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«ستاربكس» تشعل «صراع
العروش» بقهوتها! ص 17

انتصاراتها على المجلس
تواصل
الحكومة
َ

الجبري ينضم اليوم إلى صفوف زمالئه المستجوبين عابري «طرح الثقة»

• الغانم :أتمنى ابتعاد الجلسة عن أي أمور تقسم المجتمع
• المطير يقدم طلب مناقشة «العفو العام» • الدمخي :قبولي العفو عن «خلية العبدلي» افتراء
األمير وولي العهد وآل صباح يستقبلون المهنئين برمضان
فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

وسـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات م ـ ــؤك ـ ــدة
بـ ـعـ ـب ــور وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام وزي ـ ــر
الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
ال ـج ـبــري جـلـســة مـجـلــس األم ــة
ا ل ـيــوم المخصصة للتصويت
على طلب طرح الثقة به ،تمنى
رئيس المجلس مــرزوق الغانم
أن تبتعد هذه الجلسة عن «أي
ً
أمــور تقسم المجتمع» ،مشيرا
إل ــى أن م ــا ي ـحــدث داخـ ــل قــاعــة
عـبــد الـلــه الـســالــم انـعـكــاس لما
يدور خارجها.
وإذا مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل ا لـ ـجـ ـب ــري
الـ ـي ــوم ع ـلــى ت ـجــديــد ال ـث ـقــة بــه،
فسيعد ذلك هو االنتصار الـ14
ل ـل ـح ـكــومــة ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس مــن
ُإجمالي االستجوابات الـ 17التي
قدمت إليها في الفصل 06

15
«صناعات الغانم»
تنشئ صندوقًا لتعليم
المتعثرين ماديًا

١١

سيولة البورصة تقفز
إلى  47مليون دينار
والمؤشرات ترتفع

حسين العبدالله

رغم قرار محكمة االستئناف الجزائية ،برئاسة المستشار أنور
ا لـعـنــزي ،إ خ ــاء سبيل المتهمين المحبوسين عـلــى ذ م ــة قضية
االستيالء على أموال مؤسسة الموانئ بكفاالت مالية تصل إلى 60
مليون دينار ،فإن قرار اإلفراج لم ينفذ ،حتى أمس ،إال على متهم
واحد سدد كفالة مليون دينار ،في وقت ال يزال الباقون محبوسين؛
ألنهم لم يسددوا الكفاالت التي حددتها المحكمة.
َ
المتهمين األول،
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن محامي
ً
المحكوم بالحبس  15عاما ،والثانية المواطنة الروسية المحكومة
ً
بالسجن  10سنوات ،قدم طلبا لرئيس الدائرة القضائية لإلفراج
عـنـهـمــا واالك ـت ـف ــاء بــالـ ـ  11مـلـيــون دي ـن ــار ال ـتــي ســددهــا 06

اقتصاد

ً
األمير مصافحا سالم العلي قبيل بدء استقبال المهنئين برمضان أمس األول

بودي لـ ةديرجلا 3 :.مليارات دوالر حجم
أصول تديرها «غيتهاوس» في أميركا
13

العدساني« :المباني» تتطلع إلى تطوير عدد من
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ُ
أنهى يومه الرابع ...ورواتب الموظفين لم تصرف منذ  4أشهر
يوسف العبدالله

أص ـي ـب ــت الـ ـح ــرك ــة الـ ـب ــري ــدي ــة فــي
البالد بالشلل إثر إضراب العاملين
ف ــي ال ـت ــوزي ــع ال ـب ــري ــدي ع ــن الـعـمــل؛
ً
احتجاجا على عــدم صــرف الشركة
المتعاقدة مع وزارة المواصالت بهذا

الشأن ،رواتبهم منذ أكثر من  4أشهر،
ً
علما بأن الراتب الشهري لكل منهم
ً
يبلغ  80دينارا.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها،
أن اإلضراب أكمل يومه الرابع أمس،
م ـف ـيــدة ب ــأن ح ــرك ــة ال ـبــريــد مـتــوقـفــة
ً
تـ ـم ــام ــا فـ ــي ك ــل مـ ــن مـ ـط ــار ال ـكــويــت

في ةديرجلا

•

أوتار
طالل مداح أول
سعودي يسجل أغنياته
في لبنان
٢٢

سيرة
شويكار ...سر
المكالمة الهاتفية
بين أم كلثوم و{حواء
الساعة »12
٢٠

سيرة
يوسف شاهين ...أنا
موجود إذن أنا هاملت
٢١
مشاهدات التلفزيون يبتر أحد مشاهد «أنا عندي نص»!
تقليد ...أوفر
خطأ في «هايبر لوب»
25

١٢

٠٣-٠٢

إضراب عمالي يشل الحركة البريدية في البالد

●

اقتصاد

اقتصاد

المتهمون باختالس «الموانئ»
يرفضون سداد الكفالة
●

اإلمساك 3:٢٣
اإلفطار 6:28

ال ــدول ــي ،وبــريــد الـصــديــق ،ومـشــرف
والفحيحيل ،مما تسبب في تكدس
الطرود البريدية الواردة منذ أسبوع
وعدم تسليمها ألصحابها.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن قياديي
«الـمــواصــات» المعنيين لــم يبلغوا
ب ـ ـ ـ ــاإلض ـ ـ ـ ــراب حـ ـ ـت ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـغ ـي ــة

الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـع ـن ـيــة،
م ــوض ـح ــة أن اإلضـ ـ ـ ــراب ج ـ ــاء ل ـعــدم
االهتمام بمطالب العمال المتكررة
الناتجة عن نقص الموزعين ،وعدم
ص ــرف الـ ـب ــدالت الـمــالـيــة الـمـنــاسـبــة
ألعمالهم ،وغيرها.

١٤

ُ
«التربية» تهدي للطلبة
إجابة سؤال في الفيزياء
●

اإلدارة التنفيذية في
«الوطني» تزور مركز
َ
الخدمة الهاتفية وفرعي
المطار

دوليات

فهد الرمضان

في خطأ جسيم وصفه الطلبة بهدية شهر رمضان من وزارة
التربية ،فوجئ طلبة الصف الحادي عشر العلمي أمس باشتمال
سؤال المقارنة في اختبار الفيزياء على إجابته النموذجية ،األمر
ً
الذي أسعدهم كثيرا.
وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولي الــوزارة ،بعد اكتشاف ذلك
الخطأ ،تباحثوا فيما بينهم حــول أفضل السبل لمعالجة األمــر،
مبينة أنهم قرروا احتساب درجة السؤال لجميع الطلبة06 .

النجف تتطلع إلى «دور جديد» وسط عواصف اإلقليم

٢٦
 3روايات حول كواليس
إرسال «أبراهام لينكولن»
إلى الخليج

دوليات

٢٧

«عاصمة الشيعة» تنفتح على «األقليات» وتحتضن فعاليات فنية وثقافية
●

النجف  -محمد البصري

ظل دور النجف ،عاصمة الشيعة الكبرى
ً
في العالم ،قريبا من االنحصار طوال أعوام
فــي ن ــوع تــأثـيــرهــا عـلــى ال ـق ــرار السياسي
العراقي وحركة كواليس األحزاب في بغداد،
لكنها اليوم تتطلع إلى دخول قواعد عمل
ً
جديدة أكثر وضوحا يمتد تأثيرها خارج
البالد ،بعد أن تكرست مرجعية السيد علي
السيستاني كـطــرف مـنــا صــر للسياسات
ال ـم ـع ـتــدلــة ،ع ـلــى الـنـقـيــض م ــن ات ـجــاهــات
التشدد اإلسالمية عامة ،مع بروز دور لفئة
شـبــاب النجف المتمردين بــانــدفــاع على
المواقف الدينية التقليدية.
ً
وي ــزدح ــم م ـطــار الـنـجــف يــوم ـيــا ب ــآالف
ال ــزائ ــري ــن اإلي ــران ـي ـي ــن ومـ ــن ش ـبــه ال ـق ــارة
الـ ـهـ ـن ــدي ــة ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ح ـ ـضـ ــور واض ـ ــح
للهجات الخليجية لشيعة المنطقة الذين
يقبلون على زيــارة ضريح اإلمــام علي بن
أبي طالب ومراكز الحوزة العلمية ،إال أن
األم ــر المختلف هــذه الـمــرة هــو الحضور
المكثف لزائرين من شمال البالد السني
وال ـم ـس ـي ـحــي وال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ف ــي لحظة
ان ـف ـتــاح ج ــدي ــدة عـلــى ه ــذه الـمـنـطـقــة ذات
النفوذ الثقافي والسياسي.
وخ ــال أس ـب ــوع نـجـفــي واحـ ــد ،رص ــدت
«الـجــريــدة» فــي تجوالها هـنــاك ،مجموعة
فعاليات تتجاوز الدور السياسي06 ،

المعارضة التركية
تدين «االنقالب»
على انتخابات إسطنبول

رياضة

٣١

عراقيتان في أحد المزارات المقدسة لدى الشيعة في النجف قبل يومين (رويترز)

أياكس يعول على شبانه
والتاريخ لبلوغ نهائي
دوري األبطال

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد وآل صباح يستقبلون كبار

ّ
• المناسبة جسدت روح األسرة الواحدة في مجتمع المحبة واإلخاء

 ...وتهنئة علي ومرزوق الغانم

سمو األمير يتلقى تهنئة يوسف النصف برمضان
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــول ش ـه ــر
رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،اسـتـقـبــل
صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحمد وسمو
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحمد وأســرة آل صباح ،في
دي ـ ــوان األس ـ ــرة بـقـصــر ب ـيــان،
مـســاء أمــس األول ،المهنئين
بــال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل م ــن ك ـبــار
رجاالت الدولة والمسؤولين.
وج ـس ــد ذلـ ــك روح األسـ ــرة
الواحدة في المجتمع الكويتي
الـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـبـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـح ـب ــة
واإلخـ ـ ـ ــاء ،مـتـمـنـيــن أن تـعــود
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـف ـض ـي ـلــة
على الجميع بالخير واليمن
والبركات.
ً
يوسف المطاوعة مهنئا

ً
ضرار العسعوسي مهنئا

 ...وصباح الخالد ومحمد الخالد

 ...وفواز ويوسف المرزوق

تهنئة من فهد العفاسي وحامد العازمي

جنان بوشهري مهنئة

 ...ومن صالح المضف

 ...ورياض العدساني

 ...وبدر العيسى

 ...وأحمد باقر

ناصر المحمد يتلقى التهنئة

local@aljarida●com

محليات
رجاالت الدولة والمسؤولين للتهنئة برمضان

• المشاركون تمنوا أن يعود الشهر المبارك بالخير واليمن على الكويت وأهلها

ولي العهد يتلقى التهنئة من هالل المطيري

تهنئة من هالل الساير لسالم العلي

شيخة البحر

جابر المبارك يتلقى التهنئة

كبار الشيوخ

مشاري العنجري مهنئا

 ...ومحمد الصقر

صالح الفضالة

عصام الصقر

مريم العقيل

ً
يوسف الجاسم مهنئا سالم العلي وولي العهد

ناصر المحمد يتلقى تهنئة سالم العبدالعزيز

ً
خالد الفليج مهنئا المبارك

أحمد المنفوحي

4

محليات

ةديرجلا

•
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ولي العهد يستقبل ناصر المحمد ومنى الجابر

استقباالت األمير

تلقى اتصالي تهنئة برمضان من مسؤولين سعودي وقطري

ً
األمير مستقبال رئيس واعضاء جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه وزي ـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
االجتماعية سعد الخراز ،ورئيس جمعية
الصداقة الكويتية اإلنسانية أحمد الصراف،
وأعضاء الجمعية.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ علي الجراح.
وق ــال ال ـص ــراف ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،

إن «زيــارت ـنــا لـصــاحــب الـسـمــو ت ـهــدف إلــى
ال ـت ـعــريــف بــأنـفـسـنــا وبـجـمـعـيــة ال ـصــداقــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تـ ـه ــدف ال ــى
االهتمام بالمرضى والمعسرين والمساجين
األجــانــب ،الــذيــن ال يمكنهم توفير العالج
المناسب ألنفسهم ،أو دفع الديون المتراكمة
عليهم».
ً
وأضاف أن الجمعية تقوم أيضا بمشاركة
الجاليات الموجودة في الكويت بأعيادهم
وم ـنــاس ـبــات ـهــم االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،إلـ ــى جــانــب

استضافة من تواجد منهم بالكويت منذ
 50س ـنــة أو أك ـثــر لــاح ـت ـفــال ب ــه وتـكــريـمــه
واالهتمام بأسرته.
وأفاد بأن عمل الجمعية إنساني يهدف
إلى تقديم المساعدات لمن يستحقها داخل
البالد ،مبينا أن جمعية الصداقة الكويتية
اإلنسانية جمعية خيرية تهتم بالمشاريع
اإلنـســانـيــة دون تـقــاضــي أي ام ـت ـيــازات أو
رواتب.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه أيضا الشيخة
منى جابر العبدالله ،إذ أهدت إلى
ً
ً
سموه مجلدا تصويريا بعنوان
«الـكــويــت كـمــا أذك ــره ــا» ،يحتوي
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـل ــوح ــات
للشيخ جــابــر الـعـبــدالـلــه ،والـتــي
تـحـكــي م ـشــاهــد م ــن ال ـح ـيــاة في
كويت الماضي ،رسمها من ذاكرته
التصويرية ،ووثقها بمعلوماته
التاريخية على مدى  10سنوات
ً
لتبقى مرجعا لألجيال القادمة.
وأش ـ ـ ــاد س ـم ــوه ب ـم ــا ُب ـ ــذل مــن
جهود طيبة في إعداد هذا المجلد
ً
الـتــوثـيـقــي الـ ــذي يـشـكــل مــرجـعــا
ً
مهما للدارسين والباحثين في
تــاريــخ الكويت ،وشكرها سموه
متمنيا لها التوفيق والسداد.
في مجال آخر ،تلقى سمو ولي
ً
ً
العهد ات ـصــاال هاتفيا مــن وزيــر
ال ــدول ــة فــي حـكــومــة قـطــر الشيخ
ح ـم ــد بـ ــن ن ــاص ــر بـ ــن ج ــاس ــم آل
ثاني ،عبر فيه عن أطيب التهاني
والتبريكات بمناسبة حلول شهر

رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،مـبـتـهــا الــى
ال ـب ــاري عــز وج ــل ،أن يـنـعــم على
سموه بموفور الصحة والعافية،
وأن يحقق للكويت كل ما تتطلع
اليه من رفعة وتقدم وازدهار ،في
ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وشـ ـك ــر ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ال ــوزي ــر
الـقـطــري على المشاعر األخــويــة
ال ـط ـي ـبــة ،س ــائ ــا ال ـم ــول ــى الـعـلــي
الـقــديــر أن يـنـعــم عـلـيــه بالصحة
والعافية ،وعلى الشعب القطري
ب ـمــزيــد م ــن ال ـخ ـي ــرات وال ـبــركــات
والنماء في ظل القيادة الرشيدة
ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ،وعلى األمتين العربية
واالسـ ــام ـ ـيـ ــة ب ــال ـخ ـي ــر وال ـي ـم ــن
والبركات.
كـمــا تـلـقــى سـمــو ول ــي الـعـهــد،
اتـصــاال هاتفيا مــن رئيس هيئة
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة األمـ ـي ــر س ـل ـط ــان بــن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ع ـ ـبـ ــر ف ـ ـيـ ــه سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن أصـ ـ ــدق
الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات بمناسبة
ح ـل ــول ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك،

ً
مستقبال الشيخة منى جابر العبدالله
ولي العهد
س ــائ ــا الـ ـم ــول ــى ال ـع ـل ــي ال ـق ــدي ــر
أن ي ـن ـعــم ع ـل ــى س ـم ــوه ب ـمــوفــور
الصحة والعافية ،وعلى الكويت
وشـعـبـهــا الـشـقـيــق بــال ـمــزيــد من
اط ــراد الـتـقــدم واالزدهـ ــار فــي ظل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو،
وعلى األمتين العربية واإلسالمية
بالخير والنماء.
وشـكــر سـمــوه األم ـيــر سلطان
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاع ــر األخ ــوي ــة

الصادقة ،متمنيا له دوام الصحة
والعافية وللشعب السعودي دوام
ال ـت ـق ــدم واالزده ـ ـ ـ ــار واالس ـت ـق ــرار
فــي ظــل الـقـيــادة الــرشـيــدة لخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان
ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود مـلــك
المملكة العربية السعودية ،وأن
يـعـيــد ال ـلــه ه ــذه األيـ ــام الـمـبــاركــة
على األمتين العربية واإلسالمية
باليمن والخير.

