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الشعلة :إحالة  5قضايا
«تشوينات» إلى النيابة

الثانية

أكد لـ ةديرجلا .أنه ال تهاون في تحويل أي ملف فساد إلى القضاء أو «نزاهة»

ممثل األمير يلتقي
إردوغان ويزور جامع
تشاملجا

فهد التركي

هنأ سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد المواطنين
ً
والمقيمين بشهر رمضان المعظم ،داعيا الله تعالى أن
يعيده على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير
واليمن والبركات.
وأعـلــن الــديــوان األمـيــري أن سمو األمـيــر وسمو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـم ــد ،وأسـ ــرة آل صـبــاح الـكــرام
سيستقبلون كبار رجاالت الدولة من المسؤولين وكبار
قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني واإلدارة العامة
لإلطفاء والسلك الدبلوماسي ،في أول يومين من الشهر
بديوان األسرة في قصر بيان.
وأعرب الديوان عن اعتذار سمو األمير عن عدم استقبال
إخــوانــه وأبنائه المواطنين والمقيمين الـكــرام للتهنئة
ً
برمضان هذا العام ،سائال المولى عز وجل أن يمن عليهم
بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم.
وتوجه الديوان بالدعاء إلى المولى عز وجل ٠٨

شدد وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
الـبـلــديــة فـهــد الشعلة عـلــى أنــه
لن يتوانى في إحالة أي قضية
فساد يملك أدلتها إلى القضاء
أو ال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الفساد (نزاهة).
وقـ ــال الـشـعـلــة ل ـ ـ «ال ـجــريــدة»
إن إدارة الـ ـش ــؤون الـقــانــونـيــة
في البلدية أحالت إلى النيابة
ً
مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا  5قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ت ـت ـع ـل ــق
ب ـ «الـتـشــويـنــات والـتـعــدي على
أم ــاك الــدولــة» ،كما تــم إخطار
«نزاهة» بهذه القضية.
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه لـ ــن ي ـس ـمــح ألح ــد

بــالـتـعــدي عـلــى أمـ ــاك ال ــدول ــة،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أه ـم ـيــة مـكــافـحــة
الـفـســاد فــي كــل أروقـ ــة البلدية
وقطاعاتها المختلفة.
من جهة أخرى ،أعلن الشعلة
بـ ــدء ق ـطــع ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
عن مساكن الـعــزاب في السكن
الخاص والمناطق النموذجية
فـ ـ ـ ـ ــي األحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدي وخ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان
والـ ـج ــاب ــري ــة ،ح ـي ــث تـ ــم قـطـعــه
ً
عـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــو  40مـ ـسـ ـكـ ـن ــا ث ـبــت
أن قــاطـنـيـهــا م ــن الـ ـع ــزاب بعد
حـمــات مكثفة لـفــرق حكومية
وتنسيق من لجنة خاصة تضم
أعضاء من البلدية والمعلومات

الـمــدنـيــة والـتـسـجـيــل الـعـقــاري
والقوى العاملة.
وبينما أشار إلى أن الحمالت
مستمرة لرصد تلك المساكن
ال ـم ـخ ــال ـف ــة وقـ ـط ــع الـ ـتـ ـي ــار عــن
أي مـ ـسـ ـك ــن ي ـ ـتـ ــم ال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
أن قــاط ـن ـيــه ع ـ ــزاب م ــع تـحــريــر
مخالفة لـصــاحــب ال ـع ـقــار ،أكــد
أن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة تـ ـنـ ـش ــد ب ـش ـكــل
مـسـتـمــر ال ـت ـع ــاون م ــع مجلس
األمـ ــة لـمـعــالـجــة أك ـبــر ع ــدد من
ً
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إقـ ـ ــرار
التشريعات الــازمــة لمصلحة
الوطن والمواطنين.

الثانية

فهد الشعلة

السقاف لـ ةديرجلاً :.المستفيدون من «لوياك»
ً
 ٥٣ألفا منهم  ٢٤ألفا في الكويت

ً
رمضان غدا ...وةديرجلا.
تصدر بعد اإلفطار

١١-١٠

«الحقوق» تضبط  7غشاشين بسماعات وهواتف تعيين  550من حملة الدبلوم بـ «النفط»

ً
أصدرت قرارا برسوب  6وفصل سابعهم لتورطه العام الماضي
حسين العبدالله

ف ــي م ـش ـهــد ي ـب ــدو أنـ ــه أص ـب ــح ش ـبــه ع ــادة
سنوية في االختبارات النهائية لطلبة كلية
ال ـح ـقــوق بـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،ضـبـطــت لجنة
المراقبة  7حاالت غش ،استخدم فيها الطلبة
السماعات والـهــواتــف الذكية و«الـبــراشـيــم»،
م ـق ــررة رسـ ــوب  6م ـن ـهــم ،بـيـنـهــم ط ــال ــب كــان
ً
ً
مـتــوقـعــا ت ـخــرجــه ،ف ـضــا عــن فـصــل الـســابــع
لوجود سابقة غش له العام الماضي.
وقالت مصادر في الكلية لـ «الجريدة» إن
ً
«الحقوق» أجرت  18اختبارا ،وتبقى  ،10مما
يرجح ارتفاع عدد الحاالت ،مبينة أن اللجنة
وض ـع ــت أجـ ـه ــزة لـلـتـشــويــش ع ـلــى األج ـه ــزة
المستخدمة في الغش ،غير أن التطابق الكبير

في رمضان ةديرجلا
أوتار
طالل مداح يبصر الدنيا
ّ ً
محمال بالشجن وصرخاته
تجوب الوديان

نجوم
غانم الصالح ّعراب
التنوع ...تاريخ ممتد من
العطاء

سيرة
شويكار ابنة األتراك حائرة
بين التمثيل والزواج
ونبوءة ابن عمتها

سيرة
أحمد زكي ...الموهبة
التمثيلية الفريدة
التي قلبت الموازين

اقتصاد

• المؤسسة غير ربحية هدفها توعية الشباب بدورهم اإلنساني والمجتمعي
• إسناد إدارة حديقة الشهيد لنا تقدير من الديوان األميري لدورنا
• التطوع يجلب السعادة لإلنسان ويدفعه للتحلي باألخالق الفاضلة
• تاريخ «لوياك» يثبت قدرتها على تحويل تحدياتها إلى فرص

ُّ
أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أمس تعذر رؤية هالل
شهر رمضان المبارك ،وعليه يكون اليوم هو المتمم
ً
لشهر شعبان  1440هـ ،وغدا أول أيام شهر الصيام.
وإذ تـتـقــدم "ال ـجــريــدة" إل ــى الـجـمـيــع ب ــأرق التهاني
وال ـت ـبــري ـكــات تـلـفــت ع ـنــايــة قــرائ ـهــا األعـ ـ ــزاء إل ــى أنـهــا
ستصدر عقب اإلفطار طوال أيام الشهر الفضيل ،وكل
عام وأنتم بخير.

●

ناصر الصباح ينقل رسالة
األمير إلى تيريزا ماي

•

في إجابات الطلبة يشير إلى حدوث غش.
وأكـ ــدت أن إدارة الـكـلـيــة سـبــق أن طالبت
اإلدارة الجامعية بتوفير أجهزة التشويش،
لكن اإلجراء ات اإلدارية حالت دون توفيرها،
موضحة أن أعضاء الكنترول هم من وفروها
لتقليص ظاهرة الغش التي ترتكب عن طريق
الهواتف والسماعات الالسلكية.
وأوضـ ـح ــت أن ل ـج ـنــة ال ـم ــراق ـب ــة ن ـس ـبــت 3
مخالفات للطالب المضبوطين ،هــي :ثبوت
الـغــش ،والضبط أثـنــاء المحاولة ،واإلخــال
ب ـل ـجــان االخـ ـتـ ـب ــارات ،مــوض ـحــة أن م ــن يتم
ضبطه بمحاولة الغش ُيحال إلى التحقيق
إلصدار القرار المناسب بشأنه ،حسبما تقرر
الئحة العقوبات.

٢٠
منتدى االقتصاد العربي
يكرم عادل الماجد
في دورته الـ 27

• الفاضل :قبول بقية الناجحين للعمل في فرق اإلطفاء
• نواب :خطوة تساهم في تقليص طوابير انتظار العاطلين سيارات
أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء د .خالد الفاضل
قبول ٢١
ً
 550من أصل  644ناجحا في اختبارات تعيين حملة الدبلوم للعمل
بالقطاع النفطي.
وكتب الفاضل ،في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» :أمــا العدد
المتبقي مــن الناجحين فسيتم قبولهم للعمل فــي فــرق اإل طـفــاء
التابعة للقطاع في حال اجتيازهم معايير اللياقة البدنية والصحية
الواجب توفرها في رجال اإلطفاء.
والقت تلك الخطوة إشادة نيابية ،إذ أعرب النائب فيصل الكندري
عن شكره للوزير الفاضل ورئيس مؤسسة البترول هاشم هاشم؛
«الستجابتهما لطلبنا الخاص بشأن تعيين حملة الدبلوم في
القطاع النفطي ،األمر الذي يؤكد جديتهما في توفير فرص عمل
ً
للمواطنين» ،الفتا إلى أن ذلك سيساهم في تقليص أعداد طوابير
االنتظار للعاطلين عن العمل.
08

ً
إيران تستنفر قواتها ...سرا

«الساير» تدشن مركز
الفحيحيل األحدث
على اإلطالق

دوليات

31

توجيهات تمنع الحديث عن المفاوضات مع واشنطن وإغالق «هرمز»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

كـشــف م ـصــدر فــي هـيـئــة األركـ ــان اإليــرانـيــة
لـ«الجريدة» أن إيــران ،بناء على معلومات عن
وجود مخطط إلشعال حرب في الخليج ،أعلنت
ً
االستنفار العام لقواتها المسلحة تحسبا ألي
ص ــدام أو احـتـكــاك مــع ال ـق ــوات األمـيــركـيــة في
الخليج ،بعد دخول قرار تصفير النفط اإليراني
ً
حيز التنفيذ ،مبينا أن قيادة األركــان فضلت
ً
عدم الكشف رسميا عن هذا االستنفار حتى ال
يؤثر على األجواء الداخلية المتشنجة.
ً
وتعليقا على دعــوة قائد الجيش اإليراني
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ق ــوات ــه ل ــاس ـت ـع ــداد ،قــال
المصدر إن هناك معلومات استخباراتية وردت
بأن األميركيين قد يحاولون إيقاف حامالت
البترول اإليرانية في الخليج بعد  3الجاري،
وأن هناك «عمالء» قد ينفذون عمليات خاطفة
ً
ض ــد ح ــام ــات ب ـت ــرول ت ـخــص دوال خليجية
وقوات أميركية موجودة في المنطقة إلشعال
فتيل حرب.
وذكر أن األجهزة األمنية اإليرانية اعتقلت
ً
عددا من عناصر منظمة «مجاهدي خلق» كانوا
يسعون لشراء قوارب سريعة ،وبعد التحقيقات
اعترفوا بأنهم ينتمون إلى مجموعة تخطط
لمهاجمة أهداف أميركية وخليجية بعد تسليم
أنفسهم للقوات األميركية وادعاء أنهم أعضاء
في الحرس الثوري.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــدر إل ـ ــى أن بــاقــي 08

إسرائيل ِّ
تصعد ضد غزة
عشية رمضان ...ومصر
تتحرك

رياضة

٣٣
نحو  30ألفا من أهالي قتلى الحرب اإليرانية -العراقية ،وجماعة «السائرون على طریق النور»
يتسلقون جبل بازي دراز في ذكرى استعادته من القوات العراقية عام 1981

الكويت والعربي
في نهائي كأس
اليد اليوم

ةديرجلا

•
العدد  / 4109األحد  5مايو 2019م  30 /شعبان 1440هـ

الثانية

ممثل األمير يلتقي إردوغان ويزور جامع تشاملجا

ممثل سمو األمير سمو الشيخ ناصر المحمد خالل لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الـ ـتـ ـق ــى مـ ـمـ ـث ــل سـ ـم ــو أم ـي ــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
سـمــو الـشـيــخ نــاصــر الـمـحـمــد،
أم ـ ــس األول ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
رجب طيب اردوغان ،حيث نقل
إل ـيــه تـحـيــات وت ـقــديــر صــاحــب

ال ـس ـم ــو وت ـم ـن ـي ــات ــه لـ ــه ب ـ ــدوام
ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة ،ولـلـشـعــب
التركي الصديق بــدوام الرفعة
واالزدهار.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ح ـ ّـم ــل الــرئ ـيــس
ال ـتــركــي مـمـثــل االم ـي ــر تحياته

وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره ل ـ ـصـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
وتمنياته لــه بـمــو فــور الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة ول ـل ـش ـعــب الـكــويـتــي
المزيد من التقدم والنماء.
وق ــام ممثل صــاحــب السمو
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ل ـ ـجـ ــامـ ــع ت ـش ــام ـل ـج ــا

بجمهورية تركيا أمــس االول،
ح ـ ـيـ ــث أدى صـ ـ ـ ــاة ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة،
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا أق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــم
احـتـفــال افـتـتــاح الـجــامــع حيث
أل ـق ــى الــرئ ـيــس اردوغ ـ ـ ــان كلمة
بالمناسبة.

ناصر الصباح ينقل رسالة األمير إلى تيريزا ماي
بحث مع وزير بريطاني «رؤية  »2035وزار متحف مجوهرات التاج الملكي
ّ
س ــل ــم الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
نــاصــر الـصـبــاح ،لرئيسة ال ــوزراء
الـبــريـطــانـيــة ت ـيــريــزا م ــاي رســالــة
خـطـيــة م ــن س ـمــو األمـ ـي ــر الـشـيــخ
صباح األحمد ،تتعلق بالعالقات
الثنائية.
وت ـس ـلــم وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس الــوزراء البريطاني ديفيد
ليدنغتون الــرســالــة بالنيابة عن
رئـيـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،بـحـضــور عميد
السلك الدبلوماسي سفير الكويت
لـ ـ ــدى ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة خــالــد
الدويسان وأعضاء الوفد المرافق
للنائب األول.
وب ـحــث ال ـنــائــب األول لرئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع مع
وزيــر التنمية الدولية البريطاني
روري سـتـيــوارت إمكانية تعاون
وم ـشــاركــة المملكة الـمـتـحــدة في
تـنـفـيــذ رؤيـ ـ ــة س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد (ك ــوي ــت
جديدة .)2035
وذك ـ ــر ب ـي ــان ل ـس ـف ــارة ال ـكــويــت
فــي ل ـنــدن ،أم ــس ،أن الـنــائــب األول
قـ ــدم ل ـل ــوزي ــر ال ـبــري ـطــانــي شــرحــا

مفصال عــن ال ــرؤي ــة ،واسـتـعــرض
ال ـجــان ـبــان خ ــال ال ـل ـقــاء إمـكــانـيــة
م ـش ــارك ــة الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة في
م ــرح ـل ـت ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذ،
باعتبار بريطانيا موطنا للخبرات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ال ــرائ ــدة
ولتميزها أيضا في مجال التنمية
والتطوير.
كـمــا بـحــث ال ـجــان ـبــان ،بحسب
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
االقـتـصــاديــة الشمالية وإمكانية
االستفادة مما تتمتع به بريطانيا
من تاريخ طويل وحافل في مجال
إدارة الـمــدن االقتصادية الدولية
م ـثــل ه ــون ــغ ك ــون ــغ وج ـب ــل ط ــارق
وسنغافورة.
في مجال اخر ،زار النائب األول،
أمس األول ،متحف مجوهرات التاج
الملكي البريطاني.
واط ـ ـلـ ــع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر خ ــال
ال ـج ــول ــة ع ـلــى مـ ـج ــوه ــرات ال ـتــاج
الملكي ،التي تشكل جزءا مهما من
تاريخ بريطانيا ،الممتد إلى أكثر
مــن  800ع ــام ،والـتــي يتم توارثها
بين ورثة العرش من ملكات وملوك
المملكة المتحدة ،ويتم عرضها

النائب األول خالل زيارته للمتحف
اليوم بغرف خاصة في برج لندن.
وق ـ ـ ــد رافـ ـ ـ ــق الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
وف ــد يـضــم رئـيــس هيئة مكتب
ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـعـمـيــد
الركن محبوب المرزوق ،وعضو

ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
س ـ ــارة أكـ ـب ــر ،ول ــول ــوة الـنـعـمــة،
ومـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ـع ـس ـك ــري
بـ ـ ــاإلنـ ـ ــابـ ـ ــة يـ ـ ــوسـ ـ ــف مـ ـع ــرف ــي،
وا لـ ـسـ ـك ــر تـ ـي ــر األول بـ ـسـ ـف ــارة
الكويت في لندن خالد الخليفة.

ةديرجلا
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محليات

ً
«األشغال» 14 :إجراء لتفادي تطاير الحصى مجددا «اإلعاقة» :اجتياز المقابلة واالختبار

ً
بدال من الغرامة شرطان للعمل بالمدارس المعتمدة
رفع ضمان الطرق إلى  5سنوات وإلزام المقاول بإصالح العيوب
سيد القصاص

بدأت «األشغال» يوم 2
أبريل الماضي إعادة سفلتة
الطرق السريعة في البالد،
باستخدام خلطات محسنة
يتم خاللها تشديد الرقابة في
المصانع قبل خروجها حتى
تصل إلى الموقع ،وأخذ عينات
منها ،والتأكد من موافقتها
للمواصفات العالمية التي
وضعتها الوزارة ،وفق 14
إجراء ًلتفادي تطاير الحصى
مجددا.

مواصفات فنية
خاصة وتشديد
الرقابة وزيادة
أعمار الصيانة

جانب من صيانة الشوارع التالفة بفعل األمطار

جنان بوشهري

بتوجيهات من وزيرة األشغال
ال ـعــامــة وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلسـ ـ ـك ـ ــان د .جـ ـن ــان ب ــوش ـه ــري
وض ـع ــت «األشـ ـ ـغ ـ ــال»  14إجـ ــراء
تنفيذيا جــديــدا لضمان سالمة
األسفلت الجديد ،الذي يتم العمل
به حاليا في العديد من المواقع
ل ـم ـع ــال ـج ــة «تـ ـط ــاي ــر ال ـح ـص ــى»
وتداعيات األمطار.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة فــي
ال ـ ـ ــوزارة ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن «تـلــك
اإلج ـ ــراء ات تمثلت فــي تضمين
الـمــواصـفــات الـخــاصــة بالعقود
مادة تلزم المقاول بعمل فحص
 Dynaflectلــأع ـمــال الـتــرابـيــة
لطبقة األساس ،ولكل طبقة قبل
فرش الطبقة التي تليها».
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه ت ــم تعديل
المواصفات الفنية للبيتومين
لتقتصر عـلــى مــواصـفــات «/ 60
 »70فقط وإلغاء الجزء الخاص به
« ،»AC40باإلضافة إلى التنسيق
مـ ــع ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول الــوط ـن ـيــة
لــوجــود ممثل مــن ال ــوزارة ألخذ
القراءات الخاصة بالبيتومين.
ولفتت إلــى أن من اإلج ــراء ات
الـتــي اتخذتها الـ ــوزارة تصميم
خلطات اسفلتية جديدة بنظام
« »Super Paveب ــدال مــن طريقة

«مــارشــال» ،التي كــان يتم العمل
ب ـ ـهـ ــا ،م ـ ــع االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـق ــواع ــد
والـمـعــايـيــر والـ ـش ــروط ال ـتــي تم
تحديدها بموجب القرار اإلداري
رق ــم  1996لـسـنــة  ،2015بـشــأن
اختيار مهندسي المشاريع ،ومن
بـيـنـهــا ت ــواف ــر خ ـبــرة عـمـلـيــة في
تنفيذ المشاريع ال تقل عن سبع
س ـنــوات فــي م ـجــال التخصص،
واجـ ـتـ ـي ــاز الـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
الـتــأهـيـلـيــة ال ـم ــدرج ــة بــالـمـســار
التدريبي للمهندس المشرف.
وأضافت المصادر «يتم كذلك
م ـتــاب ـعــة م ـه ـنــدســي ال ـم ـشــاريــع،
وال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن م ـ ــدى ال ـت ــزام ـه ــم
بــال ـم ـســؤول ـيــات وال ـصــاح ـيــات
الـ ـمـ ـخ ــول ــة ل ـ ـهـ ــم ،م ـ ــع االل ـ ـت ـ ــزام
ب ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ األعـ ـ ـم ـ ــال
األسفلتية المتمثلة في ضرورة
وجــود المهندس المشرف على
العقد فــي كــل مــواقــع العمل ،مع
عـ ـ ــدد مـ ـن ــاس ــب مـ ــن ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الـفـنـيـيــن الـمــؤهـلـيــن بـحــد أدن ــى
مــراقـبــان لمتابعة ج ــودة أعمال
الرصف».
وشددت على أهمية التدقيق
ع ـل ــى مـ ـع ــدات وآل ـ ـيـ ــات م ـقــاولــي
األسفلت المستخدمة في أعمال
الــرصــف ،للتأكد مــن خلوها من

ال ـع ـي ــوب الـ ـم ــؤث ــرة ع ـل ــى ج ــودة
األع ـم ــال ،مــع ال ـتــأكــد مــن وجــود
كل المعدات ،واستخدام األدوات
ال ـص ـح ـي ـح ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ األع ـ ـمـ ــال
بالموقع.

مسؤولية المقاول
وبينت أن من اإلجراءات التي
ات ـخــذت ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة ك ــذل ــك إل ـغــاء
نظام الخصومات المطبق بشأن
األع ـ ـمـ ــال األس ـف ـل ـت ـي ــة ال ـم ـن ـفــذة،
واسـتـبــدالـهــا بـنـظــام ي ـقــوم على
إل ـ ـ ــزام الـ ـمـ ـق ــاول بـ ــإعـ ــادة جـمـيــع
األعمال المعيبة ،وتحديد نطاق
األعمال المطلوبة في كل عقود
صيانة الطرق السريعة.
وأكدت المصادر أهمية تحديد
نطاق األعمال المطلوبة في كل
ع ـقــد م ــن ع ـق ــود ص ـيــانــة ال ـطــرق
ال ـســري ـعــة ،وزيـ ـ ــادة م ــدة ضـمــان
الطرق إلى  5سنوات ،باإلضافة
إلى فترة الضمان العشري.
وقـ ــالـ ــت «ض ـ ـمـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـمـتـبـعــة حــال ـيــا إن ـ ــذار مـصــانــع
األس ـف ـلــت ب ــاإلغ ــاق ح ــال ثـبــوت
قيامها باستخدام الغبار الخارج
من مجمع الغبار ،وتحويله إلى
ال ـخ ــاط ــة ال ـم ــرك ــزي ــة ب ــدي ــا عــن

الـفـيـلــر «ال ـ ـبـ ــودرة» ،م ــع الـتــوقــف
عن استخدام الخلطة االسفلتية
نـ ـم ــوذج الـ ـ ـ ـ ـ ــ« »P.M.Sف ــي أع ـمــال
ص ـي ــان ــة الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة بـكــل
الـعـقــود ،ويـتــم حــالـيــا اسـتـخــدام
الخلطة التصميمية االسفلتية
ن ـ ـمـ ــوذج « »3مـ ــع إضـ ــافـ ــة مـ ــادة
م ـق ــاوم ــة ل ــان ـس ــاخ ف ــي أع ـم ــال
صـ ـي ــان ــة الـ ـ ـط ـ ــرق ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
اس ـت ـخ ــدام ال ـخ ـل ـطــة األسـفـلـتـيــة
«.»Super Pave
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة
وزارة الــداخـلـيــة -اإلدارة العامة
للمرور ،للسماح بالقيام بأعمال
صيانة الـطــرق لـمــدة ال تقل عن
 12ساعة ،لضمان سالمة جودة
طبقات األسفلت ،وعدم تعرضها
للتلف بـسـبــب م ــرور الـسـيــارات
عليها مباشرة.
وبينت أن اإلجراء الرابع عشر
ت ـم ـثــل ف ــي ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق عـمــل
للتفتيش على مصانع األسفلت
ب ــال ــوزارة ،إلح ـكــام الــرقــابــة على
ال ـ ـم ـ ــواد وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات واآلل ـ ـيـ ــات
المستخدمة بكل مــراحــل انتاج
األس ـ ـف ـ ـلـ ــت وف ـ ــرش ـ ــه ب ـم ـش ــاري ــع
ال ــوزارة والهيئة العامة للطرق
والنقل البري.

البلدية :قطع الكهرباء
ً
عن  15عقارا للعزاب
أك ــد رئـيــس لـجـنــة متابعة
ظ ـ ــاه ـ ــرة سـ ـك ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاب فــي
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـخـ ــاص
وال ـن ـم ــوذج ــي ،نــائــب الـمــديــر
العام لشؤون قطاع محافظتي
ال ـف ــروان ـي ــة وم ـ ـبـ ــارك الـكـبـيــر
م .ع ـمــار ال ـع ـمــار ،أن اللجنة
قطعت ،صـبــاح أم ــس ،التيار
الكهربائي عن  15عقارا لسكن
العزاب بمحافظات الفروانية،
وحولي ،واألحمدي ،بالتعاون
مع وزارة الكهرباء والماء.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،أن
«هـ ـن ــاك تــوج ـي ـهــات م ـبــاشــرة
وم ـتــاب ـعــة حـثـيـثــة م ــن وزي ــر
األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزيــر الدولة لشؤون البلدية
فهد الشعلة ،والـمــديــر العام
للبلدية م .أ حـمــد المنفوحي
بــال ـت ـعــامــل م ــع م ـلــف ال ـع ــزاب
بـكــل ح ــزم إل ــى حـيــن الـقـضــاء
على هذه الظاهرة في جميع
مناطق الكويت».
وأشــار إلــى قطع الكهرباء
عن  9عقارات بمنطقة خيطان
قطعة ( ،)10فضال عن عقارين
بالجابرية ،و 4بالفحيحيل،
ـرا إل ـ ــى ح ـص ــر ال ـمــزيــد
م ـش ـي ـ ً
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فـ ــي مـخـتـلــف
المحافظات ،وجار استكمال
تمهيدا
اإلجراءات القانونية،
ً
ل ـق ـطــع ال ـت ـي ــار ع ـن ـهــا ،حـســب
النظم واللوائح.

األنصاري لــ ةديرجلا  :لجنتان لمعالجة المشكالت القديمة
•

●

جورج عاطف

أك ـ ــد ن ــائ ــب م ــدي ــرة الـهـيـئــة
الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي اإلعــاقــة
لـقـطــاع ا ل ـخــد مــات التعليمية
والتأهيلية أن ــور األن ـصــاري،
أن «اجتياز المقابلة الشخصية
مـ ــن قـ ـب ــل ه ـي ـئ ــة اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،ثــم
اخـتـبــار الـمـهــارة المهنية من
جــانــب هيئة ال ـقــوى العاملة،
ش ــرط ــان أس ــاس ـي ــان العـتـمــاد
الـ ـمـ ـعـ ـل ــم ل ـل ـع ـم ــل ب ــال ـج ـه ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـخ ــاص ــة ب ــذوي
اإلعاقة والمعتمدة لدينا».
وقال األنصاري ،لـ«الجريدة»
ّ
إن «ا ل ـه ـي ـئــة شــك ـلــت لجنتين
لمعالجة العديد من المشكالت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـمـ ـ ــة،
الخاصة بالجهات التعليمية
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،األول ـ ـ ــى
خــاصــة ب ــال ـم ــدارس واألخ ــرى
بــال ـمــؤس ـســات وال ـح ـضــانــات
والـ ـمـ ـق ــاب ــات ،وذلـ ـ ــك لـلـتــأكــد
مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ــال ـم ـع ــاي ـي ــر
ال ـم ـع ـت ـم ــدة» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن

«اللجنتين تقومان باإلشراف
على  70جهة تعليمية ،للتأكد
مــن التزامها بالمناهج التي
ت ــدرس بــال ـمــدارس ،والـبــرامــج
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدم ب ــالـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والحضانات».

الكادر التعليمي
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ـ ــه «مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
اللجنتين نقوم بالرقابة على
الـ ـك ــادر الـتـعـلـيـمــي واإلداري
والفني والمساعد المتعامل
مـ ـ ـ ــع أبـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـن ـ ــا ال ـ ـم ـ ـعـ ــاق ـ ـيـ ــن،
وال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى ش ـهــادات ـهــم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ومـ ـ ــدى تــواف ـق ـهــا
ً
وط ـب ـي ـعــة ع ـم ـل ـهــم ،ف ـض ــا عن
التعرف على خبراتهم ومدى
ك ـفــاي ـت ـهــا ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ذوي
اإلع ــاق ــة ،وال ـتــأكــد مــن ســريــان
إقاماتهم وأنها مسجلة على
الجهة العاملين فيها».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «الـلـجـنـتـيــن
ً
ت ـ ـقـ ــومـ ــان أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ــاإلش ـ ــراف
ع ـلــى ال ـم ـبــانــي واإلنـ ـ ـش ـ ــاءات،

أنور األنصاري

ال ـتــي يـجــب أن ت ـكــون مجهزة
ومـ ــائ ـ ـمـ ــة لـ ـن ــوعـ ـي ــة ودرج ـ ـ ــة
اإلع ــاق ــة ،س ــواء كــانــت حركية
أو بـ ـص ــر ي ــة أو جـ ـس ــد ي ــة أو
غير ذلــك» ،موضحا أن «هناك
بعض الجهات ال تقوم بدورها
ال ـمــرجــو ،وال تـقــدم الـخــدمــات
بالصورة المطلوبة ،لذا نقوم
ً
بمخاطبتها رسميا بضرورة
تعديل أوضاعها».

أحمال الكهرباء تالمس «البرتقالي»
بـ  10215ميغاواط
●

سيد القصاص

المس مؤشر أحمال الكهرباء ،ظهر أمس،
ال ـخــط الـبــرتـقــالــي م ـت ـجــاوزا ال ـخــط األصـفــر
بوصول الحمل إلى  10215ميغاواط ،بفارق
 315ميغاواط عن أمس االول ،الذي بلغ الحد
األقصى لالستهالك فيه  9900ميغاواط.
وأشارت مصادر بوزارة الكهرباء والماء،
إلى أن المؤشر منذ بداية األسبوع الماضي
آخ ــذ فــي االرت ـف ــاع خ ــال ف ـتــرات ال ـ ــذروة في
وقت الظهيرة وفترة ما بعد العصر ،متوقعة
ارت ـف ــاع األح ـم ــال م ــع دخـ ــول شـهــر رمـضــان
ال ـم ـبــارك مــع ارت ـف ــاع درجـ ــات حـ ــرارة الـجــو،
والتي وصلت أمس إلى  36درجة مئوية.
وكانت الوزارة أعلنت استعدادها للشهر
الكريم من خالل العديد من اإلجراءات داخل
ال ـم ـح ـط ــات ،ي ــأت ــي ف ــي مـقــدمـتـهــا الـصـيــانــة
الـ ــدوريـ ــة ل ـل ـم ـح ـطــات ال ـث ــان ــوي ــة الـمـخـتـلـفــة
فــي المناطق ،إضــافــة إلــى مشاريع اإلنـتــاج

المختلفة ا لـتــي توليها ا لـ ــوزارة اهتمامها
األكـبــر ،وذلــك عــن طريق التطوير المستمر
لمحطاتها المختلفة.
في سياق متصل ،أصــدر وزيــر الكهرباء
والـمــاء الــدكـتــور خــالــد الفاضل ق ــرارا بندب
فـ ـ ــراج ال ـ ــدوس ـ ــري ل ـل ـع ـمــل م ــراق ـب ــا ل ـمــراق ـبــة
المجالس واللجان بإدارة مكتب الوزير ،كما
أصــدر وكيل الــوزارة محمد بوشهري قرارا
بتشكيل لـجـنــة بــر ئــا ســة ا لــو ك ـيــل المساعد
للشؤون اإلدارية م .محمد الشرهان تختص
بمقابلة المجتازين لالختبارات التحريرية
م ـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن لـ ـل ــوظ ــائ ــف اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة،
وتقييمهم وإجراء االختبارات الشفهية لهم
في المهارات الفنية والشخصية والقدرات
اإلدارية.
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محليات

الكويت :إسرائيل تعوق إنشاء منطقة خالية من «النووي»
أكـ ـ ــدت الـ ـك ــوي ــت مـ ـج ــددا أه ـم ـي ــة االلـ ـت ــزام
ب ـم ـعــاهــدة ع ــدم ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة،
مشيرة إلى أن انضمام إسرائيل الى معاهدة
عــدم االنـتـشــار هــو جــزء أســاســي مــن تحقيق
عــالـمـيــة ال ـم ـعــاهــدة ،وال سـيـمــا أن ـهــا الـطــرف
ال ــوح ـي ــد ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط غـيــر

المنضم والـعــائــق الــذي يمنع إنـشــاء منطقة
خــال ـيــة م ــن األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة وغ ـيــرهــا من
أسلحة الدمار الشامل فيها».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب
مساعد وزيــر الخارجية لـشــؤون المنظمات
الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله أمام

اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر ا لــدول
األط ــراف فــي مـعــاهــدة عــدم انـتـشــار األسلحة
الـنــوويــة لبحث مستقبل الـمـعــاهــدة فــي عام
 2020خ ــال مناقشة الـشــق الـثــانــي الـخــاص
بقضايا إقليمية محددة ،بما في ذلك تنفيذ
القرار  1995المعني بالشرق األوسط.

أبو شتال :سمو
األمير صاحب مواقف
عروبية وإنسانية
●

ناصر الخمري

ثـ ّـمــن السفير األردنـ ــي لــدى
الـبــاد ،صقر أبــو شـتــال ،دعم
الكويت للمملكة األردنية في
شتى المجاالت ،مهنئا سمو
األمـيــر الشيخ صباح األحمد
ق ــائ ــد ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي على
تـكــريــم الـبـنــك الــدولــي لسموه
بـلـقــب رائـ ــد الـعـمــل الـتـنـمــوي،
«ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد الـ ـتـ ـك ــري ــم األول
مــن نــوعــه ال ــذي يـقــدمــه البنك
ل ــزعـ ـي ــم وقـ ــائـ ــد دول ـ ـ ــة ي ـعــرف
بــاسـتـثـنــائـيـتــه ُ
وبـ ـع ــد ن ـظــره،
وم ـ ـنـ ــاداتـ ــه لـ ـلـ ـس ــام وال ـس ـل ــم
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن ،خ ــدم ــة لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية واالجتماعية لدول
العالم وإحياء السالم».
وأش ــار السفير أبــو شتال،
خالل احتفال الجالية األردنية
فــي الـكــويــت بعيد االسـتـقــال
الـ ـ  73للمملكة األردن ـي ــة ،إلى
المواقف المشرفة والعروبية
لسمو األمير على الصعيدين
السياسي واإلنساني ،ودعمه
لألردن في الظروف كافة.
وأكــد الخصوصية النابعة
مــن الـعــاقــات المتميزة التي
تــربــط بـيــن قـيــادتــي الـبـلــديــن،
م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرا ال ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ش ـ ـهـ ــدتـ ــه
العالقات الثنائية مــن نشاط
مـكـثــف خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي،
ح ـيــث ش ـهــدت زيـ ـ ــارات عــالـيــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ب ـ ـ ــدأه ـ ـ ــا رئـ ـي ــس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك على رأس وفد
كبير من الوزراء والمسؤولين
الكويتيين من فبراير الماضي،
عقدت خاللها اللجنة الثنائية
ً
المشتركة ا جـتـمــا عــا برئاسة
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد ،ونظيره األردني أيمن
الصفدي ،وأثمرت عن توقيع
العديد من االتفاقيات.

٦

برلمانيات
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العازمي 5 :معوقات تحول دون تطبيق «محفظة الطالب»
«التشريعية البرلمانية» أكدت صعوبة تنفيذه
علي الصنيدح

في وقت كشف وزير التربية
أن هناك  5معوقات تحول
دون تطبيق قانون محفظة
الطالب ،قال إنه يتم صرف
المكافأة االجتماعية للطالب
الدارسين على نفقتهم
الخاصة داخل وخارج الكويت
بالقرار الوزاري رقم ()106
لسنة .2011

بعد سبع سنوات من إقراره ،ثمة
عوائق تحول دون تطبيق قانون
محفظة الـطــالــب لــدعــم الــدارسـيــن
على نفقتهم الخاصة ،الــذي أقره
مجلس األمــة فــي  25أبــريــل 2012
"المجلس المبطل األول".
وكـ ـش ــف وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
أن هـنــاك  5مـعــوقــات تـحــول دون
ً
تطبيق القانون ،فضال عما ذهبت
إليه اللجنة التشريعية البرلمانية،
وذكرته في تقريرها من أنه "لم يتم
تطبيق الـقــانــون بسبب صعوبة
ً
تطبيقه ،وفقا لنصوص مواده".
جاء ذلك في رد الوزير العازمي
على سؤال برلماني للنائب خالد
العتيبي بشأن العوائق التي حالت
دون تنفيذ ال ـقــانــون ،وفيما يلي
نــص إجــابــة الــوزيــر الــذي حصلت
"الجريدة على نسخه منه:
"المعوقات التي أدت إلــى عدم
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( )1لسنة
 2012فــي ش ــأن إن ـشــاء وتأسيس
محفظة استثمارية لدعم الطلبة
الــدارسـيــن على نفقتهم الخاصة
هـ ــي أن ـ ــه ت ـض ـمــن ازدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي

الصرف للطلبة العاملين بالوزارات
والـهـيـئــات وال ـمــؤس ـســات الـعــامــة
الذين لم يتم ابتعاثهم من جهات
عملهم حيث يتم صرف مستحقات
لهم خالل إجازتهم.
وأن دولة الكويت تقوم بصرف
ال ـم ـك ــاف ــأة االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـلـطــاب
الــدارسـيــن على نفقتهم الخاصة
داخ ـ ــل وخ ـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت بــال ـقــرار
ال ـ ــوزاري رق ــم ( )106لـسـنــة 2011
ً
تطبيقا للقانون رق ــم ( )10لسنة
 1995ف ــي شـ ــأن م ـك ــاف ــأة الـطـلـبــة
بجامعة الكويت والهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة وال ـقــوان ـيــن
المعدلة له.
وأن المدة التي حددها القانون
غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة السـ ـ ـت ـ ــرداد ال ـم ـبــالــغ
الـمـقـتــرضــة خ ــال عـشــر س ـنــوات،
وخاصة أن قانون الخدمة المدنية
نـ ــص صـ ــراحـ ــة فـ ــي ال ـ ـمـ ــادة ()20
على أنــه ال يجوز إجــراء خصم أو
توقيع حجز على المبالغ الواجبة
األداء من الموظفين إال وفاء لنفقة
ً
محكوم بها أو مــا يكون مطلوبا
ل ـل ـح ـكــومــة م ــن ال ـم ــوظ ــف بسبب

يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد
مــا صــرف لــه بغير وجــه حــق ،وال
يـجــوز أن يتجاوز مــا يخصم من
الـمـسـتـحــق لـلـمــوظــف ف ــي هاتين
الحالتين النصف ،وتكون األولوية
لدين النفقة عند التزاحم.
وأن الـقــانــون لــم يتضمن حالة
االسترداد من المقترض الذي يعمل
بالقطاع العام أو الخاص ،وكذلك
المتقاعدون لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجـتـمــاعـيــة وكيفية
االسترداد منهم ،وذلك باستقطاع
القسط الشهري للقرض وتحويله
لـلـمـحـفـظــة ،وذل ـ ــك ب ـمــوجــب نص
قانوني.
ول ــم يـتـضـمــن ال ـق ــان ــون الـنــص
على إمكانية اإلع ـفــاء مــن الـســداد
أو تــأج ـي ـلــه ،وك ــذل ــك ت ـحــديــد فئة
المساعدة أو المكافأة التشجيعية
للمتفوقين ،وفقا للدرجة العلمية.
وس ـ ـب ـ ــق أن ت ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـ ـ ــدد مــن
أعضاء مجلس األمــة بالعديد من
االقتراحات بتعديل هذا القانون،
ومـنـهــا قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء في
اجتماعه رقــم ( )2013 /5بتاريخ
 2013/1/28ب ــإ ح ــا ل ــة م ــو ض ــوع

العازمي في حديث مع العفاسي والدالل خالل جلسة سابقة
تـعــديــل ه ــذا ال ـقــانــون إل ــى اللجنة
االق ـت ـصــاديــة ل ـلــدراســة ،وبـتــاريــخ
 2014/12/7تـقــدم الـعـضــو عسكر
عــويــد الـعـنــزي بــاقـتــراح لتعديله،
وبتاريخ  2015/1/28تقدم العضو
كــامــل محمود العوضي باقتراح
لتعديله ،وبتاريخ  2015/4/26طلب
العضو محمد ناصر البراك إضافة
اسمه لالقتراح بالتعديل ،وبتاريخ
 2016/5/9وردت دعوة من مجلس

نواب يشيدون بقبول  550من حملة الدبلوم بالنفط
أش ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب
بــالـجـهــود الـتــي بــذلـهــا وزيــر
النفط وزير الكهرباء والماء
خ ــال ــد ال ـفــاضــل ف ــي تــوظـيــف
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاعــات
النفطية المختلفة.
وك ـ ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـف ــاض ــل
أ عـ ـل ــن قـ ـب ــول  550مـ ــن أ ص ــل
ً
 644نــا ج ـحــا ف ــي ا خ ـت ـبــارات
تعيين حملة الدبلوم ،للعمل
بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي ،الفـ ـت ــا
إل ــى أن ال ـع ــدد الـمـتـبـقــي مــن
ال ـن ــاج ـح ـي ــن س ـي ـتــم ق ـبــول ـهــم
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي فـ ـ ـ ــرق اإلطـ ـ ـف ـ ــاء
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي
فــي حــال ا جـتـيــاز هــم معايير
ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة والـصـحـيــة
الــواجــب تــوافــرهــا فــي رجــال
اإلطفاء.

فيصل الكندري

عمر الطبطبائي

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب فـ ـيـ ـص ــل
الكندري "أشكر وز يــر النفط
خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــل ورئـ ـ ـي ـ ــس
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ه ــاش ــم

هاشم الستجابتهما لطلبنا
الخاص بشأن تعيين حملة
الــدب ـلــوم لـلـعـمــل ف ــي الـقـطــاع
ال ـن ـف ـطــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يــؤكــد

جــديـتـهـمــا فــي تــوفـيــر فــرص
عـمــل لـلـمــواطـنـيــن ،وه ــو أمــر
سيساهم في تقليص أعداد
طوابير االنتظار للعاطلين
عن العمل".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
ثـ ـ ــامـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــط" :ن ـ ـ ـبـ ـ ــارك
لـمـهـنــد ســي ا لـبـتــرول وحملة
الدبلوم الذين تم تعيينهم"،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا ان تـ ـقـ ـت ــدي ب ــا ق ــي
األج ـ ـهـ ــزة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـهــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ال ـك ـب ـي ــرة ل ـل ـق ـطــاع
النفطي.
وبدوره ،بارك النائب عمر
ا لـطـبـطـبــا ئــي لطلبة ا لــد بـلــوم
ً
الفنيين قبولهم جميعا في
القطاع النفطي" ،فأنتم فخر
ا ل ــو ط ــن ،وال يـمـكــن ان نـفــرط
ب ــإم ـك ــان ـي ــات ـك ــم وم ــواه ـب ـك ــم،

ونتمنى لكم كل التوفيق في
حياتكم العملية".
وث ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــبم ـح ـم ــد
ال ـحــوي ـلــة ل ـلــوزيــر الـمـجـتـهــد
الفاضل " هــذه الخطوة التي
سبق أن ناقشناها وأوصينا
بـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي آخـ ــر اج ـت ـمــاع
ل ـل ـج ـن ــة ،ونـ ـحـ ـث ــه عـ ـل ــى ب ــذل
المزيد فــي سبيل استيعاب
أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مـ ــن ال ـخــري ـج ـيــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن وخ ـ ـلـ ــق ف ــرص
وظ ـي ـف ـيــة ل ـه ــم ،ب ـمــا ي ـتــوافــق
مـ ــع أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـت ــي
يعتبر الشباب أ هــم عناصر
تحقيقها".

األم ــة لمناقشة م ـشــروع الـقــانــون
واالقتراحات بتعديل هذا القانون.
ووفـ ـق ــا ل ـمــا ورد ف ــي الـتـقــريــر
الـخــامــس وال ـع ـشــرون بـعــد المئة
ل ـل ـج ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والقانونية لمجلس األمة بالفصل
ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـش ــر /دور
االنـعـقــاد ال ـعــادي الـثــالــث بتاريخ
 ،2015/4/21وال ــذي أثبت فيه أنه
بعد الدراسة والبحث ّ
تبين للجنة

التشريعية أن القانون رقم  1لسنة
 2012فــي ش ــأن إن ـشــاء وتأسيس
محفظة استثمارية لدعم وتشجيع
الـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن ع ـلــى نفقتهم
الخاصة الــذي وافــق عليه مجلس
األم ـ ــة عـ ــام  2012وتـ ــم ن ـش ــره في
الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/5/6
ولــم يتم تطبيقه إلــى اآلن بسبب
ص ـعــوبــة تـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون وفــق
نصوص مواده الحالية".

عبدالله الكندري :مفاجأة من
العيار الثقيل حول «الروسية»
تعرض حساب النائب عبدالله
ال ـك ـن ــدري ف ــي "ت ــوي ـت ــر" لسلسلة
هجمات من قبل حسابات وهمية،
أدت إلى إيقافه بشكل مفاجئ.

عبدالله الكندري

وأك ـ ــد الـ ـكـ ـن ــدري ،ف ــي تـصــريــح
أمــس ،أنــه كــان يتوقع رد فعل من
هذا النوع ،بعد التصعيد األخير
منه في وسائل اإلعالم ،حول تدخل
أكثر مــن طــرف أجنبي فــي قضية
الروسية ،الذي أكد رفضه.
وأشار الى أن "من سعى إليقاف
حـ ـس ــاب ــي أراد إس ـ ـكـ ــات صــوتــي
المعارض في هذا التوقيت تحديدا،
ك ــي ال ي ــزي ــد م ــوق ــف الـمـتــورطـيــن
تعقيدا ،وأؤكد أنني لن أصمت ولن
أتراجع" .وكشف أن هناك مفاجأة
من العيار الثقيل سيعلنها قريبا،
ستكون قاسية وصاعقة على أناس
أصحاب نفوذ ،لتورطهم في ملف
الــروسـيــة ،حيث وردت مستندات
ج ــدي ــدة سـتـضـيــق ال ـخ ـن ــاق على
هؤالء المفسدين.

سلة برلمانية
الرويعي :مسؤولية األغلبية
البرلمانية الحيادية والنظر
لمصلحة الوطن

أكد النائب عودة الرويعي
أن مسؤولية األغلبية
البرملانية أن تتحلى
بالحيادية واملوضوعية،
والنظر ملصلحة الوطن،
ألنهم هم الحكم تجاه أي
قضية يتم طرحها في
مجلس األمة.
وقال الرويعي" :إن كانت
هناك محاوالت لحل
املجلس ألسباب غير
منطقية فأنا أعتقد أن
هناك تيارا معاكسا يعمل
على اإلبقاء على تماسك
املجلس واستمراره".

السويط :التهاون في
تطبيق القانون على رافعي
األسعار أفقد الدينار ّقوته

أكد النائب ثامر السويط أن
تهاون بعض الوزارات في
تطبيق القانون والقرارات،
التي تحد من ارتفاع
األسعار ،أدى إلى ان يفقد
الدينار الكويتي قوته
الشرائية ،منذ عام ،2008
مع ارتفاع نسبة التضخم
إلى  3.69في املئة ،خالل
عشر سنوات.

 8لجان برلمانية تجتمع اليوم ...و«التشريعية»
تواصل مناقشة «استقالل القضاء»
تعقد  8لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم،
اذ تستكمل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية مناقشة االقتراحات بقوانين بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )49لسنة  ،2016بشأن
المناقصات العامة ،ومعدل التضخم االقتصادي
وغالء أسعار السلع الغذائية واالستهالكية.
أمــا لجنة الميزانيات والـحـســاب الختامي
الـبــرلـمــانـيــة فـتـنــاقــش م ـش ــروع ق ــان ــون بــربــط
ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية
 ،2020-2019كما تناقش مشروع قانون بربط
ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة
المالية .2020/2019
وتناقش لجنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
القانون الــذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها
(األول) في شــأن االقتراحات بقوانين بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة  ،2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

العدساني لتزويده
بإجراءات اليوروفايتر
وجه النائب رياض العدساني
سؤاال إلى النائب األول لرئيس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد بـ ـش ــأن صفقة
اليوروفايتر.
وقــال العدساني ،في سؤاله،
"بناء على القرار الوزاري رقم 001
لسنة  2019فيما يخص تشكيل
لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان
الـمـحــاسـبــة ع ــن ن ـتــائــج فحص
الحساب الختامي والتعاقدات
الـخــاصــة بميزانية الـتـعــزيــزات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
للسنتين الماليتين ،2016-2015
 ،2017-2016وتقرير الديوان عن
نتائج الفحص والمراجعة على
تنفيذ ميزانية ال ـ ــوزارة للسنة
ال ـمــال ـيــة  ،2018-2017إضــافــة
إلــى إعــادة التحقيق بالمخالفة
المالية رقــم ()2018/2017-205
بشأن توقيع مــذكــرة تفاهم مع
الحكومة اإليطالية بشأن برنامج
طــائــرة الـيــوروفــايـتــر (تــايـفــون)،
والـمـخــالـفــة الـمــالـيــة رق ــم (-241
 )2018/2017ب ـشــأن ع ــدم ال ــرد
على مكاتبات الديوان المتعلقة
بالعقد رقــم ()KU/KAF/15/454
بشأن شراء طائرات اليوروفايتر
(تــاي ـفــون) مــع الـمـنـشــآت وقطع
الغيار والتدريب والدعم الفني
المتعلق بها.
وطلب العدساني في سؤاله
ت ــزوي ــده ب ــاإلج ــراءات المتخذة
ونتيجة التحقيق المشار إليه.

الى ذلك ،تتابع لجنة المرأة واألسرة مناقشة
موضوع العنف األســري ،وتنظر القانون كما
انتهت إليه اللجنة فــي تقريرها (الـثــانــي) في
شأن االقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
أمــا لجنة حـقــوق اإلن ـســان فتعقد اجتماعا
بصفتها لجنة التحقيق في الجوازات المزورة،
وت ـنــاقــش الـتـحـقـيــق ف ــي م ــوض ــوع الـ ـج ــوازات
المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصورة
غير قانونية ،في حين تناقش لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل
بعض أحـكــام الـمــرســوم رقــم ( )23لسنة 1990
بشأن قانون تنظيم القضاء ،ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقــم ( )42لسنة
 1964فــي ش ــأن تنظيم مهنة الـمـحــامــاة أمــام
المحاكم .وتعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد اجتماعا تناقش خالله مجموعة من

االقتراحات بقوانين في شأن حظر الشهادات
العلمية غير المعادلة ،ومجموعة من االقتراحات
بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()47
لسنة  2005بشأن إعــادة تعيين أعضاء هيئة
التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،
ومناقشة مجموعة مــن االقـتــراحــات بقوانين
بتعديل بعض أحكام القانون رقــم ( )28لسنة
 2011بشأن منح بدالت ومكافآت ألعـضـاء الهـيـئة
التعلـيـمـية الكويتـيـين بـوزارة الـتـربـيـة ووزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية.
أمــا لجنة ال ـشــؤون الصحية واالجتماعية
والعمل فتناقش التعديالت المقدمة على مشروع
القانون في شأن العمل الخيري ،والذي أقر في
المداولة األولى.
كما تناقش م ـشــروع قــانــون بــإبــدال عبارة
(عامل منزلي) بكلمة (خادم) ،حيثما ورد النص
عليها في القوانين ذات الصلة.
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«الفتوى» توافق على طلب «التربية» استثمار «الصحة» :نظام جديد لقاعدة بيانات
إلكترونية لجراحات السمنة
المشاريع الصغيرة للمقاصف المدرسية

سلة أخبار
يفرج عن
الحرس الوطني ً
الموقوفين انضباطيا

شريطة أن يكون المبلغ أقل من  50ألف دينار لكل تعاقد
فهد الرمضان

وافقت «الفتوى والتشريع»
على طلب وزارة التربية
السماح ألصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
باستثمار المقاصف والمالعب
المدرسية.

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس إدارة ال ـف ـت ــوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ال ـم ـس ـت ـش ــار ص ــاح
ال ـم ـس ـع ــد ،ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى طـلــب
وزارة ال ـتــرب ـيــة ط ــرح الـمـقــاصــف
المدرسية والمالعب لالستثمار
بالتخصيص ألصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـس ـ ـعـ ــد ،فـ ـ ــي ك ـت ــاب
وجـهــه إل ــى وكـيــل وزارة التربية
وحصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،بــاالشــارة إلــى كتابكم بشأن
استثمار مقاصف ومالعب وزارة
التربية عن طريق ال ــوزارة بشكل
مباشر دون طرحها في مزايدات
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن رب ـح ـهــا بـهــدف
تنمية أنـشـطــة ال ـم ــدارس ،ونـظــرا
ل ـمــا ل ـه ــذا ال ـم ـش ــروع م ــن أهـ ــداف
ع ــدة تـصــب فــي مصلحة الـنــشء،
وعلى سبيل المثال ،تغيير النمط
السلوكي بالتغذية والتحول إلى
التغذية الصحية بإرشادات هيئة
الغذاء للحد من السمنة واألمراض
ال ـن ــات ـج ــة ع ـن ـه ــا لـ ـ ــدى االط ـ ـفـ ــال،
ولتخفيف ال ـعــبء عـلــى االدارات
المدرسية واالستفادة من المردود
المادي المحصل من تأجير مرافق
المدرسة للصرف على أنشطتها».
وت ــاب ــع ،وبـمــا أن ال ـقــانــون رقــم
 98لسنة  2013فــي ش ــأن تنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ي ـن ــص ع ـل ــى أن «ي ـض ــع مجلس
اإلدارة ال ـقــواعــد ال ــازم ــة لتوفير
ال ـحــوافــز والـتـيـسـيــرات وال ـمــزايــا
للمشروعات لمباشرة نشاطها»،
كما ينص المرسوم رقم  30لسنة
 2017بإصدار الالئحة التنفيذية
ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم  49ل ـس ـن ــة 2016
فــي ال ـمــادة ( )39عـلــى أن ــه «تمنح
ال ـع ـطــاءات المقدمة مــن اصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
افضلية اذا كانت مطابقة للشروط
وال ـمــواص ـفــات فــي حــالــة تـســاوي
االس ـ ـعـ ــار ب ـي ــن عـ ـط ــاء ي ــن ،وكـ ــان
احــدهـمــا للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة».
وأض ـ ــاف «ب ـن ــاء عـلــى م ــا تـقــدم
يـجــوز ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة استثمار
المقاصف الـمــدرسـيــة والمالعب
التابعة ل ـل ـمــدارس ،وفـقــا ألحكام
ال ـقــانــون وتـعـمـيــم وزارة المالية
رقم  4لسنة  1997بشأن المزايدات
الحكومية ،وكما أن القانون رقم
 98لسنة  2013ش ــأن الـصـنــدوق
ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة ال ـم ـش ــروع ــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة أجـ ــاز
فقط في المادة  30لمجلس ادارة
الصندوق أن يضع القواعد الالزمة
ل ـتــوف ـيــر ال ـح ــواف ــز وال ـت ـي ـس ـيــرات

سفير بولندا :دعمنا لتحرير الكويت
كان نقطة فارقة في توطيد العالقات
●

ناصر الخمري

أك ــد الـسـفـيــر ال ـبــول ـنــدي ،ل ــدى الـبــاد
بافيل ليهوفيتش ،قوة ومتانة العالقات
ال ـب ــول ـن ــدي ــة -ال ـكــوي ـت ـيــة ،ال ـت ــي وصـفـهــا
بالتاريخية والمتطورة في كل المجاالت
ومختلف الصعد ،مشيرا الى أن مساندة
بولندا للتحالف الدولي لتحرير الكويت
كــانــت نقطة فــارقــة فــي تــاريــخ العالقات
الثنائية ،إذ وطدتها بصورة ملحوظة،
«وهذا العام يصادف مرور  56عاما على
إقامة عالقاتنا الدبلوماسية مع الكويت».

جاء ذلك في كلمة للسفير ليهوفيتش،
خ ــال حـفــل أقــامـتــه الـسـفــارة البولندية
مساء امس االول ،بقاعة سلوى بمناسبة
الـعـيــد الــوط ـنــي وال ــذك ــرى ال ـ ـ  228ألول
دستور.
وق ـ ـ ـ ــال لـ ـيـ ـه ــوفـ ـيـ ـت ــش ،إن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـسـيــاســي بـيــن الـبـلــديــن يـشـمــل أهــدافــا
مـشـتــركــة ف ــي االمـ ــم الـمـتـحــدة ومجلس
االمن ،باالضافة الى دعم ومساندة عملية
السالم في الشرق االوسط ،مشيدا بتطور
العالقات الثنائية مؤخرا ،وخصوصا
في المجاالت السياسية والعسكرية.

والـمــزايــا للمشروعات لمباشرة
نـشــاطـهــا ،وكــذلــك تخصيص أي
عـقــود أو مـمــارســات أو مــزايــدات
قـيـمـتـهــا أقـ ــل م ــن  50ألـ ــف دي ـنــار
كـ ــوي ـ ـتـ ــي مـ ـ ــن عـ ـ ـق ـ ــود الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واالدارات الحكومية للتعاقد مع
المشروعات لشراء احتياجاتها من
منتجات المشروعات أو االستعانة
بـهــا لتنفيذ االنـ ـش ــاءات الــازمــة
ل ـت ـلــك الـ ـجـ ـه ــات .وأردف ،وب ـن ــاء
عليه «يجوز التعاقد مع اصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الذين تم تأهيلهم بمعرفة اللجنة
المشكلة بالوزارة في هذا الشأن،
شريطة أن تكون قيمة التعاقد أقل
من خمسين ألف دينار كويتي لكل
تعاقد على حدة ،أما اذا كانت أكثر
من ذلك فيتعين طرحها في مزايدة
عامة ،ويجوز أن تقتصر المزايدة
على أصحاب المشروعات الذين
تم تأهيلهم بالفعل دون غيرهم.
وك ــان ــت «ال ـتــرب ـيــة» أعـلـنــت في
أب ــري ــل ال ـمــاضــي أن ـهــا اتـفـقــت مع
شركة مطاحن الدقيق الكويتية
ع ـلــى ادارة عـ ــدد م ــن الـمـقــاصــف
ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الـمــدارس كتجربة أولـيــة ،على أن
يتم التوسع فيها مستقبال لتشمل
جميع المدارس.

ً
وزير الصحة متوسطا وفد جمعية الجراحين

●

عادل سامي

كشف وزيــر الصحة د .باسل الصباح عن تطبيق
ن ـظــام لـلـمــرة األولـ ــى فــي ال ـكــويــت وال ـش ــرق األوس ــط،
عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية لجراحات السمنة،
بتوفير أجهزة مختصة لتشغيل البرنامج الخاص
بتسجيل عمليات السمنة داخــل مستشفيات وزارة
الصحة ،يستخدم خاصية الحوسبة السحابية ،حيث
تقوم بحصر عمليات السمنة ،ومدى نسبة نجاحها
داخل الكويت.
ج ــاء ذل ــك على هــامــش لـقــاء جمع الــوزيــر برئيس
جمعية الجراحين الكويتية عضو اللجنة العالمية لسن
القوانين والبروتوكوالت لجراحات السمنة التابعة
للكونفدرالية العالمية لجراحات السمنة د .سلمان
الصباح ،والعضو المنتدب لشركة بدر سلطان ،أنور
سلطان ،بمقر وزارة الصحة ،لتقديم التقرير الوطني
اإللكتروني لجراحات السمنة األول من نوعه بالكويت
والشرق األوسط إلى وزير الصحة.
وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على توفير أرقى
الخدمات وأحدثها ،وإدخــال األجهزة المتطورة إلى

داخل المنظومة الصحية بالوزارة ،لخدمة المواطن،
مشيدا بجمعية الجراحين الكويتية وسعيها الدؤوب
للتطوير والتحديث.
في مجال آخر ،كشف وكيل وزارة الصحة المساعد
لشؤون الجودة والتطوير د .محمد الخشتي ،عن سعي
ال ــوزارة لتجديد تعاقدها مــع هيئة كـنــدا ،لالعتراف
بجودة الخدمات الصحية المقدمة ،مشيرا إلى أنها
من الهيئات الرائدة عالميا في مجال االعتراف بجودة
الخدمات الصحية.
وقــال الخشتي ،في تصريح للصحافيين ،صباح
أمس ،على هامش حفل تكريم العاملين في مستشفى
الفروانية بحصولهم على أعلى درجــات التقييم في
البرنامج الوطني العتماد المستشفيات ،تحت رعاية
وزير الصحة د .باسل الصباح ،إن «مستشفى الفروانية
بات متميزا لما يقدمه من خدمات طبية عالية السالمة
وال ـجــودة» .وأش ــار إلــى أن ال ــوزارة تعمل على إنجاز
المرحلة الثانية من برنامج االعتراف ،والتي ستكون
للمراكز الصحية ،الفتا إلى أن هذه المرحلة تحتاج
إلــى عمل دؤوب ومجهود كبير من كل العاملين في
الرعاية األولية.

«قريش المباركية» :دعم  54مبادرة شبابية رائدة
●

جورج عاطف

افتتح مساء الخميس الماضي
م ـ ـعـ ــرض «ق ـ ــري ـ ــش الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة»
ألصحاب المبادرات والمشروعات
الصغيرة برعاية وزيــر التجارة
والصناعة وزيــر الخدمات خالد
ً
الروضان ،وبمشاركة  54مبادرا.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة البيوت االستثمارية
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـ ـخ ـ ـنـ ــة ،أن دع ــم
مـبــادرات المشروعات الصغيرة
والـ ـمـ ـتـ ـن ــاهـ ـي ــة الـ ـصـ ـغ ــر أولـ ــويـ ــة
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ض ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة

االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـ ـ ــدور ال ــوط ـن ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
ت ـه ـي ـئــة ب ـي ـئ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال لـتـنـمـيــة
ت ـل ــك الـ ـمـ ـش ــروع ــات «بـ ـم ــا يـحـفــز
الشباب الـمـبــادريــن على خوض
مـجــال العمل الـحــر ،وخـلــق جيل
مـنـتــج يـمـثــل قـيـمــة م ـضــافــة إلــى
ثروتنا البشرية وق ــدرات الدولة
االقتصادية».
وقال الخنة إن المعرض يتيح
ً
ل ـ ـ  54مـ ـ ـب ـ ــادرا الـ ـف ــرص ــة ل ـعــرض
مشروعاتهم بشكل متميز ،ويدعم
المبادرات الشبابية ،وكذلك الدفع
بالشباب نحو النجاح في العمل

ا لـخــاص كقيمة حقيقية مضافة
إلى االقتصاد الكويتي.

أجواء تنافسية
بدورها ،قالت المبادرة لولوة
الصقر صاحبة مبادرة «»comfy
ً
إنها استفادت كثيرا مــن وجــود
ال ـع ـش ــرات م ــن ال ـم ـب ــادري ــن تحت
سقف واحد ،مؤكدة أن «هذا يخلق
أجـ ـ ـ ً
ـواء تـنــافـسـيــة ،وي ـش ـكــل تــربــة
خـصـبــة لــاس ـت ـفــادة م ــن تـجــارب
بعضنا البعض».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادر

ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـص ــال ــح ،صــاحــب
مبادرة « ،»kassel candlesأن «هذا
ال ـم ـع ــرض يـمـثــل ن ــاف ــذة مـمـتــازة
لعرض منتجاتهم ،وكذلك لتبادل
الخبرات مع غيرنا من المبادرين،
ألن وجود هذا العدد الكبير منهم
خ ـل ــق ح ــال ــة م ــن ال ــزخ ــم ال ـف ـكــري
واإلبداعي ،مما سيسفر عن حالة
من التعاون فيما بيننا ،فالعديد
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
ً
المشاركة تكمل بعضها بعضا».

