﻇــﻞ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟــﺮواﻳــﺔ
ً
ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻳﺮدد اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وأﺧﻴﺮا ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺋﺲ ﻳﻬﺒﻂ
ﺑﺨﻂ ﺑﻴﺎن إﺻﺪاراﺗﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻼﺷﻰ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،أﺟﺪﻧﻲ أﻗﻮل ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﻲ ﺑﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻲ ،ﻟﻜﻦ
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪرﻳﺎ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻧﺠﺬاﺑﻪ واﻧﻐﻤﺎﺳﻪ واﺳﺘﻤﺮاره
ٌ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ .ﺷﻲء ﻳﺄﺧﺬه إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة :ﻓﻬﻮ وﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاءاﺗﻪ وﻫﻮ
وﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ،وﻫﻮ وﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﱟ
ﻫﻢ ﻳﺸﻐﻞ ُﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻈﺘﻪ ﺑﺴﺆاﻟﻪ
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﱟ
ﻧﺺ إﺑﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ .وإذا ﻣﺎ أﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
وﺿــﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻌﺪم ﺗﻔﺮﻏﻪ ،وﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﻌﻪ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ،واﻧﺨﻔﺎض ﺳﻘﻒ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﻳﻜﺎد أن
ً
ً
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺼﺒﺢ وﺟﻌﺎ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺄﻧﻔﺎﺳﻪ وﺧﻄﻮه،
ً
ً
ً
وأﺑﺪا ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻠﻤﺎ ﻣﻐﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ.
ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻤﺴﺮح واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺴﻴﺮة
ً
اﻟﻘﺮب ﺣﻴﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ
ﻫﺎﺟﺲ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺧﻴﺎل
ٍ
ﻳﻠﻮح ﻟﻲ ًﻋﻠﻰ ً ِ
ً
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ،ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻗﺎرﺋﺎ واﻋﻴﺎ وﺣﺎذﻗﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺼﻲ .وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻗﺼﺔ أو رواﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ،ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ
ﻣﺘﺠﺪد .ﺻﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وأﺻﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي
ﻛﺎﺗﺐ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار ﺑﺈﺻﺪار ﻛﺘﺎب .أي إﺻــﺪار ﺟﺪﻳﺪ إن ﻟﻢ ﻳﻀﻒ
ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﺴﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ .ﻟﺬا ﻛﻨﺖ وﻟﻢ أزل أﺧﺸﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻻ ﺗﻌﺮف وﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ
ُ
ﻛﺒﺮ أو ﺻﻐﺮ .وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ،وﻟﺤﻈﺔ اﻗﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ً
ً
ﺟﺪﻳﺪة ،أﻋﻮد ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻟﺘﻮه ﺧﻄﻮا ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻤﻐﺎﻣﺮة
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻐﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ أو رواﻳﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ
ﺟﺪة ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ.
ّ
اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ واﻻﻃﻼع واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻠﻜﺖ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة
اﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑـﻴــﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﻣﺸﻰ ﺑــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
وﻣﺸﻴﺖ ﺑــﻪ ،ﻃــﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد .وﻛــﺎن أن اﻧﻌﻄﻒ ﺑﻲ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ،
وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻲ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲInternational-
 "Writing Programﻋﺎم  2012ﻓﻲ "ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻳﻮا اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔThe-
ً
 ،"University of Iowaﺣﻴﺚ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮاﺑﺔ  20ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ،
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻫﻨﺎك ﻓﻲ
ً
ً
ً
ً
ً
"أﻳﻮا" ُ
ﺑﺪأت أﻋﻴﺶ ﻧﻘﺎﺷﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا .وﺑﺪأت
أﺷﻌﺮ ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﺎﺗﺐ ،وﺻﺎر ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻨﻲ
اﻟﻘﻮل:
ً
 "اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ وﺣﺪﻫﺎ أﻋﺠﺰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺨﻠﻖ ﻛﺎﺗﺒﺎ". "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ Creative Writing-وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ".ّ
 "أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦاﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ".
ُ
ﺷﻌﺮت ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻫﻨﺎك،
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺬاﺗﻪ ،ووﻋﻴﻪ ﺑﺼﻨﻌﺔ اﻷدب
ً
ً
ﱢ
ﻟﻠﻤﺪرس ،وﺗﺎﻟﻴﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ ،وأﺧﻴﺮا ﺟﻤﻬﻮر
واﻟﻔﻦ ،وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻘﺮاءة واﻟﺠﻮاﺋﺰ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ

ﺻـ ــﺪر ﻋـ ــﺪد ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﻣــﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋــﻦ
داﺋــﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وﺟﺎء
ﻓ ــﻲ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان
"اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ ...اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ
واﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع" ،ﻣ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ﻓــﻲ
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﺑ ــﺮؤى
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.
ورأى ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ ﻧــﻮاف
ﻳــﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺎﻟـﺘــﻪ "ﻣ ــﻦ ﻃﻴﺎت
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ" أن اﻟﻤﺴﺮح
اﻹﻣـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺟ ــﺎد
ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓ ـﻨ ـﻴ ـ ًـﺎ وﻓ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ـ ًـﺎ ،ﻣـﻨــﺬ
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺖ ،واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع ﺧ ــﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻨﻮات ،أن ّ
ﻳﻜﻮن ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟــﺬاﺋ ـﻘــﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ واﻷدﺑ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ُ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ.

وﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟـﻌــﺪد إﻃﻼﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆرخ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﺆاد ﺳﻴﺰﻛﻴﻦ ،ﺑﻘﻠﻢ ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ
أﺑـ ــﻮزﻳـ ــﺪ ،ووﻗـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺰﻳــﺎء
واﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﺼ ــﻮر

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
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ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرض
ﻟﻠﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك

ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺑﺎب "أدب
وأدﺑﺎء" ،اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ وﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ
اﻟﺴﻴﺎب.

»اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ،
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة«
)(2-1

أﻣ ــﺎ ﻓــﻲ ﺑ ــﺎب "أدب وأدﺑ ـ ــﺎء"،
ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻋﺒﺪه وازن اﻟﺬﻛﺮى
اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻲ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺣﺎور ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮﻳﺺ
وزﻳ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ د.
إﻳﻨﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺪاﻳﻢ ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪت
أن ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ
ﺟﻤﻴﻌﺎ  ،وﻛﺘﺐ
ﻧﺒﻊ ﻧﻨﻬﻞ ﻣﻨﻪ
ً
أﻳ ـﻤــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺴـﻤـﻴــﻊ ﻋــﻦ ﺟــﻮرج
أوروﻳﻞ ،اﻟﺬي اﺳﺘﺸﺮف ﻣﻼﻣﺢ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮن اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ

ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺒﺮﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪر
ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب وﻗﻠﻖ اﻟﻘﺼﻴﺪة
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻌ ـﻤــﺔ ﺑ ـﺠ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـ ـ ــﺬات،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ دراﺳ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـﻨــﺎوﻟــﺖ
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮز وﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﺴﺤﺮي ﻓﻲ
رواﻳﺘﻪ "اﻟﺒﺪل" ،ﺑﻘﻠﻢ ﻋﺰت ﻋﻤﺮ.
ﻓ ــﻲ ﺑـ ــﺎب "ﻓ ـ ــﻦ .وﺗ ـ ــﺮ .رﻳ ـﺸــﺔ"
ﻧـﻘــﺮأ :ﺑﻴﻨﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟـ " "14ﺧﺎرج ﺳﻴﺎق
اﻟﺴﺎﺋﺪ ..داﺧﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻤﻐﺎﻳﺮ
ﺑ ـﻘ ـﻠ ــﻢ زﻳ ـ ـ ــﺎد ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ،ﻣـﺤـﻤــﺪ
وﻇﻒ اﻟﺼﺒﺎر ﻛﻔﻌﻞ
ﺣﻮاﺟﺮي ّ
ﻣ ـﻘــﺎوم ﺑـﻘـﻠــﻢ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻌــﺎﻣــﺮي،
ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻴﻜﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﻴﺎب
واﻟـﺤـﻀــﻮر ﺑﻘﻠﻢ ﻟﻴﻨﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ،
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟﻬﻨﺎﺋﻲ ﻛــﺎﺗــﺐ ﻳــﺆرخ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺑﻘﻠﻢ
وﺣﻴﺪ ﺗﺎﺟﺎ.

اﻟﻀﺎﺣﻚ اﻟﺴﺎﺧﺮ
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ" :ﻧﺠﻴﺐ

اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ اﻟﻀﺎﺣﻚ اﻟﺴﺎﺧﺮ"،
د .ﻣﺤﻤﺪ ﺻــﺎﺑــﺮ ﻋ ــﺮب" ،ﺣﺴﻦ
اﻟﻤﺴﻌﻮد ..اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي
ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة" ﺧ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻪ
ﻣﻴﻐﻴﻞ ﺑﻮﻳﺮﺗﺎ" ،ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل
واﻷﻳ ـ ـ ـ ــﺎم" – ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﻣ ـﺤ ــﺮم،
"ﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺎت ﻓـ ــﺎرﻗـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة" ﻧﺒﻴﻞ
ﺳﻠﻴﻤﺎن" ،ﺳﻮزان ﺳﺘﻴﺘﻜﻴﻔﺘﺶ
وﻗﺮاءة ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ" ،د .ﺣ ــﺎﺗ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻜ ــﺮ،
"اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻋﻨﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻛﻴﻠﻴﻄﻮ" د .ﻳﺤﻴﻰ
ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرة" ،اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ"
ﻧ ـﺠــﻮى ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت" ،ﻓـﻨــﺪﻗــﺔ اﻵﺛ ــﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﺎب "ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ داﺋـ ـ ـ ــﺮة
اﻟـ ـﻀ ــﻮء" ﻗـ ـ ــﺮاءات وإﺻ ـ ـ ــﺪارات:
اﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ...ﺛﻮرة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ -
ﺑﻘﻠﻢ اﻓﻘﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ،ﻛﺘﺎب
"ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﺮ" ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎت،
ﻓــﺮﻳــﺪ أﺑــﻮﺳ ـﻌــﺪة ﻳـﻄـﻴــﺮ ﻋــﺎﻟـﻴـ ًـﺎ،
ﺑﻘﻠﻢ أﺷﺮف اﻟﺒﻮﻻﻗﻲ.

وﻳ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮد اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ
ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﺘﺮﺟﻤﺎت
ﻟﻜﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮب ،وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻲ :ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ ﺻ ـﻘــﺮ
"رﻳـﺸـﺘــﻲ واﻟـﻄـﻔــﻞ واﻟـﺒــﺮﺗـﻘــﺎﻟــﺔ"
ﻗ ـﺼــﺔ ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮة ،ﻋ ــﺪﻧ ــﺎن ﻛـ ــﺰارة
 ،ﻧ ـﻘــﺪ ،ﻋ ــﺎرف ﺣ ـﻤــﺰة "ﻣ ــﻦ دون
ﺷ ــﺎي ﺳ ــﺎﺧ ــﻦ" ﻗ ـﺼــﺔ ﻗـﺼـﻴــﺮة،
ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻢ "رﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﺜ ـﻘ ــﻞ
ﺑﺎﻟﻀﺠﺮ" ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،رﺟﺎء
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﻮﻟ ــﻲ" ﺣ ـﻴــﺎة
ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ" ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻐﻨﺎة ﻣﻦ
إﻋﺪاد ﻓﻮاز اﻟﺸﻌﺎر.

اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ "دﺑﻠﻮم اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي" ،اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻓﻴﺮوﻧﺎ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﺟـ ــﺮى ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـﺘ ـﺨــﺮج أﻣ ــﺲ اﻷول ﻓ ــﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،وﺗﻀﻤﻦ
اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ زﻣﻨﻴﻴﻦ :اﻷول ﻣــﻦ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018إﻟــﻰ 5
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019إﻟﻰ  24أﺑﺮﻳﻞ ،2019
وﺿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎن دروﺳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻔﺼﻴﺢ وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺟﺎﻫﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ  32ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة،
ﺣﻴﺚ إن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أﻗﺎﻣﺖ اﺧﺘﺒﺎرا ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﻗﻴﺎس ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ دﺑﻠﻮم اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي.
وﺣﻀﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات د .ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي ود .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻏﻠﻴﺲ ود .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﺨﻮﻟﻲ ،وﻣــﺪﻳــﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎف
اﻟﻜﻔﺮي ،اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻘﻮا ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮم
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ
دور ﻓﻲ ﻣﺆازرة اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪروس ﻋﻠﻤﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن دﺑﻠﻮم اﻹﺑــﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﺼﻴﺢ وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻌﺮوض،
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ ،اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻹﻣﻼء ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﻨﻮن إﻟﻘﺎء اﻟﺸﻌﺮ(.
وأﺻﺪرت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ :ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض
واﻟـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻠﻴﺲ ،وﻣـﺤــﺎﺿــﺮات ﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﻧﻘﺪه ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي ،واﻟﺪﺑﻠﻮم
ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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٢٥

ﻣﺰاج

اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻘﺼﺔ

اﻟﻘﻨﺎة

ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ إﺳـ ــﻼم ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ،وﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ :ﻣـﺤـﻤــﺪ رﺟ ــﺐ،
ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل ﻧﻮح اﻟﺸﻮاف اﻟﺸﺎب اﻻﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ اﻟﺜﺮي ،ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،وﺳﻴﻢ
ً
ﻣ ـﻴــﺮﻫــﺎن ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ،ﻫ ـﺒــﻪ اﻻﺑ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﺮي ،ﻧ ــﻮرﻫ ــﺎن،
وذﻛﻲ ﺟــﺪا ،وﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﻻﺣــﺪاث ﺳﻨﺤﺘﺎر ﻓﻲ أﻣــﺮه ،ﻓﻤﻊ ﺗﻄﻮر اﻻﺣــﺪاث ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮا
ً
ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم إدوارد ،ﻣ ـ ــﺆ ﻣ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮر ،ﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺮا ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي،
واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،او ﺑﻤﻌﻨﻰ ادق ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ وﺟﻬﺎ اﺧــﺮ ﻟﻨﻮح اﻟﺸﻮاف
ً
وﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ أﺑـ ــﻮزﻫـ ــﺮة ،وﻣ ــﻦ إﺧـ ـ ــﺮاج ﺳﻤﻴﺢ
وﺳﻨﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﺨﻔﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻻﺣﺪاث.
اﻟﻨﻘﺎش.

اﻟﺤﻴﺎة
اون
Dmc
Cbc

اﻟﺒﺮﻧﺴﻴﺴﺔ
ﺑﻴﺴﻪ

ﺗــﺪور اﻷﺣــﺪاث ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻮﻣﻴﺪي ،إذ ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻠﻘﺎت ﺑﻨﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ً
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺎروق ﻫﺎﺷﻢ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻤﺮ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻣﻲ
ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻫﺎﻧﻢ واﺑﻨﻬﺎ ﻛﺎﻇﻢ ﺿﺪ رﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻋﺎش ﻋﻤﺮه ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ووﺿﻊ ﻛﻞ
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻮﺳﻲ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب ،وﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر،
أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ أرض )ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع( ،ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ أن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر
وﻣﻦ إﺧﺮاج أﻛﺮم ﻓﺮﻳﺪ.
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺐ واﺷﺘﺮوا اﻷرض ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻦ.

اﻟﺤﻴﺎة

ﻵﺧﺮ ﻧﻔﺲ

ﺗ ــﺄﻟ ـﻴ ــﻒ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﺟـ ـﻤ ــﺎل ،ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ ﺣ ـﺴ ــﻦ ،ﻃ ــﺎرق ﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮل ﺳﻠﻤﻰ زوﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮت ﺛﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﻜﺎﺷﻒ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻓﺘﺤﻲ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻜﺘﺸﻒ أن ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﺰﻳﻔﺔ ،وﺗﺘﻔﺎﺟﺄ ﺳﻠﻤﻰ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل ،أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،وأﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ان زوﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ان زوﺟﻬﺎ
ﻛﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺨﺪرات وﺳﻼح وﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﺻﻼح ﺣﺴﻨﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ.

دﺑﻲ
اﻟﺤﻴﺎة

زﻟﺰال

ﻣــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻴــﻢ ﻛ ـﻤــﺎل ،وﺑـﻄــﻮﻟــﺔ :ﻣﺤﻤﺪ
رﻣـ ـﻀ ــﺎن ،ﺣ ــﻼ ﺷ ـﻴ ـﺤــﻪ ،ﻣ ــﺎﺟ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ،ﻣﻨﻰ
ﻣﻦ رﺣﻢ ﺣﻄﺎم زﻟﺰال  1992ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﻲ ﻛﺮاﻣﺔ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﻔﺮده ،ﺑﻌﺪ ان ﺗﻮﻓﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻨﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ،ﺣﻨﺎن
واﻟﺪه وواﻟﺪﺗﻪ واﺧﻮﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﻧﻘﺎض اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ اﻻب ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻪ
ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن ،ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر ،ﻫ ـﻨ ــﺎدي ﻣـﻬـﻨــﻰ،
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻬﻨﺄ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻳﺎم ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،إذ ﻳﻨﻬﺎر وﺗﻤﻮت اﻻﺳﺮة ﻛﻠﻬﺎ.
ﻧـﺴــﺮﻳــﻦ أﻣ ـﻴــﻦ ،وﻣـﺤـﻤــﻮد ﺣ ـﺠــﺎزي ،وﻣ ــﻦ إﺧ ــﺮاج
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ.

Dmc
MBC4

اﻟﻮاد ﺳﻴﺪ
اﻟﺸﺤﺎت

ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻘﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺪ ﺷﺎب ﻣﻜﺎﻓﺢ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻨﺪوب ﻣﺒﻴﻌﺎت ،ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ورﻃﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ان اﺳﺮﺗﻪ ﻋﺜﺮت
ً
ﻋ ــﺰ واﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ﺧ ـﻄ ــﺎب ،وﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ :أﺣ ـﻤــﺪ ﻓﻬﻤﻲ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛــﺎن ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻬﻢ ا ﻟـﻘــﺪ ﻳــﻢ ،ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣــﻦ ﺳﻴﺪ
ﻫﻨﺎ اﻟــﺰاﻫــﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﺳﺘﺮداده ،ﻟﺘﺒﺪأ رﺣﻠﺔ ﺳﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪه زوﺟﺘﻪ وأﺧﻴﻪ ،ﻟﻴﺪﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﺸﺮف ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻮاﻟﻢ أﺧﺮى.
ﻓﺘﺤﻲ ،وأﻛﺮم ﺣﺴﻨﻲ.

Dmc

ﻃﻠﻘﺔ ﺣﻆ

اﻟﻘﺼﺔ :ﺗﺪور اﻻﺣﺪاث ﺣﻮل ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ،ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﺮاﻋﻲ
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ إﻳﻬﺎب ﺑﻠﺒﻞ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻷﺳﺮﺗﻪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة اﺷﻘﺎء وزوﺟﺘﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺤﺎدث ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
آﻳﺘﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،إﻧﻌﺎم ﺳﺎﻟﻮﺳﺔ ،ﺣﺴﻨﻲ ﺷﺘﺎ ،ﺧﺎﻟﺪ
وﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻏﺮاءات ﻣﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ رﻏﻢ ﺷﻘﺎﺋﻪ ﻳﻈﻞ
اﻧ ــﻮر ،ﻣﻴﺮﻧﺎ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ،وﻣﺤﻤﻮد ﺣــﺎﻓــﻆ ،وﻣﻦ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ،ﺑﻞ وﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻘﺎع ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻬﻲ
إﺧﺮاج اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻣﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ ﺷﺮورﻫﻢ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،رﻏﻢ اي اﻫﺘﺰاز وﺿﻐﻮط
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن.
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ﻗﻤﺮ ﻫﺎدئ

ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ اﺳ ــﻼم ﺣــﺎﻓــﻆ ،وﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ :ﻫــﺎﻧــﻲ ﺳــﻼﻣــﺔ،
داﻟﻴﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻳﺴﺮا اﻟﻠﻮزي ،ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺮور ،ﺣﻤﺰة
اﻟﻌﻴﻠﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻮر ،ﻧﻮرﻫﺎن،
ﻫــﺎﻟــﺔ ﻓــﺎﺧــﺮ ،ﻫــﺎﺟــﺮ ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ﺗــﺎﻣــﺮ ﻓ ــﺮج ،وﻋ ــﺰوز
ﻋﺎدل ،وﻣﻦ إﺧﺮاج رؤوف ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ.

ﺗــﺪور اﻷﺣ ــﺪاث ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻴﺮ ُﻣﻐﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣــﻮل زﻳــﺎد وﺣﻴﺪ
أﺑﻮاﻟﻤﻜﺎرم ،ﺷﺎب ﻓﻲ اواﺧﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،وﺳﻴﻢ ﺧﻔﻴﻒ اﻟﻈﻞ ﻫﺎدئ اﻟﻄﺒﺎع ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺮى
زﻳﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺪاث ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻻﺣﺪاث ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮا واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.

ON TV

ﺗﺪور اﻻﺣﺪاث ﺣﻮل داﻟﻴﺪا اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻزﻳﺎء واﻟﻔﺎﺷﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن،
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ
وﻣﻦ أﺳﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻈﺮوف ﺻﻌﺒﺔ وﻗﺴﻮة ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﻊ
ﺻﺒﺮي ،وﻓﺎء ﻋﺎﻣﺮ ،ﻣﻬﺎ أﺑﻮ ﻋﻮف ،أﺣﻤﺪ ﺣﻼوة،
ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﺎ وإﻫﻤﺎل ﻋﻼج واﻟﺪﺗﻬﺎ وإﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻟﺬي
اﺳﻼم ﺟﻤﺎل ،إدوارد ،دﻧﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮي ،أﺣﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ
ﻻ ﺗﺤﺒﻪ ،وﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﺒﻪ ﻳﺤﺎول ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﺈﺟﺒﺎر ﻣﻦ واﻟﺪه ،ﺑﺴﺒﺐ
وﺳﺎرة ﻧﺨﻠﺔ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﻓﺮج.
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺜﺄر وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
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ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ

راﺿــﻲ ﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻘﺎء رﺟــﺎل وﻫﻮ اﻷخ اﻻﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ،
وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ،وﻧﻌﺮف أن راﺿﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة وﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻣﻮرد ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻴﺬﻳﻊ ﺻﻴﺘﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺑﻼل ﻫﻮﺟﺎن ﻃﻔﻞ ﻟﻘﻴﻂُ ،وﺟﺪ أﻣﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮﻳﺘﻪ ،ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ أﺑﺎ أو أﻣﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺎدى

أﺑﻮ ﺟﺒﻞ

ﻫﻮﺟﺎن

ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻــﻼح اﻟـﻌــﺰب ،وﺑـﻄــﻮﻟــﺔ :ﻣﺤﻤﺪ
إﻣﺎم ،ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﻴﺮ ﺻﺒﺮي ،رﻳﺎض ﺧﺎدم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن ،ﻓﻠﻢ ﻳﺄت أﺣﺪ ﻟﻴﺄﺧﺬه ،ﻓﺄﺧﺬه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﺧﺎدم
اﻟﺨﻮﻟﻲ ،ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ أوس أوس ،ﻧﺴﺮﻳﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﺠﻮز ﻟﻴﺮﺑﻴﻪ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ،واﺷﺘﻬﺮ ﺑﻼل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻘﻴﻂ ،وﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻣﻴﻦ ،ﻣﻴﺮﻧﺎ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ،وأﺳـﻤــﺎء أﺑﻮاﻟﻴﺰﻳﺪ ،وﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم ،ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻇﻬﺮت
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎت ﻗﻮى ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﻜﺎن أﺻﺤﺎﺑﻪ وزﻣﻼؤه ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻨﻪ ،ﻣﻤﺎ زاد وﺣﺪﺗﻪ.
إﺧﺮاج ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎدل.

اﻟﺤﻴﺎة

ﺑﺮﻛﺔ

اﻟﻘﺼﺔ :ﺗﺒﺪأ اﻻﺣﺪاث ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ إرﻫﺎﺑﻲ ﺿﺨﻢ ﻣﺪﻓﻮع اﻻﺟﺮ ،ﺑﻐﺮض ﺗﺼﻔﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ـﺸ ــﻮاف ،وﺑـﻄــﻮﻟــﺔ :ﻋـﻤــﺮو ﺳﻌﺪ،
ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺷﻬﻴﺮ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻣﺸﻬﻮرة،
ﻫﺎﻟﻪ ﺻﺪﻗﻲ ،رﻳﺎض اﻟﺨﻮﻟﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺣﻼوة ،ﻋﻤﺮ
وﺗـﺼــﺎدف ﻣــﺮور اﺑﻨﺔ وزوﺟــﺔ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
زﻫﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ داود ،إﺳﻼم ﺟﻤﺎل ،وﻛﻤﺎل أﺑﻮ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إرﻫــﺎب وﻏﺴﻞ أﻣــﻮال وﻗﺘﻞ
رﻳﺔ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ.
وﻓﺴﺎد واﺑﺘﺰاز ﺑﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ورﺷﺎ ،ﻓﻴﻘﺘﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻨﺴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻌﻬﻢ.

Cbc

ﻛﻠﺒﺶ 3

ﺑﺪل اﻟﺤﺪوﺗﺔ
ﺗﻼﺗﺔ

اﺑﻦ أﺻﻮل

ON TV

CBC

وﻟﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻳﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣ ـﻤــﺪوح ،اﻧـﺠــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺪم ،ﻫـﺒــﺔ ﻣ ـﺠــﺪي ،ﻣــﻲ ﻋﻤﺮ،
ﻛــﺮﻳــﻢ ﻋـﻔـﻴـﻔــﻲ ،وﺻ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﻄــﻮﺧــﻲ ،وﻣ ــﻦ إﺧ ــﺮاج
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ.

ُ ّ
ﺣﺪوﺗﺔ ﻣﺮة

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻏﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﺮازق،
أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻮت ،ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﺳﻤﺎح
اﻟﺴﻌﻴﺪ ،أﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎم وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑــﻮ زﻫــﺮة،
وﻣﻦ اﺧﺮاج ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ اﺣﻤﺪ.

ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ

Cbc

ً
ﺗﺪور اﻻﺣﺪاث ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﺷﺮف وﺻﺪﻳﻘﻪ ادﻫﻢ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﺎن رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ ﻣﻌﺎ ،ﻟﻜﻦ
ادﻫﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺻﺎﺑﺔ اﺷﺮف ﺑﺸﻠﻞ وﻋﺪم ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت وﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
ً
ﻣﻌﺎ ،إﻟﻰ ان ﻳﻌﻮد اﺷﺮف ﻟﻴﺘﺼﻞ ﺑﺄدﻫﻢ وﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺠﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻔﻲ ،ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ً
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوﻓﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻣﺤﻪ إذ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻋﺎدة ﻧﺠﻠﻪ اﻟﺸﺎب ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺪﻣﺎت وﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﻘﺼﺔ :ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺸﺎب اﻟﺼﻌﻴﺪي ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ ،وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ً
ً
إﺗﻘﺎن ﻋﻤﻠﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،راﻓـﻀــﺎ إﻋﻄﺎء ﻫﻢ دروﺳــﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ
ً
اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺴﺎﺋﻖ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﺤﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ
ً
ﺑﻮﺟﻮد ﺿﺎﺣﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺻﺮاﻋﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻮرط ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة
اﻟﻤﺨﺪرات ،ﺑﻮﻗﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .وﻳﻤﺰج اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
واﻟﺪراﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﺴﻘﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل ُﻣ ّﺮة ،اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار
ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻃﺮق ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺠﺤﻴﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺮر ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻛﻴﻒ
ﺗﻘﺮر ﻣﺮة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺳﺮﺗﻬﺎ وﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻋﺪاﺋﻬﺎ.

اﺑﻦ أﺻﻮل

وﻟﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ

Dmc

ﻟﻤﺲ أﻛﺘﺎف

ﻵﺧﺮ ﻧﻔﺲ

ON TV

ﺗﺄﻟﻳــﻒ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺑــﻮزﻳــﺪ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺣﻤﺎدة ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل ﻫﺸﺎم ﺗﻤﺎم أﺑﻮ اﻟﺪﻫﺐ ،ﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻫ ــﻼل ،أﻳـﺘــﻦ ﻋــﺎﻣــﺮ ،ﻋـﻤــﺎد رﺷـ ــﺎد ،إﻳ ـﻨــﺎس ﻛــﺎﻣــﻞ ،واﻟﻨﺸﺎط ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪاﺧﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ،ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻷﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻼﺑﺔ
ﺳﻮزان ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ،وأﺣﻤﺪ ﺣﻼوة ،وﻣﻦ إﺧﺮاج :واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ،وﻫــﻮ اﺑــﻦ ﺑﻠﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ واﻟــﺪﺗــﻪ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ،
واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ واﻟﺪه اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﺠﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻏﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﻴﺮ.
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺎﻧﻲ ﺳﺮﺣﺎن ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل،
ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ،ﺣﻨﺎن ﻣﻄﺎوع ،دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
اﻳـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ــﻲ ،ﻛـ ــﺮم ﺟ ـﺒ ــﺮ ،ﻛ ــﺎروﻟ ـﻴ ــﻦ ﺧـﻠـﻴــﻞ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ ،وﺧﺎﻟﺪ ﻛﻤﺎل ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺒﺎوي.

ﺑﺪل اﻟﺤﺪوﺗﺔ ﺗﻼﺗﺔ

زﻟﺰال

ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳـﻴــﺪ ﺑـﺸـﻴــﺮ ،وﺑـﻄــﻮﻟــﺔ :ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣــﺮﻳــﻢ ﺣـﺴــﻦ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑــﻦ اﺣـﻤــﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ رزق ،وﻧﺠﻼء ﺑﺪر ،وﻣﻦ إﺧﺮاج اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ.

ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺳﻠﻴﻢ اﻻﻧﺼﺎري ﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﺮ دوﻳﺪار ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة ،ﻳﺴﺮا
ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻷﻓﺎﻧﺘﻴﺘﺮ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺣﺎدﺛﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺳﻠﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري ﻓﻲ
ً
اﻟـ ـﻠ ــﻮزي ،ﻫــﺎﻟــﻪ ﻓ ــﺎﺧ ــﺮ ،دﻳ ـﻨ ــﺎ ،ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋـﻠــﻲ ﻣــﺎﻫــﺮ،
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﺻــﻮل ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺟــﺪا وﺗﻌﺮﺿﻪ
اﺣـﻤــﺪ اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ ،وﻋـﻤــﺮ اﻟـﺸـﻨــﺎوي ،وﻣــﻦ إﺧــﺮاج
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺛﻢ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ،وﻳﻈﻬﺮ
ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﻤﻲ.
اﻟﻠﻮاء ﺟﻼل ﺧﻄﺎب وﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﺬ ذو ﻫﻴﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة وأﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ،رﻏﻢ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻪ أﺣﺪ.
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺠﻴﺐ ،وأﻳﻤﻦ وﺗﺎر ،وﺑﻄﻮﻟﺔ :دﻧﻴﺎ
ﺗﺪور اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ اﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  3ﻗﺼﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻇﻬﻮر
ﺳﻤﻴﺮ ﻏــﺎﻧــﻢ ،ﺷﻴﻤﺎء ﺳـﻴــﻒ ،ﻋـﻤــﺮو وﻫـﺒــﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ
دﻧﻴﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ،وﻣﺪة ﻛﻞ ﻗﺼﺔ
اوﺗﺎﻛﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ،دﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ،
 10ﺣﻠﻘﺎت .وﺗﻈﻬﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ،وﺳﺎرة
ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﻔﺎوي.

ﻃﻠﻘﺔ ﺣﻆ

اﻟﺒﺮﻧﺴﻴﺴﺔ ﺑﻴﺴﻪ

أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻫﻮﺟﺎن

 MBCﻣﺼﺮ

اﻟﻨﻬﺎر
ﺻﺪى اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻨﺎس

ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم

٢٦
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ) ، (3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ز ن و

 1ى و ل ى و س ق ى ص ر
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ﺗﺎﻣﻴﻠﻴﻮن

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 -4ﻳﺤﺒﻪ – أﺷﺠﻊ )م(.
 -5ﻋـ ـ ـ ـ ــﺶ ﻃ ـ ـ ـ ــﺎ ﺋ ـ ـ ـ ــﺮ –
ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ )اﻟﻜﺮوان(.
 -6رﻣﺰ ﺟﺒﺮي – ﻳﻔﺮح
)ﻣﺒﻌﺜﺮة(.

 -7أرﺳ ــﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ )م( – اﻟﺮﻳﻖ.
 -10ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم.
ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ.
 -8ﻻ ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺬ ﻛـ ـ ــﺮون –
ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم.
 -9ﺣ ــﺮف ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ –

9

 -1ﻣﻠﻚ روﻣﺎﻧﻲ.
 - 2أ و ل ر ﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ
ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.ﺷﺠﻌﺎ ﻋﻨﺪ 2
 -3أﺳﺮع –
اﻟﺤﺮب.
ﺷﺠﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻠﺘﻒ 3
-4
– ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـ
واﻟﺰراﻋﺔ.ﻤ ــﺔ اﻷﻏ ـ ــﺬﻳ ـ ــﺔ 4
-5
ﻋﺠﻨﺖ – ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ 5
– ﺑﺸﺮ.
 ) -6ال (....ا ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮ
ﻣﻦ 6
اﻟﻤﻌﻈﻢ – ﺳﺎﻓﺮ –
أﺟﻠﻲ.ـﻴـ ــﺪة – اﻟ ـﻐ ـﻨــﺎء 7
 -7ﺳ ـ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
)م(.ﻌـﺜــﺮة( – 8
 -8ﺳـﻤــﻮ )ﻣـﺒـ
آﻻء )م(.
ال (....ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ 9
) -9
ﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮا
ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ.ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ )م( – 10
 -10ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻲ –
ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ.
ﻗﺎﺳﻲ.
 -2ﺗﻨﻈﻴﻢ )م( – ﺛﻠﺜﺎ
ً
)ﻧﺒﺄ(.
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
 -3ﻣﺘﺜﺎﻗﻞ )م( – ﻧﻌﺎس
 -1ﻛـ ـ ـ ــﻒ – ا ﻟـ ـﺤـ ـﻠ ــﻒ )م(.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

tawabil@aljarida●com

5

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﺨــﻮض ﺗ ـﺠــﺎرب ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﺗﻨﻘﻠﻚ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﺣﺒﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ّ
ﻳﺤﺒﻚ اﻵﺧﺮ
ً
أﻧﺎﻧﻴﺎ.
وﻻ ﺗﻜﻦ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺨﺘﺎر ﻗﻠﺒﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺎح
ً
ّ
إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺪأ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ5. :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﻨﺤﺼﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﺑﻤﺘﻌﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﻲ
واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺤﺎول ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻜﻤﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ّ
ﺑﺠﺪﻳﺔ.
ً
ّ
ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ً
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ا ﻟـﻤـﺘــﻮار ﺛــﺔ وﺗﻨﻔﺘﺢ
ﺣﻮﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ10. :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـ ـﻘ ــﺪرات ﻫــﺎﺋ ـﻠــﺔ وﺗ ــﻮاﻛ ــﺐ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺑﻤﻬﺎرة وﺣﻨﻜﺔ.
ً
ّ
ّ
اﻟﺠﺪ اﻟﺬي
اﻟﺤﺐ ﺑﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﻣــﺰاح ﻣﻊ
ﻳﺼﻞ ﺑﻜﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺪف.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﺮﺟﻚ ﻣﺮاوﺣﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ
ً
ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ11. :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ﺧﻴﺎراﺗﻚ ﻓﺄﻳﻦ ﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ؟
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻣﺸﺎﻋﺮك اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺒﺼﺮ اﻟﻨﻮر
ّ ً
ﻣﺪة.
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻧﺰواء
ً
ّ
اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻳـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻔـﻠــﻚ إﻟ ـﻴــﻚ اﻟ ـﺘ ــﺮوي
واﻟﻔﻄﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ6. :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻜﻨﻬﺎ إﺷﺎﻋﺎت ﻣﻐﺮﺿﺔ.
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﺨ ــﺬ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻌﻮد ا ﻟــﻮ ﺿــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ14. :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻣﻬﻤﺎ أﻋﺎﻗﺘﻚ اﻟﻈﺮوف
وواﻇﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﺘﻬﺎدك.
ً
ّ
اﻟﺤﺐ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث أﻓﻘﺪﺗﻚ ﺣﺮارة
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺎد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺘﺰول.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ8. :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ﺗﺤﺮك إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﺮﺟﻚ ﻳﺠﻌﻠﻚ
ﻣﺤﻂ اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ً
ﻏﺮاﻣﻴﺔ ّ
ّ
ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺟﺪا ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺠﺮﺑﺔ
ً
ﻟﻢ ﺗﺪوم ﻃﻮﻳﻼ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺰدﻫﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻴﺸﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ7. :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :إذا ﺳ ــﺎد ﻧ ـﻘــﺎش ﺣ ــﺎم ﺑـﻴــﻦ زﻣــﻼء
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻗﻠﻴﻼ.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﺠ ــﺪان ﻣ ـ ًـﻌ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل
ّ
وﺗﺆﺳﺴﺎن ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺟﺢ.
ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻜﻤﺎ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﺳﺘﺸﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺄي
وﻋﻜﺔ وﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻧﻔﺴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ2. :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻚ ّ
ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻌﺾ
اﻷﻫﺪاف وﺗﻨﺠﺰ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ﻗﺮﻳﺐ
ﺷﺨﺺ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ
ٍ
ً
إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ.
ﻣﻨﻚ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺮك
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻌﺮف اﻧﻌﻄﺎﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﻃ ـﻠ ـﻌــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ18. :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :أﻧ ـ ــﺖ ﻟ ـﺴ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﺿـﻌـﻴــﻒ
ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إرادﺗﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﺨﻄﻴﺎن اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻬﻮاﺟﺲ
اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻜﻤﺎ وﺗﻨﻄﻠﻘﺎن ﺑﻜﻞ أﻣﻞ.
ً
ّ
اﻟﺘﺮوي وﻋﺪم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻴﻚ
ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ12. :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺒﺬل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة
وﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺨــﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
ﻛﺴﺐ ّ
ود ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ً
ّ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﻳ ـ ـﺤـ ــﺮرك اﻟ ـﻔ ـﻠ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻴ ــﻮده
وﺷﺮوﻃﻪ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺮاﺣﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ9. :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ّ
ً
ﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ :ﻳـ ـﺘـ ــﺪﺧ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺴ ــﺎرﻗ ـﻴ ــﻦ
ّ
واﻟﺪﺟﺎﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓﻠﺘﺖ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻳﺪك.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﺣ ـ ــﺎذر ﻛ ــﻲ ﻻ ﺗ ـﺠ ــﺮح أﺣــﺪ
ﺑﻜﻼﻣﻚ أو ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎش.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ4. :

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺧﺰﻋﻞ اﻟﻘﻔﺎص :ﺗﻜﺮﻳﻢ »ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف« ﻣﻔﺎﺟﺄة أﺳﻌﺪﺗﻨﻲ
اﻟﺪوﻳﺶ رﻋﻰ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ رﻓﺎق درﺑﻪ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺷﻬﺎدات زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ
واﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺧﺰﻋﻞ
اﻟﻘﻔﺎص ﻓﻲ »ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.

اﻟﻘﻔﺎص أﺣﺪ
اﻟﺮواد اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺪوﻳﺶ

ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
اﻟﻮﻓﺎء واﻻﺧﻼص ،أﻗﺎم ﻓﻨﺎﻧﻮ
"ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ" ﺣﻔﻞ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺧﺰﻋﻞ اﻟﻘﻔﺎص،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﻮن د .ﺑﺪر اﻟﺪوﻳﺶ.
وﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،ﻗ ــﺎل
د .اﻟﺪوﻳﺶ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺳـ ــﺎﻣـ ــﻲ ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ،إن
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻔـ ــﺎص ﻫ ـ ــﻮ أﺣ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺮواد
اﻟﺒﺎرزﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻘ ـﻔ ــﺎص ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮواد
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا وأن ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﺤﺖ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻘـﻔــﺎص
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻞ واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ،
وﺷﻜﺮ "ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ"
واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة.
ﺑـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ
ﺑـﻴــﺖ اﻟ ـﺨــﺰف اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ دﻳﻤﺔ
اﻟﻘﺮﻳﻨﻲ" :ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﺑــﺎﺧ ـﺘــﻼف اﻷﻟ ـ ــﻮان،
ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻓـ ـﻨ ــﺎن أﺻـ ـﻴ ــﻞ ﻧـﺤــﺖ
اﻟﺼﺒﺮ ﺑــﺎﻹﺑــﺪاع ،وﻛــﺎن ﻓﺨﺮا
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺪأ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﺄﻧﺠﺰ ،وﻣــﺎ زال
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ:
"ﺳـﻌــﺎدﺗـﻨــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑﺠﻬﻮدﻛﻢ
وﺗ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻜــﻢ وﺗـﻠـﺒـﻴـﺘـﻜــﻢ ﻫــﺬه
اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮة ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ اﺳ ـ ــﻢ ﻻﻣ ــﻊ

اﻟﻘﻔﺎص ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ
وﻧﺠﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ واﻟﻨﺤﺖ
اﻟﻔﻨﺎن ﺧﺰﻋﻞ اﻟﻘﻔﺎص".

ﺷﻬﺎدات
وﻗﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺷﻬﺎدات
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻔ ــﺎص ،وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﻣــﻊ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟـﻘــﺪﻳــﺮ ﺳــﺎﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟــﺬي ﻋﺒﺮ ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ ،وﻗـ ــﺎل إن اﻟ ـﻘ ـﻔــﺎص ﻫﻮ
ﻓـ ـ ـﻨ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎﺻـ ــﺮﻧـ ــﻲ وﻋـ ــﺎﺻـ ــﺮﺗـ ــﻪ،
واﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ،
وﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺷﻬﺎدﺗﻪ
ﺑ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺮوﺣـ ــﺔ ﻛـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻖ ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ
وﻛﻨﺤﺎت واﻛﺒﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻠﺤﻈﺎت
واﻷﻳﺎم واﻟﺴﻨﻮات.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺳـ ــﺎﻣـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ أن

اﻟﻘﻔﺎص أﺛﺮى اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ أﺣﺪ أﻋﻤﺪﺗﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﺛــﺮﻳــﺎ اﻟﺒﻘﺼﻤﻲ إن اﻟـﻘـﻔــﺎص ﻫﻮ
ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ اﻟ ـ ــﺮواد اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺎن
ﻟ ـﻬ ــﻢ اﻻﺛ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﺎﺗﺎ
وﺧﺰاﻓﺎ وﻓﻨﺎﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ورﺳﺎﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﻗﺼﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا،
وأﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻗــﺮاء ة إﻧﺘﺎﺟﻪ
اﻷدﺑﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ أن ﻳﺮى اﻟﻨﻮر ﻓﻲ
ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺒﻘﺼﻤﻲ" :اﻟﻘﻔﺎص
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،وأﻧــﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ
أرﺷﺤﻪ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ".

أﻣﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﻓﻮاز اﻟﺪوﻳﺶ ﻓﻘﺎل
إن اﻟ ـﻘ ـﻔ ــﺎص أﻋـ ـﻄ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺎﺗــﻪ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ "ﻧ ـﺤــﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺰاﻓ ـﻴ ــﻦ واﻛ ـﺒ ـﻨ ــﺎ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﺎﻟﻘﻔﺎص ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄي ﻧﺼﻴﺤﺔ ،واﻟﻴﻮم ﻧﻘﻒ
ﻛﻠﻨﺎ ﺷﻜﺮا وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻔﺎص".

» ذاﻛﺮة ﻣﻦ ﻃﻴﻦ«
أﻋﺪ "ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺰف" ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان
"ذاﻛــﺮة ﻣﻦ ﻃﻴﻦ" ،وﻫﻮ ﻣﻦ إﺧﺮاج
ﻳﺤﻴﻰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،وﻓـﻜــﺮة وإﻋ ــﺪاد
دﻳﻤﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﻲ ،وﻗﺪم ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻦ
ﺣﻴﺎة وﻣﺴﻴﺮة وذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻘﻔﺎص
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدات ﻣــﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﻮض ،ود .ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮ.
وﻣﻦ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ أن اﻟﻘﻔﺎص
وﺟ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ واﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﻣــﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺮاﺣﻠﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎن،
وﻋﻴﺴﻰ ﺻﻘﺮ ،وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ،1964
ﺣﺼﻞ اﻟﻘﻔﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟ ـﻔــﻦ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺑــﺎﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ ،واﺳـﺘـﻜـﻤــﺎﻻ ﻟﻄﻤﻮﺣﻪ
ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن ﻓــﻲ
وﻻﻳﺔ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ
ﻣــﻦ وزارة اﻹﻋـ ــﻼم .وﺑـﻴــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ
أن اﻟـ ـﻘـ ـﻔ ــﺎص أﻧـ ـﺘ ــﺞ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل وﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ

اﻟﻤﻌﺎرض داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻫﺪاء
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺷﺮﻳﻔﺔ دﺷﺘﻲ وﻣــﻦ إﻋــﺪاد اﻟﻔﻨﺎن
اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﻲ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻮض ،وﻫــﻮ
ﻛﺘﻴﺐ ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﻴﺎن وﻣﺸﺮف ،وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺮف ،وﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻘـﻔــﺎص اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،وﻳـﻬــﺪف
إﻟﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ .وأﻳـﻀــﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ أﺳــﺮة
" ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﺨ ــﺰف اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ" اﻟ ــﺪرع
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ،وﻗــﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟـﻬــﺪاﻳــﺎ اﻟـﺘــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮا
وﺣﺒﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﻘﻔﺎص.

ﺷﻬﺎب ﺣﺎﺟﻴﻪ :أراﻫﻦ ﻋﻠﻰ »ﺣﺪود اﻟﺸﺮ« و»ﻣﺎ أدراك ﻣﺎ أﻣﻲ«

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ﺷﺒﻜﺔ  TBSﺗﻠﻐﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »«Wrecked

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺒﻜﺔ  TBSإﻟﻐﺎء
ﻣﺴﻠﺴﻞ  ،WRECKEDﺑﻌﺪ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ.
واﳌﺴﻠﺴﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻟﻲ ﻣﺎﻛﻲ،
آﺻﻒ ﻋﻠﻲ ،ﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻛﺎ،
ﺑﺮوك دﻳﻠﻤﺎن ،ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ
ﻟﻮي ،رﻳﺲ دارﺑﻲ ،ووﻳﻞ
ﺟﺮﻳﻨﺒﺮغ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻀﻴﻮف روب ﻛﻮرددري،
ﻳﻮﺟﲔ ﻛﻮردﻳﺮو ،ﺟﻮﻧﻮ
روﺑﺮﺗﺲ ،ﻛﺎران ﺳﻮﻧﻲ،
راﺷﻴﻞ ﻫﺎوس ،روﺑﺮت ﺑﻴﻜﺮ،
ووﻳﻞ ﻫﺎﻳﻨﺰ.
ﻳﺪور اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻮا
ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻬﺠﻮرة ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة ،وﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﻴﺮ ،وﺟﺪ ﻫﺆﻻء
اﳌﻬﺮﺑﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻏﺎرﻗﲔ ﻓﻲ
ﺟﺰﻳﺮة اﳌﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ،
ﺣﻴﺚ أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ اﳌﻮت
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ روﻳﺎل ﻛﺎﺑﻞ.
وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ WRECKED
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠٫٣٢
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﲔ  ١٨و٤٩
و ٨٤٦٠٠٠ﻣﺸﺎﻫﺪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﳌﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٩و ١٦ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ ﻳﻬﺮب ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ

ّ
ﺻﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻻ ﺗﻜﺬب« ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺮ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﺻﺎدﻣﺔ
•

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ دراﻣ ــﻲ ﺗﻘﻊ أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻓــﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ وآﺧﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،أﻣﻀﻲ اﻟﻔﻨﺎن ﺷﻬﺎب ﺣﺎﺟﻴﻪ وﻗﺘﻪ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻳـﺼــﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣﺪود اﻟﺸﺮ" ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ ،وأﺧﺮى
ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ إﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "وﻣﺎ أدراك
ﻣﺎ أﻣﻲ" ...ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺗﺤﺪث إﻟﻰ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺪه وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
"ﻻ ﺗ ـﻜــﺬب" ،اﻟ ــﺬي ﺻ ــﻮر ﺟ ــﺰء ا ﻣـﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺟﺰءا ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻫﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺎل ﺷﻬﺎب" :ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻈﻮﻇﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣــﺪود اﻟﺸﺮ" ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻤﻲ ،وإﺧــﺮاج أﺣﻤﺪ دﻋﻴﺒﺲ ،وﺷــﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﻤﻲ،
واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح ،وﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻷﻣﻴﺮ ،وﻣﻴﺲ ﻛﻤﺮ ،وﺷﻴﻤﺎء
ﻋ ـﻠــﻲ ،وﻫ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﺪري ،وﻫ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ،وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋــﺎﺷــﻮر،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻨـﺼــﺎر ،وﻓﻬﺪ ﺑــﺎﺳــﻢ ،وﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.

إﻃﻼﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳﻀﻴﻒ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ" :أﺟﺴﺪ دورا ﺟﺪﻳﺪا أﺗﻤﻨﻰ
أن ﻳﻨﺎل إﻋﺠﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻓﻲ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻟﻜﻦ أﻋﺪﻛﻢ ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا رﻫﺎﻧﻲ داﺋﻤﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺘﻨﻮع ،ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ
ً
اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮز
دور اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
واﺳـﺘـﻄــﺮد ﻋــﻦ اﻟـﻔـﻜــﺮة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ" :واﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻋﻤﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ
اﻟﺴﻔﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ وارﺗﺒﺎط اﻵﺑﺎء ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ دول أﺧﺮى ،وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻄﻮط دراﻣﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮة".

ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة
أﻣــﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧــﻼل "وﻣﺎ
أدراك ﻣﺎ أﻣﻲ" ،ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ إﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،وﻳﻘﻮل ﺷﻬﺎب ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ" :ﻣﺴﻠﺴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻄﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﻻ
أﺑﺎﻟﻎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﻮل اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮ ﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ
واﺣــﺪة وﻫﻤﻨﺎ واﺣــﺪ ،واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ أﺗﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﺳﺒﺎق دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن ،وﻛﺘﺐ
اﺣ ــﺪاث اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻟــﺪوﺣــﺎن وأﺧــﺮﺟــﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﻠﻴﺒﻲ ،و

ﻳﺠﻤﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺠﻤﺔ إﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ،
وﻫﻴﺎ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻔﻲ ،وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي ،وﻫﻨﺎدي
اﻟﻜﻨﺪري ،وﺷﻴﻼء ﺳﺒﺖ ،وﻓﻬﺪ ﺑﺎﺳﻢ ،وﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎس ،وﻧﻮر
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ،وروان اﻟﻌﻠﻲ ،وﺷﻬﺎب ﺣﺠﻴﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد،
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ورﻧﺪا اﻟﺤﺎج.
ً
وأﺧﻴﺮا ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻬﺎب ﻋﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﻻ ﺗﻜﺬب" ،واﻟﺬي ﺻﻮره ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻗﺎل ان ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻒ ﺻـ ــﺎدﻣـ ــﺔ ﻣـ ــﺮ ﺑـﻬــﺎ
ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﺳﻮف
ﻳ ـﺸــﺎﻫــﺪﻫــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻋﻨﺪ ﻋﺮض اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ .atv

زواش ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻦ
وﻻدة واﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ
أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺆرخ ﻋﺒﺎس
زواش ﻣ ـﺤــﺎ ﺿــﺮة ﻋــﻦ
"وﻻدة واﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻷرﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮاﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﻌـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﻰ-
اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ"،
ﺿ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ا ﻟـ24
ﻟﺪار اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻗ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮة
وأدار ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎش
أ .ﺑـ ـ ـ ــﺪر ا ﻟـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺠ ــﺎن،
رﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻷﺻﺪﻗﺎء
اﻟﺪار ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ُﻳ ـ ـ ــﺬ ﻛ ـ ـ ــﺮ أ ن ز و ا ش
ﻣ ـ ـ ـ ــﺆرخ وﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﺺ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ــﺦ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮق
اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮون
اﻟــﻮﺳـﻄــﻰ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻫﻮ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ــﻶﺛـ ـ ــﺎر
واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ أﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث
إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻘﺮه اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ﻟ ـ ــﺪار اﻵﺛـ ــﺎر
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ،
ﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات
وﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوات وﺣـ ـ ـﻔ ـ ــﻼت
ﺗﺮاﺛﻴﺔ.