الكويت :إخالء الشرق األوسط من أسلحة
«الدمار الشامل» مسؤولية جماعية
ً
أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت م ـ ـجـ ــددا ،أمـ ــس األول ،أن
مسؤولية إخالء الشرق األوسط من األسلحة
النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى هي
م ـســؤول ـيــة ج ـمــاع ـيــة ،م ـش ــددة ع ـلــى ض ــرورة
ال ـت ــزام كــل األط ـ ــراف بتنفيذها بـمــا ال يهدد
اس ـت ـقــرار ومـصــداقـيــة مـنـظــومــة ن ــزع الـســاح
ومنع االنتشار.
جاء ذلك في كلمة الكويت ألقاها المستشار
عبدالله العبيدي أ م ــام اللجنة التحضيرية
الثالثة لمؤتمر ال ــدول األط ــراف فــي معاهدة
عــدم انـتـشــار األسـلـحــة الـنــوويــة الستعراض
المعاهدة عام .2020
وقــال العبيدي إن الكويت تؤكد تمسكها

العتيبي يستعرض
تجربة الكويت في
مجلس األمن

منصور العتيبي

اسـ ـتـ ـع ــرض م ـ ـنـ ــدوب ال ـكــويــت
الدائم لدى األمم المتحدة السفير
م ـن ـص ــور ال ـع ـت ـي ـب ــي ،بـ ــاالمـ ــارات
العربية المتحدة تجربة وأهداف
وأولويات الكويت خالل عضويتها
غير الدائمة في مجلس األمن.
جاء استعراض السفير العتيبي
ف ــي م ـح ــاض ــرة ل ــه اسـتـضــافـتـهــا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
االم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان بـعـثــة
الكويت الدائمة لدى االمم المتحدة
أم ــس األول .وذكـ ــر ب ـيــان البعثة
ان العتيبي شــرح في محاضرته
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
الـكــويــت لتولي هــذه المسؤولية
كــونـهــا الـعـضــو الـعــربــي الــوحـيــد
في المجلس .كما ناقش العتيبي
وفقا للبيان الــدروس المستفادة
والـتـحــديــات بـعــد م ــرور أكـثــر من
عام على هذه العضوية باالضافة
ال ـ ــى ت ـط ــرق ــه ل ـل ـق ـضــايــا ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية المدرجة على جدول
أعمال المجلس.

بـمــؤتـمــر ال ـمــراج ـعــة ل ـم ـعــاهــدة ع ــدم انـتـشــار
االسلحة النووية لعام  1995الخاص بالشرق
األوســط لتحمل مسؤولياتها في تنفيذ هذا
الـ ـق ــرار ،وض ـ ــرورة ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات ملموسة
ل ـل ـش ــروع ف ــي إق ــام ــة ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـخ ــال ـي ــة مــن
األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار
الشامل في الشرق األوسط.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ــؤكـ ــد ت ـم ـس ـك ـهــا
بــال ـم ـخــرجــات وال ـن ـت ــائ ــج الـمـتـعـلـقــة بــإخــاء
منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الصادرة
ع ــن م ــؤت ـم ــرات مــراج ـعــة ال ـم ـعــاهــدة لــأعــوام
 2000و.»2010

ً
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ال يزال عاجزا
ع ــن كـشــف ال ـغ ـمــوض الـ ــذي يـكـتـنــف سياسة
إســرائـيــل إزاء أنشطتها وقــدراتـهــا الـنــوويــة،
ً
مؤكدا أن انضمام إسرائيل كطرف غير حائز
على السالح النووي إلى معاهدة عدم االنتشار
هو جزء رئيسي لتحقيق عالمية المعاهدة.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـب ـي ــدي إلـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل هــي
ال ـطــرف الــوحـيــد فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
غ ـيــر ال ـم ـن ـضــم وال ـع ـق ـبــة ال ـت ــي ت ـم ـنــع إن ـشــاء
منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها
من أسلحة الدمار الشامل .ودعا كل األطراف
الـمـعـنـيــة بــال ـم ـشــاركــة ال ـف ـعــالــة ف ــي الـمــؤتـمــر
المعني للتفاوض على معاهدة

ةديرجلا
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هدنة مؤقتة بين العدساني والعتيبي تعقب مرحلة التراشق
محيي عامر

بينما جدد النائب خالد العتيبي
نفيه تقديم اعتذار ألي زميل
له بالمجلس ،قال النائب ً
رياض العدساني موجها
حديثه للعتيبي ً :نحن لسنا
ممن يقول كالما في العلن
وفي الخفاء يتنصل منه مثلما
فعلت.

س ـ ـ ـ ــادت هـ ــدنـ ــة م ــؤقـ ـت ــة ب ـيــن
ال ـن ــائ ـب ـي ــن ريـ ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي
وخ ـ ــال ـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي بـ ـع ــد ح ــال ــة
الـتــراشــق االعــامــي ،واكـتـفــى كل
واحـ ــد مـنـهـمــا مــؤق ـتــا ب ـ ــرده ،في
وق ــت تـتـجــه االن ـظ ــار ال ــى جلسة
مجلس األم ــة الـخــاصــة الـمـقــررة
اليوم للتصويت على طلب طرح
الثقة بوزير االعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري
والذي تقدم به عشرة نواب عقب
مـنــاقـشــة اسـتـجــوابــه الـمـقــدم من
النواب رياض العدساني وعادل
الدمخي ومحمد الدالل.
وكــان أمس بمثابة هدنة بين
الطرفين ،حيث لم يــرد العتيبي
مـ ـج ــددا ع ـل ــى ال ـع ــدس ــان ــي ال ــذي
اكتفى بتصريحه األخير ،لتطوي
جلسة اليوم المتوقع فيها تجديد
الثقة بالجبري بأغلبية نيابية
ً
السجال كليا ،أو يتجدد خاللها.
وصرح النائب العتيبي أمس
ً
االول مجددا نفيه تقديم اعتذار
ألي زميل له بالمجلس ،مشددا
على أن ما حدث كان ً
لقاء جمعه
ب ـب ـعــض ال ــزم ــاء خ ـ ــارج ال ـقــاعــة
وقـ ـل ــت ل ـه ــم ان ك ــام ــي بـجـلـســة

عسكر لتوحيد رواتب حملة
الحقوق بالدولة
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن مساواة جميع
الموظفين الحاصلين على المؤهل الجامعي بتخصص القانون
من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية
الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنة الراتب األساسي والكادر
الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة ،سواء كانت تلك الجهة تتبع
في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15لسنة  1979في شأن
الخدمة المدنية أو تلك ا لـتــي تنظم ش ــؤون الخدمة فيها قوانين
خاصة.
وقالت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون إن مساواة جميع
الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة
مؤسساتها ،بال أي تفرقة بينهم ،كما هو معمول به في الجهات
 /1اإلدارة العامة للتحقيقات  /2بلدية الكويت  /3الفتوى والتشريع
 /4النيابة العامة مما يترتب علية فــروقــات في الــراتــب وحتى
انتهاء الخدمة تختلف المبالغ التي يحصل عليها موظفو وزارات
الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة مما يعد مخالفة
واضحة وصريحه للدستور بشأن العدل والمساواة.
ً
وأضاف أن هذا ينعكس أيضا على تركيز الخريجين على جهات
ً
محدودة ،وأيضا ينعكس على تفريق الوزارات من الكوادر القانونية
لعدم وجــود تلك المزايا مما يضطر تلك ال ــوزارات إلــى االستعانة
لغير الكويتيين مما يخالف نهج الدولة بشأن "تكويت" الوزارات.

العدساني والعتيبي في جلسة استجواب الجبري
االستجواب لم أقصد به شخصا
بـع ـي ـنــه ب ــل كـ ــان ك ـ ً
ـام ــا مــوجـ ًـهــا
لجميع أعضاء المجلس ،وخاصة
الذين حولوا االستجوابات إلى
عنصرية واصطفاف بين البدو
والحضر.
وأضــاف العتيبي :لست ممن
يقتات على صناعة المشاكل بين
زمالئه النواب من أجل التكسب
ول ـفــت االن ـت ـبــاه وتـحـقـيــق م ــآرب
شـخـصـيــة ،وال ـج ـم ـيــع يـ ــدرك من
الـ ــذي ي ـح ــاول ص ـنــاعــة ب ـطــوالت

إعالمية وخالفات وهمية.
واخ ـت ـتــم الـعـتـيـبــي تصريحه
ً ُ
قائل :اسلوب التهديد والوعيد
ال يقال لي (عليك قولها لغيري)
ولن يستطيع أحد أن يدخلني في
سجال على حساب وحدة الوطن،
فــوحــدتـنــا الــوطـنـيــة ه ــي الـســور
الـ ـ ــذي ي ـح ـمــي ال ـك ــوي ــت بـجـمـيــع
اطيافه بعد الله سبحانه وتعالى.
وس ــري ـع ــا رد ال ـعــدســانــي في
ً
حينها ،قــا ئــا  :نـحــن لسنا ممن
ي ـ ـقـ ــول كـ ــامـ ــا ف ـ ــي الـ ـعـ ـل ــن وف ــي

الخفاء يتنصل منه مثلما فعل
النائب خالد العتيبي وقــال لنا
"اسمحوا لي ما اقصدكم" وذلك
بـ ـشـ ـه ــادة أحـ ـ ــد ال ـم ـس ـت ـجــوب ـيــن
وغالبية مــن كــان على المنصة،
عموما انت بوضع ال تحسد عليه
تــدافــع عــن الحكومة وال تتطرق
للمحاور وذلك للتكسب اإلعالمي
الرخيص ومحاولة الهجوم على
المستجوبين أو كل من أيد طرح
الثقة بالوزير.
وأك ــد الـعــدســانــي أن "السلوك

ال ــذي سلكه العتيبي غير الئــق،
ولم يعتد عليه الشعب الكويتي،
وال قــاعــة عبدالله الـســالــم ،علما
بــأن جميع مــؤيــدي االستحواب
ومعارضيه كانوا بقمة االحترام
وال ــرق ــي وكـ ــان ه ــو ال ــوح ـي ــد من
بين النواب الذي دافع عن الوزير
بطريقة غريبة ومكشوفة وهدفها
التكسب الرخيص".
وحذر العدساني العتيبي من
"التعامل بهذا األسلوب ،وعليك
ع ــدم اس ـت ـخــدامــه مـعــي ألن ردي
عليك سيكون قاسيا ،ومن حقك
الدفاع عمن تــراه مناسبا ،ولكن
ليس من حقك التطاول" ،مؤكدا
ضرورة المحافظة على النسيج
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ووحـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـص ــف،
معتبرا مــا قــام بــه العتيبي قمة
اإلف ـ ــاس ال ـس ـيــاســي وه ــو دف ــاع
النائب عن وزيــر االعــام دون أن
يتكلم عــن القضايا الـتــي ذكــرت
بصحيفة االستجواب وأشك انك
قــرأت الصحيفة ،إذ تطرقت إلى
القسائم الصناعية وهي محور
اساسي من استجوابنا لرئيس
ال ــوزراء عــام  ٢٠١٧عــن اإلي ــرادات
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـحـ ـصـ ـل ــة وال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ــت

الدالل :مجلس الوزراء مشارك
ببيانه في تجاوزات الجبري
●

محمد الدالل

علي الصنيدح

ذكر النائب محمد الدالل أننا في جلسة مناقشة
استجواب وزيــر اإلعــام محمد الجبري أوضحنا
أن الـمـحــاور مــواجـهــة لـصــور الـفـســاد فــي الجهات
التابعة للوزير ،وبينا في المناقشة تقصير الوزير،
وسوء ادارته ،وأثبتنا حجم التجاوزات الخطيرة في
القطاعات التابعة لــه ،وأكدنا انــه في واد والخطة
التنموية في واد آخر.
وقال الدالل في تصريح صحافي :ما استرعى
انتباهي بيان مجلس الوزراء مع الوزير الجبري،
ومــن حق الحكومة تضامنها ولكن المستغرب
االشــادة بــردود الوزير رغــم انهم سمعوا ردوده
وعـ ــدم ق ــدرت ــه ع ـلــى الـ ــرد ع ـلــى ال ـت ـج ــاوزات الـتــي
احتوتها الـمـحــاور ،متسائال :أيــن ردود الــوزيــر
الــوافـيــة كما جــاء فــي بيان مجلس الـ ــوزراء؟ أين
خطة األمن الغذائي؟ أين رده عن التنفيع الواضح؟

مؤسف حقا أن يأتي البيان بهذا الشكل.
وأكد أن عبارات مجلس الوزراء اختيرت عن عمد
من قبل الوزير أو المؤيدين له ،الفتا الى أن العبارات
تشي برضا مجلس الوزراء عن تجاوزات الوزير في
ملفات هيئة الزراعة وهيئة الرياضة ووزارة اإلعالم،
مؤكدا أن مجلس الــوزراء مشارك في هذا التجاوز
وراض بالوضع.
وشدد الدالل على أن تضامن مجلس الوزراء مع
الوزير الجبري تضامن مع الباطل وظلم للكويتيين،
وبكل حسرة أقولها :ما انتهى مجلس الوزراء إليه
بعيد عن العدالة ،وأتمنى ان يخيب ظن نواب األمة
اليوم باإلطاحة بالوزير ،وعموما أيا كانت النتيجة
فــي جلسة ط ــرح الـثـقــة ف ــإن ب ــاب الـجـهــات التابعة
للوزير مفتوح ،وإن خــرج الــوزيــر ألي سبب كــان،
فسنستمر في أدواتنا الدستورية ولو تطلب ذلك
استجوابا آخر ،وقدمت أسئلة برلمانية على األيام
الماضية تتعلق بمحاور االستجواب.

حصنته ووقفت معه وهذا أكبر
دليل على وقوفك بصف الحكومة
فـ ــي ق ـض ــاي ــا أث ــرتـ ـه ــا ،مــوض ـحــا
انـ ــه يـتـكـلــم ع ــن ق ـضــايــا ويـعـمــل
ال ـع ـك ــس ،ل ــذل ــك اق ـ ــول لـ ــه :ابـتـعــد
عـ ــن ال ـش ـح ـصــان ـيــة ول ـ ــن أس ـمــح
ل ــك ان ت ـت ـعــامــل م ـعــي بــأس ـلــوب
الشخصانية والفوضوية وتجرنا
إلى جدل عقيم ،وسيتم وضع حد
لتلك الممارسات الشخصانية في
حال التمادي.
وخ ـت ــم ال ـع ــدس ــان ــي مـخــاطـبــا
العتيبي :انت في برلمان وملتزم
بدستور ال يجيز للنائب اللجوء
إلى الفوضى وافتعال أزمات مع
النواب المستجوبين ،مستغربا
دفـ ــاع الـعـتـيـبــي الـمـسـتـمـيــت عن
الـ ــوزيـ ــر ،وال ـك ــل يـعـلــم أنـ ــه خــرج
تماما عــن مـحــاور االسـتـجــواب،
فـ ـ ــأنـ ـ ــت ل ـ ـسـ ــت م ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــا عـ ـن ــه،
ونـصـيـحـتــي تـكـســب كـمــا تـشــاء،
ولكن بعيدا عنا ،واالحترام واجب
على الجميع ،وعـمــومــا هــذا هو
ال ــرد األخ ـيــر عليك ألن الـخــوض
م ـع ــك ف ــي ج ـ ــدل ع ـق ـيــم مـضـيـعــة
للوقت.

برلمانيات
عبدالله الكندري لتزويد
القطاعات الحكومية
بمتخصصين في لغة اإلشارة
قدم النائب عبدالله الكندري
اقتراحًا برغبة في شأن
األشخاص ذوي اإلعاقة
(الصم والبكم واالعاقة
السمعية) لتزويد القطاعات
الحكومية واملحاكم
والجامعات بمترجمني
معتمدين ومتخصصني بلغة
اإلشارة وتجهيز "كاونترات"
خاصة بهم ،وصرف بدل
طبيعة عمل للمترجمني
لتشجيعهم على العمل في
هذه الوظيفة.
وقال الكندري :بناء على
القانون رقم  8لسنة 2018
في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ،وما يهدف إليه
من تقديم املزيد من الرعاية
لهم ،وبما يضمن تمتعهم
بالحقوق األساسية التي
كفلها الدستور وأقرتها
املواثيق الدولية ،حيث أجاز
القانون في املادة  4من الفصل
الثاني "الخدمات" استحداث
خدمات أخرى ،تتناسب مع
احتياجاتهم بناء على قرار
يصدر من الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة ،أتقدم
باقتراحي طالبًا عرضه على
مجلس األمة.
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بوشهري لـ ةديرجلا  :ال صلة قرابة لي مع وكيل «األشغال»

ديوان بوخمسين يستقبل المهنئين
الرابع والخامس من رمضان

•

ً
ً
«السكنية» تفتح  806طلبات جديدة ...و 66بيتا شعبيا أبريل الماضي
يوسف العبدالله

نفت وزي ــرة األش ـغــال العامة
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان
د .جنان بوشهري ما يتم تداوله
بشأن وجود صلة قرابة لها مع
وكيل األشغال الجديد اسماعيل
أحمد.
وقالت بوشهري في تصريح
لـ «الجريدة» ان ما يتم تداوله في
مواقع التواصل االجتماعي عن
وجود صلة قرابة مع وكيل وزارة
األش ـغــال اسـمــاعـيــل عـلــي أحمد
ً
غير صحيح بتاتا وال أساس له
من الصحة.