ً
«البيئة» 30 :سلوكا لحماية التنوع األحيائي

أ ك ــد عـضــو مجلس إدارة الجمعية الكويتية
لحماية البيئة نــواف المويل أن حماية التنوع
األحيائي من أكبر التحديات البيئية التي يتعين
عـلــى الـعــالــم مــواجـهـتـهــا مــع بــدايــة ال ـقــرن الـ ـ 21؛
ً
ً
ً
ألنها تحتل دورا عالميا فعاال في مجال البيئة
واالستدامة.
وبين المويل ،في تصريح أمس ،أن الجمعية
وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة أصدرت كتيب
ً
« 30سلوكا لحماية التنوع األحيائي في الكويت»،

مشيرا إلى أن مجموعة «جي دي إف» السويسرية
التزمت بمواجهة هذه التحديات ،ولهذا السبب
وبـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم الـعــالـمــي لـلـتـنــوع األح ـيــائــي،
تم التعاون بين المجموعة مع المعهد الملكي
البلجيكي للعلوم الطبيعية والجمعية البلجيكية
للصحة العامة وأمن السلسلة الغذائية والبيئة،
وذلــك إلعــداد ونشر كتيبب تعريفي بعنوان 52
ً
سلوكا لمصلحة التنوع البيولوجي.

حملة «نماء» جمعت  250ألف دينار
أطلقت نماء للزكاة والتنمية
المجتمعية ا لـتــا بـعــة لجمعية
اإلصـ ـ ـ ــاح االجـ ـتـ ـم ــاع ــي حـمـلــة
«ت ـ ــراه ـ ــم بـ ـيـ ـن ــا» ،أمـ ـ ــس األول،
ب ـه ــدف ج ـمــع  250ألـ ــف دي ـنــار
لـفــك ك ــرب الـمــديـنـيــن ،وذل ــك في
مول  ،360بحضور حشد غفير
من المتبرعين وعدد من الفرق
التطوعية.
وقال المدير العام في «نماء»،
د .محمد العمران ،في تصريح
صحافي أمــس ،إن حملة جمع
الـتـبــرعــات ال ـتــي ش ـهــدت إقـبــاال
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـحــب
للعمل الخيري تجاوزت الـ 250
أل ــف دي ـن ــار ،مـتــوجـهــا بالشكر

ا ل ــى المتبرعين و م ــن ساهموا
ف ــي ن ـشــر ال ـح ـم ـلــة ع ـبــر مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،الف ـتــا
إلى أن «نماء» تسعى من خالل
م ـش ــروع ــات ال ـتــي تـطـلـقـهــا إلــى
تحقيق األمن االجتماعي واألمن
الصحي واألمن المعيشي.
وأوض ـ ــح ال ـع ـمــران أن «نـمــاء
لـلــز كــاة والتنمية المجتمعية»
ت ــرع ــى أك ـث ــر م ــن  6آالف أس ــرة
مـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة وم ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــة داخ ـ ـ ــل
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن األسـ ـ ــر
المستهدفة خــال هــذا الحملة
ت ــم اخ ـت ـيــارهــا بـعـنــايــة وبـحــث
اجتماعي وميداني.
من جانبه ،قــال مدير تنمية

األمير يهنئ المواطنين...
أن يحفظ صاحب السمو ،وسمو ولي عهده ،وسمو رئيس مجلس
الــوزراء الشيخ جابر المبارك ،وأن يعيد الشهر الكريم على وطننا
العزيز واألمتين العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن والعزة
والكرامة ،وأن يحقق لكل الدول اإلسالمية وشعوبها كل ما تنشده
من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.

تعيين  550من حملة الدبلوم...
وقــال النائب ثامر السويط :نبارك لمهندسي البترول وحملة
ً
الدبلوم الذين تم تعيينهم ،معربا عن أمله أن تقتدي باقي األجهزة
الحكومية بهذه الخطوة الكبيرة للقطاع النفطي.
أما النائب عمر الطبطبائي فبعد أن بارك للمعينين ،أكد أنهم
فخر الوطن« ،وال يمكن أن نفرط في إمكاناتهم ومواهبهم» ،في وقت
ثمن زميلهمحمد الحويلة خطوة الوزير «التي سبق أن ناقشناها
وأوصينا بها في لجنة الموارد البشرية في آخر اجتماع للجنة».

إيران تستنفر قواتها...
أعضاء المجموعة الذوا بالفرار بعد اعتقال أصدقائهم ،بما أنه لم تكن
ً
هناك أي معلومات عن وجود هؤالء داخل البالد أو خارجها ،مجددا
تأكيده أن االتصاالت بين القوات األميركية وقوات «الحرس» المكلفة
حماية مضيق هرمز والشواطئ اإليرانية لم تتوقف حتى اآلن ،وما زال
الجانبان ينسقان تحركاتهما لتفادي الصدام.
وحسب المصدر ،فإن إيران ّ
صدرت نحو مليون و 400ألف برميل

الـ ـم ــوارد ال ـخ ـيــريــة ف ــي «ن ـم ــاء»،
م ـســاعــد ال ــرخ ـي ــص ،إن «ن ـمــاء»
تـعـمــل داخـ ــل ال ـكــويــت م ـنــذ 42
ع ـ ــام ـ ــا ،وتـ ـتـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المشاريع الخيرية والمبادرات
ال ـم ـت ـم ـيــزة ب ـه ــدف ال ـج ـمــع بين
تحقيق رضــا المتبرع وحاجة
المستفيد والمحتاج.

تقدم رئيس الحرس الوطني
سمو الشيخ سالم العلي،
ونائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل
األحمد ،بأسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى سمو أمير
البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الشيخ صباح
األحمد ،وسمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،وقادة
وقوات الحرس الوطني،
بمناسبة حلول شهر
رمضان.
وبهذه المناسبة المباركة،
وبتوجيهات من رئيس
الحرس الوطني ونائبه،
أصدر وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن م .هاشم
الرفاعي ،قرارا باإلفراج عن
العسكريين الموقوفين
بعقوبات انضباطية،
بمناسبة حلول شهر
رمضان ،حتى يتمكنوا من
قضاء الشهر الفضيل بين
ذويهم.

«زكاة العثمان» َّ
سيرت رحلة
عمرة للجاليات الوافدة

هنأ مدير لجنة زكاة العثمان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ أحمد
الكندري ،أهل الكويت وعموم
المسلمين بقدوم شهر
رمضان ،مشيرا إلى حرص
اللجنة على تسيير رحالت
العمرة لضيوف الكويت من
الجاليات الوافدة.
وقال الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن اللجنة
تعد هذه الرحالت رسالة
شكر ووفاء لشركاء التنمية
والنهضة من العمالة الوافدة.
وأضاف أن اللجنة َّ
سيرت
رحلة عمرة للجاليات
الوافدة ،على متنها 47
ً
معتمرا من جنسيات
مختلفة ،حيث بلغت تكلفة
الشخص  50دينارا.

«النجاة» :قوافل إغاثية
عاجلة لنازحي اليمن في تعز
َّ
سيرت جمعية النجاة
الخيرية قوافل إغاثية عاجلة
لنازحي اليمن بمنطقة
تعز شملت توزيع  18طنا
من أدوية عالج مرض
الكوليرا و 5أطنان مواد
تعقيم وتنظيف لمكافحة
تفشي وانتشار هذا المرض
الخطير.
كما وزعت الجمعية 1482
سلة غذائية استفاد منها
أكثر من  7000شخص،
بجانب توفير المياه العذبة
للكثير من المخيمات التي
تفتقر إلى المياه الصالحة
للشرب ،حيث تم توزيع 800
تنكر مياه استفاد منها قرابة
 16ألف شخص.

نفط في أول يــوم من العقوبات الجديدة عبر «هــرمــز» ،وقامت قوات
الـحــرس ب ـمــؤازرة السفن اإليــرانـيــة أمــام أعـيــن األميركيين فــي تحرك
ً
رمــزي لجس النبض ،مــؤكــدا أن حالة االستنفار ال تــزال قائمة ،وأن
جميع اإلجازات تم إلغاؤها ،غير أن تلك الدرجة تم تقليلها بعد مرور
يوم الجمعة.
إلى ذلــك ،علمت «الجريدة» ،من مصدر في المجلس األعلى لألمن
ال ـقــومــي اإليـ ــرانـ ــي ،أن تــوج ـي ـهــات ُع ـم ـمــت ع ـلــى جـمـيــع الـمـســؤولـيــن
اإليــران ـي ـيــن ،مــدنـيـيــن وعـسـكــريـيــن ،تـنــص عـلــى ع ــدم الـحــديــث عــن أي
مفاوضات مع واشنطن في هذه الظروف لعرقلة استراتيجية الرئيس
ً
األميركي دونالد ترامب ،مبينا أن تلك التوجيهات شددت على ضرورة
أن يمتنع المسؤولون عن التهديد بإغالق «هرمز».
وأكد المصدر أن المجلس استدعى وزير الخارجية محمد جواد
ظريف فــور عودته من نيويورك االثنين الماضي الستيضاح سبب
إعطائه «إشارات إلى األميركيين» عن رغبة إيران في إجراء مفاوضات
الصحافية التي أجراها خالل وجوده هناك.
خالل المقابالت
ُ
ً
وكشف أن ظريف أبـ ِـلــغ رسميا في هــذا االجتماع بقرار المجلس،
الذي صادق عليه المرشد األعلى علي خامنئي ،والقاضي بمنع جميع
المسؤولين اإليرانيين ،على كل مستوياتهم ،من الكالم عن أي نوع
من المفاوضات مع الواليات المتحدة ،وبأي شكل ،حتى إشعار آخر.
ولفت المصدر إلى أن التوجيهات تفرض على جميع المسؤولين
أن يلتزموا في تصريحاتهم بأن «أمن الخليج هو من أمن إيران» وأن
«إي ــران ال تسعى إلــى إغــاق مضيق هرمز إال إذا ُم ِنعت مــن تصدير
ً
نفطها ع ـبــره» ،مــؤكــدا أنــه تــم إعـطــاء مهلة  10أي ــام لجميع األجـهــزة
الحكومية واألمـنـيــة والعسكرية لتقديم اقـتــراحــات عــن إمكانياتها
للتصدي للعقوبات األميركية ،وض ــرورة تغيير سياسة الـبــاد من
االحتواء إلى المواجهة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4109األحد  5مايو 2019م  30 /شعبان 1440هـ

9

محليات

حريق مخازن «التربية» ...كالكيت للمرة الرابعة

ً
في التوقيت نفسه وبالطريقة ذاتها ...والوزارة ال ّ
تحرك ساكنا
محمد الشرهان
كــاكـيــت لـلـمــرة الــراب ـعــة على
الـ ـت ــوال ــي ،م ـش ـهــد ال ـح ــرائ ــق في
مخازن إدارة التوريدات التابع
ل ـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة ف ــي ص ـب ـحــان،
علما بأنه خالل مرتين سابقتين
أرجعت تقارير اإلطفاء الحرائق
الـ ــى "ف ـع ــل ف ــاع ــل" ،م ــن دون أن
يــؤدي ذلــك الــى اتخاذ "التربية"
تدابيرها لمنع تكرار الحرائق أو
تحديد أي مسؤول عن اندالعها.
وفي تفاصيل الحادث األخير
ال ـ ــذي ان ــدل ــع ظ ـهــر أم ــس األول،
ق ــال ــت إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
إن بالغا ورد الى غرفة العمليات
ع ــن ح ــري ــق ف ــي مـ ـخ ــزن أج ـه ــزة
كـهــربــائـيــة ،فـتــم تـحــريــك مــراكــز
إطـفــاء صبحان ومـبــارك الكبير
والعارضية الصناعي واإلسناد

جانب من الحريق
ال ــى م ــوق ــع ال ـح ــري ــق ،وب ــاش ــروا
بـمـكــافـحــة ال ـحــريــق والـسـيـطــرة
عـلــى ال ـن ـيــران ،ال ـتــي تـبـيــن أنـهــا
ان ــدلـ ـع ــت فـ ــي م ـ ـعـ ــدات مـكـتـبـيــة
ّ
وأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـك ـت ــرون ـي ــة م ـخ ــزن ــة
ّ
بطريقة عشوائية ،وتمكن رجال
اإلطفاء من إخماد الحريق ومنع

امتداده الى مواقع مجاورة.

حريق الفحيحيل
من جانب آخر ،وفي حادث آخر
منفصل ،انــدلــع حــريــق فــي كــراج
ل ـل ـس ـيــارات بـمـنـطـقــة الفحيحيل

«الجمارك» :إحباط تهريب 3.6
كيلوغرامات ماريغوانا في T1
●

محمد الشرهان

أحـ ـ ـب ـ ــط رجـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـمـ ـ ــارك مـ ـط ــار
ا لـ ـك ــو ي ــت ا ل ـ ــدو ل ـ ــي " "T1م ـح ــاو ل ــة
آس ـي ــوي ت ـهــريــب ك ـم ـيــة ك ـب ـيــرة مــن
مخدر الماريغوانا تقدر بنحو 3.6
كيلوغرامات.
و قــال نــا ئــب عضو لجنة اإل عــام
الجمركي نواف المطر ،في تصريح
صحافي ،إن أحد المفتشين اشتبه
فــي واف ــد آ سـيــوي قــدم مــن موطنه،
حيث بدأ عليه االرتباك لدى دخوله
صالة التفتيش في مطار الكويت
الدولي "."T1
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـطـ ــر :ت ـ ــم إخـ ـض ــاع
أمـتـعــة ال ــواف ــد لـلـتـفـتـيــش ال ـي ــدوي،
والـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــور ع ـ ـلـ ــى أج ـ ـ ـسـ ـ ــام غ ــري ـب ــة
بــداخ ـل ـهــا ،وت ـب ـيــن أن ـهــا ت ــزن نحو
 3600غ ـ ـ ـ ــرام مـ ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــار ي ـ ـغـ ــوا نـ ــا،
ح ـي ــث ي ـت ــم ال ـت ـح ـفــظ ع ـل ــى الـمـتـهــم
والـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــوط ـ ــات وإحـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ــى
الجهات المختصة.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ا ك ـ ـ ــد م ـ ــد ي ـ ــر إدارة
ال ـج ـمــرك ال ـج ــوي ،مـطـلــق ال ـع ـنــزي،

جانب من المخدرات المضبوطة
ان رجال جمرك المطار بالمرصاد
ألي مـحــاو لــة لتهريب الممنوعات
والمواد المحظورة ،محذرا كل من
تسول له نفسه المجازفة وتهريب
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات وال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـم ـح ـظ ــور
دخولها الى الكويت.

الصناعية ،فتدخلت فرق اإلطفاء
الـتــي تبين لها أن الـحــريــق امتد
على مساحة الكراج البالغة 400
م ،2ويحتوي على مواد وأصباغ
و 3مركبات ،وتمت السيطرة على
الحريق وإخماده والحؤول دون
امتداده الى المحالت المجاورة.

العثور على جثة الطالب
ً
المتغيب غريقا بشرق
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخليةأن غرفة عمليات الوزارة تلقت
ً
بــاغــا بــوجــود شخص غــريـقمجهول الهوية
فــي منطقة ش ــرق ،حيث تــم إب ــاغ قـطــاع األمــن
الجنائي ،الذي انتقل على الفور إلى مكان البالغ،
ووجدجثة لشابوتماستدعاء األدلة الجنائية
التي أمرت برفع الجثة بعد فحصها.
وأضــافــت اإلدارة أنــه بعد إج ــراء المزيد من
التحريات تبين أن الجثةأنهاتعود لشخص
متغيب انتشرت له صورة عبر مواقع التواصل
االجتماعي كــان وال ــده تـقــدم بـبــاغ عــن تغيبه
ً
بقضية رقــم  ٢٠١٩/٤والـتــيتتشابه تماما مع
صورة المتوفى.
وأردفــت أنــه باالتصال على الرقم الموجود
على ال ـصــورة المنتشرة فــي مــواقــع التواصل
حضر والد المتوفى وتم عرض الجثة عليه وقام
بالتعرف عليها.
وذكــرت مصادر أمنية لــ" الجريدة" ،أن جثة
ً
الطالب تم العثور عليها منذ  14يوما ،وأنه تم
رفع بصمته ولم يتم التعرف عليها ألنه حدث
من الجنسية األردنية.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أنـ ــه س ـي ـتــم اس ـت ــدع ــاء
أصــدقــاء المتوفى فــي الـمــدرســة حيث إنهم لم
يبلغوا أهله أو الجهات األمنية عن غيابه.
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السقاف لـ ةديرجلاً :.المستفيدون من «لوياك»
ً
 ٥٣ألفا منهم  ٢٤ألفا في الكويت

ً
أكدت ترميم  ٢٣منزال لألسر المتعففة في البالد خالل  ٤سنوات
أكدت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» فارعة السقاف أن
المؤسسة غير ربحية ،وهدفها األساسي تنمية اإلنسان من
وازع إنساني فقط ،ال سياسي أو ديني ،الفتة إلى أن عضوات
«لوياك» المؤسسات ال يورثنها ألحد.
وقالت السقاف ،في حوار مع «الجريدة» ،إن بيانات المؤسسة
متاحة للجميع ،ومعلنة في موقعها اإللكتروني ،انطالقا من
مبدأ الشفافية الذي اتخذته منذ بدء عملها في  ،2002كما
أنها تستعين بأكبر الشركات العالمية في الكويت منذ أول
تقرير مالي لها في  ،2003مبينة أن المؤسسة لديها مدقق
يوسف العبدالله

المؤسسة غير
ربحية هدفها
توعية الشباب
بدورهم
اإلنساني
والمجتمعي

تاريخ «لوياك»
يثبت كيف
استطاعت
تحويل
تحدياتها إلى
فرص

داخلي ،ويمكن االطالع على ميزانيتها للسنوات من 2003
إلى  2017عبر الموقع.
وأكدت أن المؤسسة تؤمن بأن الشباب هم عماد التغيير في
المجتمع ،لذلك «تمثلت مهمتنا في دفعهم لطرق أبواب
القطاع الخاص بدال من الحكومي ،وغرس مفاهيم جديدة
لدى المجتمع ،منها احترام العمل اليدوي أي الخدمي ،أو
بمعنى أدق أعمال الضيافة ،التي يعزف عنها معظم الشباب
الكويتيين».
وأشارت إلى أن «لوياك» نجحت وتوسعت في المجتمع طوال

• بداية ،نريد التحدث عن مؤسسة لوياك
وأه ــداف ـه ــا ،وأي ــن وص ـلــت فــي تحقيق تلك
األهداف بعد مرور  17عاما على إنشائها.
 بداية ،أرغب في تأكيد أمر مهم ،هو أننجاح لوياك وتوسعها لم يكن ليتحقق لو
كانت المؤسسة تعمل بمعزل عن المجتمع،
إذ ح ـق ـقــت ن ـجــاحــات ـهــا وأه ــدافـ ـه ــا بـفـضــل
الـشــراكــة المجتمعية ،س ــواء مــع منظمات
المجتمع المدني أو اإلعالم أو المؤسسات
التعليمية أو مع القطاعين العام والخاص
وم ــع المنظمات الــدولـيــة أي ـضــا ،لــذلــك فــإن
نـجــاح المؤسسة يمثل نجاحا للمجتمع
الكويتي ،وال ينسب لفرد أو حتى لمجموعة
السيدات الالتي قمن بتأسيس المؤسسة
وحدهن.
فقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من
برامج وأنشطة «لوياك» من الدول العربية،
منذ إنشائها حتى العام الماضي ،الكويت
واألردن ولبنان واألردن ،نحو 24 ،53094
ألفا في الكويت وحدها ،و 29ألفا في الدول
العربية االخ ــرى ،ومــا يزيد على  8000في
الدول النامية.
ك ـم ــا أن إج ـم ــال ــي عـ ــدد الـ ـمـ ـن ــازل ال ـت ــي تــم
ترميمها لألسر المتعففة في الكويت من 2014
إلى  2018نحو  23منزال.
• "لوياك" استطاعت إحداث بصمة تغيير
في المجتمع ...كيف حدث ذلك؟
 ح ــدث ذل ــك بـسـبــب اع ـت ـمــاد الـمــؤسـســةأسلوب الشراكة منذ البداية ،إذ عملت مع
منظمات المجتمع ا لـمــد نــي ،مـثــل جمعية
الهالل األحمر أو دور الرعاية االجتماعية
منذ بدايتها في  2002إلى اآلن ،كما عملت
مع القطاع الخاص ،بالتعاون مع المجتمع
ال ـم ــدن ــي ،م ـمــا أث ـم ــر الـتـغـيـيــر الـمـجـتـمـعــي
المنشود ،ألننا مؤمنون بالرؤية ،وملتزمون
بخطوات الرحلة ،ولدينا الشغف في قلوبنا،
ما يكفي لمواجهة التحديات ،واستطعنا أن
نصنع التغيير.

الرهان على الشباب

التطوع يجلب
السعادة
لإلنسان
ويدفعه
للتحلي
باألخالق
الفاضلة

• لماذا تراهن "لوياك" دائما على الشباب؟
 عندما بدأنا العمل عام  2002أدركنا أنعملية التغيير لن تتم إال عن طريق الشباب،
فالمجتمع الكويتي حديث وشاب ،وأكثر من
 60في المئة منه أعمارهم أقل من  30عاما،

الـ 17عاما الماضية ،بفضل شراكتها مع الجميع،
سواء القطاع العام أو الخاص أو منظمات المجتمع
المدني.
وذكرت أن عدد المستفيدين المباشرين من برامج
وأنشطة «لوياك» من الدول العربية ،منذ إنشائها
حتى العام الماضي ،من ًالكويت واألردن ولبنان واألردن،
بلغ نحو  53094شخصا ،منهم  24ألفا في الكويت وحدها،
و 29ألفا في الدول العربية االخرى ،وما يزيد على  8000في
الدول النامية ...وفيما يلي نص الحوار:

المؤسسات 7 ...سيدات
ذكرت السقاف أن مؤسسات «لوياك» هن ،باإلضافة إليها ،نائبة رئيس مجلس اإلدارة
العضو المنتدب في «لوياك» فادية المرزوق ،وأمينة الصندوق عبير العيسى ،وعضوة
مجلس اإلدارة التنفيذية فتوح الداللي ،والرا ورديان ،ومنى الكالوتي ،ونادية المرزوق.

«لوياك»« ...لوذان»
أكــدت السقاف أن الشيخة أمــل الصباح
عــرضــت عـلــى الـمــؤسـســة الـعـمــل مــن خــال
ب ـيــت «ل ـ ـ ــوذان» ،فـسـمـيـنــا ال ـمــؤس ـســة مــركــز
«ل ــوذان» إلنـجــازات الشباب ،وكــان مكانها
في السالمية.

وأوضحت أن اسم لوياك هو اختصار
الـ ـح ــروف األولـ ـ ــى ل ـتــرج ـمــة م ــرك ــز لـ ــوذان
ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وأع ـ ــرب ـ ــت ع ـ ــن ت ـق ــدي ــره ــا
للشيخة أمل ،التي كان لها دور معنا في
هذا الصدد.

«لوياك» في اليمن
قالت السقاف إن «لوياك» بدأت العمل في اليمن منذ عام  2015بمبالغ صغيرة،
واستطعنا مساعدة أسر كثيرة ،مؤكدة أن اليمن يستحق ،ولدينا في عدن وحضرموت
مركز لتمكين المرأة ،يخرج سنويا  2500امرأة في مجال محو األمية ،ويعلم المرأة
حرفا تساعدها على إعالة أسرتها،
وأشــارت إلى أن عدد المدربين بالمركز تجاوز  4آالف ،موضحة أن الميزانية ال
تتعدى  30ألف دينار في العام.

ومن ثم البد أن يكون ألغلبية الشباب فيه
دور في عملية تنمية المجتمع وتطويره.
وخططنا في البداية التركيز على الشباب
ال ـك ــوي ـت ــي ،ث ــم ارت ــأيـ ـن ــا أن ن ـف ـتــح ال ـم ـجــال
لشباب كــل الجنسيات ،بعدما شعرنا أنه
بإمكاننا استيعاب الجميع فــي  ،2005إذ
زادت برامجنا وكان البد من إقناع القطاع
ال ـخــاص كــذلــك ،وتـمـثـلــت مهمتنا فــي دفــع
الشباب لطرق أبواب القطاع الخاص بدال من
"الحكومي" ،إلى جانب غرس مفاهيم جديدة
لدى المجتمع الكويتي ،ومنها احترام العمل
اليدوي وأعمال الضيافة التي يعزف عنها
معظم الشباب الكويتيين ،وقــد يعود ذلك
إ لــى نـظــرة المجتمع وطبيعة تفكيره بأن
هذا العمل غير مهم للشاب ،فاألسرة تريد

ابـنـهــا طبيبا أو مـهـنــدســا ،لكننا ن ــرى في
المؤسسة ضرورة أن يمارس الطالب ،وهو
ً
في السادسة عشرة ،عمال خدميا.

فإننا نحتاج إلــى إنـســان يعطي األولــويــة
لضميره وأخالقه .ومن هنا فإن لوياك زرعت
االستنارة في عقول وقلوب الشباب.

• م ــا الـقـيـمــة الـمـسـتـفــادة ال ـعــائــدة على
الشباب والمجتمع من العمل التطوعي؟
 ع ـم ـل ـيــة خ ــدم ــة اآلخـ ـ ــر ت ـع ـلــم اإلنـ ـس ــانالتواضع ،وتغرس الكثير من القيم الجميلة
فــي نـفـســه ،وتعلمه كـيــف يـحـتــرم اآلخــريــن
ويقدرهم ،والتواضع هو أهم وأعظم قيمة
إنـســانـيــة فــي الـعــالــم ،ف ــإذا كـنــت متواضعا
واستطعت أن تهمش "األنا" فذلك قمة الرقي
واإلنسانية ،واإلنسان كلما تقدم في العمر
قل عنده تضخم الذات بخالف الشباب.
ل ــذل ــك فـ ــإن خ ــدم ــة اآلخ ــري ــن ت ـع ـمــل على
بناء الشخصية ،وعلى هذا المبدأ انطلقنا
وجـعـلـنــا الـعـمــل الـتـطــوعــي إلــزام ـيــا فــي أي
برنامج من برامجنا ،إذ لم نكن نوفر عمال
صيفيا ألحد مدفوع األجر ما لم يؤد خدمة
إل ــزام ـي ــة ف ــي الـمـجـتـمــع ك ــأن ي ـت ـطــوع مثال
في جمعية الهالل األحمر أو في أحــد دور
الــرعــايــة االجتماعية أو مــراكــز الـتــوحــد أو
مراكز رعاية المسنين.
من هنا نعرف أن العمل التطوعي يعمل
على إضفاء السعادة على أفــراد المجتمع،
ولـلـعـلــم ك ــان أول بــرنــامــج تـطــوعــي تطلقه
المؤسسة تحت مسمى "التطوع سعادتي"،
ف ــالـ ـسـ ـع ــادة شـ ـع ــور أي ش ـخ ــص ي ـت ـطــوع،
ومــن ثم تعمل هــذه السعادة على تحسين
األخالق.

• حدثينا عــن بعض إن ـجــازات "لــويــاك"
على مستوى الكويت وخارجها؟
 ل ــم تـعــد "ل ــوي ــاك" مــؤسـســة واح ـ ــدة فيالـكــويــت ،بــل ظـهــرت عــدة مؤسسات تابعة
لها أيـضــا ،فــ"لــويــاك" التي بــدأت فــي 2002
ببرنامج وا ح ــد أ صـبــح لديها اآلن الكثير
من البرامج ،وكان عدد طالبها في بداياتها
 ،132والـيــوم أصبح عــدد المستفيدين من
المؤسسة سنويا نحو  ،3500هذا من حيث
االستفادة المباشرة التي تأتي من البرامج
المقدمة للشباب.
أما المؤسسات التابعة ،مثل "البا" ،وهي
أكــادي ـم ـيــة ل ــوي ــاك لـلـفـنــون ،وال ـت ــي أسـســت
رسميا عام  ،2010فهنا أريــد أن أوضــح أن
الفنون هــي إحــدى أولوياتنا فــي "لــويــاك"،
ونــرى أنــه ال يتحقق تقدم ألي مجتمع من
غير فنون ،وال يمكن التقدم بالعلم وحده،
بل بالعلم والفن ،فهما متالزمان في عملية
التنمية ،ومــن هنا يأتي بناء الحضارات،
وهنا أتكلم عن كل أنواع الفنون كالموسيقى
والتمثيل والفن التشكيلي والرقص وغيرها،
فالفنون جميعها مرتبطة ببعضها.
كما تمتلك "لوياك" أكاديمية لكرة القدم
مع نادي إي سي ميالن اإليطالي ،بدأت في
 2006وأشهرت رسميا في .2010

رؤية «لوياك»

برامج «لوياك» بدأت
بـ  132طالبا في عام
 2002ليتجاوز عدد
ً
المستفيدين حاليا
 3500طالب

استعدادات فريق المتطوعين لمساعدة األسر المتعففة لشهر رمضان

• بالحديث عن المقابل المادي المدفوع
للشباب المتدربين ...ما مصدره؟
 تـقــدمــه ال ـشــركــات الــراع ـيــة للمؤسسة،وللعلم تلك الرعايات لم تأت لنا في بداية
عملنا ،بل كنا نتلقاها في صورة خدمات
ال أمــوال ،مثل نشر إحــدى الصحف إعالنا
أو خبرا لنا بالمجان ،أو مساهمة إحــدى
المطابع في طباعة مجانية لنا ،واستخدمنا
فقط عالقاتنا الشخصية في توفير خدمات
للبرنامج ،الذي فعلناه في ذلك الوقت تحت
مظلة الجمعية الثقافية النسائية في .2002
• إلـ ــى أيـ ــن تـتـجــه رؤي ـ ــة ل ــوي ــاك ب ـعــد أن
أصبحت للمؤسسة مؤسسات تابعة لها
تنافس بها داخل الكويت وخارجها ،السيما
فرقة البا التي شاركت في الموسم األخير
من برنامج المسابقات أراب جوت تالنت؟
 عملية التنمية مستمرة ،ومــادام هناكإن ـســان فـسـيـكــون هـنــاك نـمــو ،وبــالـتــالــي ال
يـمـكــن أن ن ـحــدد أي ــن سـتـقــف "ل ــوي ــاك" ،أمــا
رؤيتنا فهي تتمثل في شباب مستنير من
أجــل الـســام والــرخــاء ،ومفهوم االستنارة
ال عــا قــة لــه بالتعليم ،بــل مرتبط بضمير
اإلنـ ـس ــان ،فـعـنــدمــا ن ـقــول ش ـبــاب مستنير

• حدثينا عن "البا" وعدد المتدربين فيها
وإنجازاتها وبرامجها المعتمدة.
 "البا" تقدم حاليا عددا ال حصر له منالصفوف في الفن التشكيلي والموسيقى
س ــواء بــالـعــزف عـلــى الـقــانــون أو ال ـعــود أو
الغناء العربي ،وكذلك الرقص مثل الباليه
والهيب هوب والرقص المعاصر.
• كيف كانت انطالقة برنامج "لوياك"؟
 انطالقة البرنامج كانت في  ،2002ومن 2003إلى  2005كان هناك برنامج تطوير
مستمر ،وه ــو ع ـبــارة عــن تعلم أســاسـيــات
اللغة اإلنكليزية ،إذ كان الكثير من الشباب
المنتسب للمؤسسة ال يجيد التحدث بهذه
اللغة.
وم ــن إنـ ـج ــازات "ل ــوي ــاك" ،م ــن  2009إلــى
 ،2011اف ـت ـتــاح "ل ــوي ــاك ل ـب ـن ــان" ،ومـجـلــس
شباب لوياك ،بعدما انتظرنا أول دفعة من
الخريجين ليساعدونا في قيادة المؤسسة
بحكم انهم مروا بتجربتها.

شركة غير ربحية
• ما مميزات مؤسسة "لوياك"؟
 البد من اإلشــارة إلى أن "لوياك" شركةغ ـيــر رب ـح ـيــة ،وع ـضــوات ـهــا ال ـمــؤس ـســات ال
يورثنها ألحــد ،وهــن متطوعات لهذا

تركيزنا
على الشباب
لتحفيزهم
على المساهمة
في تنمية
المجتمع
وتطويره

فعاليات وأرقام
● بلغ عدد متدربي حديقة الشهيد
كمرشدين سياحيين في عام 2016
نحو  70متدربا ،وفي عام  2017وصل
العدد إلى  ،130وفي  2018بلغ 282
متدربا.

 2016نحو  450ألفا ،وفي عام 2017
نحو  1.250مليون ،وفي عام  2018بلغ
 1.8مليون.
● وصلت فعاليات الحديقة في 2016
إلى  ،500وفي  2017نحو 1100
فعالية ،أما في  2018فكانت .1200

● وصل إجمالي حضور فعاليات
«لوياك» في  2016إلى  315ألف
● بلغ عدد المستفيدين من «البا» في
شخص ،وفي عام  2017بلغ  644ألفا 2016 ،نحو  156شخصا ،وفي عام
في حين بلغ في  2018نحو  941ألفا 2017 .نحو  ،400وفي  2018بلغ
● بلغ إجمالي زوار حديقة الشهيد في عددهم .630

حديقة الشهيد ...شهادة
من الديوان األميري

أكاديمية إي سي ميالن
أفادت السقاف بأن «لوياك» تمتلك أكاديمية رياضية
م ــع إي س ــي م ـي ــان ،وه ــي م ــدرس ــة تــدريـبـيــة عــريـقــة،
موضحة أن المؤسسة كانت ترسل في البداية الطلبة
للتدريب في إيطاليا ،إلى أن أصبحت األكاديمية تأتي
للتدريب في الكويت.

ورأت أن أكاديمية تدريب إي سي ميالن في العالم
من أنجح األكاديميات الرياضية في الكويت ،والسبب
فــي ذل ــك أن إدارت ـه ــا بـســواعــد شـبــاب كــويـتــي بقيادة
فيصل الهارون.

ةديرجلا....
في القلب

يد ممدودة
للوطن العربي

أعربت السقاف عن شكرها
وتقديرها لجريدة «الجريدة»،
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــواقـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة
لمؤسسة «لــويــاك» ،مؤكدة أن
ل ـهــا م ـكــانــة ك ـب ـيــرة ف ــي قـلــوب
منتسبي المؤسسة.

أكـ ـ ــدت ال ـس ـق ــاف أن ال ــوط ــن ال ـعــربــي
فــي أم ــس الـحــاجــة إل ــى مــؤسـســات مثل
«لوياك» ،الفتة إلى أنها مستعدة للتعاون
مع الجميع ،ويــداهــا ممدودتان للعمل
التعاوني ،سواء مع الحكومة أو القطاع
الخاص أو منظمات المجتمع المدني.

إدارة السعادة
خ ـ ـ ــال ح ــديـ ـثـ ـه ــا ع ـ ــن أث ــر
العمل التطوعي فــي نفوس
الشباب ،حيث ينشر السعادة
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ،ط ــالـ ـب ــت الـ ـسـ ـق ــاف
الحكومة مازحة بإنشاء إدارة
للسعادة أو وزارة على غرار
دولة اإلمارات الشقيقة.

اع ـت ـبــرت ال ـس ـقــاف أن إس ـن ــاد ال ــدي ــوان األم ـيــري
حديقة الشهيد إلى «لوياك» تكليف ،أو تقدير لجهود
المؤسسة في مجال التنمية.
وأك ـ ــدت أن ال ـحــدي ـقــة ي ــرت ــاده ــا مــاي ـيــن ال ـنــاس،
وأصـبـحــت وجـهــة سياحية جــاذبــة ،لـعــدة أسـبــاب،
أهمها أنها مكان ليس رسميا جدا ،وبالتالي فهي
متنفس للمقتدر وغير المقتدر ،وأن إدارتها ،بقيادة
يوسف البعيجان ،حققت نجاحا كبيرا وإنجازات
هــامــة ،إذ وف ــرت منصة ثقافية ريــاضـيــة تعليمية
اجتماعية كانت مفتقدة في الكويت.

local@aljarida●com

الشباب عماد التغيير في المجتمع ومهمتنا
حقيقية تساهم في تطويرهم
فرص
توفير
ً
وإشراكهم مبكرا في عملية التنمية
مصادر التمويل
حول مصادر تمويل لوياك ،أوضحت
السقاف أن "لوياك" تتلقى رعايات من
شــركــائ ـهــا م ــن ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،مثل
شركات التمدين والمركز وزين والكوت
الغذائية والبنك الوطني ،كما أن بعض
الـمــؤسـســات الـتــابـعــة تــأسـســت بهدف
التنمية المستدامة ،مثل مدرسة كرة
القدم وإدارة المشاريع.

بيانات
«لوياك»
مشهرة
للجميع
وتقاريرنا
المالية مدققة
من أكبر
المكاتب في
الكويت

وش ــددت على أن الحكومة ال تدعم
لــويــاك ب ــأي أم ـ ــوال ،مــوضـحــة أن عمل
المؤسسة في إدارة حديقة الشهيد يتم
وفــق عـقــد ،وج ــاء نـظــرا لكفاء ة الطاقم
اإلداري لدى المؤسسة.
ونـفــت أن يـكــون االت ـحــاد األوروب ــي
يـقــدم دعـمــا مــاديــا لـلـمــؤسـســة ،مبينة
أن جــائــزة شــايــو الـتــي حصلت عليها

الـ ـعـ ـم ــل ،ك ـم ــا أن بـ ـي ــان ــات ال ـمــؤس ـســة
مـ ـشـ ـه ــرة ل ـل ـج ـم ـيــع وم ـع ـل ـن ــة فـ ــي ال ـم ــوق ــع
اإلل ـك ـتــرونــي لـ ـ "ل ــوي ــاك" ،انـطــاقــا مــن مبدأ
الشفافية الذي اتخذته منذ بدء عملها في
 ،2002كما أن أول تقرير مالي لها في 2003
دقـقــه أكـبــر مكتب تدقيق فــي الـكــويــت ،كما
لدينا نظام تدقيق داخلي وجميع فروعنا
في الخارج لها نفس األنظمة واللوائح.
• ك ــم عـ ــدد أعـ ـض ــاء هـ ــذا ال ـم ـج ـلــس ومــا
أهدافه؟
 عددهم أكثر من  9أفراد ،وتتمثل مهامال ـم ـج ـلــس ف ــي تــرش ـيــح الـ ـقـ ـي ــادات لبعض
الوظائف القيادية ،واقتراح االستراتيجية،
إذ تمتلك المؤسسة مجلس أمـنــاء يشرف
على هذه االستراتيجية التي نحن بصدد
رسم وتخطيط لها اآلن.

"لوياك" كانت معها فائدة مادية بسيطة
تعادل نحو  3000دينار ،ولفتت إلى أن
"لــويــاك" ترتبط مــع المعهد الفرنسي
بــات ـفــاق ـيــة ت ـع ــاون ف ــي م ـج ــال الـثـقــافــة
والفنون.
ً
صاحب السمو مانحا السقاف وسام التميز من الدرجة األولى

● عملنا على غرس مفاهيم جديدة لدى المجتمع الكويتي
منها احترام الحرف اليدوية وأعمال الضيافة وغرس
وتعزيز ثقافة التطوع
● إسناد إدارة حديقة الشهيد إلينا تقدير من الديوان
األميري لدورنا في أداء رسالتنا

ً
• إذا ل ـ ـ ــم ت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــوا حـ ـ ـت ـ ــى اآلن م ــن
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ـعــرض ـهــا على
مجلس األمناء.
 نـحــن اآلن فــي مــرحـلــة وض ــع تفاصيلاالستراتيجية الجديدة ،لكن األهداف العامة
موجودة وتتبقى التفاصيل.

لدينا خطة
توسع في
الدول العربية
وهذا يحتم
وجود
مجلس أمناء
قوي يدعم
االستمرار

• ما دور مجلس األمناء تحديدا؟
 مـجـلــس األمـ ـن ــاء ي ـســاعــد "ل ــوي ــاك" فيتحقيق أهدافها ،وتجاوز التحديات.
• هـ ــل ل ــدي ــك م ـخ ـط ــط ل ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل
التطوعي في الكويت بما أنك من أصحاب
البصمة األولى في هذا المجال؟
 "لــويــاك" خلقت ثقافة العمل التطوعيفي الكويت وجعلته ممنهجا ،ووضعت له
أسسا وقواعد ،وخصوصا في التعامل مع
المؤسسات ،وكيفية التعامل في الرحالت
ال ـخــارج ـيــة ،مـثــل الـمـســاهـمــة فــي حـفــر بئر
مـيــاه ،إذ مــن ال ـضــروري أن يـعــرف الشباب
المسافرون والمتدربون طبيعة البلد الذي

سيسافرون إليه ،ويتعلمون كيفية التعامل
مع سكانه واألخالقيات.
إ لــى جانب أننا نشعر بالسعادة ألننا
أول مؤسسة جعلت العمل التطوعي غير
مقتصر على المتقاعدين أو النساء حسب
النظرة السابقة ،بل أصبح التطوع جزءا من
حياة الشاب ال يستطيع أن يعيش بدونه،
وساهمت المؤسسة في نشر هذه الثقافة،
وهناك برامج تطوعية للصغار أيضا ضمن
برنامج صغار لوياك.

تنمية اإلنسان
• ت ـع ـمــل ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى بـ ـن ــاء ال ــوط ــن
وتنميته حسب رؤيــة الكويت  ...2035أين

تنسيق وتعاون

• يعتقد البعض أن "لــويــاك" مسيسة...
ما تعليقكم؟
 هـ ــذا غ ـيــر ص ـح ـيــح ،ف ـل ــوي ــاك مستقلةوليس لها أي انتماء سياسي ،نحن معنيون
بتعزيز األخالق والمبادئ اإلنسانية فقط،
وبرامجنا تهدف إلى النهوض بالمجتمعات
والتنمية البشرية" ،لوياك" تمنح خدماتها
لجميع أطياف المجتمع ،والمستفيدون من
برامجها في كل المحافظات ،وأغلبهم من
مـبــارك الكبير ،والقليل منهم فــي الجهراء
نظرا لبعد المسافة ،وحاولنا فتح فرع في
ال ـج ـهــراء ،وبــالـفـعــل افتتحنا نــاديــا للطفل
هناك قبل سنتين ،لكن واجهتنا تحديات
متعلقة بالمكان.
وتحرص "لوياك" على التمثيل المتوازن
م ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،غـ ـي ــر أن الـ ـط ــاب
يستبعدون بعض المحافظات ،وهنا يكون
ال ـح ــل ب ـخ ـلــق فـ ــرص ت ــدري ــب وظ ـي ـف ـيــة فــي
المحافظة نفسها الستبعاد المسافة ،فهل
ّ
تعتبر خدمة المجتمع سياسة؟ نحن أهلنا
ومازلنا نؤهل الصف الثاني والثالث من
الشباب ليقوم بدورنا في إدارة لوياك.

• هل ترون ثمة ارتباط بين عمل "لوياك"
ورؤية الكويت 2035؟
 الـ ـع ــرض الـ ـب ــان ــورام ــي األخـ ـي ــر ل ــرؤي ــةالـ ـك ــوي ــت  2035ك ـ ــان ي ـت ـض ـمــن صـ ـ ــورا مــن
"لــويــاك" ،وذلــك يــدل على أن القائمين على
الرؤية يعتبرون المؤسسة جزءا من عملية
التنمية الـشــامـلــة ،ومــن ثــم فنحن مــع هذه
الرؤية بشكل علني وضمني ،وموجودون
وال ن ـع ـم ــل ب ـم ـع ــزل عـ ــن أح ـ ـ ــد ،بـ ــل ش ــرك ــاء
ف ــي الـتـنـمـيــة ،بــدلـيــل وج ــودن ــا ف ــي حديقة
الشهيد ،ودعم الحكومة لنا باستضافتنا
في المدرسة القبلية ،وهذا يعد تقديرا لنا
ولدورنا التنموي.
ولم يأت ذلك اعتباطا أو في بداية عملنا
بــل جــاء بعد م ــرور  10سـنــوات مــن علمنا،
بعدما ثبت للجميع ثمار عملنا ،وكان ذلك
بتوجيهات سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.

االستراتيجية والتوسع
• ما خطوط تلك االستراتيجية وأسباب
استحداثها؟
 لدينا خطة توسع في "لوياك" في عددمن الدول العربية ،وهو ما يتطلب أن يكون
ل ـهــا م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء قـ ــوي ي ـســاعــدهــا على
االستمرار في أداء دورها التنموي بالدول
العربية والـشــرق األوس ــط الــذي يمثل أول
اهـتـمــامــاتـنــا ألن ــه أك ـثــر الـمـنــاطــق تعرضا
للدمار ،مثل سورية والعراق ،وكذلك اليمن
التي لدينا تواجد فيها منذ عام .2015
وع ـم ـل ـيــة ال ـح ـض ــور ف ــي أي ب ـل ــد عــربــي
تتطلب الشريك المناسب والمؤمن بالرؤية،
والب ــد أن ي ـكــون غـيــر مـحـســوب عـلــى جهة
سياسية حتى نستطيع الحفاظ على هوية
"لوياك" واستقالليتها.

"لوياك" من ذلك الجانب؟
 ن ـح ــن ن ـب ـنــي وم ـس ـت ـم ــرون ف ــي ال ـب ـنــاءونحن نطور وننمي اإلنسان ونقدم كل ما
يحتاج إليه لنموه ذهنيا وعاطفيا وروحيا،
هناك عــدة وســائــل لنمو اإلنـســان الروحي
والعاطفي ،مثل خدمة الضعيف والمحتاج،
وخدمة اآلخر هي من أهم انواع العبادات.
كما تعمل برامجنا على النمو الذهني
والجسدي عن طريق أكاديمية كــرة القدم،
وكذلك النمو العاطفي عن طريق العالقات
ال ـتــي يـبـنـيـهــا ال ـف ــرد ف ــي مـجـتـمـعــه ،فنحن
حــرص ـنــا ع ـلــى أن تـشـمــل بــرام ـج ـنــا ك ــل ما
يساعد على نمو وتطور اإلنسان من جميع
جوانب وجوده المادي.

تحويل تحدياتها إلــى ف ــرص ،ففي 2009
واجهت المؤسسة تحديا كبيرا تمثل في
انهيار البورصة العالمية وأســواق المال،
واعتقد الجميع أن المؤسسة لن تستطيع
توفير دعم ورعاية لتستمر في أنشطتها،
لكننا توجهنا إلــى الـجــوائــز والـمـنــح بدال
من الشركات ،وبالفعل حصلنا على جائزة
الملك عبدالله الثاني لــإبــداع فــي األردن،
ومن خالل قيمة هذه الجائزة أسسنا "لوياك
األردن" ،واستطعنا تمويل "لوياك لبنان"،
ك ـمــا حـصـلـنــا ع ـلــى م ـن ـحــة م ــن ال ـص ـنــدوق
الـ ـع ــرب ــي ل ــإنـ ـم ــاء ،وم ـ ــن ث ــم ســاه ـم ـنــا فــي
مساعدة الدول العربية كاألردن ولبنان.
وواجهنا تحديات أخرى مثل عدم توفر
مـســرح لتقديم ا ل ـعــروض الفنية عليه في
 ،2007لكننا قررنا العرض في المجمعات
بشكل مفاجئ ،وحدثت بالفعل ضجة كبيرة
بسبب ذلك ،ألننا كنا أول من يقدم "عرضا
إي ـمــائ ـيــا م ـب ـه ــرا" ف ــي م ـج ـم ـعــات ال ـكــويــت،
إذ ع ــرض ـن ــا ف ـن ــون ــا ف ــي م ـج ـم ـعــات ال ــراي ــة
والصالحية والكوت والمارينا وسوق شرق.
وكنا نعرض على مدى أسبوعين ،وفي
كل يوم أو اثنين نعرض في مكان مختلف،
وفي اليوم الواحد  6عــروض ،كما واجهنا
ت ـحــديــا آخـ ــر تـمـثــل ف ــي عـ ــدم وج ـ ــود مـكــان
للمؤسسة ،ورغ ــم انـنــا كنا نـمــارس عملنا
من بيت لوذان فإن البيت كانت له فعالياته
الـخــاصــة ،وإل ــى اآلن تبقى ه ــذه المعضلة
رغم أن المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب وفر لنا  13غرفة ،لكن ازديــاد عدد
الطالب المتدربين وعدد الموظفين يتطلب
مكانا مستقال.

«لوياك» أنتجت ثقافة
العمل التطوعي في
الكويت وجعلته
ً
ممنهجا

• هل هناك تنسيق بين المؤسسة ووزارة
التربية؟
 ك ـنــت أت ـم ـنــى أن ي ـك ــون بـيـنـنــا ت ـعــاونأك ـبــر ،لـكــن التنسيق الـحــالــي يـتــم بـصــورة
واضـحــة مــع ال ـمــدارس الـخــاصــة ،إذ وقعنا
عــدة معاهدات تعاون مع بعض المدارس
الخاصة والجامعات.
• ما أبرز التحديات التي واجهت "لوياك"؟
 -تــاريــخ "لــويــاك" يثبت كيف استطاعت

ً
ال انتماء سياسيا

• ما أنشطتكم في الصيف؟
 لــديـنــا بــرنــامــج ليتل لــويــاك أو صغارلـ ــويـ ــاك ،وي ـس ـت ـه ــدف ال ـف ـئ ــة م ــن  6إلـ ــى 12
عاما ،وبرنامج فرسان الصناعة ،وبرنامج
كــن للمراهقين مــن ســن  12إل ــى  16عــامــا،
وبرنامج لوياك الصيفي من  16عاما فما
فــوق ،وبرنامج التطوع سعادتي وبرامج
التطوع األخرى ،مثل برنامج هومز وخالفه،
كـمــا نـعـمــل عـلــى ال ـبــرامــج ال ـخــارج ـيــة ،مثل
التسجيل لرحلة الصين وغيرها ،وهناك
إقبال كبير على التسجيل فيه.

السقاف خالل حديثها للزميل يوسف العبدالله (تصوير جورج ريجي)

«لوياك» في سنوات
●  :2002إطالق برنامج لوياك الصيفي.
 :2005 -2003إط ــاق بــرنــامــج الـتـطــويــر المستمر،
وال ـبــرامــج الــدول ـيــة ،وبــرنــامــج لــويــاك للعمل الـجــزئــي،
وبرنامج العادات السبع ،إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية.
●  :2008 - 2006إطالق برنامج التطوع سعادتي،
ومخيم كرة القدم الصيفي بالتعاون مع نادي إي سي
مـيــان اإليـطــالــي ،وبــرنــامــج الــدرامــا والـفــن المسرحي،
واعتماد البرنامج الصيفي وبرنامج العمل الجزئي
في الجامعة األميركية بالكويت ،إلى جانب افتتاح فرع
لوياك في األردن.
●  :2011 - 2009الحصول على جائزة الملك عبدالله
الثاني إلبداع وإنجازات الشباب ،وافتتاح "لوياك لبنان"،
ومجلس شباب لوياك ،وبرنامج هومز ،وتفعيل شراكة
اسـتــراتـيـجـيــة بـيــن "ل ــوي ــاك األردن ووزارة التخطيط
األردنـ ـي ــة ،إل ــى جــانــب ال ـح ـصــول عـلــى ش ـه ــادة أفـضــل

ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ف ـ ــي م ـج ــال
تحسين ظــروف المعيشة،
وتأسيس أكاديمية لوياك
للفنون االستعراضية البا،
واف ـت ـتــاح أكــاديـمـيــة لــويــاك
لكرة القدم ،وصندوق دعم
المواهب الكويتية ،ونادي
لوياك للكتاب ،ولجنة صغار
لوياك.

● :2 0 1 4 - 2 0 1 2

جائزة «شايو» من مندوبة االتحاد األوروبي

ج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـع ـلــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا تعتمد بــرامــج ل ــوي ــاك .مــؤتـمــر القمة
العالمي لالبتكار في التعليم يختار لوياك ضمن 15
حالة نجاح في العالم .رصــد تجربة لوياك وتسليط
الضوء عليها في كتاب  ،learning a livingمنحة رصد
وتقييم من جانب منظمة العمل الدولية ،سمو األمير

اعتماد «لوياك» كأفضل ممارسات من
قبل األمم المتحدة وبلدية دبي

يكرم "لوياك" بوسام االمتياز من الدرجة األولى ،زيارة
الملكة سيلفيا ،ملكة السويد.
●  :2017 - 2015تـقــديــر "ش ــاي ــو" لـتـعــزيــز حـقــوق
اإلنسان ،افتتاح لوياك اليمن ،إطالق برنامج مبادرات
الشباب بالتعاون مع منظمة أشوكا ،برنامج بريدج،

صنيف «لوياك» كأفضل ممارسة لالبتكار في التعليم

ت
من أجل العمل

زيارة الوفد البرلماني النمساوي ،برنامج فرسان
الصناعة بالتعاون مــع اتـحــاد الصناعات الكويتية،
المشاركة في تنظيم حفل افتتاح استاد جابر ،مشروع
الفن للسالم ،إدارة حديقة الشهيد ،برنامج كن بالتعاون
مع كلية بابسون األميركية ،مشروع قافلة الفن لدعم
أطفال الالجئين السوريين في لبنان.

●  :2018ج ــائ ــزة ال ـش ــاي ــو م ــن م ـن ــدوب ــة االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،جــائــزة الـمــرأة العربية الــرائــدة مــن "تكريم"
لفارعة السقاف ،جائزة شخصية العام اإليجابية "فادية
المرزوق" من شبكة اإليجابية ،فريق "البا" في برنامج
"أرب غوت تالنت".

أكاديميا ١٢
الندستين لـ ةديرجلا  ٤ ً :آالف جامعة بالواليات
المتحدة معتمدة عالميا ومتاحة للكويتيين
ً
ةديرجلا

•
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زارت عددا من المؤسسات التعليمية بالكويت وأشادت بمستواها الدراسي
قالت اختصاصية برنامج «فولبرايت» ،الخاص باالستشارات
التعليمية والدراسية في الواليات المتحدة ،وضيفة السفارة
األميركية في الكويت د .ناتالي الندستين ،إن «في الواليات
المتحدة أكثر من  4آالف جامعة معتمدة عالميا ،وهناك
حمد العبدلي

* بداية ،ما الخيارات المتوافرة
للطلبة الكويتيين لـلــدراســة في
الجامعات األميركية؟
 في الــواليــات المتحدة هناكأكثر مــن  4آالف جامعة معتمدة
عالميا ،وهناك جامعات ومعاهد
تناسب كل طالب أكاديميا ،وفق
ميوله في التخصص ،ومناسبتها
لشخصيته وظــروفــه ،وفــي فترة

ً
الطلبة الكويتيين ،مبينة أن أهم شيء هو أن يعرف الطالب
جامعات ومعاهد تناسب كل طالب أكاديميا ،وفق ميوله
للدراسة ،وما الخيار الذي يمكن أن
السبب الذي يذهب من أجله
وشخصيته وظروفه».
ً
يختاره فيها .وذكرت أنها زارت عددا من المؤسسات التعليمية
وأضافت الندستين ،في مقابلة مع «الجريدة» ،أن الواليات
المتحدة بلد الفرص ،وهناك الكثير من تلك الفرص متاحة أمام في الكويت مشيدة بمستواها التعليمي ،وفيما يلي نص المقابلة:
زيارتي للكويت خالل األسبوعين
ال ـمــاض ـي ـيــن اس ـت ـط ـعــت ال ـت ـعــرف
عـلــى نــوعـيــة الـطـلـبــة الكويتيين
واحتياجاتهم الخاصة.

آفاق دراسية
* نريد أن نقف على المميزات
التي تجعل الواليات المتحدة من

الوجهات الرائدة في الدراسة.
 الـ ــدراسـ ــة ف ــي أم ـي ــرك ــا تفتحً
آف ــاق ــا أك ـبــر لـلــدارسـيــن ه ـنــاك في
تعلم مختلف الـفـنــون والــدراســة
قبل االندماج في التخصص الذي
يرغبونه ،وخاصة أن أعمار الطلبة
فــي بــدايــة دراسـتـهــم الجامعية ال
تتجاوز  18عاما ،وال يكونون قد
حــددوا التخصص الــذي يرغبون

فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار بـ ـ ــه ،وال ـ ــدراس ـ ــة
لدينا تساعدهم في االطالع على
العلوم والفنون قبل االندماج في
الـتـخـصــص بــالـسـنــة الـثــالـثــة من
الدراسة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة
بــال ـجــام ـعــات األم ـيــرك ـيــة مــدتــه 4
سـ ـن ــوات ل ـل ـب ـك ــال ــوري ــوس ،يــأخــذ
الطالب في أول سنتين مــواد من
جميع الـتـخـصـصــات ،ثــم يــدرس
م ـ ــواد ال ـت ـخ ـصــص ال ـت ــي يـتـخــرج
على أساسها.
* ما طبيعة المساعدات التي
ت ـقــدمــون ـهــا لـلـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن
الراغبين في الدراسة بالجامعات
األميركية؟
 أن ـ ــا ه ـن ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـنــذأس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،وق ـ ـمـ ــت ب ـ ـعـ ــدد مــن
ال ــزي ــارات ،أهمها ل ــوزارة التعليم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ،ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـط ـل ـب ــة
الكويتيين الراغبين في الدراسة
بالجامعات األميركية ،كما قمت
ب ــاالجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع ال ـم ـس ـت ـشــاريــن
األكاديميين في عدد من المدارس
الخاصة بالكويت الذين يساعدون
ال ـط ـل ـب ــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وغ ـي ــره ــم
الراغبين في استكمال دراستهم
بــأمـيــركــا ،إضــافــة إلــى زي ــارة عدة
جامعات ،منها :جامعة الكويت،
هيئة التطبيقي ،جامعة الخليج،
وال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وك ــان ــت
هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارات إي ـج ــاب ـي ــة ،وك ــان

ه ـن ــاك ت ـع ــاون مـثـمــر م ــع الـطـلـبــة
واإلدارات ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،إض ــاف ــة
إلـ ــى أن ال ـع ــام ــل ال ـم ـش ـتــرك ال ــذي
الحظته خــال هــذه الــزيــارات كان
حب الدراسة بالواليات المتحدة،
بسبب التنوع الثقافي الذي يميز
الواليات المتحدة عن باقي الدول،
والذي يستطيع الطالب من خالله
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى ال ـع ــال ــم وث ـقــافــات
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن
يـخـتـلـطــون بـهــم ف ــي الـجــامـعــات،
ل ـي ـك ــون ــوا ب ـع ــد إت ـ ـمـ ــام ال ـمــرح ـلــة
الدراسية ناضجين ،ولديهم فكر
متفتح.
* حدثينا عــن معايير القبول
بالجامعات في الواليات المتحدة.
 أهمها اجتياز اللغة اإلنكليزيةبمستوى جيد ،السيما أن الواليات
المتحدة لديها الكثير من البرامج
الخاصة باللغة اإلنكليزية ،التي
يستطيع الـطــالــب مــن خاللها أن
يطور مستوى لغته ،وهي تساعده
على إتمام هذه الشرط ،قبل أن يبدأ
في التخصص األكاديمي.
ف ــي أم ـيــركــا مـعــاهــد يستطيع
الطالب دراسة اللغة فيها سنتين،
وه ــذا مــا يسمى "بــرنــامــج ،"2+2
الـ ــذي يـســاعــد ال ـطــالــب م ــن خــال
برامج مكثفة للغة ،كما يساعده
ذلك في التأقلم على المعيشة في
أميركا ،ومن ثم يكون للطالب قبول
مضمون بالجامعة مــدة سنتين

ناتالي الندستين متحدثة
فقط ،حتى ال يتأخر في مشواره
الدراسي ،كما أن هناك العديد من
الكليات تقوم حاليا بتوفير سكن
خاص لطلبتها ،وال تتعدى تكلفة
دراس ــة الطالب فــي الـعــام الــواحــد
 2000دينار.
* هــل مــن نـصــائــح تقدمونها
للطلبة الكويتيين الجدد الدارسين
في أميركا؟
 ن ـن ـص ـح ـه ــم ب ــال ـت ـخ ـط ـي ــطال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح قـ ـ ـب ـ ــل الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ،وأن ي ــراع ــوا
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـتــي
سوف يدرسون فيها والطقس،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة الـ ـ ـم ـ ــادي ـ ــة
للمعيشة ،كما أن الطالب يجب
أن ي ـك ــون ل ــدي ــه دافـ ــع ل ـلــدراســة
هناك ،سواء كان دافعه أكاديميا،
أو التعرف على البلد ،أو دراسة
تخصص معين.

خيارات واسعة
* مـ ــاذا ع ــن ب ــرام ــج ال ــدراس ــات
ال ـع ـل ـيــا ال ـت ــي يـسـتـطـيــع ال ـطــالــب
التقدم إليها عن طريقكم؟
 ه ـن ــاك ت ـن ــوع ف ــي ال ــدراس ــاتالعليا بالجامعات األميركية ،كما
توجد مـجــاالت واسـعــة يستطيع
الـ ـط ــال ــب دراسـ ـتـ ـه ــا ب ـع ــد إت ـم ــام
البكالوريوس ،والخيارات واسعة
للطلبة ،وكل ما عليهم هو تحديد

الهدف الذي يرغبون في تحقيقه
من خالل الدراسة.
* كيف تــرون مستوى التعليم
في الكويت؟
 من خالل زيارتي ،الحظت أنه ـنــاك مـسـتــوى ج ـيــدا لــأســاتــذة
وطريقة تدريسهم ،وهي مشابهة
لمستوى الدراسة في أميركا.
* ه ـ ـ ــل ت ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــت م ـ ـ ــع ط ـل ـب ــة
كويتيين بالجامعات األميركية؟
وما انطباعك عنهم؟
 تـعــامـلــت م ــع ع ــدد مـنـهــم فيجــام ـعــات عــريـقــة بــأم ـيــركــا ،وهــم
يتميزون بالذكاء ،ولديهم طموح
ون ـ ـشـ ــاط فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـن ـقــابــي
واألندية الطالبية.
* ك ـل ـمــة تــوج ـه ـي ـن ـهــا لـلـطـلـبــة
الكويتيين الراغبين في الدراسة
بالخارج.
 الواليات المتحدة بلد الفرص،وه ـنــاك الـكـثـيــر مــن ال ـفــرص لهم،
وأه ـ ــم ش ـ ــيء أن يـ ـع ــرف ال ـطــالــب
ال ـس ـب ــب ال ـ ـ ــذي ي ــذه ــب مـ ــن أج ـلــه
للدراسة ،والخيار الــذي يمكن أن
يختاره في دراسته.
* كلمة أخيرة.
 سعيدة بزيارتي للكويت ،كماسعدت بما رأيـتــه خــال زيــاراتــي
للمدارس والجامعات من إصرار
الطلبة على الحضور ،وشغفهم
باستكمال دراسـتـهــم الجامعية،
وهذا أمر مفرح.

بوحمرا :للتعليم أهمية في تحديث المجتمعات
الحضرية عبر توفير البنية التحتية

المطلوب
اقتصاد
منافس وبيئة
مستدامة
وتوفير
الرفاهية
والتنمية

قـ ــال رئ ـي ــس جــام ـعــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTد.
وليد بوحمرا إن المدن الصالحة
للعيش والتنمية المستدامة البد
أن تكون مرنة ،وتضم مساحات
ك ــافـ ـي ــة ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر والـ ـتـ ـط ــوي ــر،
وتتحقق فيها الرفاهية االنسانية
وال ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـنـ ـم ــو ال ـم ـس ـت ــدام
لـلـبـيـئــة ،وأن ي ـك ــون ل ـهــا ال ـق ــدرة
على تحويل الخطط الــى واقــع،
وأن تعتمد على منهج االبتكار
واإلبداع المنظم ،ويجب التعاون
ب ـي ــن ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
لتحقيق ذلك
جــاء ذلــك خــال مشاركته في
المؤتمر األول للمجلس البلدي،
الذي أقيم برعاية وحضور سمو
الشيخ جابر الحمد ،تحت عنوان
"البلدي ...عراقة المسيرة وشراكة
التنمية".
وبين أن هناك عالقة طردية

بين التعليم والحياة الحضرية،
ال ـتــي تـســاهــم فــي نـشــر المعرفة
و تـطــو يــر التكنولوجيا وتوفير
الـ ـم ــراف ــق وت ـس ـه ـيــل ال ـخ ــدم ــات،
م ــؤك ــدا ضـ ـ ــرورة تـغـيـيــر الـقـيـمــة
الـ ـمـ ـض ــاف ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ل ـم ــواك ـب ــة
الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــري وسـ ــد
احتياجات سوق العمل بالكوادر
البشرية المؤهلة .وشدد بوحمرا
على أهمية التعليم في تحديث
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات الـ ـحـ ـض ــري ــة عـبــر
تــوفـيــر الـبـنـيــة التحتية الــازمــة
لتطوير االقتصاد وتطبيق برامج
الـمـحـتــوى اإللـكـتــرونــي وتمكين
التكنولوجيا الرقمية الحديثة
وتـ ـق ــدي ــم خ ـ ــدم ـ ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة
مبتكرة إلدارة م ــوارد وخــدمــات
المدن.
وشــدد على ضــرورة أن يكون
ه ـن ــاك اق ـت ـص ــاد م ـنــافــس وبـيـئــة
مـسـتــدامــة ،مــع تــوفـيــر الــرفــاهـيــة

وليد بوحمرا

اإلنسانية والتنمية والقدرة على
التكيف مع التغيير والتحسين
المستمر ،وتحويل الخطط الى
واقـ ـ ـ ــع ،واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـنـهــج
االبتكار واإلبداع المنظم.