ﺷﻬﺎب ﺣﺎﺟﻴﻪ

ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻣﻬﻀﻮم ﺣﻘﻪ وﻳﻌﺎﻧﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ »ﻣﺎذا ﻟﻮ؟«

اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻧﺠﻮم »ﻣﺎذا ﻟﻮ؟«
ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻐﺎﻣﺮة
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﻣﺎذا ﻟﻮ؟" ﻟﻠﻌﺮض
ﻋﻠﻰ "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ".
وﺻ ـ ــﺮح اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺎب "أﺟ ـﺴ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻣ ـ ـ ــﺎذا ﻟ ـ ــﻮ؟ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ ،وﻫ ـ ــﻮ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ
ﻣﻬﻀﻮم ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﺴﻴﺮﺗﻪ وﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ذاﺗﻪ".
واﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮد اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﻲ" :اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺎب ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وإﺧــﺮاج اﻟﻔﻨﺎن
ﺣﺴﻴﻦ دﺷـﺘــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟﻰ
رﺻﻴﺪ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﺣـﻴــﺚ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟـﺒـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﻮدة اﻟﺘﻲ

ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻲ واﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮي ﻟ ــﻼﺣ ــﺪاث
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪد ﺑﺎرز ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،ﻣﻨﻬﻢ
ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ وﻣﻨﺬر رﻳﺎﺣﻨﺔ واﺳﻴﻞ ﻋﻤﺮان وروان
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي واﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎوي وﺷ ــﺎﻳ ــﻊ اﻟـﺸــﺎﻳــﻊ
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ وﻋـﻠــﻲ ﺷـﺸـﺘــﺮي ،وﻛــﻢ آﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻄﻮن ﺷﺨﻮص واﺣﺪاث ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ".
وأ ﺷ ــﺎر إ ﻟــﻰ أن "اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣـﻴــﻼدا ﻣﺘﺠﺪدا أﺗﻄﻠﻊ إﻟــﻰ أن
ﻳﻘﻮد ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ وﻣﺴﻴﺮﺗﻲ اﻟﻰ آﻓﺎق أﺑﻌﺪ وأرﺣﺐ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ".

رﺻﺪت ﻋﺪﺳﺎت اﳌﺼﻮرﻳﻦ
اﻟﻨﺠﻢ ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ
ﻣﺘﺨﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﺸﺘﺮي ﻛﻮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة
ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺤﺎل ،وﻳﺒﺪو أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ
أﺣﺪ ،أو ﺗﺮﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺼﻮرﻳﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
دﻓﻌﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ رأﺳﻪ ﺑـ"ﻛﺎب"،
إﻻ أن اﳌﺼﻮرﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ورﺻﺪه
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮاﺗﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ دي
ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ وﻧﻈﻴﺮه ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ
ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ONCE UPON
A TIME IN HOLLYWOOD
،A
اﳌﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ  ٢٦ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﳌﻘﺒﻞ .وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺠﺴﺪ
دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ وﺑﻴﺖ ،أدوار
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻘﺮﺑﲔ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻧﺠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻟﺠﻌﻞ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم أﻓﻀﻞ.

ﻓﻴﻔﺮو أوﺷﻚ أن ﻳﻨﻬﻲ
»«The Lion King

ﻧﺸﺮ اﳌﺨﺮج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن
ﻓﻴﻔﺮو ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ"إﻧﺴﺘﻐﺮام" ﻣﻦ
ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮ "THE LION
 ،"KINGﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ وﻫﻮ
ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ
اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻪ
ﺗﺠﺎرﻳﺎ.
ﱠ
وﻋﻠﻖ ﻓﻴﻔﺮو ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻠﻌﺐ
اﻟﺪراﻣﺰ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ" ،ﱠ
ووﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺎﻧﺰ
زﻳﻤﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﻟﺬي
ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻔﺮو ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﺣﺪ
ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎت "دﻳﺰﻧﻲ"
اﻟﻜﺎرﺗﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ واﻗﻌﻲ،
وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻴﻠﻢ "THE
 "JUNGLE BOOKﻋﺎم ،٢٠١٦
اﻟﺬي ﺣﻘﻖ إﻳﺮادات ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﺗﺨﻄﺖ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ ٩٠٠ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻷوﺳﻜﺎر ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺆﺛﺮات
ﺑﺼﺮﻳﺔ.
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دوﻟﻴﺎت
ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺼﻴﺮ »ﺧﻠﻴﻔﺔ داﻋﺶ« ﺑﻴﻦ »رﺷﺎش ﺑﻦ ﻻدن« و»ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺰرﻗﺎوي« ورﺳﺎﺋﻠﻪ ﺗﻨﺬر ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﺟﻤﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋﺶ« ﺑﺈﻗﺮاره ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
زﻋﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ وﺗﻔﻜﻚ
اﻟﻌﺮاق
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ً
واﻟﺸﺎم« ﻛﻜﻴﺎن ،اﻧﺘﻘﻞ رﺳﻤﻴﺎ
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮي ،وﺷﻦ
اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻌﺔ واﻟﺨﺎﻃﻔﺔ
واﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ.

أﺛ ــﺎر اﻟـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟـﻤـﺼــﻮر ﻟﺰﻋﻴﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي،
وﻫﻮ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  5ﺳﻨﻮات،
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ  2014ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﺴﺠﺪ »اﻟﻨﻮري« ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ
اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎم »دوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺨــﻼﻓــﺔ«،
وﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ »ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«،
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.
وأﺟـﻤــﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺈﻗﺮاره ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن زﻋﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ وﺗﻔﻜﻚ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق واﻟـ ـﺸ ــﺎم«
ً
ﻛﻜﻴﺎن ،اﻧﺘﻘﻞ رﺳﻤﻴﺎ إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮي،
وﺷﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻌﺔ واﻟﺨﺎﻃﻔﺔ
واﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ.
وﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻫﺠﻤﺎت
ﺳــﺮﻳــﻼﻧـﻜــﺎ ،ﻛ ــﺄن اﻟ ـﺒ ـﻐــﺪادي ﻳﺒﻌﺚ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ،أن »داﻋﺶ« اﻟﺬي
ﺣﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻗﺪ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﻳـﺠــﺎد ﻣــﻮاﻃــﺊ ﻗــﺪم ﻓﻲ
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻓــﻲ آﺳﻴﺎ ،واﻧــﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم
ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻀﺮﺑﺎت »إرﻫﺎﻳﻴﺔ«
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟـﺘــﻲ ﻓــﺎﺟــﺄت اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ أﺣﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.

ﺑﻦ ﻻدن أم اﻟﺰرﻗﺎوي؟
وﺷـﺒــﻪ ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻳـﻤــﺮ ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻐ ــﺪادي ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪا ﺑﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﺴﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟـﻤـﺼــﻮر واﻟــﺮﺷــﺎش
اﻟﻜﻼﺷﻴﻨﻜﻮف اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣﺴﻨﺪا
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ وراءه ،ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﻘﺎﻋﺪة«
أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﻮارى ﻋﻦ
اﻷﻧ ـ ـﻈـ ــﺎر وﺻـ ـ ــﺎر ﻳ ــﻮﺟ ــﻪ أﻧـ ـﺼ ــﺎره
ﺑﺄﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺎدرة ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ
ﺑﻤﻘﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺒﻐﺪادي،
أﺷ ــﺎر ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن اﻟــﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺷﻬﻴﺮ
أﺻ ـ ـ ـ ــﺪره زﻋـ ـﻴ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ »اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق« أﺑﻮﻣﺼﻌﺐ
اﻟﺰرﻗﺎوي ﻓﻲ  25أﺑﺮﻳﻞ  2006ﻗﺒﻞ 6
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻠﻪ.

اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺆﻛﺪ أن
اﻟﺤﺮب ﺿﺪ »داﻋﺶ«
ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻗﻴﺎداﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

وﺑ ـﻌ ــﺪ »اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺔ« ﻓﻲ
ﻇـ ـﻬ ــﻮره اﻷول ،ﺧ ـ ــﺮج اﻟ ـﺒ ـﻐ ــﺪادي
ﺑﺤﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وأﺣ ــﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
ً
أﺑ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻔ ــﺮات ،ﻣــﺮﺗــﺪﻳــﺎ ﻓ ــﻮق ﺛﻮﺑﻪ
»اﻟـﺠـﻌـﺒــﺔ« وﻫ ــﻲ ﻗﻤﻴﺺ ﻋﺴﻜﺮي
دون أﻛـ ـﻤ ــﺎم ﺗ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓ ـﻴــﻪ ﻣ ـﺨــﺎزن
اﻟﺮﺻﺎص.
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺨﻼﻓﺎ

ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ اﻟـﻤــﻮﺻـﻠـﻴــﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨــﻲ اﻟ ـﻘــﺪﻳــﻢ وﻣـﺴـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت
ﻟﺴﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮدات ﻛﻠﻤﺘﻪ
اﻷﺧﻴﺮة ،وإن ﻇﻬﺮت ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ ،إﻻ
أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺨﻞ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﺗـﺼـﻔــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻐ ــﺪادي ﻣـﻠـﻔــﺎت ورﻗـﻴــﺔ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺣــﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ،ﻋﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻇﻬﺮ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻠــﻒ ﺣ ـﻤــﻞ ﻋـ ـﻨ ــﻮان »وﻻﻳـ ــﺔ
اﻟﻴﻤﻦ« ،و»وﻻﻳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل« ،و»وﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز« ،وأﺧﻴﺮا »وﻻﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺮض رﺛــﺎﺋــﻪ ﻟـﻘـﻴــﺎداﺗــﻪ،
ﺗ ـﻌ ـﻤــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻐ ــﺪادي إﺑـ ـ ــﺮاز اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮع
ً
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻬﻢ .وﻛــﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻐــﺪادي ﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻬـﺠــﻮم اﻟـﻤـﻤـﻴــﺖ اﻟ ــﺬي وﻗــﻊ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺮاوﻳـ ــﺔ ﺟـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد،
وﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓــﻲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
وﻣــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻬﻢ ﻟـ ـ »ﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ« .ﻛ ـﻤــﺎ دﻋـ ــﺎ »اﻟـ ـﻠ ــﻪ إﻟــﻰ
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ أﺑــﻮاﻟــﻮﻟ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺮاوي«،
زﻋـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻓـ ــﻲ »اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاء
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى« وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻈـﻬــﺮ اﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻳــﻂ ﺻــﻮﺗــﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ،
أﺷ ــﺎد اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺸــﺪد ﺑﻬﺠﻤﺎت
ﺳ ــﺮﻳ ــﻼﻧ ـﻜ ــﺎ ،وﻫـ ـﺠ ــﻮم اﻟ ــﺰﻟ ـﻔ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻬ ــﺪا ﺑـﻬـﺠـﻤــﺎت
ﻣﻤﺜﺎﺛﻠﺔ.
وﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ
اﻟ ــﻰ ان »داﻋـ ــﺶ« ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﻳـﺠــﺎد
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺑﻨﻐﻼدش وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.
وذﻛـ ــﺮ ﻣـﺤـﻠـﻠــﻮن ﺑـﺘـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻻﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻗـﺒــﻞ ﺑﻀﻊ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،ﻳ ـﻘ ــﻮل ﻓ ـﻴــﻪ ان »داﻋ ـ ــﺶ«
ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﻣ ـﺘ ـﺴــﺎﺋ ـﻠ ـﻴــﻦ أﻳ ـ ــﻦ اﺻ ـﺒــﺢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻵن؟

ً
ّ
»داﻋﺶ« ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻧﻔﺠﺎرا ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش

ﺗﺒﻨﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷــﺎرع ﻣﺆد
إﻟﻰ ﺳﻮق ﻏﻮﻟﺴﺘﺎن ﻓﻲ دﻛﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أورد ﻣﻮﻗﻊ
»ﺳﺎﻳﺖ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻫﻮ أول اﻋﺘﺪاء ﻳﺘﺒﻨﺎه »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش
ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس  ،2017ﺣﻴﻦ ﻧﻔﺬ اﻋﺘﺪاءات ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ
ﺳﻴﻠﻬﻴﺖ ﺑﺸﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻓﻲ
اﻧﻔﺠﺎر وﻗﻊ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻫﻢ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
»ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ« ،وﺣﺪة اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻮات
ﺑﻨﻐﻼدش ،ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ اﻹﺛﻨﻴﻦ ـ اﻟﺜﻼﺛﺎء،
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻴﻼ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﻏﺮب دﻛﺎ
ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺒﺄ ﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
وﻋـ ـ ــﺰزت ﺑ ـﻨ ـﻐ ــﻼدش اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻌــﺪ

اﻋـﺘــﺪاءات ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ اﻟﺘﻲ أوﻗﻌﺖ  253ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ
 21أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﺛـﻨــﺎء اﺣـﺘـﻔــﺎل اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺑـﻌﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ أﻧﻬﺎ أوﻗﻔﺖ،
أﻣﺲ اﻷول ،أﺣﺪ أﺗﺒﺎع ّ
»ﻣﺮوع ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ« اﻟﻤﺘﻄﺮف
زﻫﺮان ﻫﺎﺷﻢ ،اﻟﺬي ﺧﻄﻂ ﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻔﺼﺢ وﺑﺎﻳﻊ
»داﻋﺶ« ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺪاء ﻓﻲ
ﻛﻴﺮاﻻ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻬﻨﺪ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ذﻛ ــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ
ﺟﻮرﻧﺎل« ،أﻣﺲ ،أن أﺣﺪ ﻣﻨﻔﺬي ﻫﺠﻤﺎت ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
وﻳﺪﻋﻰ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﺪرب ﻓﻲ ﺻﻔﻮف »داﻋﺶ« ﻋﺎم
.2014
)دﻛﺎ ،ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ  -وﻛﺎﻻت(

ﻋـ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات
إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﺗﻌﻬﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﺎم اﻷﺳﻮد ،ورأى
أن ﻗـ ــﺮار واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ،اﻟـ ــﺬي ﻳـﻬــﺪف
إﻟــﻰ ﺗﺼﻔﻴﺮ ﺻ ــﺎدرات ﻃﻬﺮان ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ،ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
وﻗﺎل روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
أﻣ ــﺎم ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺎل أﻣ ــﺲ» :ﻓــﻲ
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻴﺮى اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ«.
وأﺿﺎف» :ﺻﺎدرات إﻳﺮان ﻻ ﺗﺘﻢ
ﻋـﺒــﺮ ﻃــﺮﻳــﻖ واﺣ ــﺪ ،ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ  6ﻃــﺮق
أﺧﺮى ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق«.
ودون إ ﻋـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـ ــﺰ ﻳ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ

اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ ﺣ ـ ــﻮل ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻄ ــﺮق،
وﺻــﻒ روﺣــﺎﻧــﻲ اﻟـﻘــﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪم ﺗـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻹﻋ ـ ـﻔـ ــﺎء
اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻌﻤﻼء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
ﺑﺄﻧﻪ »ﺧﺎﻃﺊ« .وأﻛﺪ أن ﻃﻬﺮان »ﻟﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ُﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
ورﻏ ــﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ روﺣــﺎﻧــﻲ أن ﺑﻴﻊ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻜﺜﻔﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،وﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﻔــﻂ
ً
ً
ً
واﻟﻐﺎز ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺪرا ﻛﺒﻴﺮا
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
إﻳــﺮان ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗــﺎل» :إن اﻟﻬﺪف اﻷول
ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ
ﺿﺪ إﻳﺮان ﻫﻮ ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﺋﺪﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ«.
وﺷ ــﺪد روﺣــﺎﻧــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺑ ــﻼده أزﻣ ــﺔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺣ ــﺎدة ﻣﻊ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ً
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ٢١:ﻗﺘﻴﻼ ﺑﻬﺠﻮم
ﻟـ »ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام«

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻟﻸردن ﺑـ  ٣٢٩ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ّ
وﻗﻊ اﻷردن واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أﻣﺲ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻘﺪم
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  329ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻌﺎم ،2018
واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ أردﻧﻲ إن
»وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻣﺎري ﻗﻌﻮار وﻣﺪﻳﺮ ﺑﻌﺜﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻴﻢ ﺑﺎرﻧﻬﺎرت
وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﺮش  3اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 329ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«.

ﺑﻦ راﺷﺪ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮب:
اﻹﻣﺎرات ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺑﻠﺪﻛﻢ
اﻟﺼﻠﻴﺐ وأﻣﺔ اﻹﺳﻼم ،وﻫﺬه ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑـﻬــﺎ ،وﻣﻌﻨﻰ ذﻟــﻚ أن ﻛﻞ
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺠــﺮي وﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
وﺳﻴﺮﻧﻼﻛﺎ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ،أي
اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت
اﻷﺧﺮى«.
وأﻛـ ــﺪ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﺳ ــﺎﻳ ــﺖ« ،اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓﻲ
ﺷــﺆون اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺸﺎم اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ،
أن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻫﻮ اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻗﺎل ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮ ،ﻣﻦ »ﻣﻴﺪل
اﻳـﺴــﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت« ،إﻧــﻪ »ﺷﺮﻳﻂ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻻول ﻟﻠﺒﻐﺪادي ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ
ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ،وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ وﻗــﺖ
ﺣ ــﺮج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺧﺮﺟﺖ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ«.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
»إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺤﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺤﻠﻞ ﺑﻴﺘﺮ
ﻧﺎﻧﻴﻨﺠﺎ ،إن اﻟ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻫﻮ
»رﻓــﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل

إﻇﻬﺎر أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣــﺎ زال ﻗــﻮﻳــﺎ ،وأﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ــﺰال زﻋﻴﻤﺎ
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﻮة«.
وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻔﺎء ،وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل اﻣ ـ ـ ــﺎرﻧ ـ ـ ــﺎث
اﻣ ـ ــﺎراﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻐ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺚ ﻓ ــﻲ
»اﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ـﺘــﻮت ﻓـ ــﻮر ﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﻚ
دﻳـ ــﺎﻟـ ــﻮغ« ،إن اﻟـ ـﻐ ــﺮض ﻣ ــﻦ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺒﻐﺪادي ﻫﻮ إﻇﻬﺎر أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻤﺮ »ﺑﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.
ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ،ﺳـﺘـﺘــﺮﻛــﺰ
اﻟﺠﻬﻮد »ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻌﺮاق« ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،رﻏﻢ وﺟﻮد
»ﺧﻼﻳﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ« ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت داﻣﻴﺔ.
أﻣ ــﺎ ﺗ ـﺸــﺎرﻟــﻲ وﻳ ـﻨ ـﺘــﺮ ،اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ
ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻐﺰ ﻛﻮﻟﻴﺪج ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،ﻓﻘﺎل
إن »اﻟ ـﺒ ـﻐ ــﺪادي ﻳــﺮﻳــﺪ أن ﻳــﺆﻛــﺪ أن
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻌﻮﻟﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق رﻏﻢ ﺧﺴﺎرة اﻷرض«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻟﻴﺴﺘﺮ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق،
أن ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ »ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن ﻣﺸﺮوع داﻋــﺶ ﻣﺎ زال
ً
ﺣـﻴــﺎ ﻓـﻘــﻂ ،ﺑــﻞ اﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻵن
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ أي وﻗـ ــﺖ ﻣ ـﻀــﻰ إﺑـ ــﺮاز

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ«.
وﻳ ـﻘــﻮل ﻟـﻴـﺴـﺘــﺮ» :ﻫ ـﻨــﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺣﻮل ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻐﺪادي،
وﻫــﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ .ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺪو
ً
ً
ﺑ ـﺤــﺎل ﺟ ـﻴــﺪة ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ وواﺛـ ـﻘ ــﺎ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻠﻴﺎ«.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻳ ـﻘــﻮل أﻳ ـﻤــﻦ ﺟ ــﻮاد
اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤــﻲ ،اﻟـﺨـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺮﻛــﺎت
اﻟـﺠـﻬــﺎدﻳــﺔ ،إن اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳ ــﺮد ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ
وﺻـﻔــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻐــﺪادي ﺑــﺄﻧــﻪ »اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ
اﻟﻐﺎﺋﺐ«.
وأﺿﺎف »ﻳﺤﺎول اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﻇﻬﺎر
أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
وأﻧﻪ ﻳﺪرك ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ورﺟ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠ ــﻮن أن ﻳ ـﻜ ــﻮن
اﻟـﺒـﻐــﺪادي ﻣﺨﺘﺒﺄ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ؛
اﻷوﻟ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة ﺑـﻴــﻦ ﺗﻠﻌﻔﺮ
وﺟـﺒــﺎل ﺳﻨﺠﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق وﻫﻲ
ً
اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻲ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺪادي ﺟﻨﻮب اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة.
ووﺳﻂ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺮاﻗﻲ

ودﻋﻮات ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻚ اﻟﺤﺪود
وﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺎق اي ﺧ ـﻄــﻮة ﻟـ
»داﻋﺶ« ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،أﻣــﺲ ﻋﻘﺐ وﺻﻮﻟﻪ
اﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻻﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑــﺮﻟـﻴــﻦ،
وﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرة ﻣ ـﻴــﺮﻛــﻞ ،إن
»ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻐﺪادي ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻮر
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻧ ـﺼــﺎره« .وأﻛــﺪ أن
»ﻗﺪرات داﻋﺶ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا« ،ورأى أن ﺣﻘﻴﻘﺔ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻐﺪادي اﻵن »ﻣﻨﻌﺰﻻ« ﻓﻲ
ﻣ ـﻜــﺎن ﻗ ــﺎس ﻳ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ُ
داﻋﺶ »ﻛﺴﺮ«.

واﺷﻨﻄﻦ
و ﻗ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺎر ﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إن ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻌﻜﻔﻮن ﻋﻠﻰ
ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺼﻮر ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
ﺻﺤﺘﻪ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن اﻟﺤﺮب ﺿﺪ »داﻋﺶ« ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ رﻏﻢ
ﺧﺴﺎﺋﺮه ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ.
وﺟﺪد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻬﺪه ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

روﺣﺎﻧﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﻼ إﻋﻔﺎءات :ﺳﻨﺒﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﺑـ  ٦ﻃﺮق
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ أن »اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ
ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺧﻔﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻼد
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
وﺧـﻔــﺾ ﺻ ـ ــﺎدرات اﻟـﻨـﻔــﻂ .ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺑﺤﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﻨﺠﻌﻞ اﻟـﻌــﺪو ﻳﺮﻛﻊ
أﻣﺎم إرادﺗﻨﺎ«.
ﻳ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﺴـﺤــﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻮوي ﻣـ ــﻊ إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮان ،ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻋــﻮدة ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ُ ،2018ﺳﻤﺢ ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ
دول ﺑﺸﺮاء اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻳﺮان ﺑﻜﻤﻴﺎت
ﻣﺤﺪودة وﻟﻔﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  6أﺷﻬﺮ،
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻗﺪ
ً
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺧﻴﺮا
أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺪد اﻹﻋﻔﺎءات.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻫﺎﺟﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام« اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ آدﻣﺎوة ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻓﺄﺣﺮﻗﻮا ﻋﺪدا
ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ وﻗﺘﻠﻮا  21ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .ووﺻﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ  4ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻋﺪة
دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ اﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﻮدا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺎداﻏﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻊ وﻻﻳﺔ ﺑﻮرﻧﻮ،
ّ
ﻣﻘﺮ اﻟﺘﻤﺮد .وﻗﺎل ﻣﺎﻳﻨﺎ
أوﻻراﻣﻮ ،وﻫﻮ زﻋﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ
»ﻫﺎﺟﻤﻮا اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻓﺘﺤﻮا اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ً
ﺷﺨﺼﺎ« .وأﺿﺎف
ﻣﻘﺘﻞ 21
ُ
أوﻻراﻣﻮ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ» :أﺣﺮﻗﻮا ﻋﺪة ﻣﻨﺎزل
ﺧﻼل اﻟﻬﺠﻮم«.

دور ﺟﺪﻳﺪ
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ
واﻟ ـﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ ﺷ ــﺆون اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ،
إن ﻇ ـ ـﻬـ ــﻮر اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻐ ـ ــﺪادي ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺖ ﻳ ـ ـ ــﺪل ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك
ً
ً
ً
دورا و ﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎ ﺟ ــﺪ ﻳ ــﺪا ﺳﻴﻠﻌﺒﻪ
ً
ً
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬا
ً
اﻟﺘﺤﺪي ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻋــﺎﺑــﺮا ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻷزﻣﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣ ـﺤ ـﺼــﻮرة إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺮاق
وﺳﻮرﻳﺔ .واﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺳـﻴــﺬﻫــﺐ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻧﻮﻋﻲ
ً
وﻟﻴﺲ ﻛﻤﻴﺎ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ إن» :اﻟـﺒـﻐــﺪادي
ﺗـﺤــﺪث ﻋــﻦ ﺻ ــﺮاع ﺑﻴﻦ أﻣﺘﻴﻦ أﻣﺔ

٢٩

وأﻛﺪت واﺷﻨﻄﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
»ﺗﺼﻔﻴﺮ« ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
ﺑﻬﺪف »ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺒﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي« ﻋﻠﻰ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺟﺪل اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ،أﻋ ـ ــﺎد وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﻇــﺮﻳــﻒ ﻧﺒﺶ ﻣﻠﻒ اﻟـﺨــﻼف ﺣﻮل
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻇ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻒ ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟـ»اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ« أن اﻟﻤﺴﻄﺢ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺬي
ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼده وﻋﺪة ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات ،ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ً
راﺷﺪ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ
 15دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻇﻬﺮ أن
اﻹﻣﺎرات »ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺗﻠﺘﻬﺎ دول
ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«.
وﻋﺪد ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺮب،
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ووﺟﻪ ﺑﻦ راﺷﺪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ» :أﻗﻮل ﻟﻬﻢ
اﻹﻣﺎرات ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺘﺒﻘﻰ
ﺑﻠﺪﻛﻢ .وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ وﻃﻦ
ﻋﺮﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﺟﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺒﺎﺑﻪ
وأﺣﻼﻣﻬﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ«.