«القوى العاملة» :استرداد 123
ألف دينار من مكاتب عمالة منزلية
إيداع  50عاملة في «اإليواء» منذ أبريل الماضي
● جورج عاطف
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة ،لشؤون قطاع
حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن «الهيئة متمثلة في إدارة
تنظيم استقدام العمالة المنزلية استردت  123.5ألف دينار ،الصحاب
العمل الــذيــن تقدموا بشكاوى إلــى اإلدارة ضــد مكاتب وشــركــات
استقدام العمالة المنزلية ،وذلك منذ نقل اختصاصات اإلدارة من
وزارة الداخلية إلى الهيئة مطلع أبريل الماضي وحتى االن».
وبين المطوطح ،في تصريح صحافي أمس ،أن «الهيئة ،متمثلة
في اإلدارة ،أودعت  50عاملة منزلية بمركز إيواء العمالة الوافدة في
منطقة الجليب ،حيث تمت تسوية أوضاع بعضهن ،وجار متابعة
أوضاع المتبقيات بالمركز» ،الفتا إلى أن «اللجنة المشتركة قامت،
من خالل فريق التفتيش بمخالفة  81مكتب استقدام عمالة منزلية،
خالفت بنود المادة  24من القانون رقم  68لسنة  ،2015الصادر بشأن
العمالة المنزلية» .وأضاف أن «المخالفات تمثلت في التعامل بالعمالة
المسترجعة ووجود عمالة لم يتم تسليمها لصاحب العمل خالل 24
ساعة من قدومها إلى البالد».

وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،كـشـفــت
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية ،ممثلة في إدارة خدمة
الـ ـم ــواط ــن ،ع ــن إنـ ـج ــاز 21527
مـعــامـلــة خ ــال اب ــري ــل الـمــاضــي
ب ــأف ــرع ـه ــا األرب ـ ـعـ ــة ،م ـن ـهــا 806
طـلـبــات جــديــدة للحصول على
الرعاية السكنية.
وأشارت إحصائية المؤسسة،
ال ـتــي حـصـلــت «ال ـج ــري ــدة» على
نسخة منها ،إلى أن إدارة خدمة
المواطن أجــرت في الشهر ذاته
 29معاملة تبادل وتنازل ،و527

ً
مواطنا تقدموا بإجراء معاملة
تــوث ـيــق ،كـمــا قــدمــت الـمــؤسـســة
ً
 71عقدا لالنتفاع بصفة إيجار،
فضال عــن فتح  66ملفا جديدا
يتعلق بالمساكن المؤجرة ،أي
«البيوت الشعبية».
وق ــدم قسم االسـتـقـبــال 3250
ً
اس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارا بـ ــارت ـ ـفـ ــاع واض ـ ــح
عــن إحـصــائـيــة الـشـهــر الـســابــق،
و 4540ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ل ـ ـمـ ــن ي ـه ـمــه
األمــر مرسلة إلــى بنك االئتمان
الكويتي ،و 1464معاملة لبدل
اإليجار ،و 19الستكمال نواقص

الـمـعــامــات ،بــاإلضــافــة إلــى رقم
ضـخــم مــن ش ـه ــادات لـمــن يهمه
األمـ ـ ـ ـ ــر ،والـ ـ ـت ـ ــي س ـج ـل ــت 8985
شهادة في ابريل الماضي.
وأن ـ ـجـ ــز ق ـس ــم ال ـم ـت ــاب ـع ــة 44
ك ـت ــاب ــا ل ـت ـق ـس ـيــط ال ـمــديــون ـيــات
عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ورد عـلــى
اسـتـفـســارات  275حــالــة ،بينما
االلـ ـتـ ـم ــاس ــات ال ـم ـق ــدم ــة ل ـن ــواب
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ب ـل ـغــت  ،64كـمــا
استقبلت خدمة العمالء الهاتفية
 1383مـ ـك ــا لـ ـم ــة م ـ ـبـ ــا شـ ــرة مــن
المواطنين.

ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
بوخمسين فــي ضاحية
عبدالله السالم المهنئين
بشهر رم ـضــان الـمـبــارك
يــومــي الــرابــع والخامس
م ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل
ا ل ـ ـمـ ــوا فـ ــق  9و 10مــا يــو
الجاري وذلك بعد صالة
ال ـع ـشــاء ع ـلــى ان ي ـعــاود
استقبال رواد الديوان كل
يوم اثنين.

جواد بوخمسين

جنان بوشهري

 10أكشاك و 4إعالنات مخالفات «تبرعات رمضان»
«الشؤون» :زيادة أعداد الراغبين في التقاعد عقب إقرار القانون
●

جورج عاطف

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية
والـمـبــرات ،في وزارة الـشــؤون االجتماعية،
هدى الراشد ،أن «إجمالي الجوالت التفتيشية
ُ ّ
المشكلة من
الميداينة التي أجرتها الفرق
الوزارة لرصد وإزلة مخالفات جمع التبرعات
خالل رمضان بلغت ،خالل يومين 86 ،زيارة،
شملت مختلف مناطق الكويت» ،مشيرة إلى
أنه «تم رصد  10أكشاك جمع مخالفة ،وعدم
التزام جمعية واحدة بضوابط واشتراطات
الجمع».
وأوضحت الراشد ،في تصريح أمس ،أن
ُ ّ
المشكل لرصد المخالفات عبر مواقع
«الفريق
التواصل االجتماعي ،واإلعالنات المخالفة
رص ــد  4إعــانــات مخالفة تــدعــو ال ــى جمع
تبرعات لمشرعات غير مرخصة من الوزارة،

ً
فضال عن تلقي شكويين عبر الخط الساخن
المخصص لــذلــك ،وج ــار التحقق منهما»،
الفتة إلى أنه «تم التنسيق مع بلدية الكويت
ً
إلزالة األكشاك فورا ،لكونها مخالفة لضوابط
واشتراطات التبرعات».
ف ــي م ـج ــال اخـ ــر ،أك ــد الــوك ـيــل الـمـســاعــد
للشؤون المالية واإلدارية في وزارة الشؤون
االجتماعية حمد الـعـنــزي ،أن «ثـمــة زي ــادة
في أعــداد الموظفين الراغبين في التقاعد،
عقب إقــرار القانون الجديد الخاص بذلك»،
متوقعا «زي ــادة األع ــداد بـصــورة أكبر عقب
يونيو المقبل».
وأوضح العنزي ،في تصريح صحافي،
أن «االخطاء اإلدارية الخاصة بنقل بيانات
الـمــوظـفـيــن مــن الـنـظــام الـمـتـكــامــل الـقــديــم
ل ــدي ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة إلـ ــى ال ـحــديــث
ً
محدودة جــدا» ،مشيرا إلى أنه «أثناء نقل

البيانات حدثت بعض االخطاء في النظام،
غير أنه تم تعديلها من قبل الديوان».
وقال العنزي ،إن «لجنة شؤون الموظفين
فــي الـ ـ ــوزارة تجتمع ب ـصــورة شـبــه دوري ــة،
واستطاعات تسكين مــا يزيد على  97في
المئة من الوظائف اإلشرافية الشاغرة ما بين
مديرين ومراقبين ورؤســاء أقسام» ،مشيرا
إلى أن «الوزارة رفعت أسماء هؤالء الموظفين
إلــى دي ــوان الخدمة المدنية العتمادها ،ثم
ً
رده ــا م ـجــددا إليها لـصــدورهــا فــي صــورة
ً
قرارات إدارية» ،موضحا أن «الشواغر الحالية
تنحصر مابين المتقاعدين الفعليين ،أو
الــذيــن شــارفــوا على بـلــوغ الـســن القانونية
للتقاعد».
وفيما يخص الطعون والتظلمات على
ق ـ ــرارات الـلـجـنــة ،أك ــد ال ـع ـنــزي أن ـهــا «بلغت
مستويات غير مسبوقة مــن االنـخـفــاض»،

مرجعا السبب في ذلك «إلى السياسة الجديدة
التي تتبعها ال ــوزارة ،في عملية المفاضلة
بين الموظفين ،ومراجعة تقاييمهم السنوية
الختيار المستحقين ،ثم رفــع األسماء إلى
ديــوان الخدمة العتمادها» ،مؤكدا أن «هذا
يعكس مدى صحة اإلجراءات التي تتخذها
الوزارة بهذا الصدد».
ونفى العنزي ،أن «يكون هناك موظفون
ليس لديهم تقاييم سنوية» ،مبينا أن «عدد
موظفي الـ ــوزارة بلغ قــرابــة  7160موظفا
ومــوظـفــة» ،الفـتــا إلــى أن «أجـهــزة البصمة
تغطي إدارات وأقسام الوزارة كافة بما في
ذلــك مــراكــز التنمية والـخــدمــة ،وال توجد
إدارة ال تحتوي على جهاز بصمة» ،مؤكدا
«استعداد الوزارة النجاز التقاييم السنوية
ً
إل ـك ـت ــرون ـي ــا وفـ ــق ض ــواب ــط واش ـت ــراط ــات
الديوان».

حمد العنزي

«التربية» :لم نلغ راحة الثالثاء من اختبارات االبتدائية والمتوسطة
محافظ الجهراء :توفير األمن في المدارس والحد من االستعراض بالسيارات
●

فهد الرمضان

بينما انطلقت صباح أمس اختبارات
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي 2019/2018
للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر،
أكد مصدر تربوي رفيع أن الوزارة لم تلغ
يوم الراحة المقرر الثالثاء المقبل ،مشيرا
إل ــى أن جـ ــداول االخ ـت ـب ــارات الـمـعـتـمــدة،
التي وزعتها الـمــدارس ،تتضمن وجــود
يوم راحة في منتصف األسبوع المقبل،
مراعاة للطلبة وتخفيفا عليهم من أعباء
االخـ ـتـ ـب ــارات ،ح ـيــث ج ــرت الـ ـع ــادة خــال
السنوات األخيرة على منح الطلبة يوم
راحة في منتصف أسبوع االختبارات.

وفــي سياق متصل ،أكــد مدير منطقة
الجهراء التعليمية وليد الغيث ،أن مدارس
«الجهراء» استقبلت نحو  41942طالبا
وطالبة ألداء االختبارات.
ّ
وبين الغيث ،في تصريح للصحافيين،
خـ ــال ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة قـ ــام ب ـهــا وم ـحــافــظ
الجهراء ناصر الحجرف في ثانوية عروة
بــن الــزبـيــر للبنين ،وري ـطــة بـنــت الـحــارث
بنات ،أن الجهود التي بذلت لالستعداد
لهذه المرحلة مــن العاملين فــي المنطقة
بدعم من محافظ الجهراء ،وتواصله الدائم،
كبيرة ،إضافة إلى توفير الطوارئ الصحية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مـحــافــظ ال ـج ـهــراء ،إن
«ت ـع ــاون الـمـحــافـظــة وث ـيــق مــع المنطقة

ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ل ـتــوف ـيــر األمـ ـ ــن ف ــي جـمـيــع
المدارس ،والحد من ظاهرة االستعراض
ً
بالسيارات» ،مشددا على ضرورة مساعدة
أولـيــاء األم ــور للتعاون مــع المنطقة في
هذا الجانب.
بـ ـ ــدوره ،أك ــد م ــدي ــر ثــانــويــة عـ ــروة بن
الزبير فهد العجمي ،أن «إدارة المدرسة ال
تستخدم أي أجهزة تشويش في اللجان،
ك ــي ال ن ــرب ــك الـ ـط ــال ــب ،ول ـك ــن تـسـتـخــدم
أجهزة التفتيش الذاتي قبل الدخول إلى
ً
ً
االختبار» ،مبينا أن األجهزة منعت أخيرا
في المساجد بسبب آثارها غير الصحية
على بعض مرضى القلب ،وإن كانت هناك
مدارس تستخدمها.

وعـ ــن خ ـص ــم الـ ــدرجـ ــات م ــن الـطـلـبــة
الـمـتـغـيـبـيــن ،ق ــال ال ـع ـج ـمــي ،إن «مــديــر
ال ـمــدرســة الــذكــي حـيــن ي ــرى أن  90في
ال ـم ـئــة م ــن طـلـبــة ال ـكــويــت غــائ ـبــون في
األي ــام التي تكون قبل العطل ال يطبق
الغياب ،ومن يحضر الطبيات ترفع أيام
الغياب عنه».
وأشـ ــار الـعـجـمــي إل ــى أن قـ ــرار إعـطــاء
الطالب الغشاش «صفر» في جميع المواد،
بـحـســب الــائ ـحــة ال ـج ــدي ــدة ،قـ ــرار ق ــاس،
مؤكدا أنه تحدث مع وكيل وزارة التربية
د .سعود الحربي بهذا الشأن «فال يمكن
حــرمــان الطالب حتى مــن درجــة األعمال
طوال العام الدراسي».

جانب من االختبارات أمس

الحكومة تواصل انتصاراتها على...

ً
التشريعي الحالي ،إذ َ
عبرتها الحكومة جميعا ،سواء بتجديد الثقة
أو عبر االكتفاء بمناقشة االستجواب ،أو بإسقاطه من جدول األعمال
لعدم دستوريته أو سحب مقدميه له.
وبعبور الجبري ،ال يتبقى إال االستجواب المقدم من النائب
عبدالكريم الـكـنــدري لرئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ،وسط توقعات
بأن تحيله الحكومة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للتأكد من
دستوريته.
ً
في موازاة ذلك ،واستباقا للجلسة المرتقبة لمناقشة قانون العفو
ً
الشامل التي أعلن النائب محمد المطير تقديمه و 22عضوا طلبا
ً
رسميا النعقادها ،أطلق عدد من النواب تصريحات تقلل فرص
ُ
الخروج منها بنتيجة ،هذا إذا ع ِقدت من األساس.
فبعد أن اش ـتــرط الـنــائــب خــالــد الـشـطــي أن يشمل الـعـفــو ،إلــى
جانب المحكومين بقضية دخول المجلس ،المحكومين في «خلية
العبدلي» والنائب السابق عبدالحميد دشتي ،أكــد النائب عادل
الدمخي أن ما يتفوه به البعض عن توسطه ورضــاه بالعفو عن
«خلية العبدلي» مقابل العفو عن متهمي دخول المجلس« ،محض
ً
افتراء واختالق ،ومحاولة فاشلة للطعن» ،معقبا« :جربوا غيرها
يمكن يصدقكم الناس».
أما المطير مقدم طلب عقد الجلسة ،فقال إنها ستكون «لمناقشة
قانون العفو الشامل حسب ما أقره الدستور ،ونتمنى من الحكومة
ً
التعاون فــي هــذا الـقــانــون» ،مـشــددا على أن «عــدم حضورها هذه
الجلسة سيؤدي الى تأزيم العالقة بين السلطتين».

المتهمون باختالس «الموانئ»...
المتهمان أم ــام محكمة أول درج ــة ،وه ــي مـبــالــغ مــازالــت بـحــوزة
صندوق المحكمة.
وقالت المصادر إن الدفاع يرى أن المبلغ المحدد من المحكمة
ً
بــوا قــع  40مليون د يـنــار للمتهمين يمثل عبئا عليهما ،وأنهما
ً
يطلبان االكتفاء بـ 11مليونا.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد ال ــدف ــاع ع ــن ال ـمــواط ـنــة الــروس ـيــة الـمـحــامــي
د.يوسف الحربش أن «محكمة االستئناف قبلت الدفاع الذي تمسكنا
ً
فيه أمامها ببطالن حكم محكمة أول درجة ،إلخالله بالدفاع» ،الفتا
إلى تحديد جلسة  9يونيو المقبل للنظر في دفاع المتهمين.

ُ
«التربية» تهدي للطلبة...