المطيري :النصاب الزائد وإضافي
«الصيفي» على جدول «التطبيقي»
أعـلــن أمـيــن ســر راب ـطــة أعـضــاء
هيئة التدريس للكليات التطبيقية،
د .ف ــارس الـمـطـيــري ،أن وف ــدا من
الـ ــراب ـ ـطـ ــة ب ــرئ ــاس ــة د .س ـل ـي ـمــان
الـســويــط وعـضــويــة كــل مــن أمين
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
االجتماعية والثقافية د .يوسف
العنزي ،ورئيس اللجنة الفنية م.
رعــد الصالح ،ود .فــارس الحيان،
والتقى الوفد مدير هيئة التطبيقي
د .علي المضف ،وناقش عددا من
القضايا الحيوية التي توفر األجواء
المناسبة ألعضاء هيئة التدريس.
وبـ ـ ّـيـ ــن د .ال ـم ـط ـي ــري أن أبـ ــرز
ناقشتها الرابطة
القضايا الـتــي ّ
مع إدارة الهيئة تمثل في المطالبة
ب ـص ــرف م ـك ــاف ــأة ن ـهــايــة ال ـخــدمــة
لعضو هيئة التدريس وهــو على
رأس عمله ،شريطة أن يـكــون قد
أمضى  30عاما بالخدمة ،ومناقشة
موضوع ترقيات الهيئة التدريسية.
وق ــال إنــه تمت مناقشة الئحة
المساءلة اإلداريــة ،وأبدت الرابطة

ّ
تحفظها عن بعض بنودها ،ووعد
المدير العام بالتنسيق مع الشؤون
الـقــانــونـيــة لــوقـفـهــا ،لحين إج ــراء
التعديالت التي طلبتها الرابطة
على الــائـحــة ،واحـتـســاب نصاب
الساعات اإلضافية ألعضاء هيئة
التدريس بواقع  3ساعات بدال من 6
وبنفس األجر ،واستحداث إضافي
"الصيفي" ،بمعنى أنــه إذا ّ
تحمل
ع ـضــو ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ســاعــات
إض ــافـ ـي ــة بـ ـ ـ "ال ـص ـي ـف ــي" يـحـصــل
ـر ،وك ــذل ــك تمت
مقابلها عـلــى أجـ ـ ّ
مناقشة موضوع الشعب الدراسية
ذات الكثافة الطالبية العالية.
فـ ـف ــي ح ـ ــال زاد ع ـ ــدد ال ـط ـل ـبــة
ف ــي الـشـعـبــة ال ــدراس ـي ــة ع ــن الـحــد
ال ـم ـس ـمــوح ب ــه تـحـســب شـعـبـتــان
لـعـضــو هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ،إضــافــة
إلى المطالبة بزيادة مخصصات
ال ـم ـه ـم ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وأن ي ـكــون
ال ـن ـصــاب ال ـتــدري ـســي واإلض ــاف ــي
للهيئة التدريسية  9ساعات.

ً
«الدراسات العليا» تقدم  90برنامجا
ذكر عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د .بدر البديوي أن
سام في عام  ،1977ومنذ ذلك الحين
الكلية تم إنشاؤها بمرسوم أميري ٍ
وهي تمارس دورها بتقديم برامج الدراسات العليا وضبط جودتها،
ً
ً
مشيرا إلى أنها أثبتت خالل مسيرتها الممتدة ألكثر من أربعين عاما
قدرتها على بناء الفرد المبدع المبادر القادر على المشاركة بقيادة
مجتمعه نحو الرقي واالزدهار.
وأضــاف البديوي" :تقوم كلية الــدراســات العليا بتقديم ما يقارب
التسعين برنامجا في مختلف التخصصات ،حيث يبلغ عدد المسجلين
ً
بها حاليا  3136طالبا وطالبة ،علما بــأن عــدد خريجي الكلية منذ
تأسيسها إلى اليوم يزيد على  6000خريج".

دلبلا
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اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻴﻨﻲ آﻓﻨﻲ*

ّ
إﻳﺮان ﺗﻌﻠﻖ آﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﺗﺸﺒﻪ ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃـﻬــﺮان ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ
اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻃــﺮف اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻜﺮة
ّ
ﺗﺸﺠﻊ ﻻﻋﺒﻚ
اﻟﻤﻀﺮب :ﻳﺪور رأﺳﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
اﻟﻤﻔﻀﻞ ،آﻣﻼ أن ﻳﻔﻮز ﺑﺎﻟﺸﻮط اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﺧﻄﻴﺮ ،إذ ﺗﻌﻮق ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ً
ً
ً
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺣﺰﺑﻴﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻗﺪرة واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ.
اﻧﺴﺤﺐ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫﺒﺔ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ
ُ
ّ
ﻳﻀﻴﻖ
اﻟﻤﻼﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ،
ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻨﺖ إدارﺗﻪ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ دول ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ،
ً
واﻟﺼﻴﻦ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻋﻔﻮ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
ً
ّ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻛﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺪءا
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ.
اﻟﻬﺪف ﺷﻞ ﻗــﺪرة إﻳــﺮان ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﺼﺪر أﻣﻮاﻟﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻛـﺒــﺮ ،ﻓﺄﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ" :ﺳﻨﺒﻠﻎ
اﻟﺼﻔﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻔﺮ؟ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟ ـﺠــﻮاب ﻋـﻠــﻰ ﻛـﺒــﺎر ﻗ ــﺎدة ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ إﻳ ــﺮان اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ وﺣــﺪﻫــﻢ.
ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ وأﻋﻮاﻧﻪ".
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ إﻧ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـ ـﻨ ــﻮوي ،ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﺿـ ــﻊ ﺣ ــﺪ ﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮات اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ،واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل :ﻋﻠﻰ إﻳﺮان أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء
إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻫﺬا إذا ﻟﻢ ﻧﺬﻛﺮ
اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻈﺮ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي أي ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺟﻢ
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻋﺪوي إﻳﺮان اﻟﻠﺪودﻳﻦ.
ﺳﺘﺘﻮاﻟﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻀﺨﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ،ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ ،ﻣﻊ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻟﻴﺒﻴﺎ،
إذا ذﻛــﺮﻧــﺎ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ
ّ
ً
ً
اﺿﻄﺮاب ،ﻓﻘﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﻏﻴﺎب إﻳﺮان ﻓﺮاﻏﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﻣﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻳﻮد ﺑﺪء ﺳﻨﺔ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
ً
اﻟﻮﻗﻮد .إذا وﺿﻌﻨﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎُ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋﻼن
ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺮس
اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ ،ﻧﺮى أن ﻫﺪف ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ رﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﺴﻴﺊ
اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺜﻮرة.
ُ
ﺳــﺘـﻀـﻄــﺮ ﻃ ـﻬ ــﺮان ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻫــﺎ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﺨ ــﺎذ ﻗ ــﺮار
ﻣﺼﻴﺮي :إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻘﺒﻮل ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم.
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ أن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﻴﻦ
ُ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ ﻳ ـﻬ ــﺪدون ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻧــﺘ ـﺨ ـﺒــﻮا وﺗـﺴـﻠـﻤــﻮا
ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ ،ﺳﻴﺮﺟﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ً
إذا ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺟـ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ ﻣـﺼـﻴـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ رﻫــﺎﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺎن ﺗــﺄرﺟــﺢ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺮاﻫﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ،وﺑﻤﺎ
أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻮﻗﻌﺎن
ﻓﻮز ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺆاﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺘﺎﻟﻲ أو رﺑﻤﺎ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
ﻳﺴﻤﻌﺎن أﺑﺮز اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ،أﻣﺜﺎل ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز،
وﻟﻴﺰ وارن ،وﻛﻤﺎﻻ ﻫﺎرﻳﺲ ،ﻳﻌﻠﻨﻮن أﻧﻬﻢ ،إذا اﻧﺘﺨﺒﻮا ﻓﺴﻴﻌﻮدون
إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻀﻢ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن
ً
إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺎق ،ﺳﻴﺪﻋﻮ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ إﻋــﺎدة إﺣﻴﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻠﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﻬﺎ ذاﺋﻌﺔ اﻟﺼﻴﺖ.
ً
إذا ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻤﻼﻟﻲَ :
ﻟﻢ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻵن؟ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﻼﻟﻲ
أن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺳﻴﺼﺒﺮون وﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن اﻷوﺟﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘﺴﻮة .ﻻ ﻳﺤﺘﺎج
روﺣــﺎﻧــﻲ وﺷــﺮﻛــﺎؤه إﻻ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟﻤﺘﻬﻮري ﺣــﺮس اﻟـﺜــﻮرة
ً
وإﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ أن ﺳﺎﻧﺪرز أو أﺣﺪا ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻴﻨﻘﺬ إﻳﺮان ﻣﻦ
ﻏﻀﺐ ﺗﺮاﻣﺐ.
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2021ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ،ﺳﻴﻌﺎود اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻨﻬﻮض وﺳﻴﻜﺘﺴﺐ ﺷﻌﺎر "اﻟﻤﻮت ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ" ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ً
أﻳﻀﺎ.
ُ
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﺮاﻫـﻨــﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻹﻳــﺮان ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﺄﺟﻬﺰة ﻃﺮد ﻣﺮﻛﺰي
ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة أﺧﺮى ُﺳﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﺟ ّﻤﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻨﻮوي ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ُﻳﻔﺘﺮض.
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻈﻦ أﺣﺪ أن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ أﻏﺒﻴﺎء ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ
ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌــﻮن اﻻﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر رﻳـﺜـﻤــﺎ ﺗـﻌـﺒــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻔــﺔ ،وﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
ً
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻃﻤﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﺮﻳﺐ أن
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺤﻘﻴﻦ.
*»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻮﺳﺖ«

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

mudaffar.rashid@gmail.com
أول اﻟﻌﻤﻮد:
إﻧﺠﺎز ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻲء راﺋﻊ ،وﺳﺘﻜﺘﻤﻞ روﻋﺘﻪ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ.
***
وﺟﺪت ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﻘﺎل" :اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ،أو اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻮﻫﻤﻲ ،أو اﻟﻬﺴﺘﻴﺮي ،ﻫﻮ ﻇﻬﻮر
أﻋﺮاض وﻋﻼﻣﺎت ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ أو دون ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
أن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ﻧﻔﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن".
ﻟﻮ أﺳﻘﻄﻨﺎ ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓﻜﻢ ﺣـﻤــﻼ ﻛــﺎذﺑــﺎ ﻧـﺘــﺪاوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻹﻋ ــﻼم
ً
واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺑﻼ ﺧﺠﻞ؟
ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺴﻤﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ !٢٠٣٥
وﺣﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎذب ﻳﻘﻮل إن أﺣﺪ أﻣﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﺳﺘﻘﺎل
ﻷﻧﻪ اﻛﺘﺸﻒ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻐﻔﺎل ﻟﻠﻨﺎس.
راق ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ،
أداة اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ٍ
وﻫﻲ أداة ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻ ﺑــﺬاءة واﻧﺘﻘﺎم ،اﻟﻴﻮم ﻧﺮى أن اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎذب
أﺻﺎب  ٪٩٠ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻬﻠﻮاﻧﻲ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺑﺪون )إﺛﺒﺎﺗﺎت( ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ُ
ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺤﻤﻞ ﻛﺎذب )ﺿﺪ ﻣﺠﻬﻮل أو ﻫﺮوب ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد(.
ً
إﺑﻄﺎل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﺧﺮا
ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻤﻠﻴﻦ ﻛﺎذﺑﻴﻦ :اﻷول أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ
ُﻳ ـﺸــﺮع ،واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ أن ﺟـﻬــﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد واﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻮﻗﻒ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺣﻤﻞ ﻛﺎذب.
اﻟ ـﺒــﺬاء ات واﻟﺘﻨﻤﺮ ﺿــﺪ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗــﺮدي
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﻤﻞ ﻛﺎذب ﻷن ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻬﻢ
ُ
ّ
ﻣﺘﻜﺴﺒﻮن ،وﻻ ﻳﺠﺮؤون ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺎر اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻳﺒﺪو أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ إﻟﻰ ﺣﺚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ ﻟﺴﺪ ﺛﻐﺮة
ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﻫﻮ دﻋﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ دوﻟﺔ رﻳﻌﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺨﻠﻒ وﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮة
وﻣﺘﻨﻤﺮة ﺿﺪ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻄﺮﻳﻒ ﻫﻨﺎ أن اﻟﺤﻤﻞ ﻳﻘﻮده رﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻔﻄﺮة،
ﻟﻜﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎذﺑﺎ ﻓﻬﻮ ذﻛﻮري ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.

١٣

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ أﺻﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼء
وﺻﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﺬي أﻗﺴﻢ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ ﻓﻮر ﻓﻮزﻫﻢ ﺑﺜﻘﺔ
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺴﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮر
ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ وﻻﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑـﻌــﺪم دﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  13ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑـﺸــﺄن ﺣﻈﺮ
ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎءﻫﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻰ ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﺴــﺎد ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗـﻌــﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫــﻮ أﺣــﺪ أوﺟــﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺘﻲ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎدة ) (19ﻣﻨﻬﺎ ،إذ ﻗﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
أﺳﺒﺎﺑﻪ" :أن ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﻹﺿﻔﺎء
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﺷــﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻟــﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر".

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﺿــﺮورﻳــﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺗﺮاﻣﻰ إﻟﻰ ﺳﻤﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻹﻗﺮاره ﻗﺒﻞ ﻓﺾ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن
وراء ﻫﺬا اﻹﺳﺮاع وﻫﺬه اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  13ﻟﺴﻨﺔ  2018اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ،
وﻫﻮ ﺛﻤﺮة ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات
واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ،
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ُ
وﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻜﻔﺎءات ﻟﻢ ﺗﻌﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ دراﺳﺔ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺠﻴﺪة
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرأ ﻋﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ أي ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ رﻏﺒﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺮاره ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺳﺮى واﺳﺘﺸﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ ﻫــﺬه اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أول ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ  25ﻣﺎرس ﻋﺎم  2018ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻋﻘﺐ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺒﻀﻌﺔ أﻳﺎم ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ً
"ﺟﻌﻠﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ" ،ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼل
اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﻮاﺣﺪ" :وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺪﻓﺎ ﻹرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻓــﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣــﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وإدارﺗـﻬــﺎ ،وﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ودرء ﻣﺨﺎﻃﺮه.
وﻣ ــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أﻳـﻀــﺎ أن ﻳـﺘـﺼــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

وﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ
اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ".
واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ "اﻟﻤﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ"
ﻓﻲ دراﺳــﺔ ﻟﻲ ﻧﺸﺮت ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ﻓﻲ أﻋﺪادﻫﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ  1و 2أﺑﺮﻳﻞ و 6و 13و 20ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

ﻻﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻮار اﻟﺪﺳﺘﻮري ذاﺗﻪ

وﻻ أﻛ ـﺘــﻢ ﺧﺸﻴﺘﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻤـﺨــﺎض اﻟ ــﺬي ﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻨﺬ
ﺻــﺪوره ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم ﻣﻀﻰ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺪم ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻗﺮارات اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ أﻟﺰﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،وﻗﺪ اﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻓﻬﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪه ،ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﺑﻬﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎد ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻻ أﻛﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺸﻴﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪﻳﻞ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻮار اﻟﺪﺳﺘﻮري ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذا ﻟﻢ ﻳﺮاع ﻣﻦ وﺿﻌﻮا
اﻻﻗـﺘــﺮاح اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺴﺐ ﻫــﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺆﺛﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺎ
ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺆﺛﻤﺔ
ﻣﺤﺪدة ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ،وأن ﺗﻜﻮن
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺪود اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻨﻮاﻫﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ،ذﻟﻚ
ً
أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أن ﺗﺼﺎغ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ
ً
ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻣﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﻀﻤﺎن أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ
ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﺌﺎ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ رﻛﻴﺰة ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

وﻻ أﻛـﺘــﻢ ﺧﺸﻴﺘﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ أن ﻳـﻜــﻮن وراء رﻏـﺒــﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋـﻀــﺎء
ﻓﻲ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ وإﻗﺮاره ﻗﺒﻞ ﻓﺾ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد ،ﺛــﺄرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺣﻠﺒﺔ ﻣﺒﺎرزة ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،دون اﻋﺘﺒﺎر أو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪور اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﺛﺎن ﺑﺮاوان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻴﻮت
ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺟ ــﻮرج واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ أﺻ ــﺪق ﺗـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻧــﺪوة أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
 8ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،ﺣﻴﺚ ﺣــﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن وأن
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وأن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻴﻮد دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻔﺎﺷﻴﺔ.
اﻟﻮﻗﻊ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ أﺻﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼء وﺻﻮن
أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟــﺬي أﻗﺴﻢ ﻧــﻮاب اﻷﻣــﺔ ﻓــﻮر ﻓﻮزﻫﻢ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺴﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻮر ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ وﻻﻳﺘﻬﻢ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻧﻮاب
اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ إرادة
ً
اﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ إن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ.

زواﻳﺎ ورؤى

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻧﺸﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺮﻋﺒﺔ ،ﺣــﻮل و ﺿــﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وأﺑﺮزﻫﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم  2018وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  %31وأﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻠﻎ  %52ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وأن  436أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮرة أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗـﺼــﻞ إ ﻟ ــﻰ  %40ﻓــﻲ ا ﻟـﻀـﻔــﺔ ا ﻟـﻐــﺮ ﺑـﻴــﺔ وإ ﻟــﻰ
 %78ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﻫﻲ اﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﻷن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻓﻜﺮﻳﺎ
وﺟﺴﺪﻳﺎ ،ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ.
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
أن ﻳ ـﺼــﻞ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ،وﻟ ــﻸﺳ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،إﻟﻰ  127أﻟﻔﺎ،
ﻫﺬا ﻏﻴﺮ اﻵﻻف ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺴﻠﻠﻮن دون ﺗﺼﺎرﻳﺢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮﻳﻦ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم.
وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟﻰ أن رواﺗﺐ  %33ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص أدﻧ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ
ﻟﻸﺟﻮر ،ﺑﻞ إن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ  %80ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  %671ﺷﻴﻜﻼ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن  %25ﻓﻘﻂ أي رﺑﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،واﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،وأن %43
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ.
وﻻ ﺷﻚ ﻟﺪى أي ﻣﻨﺎ أن ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻫـ ــﻮ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆول اﻷول ﻋـ ــﻦ د ﻣ ـ ـ ــﺎر ا ﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻧ ــﺎ و ﺿ ـﻌ ــﻒ
ً
ﻣ ــﻮارد ﻧ ــﺎ ،و ﻟ ـﻜــﻦ ﻻ ﺷ ــﻚ ﻟ ــﺪى أي ﻣ ـﻨــﺎ أ ﻳ ـﻀ ــﺎ أن ا ﻟ ـﻬــﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﻬﺠﻴﺮ أﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻦ أرض وﻃﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺨﻨﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻ ﺟـﺘـﻤــﺎ ﻋــﻲ ،وذ ﻟ ــﻚ ﻳﺸﻤﻞ ﺳـﻜــﺎن ا ﻟـﻀـﻔــﺔ ا ﻟـﻐــﺮ ﺑـﻴــﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪس وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
و ﻣ ـ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم أن  %90ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰا ﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ا ﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻨﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎص
وﻗــﺮﺻ ـﻨــﺔ أﺟ ــﺰاء ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺼــﺪرﻫــﺎ ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  %10ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎن دﻋﻢ اﻟﺼﻤﻮد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض و ﻃ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻫ ــﻮ ا ﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان اﻻ ﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻷول
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ،وﻗﻤﻊ اﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ ،وﻣﺤﺎوﻻت
ﺗـﺼـﻔـﻴــﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺠـﻬــﺪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ
اﻷول ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي
ﺗﻜﺸﻔﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.
وأول اﻟﺠﻬﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ا ﻟ ــﺬي ﻳﻀﻤﻦ ا ﻟـﺤــﺪ اﻷد ﻧ ــﻰ ﻟــﻸ ﺟــﻮر و ﺣـﻘــﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،
ﺑﺤﺰم وو ﺿــﻮح ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺸﺎرك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ أﻋﺒﺎء
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ.
وﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ دﻋ ــﻢ ﺻ ـﻤ ــﻮد ﻗ ـﻄ ــﺎع ﻏـ ــﺰة ،ﺑ ــﺈزاﻟ ــﺔ ﻛ ــﻞ أﺷ ـﻜــﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿــﺪه وا ﻟـﻌــﺎ ﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓـﻴــﻪ أو ﻟــﻮ ﻳــﺔ ﻛـﺒــﺮى ،إن أرد ﻧــﺎ
وﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﻫﺠﺮة اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻌﻘﺪة وﺻﻌﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ إﺣﻴﺎء
ﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﻘ ــﻂ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺎرات واﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت،
واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،و ﺑــﺮ ﺳــﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻗـﺘـﺼــﺎد ﻳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋـﻨــﻮاﻧـﻬــﺎ اﻟ ـﺼ ـﻤــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوم ،وإﺳ ـﻨ ــﺎد اﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴــﺮة
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـﻀ ــﺮورة اﻟـﻴـﻘـﻈــﺔ ﺗـﺠــﺎه
اﻷو ﻫــﺎم واﻷ ﻛــﺎذ ﻳــﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول ﺣﻜﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ود ﻋــﺎة
"ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺤﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل ،وﻛﻐﻄﺎء ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ
ﻧ ـﻈــﺎم اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼــﺮي ،اﻷﺑــﺎرﺗ ـﻬــﺎﻳــﺪ ،ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻐــﻼل
ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻫـ ــﻞ ﻧ ـﺤــﻦ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺬﻛ ـﻴــﺮ ﻫ ـﻨــﺎ ﺑـ ــﺄن ﺟـ ــﺬر اﻷزﻣـ ــﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻳـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺎدرة أراﺿ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ،وﻣـﻴــﺎﻫـﻨــﺎ،
وﻣ ـﺼــﺎدرﻧــﺎ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﺤــﻮاﺟــﺰ واﻟـﻤـﺴـﺘـﻌـﻤــﺮات
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ،وﻓﻲ ﻓﺼﻞ
ﻏﺰة ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ وﻋﺰل اﻟﻘﺪس.
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ واﻟـ ـﻘ ــﺪس ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،وﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜ ــﻮن أﺑ ــﺪا،
ﻣـﻌــﺮوﺿــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴــﻊ ،ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻟــﻢ وﻟــﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل واﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ.
* اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ا ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻛﺎﻣﻴﺮون ﻣﻮﻧﺘﺮ*

ّ
ﺗﺼﻮرات ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺪد ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻠﻰ أن
أﺳﻠﻮب إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ
إﻟﻰ ﺗﺮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ
وﻗﺪ
ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻤﻮض وﺿﻴﺎعً ،
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺤﻘﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ
ﺳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ
اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ًﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎ أﻣﺲ
ﺳﺘﺰول ﻏﺪا.

ﻻ ﺷﻚ
أن ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺮاﺟﻊ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
واﻟﻤﺮاﺣﻞ إﻻ
أن ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﺎ
زاﻟﺖ واﺿﺤﺔ

ﺛ ــﺎر أﺳ ـﻠــﻮب إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ُﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻦ
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻬﺎ اﻟـﺨـﺒــﺮاء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺆون
اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻜـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ ﻣـﺤـﺘــﻮى اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ إذا أردﻧﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة
ّ
أﻓﻀﻞ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ً
ﻛﺎن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎن ﺑﺎﻟﻐﺘﺎ
اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ :دﻋ ــﻢ دوﻟ ــﺔ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ
وﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ إﻣــﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ .ﺳــﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻘﻘﺖ ذﻟﻚ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ
ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﺴﻤﺤﺖ أزﻣﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم  1956ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﺄن
ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺮوز
أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ّ
ﻳﺼﻮ ر اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﻴﻮم أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ورﻏــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ
إﻳﺮان ﻋﺎم  1979وﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم  ،2003ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد
أن ﻫــﺬه ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أو ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ،ﻗﺎدت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺪرب ،ودﻋﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺮى اﻟﻴﻮم دوﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺧــﻮض ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ.
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻊ اﻟﻤﺎﺋﻲ ،ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ً
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻤﺮا ﻣﺎﺋﻴﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻳﻌﺒﺮه ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى دوﻟــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻧﺰﻳﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ وﺳﻴﻂ ﻳﺘﺤﻴﺰ ﻋﻼﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ وﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،ودول
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻣﺼﺮ ،واﻷردن ﺿﺪ إﻳــﺮان .ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻴﺖ
ً
اﻷﺑﻴﺾ أﻳﻀﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻴﻦ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺻﺎر

ﻟﺮوﺳﻴﺎ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وإﻳ ــﺮان دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ َﻣﻦ
ﻳﻤﺴﻚ ﺑــﺰﻣــﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ووﺗـﻴــﺮة إﻋ ــﺎدة اﻹﻋـﻤــﺎر ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺮب ،وﻣﺼﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮت ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ،
ً
ﻣﺠﺮد ّ
ّ
ﺗﺒﺪل اﻟﻘﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺳﺒﺒﺎ
وﻟﻜﻦ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد أﻧﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ واﻧﺘﻬﺖ.
ﻳﺪرك َﻣﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪى ﺷﻴﻮع ﻧﻈﺮﻳﺔ أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ،إذ ُدﻋﻴﺖ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺮ" :إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ أن
ً
ً
ﺗﻨﺰل رﺟﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺮ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إذا أن ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﺗﺮﻳﺪ .وإن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ أي ﺷﻲء ،ﻓﻼ ﻳﺤﺪث
ً
إذا أي أﻣﺮ ﻣﻦ دون إذﻧﻚ .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،اﻋﺘﺎد ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻋﻠﻰ
ً
اﻷرﺟــﺢ ﺧﻄﺔ ذﻛﻴﺔ ﺟــﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرﺑﻬﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ أﺣﺪ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻫــﺬه ،ﺣﻞ
ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟـﻌـﺠــﺰ .وﻓــﻖ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻫ ــﺬا ،ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺄي أﻣــﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺑﻞ ّ
ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ "ﻋﻤﻼق ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺋﺲ" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮس
ً
ﻧﻴﻜﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﻻ ﺗﺰال اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ً
أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ أي دوﻟـ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ أﺧﺮى ﻣﻀﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
اﻧﺘﻬﺎز اﻟﺮوس ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻻ ﺗــﺰال رواﺑﻄﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ،ﻧﺎﺷﻄﺔ رﻏﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﺎ زاﻟ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺗـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴــﺎرات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣــﺎ زال أﻓﻀﻞ اﻟـﻄــﻼب ﻳﺴﻌﻮن
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻻ ﺷ ــﻚ أن ﺗــﺄﺛـﻴــﺮﻫــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
واﻟﻤﺮاﺣﻞ ،إﻻ أن اﻟﻘﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ واﺿﺤﺔ.

ً
ّ
وﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﻧﺬﻛﺮ أﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ وﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺮك ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻓﻜﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺳﻜﺎن
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ّ
اﻟﻴﻮم أن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ُوﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﺐ وأن ﻗﻮى أﺧﺮى ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات.
ً
إذا ،ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﺑـﺘـﺼــﻮراﺗـﻨــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ارﺗ ـﺒــﺎﻃــﻪ ﺑــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ.
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻵﺧﺮون ﻗﺮاراﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻮرات وﻳﺴﻴﺌﻮن ﻓﻬﻢ اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺆدﻳﻪ ﻫﻨﺎك وﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺷ ــﺪد ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮون ﻋـﻠــﻰ أن أﺳ ـﻠ ــﻮب ﻫ ــﺬه اﻹدارة ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ً
ﻏﻤﻮض وﺿـﻴــﺎع .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺤﻘﻴﻦ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ّ
ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎ أﻣﺲ
ً
ﺳﺘﺰول ﻏﺪا ،وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺗﺒﻨﻲ دول أﺧﺮى
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس.
ً
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫ ــﺬا أ ﺳ ـﻠــﻮب ﺟــﺪ ﻳــﺪ وأن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻋﺘﻴﺎده ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ؟ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة دوﻟﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ.
* »رﻳﻞ ﻛﻠﻴﺮ ورﻟﺪ«

ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻫﻮ دوﻟﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺧﻮض ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
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اقتصاد

السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.٦٩٤

٦.١٢٥

٤.٨٦٦

2.٤٩٣ 2.٩٣٠ 3.٢٨٣

قطاع االستشارات يئن من الخسائر ويهدد بقاء شركات

• اإليرادات تراجعت بنسبة تتراوح بين  10و • %50المنافسة المحتدمة مع الشركات األجنبية قلصت
عيسى عبدالسالم

عملية مسح شاملة
للسوق كشفت عن
جهات تعمل دون
ترخيص

وكاالت التصنيف
والتقييم
بحاجة إلى من
يقيم نزاهتها
ومصداقيتها

أظهرت النتائج المالية لقطاع
شـ ــركـ ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـمــال ـيــة
والـ ـ ــوحـ ـ ــدات الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـش ــرك ــات
االس ـت ـث ـم ــار ،ال ـت ــي ت ـق ــدم خــدمــات
البحوث والدراسات واالستشارات
والتقارير المالية ،تراجع اإليرادات
عن ممارسة هذه األنشطة بنسبة
وصلت في بعض الشركات الكبرى
الى  10في المئة ،والصغرى الى ما
نسبته  50في المئة.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ل ـ
"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن "ق ـي ـم ــة ص ـنــاعــة
االستشارات المالية تقدر بماليين
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،وت ـع ـت ـمــد ال ـش ــرك ــات
ف ــي جـمـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم بشكل
كبير عـلــى شــركــات االس ـت ـشــارات
ل ـت ـحــافــظ وتـ ـع ــزز ت ــواج ــده ــا في
بشكل
عالم يتزايد فيه التنافس
ٍ
كـ ـبـ ـي ــر ،وتـ ـمـ ـي ــز بـ ـ ــوجـ ـ ــود أوجـ ـ ــه
وتـخـصـصــات م ـت ـعــددة ،كــإصــدار
االس ـت ـش ــارات الـمــالـيــة ودراس ـ ــات
الـجــدوى والمشروعات وغيرها"،
موضحة أن االسـتـشــارات المالية
تـعــرف بــأنـهــا اآلراء والـتــوصـيــات
المبنية على األبحاث والدراسات
والتحليالت االقتصادية والمالية
بشأن دراس ــات الـجــدوى وتحديد
ا ل ـق ـيــم ا ل ـحــا ل ـيــة أو المستقبلية
المتوقعة لألوراق المالية والسلع
وعقود السلع والشركات التي يتم
تقديمها للعمالء.
وأضافت المصادر أن االزمــات
المتعاقبة التي مــرت بها أســواق
ال ـ ـمـ ــال واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية ،وتراجع أسعار النفط أديا
إلــى تعرض شركات االستشارات
ال ـ ــى خ ـس ــائ ــر بـ ـمـ ـع ــدالت ك ـب ـيــرة،
السيما بعد انـصــراف العديد من

الشركات في السوق المحلي عن
الشركات المحلية التي تقدم هذه
ً
الـخــدمــات ،خصوصا أن بعضها
قدمت اسـتـشــارات لــم تكن دقيقة،
األم ــر ال ــذي انعكس بشكل سلبي
على القرارات االستشمارية وتكبد
الـخـســائــر الـنــاجـمــة عــن ذل ــك ،مما
ترتب عليه تراجع منسوب الثقة
والمصداقية في أعمالها ،وتوقف
العديد من البيوت االستشارية عن
اصدار تقاريرها.
وأوضحت أن قطاع االستشارات
المالية مرتبط بشكل كبير بالقطاع
الـمــالــي ،ونتيجة لـتــراجــع سيولة
القطاع المالي بشكل عام ،انعكس
ذلك سلبا على قطاع االستشارات
ً
المالية ،الفتا إلى ان تراجع ايرادات
قطاع االعمال ادى إلى خسائر قطاع
االستشارات المالية ،باالضافة إلى
المنافسة المحتدمة بين شركات
االستشارات المالية نفسها.
وأضافت أن جزءا من الخسائر
يـعــود إلــى ع ــزوف الـقـطــاع المالي
عــن االهـتـمــام بما تقدمه شركات
ً
االستشارات المالية ،مؤكدا ان عدم
دقــة المعلومات بشأن التوقعات
االقتصادية للشركات االستشارية
فيما يتعلق بــالـتـنـبــؤات انعكس
ً
سلبا على مصداقيتها ،وأدى إلى
تراجع منسوب الثقة في اعمالها،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى ان ب ـعــض الـ ــدراسـ ــات
الـخــاصــة بـقـطــاع ال ـمــال واالع ـمــال
لم تكن دقيقة ،بل كانت في بعض
االحيان عبارة عن قص ولزق ،مما
ً
انعكس سلبا على ادائها.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن شــركــات
اس ـت ـش ــارات واج ـه ــت أزمـ ـ ــات هي
األخـ ــرى ،مما جعلها تضطر الى

تقليص نفقاتها ومصروفاتها،
الفتة الــى أن هناك أمثلة ونماذج
عدة للشركات التي تقدم الخدمات
االستشارية ،حيث يوجد مكاتب
تقدم استشارات مالية ،وأخرى تقدم
استشارات محاسبية ،باالضافة
إل ــى مـكــاتــب اس ـت ـشــاريــة مـتـعــددة
في كل المجاالت ،وهناك شركات
استثمارية خصصت وحدات تابعة
لها أو ادارات متكاملة لتقديم هذه
الخدمة.
وأرجعت السبب الرئيسي وراء
تعرض شريحة كبيرة من الوحدات
العاملة في قطاع االستشارات الى
الخسائر نتيجة وجود العديد من

كشف مصدر نفطي مطلع ،أن شركة نفط الكويت لديها
عـقــود تتعلق بمعالجة أض ــرار حــرق اآلب ــار وتأهيل التربة
الملوثة ،وذلك بدعم مالي من األمم المتحدة على هيئة منح.
وقــال المصدر ل ـ "الـجــريــدة" ،إن "نفط الكويت" ستتولى
االش ــراف على تأهيل الـتــربــة الملوثة ج ــراء الـغــزو العراقي
الغاشم ،وذلــك من قبل نقطة االرتـبــاط الكويتية ،والتي تم
تـحــديــدهــا تـحــت مـطــالـبــات األم ــم الـمـتـحــدة رق ــم 5000259
و 5000450و.5000454
وأضاف أنه تم االنتهاء من األعمال الميدانية المتعلقة
بالمطالبة رقم  ،5000259والتي تتعلق بمعالجة التربة
الملوثة بالخندق الساحلي ،وا لـتـلــوث الشاطئي بشمال
البالد ،وتم االنتهاء أيضا من األعمال المتعلقة بمطالبة
رقم  500450الجزء الثاني ،والتي تختص بتنظيف الحفر
التي تم إنشاؤها لتخزين مياه البحر لمكافحة فوهة اآلبار
المشتعلة ،لتجنب تلوث المياه الجوفية التي تقع بمناطق
الصابرية والروضتين وحرصا على أمن العاملين.

دون ترخيص
ولفتت الـمـصــادر الــى أن هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال عـمـلــت عـلــى إج ــراء
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ـ ـسـ ــح شـ ــام ـ ـلـ ــة حـ ــول
بـ ـع ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
الذين يمارسون أنشطة مستشار
اس ـت ـث ـم ــار ،دون ال ـح ـص ــول على
ترخيص مسبق منها ،رغم إلزامها

البورصة :تداول «رمضان»
ً
من الساعة  10:40صباحا
ً
إلى  1.05ظهرا

بدعم مادي من األمم المتحدة على هيئة منح
•

مكاتب وفروع الشركات األجنبية
داخــل السوق المحلي ،األمــر الذي
يجعل هناك منافسة شرسة أمام
نظيرتها المحلية إلثباث قدرتها
واكتساب ثقة العمالء.

وكاالت التصنيف والتقييم
وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة على
ضــرورة اعتماد الجهات الرقابية
ق ــائ ـم ــة مـ ــن وك ـ ـ ـ ــاالت الـتـصـنـيــف
المتخصصة التي تمتاز بقدر كبير
من النزاهة والمصداقية لالعتماد
عليها واالستعانة بها ،السيما أن
وك ــاالت التصنيف والتقييم يتم
االعتماد عليها بشكل كبير عند
اتخاذ القرار االستثماري ،السيما
أن ب ـع ــض هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات تـصــل
خــدمــاتـهــا ال ــى تقييم اقـتـصــادات
دول ول ـي ـس ــت م ــؤسـ ـس ــات ف ـقــط،
خ ـصــوصــا أن ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
اثبتت أن العديد من التصنيفات
والتقييمات التي صدرت لمصلحة
ش ــرك ــات وم ــؤس ـس ــات كــانــت غير
دقيقة ،وكشفت األزمات المتعاقبة
عن عورات ومساوئ لم تكن يوما
في الحسبان.

«نفط الكويت» :تأهيل التربة الملوثة
في حقول الشمال
أشرف عجمي

ج ـم ـي ــع الـ ـ ــوحـ ـ ــدات االس ـت ـش ــاري ــة
ب ـضــرورة الـحـصــول عـلــى رخصة
لمزاولة المهنة قبل تقديم خدماتها
في السوق.
وأض ــاف ــت ان الـفـتــرة الماضية
ش ـه ــدت إح ــال ــة مـحـلـلـيــن ماليين
إلــى التحقيق في ضــوء رصــد آراء
وت ـح ـل ـيــات مــال ـيــة تـحـمــل إي ـحــاء
وت ــوجـ ـيـ ـه ــا نـ ـح ــو ورقـ ـ ـ ـ ــة م ــال ـي ــة
بــالـشــراء ،السيما بعد عمل حظر
التداول على المحللين الماليين أو
األفــراد العاملين في هذه المكاتب
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ،ل ـم ـص ـل ـح ـت ـهــم أو
لمصلحة أحد أقاربهم ،على أوراق
مالية تكون محل أحد البحوث أو

دراس ــة الـجــدوى المكلف إعدادها
ق ـب ــل أن ت ـن ـش ــر ،ع ـل ـمــا أن بعض
شـ ــركـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات تـتـحـمــل
جزءا كبيرا من مغامرات الشركات
السابقة ،ألنها لم تراع المصداقية
والـحـيــاديــة فــي عملها ،بــل كانت
تعمل من أجل تلبية رضا الزبون.
وأفــادت بأن هيئة أسواق المال
حـظــرت إص ــدار أي وسـيــط أوراق
مالية مــؤهــل مسجل فــي بورصة
ً
األوراق المالية بحوثا عن الشركات
المتداولة في السوق واالقتصاد،
إال إذا كانت لديه الموارد لمزاولة
ه ــذا الـنـشــاط ورأس مــالــه يسمح
ً
ب ــذل ــك ،وكـ ــان مــرخ ـصــا ل ــه مــزاولــة

نشاط مستشار استثمار ،مؤكدة
أنه ممنوع على كل األطراف ،سواء
شــركــات اسـتـثـمــاريــة أو وســاطــة،
إص ـ ـ ـ ــدار أي ت ـق ــري ــر ب ـح ـث ــي دون
الحصول على ترخيص مــن قبل
هيئة أسواق المال لممارسة نشاط
مستشار استثمار.
وأشــارت إلى أن هيئة األســواق
منعت عمليات توصيات األسهم،
وأحالت محللين ماليين إلى جهات
التحقيق ،للقضاء على عمليات
ت ــروي ــج أسـ ـه ــم مـ ـح ــددة بعينها
أله ـ ــداف خ ــاص ــة ،م ــن أج ــل ترقية
سوق الكويت لألوراق المالية.

وأشار الى انه تمت إزالة البحيرات النفطية الرطبة
في حقول النفط الشمالية ،الفتا ا لــى ان الشركة لديها
عـقــد مــع شــر كــة مـتـخـصـصــة تـقــوم بــإ نـجــاز أ عـمــال بـهــدف
إ خ ــاء ا لـحـقــول ا لـشـمــا لـيــة مــن ا لــذ خـيــرة غـيــر ا لـمـتـفـجــرة،
وكذلك بعض المناطق الجنوبية في حقل برقان.
وأ لـمــح ا لــى أن ا لـمــر حـلــة المقبلة تشمل طــرح عقدين؛
األول لقياس مدى وتركيز التلوث في حقول شركة نفط
الكويت ،واآل خــر لمعالجة منطقة مـحــدودة في الحقول
الكويتية الجنوبية ،والتي سيتم ترسيتها قريبا على
شركات متخصصة لمعالجة التربة الملوثة ،مشيرا الى
ان الشركة تنتظر موافقات اللجان الداخلية والمختصة
بمثل بتلك العقود المطروحة من الشركة.
و لـفــت ا لـمـصــدر ا لــى أن ا لـشــر كــة بــا لـتـنـسـيــق مــع نقطة
االرتباط الكويتية بصدد تجهيز مشاريع أخرى بهدف
استخدام وسائل أخرى فنية بديلة لنقل التربة الملوثة
ل ـل ـمــرادم ،مــو ض ـحــا أن ه ـنــاك ع ــدة ط ــرق فـنـيــة لـمـعــا لـجــة
ا ل ـتــر بــة سـتـسـتـخــدم ب ـع ـقــود مـسـتـقـبـلـيــة لـمـعــا لـجــة بـقـيــة
المناطق الملوثة بالحقول الشمالية والجنوبية.

أعلنت بورصة الكويت ساعات التداول
الرسمية خالل شهر رمضان المبارك ،حيث
يتم افتتاح التداول في السوق عند الساعة
العاشرة والنصف صباحا ،وإغالق السوق
الساعة الثانية ظهرا.
وقالت البورصة ،في بيان صحافي ،إن
فـتــرة م ــزاد االفـتـتــاح سـتـكــون مــن الساعة
 10:30صباحا إلى الساعة  10:40وجلسة
التداول المستمر من الساعة  10:40صباحا
إلى الساعة .13:05
وأضافت أن جلسة مزاد اإلغالق ستكون
م ــن ال ـس ــاع ــة  13:05إلـ ــى ال ـس ــاع ــة 13:15
وجلسة التداول بسعر اإلغالق من الساعة
 13:15إلــى الساعة  13:20وجلسة الشراء
اإلجـبــاري مــن الساعة  13:30إلــى الساعة
.13:45
وذكرت أنها ستستأنف العمل بساعات
التداول المعتادة للسوق ابتداء من أول يوم
عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

تجهيز لميكنة خدمات صندوق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ً
تقديم «طلب التمويل» إلكترونيا ودراسة التحول اآللي
•

جراح الناصر

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعمل على إتـمــام مـشــروع إجـ ــراء ات ميكنة خدماته
المقدمة للمبادرين ،حيث قام مبدئيا بإضافة خدمة
تقديم طلب التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
إلكترونيا ،ودون الحضور الى مقر الصندوق.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن الصندوق سيفعل
تلك الخدمات خالل مايو الجاري ،بعد انتهائه من إنجاز
خدمة التسجيل بالسجل الوطني للمبادرين ،حيث دشن
تقديم الطلب للتمويل ،للتحول من النظام الورقي الى
اآللــي دون الحاجة الــى التقديم بالمقر ،لتسهيل بيئة
األعمال واإلجراءات ألصحاب المشاريع الجادة.
وبـيـنــت أن ال ـص ـنــدوق ي ــدرس إضــافــة خــدمــات
جديدة خالل الفترة المقبلة ،بالتنسيق مع الجهات
ذات ال ـص ـلــة ،وان ت ـكــون تـلــك ال ـخــدمــات المقدمة
إلكترونيا ،سعيا نحو تحسين إج ــراء ات العمل
وفــق آلية إلكترونية بكفاء ة ،إلــى جانب تكثيف

عمليات التدقيق على تلك المشاريع المقدمة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن ت ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ال ـقــائ ـمــة ب ــال ـص ـن ــدوق ت ـمــر ع ـبــر عــدة
إجـ ـ ـ ــراءات ،ح ـيــث ي ـق ــدم ق ــروض ــا مـنـخـفـضــة ال ــرس ــوم
للمشروعات القائمة ،والتي تستوفي معايير األهلية
للبرنامج ،ووفقا لآللية العامة تتم هيكلة القروض
وتمويلها بشكل مشترك مع البنوك التجارية ،وفق
مـعــايـيــر وشـ ــروط ال ـبــرنــامــج ،وب ـمــا ال ي ـت ـعــارض مع
القانون والالئحة التنفيذية للصندوق الوطني.
الجدير بالذكر أن الصندوق الوطني يقدم %80
من التمويل برسوم قدرها  ،%2وتسهيل الحصول
على  %20من البنوك التجارية ،تبعا لسعر الفائدة
في السوق.
ويـمـكــن لـلـمـبــادر أن ي ـمــول ذات ـيــا  %20مــن قيمة
المشروع ،وأن يستكفي بالتمويل المقدم من الصندوق
الوطني ،مع تحديد سقف التمويل للبرنامج بمبلغ
 500ألف دينار للمشروع ،حيث تقوم البنوك التجارية
بصرف القروص وتحصيل دفعات السداد ،مع تقاضي
رسوم على ذلك من الصندوق الوطني.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين المؤشرات ...و«السعودي» يستمر في تسجيل المكاسب
ربحية متوسطة في العماني والقطري ...وخسائر محدودة في المنامة والكويت
استطاع مؤشر السوق
السعودي الرئيسي (تاسي)
أن يستمر في تسجيل
االرتفاعات ،لألسبوع الرابع
على التوالي

•

علي العنزي

تباينت محصلة األسـبــوع الماضي
في مؤشرات أسواق المال بدول مجلس
الـتـعــاون الخليجي ،ومــالــت إل ــى الـلــون
األحمر ،حيث خسرت  4مؤشرات بنسب
متفاوتة مــال منها اث ـنــان ،إلــى خسائر
ً
كـبـيــرة نـسـبـيــا ،ه ـمــا :م ــؤش ــرا اإلم ـ ــارات
(أب ــوظـ ـب ــي ودب ـ ـ ـ ــي) ،ح ـي ــث خ ـس ــر األول
بنسبة  2.8في المئة ،بينما تراجع مؤشر
دبي بنسبة  1في المئة ،وسجل مؤشرا
الـبـحــريــن وال ـك ــوي ــت خـســائــر م ـحــدودة
بـنـسـبــة ن ـصــف ُ
وعـ ـش ــري نـقـطــة مئوية
على التوالي ،وكانت مكاسب  3مؤشرات
م ـح ــدودة ول ــم يـتـجــاوز أفـضـلـهــا نسبة
 0.7فــي المئة ،وهــو "الـسـعــودي" األكثر
ارتفاعا ،تاله مؤشر سوق مسقط بنسبة
 0.6في المئة ،وربح "القطري" ثلث نقطة
مئوية فقط.

«السعودي» يستمر رغم النتائج
اس ـت ـطــاع مــؤشــر ال ـس ــوق الـسـعــودي
الرئيسي (تاسي) أن يستمر في تسجيل
االرتفاعات ،لألسبوع الرابع على التوالي،
وبلغ أعلى مستوياته خــال  4سنوات
تقريبا ،بعد أن أضاف نسبة  0.7في المئة

تعادل  61.36نقطة ،ليقفل على مستوى
 9336.9نـقـطــة ،وكـ ــان ذل ــك رغ ــم تــراجــع
نتائج الشركات السعودية للربع األول
من هــذا الـعــام ،بعد أن أعلنت  67شركة
نتائجها بانخفاض ق ــدره  8فــي المئة
تقريبا ،قياسا على الفترة المقابلة من
العام الماضي ،وجــاءت أغلب الخسارة
فــي قطاع البتروكيماويات ،خصوصا
شركة "ســابــك" ،التي تراجعت أرباحها
بما يفوق  2مليار ريال ،وشكلت التراجع
األكبر من حيث القيمة المطلقة ،وتراجعت
بعض شركات القطاع ،وكــان هناك دور
كذلك لبعض الشركات في هذا التراجع،
خصوصا شركة معادن ،ولم يشفع قطاع
البنوك للنتائج بالنمو اإلجمالي ،وكان
هـنــاك ضـغــط آخ ــر أث ـنــاء األس ـب ــوع على
أسعار النفط ،حيث تراجعت عن أعلى
مستوياتها لهذا الـعــام عند  75دوالرا
لـمــزيــج بــرنــت ،واكـتـفــت بــال ـتــداول فــوق
مستوى  70دوالرا للبرميل ،وسط تقلبات
مـحــدودة بنسب مــن  1إلــى  2فــي المئة،
وبترقب ببدء العقوبات كاملة على نفط
الجانب اإليراني ،حيث تنتهي استثناءات
استيراد  8دول للنفط اإليــرانــي ،والتي
كانت ممنوحة لهم خالل  6أشهر ماضية،
غـيــر أن ه ـنــاك م ـح ـفــزات إيـجــابـيــة على

مستوى االقتصاد الكلي السعودي ،وهو
تدفق استثمارات جديدة من خالل مؤتمر
المالي ،الذي عقد برعاية خادم الحرمين
الشريفين ،وكــذلــك نمو أداء االقتصاد
خالل الربع األول ،خصوصا القطاع غير
النفطي ،ومــا تــاه من إعــان تصنيفات
جديدة من قبل وكاالت تصنيف عالمية
ت ــؤك ــد ال ـ ـجـ ــدارة االئ ـت ـمــان ـيــة الق ـت ـصــاد
المملكة ،واستقراره خالل الفترة القادمة.

مكاسب لمسقط والدوحة
عــاد مــؤشــر ســوق مسقط إلــى النمو
بعد أسبوع من الخسائر ،حيث تراجع
ع ـنــد مــام ـســة م ـس ـتــوى  4آالف نقطة
قبل أسـبــوعـيــن ،وبسبب ضغط نتائج
الشركات العمانية المدرجة عدا القطاع
المالي ،وبعد انتهاء النتائج ،واستيعاب
الـتــراجــع فــي بعض القطاعات المهمة،
وانخفاض أسعار الشركات ،عادت موجة
شراء جديدة أعادت مؤشر سوق السلطنة
الــى مستويات قريبة من  4آالف نقطة،
وبالتحديد  3964.83نقطة ،بنمو بلغ
نسبة  0.6في المئة يعادل  ،24.46وهي
مقاربة لما خسره خالل األسبوع األخير
من الشهر الماضي.
واقترب مؤشر سوق قطر من مستوى

 10500نـقـطــة ،والـ ــذي فـقــده مـنــذ بــدايــة
الـ ـع ــام ،واس ـت ـط ــاع ال ـص ـمــود لــاسـبــوع
الثالث على التوالي ،ولكن بنمو اقل من
سابقيه ،وبنسبة لم تزد على ثلث نقطة
مئوية تساوي  29.39نقطة ،ليقفل على
مستوى  10480.52نقطة ،حيث انتهت
تقريبا إعالنات نتائج الربع في السوق
القطري ،ولم يتبق سوى ثالث شركات
لم تعلن نتائجها ،وكان الضغط من قطاع
الصناعة ،بينما استطاع قطاع المصارف
أن يستمر فــي النمو ويــدفــع بالمؤشر،
إضافة الى استقرار اسعار الطاقة وتقارير
اق ـت ـصــاديــة ت ــدع ــم اي ـجــاب ـيــة االق ـت ـصــاد
القطري ،الذي سجل فوائض مالية خالل
الربع األول من هذا العام.

خسائر كبيرة في سوقي اإلمارات
تــراجــع مــؤشــر س ــوق أبــوظـبــي بشدة
خالل األسبوع الماضي ،وفقد نسبة كبيرة
بلغت  2.8في المئة هي األكبر خليجيا،
والتي تعادل  149.29نقطة ،ليقفل على
مستوى  5242.58نقطة ،وسط عمليات
جني أربــاح أطاحت بنسبة واضحة من
مكاسب هــذا الـعــام ،والتي بلغت  10في
المئة قبل خسائر األسبوع الماضي ،وبعد
أن سجل قطاع المصارف اإلماراتية نموا

جيدا ،بدعم من بعض القرارات التي زادت
تملك األجانب ،وكان لبعض األسهم دور
في عمليات التصحيح ،خصوصا دانة
غاز ،انتهى األسبوع على خسارة قاسية
بنسبة واضحة.
وكان األداء أفضل نوعا ما في سوق
دبي المالي ،حيث لم تتجاوز الخسائر
األسبوعية نسبة  1في المئة تعادل 28.93
نقطة ،ليقفل مؤشر السوق على مستوى
 2758.51نقطة ،ويبقى على نسبة  7في
المئة تقريبا من مكاسب هذا العام.

أداء الكويتي وتماسك بنهاية األسبوع
بعد أسبوعين من الخسائر القاسية،
وتراجع السيولة والنشاط في مؤشرات
بــورصــة الـكــويــت ،كــان الفتا أداء جلسة
الـخـمـيــس ال ـم ــاض ــي ،ال ـت ــي أعـ ـ ــادت إلــى
األذه ــان اداء السوق خــال فترة ما قبل
واثناء شهر رمضان خالل األعوام الثالثة
الماضية ،وبعد تقهقر وعمليات جني
أرباح كبيرة استقر السوق على خسارة
محدودة ُ
بعشري نقطة مئوية لمؤشراته:
الثالث العام واألول والرئيسي ،وبفضل
مكاسب جلسة الخميس ،التي قلصت
الـخـســارة إلــى هــذا الـحــد ،انتهى مؤشر
السوق العام على خسارة  10.65نقاط،

وأق ـف ــل عـلــى مـسـتــوى  5694.96نقطة،
بينما أق ـفــل مــؤشــر ال ـســوق االول على
مستوى  6125.81نقطة خــاســرا 11.55
نقطة ،وخـســر مــؤشــر الـســوق الرئيسي
ن ـحــو  9ن ـق ــاط لـيـسـتـقــر حـ ــول مـسـتــوى
 4866.32نقطة.
وتراجعت حركة المتغيرات الرئيسية
الثالثة :الكمية والقيمة والنشاط ،قياسا
على األسبوع السابق ،بنسب  34.7في
ال ـم ـئــة ،وخ ـس ــرت الـسـيــولــة نـسـبــة 26.7
في المئة ،وعدد الصفقات نسبة  19في
المئة ،وكانت نقطة الضوء خالل األسبوع
الماضي تداوالت جلسة الخميس ،التي
رفعت السيولة ،وأعطت مؤشرا إيجابيا
عن تداوالت شهر رمضان المبارك ،والتي
ً
قد تبدأ غدا.
ووسط الضغط على مؤشري سوقي
الكويت ودب ــي بنسب متفاوتة ،تراجع
م ــؤش ــر سـ ــوق ال ـب ـحــريــن وخ ـس ــر نسبة
وسـطــا بـيــن خسارتيهما كــانــت نصف
نقطة مئوية تساوي  7.64نقاط ،ليقفل
على مستوى  1434.59نقطة ،وهــو أقل
األس ــواق الخليجية من حيث السيولة،
ويتقاطع مــع بورصتي الكويت ودبــي
بــأسـهــم مشتركة اإلدراج ،وم ــؤث ــرة في
تعامالت السوقين.

ةديرجلا
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اقتصاد

 28مليار دينار شيكات في  2018بنمو « %7.1المالية» تطالب بسداد القيم
ً
حسابا لعمالء بشأنهم شبهات اإليجارية المستحقة
قيمة المرتجعة  40.6مليون دينار ...وإغالق 1041
محمد اإلتربي

ن ـمــت ال ـت ـعــامــات الـمـصــرفـيــة
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـش ـي ـكــات الـبـنـكـيــة
العام الماضي  7.1في المئة ،حيث
بلغت قيمة الشيكات التي قدمت
إلى البنوك في  2018نحو 28.094
مليار دينار ،مقارنة بقيمتها عام
ً
 2017التي بلغت  26.227مليارا.
وبلغت الزيادة في التعامالت
نحو  1.867مليار ،وهي نتاج نمو
األعـمــال التجارية واالقتصادية
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ،وكــذلــك
ارتفاع وتيرة استخدام الشيكات
في التعامالت المالية.
وبـ ـل ــغ عـ ـ ــدد الـ ـشـ ـيـ ـك ــات ال ـت ــي
اس ـت ـق ـب ـل ـهــا ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
 5.82ماليين شيك بنمو  10.3في
المئة ،استفاد منها أو استخدمها
ً
ً
 252.237عميال بزيادة أيضا 2.1
فــي المئة الـعــام الـمــاضــي ،2018
مـقــارنــة بـعــدد شيكات فــي 2017
الـ ــذي ب ـلــغ  5.275مــاي ـيــن شيك

ً
لمصلحة  246.940عميال.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ارت ـف ـعــت
أع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـشـ ـيـ ـك ــات ال ـم ــرت ـج ـع ــة
وال ـم ــرف ــوض ــة م ــن ال ـب ـن ــوك لـعــدم
وجـ ــود رص ـيــد بـنـسـبــة  11.8في
الـ ـمـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ـع ــدد
شيكات  ،6.469حيث بلغت قيمة
الـمــرتـجـعــة  86.1مـلـيــون دي ـنــار،
ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو  27.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
ل ـعــدد ع ـمــاء  4.680بـنـمــو 36.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،ح ـيــث كــانــت ف ــي عــام
ً
 2017تبلغ قيمتها  67.6مليونا
بعدد شيكات  5.783لعدد عمالء
ً
 3.418عميال.
واتخذت البنوك المحلية العام
الماضي إجراءات قانونية تجاه
شريحة من العمالء الذين قاموا
بإصدار شيكات من دون رصيد،
ً
إذ تم إغالق  1.041حسابا لنحو
 1.035عميال ،وذلك بسبب ارتجاع
ً
ً
 1.384ش ـي ـكــا م ـصــرف ـيــا بـقـيـمــة

 40.6مليون دينار ،بزيادة بلغت
نسبتها على صعيد القيمة 26.4
في المئة ،مقابل عام  ،2017حيث
كان عدد الحسابات المغلقة 747
ً
ً
حسابا لعدد عمالء  746عميال،
وبـعــدد شيكات  ،2.336فــي حين
كــانــت قيمة الـشـيـكــات أق ــل حيث
سجلت  32.1مليون دينار.
يذكر أن البنوك تقوم بعمليات
تــوعـيــة مستمرة لـلـعـمــاء ،وذلــك
ل ـت ـج ـن ــب إغ ـ ــاق ـ ــات ال ـح ـس ــاب ــات
وإقفالها نهائيا ،بسبب الشيكات
الـمــرتـجـعــة ل ـعــدم وجـ ــود رصـيــد
وب ـ ـعـ ــض الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ح ـ ــول ت ـلــك
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ،حـ ـي ــث ت ـ ــم إقـ ـف ــال
ً
حسابات فقط لنحو  747عميال
وعـ ـ ــدد ش ـي ـك ــات ت ــم اتـ ـخ ــاذ ذل ــك
اإلجـ ـ ــراء ف ــي حـقـهــا م ــن إجـمــالــي
 5.783شيكا مرتجعا لعدم وجود
رصيد ،إذ ليس في كل الشيكات
المرتجعة لعدم وجود رصيد يتم

إغــاق الحسابات ،وذلــك لتباين
األسباب في قرار رفض الشيك.
يـ ـمـ ـك ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى ن ـم ــو
استخدام الشيكات وتحسن حركة
ً
التعامالت المالية والتجارية بدءا
مــن ع ــام  ،2016وه ــو مــا عكسته
نتائج وأربــاح القطاع المصرفي
ً
ً
عـ ـم ــوم ــا ،ال ـت ــي ت ـس ـجــل تـحـسـنــا
ً
ً
ملموسا عاما بعد آخر.
فقد قفزت التعامالت المالية
عبر الشيكات بين  2016ونهاية
عــام  2018بنسبة  20فــي المئة،
حيث بلغت قيمة التعامالت في
 2016نحو  23.279مليار دينار
ً
مقارنة بـ  28.094مليارا بنهاية
 ،2018وك ــذل ــك كـ ــان ن ـمــو أعـ ــداد
ً
الـعـمــاء الف ـتــا ،إذ بـلــغ فــي 2016
ن ـح ــو  244.8ألـ ــف ع ـم ـيــل وع ــدد
شيكات  5.2ماليين شيك بنمو
ي ـب ـلــغ  11ف ــي ال ـم ـئــة ب ـيــن 2016
و.2018

على الشركات الحكومية والخاصة والبنوك والمواطنين
•

جراح الناصر

شددت وزارة المالية ،ممثلة بشؤون أمالك
الــدولــة ،على الشركات الحكومية والخاصة
وال ـب ـنــوك وال ـمــواط ـن ـيــن مـسـتــأجــري أراض ــي
وم ــراف ــق ال ــدول ــة بجميع أنــواع ـهــا ب ـضــرورة
المبادرة بسداد القيمة اإليجارية المستحقة
عليهم.
وكـشـفــت م ـصــادر لـ ـ "ال ـجــريــدة" أن القيمة
اإليجارية الواجب سدادها عن السنة المالية
 ،2020 /2019إضافة الى ما يستجد من إيجار
وقيم نظير استغالالت الشاليهات والقسائم
الزراعية والمشاتل وقطع األراضي واألسواق
التجارية والجمعيات التعاونية وجمعيات
النفع العام والعقارات المستملكة ،إضافة الى
عقارات الدولة المستأجرة من قبل الشركات
وف ــق ن ـظ ــام ال ـ ـ  ،B.O.Tوم ـن ـهــا ك ــذل ــك رس ــوم

األراضي الفضاء وفق القانون  94/ 50المعدل
بالقانون  ،2008 /8أو أي استغالالت أخرى
تحددها إدارة أمالك الدولة وفق القوانين.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن "ال ـم ــال ـي ــة" أه ــاب ــت
بضرورة سداد القيمة اإليجارية المستحقة
عليهم مــن الـفـتــرة  1أبــريــل  2019وحـتــى 31
م ــارس  2020نـظـيــر تـلــك االس ـت ـغ ــاالت ،كما
ت ـت ـجــه إدارة أمـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة إلـ ــى ح ـص ــر كــل
المستحقات المالية على المستفيدين من
الـقـســائــم واالس ـت ـغ ــاالت ال ـمــؤجــرة ،السيما
قيم اإليجارات السنوية في تلك المناطق أو
الشاليهات ،وذلك لتدوينها في الميزانية.
يذكر أن قيمة التأجير تتم وفقا لألسعار
المبينة بالقرار ال ــوزاري رقــم  40لعام 2016
بــإصــدار الئحة بــدل االنتفاع بــأمــاك الدولة
الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

ارتفاع أسعار النفط األميركي في ظل مخاوف تراجع اإلمدادات

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.19دوالر ليبلغ  70.71دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  1.19دوالر في تداوالت
أمـ ـ ــس األول الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،لـيـبـلــغ
 70.71دوالرا ،م ـق ــا ب ــل 71.90
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم
الخميس الماضي ،وفقا للسعر
الـمـعـلــن م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،سـ ـجـ ـل ــت أس ـ ـعـ ــار
التعاقدات اآلجلة للنفط ارتفاعا
طفيفا في تعامالت يوم الجمعة،
آخـ ـ ـ ــر أيـ ـ ـ ـ ــام أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول
الماضي ،في ظل المخاوف من
تــراجــع اإلم ـ ــدادات فــي األس ــواق
ن ـت ـي ـجــة ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
على إيران وفنزويال ،مع زيادة
ّ
تحسن
الطلب على ال ـخــام ،مــع
سوق العمل األميركية بأكثر من
التوقعات.
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،ج ـ ــاء
ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ـن ـفــط م ـح ــدودا
في ظل بيانات إدارة معلومات
الطاقة األميركية الصادرة يوم
األربعاء الماضي ،التي أشارت

إل ــى زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي م ـخــزون
الخام األميركي خالل األسبوع
الماضي.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر خـ ـ ـ ــام غـ ــرب
تـكـســاس الــوسـيــط وه ــو الـخــام
القياسي للنفط األميركي بمقدار
 0.13دوالر إ ل ــى  61.94دوالرا
للبرميل تسليم يونيو المقبل.
وكـ ــان ال ـس ـعــر ق ــد ت ــراج ــع أمــس
األول بنسبة  2.8بــا لـمـئــة .كما
أنهى النفط األميركي تعامالت
األسـ ـب ــوع ب ـتــراجــع نـسـبـتــه 2.2
بالمئة مقارنة بنهاية األسبوع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع
األسبوعي الثاني على التوالي.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك فـ ــي ح ـي ــن أظ ـهــر
تـ ـق ــري ــر شـ ــركـ ــة "بـ ـيـ ـك ــر هـ ـي ــوز"
األم ـيــرك ـيــة لـلـخــدمــات النفطية
ال ـص ــادر تــراج ـعــا طـفـيـفــا لـعــدد
م ـ ـن ـ ـصـ ــات اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــراج ال ـن ـف ــط
العاملة فــي الــواليــات المتحدة
خ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
تراجعه بشدة خالل األسبوعين
الماضيين.