ﻣﻮﺟﺔ ﻛﻮﻟﻴﺮا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
ﺗﺠﺘﺎح اﻟﻴﻤﻦ

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻟﺪى ﺣﻀﻮره اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﺳﻢ »اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ«
ً
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﺪا إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ
ً
دوﻣ ـ ــﺎ أن اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﻲ ﻫﻮ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻔــﺎرﺳــﻲ ،وﻟـﻴــﺲ ﺧﻠﻴﺞ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ« .وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ» ،إن اﺳﻤﻪ
ﻫ ــﻮ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﻲ ،وﻫـﻨــﺎﻟــﻚ
أدﻟــﺔ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻛﺎن اﺳﻤﻪ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ دوﻣﺎ ،واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻧﺎ ،وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ

اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﻮي ﻟﺒﻼدﻧﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان
واﻟـ ـﻌ ــﺮب ﺣ ــﻮل ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮى دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺄن ﺗﺴﻤﻴﺔ
»اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻗﺪﻳﻤﺔ
وﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺮرة ﺑـ ـﻜ ــﻮن ﺛ ـﻠ ـﺜ ـ ّـﻲ ﺳ ــﻮاﺣ ــﻞ
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﺗ ـﻘــﻊ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠ ــﺪان ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﻄــﻞ إﻳـ ــﺮان ﻋـﻠــﻰ اﻟﺜﻠﺚ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺗﻄﻠﻖ ﻃﻬﺮان
اﺳﻢ »اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ« وﺗﺘﺤﺪث
ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ ذﻟﻚ.

)إرﻧﺎ(
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
ﻗ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ إﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻋـﻤــﻞ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻃـﻬــﺮان ﻋﺒﺎس
ﺟﻌﻔﺮي دوﻟ ــﺖ آﺑ ــﺎدي ،ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎدت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ﺑـ ــﺄن ﻋﻠﻲ
اﻟ ـﻘــﺎﺻــﻲ ﻣ ـﻬــﺮ ،اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﺎرس ﺣﻞ ﻣﺤﻞ
آﺑﺎدي.
)ﻃﻬﺮان  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ً
ً
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻴﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ
ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا
ﺑﺪأت ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻧﺤﻮ
رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن إﺻﺎﺑﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 500ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ،وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف
ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻮﺟﺔ
ﻟﻠﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪي ،أﻣﺲ ،أن ﻋﺪد
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ  249548ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ  505ﺣﺎﻻت وﻓﺎة
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  23أﺑﺮﻳﻞ.
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دوﻟﻴﺎت
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ً
ً
ّ
»اﻟﻌﺴﻜﺮي« اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺼﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﺿﺪ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«

ّ
ﱡ
• ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺠﺴﻮر وﺣﺬر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑـ »اﻟﻔﻮﺿﻰ« • »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« ﻳﻘﻴﻢ »اﻟﻤﺘﺎرﻳﺲ«

ّ
ﺻﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ًﻓﻲ ً
اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ
ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـ »ﻗﻮى
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ« .وﻗﺎل
اﻟﻤﺠﻠﺲ إن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻏﻴﺮ
ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ وﻣﻨﺢ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻔﺘﺢ
اﻟﺠﺴﻮر.

ﺑﻌﺪﻣﺎ ّﻗﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮدان
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـ ـﺼـ ـ ّـﻮرﻳـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ ﻟـﻜـﻴـﻔـﻴــﺔ
إﻧـﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺳـﻴــﺎدي ﻣﺸﺘﺮك،
ﺧـﺼــﺺ "اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي"،
ً
ً
أﻣﺲ ،ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺟــﺮى ﻓﻲ
ﺟﻮﻻت اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻼث ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ
"ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ".

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا :اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ
ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﺮش

ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻣﻌﺘﺼﻤﻮن أﻣﺎم ّ
ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻗـﺒــﻞ إﻋ ــﻼن ﺗﺪﺧﻠﻪ
رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺠﺴﻮر.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﺄﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ إﻟ ـ ــﻰ
"ﻓــﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع،
وﺳـ ـﻴ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـﻔــﻆ
اﻷﻣﻦ".
ّ
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم ﻓﺾ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺎت
ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣــﺪة أﻃ ــﻮل ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﺣﻘﺎ
ً
ﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺎ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ" :ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ ﺛ ــﻮرة
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ دون أﺟﻨﺪة".
ووﺟﻪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻰ
وﻓــﺪ اﻟـﺘـﻔــﺎوض اﻟـﺨــﺎص ﺑ ـ "ﻗــﻮى
اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ" ،واﺗـﻬـﻤـﻬــﻢ ﺑـ

ﻣﻌﺘﺼﻤﺎت ﻳﻔﺘﺸﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﺧﻀﻌﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺨﺮﻃﻮم،
ﻛﺎرﻳﻦ ﺑﻮﻓﻦ ،ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻧﺎﺷﻄﺎت ﻟﺠﺎن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺟﻬﻮد ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ أﻣﺎم

ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮت ﺻـ ــﻮرة ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮة ﺑــﻮﻓــﻦ
أﺛـﻨــﺎء إﺧـﻀــﺎع ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣــﻦ إﺣــﺪى
اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﺎت.

"اﻟ ـﻘ ـﻔــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻻ اﺗﻔﺎق
ﻣ ـ ــﻊ ﻗ ـ ـ ــﻮى اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي"،
وﻣﺆﻛﺪا أن "ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﻼء ﻣﻨﺼﺔ
اﻻﻋﺘﺼﺎم".
وأﻛ ــﺪ أن "اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﺳـﺘـﺠــﺎب
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءات
وﻃﻨﻴﺔ ،وﻳﺮﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺜﻮرة
ﻣ ــﻦ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر إﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﺎء
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،وﺗـﻌـﻬــﺪﻧــﺎ ﺑ ـﻌــﺮض رؤﻳــﺔ
ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى".
وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ "اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ
وﻓـ ــﺪ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪ وﻣـ ـﻔ ـ ّـﻮض ﻣ ــﻦ ﻗــﻮى
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﻔﺎوض ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أي
اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ" ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ــﻰ "ﺿـ ـﻌ ــﻒ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوض
وﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ".
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي،
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﺷ ـﻤــﺲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻛ ـﺒــﺎﺷــﻲ،

ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،
وﺟـ ــﻼل اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ،وﺷــﺮﻃــﺔ
ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﻄﻴﺐ ،ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺮﺿﺖ
"ﻗ ـ ــﻮى اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ" ﻋﻠﻰ
وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،أﻛﺪ اﻟﻠﻮاء
ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ،أن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟ ـﺒــﺮﻫــﺎن "ﺳـﻴـﺘــﺮأس
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ"،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺤ ــﻞ ﻣـ ـﺤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮده
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﺰل ﻋـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ ،وإن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﻀﻢ  3ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ و3
ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.

»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ«
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ "ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ" ،اﻟﺬي ﻛﺎن
أول ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﺷﺮارة اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات،
أﻣ ـ ــﺲ ،أﻧـ ــﻪ ﻗـ ــﺮر ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻣـﺴـﻴــﺮة
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم
أﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم،
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـ ـ "اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺴ ــﻚ واﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام

ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﻮﻗﻮف
ﺻﻔﺎ واﺣــﺪا ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة".
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻛﺪ "اﻟﺘﺠﻤﻊ"
أن "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ ،ﻳﺤﺎول
ﻓــﺾ اﻻﻋـﺘـﺼــﺎم أﻣ ــﺎم ﻣـﻘــﺮ ﻗـﻴــﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻮار
داﺧ ــﻞ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻻﻋ ـﺘ ـﺼــﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﻮف ،وإﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎرﻳــﺲ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،و ﻧـﻨــﺎ ﺷــﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻓــﻲ أﺣ ـﻴــﺎء اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ واﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎورة اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺮوج ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺎرع،
وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟـﻤــﻮاﻛــﺐ واﻟـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟﻰ
ﺳﺎﺣﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ.
وأﻏﻠﻖ ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم
ﺷــﺎرع اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﺆدي إﻟــﻰ اﻟﻘﺼﺮ
اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻲ ،اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺟـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم.

ﺿﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون

اﻟﻰ ذﻟﻚّ ،ﻧﺒﻪ ﺿﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﻰ ﺿــﺮورة

اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﻼح
ّ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮن واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺰن ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،وﻗﻔﻞ ﻣﻘﺎر اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن.

اﻟﻤﻬﺪي
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺣ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ زﻋ ـ ـﻴـ ــﻢ
"ﺣ ــﺰب اﻷﻣ ــﺔ" اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻻﺳــﻼﻣــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض ،اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدق اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي،
أ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن "ا ﻟـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺶ ﺣـ ـﻤ ــﻰ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
اﻟﺪﻣﻮي".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣ ــﻊ
"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" "إن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑ ــﺪأت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧــﺎﻃــﺊ،
وﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﺑـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺴـﻴــﺎدي،
واﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺎق ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ــﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ" .وأﻛﺪ
اﻟﻤﻬﺪي أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ،
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﻬﺎﻣﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي".
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي :ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑـ »أرﻗﺎم ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ«
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب ﺗﺘﺠﺪد وﺑﻮﻗﺎدوم ﻳﻄﻠﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات

ﻣﺴﻴﺮة ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺿﺪ رﻣــﻮز اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
أﻣﺲ )أ ف ب(

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ
رﺣـﻴــﻞ ﺟﻤﻴﻊ رﻣ ــﻮز ﻧـﻈــﺎم اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،أﻣﺲ،
إن ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻨﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﺑﺄرﻗﺎم ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ.
وأﺿﺎف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﻗﻴﺎدات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إن "ﻗﻴﺎدة
اﻟـﺠـﻴــﺶ ﺑـﺤــﻮزﺗـﻬــﺎ ﻣـﻠـﻔــﺎت ﻟﻨﻬﺐ اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم اﻃﻠﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻫﻲ ﺑﺄرﻗﺎم ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ وﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء".
وأوﺿﺢ أن ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء

وﻗﺪﻣﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻔﺴﺎد "ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت".
وأﻟﻤﺢ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻔﺎدي إﻃﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ
ً
ﻣﻦ ﻫﺮوب اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻣﺸﺪدا "ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﻼدﻧﺎ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ".
وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ أي ﺿﻐﻮط ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ .وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺤﻴﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺷﺪد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻦ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل ﻗﻴﺎدات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ رﻓﻴﻌﺔ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣـﺜــﻞ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ أﺣﻤﺪ

أوﻳﺤﻰ ،أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ "ﻓﺴﺎد".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻓﺎدت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ
ﺑﺪون ﻃﻴﺎر "ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻣﺤﻠﻲ" ﻧﻔﺬﺗﺎ رﻣﺎﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
ﻣﺨﺎﺑﺊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻄﻼع ﺟﻮي.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ﺑﺤﺚ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺻﺒﺮي ﺑﻮﻗﺎدوم،
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﻌﺪ ﺑﻮﻗﺎدوم ،أول ﻣﺴﺆول ﺟﺰاﺋﺮي ﻳﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
وأﻋـ ــﺮب اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤــﺎن ﻓــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟــﻪ ﻋــﻦ ﺗ ـﻄــﻮرات
اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﻦ "ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﺑﺪوام اﻷﻣﻦ واﻻزدﻫﺎر".
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

اﻟﺴﻴﺴﻲ :اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺟﺒﺮوا ﺧﺎﻃﺮي ﻟﺒﻨﺎن :ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺠﺎل ﺑﺸﺄن »ﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ«
اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﺗﺸﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت »اﻹﺧﻮان«
•

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻓــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣــﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪ رﺋﺎﺳﺘﻪ ،أﺷﺎد
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺤﺠﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﺎﺋﻼ" :أﻧﺘﻢ ﺟﺒﺮﺗﻢ
ﺧﺎﻃﺮي وﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮ".
وأﻛﺪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎل "ﻋﻴﺪ
اﻟﻌﻤﺎل" ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،أﻣــﺲ ،أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
إرادة اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء" ،وﻟﻘﺪ أﺑﻬﺮﺗﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻌﺎدﺗﻜﻢ ﺑﺨﺮوﺟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻔﺌﺎت ،ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ
ﺣﻀﺎري ﻳﻀﺎف إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺘﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ أﻛﺪت أﻧﻜﻢ
اﻟﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ".
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑـ ـ ـ ــﺪأت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﺨـﻨــﺎق
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ "اﻹﺧ ـ ــﻮان"،
وﻗ ـﻀ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺟ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة وأﻣ ــﻦ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ "ﻃ ـ ــﻮارئ" ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟـﻤــﺆﺑــﺪ
ﻟــﺮﺟــﻞ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺒــﺎرز واﻟـﻘـﻴــﺎدي اﻹﺧــﻮاﻧــﻲ
ﺣﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،و 6آﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺑﻨﻪ ورﺟﻞ
اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﻮدي ،ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑــﺎﻹﺿــﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ
ﻗ ـﻀــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﺠــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺪد  10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻟ ــ3
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ وﺑﺮاءة .14
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ أﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ أﻣــﺮت
ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺨﻴﺮت
اﻟﺸﺎﻃﺮ ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ
ﺿ ـﺒ ـﻄــﺖ ﺑـﻤـﺴـﻜـﻨــﻪ ﻣ ـﻄ ـﺒــﻮﻋــﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻻر ﻟﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

اﻟﻨﻮاب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن
ﻳﺆدون اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

أدى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أﻣﺲ،
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ 9
أﺑﺮﻳﻞ .وﻛﺎن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ً
 120ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أدوا
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺧﻼل ﺣﻔﻞ
رﺳﻤﻲ .وﻓﺎز "ﻟﻴﻜﻮد" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ
ً
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑـ  35ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ
 120ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ
وﻗـ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮيّ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان
دﻗ ـﻠــﻮ ،اﻟـﻤـﻠــﻘــﺐ ﺑ ـ "ﺣـﻤـﻴــﺪﺗــﻲ" ،إن
"اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻣ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎوض،
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺤﺎول إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ،
وﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗ ـﺨــﺮﻳــﺐ وﻗـﺘــﻞ
ﻧﻔﺬﻫﺎ اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺾ
ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﻣﻘﺮ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﺶ ﻓــﻲ
وﺳـ ــﻂ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ،ﻛ ــﺎﺷ ـﻔ ــﺎ ﻋــﻦ
"وﺟـ ـ ــﻮد ﺣ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣـﺴـﻠـﺤــﺔ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
ﺳ ـﺘــﺔ وإﺻ ــﺎﺑ ــﺔ  16ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ
ﺟ ــﺮاء اﻻﻧـﻔــﻼت اﻷﻣـﻨــﻲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ إﺣ ــﺮاق
ﺳ ـ ــﻮق ﺑـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﻞ اﻷزرق"
ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪﺗ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة
ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﺴﻴﺎب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎرات ،ﻗﺎﺋﻼ:
"ﻟـﻠـﺼـﺒــﺮ ﺣ ـ ــﺪود ،وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
أﺗﺮك ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﺪه".
وأﻋ ـ ـﻄـ ــﻰ ﻣ ـﻬ ـﻠــﺔ " 24ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ"
ﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮى اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎرﺿ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺢ
ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ واﻟ ـﻄ ــﺮﻗ ــﺎت أﻣ ــﺎم

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ أن
إﺣﺪى اﻹدارات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
أﺧﻄﺮت وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫﺎب ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ واﻹدارة واﻟﺘﺼﺮف
ﻓــﻲ أﻣـ ــﻮال اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﺑــﺄﺳـﻤــﺎء
ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك داﺧﻞ
ﻣﺼﺮ وﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ ،ﺷـﻬــﺪت ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺪﻳﺪة
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻏﺴﻞ أﻣﻮال ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر إن اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ
ﺷﻬﺪت رﺻﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺼﺮﻳﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ
داﺧ ــﻞ اﻟ ـﺒــﻼد ،ﺟــﺮت ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻼت
ﺑـﻌـﺸــﺮات اﻟـﻤــﻼﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻬــﺎت ،ﺑـﻤــﺎ ﻻ
ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﻮارﻳ ــﺦ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت أو
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟـﻌـﻤــﻼء ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت
ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ.
وأﻓ ـ ـ ــﺎدت ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت ﺑ ــﺄن ﻗـ ـﻴ ــﺎدات اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟـ ــﻺﺧـ ــﻮان وﺿ ـﻌ ــﺖ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﺘــﺪﺑـﻴــﺮ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة
ﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎء أﻓـ ــﺮاد ﻋــﺎدﻳ ـﻴــﻦ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺷــﺮاء
ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻷﻣﻮال ودﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
وأﻛــﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑــﺪأت وﺿﻊ
ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات،
واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ وﻗ ــﻒ أي ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ أو ﺗﺪﻓﻘﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﺮﻳﺐ ،ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ  34ﻣﺘﻬﻤﺎ،
واﻟـﻤـﺸــﺪد  10ﺳـﻨــﻮات ﻋﻠﻰ  11ﻣﺘﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ"ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ
أﺑﺮاج اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ".

ﻋﺜﺮت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ
أﻧﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ذﺧﺎﺋﺮ ﻓﻲ أرض ﺧﻼء ﺑﻘﺮﻳﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﺮش ،اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺼﺮي اﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ
 50ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ أن رﺟﻼ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
أوﻗﻒ .وﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﻤﻮﻗﻮف.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﺪﻋﻮ
إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﻟـ »اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ«

دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ
ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ،أﻣﺲ،
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
ﻟﻄﻼب ّ
ﻣﻴﺰت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد،
اﻟﻰ ان ﻳﻜﻮﻧﻮا اوﻓﻴﺎء ﻟﻠﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ .وﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻤﻬﻴﺐ
ﻟﻘﺼﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻴﺎن اﻧﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﻜﻴﻦ ،أﻟﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺧﻄﺎﺑﺎ اﺳﺘﻐﺮق ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ
ﻟـ"ﺣﺮﻛﺔ  4ﻣﺎﻳﻮ"  ،1919ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﻜﻴﻦ ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
ﻋﻠﻰ اﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
أول ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﻦ .وﺗﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﺌﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻤﺠﺰرة
ﺗﻴﺎن اﻧﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ
 4ﻳﻮﻧﻴﻮ وأﻧﻬﺖ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

ﺻﺮﺑﻴﺎ وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﺗﺘﻔﺎوﺿﺎن
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﺮون وﻣﻴﺮﻛﻞ

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪو اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ...وأﻧﻘﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺣﺎرﻗﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ
•

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺠﺎل اﻟــﺬي ﻓﺠﺮه اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟــﺪرزي
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ،ﺑﺘﺬﻛﻴﺮه أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺰارع
ﺷﺒﻌﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮل "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" إن اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻮ أﺣﺪ اﺳﺒﺎب اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح،
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﺳﻮرﻳﺔ.
ورﻏﻢ أن ﺟﻨﺒﻼط ﻏﺎدر ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ إﺟﺎزة ،أﻛﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻴﺎس ﺑﻮﺻﻌﺐ أﻣﺲ أن "ﻫﻨﺎك ﺻﻜﻮﻛﺎ ﻓﻲ
ّ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ ،واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري
اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ
ﻳﺆﻛﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻼل ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ وﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ".
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،أﻣﺲ،
أﻧﻪ "ﺳﺒﻖ ﻟﺪﻣﺸﻖ أن ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻧﻨﺎ َ
أﺑﺪﻳﻨﺎ ﻛﻞ ﺗﺠﺎوب ﻣﻤﻜﻦ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻠــﻒ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻣـ ــﺰارع ﺷﺒﻌﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ّ
ﺗﻘﺮ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ او اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ اي ﺣﺪود ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ".
أﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺪرزي ﻃﻼل ارﺳﻼن ،ﻓﻘﺪ رأى أﻧﻪ "ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل
أن ﻳﻮزع ﻛﻞ ﻣﻦ أراد ،اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺰاج
اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺣﺴﺐ أﻫﻮاﺋﻪ وارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ".
ّ
وﻏﺮد رﺋﻴﺲ ﺣﺰب "اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ" وﺋﺎم وﻫﺎب
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺒﻼط ،دون
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"،
أن ﻳﺴﻤﻴﻪ ،وﻗﺎل" :أﻫﺪاك اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺑﻀﻐﻂ
ﻣﻦ ﺑﺮي .وﺗﻌﻬﺪ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮﻗﻔﻚ،
ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻐﺪر ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺰارع ﺷﺒﻌﺎ؟ إﻻ ﺑﺮي
ﻳﺎ ذﻛﻲ ،"...ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب زﻋﻴﻢ
ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي.
وأﺿﺎف" :ﻟﻮﻻ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﻜﺎن ﻟﻔﺮﻳﻘﻨﺎ  4ﻧﻮاب وﻟﺠﻨﺒﻼط  4ﻧﻮاب دروز ،ﻓﻬﻞ
ﺻﺪرت أواﻣﺮ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ،وﻫﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ
اﻟﺪروز ﻋﺐء ﻫﻜﺬا ﻣﻮاﺟﻬﺔ؟".
وﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ ﺧﺎﺻﻢ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ
اﻟﺤﺮﻳﺮي
أﺟﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻨﺒﻼط .أﻫﺪاك  3ﻣﻘﺎﻋﺪ درزﻳﺔ ﻟﻤﺎذا
ﺗﻐﺪر ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؟ أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﺄن اﻟﻐﺪر ﻟﻴﺲ
ً
ﻣﻦ ﺷﻴﻢ اﻟﺪروز ،ﻳﻜﻔﻴﻚ ﺟﺒﻬﺎت اﺗﺮك ﻟﻨﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ .إﻻ
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻳﺎ ذﻛﻲ".
وﻫــﺎﺟــﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻘﻮﻻ ﻓﺘﻮش ﺟﻨﺒﻼط
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋـﻨـﻴــﻒ ،وﻗـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ:
"ﺑﺎﻷﻣﺲ أﻃﻞ ﺟﻨﺒﻼط ﺑﺈﻗﺮار ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻔﺨﺦ أن ﻣﺰارع
ً
ﺷﺒﻌﺎ وﺗﻼل ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ أرﺿﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .وﻫﻮ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وارﺗﻜﺐ ﺟﺮم اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
ﺗﺨﻞ ﺑﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻖ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﻋﺔ ٍ
ﺗﺼﻮر وﺗﺼﻤﻴﻢ وﻋﻤﺪ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ".

ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،اﻧ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،أ ﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻲ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ .وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﺧـﻠـﻴــﻞ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا ،أن "اﻟﻨﻘﺎش ﺗﻄﺮق اﻟﻰ

ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ" ،وﻗﺎل" :اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟـﻌــﺎم اﻟــﻰ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟــﺬي
ﺳﻴﺒﺪأ ﻏﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ ان ﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﺣ ـﺘــﻰ اﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ" .وﻋ ـﻘــﺪت
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋـﺒــﺮوا ﻋــﻦ رﻓﻀﻬﻢ
اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ.

أﻧﻘﺮة
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻫﻜﺎن ﺗﺸﺎﻛﻞ ،أﻧــﻪ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
أﺣﺮﻗﻮا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺧــﻼل ﺗﻈﺎﻫﺮة أرﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ .وأﻋﺮب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ ﻋــﻦ إداﻧـﺘــﻪ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪة ﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ ﺣــﺮق اﻟﻌﻠﻢ
ً
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﻔــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻃ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺤﻖ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ً
ﺑﻌﺪ  20ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاﻋﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺴﻠﺢ ،واﻓﻘﺖ ﺻﺮﺑﻴﺎ
وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ،ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻠﻘﺎء
ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪد ﻣﻮﻋﺪه ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوح اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺈﺷﺮاف اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻗﺮرت
ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
وﺻﺮﺑﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮﻓﺾ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻹﻗﻠﻴﻢ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ .وواﻓﻖ اﻟﻘﺎدة اﻟﺼﺮب
واﻟﻜﻮﺳﻮﻓﻴﻮن ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻘﻤﺔ ،ﻋﺰز اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ
ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺿﻐﻮﻃﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻤﺎ
ﻣﻦ أن أي ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻄﻂ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻟـ »ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﺮش« ﻗﻮات اﻟﺴﺮاج ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻋـﺘـﻘـﻠــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺟـﻨــﺪﻳــﺎ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎن ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺠﻮم ﻗﺮب ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ
ﻻﻋﺘﺪاءي اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺳﻔﺮا ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  50ﺷﺨﺼﺎ.
وأوﻗ ــﻒ ﻣ ــﺎرك ﺳﺘﻴﻔﻦ دوﻣﻴﻨﻐﻮ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ً
ً
 26ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺬي ﺧﺪم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ّ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2012و ،2013ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺘﺨﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻻ أﻧﻪ
ﻛﺎن ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ.
وﺣﺴﺐ  ،FBIﺧﻄﻂ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺎﺗﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻓﻲ
 28أﺑﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﻟﻮﻧﻎ ﺑﻴﺘﺶ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.

وﻛﺎن ُﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺗﻔﻮق اﻟﻌﺮق اﻷﺑﻴﺾ ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ُﺗ ّ
ﺴﻤﻰ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
ً
وأﻋــﺮب دوﻣﻴﻨﻐﻮ اﻟــﺬي اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳــﻼم أﺧـﻴــﺮا ،ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧــﻼل دردﺷ ــﺎت ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ
ﻣﺘﺨﻒ ﻣﻦ  ،FBIﻋﻦ دﻋﻤﻪ ﻟـ »اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ« إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ً
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن »ﺷ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟــﺪﻳ ـﻨــﻪ« .ﻛـﻤــﺎ ﻧﺸﺮ
دوﻣﻴﻨﻐﻮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎرس ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻧﺘﻤﺎءه إﻟﻰ اﻹﺳﻼم.
اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋ ـﻠــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺪل اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ رود
روزﻧﺴﺘﺎﻳﻦ اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛـ ـﺘ ــﺐ روزﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎﻳ ــﻦ ) 54ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ أﻧــﻪ ﺳﻴﻐﺎدر ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓــﻲ 11
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ،ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟـﻤـﺴــﺆول اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟــﺬي اﺧـﺘــﺎر ﺑﻨﻔﺴﻪ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺸﻌﺐ وﻗﺎم ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إن ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺬار
ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮى اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻋﻤﺪة اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﻮق ﺳﻬﻞ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻨﺖ ﻗﻮات
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﻀﺎدا ﻟﺼﺪ ﻗﻮات
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣـﻔـﺘــﺮ ،وﻫ ــﺪف ﻗ ــﻮات ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﺎﺋﺰ
اﻟﺴﺮاج ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻌﺐ» :اﻟﺘﻘﺪم«.
وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻬﺠﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف
»اﺳﺒﻴﻌﺔ« اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  40ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻳﻀﻊ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺮﺗﺪي ﺳﺮواﻻ ﻗﺼﻴﺮا وﻗﻤﻴﺼﺎ اﺳﻮد
وﺣــﺎﻓــﻲ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﻗــﺎذﻓــﺔ ﺻــﻮارﻳــﺦ ﻣـﻀــﺎدة ﻟـﻠــﺪروع
)ار ﺑﻲ ﺟﻲ( ﻋﻠﻰ أرض ﺗﻨﺎﺛﺮت ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﻔﺔ اﻟﺬﺧﻴﺮة.
وأﺷﺎر ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ﻗﺎﺋﻼ »ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻄﺎر« ،وﻫﻮ

ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎر ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 15ﻛـﻠــﻢ .وﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻄــﺎر اﻟ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺬ
ﺗﻀﺮره ﻣﻦ ﻣﻌﺎرك ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ،2014
ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮق ﻃــﺮق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪور ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﻴﻔﺔ.
وواﺻﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻗﺎﺋﻼ »وﻫﻨﺎ اﺳﺒﻴﻌﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎورة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺘﺎر.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج
اﻣﺘﺼﻮا ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﻘﺪم ﻗﻮات اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ،
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ ،اﻟﺬي ﺷﻦ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
أﺑﺮﻳﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ةديرجلا
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رياضة

ّ
القادسية ودع
«عهد» االنتصارات!