وأوض ـحــت ال ـم ـصــادر ،ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن ه ــذا الـخـطــأ ُي ـســأل عنه
الـمــوجـهــون الــذيــن وضـعــوا االخـتـبــار وراج ـعــوه قبل إرســالــه إلى
المطبعة السرية ،إذ تشكل في العادة لجنة سرية من الموجهين
ُ
لوضع االختبارات وإجاباتها النموذجية وبعد اعتمادها تحذف
تلك اإلجابات من ورقة األسئلة ،غير أن ذلك السؤال فيما يبدو لم
ُ
تحذف إجابته وطبع بهذا الشكل.
وتساءلت المصادر :كيف مر هذا األمر على جميع المراجعين،
من موجهين وعاملين في المطبعة ومسؤولي القطاع؟

وكانت اختبارات صفوف النقل للفترة الدراسية الثانية من العام
الدراسي  2019/ 2018انطلقت أمس في جميع المناطق التعليمية.

النجف تتطلع إلى «دور جديد» وسط...

ً
مـحــاولــة االنـتـقــال إل ــى دور اجـتـمــاعــي ينفتح عـلــى شـبــاب الـمــدن
والطوائف األخرى ،وتدشين حوار مع رجال األديان العراقية القديمة
مثل المسيحية والــديــانــات المهمشة مثل األيــزيــديــة والتصوف
الكردي والتركماني الشائع شمالي البالد ،وكذلك الفعاليات في
غرب البالد السني.
وخــاضــت مــرجـعـيــة الـسـيـسـتــانــي مــواج ـهــات ح ــادة مــع رئيس
الحكومة الـســابــق ن ــوري المالكي ونـفــوذ حــرس الـثــورة اإليــرانــي
ً
خصوصا منذ ظهور تنظيم داعش عام  ،٢٠١٣ونجحت في بناء
تحالفات مــع الـقــوى المدنية الـعــابــرة لطوائف ال ـعــراق ،ونجحت
ً
الحقا في كبح جماح خطابات الكراهية واالنقسام الطائفي التي
ً
فتكت بالعراق أعواما طويلة ،كما دعمت النجف بحماس تطبيع
العالقات مع المحيط العربي وباقي مراكز القوى السنية في العالم
اإلسالمي ،عقب سنوات من الحساسيات الطائفية التي ساهمت في
ً
عزل العراق منذ سقوط نظام صدام حسين قبل  ١٦عاما.
وتـحـمــس شـبــاب أكـ ــراد وأيــزيــديــون فـقــامــوا بـتــألـيــف مقطوعة
موسيقية اسمها «النجف» ،حيث عزفت الدفوف وآالت السنطور
والقانون في قلب المدينة ،بحضور رجال دين ومسؤولين نجفيين
وبنات وأوالد محليين ينشطون لصوغ صورة حديثة لمدينتهم،
ً
في حدث كان يبدو نــادرا وسط حساسية المؤسسة الدينية من
الموسيقى في الغالب.
وعـلــى هــامــش هــذه الـلـقــاءات واالحـتـفــالـيــات الـتــي تنظم نهاية
الربيع وكانت تكررت في الشهور الماضية ،حسبما أفاد ناشطون
شباب خالل حديث مع «الجريدة» ،كان رجال ونساء من المجتمعات
السنية والمسيحية فــي األن ـبــار والـمــوصــل ،يـقــولــون إنـهــم ظلوا
سنوات يخشون زيــارة النجف ،ألنها كما يفترض تمثل عاصمة
التشيع الناقم على السنة ،غير أنهم اليوم يجدون متعة كبيرة في
اكتشاف المدينة ذات االمتداد التاريخي ،والتي نشأت على تراكم
حضري منذ عاصمة المناذرة المسيحية العربية المعاصرة للفتح
اإلسالمي ،ثم مدينة الكوفة المجاورة ومساهماتها التاريخية في
تأسيس حضارة المسلمين األولى.
ومنذ زيــارة الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي الشهر الماضي
لمرجعية النجف العليا ،التي تلتها زيــارة مماثلة قــام بها نبيه
بري رئيس مجلس النواب اللبناني ،تولي مراكز األبحاث ووسائل
ً
اإلعالم الدولية اهتماما بما تسميه رسائل النجف الحريصة على
تمييز نفسها عن سياسات مرشد الثورة اإليراني.
ويـقــول نــاشـطــون نجفيون إن انـفـتــاح اآلخــريــن على مدينتهم
يكرس دورها كداعمة لالعتدال في العالم اإلسالمي مقابل تشدد
أطراف إيرانية وعراقية وجهات أخرى في المنطقة ،لكن وجود كل
هذه الفعاليات الفنية والثقافية ،التي تمثل تنوع العراق ،يمنح
ً
التيار النجفي المنفتح قوته أيضا في مواجهة تشدد اجتماعي
ً
وسياسي ال يــزال مــوجــودا في النجف ويــرتــاب من هــذا االنفتاح
اآلخذ في التزايد.
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محليات

ّ
«األوقاف» 7 :حمالت للحج الميسر
للكويتيين بـ  1300دينار
عمادي :التسجيل بدأ األسبوع الماضي واألولوية لكبار السن
●

محمد راشد

أكـ ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة األوق ـ ـ ــاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة ،رئ ـيــس
بـعـثــة ال ـح ــج ال ـكــوي ـت ـيــة ،رئـيــس
اللجنة العليا للحج وا لـعـمــرة،
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ف ــري ــد ع ـ ـم ـ ــادي ،أن
"الوزارة اعتمدت  7حمالت للحج
ً
الميسر بمبلغ  1300دينار ،وفقا
لـلـخــدمــات الـمـقــدمــة مــن حمالت
الـحــج الكويتية فـئــة (ج) ،وذلــك
بــإشــراف بعثة الـحــج الكويتية
بمكة المكرمة".
وق ـ ــال عـ ـم ــادي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن "الحج الميسر متاح
لجميع الكويتيين من دون النظر
إلى المالءة المالية الخاصة بهم،
السيما أن الوزارة حرصت على
توفير فرصة حــج لمن لــم يحج
بـسـعــر مـيـســر وخ ــدم ــات تشمل

السكن في عمارة بنظام الشقق
المفروشة ،وتذكرة طيران ذهابا
وعودة على الدرجة االقتصادية،
وكــذلــك الـطـعــام بنظام البوفيه،
إضــافــة إلــى بوفيه للمشروبات
لـلــرجــال وآخ ــر للنساء ،وتوفير
مخيمات الحملة فــي المشاعر
المقدسة" ،مشيرا إلى أن "عملية
التسجيل بدأت األسبوع الماضي
عــن طــريــق الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
إلدارة شـ ــؤون ال ـحــج وال ـع ـمــرة،
ويـسـتـمــر إل ــى ي ــوم االث ـن ـيــن 13
الجاري".
وأردف أن "ا ل ـ ـحـ ــج ا ل ـم ـي ـســر
للكويتيين فقط ،وستكون أولوية
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ــأك ـب ــر سـ ـن ــا ،لـكـنــه
متاح لجميع األعمار ،إذ حرصت
وزارة األوقاف على تيسير الحج
لجميع فئات المجتمع الكويتي،
وذل ـ ــك م ــن خـ ــال تـحـقـيــق سعر

مناسب ،وكذلك إيجاد الخدمات
المالئمة للحجاج وفق التصنيف
ال ـم ـع ـت ـم ــد مـ ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
لـلـحــج وال ـع ـمــرة" ،الفـتــا إل ــى انــه
"تــم اعتماد التسجيل مــن خالل
الرابط اإللكتروني للتسهيل على
الحجاج ،إذ يمكنهم الدخول على
الرابط من أي موقع ،ومن خالل
األج ـهــزة الـحــديـثــة والمحمولة،
واختيار الحملة المناسبة ورفع
صورة الجواز والبطاقة المدنية
ً
واخـ ـتـ ـي ــار ال ـح ــج م ـ ـفـ ــردا أو مــع
مرافقين".
ّ
وبين عمادي ،أنه "بعد انتهاء
عملية التسجيل ستصل رسالة
نـصـيــة لـلـحــاج عـبــر رق ــم هاتفه
ال ـم ـع ـت ـمــد بــال ـت ـس ـج ـيــل وأرقـ ـ ــام
ا ل ـ ـتـ ــوا صـ ــل مـ ــع اإلدارة ،وذ لـ ــك
للتواصل واالستفسار عن الحج،
كما يمكن للحجاج االستفسار

بيت ًالزكاة :توزيع ً 310260وجبة
يوميا بتكلفة  387825دينارا
أعلن نائب المدير العام لبيت
الـ ــزكـ ــاة ل ـل ـخــدمــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ماجد الصعفاك أن "البيت" أصبح
ً
ً
كخلية نحل استعدادا وتجهيزا
ً
وتنظيما إلنجاز األعمال المقررة
خالل رمضان الجاري ،بالتعاون
مــع الـعــديــد مــن ال ـج ـهــات ،مشيرا
إلـ ــى أن مـ ـش ــروع والئ ـ ــم اإلف ـط ــار
يعد مــن المشروعات الموسمية
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ي ـن ـفــذهــا "ال ــزك ــاة"
ً
ً
م ـح ـل ـي ــا وخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا لـمـصـلـحــة
الصائمين داخــل الكويت وحول
العالم بالتعاون مع المؤسسات
والهيئات المعتمدة ،وبتنسيق
كامل مع وزارة الخارجية الكويتية.
ولفت الصعفاك ،في تصريح،
إل ـ ـ ــى أن اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات "الـ ـبـ ـي ــت"
وجهوده المتواصلة وبالتعاون
مع األمانة العامة لألوقاف ووزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـمــل
والمحسنين ،أفضت إلى االنتهاء
مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـم ــراح ــل ال ـخ ــاص ــة
بتنفيذ مشروع إفطار الصائمين

ماجد الصعفاك

لهذا العام حتى يخرج في أجمل
صورة" ،كما عهدناه خالل األعوام
ال ـس ــاب ـق ــة" .وأضـ ـ ــاف أن "ال ــزك ــاة"
س ـي ـق ــوم بـتـنـفـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع في
 49موقعا تكثر فيها التجمعات
الـعـمــالـيــة" ،والحـظـنــا فيها كثرة
المترددين لتناول وجبات اإلفطار
خــال المواسم السابقة منها 47

م ـس ـجــدا ،ومـجـمـعــان ت ـجــاريــان"،
مستطردا :ومــن المتوقع أن يتم
توزيع  310260وجبة إفطار يوميا
ب ـهــذه ال ـمــواقــع بتكلفة إجمالية
 387825دينارا.
وزاد" :كما أننا نقوم بتوصيل
ب ـعــض ال ــوج ـب ــات لـبـعــض األس ــر
الـمـتـعـفـفــة الـمـسـجـلــة لـ ــدى بيت
ً
ال ــزك ــاة ،م ـقــدمــا ش ـكــره وت ـقــديــره
لـجـمـيــع ال ـج ـهــات ال ـم ـشــاركــة في
تنفيذ ال ـم ـش ــروع ،وللمحسنين
ال ـكــرام الــذيــن وضـعــوا ثقتهم في
البيت وخصوه بتبرعهم لتنفيذ
هذا المشروع.
وس ــأل الـمــولــى أن يجعل ذلــك
فــي مـيــزان حسناتهم وعتقا لهم
يوم القيامة ،مناشدا المواطنين
والمقيمين التبرع للمشاركة في
تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـم ـشــروع م ــن خــال
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـي ــة أو ال ـم ــوق ــع
اإللـكـتــرونــي لبيت الــزكــاة ،أو من
خــال الـفــروع والـمــراكــز اإليــراديــة
المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.

فريد عمادي

ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــج م ـ ــن خ ـ ــال وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ل ـ ــوزارة
األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
وح ـ ـسـ ــاب إدارة ش ـ ــؤون ال ـحــج
والعمرة".

ثلث العثمان يقيم
«إفطار الصائم»
يقيم ثلث المرحوم عبدالله
عبداللطيف العثمان ،بالتعاون
مــع بيت الــزكــاة ،مـشــروع والئــم
إف ـط ــار ال ـصــائــم داخ ــل الـكــويــت
ً
وخ ــارجـ ـه ــا ،اس ـت ـك ـم ــاال ل ـع ــادة
ال ـخ ـيــر ال ـت ــي ب ــدأه ــا ال ـمــرحــوم
ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـث ـمــان ف ــي حـيــاتــه،
ح ـيــث ك ــان ي ـش ــرف ع ـلــى والئ ــم
ً
اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار بـ ـنـ ـفـ ـس ــه ،وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذا
لوصيته بعد مماته.
ويقوم المشروع على إقامة
والئم إفطار للصائمين ،وتوزيع
الوجبات عليهم داخــل الكويت
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،إذ تـ ـق ــام ال ــوالئ ــم
داخل الكويت في عدد كبير من
المساجد أهمها مسجد العثمان
بحولي ،ومسجد المال عثمان
بالمنصورية ،ومسجد منيرة
العميري والدة عبدالله العثمان
بــالـقــادسـيــة ،ومـسـجــد مــوضــي
الـعـثـمــان بــالـجــابــريــة ،ومسجد
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـث ـم ــان ب ـخ ـي ـطــان،
ومـ ـسـ ـج ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـع ـث ـم ــان
بالعقيلة.

أكاديميا
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الجارالله لـ ةديرجلا :.رصدنا  ٥٠حالة غش
في اختبار قدرات جامعة الكويت

«حرمان الطلبة الغشاشين من جميع االختبارات التي خاضوها»
فيصل متعب

أعلنت مساعدة نائب مدير
جامعة الكويت للتقييم
والقياس في جامعة الكويت
د .رواء الجارالله ،رصد ما
ال يزيد على  50حالة غش
لجامعة
في اختبار القدرات ً
الكويت التي عقدت أخيرا.

كشفت مساعدة نائب مدير
ال ـجــام ـعــة لـلـتـقـيـيــم وال ـق ـيــاس
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت د .رواء
الجارالله ،عن رصد ما ال يزيد
على  50حالة غش في اختبار
القدرات لجامعة الكويت التي
ع ـقــدت اخ ـي ــرا ،مـشـيــرة إل ــى أن
عــدد الطلبة الذين سجلوا في
اختبار القدرات السابق ٨٧٠٠
على الرغم من ان هناك حاالت
لغياب الطلبة.
وذكرت الجارالله في تصريح
ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ام ـ ــس ان اغ ـلــب
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي رص ـ ــدت كــانــت
لطلبة حاولوا الغش عن طريق
االج ـهــزة الــذكـيــة والـسـمــاعــات،
وتـ ـ ــم اخـ ــراج ـ ـهـ ــم م ـ ــن الـ ـق ــاع ــة،
وتسجيل محضر غش لهم.
وأ ضــا فــت ان جميع الطلبة
الــذيــن تــم رصــدهــم فــي حــاالت
الغش حرموا من جميع درجات

االختبارات التي خاضوها ،كما
س ـي ـحــرم ال ـط ــال ــب م ــن درجـ ــات
جميع االختبارات التي اجريت
السبت الماضي.

ضغط كبير
وب ـي ـنــت ان «ه ـ ــذا االخ ـت ـبــار
ي ـع ـت ـبــر م ــن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ذات
الـضـغــط االك ـب ــر ،الن ــه يـتـقــارب
مــع مــوعــد اخـتـبــارات الثانوية
ال ـع ــام ــة ،ك ـمــا انـ ــه اخـ ــر فــرصــة
امام الطلبة الذين يرغبون في
االل ـت ـح ــاق بـجــامـعــة ال ـكــويــت»،
الفتة الى انه «ال وجود لبدائل
ل ــوض ــع االخـ ـتـ ـب ــار ف ــي ت ــاري ــخ
اخر ،فهذا انسب موعد الجراء
االختبار ،بالتنسيق مع وزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وقـ ـ ـب ـ ــل فـ ـ ـت ـ ــرة ش ـهــر
رمضان».
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ان

«االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــذي طـ ـ ــرأ عـلــى
اخ ـت ـبــار الـ ـق ــدرات الـ ــذي أج ــري
السبت الماضي ،هو اننا بدأنا
تطبيق االختبار االلكتروني،
وتمت تجربته على مجموعة
من الطلبة ،الذين نجحوا بشكل
م ـم ـت ــار ،ون ــأم ــل ف ــي االخ ـت ـبــار
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم ت ـط ـب ـي ــق «االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
االل ـك ـتــرونــي» واالسـتـغـنــاء عن
االخـتـبــار الــورقــي لـمــادة اللغة
االنكليزية ،بحيث يتم التدرج
الى ان يتم االستغناء عن جميع
االختبارات الورقية خالل العام
الـ ـق ــادم ،وان تـجــربــة االخـتـبــار
االلكتروني اجريت على عينة
صغيرة من الطلبة».
ولفتت الجارالله الى ان «اكثر
االختبارات التي وجدنا عليها
طـلـبــا واق ـب ــاال مــن قـبــل الطلبة
هي اللغة االنكليزية ،الن طلبة
ال ـع ـل ـمــي واالدب ـ ـ ــي ي ـح ـتــاجــون

لهذا االختبار ،ثم يأتي بعدها
اخ ـت ـب ــار ال ــري ــاض ـي ــات ،بحيث
نـ ـج ــد ط ـل ـب ــة الـ ـقـ ـس ــم ال ـع ـل ـمــي
يأخذون االنكليزي والكيمياء
وال ــري ــاض ـي ــات وط ـل ـبــة الـقـســم
االدبي يأخذون فقط االنكليزي
واللغة العربية وهناك البعض
يحتاج للغة الفرنسية بحيث
نوفر لهم هــذا االخـتـبــار خالل
فترة االختبارات».
وأضــافــت ان هناك ازدحاما
م ــن ق ـبــل الـمـجــامـيــع الـطــابـيــة
عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــوض االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا ،الف ـت ــة
إلـ ـ ــى «ان ـ ـنـ ــا ن ـت ـط ـل ــع ان ي ـك ــون
هـنــاك تنسيق اكـبــر بين مركز
التقييم والـقـيــاس فــي جامعة
الـكــويــت ووزارة الــداخـلـيــة في
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــم ح ــرك ــة الـسـيــر
المرورية خالل الفترات القادمة
لالختبار».