وذكـ ــرت الـشــركــة أن إجـمــالــي
ع ـ ــدد م ـن ـص ــات ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
العاملة فــي الــواليــات المتحدة
ارت ـف ــع خ ــال األس ـب ــوع الـحــالــي
ب ـم ـق ــدار م ـن ـصــة واح ـ ـ ــدة خ ــال
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ـ ـي ـ ــوم،
ح ـ ـيـ ــث ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد م ـن ـص ــات
ال ـن ـفــط ب ـم ـق ــدار مـنـصـتـيــن إلــى
 807منصات ،فــي حين تراجع
ع ــدد مـنـصــات ال ـغ ــاز ب ـم ـقــدار 3
منصات إلى  183منصة مقارنة
باألسبوع السابق.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـنـ ـص ـ ّـات
استخراج النفط العاملة تمثل
م ــؤش ــرا م ـب ـك ــرا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي .وي ــزي ــد
العدد المسجل اليوم عن العدد
المسجل في نفس األسبوع من
الـعــام الماضي ،حيث كــان 808
منصات فقط.
كانت إدارة معلومات الطاقة
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد أع ـل ـن ــت ارت ـف ــاع
مخزون الخام األميركي بمقدار
 10ماليين برميل تقريبا خالل

األس ـبــوع الـمــاضــي ،ليصل إلى
 471مليون برميل ،وهــو أعلى
مستوى له منذ .2017
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون الـ ــذيـ ــن
اس ـت ـط ـل ـع ــت وكـ ــالـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
لألنباء رأيـهــم زي ــادة المخزون
بـ ـمـ ـق ــدار  1.75م ـل ـي ــون بــرم ـيــل
ف ـق ــط .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ارت ـفــع
إنتاج النفط األميركي إلى 12.3
مليون برميل يوميا ،وهو أعلى
مستوى له على اإلطالق.

إكوينور
مــن نــاحـيـتـهــا ،أعـلـنــت شركة
"إكــوي ـنــور" الـنــرويـجـيــة للطاقة
التي كانت معروفة سابقا باسم
"سـ ـت ــات أويـ ـ ــل" ارتـ ـف ــاع صــافــي
أربــاحـهــا خــال الــربــع األول من
العام الحالي ،رغم تراجع أسعار
النفط والغاز.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـلــدولــة الـنــرويـجـيــة أن صــافــي
أرباحها خــال الربع األول بلغ

 1.7مـلـيــار دوالر ،مـقــابــل 1.28
مليار دوالر خالل الفترة نفسها
من العام الماضي.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـشــركــة إي ـ ـلـ ــدار س ــاي ـت ــر "إن ـن ــا
نـحــافــظ عـلــى اإلن ـت ــاج المرتفع

«المركز» :صعود النفط ينعش األسواق الخليجية
السعودي والكويتي يتصدران هذا العام
ذكر المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري
عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ،أن مؤشر
اإليجابي
ستاندرد اند بورز لألسواق الخليجية واصل أداءه
ً
ً
خــال أبــريــل ،محققا عــائــدات بلغت  4.4في المئة مقارنة
بنسبة  2.3فــي المئة فــي م ــارس ،ونتيجة لــذلــك ،ارتفعت
مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.5
في المئة.
وأضاف "أما على مستوى األسواق ،فقد سجلت جميع
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية لهذا
الشهر باستثناء العماني ،الذي تراجع بنسبة  1في المئة
في ابريل .وتصدر مؤشر "تداول" السعودي المشهد ،حيث
ارتفع بنسبة  5.5في المئة ،كما ارتفع مؤشرا دبي ،أبوظبي
وسوق قطر بنسبة  5في المئة ،و 3.6في المئة ،و 2.7في المئة
على التوالي لشهر ابريل.
وأشار تقرير "المركز" إلى استمرار زخم السوق الكويتي،
ليحقق عائدات بلغت  2.2في المئة في ابريل .وسجل المؤشر
ً
العام ً
أداء إيجابيا للشهر الرابع على التوالي في .2019
ومن بين األسهم القيادية ،كان سهم بنك بيت التمويل
الكويتي األفضل ً
أداء خالل ابريل ،بمكاسب نسبتها 3.9
في المئة ،يليه سهم "الوطني" بمكاسب شهرية بلغت 3.8
ً
في المئة .وحقق "بيتك" أرباحا صافية بلغت  201.5مليون
دوالر في الربع األول من  ،2019بنمو قدره  19.4في المئة
مقارنة بالربع األول من  ،2018نتيجة النمو الالفت ألعمال
البنك األساسية.
وتـنــاول التقرير أداء األسـهــم العالمية ،حيث واصلت
تحقيق عائدات إيجابية في ابريل ،وهو ما يتضح في أداء

مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي ارتفع بنسبة  3.4في
المئة خالل الشهر .وتراجعت المخاوف بشأن التأثير السلبي
على النمو االقتصادي العالمي ،خصوصا مع التقدم الجاري
في مباحثات اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة والصين.
كما كانت أحدث البيانات الــواردة من الصين مشجعة
ً
أيضا ،حيث ارتفع اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في
شهر مارس .وجاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين
أفضل من المتوقع ليسجل  6.4في المئة في الربع األول
من  ،2019بينما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز  500في
الواليات المتحدة مكاسب نسبتها  3.9في المئة في ابريل،
بإجمالي مكاسب منذ بداية العام  17.3في المئة .وتسارع
النمو االقتصادي في الواليات المتحدة خالل الربع األول
بنسبة  3.2في المئة ليفوق النسبة المتوقعة التي بلغت 2.5
في المئة .ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات وتضييق
الفجوة في العجز التجاري .بينما تسارع نمو معدالت
التوظيف في الواليات المتحدة خالل ابريل ،ليتعافى من
ً
وصوله إلى أدنى مستوى خالل  17شهرا في مارس.
وبعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام  ،2018تشير
التوقعات إلى إقدام بنك االحتياطي الفدرالي األميركي على
تراجع محتمل لها بحلول نهاية العام  .2019وتعزز هذا
الزخم اإليجابي بنمو قوي في أرباح الشركات األميركية.
وتناول تقرير "المركز" أســواق النفط بالتحليل ،حيث
واصلت انتعاشها للشهر الرابع على التوالي في عام ،2019
مع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة  6.4في المئة لتصل إلى
 72.8دوالرا للبرميل في نهاية ابريل.
وبلغت مكاسب أسعار النفط منذ بداية العام  35.3في

المئة .والمست
أسعار النفط حد  74.57دوالرا للبرميل
خالل الشهر ،مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر .ومع
ذلك ،يبقى هذا السقف أقل بكثير مقارنة بما وصل إليه في
 2018من  84.16دوالرا للبرميل .ويعود هذا االنتعاش في
األسعار إلى تمديد اتفاق خفض اإلنتاج من قبل منظمة
"أوبك" وروسيا ،فضال عن التراجع الحاد في إنتاج فنزويال
بسبب أزمات انقطاع التيار الكهربائي خالل مارس.

اتجاهات السوق
وأشار تقرير "المركز" إلى أداء السوق العقاري الكويتي؛
ال ــذي ارتـفـعــت وت ـيــرة نـشــاطــه فــي  .2019فبعد حــالــة من
الركود في ترسية المشاريع استمرت بضع سنوات ،ارتفع
المنحنى مع العقود الجديدة الممنوحة والمشاريع قيد
التنفيذ .وعاد حجم اإلقراض للقطاع العقاري إلى االرتفاع.
أما على المدى المتوسط ،فإن النمو القوي في القروض
الشخصية ،المدفوعة بتحسن ثقة المستهلكين ،وقروض
شركات قطاعي العقارات والبناء ،يزيدان من المناخ اإليجابي
للقطاع.

«أرامكو»
وعلى صعيد آخــر ،تمكنت أرامكو السعودية من جمع
تمويل قدره  12مليار دوالر عبر أول إصدار سندات دولي
نفذته في ابريل ،ونجحت في تسويق إصدار ّ
الدين المقوم
ً
بــالــدوالر األمـيــركــي مقسما إلــى خمس شــرائــح مــع آجــال
ً
استحقاق تتراوح بين  3إلى ثالثين عاما.

 2.99مليون دوالر
أرباح «إنوفست»
خالل الربع األول
أع ـل ـنــت م ـج ـمــوعــة إنــوف ـســت
نتائجها المالية لفترة ا لـ ُـر بــع
األول من عام  ،2019وقد أظهرت
ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ــوح ــدة
تحقيقها صافي ربح لمصلحة
مـســاهـمــي ال ـشــركــة األم وق ــدره
 3.02م ــا ي ـي ــن دوالر ،م ـقــار نــة
بصافي ربح قدره  2.99مليون
دوالر لفترة الربع األول من عام
 ،2018وه ــو مــا يـمـثــل ارتـفــاعــا
بواقع  1بالمئة.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ب ـ ـلـ ــغ ص ـ ــاف ـ ــي ربـ ــح
مـســاهـمــي الـشــركــة األم للسهم
الــواحــد لـفـتــرة الــربــع األول من
ال ـس ـنــة ال ـح ــال ـي ــة 1.07 ،سـنــت،
مقارنة مع صافي ربح مساهمي
الشركة األم للسهم الواحد بلغ
 1.06سنت عن نفس الفترة من
عام .2018

ون ــواص ــل ال ـتــرك ـيــز ب ـق ــوة على
الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات وض ـ ـ ـبـ ـ ــط اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
الرأسمالي".
وبلغ متوسط إنتاج الشركة
مــن الـنـفــط وال ـغ ــاز خ ــال الــربــع
األول مــن ال ـعــام الـحــالــي 2.178
مليون برميل يوميا ،وهو نفس
مستواه خالل الفترة نفسها من
العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة خالل
الربع األول  16.48مليار دوالر
بــا نـخـفــاض نسبته  17بالمئة
سنويا.
وذكــرت الشركة أنها سجلت
 4اكتشافات نفطية وغازية من
خالل  11بئرا استكشافية خالل
الربع األول من العام الحالي.

«إكسون موبيل»
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،رف ـع ــت
شركة إكسون موبيل األميركية
النفطية العمالقة دعوى قضائية
ض ـ ــد شـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـف ــط ال ـك ــوب ـي ــة
الحكومية ومجموعة اقتصادية

كوبية كبرى ،بسبب ما أسمته
"االت ـ ـجـ ــار غ ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروع" فــي
أصــولـهــا الـتــي صــادرتـهــا ثــورة
فيدل كاسترو في عام .1959
وتستهدف الــدعــوى التي تم
تقديمها الخميس فــي محكمة
فــدرال ـيــة بــواش ـن ـطــن ،الـحـصــول
عـ ـل ــى  280مـ ـلـ ـي ــون دوالر مــن
ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي كـ ــوبـ ــا-ب ـ ـي ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــو
وسـ ـيـ ـمـ ـك ــس ،الـ ـلـ ـتـ ـي ــن تـ ــديـ ــران
م ـح ـط ــات خ ــدم ــات الـ ــوق ــود فــي
الجزيرة.
وتأتي هذه الدعوى القضائية
إثـ ـ ــر إعـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي مايك بومبيو الشهر
الفائت تفعيل الفصل الثالث من
قانون هيلمز بــورتــون الصادر
في عام .1996
وي ـس ـم ــح هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ألي
ش ـخ ــص صـ ـ ـ ــودرت مـمـتـلـكــاتــه
بعد ا ل ـثــورة الكوبية بمالحقة
المؤسسات التي جنت أرباحا
بفضل شركات تم تأميمها بعد
ثورة  1959في الجزيرة الواقعة
في الكاريبي.

لكن الرؤساء األميركيين منذ
ّ
بيل كلينتون علقوا تطبيق هذا
الـقــانــون ،لـعــدم إغـضــاب حلفاء
الواليات المتحدة الدوليين.
وقالت "إكسون" في الدعوى
إنها تسعى إلى الحصول على
تعويض "عــن الممتلكات التي
صادرها نظام فيدل كاسترو في
عام  ،1960بما في ذلك مصافي
النفط ومحطات الخدمات التي
ال ت ــزال مستخدمة حـتــى اآلن،
عـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا (إك ـســون)
لــم تتلق أي تـعــويــض عــن هــذه
الممتلكات".
وانبثقت إكـســون مــن شركة
ستاندرد أويل ،التي لم يعد لها
وجود اآلن ،والتي كانت مصفاة
تكريرها في هافانا واحــدة من
أوائل الشركات األميركية التي
أممها كاسترو .وتشغل شركة
"كوبيت" الكوبية المصفاة اآلن.
واندمجت شركة إكسون مع
شركة موبيل في عام .1988
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

التنمية في الكويت متناقضة بشكل ال مثيل له في العالم!
«ثالث إدارات عامة مستقلة وكل منها تعمل بال قصد على إفشال مشروع األخرى»
الوضع قد
رأى
ً
«الشال» أن ً
يبدو معقدا ومحبطا،
وال حل له ،والواقع أن الحل
في غاية الوضوح والسهولة،
العامة الحالية تترك
فاإلدارة ً
ً
فراغا واسعا نتيجة عجزها
عن إدارة شركة صغيرة ،ومن
البديهي أن يقفز لملء الفراغ
كائن من كان ،والحل هو
تقوية تلك اإلدارة ،لتقوم
بتوحيد وتنسيق أهداف
الكيانات األخرى.

قال تقرير الشال االقتصادي
ً
االسبوعي" :استكماال لتعليق
سابق حول مشروع المنطقة
االقتصادية ،والذي نتمنى له
النجاح ،ألن الكويت ال تحتمل
ف ـشــا جـ ــديـ ــدا ،ب ـعــد الـنـتــائــج
العكسية لكل خطط التنمية
التي تبنتها ،وألن المشروع
حقق بداية أفضل ،نود التنبيه
إلى مناحي القلق حوله".
وتـ ــابـ ــع الـ ـتـ ـق ــري ــر" :ذك ــرن ــا
فــي فـقــرة ســابـقــة ،أن مــا تقوم
ب ــه الـحـكــومــة الـمـهـيـمـنــة على
مصالح البلد ،يسير باتجاه
ً
ي ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــض تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـم ـشــروع ،مـثــل ارت ـف ــاع كلفة
كــل مــا ت ـقــوم بــه مـثــل خــدمــات
التعليم والـخــدمــات الصحية
والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ،ورداء ة
نــوعـيـتـهــا وفـ ـس ــاد مـعـظـمـهــا.
وف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وف ـ ــي ظ ــاه ــرة
هــي األول ــى مــن نوعها ،هناك
هيئتان ،يتشارك في إدارتهما
ووضع أهدافها االستراتيجية
منظومة من الــوزراء مشتركة
ف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــا ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ــن
الـهـيـئـتـيــن ،وه ـم ــا "الـمـجـلــس
األ عـلــى للتخطيط والتنمية"
و"المجلـس األعلى للبترول".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن درا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
"م ــاك ـن ــزي" ال ـم ـحــدثــة -م ــارس
 " 2019لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األ ع ـ ـلـ ــىللتخطيط وا لـتـنـمـيــة" ،تقطع
ب ــان ـح ـس ــار أه ـم ـي ــة ال ـب ـت ــرول،
ً
وتــذكــر أيـضــا أن "النفط يفقد
أهميته االستراتيجية وقيمته
الحقيقية" ،بما يتطلب تنويع
ً
مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل ب ـع ـي ــدا عـنــه،
وت ـ ـقـ ــدر الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ـبــالــغ

ت ـ ـتـ ــراوح م ــا ب ـيــن  400و650
مليار دوالر لتحقيق ذلك.
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
"مؤسسة البترول الكويتية"،
استراتيجية وأه ــداف معلنة
لزيادة االعتماد على البترول
ورفــع طاقته اإلنتاجية إلى 4
ً
ماليين برميل يوميا بحلول
ع ــام  ،2040وبتكلفة بـحــدود
 450مليار دوالر ،أي المزيد
من االعتماد عليه واالرتـبــاط
به.
ال ـه ـي ـئ ـت ــان ال ـح ـك ــوم ـي ـت ــان،
ومع األخذ في االعتبار مأزق
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ال ـمــره ـقــة
ل ـ ـ ــدى الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـم ــرك ــزي ــة،
ت ـت ـنــاف ـســان لـتـحـقـيــق هــدفـيــن
متناقضين بتكلفة قــد تصل
إ لـ ـ ــى أ لـ ـ ــف مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،أي
رق ـ ـ ــم قـ ــريـ ــب م ـ ــن ك ـ ــل ال ـم ـب ـلــغ
ال ـ ــذي ق ــدرت ــه وك ــال ــة "فـيـتــش"
لـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن لـ ـتـ ـم ــوي ــل
مـ ـ ـب ـ ــادرة الـ ـ ـح ـ ــزام وال ـط ــري ـ ـ ــق،
أي مبلـغ ال يمكـن لمستقبل
ال ـب ـل ــد اح ـت ـم ــال ــه ،سـ ـ ــواء ج ــاء
ً
ً
استثمارا أو اقتراضا ،وسوف
ً
تنعكس تبعاته سلبا وبحدة
على اسـتـقــرارهــا االقـتـصــادي
والمالي والسياسي.
وأش ــار "الـشــال" إلــى أنــه "من
الناحية النظرية ،هـنــاك إدارة
تـنـفـيــذيــة عــامــة واح ـ ــدة للبلد،
هي مجلس الــوزراء ،بينما من
الـنــاحـيــة الـفـعـلـيــة ،هـنــاك ثــاث
إدارات عامة مستقلة بعضها
ع ــن ب ـع ــض ،وكـ ــل م ـن ـهــا تعمل
م ـ ــن دون قـ ـص ــد عـ ـل ــى إفـ ـش ــال
م ـ ـشـ ــروع األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــالـ ـم ــوارد
المالية ال تكفي ،وإع ــداد رأس

الـمــال البشري دون المستوى
الـمـطـلــوب بكثير ،وأهـ ــداف كل
منها مناقضة لألخرى.
وشدد على أن ما يحدث في
الكويت هو سابقة ال مثيل لها
في أي تجربة تنمية في العالم،
فالسائد هو أن تكون األهداف
لـكــل الـبـلــد م ــوح ــدة ،واإلدارات

المسؤولة عن كل جزئية فيها
ت ـع ـم ــل ب ـج ـه ــد ي ـك ـم ــل ب ـع ـضــه
ً
بـ ـعـ ـض ــا ،ال أن ي ـن ــاق ـض ــه ،ذل ــك
ليس حال الكويت لألسف .وقد
يبدو أن الوضع معقدا ومحبط
وال ح ــل ل ــه ،وال ــواق ــع أن الـحــل
فــي غاية الــوضــوح والسهولة،
ف ــاإلدارة العامة الحالية تترك

 702.7مليون دينار سيولة البورصة خالل أبريل
أداء موجب للمؤشرات بالرغم من انخفاض السيولة بنحو  %14عن مارس
أفاد تقرير الشال بأن أداء بورصة الكويت خالل
ً
شهر أبريل كان مختلطا مقارنة بأداء شهر مارس،
إذ انخفضت القيمة المتداولة أي السيولة ،ولكن
مع أداء موجب للمؤشرات ،إذ ارتفع مؤشر السوق
األول بنحو  1فــي الـمـئــة ،ومــؤشــر ال ـســوق الـعــام
وهو حصيلة أداء السوقين بنحو  0.2في المئة،
وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو  0.2في المئة،
بينما انـخـفــض مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي بنحو
 1.8في المئة.وحققت سيولة الـبــورصــة فــي أبــريــل مستوى
منخفض مقارنة بسيولة مارس ،إذ ًبلغت السيولة
نحو  702.7مليون دينار منخفضة من مستوى
 817.2مليون دينار لسيولة مارس.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي ألبريل بحـدود
 33.5مليـون د يـنـ ــار ،وبانخفاض بنحو  14-في
المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مارس حين بلغت
 38.9مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور األربعة
األول ــى (أي فــي  81يــوم عـمــل) نحو  2.569مليار
دينار ،وبلغ معدل قيمة الـتــداول اليومي للفترة
ً
نحو  31.7مليون دينار ،مرتفعا بنحو  160.5في
المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة
ذاتها من عام  2018البالغ نحو  12.2مليون دينار،
ً
ً
ومرتفعا أيضا بنحو  88.2في المئة إذا ما قورن

بمستوى ذلك المعدل لكامل عام  2018البالغ نحو
 16.8مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير
إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إال على
 0.9في المئة فقط من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة
حظيت بنحو  0.1في المئة فقط من تلك السيولة ،و4
شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة ،فقد حظيت  12شركة قيمتهــا
السوقيــة تبلـغ  1.4في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات
المدرجة على نحو  7.6في المئة من سيولة البورصة،
ذل ــك يـعـنــي أن نـشــاط الـسـيــولــة الـكـبـيــر مـ ــازال يحرم
نحو نصف الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض،
يميل بقوة إلــى شركات قيمتها ضئيلة .أمــا توزيع
الـسـيــولــة عـلــى األسـ ــواق الـثــاثــة خ ــال أبــريــل ،2019
فكانت كالتالي:

السوق األول « 19شركة»
حظي الـســوق األول بنحو  562.4مليون ديـنــار أو
ما نسبته  80في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه
حظيت  50في المئة من شركاته على  86.2في المئة من
سيولته ونحو  69في المئة من كامل سيولة البورصة،
بينما حظيت نصف شركاته األخ ــرى على مــا تبقى
أو نحو  13.8في المئة من سيولته .وبلغ معدل تركز

السيولة فيه مستوى عاليا ،إذ حظيت  7شركات ضمنه
على نحو  76.7في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي « 144شركة»
وحظي السوق الرئيسي بنحو  140.3مليون دينار
أو نحو  20فــي المئة مــن سيولة الـبــورصــة ،وضمنه
حظيت  20في المئة من شركاته على  78.5في المئة
مــن سيولته ،بينما اكتفت  80فــي المئة مــن شركاته
بنحو  21.5في المئة من سيولته ،وال بأس من التذكير
بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل األساسي في
تصنيفها ضمن السوق الرئيسي ،وهو تصنيف قابل
للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات « 12شركة»
وحظي سوق المزادات بنحو  33.8ألف دينار فقط
أو نحو  0.005في المئة من سيولة البورصة ،وذلك
ً
أيضا في حدود المتوقع ،فالهدف األساس هو إعطاء
تـلــك ال ـشــركــات نــافــذة منظمة للسيولة حـتــى وإن لم
يتحقق ألي منها تداول اال على فترات متباعدة ،ومن
الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداوالته بين
الحين واآلخر.

ً
ً
ف ــراغ ــا واس ـع ــا نتيجة عجزها
عــن إدارة شركة صغيرة ،ومن
البديهي أن يقفز لـمــلء الـفــراغ
كـ ــائـ ــن م ـ ــن ك ـ ـ ـ ــان ،وال ـ ـح ـ ــل هــو
ف ــي تـقــويــة تـلــك اإلدارة لتقوم
بـ ـت ــوحـ ـي ــد وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق أه ـ ـ ــداف
الـكـيــانــات الـثــاثــة ،وذل ــك حتى
اآلن فــي ح ــدود الـمـمـكــن م ــادام

ً
مـ ـش ــروع ــا ،ال ـن ـف ــط وال ـم ـن ـط ـقــة
االقتصادية لحسن الحظ ،مازاال
في بدايتهما ،أي لم تظهر ُ
بعد
آثار تناقضاتهما.
وأورد "ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال" خـ ــا طـ ــرة
ً
ً
أخ ـ ـيـ ــرة ت ـث ـي ــر ق ـل ـق ــا إض ــافـ ـي ــا،
وهــي حــول أثــر الـمـشــروع على
الوضع البيئي للجزر الخمس،

وهــو آخــر ما تبقى من إرث
لألجيال القادمة ،والواقعة
محل القياس ،هي ما حدث
"لـ ـج ــون ال ـك ــوي ــت" م ــن تلف
هـ ــائـ ــل ،وه ـ ــو ث ــان ــي أف ـضــل
حــاض ـنــات ال ـعــالــم لــأحـيــاء
الـمــائـيــة ،والـمــؤكــد أن بيئة
ً
الجزر تواجه خطرا مماثال.

 1.4مليار دينار العجز المتوقع
للموازنة الحالية
ذك ــر تـقــريــر "الـ ـش ــال" أن ــه بــانـتـهــاء أبــريــل
 ،2019انتهى الشهر األول من السنة المالية
الحالية  ،2020/2019وبلغ معدل سعر برميل
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي ،ل ـه ــذا ال ـش ـهــر ن ـحــو 71.3
دوالرا أميركيا ،وهو يزيد بنحو  16.3دوالرا
للبرميل ،أي بما نسبته نحو  29.6في المئة،
عــن السعر االفـتــراضــي الجديد المقدر في
الموازنة الحالية والبالغ  55دوالرا للبرميل،
ً
وأيـضــا يزيد بنحو  21.3دوالرا عــن معدل
سـعــر الـبــرمـيــل االف ـتــراضــي للسنة المالية
الفائتة البالغ  50دوالرا.
وأضـ ــاف الـتـقــريــر "كــانــت الـسـنــة المالية
الـفــائـتــة  ،2019/2018ال ـتــي انـتـهــت بنهاية
م ـ ـ ــارس ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ح ـق ـق ــت ،ل ـب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ـع ــدل سـ ـع ــر ،ب ـل ــغ ن ـح ــو 68.5
دوالرا ،ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل
 2019أعلى بنحو  4.1فــي المئة عــن معدل
سعر البرميل للسنة المالية الفائتة ،ولكنه
أدنى بنحو  8.7-دوالرات للبرميل من سعر
التعادل للموازنة الحالية البالغ  80دوالرا،
ً
وفقا لتقديرات وزارة المالية ،وبعد اقتطاع
الـ 10في المئة لمصلحة احتياطي األجيال
القادمة".
وذ كــر "يفترض أن تكون الكويت حققت
إي ــرادات نفطية في شهر أبريل ،بما قيمته

نحو  1.6مليار دينار ،وإذا افترضنا استمرار
مستويي اإلنتاج واألسـعــار على حاليهما
وهو افتراض قد ال يتحقق -فمن المتوقعأن تبلغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم
ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج لـمـجـمــل ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
الحالية ،نحو  19.2مليار دينار ،وهي قيمة
أع ـلــى بـنـحــو  4.7م ـل ـيــارات دي ـن ــار ع ــن تلك
المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية،
والبالغة نحو  14.5مليارا .ومع إضافة نحو
 1.9مليار ،إيرادات غير نفطية ،ستبلغ جملة
إي ــرادات الـمــوازنــة ،للسنة المالية الحالية،
نحو  21.1مليارا".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى انـ ـ ــه بـ ـمـ ـق ــارن ــة هـ ـ ــذا ال ــرق ــم
باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5
م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ،ف ـم ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن تـسـجــل
الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2019
ً
عجزا قيمته  1.4مليار ،ولكن شهر واحد ال
يصلح إال الستخدامه مؤشرا على الحجم
االفتراضي لعجز الموازنة ،ويبقى العجز
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج
النفط خالل ما تبقى من السنة المالية.

موجودات «بيتك»  18.3مليار دينار بنمو %3.4
ً
جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا خالل الربع األول
ق ــال "الـ ـش ــال" إن ب ـيــت الـتـمــويــل
الكويتي (بيتك) أعلن نتائج أعماله
للربع األول من العام الحالي ،والتي
تشير إلــى أن صــافــي أرب ــاح البنك
(بـعــد خـصــم ال ـضــرائــب) بـلــغ نحو
 61.34مليون دينار ،وبارتفاع بلغ
نحو  9.95مــايـيــن ،أي مــا نسبته
 19.4في المئة،مقارنة بنحو 51.39
مليونا للفترة ذاتها من عام .2018
ويعزى هذا االرتفاع في مستوى
األرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـص ــافـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى ارتـ ـف ــاع
إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة
مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ض ـ ـئ ـ ـيـ ــل ف ــي
إجمالي المصروفات التشغيلية،
وان ـخ ـف ــاض جـمـلــة الـمـخـصـصــات
بنحو  15.9في المئة .وبذلك ،ارتفع
الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم
المخصصات) بنحو  7.84ماليين
دينار ،أي ما نسبته  7.1في المئة،
ـوال إلــى نحو  118.14مليونا
وص ـ ً
مقارنة بنحو  110.30ماليين.
وفــي التفاصيل ،ارتفع إجمالي
اإليـ ــرادات التشغيلية بنحو 7.73
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،أي ن ـحــو  4.1في
ـوال إل ــى نـحــو 196.84
الـمـئــة ،وصـ ـ ً
مليونا ،مقارنة بما قيمته 189.11
مـلـيــونــا لـلـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
السابق.
وجـ ــاء ذل ــك نـتـيـجــة ارت ـف ــاع بند
صــافــي إي ـ ـ ــرادات اس ـت ـث ـمــار بنحو

 14.20مليونا ،أو بنسبة 125.6
ـوال إل ــى نحو
فــي الـمـئــة ،وصـ ـ ً
 25.50مليونا ،مقارنة بنحو
 11.30مليونا.
أيضا بند صافي
وارتـفــع
ً
ربح العمالت األجنبية بنحو
 2.32مـلـيــون دي ـن ــار ،أو بنسبة
 33.5فــي الـمـئــة ،لـيـصــل إل ــى 9.26
ماليين ،مقارنة بنحو  6.94ماليين،
بينما انخفض بند صافي إيرادات
ال ـت ـم ــوي ــل ب ـن ـحــو  10.14مــاي ـيــن
ـوال إلى
بنسبة  7.3في المئة ،وصـ ً
نحو  128.24مليونا ،مقارنة بنحو
 138.38مليونا.
من جهة أخرى ،انخفض إجمالي
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة بنحو
 115أل ــف دي ـن ــار ،أو نـحــو  0.1في
المئة ،أي مــن نحو  78.81مليونا
إل ــى نـحــو  78.70مـلـيــونــا ،نتيجة
انخفاض بندي تكاليف موظفين
وم ـ ـصـ ــروفـ ــات ع ـم ــوم ـي ــة وإداريـ ـ ـ ــة
بنحو  2.27مليون ،مقابل ارتفاع
بند استهالك وإطفاء بنحو 2.16
مليون.
وبـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة إل ــى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو
 40فــي الـمـئــة ،بعد أن بلغت نحو
 41.7في المئة خالل الفترة ذاتها
من عام .2018

وانخفض إجمالي المخصصات
بنحو  7.55ماليين دينار بنسبة
ـوال إلــى نحو
 15.9فــي المئة ،وص ـ ً
 40.02مليونا ،مقارنة بنحو 47.57
مليونا .وجميع ما تم ذكره يفسر
ارتـفــاع هــامــش صــافــي الــربــح ،إلى
نحو  26.9في المئة ،مقارنة بنحو
 24.6فــي المئة للفترة نفسها من
العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات البنك
بما قيمته  612.5مليونا بنسبة 3.4
في المئة ،ليصل إلى نحو 18.383
مـلـيــارا مـقــابــل  17.770مـلـيــارا في
نـهــايــة ع ــام  ،2018وارت ـف ــع بنحو
 1.019مـلـيــار ،أي بنسبة  5.9في
المئة ،حين بلغ نحو  17.364مليارا
عند المقارنة مع الفترة نفسها من
العام السابق.
وارتفع بند استثمار في صكوك
ب ـن ـح ــو  491.2م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار أو
وصوال إلى
بنحو  31.4في المئة،
ً
نحو  2.055مليار ( 11.2في المئة

مــن إجمالي الـمــوجــودات) مقارنة
بنحو  1.563مليار في نهاية عام
 8.8( 2018فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) ،وارتفع بنحو 659.9
مليونا ،أو بنحو  47.3فــي المئة
مقارنة بالفترة نفسها مــن العام
ال ـس ــاب ــق ،ح ـيــن ب ـلــغ ن ـحــو 1.395
م ـل ـيــار ( 8ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات).
ب ـي ـن ـمــا ان ـخ ـف ــض ب ـن ــد "مــدي ـنــو
تمويل" بنحو  27.2مليونا ،أي ما
ـوال إلى
نسبته  0.3في المئة ،وصـ ً
نحو  9.358مليارات ( 50.9في المئة
مــن إجمالي الـمــوجــودات) مقارنة
بنحو  9.385مليارات في نهاية عام
 52.8( 2018في المئة من إجمالي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ،وان ـخ ـف ــض بنحو
 139.1مـلـيــون دي ـن ــار ،أي بنسبة
ان ـخ ـف ــاض ب ـل ـغــت  1.5ف ــي ال ـم ـئــة،
مقارنة بالفترة نفسها مــن العام
السابق ،حين بلغ آنذاك نحو 9.497
م ـل ـي ــارات دي ـن ــار ( 54.7ف ــي الـمـئــة
من إجمالي الموجودات) .وبلغت
نسبة إجمالي "مدينو تمويل" إلى

إجمالي حسابات المودعين نحو
 76.1في المئة مقارنة بنحو 80.7
في المئة.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات
ال ـب ـنــك (م ــن غـيــر اح ـت ـســاب حـقــوق
الـمـلـكـيــة) سـجـلــت ارت ـف ــاع ـ ًـا بلغت
قيمته  672.2مليون دينار ونسبته
 4.3فــي المئة ،لتصل إلــى 16.368
م ـل ـي ــارا ،ب ـعــد أن كــانــت ع ـنــد نحو
 15.696مـ ـلـ ـي ــارا فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2018وار تـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـح ــو 977.1
مـلـيــونــا ،أو بـنـحــو  6.3فــي الـمـئــة،
عند المقارنة مع الفترة ذاتها من
الـعــام الـســابــق ،حيث بلغت آنــذاك
نحو  15.391مليارا .وبلغت نسبة
إجمالي المطلوبات إ لــى إجمالي
الموجودات نحو  89في المئة ،بعد
أن كانت نحو  88.6في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات
ال ـمــال ـيــة الـمـحـســوبــة ع ـلــى أس ــاس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،إلـ ـ ـ ــى أن كـ ـ ــل م ـ ــؤش ـ ــرات
ارتفاعا
الربحية للبنك قد سجلت
ً
مقارنة مع الفترة نفسها من عام
 .2018إذ ارتفع مؤشر العائد على
م ـع ــدل مـ ــوجـ ــودات ال ـب ـنــك ()ROA
ل ـي ـصــل إلـ ــى ن ـحــو  1.4ف ــي ال ـم ـئــة،
ب ـعــد أن كـ ــان ع ـنــد  1.2ف ــي الـمـئــة،
وارتـفــع مــؤشــر العائد على معدل
أيضا ،ليصل
رأسمال البنك ()ROC
ً
إلــى نحو  36.8فــي الـمـئــة ،بعد أن

كـ ــان ع ـنــد  34ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وارت ـف ــع
مــؤشــر الـعــائــد عـلــى مـعــدل حقوق
الـمـســاهـمـيــن ال ـخــاص بمساهمي
البنك ( )ROEليصل إلى نحو 11.1
فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بـنـحــو  9.7في
ال ـم ـئ ــة ،وارت ـف ـع ــت رب ـح ـيــة الـسـهــم
الـخــاصــة بمساهمي الـبـنــك ()EPS
إلى نحو  7.50فلوس ،مقارنة بنحو
 6.39فلوس .وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /ربحية السهم الواحد ()P/E
نـحــو  23.5ضـعـفــا م ـقــارنــة بنحو
 23.2ضعفا ،وذلــك نتيجة ارتفاع
ربحية السهم ( )EPSبنحو  17.4في
المئة مقابل ارتفاع أكبر في السعر
السوقي للسهم ،وبنحو  18.7في
المئة ،مقارنة مــع مستواهما في
نهاية م ــارس  .2018وبـلــغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية
(P/B) نحو  2.4ضعف مقارنة بنحو
 1.9ضعف.
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 %9.1عوائد «السيادي النرويجي» في الربع األول
ّ
تمكن الـصـنــدوق الـسـيــادي النرويجي،
األك ـبــر مــن نــوعــه فــي الـعــالــم ،مــن تعويض
الـخـســائــر ال ـتــي مـنــي بـهــا ال ـعــام الـمــاضــي،
حيث حقق عائدات قياسية في الربع األول
من العام الحالي.
وحقق الصندوق عائدا على االستثمار
بنسبة  9.1بالمئة في األشهر الثالثة األولى
من العام.
وي ـت ـل ـق ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ع ـ ــائ ـ ــدات ال ــدول ــة
النفطية إلدارتها وتمويل برنامج الرعاية

االجتماعية الحكومي السخي عند جفاف
آبارها من النفط والغاز.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ي ـن ـغ ـف ــي
سالينغستاد ،في بيان ،بأن الصندوق حقق
عائدات قدرها  738مليار كرونا ( 84مليار
دوالر) ،مضيفا« :هــذا أفضل عائد فصلي
يـحـقـقــه ال ـص ـن ــدوق ف ــي تــاري ـخــه بـمـقـيــاس
الكرونا».
وعوضت هذه النتائج وزادت عن خسارة
الـصـنــدوق  485مليار كــرونــا ،الــذي يديره

البنك المركزي النرويجي ،العام الماضي
بسبب ضعف أسواق االسهم العالمية.
وأض ــاف« :بوصفنا مستثمرا كبيرا في
األســواق المالية يجب أن نكون مستعدين
لـلـتـقـلـبــات ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ال ـق ـي ـمــة الـســوقـيــة
للصندوق بحسب التطورات في البورصات
العالمية».
وبلغت القيمة اإلجمالية للصندوق أكثر
من تريليون دوالر في نهاية مارس.
(أ ف ب)
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«التجارة» :إلزام شركات التأمين
بتعيين خبير اكتواري
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزمت
بموجبه شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري
لكل أن ــواع التأمين ،ومــوافــاة القطاع المختص
بما يفيد ذلك.
وقــالــت ال ــوزارة ،فــي بيان صحافي ،إن العمل
ب ـهــذا ال ـق ــرار ي ـبــدأ اع ـت ـبــارا مــن األول مــن يوليو
المقبل ،الفتة إلــى أنــه يشمل كل أنــواع التأمين،
بـعــد أن ك ــان مـقـصــورا فــي الـســابــق عـلــى وثــائــق

التأمين على الحياة ،وجاء بالتعاون والتنسيق
مع جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواري م ـت ـخ ـصــص
فـ ــي نـ ـظ ــري ــات وت ـط ـب ـي ـق ــات عـ ـل ــوم ال ــري ــاض ـي ــات
واإلحـصــاء ات ،ويعنى في ذلك بقياس المخاطر
المستقبلية ،وما ينتج عنها من مشكالت ،ويمكن
له المساهمة في نقاط كثيرة بمجاالت التقاعد
والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة.

 Ooredooاحتفلت بـ «القريش» مع موظفيها

مشاركون في «القريش»
الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ب ـت ـع ــزي ــز
روح األس ـ ـ ــرة ال ـ ــواح ـ ــدة بـيــن
موظفيها ،احتفلت Ooredoo
الـكــويــت وكـعــادتـهــا السنوية
ب ــ«ال ـق ــري ــش» ،إح ـي ــاء لـلـتــراث
الشعبي والعادات الرمضانية
األصـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث اجـ ـتـ ـم ــع
الموظفون من مختلف أقسام

صورة جماعية
وقطاعات الشركة لتبادل التهاني
بالشهر الفضيل في أجواء ودية
زي ـن ـه ــا ع ـب ــق ال ـ ـتـ ــراث ال ـكــوي ـتــي
األصيل ،واتشحت أقسام الشركة
بــألــوان السدو التراثية والزينة
التقليدية الجميلة.
وأقـ ـ ــامـ ـ ــت الـ ـش ــرك ــة م ـســاب ـقــة
تـ ـحـ ـفـ ـي ــزي ــة شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ك ــل

أقـســامـهــا ،ب ـهــدف تقييم أفضل
تجهيز واستعداد لمائدة قريش،
حيث استقبل كل قسم زواره من
الموظفين والزمالء بكل حفاوة،
وتـســابـقــوا لتقديم أل ــذ األطـبــاق
والحلويات الكويتية الشعبية،
إض ــاف ــة إل ــى أنـشـطــة وفـعــالـيــات
مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة تـ ـمـ ـي ــز الـ ـقـ ـس ــم الـ ـ ــذي

ينوي أن يكسب هــذه المسابقة
السنوية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ق ــري ــش
ل ـه ــذا ال ـع ــام ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا،
حيث ش ــارك نخبة مــن أساطير
ومشاهير الرياضة العربية في
لجنة التحكيم ،ومنهم «المرعب»
جاسم يعقوب ،وسعد الحوطي،

تكريم وائل جمعة
والـكــابـتــن وائ ــل جمعة ،و«شيخ
ال ـم ـع ـل ـق ـي ــن» خـ ــالـ ــد ال ـ ـحـ ــربـ ــان،
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـن ـج ــوم حـفـيــظ
دراجي ومحمد سعدون الكواري.
جــديــر بــالــذكــر أن Ooredoo
الكويت تعمل على مــدار العام،
وف ــق أج ـنــدة تـهــدف مــن خاللها
إلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف األن ـ ـش ـ ـطـ ــة

ل ـم ــوظ ـف ـي ـه ــا لـ ـتـ ـع ــزي ــز أواصـ ـ ــر
الترابط وأجواء األسرة الواحدة
بـ ـي ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
األقسام.
كـمــا تستعد الـشــركــة إلطــاق
بــرنــامـجـهــا الــرمـضــانــي الـحــافــل
ب ــالـ ـمـ ـب ــادرات ال ـخ ـي ــري ــة ،وال ـتــي
تـشـمــل تــوزيــع وج ـبــات اإلف ـطــار

على المحتاجين ،سواء من خالل
خيمة إفطار الصائم أمام مبنى
الشركة الرئيسي أو على مختلف
المناطق التي تكثر فيها مساكن
العمالة واألسر المتعففة.
وقالت الشركة إن مبادراتها
الـ ـخـ ـي ــري ــة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـش ـه ــر
الفضيل ت ــدار بــالـكــامــل مــن قبل

«أسيكو المجموعة» تنظم فعاليات ترفيهية «يوباك» ِّ
تكرم موظفيها
ذوي الخدمة الطويلة
للتوعية بطيف التوحد
تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد ،وسعيا
إلى تعزيز التوعية بقضية التوحد ،وأهمية
التدخل المبكر ،قامت «أسيكو المجموعة»
م ــؤخ ــرا بـتـنـظـيــم سـلـسـلــة م ــن الـفـعــالـيــات
واألنشطة الممتعة ،لالحتفال مع مجموعة
من أطفال مركز شراكة التوحد بالكويت،
حيث قامت «أسيكو المجموعة» ،وبالتعاون
مع مطعم «إليفيشن برجر» ،بدعوة الفنانة
المحلية يارا مراكي في يوم ترفيهي خاص،
م ــن أج ـ ــل االس ـت ـم ـت ــاع م ــع أطـ ـف ــال ال ـمــركــز
ومشاركتهم في خلق إبداعات فنية داخل
المطعم ،ثم عرضها ضمن فعاليات «كرنفال
التوعية» الذي أقيم بالتعاون مع الجامعة
األميركية بالكويت.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لـ«أسيكو
المجموعة» المهندسة غصون الخالد« :جاء
تنظيم ه ــذه الـفـعــالـيــة فــي ال ـيــوم العالمي
ل ـل ـت ــوح ــد ،ض ـم ــن إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج ال ـشــركــة
المتكامل للمسؤولية االجتماعية ،ودعمنا
المتواصل لمركز شراكة التوحد في الكويت،
ب ـهــدف نـشــر الــوعــي ح ــول اض ـط ــراب طيف
التوحد وأهمية التدخل المبكر للتأهيل
والعالج ،علما أنه من المهم مساعدة أطفال
التوحد على االندماج بالمجتمع ،ودعمهم
وتمكينهم من تنمية قدراتهم ومواهبهم
وتحقيق أقصى درجة من االستقاللية».
وإضافة إلى االحتفال مع األطفال بوجبة
غداء لذيذة وعضوية من مطعم «إليفيشن
برجر» ،قامت الفنانة المحلية يارا بمساعدة
أطفال مركز شراكة التوحد في الكويت في
تلوين عدد من المكعبات الخشبية متعددة

ش ـب ــاب وش ــاب ــات بــرنــامـجـهــا
ال ـت ـطــوعــي «ن ـع ـيــن ونـ ـع ــاون»
ال ـ ــذي تـطـلـقــه ال ـش ــرك ــة لـلـعــام
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي،
إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــا مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا بـ ــأه ـ ـم ـ ـيـ ــة
احتضان الـطــاقــات الشبابية
وم ـس ــاع ــدت ـه ــم ع ـل ــى تـحـقـيــق
تطلعاتهم.

تكريم الشوا بالمؤتمر
الدولي للمياه

رشاد الشوا

مشاركون في الفعالية
األحجام ،بهدف إشراكهم ومنحهم الفرصة
إلطالق العنان لخيالهم الواسع وقدراتهم
االبتكارية ،كما قامت «أسيكو المجموعة»
بـتــوفـيــر ع ــدد م ــن خ ــوذ ال ـســامــة لــأطـفــال
ليقوموا بالرسم والتلوين عليها.
من جانبه ،أعــرب عبدالعزيز الطريجي
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـش ــرك ــة ت ــاب ـك ــو ال ـعــال ـم ـيــة
لـلـتـجـهـيــزات ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ال ـشــركــة ال ـمــديــرة
ل ـل ـعــامــة ال ـت ـج ــاري ــة إل ـي ـف ـي ـشــن ب ــرج ــر فــي
الكويت ،عن سعادته باستضافة هذا الحدث
السنوي للعام الثالث على التوالي ،مثمنا
ما يقوم به مركز شراكة التوحد في خدمة
المجتمع.
وب ـه ــدف إب ـ ــراز م ــواه ــب أط ـف ــال الـتــوحــد

جانب من التكريم
وق ــدرات ـه ــم اإلب ــداع ـي ــة ف ــي ال ـفــن التشكيلي
وخــافــه ،تم عــرض هــذه األعـمــال اإلبداعية
ضـمــن فـعــالـيــات «كــرن ـفــال الـتــوعـيــة» ،الــذي
نظمته «أسيكو المجموعة» بالتعاون مع
الجامعة األميركية بالكويت مؤخرا داخل
حــرم الجامعة ،والــذي اشتمل على العديد
من االنشطة التوعوية والترفيهية ،حيث
انضم أفــراد من فريق «أسيكو المجموعة»
إلى مجموعة من طلبة الجامعة األميركية
لتلوين المكعبات ،لتعزيز ا لــو عــي بطيف
التوحد ،بمشاركة ودعم مجموعة من أشهر
الـمـطــاعــم فــي الـكــويــت ،مــن بينها ذي كيك
شوب وجنك يارد.

نظمت شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية (يــوبــاك) ،احتفاال
ل ـت ـكــريــم ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ذوي ال ـخــدمــة
ال ـطــوي ـلــة ،وال ــذي ــن أك ـم ـلــوا  15عــامــا
من الخدمة مع الشركة ،وذلــك ضمن
احتفاليتها بـيــوم الـعـمــال العالمي،
الذي يوافق األول من مايو من كل عام.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،رح ـبــت نــاديــة
عقيل ،الرئيسة التنفيذية في «يوباك»،
بموظفي الـشــركــة ،وقــدمــت شـهــادات
تقدير لذوي الخدمة الطويلة ،والذين
بـ ـل ــغ عـ ــددهـ ــم  14م ــوظـ ـف ــا ،ت ـق ــدي ــرا
اللـتــزامـهــم وإسـهــامــاتـهــم وتفانيهم
تجاه الشركة على مــر السنين .كما

الدهيم :اختتام أنشطة معرض الغذاء الرمضاني اليوم
تختتم اليوم فعاليات معرض
ال ـ ـغـ ــذاء ال ــرم ـض ــان ــي واألوان ـ ـ ــي
المنزلية ،الــذي تقيمه وتنظمه

شركة معرض الكويت الدولي
عـلــى أرض ال ـم ـعــارض الــدولـيــة
بمنطقة م ـش ــرف ،حـيــث تشهد

ال ـ ـصـ ــالـ ــة  4إقـ ـ ـب ـ ــاال وت ـس ــاب ـق ــا
جماهيريا محليا وا سـعــا منذ
انـطــاقــة ه ــذا الـمـعــرض فــي 24
أبريل الماضي ،وسط مشاركة
حشد من الشركات والمصانع
ذات الـعــاقــة بــالـمــواد الغذائية
واألواني واكسسواراتها.
وق ــال ــت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
للتسويق وا لـمـبـيـعــات بشركة
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
ب ــاس ـم ــة ال ــده ـي ــم إن ال ـم ـعــرض
يستهدف تعزيز مبيعات المواد
الغذائية الرمضانية واألوان ــي
المنزلية واكـسـســواراتـهــا ،كما
يـلـبــي اح ـت ـيــاجــات شــريـحــة من
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،حيث
عـ ـ ـ ـ ــروض شـ ـ ــركـ ـ ــات ومـ ـص ــان ــع
م ـن ـت ـج ــات األغـ ـ ــذيـ ـ ــة ،ب ــأس ـع ــار
تنافسية ومميزة ،في محاولة
لتوفير أفضل العروض ،سعيا
الق ـت ـن ــاص رضـ ــا ع ـمــائ ـهــم من
رواد هذا المعرض.
وأضافت الدهيم أن المعرض
استقطب حشدا بلغ  250جهة
ع ـ ــارض ـ ــة ،م ـم ـث ـل ــة  400ج ـن ــاح
ل ـ ـشـ ــركـ ــات وم ـ ـصـ ــانـ ــع م ـح ـل ـيــة
ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بـ ـ ـم ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذاء
شـ ــام ـ ـلـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات األطـ ـعـ ـم ــة
المختلفة من اللحوم واألسماك
والدواجن واأللبان ومشتقاتها
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروبـ ـ ــات وال ـ ـع ـ ـصـ ــائـ ــر
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـج ـ ـنـ ــات وال ـ ـح ـ ـلـ ــويـ ــات
ومستلزمات صناعتها ،إضافة
إلى مستلزمات السفرة والمطبخ
مــن األوان ــي المنزلية ،وجــاء ت

باسمة الدهيم

جميعها لتستعرض منتجاتها
وأن ـش ـط ـت ـه ــا وخ ــدم ــاتـ ـه ــا ذات
العالقة بهذا القطاع.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ــى أن  13جـهــة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت رعـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ــذهـ ـبـ ـي ــة
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ،ي ـت ـق ــدم ـه ــا ال ـب ـن ــك
الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـطـ ـع ــام -ال ـ ــراع ـ ــي
الخيري والـشــريــك -إضــافــة الى
كل من شركة األلـبــان الكويتية
ا ل ــد نـ ـم ــار كـ ـي ــة ( ،)KDDو ع ـســل
العويد ،وشركة مطاحن الدقيق
والـمـخــابــز الـكــويـتـيــة والـشــركــة
الكويتية لــألـبــان (،)KDCOW
وشركة نقل وتجارة المواشي،
وم ـص ـنــع ال ـس ــاي ــر ل ـل ـمــرط ـبــات،
ومـ ـ ــاجـ ـ ــي  -نـ ـسـ ـتـ ـل ــه ،وشـ ــركـ ــة
الكويت للزراعة ،وشركة الماسة
الـ ـف ــري ــدة ،ون ـ ــور األمـ ـ ــل ،وبــاتــل
الـخـيــر ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة ،وبــي
ارغانك.

شارك العديد من الموظفين ببعض
ذكــريــاتـهــم الـتــي ال تنسى على مــدار
رحلتهم مع «يوباك» خالل الحفل.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـ ـح ـ ــدث ،اح ـت ـفــل
مــوظـفــو «ي ــوب ــاك» أيـضــا بــالـجــريــش،
استهالال لقدوم شهر رمضان ،حيث
تبادلوا أطباقهم المحلية مع زمالئهم
في جو اجتماعي مبهج قبل الشهر
الكريم.
وتعليقا على هذه المناسبة ،قالت
عـقـيــل« :ف ـخ ــورة بـمــوظـفــي (ي ــوب ــاك)،
وهذه االحتفالية مجرد تعبير بسيط
عن تقدير الشركة لتفاني فريق العمل
المستمر».

على هامش المؤتمر الدولي للمياه ،واجتماعات
مجلس اإلدارة للمجلس الـعــالـمــي لـلـمـيــاه ،الــذي
أقيم فــي العاصمة اللبنانية (ب ـيــروت) ،تــم تكريم
رجل األعمال الكويتي رشاد الشوا ،و 6شخصيات
عــالـمـيــة وعــربـيــة فــي م ـجــال الـمـيــاه مــن الحكومة
اللبنانية ،ممثلة بوزارة الطاقة والمياه.
وتم تكريم الشوا ،لتأسيسه أول بنك في العالم
لتمويل قطاع المياه لخدمة العالم والوطن العربي،
وهي مبادرة عالمية تستحق التكريم.
وبهذه المناسبة ،أكد الشوا أهمية بنك المياه
في المحافظة على إيجاد الحلول والتمويل لتوفير
المياه للدول المحتاجة والــدول المتقدمة وإدارة
حكيمة لمصادر المياه على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذا البنك سيكون عالمة فارقة في
ً
التاريخ البشري ،ودعم التنمية المستدامة دوليا،
وسيخدم وطنه الكويت والــدول العربية والعالم
أجمع.
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اقتصاد
افتتاح معرض «بيتك للسيارات  »KFH Autoبالشويخ
األكبر واألحدث في الشرق األوسط
ةديرجلا
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بحضور المرزوق والناهض ودبلوماسيين وممثلين عالميين ومحليين لوكالء السيارات

ً
المرزوق متحدثا خالل افتتاح المعرض

نستهدف
دعم االقتصاد
الوطني
وتعزيز
شراكتنا مع
جميع قطاعات
السوق

المرزوق

تقديم
ً
األفضل دائما
لعمالئنا هو
استراتيجيتنا
في العمل
واإلنجاز

الناهض

افتتح بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) م ـعــرضــه ل ـل ـس ـيــارات في
منطقة الشويخ ،بحضور رئيس
مـجـلــس اإلدارة حـمــد ال ـم ــرزوق،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
«بيتك» مازن الناهض ،وعدد كبير
من رؤساء البعثات الدبلوماسية،
ومـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــي وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وم ـ ـصـ ــانـ ــع
ال ـس ـي ــارات الـعــالـمـيــة والـمـحـلـيــة
ورجال األعمال والمسؤولين في
وزارة الداخلية ،وجمع غفير من
المدعوين وال ــزوار واإلعالميين
والمهتمين بمجال السيارات.
ُ
ويعد «معرض بيتك للسيارات
 »KFH Autoاألكبر واألحدث على
مـسـتــوى ال ـشــرق األوسـ ــط ،ويقع
على مساحة  38ألــف متر مربع،
منها صالة عرض مساحتها 17
أل ــف مـتــر مــربــع تتسع ألكـثــر من
 200سيارة.
ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـع ــرض أكـ ـث ــر مــن
 20وكــالــة س ـي ــارات ،و 30عالمة
تجارية ،بين سيارات ودراجــات
بخارية ومائية وقوارب بحرية،
ويمثل مدينة متكاملة تضم كل
ما يتعلق ببيع وشراء السيارات
الجديدة والمستعملة والمركبات
األخ ـ ــرى ،إض ــاف ــة إل ــى مـنـتـجــات
ال ـت ــأج ـي ــر وال ـت ـث ـم ـيــن وخ ــدم ــات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور والـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن ،ويـ ــوجـ ــد
ق ـســم خ ــاص ل ـل ـس ـيــدات ،ويـعـمــل
المبنى بنظام المباني الذكية،
ويضم مواقف لشحن السيارات
الكهربائية.

خطة التنمية

استخدام QR Code
الفتتاح المعرض
نهج تقني يحمل
معاني عديدة

مدينة متكاملة
الخدمات للسيارات
على  38ألف متر مربع

وق ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق ،فـ ــي كـلـمـتــه
بــاف ـت ـتــاح ال ـم ـع ــرض ،إن «بـيـتــك»
يعمل للقيام بدوره في المساهمة
بخطة التنمية «الكويت ،»2035
التي يجب أن يتكامل فيها الدور
الـحـكــومــي مــع الـقـطــاع الـخــاص،
م ـش ـي ــدا ب ـج ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة فــي
اإلعداد والتنفيذ لمراحل الخطة،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـم ـعــرض يــأتــي
ضمن جهود «بيتك» إلحداث نقلة
نوعية في مجال تمويل وتجارة
الـسـيــارات ومنتجاتها ،ويرسخ
موقع الكويت كمركز مهم وكبير
في هــذا المجال ،وكأحد محاور
التنمية االقتصادية.
وأض ــاف أن افتتاح المعرض
وت ـج ـه ـيــزه ع ـلــى أع ـل ــى مـسـتــوى
م ـم ـك ــن مـ ــن ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة والـ ـ ـق ـ ــدرة،
وبـمــا يـتــوافــق مــع أفـضــل وأرق ــى
ال ـم ـق ــاي ـي ــس ال ـع ــال ـم ـي ــة ف ــي ه ــذا
الـمـجــال ،يؤكد رغبة «بيتك» في
الـمـشــاركــة بتحقيق رؤي ــة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ب ــإع ــادة ال ـكــويــت م ــرك ــزا تـجــاريــا
م ـه ـمــا ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة،
واالستفادة من القدرات المادية
وال ـب ـشــريــة ال ـم ـتــوافــرة لتحقيق
ال ـم ـك ــان ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الــائ ـقــة
للكويت على المستويين العالمي
واإلق ـل ـي ـم ــي ،ب ـمــا ي ـخ ــدم جـهــود
ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـط ــوي ــر ،وي ـســاهــم
في تنويع مصادر الدخل وفتح

السفير األميركي يتوسط فريق العالقات العامة واإلعالم

جانب من الجولة

لقطة جماعية
مجاالت جديدة للعمل واإلنتاج.
وشدد المرزوق على أن «بيتك»
ل ــدي ــه خـ ـب ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي م ـجــال
ال ـس ـي ــارات تـصــل إل ــى  40عــامــا،
ي ـض ـع ـهــا الـ ـي ــوم م ــن خ ـ ــال ه ــذا
ال ـم ـعــرض الـمـتـكــامــل ال ـخــدمــات،
والذي ُيعد عالمة مشرفة ومرحلة
مهمة في تاريخ «بيتك» بخدمة
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ،وتـنـشـيــط
حــركــة مبيعات الـتـجــار ،ووكــاء
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ،ودعـ ـ ـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ــوط ـن ــي ،م ــن خـ ــال اسـتـقـطــاب
وكالء السيارات لعرض سياراتهم
بــال ـم ـعــرض ،وال ـم ـش ــارك ــة معهم
في برامج تسويقية وترويجية
ت ـح ـقــق ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـش ـتــركــة،
وتـخــدم عـمــاء «بـيـتــك» ،وترتقي
بقدرات السوق ،وتعزز إمكانيات
التاجر الكويتي.
وأش ـ ــار إل ــى أن أس ـل ــوب عمل
«بيتك» في السوق الكويتي يقوم
على التعاون والشراكة مع أقطاب
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي مــن الــوكــاء
والمنتجين وأصحاب المشاريع
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي مـجــال
االقتصاد الحقيقي ،وتقدم قيمة
مضافة للمجتمع ،وتساهم في
تحقيق المشروع التنموي العام
للدولة.
وأش ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــرزوق بــال ـج ـهــود
ال ـتــي بــذلــت فــي إعـ ــداد وتجهيز
َّ
وحيا كل المخلصين
المعرض،
ال ـعــام ـل ـيــن ال ــذي ــن ق ــدم ــوا أفـضــل
مــا لديهم ،حتى خــرج المشروع

مميزا ومشرفا وعالمة فارقة في
تاريخ القطاع الخاص الكويتي،
حيث «يضع المعرض الكويت في
موقع متقدم على خارطة معارض
ال ـس ـي ــارات ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـعــالــم،
ُ
ويعد نموذجا في مجاله نتوقع
أن ينقله آخرون عن البنك».
وقال« :أطلقنا أخيرا تطبيقات
ح ــدي ـث ــة ع ـب ــر الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
ِّ
تمكن العمالء مــن خــال الموقع
اإللكتروني أو الهاتف الذكي من
اختيار السيارة التي تناسبهم،
واالطالع على الشروط الخاصة
بالتمويل ،و هــي منصة (بيتك)
تحت اسم  ،kfh.com/autoوالتي
ت ـش ـمــل إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـس ـي ــارات،
م ـن ـت ـج ــات الـ ـ ــدراجـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة،
القوارب ُ
والمعدات البحرية».
وك ـش ـف ــت عـ ــن س ـع ــي «ب ـي ـت ــك»
إلن ـشــاء ف ــرع لـلـخــدمــات الرقمية
داخل المعرض قريبا ،بما يعني
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـت ـكــام ـلــة
ل ـل ـع ـم ـي ــل تـ ـح ــت سـ ـق ــف واح ـ ـ ــد،
وت ــوف ـي ــر جـمـيــع أنـ ـ ــواع ال ـح ـلــول
التمويلية للسيارات وغيرها.

تصدر سوق التجزئة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ـج ـمــوعــة «ب ـي ـتــك»،
مازن الناهض ،إن البنك يتصدر
سوق التجزئة ،وحصته السوقية
فـ ــي مـ ـج ــال ت ـم ــوي ــل الـمـسـتـهـلــك
وال ـت ـمــويــل الـمـقـســط ه ــي األكـبــر

ساحة عرض
مساحتها  17ألف
متر مربع تتسع
ألكثر من  200سيارة

مبنى ذكي يوفر
 15خدمة ويستوعب
 20وكالة سيارات
وأكثر من  30عالمة
تجارية

عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،مــا
يــدعــوه للعمل بشكل دائ ــم على
تـ ـع ــزي ــز م ـك ــان ـت ــه وريـ ـ ــادتـ ـ ــه فــي
هــذه الـمـجــاالت ،بحيث ال يمكن
اللحاق به ،ومن هنا كان اإلعداد
والتجهيز الفتتاح المعرض.
وتـ ــابـ ــع« :ك ــان ــت ال ـت ــوج ـه ــات،
ب ـضــرورة أن يـكــون (بـيـتــك) على
أعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـم ـ ـكـ ــن ،وفـ ــق
المعايير والمقاييس العالمية،
ليكون األول على منطقة الشرق
األوسط ،ليس من حيث المساحة،
بــل أيـضــا مــن حـيــث اإلمـكــانـيــات
ووسائل تقديم الخدمة ،إذ ُيعد
المبنى من المباني الذكية التي
تـجـمــع بـيــن عـنــاصــر االس ـتــدامــة
والتقنية الحديثة ،لخدمة العمالء
الذين نحرص دائما على تقديم
األفضل واألحدث واألكثر تطورا
لخدمتهم وتحقيق تطلعاتهم».
ونوه الناهض بأن المعرض،
الذي يملكه «بيتك» ،وأصبح أصال
مــن أصــولــه ،تــم بـنــاؤه وتشغيله
بـمــا يـتـنــاســب مــع اسـتــراتـيـجـيــة
ال ـع ـم ــل الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي تـعـتـمــد
أن يـكــون «بـيـتــك» دائـمــا األفضل
واألكثر تميزا.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ب ـح ـكــم ريـ ــادة
«بـيـتــك» لـلـســوق ،وحـجــم شرائح
ع ـمــائــه ،ال ـت ــي ت ـف ــوق مـنــافـسـيــه
ب ـم ــراح ــل ،ف ــإن ــه ي ـجــب أن يـكــون
ال ـن ـم ــوذج ال ـ ــذي ي ـف ـتــح ال ـطــريــق
لـ ــآخـ ــريـ ــن ،وتـ ـ ـك ـ ــون إنـ ـج ــازات ــه
هـ ـ ـ ــي األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ع ـل ــى

مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
بالكويت والمنطقة ،وأن يضع
كــل إمـكــانـيــاتــه وق ــدرات ــه لخدمة
ع ـ ـمـ ــائـ ــه بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل،
وبأعلى المعايير لجودة الخدمة
وتميزها.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـن ــاه ــض« :ت ـل ـعــب
الـمـبــانــي الــذك ـيــة دورا أســاسـيــا
ف ــي ع ــوام ــل االس ـت ــدام ــة الـثــاثــة؛
اإلنـ ـس ــان وال ـب ـي ـئــة واالق ـت ـص ــاد،
والـ ـمـ ـبـ ـن ــى ال ـ ــذك ـ ــي دي ـن ــام ـي ـك ــي
وس ـ ــري ـ ــع االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ،ويـ ـق ــدم
ل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــه الـ ــراحـ ــة واألداء
ال ـج ـيــد بـتـكـلـفــة أق ـ ــل ،وي ـح ــد من
اآلثار البيئية ،لكن الذكاء األكبر
كــان فــي نـجــاح (بـيـتــك) بتجميع
كل عناصر العملية البيعية في
مـكــان واح ــد؛ الـبــائــع والمشتري
وم ـص ــدر ال ـت ـمــويــل ،إض ــاف ــة إلــى
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـب ـيــع
والشراء للسيارات التي تقدمها
الجهات الرسمية ،مثل :المرور
والتأمين».
وتـ ــابـ ــع« :ج ـع ـل ـنــا م ــن عـمـلـيــة
الشراء متعة ،وسهلنا اإلجراءات
على عمالئنا ،وقدمنا الخدمة،
بـجـمـيــع مــراح ـل ـهــا ،ت ـحــت سقف
واح ــد .العميل يمكنه أن يختار
ال ـس ـيــارة ال ـتــي يــريــدهــا ،وينجز
المعاملة كــامـلــة ،وقــد يتسلمها
من مكان واحــد ،ما يعني توفير
الــوقــت وال ـج ـهــد ،واالن ـت ـقــال إلــى
مستوى غير مسبوق في تقديم
الخدمة لعمالئنا بأفضل السبل
والـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـحــدي ـثــة
والسريعة».
وأع ـ ــرب ال ـن ــاه ــض ع ــن ثـقـتــه،
ب ــأن الـمـعــرض سيجعل «بـيـتــك»
الوجهة األولى للعمالء الختيار
السيارة المناسبة ،واالطالع على
تـشـكـيـلــة واس ـع ــة م ــن ال ـس ـيــارات
وال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وخ ـ ــدم ـ ــات ت ـمــويــل
السيارات ،وغيرها ،وسيعزز من
مكانته وريادته في سوق خدمات
المستهلك.