خيبة ضياع االمل بادية على العبي القادسية بعد
نهاية المباراة (تصوير نوفل إبراهيم)

سقط للمرة الثانية بكأس االتحاد واقترب
من خط النهاية خالي الوفاض

احمد حامد

خيب فريق القادسية لكرة
القدم اآلمال في كأس االتحاد
اآلسيوي ،بالخسارة أمام
«العهد» اللبناني على أرضه
وبين جماهيره ،بهدف من دون
رد ،ليبقى على مقربة من وداع
الموسم الحالي خالي الوفاض
من دون إنجازات حقيقية على
المستويين القاري والمحلي.

أجهز فريق العهد لكرة القدم على البقية
الباقية مــن نظيره القادسية فــي المباراة
التي جمعت بينهما أمس األول في الجولة
ا لـخــا مـســة لمنافسات المجموعة الثالثة
بكأس االتحاد اآلسيوي.
وحقق الضيف اللبناني الفوز بهدف من
دون رد مع الرأفة ،وسط استسالم تام من
العبي القادسية ،وأداء مخيب لكل من تابع
المباراة من استاد جابر الدولي.
وبـ ـ ــات األصـ ـف ــر ع ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن وداع
كأس االتحاد اآلسيوي ،والموسم الحالي
إج ـمــاال مــن دون أي إن ـجــاز حـقـيـقــي ،بعد
أن تجمد رصيده عند  7نقاط في المركز
الثالث ،في حين احتفظ العهد بالصدارة
برصيد  11نقطة ،حيث يكيفه التعادل في
آخــر مواجهاته على أرضــه أمــام المالكية
البحريني صاحب الوصافة بـ 8نقاط ،ليعلن
تأهله رسميا عن المجموعة الثالثة.
وظهر األصفر في مواجهة العهد مثيرا
للشفقة ،ال يملك الــروح القتالية التي كان
يتحلى بها ،أو أي حلول أخرى عبر خطوطه
الثالث الــدفــاع ،والــوســط ،والهجوم ،وذلك

(الفحيحيل) ،ونايف الخميلي
(التضامن) ،المرشحون على
منصب أمين السر المساعد،
وكـ ــذلـ ــك م ــرش ــح بـ ــرقـ ــان عـلــى
م ـ ـن ـ ـصـ ــب أم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
المساعد طالل العدواني.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــرشـ ـ ــح
النتخابات مجلس إدارة اتحاد
ال ـطــائــرة الـجــديــد أغـلــق مساء
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى 12
مرشحا يمثلون األندية الــ12
أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
لــات ـحــاد ،وسـيـتــم ان ـت ـخــاب 9
أعضاء منهم لمجلس اإلدارة
فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،طـبـقــا
للنظام األساسي الجديد الذي
اعـتـمــد أخ ـي ــرا ،وت ــم نـشــره في
الجريدة الرسمية.

الكويت والسالمية إلى
نهائي كأس شباب اليد
●

الحصاد المر
ت ـعــد ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام ال ـع ـهــد اسـتـكـمــاال
لـلـحـصــاد ال ـمــر ال ــذي زرع ــه الـقــادسـيــة في
ال ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي ،ع ـبــر م ـج ـلــس إدارة ال
يدعم الفريق بالصورة المطلوبة ،السيما
فيما يخص الــدعــم ال ـمــادي ،كــذلــك لــم يكن

خوسيه يقترب
من تدريب خيطان

«الطائرة» يخاطب  6أندية
الستكمال أوراق مرشحيها
خــاط ـبــت ال ـل ـج ـنــة الـمــؤقـتــة
إلدارة شـ ـ ــؤون اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
ال ـطــائــرة  6أن ــدي ــة م ــن أعـضــاء
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،بكتب
تـطـلــب فـيـهــا اسـتـكـمــال أوراق
مرشحيها لـعـضــو يــة مجلس
إدارة االت ـح ــاد ،الـمـقــرر إج ــراء
االنتخابات عليها في  5مايو
الجاري.
وأعـ ـط ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـمــؤق ـتــة
المرشحين الستة مهلة يومين،
انتهت مساء أمس ،الستكمال
الـسـيــر الــذاتـيــة الـخــاصــة بهم،
ً
ط ـ ـب ـ ـقـ ــا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـت ــرشـ ـي ــح
الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـض ــوي ــة مـجـلــس
اإلدارة ،وه ــم :ط ــارق العريفي
(الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت) ،ح ـس ـي ــن ع ــاش ــور
(الـ ـع ــرب ــي) ،ال ـم ــرش ـح ــان عـلــى
منصب الرئيس ،ونواف باجية
(الـ ـجـ ـه ــراء) ،ون ــاي ــف ال ـعــازمــي

على الرغم من االحترام الكبير الذي أبداه
الفريق الضيف من خالل انضباطه الدفاعي
في بداية المباراة ،إال أنه وجد األصفر من
دون ح ــول وال ق ــوة ،لينقض عليه بهدف
في الشوط األول ،ويتالعب به في الشوط
ال ـث ــان ــي ،م ـه ــدرا عـ ــددا واف ـ ــرا م ــن األهـ ــداف
المحققة.
وبات دكة بدالء األصفر التي كانت عامرة
في بداية الموسم فقيرة لدرجة االستعانة
بالمحترف الغابوني اكسل مــاي الغائب
ع ــن ال ـف ــري ــق م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،وهـ ــو مــا
ينسحب على الكاميروني رونــالــد وانغا،
وسيف الحشان الذي ظهر بعيدا عن لياقة
المباريات تماما.

يعد المدرب اإلسباني لفريق
الشباب تحت  19سنة خوسيه،
األقــرب لتدريب الفريق األول في
الموسم الرياضي المقبل (-2019
 ،)2020حيث يفكر مجلس إدارة
النادي بقوة في إسناد المهمة له،
السيما أنه يمتلك معلومات وافرة
عن جميع العبي الفريق.
وتتجه النية لدى مجلس إدارة
خ ـي ـطــان إل ــى ب ـن ــاء ف ــري ــق جــديــد
للنادي قادر على االستمرار لمدة
 10س ـن ــوات ،وسـ ــوف ي ـتــم إب ــاغ
المدرب بهذا األمر ،على أن يقوم
بتصعيد أفـضــل العـبـيــه ،وكذلك
العبين من فريق الناشئين ،إلى
الـفــريــق األول فــي ف ـتــرة اإلعـ ــداد،
التي ستنطلق في منتصف يوليو
المقبل.
وكان مدرب الفريق األول خالد
أحمد ،أبلغ إدارة خيطان ،بعدم
رغبته فــي تجديد عـقــده ،بسبب
ظروف خاصة به ،وهو األمر الذي
تمت الموافقة عليه.

مبررات مارين
مــن جانبه ،أرجــع مــاريــن الخسارة أمــام

فوز عريض
وأكد مدرب العهد اللبناني باسم مرمر
أن فريقه فــرط فــي مضاعفة غلة األه ــداف
في شباك القادسية وتحقيق فوز عريض
في المباراة.

ً
كنكوني يعلن اعتزاله نهائيا

●

حازم ماهر

أع ـل ــن ح ـ ــارس الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
األول ال ـســابــق وكــاظ ـمــة ال ـم ـعــار في
الموسم الحالي إلى التضامن ،شهاب
ك ـن ـكــونــي ،اعـ ـت ــزال ــه ن ـهــائ ـيــا بـنـهــايــة
ال ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي ال ـح ــال ــي -2018
 ،2019مضيفا أن القرار ال رجعة فيه
على اإلط ــاق ،ال سيما أنــه جــاء بعد
تفكير عميق.

وقــال" :مـبــاراة اعتزالي ستكون في
الموسم الرياضي المقبل ،2020-2019
ســواء مع المنتخب الوطني األول ،أو
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي سـتـجـمــع ب ـيــن كــاظـمــة
والـ ـع ــرب ــي فـ ــي دوري ف ـي ـف ــا ل ـل ــدرج ــة
الممتازة ،وســوف يتم تحديدها بعد
صدور الجدول بشكل رسمي".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :س ــأسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ال ـم ـج ــال
الــريــاضــي ،لكنني لــم أح ــدد وجهتي،
وس ــأت ـخ ــذ ال ـ ـقـ ــرار ال ـن ـهــائــي ف ــي وقــت

 ...وصالح مهدي يتفرغ للناشئين
أعلن حارس نادي اليرموك صالح مهدي اعتزاله اللعب نهائيا ،بعد انتهاء
الموسم الجاري ،الذي قاد فيه فريقه إلى الفوز بلقب دوري الدرجة األولى ،والتأهل
لــدوري فيفا للدرجة الممتازة ،للتفرغ لتدريب منتخب الناشئين ،بعد أن وقع
اختيار اللجنة الفنية باتحاد الكرة عليه.
ول ـعــب م ـهــدي لـلـعــديــد مــن األن ــدي ــة الـكــويـتـيــة ،مـنـهــا ال ـقــادس ـيــة ،والـســالـمـيــة،
والتضامن ،إلــى جانب اليرموك ،كما خــاض تجربة احترافية في التشيك مدة
عامين.

سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـم ـ ـفـ ــاض ـ ـلـ ــة ب ـيــن
المجالين اإلداري والفني ،على أن
أحسم األمر بعد التفكير واللجوء
لزمالء سابقين وحاليين".
وش ــدد كنكوني ( 38عــامــا)
عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـع ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـغ ــاي ــة
ب ــال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي ق ـض ــاه ــا مــع
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،م ـع ـت ـبــرا
إي ــاه ــا األفـ ـض ــل واألنـ ـج ــح له
ف ــي م ـس ـيــرتــه م ــع ال ـس ــاح ــرة
الـمـسـتــديــرة ،مــوجـهــا الشكر
ل ـك ــل األنـ ــديـ ــة الـ ـت ــي وض ـعــت
ث ـق ـت ـهــا ف ـي ــه وتـ ـع ــاق ــدت مـعــه
ع ـلــى س ـب ـيــل اإلعـ ـ ـ ــارة ،وع ـلــى
رأس ـه ــا ال ـن ــادي ال ـعــربــي ال ــذي
يتمنى التوفيق له ،لكونه النادي
المفضل له مع كاظمة.
واخـ ـتـ ـت ــم ك ـن ـك ــون ــي ت ـصــري ـحــه
مؤكدا أن نــادي كاظمة يبقى بيته
األول صاحب الفضل عليه ،وصانع
ن ـج ــوم ـي ـت ــه ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن أم ـن ـي ـتــه
ب ــرد الجميع لقلعة ا لـبــر تـقــا لــي في
المستقبل القريب.

منافسة قوية في افتتاح الـ«ميني قول» للجامعات والشركات

محمد عبدالعزيز

ت ــأه ــل فــري ـقــا ال ـك ــوي ــت وال ـســال ـم ـيــة ل ـل ـم ـبــاراة
الـنـهــائـيــة ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس االتـ ـح ــاد ل ـك ــرة الـيــد
للشباب تحت  19سنة المقرر إقامتها بعد غد،
وذلك بعد فوز االول على نظيره القرين بنتيجة
 ،32-37وت ـغ ـلــب ال ـث ــان ــي ع ـلــى م ـنــاف ـســه كــاظـمــة
بنتيجة  ،25-23في المباراتين اللتين جرتا مساء
أمس االول على صالة مركز الشهيد فهد االحمد
بــالــدعـيــة ضـمــن نـصــف نـهــائــي الـبـطــولــة ،وبــذلــك
يلتقي الخاسران القرين وكاظمة بعد غد ايضا
في مباراة تحديد المركز الثالث.

األص ـف ــر مــوف ـقــا ف ــي اخ ـت ـيــار الـمـحـتــرفـيــن.
وعلى المستوى اإلداري لألصفر ،لم يكن
هناك انضباط من الالعبين المحليين في
التدريبات.
كما يتحمل المدرب مارين المسؤولية
األك ـبــر بصفته عـلــى رأس الـجـهــاز الفني،
السيما أنه لجأ إلى توليفة ثابتة منذ بداية
الـمــوســم ،وتجاهل العبين مميزين ،وهو
ما أفضى إلى تأثر األصفر بغياب العب أو
اثنين من التوليفة األساسية!
ول ـ ــم يـ ـق ــدم "األصـ ـ ـف ـ ــر" ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات
المحلية الثالث "ال ــدوري الممتاز ،وكأس
األمير ،وولي العهد" ،المستوى الذي يليق
بالقلعة الصفراء ،كمرشح أول على الدوام
لصعود منصة التتويح ،لتكون النهاية
أكثر خيبة في البطولة اآلسيوية ،حيث لم
يحقق األكـثــر خــال  5مـبــاريــات إال فوزين
على السويق العماني ،والمالكية البحريني.

ال ـع ـهــد إلـ ــى ح ــال ــة الـ ـط ــرد ال ـت ــي ك ــان ــت من
نـصـيــب م ــداف ــع األص ـف ــر فـهــد الـمـجـمــد في
الشوط األول ،مشيرا في المؤتمر الصحافي
إلى أن عامل اإلرهاق الذي نال من الالعبين
عبر مشاركات متتالية في الموسم الحالي.
وق ـ ـ ــال مـ ــاريـ ــن إن ـ ــه ي ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة
الخسارة أمام العهد ،وكل نتائج القادسية
بصفته مــدربــا لــأصـفــر ،مــؤكــدا أن فريقه
عاني غيابات مؤثرة في المباراة ،وافتقد
الحلول الهجومية للوصول إ لــى مبتغاه
في هز شباك الفريق اللبناني.
وأض ـ ــاف أن ال ـمــوســم ل ــم ُي ـنــه بالنسبة
لــأص ـفــر ،مـطــالـبــا الــاعـبـيــن بــاالسـتـعــداد
الجاد لمواجهة السالمية المقررة السبت
المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقــال في المؤتمر الصحافي إن العهد
لم يظهر بالمستوى المطلوب ،رغم الفوز
وحصد الـ 3نقاط.
وأضاف أن الفرص كانت متاحة في أول
ر بــع ساعة لتحقيق األفضلية ،كما كانت
متاحة بـصــورة أكـبــر فــي الـشــوط الثاني،
إال أن الــاع ـب ـيــن ل ــم يـتـعــامـلــوا بــال ـصــورة
المطلوبة مع المباراة.
وال ـ ـتـ ـمـ ــس ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي الـ ـع ــذر
ً
مؤكدا أنه تأثر بالنقص العددي
للقادسية،
أثـنــاء الـمـبــاراة ،إلــى جانب غياب عــدد من
الالعبين المميزين عن التشكيلة األساسية
بداعي اإلصابة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ــداف ــع ال ـع ـه ــد أح ـمــد
الصالح إن الفريق حقق األهم في مواجهة
ف ــري ــق بـحـجــم ال ـق ــادس ـي ــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الطموح ال يزال ً
كبيرا في البطولة اآلسيوية.
يــذكــر أن العــب "الـعـهــد" ،الـســوري أحمد
ال ـصــالــح ،حـضــر فــي الـمــؤتـمــر الصحافي
بصفته أفضل العب في المباراة.

ً
الخواجة متوسطا الحكام وفريقي الهضيبان وزون ست

ان ـط ـل ـقــت ،أمـ ــس األول ،ف ــي ص ــال ــة ف ـج ـحــان هــال
المطيري ،بنادي القادسية ،منافسات بطولة الـ«ميني
ً
قول» للجامعات والشركات ،بمشاركة  16فريقا تمثل
جامعات وشركات من الكويت والخليج.
وأسفرت نتائج اليوم األول عن فوز بنك الخليج على
فريق المرحوم عبدالله السبتي -7صفر ،وكلية الشرق
األوســط العمانية على شركة غــرب الخليج العقارية
 ،5-6والجالية اليمنية على النوبة  ،2-5وفاز فريق FBC
على UNITEDبنتيجة  ،2-5وعيادة  32على بيبسي ،1-6
بينما أسفرت نتيجة المباراة االفتتاحية عن تعادل
عادل بين فريقي الهضيبان وزون ست.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـع ـل ـيــا لـلـبـطــولــة
حسن الخواجة ،إن "البطولة تقام منافساتها حتى 3
ً
مايو المقبل بمشاركة  16فريقا تم تقسيمها على 4
مجموعات ،حيث يتأهل األول والثاني من كل مجموعة

لـلــدور الثاني الــذي تقام فعالياته بعد غــد" ،مضيفا
"أقيمت في اليوم األول  6مباريات حماسية ،فيما تقام
مباراتا هواوي مع التعليم التطبيقي ،وعيادة ( 32ب)
مــع فــريــق جامعة حمد بــن خليفة الـقـطــري فــي اليوم
الثالث للبطولة".
وأشــار إلى أن هناك مفاجآت كبيرة للجماهير من
الـمـقــرر أن تشهدها البطولة ،بــاإلضــافــة إلــى حضور
شخصيات مهمة ،ومشاركة فريق أكاديمية اسباير
في مباراة مهمة أمام نظيره مدرسة مال حسن الكندري
بـطــل النسخة األخ ـيــرة مــن بـطــولــة ش ـهــداء الـكــويــت لـ
"ميني قول".
ّ
وبين الخواجة أنه سيتم تطبيق القوانين الدولية
على البطولة ،حيث ستكون مساحة ملعب المباريات
 30×15متر ،ومساحة المرمى  1×1متر ،باإلضافة إلى
وجود منطقة محرمة قطرها  3أمتار حول المرمى.

ةديرجلا

•
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ً
التضامن يخسر أمام كاظمة وديا ويواصل
البحث عن مدرب أجنبي
حازم ماهر

قال عضو إدارة التضامن،
رئيس جهاز الكرة فهد
بودابس ،إن مدربين من
البرازيل والتشيك دخال في
المفاضلة مع مدربين من
البرتغال وإسبانيا إلسناد
مهمة تدريب الفريق إلى أي
منهم في الموسم المقبل.

خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي
التضامن على يد كاظمة بهدفين مقابل
ه ـ ــدف ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ال ـتــي
جمعتهما مساء أمــس األول األحــد ،في
إط ـ ــار اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـت ـضــامــن لـخــوض
مواجهة النصر  4مايو المقبل في الجولة
قبل األخـيــرة مــن منافسات دوري ڤيڤا
للدرجة الممتازة.
ورغـ ــم ال ـهــزي ـمــة ،ف ــإن ال ـج ـهــاز الـفـنــي
ل ـل ـت ـضــامــن ،ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب ال ـصــربــي
رادي ،أب ــدى رض ــاه عــن المستوى الــذي
قدمه الالعبون في اللقاء ،وال سيما في
ظل التزامهم بتنفيذ التعليمات ،وبذل
مجهود مضاعف طوال المباراة.
ويولي الجهاز الفني للتضامن مباراة
النصر أهمية كبيرة ،ال سيما أن الفوز
بـهــا يـضــاعــف ف ــرص الـفــريــق فــي البقاء
ب ــال ــدوري الـمـمـتــاز ،وع ــدم الـهـبــوط إلــى
ً
دوري الدرجة األولى ،وهو أمر بات مهما
ً
جدا بالنسبة إلى الجميع.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة
النادي رئيس جهاز الكرة فهد بودابس
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رياضة

محترف الفحيحيل
خضع للكشف الطبي
●

أنه مازال يدرس العديد من السير الذاتية
للمدربين األجانب للتعاقد مع أحدهم
ل ـق ـي ــادة ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل،
مضيفا أنه ال نية على اإلطــاق إلسناد
المهمة إلــى مــدرب وطـنــي ،وأن المدرب
ً
الوطني أيا كان سيشغل منصب المدرب
المساعد.
ولفت بــودابــس إلــى أنــه فــي األسبوع
ق ـب ــل الـ ـم ــاض ــي ك ــان ــت ال ـم ـف ــاض ـل ــة بـيــن
مدربين ،إسباني وآخر برتغالي إلسناد
المهمة إلى ٍّ
أي منهما بعد االتفاق معه،
موضحا أن مدربين آخرين من البرازيل
والتشيك دخــا فــي هــذه المفاضلة مع
المدربين السابقين.
وأكد أن مواجهة النصر المقبلة صعبة
ً
جدا ،إذ إن مباراة العنابي مع التضامن
تعد ديربي الفروانية ،الفتا إلى أن الثقة
بالعبي التضامن لتجاوز عقبة المنافسة
بال حدود.

جمال القبندي

حازم ماهر

تـعـ َّـرض المحترف األردن ــي بالفريق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
الفحيحيل منذر أبــوعـمــارة لإلصابة بكاحل الـقــدم ،فــي المباراة
التجريبية التي جمعت "األحـمــر" مع السالمية على استاد ثامر
يــوم األحــد الـمــاضــي ،وخضع الــاعــب على أثــرهــا للكشف الطبي
أمــس ،للوقوف على الـمــدة التي يحتاج إليها للعودة للمالعب،
ومدى قدرته على المشاركة في المباراة المصيرية مع الشباب
في  4مايو المقبل بالجولة قبل األخيرة من منافسات "دوري
فيفا" للدرجة الممتازة ،خصوصا أن الفوز بها يحافظ على
حظوظ "األحمر" في البقاء بالبطولة ،وتفادي الهبوط لدوري
الدرجة األولى.
وأثارت إصابة بوعمارة قلق الجميع داخل الفحيحيل،
إذ أنه ُيعد الالعب األبرز واألهم في صفوف الفحيحيل
بالموسم الـجــاري ،بعد أن قـ َّـدم مستويات متميزة مع
الفريق ،إلى جانب إحراز العديد من األهداف المؤثرة
التي حصدت نقاطا مهمة للفريق.
ولم تتوقف خسائر الفحيحيل عند إصابة أبوعمارة
فــي مـبــاراة السالمية ،فقد تأكد افتقاد الفريق جهود
عباس الـقــاف ،الــذي تعرض لكسر خــال اللقاء أنهى
به موسمه ،إذ يحتاج الالعب إلى فترة طويلة للتعافي.
واسـتــأنــف الفحيحيل تــدريـبــاتــه أم ــس ،اسـتـعــدادا
لـمــواجـهــة ال ـش ـبــاب ،بـعــد أن مـنــح ال ـم ــدرب محمد
دهيليس الالعبين راحة من التدريبات أمس األول،
اللـتـقــاط أنـفــاسـهــم ،وإبـعــادهــم عــن الـمـلــل ،بسبب
توالي التدريبات خالل فترة التوقف.