رواء الجارالله

«اتحاد كندا» يشكل هيئته
اإلدارية لعام 2020-2019

ً
ً
ً
العتيبي رئيسا والشمري نائبا ودشتي أمينا للسر

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـف ـ ــروع
باالتحاد الوطني لطلبة الكويت
م ـص ـعــب الـ ـم ــا ،تـشـكـيــل الـهـيـئــة
االداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
لـطـلـبــة ال ـكــويــت ف ــرع ك ـن ــدا لـعــام
 ،2020 /2019خ ـ ـ ـ ــال عـ ـق ــد ه ــا
اجتماعها األول مؤخرا ،بحضور
أع ـض ــاء الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ــة لـلـفــرع،
وت ـم ــت ال ـم ـص ــادق ــة ع ـلــى تــوزيــع
ال ـم ـن ــاص ــب ،والـ ـت ــي أسـ ـف ــرت عــن
ً
اختيار علي العتيبي رئيسا.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــا ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمــس ،أن التشكيل جاء
كالتالي :مشاري الشمري نائب
رئيس الهيئة اإلداريــة ،ومحمود
دش ـ ـتـ ــي أمـ ـيـ ـن ــا لـ ـلـ ـس ــر ،وأحـ ـم ــد
الـ ـم ــوس ــوي أم ـي ـن ــا ل ـل ـص ـن ــدوق،
والعنود الرشيدي رئيس لجنة
الـشــؤون الثقافية واالجتماعية،
وم ــرت ـض ــى ع ـلــي رئ ـي ــس الـلـجـنــة
اإلع ــامـ ـي ــة والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة،
ً
وحميد الحسيني رئيسا للجنة
شؤون الطلبة ،وأحمد كرم رئيس
ل ـج ـن ــة األنـ ـشـ ـط ــة ،وفـ ـج ــر حـســن
رئ ـيــس لـجـنــة شـ ــؤون الـطــالـبــات

مصعب المال

المستجدات ،وعلي الوزان رئيس
لجنة شؤون الطالب المستجدين.
وأوضح أنه تمت تزكية أعضاء
الهيئة اإلدارية للفرع ،عقب انتهاء
م ــواع ـي ــد ال ـت ــرش ــح لــان ـتـخــابــات
وإغالق باب التسجيل على الطلبة
ً
ال ـمــوض ـحــة أس ـم ــاؤه ــم ،متمنيا
للهيئة اإلدار يـ ــة للفرع التوفيق
وال ـ ـسـ ــداد ل ـكــل م ــا ف ـيــه مصلحة
جـمــوعـنــا الـطــابـيــة ال ــدارس ــة في
كندا.

ً
العبد الغفور رئيسا للجنة الدستورية صالح« :المعلومات» يهدف لخدمة رؤية الكويت
في «اتحاد طلبة الكويت»
خالل لقاء مفتوح بكلية علوم وهندسة الحاسوب للطلبة وخريجي القسم
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
م .فالح السويري ،تشكيل اللجنة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ل ــات ـح ــاد لـ ـل ــدورة
النقابية الحالية ،والتي أسفرت
عن اختيار أسامة العبدالغفور
ً
رئيسا للجنة ،وحمد الخميس
ً
م ـق ــررا ،وعـضــويــة كــل م ــن :سعد
الثويني وحسين الـكـنــدري وم.
راكان هادي العجمي ووليد غلوم
وحمود الحرفان.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــري ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة تـعـتـبــر من
أه ــم الـلـجــان بــاالت ـحــاد الــوطـنــي
لطلبة الكويت ،لما لها من طبيعة
قانونية خاصة تساعد وتدعم
الهيئة التنفيذية فــي قــراراتـهــا،
ال ـتــي ت ـكــون ب ـحــاجــة إل ــى ال ــرأي
القانوني ،بما يتوافق مع دستور
ً
االتحاد ولوائحه الداخلية ،الفتا
إلى أن دستور االتحاد قد حدد
اختصاصات اللجنة فيما يحيله
إليها ر ئـيــس الهيئة التنفيذية

من موضوعات تتعلق بطلبات
تفسير مواد دستور االتحاد أو
لــوائـحــه الــداخـلـيــة إلع ــداد الــرأي
ال ـق ــان ــون ــي وال ـن ـق ــاب ــي ودراسـ ـ ــة
الطعون االنتخابية من الناحية
الدستورية ،وطلبات النظر في
مدى مالءمة القرارات واإلجراءات
لـ ــدس ـ ـتـ ــور ول ـ ـ ــوائ ـ ـ ــح االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى دراسـ ـ ــة طـلـبــات
تأسيس فــروع جــديــدة لالتحاد
والتأكد من استيفاء االشتراطات
التي يتطلبها الدستور.
وأكــد السويري ثقته الكاملة
في اللجنة وقدرتها على إنجاز
ك ــل م ــا يـسـنــد إلـيـهــا م ــن أع ـمــال،
ً
نظرا لما يمتلكه أعضاؤها من
كفاء ة وخبرة قانونية ونقابية
كبيرة تجعلهم قادرين على بحث
ً
أي موضوع يحال للجنة ،مبينا
أن الـلـجـنــة ت ـقــدم ت ـقــاريــرهــا في
الـمــوضــوعــات الـتــي تـحــال إليها
للهيئة التنفيذية مشتملة على
توصيتها القانونية.

فالح السويري

أكد القائم بأعمال رئيس قسم
علوم المعلومات في كلية علوم
وه ـن ــدس ــة الـ ـح ــاس ــوب بـجــامـعــة
الكويت د .قاسم صالح ،أن قسم
عـ ـل ــوم ال ـم ـع ـل ــوم ــات يـ ـه ــدف إل ــى
توفير تعليم عالي الجودة ،يتسم
بالشمولية والتوجه نحو الحياة
ال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي ن ـظ ــم ال ـم ـع ـلــومــات
الحاسوبية ،عــن طــريــق الحفاظ
على منهج قائم على مخرجات
وه ـي ـئ ــة ت ــدري ـس ـي ــة ذات ك ـف ــاء ة
عالية وتسهيالت ومرافق متميزة
لخدمة رؤية الكويت .2035
جــاء ذلــك خــال تنظيم القسم
ً
ً
لقاء مفتوحا لطلبته وخريجيه،
بحضور جهات العمل والتدريب،
وتم خالل اللقاء استعراض رؤية
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،والمتمثلة
في رؤية الكويت .2035
وشدد صالح على أهمية هذا
ال ـل ـقــاء ،وال ــذي تـعــرف مــن خالله
ا لـ ـقـ ـس ــم عـ ـل ــى آراء ا ل ـخ ــر ي ـج ـي ــن
ال ـت ـق ـي ـي ـم ـي ــة ل ـم ـخ ــرج ــات ــه وأث ـ ــر
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ف ـ ــي س ـ ــوق ال ـع ـمــل

جانب من الحضور في اللقاء المفتوح
ال ـك ــوي ـت ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أب ــرز
التحديات التي تجابه الخريجين
والحلول ،مضيفا أن اللقاء يعتبر
فــرصــة ل ـل ـتــواصــل ب ـيــن خــريـجــي
القسم والطلبة الحاليين وجهات
العمل.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم اخ ـت ـيــار تقرير
التقييم الذاتي الذي أعده القسم
ً
م ـس ـب ـق ــا ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات االعـ ـتـ ـم ــاد
األكاديمي العالمي في «الحوسبة
العامة» من منظمة ( )ABETضمن

ً
أفـضــل  ٥٠ت ـقــريــرا عـلــى مستوى
ال ـعــالــم ،وسـي ـتــم ع ــرض الـتـقــريــر
فــي الـمــؤتـمــر الـسـنــوي للمنظمة
فــي داالس ،تـكـســاس بــالــواليــات
ً
المتحدة األميركية ،مشيرا إلى
أن ــه مــن الـمـتــوقــع إع ــان النتائج
الـنـهــائـيــة لــاع ـت ـمــاد األكــادي ـمــي
ال ـع ــال ـم ــي (الـ ـح ــوسـ ـب ــة ال ـع ــام ــة)
ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم ،ب ــواسـ ـط ــة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة ،فـ ــي ش ـه ــر أغ ـس ـطــس
المقبل.

وض ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـل ـ ـقـ ــاء
ع ـ ـقـ ــدت جـ ـلـ ـس ــة ح ـ ــواري ـ ــة ح ــول
«دور الـمـهـنـيـيــن ف ــي الـحــوسـبــة
والمعلوماتية فــي تحقيق رؤيــة
ا لـ ـك ــو ي ــت  ،»2035بــا س ـت ـضــا فــة
مجموعة متميزة من المختصين
في الحوسبة ونظم المعلومات،
وش ــدد ال ـم ـحــاورون فــي الجلسة
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة دور الـ ـمـ ـط ــوري ــن
التقنيين والمهنيين العاملين
ف ــي ال ـح ــوس ـب ــة وال ـم ـع ـلــومــات ـيــة

فــي تمكين رؤي ــة الـكــويــت ،2035
مؤكدين على ضــرورة المراجعة
ال ــدوري ــة والـتـطــويــر الـســريــع في
الـبــرامــج األكاديمية المطروحة،
بما يتناسب مع متطلبات سوق
العمل ومشاريع الدولة التنموية
واإلس ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي إقـ ـ ـ ــرار ال ـح ــواف ــز
المشجعة لالنخراط في مجاالت
الحوسبة ونظم المعلومات ،لبناء
عال
كــوادر وطنية على مستوى ٍ
من المهنية.
يذكر أن القسم يمنح برنامج
بكالوريوس في علوم المعلومات
وبرنامجي ماجستير ،األول في
تكنولوجيا المعلومات واآل خــر
في نظم المعلومات الحاسوبية،
ويؤهل القسم طلبته للعمل في
مجاالت متعددة في أقسام نظم
المعلومات فــي القطاعين العام
والخاص ،ومن أهم هذه المجاالت
تصميم وإدارة قواعد البيانات،
وت ـط ــوي ــر ت ـق ـن ـيــات وبــرم ـج ـيــات
الـ ـح ــاس ــب ،وت ـص ـم ـي ــم وت ـط ــوي ــر
نـ ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وال ـش ـب ـك ــات
المعلوماتية.

ةديرجلا
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الخالد يبحث التعاون اإلغاثي مع الصليب األحمر

نقدر الدور
اإلنساني الرائد
والمتميز
للكويت في
مساندة
الشعوب
المنكوبة

تشن شو

ال ـت ـق ــى ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد أمـ ــس ،ف ــي مبنى
ال ــوزارة ،بحضور رئيس مجلس
إدارة جمعية الهالل األحمر د .هالل
الساير ،واألمينة العامة للجمعية
مها البرجس ،نائب رئيس االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر
وال ـه ــال األح ـم ــر رئ ـيــس جمعية
الصليب األحمر الصيني د .تشن
شو بمناسبة زيارته إلى البالد.
وتناول اللقاء عالقات التعاون
الوثيقة بين دولة الكويت واالتحاد
الدولي وآفاق العالقة المستقبلية
والـتـعــاون المثمر بين الجانبين
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ب ـح ــث أط ـ ــر ت ـعــزيــز
العمل اإلنساني الثنائي المشترك
فــي مختلف الـمـجــاالت الحيوية
وال ـم ـه ـمــة ،وس ـبــل دع ــم األنـشـطــة
اإلنسانية واالستجابة لألزمات
والكوارث اإلنسانية في المنطقة
وحول العالم.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب د .ش ــو عن
ب ــال ــغ ت ـق ــدي ــره لـ ـل ــدور اإلن ـس ــان ــي
ال ــرائ ــد والـمـتـمـيــز الـ ــذي ت ـقــوم به

●

سيد القصاص

علمت "الـجــريــدة" مــن مصادر
مطلعة في وزارة األشغال العامة
أن ل ـج ـن ــة ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ن ــاق ـش ــت ،ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا أم ــس،
إعطاء موظفي الوزارة ساعة مرنة
خــال ال ــدوام الرسمي ،مبينة أن
تـلــك "ال ـســاعــة" تتيح للموظفين
التأخر مع بداية الــدوام الرسمي
خالل ساعة وتعويضها نهارا.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـهــدف

ً
الخالد مستقبال الساير ووفد الصليب األحمر
ال ـك ــوي ــت ف ــي م ـس ــان ــدة ال ـش ـعــوب
ال ـم ـن ـك ــوب ــة وال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــررة حـتــى
تبوأت مكانة مرموقة على صعيد
ً
ً
الـعـمــل االنـســانــي إقليميا ودوال
بقيادة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد قائد العمل
ً
اإلن ـســانــي مــؤكــدا تطلع االتـحــاد
الدولي للتعاون الوثيق مع الكويت
خدمة لألهداف والغايات النبيلة
للعمل اإلنساني.

الرئيسي إللغاء تلك االختبارات
ع ـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ل ـ ـعـ ــدم
"تسريبها" بين الموظفين ،إضافة
إلى تلقي ادارة شؤون الموظفين
العديد من الشكاوى حولها.
وأوض ـح ــت أن تـلــك الـشـكــاوى
حــول االختبارات جعلت اللجنة
تتخذ هذا التوجه بإلغائها ،الفتة
إلــى أن ق ــرارات اللجنة ستعرض
على وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري غدا للبت فيها.

وثـمــن الــدعــم الـمـتــواصــل الــذي
ت ـقــدمــه دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت للمنظمة
ونشاطاتها وأعمالها اإلنسانية
لمساعدة الشعوب المنكوبة في
مختلف المجاالت.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة الـسـفـيــر ال ـش ـيــخ د.
أحـمــد الـنــاصــر وع ــدد مــن كبار

مسؤولي وزارة الخارجية.
ف ــي م ـجــال آخ ــر تـسـلــم الـخــالــد
نسخة مــن أوراق اعـتـمــاد سفير
انــدونـيـسـيــا ال ـجــديــد ت ــري ثريت
وذل ــك خــال الـلـقــاء ال ــذي تــم ظهر
أمس في وزارة الخارجية.
والتقى وزير الخارجية سفير
جورجيا روالند بيريدزة بمناسبة
ً
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده
لدى الكويت.

«البلدية» :تحرير مخالفتين
بـ  63ألف دينار في األحمدي
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت أن إدارة السالمة
باالحمدي شنت جولة ميدانية على الشركات والمصانع بالمنطقة
الـبــريــة لـجـنــوب ال ـكــويــت ،بـهــدف الـتــأكــد مــن صــاحـيــة تراخيص
السالمة والتشوينات لتلك المشاريع.
وأوضح مدير إدارة السالمة باألحمدي الحميدي المطيري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن الجولة أسفرت عن تحرير مخالفتين،
بلغت قيمتهما  63ألف دينار ،الستغالل أراضي أمالك الدولة ،وعمل
تشوينات بدون ترخيص من البلدية ،و 34تنبيها شملت تعديات
على أمالك الدولة ورمي أنقاض البناء أمام المنازل.
وأضــاف المطيري أنه خالل األيــام المقبلة ستركز اإلدارة على
تكثيف الحمالت على الشركات والمصانع التي تستغل أمالك الدولة
دون وجه حق ،مناشدا أصحاب المشاريع والشركات والمصانع
ضرورة استخراج الرخص الالزمة تفاديا لتحرير المخالفات.