افتتاح تقني بامتياز
اختار «بيتك» أن يكون افتتاح
معرضه مختلفا ،مهيبا ،وجديدا،
يليق بمستوى المعرض ومكانة
«ب ـي ـت ــك» ،وي ـع ـ ِّـب ــر ع ــن تــوجـهــاتــه
نحو التكنولوجيا ،بطريقة غير
تقليدية تــؤكــد الــرؤيــة الجديدة
والتوجه التقني.
وب ــأسـ ـل ــوب عـ ـص ــري ح ــدي ــث،
ضغط المرزوق على «،»QR Code
رم ــز تـعــريـفــي فــي هــاتـفــه الــذكــي،
ف ـف ـتــح ال ـم ـع ــرض أبـ ــوابـ ــه ،وســط
تصفيق الحاضرين ،وإعجابهم
بهذا األسلوب الجديد الذي ينفذ
ف ــي ال ـكــويــت ألول مـ ــرة ،ويـحـمــل
ِّ
ويعبر عن نهج
أكثر من معنى،
متواصل نحو تقنية بال حدود.

إشادة بـ «الداخلية»
معرض «بيتك» للسيارات

خ ــال الـجــولــة التفقدية التي
ق ـ ــام ب ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــرزوق وال ـن ــاه ــض

وال ـض ـي ــوف ،ك ــان ــت ه ـن ــاك وقـفــة
م ــع مـكـتــب إدارة الـ ـم ــرور داخ ــل
المعرض ،والــذي يقدم خدماته؛
م ــن اس ـت ـخ ــراج دف ـت ــر ،وتـحــويــل
ملكية وغيرها للعمالء.
وأشاد المرزوق بدور وخدمات
وزارة الــداخـلـيــة وإدارة الـمــرور،
منوها بالتطور التقني الكبير
الــذي تشهده منظومة الخدمات
التي تقدمها الوزارة.
ونوه بأن وجود مكتب للمرور
داخل المعرض يوفر على العمالء
ال ـج ـهــد والـ ــوقـ ــت ،وي ـم ـثــل عــامــل
دعــم ومـســانــدة لجهود االرتـقــاء
بمستوى الخدمة ،مثمنا في هذا
المجال التعاون المشترك القائم
ب ـي ــن «ب ـي ـت ــك» و»ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» فــي
العديد من الفعاليات واألنشطة
والحمالت التي تستهدف خدمة
ال ـم ـج ـت ـمــع وراح ـ ـ ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين.

صديق للبيئة
مـ ـع ــرض «ب ـي ـت ــك ل ـل ـس ـي ــارات»
ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة ،مـصـمــم بشكل
ه ـنــدســي يـتـفــق م ــع االس ـت ـخــدام
األم ـثــل ل ـم ــوارد ال ـطــاقــة ،ويــرشــد
استهالكها ،من خالل  12تطبيقا،
مـنـهــا وح ـ ــدات إض ـ ــاءة بــالـطــاقــة
الشمسية توفر نحو  20في المئة
من الطاقة المستخدمة ،إضافة
إلـ ــى مــوق ـفــي ل ـش ـحــن ال ـس ـي ــارات
الكهربائية ،واإلضاءة ،من خالل
وج ـ ــود األشـ ـخ ــاص ف ــي ال ـم ـكــان
فـ ـق ــط ،وزجـ ـ ـ ــاج م ــان ــع ل ـل ـح ــرارة
مستقطب ل ــإض ــاء ة ،إض ــاء ة ال
دي توفر الطاقة وتمنع الحرارة،
استخدام براسول في التشطيبات
وف ـ ـ ــر  600ط ـ ــن حـ ـم ــول ــة وض ــد
الـحــرارة والغبار ،األرضـيــات من
م ـ ــواد ُمـ ـع ــاد اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،غــاز
التكييف صــد يــق للبيئة ،يمكن
تخزين  3سـيــارات بشكل رأســي
(تـخــزيــن ع ـمــودي) فــي ال ـســرداب
عند الحاجة ،وأمور فنية وتقنية
أخرى عديدة.

المباني الذكية
عال
المباني الذكية ذات أداء ٍ
من حيث أنظمة البناء والخدمات،
مثل :الراحة والتدفئة والتهوية
وتكييف الهواء واإلضاءة وشبكة
األسالك وأنظمة التحكم واألتمتة
والـصــوت والـبـيــانــات واالتـصــال
بــالـفـيــديــو وال ـســامــة والـحــريــق
واألمن.
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،الـمـبــانــي
الــذك ـيــة ف ـعــالــة ،م ــن حـيــث هيكل
وإدارة ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ،مـ ـ ــع م ـ ــرا ع ـ ــاة
اس ـت ـخ ــدام ال ـم ـســاحــة وال ـمــرونــة
والتجهيزات والصيانة والطاقة
مبان
والعمل بفاعلية ،وكذلك هي
ٍ
م ـ ــزودة بـشـبـكــة اتـ ـص ــاالت ذكـيــة
وأنظمة توليد تستخدم مصادر
ل ـل ـطــاقــة ال ـم ـت ـج ــددة ع ــن طــريــق
الـتـقـنـيــات الـمـبـتـكــرة (الـتـخــزيــن
والـ ـتـ ـحـ ـك ــم) ،وت ـت ـم ـت ــع ب ــال ـق ــدرة

جانب من الحضور

economy@aljarida●com

المرزوق« :بيتك» يساهم في خطة التنمية
الرؤية السامية
وتحقيق
»2035
«الكويت
ً
ً
ً
بإعادة البالد مركزا تجاريا مرموقا

الناهض :البنك يتصدر سوق
التجزئةً ...والمعرض سيعزز
ريادته محليا

معرض «بيتك للسيارات  »KFH Autoرؤية جديدة لخبرة طويلة
األول في الكويت
بالمفهوم الشامل
للمباني الذكية
المتعددة اإلمكانات
والصديقة للبيئة

مازن الناهض وحمد المرزوق
والمالء مة ،من أجــل التحديثات
المستقبلية.

إشادة دبلوماسية

المعرض الوحيد
الذي يوفر مواقف
لشحن السيارات
الكهربائية

أش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي
بالكويت لــورانــس ر .سيلفرمان
خـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
ال ـم ـع ــرض ،بــال ـم ـس ـتــوى ال ـعــالــي
من التجهيزات والدرجة الرفيعة
م ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـت ــي تـجـعــل
الـمـعــرض متميزا وفــريــدا وغير
مسبوق على مستوى المنطقة.
وأع ـ ــرب الـسـفـيــر ع ــن إعـجــابــه
ال ـشــديــد بـفـكــرة ال ـم ـعــرض ،الـتــي
تـتـيــح لـلـعـمــاء أنـ ــواع الـسـيــارات
المختلفة والمتنوعة ،مــن حيث
الحجم واإلمكانيات والسعر تحت
سقف واحد ،وقال إن ذلك أسلوب
يحفز نـحــو مــزيــد مــن المنافسة

ال ـتــي تـصــب ف ــي خــدمــة الـعـمـيــل،
وكذلك ينمي لدى العمالء القدرة
على اتخاذ القرار السليم للشراء،
بعد االط ــاع والـمـقــارنــة على ما
يحتويه الـمـعــرض مــن سـيــارات،
والـ ـت ــي ت ـم ـثــل س ـ ــوق ال ـس ـي ــارات
بشكل عام ،أي أن الزائر للمعرض
تـتـكــون لــديــه ف ـكــرة مـتـكــامـلــة عن
آخر وأحــدث العروض في مجال
السيارات ،من خالل زيارة واحدة
وفي مكان واحد.

مسابقات وجوائز
بمناسبة افتتاح المعرض ،تم
تخصيص جوائز تصل قيمتها
إل ــى  10آالف ديـ ـن ــار ،وال ـجــوائــز
عـبــارة عــن سـيــارة ،وســوبــر جت،
و 10ف ــائ ــزي ــن ب ـع ـش ــري ــن غ ــرام ــا
م ــن ذهـ ــب «ب ـي ـت ــك» ،ك ـمــا أجــريــت

مسابقة على األلعاب اإللكترونية
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـج ــال الـ ـسـ ـي ــارات
(سـ ـب ــاق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات) ،وهـ ـن ــاك 3
جوائز عبارة عن هواتف آيفون
للفائزين.

المعرض في أرقام

حضور لـ "الداخلية"

 600موقف للسيارات
ومكتب لخدمات
المرور ومركز
للخدمات التمويلية

•  38أ لـ ـ ـ ـ ــف قـ ـ ـ ـ ـ ــدم ،ا لـ ـمـ ـس ــا ح ــة
اإلجمالية.
•  17أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع م ـســاحــة
ساحة العرض.
•  20وكالة سيارات.
•  30عالمة تجارية للمركبات.
ً
•  15موقفا للمعاقين.
•  600موقف للسيارات.
• م ــوقـ ـف ــان ل ـش ـح ــن الـ ـسـ ـي ــارات
الكهربائية.
•  200سيارة للعرض.
• مكتب لخدمات المرور.
ً
ً
ومساء.
• فترتان للعمل صباحا
•  15خدمة للعمالء أبرزها تمويل
وسـ ـ ـي ـ ــارات وم ــركـ ـب ــات وتــأج ـيــر
وت ـث ـم ـي ــن وخ ـ ــدم ـ ــات ل ـل ـس ـي ــدات
وغيرها.
• المعرض هو الرابع في سلسلة
م ـ ـ ـعـ ـ ــارض «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ــري
والضجيج واألحمدي.

ال ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـم ـه ـم ــة ال ــواسـ ـع ــة
االنـ ـتـ ـش ــار ،ب ـمــا يـ ـق ــارب م ــن 80
م ــودي ــا م ــن أن ـ ـ ــواع ال ـس ـي ــارات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ب ــأقـ ـس ــاط ش ـهــريــة
منافسة.
 -٦خدمات السيدات :توفير
مجموعة مــن الحلول والمزايا
التمويلية لشريحة ا لـسـيــدات،
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــع وشـ ـ ـ ـ ــراء
السيارات الجديدة والمستعملة
واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة
والكهربائية واألث ــاث والـمــواد
واألعمال اإلنشائية.
 -٧خــدمــة تمويل الـسـيــارات
من المكاتب التجارية واألفراد،
بـجـمـيــع أن ــواع ـه ــا وأح ـجــام ـهــا،
س ـ ـ ــواء ك ــان ــت هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــارات
جديدة أو مستعملة.
 -٨خدمة تمويل قطع غيار
السيارات واإلكسسوارات.

 -٩خــدمــة بـيــع األمــانــة لبيع
سيارات العمالء المستعملة من
خالل المعرض.

قصة نجاح
قبل أربعين عاما سعى «بيتك»
إلـ ـ ــى دخـ ـ ـ ــول سـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات،
وأبــرم صفقة شــراء  1000سيارة
بيعت جميعها في وقت قياسي،
م ـ ــا جـ ـع ــل األن ـ ـ ـظـ ـ ــار تـ ـتـ ـج ــه إل ــى
ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــوق ،فـ ــواصـ ــل «ب ـي ـت ــك»
محاوالته وصفقاته ،ثم وجد أنه
من المناسب أن يكون له معرض
مستقل يقدم فيه خدمات تمويل
السيارات لعمالئه الراغبين في
ذلــك .وقد كان المعرض السابق،
ال ـم ـس ـت ــأج ــر ف ــي الـ ـش ــوي ــخ ،أح ــد
الـحـلــول لتحقيق ال ـهــدف ،ثــم ما
لبث أن تطور إلى مفهوم معرض

الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال إت ــاح ــة
الفرصة لوكالء السيارات لعرض
منتجاتهم من السيارات الجديدة
في معرض «بيتك» ،وبذلك يكون
اسـ ـتـ ـط ــاع جـ ـم ــع ك ـ ـبـ ــار الـ ــوكـ ــاء
وخدمات تمويل السيارات تحت
سقف واحد.
وقد لقي هذا األسلوب الجديد
ارتياحا من العمالء ،حيث يوفر
عـلـيـهــم ال ــوق ــت وال ـج ـهــد ،ويتيح
فرص المقارنة بين أنواع متعددة
مـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،عـ ـل ــى اخـ ـت ــاف
مزاياها وأسعارها .وخــال هذه
الفترة كــان العمل يمضي لبناء
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـخ ــاص
ب ــ»ب ـي ـتــك» ،ال ــذي تــم افـتـتــاحــه في
الـشــويــخ ،ويـبـعــد خـطــوات قليلة
عن المعرض السابق.

«بيتك  -البحرين»
حينما أراد «بيتك -البحرين»
دخــول مجال تمويل بيع وشــراء
ال ـس ـي ــارات ف ــي ال ـب ـحــريــن ،كــانــت
ت ـج ــرب ــة م ـع ــرض «ب ـي ـت ــك» أم ــام ــه
جاهزة ومحددة الخطوات ،ومن
ه ـن ــا س ـع ــى ال ـب ـن ــك إل ـ ــى تـطـبـيــق
نفس الفكرة ،مستعينا بخبرات
وتـ ـ ـج ـ ــارب «بـ ـيـ ـت ــك» ،وفـ ـ ــي إطـ ــار
التعاون والتنسيق بين وحدات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـ ـ ــان لـ ـمـ ـس ــؤول ــي
«ب ـي ـت ــك» دور بـ ـ ــارز ف ــي اإلعـ ـ ــداد
والتجهيز لمعرض سيارات «بيتك
ال ـب ـحــريــن» ،ال ــذي ي ـقــدم خــدمــاتــه
ل ـع ـمــائــه ح ــال ـي ــا ب ـن ـفــس الـنـمــط
واألسلوب.

المعرض يتميز
بإمكانية التخزين
من الخدمات التي يقدمها المعرض العمودي المتعدد
الطوابق للسيارات

السفير األميركي خالل جولته داخل المعرض

حانب من الجولة

 -1بيع سيارات الوكالء لنحو
 20وكالة سيارات كبرى.
 -٢بيع السيارات المستعملة
المكفولة ،والتي حظيت بصيانة
دورية لدى الوكالء.
 -٣ب ـيــع الـ ــدراجـ ــات ال ـنــاريــة
والدراجات المائية الجت سكي
والطراد والمعدات البحرية.
 -٤خدمة «تمويل السيارات
واالسـتــام بالخارج» في مصر
واألردن وأ م ـ ـي ـ ــر ك ـ ــا ،و ق ــر يـ ـب ــا
تركيا ،تمكن العمالء من اقتناء
السيارات التي تناسبهم ،سواء
ك ــان ــت جـ ــديـ ــدة أو مـسـتـعـمـلــة،
وت ـس ـل ـم ـه ــا فـ ــي أي مـ ــن الـ ـ ــدول
ال ـثــاث ،بالتعاون مــع مــورديــن
معتمدين في الكويت ،وبشروط
ميسرة ومزايا تمويلية مناسبة.
 -٥خدمة التأجير التشغيلي
والتمويلي للسيارات ،لألفراد
والـشــركــات ،حيث يوفر «بيتك»
تشكيلة وا س ـعــة تـشـمــل معظم

دربك أخضر

جانب من الجولة

يجمع عناصر
العملية البيعية
في مكان واحد
ً
توفيرا لوقت العمالء
وجهدهم

ً
الناهض متفقدا المعروضات

جناح السيارات الكالسيكية

٢٠
اقتصاد
يكرم عادل الماجد في دورته الـ 27
العربي
االقتصاد
منتدى
ً
ةديرجلا

•
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بحضور رئيسي الوزراء اللبناني والمصري تقديرا لجهوده في القطاع المصرفي الكويتي والعربي
ك ــرم منتدى االقـتـصــاد الـعــربــي فــي دورت ــه
الـ ـ  27رئـيــس ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت نائب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لبنك
بــوب ـيــان ع ــادل ال ـمــاجــد ،إلسـهــامــاتــه الكبيرة
والـمـمـيــزة ط ــوال  3عـقــود قـضــاهــا فــي العمل
المصرفي.
وتــم تكريم الـمــاجــد ،فــي الحفل ال ــذي اقيم
ضمن فعاليات المنتدى بحضور كل من رئيس
الوزراء اللبناني سعد الحريري ،ورئيس الوزراء
المصري مصطفى مــدبــولــي ،وعــدد كبير من
الوزراء والمصرفيين والمسؤولين العرب.
ً
وجاء التكريم تقديرا للماجد على ما قدمه
للقطاع المصرفي الكويتي على مدار أكثر 35
عاما قضاها في بنك الكويت الوطني وبنك

بوبيان ،إلــى جانب دوره في اتحاد مصارف
الـكــويــت حـتــى وصــولــه ال ــى منصب الرئيس
حاليا ،حيث يعتبر أحد المساهمين في تطور
الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة عـلــى مـسـتــوى الكويت
والمنطقة .وتمثل مرحلة الماجد مع «بوبيان»
قصة نجاح تحول معها البنك من الخسارة إلى
الربحية ،في حين تضاعفت عدة مرات حصصه
السوقية في مختلف القطاعات ،وأصبح البنك
ً
يـمـثــل ال ـخ ـيــار األك ـث ــر تـفـضـيــا بـيــن الـشـبــاب
الكويتيين إلى جانب تفوقه في مجال الخدمات
الـمـصــرفـيــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة .وش ـك ــر الـمــاجــد
القائمين على تنظيم المنتدى الختياره كأحد
الشخصيات الـمــؤثــرة فــي الـقـطــاع المصرفي
ً
الكويتي والعربي ،مؤكدا ان هذا التكريم هو

«المتحد» ينظم مسابقة للقرآن الكريم
كعادته السنوية ،وفي إطار
ب ــرن ــام ـج ــه االج ـت ـم ــاع ــي لـشـهــر
رمـ ـض ــان ،يـنـظــم ال ـب ـنــك األه ـلــي
ال ـم ـت ـح ــد م ـســاب ـق ـتــه ال ـس ـنــويــة
فــي حفظ ال ـقــرآن الـكــريــم ،حيث
ت ـضــم ال ـم ـســاب ـقــة هـ ــذا ال ـع ــام 6
ف ـئ ــات م ــن ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن :فئتا
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن (ذك ـ ـ ـ ـ ــور وإن ـ ـ ـ ــاث)
وسـيـكــون االخ ـت ـبــار فــي ســورة
«الـ ـ ـص ـ ــف» ،وفـ ـئ ــة األط ـ ـفـ ــال مــن
أب ـن ــاء الـمــوظـفـيــن والـمــوظـفــات
للمرحلة الـعـمــريــة بـيــن  5و14
ً
عاما ،حيث سيتم اختبارهم في
سورة الفجر ،وأبناء الموظفين
والموظفات للمرحلة العمرية
بـ ـي ــن  14و 18عـ ــا مـ ــا و س ـي ـت ــم
اختبارهم في سورة نوح.
وإضــافــة لما سبق ستشمل
المسابقة فئة عامة من األطفال
الــذيــن تـتــراوح أعـمــارهــم بين 5
و 12عاما ،وستكون المنافسة
في الجزء ال ــ ،29وفئة عامة من
الشباب الذين تتراوح أعمارهم
ب ـي ــن  13و 18عـ ــا مـ ــا ،وا ل ــذ ي ــن

يتنافسون فــي الـجــزء ال ــ 27من
القرآن الكريم.
وتـشـمــل المسابقة أيـضــا فئة
عامة مــن األطـفــال الــذيــن تتراوح
أ ع ـ ـمـ ــار هـ ــم بـ ـي ــن  5و 12ع ــا م ــا،
وس ـت ـكــون الـمـنــافـســة ف ــي ال ـجــزء
ال ـ ـ ــ ،29وف ـئ ــة ع ــام ــة م ــن ال ـش ـبــاب
الــذيــن تـتــراوح أعـمــارهــم بين 13
و 18ع ــام ــا ،وال ــذي ــن يـتـنــافـســون
في الجزء الـ ،27وتم رصد جوائز
قيمة للفائزين في هذه المسابقة.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال رئـيــس
إدارة التدقيق الشرعي الداخلي
بالبنك األ هـلــي المتحد عبدالله
الشعيب ،في بيان صحافي« ،تأتي
ه ــذه المسابقة فــي إط ــار حــرص
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ت ـش ـج ـيــع مــوظ ـف ـيــه
وأبنائهم وأبناء المسلمين بوجه
عـ ــام ع ـلــى ح ـفــظ وتـ ـ ــاوة ال ـق ــرآن
الـكــريــم وفـهــم الـمـعــانــي السامية
التي يزخر بها كتاب الله تعالى،
والشـ ـ ــك ف ــي أن أفـ ـض ــل األوقـ ـ ــات
لحفظ الـقــرآن وتــاوتــه هــو شهر
رمضان الكريم ،فهو شهر القرآن

عبدالله الشعيب

الــذي يمأل قلوب المؤمنين حبا
وطمأنينة بالطاعات والعبادات
ويزكي نفوسهم».
وأض ـ ــاف ال ـش ـع ـيــب« :ان ـن ــا في
البنك األهلي المتحد حريصون
دائـ ـم ــا ع ـل ــى إش ـ ـ ــراك الـمــوظـفـيــن
وعائالتهم في مثل هذه األنشطة
الدينية واالجتماعية الهادفة في
شهر رمضان من كل عام.

بمثابة تكريم للقطاع المصرفي الكويتي ،الذي
خطا خـطــوات مهمة ومــؤثــرة خــال السنوات
االخيرة .وأضاف الماجد «بعد مسيرة ممتدة
فــي خــدمــة ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي الـكــويـتــي أجــد
نفسي ممتنا لجميع من عملت معهم سواء من
اكتسبت منهم خبراتي المصرفية ،او زمالئي
الذين كان لي الشرف التعاون معهم يوما بيوم
من أجل تطوير هذا القطاع المهم» .يذكر أن
اعمال منتدى االقتصاد العربي في دورتــه الـ
 27انطلقت في بيروت بحضور ومشاركة أكثر
من  600مشارك من ضمنهم وزراء ومحافظو
م ـص ــارف مــركــزيــة وش ـخ ـص ـيــات ق ـيــاديــة في
الشركات والمصارف من جميع الدول العربية،
الى جانب العديد من الدول األخرى.

جانب من التكريم

«الوطني» يطلق حملته الصيفية لعام 2019
أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
حملته الصيفية ا لـسـنــو يــة لعام
 2019والتي تشمل مكافأة عمالئه
عند استخدام بطاقات «الوطني»
داخل الكويت وخارجها ،وتتضمن
ً
الحملة ه ــذا ال ـعــام فــرصــا كبيرة
ل ـل ـع ـم ــاء مـ ــع إم ـ ـكـ ــان اس ـت ــرج ــاع
ً
حتى  15في المئة نقدا من قيمة
مشترياتهم عند استخدام بطاقات
«الوطني» االئتمانية طــوال فترة
الحملة ،والتي انطلقت في األول
من مايو الجاري ،وتستمر حتى
ً
 15سبتمبر الـمـقـبــل ،ف ـضــا عن
فــرصــة الــدخ ــول فــي سـحــب لربح
قيمة المشتريات لمدة عام.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص «الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ع ـلــى
م ـك ــاف ــأة ع ـمــائــه وت ـق ــدي ــم أفـضــل
الـخــدمــات لـهــم ،وذل ــك إل ــى جانب
تقديم أكبر السحوبات والحمالت
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تـتـمــاشــى مع
اه ـت ـم ــام ــات الـ ـعـ ـم ــاء ،وف ـ ــي ذل ــك
اإلط ـ ــار أط ـلــق «ال ــوط ـن ــي» أضـخــم
الحمالت الصيفية في الكويت هذا

العام ،والتي تتضمن العديد من
المكافآت والسحوبات المتنوعة.
وت ـت ـم ـي ــز ال ـح ـم ـل ــة ال ـص ـي ـف ـيــة
لالسترجاع النقدي هذا العام عن
الـسـنــوات السابقة ،بحيث تمنح
ال ـع ـم ــاء ال ـحــال ـي ـيــن م ــن حــامـلــي
بطاقات الوطني االئتمانية ،إمكان
ً
الحصول تلقائيا على استرجاع
ن ـق ــدي ي ـص ــل إلـ ــى  5بــال ـم ـئــة في
محالت السوق الحرة ،وذلك عند
استخدام بطاقاتهم االئتمانية.
كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء تـغـيـيــر
ً
جهة االسترجاع النقدي شهريا،
واختيار الجهة المفضلة لديهم
عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي 15 :بالمئة
لسداد فواتير الهاتف 10 ،بالمئة
ل ـتــأج ـيــر الـ ـسـ ـي ــارات 10 ،بــالـمـئــة
لشراء الساعات أو المجوهرات5 ،
بالمئة لمحالت السوق الحرة5 ،
بالمئة للمطاعم 5 ،بالمئة لشركات
الطيران 3 ،بالمئة للفنادق ،أو 3
بالمئة لمحالت المالبس.
ً
وتتضمن الحملة أيضا فرصة

ال ــدخ ــول ف ــي سـحــب ل ــإع ــان عن
 10رابـحـيــن فــي اس ـتــرجــاع قيمة
م ـش ـتــريــات ـهــم ل ـم ــدة س ـنــة وبـحــد
ً
أق ـصــى  500دي ـن ــار ش ـهــريــا عند
استخدام بطاقات الوطني.
وبهذه المناسبة ،أعلنت رئيسة
مجموعة المنتجات والتسويق
في «الوطني» هنادي خزعل قائلة:
«نـطـلــق ال ـيــوم حملتنا الصيفية
لـ ـع ــام  2019ف ــي إط ـ ــار حــرصـنــا
على مكافأة عمالئنا بالحصول
على اسـتــرجــاع نـقــدي على قيمة
م ـش ـتــريــات ـهــم ،ف ــي ح ـي ــن أضـفـنــا
هذا العام ميزة جديدة تتمثل في
حرية اختيارهم لجهة االسترجاع
النقدي» .وأضافت خزعل« :نحرص
ً
دوم ـ ــا ف ــي بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
عـلــى مـعــرفــة اهـتـمــامــات الـعـمــاء
ولهذا تأتي الحمالت والعروض
ال ـ ـتـ ــي ن ـط ـل ـق ـه ــا م ـت ـم ــاش ـي ــة مــع
تـطـلـعــاتـهــم ،وم ــن ه ــذا المنطلق
خصصنا الحملة الصيفية لهذا
العام لالسترجاع النقدي ،وكذلك

مـضــاعـفــة ال ـم ـكــافــأة لـلـعـمــاء من
خــال السحب المخصص ضمن
الحملة ذاتها».
وأك ــدت أن بـطــاقــات «الــوطـنــي»
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــدم الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى مــع
أسلوب حياة العمالء ،كما تمنحهم
العديد مــن المميزات الـتــي توفر
لهم الرفاهية والراحة إلى جانب
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــزاي ــا الـمـتـعـلـقــة
بالمدفوعات والمشتريات.
أمـ ـ ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـس ـحــب
ف ــي نـهــايــة الـحـمـلــة ،ف ــإن الـعـمــاء
ي ـح ـص ـلــون ع ـلــى ف ــرص ــة لــدخــول
السحب مع كل دينار يتم إنفاقه
داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ع ـن ــد اس ـت ـخ ــدام
البطاقات االئتمانية أو البطاقات
مسبقة الدفع ،كما تتضاعف عدد
الفرص لتصل إلى فرصتين عند
اس ـت ـخــدام ال ـب ـطــاقــات المشمولة
فــي الـحـمـلــة خ ــال شـهــر رمـضــان
المبارك.
وك ــذل ــك ت ـ ــزداد ف ــرص الــدخــول

هنادي خزعل

ف ــي ال ـس ـح ــب إل ـ ــى  3ف ـ ــرص عـنــد
استخدام البطاقة االئتمانية ،أو
البطاقة مسبقة الدفع ،وبطاقات
السحب اآللــي خــارج الكويت ،في
ح ـي ــن ت ـت ـضــاعــف الـ ـف ــرص خ ــال
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،وتـصــل
إلى  6فرص في حالة استخدامها
خارج الكويت.

«التجاري» يزور مرضى مستشفى الرازي بمناسبة حلول رمضان
نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري
الـكــويـتــي زي ــارة لـمــرضــى ن ــزالء مستشفى ال ــرازي،
لالحتفال معهم بمناسبة حلول شهر رمضان ،وذلك
ضمن الفعاليات االجتماعية والخيرية واإلنسانية
التي يحرص البنك على ترتيبها مع قــدوم الشهر
ال ـف ـض ـيــل .وت ــأت ــي ه ــذه ال ــزي ــارة ف ــي إطـ ــار اهـتـمــام
البنك الــدائــم ومشاركته المستمرة في النشاطات
االجتماعية واإلنسانية ،وتعبيرا عن روح التكاتف
والـتــاحــم مــع شــرائــح المجتمع كــافــة فــي مختلف
المناسبات .وفــي هــذا اإلط ــار ،أكــدت نائبة المدير
الـعــام– قطاع الـتــواصــل المؤسسي فــي «الـتـجــاري»
أماني الورع ،حرص البنك على المشاركة المستمرة
في النشاطات االجتماعية واإلنسانية التي تخدم
أفراد المجتمع كافة.

وتــاب ـعــت« :اسـتـهــل فــريــق ال ـتــواصــل المؤسسي
بالبنك الـبــرنــامــج االجـتـمــاعــي الــرمـضــانــي بــزيــارة
الـمــرضــى ن ــزالء مستشفى ال ــرزاي الــذيــن أجبرتهم
ظــروفـهــم الصحية مــازمــة األس ـ ّـرة الـبـيـضــاء .هــذه
ال ــزي ــارة هــدفــت إل ــى إدخ ــال الـبـهـجــة وال ـس ــرور إلــى
ن ـفــوس ال ـمــرضــى م ــع ق ــدوم شـهــر رم ـض ــان ،ورس ــم
البسمة على وجوههم ،وبث العزيمة في نفوسهم»،
مـبـيـنــة أن ف ــري ــق ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي اسـتـشـعــر
ولمس مشاعر الفرحة والسعادة التي ارتسمت على
وجوه المرضى .وفي ختام الزيارة ،تقدمت د .منى
عبدالصمد ،مديرة مستشفى الرازي ،والكادر الطبي
واإلداري وأهالي المرضى بالشكر إلدارة البنك على
هــذه الـمـبــادرة ،الـتــي أدخـلــت البهجة وال ـســرور في
نفوس المرضى.

جانب من الزيارة

« زين» ّ
تزود The House Hotel & The
 Gathering Mallبأحدث الحلول التكنولوجية
المرزوق :ملتزمون بدفع عجلة ّ
التحول الرقمي في الكويت

أعلنت شركة «زي ــن» توقيعها
اتفاقية شــراكــة مــع شــركــة الرغد
والمنار العقارية ،لتزويد أحدث
ال ـح ـل ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ــذك ــي
لـمـشــروع & The House Hotel
 The Gathering Mallا لـ ُـم ـقــرر
اف ـت ـت ــاح ــه ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـي ــران
بحلول العام .2020
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أن ت ــوقـ ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة
الـ ـش ــراك ــة  -ال ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي مـقــر
الشركة الرئيسي بالشويخ  -قد
ش ـه ــد حـ ـض ــور ك ــل م ــن الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــأعـ ـم ــال وال ـح ـل ــول
فــي زيــن الـكــويــت حمد ال ـمــرزوق،
والـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـمـبـيـعــات
ال ـه ـي ـئ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي زي ــن
الكويت باسمة العنزي ،والمدير
ال ـ ـعـ ــام والـ ـم ــال ــك ل ـش ــرك ــة ال ــرغ ــد
والمنار العقارية نزار القرطاس،
ومـمـثــل شــركــة كـيــرتــن الـعــالـمـيــة
جـ ـ ــورج ف ـي ــرن ــان ــدي ــز ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى مـســؤولــي قـطــاعــات األعـمــال
من الشركتين .وبينت «زيــن» أن
م ـش ــروع & Theّ House Hotel
ُ
 The Gathering Mallالذي تنفذه
شــركــة ال ــرغ ــد وال ـم ـنــار الـعـقــاريــة
عبارة عن مشروع عقاري ضخم
مـ ــن الـ ـ ُـم ـ ـقـ ــرر اف ـت ـت ــاح ــه فـ ــي ع ــام
 2020بمنطقة ال ـخ ـيــران ،ويضم
ً
ً
ً
م ـجـ ّـم ـعــا ت ـج ــاري ــا وف ـن ــدق ــا ب ـ ـ 18
ً
ً
طابقا تابعا لمجموعة ذا هاوس
هــوتـيــل الـعــالـمـيــة ،حـيــث ستقوم
زي ــن ب ـتــزويــد ال ـم ـشــروع بــأحــدث
ال ـح ـل ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة الــذك ـيــة
ذات المواصفات العالمية ،والتي
ُ ّ
ســتـغــطــي ُمـخـتـلــف االحـتـيــاجــات
األساسية من أنظمة االتصاالت
الــداخ ـل ـيــة والـشـبـكــة ذات الجهد
ال ـ ُـم ـن ـخ ـف ــض وش ـب ـك ــة ال ـ ـ ـ Wi-Fi
وحـ ـل ــول ال ـش ـب ـك ــات ال ـكـهــربــائـيــة
وغيرها الكثير.

جولة مع مريضة في المستشقى

«:»brandatt
عروض حصرية
بمناسبة «رمضان»

جواهر العتيبي

المرزوق والعنزي يتوسطان القرطاس وفيرنانديز خالل توقيع االتفاقية
وف ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــه عـ ـل ــى ت ــوق ـي ــع
ّ
«يسرنا
االتفاقية ،قــال الـمــرزوق:
ال ـيــوم تــوقـيــع ه ــذه االتـفــاقـيــة مع
شــركــة الــرغــد والـمـنــار الـعـقــاريــة،
ً
والتي تعكس حتما التزامنا بدفع
ّ
التحول الرقمي في الكويت
عجلة
ُ
مــن خــال المساهمة فــي تطوير
قـطــاع األع ـم ــال ،وذل ــك عــن طريق
تـمـكـيـنـنــا ل ـح ـيــاة ذك ـيــة ولـقـطــاع
أع ـمــال ذي ك ـفــاء ة عــالـيــة ،فنحن
ً
ً
نعتبر أنفسنا شريكا فـ ّـعــاال في
صنع مستقبل الحياة الذكية في
الكويت ،وذلك بصفة زين إحدى
أكبر مـ ّ
ـزودي االتصاالت الرقمية
المتكاملة على مستوى المنطقة».
وأض ــاف ال ـمــرزوق« :لقد بــدأت
رحلة زيــن نحو التحول الرقمي
ُم ـنــذ ف ـت ــرة ،وك ــان ــت أول ثـمــارهــا
م ـشــارك ـت ـنــا ل ـل ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي
ف ــي ع ــام  2017بـتـنـفـيــذ م ـشــروع
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدادات الـ ــذك ـ ـيـ ــة م ـ ــع وزارة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،وال ـتــي تعتبر
ً
ً
زيــن شريكا رئيسيا لـلــوزارة في
إنجاحه حتى اليوم ،وفي مطلع
الـعــام الماضي ،أطلقنا عالمتنا
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة ت ـحــت اســم
 ،Zain LIFEوهي محفظة خدمات
رق ـم ـي ــة م ــرن ــة ت ـت ـض ـمــن خ ــدم ــات

متعددة ومبتكرة للمساهمة في
صنع المستقبل الرقمي والحياة
الذكية لقطاعي األفراد واألعمال،
ونحن اليوم نستكمل ريادة زين
في السوق الكويتي وفي المنطقة
عبر هذه االتفاقية».
واختتم« :ال شك أن ُمشاركتنا
فــي هــذا الـمـشــروع تعكس الــدور
الـكـبـيــر الـ ــذي تـلـعـبــه مــؤسـســات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي تـحـقـيــق
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـمــويــة الـمـخـتـلـفــة
ل ـلــدولــة ،وذل ــك مــن خ ــال تمكين
بيئة األعمال وتطويع تطبيقات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة مـثــل
إن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت األشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء والـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء
المدن الذكية
االصطناعي وحلول ّ
وغيرها الكثير ،ونترقب افتتاح
المشروع في العام  2020ونأمل
أن ُي ـح ـق ــق ق ـي ـمــة ُمـ ـض ــاف ــة عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـق ـطــاع ال ـس ـيــاحــي في
ُ ّ
وسيشكل مشروع The
الــدولــة».
House Hotel & The Gathering
 Mallمن شركة كيرتن اإليرلندية
ً
ً
مجتمعا فــريــدا مــن نــوعــه يتسم
بـ ـ ــأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب حـ ـ ـي ـ ــاة ج ـ ــدي ـ ــد ف ــي
منطقة الخيران سيعمل كوجهة
ً
تــرف ـي ـه ـيــة ب ـع ـي ــدا ع ــن ض ــوض ــاء
الـمــديـنــة ،حـيــث سـ ُـي ـقـ ّـدم تـجــارب

متنوعة تشمل أحــواض سباحة
بمياه خــا بــة وبتصميم عالمي
حديث وخدمة متميزة ،وسيضم
ً
ً
ال ـف ـنــدق  46ج ـنــاحــا و 18طــابـقــا
ص ـم ـم ــت خـ ـص ــوص ــا ألصـ ـح ــاب
الذوق الرفيع ،باإلضافة إلى باقة
متنوعة من المطاعم ذات العالمات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وقـ ــاعـ ــات
الترفيه وصالونات التجميل ،هذا
باإلضافة إلى أحدث الخدمات في
مجال األطعمة والضيافة.
وتـسـعــى «زيـ ــن» إل ــى أن تلعب
ً
دورا حــاس ـمــا ك ـم ــزود ات ـصــاالت
رقمي وسط المتغيرات والتحوالت
التكنولوجية في األســواق ،وذلك
بتزويد أحدث الحلول والخدمات
لتسريع نمو بيئة األعمال سواء
في قطاع المؤسسات الكبرى أو
األعمال الصغيرة والنامية ،وحتى
تـحـقــق أهــداف ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة،
تـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ــرصـ ــد
الصحيح والــدق ـيــق الحتياجات
عمالئها ،مشيرة إلى أنها مستعدة
لطرح الجديد دائما من الخدمات
التي تصل إلى مستوى طموحات
عمالئها بما يتوافق مع التطور
الذي يشهده العالم في المجاالت
التكنولوجية.

أعلنت شركة brandatt
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـش ـه ــر
رمضان المبارك من خالل
طــرح تشكيلة جــد يــدة من
م ـس ـت ـح ـض ــرات الـتـجـمـيــل
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــرة
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــور ال ـ ــرج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة األص ـ ـل ـ ـيـ ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــارات
وال ـع ــدس ــات والـمـنـتـجــات
وا لـكــر يـمــات الطبية ،التي
يزيد عددها على  18ألف
منتج.
وبهذه المناسبة ،قالت
مـ ــد يـ ــرة إدارة ا ل ـع ـم ـل ـيــات
بالشركة ،جواهر العتيبي،
إن تـطـبـيــق ب ــرن ــدات دوت
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،ي ـ ـ ـعـ ـ ــد أحـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ــم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـطــرح
مـنـتـجــات ومـسـتـحـضــرات
م ــواد التجميل وا لـعـطــور
والورد للمستهلكين داخل
الكويت وخارجها.
وأشارت إلى أنه اعتبارا
م ــن ب ــداي ــة ش ـهــر رم ـضــان
المبارك وحتى نهاية عيد
ال ـف ـطــر ال ـس ـع ـيــد ،سـيـكــون
بإمكان العمالء االستفادة
من العروض التي تقدمها
الشركة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﺳﻴﺎرات

»اﻟﺴﺎﻳﺮ« ﺗﺪﺷﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻷﺣﺪث ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻣﺒﺎرك اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ دون دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻌﻤﻼء

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺪﺷﻴﻦ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻼد ﻏﺎﻟﻲ(

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

insta: @yalabdullah

ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻻﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ًاﻟﺒﻼدً ،اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ وأوﻻده ،إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﻣﺮﻛﺰا ﺿﺨﻤﺎ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ« ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
ﺑﺎﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟـ»ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ« ،واﻟﺨﺪﻣﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،وﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻹﻃﺎرات ،وﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻻﻛﺴﺴﻮارات» ...اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ:

ً
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ
ﻻﻓﺘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ راﺣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺰود ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻄﻮاﺑﻖ وﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر واﻹﻛﺴﺴﻮارات
واﻟﺰﻳﻮت وﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻹﻃﺎرات

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ وأوﻻده ،اﺣ ــﺪى ﺷﺮﻛﺎت
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﻣﺮﻛﺰا
ً
ً
ﺿﺨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﻞ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺤ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻟ ـﺘ ــﻮﻳ ــﻮﺗ ــﺎ،
واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،واﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،وﺗــﺮﻛـﻴــﺐ إﻃ ــﺎرات
ﻳ ــﻮﻛ ــﻮﻫ ــﺎﻣ ــﺎ ،وﻣ ـﻨ ـﻔ ــﺬ ﺑ ـﻴ ــﻊ ﻗـﻄــﻊ
اﻟﻐﻴﺎر اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻻﻛﺴﺴﻮارات.
ﺣﻀﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺴﺎﻳﺮ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺒﺎرك
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺗ ــﻮﻳ ــﻮﺗ ــﺎ ﻣ ــﻮﺗ ــﻮر ﻛ ــﻮرﺑ ــﻮرﻳ ـﺸ ــﻦ،
وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﻣﺎﺳﻴﻮﻛﻲ ﻓﻮﻛﻮﻣﻮري ،وأﻋﻀﺎء
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﺎﻳﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻨﻐﺖ ﺷﻮﻟﺘﺰ،
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧــﺪﻣــﺔ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان ،وﻣﺪﻳﺮ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗ ـﻄ ــﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎر
واﻻﻛ ـﺴ ـﺴــﻮارات واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت
دﻳ ــﺰﻣ ــﻮﻧ ــﺪ ﻟ ـ ــﻮ ،واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ
ﻛﻮﻣﺎر ،وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﻳـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،اﻷﺣﺪث ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق،

ﻟﺘﺰوﻳﺪه ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،أﺣــﺪ أﻛـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ ﺳﻌﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ  56ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ،
ﻛﻤﺎ زود اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻤﻨﻔﺬ ﻟﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ
اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎر ،وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻻﻛـ ـﺴـ ـﺴ ــﻮارات
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات ،ﻣ ــﻊ ﻣـ ـﺨ ــﺰن ﻣـﺘـﻌــﺪد
اﻟ ـﻄ ــﻮاﺑ ــﻖ ﻳ ـﺘ ـﺴــﻊ  3000ﻏ ــﺮض،
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﺣــﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ إﻃــﺎرات
ﻳﻮﻛﻮﻫﺎﻣﺎ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ.
وﺗﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  11500ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮ ﺑــﻊ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺴﺮداب ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ
ﻣـ ـﺨ ــﺰن ﻗ ـﻄ ــﻊ اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎر ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ
 183ﻣ ـﺘــﺮا ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ "اﻟـﺘـﺼـﻠـﻴـﺤــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ"
ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  4817ﻣ ـﺘــﺮا ،أﻣــﺎ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ ﻓﻴﻀﻢ اﻹﻃﺎرات
واﻟ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﻮت واﻷﺻـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎغ "ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻹﻃ ـ ـ ــﺎرات" ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ  1000ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر واﻻﻛﺴﺴﻮارات ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
 225ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
"اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ" ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ
ً
 2750ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،وأﺧﻴﺮا ﻳﺄﺗﻲ
ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 2500
ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻗ ــﻮف اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات 1500
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣـﺒــﺎرك اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ" :ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺎﻳﺮ
ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دون
دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺷﺮﻛﺎء
اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﻋﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أ ﺗـﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺘﻜﻢ ﻟﻨﺎ .ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن
ﻋــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ أﻣﺮ
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻬﺎ .ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي
ً
ً
ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرا ﻫـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻼ ،إذ إن أﻋ ـ ـ ــﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ آﺧ ـ ــﺬة ﻓ ــﻲ اﻻزدﻳـ ـ ـ ــﺎد.
اﻟﻴﻮم ﻧﻌﻠﻦ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﺣﺪث ﻣﺮاﻛﺰ
ﺧــﺪﻣ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ ،وﻫــﻮ
ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﺧــﺪﻣ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،واﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ دﻓﻊ
اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮات اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻋـﻤــﺎل
اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

ً
ﺟ ــﺰءا ﻣــﻦ اﻟـﺤــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻓﻴﻪ .ﻧﻮد ان ﻳﺸﻌﺮ ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ﻋﻨﺪ
زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﻢ .ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎء
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة وﺻ ــﻮﻻ اﻟ ــﻰ ﻛﻞ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أﻻ وﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ" .وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل
أﺻﺪﻗﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ "ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ" اﻟﻴﺎﺑﺎن:
"رﺳ ــﻢ اﻻﺑـﺘـﺴــﺎﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ ﻛﻞ
ﻋﻤﻴﻞ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋــﺮب ﻣﺪﻳﺮ أﻋﻤﺎل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟـ ـﻔ ــﻮزان ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :اﻟـ ـﻴ ــﻮم وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ وﻓﺘﺢ أﺑــﻮاب ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ
اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻷﻧ ـﻨ ــﺎ ﺣـﻘـﻘـﻨــﺎ ﻫــﺪﻓـﻴــﻦ
ﻣــﻦ أﻫ ــﺪاف اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل :اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻓﻀﻞ
ﺣﻠﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،وﺗﺒﻨﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻋﻤﺎل ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
آﺧ ــﺬﻳ ــﻦ ﺑـﻌـﻴــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﺳــﻼﻣــﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ،وﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ".

ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻹﻛﺴﺴﻮارات
• يحتوي هذا المنفذ على قطع الغيار إلى جانب مجموعة
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺴﺴﻮارات
• مخزن متعدد المستويات في  3ﻃﻮاﺑﻖ
• بمجرد تشغيله بالكامل سيصبح ثاني أكبر مركز تجزئة
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
•  3000رف ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ

ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﺴﺎﻳﺮ" :اﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ" واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ:
• األلواح الشمسية لتوليد  100ﻛﻴﻠﻮواط
• أحدث تكنولوجيا مصابيح LED
• خالطات ماء آلية
• منشأة مضاء ة بالكامل بمصابيح  LEDﻟﻀﻤﺎن اﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼك
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،وﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ
• أحدث تكنولوجيا خالل البناء من حيث طرق التنفيذ ومعايير
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻴﻨﻐﺖ ﺷــﻮ ﻟـﺘــﺰ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح" :ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮ
وﺗـ ـﻄ ــﻮر ،ﻧ ـﻌ ـﺘــﺰم ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﻨﺎ وﻣﺮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻧﻜﻮن أﻗــﺮب ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑــﺄن ﻧﻜﻮن

ﻗﺎﻋﺔ اﻹﻛﺴﺴﻮارات

أﺣﺪث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻌﺪات ﻣﺘﻄﻮرة
•  56ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻤﻼء
• مــرفــق مـكـيــف بــال ـكــامــل م ــع وجـ ــود جميع
اﻟﻮرش )اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ،
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ا ﻛـﺴـﺒــﺮس ،اﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(
ﺗـﺤــﺖ ﺳـﻘــﻒ واﺣ ــﺪ ﻟـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﻴﻦ اﻟﻮرش
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ
ﺗﺪرﻳﺒﺎ
• أكثر من  200ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺘﺪرﺑﻮن
وﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
• صـ ــاالت مـنـفـصـلــة ل ـل ـس ـيــدات وال ــرج ــال مع
اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ) (wi-fiوﻛﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ
• مكائن غسل السيارات بالبخار – جودة غسل
أﻓﻀﻞ ﺑﺄﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﺎء

ً
ﻣﺒﺎرك اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻣﺘﻔﻘﺪا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻗﺴﻢ اﻹﻃﺎرات
واﻟﺰﻳﻮت واﻷﺻﺒﺎغ

• رافعات مائية للمركبات – رافعات للمركبات
ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻟـﻤــﺎء واﻟ ـﻬ ــﻮاء ﺑ ــﺪون أي اﺳﺘﻬﻼك
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
• فصل الزيت عن الماء لتصريف مياه الصرف
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ
• شبكة زيت مزدوجة لزيت المحرك العضوي
وزﻳﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
• تصميم مخفي ألثاث الكراج لضمان سالمة
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

• اح ـ ــد أكـ ـب ــر الـ ـم ــراك ــز ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
• منطقة مخصصة لمنتجات كوفران وموتول
• ورشة مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات
اﻟﻤﺘﻄﻮرة
• مواقف سيارات فسيحة
• صالة منفصلة للسيدات
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺎت

٢٤
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ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ
أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻛﺘﺒﻪ
ً
ً
ﻣﻨﺠﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻹﻃﺎر.

٢٥

»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺴﺘﻌﺮض
أﺑﺮز اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن.

٢٩
ﻣﺴﻚ
وﻋﻨﺒﺮ

٢٩

ﺣﺼﺪت ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح
ﺧﻀﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
»ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺮ
أن ﻳﻌﻮد ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺑﻌﺮض »رﻳﺎ
ﺧﻼل أﻳﺎم.
وﺳﻜﻴﻨﺔ«.

ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﺑﺰﻓﺎﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﺟﻮ ﺟﻮﻧﺎس
ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺟﻮ ﺟﻮﻧﺎس ،ﻓﻲ
ﻻس ﻓﻴﻐﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﻓﺒﻌﺪ أن ﺣﻀﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺣﻔﻞ Billboard
 ،Music Awardsاﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﺟﻮ وﺷﻘﻴﻘﺎه ﻛﻴﻔﻴﻦ وﻧﻴﻚ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء،
ﺗﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم زواﺟﻬﻤﺎ.
ً
ً
وﻧﺸﺮ ﻣﻨﺴﻖ اﻷﻏــﺎﻧــﻲ دﻳﺒﻠﻮ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣـﺼــﻮرا ﻣــﻦ ﻣــﺮاﺳــﻢ ﺣﻔﻞ
اﻟﺰﻓﺎف ﻋﺒﺮ  ،Instagramﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﺔ  Game of Thronesﻣﺮﺗﺪﻳﺔ
ً
ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ أﺑﻴﺾ ،وﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﺟﻮ ﺟﻮﻧﺎس وﺷﻘﻴﻘﺎه ﻣﺮﺗﺪﻳﻴﻦ ﺑﺬﻟﺘﻴﻦ
رﺳﻤﻴﺘﻴﻦ.
ووﻟﺪت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
 ،1996وﻇﻬﺮت ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ دور ﺳﺎﻧﺴﺎ
ﺳﺘﺎرك  Sansa Starkﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺸﻮﻗﺔ
"ﺻﺮاع اﻟﻌﺮوش  ،"Game of Thronesاﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ،2011
وﺣﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﻧﺪرﻳﺎس درﻳﺰن وأﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﺷﻴﺮ

»ﺟﻮﻧﺪرﻣﺎن« ﻳﺤﺼﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺣــﺎزت اﻟــﺪراﻣــﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ "ﺟــﻮﻧــﺪرﻣــﺎن" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻧﺪرﻳﺎس درﻳــﺰن ،اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ "ﻟــﻮﻻ" ،ﻛﺄﺣﺴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ.
وﻳﺤﻜﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﻣﻐﻦ وﺳﺎﺋﻖ ﺣﻔﺎر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ ﻳ ــﺪﻋ ــﻰ ﺟ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎرد ﺟ ــﻮﻧ ــﺪرﻣ ــﺎن
) ،(1998-1955ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺪوﻟﺔ "ﺷﺘﺎزي" ،وﻳﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺆﺛﺮ
وﺑﺼﻮت ﺧﻔﻴﺾ ،ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮﻧﺪرﻣﺎن ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻴﺔ.
ورﺷﺤﺖ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻬﻴﺮة "ﻟﻮﻻ".
)د ب أ(

ً
وﺗﻠﻘﺖ ﻋــﻦ دورﻫ ــﺎ ﻓــﻲ ﺻ ــﺮاع اﻟ ـﻌــﺮوش ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة Young Artist Award
ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ Best Supporting
.Young Actress
وﺑـﻌــﺪ أول ﻇـﻬــﻮر ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻ ــﺮاع اﻟ ـﻌــﺮوش ،ﻗــﺎﻟــﺖ إﻧﻬﺎ
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮة ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف اﻟﺠﻤﻬﻮر
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ.
وأﺷــﺎد ﻧﻘﺎد ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻮن وأﺻـﺤــﺎب آراء ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻮا أﺳﺒﺎب
ﻧﺠﺎح ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻌﺮوش" اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻟـﺠــﻮرج آر ﻣــﺎرﺗــﻦ ،ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ اﻷرﻗ ــﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣ ــﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧــﺮ.
واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﺤﺎور ﻣﻬﻤﺔ ،ﻫﻲ ،ﺻﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺘﻞ ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء،
ً
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،وأﻓﻜﺎر ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،وأﺧﻴﺮا اﻟﺘﻨﺎﻧﻴﻦ.

ﻣﻠﺼﻖ ﻓﻴﻠﻢ Aladdi

ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ وأﻣﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ

ً
ﻣﻠﺼﻘﺎ
»دﻳﺰﻧﻲ« ﺗﻨﺸﺮ
ﻻ »أﻣﻞ« ﻟﻜﻠﻮﻧﻲ ﺑﺮﻛﻮب
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻔﻴﻠﻢ » «Aladdinاﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
ﻧﺸﺮت ﺷﺮﻛﺔ دﻳﺰﻧﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ "ﺑﻮﺳﺘﺮ"
ﺟﺪﻳﺪا وﻣﻤﻴﺰا ﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻼﻳﻒ اﻛﺸﻦ " ،"Aladdinواﻟﺬي
ﻳﺘﻢ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺻﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ٢٤ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري.
وﻳﺤﻜﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
"ﻋ ــﻼء اﻟــﺪﻳــﻦ" ،ﻃﻔﻞ ﺷ ــﻮارع ﻳـﺠــﻮب ﻃــﺮﻗــﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻤﺨﻠﺺ اﻟﻘﺮد "آﺑــﻮ"،
ﻓﻴﺼﺎدف اﻷﻣﻴﺮة ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺮاﻣﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ وﻳﺘﻮرط ﻓﻲ ﻣﺆاﻣﺮة ُ
ﻟﺤﻜﻢ اﻷرض.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ،وﻧﺎﻋﻮﻣﻲ ﺳﻜﻮت،
وﻣﻴﻨﺎ ﻣﺴﻌﻮد ،وﻣﺮوان ﻛﻴﻨﺰاري وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻳـﺴـﺘـﻐـﻨــﻲ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ ﺟـ ــﻮرج ﻛ ـﻠــﻮﻧــﻲ ﻋ ــﻦ ﻫــﻮاﻳـﺘــﻪ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ،وﻫﻲ رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
زوﺟﺘﻪ أﻣــﻞ .ورﻏــﻢ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺟﺎت
اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺧﻮف
وﻗﻠﻖ ﻟﻌﺎﺋﻼت ﺳﺎﺋﻘﻴﻬﺎ.
ﻧﺠﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﺤﺎدث اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ دراﺟـﺘــﻪ ،ﺑﻌﺪ اﺻﻄﺪاﻣﻪ
ﺑ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ أوﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﺳــﺮدﻳـﻨـﻴــﺎ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺮه اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﺣﻴﻨﻬﺎ
ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ أن ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺤﻈﻮﻇﺎ،
إذ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ إﻻ ﺑﺠﺮوح ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ.

رﺣﻴﻞ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ﺑﻄﻞ »ﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم«
ﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺧﺴﺮت ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻓﻼم »ﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم« إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻴﺖ اﻟﺬاﺋﻊ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ،اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دور اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ،
وﻫﻲ »ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ« ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻫﺎرﻳﺴﻮن ﻓﻮرد ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود.
وﺗﻤﻴﺰت ﺷﺨﺼﻴﺔ »ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ« ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وﺑﺎﺗﺖ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎت »ﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم«.
ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ،اﻟﺬي
ﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ" ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ Star
 Warsأو "ﺣ ــﺮب اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم" ،ﻋــﻦ ﻋـﻤــﺮ  74ﻋــﺎﻣــﺎ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ:
"ﺑﻜﻞ ﺣﺐ وأﺳﻰ ﺗﻨﻌﻰ أﺳﺮة ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ﻧﺒﺄ
وﻓﺎﺗﻪ".
وﻓﺎرق ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺘﻜﺴﺎس ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد
ﺑﻠﻨﺪن ﻓﻲ  19ﻣﺎﻳﻮ .1944
وﻧ ـ ــﺎل ﻣــﺎﻳ ـﻬ ـﻴــﻮ ﺣ ــﺐ ﻋ ـﺸ ــﺎق ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ "ﺣ ــﺮب
اﻟﻨﺠﻮم" ،ﻷداﺋﻪ دور اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ
اﻟﻮوﻛﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﻤﺸﻌﺮ ،اﻟﺬي راﻓﻖ اﻟﺒﻄﻞ ﻫﺎن
ﺳﻮﻟﻮ )ﻫﺎرﻳﺴﻮن ﻓﻮرد( ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻪ.
ورﻏـ ــﻢ أن ﺗـﺸـﻴــﻮﺑــﺎﻛــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻳـﺘـﻜـﻠــﻢ ،وﻛ ــﺎن
ﻳﻌﻮي ﻓﻘﻂ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻋﻬﺎ ﺟﻮرج ﻟﻮﻛﺎس.
وﺟﺴﺪ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
اﻷﺻ ـﻠ ـﻴ ــﺔ "ﺣ ـ ــﺮب اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻮم اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ-أﻣ ــﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ) (1977وﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ-
اﻹﻣـﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺔ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻀﺮﺑﺎت ) (1980وﺣــﺮب
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس -ﻋﻮدة اﻟﺠﻴﺪاي )."(1983
وﻋــﺎد ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ ﻟﻴﺠﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ
ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ-اﻧﺘﻘﺎم اﻟﺴﻴﺚ
) (2005وﺣ ــﺮب اﻟـﻨـﺠــﻮم اﻟ ـﺠــﺰء اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ-اﻟـﻘــﻮة
ﺗﻨﻬﺾ ).(2015
وأﺑــﺮزت ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺮاﺣﻞ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ
ﺑــﻼ ﻛﻠﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎز ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟ ـﻌــﻮدة ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ دوره ﻓﻲ
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ.

ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ

وﺗ ــﺪور أﺣ ــﺪاث ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﺣــﺮب اﻟﻨﺠﻮم" ﻓﻲ
ﻣﺠﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﺣــﻮل ﺻــﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻤﺜﻼ
ﻓﻲ ﻓﺮﺳﺎن "اﻟﺠﻴﺪاي" واﻟﺸﺮ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺟﻨﻮد
اﻹﻣ ـﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ "اﻟ ـﺴ ـﻴــﺚ" ،وﻧــﺎﻟــﺖ
ﺷـ ـﻬ ــﺮة واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺣ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻬــﺪت
اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﺠﻮم ﻫﻮﻟﻴﻮود :ﻫﺎرﻳﺴﻮن
ﻓﻮرد وﻣﺎرك ﻫﺎﻣﻴﻞ.
وﻋﻠﻖ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻮن وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة
"اﻟﻌﻤﻼق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻄﻴﺐ" ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻫ ــﺎرﻳ ـﺴ ــﻮن ﻓـ ــﻮرد اﻟـ ــﺬي رﺛـ ــﺎه ﻋﺒﺮ

ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻛﻨﺎ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺻﺪﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺪة  30ﻋﺎﻣﺎ
وﻛﻨﺖ أﺣﺒﻪ".
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﺣﺮب اﻟﻨﺠﻮم"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﺛﻠﻴﻦ ﻛﻴﻨﻴﺪي ،ﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﺒﺮ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﺣﺰﻳﻨﻮن ﺟﺪا ﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﺎﻳﻬﻴﻮ .ﻣﻨﺬ
ﻋ ــﺎم  1976ﺟـﻌـﻠــﺖ ﺗــﺄدﻳ ـﺘــﻪ ﻟ ـﻠــﻮﻓــﻲ واﻟ ـﻤــﺆﺛــﺮ
ﺗﺸﻴﻮﺑﺎﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ،
وأﺳ ـﻬ ــﻢ ذﻟ ــﻚ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺠــﺎح "ﺳـﺘــﺎر
وورز".

ﺻﻮﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺮ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ٢٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤١٠٩اﻷﺣﺪ  ٥ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٩م  ٣٠ /ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٠ﻫـ

tawabil@aljarida●com

 :اﻷدب
اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ ﻟـ
ﱠ ُ
واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ...و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻫﻮى ﺑﻜﺘﺎب ﻛﺜﺮ!
•

ً ً
ّ
ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻨﺠﺰا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر،
ّ
"اﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،و"ﻣﺮاﻳﺎ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ" ،و"إﺑﺮاﻫﻴﻢ
وأﻫﻤﻬﺎ
ّ
ّ
اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻳﻤﺰق وﺷﺎح اﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻲ" .وﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲّ .ﻗﺪم ّﻛﺘ ًﺎﺑﺎ ُﻛﺜﺮا ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺪرس إﺑﺪاﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ّ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ّ
ّ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻋﺮف ﺑﻬﻢ؛ إﻣﺎ ﺑﻜﺘﺒﻬﻢ أو ﺑﺪراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ّ
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" اﻟﺘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻟﻢ
ّ
ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
أوﻫﺎﻣﻪ وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ
ﻟﻶﺧﺮ

● ﻛﻴﻒ ﺗــﺮى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺪ
اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻫ ــﻞ ﻳـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ اﻟﻜﻢ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻷدﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺸﻌﺮ
واﻟﺮواﻳﺔ؟
ّ ّ
 اﻟ ـﺤ ــﻖ أن اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻷدﺑ ــﻲﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ
ﺧــﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة
ً
ّ
ﻗﺼﺔ ورواﻳــﺔ وﺷﻌﺮاّ .وﺗﻘﺎرب
اﻟﻤﺴﺘﻮى وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﺼﻮص
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود ،ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺮﺣﺎل
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻄﺎر
ِ
اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ .زد
اﻟﻤﻌﺎرض
ّ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮﺣﺎل اﻟﻨﺼﻮص ﻋﺒﺮ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ُوﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻌــﺮﺑـ ّـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺬه اﻷﺟﻨﺎس .ﻫﺬا
ً
اﻟ ـﺤ ــﺮاك اﻷدﺑـ ـ ّـﻲ ﺧـﻠــﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ
ً
ً
وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺨ ـﻠ ــﻖ أدﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ،ﻷن
اﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺎرض
واﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻻ اﻷدبّ .
ﻓﻐﺮد اﻷدب
ّ
ﺧﺎرج ّ
اﻟﺴﺮب وﺿﺎﻋﺖ اﻷدﺑﻴﺔ
) .(literaryﻳﻤﺎرس اﻷدب اﻟﻴﻮم
ﻟﻌﺒﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮة ،ﻓﻴﻤﺎرس اﻟﻨﻘﺪ
ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ أو
اﻹﻗﺼﺎء ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ
دﻓـﻌــﺖ أﻛ ـﺜــﺮ ،وإﻻ ﻛـﻴــﻒ ﻧﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻛﺒﺮى ﻧﻌﺮف اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﺄﺷﻬﺮ؟! ﻓﻐﺪا
اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻌﺒﺎرة
ت .ﺗــﻮدوروف ،رﻏﻢ ﻣﺠﻬﻮدات
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ّ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸدب.
● ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻣﺎ
ﺳﻤﺎت اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻷدﺑﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ؟
ّ
ّ
ﻮﻧﺴﻲ
 -اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷدﺑـ ّـﻲ اﻟﺘ

ﻣ ـﺘ ـﺤـ ّـﺮك ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺎﻓــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻣﻨﺬ
واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻦ ّ
واﻟﺮوﻣﺎن
ﻗﺮﻃﺎج ِ
ْ
واﻟـ ـ ـ َـﻮﻧـ ـ ــﺪال واﻟ ـ ـﻤـ ــﺰج اﻟـﻌـﺠـﻴــﺐ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻷﻣـ ــﺎزﻳ ـ ـﻐـ ــﻲ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻣﻦ ِﻧﺘﺎﺟﻪ
ّ
أن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وأﺳﺲ ّ
ّ
اﻟﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ ّ
ﻷول ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺰ ﻟﺪﻳﻦ
اﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﻔــﺎﻃـﻤــﻲ ﻳـﻔـﺘــﺢ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ـ ًـﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ـ ّ
ـﺪﻳ ــﺔ .ﻫ ــﺬا
ّ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻹرث وﻏ ـﻴــﺮه ّﺟـﻌــﻞ
ً
ً
ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺜــﻘــﻒ ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
ً
ﻣـﺘـﺴــﺎﻣـﺤــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺎول اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
ً
رﺻﻴﺪه اﻟـ ّـﺮﻣــﺰي )ﺗﺎرﻳﺨﻪ أوﻻ
ّ
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ
وﺛﻮرﺗﻪ
ً
ً
ً
ﻧ ـﻈ ــﺎﻣ ــﺎ دﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدا
ً
ﺛـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ( ﻓـ ــﻲ إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟّ ــﻪ اﻷدﺑ ـ ـ ـ ّـﻲ
واﻟﻔﻜﺮي ﺣﻔﺮا ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة وﻫﻲ
ﺗﺮﺗﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﻀﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ...ﻓﻼ
ﻳـﺨـﻠــﻮ ﻳ ــﻮم ﻣــﻦ أﻳ ّــﺎم اﻷﺳ ـﺒــﻮع
إﻻ ّ واﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﺗ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ دور
اﻟ ــﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻟـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪن ،وﺣ ـﻔ ــﻼت
ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎرح واﻟﻔﻀﺎء ات
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ﻛـ ـﺸ ــﺎرع ﺑــﻮرﻗـﻴـﺒــﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺬي أﺻـ ـﺒ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ وﻫ ــﻲ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻧـ ــﻖ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وﺗـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮﺿ ــﻚ
ً
ً
راﺋـﺤــﺎ ﻏــﺎدﻳــﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺷﻬﺮ
إﻻ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮات اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
ﺗـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد ﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃــﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺄﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺔ وﻣـ ـﻌ ــﺮض ﺗــﻮﻧــﺲ
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻜـ ـﺘ ــﺎب وﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض
ّ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟــﺘــﻮﻧ ـﺴـ ّـﻲ وﻣـﻬــﺮﺟــﺎن
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ وﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟ ـ ّـﺮواﻳ ــﺔ
ّ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻜﺎر
ّ
ﻟـﻠــﺮواﻳــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻤ ــﻮدي

اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ّ
اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
وﻗﺎﻓﻠﺔ
ّ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن .وﻫﻨﺎك
اﻟﺮاﺑﻄﺔ
ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺸـﻌــﺮ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ
اﺑﻦ ّ
ﺿﻴﺔ وﺑﻴﺖ ّ
اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
ّ
اﻟ ـ ــﺮواﺋ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺣـ ــﻲ واﺗـ ـﺤ ــﺎد
ّ
اﻟ ـﻜ ــﺘ ــﺎب ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺪي
وﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺟـ ـﻤ ــﺔ وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮه
اﻟـ ـﻘ ـ ّ
ـﺎص ﺗــﻮﻓ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮي .ﻛﻞ
ﻫ ــﺬه اﻷ ّﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ زادﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑﻬﺠﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﺜﻘﻒ
ّ
اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺼﺪر
ﻣﺤﻤﺪ
ﻛــﻞ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ وﺗــﺪﻋــﻮ اﻟﺠﻬﺎت
ﻟ ــﻼﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺮاث واﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ
واﻟﻌﺎدات واﻟﺸﺒﺎب .ﻫﺬا اﻟﺤﺮاك
ّ
وﻏﻴﺮه ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـ ّـﺪرون اﻟـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ﻓــﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ واﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
● ﻫ ــﻞ ﺗـﺜــﻖ ﺑــﺎﻟـﻨـﻘــﺪ ﻛﻤﻜﻤﻞ
ﻟﻺﺑﺪاع ،أم أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص؟
ّ
ً
 اﻟــﻨـﻘـ ُـﺪ ﻟﻴﺲ ﻣـﻜـ ّـﻤــﻼ ﻟــﻸدبُ
ّ
ّ
وإﻻ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﺤﺴّﻨﺎﺗﻪ .واﻟﺮأي
ّ
أن ﺑ ـ َ
ـﺎب اﻟﻨﻘﺪ ﻻ ُﻳﺸﺮع
ﻋـﻨــﺪي
ـﺬة اﻷدب ،و ﻧ ـﺤ ــﻦ
ـ
ـ
ـ
ﻓ
ـﺎ
ـ
ـ
ـ
ﻧ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ّ
ّ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ـﺎت
ـ
ﻳ
ـﺮ
ـ
ﻈ
ـ
ـﻨ
ـ
ﻟ
ا
ﻧﺴﺘﻨﺴﺦ
ّ
ات
دون دراﻳﺔ ..وﻫﺬا إﻗﺼﺎء ﻟﻠﺬ ِ
ّ
)اﻟــﻨــﺺ( وﺣـﺠـ ٌـﺐ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ّ
ﻧﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮﺳ ـﻔ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﻪ
ّ
"اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت" ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑـ ّـﻲ
ّ
ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺨــﻠــﺺ ﺑـﻌــﺪ ﻣــﻦ أوﻫــﺎﻣــﻪ
وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟــﻶﺧــﺮ ،ﻟــﺬﻟــﻚ أﻫــﺪف
ً
ً
ﻧـ ّـﺎﻗــﺪا وﺑــﺎﺣـﺜــﺎ إﻟ ــﻰ اﺳﺘﻨﻄﺎق
ّ
اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻻ ﺑﻌﻜﺎز
ّ
ﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ أﻛـ ــﺪه اﻟـﻨــﺎﻗــﺪ
اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ أﻣـ ـﺒ ــﺮﺗ ــﻮ إﻳـ ـﻜ ــﻮ ﻓــﻲ
ّ
ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺣــﺪود اﻟﺘﺄوﻳﻞ" ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻻﺑ ـ ــﺪ أن ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻛ ــﻞ ﻧﺺ
ً
أدﺑــﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻘﻴﺴﺎ ﻟﺘﺂوﻳﻠﻪِ
اﻟﺨﺎﺻﺔ".
● ﺑﺮأﻳﻚ ،ﻫﻞ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ً
ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ُﻳﻌﺪ ُﻣﺠﺪدا؟
 ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﻗﺪ روﺟﻲ ﻓﺎﻳﻮل"إن ﻟــﻸﺟ ـﻨــﺎس ﻣ ـﺼــﺎﺋــﺮ ،وﻫــﻲ
ﻣـﺼــﺎﺋــﺮ ﻣـﺘـﺤـ ّـﻮﻟــﺔ ،ﻓــﺎﻷﺟـﻨــﺎس
اﻷدﺑ ـ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ــﺄﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷ ـ ـ ـ ــﺄن ﻛ ــﻞ
اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدات ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﻟﺘﻔﻨﻰ" ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻬﻔﻮ
اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑـﻄـﺒـﻌـﻬــﺎ إﻟـ ــﻰ إﻟ ـﻐ ــﺎء
اﻟ ـﺤــﺪود ،ﻷن زﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ
ّ
زﻣ ــﻦ ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮح ،واﻟ ـﻜــﺘــﺎب اﻟـﻴــﻮم
ﻳـﻤــﺎرﺳــﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ُﻛﻔﻌﻞ
ُ
وﻫ ـ ـ ّ
ـﻮﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓ ـﺘــﺢ
وﺟـ ـ ــﻮد
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة،
ً
ﻓ ـﻈ ـﻬــﺮ أدﺑ ـ ـ ــﺎء ﻣـﻌـﺘـﻨـﻘـﻴــﻦ أدﺑـ ــﺎ
ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊّ ،
ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ
ً
ً
ّ
ﻧـﻘــﺪا ﺟــﺪﻳــﺪا ﻳــﺮﻧــﻮ إﻟــﻰ اﻟﻨﺺ
ً
وﻳﻔﺘﺤﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗ ـﺠــﺎوزا
ﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﺒﺎرة د.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺴﻼﻣﻲ ،ﻣﻊ وﺣﺪات

اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ
ﺳـ ـ ّ
ـﺮدﻳـ ــﺔ وﻧـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺒ ــﺮات
ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ وﻧﺘﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮ ّ
اﻟﺴﺮدﻳﺎت
ّ
اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ّ
ّ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
واﻟﺪراﺳﺎت
ّ
واﻟﻔﻨﻮن واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﻤﻨﻮﺑﺔ/
ﺗﻮﻧﺲ.
● ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺮواﻳــﺔ ﺛﻤﺔ
ا ﺗـﺠــﺎه إ ﻟــﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺸﻈﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻛﻨﺼﻮص أو ﻗﺼﺺ
ﻗ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ اﺳ ـ ـ ـ ــﻢ رواﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺣـ ــﺪاﺛ ـ ـﻴـ ــﺔ ...ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮك ﻟ ـﻬــﺬه
اﻟﻈﺎﻫﺮة؟
 ﻧـ ـﻌـ ـﻴ ــﺶ ﻋـ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺮواﻳ ـ ـ ــﺔ،ّ
واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )،(New novel
ّ
واﻟ ـ ــﺮواﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
) ،(New new novelﻓﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮ
أﺻـ ـﺤ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺮ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ
اﻟـﻤـ ّـﺪ ﻋﺒﺮ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻓـﻴـﺴـﺒــﻮك ،ﻟـﺠــﺄ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﺐ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻻج واﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ
واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ واﻟﻤﻘﺎﻻت ﺑﺈﻗﺤﺎﻣﻬﺎ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮج اﻟﺮواﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﺴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻜ ّﺘﺎﺑﺔ أو إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﻨﺲ
ِ
واﻟﻀﻴﺎع ..واﻟﺤﻖ أن اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ
ﺑ ــﺪأ ﻣــﻊ ﻋــﺰاﻟـ ّـﺪﻳــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ وﻗــﺪ
ً
ﻣـ ــﺎرس اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﺐ إﺑ ــﺪاﻋ ــﺎ ﻣﻨﺬ
ً
 1967ﺑـ "اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﻔﺮ" وﻧﻘﺪا
ّ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ" ،ﺛﻢ ﺗﻮاﺻﻞ
ﺑـ "اﻷدب
ّ
اﻟﻤﺪ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
ّ
ّ
ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ ﻋﺎم 1968
ﺛﻢ ﻣﻊ إدوار ّ
اﻟﺨﺮاط ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻟﻠﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ "ﺟﺎﻟﻴﺮي
 "68اﻟـﺼــﺎدر ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .1971
وﻫ ــﺬا اﻟـﻤـ ّـﺪ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ّ
اﻟﻘﺼﺔ
ّ
واﻟﺸﻌﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ "اﻷدب
اﻟﻮﺟﻴﺰ".
ّ
● ﻟ ـ ـﺠـ ــﻮء ﻛـ ــﺘ ـ ــﺎب ُﺟـ ـ ـ ــﺪد إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻧ ـﺸ ــﺮ ﻣ ـﺠــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـ ـ
"ﺳﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ" ..أﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ
أم ﺳﻠﺒﻲ؟

 ﻻ ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻜـ ــﺮ أ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ أ ﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ
اﻟـ ـﻌ ـ ّـﺎﻟ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺎت
واﻟ ـ ــﺬرﻳ ـ ــﺎت ،ﻓ ـﻬــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ داﺧ ــﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أوﺳــﻊ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﺮﻋﺘﻬﺎ وﻗﺪرة اﻟﻤﺒﺪع
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻜﻦ أن
ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮك اﻹﺑ ــﺪاع واﻟﻨﻘﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ــﻮاء ،ﻓ ـﻬ ــﻮ أﻋ ـﺘــﻰ
اﻵﻓـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻗ ـﺘ ـﻠ ـﻌ ــﺖ اﻷدب
ﻣــﻦ ﺟ ــﺬوره ،ﻓــﺄﺑــﺎح "ﻓﻴﺴﺒﻮك"
اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص )ﻣـ ـﻨ ــﺬ أﻳـ ـ ــﺎم ﺳ ــﺮق
ً
أﺣــﺪﻫــﻢ ﻣ ـﻘــﺎﻻ ﻟــﻲ وﻧـﺴـﺒــﻪ إﻟــﻰ
ﻧﻔﺴﻪ( ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻷدب
ً
ً
ً
ﺧـﻔـﻴـﻔــﺎ واﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ ﻟـﻄـﻴـﻔــﺎ ﻛــﻼﻣــﺎ
ً
ﺑـﻜــﻼم ﺑﻌﺒﺎرة اﻟـﺠــﺎﺣــﻆ .ﻋﻠﻤﺎ
ّ
ّ
أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮى ﺑﻬﻢ
ّ
"ﻓﻴﺴﺒﻮك" وآﺧﺮون رﻓﻌﻬﻢ ﻛﻼ
ﺣـﺴــﺐ ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ.
● ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻚ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن؟
 ﻛـﻨــﺖ أﺷـ ــﺮت إﻟ ــﻰ ﺧـﻀــﻮعاﻷدب ﻟـ ـﺤ ــﺮ ﻛ ــﺔ ا ﻟـ ـ ــﺰ ﻣـ ـ ــﻦ ،و ﻗ ــﺪ
ﺑ ــﺎدرﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺗﻮﻧﺴﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ "ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷدب اﻟﻮﺟﻴﺰ"
وﻋﻘﺪﻧﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻷول ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﻓﻲ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺧﺮﺟﻨﺎ
ّ
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ
ﺑﺒﻴﺎن ﺧﺘﺎﻣﻲ أﻫﻢ ﻣﺎ ْ
ّ
أن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻫﻮ ﺳﻘﻂ زﻧـ ٍـﺪ أول
ﻓــﻲ ﻣ ـﺸــﺮوع ﺿـﺨــﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪف
إرﺳﺎء ﻣﻔﻬﻮم ّ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ً
ﺟـ ـ ّـﺪا وﺷ ـﻌــﺮ اﻟــﻮﻣ ـﻀــﺔ إﺑ ــﺪاﻋ ــﺎ
ً
وﻧـ ـﻘ ــﺪا ،وﻳ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﺑ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
وأﺷـ ــﺮف ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣﻊ
اﻷدﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻓـ ـﺘـ ـﺤ ـ ّـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ـﻤ ــﻲ
واﻟـ ــﺮواﺋـ ـ ّـﻴـ ــﺔ إﻟـ ـﻬ ــﺎم ﻣ ـﺴ ـﻴــﻮﻏــﺔ.
وﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻨﻘﺎد أﻣﻴﻦ ّ
اﻟﺪﻳﺐ
ّ
ّ
ّ
وﻻرا ﻣﻼك وﺑﺎﺳﻞ اﻟﺰﻳﻦ ودرﻳﺔ
ّ
ﻓ ــﺮﺣ ــﺎت .أﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
ّ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ
ً
ﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ.

»اﻟﻐﻮرﻳﻼ« و»اﻷﻟﻐﺎم« ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة رﻣﻀﺎن!
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺲ ﺛـ ـ ــﻼﺛـ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
ﻛــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﻣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺬب
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﻌﻴﺶ
ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎل ،وﻳﻈﻬﺮ
راﻣﺰ ﺟﻼل وﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﻏﻮرﻳﻼ،
وﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي ﻳﻔﺠﺮ اﻷﻟﻐﺎم.
وﻳ ـﻈ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺪي
ﺳ ــﺎﻣ ــﺢ ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
واﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻮم اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟــﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻦ" اﻟﺬي
ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة "ﺗﻦ" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮن ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻟﻌﺎب.
وﻗﺎل ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ إن ﻓﻜﺮة
ا ﻟـﺒــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎل
واﻻرﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗ ـﺘ ـﻔ ـﺠ ــﺮ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ،
وﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘــﻢ
وﺿﻌﻬﺎ أﻣ ــﺎم اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻴﺠﺴﺪوﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺣـﻠـﻘــﺔ

ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر
ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ
واﻟﻴﻮم

د .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ رﻣﻀﺎن

ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻔﻠﻬﺎ ﻋﺎم
 1979ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﺎدة
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻏﻨﻴﺎت ﻟﻜﺘﺎب وﻣﻠﺤﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،ﺣﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎد
اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،إﻻ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﻔﻞ ﻛــﺎن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺧﻄﻂ ﻹﻧﺘﺎج أوﺑﺮﻳﺖ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﺧﻂ دراﻣﻲ واﺣﺪ ،ووﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ دﻳﻮان ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﺎﻳﺰ )ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر( ﺑﻌﺪ أن ذاع ﺻﻴﺘﻪ ،وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮف ،وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﻠﺤﻦ ﻏﻨﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن
ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أﻟﺤﺎﻧﺎ ،وﻛﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻔﺖ
إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺈدارة اﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺮح .وأﺧﺬت اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻷول
ﻣﺮة وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،وﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻷرﺿـﻴــﺎت واﻟــﺪﻳـﻜــﻮرات واﻟـﻜــﺮاﺳــﻲ واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ
واﻟﺸﻮاﻳﺎت وﻧﻈﺎم اﻹﺿــﺎء ة وﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت .وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺗﺠﺮى
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻷوﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻗـﺼــﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟـﺤــﺮﻛــﻲ داﺧــﻞ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻛﺎن
ﻳــﺮأس ﻓــﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺎ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ،
وﺗﺠﻨﺪت ﻋﺪة إدارات ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺜﻞ إدارة
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وإدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص وإدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
وإدارة اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت وﻣﻨﺠﺮة اﻟﻮزارة وﺟﻬﺎت ﺧﺪﻣﻴﺔ أﺧﺮى .وﺷﺎرك
ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻃــﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت وﻣــﺪرﺳــﻮن وﻣــﺪرﺳــﺎت وﻣﻮﺟﻬﻮن
وﻣﻮﺟﻬﺎت ﺑﺨﻼف اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺠﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻹﻧـﺠــﺎز اﻟـﻌـﻤــﻞ .ﺛــﻢ ﺟــﺎء اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﻮﻋﻮد
وﻗــﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻣــﺎم أرﻛــﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻐﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﻨﺎء اﻟﺨﺮاز ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
أورﻛﺴﺘﺮا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﺒﻨﺎ ،وﻫــﻮ اﻟــﺬي وزع اﻷﻟـﺤــﺎن أﻳﻀﺎ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺒﺎب ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺎﻹﻳﻘﺎﻋﺎت ،وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء ﻛﻮرال ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ .وﻧﺠﺢ اﻷوﺑــﺮﻳــﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺳﺎﺣﻘﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ اﻟـﺴــﺎﺣــﺮة واﻟﻤﻌﺒﺮة ﺑـﺼــﺪق ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻵﺑﺎء وﺻﺮاﻋﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻟﺤﺎن
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻏﻨﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﻓﻨﻮﻧﻨﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ،
ﻣﻊ أداء ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻋﺒﻘﺮي ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻮت
اﻟﺸﺠﻲ ﻟﺴﻨﺎء اﻟﺨﺮاز .وﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ﺗﺠﻠﻰ إﺑﺪاع اﻟﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﺮﻗﺼﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻒ
وراءﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻦ إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـﻤــﺪرﺑــﺔ ﺳﻠﻮى ﻃﻠﺐ .وﻧـﺠــﺎح ﻫــﺬا اﻷوﺑــﺮﻳــﺖ ﺷﺠﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﺴـﻨـﻌــﻮﺳــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﻫ ــﺬا اﻷوﺑ ــﺮﻳ ــﺖ ﻓﻲ
اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺮؤﻳﺔ إﺧﺮاﺟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻌﺖ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أوﺑﺮﻳﺘﺎت ﻛﺒﻴﺮة أﺧﺮى ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺪي اﻟﺘﺎرﻳﺦ ) (1986وﻣﻮاﻛﺐ اﻟﻮﻓﺎء )(1989
ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﺗـﻜــﺮرت اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻣﻊ
أﻟﺤﺎن ﻏﻨﺎم اﻟﺪﻳﻜﺎن وﻏﻨﺎء ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺳﻨﺎء اﻟﺨﺮاز .وﻷن
أوﺑﺮﻳﺖ ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر ﻟﻪ ﻣــﺬاق ﺧــﺎص ،وﻳﺜﻴﺮ ﺷﺠﻮن اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﺑﺪه أﺟﺪادﻫﻢ ﻟﺒﻘﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ إدارة ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻌﻴﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺄﺻﻮات ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﺪت ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻌﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻣﺒﻬﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

إﺻﺪار

ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ »ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻠﻴﻞ«
ﻟﻬﺪى ﺑﺮﻛﺎت

ﻣﻦ اﻷﺟﻮاء اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻣــﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،ﺳﻴﻜﻮن
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ
ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ وﻣـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻒ ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة.
وﻋ ـﺒ ــﺮ ﺣـﺴـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ

أﺟﻮاء رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

ﺑــﺎﻟـﻈـﻬــﻮر ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﻛﺒﻴﺮا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
أن ﻳـ ـﻨ ــﺎل إﻋ ـ ـﺠـ ــﺎب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات اﻟﺘﻲ
ﻃ ــﺮأت ﻋﻠﻴﻪ واﻟـﺘــﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ
"اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة" ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻳﻌﺪ "اﻟــﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻦ؟"ﻫﻮ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ "Whose Line Is It
 ،"Anywayاﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ـ ّـﺪم ﺑ ـ ـ 11
ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﺣـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،واﻟـ ــﺬي
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺼﺪارة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﺸﺮ
ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﻛﺄﻗﻮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪي ﺳ ــﺎﺧ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــﺮض ﻓﻲ
أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،إذ ﺣﻘﻖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  16ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة.
وﻳﻄﻞ اﻟﻔﻨﺎن راﻣﺰ ﺟﻼل ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮره ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "راﻣﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﻼل"
وﺑـﺼـﺤـﺒـﺘــﻪ ﻏ ــﻮرﻳ ــﻼ إذ ﻳﻨﻔﺬ
ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻲ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺠﻮم،
واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺮض ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ
"إم ﺑ ــﻲ ﺳ ـ ــﻲ" ﻣ ـﺼ ــﺮ ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ
أﻓﺎدت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ.
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻓ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ،
وﻓـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ إﻳ ـ ـﻬـ ــﺎم
ﺿﻴﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻐﺮق ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺘــﻦ ﻗـ ــﺎرب ﻓ ــﻲ إﺣـ ــﺪى اﻟ ـﺠــﺰر
ﺑــﺈﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ،وﻣ ـﻌــﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،وﻳـﺤــﺎول
اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﻨﺠﻮ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ
وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة ﻳﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺄن اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﻐﺮق ﻫﻲ أﻳﻀﺎ،
ووﺳ ــﻂ ﻛــﻞ ذﻟ ــﻚ اﻟــﺮﻋــﺐ ﺗﻈﻬﺮ
ﻟـ ــﻪ ﻏـ ــﻮرﻳـ ــﻼ ﻟ ـ ـﻴـ ــﺰداد اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻒ
إﺛـ ـ ــﺎرة ،وﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻐ ــﻮرﻳ ــﻼ ﻫﻲ
راﻣﺰ ﺟﻼل.
واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻨﺎن ﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﺣ ـﻠ ـﻘــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
"ﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻟﻐﺎم" اﻟﺬي ُﻳﻌﺮض
ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺗ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ﺑ ــﻮﺳ ــﻲ ﺷـﻠـﺒــﻲ اﻟـﻨـﺠــﻢ

ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ رﻣ ـ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـ ــﺬي ﺗـ ــﺪور ﻓـﻜــﺮﺗــﻪ
ﺣــﻮل دﻋــﻮة اﻟﻀﻴﻮف ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺎت ،ﻓﻲ
إﻃــﺎر أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻴ ــﻒ ﻗ ـﺒ ــﻞ أن
ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ،
ﻣﻊ ﺑﻮﺳﻲ ﺷﻠﺒﻲ ،ﻟﺘﺠﺮي ﻣﻌﻪ
ﺣﻮارا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺔ ،وذﻟﻚ
ﻗـﺒــﻞ أن ﺗﺼﻄﺤﺒﻪ ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎرة
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاد اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ،
وﻓـ ـ ـﺠ ـ ــﺄة ﻳـ ـﻨـ ـﻔ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻟﻴﺮﺗﺠﻞ
ﺳــﺎﺋـﻘـﻬــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وﻳـﻨـﻔـﺠــﺮ ﻓﻴﻪ
"ﻟ ـﻐــﻢ" ،وﺳــﻂ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺮﻋﺐ
اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ.
وﻳﻨﺪرج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻷﻟـﻐــﺎم" ﺗﺤﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺔ ،وﻓ ــﻖ ﻣــﺎ ﺟ ــﺎء ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
)د ب أ(

أ ﺻــﺪرت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ دار
اﻵداب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ روا ﻳــﺔ "ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻠﻴﻞ"،
ﻟﻬﺪى ﺑﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎﺋﺰة ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﻮﻛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﺮواﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄدب اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،وﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ
ﻣﺄﺳﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ أوﻃﺎﻧﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﺋﻞ
ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻠﺲ ،وﺗﻘﺪم ﻧﻤﺎذج ﻟﺘﻌﺴﺎء ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ ﻷوﻃﺎﻧﻬﻢ
وﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﻢ وﻫــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،وﺗـﺘـﺤــﺪث ﻋــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟــﺰاﺋـﻔــﺔ،
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮح واﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ،ﻣﻮﺟﺰﻫﺎ ﻻذع،
ﻓﻬﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺄﺳﺎة اﻷوﻃﺎن ...وﻋﻮد زاﺋﻔﺔ ﺑﺤﻴﺎة ﻫﺎدﺋﺔ ﻟﻴﺲ
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻧﺴﺎﻧﻲ.
ً
ﻻ ﺗﺤﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻘﻴﻨﺎ .إﻧﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ زﻣﻨﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻚ ،واﻻﻟﺘﺒﺎس ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﻴﺎع اﻷﻣﻜﻨﺔ
واﻟﺒﻴﻮت اﻷوﻟﻰ .وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷوﻃﺎن رﺣﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻘﺒﻠﻬﻢ،
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ رﺣﻴﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﻲ ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻫ ــﺪى ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت ،رواﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺻ ـﻠــﺖ ﻣ ــﺮة واﺣ ــﺪة إﻟــﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻮﻛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ رواﻳﺘﻬﺎ "ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺬه
اﻷرض" ﻋــﺎم  ،2013ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﺠﺎﺋﺰة
"ﻣـ ــﺎن ﺑ ــﻮﻛ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ" ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2015وﻓ ـ ــﺎزت أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻦ رواﻳﺘﻬﺎ "ﺣﺎرث اﻟﻤﻴﺎه" ،وﺑﺠﺎﺋﺰة ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻌﻮﻳﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
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٢٥

ﻣﺰاج

اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ

"أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ"

"ﺣﺪود اﻟﺸﺮ"

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻘﺼﺔ

اﻟﻘﻨﺎة

ﺗﺄﻟﻴﻒ د .ﺣﻤﺪ ﺷﻤﻼن اﻟﺮوﻣﻲ ،وإﺧــﺮاج ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺰﻋﺒﻲ،
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،وﺷﺠﻮن،
وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻔﻲ ،وﻫﺪى اﻟﺨﻄﻴﺐ ،وﺑﺪرﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ ،وﻣﺮام،
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ ،ورﻳﻢ ارﺣﻤﺔ ،وﻏﺮور ،وﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي ،واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺰال
اﺳﺘﻘﻼل أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﺿﻴﻔﺔ ﺷﺮف.

ﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﻣﻴﺪي ،ﻓﺘﺒﺪأ اﻷﺣﺪاث اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺪة
ﺗﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻴﺪة ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺳﻴﺘﻢ
ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻛﻮﻣﻴﺪي ﺳﺎﺧﺮ ،ﻟﺪق ﻧﺎﻗﻮس
اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺟﻴﺪة
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.

اﻟﺮاي اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ
ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
sbc

ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻨـﺸـﻤــﻲ ،وإﺧ ـ ــﺮاج أﺣ ـﻤــﺪ دﻋـﻴـﺒــﺲ ،ﻣﻦ
ﺗﺪور أﺣﺪاث ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ،وﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﻘﺼﺔ ﺣﻮل اﻣﺮأة وﻫﻲ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ ،أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﻤﻲ ،واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح،
ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ ,وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺸﺮ واﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺪودﻫﺎ ،وﺗﺪﻣﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻴﻂ
وﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻷﻣـﻴــﺮ ،وﻣﻴﺲ ﻛﻤﺮ ،وﺷﻴﻤﺎء ﻋﻠﻲ ،وﻫﺒﺔ
ﺑﻬﺎ ,اﻻ اﻧﻪ ﺑﺤﺼﻮل اﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻷﻣﻮر ،وﺗﺘﺒﺪل اﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﺧﺮ ,وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺪري ،وﻫﻨﺎدي اﻟﻜﻨﺪري ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻃﺎر دراﻣﻲ ﻣﺸﻮق ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ.
اﻟﻨﺼﺎر ،وﻓﻬﺪ ﺑﺎﺳﻢ ،وﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ »أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ«

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن دﺑﻲ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ »ﺣﺪود اﻟﺸﺮ«

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟــﺮوﺿــﺎن ،وإﺧــﺮاج ﻋﻴﺴﻰ ذﻳــﺎب،
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج ،ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ ،وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﺮي ،ﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي ،وﻫﺒﺔ اﻟﺪري ،وﻫﺪى اﻟﺨﻄﻴﺐ ،وﺟﺎﺳﻢ اﻟﺘﻲ ﻻﻣﺴﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟـﺸــﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪواﺋــﺮ
"إﻓﺮاج ﻣﺸﺮوط"
اﻟﻨﺒﻬﺎن ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ.
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻨﻰ اﻟﺸﻤﺮي ،وﻣﻦ إﺧــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻔﺎص ،ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻫﺪى ﺣﺴﻴﻦ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺮدﻫﺎن ،ﻫﻨﺎدي اﻟﻜﻨﺪري،
ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ إﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل أم ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
"أﻣﻨﻴﺎت ﺑﻌﻴﺪة" ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎن ،ﻏﺪﻳﺮ اﻟﺴﺒﺘﻲ ،ﻟﻴﺎﻟﻲ دﻫﺮاب ،ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ،
أﻧﻪ ذو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻠﺪه.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮازق ،رﻫــﻒ اﻟـﻌـﻨــﺰي ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟ ـﻄــﺮاروة،
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺪر ،ﺷﻴﻼء اﻟﺴﺒﺖ.

"اﻟﻌﺬراء"

"أﺟﻨﺪة"

"وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ
أﻣﻲ"

"اﻟﺪﻳﺮﻓﻪ"

ﺗﺄﻟﻴﻒ ورﺷــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣــﻦ إﺧــﺮاج
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻔ ــﺎص ،وﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ :ﺷ ـﺠ ــﻮن اﻟـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي ،ﻣ ــﺮام
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻫﻴﻔﺎء ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻓﻬﺪ اﻟﺒﻨﺎي،
إﻳﻤﺎن ﻗﻤﺒﺮ ،إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻲ ،ﻣﻴﺲ ﻛﻤﺮ ،ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻤﻼ ،ﺳﻤﺎح
زﻳﺪان ،ﺑﺘﻮل اﻟﺤﺪاد ،ﺳﻠﻮى اﻟﺠﺮاش.

atv Kuwait
mbc drama
ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "إﻓﺮاج ﻣﺸﺮوط"

ﻫﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ ﺗﺮاﺟﻴﺪي ،ﻳﺪور ﺣﻮل ﺳﺠﻴﻨﺎت ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺣﻜﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ دﺧﻮﻟﻬﻦ اﻟﺴﺠﻦ ،اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ وﻋﻠﻲ
ﺷﻤﺲ ،ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺠﻮن اﻟﻬﺎﺟﺮي ،اﻟﺘﻲ روﺟﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺼــﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗــﺪور ﺣــﻮل ﺳﺠﻴﻨﺎت أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺣﻴﺎة وراء
اﻟﻘﻀﺒﺎن ،وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ وﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام.

ﻗﻨﺎة mbc
ﻗﻨﺎة ﺣﻮاس
ﻗﻨﺎة اﻟﻈﻔﺮة
ﻗﻨﺎة atv

ﻳﺪور اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎح واﻹﺻﺮار ،وﺗﺪور ﻓﻜﺮﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺸﺎرﻛﺎن اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﺻﺮ ،إﺧﺮاج ﻫﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،وﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ :واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻟﻦ ﺗﻘﺪر" ،ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﻫﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﻠﻴﺤﻲ ،رﻳــﻢ ارﺣـﻤــﺔ ،ﻟﻴﻠﻰ "ﻫﺎﺟﺮ" اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻮﻓﺎة زوﺟﻬﺎ اﻷول
وزواﺟﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي أﺛﻤﺮ ﻋﻦ اﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة "ﻟﻴﺎل" ،وﺑﻴﻦ "ﻣﺎﻟﻚ" اﻟﺸﺎب اﻟﺬي
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻓﺆاد ﻋﻠﻲ.
ً
ً
أودع اﻟﺴﺠﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪا إﺛﺒﺎت ﺑﺮاء ﺗﻪ أوﻻ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ ذاﺗــﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﻗﻨﺎة دﺑﻲ
ﻗﻨﺎة اﻟﺮأي
ﻗﻨﺎة اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﺣﺎن ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﻠﻴﺒﻲ ،وﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،ﻫﻨﺎدي اﻟﻜﻨﺪري ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي،
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،رﺗﺎج اﻟﻌﻠﻲ ،ﺷﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،رﻧﺪا ﺣﺠﺎج
– ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎس ،ﻣﻠﻚ أﺑﻮزﻳﺪ ،ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ،ﺷﻴﻼء
اﻟﺴﺒﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ.

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪال ،وﻣﻦ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗــﺮاﺛــﻲ ﺗ ــﺪور أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﺣــﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺼﺺ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺑﺜﻴﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت دراﻣﻴﺔ ﺗﺸﻮﻳﻘﻴﺔ.
أﺳﻤﻬﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ ،ﻏﺪﻳﺮ اﻟﺴﺒﺘﻲ ،وﻫﻴﻔﺎء
ﻋﺎدل.

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻮاﺑﻠﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺻﺒﺢ ،ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣ ــﺎ ﻣﻠﺤﻤﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻷﺣـ ــﺪاث ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺒﻲ ،وﻟﻴﻠﻰ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،وﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
اﻟﺴﻨﺎن ،وﺣﺒﻴﺐ اﻟﺤﺒﻴﺐ ،ورﻳﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ.

ﻗﻨﺎة ﺳﻤﺎ دﺑﻲ

أﺟﻨﺪة

روﺗﺎﻧﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

MBC
اﻟﻌﺎﺻﻮف

دراﻣﺎ إﻣﺎراﻳﺘﺔ ﻋﻦ رواﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻤﻴﻤﻲ اﻟﺘﻲ
ﻓــﺎزت ﺑﻤﺒﺎدرة "أرى رواﻳـﺘــﻲ" ،ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﺣــﻮار ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺎﺳﻢ ﺷﻌﺒﻮ .وﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺮاز،
"ص.ب "1003 .وﻣـﻴـﺜــﺎء ﻣـﺤـﻤــﺪ ،وأﻣ ــﻞ ﻣـﺤـﻤــﺪ ،وﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺒـﻨــﺎي ،وﻳــﺎﺳــﺮ
اﻟﻨﻴﺎدي ،وﻫــﺪى اﻟﻐﺎﻧﻢ ،رﻳــﻢ ﺣﻤﺪان ،ﺑﺴﻤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﺧــﺪﻳ ـﺠــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﺣـ ـﻴ ــﺪر ،وﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ
اﻟــﺰرﻋــﻮﻧــﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮد ،وﻣﺤﻤﺪ ﺟـﻤــﺎل ،وﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ ،وﺳﺎرة اﻟﻌﻠﻲ.

ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻟﻨﺪن ،وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﻮل ﺷﺎﺑﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﺎء،
اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟــﻰ ﻟﻨﺪن ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
واﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺷﺨﺺ اﺳﻤﻪ ﻋﻴﺴﻰ )ﺟﺎر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ( ،ﻓﻴﺜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻨﻴﻦ
ً
إﻟﻰ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ .ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻳﻮﻗﻆ ﻟﺪى ﻋﻠﻴﺎء ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺬي
ﻳﻬﻮى اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺠﻼت،
ﻫﻜﺬا ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﺗﺒﺪأ أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺻﺮاع ﻓﻜﺮي ﺗﺘﻤﺎزج ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ  1986و ،1987ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺬﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ "ﻳﻮﺳﻒ"
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷوﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﺷﺘﺮاك ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ
رﻗﻢ  1003ﻟﻠﻤﺪﻋﻮ "ﻋﻴﺴﻰ" ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة ،وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻮاﻟﺪه
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ُﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮه.

ﻗﻨﺎة اﻹﻣﺎرات

ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ :ﺟ ـﻤــﺎل اﻟـﺼـﻘــﺮ ،وﻣ ــﻦ إﺧـ ــﺮاج ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺷـﻴــﺪ،
وﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻨﻐﻤﻮش ،ﺳﻌﺎد ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮﻳﺮ،
"ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ" ﺟﻤﻌﺔ ﻋـﻠــﻲ ،ﻣــﻮﺳــﻰ اﻟـﺒـﻘـﻴـﺸــﻲ ،ﺳـﻠــﻮى اﻟ ـﺠ ــﺮاش ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻟﻤﻊ ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺿﻴﻮف
اﻟﺸﺮف.

ّ
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ُﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ.
ُ
و ﺗــﺮ ﻛــﺰ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ا ﻟـﻄـﻔــﺮة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ أ ﺳ ــﺮة أﺑﻄﺎل
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻌﺸﻖ ﻓﻲ "زﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ" واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ُ
وﺣﺴﻦ
ً
اﻟﻨﻮاﻳﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪﻣﻮن ﺑﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ُ
اﻟﺒﺴﻄﺎء ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻄﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻀﺤﻚ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ّ
اﻟﺒﻠﻴﺔ ﻣﺎ ُﻳﻀﺤﻚ".
"ﺷﺮ
ُ
ّ
ﺗــﺪور أﺣــﺪاث "ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ" ،ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ "اﻟﻌﻤﺔ ﻣﺮﻳﻢ" ،اﻟﺘﻲ ﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
ﻷﻫﻞ اﻟﺤﻲ "اﻟﻔﺮﻳﺞ" اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺪث اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ُﻳﺜﻴﺮ ﺻﺪاﻫﺎ اﻹﻋــﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻗـﻨــﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻓﺘﺠﻌﻠﻬﻢ أﺑﻄﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي ﺳﺎﺧﺮ ﻣﻦ دون ﻋﻠﻤﻬﻢ.

ﻗﻨﺎة اﻹﻣﺎرات

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺟﺪﻳﻤﻚ ﻧﺪﻳﻤﻚ"

ﻣﺎ أدراك ﻣﺎ أﻣﻲ

ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻬﻨﻮف ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،وﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻧـﺠــﻮم اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻋـﻠــﻰ رأﺳ ـﻬــﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ وﻋﺒﺮ
"ﻣﻨﻰ وﻓﻴﻨﻲ"
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ ،وﻣﺤﻤﻮد وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻳﺔ ،وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮي وﻣﺸﺎري اﻟﺒﻼم ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻌﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮﻣﺸﻌﻞ ،وﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮﺳﻌﺪ ،ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮﻣﺤﻤﺪ وﻋﺎﺋﻠﺔ أﺑﻮﺣﻨﺎن.
واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺣﻤﺎدة وأﺣﻼم ﺣﺴﻦ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﺎﺳﻢ ﺳﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﻋﺎرف اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺳﻤﻲ ،وﺑــﻼل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ،وﻋﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻳﻮاﺟﻪ )اﻟﻄﻮاش( اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ،وﺗﻘﻊ ﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ ،وﻣــﺮوة راﺗــﺐ ،وأﺣﻤﺪ ﻣــﺎل اﻟﻠﻪ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ،
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ.
ورزﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻄــﺎرش ،وﺧـﻠــﻒ اﻷﺣـﺒــﺎﺑــﻲ ،وﻧﻴﻔﻴﻦ ﻣﺎﺿﻲ،
وﻫﻴﻔﺎء اﻟﻌﻠﻲ ،وﺧﺪﻳﺠﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن.

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ

"اﻟﻄﻮاش"

"أﻣﻨﻴﺎت ﺑﻌﻴﺪة"

ﻗﻨﺎة  mbcدراﻣﺎ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن دﺑﻲ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗــﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺣــﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻷم واﻷﺑـﻨــﺎء ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻀﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﺑﻌﺪ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻗﻨﺎة ﺳﻤﺎ دﺑﻲ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﺪ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪري ،وﻣﻦ
"ﺣﺼﻦ اﻟﺸﻮك" ﺑﻄﻮﻟﺔ :اﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﺗﺪور اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺼﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎرات واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت.
ﻫــﺪى ﺣـﻤــﺪان ،اﻧﺘﺼﺎر اﻟ ـﺸــﺮاح ،أﺣﻤﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻠﻮي ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻲ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وآﺧﺮﻳﻦ.

"اﻟﻌﺎﺻﻮف"
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻨﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
Mbc1
Mbc drama
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ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
 9ﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎ ت
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة )(3×3
 ،ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻊ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ـﺴ ــﻢ
اﻟ ــﻰ  9ﻣــﺮﺑـﻌــﺎت
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة .ﻫــﺪف
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ــﻞء اﻟـﻤــﺮﺑـﻌــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ  1ا ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ،9
ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣــﺮة واﺣ ــﺪة ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ ﺧــﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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اﻟﺠﻮزاء
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺟﻨﻴﻒ
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 - 1ر ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻛ ــﺎر ﻳـ ـﻜ ــﺎ ﺗـ ـﻴ ــﺮ
ﺳﻮري.
9
 - 2ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
 - 3ﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ – ﻧﺒﺨﻞ
10
ﺑﺸﺪة.
ً
 - 4أﻃﻮف ﻟﻴﻼ )م( – ﺣﺮف
 - 7ﻣﻘﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ – ﺿﺪ  - 9ﻗﺒﻄﺎن – اﻷﺳﺮ .
)ﻃﻴﺐ(.
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ – ﻣﻨﺎص.
 .... ) - 10ﻋ ـﺒــﺪ ا ﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ (
 - 5ﺳ ـﺤ ــﺎب ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻤــﺎء  - 6ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺎت )م( – »ﻋﻴﻮب«.
 - 8دﺧﻠﻮا – ﺑﻌﺚ .
ﻣﻘﺮئ ﻣﺼﺮي راﺣﻞ.
– أﻛ ـﺜــﺮ أﻫـﻤـﻴــﺔ )م( – ﺛﻠﺜﺎ ﻧﻬﺮ أوروﺑﻲ – ﻣﺮﻃﺐ .

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ
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اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ّ
ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺤﺘﺎج وﺿﻌﻚ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ إدارة أﻛﺜﺮ ّ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﻚ ﻓﺘﺘﺎﺑﻊ
ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﻳﺨﻒ
ً
ﺑﺪأت ﺑﻪ وﺗﺒﺪو واﺛﻘﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﻄﻼق.
ً
ً
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻚ
:
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ
واﻟﻐﻤﻮض
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳــﺰول ﺳــﻮء
ّ
أﻏﺪﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺒﺎض.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻢ ّ
ﺗﺴﺪدﻫﺎ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺼ ـﻄــﺪم ﺑ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺎورﻳــﻦ
اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ أﻓﻜﺎرك ﻣﻌﻬﻢ.
ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺘﺬﻛﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻘﻮس

6
7

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﻌﺰز ﻗﺪراﺗﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﻧﻚ ﺗﻮاﻇﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ً
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﻌﺮف ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ً
ً
ﺟﻴﺪا وأوﻗﺎﺗﺎ ﺣﻠﻮة.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﻮروﺛﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺪال ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻫــﺰﻳ ـﻤ ـﺘــﻚ ،إﻻ أن
اﻟﻈﺮوف ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎر.
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﺑﻮح ﻋﺎﻃﻔﻲ وأﺳﺮار ﻟﻦ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻟﻮم
ً
إذا ﺑﺎح ﻟﻚ ّ
ﺑﺴﺮ.
ﺗﻜﻮن راﺿﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻻ ﺗـﺨـﻠــﻮ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺘــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎذﺑـﻴــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﻟــﻚ ﻗﺼﺔ راﺋـﻌــﺔ ﻣــﻊ أﺣﺪ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

sudoku

3

7
4
5
1
6
8
9
2
3

2

5
3
6
2
4
1
8
9
7

1

9
1
2
7
8
3
5
4
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺄﺳﻒ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ
ً
وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻼ ﺑﻌﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻓﻠﺘﺎﻧﻬﺎ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺎرّ ،
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻮاﻃﻔﻚ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻟﻰ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻦ ﺣﺒﻚ
ّ
ّ
ﻟﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻣﻪ إﻳﺎه.
ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وﺣﺮﻳﺔ.
ً
ً
ً
ً
ّ
ﺗﺨﺺ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﺴﻤﻊ ﺑــﺮﺣـﻴــﻞ أﺣ ــﺪ اﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء أو
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ أوراﻗﺎ أو ﺻﻮرا ﺿﺎﺋﻌﺔ
ﺗﺄﺳﻒ ﻟﻈﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ّ
ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
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ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
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1
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ّ
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗــﻼﺣــﻖ أﻫــﺪاﻓــﻚ ﺑــﺎرﺗـﻴــﺎح ﺗــﺘـﺒــﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
وﺿﻊ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ.
ً
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻘ ـﻀــﻲ وﻗ ــﺘ ــﺎ ﺣـ ـﻠ ــﻮا ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺤـﺒـﻴــﻦ
واﻷﻗﺮﺑﺎء ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

2 8

9 4

4
5
9
8
3
7
2
6
1

 - 1ﻛـ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ــﺐ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻮف
وﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮي راﺣﻞ .
 - 2ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ .
 - 3إﻣﺎرة ﻋﺮﺑﻴﺔ – رد .
 - 4ﻇﻬﺮ – اﻗﺘﺮاب )م(.
 - 5ﻣ ـﻔــﺮد » أزﻳ ـ ــﺎء » )م( –
ﻣﻌﺒﺮ.
 - 6ﺿـ ـ ـ ـ ــﺪ » ﺑ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ« –
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ.
 - 7ﺟ ــﺮى – ﻣ ــﻦ ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت
اﻟﺪم )م(.
 - 8اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺮﺳﻮل
)ص( – ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻃﻴﺮ)م(.
 ) - 9ﻓﺮدﻳﻨﺎن  (...ﻣﻬﻨﺪس
إﻧﺸﺎء ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.
 - 10ﻣـ ــﻦ ا ﻟ ـﻔ ــﺎ ﻛ ـﻬ ــﺔ – ﻣــﻦ
اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

8

3
6

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:
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ﻧﺰﻋﺔ
ﺣﻴﺚ
دوﻟﺔ
ﺟﺒﺎل
ﺻﺤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻴﺪ
ﻣﻘﺮ
ﺣﻀﺎرة
رﻗﻲ
زﻣﺎن
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اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺻﺨﺐ وأوﺿﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻣﺼﻴﺮا وﺗﺴﻘﻂ ﻋﺒﺌﺎ
ً
ﺿﺨﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻚ.
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ً
ﺷﺨﺼﺎ إﻟـﻴــﻚ ﻣــﻦ اﻟﻄﺮف
رﺑـﻤــﺎ ﺗﻄﻠﻊ أﺣــﺪ أﻓ ــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗــﺪ ﺗـﺠــﺬب
اﻵﺧﺮ ﻣﻦ دون أن ﺗﻘﺼﺪ.
ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺮام.
ً
ً
ّ
وﺗﺒﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺼﻐﻲ اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻚ وإﻟــﻰ ﺣﺠﻤﻚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺳﻚ وﻣﺨﻴﻠﺘﻚ
ً
وذراﺋﻌﻚ ﻓﺘﺒﺪو ﻟﻬﻢ ﻣﻘﻨﻌﺎ.
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺧﻴﺎر ﻻ
ّ
ﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪّ
اﻟﻨﺰاع ،ﻓﺤﺎذر.
ً
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺸﺎﻃﺮ أﻓﻜﺎرك وأﺣﻼﻣﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺜﻖ ﺑﻬﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺤﻴﺮة إزاء ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻚ ،وﻋﻠﻴﻚ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﻔﺮاد ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻗﺮارا
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻌﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻌﻠﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
واﻟﺜﺮﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

ﻣﺠﺘﻤﻊ
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أﻓﺮاح اﻟﻤﻄﻮع
اﺣﺘﻔﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق اﻟﻤﻄﻮع
وﺻ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع ﺑــﺰﻓــﺎف
ﻧﺠﻠﻬﻤﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﻴــﻮﺳــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ،وأﻗ ـﻴ ــﻢ ﺑـﻬــﺬه
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺣـﻔــﻞ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻠﻘﺖ
اﻷﺳ ــﺮة اﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ ،واﻟـﺸـﻴــﻮخ واﻟ ـ ــﻮزراء واﻟ ـﻨــﻮاب
ٔ
اﻟﻤﺴﻮوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ورؤﺳﺎء
وﻛﺒﺎر
وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻷﺻﺪﻗﺎء.
ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

اﻟﻤﻌﺮس ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ً
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺴﻌﻮد ﻣﻬﻨﺌﺎ

ً
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺌﺎ

ً
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺌﺎ

ً
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﻨﺎم ﻣﻬﻨﺌﺎ

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﺗﺤﺘﻔﻲ
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﺑﺮاﻋﻤﻬﺎ
أﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ ﺣﻔﻼ
ً
اﺣﺘﻔﺎء
ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ،
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﺑﺮاﻋﻤﻬﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻧﺠﻴﺒﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮة اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎدي اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﺎدة.
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺘﻼوة آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ
اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﺛﻢ أﻟﻘﺖ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻋﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ّ
ﺑﺘﺨﺮج أﻃﻔﺎل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،ﺛﻢ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﻘﺮات اﻟﺤﻔﻞ

ﻧﺠﻴﺒﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻫﻨﺎدي اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

ﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ.

ﻣﻴﺎدة رﺣﻤﺔ ّ
ﺗﻜﺮم إﺣﺪى اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت

ﺣﻨﺎن ﺷﻤﻼن ﻣﻊ واﻟﺪﻫﺎ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
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٢٩

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

»رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ« ﺗﺤﺼﺪ ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ »ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ«

ﱠ
ﻋﺮض ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ  ١٤ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن

ً
وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻔﻼ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻮﺿﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺣﺼﺪت ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن »ﻟﻴﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺑﻌﺮض
»رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ«.

ﻳ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﺷ ـ ـﺒ ـ ــﺎب اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧ ـﺠــﺎزات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺣ ـﺼــﺪت ﻓــﺮﻗــﺔ
ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻟﺘﺘﻮج ﺑﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ14
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن "ﻟ ـﻴــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺮح
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﻲ" ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷردن
ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ "رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
وإﺧﺮاج أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻔﻨﺎن
اﻟﺸﺎب ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ وأﺣﻤﺪ
اﻟـ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ وﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﺎري
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر وﺳﻤﺎء اﻟﻌﺠﻤﻲ
وﻧ ــﻮف اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن وﻏ ــﺎدة أﺣﻤﺪ
وﺳ ـ ـﻌـ ــﺎد اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﻲ وﻣ ــﻮﺳ ــﻰ
ﻛﺎﻇﻢ.
وﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺬر اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﻇــﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ ﺣ ــﺎﺿ ـﻨ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻌــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺮﻣ ــﻲ ﻟـﻠـﺸـﻘـﻴـﻘـﺘـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ــﻦ رﻳ ــﺎ

وﺳﻜﻴﻨﺔ ،اﻟــﺬي وﻗﻊ ﻋﺎم ،1920
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ـﻔ ــﺎدﻫ ــﺎ أن اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺴﺮ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻧﺘﻤﺎء ﻳﻀﻄﺮ أن ﻳﺨﺴﺮ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ،وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ
اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋـﻴــﺔ ﻟ ــﻮﻻدة
"رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ" ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻛﺎﻧﺖ إدارة ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻟﻴﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ" ﻛﺮﻣﺖ ﻓﻲ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺿﻴﻔﺔ ﺷﺮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وأﻋﺮﺑﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن
واﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻇﻬﺮه
ﻣ ــﻦ "ﺣـ ــﺐ وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ" ،وأﺷـ ـ ــﺎدت
ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺬي "ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮﻋﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﺑﺈﺷﺮاﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
واﻷﺟﺎﻧﺐ".

إﻧﺠﺎز ﺟﺪﻳﺪ
وأﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ـ ــﺆﻟـ ـ ــﻒ وﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺮج
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ "رﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺳـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ"

ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم ﺧﻀﻊ ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺧﻀﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ
ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ،إﺛــﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ آﻻم "اﻟﺪﻳﺴﻚ"،
وﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"" ،ﺑﺎﻏﺘﺘﻨﻲ اﻵﻻم
ﻣ ـﺠــﺪدا ،وﻟــﻢ أﺟــﺪ ﻣـﻔــﺮا ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻀــﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮة،
واﻃﻤﺌﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺤﻴﻔﺘﻜﻢ اﻟﻐﺮاء
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻲ ،وأﺷﻜﺮ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﺣــﺮﺻــﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة" ،وﻟﻔﺖ ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻮد ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻳﻄﻞ ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
رﻣ ـﻀــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻫـﻠــﻲ وﻧ ــﺎﺳ ــﻲ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
وداد اﻟﻜﻮاري ،وإﺧﺮاج ﺳﺎﻣﺮ ﺟﺒﺮ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺻﻼح
اﻟﻤﻼ ،ﻏﺎزي ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﻨﻰ ﺷﺪاد ،ﺳﺤﺮ ﺣﺴﻴﻦ،
ﺟــﺎﺳــﻢ اﻷﻧـ ـﺼ ــﺎري ،ﻏ ــﺎدة اﻟ ــﺰدﺟ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻳــﺎﻣــﻮر،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ دوره ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ "ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت
ﺧﺎﻟﻴﺔ" ،وأﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ" ،ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻮ أﺣﺪث إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﻼم اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﻠﻢ،
اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﺎف
ﻋﺒﺪال.

ﻋﺒﺪاﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ـﻜــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﺗــﺪور أﺣﺪاﺛﻪ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ،وﻳﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ
واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺼ ــﻼل وﻣـ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﺒــﻼم
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺧﺮﻳﻦ.

أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟ ـ ـ ــ"اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة" ،ﻋـ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ
ﺑ ــﺎﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘــﻪ ﻓــﺮﻗــﺔ
ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :أﻫـ ــﺪى ﻫ ــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ،وأﺗـﻤـﻨــﻰ ان ﻧـﻜــﻮن ﻗﺪ
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ
إﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎز ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـﺠ ــﻼت
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـﻔـ ــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ
اﻧﺘﺰﻋﻨﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻓــﺮق ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى".
وأوﺿﺢ اﻟﻌﻮﺿﻲ ان "اﻟﻌﺮض
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺣ ـﻘــﻖ أﺻ ـ ــﺪاء ﻃـﻴـﺒــﺔ،
وﻻﻗﻰ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻨﻘﺎد
اﻟﻌﺮب ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
وﻓﻮد أﺟﻨﺒﻴﺔ رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻠﻐﺔ،
ﻟﻜﻦ وﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺣﺪاث".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻛ ــﺎن اﻟـﺘـﻜــﺎﺗــﻒ ﺳﻤﺔ
ﻣـ ـﻴ ــﺰت ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،وأﻧ ـﺘ ـﻬــﺰ
اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻷﺷ ـﻜ ــﺮ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣ ـﺴــﺮح
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ،ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ

»ﺗﺤﻴﺎ اﻟﺤﻴﺎة«
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮي "ﺗ ـﺤ ـﻴــﺎ
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎة" ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج أﻧ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﻪ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻋ ــﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،و ﻫــﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋــﻦ ﺳــﺮد ﺟ ــﺬاب ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮن اﻟﻐﻨﺎء
واﻟــﺮﻗــﺺ واﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ واﻷداء
اﻟﺤﺮﻛﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻨﻮن اﻟﺴﻴﺮك.

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ
وذﻫﺒﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﺻـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ
ﺷﺒﻠﻲ اﻟﺒﻮ ﻋﻦ ﻋــﺮض "ﻣﺜﻞ ﻣﺎ

اﻟﻐﻨﺪور ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ »دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة«
ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﻧ ــﻮر اﻟ ـﻐ ـﻨــﺪور ﺗﺼﻮﻳﺮ
دورﻫ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪراﻣـ ــﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ "دﻓ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة" ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
أﻳﺎم اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻊ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺪرﺳﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟـﻠـﻜــﺎﺗـﺒــﺔ ﻫ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎري ﺣ ـﻤــﺎدة
واﻟﻤﺨﺮج ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺨﻠﻴﺞ أﻣﺜﺎل ﺑﺸﺎر اﻟﺸﻄﻲ،
وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻔﻲ ،وﺣﻤﺪ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،وﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ،وﻧ ـ ــﻮر اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ،وﻧ ـ ــﻮر اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺪور،
وﻟﻮﻟﻮة اﻟﻤﻼ وﻣﻬﻨﺪ ﺣﻤﺪي وﻣﺮام اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
وآﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﻮ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﺮك.
وﻷول ﻣ ــﺮة ،ﺗـﺠــﺪ ﻧ ــﻮر اﻟـﻐـﻨــﺪور ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪﻫ ــﺎ ،ﻓ ـﺒ ـﻌ ــﺪ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮة واﻓـ ـﻴ ــﺔ
ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،دﺧـﻠــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺮة
اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺮﻳﺾ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮي ،ﺑﻞ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ "دﻓﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة" ،وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ" :أﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
ﻫـﻤــﺎ ﺗـ ــﻮأم ،وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻓــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ،
ﻋـﻠــﻰ ا ﻋـﺘـﺒــﺎر أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺘﻤﻌﺎن
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ ،وﺗـﺘـﻔــﺎﻋــﻼن ﻣﻊ
ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬ ـﻤ ــﺎ" ،وﺗـ ــﺬﻛـ ــﺮت ﻣ ـﺸ ـﻬ ــﺪا أﺛ ـ ــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮى ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ

ﺑﺸﺮى

اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب ،وﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
وﻣـ ـ ــﺆﺳـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺳــﻮل ،ورﺋﻴﺲ
ﻣﺴﺮح اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪر ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ،وﻛ ـ ــﻞ ﻣــﺎ
ﻗـ ــﺪﻣـ ــﻮه ﻟ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺪ ﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
وﻧﻤﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة"،
ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻦ
ﺧﻼل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻛﻤﻤﺜﻞ
وﻣﺆﻟﻒ.

وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎز ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻹﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﻲ "اﻟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﻢ"،
إﺧ ــﺮاج ﻓﺎﺑﻴﻮ أوﻣــﻮدﻳــﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻓ ــﺎز ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺼﺮي "ﺑﻬﻴﺔ" ،إﺧﺮاج
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺑــﺪر ،واﻟﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
"رﻳـ ــﺎ وﺳ ـﻜ ـﻴ ـﻨــﺔ" ،إﺧ ـ ــﺮاج أﺣـﻤــﺪ
اﻟﻌﻮﺿﻲ.
وذﻫ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺖ ﺟـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺰة أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻏ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺮض
"ﺑ ـﻴ ــﺮوﺳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ" ﻣ ــﻦ ﺟــﻮرﺟ ـﻴــﺎ،
وﻣﻨﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺮض اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
"ﺗﺤﻴﺎ اﻟﺤﻴﺎة" ،وﺟــﺎء ت ﺟﺎﺋﺰة
أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺎﺻ ـﻔ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻳــﺎﺳـﻤـﻴــﻦ ﺳﻤﻴﺮ ﻋﻦ
"ﺑ ـﻬ ـﻴــﺔ" واﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ ﻳــﻮﻫــﺎﻧــﺎ
رﻳ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﻪ ﺳ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﻦ "ﺗ ـﺤ ـﻴــﺎ
اﻟﺤﻴﺎة".

ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺸﻤﺲ" واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻲ
اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ دوره ﻓ ــﻲ ﻋــﺮض
"رﻳﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ".
وﻧﻈﻤﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺮ
اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻦ  27أﺑﺮﻳﻞ
إﻟﻰ  2ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
"اﻟﻤﺴﺮح ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ"،
ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋــﺮوض ﻣﻦ اﻷردن
وﻣـ ـﺼ ــﺮ وﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق
واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺟــﻮرﺟـﻴــﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
وﺳﻮﻳﺴﺮا.
وأﻗ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻢ ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن "ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟـﺸـﻬــﺎدات
اﻻﺑ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺔ  -ﺗ ـﺠ ــﺎرب ﻧ ـﺴــﻮﻳــﺔ"،
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷردن
وﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ وﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎن واﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮب،
وﻳـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮه اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻌﺰ اﻟﻘﺪﻳﺮي ،ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻓ ــﻦ اﻻﻳـ ـﻤ ــﺎء" ،ﻗــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺨــﺮج
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  40ﻣﺘﺪرﺑﺎ.

أﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن ،ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣــﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺣﺼﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ "ﻣﺴﻚ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ،ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰة اﻷﻓـﻀــﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻘﺮ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ،
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  50أﻟﻒ درﻫــﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﺪت ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ /ﻣﻤﺜﻠﺔ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﻮرا اﻟﻌﺎﺑﺪ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "وﻻدة" ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  20أﻟﻒ درﻫﻢ.
وﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻘﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﺣﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ "ﺳﺮﻣﺪ"،
ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﻴﺮي ،ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 40
أﻟﻒ درﻫﻢ ،وﻓﺎزت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ
دورﻫــﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "ﻣﺮﻳﻢ" ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  10آﻻف درﻫــﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ
"ﺿﻮء ﺧﺎﻓﺖ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج وﻟﻴﺪ اﻟﺸﺤﻲ ،ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮة ﻓﻴﻠﻢ.
وﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "اﻟﺼﻘﺮ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" ،ﻓﺎز ﻓﻴﻠﻢ "روﻟﻢ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ
اﻟـﻘــﺮﺷــﻲ ،ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓـﻀــﻞ ﻓﻴﻠﻢ ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  40أﻟــﻒ درﻫ ــﻢ ،وﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺴﻴﺮك،
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  20أﻟﻒ درﻫﻢ .وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﺣﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ "ﻗﻀﻴﺔ
ﻫﻨﺪ" ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ دﻳﻨﺎ ﻧﺎﺟﻲ ،ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻓﻀﻞ ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  30أﻟﻒ درﻫﻢ.
وﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ وأﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺒﻴﺎن ،ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ
ﻫﻨﺪ ﻋﻨﺒﺘﺎوي ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  30أﻟﻒ درﻫﻢ ،وﺣﺼﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺬر ،ﻟﻠﻤﺨﺮج
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﺎدي ،ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "اﻟﺼﻘﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ"،
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  15أﻟﻒ درﻫﻢ.
وﻛﺮﻣﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮى ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺼﻘﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ.