«الكاراتيه» عاد بـ  5ميداليات من بطولة آسيا الجبري يشيد بانجاز منتخب الزوارق السريعة
ع ــاد إل ــى الـ ـب ــاد ،أم ــس األول ،منتخب
الـكــاراتـيــه بخمس مـيــدالـيــات متنوعة من
بطولة آسيا للناشئين والشباب وفئة 21
سنة ،التي أقيمت من  26حتى  28الجاري
في ماليزيا .
وقال الالعب سلطان المطيري ،الحاصل
على الميدالية الذهبية فــي فئة كوميتيه
لوزن تحت  55كيلوغراما ،خالل استقبال
الوفد في مطار الكويت ،إنه أحرز الميدالية،
بتغلبه على خصمه بعدد األخطاء المرتكبة
من قبله ،مبينا أن األداء الــذي قدمه أثناء
المنافسات جاء نتيجة تدريبات مكثفة.
وأعرب عن بالغ سعادته ،بحصوله على

الميدالية الذهبية الثانية باسم منتخب
الكويت فــي البطولة ،بعد حـصــول زميله
الالعب ضاري الديكان على الذهبية األولى،
بمشاركته في فئة فردي كاتا للشباب.
وك ـ ـ ــان م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت أح ـ ـ ــرز أي ـضــا
الميدالية الفضية لالعب أحمد الهندال في
فئة كوميتيه ل ــوزن تحت  84كيلوغراما،
ف ـي ـمــا ح ـقــق ي ــوس ــف الـعـتـيـبــي الـمـيــدالـيــة
البرونزية في فئة كوميتيه لوزن فوق 84
كيلوغراما ،وحصد زميله محمد العتيبي
الميدالية البرونزية أيضا في فئة كوميتيه
لوزن تحت  55كيلوغراما.
(كونا)

األهلي ينفرد بالرقم القياسي
شباب
ً
بتتويجه بطال لكأس اإلمارات
انفرد شباب األهلي بالرقم
القياسي ألكثر الفرق تتويجا
ب ـكــأس اإلم ـ ـ ــارات ل ـكــرة ال ـقــدم،
بإحرازه اللقب للمرة التاسعة
في تاريخه ،بفوزه على الظفرة
 ،1-2أمــس األول ،فــي المباراة
النهائية.
وسـ ـج ــل أحـ ـم ــد خ ـل ـيــل (31
و )70هــدفــي ش ـب ــاب ،وسعيد
الكثيري ( )78هدف الظفرة.
وفك شباب األهلي ارتباطه
مع الشارقة ،صاحب  8ألقاب،
ليحرز لقبه التاسع بعد أعوام:
 1975و 1977و 1988و1996
و 2002و 2004و 2008و،2013
في حين فشل الظفرة في إحراز
لقبه األول.
ك ـم ــا أحـ ـ ــرز شـ ـب ــاب األه ـل ــي
بطولته الثانية هذا الموسم،
بـعــدمــا ك ــان ت ــوج بـطــا لكأس
الــرابـطــة على حـســاب الــوحــدة
في مارس.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح شـ ـ ـب ـ ــاب األه ـ ـلـ ــي
الـتـسـجـيــل ،إث ــر ركـنـيــة رفعها
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ـ ـ ـ ــاورو ديـ ـ ــاز،
وارتقى لها أحمد خليل برأسه،
ووضـ ـعـ ـه ــا ب ـ ـقـ ــوة فـ ــي ش ـب ــاك
ح ـ ــارس م ــرم ــى ال ـظ ـف ــرة خــالــد
السناني (.)31
وعــزز خليل ،نجم المباراة،
ثان له ولفريقه،
التقدم بهدف ٍ
إث ـ ــر ركـ ـل ــة ح ـ ــرة رائ ـ ـعـ ــة (،)70
قبل أن يقلص ا لـبــد يــل سعيد

تتويج شباب االهلي
الكثيري النتيجة برأسه (.)78
وأق ــر مهاجم شـبــاب األهلي
ال ـمــولــدافــي مــن أص ــل بــرازيـلــي
هنريكي لوفانور ،بأنها "كانت
مـ ـب ــاراة صـعـبــة بــالـنـسـبــة لـنــا.
ال ـظ ـف ــرة ق ــات ــل ح ـت ــى ال ـن ـهــايــة،
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـنــا قــدم ـنــا ك ــل ما
لدينا للعودة بالكأس إلى دبي".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ه ـ ـنـ ــري ـ ـكـ ــي إح ـ ـ ـ ــراز
شباب األهـلــي للثنائية لتميز
الـمــدرب األرجنتيني رودولفو
َّ
أروابـ ــاري ـ ـنـ ــا ،ال ـ ــذي حـ ــل بــديــا

ل ـل ـت ـش ـي ـل ــي خـ ــوس ـ ـيـ ــه ل ــوي ــس
سييرا في أكتوبر الماضي ،بعد
سلسلة من النتائج السلبية في
بداية الموسم.
وأوض ـ ــح" :ل ــم ن ـبــدأ الـمــوســم
بشكل جيد ،لكن بوجود المدرب
رودولفو تغير كل شيء .جعلنا
ن ـل ـعــب ك ـف ــري ــق وم ـن ـح ـنــا روح
الفوز".
(أ ف ب)

سلطان المطيري

أشاد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،بإنجاز منتخب
ال ـكــويــت ل ـل ــزوارق الـســريـعــة ،وتحقيقه
المركز الثالث في بطولة العالم للزوارق
السريعة  2019في مدينة ملقا اإلسبانية.
وهـنــأ الجبري فــي تصريح لــ"كــونــا"،
الـمـتـســابــق ب ــدر ال ــدوس ــري ،ومـســاعــده
أح ـمــد أبـ ــل ،عـلــى ه ــذا اإلنـ ـج ــاز ،منوها
بالمستوى المشرف الذي قدماه في هذا
المحفل الدولي ،وتمثيلهما للرياضيين
الكويتيين خير تمثيل.
وق ـ ـ ــال إن ال ــري ــاض ـي ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
أثبتوا حضورهم في مختلف البطوالت،

وسعيهم الدؤوب للفوز والمنافسة على
األلقاب ،واضعين نصب أعينهم الصعود
إلى منصات التتويج ،معربا عن تمنياته
بأن يواصل أبناء الكويت إنجازاتهم في
مختلف األصعدة ،للنهوض بالرياضة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وت ـحـ ـسـ ـي ــن م ـس ـت ــوي ــات ـه ــم
ومهاراتهم.
ُيـ ــذكـ ــر أن ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم ل ـ ـلـ ــزوارق
الـ ـس ــريـ ـع ــة أقـ ـيـ ـم ــت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـل ـقــا
اإلس ـبــان ـيــة م ــن  26ح ـتــى  28ال ـج ــاري،
ون ـظ ـم ـه ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـلـ ــزوارق
السريعة ( ،)UIMوشــارك بها نخبة من
(كونا)
المتسابقين الدوليين.

التعاون يحرم الهالل صدارة الدوري السعودي
وج ــه ال ـت ـعــاون ضــربــة مــوجـعــة أخــرى
لـلـهــال عـلــى مـلـعـبــه ووس ــط جـمــاهـيــره،
وتـغـلــب عـلـيــه  - 2صـفــر أم ــس األول في
مباراتهما بالمرحلة الثامنة والعشرين
من دوري كأس األمير محمد بن سلمان
للمحترفين لـكــرة الـقــدم فــي الـسـعــوديــة،
والمؤجلة من  19أبريل الجاري.
وكـ ــان ال ـت ـع ــاون وج ــه ص ــدم ــة لـلـهــال
وجماهيره يوم الجمعة الماضي عندما
تغلب عليه  -5صفر على ملعب مدينة
ج ــام ـع ــة ال ـم ـل ــك س ـع ــود ال ــري ــاض ـي ــة ،فــي
الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم
الحرمين الشريفين ليطيح به من البطولة.
وع ـلــى الـمـلـعــب ن ـف ـســه ،أخ ـفــق ال ـهــال
ف ــي الـ ـث ــأر ل ـت ـلــك ال ـه ــزي ـم ــة ،ح ـي ــث حـســم
التعاون المباراة بثنائية نظيفة سجلها
ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو في
الدقيقتين  65و.69
ورف ــع الـتـعــاون رص ـيــده بــذلــك إل ــى 52
نـقـطــة فــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع ،بـيـنـمــا تجمد
رصـيــد الـهــال عند  63نقطة فــي المركز
الثاني بفارق نقطة واحدة خلف النصر
المتصدر وذلــك قبل جولتين من نهاية
المسابقة.
وك ــان ال ـهــال االك ـثــر اس ـت ـحــواذا على
الكرة واألخطر هجوميا في أغلب فترات
الشوط األول لكن العبيه أهدروا أكثر من
فــر صــة تهديفية حقيقية ليدفع الفريق
الـثـمــن خ ــال ال ـشــوط الـثــانــي ال ــذي شهد
صـ ـح ــوة ه ـج ــوم ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون لـيـحـســم
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـث ـن ــائ ـي ــة ض ــاع ـف ــت أحـ ـ ــزان
ومخاوف جماهير الهالل حامل اللقب.
وحـ ـق ــق الـ ـه ــال ب ــداي ــة ق ــوي ــة وأظ ـه ــر
إصرارا حقيقيا على تقديم رد فعل على
هزيمته الثقيلة في مباراة الكأس ،حيث

العبو التعاون يحتفلون بالفوز
فرض سيطرته على الكرة بشكل أكبر وبدأ
محاوالته الهجومية مبكرا.
وفي الدقيقة  ،65افتتح ليندر تاوامبا
التسجيل للتعاون حيث تلقى تمريرة
ط ــول ـي ــة وت ــوغ ــل داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء
متحديا مطاردة علي هادي آل بليهي له،
ثم اسكن الكرة في الشباك.
واحـ ـت ــج العـ ـب ــو الـ ـه ــال ب ــداع ــي ق ـيــام
ت ــاوام ـب ــا ب ــدف ــع آل بـلـيـهــي ل ــدى تـســديــد
الكرة وقد لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو
المساعد ،ليؤكد قراره بعدها باحتساب
الهدف.

وك ــاد ال ـهــال يـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة 68
حيث تلقى غوميز عرضية أمام المرمى
لكنه سدد الكرة فوق العارضة.
وضــاعــف الـتـعــاون معاناة الـهــال في
الــدقـيـقــة  69بــإضــافــة ال ـهــدف الـثــانــي عن
طريق هيلدون أوجوستو ،حيث تصدى
المعيوف لكرة زاحفة قوية ولم يمسك بها
لترتد إلى تاوامبا الذي هيأها ألوجوستو
ليسكنها ا لـشـبــاك معلنا تـقــدم التعاون
 - 2صفر.
ح ـ ــاول الـ ـه ــال ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ت ــوازن ــه
ً
واندفع للهجوم امال في تقليص الفارق

األهلي يواجه الطالئع لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري
قدمت لجنة المسابقات في
االتحاد المصري لكرة القدم
مباراة األهلي وطالئع الجيش
 90دقيقة ،لتزامنها مع مباراة
برشلونة وليفربول اليوم ،في
نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا.

يـخــوض ال ـنــادي األهـلــي في
الـ ـس ــابـ ـع ــة وخـ ـم ــس وأربـ ـعـ ـي ــن
دق ـي ـقــة م ـس ــاء الـ ـي ــوم مــواج ـهــة
سهلة نسبيا ،حين يحل ضيفا
على نظيره طالئع الجيش في
األس ـب ــوع ال ـح ــادي والـعـشــريــن
ل ـم ـســاب ـقــة ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـص ــري
ال ـم ـم ـتــاز ،ع ـلــى مـلـعــب الـمـكــس
بمدينة اإلسكندرية.
ويـ ـ ــدخـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق األح ـ ـمـ ــر
المباراة وهو في وصافة جدول
الترتيب برصيد  61نقطة ،أما
الفريق العسكري فيحتل المركز
الثالث عشر برصيد  34نقطة.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر إقـ ــامـ ــة
الـمـبــاراة فــي التاسعة والــربــع،
بتوقيت الـكــويــت ،إال أن لجنة
المسابقات باالتحاد المصري
قــدمـتـهــا  90دق ـي ـقــة ،لـتــزامـنـهــا
مع مباراة برشلونة وليفربول،
المحترف ضمن صفوفه نجم
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـمـ ـص ــري مـحـمــد
صالح ،في نصف نهائي دوري
أبطال أوروب ــا ،والتي تقام في
العاشرة مساء.
ويــأمــل أب ـنــاء الـ ــرداء األحـمــر
إضـ ــافـ ــة  3نـ ـق ــاط جـ ــديـ ــدة إل ــى
رصيدهم ،واستكمال المشوار
نـحــو االح ـت ـفــاظ بــالـلـقــب ،وهــو

جانب من مباراة األهلي والطالئع بالدور األول
مــا أكــده الجهاز الفني بقيادة
مــارتــن الســارتــي خــال حديثه
مــع العبي الفريق طــوال األيــام
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وطـ ــال ـ ـب ـ ـهـ ــم بـ ــأال
يـتـنــازلــوا عــن الـفــوز فــي جميع
ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة فــي
ال ـب ـط ــول ــة ،ع ـلــى أمـ ــل الـتـتــويــج
بها ،خاصة مع وجود منافسة

أبل والدوسري يرفعان علم الكويت

شـ ـ ــرسـ ـ ــة م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب نـ ــاديـ ــي
بيراميدز والزمالك.
ويستعيد األه ـلــي ،فــي لقاء
ال ـ ـيـ ــوم ،جـ ـه ــود ال ـع ــائ ــدي ــن مــن
اإلص ــاب ــة ،مـثــل ول ـيــد سليمان
وشريف إكرامي ومحمد هاني،
ك ـمــا س ـي ـكــون بــوس ـعــه إشـ ــراك
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس مـ ـحـ ـم ــد الـ ـشـ ـن ــاوي

وعمرو السولية ومروان محسن
بعد انتهاء إيقافهما.
وشدد المدرب العام لألهلي
م ـح ـم ــد يـ ــوسـ ــف عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
م ـب ــاراة ال ـطــائــع ،مـضـيـفــا" :لــم
يعد أمــامـنــا ســوى  7مباريات
فقط في عمر الدوري ،وبالتأكيد
هذه المرحلة ال تتحمل خسارة

أي ن ـق ـطــة ف ــي ص ـ ــراع ال ـح ـفــاظ
عـلــى ال ـل ـقــب ،وم ــن ث ــم نـخــوض
كل مباراة بحثا عن هدف واحد
وه ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز وحـ ـص ــد ال ـن ـق ــاط
الثالث".
وتابع يوسف" :نحترم فريق
طالئع الجيش ،وقمنا بدراسة
ن ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـق ـ ــوة وال ـ ـض ـ ـعـ ــف فــي
صفوفه ،من أجل تحقيق الفوز
عـلـيــه ،ون ـثــق ب ـق ــدرات العبينا
وشعورهم بالمسؤولية الملقاة
على عاتقهم".
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر الس ـ ـ ــارت ـ ـ ــي ع ـلــى
تشكيل الفريق لمباراة الطالئع،
وبـ ـ ــات مـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن ي ـبــدأ
األه ـل ــي بـمـحـمــد ال ـش ـنــاوي في
حــراســة الـمــرمــى ،وأمــامــه علي
مـعـلــول وأي ـمــن أش ــرف ويــاســر
إبــراه ـيــم وأح ـم ــد فـتـحــي ،وفــي
الوسط عمرو السولية وحمدي
ف ـت ـحــي ،وف ــي االم ـ ــام ج ـيــرالــدو
وص ــال ــح ج ـم ـعــة وال ـن ـي ـج ـيــري
ج ــونـ ـي ــور أجـ ــايـ ــي وال ـم ـغ ــرب ــي
وليد أزارو.
ويـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف الـ ـمـ ـق ــاول ــون
الـ ـع ــرب ن ـظ ـي ــره ال ــداخ ـل ـي ــة فــي
الخامسة والنصف مساء ،ضمن
منافسات الجولة ذاتها.

والتعويض لكن التعاون واصل تحقيق
التوازن المطلوب بين الجانبين الدفاعي
والهجومي وكثف تركيزه على الجانب
الدفاعي بشكل أكبر تدريجيا.
وأحبط دفــاع التعاون فرصة خطيرة
لـغــومـيــز ك ـمــا ت ـصــدى الـ ـح ــارس كــاسـيــو
ل ـك ــرة خ ـط ـيــرة م ــن مـحـمــد إب ــراه ـي ــم كنو
لتمر الدقائق األخيرة دون رد من الهالل
وتنتهي المباراة بفوز التعاون  - 2صفر.
(د ب أ)

«الجبالية» يعتمد ًمعسكر
الفراعنة استعدادا ألمم 2019
اعتمد مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم برئاسة
هاني أبوريدة ،خالل اجتماعه ،برنامج المنتخب األول لكرة
القدم الخاص باالستعدادات للمشاركة في بطولة كأس اإلمم
اإلفريقية التي تستضيفها في شهري يونيو ويوليو المقبلين.
كما واف ــق اتـحــاد الـكــرة على خــوض المنتخب األولمبي
مـبــاراة ودي ــة أم ــام منتخب أوزبـكـسـتــان خــال فـتــرة التوقف
الــدولـيــة المقبلة ،والـمــوافـقــة أيـضــا على مواجهة المنتخب
الفلسطيني يوم  16مايو بعد الحصول على موافقة وزارة
الشباب والرياضة والجهات المعنية.
وقـ ــرر مـجـلــس ال ـج ـبــايــة ،تـشـكـيــل لـجـنــة بــرئ ــاس ــة هــانــي
أبوريدة ،وعضوية أحمد شوبير نائب رئيس االتحاد ،وخالد
لطيف عضو مجلس اإلدارة لتوعية الجماهير إعالميا قبل
انطالق بطولة األمم اإلفريقية ،كما تقرر عمل الئحة لمختلف
المسابقات خالل الفترة المقبلة لتطبيقها اعتبارا من الموسم
الكروي الجديد.
على جانب آخــر ،كشف أحمد مجاهد المتحدث الرسمي
باسم اتحاد الكرة وعضو مجلس اإلدارة ،عن االقتراح الذي
سيتقدم به أبوريدة لالتحاد اإلفريقي (كاف) لتحديد األندية
المصرية المشاركة في دوري األبطال والكونفدرالية خالل
الموسم المقبل.
وقال عضو اتحاد الكرة" :أبوريدة سيتحدث مع مسؤولي
الـكــاف فــي حــال عــدم انتهاء مسابقة ال ــدوري قبل كــأس أمم
إفريقيا ،وسيطلب منهم تعويض األندية المصرية بأرقام
أثناء إجراء القرعة ،وفي حال قبول االقتراح ،لن نحدد اسماء
األنــديــة وسنكتفي بتعويضها بــأرقــام فــي الـقــرعــة لتحديد
المباريات والفرق التي سيتم مواجهتها ،وبعد انتهاء البطولة
سيتم تسكين اسماء الفرق بدال من األرقام".
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البرشا يتسلح بميسي و«كامب نو» لتخطي عقبة ليفربول
بعد أن حسم تتويجه بلقب ال ــدوري اإلسباني لكرة الـقــدم مع
تبقي ثــاث جــوالت على نهاية المسابقة ،يتطلع برشلونة إلى
تخطي عقبة ليفربول اإلنكليزي في الدور قبل النهائي ببطولة
دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى النهائي لمواصلة تقدمه نحو
تكرار الثالثية.
ويستضيف برشلونة فريق ليفربول الليلة على ملعب "كامب
نو" في ذهــاب المربع الذهبي على أن تتجدد المواجهة بينهما
في مباراة اإلياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب "أنفيلد" في
السابع من مايو المقبل ،ليلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة
األخـ ــرى ب ــال ــدور قـبــل الـنـهــائــي بـيــن تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي
وأياكس أمستردام الهولندي.
وكان برشلونة قد حقق ثالثية الــدوري وكأس
إسبانيا ودوري األبطال في كل من عامي 2009
و ،2015ويـتـطـلــع إل ــى ت ـك ــرار ال ـثــاث ـيــة خــال
هــذا الموسم ،وهــو مــا أكــده جوسيب ماريا
بارتوميو رئيس النادي.
ولم يكن أمام برشلونة الكثير من الوقت
لالحتفال بعد حسم تتويجه بلقب الدوري
اإلس ـبــانــي مطلع ه ــذا األس ـب ــوع ،حـيــث إن
رئ ـيــس ال ـن ــادي ت ـحــدث عــن الـثــاثـيــة عقب
انتهاء مـبــاراة الفريق بالمرحلة الخامسة
والثالثين والتي شهدت حسم تتويجه.
ولدى سؤاله عن رأيه بشأن قرار لويس روبياليس
رئيس االتحاد اإلسباني للعبة بتسليم كأس البطولة
لبرشلونة عقب مباراته أمام ليفانتي مساء السبت
وعدم االنتظار حتى نهاية الموسم ،قال بارتوميو
"إنــه أمــر جيد ألنــه في مواسم أخــرى لم يكن من
الممكن االحتفال في نفس ليلة حسم اللقب".
وســرعــان ما حــول بارتوميو التركيز نحو
الـبـطــولــة األوروب ـي ــة قــائــا عـقــب م ـب ــاراة يــوم
الـسـبــت "غ ــدا وف ــي ال ـيــوم ال ـتــالــي سـيـتــدرب
الالعبون استعدادا لدوري األبطال ،أشعر
بحماس شديد إزاء كــل األلـقــاب ،وهدفنا
هو الثالثية".
ولــم يكن غائبا عــن الالعبين حقيقة

أنهم مطالبون بالتركيز من أجل المضي قدما نحو اللقب األوروبي،
لكنهم أظهروا تمسكا باالستمتاع أوال بما حققوه.
وقال ايفان راكيتيتش العب خط وسط برشلونة عقب مباراة يوم
السبت أمام ليفانتي" :لن أكــذب ...سنحصل على يوم راحــة ،بعدها
نبدأ التفكير بشأن دوري األبطال".
ونشرت إحــدى الصحف عنوانا ذكــرت فيه "أربــع مباريات نحو
الروعة" ،وذلك في إشارة إلى المباراتين أمام ليفربول في الدور قبل
النهائي لدوري األبطال والمباراة النهائية في حالة التأهل ،ومباراة
نـهــائــي ك ــأس مـلــك إسـبــانـيــا أم ــام بلنسية ،حـيــث يتطلع برشلونة
للتتويج بالثالثية للمرة الثالثة خالل عشرة أعوام.
وكان المدرب جوسيب غوارديوال قد قاد برشلونة للثالثية في
 2009ثم كرر لويس إنريكي اإلنجاز نفسه مع الفريق في  ،2015واآلن
يتطلع إرنستو فالفيردي إلى االنضمام اليهما.
ولم يحظ فالفيردي ،ذو الطبيعة الهادئة ،بنصيب كبير من األضواء
لــدى احـتـفــاالت برشلونة وجـمــاهـيــره بلقب ال ــدوري اإلسـبــانــي في
الكامب نو مساء السبت.
ولدى سؤاله عما يخطط له في ليلة التتويج بالدوري ،رد" :لم أفكر
بهذا الشأن ،سأذهب فقط إلى منزلي ،هل لديكم أفكار؟".
ولم يحضر فالفيردي ،الذي يتحلى بدرجة عالية من التواضع،
عشاء العبي الفريق عقب مباراة حسم التتويج ،كما لم يحضر أي
من أعضاء جهازه الفني المعاون.
فبعد تحقيق الـنـجــاح عــن ج ــدارة فــي الـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،حــول
فالفيردي ومعاونوه تركيزهم نحو المهمة الصعبة المرتقبة أمام
ليفربول ال ــذي يــدربــه المدير الفني الـبــارز يــورغــن كـلــوب ،أمــا في
النجاح على الساحة األوروبية وتعويض خروج الفريق الكتالوني
من دور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي.
وكان النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قد وضع بالفعل القاعدة
لبرشلونة قبل مباراة الذهاب أمام ليفربول ،حيث صرح عقب مواجهة
مانشستر يونايتد اإلنكليزي في إياب دور الثمانية ،قائال "ال يفترض
أن نلعب بنفس المستوى الذي ظهرنا به الليلة في أول عشر دقائق".
وك ــان بــرشـلــونــة ق ــدم بــدايــة مـتــواضـعــة فــي تـلــك ال ـم ـبــاراة وسمح
لمانشستر يونايتد بالسيطرة على مجريات اللعب ،وكان من الممكن
أن يدفع الثمن ،وهو ما يحذر ميسي من تكراره أمام ليفربول الذي
ربما ينجح في استغالل فرصة كهذه بشكل أفضل.
ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على ميسي الذي حصل على

راحــة خــال األي ــام الماضية ويظهر بمستويات
جيدة ،حيث شارك لمدة  45دقيقة فقط في المباراة
أمام ليفانتي وسجل لبرشلونة هدف الفوز  -1صفر
في الدقيقة .62

ليفربول جاهز للمواجهة
بدوره يصل ليفربول إلى المباراة وهو منتعش هو
اآلخــر الستمرار منافسته على لقب البريميرليغ
يتخلف بنقطة وحيدة عن السيتيزنس واليزال
يحلم بالتتويج بالثنائية.
ويرغب أبناء المدرب األلماني يورغن كلوب
في الخروج هذا الموسم ولو بلقب وحيد ،حال
خسارة البريميير ليغ ،السيما أن الفريق يقدم
أداء مميزا ويمتلك خطي دفاع وهجوم قويين.
ويحظى كلوب بكل العبي الفريق األول ،بمن
فيهم الـبــرازيـلــي روبــرتــو فيرمينو ،ال ــذي غاب
عــن لقاء هادرسفيلد تــاون لمشكالت عضلية،
لكنه تعافى لموقعة برشلونة ،وكذلك أليكس
أوكسيلد تشامبرلين ،الذي خاض أول دقائق له
في الموسم أمام هيدرسفيلد ،رغم أن مشاركته
في التشكيل األساسي تبدو بعيدة.
ويصل المصري محمد صالح والسنغالي
س ــادي ــو مــانــي ل ـل ـم ـبــاراة وه ـمــا يـتـصــدران
قائمة هدافي البريميرليغ ( 21و 20هدفا
على الترتيب).
كـمــا أن ح ــارس ال ــري ــدز ،ألـيـســون
بيكر ،يمر بفترة رائعة بعدما حافظ
هذا الموسم على شباكه خالية من
األهداف للمرة الـ 20بالبريميرليغ،
آخرها أمام هادرسفيلد (.)0-5
ويضم الفريق في صفوفه أيضا
أفضل العبي البريميرليغ ،الهولندي فيرجيل فان دايك،
الذي عزز من قوة الفريق دفاعيا إضافة لمهاراته في
التسجيل.

موعد المباراة
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برشلونة  Xليفربول
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بيع كوتينيو أعاد بناء «الحمر»

أرنولد وروبرتسون سالح التمريرات الفتاك
ال ي ـت ـم ـتــع ت ــرن ــت أل ـك ـس ـنــدر-
أرنـ ــولـ ــد واالس ـك ـت ـل ـن ــدي أنـ ــدرو
روبرتسون بنجومية األرجنتيني
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي ف ــري ــق
برشلونة ،لكن فريقهما ليفربول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ي ـ ـعـ ــول عـ ـل ــى دور
محوري لهما ،السيما من خالل
التمريرات الحاسمة ،عندما يحل
ضيفا عـلــى ال ـن ــادي الكتالوني
ال ـي ــوم ف ــي ذهـ ــاب الـ ـ ــدور نصف
الـنـهــائــي ل ــدوري أب ـطــال أوروب ــا
في كرة القدم.
وخ ـ ـطـ ــف ال ـ ـمـ ــدافـ ــع الـ ــدولـ ــي
ال ـهــول ـنــدي فـيــرجـيــل فـ ــان داي ــك
األض ـ ـ ـ ــواء م ــن زم ــائ ــه ف ــي خــط
دفــاع ليفربول بعد موسم رائع
توجه بنيل جائزة أفضل العب
فــي ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز
الـتــي تمنحها راب ـطــة الالعبين
المحترفين.
لكن قبل لقاء اليوم بمواجهة
بــرشـلــونــة ومـيـســي عـلــى ملعب
ك ــام ــب نـ ـ ــو ،ظـ ـه ــر روب ــرتـ ـس ــون
وألـكـسـنــدر-أرنــولــد كمساهمين
أساسيين في محاولة ليفربول

كلوب وأرنولد
مجددا بعد
لنيل المجد األوروبي
ً
خيبة نهائي الموسم الماضي
أمام ريال مدريد اإلسباني (خسر
 )1-3ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب األلـمــانــي
يورغن كلوب .وصنع الظهيران
 24تمريرة حاسمة فيما بينهما
في مختلف المسابقات.
ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ،م ــرر

روب ــرتـ ـس ــون  11كـ ــرة حــاس ـمــة،
ليعادل الرقم القياسي في عدد
الـتـمــريــرات لـمــدافــع فــي ال ــدوري
الـمـمـتــاز ،بينما م ــرر ألكسندر-
أرنولد تسع تمريرات ،منا جعل
الظهيرين يـقــومــان أيـضــا بــدور
العبي الجناحين.
وبدون روبرتسون ( 25عاما)،

الذي يؤدي مهمة العبين اثنين
بفضل تحركاته صعودا ونزوال
في أرجاء الملعب ،لم يكن بإمكان
السنغالي الدولي ساديو مانيه
أن يحصل على حرية االنتقال
إلــى عمق منطقة جــزاء الخصم،
والتمكن مــن تسجيل  24هدفا
هذا الموسم.
كما أن حرية المصري محمد
صــاح فــي الـتـحــرك مــن الجناح
إلـ ــى ال ـع ـم ــق ،ت ـع ــود إلـ ــى ع ــدم
اضطالعه بمهام دفاعية كون
ألـكـسـنــدر-أرنــولــد ( 20عــامــا)
ي ـقــوم ب ـهــذا الـ ــدور عـلــى أكمل
وجه.
وجنى كلوب ثمار أسلوبه
الجريء بتحقيقه لالنتصارات
أم ـ ـ ـ ــام م ـن ــاف ـس ـي ــن ي ـعـ ـج ــزون
ع ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاد س ـب ــل
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن خـ ـط ــورة
الـثـنــائــي االنـكـلـيــزي-
االسكتلندي ومساهمتهما
فـ ــي تـ ــزويـ ــد العـ ـب ــي خــط
الهجوم بالكرات.