العميد األمير :انخفاض الحرائق بالمناطق السكنية بنسبة  %8خالل 2018

خليل األمير

●

ناصر الخمري

محمد الشرهان

قــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام
باإلدارة العامة لإلطفاء العميد خليل األمير،
إن "ان ــدالع شــرارة الحريق األولــى بالمناطق
السكنية ،خصوصا في شهر رمضان المبارك،
تعود أسبابها إلى المطبخ ،لمحاولة إنجاز
الطهي السريع لألكالت والوجبات ،أو نسيان
مــا يـتــم وضـعــه عـلــى مــوقــد ال ـغــاز ،أو نتيجة
إهمال صيانة المعدات الكهربائية الموجودة
في المطبخ وغيرها الكثير".
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـع ـم ـي ــد األمـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي ،أن "ال ــوع ــي الــوقــائــي للمواطنين
والمقيمين وتعاونهم مع رجــال اإلطـفــاء في
تطبيق اشـتــراطــات السالمة فــي المنازل هو

العامل الرئيسي لتقليل الحوادث خالل الشهر
الفضيل ،والــذي يساهم بشكل كبير في منع
اندالع الحرائق".
وأشــار إلــى أن اإلحصائيات الـصــادرة عن
االدارة العامة لالطفاء تؤكد انخفاض الحرائق
في المناطق السكنية بنسبة  8في المئة خالل
 ،2018و"نطمح في زيادة هذه النسبة" ،الفتا
الــى ان بعض المسببات ،التي لها تدخالت
مباشرة في اندالع الحرائق بالمطابخ ،منها
تــراكــم الــزيــوت على مــوقــد ال ـغــاز ،وشفاطات
ال ـهــواء ،ولتجنب اشتعالها يجب تنظيفها
باستمرار بعد االنتهاء من الطبخ.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم ت ـخــزيــن
اس ـط ــوان ــات ال ـغ ــاز ف ــي الـمـطـبــخ ،ويفضل
وضعها في مناطق مظللة وغير معرضة

للشمس ،ومفتوحة لحركة الهواء.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه م ــن ال ـ ـضـ ــروري تــركـيــب
كاشفات الدخان والغاز ،واقتناء مطفأة الحريق
وبطانية الحريق ،والتدريب على استخدامهما
بوقت الحاجة ،موضحا انــه في حــال نشوب
حريق في مقالة الزيت يجب تغطيتها ببطانية
الحريق ،أو غطاء المقالة ،أو قطعة قماش مبللة
بالماء ،لمنع وصول األوكسجين إلى اللهب،
وعدم سكب الماء على الزيت.
ون ــاش ــد أولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور مـتــابـعــة األط ـف ــال
وع ــدم تركهم مــن دون رقــابــة ،ف ـحــوادث عبث
األحـ ـ ــداث واألط ـ ـفـ ــال تـعـتـبــر م ــن الـمـسـبـبــات
الرئيسية للحرائق التي تتصدر اإلحصائيات،
وانخفضت هذه النوعية في عام  2018نتيجة
للوعي المجتمعي.

ً
مركز اإلبداع :ابتعاث  56طالبا
إلى السعودية في يوليو
أعلن مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ،أمس األول ،ابتعاث
 56طالبا وطالبة من برنامج فصول الموهبة إلى مؤسسة الملك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة) بالسعودية ،وذلك
في إطار التعاون بين الجانبين.
وق ــال مــديــر إدارة الموهبة بالمركز الـتــابــع لمؤسسة الكويت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،د .عـبــدالـلــه ال ـســويــد ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
الطلبة سيتجهون إلى المملكة في يوليو المقبل مدة  3أسابيع
لالطالع على برنامج "التميز" الذي تقدمه المؤسسة ،وإكسابهم
المعرفة والمهارات ضمن أنشطة اثرائية تؤهلهم لاللتحاق بأرقى
الجامعات العالمية.
وأضاف السويد ان هذه الخطوة تأتي تفعيال لمذكرة التفاهم
التي وقعت في شهر فبراير الماضي بين "المركز" و"المؤسسة"،
وتستهدف تبادل الخبرات واالستشارات المعرفية واألكاديمية.
وأوضح ان من شأن هذه الخطوة دعم وتمكين منظومة الموهبة
واإلب ــداع واكتشاف ورعــايــة الطلبة الموهوبين واالستثمار في
الطاقات البشرية التي هي محور الرؤية الجديدة للبلدين ،فضال
عن تأهيل الطلبة للقبول في الجامعات العالمية المرموقة.
وأفاد بأن المركز يعمل ايضا على اكتشاف ورعاية المتميزين
والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت من خالل توفير البيئة
والـمـنــاخ المالئمين على النحو ال ــذي يـبــرز تميزهم ومواهبهم
وإبداعاتهم وينميها.
وأشار الى الحرص على إتاحة الفرص المالئمة لتحويل أفكارهم
الى إبداعات ملموسة ليحقق رؤيته بأن يصبح مؤسسة متميزة
عالميا تعنى برعاية الموهوبين والمبدعين واستثمار إبداعاتهم
ألغراض التنمية والوصول بهم الى العالمية.

ً
«الصحة» تصدر تعميما ألوقات
عمل قطاعاتها خالل رمضان
●

عنهما بدال من ان تكون فترة االحتجاز طويلة.
وأوضـ ــح أن "ال ـخــارج ـيــة" كــانــت عـلــى تــواصــل
دائ ــم مــع الـجـهــات المعنية مـنــذ أن أبـلـغــت خبر
فقد المواطنين في البحر ،حيث تم تكليف أحد
الدبلوماسيين المسؤولين عن الشؤون القنصلية
في سفارة الكويت بطهران ،للذهاب الى بوشهر
لـلـتــواصــل مــع الـسـلـطــات اإليــران ـيــة ل ــإف ــراج عن
الخرافي والعليان.
ُ
وكــان المواطنان احت ِجزا في منطقة بوشهر
اإليرانية إثر دخولهما المياه اإلقليمية اإليرانية
بالخطأ.

إخالء ملقي المخلفات من جسر جابر

«اإلطفاء» :شرارة حرائق رمضان مصدرها المطبخ
●

الخرافي والعليان يعودان إلى البالد
بعد االفراج عنهما في ايران ،وصل مساء امس
إل ــى أرض الـكــويــت الـمــواطـنــان عــدنــان الـخــرافــي
وفهد العليان ،في وقــت قــال مصدر دبلوماسي
في الخارجية الكويتية لـ «الجريدة» إن عودتهما
تمت بعد انهاء االجراءات القانونية إلطالقهما.
وأش ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـص ــدر بـ ــالـ ــدور الـ ـ ــذي ق ــام ــت بــه
ال ـس ـل ـط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة وت ـج ــاوب ـه ــا وت ـعــاون ـهــا
ً
منذ البداية مع هــذا الموضوع ،مبينا ان هذا
التجاوب وذلك التعاون أسفرا عن سرعة اإلفراج

لحضور
مرنة
ساعة
«األشغال»:
ً
الموظفين لعدم تسجيلهم غيابا
مــن "ال ـســاعــة" إع ـطــاء الموظفين
مرونة خالل فترة الحضور ،التي
تتميز بــالــزحــام عـلــى الـطــرقــات،
ولعدم تسجيل الموظفين غيابا
عن العمل ،األمر الذي يؤثر سلبا
على تقديراتهم السنوية بعد ربط
الحضور واالن ـصــراف بالتقييم
السنوي للموظف.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أش ـ ــارت
المصادر إلى أن "األشغال" لديها
توجه إللغاء اختبارات الوظائف
اإلش ــرافـ ـي ــة ،مـضـيـفــة أن الـسـبــب

9

محليات

عادل سامي

أصدرت وزارة الصحة تعميما
على كافة قطاعاتها لدوام الوزارة
خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ال ـف ـض ـيــل.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي تعميمها إن
الـعـمــل للموظفين الـعــامـلـيــن في
ديوان عام الوزارة وكافة اإلدارات
التي ال تتصل بتقديم الخدمات
الطبية يبدأ من الساعة  10صباحا
وحتى الساعة  2.30ظهرا.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
المستشفيات والمراكز الصحية

يبدأ من الساعة  9صباحا وحتى
 1.30ظهرا.
وأشـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـص ـح ــة في
تعميمها إلى أن العمل في مراكز
الـضـمــان الـصـحــي فــي الـجــابــريــة
والـفـحـيـحـيــل وخ ـي ـطــان ي ـبــدأ من
الساعة  10صباحا وحتى الساعة
 5.30عـ ـص ــرا م ــن األح ـ ــد وح ـتــى
الخميس ،فيما العمل فــي مراكز
ال ـص ـب ــاح والـ ـجـ ـه ــراء وال ـض ـم ــان
الحكومي والهجرات من الساعة
 10صباحا وحتى الساعة 2.30
ظهرا.

●

حسين العبدالله

بعد حجز استمر ثالثة أيام على ذمة التحقيق،
أمرت النيابة العامة بإخالء سبيل المواطن المتهم
بــرمــي المخلفات فــي مـيــاه البحر الـمـجــاور لجسر
الشيخ جابر ،بكفالة مادية قدرها  500دينار.
وعلمت "الـجــريــدة" مــن مـصــادرهــا ،أن المتهم
اعترف أمام النيابة بواقعة رمي المخلفات التي
أقــامـتـهــا ض ــده مـبــاحــث الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة،
وأرجــع أسباب الواقعة إلــى أنــه تعامل مع األمر

كمزحة ،ولم يكن يقصد اإلساءة إلى البيئة.
وقالت المصادر ،إن النيابة ستحيل ملف القضية
إلى محكمة الجنايات للمطالبة بمحاكمة المواطن
عن التهم المنسوبة إليه ،ال سيما أنه اعترف بها،
ً
ف ـضــا عــن وج ــود تــوثـيــق م ـصــور لـلــواقـعــة ،نشره
المتهم فــي حسابه على إح ــدى شبكات التواصل
ُ
االجتماعي تظهر تعمده رمي المخلفات.
وبينت أن النيابة ستطلب من المحكمة معاقبة
المتهم بالحبس والغرامة ،وذلك بعد إدانته بالتهم
المنسوبة إليه.

زواﻳﺎ ورؤى

١٠

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮان
واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ
د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة
ﻛﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ،وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈﻠﺔ
اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺜﻮرة ،وﺣﺮس اﻟﺜﻮرة ،أﻣﺎ اﻹﺧﻮان ﻓﻴﺘﻜﻮن
ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷﺎد ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﺮي.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻳﻐﻀﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻗﺎدة اﻟﺤﺮس
اﻟ ـﺜ ــﻮري ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان واﻟ ـﻤــﺮﺷــﺪ وﺟـﻤـﻴــﻊ رﻣ ــﻮز ﻧـﻈــﺎم اﻟـﻤــﻼﻟــﻲ ﻣﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧ ــﻮان ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أﻧﻬﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺨﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  1938ﻗﺎم روح اﻟﻠﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﺰﻳﺎرة
اﻟﻤﻘﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧ ــﻮان ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ،واﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺧــﻼل ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎرة ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة إﻧﺸﺎء دار اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ
اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮان وإﻳﺮان.
وﻳ ـﺒ ــﺪو أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪاﻟــﻪ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮوع آﺧ ــﺮ أﻃ ـﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ﻳﺘﺮأﺳﻪ اﻹﺧﻮاﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻘﺮﺿﺎوي ،وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮي
ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺮﺿــﺎوي ،وﻳ ـﺒ ــﺪو أن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧ ــﻮان
وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻼﻟﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻄﻖ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺸﻴﻌﻲ،
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺘﺎن ﺗﺆﻣﻨﺎن ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﺪى
اﻹﺧﻮان أﻧﻬﻢ ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺄن ﻳﺼﺒﺤﻮا أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺨﻤﻴﻨﻴﻮن
ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ.
وﻛﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣـﺘـﻄــﺎﺑــﻖ ،وﻳـﺘـﻜــﻮن اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،وﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺜﻮرة ،وﺣﺮس اﻟﺜﻮرة ،أﻣﺎ اﻹﺧﻮان ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ،
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷــﺎد ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﺮي،
ﻓــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ اﻹﺧ ــﻮان وﻧـﻈــﺎم اﻟـﻤــﻼﻟــﻲ ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،ﻧﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻌﺬر ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ.
وﻣ ــﻦ اﻷدﻟ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻗ ــﻮة اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻹﺧـ ــﻮان واﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن"
اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻳــﺮأﺳـﻬــﺎ ،ﻓﻘﺪ أﺷ ــﺎر إﻟــﻰ ﻧ ــﺪوة أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ راﺑـﻄــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ  1964ﻓﻲ ﻣﻨﻰ أﻳﺎم اﻟﺤﺞ ،وﻛﺎن ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺪوة "ردة وﻻ
أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻬﺎ" ،وﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي ،وﻛﺎن
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻣــﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ،وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﺪوة ﺣﺼﻮل ردة
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻹﺳــﻼم ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻳﺤﺪد ﻫﺬه اﻟــﺮدة ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺮدة إﻻ
ﻗﻼﺋﻞ وﻫﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ،ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﻘﻄﻌﻮن ﻟﻤﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮان وﻧﻈﺎم ﻃﻬﺮان ﻣﺎ
ﻗﺎﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺪا وﻫﻮ رﻣﺰ دوﻟــﻲ ﻣﻦ رﻣــﻮز اﻹﺧــﻮان ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل إن
وﻓﻮد اﻹﺧﻮان ﺳﺎرﻋﺖ ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺋﺮة اﻹﺧﻮان
ﺛــﺎﻧــﻲ ﻃــﺎﺋــﺮة وﺻـﻠــﺖ ﻟﻠﺘﻬﻨﺌﺔ ،وﺿ ــﻢ اﻟــﻮﻓــﺪ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺼﺮ
واﻷردن وﺳﻮرﻳﺔ ،وﻧﻈﻢ اﻹﺧﻮان ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎدات
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷــﺎه إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ،وﻋـﻨــﺪ وﻓ ــﺎة اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ أﺻــﺪر
ً
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻣﺪ أﺑــﻮ اﻟﻨﺼﺮ ﻧﻌﻴﺎ
ﻗﺎل ﻓﻴﻪ" :اﻹﺧــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻳﺤﺘﺴﺒﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﻴﺪ اﻹﺳﻼم
اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻓﺠﺮ اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﻐﺎة".
وﺑﻌﺪ وﺻــﻮل اﻹﺧ ــﻮان اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻹﺧﻮان واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻟﻄﻬﺮان ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع دام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35
ﻋﺎﻣﺎ ،وأرﺳﻞ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺷﺪ اﻹﺧﻮان واﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺮﺳﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
وﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﺧــﻮان اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ،وزﻳــﺎرة وﻓــﻮد ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،وأوﺿــﺢ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋــﺰت ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺼﺮ وإدارة
أﻣﻮال اﻹﺧﻮان ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺮض ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ  10ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎز أﻣﻨﻲ إﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ .أي اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ
وﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

دلبلا
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ً
اﻟﺤﺪود ﺳﺪودا

ﻣﺮﻳﺖ ﻛﻴﻨﻴﺪي*

ﻟﻦ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﺴﺮت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 2200ﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وأﻧﻔﻘﺖ ﻣﺎ
ﻳﻔﻮق ُ  840ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻃﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳـ ّ
ـﺰود ﺑﻤﻘﺪار
ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻳﺘﻀﺎء ل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن
ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮب ،واﻟﻴﻮم ،ﻣﺎ ﻋﺎد
ً
أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ آﺧ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻣ ـﺘــﻮاﻓــﺮا
ﻟﻠﻌﻤﻮم.
اﻋﺘﺎد اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن ،وﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ أن اﻷراﺿـ ـ ــﻲ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ  %72ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋــﺎم  2015إﻟــﻰ %54
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺎﻃـﻌــﺎت ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﻋــﺎم
.2018
ُ َ
ﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻛ ـ ــﻞ رﺑ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ،وﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ
اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺨــﺎص ﺑــﺈﻋــﺎدة إﻋﻤﺎر
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﻴﻐﺎر( ،وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﺴﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــﻲ إﻧﻔﺎق
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب.
ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻐﺎر ذ ﻛــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ
ﻳﻘﻮدﻫﺎ
أن "ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﺤــﺎزم" اﻟﺘﻲ
ً
ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ أﺑﻠﻐﺘﻪ رﺳﻤﻴﺎ
أﻧﻬﺎ "ﻣﺎ ﻋﺎدت ّ
ﺗﻘﻴﻢ ﻧﻔﻮذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت".
ﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ــﻦ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻟﺘﻲ
وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت "ﻻ ّ
ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات" ،وﻟﻢ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ُ
ﺗــﻮﺿــﺢ اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ ﻟ ـ َـﻢ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻋ ـﻤ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎدةْ ،
وﻟﻢ ُﻳ ِﺠﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟـ"ﻣﻬﻤﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ـﺤــﺎزم" ﻋﻠﻰ