ﻧﻮر اﻟﻐﻨﺪور وﻧﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ »دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة«
ﻗﺎﺋﻠﺔ" :اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻧﺤﻮ  4ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ،ﻳﺠﻤﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
اﻟﺘﻮأم إﻗﺒﺎل وﺳﺒﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰل".
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ" :وﺟ ــﻮد ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺣ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺒﺮك ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا 100%
ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣـ ــﻊ أﺣ ــﺎﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬ ــﺎ وﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮﻫ ــﺎ،
ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻴﻬﻤﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻨــﺎﻗـﻀــﺎت؟!" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﻫــﺬه
أوﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺠــﺎرﺑــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻋ ـﻠــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻲ،
ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﻢ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،

وﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة".
واردﻓ ــﺖ" :ﻧﺤﻦ أﻣــﺎم ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﺑﺼﺮﻳﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺣﻮارﻳﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣﺐ
رﻗﻴﻖ وﻫﺎدئ ،ﻓﻴﻪ ﺧﺠﻞ وﺧﻔﺮ ،وﺛﻘﻞ دراﻣﻲ
وروﻣﺎﻧﺴﻲ ،ﺛﻢ ﺷﻌﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
أﻧﻬﻢ اﻧﻔﺼﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ ،ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻌﻼ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ
ﻇﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر".

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻊ »روﺗﺎﻧﺎ« ﻹﻹﻧﺘﺎج
أﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺒﺎت
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ روﺗﺎﻧﺎ ﻟﻠﺼﻮﺗﻴﺎت
واﻟـ ـﻤ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺎت واﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ،ﻋــﻦ
ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب،
ﻹﻧﺘﺎج أﻟﺒﻮﻣﻴﻦ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺒﺎت
واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻧ ـﺸــﺮت اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻋـﺒــﺮ "إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮام" ،ﺻ ــﻮرة ﻟـﻠـﻬـﻨــﺪي ﻣﻊ
ﺷـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻨــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮﻫ ـﻤــﺎ ﻋ ــﺪدا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺂت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻨــﺎل إﻋ ـﺠــﺎب
اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ووﺻـ ـﻔ ــﺖ ﺷ ـﻴــﺮﻳــﻦ "روﺗـ ــﺎﻧـ ــﺎ" ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ
ً
أﺳﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺪا،
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ وﻃﻴﺪة
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻬﻨﺪي ،واﺻﻔﺔ إﻳــﺎه ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺴﻨﺪ،
ـﻼل ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻔﺔ" :أﻋــﺪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﻦ ﺧــﻼ
ﻼ
)روﺗﺎﻧﺎ(ّ ،
ﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻤﻴﺰة".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻬﻨﺪي ،إن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻲ اﺑﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺨﺮ )روﺗﺎﻧﺎ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ،واﺻﻔﺎ
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺬب واﻟﺤﺴﺎس ،اﻟﻤﺘﻔﺮد
ـﻼل
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ،وأﻧـﻬـﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼ
ﻼ
ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻴﺒﻬﺮان اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎب وﺗﺤﺼﺪ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى.

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ً
ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺤﻴﻲ ﺣﻔﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﴼ
ﻓﻲ دار اﻷوﺑﺮا

ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻨﺠﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻢ
ً
وﻓﺮﻗﺘﻪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺣﻔﻼ
ﻏﻨﺎﺋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح دار
اﻷوﺑﺮا اﳌﺼﺮﻳﺔ  ٢٣اﻟﺠﺎري
ﺿﻤﻦ ﺳﻬﺮات رﻣﻀﺎن،
وﻳﻘﺪم ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ
أﻏﺎﻧﻴﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ "أدﻋﻲ ﻋﻠﻴﻚ،
وﺣﻠﻢ ﻋﻤﺮي ،وأﺳﺘﺎذ اﻟﻬﻮى،
وﻟﻜﻞ ﻋﺎﺷﻖ وﻃﻦ ،وأرﺑﻊ
ﺣﺮوف ،وﻋﺸﻨﺎ ﻗﺪ إﻳﻪ ،وﻛﻞ
ﻧﻈﺮة ،وﺑﻼش اﳌﻼﻣﺔ ،وﺟﺎﻧﺎ
اﻟﻬﻮى ،وﻏﺎﻳﺐ ﻋﻨﻲ ،وﻧﺴﻴﺖ
ﻧﻔﺴﻲ ،وزﻋﻼن ،وﻛﺎن ﻓﲔ
ﻣﻦ ﺑﺪري ،وﻗﺎﺑﻠﺖ ﻋﻴﻨﻴﻚ"
وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻳﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل
ﺳﻠﻴﻢ أﻏﻨﻴﺔ "ﻟﺴﻪ ﻛﺒﻴﺮ" ،اﻟﺬي
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،وﺣﻘﻘﺖ
ﻧﺠﺎﺣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ وأﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب
ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰه
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .وﻛﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ
ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻪ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
ﻓﻜﺮة اﻷﻟﺒﻮﻣﺎت ،واﻻﺗﺠﺎه
ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻴﻨﻐﻞ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺤﻀﺮ ﻹﻃﻼق أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
ﻛﻞ ﻓﺘﺮة .واﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وﻟﻴﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ،
وأﻟﺤﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﺴﻦ،
وﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب.

ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
»ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي«

اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ
ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ دوره ﻓﻲ
اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي(،
اﳌﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ
دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن.
وﻗﺎل ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ" :اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪي ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ )ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣﻤﺪي( ،ﻳﺎ رب ﺗﻮﻓﻴﻘﻚ،
أﺗﻤﻨﻰ ﻳﻌﺠﺒﻜﻢ ،وﺷﻜﺮا
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﺳﺖ اﳌﺴﻠﺴﻞ
دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻟﻜﻢ ﻛﻞ اﻟﺤﺐ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام".
اﳌﺴﻠﺴﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻨﻰ
اﻟﺸﻤﺮي ،إﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ
دﺣﺎم اﻟﺸﻤﺮي ،وﻳﻀﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ :ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻨﺒﻬﺎن ،ﻋﺒﺪاﳌﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮ،
ﻧﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺷﻴﻤﺎء ،إﻳﻤﺎن
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻏﺮور ﺻﻔﺮ ،ﻋﻠﻲ
ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ ،رﻫﻒ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﺎرة
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺒﺪاﳌﺤﺴﻦ،
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺮﻧﺪي ،ﺧﺪﻳﺠﺔ
اﻟﺸﺎﻳﻊ ،ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺒﺎخ،
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم
دوﺑﻠﻴﺮ ﻓﻲ »ﻫﻮﺟﺎن«

ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم "دوﺑﻠﻴﺮ"
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻫﻮﺟﺎن".
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﺣﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم
ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ أﻏﻨﻴﺔ "ﻛﺴﺒﻨﺎ
إﻳﻪ" ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻫﻮﺟﺎن"،
اﳌﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ
رﻣﻀﺎن ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﺳﺆال ﺑﻴﻄﺮح
ﻧﻔﺴﻪ ...ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺠﺪار اﻟﻠﻲ
ﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ده اﻧﺖ وﻻ
دوﺑﻠﻴﺮ؟" ،ﻟﻴﺮد إﻣﺎم "ﻣﺶ
ﺑﺴﺘﺨﺪم دوﺑﻠﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ".
وﻃﺮﺣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺮﺟﻲ،
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳌﺴﻠﺴﻞ ﻫﻮﺟﺎن،
أﻏﻨﻴﺔ "ﻛﺴﺒﻨﺎ إﻳﻪ" ﻣﻦ أﺣﺪاث
اﳌﺴﻠﺴﻞ ،ﻏﻨﺎء اﳌﻄﺮب
اﻟﺸﻌﺒﻲ رﺿﺎ اﻟﺒﺤﺮاوي،
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺘﺮ ،أﻟﺤﺎن
ﺷﻮﻗﻲ ﺻﻘﺮ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻧﻮ -
ﺷﻴﻜﺎ .وﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻫﻮﺟﺎن"
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم ،ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﻴﺮ
ﺻﺒﺮي ،ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
رﻳﺎض اﻟﺨﻮﻟﻲ ،أوس أوس،
ﻣﻴﺮﻧﺎ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎرﻓﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ،أﺳﻤﺎء أﺑﻮ
اﻟﻴﺰﻳﺪ ،ﻫﺎﺟﺮ أﺣﻤﺪ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﻌﺰب ،وإﺧﺮاج
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎدل.
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دوﻟﻴﺎت

ّ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ  -أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻧﻴﺮان
ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ر
ﺗﺤﺬ
ﻃﻬﺮان
ً

ّ
• واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻘﻠﺺ »إﻋﻔﺎءات اﻟﻨﻮوي« وﺗﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻀﻴﻴﻖ • »ﻫﺮﻣﺰ« ﻳﺸﻌﻞ ﺣﺮﺑﺎ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺣﺬرت ﻃﻬﺮان ،أﻣﺲ،
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ  -أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﺮاﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻣﺪدت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻋﻔﺎءات ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺪول ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻳﺮان اﻟﻨﻮوي اﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺷﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺿﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮراﻧﻴﻮم.

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ّ
ﻳﻌﻴﻦ
ً
ﻧﻮاب رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻟﺤﺞ ...وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ً
ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق

ﻏ ـ ــﺪاة ﺷ ــﻦ اﻟ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺣـﻤـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﻴـﻴــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
إﻳـ ـ ــﺮان اﻟـ ـﻨ ــﻮوي اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻲ ،أﻃـﻠــﻖ
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ ﺗ ـﺤــﺬﻳــﺮا ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﻮب ﺻﺪام ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻴﻦ ﺑــﻼده وواﺷـﻨـﻄــﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ
"ﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ إذا اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ،
ﻷن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﺘﻄﻮل اﻟﺠﻤﻴﻊ".
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﻮار أﺟ ــﺮاه ﻣـﻌــﻪ ﻣﻮﻗﻊ
"ﻟﻮﺑﻼك" اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﺻﻒ ﻇﺮﻳﻒ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ واﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﺸـﻨـﻬــﺎ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑـ ــﻼده ﺑـ
"اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺰازﻳــﺔ" ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ
دﻓﻊ ﻃﻬﺮان ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ "اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي" اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ .2015
ورأى اﻟﻮزﻳﺮ أن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ
ﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ "ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت ﻣـﻘـﻴـﺘــﺔ
أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼق ﺣﺎدﺛﺔ
ﻣـ ــﺎ ﻛـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﻮا ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻀــﻲ
ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم".
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ــﺆال ﺣ ــﻮل
ﻣـ ـﺤـ ــﺎوﻻت ﻣ ـﻔ ـﺘــﺮﺿــﺔ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑـﻬــﺎ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ودول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻃـﻬــﺮان ،ﻗــﺎل ﻇﺮﻳﻒ:
"ﻻ أرﻳـ ــﺪ اﻟ ـﺨ ــﻮض ﻓ ــﻲ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻟﻮ
ﺣﺼﻞ أي ﻧــﺰاع ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻼ
أﺗﺼﻮر أن ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻨﻪ".
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ إﻳ ــﺮان
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ أﻓﻀﻞ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ دول اﻟ ـﺠ ــﻮار ،ﻣﺜﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وروﺳـﻴــﺎ وأرﻣﻴﻨﻴﺎ
وأذر ﺑ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎن ودول ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ

اﻟﺘﻌﺎون ،ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻃﻬﺮان
ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺑﻐﺪاد
اﻟﺘﻲ "ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ".
وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﺗـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـ ــﺢ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼده
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي،
ﻣـﺘـﻬـﻤــﺎ اﻟـ ــﺪول اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻟــﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺳــﻮى  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑ ــﻼده
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮة
ﻓــﻲ ﻣـ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ إن ﺑﻼده ﺳﺘﻮاﺻﻞ
ﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ "اﻟ ـﻤ ــﺆاﻣ ــﺮة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻜﻚ رﺋﻴﺲ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻋﻠﻲ ﻻرﻳـﺠــﺎﻧــﻲ ﺑﻘﺪرة
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات ﻋـﻠــﻰ ﺳﺪ
اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺮض
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎدرات ﻃﻬﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،ﻗﺎل
روﺣﺎﻧﻲ أﻣــﺲ" :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻮاﺟﻪ
اﻟ ـﻤ ــﺆاﻣ ــﺮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺮ
ﺻ ـ ــﺎدرات اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وﻧ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑﻴﻊ
ﻧﻔﻄﻨﺎ .اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻨﺘﻬﻚ
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗ ـ ـﻤـ ــﺎرس
اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ إﻳ ــﺮان ،وﺗﺴﻌﻰ
ﻹﺿ ـ ـﻌـ ــﺎف ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ــﺎ واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﻼل
اﻟﺒﻼد".
وا ﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻢ رو ﺣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻧ ـ ـ ـ ــﻲ اﻹدارة
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑـﺸــﻦ ﺣ ــﺮب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﺿـ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻼده ،ﺳ ـﻌ ـﻴــﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑ ــﻼده أن ﺗــﺮﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣــﺪﺧــﺮاﺗـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وأن ﺗــﺮﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرات ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﺷﻘﻴﻖ روﺣﺎﻧﻲ
أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﺿــﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓــﺮﻳــﺪون ﺷﻘﻴﻖ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ ﺣ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ أﻣ ــﺲ:
"اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑ ــﺮأت ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻓــﺮﻳــﺪون ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪه
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻦ ﺗﻬﻢ أﺧﺮى" ،دون ذﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻋﻘﺪت
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﺸﻘﻴﻖ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﺬي أوﻗ ــﻒ ﻋ ــﺎم  2017ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻻ ﻳ ـﺘ ـﺸــﺎرك اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺎن اﺳ ــﻢ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ذاﺗ ــﻪ،
ﻣﻨﺬ أن ّ
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ
اﻟ ـﺜ ــﻮرة ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋــﻦ اﻻﺳ ــﻢ اﻟ ـﻔــﺎرﺳــﻲ ﻟﻴﺘﺒﻨﻰ
اﺳﻤﺎ "إﺳﻼﻣﻴﺎ".

ً
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮض ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ﻳﺘﺼﻔﺢ
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ إن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎن
اﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ورأى أن اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺴﻌﻮدي  -اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﻂ
ﻳﻌﺪ ﺣﺮﺑﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان.

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪاد
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ذﻛ ــﺮت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أﻧـﺒــﺎء
"ﻓــﺎرس" ﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،أن
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
ﺳﺘﻔﺘﺢ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ إن اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ "ﺳـﻴـﺴـﻬــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓﻲ
ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ وﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ" إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق.

اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات ﺑـﻌــﺪ
ﻳﻮم ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ إﺟ ـ ــﺮاء ﻋ ـﻘــﺎﺑــﻲ ﺿ ــﺪ إﻳ ــﺮان
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن  3أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ،ﺣـﻴــﺚ
أﻋﻠﻨﺖ أن أي ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أو ﻣﺒﺎدﻟﺔ
اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،

ﱢ
ُ
ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﻮﻇﻔﻮ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﺼﻌﺪون

ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﺗـ ـﻌ ـ ّـﺮض ﻣ ــﻦ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺖ واﺷ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻦ أﻣـ ــﺲ
اﻷول ﻹﺟـﺒــﺎر ﻃـﻬــﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻒ
ﻋ ــﻦ إﻧ ـﺘ ــﺎج ﻳ ــﻮراﻧ ـﻴ ــﻮم ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺐ ،وﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻣﺤﻄﺘﻬﺎ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﺣـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف وﻗــﻒ
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ ﻃ ـ ـﻬ ـ ــﺮان ﻟـ ـﻠـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وا ﻟ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺟــﺪد وزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﺮوﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ ودول
أوروﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻃﻬﺮان ﻣﻦ إﺣﻴﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻹﻋ ـﻔــﺎءات ﻟــﻦ ﺗﻤﻨﺢ إﻻ
ﻟـﻤــﺪة  90ﻳــﻮﻣــﺎ ﻓـﻘــﻂ ،وﻫ ــﻲ ﻓﺘﺮة
أﻗﺼﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻫ ــﺬا ﻫــﻮ ﺛــﺎﻟــﺚ إﺟ ــﺮاء ﻋﻘﺎﺑﻲ
ﺿﺪ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  3أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺳﺒﻮع

ً
ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل
•

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻣﻊ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻹﺧﻀﺎع
ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎل ،أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﺮف
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ،أﻣ ـ ــﺲ ،اﻻﺿـ ـ ـ ــﺮاب اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮح،
ً
"اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜ ــﺎرا ﻟـﻠـﻬـﺠـﻤــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﺳ ــﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف
ً
وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،ورﻓﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻬــﺪف اﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻴــﺪ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،اﻷﻣ ــﺮ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟــﻒ ﻟـﻜــﻞ اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ واﻻﻋ ـ ــﺮاف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ".
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ﻣــﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أن "ﻣﻦ
أﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺎل ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن
وﺻﻴﺎ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
أﻣــﺎ إذا ﺗـ ﱠـﻢ إﺧـﻀــﺎع ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ إدﺧﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺮﻳﺾ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻨﻘﺪي".
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
أﻧﻪ "اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ،وﺑﻌﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ
اﻻﺿ ـ ــﺮاب واﻹﻗ ـﻔ ــﺎل اﻟ ـﺘــﺎم ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ً
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺼﺮف ،وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
اي ﺗﺠﺎوب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻻﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ

وزﻳﺮا اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ اﻷول )إي ﺑﻲ أﻳﻪ(
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـﻀ ــﺮب ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ووﺿ ــﻊ
اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﻘــﻼﻟـﻴــﺔ ادارﻳـ ــﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ
واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻣﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ".
ّ
وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ "اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺬي ُ
ﺳﻴﺼﻴﺐ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟـﺒــﻼد" ،وأﻛــﺪت "اﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺎم ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم،
وﻛﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻدارات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرة ﻣ ــﻦ اﻻﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﻨــﻮي

ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ".
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺎس
ّ
ﻋــﻮاﺿــﺔ ،أﻣ ــﺲ" ،اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ
ّ
اﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود ،وﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻮﺣﺪ
وﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻦ ّ
ﻳﻤﺲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات
ً
اﻟـﺠــﺎﺋــﺮة اﻟـﺘــﻲ اﺗـﺨــﺬﺗـﻬــﺎ" ،ﻣــﻮﻛ ــﺪا أن
"اﻟﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ُﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻬﺪﻣﻪ
وﺗﺨﺮﻳﺒﻪ".
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻏ ـ ـ ّـﺮد وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎل
ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن "ﻛﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل
ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻣﺤﺾ اﺧﺘﻼق ،وﻻ أﺳــﺎس ﻟﻪ وﺟﺰء
ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ
واﻟـﻤـﺸـﺒــﻮﻫــﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋـﻠــﻰ إﻗ ــﺮار
اﻟﻤﻮازﻧﺔ".
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺟ ــﺪد اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ــﻼﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة أﻧ ـﻄــﻮﻧ ـﻴــﻮ
ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي،
ﻧﺸﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻻول ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺰع
ﺳ ــﻼح "ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـﻠ ــﻪ ووﻗ ـ ــﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ".

ﺳﺎوﻳﺮس ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن
ﻃﺎﻟﺐ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺸﻬﻮر ،ﻧﺠﻴﺐ
ﺳﺎوﻳﺮس ،ﺑﻘﻴﺎم وﺣﺪة ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن ،وﻃﺮح
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻗـ ــﺎل ﺳ ــﺎوﻳ ــﺮس ،أﺣ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ رﺟـ ــﺎل اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛـ ـﺘ ــﻲ "أوراﺳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮم
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت" ،و"أوراﺳﻜﻮم ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ،أﻣﺲ،
ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" ،ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت
وأﻧﺎدي ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  -اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب
ﻋــﺪة ،أﻫﻤﻬﺎ روح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻤﺼﺮي

اﻟـﻤـﺘـﺸــﺎﺑـﻬــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺒـﻬــﻢ ﻟـﻠـﺤـﻴــﺎة واﻟ ـﻔ ــﺮح واﻟـﻔــﻦ
واﻻﻧﺒﺴﺎط .ﻣﺎ أﺣﻼﻫﺎ ﺑﻴﺮوت".
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻗـ ّـﺪﻣــﺖ اﻟـﻨــﺎﺋـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻫﻴﻔﺎء اﻷﻣـﻴــﻦ ﻋــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ "ﺳــﺎﺋــﺮون"،
اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﻋـﺘــﺬارﻫــﺎ إﻟــﻰ ﺳـﻜــﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻨﻮب
اﻟﺒﻼد ،ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑـ"اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ".
وﻗﺎﻟﺖ إن ﻛﻼﻣﻬﺎ أﺳﻲء ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓــﻲ ﻧ ــﺪوة ﺣــﻮارﻳــﺔ

ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن "ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺘﺤﻀﺮ
وﻣﺘﻤﺪن ،أﻣﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ﻣﺘﺨﻠﻒ ،وﻟﺪي اﻷدﻟﺔ
واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣ ـﻴــﺔ واﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮأة،
وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻨﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻠﻒ،
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
)ﺑﻴﺮوت ـ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺪد إﻋﻔﺎء ات
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﻨ ـﺤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـ ـ ــﺪول ﺗ ـﺸ ـﺘــﺮي
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟــﻮﻗــﻒ ﺻـ ــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .ﻛﻤﺎ اﺗﺨﺬت إدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ "اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻣــﻮرﻏــﺎن أورﺗــﺎﻏــﻮس،
أﻣﺲ ،اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج
ﻋﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ
إﻳﺮان ،ﻣﻀﻴﻔﺔ "أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻌﻮن ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل".

ﺣﺮب ﻛﻼﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻗ ــﺮﻳ ــﺐ ،اﻧــﺪﻟـﻌــﺖ
ﺣﺮب ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺣﻮل ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻋﺒﺎس
ﻣﻮﺳﻮي ،أﻣﺲ ،إن ﺑﻼده ﺗﻀﻤﻦ
أﻣﻦ اﻟﻤﻀﻴﻖ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤــﺮ
اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﺑ ـﺤــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺮب .وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻤـﻨــﺎﻣــﺔ،
دون أن ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﺑ ـ ــﺄن ﺗ ـﻌــﺮف
ﺣﺪودﻫﺎ.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻــﺮح وزﻳﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﺧــﺎﻟــﺪ ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑــﺄن ﺑــﻼده ﻟﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺈﻏــﻼق ﻫــﺮﻣــﺰ وﻟ ــﻮ ﻟﻴﻮم
واﺣ ــﺪ ،ﺑﻌﺪ أن ﻫــﺪد ﻗــﺎدة ﻃﻬﺮان
ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ ﺻ ـ ـ ـ ــﺎدرات اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ واﺷﻨﻄﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت .وﻗـ ــﺎل إن ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت
ﻃﻬﺮان وﺿﻌﺖ إﻳــﺮان ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻬﺎوﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﺻﺪر اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـﻠــﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﻗ ــﺮارا ﻋـ ّـﻴــﻦ ﺑـﻤــﻮﺟـﺒــﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﻧـ ــﻮاب ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻟ ـﻠــﻮﻟــﻲ اﻟـﻔـﻘـﻴــﻪ ﻓﻲ
ﺷﺆون اﻟﺤﺞ واﻟﺰﻳﺎرة رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ
اﻟﺤﺞ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
)ﻃﻬﺮان ـ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز،
د ب أ ،إرﻧﺎ(

»داﻋﺶ« ﻳﻬﺎﺟﻢ »ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ«
وﻳﻄﻠﻖ  ٢٠٠ﺳﺠﻴﻦ
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ ﻗﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ وﻗﻮات
"اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺷـﻬــﺮه اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺷــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋ ــﺶ ﻫﺠﻮﻣﺎ
ﻣﺒﺎﻏﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟـﻤـﺸـﻴــﺮ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﺣـﻔـﺘــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻬــﺎ ،أوﻗـ ــﻊ 9
ﻗـﺘـﻠــﻰ ﻗ ــﺮب ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮدع ﻧـﻔـﻄــﻲ ﻣـﻬــﻢ ﺑﺠﻨﻮب
اﻟﺒﻼد أﻣﺲ.
وأﻓﺎد ﻋﻤﻴﺪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺑﺄن
ﻣﻘﺮ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ  160ﺗﻌﺮض ﻟـ"ﻫﺠﻮم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
داﻋﺶ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ
وﻣﺮﺗﺰﻗﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻬﺠﻮم ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط 9
ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ "ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺬﺑﺢ
ً
وﺑﻌﻀﻬﻢ أﻋﺪم رﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص".
وأوﺿ ــﺢ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ أن اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻳﻀﻢ ﺳﺠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،وإرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ ﻓــﺮار
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ داﻋﺶ واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﺒﻖ
أن أﻟـﻘــﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﺮار ﻗﺮاﺑﺔ 200
ﺳﺠﻴﻦ ﻣﻦ "اﻟﻘﺎﻋﺪة".
وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻮﺻﻮل دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،وأﻧــﻪ ﺗﻢ
ﻓﻚ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮم.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
"ﺗـﻠـﻐــﺮام" ،إﻟــﻰ أن "ﺟﻨﻮد اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻫﺎﺟﻤﻮا ﻣﻘﺮ
ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻛﻞ اﻷﺳﺮى اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ".
وﻗـﺒــﻞ إﻋ ــﻼن ﺣﻔﺘﺮ اﻟـﻬـﺠــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻓﻲ  4أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻃﻠﻘﺖ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺷــﺮق اﻟﺒﻼد ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟـ"ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
واﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ" ،ﺳﻴﻄﺮت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺼﺤﺮاوي ،واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻧﺤﻮ 650
ﻛﻠﻢ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺣﻮل ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،أﻋﻠﻦ
اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺑﺮﻛﺎن اﻟﻐﻀﺐ" ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻤﺠﻌﻲ أن ﻗﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺮﻛﺰات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻘــﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﻓــﻲ ﻣﺤﻮر وادي
اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ودﻣﺮت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺑﺪء
ﺗﻤﺸﻴﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺠﻌﻲ إﻟــﻰ ﺧــﺮوج ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻤﺪن
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﻣﺼﺮاﺗﺔ ،وزﻟﻴﺘﻦ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﺧ ــﺮى ﺗـﻨــﺪﻳــﺪا ﺑﻬﺠﻮم ﺣﻔﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ورﻓﻀﺎ ﻟـ"ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮات
"ﺑﺮﻛﺎن اﻟﻐﻀﺐ" ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"اﻟﻮﻓﺎق" ،ﺗﺆﻛﺪ "اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎدئ
ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳ ــﺮى،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻨﻬﻢ".
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﻌﺎرك ﺣﻮل ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط
 392ﻗﺘﻴﻼ ،وإﺻﺎﺑﺔ  1936ﺑﺠﺮوح ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰح 55
أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺎرك.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
أﻣﺲ ﺗﻮﻗﻴﻒ  161ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ 15
اﻣﺮأة وﺧﻤﺴﺔ أﻃﻔﺎل ،ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻤﺲ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  120ﻛﻠﻢ ﺷﺮق ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وأﻛــﺪت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ،اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
وﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻻﺣﺘﺠﺎز
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﺐ  3أﻳﺎم ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض
ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻗــﺎرﺑــﺎ ﻳﺤﻤﻞ  96ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻗﺒﺎﻟﺔ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ إن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴــﺔ ﻧ ـﻔ ــﺬت  15ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ،2019
اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ وأﻧﻘﺬت  1287ﺷﺨﺼﺎ.
)ﻃﺮاﺑﻠﺲ  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

اﻟﻌﺮاق ﻳﺤﺒﻂ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »داﻋﺶ«
أﻋﻠﻨﺖ "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر" اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،إﺣـ ـﺒ ــﺎط أﻛﺒر ﻣﺨﻄﻂ
إرﻫﺎﺑﻲ ﻹﻋ ـ ــﺎدة ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﺧ ــﻼﻳ ــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟـ"داﻋﺶ" ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وﻗـ ـ ــﺎل رﺋﻳـ ـ ــﺲ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼري،
إن "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳ ــﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟﻤﻜﻨﻰ وﺣﻳــﺪ أﻣـﻨـﻴـﺔ،
اﻟـﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺻﺐ أﻣﻨﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠزﻳﺮة،

واﻟـﻤـﺴــﺆول ﻋن ﻗﺘل ﻋﺸرات اﻷﺑــﺮﻳــﺎء ﻣن
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮﺻﻞ وﺗﻠﻌﻔر ،ﻓﻲ ﻛﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎل
ﺗﻠﻌﻔر".
وأﺿﺎف أن "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺧﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻮت ،وﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻔرﻳﻖ اﻟﺘﻛﺘﻴﻜﻲ
واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ أ ﺣ ـﺒ ـﻄــﺖ أﻛﺒر ﻣ ﺧـﻄــﻂ
إرﻫﺎﺑﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷ ـﻜ ـﻴــﻞ ﺧﻼﻳـ ــﺎ ﺟدﻳ ــﺪة
ﻟداﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻗﺘﻟﺖ ﻋﺪدا ﻣن اﻟﻔﺎرﻳﻦ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻟﻨﺪن» :اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ« ﻗﺪ
ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺣﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻋﺪه
أﺳﻘﻒ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺗﻮرورو
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﺎوﻧﺴﺘﻴﻔﻦ ﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﺎﻧﺖ ،وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أن
"اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ
اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ" ،ﺑﺴﺒﺐ "اﻻﺿﻄﻬﺎد
اﻟﺪﻳﻨﻲ".
واﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺈﺣﺼﺎءات
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ
 120أﻟﻒ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.5
ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺒﻞ .2003
وﻗﺎل ﻫﺎﻧﺖ إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ أن
"اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ﻟﻌﺒﺖ
ً
دورا ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ".

أﺳﻠﺤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ  5ﻣﻘﺎﺗﻼت
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز  F16وﻗﺪ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ "ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻠﺪ"
اﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن(
أن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎرات ﻓﻲ 3
ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
أﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت ﻣﺘﻄﻮرة.

ّ
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻷﻧﻘﺮة
 F٣٥وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻌﺮض SU٥٧

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن
أن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ إزاء ﻧﻴﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺷﺮاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ S400
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي،
ﻣﺠﺪدا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن واﺷﻨﻄﻦ
ﻟﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺗﻼت F35
اﻟﻤﺘﻄﻮرة إذا ﻣﻀﺖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻣﻮﺳﻜﻮ إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺒﻴﻊ أﻧﻘﺮة ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ SU57
اﻟﻤﺘﻄﻮرة إذا أﻧﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺘﺎج "."F35

ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺘﺪﺧﻞ
ّ
ﻟﺤﻞ »أزﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮد«

ﺑﺪأت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ،ﺑﻌﺪ
دﺧﻮل ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ إﺿﺮاب ،ورﻓﺾ
اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ،ﻗﺒﻞ
زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر .وﺟﺎء ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﺠﻴﺶ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ،ﺑﻌﺪ
ﻗﺮار اﻟﺘﺴﺨﻴﺮ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻬﺎم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻠﻰ
ّ
ﻣﺤﻄﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ،وﺣﻞ
ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ .وأﻏﻠﻘﺖ ﻣﺤﻄﺎت
ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
أﺑﻮاﺑﻬﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎد
ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺿﺮاب
ّ
اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬه ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺷﺎﺣﻨﺎت
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﺒﻼد ،ﻣﻨﺬ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر.
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دوﻟﻴﺎت

ﱢ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺼﻌﺪ ﺿﺪ ﻏﺰة ﻋﺸﻴﺔ رﻣﻀﺎن ...وﻣﺼﺮ ﺗﺘﺤﺮك

ً
ّ
•  ٩٠ﺻﺎروﺧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع وﻏﺎرات ﺗﻘﺘﻞ  ٥ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ • »اﻟﺠﻬﺎد« ﺗﻬﺪد ﺑﻘﺼﻒ »ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن«
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ
اﻟﻬﺪوء اﻟﻨﺴﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺮ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﻠﺘﻬﺪﺋﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻋﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ
واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻋﺸﻴﺔ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك،
ّ
ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺮﻛﺖ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﺪوء.

ﻗﺒﻴﻞ ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك،
ً
ً
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻬﺪﻧﺔ
ّ
اﻟ ـﻬــﺸــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ،ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﻌﻨﻒ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﻗ ـﻄ ــﺎع ﻏ ــﺰة ﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟـ ــﻲ ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻷﻋ ـ ـﻨـ ــﻒ ﻣـﻨــﺬ
أﺳﺎﺑﻴﻊّ ،
وأدى ﻗﺼﻒ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  5ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
وﺟﺮح اﻟﻌﺸﺮات ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻓﺘﺤﺖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺷﺪود اﻟﻤﺨﺎﺑﺊ واﻟﻤﻼﺟﺊ،
وﻗـ ـ ـ ــﺮرت إدارة ﺷـ ــﻮاﻃـ ــﺊ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﻋﺴﻘﻼن إﻏﻼﻗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻄﺎﻓﻴﻦ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻃـ ـ ـ ــﻼق ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات اﻟـ ـﻘ ــﺬاﺋ ــﻒ
اﻟـﺼــﺎروﺧـﻴــﺔ ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ ﻏــﺰة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع،
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎورات أﻣﻨﻴﺔ،
أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.

ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺻﻮارﻳﺦ
ُ
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻗﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
أﻣ ـ ــﺲ ،وأﺻـ ـﻴ ــﺐ  5آﺧـ ـ ــﺮون ﺟ ــﺮاء
اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪاف اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﻏ ــﺰة ،ردا ﻋﻠﻰ
إﻃـ ـ ــﻼق ﻋـ ـﺸ ــﺮات اﻟـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣـﻨــﺬ أﻣ ــﺲ اﻷول،
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس ﺟــﺮاء ﻏــﺎرة اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﻤﺎ
داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ وﺳﻂ
ﻏﺰة .وأﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ،أﻓـﻴـﺨــﺎي أدرﻋ ــﻲ ،أن
ﻧﺤﻮ  90ﺻﺎروﺧﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﻏﺰة ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻘﻼن ،وﺗﻢ
اﻋﺘﺮاض اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
»اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ« ،وﺳﻘﻂ اﻟﺒﻌﺾ

ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻋ ــﺰز اﻟـﺠـﻴــﺶ ،أﻣ ــﺲ ،اﻟـﻘــﻮات
اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﺣ ــﺪود ﻏــﺰة ﺑﻌﺪ
إﻏﻼق اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأﻏﻠﻖ
ﺷــﺎﻃــﺊ زﻳـﻜـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻋـﺴـﻘــﻼن ﻗــﺮب
ﺣﺪود اﻟﻘﻄﺎع أﻣﺎم اﻟﺰوار.
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ،أﻃـﻠـﻘــﺖ
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺰة رﺷﻘﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻋ ـﺴ ـﻘــﻼن،
ً
ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ ،وأﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ »اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬ ــﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ«
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ .وﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮت ﻣـﺠـﻠــﺔ
»إﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻳﻔﻴﻨﺲ« ﺻﻮرة ﻟﺪﺧﻮل
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﻼﺟﺊ ،ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل .وﻛﺎن
اﻟﺠﻴﺶ أﻋﻠﻦ أﻣﺲ اﻷول ،ﺗﻌﺮض
ﻗ ـ ـ ــﻮة ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟــﻪ
ﻹﻃــﻼق ﻧــﺎر ﻗــﺮب ﻗﻄﺎع
ﻏـ ـ ــﺰة ،ﻣ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟ ــﻰ
إﺻﺎﺑﺔ ﺟﻨﺪي ﺑﺠﺮوح
ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ ،وﻣ ـﺠ ـﻨــﺪة
ﺑﺠﺮوح ﻃﻔﻴﻔﺔ ً
ﺟﺪا.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ،ذﻛ ـ ــﺮت
ﻣﺤﻄﺔ اﻷﻗﺼﻰ اﻹذاﻋـﻴــﺔ ،أن
ﻣﻘﺎﺗﻼت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ
ﻻﻫﻴﺎ ﺷﻤﺎل ﻏــﺰة ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻗ ــﺮب ﺑـﻴــﺖ ﺣــﺎﻧــﻮن
ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع.

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﺴ ـ ــﺎم« ،اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺎح اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي
ﻟـ»ﺣﻤﺎس« ،واﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺮد.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت »اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﺎم« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن:
»أﻣﺎم اﻟﻌﺪوان اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﻐﺎﺷﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻌـﺒـﻨــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﻗ ـﻴــﺎدة اﻟـﻐــﺮﻓــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻔ ـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻣــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ﻟ ـﻠ ــﺮد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ
اﻟﻌﺪو«.
وﺗﻮﻋﺪت ﺑﺄن »اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺎﺳﻠﺔ
ﻟــﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧــﺰﻳــﻒ اﻟــﺪم
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺣـﺼــﺎر
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﺳﺘﺴﺨﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ
ﻣ ــﻦ إرادة ووﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ وإﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت

ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ دﻣـ ـ ــﺎء وﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ أﺑ ـﻨ ــﺎء
ﺷﻌﺒﻨﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ،واﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻌﺪوان«.
ّ
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻫﺪدت »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎد
اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ« اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟـ ـ »ﺣ ـﻤــﺎس«
ﺑ ـﻘ ـﺼــﻒ ﻣ ـﻄ ــﺎر ﺑ ــﻦ ﻏ ــﻮرﻳ ــﻮن ﻓﻲ
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ«.

»ﻓﺘﺢ«
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،دﻋﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘــﺰﻋـﻤـﻬــﺎ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس» ،إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ دوﻟﻲ
ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺠﻢ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻋـ ـﻠـ ــﻰ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺰة« .وﺣـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺖ »ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺢ«،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻟﺤﺪود أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ،ﻷن اﻟﺸﻲء
اﻟﻤﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮه وﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﺿﺪﻧﺎ«.
وﻛﺎن ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻗﺎل اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻟ ـ ـ »ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ واﺷـﻨـﻄــﻦ
ﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷدﻧ ـ ـ ــﻰ« ،إن
ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻜ ــﻒ ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﺿ ـﻌ ـﻬــﺎ
ﺳـﺘـﻜــﻮن »ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺟـﻴــﺪة«
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﺼــﺮاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
 اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ .وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼم
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻟ ـﻜ ـﺸ ــﻒ ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎﺗ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﺷـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن.
وأردف» :ﻣ ــﺎ ﺳـﻨـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣﻦ
إﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاده ﻫـ ــﻮ ﺣـ ــﻞ ﻧ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أﻧ ــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺟ ـﻴــﺪة
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ
ﺛــﻢ إﻃ ــﺎرا ﻟـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑﻪ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺪء
ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﺗـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﻲ
ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ إﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎد ﺣ ـ ــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ،وأﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ أن ﻣــﺎ
ﺳﻨﻄﺮﺣﻪ ﻫﻮ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ أﻋﺘﻘﺪ
أﻧــﻪ واﻗـﻌــﻲ ،إﻧــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ،
وﻫـ ـ ــﻮ أﻣـ ـ ــﺮ أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـﺸ ــﺪة أﻧ ــﻪ
ﺳـﻴـﻘــﻮد اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ ﺣﻴﺎة
أﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮا« .وﺗــﺎﺑــﻊ» :آﻣــﻞ أن
ﻳـﻔـﻜــﺮ اﻟ ـﺠــﺎﻧ ـﺒــﺎن اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟـﻴــﺪا ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ
اﻟﺴﻼم ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﺧﻄﻮات
أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
)اﻟﻘﺪس  -وﻛﺎﻻت(

ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ،وﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻟـﺤــﺮب
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺤﻖ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء
ﻓﻲ ﻏﺰة« ،ﻣﺆﻛﺪة أن »ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻟـ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﺮ دون ﻋـ ـﻘ ــﺎب وﻣ ــﻼﺣ ـﻘ ــﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

ﻣﺼﺮ
وﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﻧﻘﺎذ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ
اﻟﻨﺎر ،ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﻮﻗﻒ ﻓﻮري ﻟﻘﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة.
وﻋ ـﻠ ـﻤــﺖ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« أن ﻣﺼﺮ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪأت اﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎﻻت ﺣـ ـﺜـ ـﻴـ ـﺜ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ واﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﺪوء.
واﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺻﻞ اﻟﻰ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة وﻓـ ــﺪ ﻣ ــﻦ »ﺣ ـﻤ ــﺎس«
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ
ﻓﻲ ﻏﺰة ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﻨﻮار،
ﺣـﻴــﺚ أﺟـ ــﺮى ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ
ﺑﺸﺄن اﻟﻬﺪﻧﺔ.

ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺟ ـ ـ ـ ـ ّـﺪد
ﻋ ـﺒ ــﺎس ﻣــﻮﻗ ـﻔــﻪ اﻟ ــﺮاﻓ ــﺾ
ﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑ ـ »ﺻﻔﻘﺔ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن« ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼن
رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻋـﻨـﻬــﺎ .وﻗ ــﺎل ردا ﺳــﺆال
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﻏﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ،إن »ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻪ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣــﻮه ﻧﺤﻦ ﻻ
ﻧﻘﺒﻠﻪ ،ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪس
أو اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت أو

»اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت
»اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ«
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ
»ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

ﻧﻴﺮان ودﺧﺎن ﻏﺎرة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪان ﻣﻦ ﻏﺰة أﻣﺲ )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(

ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ ﻳﻘﺮ »اﻟﻄﻮارئ« وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟـ »اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ«

●

ً
ً
ﻣﺰارع ﻣﺼﺮي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎرﺑﺎ ﺷﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

واﻓ ــﻖ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟـﻤـﺼــﺮي أﻣ ــﺲ ﻋﻠﻰ
ﻗـ ـ ــﺮار رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓ ـ ــﺮض ﺣ ــﺎل
اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  25أﺑﺮﻳﻞ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪة  3أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ،وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺮار،
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،اﻟﺬي ﺷﺮح ﻓﻴﻪ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻄﻮارئ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻞ  3أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﺮﺿﻬﺎ
ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ .2017
وﻗــﺎل ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ،واﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻓــﺮض اﻟ ـﻄــﻮارئ ،إن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟـﻄــﻮارئ ،إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟــﺬى ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻲ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن إﻋـ ــﻼن
اﻟﻄﻮارئ ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب،
ودﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن،

»اﻟﻌﺴﻜﺮي« اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺮﻓﺾ
»اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﺑـ »اﻟﺴﻴﺎدي«
رﻓ ــﺾ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدي اﻟ ـﻤــﺆﻗــﺖ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ
ً
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ »ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ«.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻗﻮى إﻋﻼن
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،أﻋﻠﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ »اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي« اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻــﻼح ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮت أﻣــﺲ ،ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ
»اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﺤــﺔ« ،أن »اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳﻘﺒﻞ
ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣـﺘـﺴــﺎو ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدي«.
وﻛــﺎﻧــﺖ »ﻗ ــﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻗﺪﻣﺖ
»وﺛﻴﻘﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻟـ »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي«،
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺸـﻜــﻞ رؤﻳ ـ ــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﺣــﻮل
ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،
وﻗـ ــﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر  2005اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻲ،
وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣ ــﺪة  4ﺳ ـﻨ ــﻮات،
وﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎدي ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻹدارة ﺷﺆون
اﻟﺒﻼد ،وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد  120إﻟﻰ  150ﻋﻀﻮا ،ﺗﻜﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
و»ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،أﻋﻠﻨﺖ ،أﻣﺲ اﻷول،
أن »اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع
اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻣــﻦ  7ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ و 3ﻣــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ ﻫﻢ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮا اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.

وأﻛ ــﺪت »ﻗــﻮى إﻋــﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«،
أﻧـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈــﺎر رد »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي«
ﺧ ــﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿ ــﺢ أﻣـﺠــﺪ ﻓــﺮﻳــﺪ ،اﻟـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﻢ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« ،ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن »ﻫﻨﺎك ﺑــﻮادر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﻛﺎن رده ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ
اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ«.
وﺷ ـ ــﺪد »ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
اﻻﻋﺘﺼﺎم وﻋﺪم إزاﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎرﻳﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ«.
وﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺨــﻼﻓــﺎت داﺧـ ــﻞ »ﻗـ ــﻮى اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،أﺷﺎر ﻓﺮﻳﺪ إﻟﻰ أن »ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﺣﺪة وﻟﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ
ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻃﺮﺣﺖ إﻋﻼﻧﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ
واﺿ ـﺤ ــﺎ وﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻃ ــﺮﻗ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻞ« ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن
»اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺮؤى واﻷﻓﻜﺎر«.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞّ ،
ﻳﺼﺮ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
أﺣـﻤــﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻋـﻠــﻰ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻟــﻦ ﻳﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻋـﺘـﺼــﺎم ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺪء
اﻟـﺼـﻴــﺎم ﺧ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن ﺗـﺤــﺖ أﺷـ ّـﻌــﺔ
اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺤﺎرﻗﺔ.
وﻻ ﻳ ــﺰال اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮون ﻣﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺎل ،إن »إﻋ ـ ــﻼن
اﻟ ـ ـﻄـ ــﻮارئ إﺟـ ـ ــﺮاء ﺿـ ـ ــﺮوري ﻟ ـﺤ ـﻔــﻆ أﻣــﻦ
واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،وﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻧـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﻗــﻞ ﻣﺴﺎر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.

اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑــﺄن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺳ ـﻴ ـﺒــﺪأون ﺧ ــﻼل أﻳ ــﺎم ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻣـﺸــﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳـﺠــﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،اﻟــﺬي أﺣﺎﻟﺘﻪ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗ ــﺎل رﺋﻴﺲ
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻋ ـ ــﻼء واﻟ ـ ـ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
أﻣﺲ ،إن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺑﻌﺾ أﺣـﻜــﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺳـﻜــﺎن ﻟﺴﻨﻮات
 1977و 1981و ،1997اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎر
اﻷﻣـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﻦ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻸﺷ ـﺨ ــﺎص
اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ( ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وأﺿﺎف واﻟﻲ ان ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻜــﻢ اﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ

ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻣ ـﺘ ــﺪاد ﻋ ـﻘــﻮد إﻳ ـﺠ ــﺎر اﻷﻣــﺎﻛــﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺪة
 5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣــﻮال ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد
ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﺗﺨﺎذ
أي إﺟﺮاء أو ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
اﻟ ـﻤ ــﺪة اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻣ ــﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺟﺮة ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻣﺜﺎل
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ إﻳﺠﺎر اﻷﻣﺎﻛﻦ ،ﻣﻊ إﻗﺮار
زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%15
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎء ﺑــﺪﻟـﺘــﺎ
اﻟﻨﻴﻞ ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ  4أﻧـﻔــﺎق ﻋﻤﻼﻗﺔ
ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ ﻣ ـ ــﺪن إﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎة ﻣـ ــﻦ أﺳ ـﻔــﻞ
ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ رﺑﻂ ﺳﻴﻨﺎء
ﺑــﺎﻟــﺪاﺧــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮي ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻓﺘﺘﺎح
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎري اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﺒﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ
ﺳﻴﻨﺎء ،ﻟﻔﺘﺢ آﻓــﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺼﻼح
أراﺿﻲ ﺳﻴﻨﺎء ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻤﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺴﺎم راﺿﻲ إن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺗﺪﺷﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﺸﺒﻪ
ﺟــﺰﻳــﺮة ﺳﻴﻨﺎء ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻷﻧ ـﻔــﺎق اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أﺳـﻔــﻞ اﻟﻘﻨﺎة
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻷﺿ ـﺨ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ
ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻃﻮال واﻷﻗﻄﺎر وﺣﺠﻢ
اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،وﻳﺒﻠﻎ ﻃــﻮل اﻟﻨﻔﻖ
اﻟــﻮاﺣــﺪ  4830ﻣﺘﺮا ،وﺗﺼﻞ أﻋﻤﻖ ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻸﻧﻔﺎق إﻟﻰ  45ﻣﺘﺮا أﺳﻔﻞ اﻟﻘﻨﺎة.
وﻟ ـﻔ ــﺖ راﺿـ ــﻲ إﻟ ــﻰ أن اﻷﻧـ ـﻔ ــﺎق ﺗﻤﺜﻞ
ﺷــﺮاﻳ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻴــﺎة ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ وإﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎء ،وﺳﺘﺮﻓﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎر
زﻣــﻦ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
إﻟﻰ  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺪس اﻟﻤﺮوري
ﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻌﺪﻳﺎت ﻟﻤﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ
ﻟ ـﻌ ــﺪة أﻳـ ـ ــﺎم ،ﻟ ـﻌ ــﺪم وﺟ ـ ــﻮد ﻣـ ـﺤ ــﺎور رﺑــﻂ
ﺑـﻴــﻦ ﺳـﻴـﻨــﺎء واﻟـ ـ ــﻮادي إﻻ ﻧـﻔــﻖ اﻟﺸﻬﻴﺪ
أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ،وﺟﺴﺮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻹﺳـﻤــﺎﻋـﻴـﻠـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎور اﻟ ـﺘــﻲ ﻟﻢ
ﺗـﻌــﺪ ﺗـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ ﺗ ـﻄــﻮر ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻘــﻞ إﻟــﻰ
ﺳﻴﻨﺎء وﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ »ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮدان«
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎدورو إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻏﺪاة »ﺗﺤﻴﻴﺪ« ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺒﻮﺗﻴﻦ
ﺑ ـ ــﺪأت اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ،
ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو ،اﻟﺬي اﻋﺘﺮﻓﺖ
ﺑﻪ  50دوﻟﺔ رﺋﻴﺴﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد،
أﻣﺲ ،اﻟﺴﻴﺮ »ﺑﺴﻼم« ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻜﻨﺎت
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ،ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺣ ــﺾ اﻟـﺠـﻴــﺶ
ً
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﻲ ﻋـ ــﻦ ﻧ ـﻈــﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣ ــﺎدورو ،ﺑﻌﺪ 4
أﻳﺎم ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب.
وﻳـ ـﺸـ ـﺒ ــﻪ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ ﻣــﺎ
ﺟــﺮى ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮدان ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ وﻧ ـﻈ ـﻤــﺖ اﻋ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻣ ــﺎ أﻣ ــﺎم
ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،وﺗﻜﻨﺎﺗﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
وﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ اﻷول،
ً
ﻗ ــﺎل ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ) 35ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( »ﺑــﺄﺳـﻠــﻮب
ﺣﻀﺎري ،ﺳﻠﻤﻲ ) (...ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﺑﻴﺎن ﻟﻘﻮات اﻟﺠﻴﺶ
ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻐﻲ إﻟــﻰ ﻧــﺪاء ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻣﻦ
أﺟــﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺤﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣ ـ ــﺮة« .ودﻋـ ــﺎ ﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻔــﺎدي
ً
اﻻﺳﺘﻔﺰازات ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ
ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ،وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر
اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،اﻃﻠﻖ ﻣﺎدورو اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ
ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻄﺎردة »اﻟﺨﻮﻧﺔ« ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺎء
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺣﻴﻦ أﻛﺪ إﺣﺒﺎط »ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ« ّ
أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ّ
ّ
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ،ﺗـﻤــﺮدت واﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ
ﻏﻮاﻳﺪو.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»ﻟﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻮﻗﻒ
داﺋﻢ ﻟﻠﻨﺎر ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﺧﺘﺘﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ،أﻣﺲ اﻷول،
اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ )اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ(
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ »ﻓﻮري
وداﺋﻢ« ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ
أﺷﺮف ﻏﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط .وﺟﻤﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ 3200
زﻋﻴﻢ دﻳﻨﻲ وﻗﺒﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
وﻧﻮاﺑﺎ ،ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺧﺘﺮاق ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
ً
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ  18ﻋﺎﻣﺎ .وﻗﺎل
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﺘﺎﻣﻲ:
»ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن إﻋﻼن وﺗﻨﻔﻴﺬ
وﻗﻒ ﻓﻮري وداﺋﻢ ﻟﻠﻨﺎر اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ رﻣﻀﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺮﻏﺒﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ«.

ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻳﻠﻐﻲ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻨﻴﻮﻳﻮرك

ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﺟﺎﻳﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻋﻦ زﻳﺎرة
ﻟﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻣﺎﻳﻮ وﻳﺘﻠﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة
ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة .وﻗﺎل
اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو:
»ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻐﺎء ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎرة« ،ﻣﻨﺪدا ﺑـ«إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث
واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﻮه .وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻴﻞ دي ﺑﻼزﻳﻮ
وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺨﺺ
»ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪا« .وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺟﺎﺋﺰة »ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻋﺎم  «2019اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ  14ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺪل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻦ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﺤﺪث ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ
ﺻﻮارﻳﺦ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى

أﻃﻠﻘﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
أﻣﺲ ،ﺻﻮارﻳﺦ ﻗﺼﻴﺮة
اﻟﻤﺪى ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺑﺤﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎن،
ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮري
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻫﻲ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ّ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﺜﺮ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ
ﺣﻮل ﻧﺰع ﺳﻼﺣﻬﺎ اﻟﻨﻮوي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﺳﺎره ﺳﺎﻧﺪرز» :ﻧﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ُﻓﻌﻠﺘﻪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﺳﻨﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أن أي ﺻﺎروخ
ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻖ ﻓﻮق اﻟﻴﺎﺑﺎن.

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ :اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ
ﺗﻨﺘﻈﺮ زوﺟﺔ »اﻟﺪاﻋﺸﻲ«

ﻋﺴﻜﺮي ﻓﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ أﻣﺲ اﻷول
وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﻃ ــﺎرق وﻟ ـﻴــﺎم ﺻـﻌــﺐ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
أﻧﻪ أﺻﺪر  18ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺷــﺎر ﻛــﻮا ﻓﻲ
ّ
اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻔﺎﺷﻞ.
واﺗﻬﻢ ﻏﻮاﻳﺪو اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺈﺧﻀﺎع
ﻛـﺒــﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺠﻬﺎز ﻛﺸﻒ
اﻟ ـﻜــﺬب ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ وﻻﺋ ـﻬــﻢ ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ،وﺟﺪد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
أن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر ﺿ ـﺒ ــﺎط
اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪون ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم
إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺘﻪ.
وأﻣـ ـ ــﺲ اﻷول دﻋ ـ ــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ

ً
ﻟ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ  14ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪا ﻣــﻦ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،اﻋﺘﺮﻓﺖ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻮاﻳﺪو،
ﻛﻮﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺎدور
إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ،داﻋﻴﺔ »روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰال ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم
ﻣ ـ ـ ــﺎدورو ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ إﻟـ ــﻰ دﻋــﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ«.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،أﺟ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﻣﻔﺎﺟﺊ »ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﺟــﺪا« ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﺣﻮل ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎدل

)أ ف ب(

ﻓـﻴــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان اﻻﺗ ـﻬ ــﺎم ﺑـﻠـﻌــﺐ ﻟﻌﺒﺔ
ﺧﻄﻴﺮة.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ
اﻟـﺒـﻴـﻀــﻮي أن »ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻻ ﻳـﺴـﻌــﻰ أﻟـﺒـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ
ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ،وﻳ ــﻮد أن ﻳ ــﺮى ﺗـﻄــﻮرات
إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ .ﻟ ـﻘــﺪ أﺟ ــﺮﻳ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺔ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪا«.
وأﻣ ــﺲ ،ﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟـ ــﺮوﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ إن وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
ﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻲ ﻻﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوف ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺮي
ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﺧﻮرﺧﻲ أرﻳﺎﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﻴﻮم.

ﻻ ﻳﺰال اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺷﻤﻴﻤﺔ
ﺑﻴﻐﻮم اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 19
ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﺮف ﻣﻨﺘﻢ
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﻻرﻫﺎﺑﻲ،
وأﺳﻘﻄﺖ ﻟﻨﺪن ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﻋﺎﻣﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل ﺷﺮق
ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﻮﻓﻲ اﺑﻨﻬﺎ اﻟﺮﺿﻴﻊ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ وﻻدﺗﻪ ،إﻟﻰ
ﺑﻨﻐﻼدش اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﺪﻫﺎ .وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻐﻼدﺷﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ أن
»اﻟﻔﺘﺎة ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام
ﺷﻨﻘﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد«.

دوﻟﻴﺎت
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ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن و»اﻟﻌﻤﺎل« ﻳﻘﺘﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﺗـﻌـ ّـﺮ ض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن اﻟﺤﺎﻛﻤﻮن ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻮن اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ
ّ
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
أوﺳــﺎط اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻠﻒ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻗﺘﺮاب اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺧﺴﺮ ﺣﺰب رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ّ
ﻋﺪة وﻣﺌﺎت اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ،
ّ
ً
ﻟﻜﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ،إذ ﻣﻨﺤﺖ اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب
اﻷﺻﻐﺮ.
ً
ّ
إن »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣــﺲ ّ
رﺳﺎﻟﺔ
ـﺖ
ـ
ﻬ
ـ
وﺟ
ـﺰ،
ـ
ﻠ
ـ
ﻳ
و
ـﻲ
ـ
ﻓ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ﻣﺆﺗﻤﺮ
ـﺎم
ـ
ﻣ
أ
ـﺎي،
ـ
ﻣ
ـﺖ
وﻗــﺎﻟـ
ّ
ّ
ّ
واﺿﺤﺔ ﻟﻨﺎ )ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ( وﻟﺤﺰب اﻟﻌﻤﺎل :اﺗﻔﻘﻮا وﺣﻘﻘﻮا ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ »اﻧﻬﺎ
أوﻗﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻟﺤﺰﺑﻨﺎ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ أﺣﺪ أوﺟﻪ ذﻟﻚ«.

اﻟﻌﻤﺎل» :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أردﻧﺎ أن ّ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮرﺑﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ّ
ﻧﺆدي ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ً
أﻓﻀﻞ« ،ﻣﺒﺪﻳﺎ »أﺳﻔﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ« ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰب.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك »زﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا« ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ّﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺑﻪ وﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ.
ُ
ّ
ً ّ
وﻻﺣﻘﺎ أﻛﺪت ﻣﺎي أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮي »ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻨﺎءة« ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل.

ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ
وأﻣﺲ ،ذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﺎزﻓﻴﺪ ﻧﻴﻮز« اﻹﺧﺒﺎري أن ﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﻘﺮب إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻛﻮرﺑﻴﻦ
وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺧﻠﻒ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﻨﺖ إﻧﻪ ﻳﺮى »ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ« ﻓﻲ أن ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ

ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﻌﻤﺎل« ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻗﺘﺮاح »اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻴﻦ« اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺣﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ.
وﻗــﺎل ﻫﻨﺖ» :ﺑــﺎرﻗــﺔ اﻷﻣــﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻲ أن اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺤﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ،وﺳﻴﺸﻌﺮون ﺑﻐﻀﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺠﺎه
اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺻﻮﺗﻮا ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ إذا أﺟﺮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻔﺼﺎل«.
وذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎت ﻫﺎﻧﻜﻮك ،أﻣﺲ ،أن ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﺑﺸﺄن
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ »اﻟﻌﻤﺎل« ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻓﻘﺪ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ  1332ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺪدا
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺴﺮ ﺣــﺰب اﻟﻌﻤﺎل  81ﻣﻘﻌﺪا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
)ﻟﻨﺪن ـ وﻛﺎﻻت(
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﺪة.
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رياضة
الكويت والعربي في
نهائي كأس اليد اليوم
األبيض يبحث عن الثنائية واألخضر يسعى إلى «األولى»
محمد عبدالعزيز

يلتقي اليوم فريقا الكويت
والعربي في المباراة النهائية
لبطولة كأس االتحاد لكرة
اليد ،بينما يلعب السالمية
والنصر مباراة تحديد المركز
الثالث ،وذلك على صالة نادي
الكويت.

تقام في السادسة والنصف
م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
النهائية لبطولة كأس االتحاد
لكرة اليد ،والتي ستجمع بين
الكويت "حامل اللقب" ونظيره
العربي ،ويسبقها في الخامسة
م ـسـ ً
ـاء م ـب ــاراة تـحــديــد الـمــركــز
الثالث بين السالمية والنصر،
وتجرى المباراتان على صالة
نادي الكويت.
ففي المباراة األولى يتطلع
ال ـكــويــت إل ــى الـمـحــافـظــة على
لـقـبــه لـلـمــوســم ال ـس ــادس على
التوالي ،وإضافة اللقب التاسع
ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،وك ــذل ــك تحقيق
الفوز الثالث هذا الموسم على
نظيره العربي الطامع في كسر
هيمنة األبيض على البطوالت
المحلية ،والظفر باللقب األول
م ـنــذ ع ــدة م ــواس ــم ف ــي م ـب ــاراة
يدرك مدى صعوبتها.
م ـع ـل ــوم أن الـ ـك ــوي ــت يـمـلــك
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـح ـ ـلـ ــي م ـن ــذ
عـ ـ ــدة م ـ ــواس ـ ــم ،ولـ ــديـ ــه أف ـضــل
العناصر من الناحية الفنية،
لذا سيحاول مدربه الجزائري

سعيد حجازي االستفادة من
األفضلية الميدانية ،وعنصر
ال ـخ ـب ــرة ،وال ـت ـج ــان ــس الـكـبـيــر
بـيــن العـبـيــه ل ـفــرض سيطرته
على مـجــريــات الـلـعــب ،وحسم
ً
ً
اللقاء لمصلحته مبكرا ،مرتكزا
ع ـل ــى دفـ ــاعـ ــه ال ـم ـع ـت ــاد "رجـ ــل
لرجل" والهجوم المعاكس عبر
الجناحين صالح الموسوي،
وعبدالعزيز الشمري ،باإلضافة
ل ـ ـبـ ــراعـ ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـخ ـم ـيــس
فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ه ـج ـم ــات ال ـف ــري ــق
بـ ـتـ ـم ــري ــرات س ــري ـع ــة ومـتـقـنــة
ل ــاع ــب الـ ــدائـ ــرة ع ـبــدالــرح ـمــن
البالول ،فضال عن العبي الخط
الخلفي األشقاء الساعد األيمن
ع ـبــدال ـلــه ال ـغــرب ـل ـلــي ،واألي ـس ــر
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـغـ ــرب ـ ـل ـ ـلـ ــي ،وخـ ــالـ ــد
الغربللي.

خارج الصندوق
عـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،يــأمــل
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وص ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ،تـ ـحـ ـقـ ـي ــق نـ ـه ــاي ــة
سعيدة لمغامرته هذا الموسم

الفريقان في لقاء سابق
وال ـظ ـف ــر ب ـل ـقــب ال ـب ـط ــول ــة ،ل ــذا
س ـي ـكــون م ــدرب ــه الـسـلــوفـيـنــي
م ــاجـ ـي ــك مـ ـط ــالـ ـب ــا بــال ـت ـف ـك ـيــر
خارج الصندوق ،والتخلي عن
النمط االعتيادي في التعامل
ً
مع المباريات النهائية ،طمعا
ف ــي م ـفــاجــأة خـصـمــه الـكــويــت
ً
بـطــريـقــة لـعــب مختلفة دفــاعــا
ً
وهجوما.
ومـ ــن ال ـم ــرج ــح أن يـفــاجــئ
ماجيك خصمه بطريقة د فــاع

كاظمة يتوج بلقب كأس الطائرة
تـ ــوج ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة ب ـل ـقــب ب ـط ــول ــة ك ــأس
االتحاد للكرة الطائرة ،بعد فوزه على غريمه
ً
ال ـك ــوي ــت ،ال ـ ــذي ح ــل ث ــان ـي ــا ،بـنـتـيـجــة ثــاثــة
أشــواط لشوط واحــد فــي الـمـبــاراة النهائية،
التي جمعت الفريقين أمس األول ،على صالة
يوسف الغانم بنادي كاظمة ،وجاءت نتائج
األش ـ ــواط كــالـتــالــي (،25-21 ،19-25 ،23-25
.)13-25
وج ــاء العربي فــي المركز الثالث بتغلبه
على الجهراء بثالثة أشواط مقابل ال شيء.
وعقب المباراة النهائية ،قام رئيس اللجنة
الـمــؤقـتــة الت ـحــاد ال ـكــرة ال ـطــائــرة ول ـيــد أمــان
وعضو اللجنة عبدالله كايد ورئيس نادي
كــاظـمــة أسـعــد الـبـنــوان بـتــوزيــع الميداليات
التذكارية على العبي الفرق الثالثة األوائــل،
وتسليم كــأس البطولة لقائد ن ــادي كاظمة
ناصر الرفاعي.