اع ـت ــاد ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى رؤي ـ ــة نجومه
تصطادهم صفوة األندية اإلسبانية في العقد األخير،
لكن بيع البرازيلي فيليب كوتينيو إلــى برشلونة،
خصمه فــي ال ــدور نصف النهائي ل ــدوري أبطال
أوروب ــا لكرة الـقــدم هــذا الـمــوســم ،ساهم في
ارساء قواعد إعادة البناء في ملعب أنفيلد.
وسيقف كوتينيو اليوم في مواجهة
فــري ـقــه ال ـس ــاب ــق ،ع ـنــدمــا يستضيف
برشلونة ليفربول في ذهــاب نصف
نهائي دوري األبطال ،رغم أنه لم يبرر
بعد الصفقة الخيالية البالغة 183
مليون دوالر ،والتي نقلته إلى ملعب
كامب نو في مطلع العام الماضي.
وتـ ـعـ ـل ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول دروس ـ ــا
م ــن خـ ـس ــارة العـ ـب ــي ال ــوس ــط
اإلس ـبــانــي تـشــابــي ألــونـســو
واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي خ ــاف ـي ـي ــر
م ــاسـ ـكـ ـي ــران ــو إل ـ ـ ــى ري ـ ــال
مـ ـ ـ ــدري ـ ـ ــد وب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة.
تفككت تشكيلة المدرب
اإلسـبــانــي رافاييل
بينيتيز المتوجة
بلقب دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،2005
ثــم رح ــل الـهــداف
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي

لويس سواريز الى برشلونة قبل  5سنوات.
وفي وقت كان برشلونة الهثا وراء نجم كبير يعوض
رحيل البرازيلي نيمار بصفقة قياسية الى باريس سان
جــرمــان الفرنسي فــي أغسطس  ،2017رفــع ليفربول
السقف عاليا مقابل التخلي عن كوتينيو.
وحقق البرازيلي أخيرا حلمه باالنتقال الى برشلونة
في يناير  ،2018لكن آنذاك كان ليفربول بدأ يضع مهمة
إعادة بنائه مع المدرب األلماني يورغن كلوب.
 75مليون جنيه استرليني جعلت الهولندي فيرجيل
فان دايك ،القادم من ساوثمبتون ،أغلى مدافع في العالم،
وآن ــذاك شكك كثيرون في قــدرة الالعب العمالق على
تبرير قيمة انتقاله ،لكن أداءه كان رائعا وساهم في سد
ثغرات دفاع ليفربول ،ليصبح األسبوع الماضي أول
مدافع في  14عاما يحرز جائزة أفضل العب في إنكلترا
من قبل رابطة الالعبين المحترفين.
خالل  5سنوات في أنفيلد ،سجل كوتينيو الكثير
من األهداف الرائعة ،لكنه لم يحرز معه أي لقب ،وتأهل
مرتين فقط لدوري األبطال.
في المقابل ،استهل فان دايك مشواره مع ليفربول
بالحلول بين األربعة االوائل في الدوري وبلوغ نهائي
دوري االبطال.
وأنفقت أم ــوال إضافية مــن صفقة كوتينيو لضم
الحارس البرازيلي أليسون بيكر من رومــا اإليطالي،
بـيـنـمــا عـ ــزز ك ـل ــوب وس ـط ــه ال ـص ـيــف ال ـمــاضــي بضم
البرازيلي فابينيو ،والغيني نابي كيتا ،والسويسري
شيردان شاكيري.

فرصة جديدة لحرس برشلونة القديم لترك بصمة قارية
ال يزال أمام الحرس القديم من تشكيلة
برشلونة  2009التي وصفها السير أليكس
فيرغسون بأفضل فريق واجهه في حياته،
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـم ــل ،ع ـنــدمــا ي ــواج ــه بطل
إسبانيا ضيفه ليفربول اإلنكليزي اليوم،
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
في كرة القدم.
في ليلة  27مايو  2009في روما ،صال
األرجنتيني ليونيل ميسي وجــال ،ليقود
برشلونة إلى لقبه القاري الثالث ،بثنائية
ختمها برأسية رائعة في مرمى الهولندي
الـ ـعـ ـم ــاق ادوي ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــان در سـ ـ ــار حـ ــارس
مانشستر يونايتد اإلنكليزي الــذي ضم
آنذاك البرتغالي كريستيانو رونالدو.
بقي مــن تلك التشكيلة ،ميسي أفضل
العب في العالم خمس مرات ،وقلب الدفاع
ج ـي ــرار بـيـكـيــه والع ـ ــب ال ــوس ــط الــدفــاعــي
سيرجيو بوسكيتس .وفي نسخة ،2019
قد تكون الفرصة األخيرة لهم لمعانقة لقب
قاري جديد وسادس للفريق الكتالوني بعد
 1992و 2006و 2009و 2011و.2015
تالعب نجوم الـمــدرب بيب غــوارديــوال
في  2009بالشياطين الحمر في طريقهم

لـتـحـقـيــق ثــاث ـيــة تــاري ـخ ـيــة ،وآن ـ ـ ــذاك أقــر
فيرغسون بأنه "لم يلقننا أحد درسا بهذه
الطريقة".
لكن فيرغسون الذي خسر فريقه مباراة
نهائية ثانية ضد برشلونة في  ،2011شكك
في إمكانية قدوم جيل جديد يكمل ما حققه
أبناء غوارديوال انذاك.
وقـ ــال الـ ـم ــدرب األسـ ـط ــوري إن "ال ـف ــرق
الـعـظـيـمــة تـعـيــش دورات ،وال ـ ــدورة الـتــي
يعيشونها راهنا هي األفضل في أوروبا،
كم ستدوم وهل سيكون بمقدورهم تجديد
هذا الفريق؟ ...يملكون الفلسفة لكن يصعب
الـقــول إذا ك ــان سهال إيـجــاد العبين مثل
تشافي ،و(أندريس) إينيستا وميسي طوال
الوقت ،ربما ال".
رح ــل تـشــافــي ال ــى قـطــر وإينيستا إلــى
ال ـي ــاب ــان ق ـبــل اع ـتــزال ـه ـمــا ف ــي المستقبل
ال ـقــريــب ،وف ــي الـتـشـكـيـلــة الـحــالـيــة يلعب
أدوارهما الكرواتي إيفان راكيتيتش وأخيرا
البرازيل أرثر ميلو.
سيبلغ ميسي الـثــانـيــة والـثــاثـيــن في
يونيو ،وبوسكيتس الحادية والثالثين
في يوليو ،في حين تخطى بيكيه الثانية

والثالثين ،وال يــزال الثالثي أساسيا في
"دورة" جديدة من النجاح.
وفي طريقه نحو لقب سادس محتمل،
يـتـعـ ّـيــن عـلــى بــرشـلــونــة تـخـطــي ليفربول
وصـيــف النسخة األخ ـي ــرة ،ثــم الـفــائــز من
م ــواج ـه ــة م ـف ــاج ــأت ــي ال ـم ــوس ــم تــوت ـن ـهــام
اإلنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
خ ــاض مـيـســي وبـيـكـيــه وبــوسـكـيـتــس
مجموع  34مباراة في نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا ،ومدربهم إرنستو فالفيردي
يعول عليهم بشكل كبير لتسجيل نقاط
إضافية على الغريم التاريخي ريال مدريد.
ولتدعيم ثالثي الخبرة ،قــام برشلونة
الــذي يعول على المهاجم االوروغوياني
لويس سواريز والبرازيلي كوتينيو ،بزرع
وجــوه شابة على غــرار الجناح الفرنسي
عثمان ديمبيلي ،المدافع الفرنسي كليمان
النغليه والعب الوسط كارليس ألينيا.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،سـيـعــزز
الهولندي اليافع فرنكي دي يونغ تشكيلة
فــال ـف ـيــردي ف ــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل ،بـعــد أن
يــواجـهــه ربـمــا فــي نـهــائــي دوري االبـطــال
بحال تأهل أياكس للنهائي مع برشلونة.

قد ال يخطف فورا موقع بوسكيتس ،لكنه
على األقــل سينافسه بعد قدومه بصفقة
خيالية لالعب شاب.
أم ــا بيكيه فـكــان دوم ــا العـبــا اساسيا
بعد قــدومــه مــن مانشستر يونايتد ،لكن
االسماء الجديدة بدأت تطفو مع الفرنسي
جان -كلير توديبو البالغ  19عاما والقادم
مــن تــولــوز فــي يـنــايــر ،وق ــد يلحق النجم
الـهــولـنــدي الـصــاعــد مــاتـيــاس دي ليخت
بزميله دي يونغ الصيف المقبل.
لكن عندما نصل إلــى ميسي ،ربما لن
يـكــون لــه أي بــديــل على الـمــدى المنظور،
فالالعب الذي يصفه البعض باألعظم في
تــاريــخ اللعبة ،تــوج بلقب دوري األبـطــال
أربع مرات وال يزال يبحث عن لقب خامس
لمعادلة رقم غريمه رونالدو ،وخصوصا
أنــه حــدد هــدفــه مطلع الموسم مــن ملعب
"كامب نو" باستعادة لقب دوري االبطال.
ربـمــا يــواجــه لـيـفــربــول ال ـيــوم المشكلة
ع ـي ـن ـهــا ال ـت ــي وقـ ــع مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ضحيتها في العقد الماضي .قال فيرغسون
"لم ننجح أبدا بالسيطرة على ميسي ..لكن
كثيرين سيقولون ذلك من بعدنا".

بيكيه وبوسكيتس نجما برشلونة
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أتاالنتا ينتزع األفضلية في
السباق نحو دوري األبطال
عزز أتاالنتا فرصته في
المشاركة األوروبية بالموسم
المقبل بعدما تغلب على
أودينيزي  - 2صفر أمس األول
في المرحلة الرابعة والثالثين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

ان ـ ـتـ ــزع أت ــاالنـ ـت ــا األف ـض ـل ـيــة
ف ــي الـ ـسـ ـب ــاق ن ـح ــو ال ـم ـش ــارك ــة
في دوري أبطال أوروب ــا للمرة
األولى في تاريخه ،وذلك بفوزه
المتأخر على ضيفه أودينيزي
-2صفر ،أمس األول ،في المرحلة
الــرابـعــة والثالثين مــن الــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وقبل أربع مراحل على ختام
الموسم ،أصبح ممثل برغامو
فــي المركز الــرابــع بـفــارق ثالث
نقاط خلف إنتر ميالن الثالث
ون ـق ـطــة أم ـ ــام روم ـ ــا ال ـخــامــس،
م ـس ـت ـف ـي ــدا ،عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار نـ ــادي
الـعــاصـمــة ،م ــن ال ـخ ـســارة الـتــي
ُمـ ـن ــي ب ـه ــا مـ ـي ــان األحـ ـ ــد أم ــام
تــوري ـنــو (صـ ـف ــر ،)2-مـمــا سمح
أيضا لألخير بأن يفرض نفسه
العبا أساسيا في صراع األمتار
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
األخير المؤهل لدوري األبطال.
ويــديــن أتــاالنـتــا بـفــوزه ال ــ17
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم إلـ ــى ال ـهــول ـنــدي
مـ ــار تـ ــن دي رون وا ل ـ ـكـ ــروا تـ ــي
ماريو بازاليتش اللذين سجال
الهدفين في الدقيقتين  81و،85

األول مــن رك ـلــة ج ــزاء انـتــزعـهــا
أندريا ماسييلو من البرازيلي
ســانــدرو ،والثاني من تسديدة
بـ ـعـ ـي ــدة تـ ـح ــول ــت م ـ ــن الـ ــدفـ ــاع
وخدعت الحارس االرجنتيني
خوان موسو.
لكن شيئا لم يحسم في هذا
الصراع المحتدم على بطاقتي
الـمــركــزيــن الـثــالــث وال ــراب ــع إلــى
دوري األبطال ،إذ ال يفصل بين
أتاالنتا الرابع والتسيو الثامن
ســوى أربــع نقاط ،وبينهما كل
من روما وتورينو وميالن.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون رحـ ـ ـل ـ ــة األمـ ـ ـت ـ ــار
األخ ـيــرة صعبة عـلــى أتــاالنـتــا،
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـ ــذق ط ـع ــم ال ـهــزي ـمــة
فــي  11مـبــاراة متتالية ،بينها
مباراتا نصف نهائي مسابقة
الكأس حيث بلغ مباراة اللقب
وسيلتقي التسيو في  15مايو،
وذل ـ ــك ف ــي إعـ ـ ــادة لـمـبــاراتـهـمــا
المصيرية المقررة األحد المقبل
في المرحلة  35من الدوري على
الملعب األولمبي في العاصمة.
وإل ــى جــانــب م ـبــاراتــه األحــد
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ف ـ ــي م ـع ـق ــل الت ـس ـي ــو،

فرحة العبي اتاالنتا بعد الفوز على اودينيزي
سيكون أتاالنتا مدعوا لمواجهة
يوفنتوس ،المتوج بطال للمرة
ال ـث ــام ـن ــة ت ــوالـ ـي ــا ،ع ـل ــى مـلـعــب
عمالق تورينو في المرحلة قبل
األخيرة.

استمرار معاناة فيورنتينا
وع ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب "أرت ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــو

فـ ــران ـ ـكـ ــي" ،اسـ ـتـ ـم ــرت م ـع ــان ــاة
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا رغـ ـ ــم اس ـت ـعــان ـتــه
ب ـم ــدرب ــه ال ـق ــدي ــم فـيـنـتـشـيـنــزو
مونتيال ،وذ ل ــك بسقوطه على
أرضــه أمــام ساسوولو صفر1-
سجله دومينيكو بيراردي ()37
في مباراة هامشية بالنسبة إلى
الفريقين ألنهما فــي مــأمــن من

الـهـبــوط وبـعـيــدان عــن الـمــراكــز
األوروبية.
وم ـن ــي "ف ـ ـيـ ــوال" ،ال ـ ــذي أه ــدر
ركلة جــزاء في الدقيقة  41عبر
ال ـف ــرن ـس ــي ج ـ ـ ـ ــوردان ف ـيــري ـتــو،
بهزيمته الثالثة ،بينها نصف
نهائي الكأس أمام أتاالنتا (-1
 ،)2فــي أربــع مباريات خاضها

ح ـت ــى اآلن م ــع مــون ـت ـي ــا دون
أن يحقق أي فــوز معه (تـعــادل
ف ــي م ـب ــارات ــه األول ـ ــى م ـعــه أم ــام
بولونيا صفر-صفر).
وب ـق ــي فـيــورنـتـيـنــا دون فــوز
للمباراة الـ  12تواليا في الدوري
والكأس معا ،وتحديدا منذ 17
فـبــرايــر حـيــن تـغـلــب عـلــى سبال

وكيل أعمال بيل يؤكد التزام الويلزي  %100بالملكي
أك ـ ــد وكـ ـي ــل أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـن ــاح
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوي ـ ـ ـلـ ـ ــزي غ ـ ــاري ـ ــث
بـ ـي ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام م ــوكـ ـل ــه ب ـف ــري ـق ــه
ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،ث ــال ــث الـ ـ ــدوري
اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
رغ ــم الـتـكـهـنــات بـشــأن
مستقبله.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح
لموقع " بــي بــي سي"
ال ــري ــاض ــي ال ــوي ـل ــزي،
قال جوناثان بارنيت
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــب
الـ ــوي ـ ـلـ ــزي" :غـ ــاريـ ــث
ملتزم  100في المئة
بريال مدريد".
وج ــاء رد بــارنـيــت
عقب انتقاد المدرب
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــد  -ا ل ـ ـقـ ــد يـ ــم
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي ال ـ ـمـ ــدريـ ــدي
ال ـفــرن ـســي زي ــن الــديــن
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ب ـ ـيـ ــل،
مـتـســائــا ب ـعــد خ ـســارة
فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام رايـ ـ ـ ــو

غاريث بيل

غودين يستعد
للرحيل عن أتلتيكو

خضيرة يجري جراحة ناجحة
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
اإليـطــالــي ،أمــس األول ،أن العب
وسطه األلماني سامي خضيرة
أج ــرى جــراحــة نــاجـحــة بمدينة
أوغسبورغ األلمانية في ركبته
اليمنى.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان
"ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري" ،ع ـبــر مــوقـعــه
الرسمي على اإلنـتــرنــت" :أجــرى
سـ ــامـ ــي خـ ـضـ ـي ــرة أم ـ ـ ــس األول
بـ ـم ــديـ ـن ــة أوغـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــورغ ع ـم ـل ـيــة
تـنـظـيــف لــركـبـتــه ال ـي ـم ـنــى .تمت
الـجــراحــة الـتــي أجــراهــا الطبيب
أولـ ــي بــوي ـن ـيــش ،ت ـحــت إش ــراف
طبيب النادي كالوديو ريجو".
وأضـ ـ ـ ــاف ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا ،أن
صاحب ال ــ 32عاما سيبدأ على
الـ ـ ـف ـ ــور ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ـت ــأه ـي ـل ــي،
وس ـي ـع ــود ل ـل ـمــاعــب م ــع ب ــداي ــة
الموسم المقبل.
ومـ ـن ــذ ان ـت ـق ــال ــه مـ ــن ص ـفــوف
ريال مدريد اإلسباني في ،2015
شــارك الدولي األلماني في 127

فايكانو صفر -1االحد ،عما إذا كان
مركزا بشكل كامل.
وفي إشارة إلى تصريحه السابق
بأن بيل يريد تمضية بقية مسيرته
الـ ـك ــروي ــة ف ــي "ال ـق ـل ـع ــة ال ـب ـي ـض ــاء"،
أضاف بارنيت" :ال شيء تبدل".
وارتـ ـ ـب ـ ــط اسـ ـ ــم العـ ـ ــب ت ــوت ـن ـه ــام
ه ــوتـ ـسـ ـبـ ـي ــر االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـس ــاب ــق
ب ــإم ـك ــان ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز ،ب ـعــد تــراجــع
مستواه مع ريال وكثرة االصابات
التي يتعرض لها.
ووا ج ــه بـيــل 29 ،عــا مــا ،شائعات
بــأنــه لـيــس عـلــى عــاقــة وط ـيــدة مع
ز مــا ئــه بــا لـنــادي الملكي ،فــي وقت
ي ـعــانــي ال ــري ــال ال ـن ـتــائــج الـمـخـيـبــة
لآلمال هذا الموسم.
وكان بيل ألمح الموسم الماضي
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ق ـ ــد يـ ـ ـغ ـ ــادر ال ـ ـفـ ــريـ ــق بـعــد
تسجيله هــدفـيــن فــي نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا ،ومساهمته في الفوز
على ليفربول اإلنكليزي  ،3-1وإحراز
النادي الملكي ،بقيادة زيــدان ،لقبه

خضيرة

م ـب ــاراة م ــع يــوف ـن ـتــوس بجميع
المسابقات ،وحقق  4ألقاب في
"السيري آ" ،و 3في كأس إيطاليا،
و 2ب ـك ــأس ال ـس ــوب ــر اإلي ـط ــال ــي.
كما تأهل مع "السيدة العجوز"
لنهائي دوري األبطال قبل عامين
أمام فريقه السابق ،وخسر اللقب
حينها بنتيجة كبيرة (.)4-1
(إفي)

يـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ـ ــع
األوروغــوايــانــي دييغو غودين
ل ـل ــرح ـي ــل عـ ــن ف ــري ــق أت ـل ـت ـي ـكــو
مدريد اإلسباني.
ووفقا لصحيفة ماركا ،أمس،
فإن غودين سيعلن قرار الرحيل،
بعد المباراة أمــام اشبيلية في
 12الجاري .وينتهي عقد الالعب
مع أتلتيكو في نهاية الموسم
الحالي.
وأثـ ـ ـي ـ ــرت ت ـك ـه ـن ــات واسـ ـع ــة
حـ ـ ــول رغ ـ ـبـ ــة إن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان فــي
ضــم غــوديــن ،وت ــردد أن النادي
اإليـ ـط ــال ــي ت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـف ــاق
بالفعل مع الالعب.
ووفقا إلذاعــة "كادينا سير"،
فإن غودين سيحصل على راتب
سنوي في إنتر يبلغ  5.5ماليين
يـ ـ ــورو .وق ـض ــى ال ــاع ــب تسعة
أعــوام مع أتلتيكو ،وشــارك في
 380مباراة.
(د ب أ)

كافاني يرغب في
االحتراف بالبريميرليغ

الثالث تواليا في المسابقة القارية،
قـ ـب ــل أن ي ـ ـقـ ــرر الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي
الرحيل.
ويمتد عقد بيل مــع الــريــال حتى
عام  ،2022لكن عودة زيدان لإلشراف
عـلــى ال ـفــريــق ب ــدال م ــن األرجـنـتـيـنــي
ســان ـت ـيــاغــو سـ ـ ـ ــوالري ،أع ـ ـ ــادت إل ــى
الواجهة فرضية رحيله عن الفريق
بسبب العالقة المتوترة التي تربطه
بالمدرب الفرنسي.
ورغ ــم مساهمته فــي ف ــوز الــريــال
بــدوري األبـطــال  4مــرات ،وبــالــدوري
المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد
قادما من توتنهام عام  ،2013فإن بيل
كان دائما عرضة لالنتقادات الالذعة
م ــن مـشـجـعــي ال ـف ــري ــق ،بـسـبــب عــدم
االستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.
وحـ ـ ـ ـ ــذر زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا نـ ـج ــوم
الفريق الذين يشعرون بعدم الرضا
ع ــن ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـم ـضــونــه داخ ــل
ال ـم ـس ـت ـط ـيــل االخ ـ ـضـ ــر ،بـ ــأن عـلـيـهــم
"الرحيل إلى مكان آخر للحصول على
المزيد من الدقائق".

كشفت تقارير اخبارية أمس عن رغبة
المهاجم األوروغــوايــانــي إدينسون كافاني
ف ـ ــي الـ ــرح ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جــرمــان الصيف ال ـقــادم ،واالح ـتــراف في
البريميرليغ.
وذكـ ــرت صحيفة "دي ـلــي م ـيــل" أن
ناديي مانشستر يونايتد وتشلسي
مـ ـهـ ـتـ ـم ــان ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـ ــع الـ ـ ـه ـ ــداف
األوروغ ـ ـ ــواي ـ ـ ــان ـ ـ ــي بـ ـع ــد م ـعــرف ـت ـه ـمــا
برغبته في تغيير األجــواء والرحيل
عن فرنسا.
ويرتبط كافاني بعقد مع "بي إس
جي" مستمر حتى  30يونيو .2020
واحترف المهاجم صاحب الـ32
عاما في أندية باليرمو ونابولي
بإيطاليا قبل انتقاله لباريس
ف ـ ــي صـ ـي ــف  2013ل ـي ـص ـبــح
ال ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي لـلـنــادي
الفرنسي.
(إفي)

ِّ
مورينيو يودع «ذا أوبسرفر»
َّ
وج ــه الـمــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو،
رســالــة وداع لـمـنــدوب ملعب كــامــب نــو ،معقل
بــرشـلــونــة ،فرانسيسك س ــات ــورا ،الشهير ب ــ"ذا
أوبسرفر" ،عقب تقاعده ،بعد  41عاما من العمل
داخل النادي الكتالوني.
وقال مورينيو ،المدرب السابق لريال مدريد،
والــذي كان يعمل في السابق بنادي برشلونة
كمدرب مساعد ،وكان يلتقي ساتورا خالل تلك
الفترة ،في تصريحات إلذاعة "راك  "1الكتالونية،
موجها حديثه لساتورا" :أنت رجل عظيم ،بسبب
ُبعدك اإلنساني ،الطيب والصادق".
وكان "ذا أوبسرفر" بطل واقعة اإلصبع خالل
مباراة للكالسيكو بين برشلونة وريال مدريد
في إياب السوبر اإلسباني لعام  ،2011ووقتها
دخــل الالعبون في شجار عنيف بالوقت بدل
الضائع ،على خلفية طــرد مارسيلو ،لتدخله
بعنف مع سيسك فابريغاس ،ليقوم مورينيو
وس ــط ال ـش ـجــار بـمــد إصـبـعــه فــي عـيــن الــراحــل
تيتو فيالنوفا ،المدرب المساعد وقتها لبيب
غوارديوال ،مدرب البرسا السابق .وكان ساتورا
يقف كالمتفرج من خلف الواقعة.
وذك ـ ــر "ذا سـبـيـشـيــل وان" ف ــي هـ ــذا ال ـصــدد
لإلذاعة" :لقد جعلتك مشهورا ،ألسباب سلبية.

( )1-4ف ـ ــي ا لـ ـم ــر حـ ـل ــة ا ل ــرا بـ ـع ــة
والعشرين ،فتجمد رصيده عند
 40ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـح ــادي
ع ـش ــر ،ف ـي ـمــا ص ـعــد ســاســوولــو
الى المركز العاشر على حساب
م ـض ـي ـف ــه ب ــرصـ ـي ــد  41ن ـق ـط ــة،
محافظا على سجله الخالي من
الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا.