ﻃﻠﺐ "اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ذﻛـ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﻐــﺎر أن اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ّ
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ "ﻋﺪم دﻗﺔٍ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎذج" اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻨﺘﺞ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت ،ﻟﻜﻨﻪ أﺿ ــﺎف ﻓﻲ
ّ
اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ" :ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة،
رﻏ ــﻢ ﺣ ــﺪودﻫ ــﺎ ،اﻟـﻤـﻘـﻴــﺎس ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺴــﺮي
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﻘ ـ ّـﺪﻣ ــﻪ "ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟﺤﺎزم" واﻟــﺬي ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺑﺜﺒﺎت اﻟﺘﺒﺪﻻت
اﻷرض".
ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ً
ﻟﻜﻦ اﻟـﻘـﺘــﺎل ﻣــﺎ زال ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮا ،وأﺷــﺎر
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺤ ــﺮب دﺧـ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﻮد ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺘـﻤـﺤــﻮر ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺣﻮل ً أﺷﻬﺮ اﻟﺸﺘﺎء ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻟﻘﺘﺎل
ﻋـ ـ ــﺎدة ،ورﻏ ـ ــﻢ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺪاء ات اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ
"ﺷﻬﺪت
اﻟﺴﻨﺔ،
ً
ً
اﻟ ـﻌــﺪو ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ،ﻓـ ــﺎزداد اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻋﺎم  2018وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم 2019
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %19ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ".
ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻴﻐﺎر أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣــﻦ "اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ُ
ﻻ ﺗـ ـ ــﺰال ﻣـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ" ً ﺗ ـﻈ ـﻬ ــﺮ أن
"أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ﺷـﻬــﺪت ﺗـﻔــﺎﻗـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ".
ﻋﺪم
ً
إﻟـﻴــﻚ ﻋ ـ ُـﺪدا ﻣــﻦ ﻓـﺌــﺎت اﻟـﺒـ ًﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﻋــﺎدت ﺗﻨﺸﺮ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم :2017
 ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ُ ﻗﻮىاﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ )ﺗﻨﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻴﻞ
اﻟﻌﺎم ﻓﺤﺴﺐ(.
 ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أداء ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻓــﺮوع ﻗﻮىاﻷﻣﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻧﻴﺔﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ.
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲﺗﺒﺬﻟﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﺸﻤﻞ ا ﻟـﻨـﻘــﺎط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ ﻣــﻦ اﻟـ ًﻤــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ،
ﻓ ـﻘ ــﺪ أﺷـ ـ ــﺎر ﺳ ـﻴ ـﻐ ــﺎر ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪا إﻟ ـ ــﻰ ﻣــﺎ
ذﻛــﺮﺗــﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،إ ﻟــﻰ أن ﻋﺪد
ً
ﻫﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻲ ﻋــﺎم  2018ﻣﻊ ً 10993ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ،
وﺗـﻤـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه زﻳ ـ ــﺎدة ﻋــﺎﻣــﺔ ُﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ %5
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻌــﺎم  ،2017وﻗــﺪ ﻧﺴﺒﺖ %63
ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣـﺜــﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن ،وأﺿ ــﺎف أن %14
ُﻋــﺰﻳــﺖ إﻟــﻰ ﻗــﻮى اﻷﻣــﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ و%5
ّ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وأﻛ ــﺪ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘــﻮات ً
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أﻳ ـﻀ ــﺎ أن ﻋ ــﺪد اﻟـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﺤﺪة ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم
.2019
ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ً اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻟــﻢ ﻳﺸﻤﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﻐﺎر أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت،
ﺸــﺮت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟـﻜــﻦ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻧ ـ ً
ﻋــﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت ﻻ ﺣـﻘــﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ
"اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن
أﻓﺎد
ّ
ﺳﻴﻐﺎر ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻗ ـ ّـﺪم اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺳﻴﻐﺎر

وﺛﻴﻘﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻃﻠﺒﺖ
ﻋﺪم ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻼﻧﻴﺔ.
وأﻋﻠﻦ آﻧــﺬاك اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص
ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎدة إﻋـ ـﻤ ــﺎر أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﺟـ ــﻮن ف.
ﺳــﻮﺑـﻜــﻮ" :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗﺨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
داع ،ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ
اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺪون ٍ
وﻳﺸﻜﻮن ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ
ُﻳ ـﺨ ـﺒــﺮون ﺑ ــﻪ" .وأﺿـ ــﺎف" :ﻳ ـﻌــﺮف اﻟـﻌــﺪو
اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺪرك
ً
ﺟـﻴــﺪا وﺿــﻊ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ،
ﻳ ـﻌــﺮف اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻷﻓ ـﻐــﺎﻧــﻲ وﺿ ــﻊ ﺑـﻠــﺪه.
اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻢ
اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب
وﻫﻢ داﻓﻌﻮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن".
* اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻜﺎﻓﺢ
ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم
ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﺰﻳﻪ
ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ
ﺑﺮزت ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ
ﻛﻤﺪاﻓﻌﺔ
ﻋﻨﻴﺪة ﻋﻦ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺳﻴﺎدﺗﻪ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺪى ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول
وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ
ٌ
ﺣﺪود ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻫﻲ اﻟﻴﻮم
ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،و ﻫـﻨــﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺣﺪودﻳﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ٌ
ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﺤﺪود ﺗﺴﻤﻴﻪ "ا ﻟـﺤــﺪود اﻵ ﻣـﻨــﺔ"،
ﻓﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺪود ،وإﻳﺮان ﻟﺪﻳﻬﺎ
وﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ ٌ
ٌ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺤﺪود ،إذ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ
اﻟـﻌــﺎﺑــﺮ ﻟـﺤــﺪود اﻟـﺠـﻴــﺮان اﻟ ـﻌــﺮب ،ودول ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗـﻜــﺎﻓــﺢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺪودﻳﺔ
ﺑـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود ،وﺑـﻀـﻌــﺔ أﻣ ـﺘــﺎر ﻣــﻦ اﻷرض،
و ﻣـﻴــﺎه ﺟﻮﻓﻴﻪ ﺗﺤﺖ ا ﻟـﺤــﺪود ،وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻻ ﺑــﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺤﺪود وﻗﻴﺎم ﻛﻴﺎﻧﺎت
أﻛ ـﺒــﺮ ﻳـﻌـﻤــﻞ ﺟـﻴــﺮاﻧـﻬــﻢ وإﺧــﻮﺗ ـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺪود ،وﺑـﻨــﺎء
ً
اﻟﺨﻨﺎدق واﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود! وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﺮب
ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮة اﻟﻌﺮب ،وﻳﺴﻘﻂ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﺪود ،ﻛﻤﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ أ ﻗــﺮب إ ﻟــﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان أﻗﺮب
ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ،وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق أﻗﺮب
ﻟﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ،وﻛﺬﻟﻚ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأي ﻣﺸﺮوع
ﺑﻘﻴﺎم ﻛﻴﺎن اﺗﺤﺎدي ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﻪ
ً
اﻟﺤﺪود أوﻻ؟
ً
ﻟ ـﻘــﺪ أﺻ ـﺒــﺢ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﺟـ ــﺰء ا ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ــﺪول،
ً
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ا ﻟــﺪول ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود،
ﻻ ﺑﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺪود ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ وﻣﻴﺎه
دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺤﺪود ،وأﺻﺒﺤﺖ أراﺿﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻬﺪدة ،ﻻ ﺑﻞ ﺗﺨﻀﻊ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻮار ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺨﺮ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺈزاﻟﺔ ا ﻟـﺤــﺪود ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إ ﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت؛
ً
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ا ﻟ ـﺤــﺪود ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫـﻨــﺎك ﺑــﺪ ﻳــﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ،ﻛـﻤــﺎ ﺣ ــﺪث ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ،وﺑ ــﺪراﺳ ــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ أدى
ً
دورا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،واﻟﻨﺰاع ﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ در ﺟــﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
ﻓﻘﺪت ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ وﺛﺮواﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺘﻐﻴﺮت اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺤﺪود.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو

ﺣﺎرﺑﻮا اﻟﻔﺴﺎد ﻻﺳﺘﻌﺎدة روح أوروﺑﺎ
ذات ﻳﻮم ،ﻛﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺣﺼﻦ ا ﻷﻣﻞ ﻷوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻄﻐﻴﺎن ،واﻻﺳﺘﺒﺪاد،
وﺣﻜﻢ اﻟﻠﺼﻮص ،واﻵن
ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﺰه ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ً
أﺻﺒﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود ﺟﺰءا ًﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪول ،وأﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ وﻣﻴﺎه دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﺣﺘﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺪود ،وأﺻﺒﺤﺖ
أراﺿﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻬﺪدة وﺗﺨﻀﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺪود.

اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ

ﺟﺎي ﻓﻴﺮﻫﻮﻓﺴﺘﺎت*

ﺑــﻮﺻــﻒ ﻟ ــﻮرا ﻛ ــﻮدروﺗ ــﺎ ﻛــﻮﻓـﻴـﺴــﻲ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻟ ــﻺدارة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 ٢٠١٣إﻟﻰ  ٢٠١٨ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار اﻟﻤﺌﺎت
ﻣﻦ اﻹداﻧﺎت اﻟﺒﺎرزة ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم
ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﺰﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟــﻰ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،٢٠٠٧ﺑــﺮزت ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻛﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻨﻴﺪة ﻋــﻦ ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﺎدﺗﻪ.
ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  ،٢٠١٨أﺟ ـ ِـﺒ ـ َـﺮت ﻛــﻮﻓـﻴـﺴــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮدورﻳﻞ ﺗﻮادر ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻴﻔﻴﻮ دراﻏـﻨــﺎ ،اﻟــﺬي أداﻧﺘﻪ اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،وﻫﻲ اﻵن
اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎزة ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻟﻘﻴﺎدة
ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻷوروﺑـ ــﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ
ﻳﺰال دراﻏﻨﺎ ﻳﺒﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ
واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﻨﻊ دراﻏـﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺷﻐﻞ أي ﻣﻨﺎﺻﺐ،
ﻓﺈن ﺣﺰﺑﻪ ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ،وﻗﺪ وﺟﻬﺖ وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺗﻬﺎم
إﻟﻰ ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻓﻲ ادﻋﺎءات ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج روﻣﺎﻧﻴﺎ .ﻳﺰﻋﻢ رﻓﺎق دراﻏﻨﺎ أن ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ
ﺗﺠﺎوزت ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ )أي أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻤــﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻼﺣـﻘــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟــﻰ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ.
أﺛـ ــﺎر ﻃ ــﺮد ﻛــﻮﻓـﻴـﺴــﻲ ﻣ ــﻦ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻹدارة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد ﻏﻀﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ ،ووﻗــﻊ
 ١٠٠أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ روﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ .ﻣـﻨــﺬ ر ﺣـﻴـﻠـﻬــﺎ ،ﻳ ـﺒــﺪو أن اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻤﺎ أﺿــﺮ ﻛﺜﻴﺮا
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد
ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ روﻣﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﱢ َ
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮﻓﻴﺴﻲُ ،ﺻﻨﻔﺖ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻷﻛـﺜــﺮ ﻓـﺴــﺎدا ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
)ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ واﻟﻤﺠﺮ( ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٧واﻟﺬي ﺗﺼﺪره ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .واﻵن،
ﻳﺰداد اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ،ﻓﻔﻲ ازدراء ﻣﺘﻐﻄﺮس
ﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷوروﺑﻲ ،دﻋﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٠ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد.
إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ رو ﻣــﺎ ﻧـﻴــﺎ ﻛــﺪو ﻟــﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟـﻤــﺮء إﻻ أن
ﻣــﺰدﻫــﺮة َ
ﻳﺄﻣﻞ أن ُﻳﺴﺘﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻨﺎك ،وأن ﺗﻌﻮد روﻣﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث إﻻ
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إذا دﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﺿﺪ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ.
أوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑــﻲ
ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 ،٢٠٢٠وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ،
اﻟــﺬي ﺗﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟــﺪورﻳــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ روﻣﺎﻧﻴﺎ ،دﻋﻢ
ﻣﺮﺷﺢ آﺧــﺮ .ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻧﺘﻘﺎد اﻧﻘﻼب
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﻓــﺮض ﺿﻐﻮط ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ.
ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺸـﻬــﺮ،
ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة رﺋﻴﺲ
ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﻻﺑ ــﺪ أن ﺗـﻜــﻮن إﺣ ــﺪى أﻫ ــﻢ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ وﺿــﻊ
ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻠﺰم ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻇ ـﻬــﺮت اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻳﺤﺘﺎج
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟﻰ أدوات أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﻠـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﺮوﻗ ــﺎت ﻗـﻴـﻤــﻪ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻦ ،وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟـﻔــﺮض اﻟـﻤـﺒــﺎدئ اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎﻫــﺪات
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ،وﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ أن ﻳﻮاﺻﻠﻮا اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد
إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ أن ﻳﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ
إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ،
ﻓــﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮض ﺳـﻴــﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
ﻫﺬه ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺴﺒﺒﺖ رﺋﺎﺳﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻓــﻮﺿــﻰ اﻟـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺻﻌﻮد اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺴﺎﺳﺔ ﻋﺪﻳﻤﻲ
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن

ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻮن ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد اﻵن.
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
وﻟﻜﻦ
اﻵن ﻹﺻــﻼح اﻟـﻀــﺮر اﻟــﺬي أﺣــﺪﺛــﻪ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮنً ،
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﺤﺰم وﺻﺮاﻣﺔ ،ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ
ﱠ
ُﻳ َﺼﻨﻒ ﻣﺆﻳﺪو أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﻧﺼﺎر ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ،وﻣﻊ ﺧﻀﻮع اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺘﻘﺮون اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﻟﻘﺪر
ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ أن ﻳﺤﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮن أدوات ﺟﺪﻳﺪة ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎء ﻟﺔ.
ُ
وﻳ َﻌﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷدوات ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،وﻳﺒﺪو ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻧـﺼـﻴــﺮا ﻗــﻮﻳــﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.
ذات ﻳﻮم ،ﻛﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺣﺼﻨﺎ ﻟﻸﻣﻞ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻐﻴﺎن،
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪاد ،وﺣ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻠ ـﺼ ــﻮص ،واﻵن ﺣ ــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮﻓﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ
روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﺰه ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أن ﻳﺤﺘﻀﻨﻬﺎ
وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﺠﻬﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓــﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ
وأﻣــﺎﻛــﻦ أﺧ ــﺮى ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣ ــﺮ ﻣـﻌــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
روح أوروﺑﺎ.
* رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻷﺳﺒﻖ ،وﻫﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ
أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ،
 «٢٠١٩ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺟﻬﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ
روﻣﺎﻧﻴﺎ وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻫﻲ
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ روح أوروﺑﺎ