البنوان :مكافأة خاصة
من جانبه ،بارك رئيس نادي كاظمة أسعد
البنوان لالعبين حصولهم على لقب الكأس،

مختلفة عن طريقته المعتادة
مـ ـصـ ـح ــوب ــة ب ـ ـه ـ ـجـ ــوم س ــري ــع
ً
لخلخلة دفاعاته مرتكزا على
ســرعــة وب ــراع ــة يــوســف حيدر
وس ــال ــم م ـح ـبــوب ف ــي الـشـقـيــن
ال ـه ـج ــوم والـ ــدفـ ــاعـ ــي ،إض ــاف ــة
ل ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة ح ـس ـي ــن
صـ ـي ــوان وع ـب ــدال ـل ــه مصطفى
وس ـل ـمــان الـشـمــالــي فــي الخط
الـخـلـفــي ،وول ـي ــد ال ـق ــاف على
ال ــدائ ــرة ،تــاركــا مهمة حــراســة

عـ ــريـ ــن األخـ ـ ـض ـ ــر عـ ـل ــى ع ــات ــق
ال ـم ـتــألــق ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
مهدي خان.

السالمية والنصر
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة
سـ ـيـ ـح ــاول ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي إنـ ـق ــاذ
موسمه بالحصول على المركز
الثالث في البطولة على حساب
النصر الساعي كذلك إلى الظفر

فريق كاظمة المتوج باللقب
األساسيين ،لكنهم وعدونا بالحصول على
اللقب وأوفوا بالوعد ولهم مكافأة خاصة".

ال تغيير في عدد محترفي الكرة
ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أنـ ــه ال نـيــة
داخـ ــل ات ـح ــاد ال ـك ــرة إلج ــراء
تغيير على عدد المحترفين،
وبالتالي اإلبقاء على العدد
ال ــذي تــم إقـ ــراره قـبــل انـطــاق
الموسم الـجــاري ،2018-2019
والبالغ  5محترفين لكل فريق.
وذكــر مصدر لـ"الجريدة" أنه لو

كــانــت ه ـنــاك نـيــة بــالـفـعــل فــي إج ــراء
تغيير على العدد كان مجلس إدارة
االتحاد ناقش هذا األمر في منتصف
الموسم الـجــاري ،حتى تعد األندية
ال ـع ــدة لـتـخـفـيــض الـ ـع ــدد ،مـبـيـنــا أن
ع ــددا كبيرا مــن األنــديــة بــدأ بالفعل
الـتـفــاوض مــع  5محترفين للموسم
الـمـقـبــل ،وم ــن بـيــن ه ــذه األن ــدي ــة من

حصل على موافقة المحترفين .وكان
خبراء الكرة أكدوا في أوقات سابقة
أن التعاقد مع  5محترفين من شأنه
أن يقلص فرصة مشاركة الالعبين
الوطنيين ،ومــن ثــم تــأثــر المنتخب
الوطني األول سلبا بهذا القرار ،حيث
ستكون الفرصة متاحة للجهاز الفني
للمنتخب من بين  60العبا فقط.

 ...و«السلة» يغلق باب الترشح
●

جابر الشريفي

يغلق اليوم باب الترشح
لعضوية اتحاد كرة السلة،
الــذي ستقام انتخاباته في
 15الجاري .وينص النظام
األس ـ ــاس ـ ــي ل ــاتـ ـح ــاد ع ـلــى
مجلس إدارة جديد يتكون من
 9أعضاء ،على أن يحق للمجلس
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ت ـع ـي ـي ــن عـ ـض ــوي ــن مــن
الجمعية العمومية التي تتكون من  12ناديا.
ً
ووفقا للترشيحات في األيام األولى لفتح
باب الترشح ،فإن نادي الجهراء رشح رشيد
العنزي لرئاسة االتحاد ،فيما تبدو المنافسة
ع ـل ــى م ـن ـصــب ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ب ـي ــن مــرشــح
الـيــرمــوك خليل إبــراهـيــم ،ومــرشــح التضامن

ثــامــر الشنفا ،فــي حين ُحسمت
أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر ل ـم ــرش ــح نـ ــادي
الكويت عبدالرحمن الخباز،
وك ــذل ــك أم ــان ــة ال ـص ـن ــدوق
لـ ـم ــرش ــح نـ ـ ـ ــادي ال ـس ــاح ــل
غازي العتيبي.
ويـتـنــافــس عـلــى منصب
أمين السر المساعد مرشحا
ال ـ ـق ـ ــري ـ ــن م ـ ـش ـ ـعـ ــل ال ـ ـع ـ ــازم ـ ــي،
والصليبيخات عويد العنزي ،فيما
رشح العربي فاضل الــداود لمنصب أمين
الصندوق المساعد ،وترشح لعضوية االتحاد
علي الشطي من القادسية ،وحسين الشمري
مــن الشباب ،ومحسن المطيري مــن النصر،
وعبدالرحمن الناشي من كاظمة.

 12فريقا عربيا ضمن  36فريقا وز ع ــت على 9
مجموعات ،بمشاركة نخبة من نجوم ومحترفي
كرة الصاالت من شتى أنحاء العالم.

قرعة الكبار
وأسفرت قرعة النسخة  40لمنافسات الكبار عن
وقوع نادي شقير مع نادي حمادة ،الى جانب زون
سنت والفــازا ضمن المجموعة زين "أ" ،وضمت
مجموعة كويت استيل "أ" فرق صناعات التبريد،
نادي الحسين أربد ،ماي فاتورة وكويت ستيل.
أما المجموعة الثالثة ،التي حملت اسم كويت
استيل "ب" ،فضمت مجموعة عبدالعزيز الخالدي،
الجالية السورية ،دار المحمدية وبي إم دبليو،
وف ــي الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة زي ــن "ب" يـلـعــب نــادي
ال ـب ــراق ،بـنــك االئ ـت ـمــان ،س ــدن اإلقـلـيـمـيــة وف ــروج
ريبابلك.
وضـمــت مـجـمــوعــة هــولـيــدي إن ف ــرق االتـحــاد
الليبي ،الزامل للتأهيل ،م .عبداللطيف الفضالة
و هــو لـيــدي إن ،أ م ــا مجموعة الخليج للكابالت
فتشمل فــرق ش ــاري ك ــار ،ن ــادي النشامى معان،
الشهيد فهد األحمد والخليج للكابالت.
وت ـضــم مـجـمــوعــة بـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي فــرق
المضمار ،ريزالتس فيتامين والهدف مع الكويت
الــدولــي ،وأسـفــرت القرعة عن وقــوع نــادي الحد،
م .حـسـيــن ال ــروم ــي ،سـبــورتـكــس وعـ ــادل الـغــانــم
للسيارات ضمن مجموعة أولى.
وفي مجموعة بنك بوبيان ،تأتي فرق كاريدج،
مونديال هشام فوالذ ،هيلث بالنت وبنك بوبيان.

من جهة اخــرى ،حقق فريق
الكويت للشباب لكرة اليد تحت
 19سنة الثنائية هذا الموسم،
بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـ ـ ِّـوج ب ـل ـق ــب ب ـط ــول ــة
كــأس الـشـبــاب ،إثــر ف ــوزه على
السالمية  23-22فــي المباراة

أم ـيــن ال ـســر ال ـم ـســاعــد ،وه ــم نـ ــواف بــاجـيــة
"ال ـج ـه ــراء" ،ونــايــف الخميلي "الـتـضــامــن"،
ون ــاي ــف ال ـع ــازم ــي "ال ـف ـح ـي ـح ـيــل" ،ومـحـمــد
االنـ ـ ـص ـ ــاري "ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك" ،وع ـب ــدال ـل ــه كــايــد
"الشباب".
وتشهد أربعة مناصب تزكية مرشحيها،
وه ــي مـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس ال ـمــرشــح له
ع ـب ــدال ـه ــادي شـبـيــب "الـ ـس ــاح ــل" ،ومـنـصــب
أمين السر العام المرشح له فوزي المعتوق
"كاظمة" ،ومنصبا أمين الصندوق وأمين
ال ـص ـنــدوق الـمـســاعــد الـمــرشــح لـهـمــا خلف
الهاجري "الصليبيخات" ،وطالل العدواني
"برقان" على التوالي.

«الروضان» تتأهب لالنطالق أول أيام رمضان
تـ ـض ــيء دورة ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ع ـب ــدال ـل ــه م ـش ــاري
الروضان لكرة القدم شمعتها الـ ،40في نسختها
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة أول أيـ ــام ش ـهــر رمـ ـض ــان ،بــإقــامــة
منافسات الكبار والبراعم على صالة الشهيد فهد
األحمد في الدعية.
وتحظى الدورة الرمضانية برعاية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،للعام الثامن على
التوالي ،مما يضع اللجنة المنظمة العليا أمام
مـســؤولـيــات وت ـحــديــات كـبـيــرة للمحافظة على
نجاحاتها واستمراريتها في أفضل صورة.
وأعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت
لجماهير الدورة ،من خالل استقطاب نجوم الكرة
العالمية ،الكرواتي لوكا مودريتش ،أفضل العب
في العالم  ،2018وأسطورة روما ومنتخب إيطاليا
فرانشيسكو توتي ،واإليفواري ديدييه دروغبا،
مهاجم تشلسي اإلنكليزي الـســابــق ،وأسـطــورة
الدفاع البرازيلي كافو ،إضافة الى النجم الليبي
طارق التائب.
وتشهد النسخة الجديدة توزيع  1000جائزة
عـلــى الـجـمــاهـيــر خ ــال الـسـحــوبــات الـيــومـيــة أو
المشاركة في المسابقات الترفيهية ،وهو الرقم
األضخم في مسيرة الدورة ،وتقديرا للدور الكبير
الــذي يلعبه جمهور ال ــدورة فــي المحافظة على
نجاحاتها.
كما ستبادر اللجنة المنظمة في لمسة وفاء
بتكريم ثالثة أجيال ارتبطت بالدورة على مدار
 39نسخة سابقة ،سواء منظمين أو إعالميين أو
حتى جماهير.
وتـشـهــد الـ ــدورة فــي عــامـهــا الـجــديــد مـشــاركــة

األبيض بطل  ١٩سنة

انتخابات اتحاد الطائرة اليوم
تـقــام فــي الثامنة والنصف مـســاء اليوم
انتخابات مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد
الكويتي للكرة الطائرة ،في مقر مبنى اللجنة
األولمبية بـحــولــي ،وفــق الـنـظــام األســاســي
الذي تم إقراره مؤخرا ،ونشره في الجريدة
الرسمية.
ويتنافس  12مرشحا من األندية أعضاء
الجمعية العمومية لالتحاد على المقاعد
التسعة التي يتكون منها مجلس اإلدارة،
ب ـح ـي ــث ي ـت ـن ــاف ــس ث ــاث ــة م ــرش ـح ـي ــن عـلــى
مقعد الرئيس ،وهم مرشح "الكويت" طارق
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـعــري ـفــي ،وم ــرش ــح "ال ـعــربــي"
حسين عــاشــور ،ومرشح "القادسية" وليد
أمــان ،كما يتنافس  5مرشحين على مقعد

وق ــال" :أشـكــر الالعبين وإدارة الـفــريــق على
تحقيق هذا اإلنجاز ،واجهتنا ظروف صعبة
هذا الموسم ،أبرزها إصابة بعض الالعبين

بالمركز الثالث ،وتحقيق نهاية
قوية لموسمه.

جماهير وعشاق دورة الروضان على موعد جديد في النسخة الـ 40

النهائية ،التي جرت أمس األول
على صالة نادي الكويت.
وج ـ ـ ـ ــاء فـ ــريـ ــق ال ـ ـقـ ــريـ ــن فــي
المركز الثالث ،بعد فوزه على
كاظمة  31-26في مباراة تحديد
المركز الثالث.
ُيذكر أن الكويت حصل على
لقب دوري الشباب ،بعد فوزه
على غريمه السالمية ،الثاني،
فــي م ـبــاراة فــاصـلــة ،فيما جاء
القرين بالمركز الثالث.

تيتيه أولى صفقات
الساحل

تيتيه مع العتيبي بعد التوقيع
ت ـعــاقــد ن ـ ــادي ال ـس ــاح ــل م ــع الــاعــب
اإليـفــواري تيتيه ،ليكون أولــى صفقات
الـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـقــدم فــي الـمــوســم
المقبل .ويعد الالعب اإليفوراي من أبرز
المهاجمين فــي دوري الــدرجــة األولــى،
حيث نجح في الحصول على لقب هداف
البطولة فــي الموسم الحالي بقميص
الصليبيخات.
ويتطلع الساحل ،الصاعد حديثا إلى
ال ــدوري الـمـمـتــاز ،إلــى تجهيز صفوفه
مبكرا ،السيما فيما يخص التعاقد مع
محترفين مميزين ،ألن الفريق عانى في
الموسم الحالي من هذا الملف.
ووقع تيتيه ،الذي حظى بتأييد كبير
مــن الـجـهــاز الـفـنــي ،لـلـســاحــل بحضور
رئيس جهاز الكرة جمال العتيبي ،في
حين علمت "الجريدة" ،أن العتيبي أخذ
الضوء األخضر من إدارة الكرة للدخول
فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ثـ ـن ــائ ــي خ ـي ـطــان
نيكوالس كوفي ،وبواكية.

مؤتمر «الكويتية لالستثمار»
اليوم
يـعـقــد ف ــي ال ـثــام ـنــة مـســاء
ال ـي ــوم ال ـمــؤت ـمــر الـصـحــافــي
لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة "الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار" ال ــرم ـض ــان ـي ــة
ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـه ــا الـ ـخ ــامـ ـس ــة،
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام م ـ ــن  15إل ــى
 25ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،بـ ـ ـص ـ ــا ل ـ ــة
المعهد التطبيقي بمنطقة
ال ـش ــوي ــخ ،ب ـح ـضــور الـلـجـنــة
الـمـنـظـمــة ال ـع ـل ـيــا ،ووس ــائ ــل
اإلع ــام الـمــرئـيــة والـمـقــروءة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى شـخـصـيــات اقـتـصــاديــة
ورياضية وإعالمية وجهت
ال ـ ــدع ـ ــوة إلـ ـيـ ـه ــا ،فـ ـض ــا عــن
مـ ـس ــؤول ــي ال ـ ـفـ ــرق ،وت ـج ــرى
قــرعــة الـبـطــولــة عـلــى هامش
المؤتمر.
وتكشف اللجنة المنظمة
العليا للبطولة ا لـنـقــاب عن
الـ ـع ــدي ــد م ــن األم ـ ـ ـ ــور ،س ــواء
الـفـنـيــة أو الـتـنـظـيـمـيــة ،إلــى
ج ــان ــب إل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـث ــاث (ب ــراع ــم،
وأش ـ ـ ـبـ ـ ــال ،والـ ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام)،
والتي ستشهد مشاركة أندية
خليجية وعربية وآسيوية.

كما تكشف اللجنة النقاب
عــن ال ـجــوائــز الـمـجــزيــة التي
سـ ـتـ ـحـ ـص ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــرق
الـفــائــزة ،والـجــوائــز اليومية
ا لـتــي ستقدم للجماهير من
خــال فـقــرات خــاصــة ستقام
خالل المباريات.
وت ـ ــؤك ـ ــد الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،أثـ ـن ــاء
المؤتمر ،ال ــدور الــذي تلعبه
شركة الكويتية لالستثمار
من خالل هذه البطولة ،والذي
يتمثل في كشف المزيد من
ال ـمــواهــب ال ـكــرويــة الــواعــدة،
عـلــى غ ــرار الـبـطــوالت األرب ــع
الماضية.
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توتنهام يسقط في
بورنموث بتسعة العبين
في المرحلة الـ  37قبل األخيرة
من الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم ،تابع توتنهام ثالث
الترتيب تخبطه وخسر للمرة
الثالثة في أربع مباريات على
أرض بورنموث صفر 1-في
مباراة أكمل نصفها تقريبا
بتسعة العبين.

أرسنال سيحاول
استعادة توازنه
بعد ثالث هزائم
ً
تواليا

تابع توتنهام ثالث الترتيب
تخبطه و خـســر للمرة الثالثة
فــي أرب ــع م ـبــاريــات أم ــس على
أرض ب ــورن ـم ــوث ص ـف ــر 1-في
المرحلة الـ  37قبل األخيرة من
الــدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
في مباراة أكمل نصفها تقريبا
بتسعة العبين.
وتجمد رصيد توتنهام عند
 70نقطة ،وبات مركزه الثالث
م ـهــددا فــي ح ــال ف ــوز تشلسي
الرابع ( )68على ضيفه واتفورد
اليوم.
وكان توتنهام سيضمن ،في
حال فوزه ،حلوله بين االربعة
االوائل وبالتالي تأهله لدوري
أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبدا العبو الفريق اللندني
متوترين فخسر اثنين بداعي
الطرد ،اولهما المهاجم الكوري
الجنوبي الدولي سون هيونغ-
مين في نهاية الشوط االول ثم
ال ـمــدافــع االرجـنـتـيـنــي الـبــديــل
خوان فويث مطلع الثاني بعد
نحو دقيقتين من نزوله.
واسـ ـتـ ـع ــد ت ــوتـ ـنـ ـه ــام الـ ــذي
ال ي ــزال يفتقد هــدافــه الــدولــي
ال ـم ـصــاب هـ ــاري ك ــاي ــن بشكل
سـ ـي ــئ اليـ ـ ـ ــاب نـ ـص ــف ن ـهــائــي
دوري ابـطــال اوروب ــا االربـعــاء
المقبل ،حيث يحاول تعويض
خ ـ ـسـ ــارتـ ــه عـ ـل ــى ارضـ ـ ـ ــه أم ـ ــام
اي ــاك ــس ام ـس ـت ــردام الـهــولـنــدي
صفر.-1
وجـ ـ ـ ــاءت مـ ـج ــري ــات ال ـش ــوط
االول من طرف واحد ،اذ سيطر
توتنهام بشكل تام على مرمى
الحارس االيرلندي الشاب مارك

رئيس هدرسفيلد يتوصل
إلى اتفاق لبيع النادي
توصل دين هويل ،رئيس هدرسفيلد تاون ،إلى اتفاق لبيع
النادي ،الذي هبط لدوري الدرجة الثانية اإلنكليزي لكرة القدم،
إلى رجل األعمال فيل هودكينسون ،ومن المتوقع اكتمال تغيير
الملكية بعد انتهاء الموسم الجاري.
واستحوذ هويل على هدرسفيلد فــي  ،2009وقبل عامين
قاد الفريق للصعود للدوري االنكليزي الممتاز ألول مرة خالل
 45عاما.
وهبط هدرسفيلد ،الذي يستضيف مانشستر يونايتد اليوم،
للدرجة الثانية بعد موسم محبط شهد االنفصال عن المدرب
األلماني ديفيد فاغنر الــذي قادهم للصعود لــدوري األضــواء
والبقاء في الموسم األول بالمسابقة.
وسيحتفظ هــويــل ،ال ــذي أصـيــب بالتهاب البنكرياس هذا
العام ،بحصة أقلية في النادي ،لكن هودكينسون ،وهو مشجع
لهدرسفيلد ،سيستحوذ على نسبة  75فــي المئة مــن أسهم
النادي.
وقال هويل ،في بيان" ،قلبي لم يكن يريد البيع ،وأعتقد أن يوم
مباراة مانشستر يونايتد سيكون أكثر يوم عاطفي في حياتي.
لكن عقلي كــان يدفعني لذلك بعد  10سـنــوات مــن اإلخــاص،
وبعد محنتي الصحية مؤخرا كان يجب اتخاذ قرار مناسب،
وهــو نقل الملكية إلــى رئيس جديد يكتب صفحة جديدة في
تاريخ النادي".

تــرافــرس ( 19عــامــا) ،خصوصا
في اول نصف ساعة.
وأصـبــح تــرافــرس اول حــارس
م ـ ــراه ـ ــق ي ـس ـت ـه ــل م ـ ـ ـشـ ـ ــواره فــي
البريميرليغ بعد جو هارت عام
.2006
وصـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــراف ـ ـ ــرس ت ـ ـسـ ــديـ ــدة
البرازيلي لوكاس مورا من حافة
المنطقة بصعوبة ( )19قـبــل ان
يحرم البرازيلي المنفرد فرصة
ثــان ـيــة ( ،)25وس ـ ــدد سـ ــون فــوق
الـ ـع ــارض ــة ( )31ق ـب ــل ان يـتــابــع
ت ــراف ــرس تعملقه ب ـصــده رأسـيــة
ديلي الي (.)33
وب ـع ــد خ ـ ــروج ب ــورن ـم ــوث من
مـنـطـقـتــه ن ـحــو م ــرم ــى ال ـح ــارس
الفرنسي هوغو لوريس ،اصيب
توتنهام بنكسة قوية بطرد سون
لـضــربــه الـكــولــومـبــي جيفرسون
ليرما دون كرة (.)43
وبين الشوطين ،أجرى المدرب
االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
تبديلين فدفع بالكيني فيكتور
وانياما بدال من إريــك دايــر الذي
ك ـ ــاد ي ـ ـطـ ــرد ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط االول
وفويث بدال من البلجيكي توبي
الــدرف ـيــرلــد ،لـكــن ال ـبــديــل الـثــانــي
البالغ  21عاما طرد بعد دقيقتين
و 13ثانية لخطأ عنيف ضد جاك
سيمبسون (.)48
وهـ ـ ـ ــدأت ه ـج ـم ــات ت ــوت ـن ـه ــام،
وانتقلت االفضلية للمضيف في
آخر ربع ساعة بحثا عن ترجمة
ال ـت ـف ــوق ال ـ ـعـ ــددي ،ل ـكــن صــاحــب
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ع ـشــر أخ ـفــق في
االستفادة حتى اللحظات االخيرة
ع ـن ــدمــا خ ـطــف هـ ــدف الـ ـف ــوز فــي
الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع ب ــرأس ـي ــة

كريستيان غروس

الهولندي نايثان آكي القريبة اثر
ركنية من اختصاصي التمريرات
الحاسمة االسكتلندي راين فرايزر
(.)1+90

تشلسي يستقبل واتفورد
ي ـل ـت ـقــي ت ـش ـل ـســي مـ ــع ضـيـفــه
وات ـ ـ ـفـ ـ ــورد ال ـع ـن ـي ــد ع ـل ــى مـلـعــب
"ستانفورد بريدج" اليوم ،حيث
ي ـس ـع ــى الـ ـف ــري ــق الـ ـلـ ـن ــدن ــي ال ــى
الحفاظ على مركزه الرابع من أجل
المشاركة في دوري أبطال أوروبا

الموسم المقبل.
ويشهد السباق نحو احتالل
المركزين الثالث والرابع صراعا
مريرا بين  4أندية هي توتنهام
(ال ـ ـثـ ــالـ ــث) وت ـش ـل ـس ــي (ال ـ ــراب ـ ــع)
وارسنال (الخامس) ومانشستر
يونايتد (السادس).
وبـ ـ ـ ــات ت ـش ـل ـس ــي فـ ــي وض ــع
جيد بعد انـتــزاعــه الـتـعــادل مع
مانشستر يونايتد  1-1في عقر
دار األخـيــر األسـبــوع الماضي،
لكنه يعاني إصــابــات عــدة في
خــط ال ــدف ــاع ،أبــرزهــا لأللماني

انطونيو روديغر الذي تعرض
إلص ــاب ــة ف ــي رك ـب ـت ــه األسـ ـب ــوع
الماضي ،وسيغيب حتى نهاية
الموسم.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـ ــدرب ت ـش ـل ـس ــي،
الذي يتعرض النتقادات كبيرة
ف ــي مــوس ـمــه االول م ــع فــريـقــه،
ان فــريـقــه ق ــدم مــوسـمــا ناجحا
حتى اآلن بقوله" :خضنا نهائي
كأس رابطة األندية اإلنكليزية،
وبلغنا نصف نهائي ا ل ــدوري
األوروبي ،ونحتل المركز الرابع
المؤهل لــدوري أبطال أوروبــا،

ً
ً
البايرن يحقق فوزا مهما على هانوفر

فاز فريق بايرن ميونيخ
على ضيفه هانوفر بثالثية
م ـق ــاب ــل هـ ــدف ف ــي ال ـم ـب ــاراة
التي جمعتهما ،أمس ،ضمن
منافسات الجولة ا لـ  32من
الدوري األلماني لكرة القدم
"البوندسليغا".
وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب (أل ـ ـيـ ــانـ ــز
أريـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا) ،س ـ ـ ـجـ ـ ــل أه ـ ـ ـ ـ ــداف
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــاري ك ــل
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـب ــولـ ـن ــدي
روبـ ـ ـ ـ ـ ــرت لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي
(ق  ،)27وال ع ـ ـ ـ ـ ــب ا ل ـ ــو س ـ ــط
لـ ـي ــون ج ــور يـ ـت ــز ك ــا (ق،)40
وال ـفــرن ـســي ف ــران ــك ريـبـيــري
(ق.)84
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـج ــل ال ـم ـه ــاج ــم
البرازيلي جوناثاس هدف
الضيوف الوحيد (ق )51عن
طريق ركلة جزاء.
وبهذا الفوز ،رفع البايرن
رصـيــده مــن الـنـقــاط إلــى 74
نقطة ،في حين تجمد رصيد
هانوفر -الذي تأكد هبوطه

الزمالك يتحدى النجم في «سوسة»
على بطاقة نهائي الكونفدرالية اليوم
ي ـخ ــوض ال ـف ــري ــق ال ـ ـكـ ــروي األول ب ـن ــادي
ال ــزم ــال ــك ال ـم ـص ــري م ــواج ـه ــة م ـص ـيــريــة في
العاشرة مساء اليوم ،حينما يحل ضيفا على
نظيره النجم الساحلي التونسي ،على استاد
الملعب األولمبي بـ"سوسة" ،في إياب نصف
نهائي الكونفدرالية اإلفريقية.
وي ــدخ ــل ال ــزم ــال ــك ال ـم ـب ــاراة راف ـع ــا شـعــار
الـتـحــدي مــن أج ــل عـبــور عقبة بـطــل تــونــس،
إذ يـسـعــى ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ل ـل ـفــريــق ،بـقـيــادة
السويسري كريستيان غــروس ،إلى تحقيق
ن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة ،والـ ـصـ ـع ــود إلـ ــى نـهــائــي
البطولة ،خصوصا أنه فاز في مباراة الذهاب،
التي أقيمت األحد الماضي ،على استاد برج
العرب باإلسكندرية ،بهدف دون رد ،أحزره
محمود عبدالمنعم "كهربا".
ويحتاج أبناء القلعة البيضاء ،في مباراة
الـلـيـلــة ،ال ـخــروج بنتيجة الـتـعــادل أو الـفــوز
بأي نتيجة ،أو إحراز هدف مع عدم الخسارة
بفارق هدفين ،لخطف بطاقة الصعود إلى
نهائي الكونفدرالية.
و عـقــد غ ــروس جلسة تحفيزية لالعبين
بحضور التونسي فرجاني ساسي،
العب خط وسط الفريق ،والذي
ك ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال الـبـعـثــة
لحظة وصولها إلى تونس
أمس األول ،طالبا ضرورة
التركيز واللعب بأعصاب
هادئة ،ومحاولة إحراز
ه ــدف يــربــك حسابات
الـنـجــم ،وال ـخ ــروج في
النهاية ببطاقة الصعود
للنهائي.
ومـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن
يخوض الزمالك المباراة
بنفس تشكيل المواجهة
الـســابـقــة ،المكونة من:
مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــدال ــرح ـي ــم

مشاجرة بين العبي توتنهام وبورمنوث

"جـنــش" فــي حــراســة الـمــرمــى ،حـمــدي النقاز
ومـحـمــود عــاء ومـحـمــود الــونــش وعبدالله
جمعة في خط الدفاع ،طارق حامد ومحمود
عبدالعزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف
إب ــراهـ ـي ــم "أوب ـ ــام ـ ــا" وم ـح ـم ــود عـبــدالـمـنـعــم
"كـهــربــا" فــي خــط الــوســط ،عـمــر السعيد في
خط الهجوم".
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـت ـس ـل ــح ال ـن ـج ــم
الـســاحـلــي بـعــامـلــي األرض وال ـج ـم ـهــور من
أجل الفوز بنتيجة كبيرة ،وتعويض خسارة
م ـبــاراة الــذهــاب ،حيث يـعــول الـجـهــاز الفني
عـلــى ت ـكــرار سـيـنــاريــو م ـبــاراة الـفــريـقـيــن في
نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي نـ ـسـ ـخ ــة ع ــام
 2015بــال ـكــون ـفــدرال ـيــة،
حينما فاز بطل تونس
بخمسة أهداف لهدف.

وبــالـتــالــي فــان موسمنا ناجح
على العموم".
وسـيـحــاول أرسـنــال استعادة
تــوازنــه بعد ثــاث هــزائــم تواليا،
قلصت مــن حظوظه فــي احتالل
م ــرك ــز م ــؤه ــل ل ـ ـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال
الموسم المقبل ،عندما يستضيف
برايتون في مباراة سهلة نسبيا
على الورق.
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــوض م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يونايتد ،المتذبذب المستوى في
اآلونة االخيرة ،مباراة سهلة امام
مضيفه هادرسفيلد الــذي يلعب

من اجل الشرف ليس إال ،بعد أن
تأكد هبوطه الــى الدرجة االولــى
منذ فترة طويلة.
يــذكــر أن تشلسي أو أرسـنــال
يملكان طريقا آخر نحو المشاركة
في دوري ابطال اوروبا ،لكن ذلك
يمر من خالل التتويج بالدوري
االوروبـ ـ ــي (ي ــوروب ــا ل ـي ــغ) ،حيث
ي ـل ـت ـق ــي االول م ـ ــع ا يـ ـنـ ـت ــرا خ ــت
فــرانـكـفــورت األلـمــانــي فــي نصف
الـنـهــائــي وأرس ـن ــال مــع فالنسيا
االسباني.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي الممتاز
4:00

تشلسي  -واتفورد

beINSPORTS HD2

4:00

هدرسفيلد – مانشستر يونايتد beINSPORTS HD1

6:30

beINSPORTS HD2

ارسنال  -برايتون

الدوري اإلسباني
1:00

خيتافي  -جيرونا

beINSPORTS HD3

5:15

ريال مدريد  -فياريال

beINSPORTS HD3

7:30

بلد الوليد – اثلتيك بلباو

beINSPORTS HD7

9:45

هويسكا  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
روبن يحتفل بالفوز على هانوفر
ر س ـم ـيــا -عـنــد  18نـقـطــة في
ذيل الترتيب.
وت ـم ـكــن فــريــق بــوروس ـيــا

مونشنغالدباخ من التعادل
أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه ه ــوفـ ـنـ ـه ــاي ــم
ب ـه ــدف ـي ــن لـ ـك ــل م ـن ـه ـم ــا ،فــي

الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا
على ملعب "بوروسيا بارك".
(إفي)

1:30

امبولي  -فيورنتينا

beINSPORTS HD4

4:00

التسيو  -اتاالنتا

beINSPORTS HD4

7:00

جنوى  -روما

beINSPORTS HD4

9:30

نابولي  -كالياري

beINSPORTS HD4

األهلي إلطفاء النجوم ...وبيراميدز يصطدم بالمصري
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

يخوض النادي األهلي ،في الثامنة
مساء اليوم ،بتوقيت الكويت ،مواجهة
س ـه ـلــة ن ـس ـب ـيــا ،أمـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه فــريــق
النجوم ،على ملعب بتروسبورت ،في
اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ29
لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الفريق األحمر المباراة وال
بديل أمامه سوى الفوز وحصد النقاط
الثالث ،من أجل مواصلة الضغط على
بـيــرامـيــدز مـتـصــدر ج ــدول المسابقة،
ومن ثم الدفاع عن اللقب والتتويج به
في نهاية المطاف.
وي ـح ـتــل األهـ ـل ــي وص ــاف ــة الـبـطــولــة
المحلية برصيد  64نقطة ،متساويا
م ــع ب ـيــرام ـيــدز ف ــي ع ــدد ال ـن ـق ــاط ،لكن
الفريق األحـمــر خــاض مباراتين أقــل،
ويطمح في إضافة  3نقاط إلى رصيده،
ومحاولة مصالحة جماهيره الغاضبة
بعد الخروج اإلفريقي والخسارة من
بيراميدز.
وقــام الجهاز الفني ،بقيادة مارتن
السارتي ،بدراسة الخصم جيدا ،وقال
ال ـم ــدرب األوروغ ــواي ــان ــي لــاعـبـيــه إن
عـلـيـهــم احـ ـت ــرام فــريــق ال ـن ـجــوم وع ــدم
االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ـ ــه ،خ ـص ــوص ــا أن لــديــه
عـ ـن ــاص ــر خـ ـ ـب ـ ــرة ،مـ ـث ــل صـ ـ ــاح أم ـي ــن
ومحمود فتح الله ،بجانب أن العبيه
لديهم دفعة معنوية قوية بعد أن قامت
إدارة النادي ،برئاسة محمد الطويلة،
بتعيين رمـضــان السيد ،نجم األهلي
األسـ ـب ــق ،ف ــي مـنـصــب ال ـمــديــر الـفـنــي،
كمحاولة أخيرة لإلفالت من الهبوط.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد م ـح ـم ــد ي ــوس ــف،
الـ ـم ــدرب ال ـع ــام لــأه ـلــي ،أن مــواجـهــة
النجوم ليست سهلة كما يظن البعض،
ألنها أمــام فريق ينافس في المنطقة
الـخـطــرة ب ـجــدول الـ ــدوري ،بـجــانــب أن
األسابيع األخـيــرة من عمر المسابقة
دائما ما تكون قوية وصعبة على أهل
"القمة والقاع".
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـخ ــوض األه ـل ــي

جانب من مباراة األهلي والنجوم في الدور األول
لقاء الليلة بتشكيل مكون من محمد
الشناوي في حراسة المرمى ،وأمامه
الرباعي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف
وأحـ ـم ــد ف ـت ـحــي وع ـل ــي م ـع ـل ــول ،وفــي
الــوســط يلعب عمرو السولية بجوار
حـمــدي فتحي ،وفــي الــوســط األمــامــي
رم ـض ــان صـبـحــي وح ـس ـيــن الـشـحــات
وصالح جمعة ،وفي الهجوم المغربي
وليد ازارو.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يــأمــل فــريــق الـنـجــوم
ص ــاح ــب ال ـمــركــز األخ ـي ــر بــرص ـيــد 25
نقطة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل
بــإل ـحــاق ال ـهــزي ـمــة ب ــاأله ـل ــي ،وإح ـي ــاء
آماله ولو قليال في الهروب من دوامة
الهبوط.
وع ـ ـقـ ــد رمـ ـ ـض ـ ــان ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ،الـ ـم ــدي ــر
الفني الجديد ،اجتماعا مع الالعبين،
طالبهم فيه بأهمية تقديم أداء رجولي،

واستغالل األخطاء التي يرتكبها دفاع
األه ـلــي فــي تحقيق ال ـفــوز ،وال ـخــروج
بالنقاط الثالث من اللقاء.

بيراميدز والمصري
وفي السادسة والنصف مساء اليوم،
يلتقي الـفــريــق ال ـك ــروي األول بـنــادي
بيراميدز مع نظيره المصري ،ضمن
م ــؤج ــات ال ـجــولــة ال ـثــاث ـيــن م ــن عمر
المسابقة.
وتـ ـ ـع ـ ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ـم ـن ــزل ــة
تصحيح األوضاع بعد تعثر بيراميدز
فــي ال ـم ـبــاراة األخ ـيــرة أم ــام المقاصة،
وفقدان نقطتين بعد التعادل اإليجابي
بهدف لمثله ،ومن ثم يسعى صاحب
الصدارة الستعادة نغمة االنتصارات
س ــريـ ـع ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى

ح ـ ـظـ ــوظـ ــه فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج بـ ـ ــالـ ـ ــدوري
المصري.
وي ــواج ــه ب ـيــرام ـيــدز ش ـبــح خ ـســارة
نقاط جديدة أمام المصري ،خاصة أن
مباراة الدور األول بين الفريقين كانت
درام ـي ــة ،بـعــد أن ت ـعــادل الـمـصــري في
الوقت القاتل ،وانتهى اللقاء بالتعادل
اإليجابي بثالثة أهداف لمثلها.
في المقابل ،يتطلع المصري صاحب
الـمــركــز الــرابــع بــرصـيــد  47نقطة إلــى
تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على
االس ـت ـمــرار بـيــن األرب ـعــة الـكـبــار ،ومــن
ث ــم ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي إح ـ ــدى ال ـب ـطــوالت
االفريقية فــي الـمــوســم المقبل ،وعقد
إيهاب جــال المدير الفني جلسة مع
الع ـب ـيــه ق ــال فـيـهــا إن عـلـيـهــم اح ـت ــرام
الخصم وعدم التنازل أمامه عن تحقيق
نتيجة إيجابية.
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ً
رونالدو ينقذ يوفنتوس مجددا
اكتفى يوفنتوس بطل
الدوري اإليطالي لكرة القدم،
بالتعادل مع جاره تورينو
بهدف لكل منهما ،أمس
األول ،في المرحلة الخامسة
والثالثين من المسابقة.

أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذ ال ـ ـم ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
البرتغالي كريستيانو رونالدو
ً
ف ــري ـق ــه ي ــوف ـن ـت ــوس م ـ ـجـ ــددا مــن
الخسارة عندما أدرك له التعادل
في مرمى الجار والغريم تورينو
 1-1امس االول على ملعب "أليانز
استاديوم" في تورينو في افتتاح
المرحلة الخامسة والثالثين من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وك ـ ـ ــان ت ــوريـ ـن ــو فـ ــي طــري ـقــه
إلى اقتناص  3نقاط ثمينة في
سعيه إلــى تعزيز حظوظه في
الـمـنــافـســة عـلــى بـطــاقــة مؤهلة
لمسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا
الـمــوســم الـمـقـبــل ،عـنــدمــا تقدم
منذ الدقيقة  18بهدف للصربي
ساشا لوكيتش حتى الدقيقة
 84عـنــدمــا ط ــار رون ــال ــدو لكرة
ع ــرض ـي ــة م ــن ال ـج ـه ــة ال ـي ـســرى
للمدافع ليوناردو سبينيتزوال
وت ــاب ـع ـه ــا بـ ــرأسـ ــه مـ ــن م ـســافــة
ق ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى ي ـ ـسـ ــار ال ـ ـحـ ــارس
سالفاتوري سيريغو.
ورفع رونالدو رصيده إلى 21
هــدفــا ف ــي ال ـ ــدوري ه ــذا الـمــوســم
فلحق بمهاجمي ميالن البولندي
كــريـسـتــوف بـيــونـتـيــك وأتــاالن ـتــا
ال ـكــولــوم ـبــي دوف ـ ــان زاب ــات ــا إلــى
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـلـ ــى الئـ ـح ــة
ال ـهــداف ـيــن ب ـف ــارق هــدف ـيــن خلف
ال ـم ـت ـص ــدر م ـه ــاج ــم س ـم ـبــدوريــا
فابيو كولياريال.
وكان رونالدو أنقذ يوفنتوس
من الخسارة أمام إنتر ميالن في
المرحلة الماضية بإدراكه التعادل
في الدقيقة .62
وع ـ ـ ـ ــزز ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ال ـم ـت ــوج
باللقب هذا الموسم للمرة الثامنة
تواليا ،برصيد  89نقطة مقابل

 57نـقـطــة لـتــوريـنــو الـ ــذي انـفــرد
بــالـمــركــز ال ـس ــادس ب ـفــارق نقطة
واحدة أمام شريكه السابق ميالن
الذي يستضيف بولونيا غدا في
ختام المرحلة.
وكـ ـ ـ ـ ــان ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ص ــاح ــب
االف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ فــي
الشوط األول لكن تورينو فاجأه
بــاسـتـغــال خـطــأ لــاعــب وسـطــه
ال ـب ــوس ـن ــي م ـي ــرال ـي ــم بـيــانـيـتــش
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع كـ ــرة م ــن رمـيــة
تماس مررها له البرتغالي جواو
كانسيلو فتفوق عليه لوكيتش
انتزعها منه داخل المنطقة قبل
أن ي ـس ــدده ــا ق ــوي ــة ب ـي ـم ـنــاه فــي
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس
البولندي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــاد ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس ي ـ ـ ــدرك
ال ـت ـعــادل بـتـســديــدة قــويــة على
الطائر للفرنسي بليز ماتويدي
من مسافة قريبة إثر تمريرة من
رونالدو لكن سيريغو أبعدها
قبل أن يشتتها الدفاع ،ثم جرب
رونــالــدو حظه بتسديدة قوية
مرت بجوار القائم األيسر.
وتابع يوفنتوس سيطرته في
الـشــوط الثاني دون خطوة على
مــرمــى سـيــريـغــو ،وتـلـقــى الــواعــد
مــويــز ك ـيــن ك ــرة داخـ ــل المنطقة
وســددهــا قــويــة زاحـفــة بين يدي
سيريغو ،قبل أن ينجح رونالدو
في إنقاذ فريق "السيدة العجوز"
بارتقائه الرائع لكرة عرضية من
سبينيتزوال ليتابعها على يسار
سيريغو.

أتاالنتا يواجه التسيو
من جانب آخر ،يسرق أتاالنتا

ً
هدفا في مرمى تورينو
رونالدو نجم يوفنتوس بعد إحرازه
االنظار لعدم خسارته في آخر
تسع مباريات ،وهو يحل اليوم
على التسيو قبل مواجهتهما
الـمــرتـقـبــة ف ــي نـهــائــي مسابقة
ا لـكــأس على الملعب االولمبي
في روما في  15مايو الجاري.
وكــان أتاالنتا المتسبب في
إقصاء يوفنتوس من مسابقة
الـ ـك ــأس ب ـعــدمــا ف ـ ــوزه بـثــاثـيــة
نظيفة في ربع النهائي.
أم ــا روم ــا الـخــامــس فيسافر
الــى جنوى باحثا عــن الحفاظ
عـ ـل ــى س ـل ـس ـل ـت ــه م ـ ــن دون اي
خ ـ ـسـ ــارة لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ال ـس ــادس ــة
تواليا.
ويـ ـلـ ـع ــب نـ ــابـ ــولـ ــي ،ص ــاح ــب

ليغانيس يذل إشبيلية في األندلس
ألحق ليغانيس خسارة مذلة بمضيفه إشبيلية ،وأضعف حظوظه
في المنافسة على البطاقة األخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال
أوروبــا الموسم المقبل ،بعدما تغلب عليه بثالثية نظيفة ،أمس
األول ،في افتتاح المرحلة السادسة والثالثين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.

فرحة العبي ليغانيس بعد إحراز الهدف الثاني

وفاجأ ليغانيس مضيفه بهدفين مبكرين حمال توقيع كل من
الدولي المغربي يوسف النصيري ( ،)8والدنماركي مارتن برايثوايت
( ،)20قبل أن يعزز بالثالث بواسطة أوسكار رودريغيث (.)82
وصعد ليغانيس إلى المركز التاسع برصيد  45نقطة ،مسديا
خدمة إلــى خيتافي شريك إشبيلية في المركز الــرابــع ( 55نقطة)
لالنفراد بالمرتبة األخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا،
عندما يستضيف جيرونا اليوم.
كما قدم ليغانيس خدمة لفالنسيا السادس ( 52نقطة) ،والذي بات
يملك فرصة اللحاق بإشبيلية في حل فوزه على مضيفه هويسكا
صاحب المركز األخير اليوم أيضا.
وه ــي ال ـخ ـســارة الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي إلشـبـيـلـيــة والـثــالـثــة في
مـبــاريــاتــه األربـ ــع األخ ـي ــرة ،فـيـمــا حـقــق ليغانيس ف ــوزه األول في
مبارياته الست األخيرة (خسارتان و 3تعادالت).
ويلعب الـيــوم أيـضــا إيـبــار مــع ري ــال بيتيس ،وري ــال مــدريــد مع
فياريال ،وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو.
ولم يشارك كريم بنزيمة ،وألبارو أودريوزوال ،وسرخيو راموس،
العبو ريال مدريد المصابون الثالثة ،في آخر مران جماعي للفريق
األبيض امس استعدادا لمواجهة فياريال.
وغاب الالعبون الثالثة عن الجلسة التدريبية ،الرابعة للملكي
بــاألسـبــوع االخـيــر ،التي جــرت بالمدينة الرياضية للنادي تحت
إشــراف المدرب زيــن الدين زيــدان ،بمشاركة العــب الفريق الرديف
"موحا".
وكان بنزيمة ،الذي يعاني مشكالت في عضلة الفخذ ذات الرأسين
اليسرى ،قد عاد للمران قبل ايام بالركض منفردا على أرض الملعب،
أما راموس وأودريــوزوال فيواصالن المران داخل قاعة التدريبات
الرياضية الستكمال عمليتي تعافيهما.

أكد األلماني توماس توخيل ،المدير الفني
لـفــريــق بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي لكرة
القدم ،أنه ال يفكر في الرحيل عن تدريب الفريق،
رغم الخسارة في نهائي كأس فرنسا السبت
الماضي.
وقال توخيل ،أمس األول" :ال أفكر في هذا"،
ً
وذلك ردا على سؤال بشأن رغبته في الرحيل
ً
عن تدريب الفريق ،مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية
خسارة أي بطولة بما فيها كأس فرنسا ،ألنه
المدير الفني للفريق.
وأضـ ـ ـ ــاف" :فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،إن ـن ــي ال ـم ـس ــؤول

ً
كريستيانو ال يستبعد أن يصبح مدربا
أكد مهاجم يوفنتوس ،بطل الــدوري اإليطالي
لكرة القدم ،النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
أمس األول ،أنه ما زال يرغب في "مفاجأة الناس"،
دون أن يستبعد إمـكــانـيــة أن يصبح مــدربــا في
المستقبل .وعندما ُسئل عن إمكانية أن يصبح
مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كالعب ،أجاب
بثقة كبيرة عن سؤال صحيفة "إل بايس" اليومية
اإلسبانية" :ال أستبعد ذلك".
وتحدث أفضل العب في العالم خمس مرات عن
رؤيته لكرة القدم ،وعن تصوره للضغوط المحاطة
بنجوم الكرة المستديرة.

وقال النجم البرتغالي ( 34عاما)" :أرى كرة القدم،
كمهمة ،أن تكون على أرض الملعب ،الفوز والتطور.
ً
أشعر بضغوط إضافية .الناس تحكم دائما :لقد
انتهى ،يبلغ  34 ،33أو  35عاما ،ويتوجب َّ
علي
االعتزال (كــرة القدم) .أريــد أن أفاجئ الناس :هذا
هو الوحش الصغير".
وتابع" :أعرف أن الناس تترقب أيضا أقل خطأ،
على أمل أن يهدر كريس (كريستيانو) ركلة جزاء،
أو أن أظـهــر بمستوى مخيب فــي م ـب ــاراة مهمة
(لناديه) ،لكن هذا جزء من الحياة ،ويجب أن أكون
مستعدا ،وأنا كذلك منذ أعوام عديدة".

الملكي يشتري يوفيتش بـ  60مليون يورو
كشفت تقارير صحافية فــي إسبانيا أن نــادي ريــال مدريد
اش ـت ــرى ال ـصــربــي ل ــوك ــا يــوف ـي ـتــش ،م ـهــاجــم نـ ــادي ايـنـتــراخــت
فــرانـكـفــورت األلـمــانــي ،وال ــذي تتنافس على ضمه الـعــديــد من
األندية األوروبية.
وبحسب صحيفة "اس" اإلسبانية الرياضية ،سيدفع النادي
الملكي  60مليون يورو مقابل توقيع العب المنتخب الصربي
عقدا مع الفريق يمتد ستة أعوام.
وأوضحت الصحيفة أن النادي األلماني سيحصل على 48
مليون يــورو من هذا المبلغ ،وستذهب  12مليون يــورو إلى
خزينة نــادي بنفيكا البرتغالي ،الـنــادي السابق ليوفتيش
( 21عاما).
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن ــه فــي ح ــال أك ــد مـســؤولــو نــادي
فرانكفورت االنتقال على النحو المذكور ،فإنهم سيكونون
بــذلــك حـقـقــوا صـفـقــة راب ـح ــة م ــع يــوفـيـتــش ،إذ إن ن ــادي
فرانكفورت كان قد َف َّعل قبل أكثر من أسبوعين بند الشراء
المنصوص عليه في عقد استعارة يوفيتش من بنفيكا
وضم الالعب إليه حتى نهاية يونيو  ،2023ولم يفصح النادي
عن قيمة صفقة ضم يوفيتش لكن ُي ْع َت َقد أنها بلغت نحو سبعة
ماليين يورو.
كان يوفيتش انتقل إلى فرانكفورت من بنفيكا على سبيل
اإلع ـ ــارة ف ــي صـيــف ع ــام  ،2017وق ــد سـجــل ال ـمــوســم الـمــاضــي
ثمانية أهداف في  22مباراة في الدوري األلماني ،فيما ارتفعت

حصيلة أهدافه الموسم الحالي إلى  17هدفا في
البوندسليغا وتسعة أهداف في بطولة دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا ،مـمــا رفعه
أس ـه ـم ــه ال ـس ــوق ـي ــة بـشـكــل
كبير.

يوفيتش نجم
اينتراخت
فرانكفورت

هيتزفيلد ينتقد رومينيغه ويشيد بغوتزه

توخيل :ال أفكر في الرحيل
دائـ ـم ــا" رغ ــم ض ـي ــاع ال ـل ـقــب م ــن خ ــال رك ــات
ً
ً
الـتــرجـيــح ،الف ـتــا إل ــى أن ــه يـتـحــدث دائ ـم ــا إلــى
ناصر الخليفي رئيس النادي وأنتيرو إنريكي
المدير الرياضي" ،هذا أمر ضروري .ال يشعران
بــاالقـتـنــاع بنتائج الـفــريــق .ه ــذا أم ــر طبيعي
ً
ً
ألنني لست مقتنعا أيضا".
وحسم سان جرمان لقب الدوري الفرنسي،
ولـكـنــه ّ
ودع بـطــولــة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا من
الـ ــدور الـثــانــي (دور الـ ـ ــ )16كـمــا خـســر نهائي
كأس فرنسا.
(د ب أ)

ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،م ـ ــع ض ـي ـفــه
كـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــاري ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـهــد
م ـح ــاوالت لـلـعــديــد مــن األنــديــة
للهروب من منطقة الهبوط.
ويلعب فيورنتينا ا لـحــادي
عشر مع إمبولي صاحب المركز
الثامن عشر والــذي يبتعد عن
أودينيزي بفارق أربع نقاط ،في
ديربي توسكاني.
وي ـس ـت ـض ـي ــف س ــام ـب ــدوري ــا
فريق بارما ،الذي يحتل المركز
ال ـخــامــس ع ـشــر وبـ ـف ــارق سبع
نقاط عن منطقة الهبوط.
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رياضة

هيتزفيلد

انتقد أوتمار هيتزفيلد المدير الفني األسبق لفريق بايرن
ميونيخ األلماني لكرة القدم كارل هاينز رومينيغه الرئيس
التنفيذي للنادي ،مؤكدا أنه يتسم دائما بالشك والتشاؤم.
وأوضح هيتزفيلد ،في مقابلة مع موقع "تي أونالين" على
االنترنت امس " :يميل إلى الشك والتشاؤم دائما ،إذا لم تستطع
الفوز بجميع األلقاب الثالثة .اآلن ،يمكن للفريق الفوز بلقبين
آخرين ليكون موسما جيدا ورائعا".
وأض ــاف" :لـهــذا ،أعتقد أن هناك بعض المبالغة من كارل
هاينز رومينيغه الذي يطالب دائما بالعديد من األشياء .ولكن
هذا أمر يخص بايرن".
وأش ــار هيتزفيلد إلــى أن رومينيغه رفــض التأكيد على

استمرار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مع الفريق رغم موقع
بايرن في الدوري األلماني (بوندسليغا) ووصول الفريق إلى
نهائي الكأس ،معربا عن اعتقاده بأن كوفاتش يمكنه تقديم
"حقبة" ناجحة مع الفريق.
ولــدى حديثه عن بوروسيا دورتموند ،الــذي تولى أيضا
تدريبه في الماضي ،أشاد هيتزفيلد بمستوى الالعب ماريو
غوتزه ،مؤكدا" :ماريو غوتزه قدم أفضل موسم ممكن في ظل
الضغوط الواقعة عليه بسبب التوقعات .اآلن ،عاد الالعب إلى
أفضل مستوياته .وإذا ظل الحال على ما هو عليه ،فسيعود
غــوتــزه ضمن حـســابــات المنتخب األلـمــانــي بـقـيــادة الـمــدرب
يواخيم لوف".

يانيس يتعملق و 4أشواط إضافية تبتسم لبورتالند

يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس خالل مواجهة بوسطن

تعملق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وقاد ميلووكي
باكس إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 116-123ـ
أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
ليتقدم  1-2فــي نصف نهائي المنطقة الشرقية ،فيما
احتاج بورتالند ترايل بــايــزرز الــى  4أش ــواط اضافية
للتقدم على دنفر ناغتس  1-2في الغربية.
في المباراة االولى ،صنع ميلووكي ،متصدر الدوري
المنتظم ،الفارق في الربع الثالث ،عندما سجل  40نقطة
مقابل  31لخصمه ،ليستعيد أفضلية األرض ،بعد أن خسر
المباراة األولى على ملعبه.
وتقدم بوسطن  55-56بين الشوطين ،بعد أن وصل
تقدمه الى  12نقطة قبل أن يبدأ باكس بتقليص الفارق.
لكن النقاط األربعين لميلووكي في الربع الثالث ،وهي
األعلى للفريقين في هذه السلسلة ،أبعدته عن صاحب
األرض .وسجل العبوه  11محاولة من أصــل  18وزرع
الموزع جورج هيل رميتين ثالثيتين خالل سلسلة من
 12نقطة متتالية دون رد لبوسطن.
وصحيح أن بوسطن سجل  31نقطة في هذا الربع ،إال
أنه عجز عن الوصول الى السلة في آخر  3.44دقائق .وفي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

مطلع الربع األخير ،وسع ميلووكي الفارق الى  17نقطة
مستفيدا من  11نقطة مقابل  3لخصمه.
ولم يستسلم بوسطن مع ثالثية آلل هورفورد مقلصا
الفارق الى  116-121في الثواني األخيرة ،لكن يانيس ،الذي
سجل نصف نقاطه تقريبا من خط الرميات الحرة بسبب
كثرة األخطاء عليه ،أوصل سفينة باكس الى بر األمان.
وإضافة الى نقاطه ومتابعاته المميزة ،مرر يانيس 8
كرات حاسمة وصد  3كرات لخصومه.
كما برز مع الفائز كريس ميدلتون ( 20نقطة) ،والبديل
هيل مــع  21نقطة ،فيما زرع البديل بــات كونافتون 4
ثالثيات.
لكن ايرفينغ ،بطل الدوري عام  ،2016انتقد احتساب
الحكام  22رمية حــرة نتيجة اخـطــاء على يانيس "من
السخيف احتساب  22رمية حرة ،أبطأ هذا األمر اللعب
وحرمنا من تسجيل السالت المتتالية".
ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع الفائز من سلسلة
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وتورونتو رابتورز (.)1-2
وف ــي المنطقة الـغــربـيــة ،شهد ف ــوز بــورتــانــد ترايل
ب ــاي ــزرز عـلــى دن ـفــر نــاغـتــس  137-140أرب ـع ــة أش ــواط

اإلعالنات:

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

اضافية للمرة االولــى في الــ"بــاي اوف" منذ  1953بين
بوسطن سلتيكس وسيراكيوز ناشونالز والثانية في
تاريخ الدوري.
وانـتــزع بورتالند أمــام جماهيره فــوزا ثمينا منحه
التقدم  ،1-2حيث يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من
سلسلة غــولــدن ستايت ووري ــرز حــامــل اللقب فــي آخر
سنتين وهيوستن روكتس ( -2صفر).
وشهدت المباراة  24تغييرا في هوية الفريق المتقدم،
فقال مدرب بورتالند تيري ستوتس "لم أشارك في مباراة
مماثلة سواء كان في الدور المنتظم او البالي اوف .كان
مجهودا رائعا من الفريقين".
وتعرض العبو الفريقين إلرهاق كبير ،على غرار نجم
بورتالند التركي اينيس كانتر ( 18نقطة و 15متابعة)
الذي أصيب بكتفه وفخذه خالل  56دقيقة خاضها في
المباراة .وحسم زميله رودنــي هود ( 19نقطة) المباراة
برمية ثالثية.
وكان سي جاي ماكولوم افضل مسجل لدى بورتالند
مع  41نقطة في  60دقيقة ،فيما رأى داميان ليالرد صاحب
 28نقطة "انها المباراة األكثر جنونا التي شاركت فيها".

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

وفيات

ضربة جديدة لقوانين
«الفساد»!

الجمعة 2019/5/3
عزيزة تركي العتيبي

ً
 59عاما ،شيعت ،العزاء بالمقبرة فقط ،ت94412544 :

عبدالمحسن جمعة

كما توقعت ،وكذلك الزميل الكاتب والسياسي أحمد باقر،
قبل أكثر من عام ،أن تبطل المحكمة الدستورية قانون تعارض
المصالح ،بسبب ثغرات متعددة في القانون ،وعبارات مبهمة،
وعدم دقة العديد من المصطلحات فيه ،وهو أمر بالغ الضرر
ببناء التشريعات التي تكافح الفساد والتربح من المناصب
العامة والبرلمانية ،وخاصة بعدما سمعناه من تبادل اتهامات
خطيرة بين النواب في قاعة مجلس األمة قبل أسابيع قليلة
حول القبيض الحوت وتاجر اإلقامات والنائب رجل األعمال
الذي يستخدم اسم زوجته وأسرتها في صفقاته التجارية.
ال أعلم سبب البطالن المتكرر للقوانين التي تكافح الفساد،
فلجنة مــراقـبــة نــزاهــة االنـتـخــابــات بانتخابات مجلس األمــة
فــي عــام  2012أبطلتها المحكمة الدستورية وحــل البرلمان
إثــر ذلــك ،وقــانــونــا مكافحة الفساد وكشف الــذمــة المالية تم
إلغاؤهما كذلك من المحكمة الدستورية ،قبل أن يعيد المجلس
صياغتهما مــرة أخ ــرى ،وبــاألمــس تــم إلـغــاء قــانــون تعارض
المصالح البالغ األهمية ألي دولة مدنية حديثة تطبق منظومة
الشفافية والحوكمة.
يساور الكثيرين الشك بــأن جهة ما تتعمد تلغيم قوانين
مكافحة الفساد بنصوص غامضة ومعارضة لمواد دستورية،
حتى يتم إبطالها في المحكمة الدستورية ،السيما أن قانون
تعارض المصالح وتنظيم قبول أصحاب المناصب العامة
والسياسيين للهبات والهدايا ومزاولة األنشطة التي تتقاطع
فيها مصالحهم مع وظائفهم موجود في كل الدول الدستورية
الديمقراطية دون أن تخالف دساتيرها أو تبطلها محاكمهم
الدستورية!
ربما يتسبب اختالل العمل في اللجان البرلمانية والغياب
المتكرر للنواب عن حضور جلساتها في إصدار قوانين غير
ً
ً
مكتملة وغـيــر مــدقـقــة؛ نـصــا ومـضـمــونــا ،وهــو أمــر يستدعي
ً
ً
عــاجــا فــوريــا لــذلــك ،كما أن الحكومة ،بأجهزتها القانونية
االستشارية المتعددة ،ســواء فــي مجلس ال ــوزراء و"الفتوى
والتشريع" ووزارة العدل ،والتي تشارك وتطلع على القوانين
قبل إص ــداره ــا ،لـمــاذا ال تـبــدي آراء هـ ــا ،السيما أنـهــا تحضر
وتشارك في صياغتها باللجان البرلمانية حتى إصدارها في
الجريدة الرسمية للدولة.
الشك في أن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والتربح
ُ
من المناصب العامة في الكويت يجب أن تستكمل ،وخاصة في
ظل الظروف الحالية وانتشار الممارسات الخطيرة المتعلقة
بقضايا الفساد وتضخم أرصدة السياسيين والتجاوز على
المال العام ،كما حدث في قضية "ضيافة الداخلية" والتحقيقات
المختلفة في صفقات السالح ومحاكمة المدير العام األسبق
لمؤسسة التأمينات االجتماعية بسبب اختالسات مالية...
إلخ ،كل ذلك يتطلب سرعة مراجعة قانون تعارض المصالح،
وإعادة إصداره قبل نهاية دور االنعقاد الحالي لمجلس األمة.

عدنان ًأحمد النجار

 60عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،حسينية الهزيم ،ق ،1ش ،14م،66
النساء :صباح السالم ،ق ،7شــارع األول ،ج  ،12م ،14ت،55510402 :
55558652

عبدالعزيز ناصر نقه العازمي

 3سنوات ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،ق ،13شارع األول ،ج  ،5م،19
النساء :العدان ،ق ،4ش ،10م ،18ت99898429 :

فالح راشد سالم البريوج العازمي

ً
 75عاما ،شيع ،جابر العلي ،ق ،6ش ،22م ،4ت50790040 ،55990957 :

أحمد وليد خالد الدريعي

ً
 27عاما ،شيع ،الرجال :غرب مشرف (مبارك العبدالله) ق ،3ش ،311م،34
النساء :السالم ،ق ،6ش ،608م ،37ت99392046 ،99051059 :

السبت 2019/5/4

ً
«فاني» يفني هنودا ويجتاح بنغالدش
ً
لقي  12شخصا ،على األق ــل ،حتفهم فــي واليــة
أوديشا بشرق الهند ،جراء اإلعصار "فاني" ،الذي
ً
اجتاح البالد ،قبل أن يتحرك شماال إلى بنغالدش،
أمس ،حيث نقلت ُّ
السلطات أكثر من مليون شخص
إلى مناطق آمنة.
وفقد اإلعصار المداري (فاني) ،الذي ُيعد أقوى
إعصار يجتاح الهند منذ خمس سـنــوات ،بعض
قــوتــه بعد وصــولــه إلــى اليابسة ،وخفضت إدارة

األرصاد الجوية الحكومية تصنيفه إلى "منخفض
جوي عميق".
وفي داكا عاصمة بنغالدش ،قال مسؤول بوزارة
إدارة الكوارث ،إن موجات المد الناجمة عن اإلعصار
ال ت ــزال تـخـتــرق الـحــواجــز وتـغـمــر ع ـشــرات الـقــرى
المنخفضة على ســواحــل بـنـغــادش .وج ــرى نقل
نحو  1.2مليون شخص من مناطق أكثر عرضة
للخطر في بنغالدش إلى  ٤آالف ملجأ( .رويترز)

هشام أحمد حسن حديد

مواعيد الصالة

 69عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـجــابــريــة ،ق ،7ش ،8م ،561الـنـســاء:
الـجــابــريــة ،ق ،5ش ــارع واح ــد ،م ،50ت،99882548 ،97968044 :
25322079

هدوه حمدان طلق العازمي

الفجر

03:36

الشروق

05:03

أرملة فالح الفي خدعان العازمي
 103أعوام ،شيعت ،الرجال :صباح السالم ،ق ،13ش ،1ج ،11م،78
النساء :صباح السالم ،ق ،13ش ،1ج ،11م ،64ت55330068 :

الظهر

11:45

العصر

03:21

 61عاما ،شيع ،الرجال :العدان ،ق ،4ش ،18م ،36النساء :القصور،
ق ،4ش ،7م ،67ت99494064 :

المغرب

06:26

العشاء

07:51

أرملة سعود عبدالعزيز الفليج
 81عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان النوخذة
عيسى العثمان ،الخالدية ،ق ،1مقابل شارع الصحافة ،النساء:
اليرموك ،ق ،1شارع صالح العبدلي ،م ،3ت99996431 ،97783924 :

فاضل أحمد عبدالله الشطي

منيرة عبدالله عبدالعزيز العثمان

يوسف محمد حسين خريبط

الطقس والبحر
العظمى 36

 81عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :مسجد ال ــوزان ،غــرب مـشــرف ،بجانب
أرض المعارض ،النساء :الدسمة ،ق ،5ش ،59م ،3ت،99827196 :
97620505

محمد ضيف الله رجا العازمي

الصغرى 22
ً
أعلى مد  00:23صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:59ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:18صب ــاحـ ـ ــا
 06:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

 68ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـق ــط ،ال ـن ـســاء:
أبوالحصانية ،ق ،10ش ،89م ،24ت،99770102 ،99391442 :
96000103

سعد فضل حكم جمعان

 42عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الخالدية ،ق،3
شارع بلودان ،م ،16النساء :صباح السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج،12
م ،20ت67094446 ،24814255 :