فاغنر مرشح لتدريب شالكه

مورينيو
إنها أشياء تحدث في كرة القدم بسبب التوتر
العاطفي ،لكنك لم تكن متفرجا ،فأنت أكبر من
ذلك بكثير".
(إفي)

ذكرت تقارير إخبارية ألمانية أمس أن ديفيد فاغنر ،المدير
الفني السابق لفريق هيدرسفيلد اإلنكليزي لكرة القدم ،يعد
مرشحا بقوة لتولي تدريب شالكه األلماني اعتبارا من الموسم
المقبل.
وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية وصحف أخرى أن فاغنر يعد
مرشحا أوفــر حظا مــن ديتر هيكينغ الــذي يرحل عــن تدريب
بوروسيا مونشنغالدباخ ،بينما ذكرت صحيفة بيلد أن فاغنر
توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي شالكه.
وكــان فاغنر ( 47عاما) ،الــذي يحمل الجنسيتين األلمانية
واألميركية ،لعب ضمن صفوف شالكه بين عامي  1995و،1997
وتــوج معه بلقب كــأس االتـحــاد األوروب ــي (ال ــدوري األوروب ــي
حاليا).
وت ــول ــى فــاغ ـنــر ت ــدري ــب فـ ــرق نــاش ـئ ـيــن ب ـن ــادي ــي هــوفـنـهــايــم
وبوروسيا دورتموند ،قبل أن يتولى منصب المدير الفني لفريق
هيدرسفيلد عام  ،2015وقاده للصعود إلى الــدوري اإلنكليزي
الممتاز في  ،2017قبل أن يستقيل من المنصب في يناير الماضي.
وتردد أيضا أن كال من هرتا برلين وكولون ،متصدر دوري
الدرجة الثانية ،يرغب في الحصول على خدمات فاغنر.
ويـبـحــث شــالـكــه عــن م ــدرب جــديــد لـفــريـقــه ،يـحــل مـكــان هــوب
ستيفنز الــذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية
الموسم ،إثر إقالة دومينيكو تيديسكو في مارس الماضي.
(د ب أ)

باتلر يقلب الطاولة على تورونتو ويوكيتش يتعملق مع دنفر

جيمي باتلر نجم فيالدلفيا في محاولة للتسجيل في سلة رابتورز

سـجــل جيمي بــاتـلــر  30نقطة وقـ ــاد فريقه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز إلى معادلة مضيفه
تورونتو رابـتــورز  ،1-1أمــس األول ،في نصف
نهائي المنطقة الشرقية في "بالي أوف" دوري
ك ــرة ال ـس ـلــة االم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ،ف ــي حين
تقدم دنفر ناغتس على ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز في باكورة مواجهاتهما ضمن نصف
نهائي الغربية.
فبعد فوز تورونتو وصيف المنطقة الشرقية
 95-108في المباراة االولى ،قلب فيالدلفيا ثالث
المنطقة التوقعات وعاد فائزا  ،89-94إذ أحبط
محاوالت المضيف بالعودة إلى أجواء المباراة
في ربعها الثالث ،ليحقق فوزه األول في تورونتو
منذ نوفمبر .2012
وإلى نقاطه الـ  ،30التقط باتلر  11متابعة ومرر
 5كرات حاسمة ،في مباراة صنع فيها فيالدلفيا
فارقا كبيرا في الشوط االول ( )38-51رغم خسارته
الكرة  13مرة.
ووصـ ــل تــأخــر تــورون ـتــو إل ــى  19نـقـطــة في
الـشــوط االول ،بيد أنــه قلص الـفــارق الــى نقطة
( )60 -61في نهاية الربع الثالث.
لكن الربع األخير لم يبتسم للمضيف ،فأهدر
ست رميات من أول سبع مـحــاوالت ،ليستعيد
فيالدلفيا تقدما مريحا.

وفي اللحظات األخيرة ،حاول العبو تورونتو
المعادلة مــن خ ــارج الـقــوس ،بيد أن مـحــاوالت
كاوهي لينارد ( 35نقطة) وكايل لوري ( 20نقطة)
وداني غرين أحبطت.
وتألق باتلر في المباراة مسجال  12من نقاطه
الثالثين في الربع األخير ،بينها ثالثية جميلة
بعد تمريرة حاسمة من العمالق الكاميروني
جويل امبيد ( 12نقطة) منحت الضيوف التقدم
 81-88قبل  2.14دقيقة على نهاية الوقت.
وصحيح أن امبيد الذي عانى وعكة صحية
ً
فــي معدته وآالمـ ــا فــي ركبته الـمـصــابــة ،سجل
سلتين فقط ،إال ان الثانية كانت بالغة االهمية
منحت فريقه التقدم  89-92قبل  24.3ثانية على
نهاية الوقت.
وأهدر غرين بعدها رمية ثالثية كانت كفيلة
بمعادلة االرقام ،والتقط توبياس هاريس الكرة
المرتدة ليحسم الضيوف المواجهة قبل خوضهم
المباراتين الثالثة والرابعة على ارضهم.
ويلتقي المتأهل من المواجهة مع الفائز في
نصف النهائي الـثــانــي بين ميلووكي باكس
وبوسطن سلتيكس (صفر.)1-

ناغتس يهزم ترايل باليزرز
وبعد يومين من انتهاء مواجهته الطاحنة

مــع س ــان أنـتــونـيــو سـبـيــرز الـتــي حسمها في
سبع مباريات ،افتتح دنفر ناغتس ،وصيف
المنطقة الغربية ،نصف النهائي بفوز على
ضيفه بورتالند ترايل باليزرز .113-121
وتـعـمـلــق الع ــب االرت ـك ــاز الـصــربــي نيكوال
يــو ك ـي ـتــش ( 2.13م) ،م ـس ـجــا  37ن ـق ـطــة و9
متابعات و 6تمريرات حاسمة وصدتين.
وبــدأ الفريقان المباراة بنجاعة هجومية،
فسجال  32نقطة في الربع األول ،وبلغ معدل
تسجيل بورتالند  63.6في المئة ودنفر 61.9
في المئة ،ثم تقدم دنفر  55-58بين الشوطين.
وق ـلــص ب ــورت ــان ــد ،الـ ــذي س ـجــل ل ــه نجمه
دام ـي ــن ل ـي ــارد  39نـقـطــة وج ـم ــال مـ ــوراي 23
نقطة ،فارقا بلغ  12نقطة إلى  96-101قبل 8
دقائق على نهاية الوقت .لكن دنفر رد بثماني
نقاط متتالية استهلها مايسون بالملي بكرة
ساحقة "دانك".
وشهدت المباراة مبارزة قوية تحت السلة
بين يوكيتش والتركي اينيس كانتر صاحب
 26نقطة و 7متابعات.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــائ ــز ف ــي ن ـهــائــي ال ـغــرب ـيــة مع
المتأهل من مواجهة غولدن ستايت ووريرز
حــامــل الـلـقــب ف ــي آخ ــر مــوسـمـيــن وهـيــوسـتــن
روكتس (-1صفر).
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

االنسداد السياسي
وصراعات الشيوخ

أ .د .غانم النجار

ال أع ــرف إن ك ــان هـنــاك اهـتـمــام بــاالسـتـجــوابــات بين
ال ـنــاس ،حيث يفترض أن يـكــون اشتعالها فـجــأة يمثل
ً
انعكاسا لحالة شعبية ،إال أن االهتمام بها وبحيثياتها
صـ ــار أدنـ ـ ــى ب ـك ـث ـيــر م ــن "رادار" ال ـ ـنـ ــاس ،م ــع ك ـث ـيــر مــن
ال ـت ـشــويــش ح ـتــى ك ـ ــادت ت ـت ـحــول ل ـش ــأن ش ـخ ـصــي بين
مستجوب (بكسر الواو) ومستجوب (بفتح الواو) .لم يعد
للسياسة عندنا ال طعم وال لون وال رائحة ،ويبدو أنها
ماتت منذ زمن ،كما تبخرت موازين القوى في المجتمع.
ً
ربـمــا لــديـنــا شــويــة م ـنــاوشــات ،شــويــة ص ــراخ ،وأحـيــانــا
أشياء تتطاير ،عقل ومــا دونها من أدوات اإللـبــاس .كل
استطالعات الرأي المعتبرة تشير إلى انعدام ثقة كبير
فــي الـمـجـلــس وال ـح ـكــومــة ،وغ ـيــرهــا .فــالـسـيــاســة عندنا
وكأنها في حالة إنعاش ســريــري ،حتى إشعار آخــر ،ال
يدرك المعالجون ،إن وجدوا ،أين العلة ،وأين هي األزرار
المناسبة لتحريك ذلــك الجسد الراكد الهزيل ،فال نرى
إال خياالت.
الحالة السياسية فــي البلد تسير على مــا تبقى من
وقود قديم ،شوية غاز ،وشوية كيروسين ،وشوية بنزين،
وربما ديزل ،وعلى حس ما تبقى من قيم دستورية .ذلك
الوقود القديم في طريقه للنفاد ،وحينها ،فإنه حتى ما
لدينا من مرونة فطرية أو مكتسبة سيتراجع بالتدريج.
حاالت التراجع والفوضى والصراع بين الشيوخ ،الذي
يؤثر هنا أو هناك ،هي كلها مجتمعة محاوالت تسعى
لحرق ما تبقى من ذلك الوقود.
أم ــا م ــا ي ـبــدو ع ـلــى مـشـهــدنــا ال ـس ـيــاســي م ــن اش ـتــداد
وسخونة وطيس هذه األيــام فأغلبه نتاج الحتدام بين
ً
مراكز قوى تأهبا لمرحلة قادمة ،يكون فيها ترتيب بيت
ً
الحكم بتراتبيته مضمونا لهذا أو ذاك .سواء من هم في
الساحة أو من اختفوا من الملعب تحت اإلضاء ة أو من
أطفئت عنهم األنوار أو من هم وراء الستار.
ورب ـم ــا ذاك م ــا يـفـســر ال ـتــوتــر وال ـق ـلــق وح ـجــم الـكــذب
ً
والشائعات في كل شيء تقريبا ،وعلى كل مستوى ،حتى
من أولئك الذين يظهرون بأنهم إصالحيون يريدون ترميم
البيت ورتق النسيج االجتماعي الممزق ،والحفاظ على
أمن الدولة ،وأمن الدولة منهم براء.
المعركة ،أو المعارك الصغيرة ،التي بدأت وال يبدو أنها
ً
ً
ستنتهي قريبا ،ستزيد اشتعاال مع الوقت ،وستصبح
ً
ج ــزء ا مــن مسلسل رمضاني مـمــل ،يـحــاول كــل طــرف أن
يقصي الـطــرف اآلخ ــر ،أمــا معالجة الـتــدهــور والـتــراجــع
العام للدولة فهي في آخر سلم األولويات ،إن كانت هناك
أولويات باألساس.

درايش

ً
السماء ال تمطر بشرا
ع ـ ــدد سـ ـك ــان الـ ـع ــال ــم ع ـ ــام 1700م =
ستمئة مليون نسمة
وفــي عــام 1800م = تسعمئة مليون
نسمة
وف ــي ع ــام 1900م = أل ــف وخمسمئة
مليون نسمة
وفــي عــام  = 2000ستة آالف مليون
نسمة
أي أن ال ــزي ــادات كــل قــرن لــم تتجاوز
ُ
ولست على
أربــع مــرات خــال مئة عــام،
عجلة للتنبؤ بـعــدد سـكــان الـعــالــم في
األعوام المقبلة ،وال حتى يثير اهتمامي،
مــا يـثـيــر اهـتـمــامــي هــو أن ال ــزي ــادات ال
تتجاوز أربع أو خمس مرات.

د .ناجي سعود الزيد
فــي نـفــس الــوقــت ال ــذي أع ــدت النظر
بهذه األرقام وجدت من خالل تمحيصي
في األوراق القديمة أن عدد المتقدمين
المتحان الشهادة المتوسطة عام 1962
ً
هو  1071طالبا وطالبة.
اس ـ ـت ـ ـمـ ــررت ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث وراج ـ ـعـ ــت
بسجالت وزارة التربية عن أعداد الطلبة
في المدارس هذا العام فوجدت األرقام
التالية:
عدد طلبة رياض األطفال43.413 :
واالبتدائية160.782 :
والمتوسطة123.792 :
فبالله عليكم ،كيف يمكننا تفسير
تلك األرقام؟ إذا كان ازدياد سكان الكرة

األرضية لم يتجاوز أربع مرات كل مئة
عــام ،بينما ازداد عــدد طــاب الـمــدارس
أكـثــر مــن عـشــريــن م ــرة خ ــال مــا يـقــارب
ً
سـتـيــن ع ــام ــا ،أي أق ــل م ــن قـ ــرن ،فكيف
ً
نستطيع تفسير ذلك منطقيا؟! فالسماء
ً
ال تمطر بشرا!
ً
ال ـس ــؤال بسيط ج ــدا ولـنــوجـهــه لمن
يطالبون بتجنيس  130.000دون تدقيق
أو تـمـحـيــص أو دون ال ـن ـظــر لـلـحــاجــة
الفعلية إلى تجنيس الكفاء ات المفيدة
ً
ل ـل ــدول ــة ،ب ـ ــدال م ــن إض ــاف ــة أعـ ـب ــاء على
الدولة ومواطنيها من خالل التجنيس
ال ـع ـش ــوائ ــي ل ـف ـئــات م ـع ــروف ــة أصــول ـهــا
وانتماءاتها.

ّ
ومره ب"مدينه" ساعيه للحضاره
"لحيه" تحط ال َمر ّ
ّ
ّ
"تيار"
ومره ب

وم ـ ـ ـ ّـرات ري ـش ــة ف ــن ي ــرن ــع ب ط ــاره

ْ
ّ
ومره ببشت "المشيخه" تكتب أشعار
ومـ ّـره من "القانون" تسرق عباره!

في حين أن استخدام مواقع
الـتــواصــل االجتماعي أصبح
ً
طـبـيـعـيــا م ـثــل األك ـ ــل وال ـن ــوم
ألغلب الشباب ،فإن البالغين
ً
ً
األكـبــر سـنــا متخلفون كثيرا
في هذا الشأن.
وتفيد دراسة أجراها مركز
أب ـحــاث "بـيـتـكــوم ريـسـيــرش"،
ومـ ـق ــره ب ــرل ـي ــن ،وهـ ــو شــركــة
ألبحاث السوق واالستشارات
ال ـت ـجــاريــة ،ب ــأن نـحــو  98في
الـمـئــة مــن األش ـخ ــاص ،الــذيــن
ي ـ ـب ـ ـل ـ ـغـ ــون م ـ ـ ــن  14إ ل ـ ـ ـ ــى 29
ً
ع ــام ــا ،نــاشـطــون عـلــى مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .أم ــا
نـ ـسـ ـب ــة األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن
ً
تـجــاوزوا ال ــ 65عــامــا فهي 65
فــي المئة ،بينما تبلغ نسبة
الــذيــن يـسـتـخــدمــون خاصية

 ،١٩٦٢ليكتمل ميالد دولــة الدستور والمؤسسات،
التي كان يحلم بها أهل الكويت.
ً
ً
ً
وأرسى الدستور الجديد نظاما دستوريا فريدا
ً
م ـت ــوازن ــا يـلـبــي ط ـمــوح ال ـش ـعــب ،وي ـص ــون لــأســرة
الحاكمة مكانتها ،باعتبار الحكم شراكة متكاملة
بين الشعب واألسرة الحاكمة ،بما يفسح لكل منهما
دوره وسلطاته ،دون تفريط أو إف ــراط ،ودون رفع
أي منهما بمنزلة أعلى مــن اآلخ ــر ،فكانت أحكامه
متوازنة وتشكل مرجعية رصينة للشراكة الحقيقية
في الحكم واإلدارة.
َ
وقد تتالت مراحل ِبناء هذه الشراكة وتقويتها،
وأخذت دولة المؤسسات طريقها الطبيعي بمسار
مؤسسي وبخطى ثابتة ،في ظل بحبوحة سياسية
وحريات حقيقية وممارسة برلمانية وديمقراطية
ناضجة ،وهو ما أثار تقدير وإعجاب الدول العربية
ً
واألجنبية وشعوبها ،فكانت أصداؤها تتردد دائما
بالمحافل العربية والعالمية ،مصحوبة باإلعجاب
والتقدير.
لم يكن بعض األط ــراف ،ســواء من المتنفذين أو
بعض أبناء األسرة الحاكمة ،ينظرون بعين الرضا
للنظام الدستوري الجديد ولدولة المؤسسات ،إما

ً
ظنا منهم بأنه يضر بمصالحهم ،أو الستشعارهم
ع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم م ــع ن ـظ ــام ي ــرس ــي دول ــة
مؤسسية منظمة .ومن هنا بدأ التحريض ومحاوالت
ال ـقــدح فــي الـنـظــام الـجــديــد ،أو حـتــى تـخــريـبــه ،وقــد
فشلت معظم تـلــك الـجـهــود ونـجــح بعضها ،ورغــم
ذلك استمرت دولة المؤسسات ،لكن بشكل منقوص،
وببعض التشويهات المصطنعة ،ثم بعد التحرير
مــن الـغــزو الـعــراقــي تــم تنقية دولــة المؤسسات من
ً
بعض الـنــواقــص ،لكن مــا زال البعض منها عالقا
ويقلل من فاعليتها.
وج ـ ــاءت مــرح ـلــة ان ـت ـقــال ال ـح ـكــم لـسـمــو األم ـيــر
الحالي ،فثبت للجميع أن الدستور ودولة المؤسسات
هما طوق النجاة وسر القوة لوطن اسمه الكويت.
ولعل مــن المناسب أن نذكر بعض المالحظات
التي تعتبر نواقص في دولة المؤسسات األولى ،أو
التي حلم بها الكويتيون:
 استمرار إسناد رئاسة الوزراء ألحد أبناء األسرةالحاكمة ،في الوقت الذي ينبغي أن تكون شعبية.
 وجــود أعــداد كبيرة مــن أبـنــاء األســرة الحاكمةكــوزراء ،في حين ينبغي أال يتجاوز عددهم اثنين،
ً
وفقا للمذكرة التفسيرية.

ً
ً
ً
 إعطاء أبناء األسرة وضعا بروتوكوليا واقعيايجعلهم بمكانة األسبقية على الوزراء والمسؤولين
الرسميين.
ً
 منح رئيس الوزراء وغيره من أبناء األسرة لقباً
يجب أن يـكــون مـقـصــورا على األمـيــر وولــي العهد،
وهو لقب "سمو".
 وجود العديد من القوانين التي تقيد الحرياتوتنتقصها.
 صــدور قــانــون انتخاب يقيد الحق االنتخابيويكرس مجتمع االستقطاب الفئوي أو الطائفي أو
القبلي ،ويضر بالوحدة الوطنية.
 التخريب الواقعي لمجلس األمة من خالل المالً
السياسي المشبوه والـفــاســد ،ال ــذي صــار معلوما
للجميع ،والتراخي تجاه الراشي والمرتشي.
 إفراغ دولة المؤسسات وتعطيل عمل العديد منالجهات الرقابية المهمة.
ّ
 ولعل من المناسب أن نذكر بأن دولة المؤسساته ــي خ ـيــار أه ــل ال ـكــويــت ،وت ـعــزيــزهــا ق ــوة للكويت
ً
بأسرتها الحاكمة وشعبها معا ،وإضعافها ليس
ّ
من مصلحة الوطن وأبنائه ،فهل أدركنا هذه الحقيقة
وحافظنا على دولة المؤسسات الحقة.

الرسائل النصية أو الرسائل
الفورية  70في المئة.
إذن م ــا ال ـ ــذي ي ـم ـنــع كـبــار
السن من االنغماس في مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بشكل
أكبر؟
م ـ ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب الـ ـش ــائـ ـع ــة:
المخاوف األمنية ،وصعوبة
ول ــوج ه ــذه ال ـمــواقــع ،بحسب
نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوال روريـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــت ،وه ـ ــي
مـسـتـشــارة مـعـنـيــة بالرقمنة
والتثقيف بالمنظمات التابعة
للرابطة األلمانية لكبار السن.
وت ـقــول روري ـش ــت" :الكثير
مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن قـ ـلـ ـق ــون
وي ـت ـســاء لــون ع ـمــا إذا كــانــوا
سيتمكنون من إدارة األمر".
(د ب أ)

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

عـ ــرض " م ــذ ك ــرات

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

وفيات
عدنان عبدالصمد يوسف علي نقي

 74ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :ال ــدس ـم ــة ،م ـس ـجــد ال ـن ـق ــي ،ال ـن ـســاء:
المنصورية ،ق ،1ش ،14م ،9ت99031224 :

علي عبداللطيف علي مال

 37عاما ،شيع ،الــرجــال :مسجد ال ــوزان ،غــرب مشرف ،النساء:
العدان ،ق ،3ش ،36م ،6ت50290005 :

حمد أحمد إسحق العامري

 20عــامــا ،شيع ،الــرجــال :خيطان ،ق ،3شــارع بــن طفيل ،م،113
النساء :العدان ،ق ،2ش ،4م ،12ت60037268 ،99333273 :

بندر سليمان عبدالله السعدي

 44عاما ،شيع ،الرجال :الدوحة ،خيمة بجانب بنزين الدوحة،
النساء :الصليبيخات ،ق ،4ش ،114ج ،1م ،39شقة ،1ت94022888 :
سعدية محمد عبدالرحمن قرادة أرملة صالح علي الدوسري
 70عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،4شارع مشاري الروضان،
دي ــوان مـعـيــوف مـجـلــي ،الـنـســاء :الــرمـيـثـيــة ،ق ،8ش ،82م ،8ت:
55666124 ،99587400 ،97475581
منيرة مجحم مهنا السهلي زوجة سعد عبدالله الجابر
 65عاما ،شيعت ،الــرجــال :أبوحليفة ،ق ،2شــارع سالم صباح
السالم ،ديــوان الجابر ،النساء :صباح السالم ،ق ،10ش ،1ج،6
م ،44ت25516789 ،99121227 :

محمد سليمان أحمد كمال

 34عاما ،شيع ،الرجال :بنيد القار ،حسينية حاج عباس ميرزا
حسين ،شــارع بورسعيد ،النساء :صباح السالم ،ق ،13ش،2
مقابل جادة ،2م ،7ت99713135 ،66430059 :

مواعيد الصالة

األن ـ ـظـ ــار .وتـ ـق ــول األس ـ ـطـ ــورة إن
عـمــر ه ــذه الـكـنـ ُـوز يـتـجــاوز آالف
السنين وإنها نقلت إلى الساللة
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ب ــواسـ ـط ــة آل ـهــة
الشمس أماتيراسو.
وه ـ ــذه ال ـك ـن ــوز ه ــي "ي ــات ــا نــو

كاغامي" أي مــرآة ،و"كوساناغي
نو تسوروغي" ويعني ذلك سيف،
و"يــاســاكــانــي نــو مــاغــاتــامــا" أي
ج ــوه ــرة م ـج ـهــولــة .إال أن الـكـنــز
األول لــن يـكــون ضـمــن الـمــراســم،
إذ إن ــه ال ُيـنـقــل مــن مـكــان حفظه

في القصرُ .
ويعتبر امتالك هذه
ً
ً
ال ـك ـنــوز ال ـثــاثــة دل ـي ــا أســاس ـيــا
ع ـلــى شــرع ـيــة اإلمـ ـب ــراط ــور ،لكن
لـيــس هـنــاك ص ــور لـهــا ،حـتــى إن
اإلمـ ـب ــراط ــور ن ـف ـســه ال ي ـم ـكــن أن
يراها.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ريشهّ ...
يطيرها الهوا وين ما دار
م ـ ـ ّـره ي ـم ـيــن الـ ـح ــوش م ـ ـ ّـره ي ـســاره
مـ ّـره على جناح "القبيله" إذا طار

«الشيبان» متخلفون على مواقع
التواصل االجتماعي

اإلمبراطور تنازل عن العرش
في قاعة «الصنوبر»

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

تالي الهبايب ويــن يرسي قــراره؟!

محمد المقاطع

شهدت اليابان ،أمس ،التنحي
األول إلم ـب ــراط ــور مـنــذ أك ـثــر من
مئتي عــام ،واستمرت احتفاالت
تغيير العهد اإلمبراطوري نحو
عشر دقائق.
وأقـ ـي ــم االح ـت ـف ــال ال ـ ــذي شهد
تخلي اإلم ـبــراطــور أكيهيتو عن
ً
ع ــرش ــه ب ـع ــد ث ــاث ـي ــن عـ ــامـ ــا فــي
الحكم ،في أفخم قاعة من القصر
اإلم ـبــراطــوري" ،قــاعــة الصنوبر"
("ماتسو -نو -ما").
ويعود اسم هذه القاعة ،التي
ً
ً
تبلغ مساحتها  370مترا مربعا
ّ
أرضيتها الخشبية الرائعة،
إلى
المصنوعة من أشجار "زيلكوفا"
ال ـيــابــان ـيــة وج ــدرانـ ـه ــا الـمــزيـنــة
بأشكال إبر الصنوبر.
وتم إحضار "الكنوز المقدسة"
في علبها لحمايتها بعناية من

ريشة...

ما ينعرف للريش والموسم غبار

دولة المؤسسات ...خيارنا
إن دولــة المؤسسات هي الخيار الــذي انحاز له
أه ــل ال ـكــويــت وحـكــامـهــم ،فـمـنــذ مــرحـلــة إرهــاصــات
االسـتـقــال فــي الخمسينيات تحركت فــي الكويت،
بشكل سريع ،عجلة إرســاء دولــة دستورية حديثة،
ً
بدال من المشيخة القبلية ،وقد تمثل ذلك بخطوات
عملية لتشييد بناء دولة مؤسسات ،فصدرت جريدة
كويت اليوم عام  ،١٩٥٤لتعلن بدء االنتقال العملي
لــدولــة الـقــانــون بمؤسساتها المعروفة ،وتلت تلك
الـخـطــوة أك ـبــر نـقـلــة تـشــريـعـيــة وتنظيمية لـلـبــاد،
إذ ص ــدرت فــي الـفـتــرة مــن  ١٩٥٤وح ـتــى ع ــام ١٩٦١
أهــم قوانين البنية التشريعية لدولة المؤسسات،
فنظمت اإلدارات والمرافق والمؤسسات الحكومية،
وأرسيت السلطات المختلفة التنفيذية والقضائية
والتشريعية ،وقــد أكمل بناء تلك القوانين صدور
دستور فترة االنتقال في يناير  ،١٩٦٢ليضع خريطة
طريق إلقامة دستور يواكب استقالل الكويت ،ويكون
ً
أساسا لمؤسسية الدولة بانتخاب مجلس تأسيسي
من أبناء الكويت ،بوضع دستور الدولة الفتية ،وقد
توجت جهود المجلس التاريخي ،بالتعاون مع أمير
وفي معيته
الكويت وقتذاك الشيخ عبدالله السالمِ ،
األسرة الحاكمة ،بوضع الدستور الحالي في /١١/١١

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

وشــارك أكثر من  300شخص
ف ــي هـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــال ،وأفـ ـ ـ ــراد مــن
الـعــائـلــة اإلم ـبــراطــوريــة وأعـضــاء
في الحكومة والبرلمان والسلطة
القضائية والسلطات المحلية.
(أ ف ب)

الطقس والبحر

الفجر

03:41

العظمى 35

الشروق

05:07

الصغرى 22

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  10:18صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 09:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:24

ً
أدنى جزر  03:55صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:47

 04:08م 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 :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