أﺷﺮﻗﺖ ﺷﻤﺲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣﻞ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ،
ﻇﻬﺮ ﺧــﻮان ﻏــﻮاﻳــﺪو ،اﻟــﺬي اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻋــﺪة وﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤــﺆﻗــﺖ ،ﺧ ــﺎرج ﻗــﺎﻋــﺪة ﺟــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻛﺎراﻛﺎس ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وأﻋﻠﻦ أن ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﺗﺖ وﺷﻴﻜﺔ.
وﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻴﻮﺑﻮﻟﺪو ﻟﻮﺑﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﺤﺮر
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ،وأﺷ ــﺎر وﺟ ــﻮده ووﺟ ــﻮد اﻟﺤﺮس
ً
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ أن ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺻﺎرت ﻣﺴﺘﻌﺪة أﺧﻴﺮا ﻟﺘﻜﻒ
ﻋﻦ دﻋﻢ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﻠﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺣﺸﻴﺔ وﻛﺎرﺛﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻫﻜﺬا ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ،واﻟﻐﻤﻮض ،واﻟﻌﻨﻒ،
ُ
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ« ،ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم
ً
ﻣﺎ زال ﺻﺎﻣﺪا ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻨﺮاﻻت وﻻءﻫﻢ ﻟﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻣﺎدورو
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻟﻴﻌﻠﻦ إﺧﻔﺎق »ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻧﻘﻼب« ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ،
ﻛﺸﻔﺖ أﺣﺪاث ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع أن ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺗﺖ أﺿﻌﻒ
ﻣﻤﺎ ّﻳﺪﻋﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻮاﻳﺪو ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻪ ،وﻗﺎدة
ً
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ.
رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺧﻄﺘﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﺟــﻮن ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ أن ﻛـﺒــﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺎدورو وﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﻏﻮاﻳﺪو ،وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎدورو ﻗﻠﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ
إﻧﻪ ّ
ﺟﻬﺰ ﻃﺎﺋﺮة ﻟﺘﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ،إﻻ أن ﺣﻠﻔﺎءه اﻟﺮوس
أﻗﻨﻌﻮه ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ ذﻟﻚ.
ً
ﻻ ﻧﻌﺮف ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻻدﻋﺎءات وﻣﺎ اﻟﺨﻄﺄ ُ اﻟﺬي وﻗﻊ،
ﻟﻜﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺴﺒﺖ إﻟﻰ
اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،اﻟﺬي ﺗﺮك
ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺠﺄة ،ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻷﻧﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻣــﺎدورو ﻳﻔﺎوﺿﻮن ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮه ،ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ أن اﻟﺨﻄﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ً
ً
ﻣﺎﻳﻮ ،إﻻ أن ﻏﻮاﻳﺪو ّ
ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻛﺮا رﺑﻤﺎ ﻷن ﻣﺎدورو ﺗﻠﻘﻰ أﺧﺒﺎرا ﻋﻤﺎ
ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻪ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎف اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن.
ً
ً
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ،إن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﺎ ،اﻟﺪرب ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ،
وﻋﻠﻰ ﻏﻮاﻳﺪو وإدارة ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻳﺤﻀﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻻﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﻈﻮن ﺑﺪور ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1958وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ً
ﺑﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺠﻨﻮد اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ .ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﺎدورو وﺷﺮﻛﺎءه اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن
ً
ﻳﺮﺣﻠﻮا ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻐﻮاﻳﺪو أن ّ
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻷﻗــﻞ ﺗﻠﻮﺛﺎ ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﺎﻓﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ّ ،اﻟﺘﻲ ُﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷزﻣــﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺤﻀﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة،
ً
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺷﻬﺮا ﻛﺜﻴﺮة .ﺟﻤﻌﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻊ
اﻟﻄﻐﻴﺎن« ،وﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻹدارة
ﻛﻮﺑﺎ وﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﺑـ«ﻣﺜﻠﺚ
ُ
ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻧﻈﺎم ﻛﻮﺑﺎ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي أﺳﺲ ﻗﺒﻞ  60ﺳﻨﺔ
ﺑﻘﺪر رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺎدورو ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺷﺪدت
ً
أﺧﻴﺮا اﻟﺤﺼﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة ،وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﺷﺮﻛﺎت أوروﺑﻴﺔ وﻛﻨﺪﻳﺔ
ً
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺻﻮﻻ ﻛﻮﺑﻴﺔ ُﺳﺮﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة.
ً
ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺮه اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻈﺎم ﻛﻮﺑﺎ ﻣﺒﺮرا ،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺌﺎت
ﺟﻮاﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﺎدورو ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟـﻀــﺮﺑــﺎت إﻟــﻰ ﻛــﻮﺑــﺎ ﺳـﻴـﻘـ ّـﻮي ﻫــﺬا اﻟــﺮاﺑــﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أن
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﻌﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺆدي اﻟﺪﻋﺎوى
ّ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت أوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
ﺿﺪ ﻓﻨﺰوﻳﻼ .إذا ،ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑـﻤــﺎدورو ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ أن ﺗﻀﻊ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻮﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ.
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻳﺪي ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ،
وﻻ ﺷﻚ أن ﺣﻜﻢ ﻣﺎدورو اﻟﺴﻴﺊ ﻻ ّ
ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻘﺪ ّ
ﻗﻮض
اﻻﻗﺘﺼﺎدّ ،
وﺟﻮع اﻟﻨﺎس ،وﺧﻨﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وأرﻏﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻘﺔ
ﺳﺘﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻴﻠﺰم
أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻣﺮوا اﻟﻨﻈﺎم
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻠﺪﻫﻢ.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.819

6.309

2.512 2.936 3.287

سيولة البورصة تقفز إلى  47مليون دينار والمؤشرات ترتفع
مكاسب السوق األول تقترب من  %2ومؤشره بأعلى مستوياته
علي العنزي

تلونت القطاعات باللون األخضر
في تعامالت أمس ،وارتفعت
مؤشرات تسعة قطاعات.

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة ارتفاعا
في تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة 1.54
في المئة تعادل  88نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5819.96نـقـطــة،
وسط سيولة بلغت  47.1مليون
دي ـن ــار وبـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بلغت  147.9مليون سهم نفذت
من خالل  6486صفقة ،وكذلك ربح
مؤشر السوق االول بنسبة 1.93
فــي المئة تـســاوي  119.27نقطة
م ـق ـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى 6309.91
نقاط بسيولة بلغت  44.5مليون
دي ـن ــار وبـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بلغت  110.4ماليين سهم نفذت
عـبــر  4929صـفـقــة ،ون ـمــا مؤشر
السوق الرئيسي بنسبة  0.49في
المئة هي  23.81نقطة ليقفل على
مستوى  4869.15نقطة بسيولة
بلغت  2.6مليون دينار وبكمية
اسهم متداولة بلغت  37.5مليون
سهم نفذت من خالل  1557صفقة.

جلسة ساخنة
أط ـل ــق ال ـب ـع ــض ع ـل ــى جـلـســة
أم ــس اس ــم "الـجـلـســة ال ـصــادمــة"،
في حين يفضل كثيرون أن تسمى
"الجلسة المفاجئة" ،ولكننا نراها
"الجلسة الساخنة" ،ألنها تمثل
دخول وخروج األمــوال االجنبية
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح وبـ ـمـ ـض ــارب ــات
س ــريـ ـع ــة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،خ ــال
الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،خصوصا
عـلــى مـسـتــوى االس ـهــم الـقـيــاديــة
واألسهم التشغيلية ،فهذه المرة
االول ـ ــى االول ـ ــى ال ـت ــي ن ــرى فيها
هــذا الـتــذبــذب الـحــاد والمكاسب

ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـ ـجـ ــاوزت  5فــي
المئة ،مثل سهم زين خصوصا،
الــذي تجاوز  5في المئة ثم عاد
الى االرتفاع بنسبة  2في المئة،
بينما استقر البنك الوطني بنمو
كبير وبنسبة  4في المئة لترتفع
مـ ــؤشـ ــرات الـ ـس ــوق االول وس ــط
ت ـف ــاوت م ـكــاســب أس ـه ـم ــه .ولـكــن
م ــن ال ــواض ــح أن الـسـيــولــة كــانــت
كبيرة جدا ،وهي سيولة خارجية،
وت ـس ـم ــى ب ــال ـس ـي ــول ــة ال ـســاخ ـنــة
التي تحرك األســواق ،وقد تدخل
وتـخــرج بعد أن تحقق أهدافها.
وكــذلــك تـحــرك الـســوق الرئيسي،
ول ـ ـكـ ــن بـ ـنـ ـس ــب اقـ ـ ــل وب ـس ـي ــول ــة
محدودة جدا ،ألنه ال احد يلتفت
لــاس ـهــم قـلـيـلــة ال ـ ــدوران او ذات
الـكـمـيــات ال ـم ـح ــدودة والـسـيــولــة
المحدودة ،لذلك بقي على حاله،
وارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ـ ــه جـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـن ـصــف
نـقـطــة م ـئــويــة ،وب ـق ـيــت سـيــولـتــه
على مستوياتها الماضية ،إذن
هــي الجلسة الساخنة واألم ــوال
ال ـس ــاخ ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـكــون
واضـ ـح ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت،
أم ــس ،ولـكـنـهــا كــانــت بــإيـجــابـيــة
واضحة وبمكاسب كبيرة.
خـلـيـجـيــا ،ولـلـجـلـســة الـثــانـيــة
عـلــى ال ـتــوالــي ل ــم يـخـتـلــف األداء
كثيرا في المؤشرات الخليجية،
ح ـيــث االرتـ ـف ــاع ــات ف ــي ال ـكــويــت
والبحرين ،بينما تراجعت بقية
م ــؤش ــرات اس ـ ــواق دول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،وفي مقدمتها
م ــؤش ــر سـ ــوق ال ـس ـع ــودي ــة ولـكــن
بـ ـنـ ـس ــب اق ـ ـ ــل مـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـيــه
خالل أمس االول ،وبعد تصريح
الــرئـيــس األم ـيــركــي تــرامــب الــذي

اع ـل ــن ف ـيــه ع ــن زيـ ـ ــادة ال ـضــرائــب
على بعض البضائع األميركية
بخمسين مليار دوالر ،وبعد ذلك
استقرت األسـعــار ،وحــاول برنت
الـتـشـبــث بـمـسـتــويــات  75دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،ون ـجــح ،حـيــث يـتــداول
اآلن بـ  70.5دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
تـ ـل ــون ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ــال ـل ــون
االخ ـ ـضـ ــر فـ ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ــس،
وارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات
هي اتصاالت بـ  22.6نقطة ،وبنوك
ب ـ  22.2نقطة ،والـنـفــط وال ـغــاز بـ
 20.2نقطة ،وعقار بـ  18.7نقطة،
وصناعة بـ  10.8نقاط ،وخدمات
استهالكية بـ  8.7نقاط ،وخدمات
مالية بـ  6.5نقاط ،ومواد اساسية

موظفو شركات يؤدون مهام وظائف واجبة
التسجيل دون علم هيئة «األسواق»
•

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة إن هيئة
أسواق المال اكتشفت قيام بعض
موظفي شركات استثمارية بأداء
م ـه ــام وظ ــائ ــف أخ ـ ــرى تـسـتــدعــي
التسجيل لدى الهيئة ،ألنها تعد
من الوظائف الواجب تسجيلها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،لـ ـ
"الجريدة" ،أنه من خالل الزيارات

الميدانية لموظفي هيئة األسواق
وإجراء عمليات التفتيش الميداني
لوحظ من خالل الوصف الوظيفي
لبعض الموظفين قيامهم بتأدية
مهام دون تسجيلها لدى الهيئة أو
الحصول على الموافقات الخاصة
بذلك ،مشيرة إلى أن هذه الوظائف
تتمثل في ممثل مستشار استثمار،
ومــديــر محفظة استثمار ،ومدير
ن ـظ ــام اس ـت ـث ـمــار ج ـم ــاع ــي ،األم ــر

الذي ينذر بارتكاب هذه الشركات
مخالفة للقانون رقم  7لعام .2010
ً
ولفتت إلــى أنــه وفـقــا للقانون
الـ ـم ــذك ــور ،والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة
وت ـع ــدي ــات ـه ـم ــا ،فـ ـ ــإن ال ــوظ ــائ ــف
الـ ـ ــواج ـ ـ ـبـ ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ت ـت ـم ـثــل
فـ ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي وك ـب ــار
ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ،وال ـم ــدي ــر ال ـمــالــي،
ومسؤول إدارة المخاطر ،ومسؤول
الـ ـت ــدقـ ـي ــق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ومـ ـس ــؤول

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ،وم ـ ـسـ ــؤول
الـمـطــابـقــة واالل ـ ـتـ ــزام ،إل ــى جانب
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية
مسجل في بورصة األوراق المالية.
وب ـي ـنــت أن ال ــوظ ــائ ــف تشمل
كـ ـ ــذلـ ـ ــك مـ ـمـ ـث ــل ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط وسـ ـي ــط
أوراق م ــال ـي ــة غ ـي ــر م ـس ـجــل فــي
البورصة ،وممثل نشاط مستشار
االستثمار ،وممثل نشاط مدير
محفظة االستثمار ،وممثل نشاط
مدير استثمار جماعي ،وممثل
نـ ـش ــاط أمـ ـي ــن الـ ـحـ ـف ــظ ،وم ـم ـثــل
نشاط مراقب االستثمار ،وممثل
ن ـشــاط وك ـيــل االك ـت ـت ــاب ،وممثل
ن ـش ــاط ص ــان ــع الـ ـس ــوق ،ومـمـثــل
ن ـشــاط وك ـيــل االك ـت ـت ــاب ،وممثل
نشاط تقويم األسواق ،ومستشار
االستثمار الرئيسي.
ً
وذك ــرت أن هـنــاك تــوجـهــا لدى
هيئة األسواق بإضافة المؤهالت
العلمية والخبرات العملية الواجب
تــوافــرهــا ف ــي الـمــرشـحـيــن لشغل
وظــائــف واج ـبــة التسجيل ضمن
القائمة السابقة لها ،إلى كل ممثل
نشاط وسيط أوراق مالية مسجل
في بورصة الكويت ،وممثل نشاط
وسـ ـي ــط م ــال ـي ــة غ ـي ــر م ـس ـجــل في
الـبــورصــة ،وممثل نـشــاط وسيط
أوراق مالية مؤهل في البورصة.

ب ـ  5ن ـقــاط ،وسـلــع استهالكية بـ
 0.04نقطة ،بينما انخفض مؤشر
قطاع تأمين ب ـ  1.33نقطة فقط،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي تكنولوجيا ورعــايــة صحية
ومنافع وبقيت دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم ب ـي ـتــك قــائ ـمــة
االس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة ،وب ـل ـغــت
تداوالته  8.7ماليين دينار بنمو
نسبته  0.44في المئة ،تاله سهم
اه ـلــي مـتـحــد بـ ـت ــداول  7مــايـيــن
ديـنــار وارت ـفــاع بنسبة  0.78في
المئة ،ثــم سهم زيــن بـتــداول 6.1
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وأرب ـ ـ ــاح بنسبة
 2.7فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وراب ـ ـع ـ ــا سـهــم
وطني بتداول  5.4ماليين دينار
ومكاسب بنسبة  4.2فــي المئة،
واخ ـي ــرا سـهــم خـلـيــج ب ب ـتــداول

 4.6ماليين ديـنــار ونمو بنسبة
 0.32في المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
كمية ،جاء أوال سهم اهلي متحد
بـتــداول  27.6مليون سهم ونمو
نسبته  0.78في المئة ،وجاء ثانيا
سهم خليج ب بتداول  14.8مليون
سهم ونمو بنسبة  0.32في المئة،
وجاء ثالثا سهم الدولي بتداول
 13.9مليون سهم و نـمــو بنسبة
 0.36في المئة ،وجاء رابعا سهم
بيتك بـتــداول  12.6مليون سهم
وارت ـفــاع بنسبة  0.44فــي المئة،
وجــاء خامسا سهم زيــن بتداول
 12.5مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم و م ـك ــا س ــب
بنسبة  2.7في المئة.
وتصدر قائمة االسهم االكثر
ارتـفــاعــا سهم حـيــات ك ــوم ،حيث

ارتـ ـف ــع بـنـسـبــة  45.7ف ــي ال ـم ـئــة،
ت ــاه س ـهــم ب ـيــت ال ـطــاقــة بنسبة
 20.3فــي الـمـئــة ،ثــم سهم تمدين
ع بنسبة  10فــي الـمـئــة ،ورابـعــا
سهم المصالح ع بنسبة  10في
المئة ،وأخيرا سهم اموال بنسبة
 9.9في المئة.
وك ــان اكـثــر االسـهــم انخفاضا
س ـه ــم ان ــوف ـس ــت الـ ـ ــذي انـخـفــض
بنسبة  9.2في المئة ،تــاه سهم
العقارية بنسبة  9في المئة ،ثم
سهم مراكز بنسبة  6.3في المئة،
وراب ـعــا سـهــم مـنــازل بنسبة 3.8
في المئة ،وأخيرا سهم وطنية د
ق بنسبة  3.4في المئة.

أخبار الشركات
ً
«املصالح» %73.4 :خسائر الشركة بدال من %79
أظهرت البيانات المالية لشركة المصالح
الـعـقــاريــة تــراجــع خـســائــر الــربــع األول من
ال ـع ــام ال ـحــالــي بـنـسـبــة  12ف ــي الـمـئــة على
أساس سنوي ،إذ بلغت خسائر الفترة 2.32
مليون ديـنــار؛ مقابل خسائر بقيمة 2.63
مليون دينار للربع األول من .2018
وأفـ ـ ــادت ال ـشــركــة ،ف ــي إف ـص ــاح آخـ ــر ،بــأن
مجلس اإلدارة اعتمد فــي اجتماع االثنين
الماضي البيانات المالية للعام الماضي بعد
إدخال تعديالت عليها ً
بناء على نتائج تدقيق
مدقق الحسابات على بند األرباح والخسائر.

«الدولي» :إعادة
دعوى إلى «الخبراء»
ق ـضــت مـحـكـمــة ال ـب ـيــوع
بإعادة الدعوى المرفوعة
م ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
بـخـصــوص بـيــع الـعـقــارات
المحجوز عليها بالمزاد
العلني لـســداد المديونية
إلى إدارة الخبراء وحددت
ج ـل ـســة  2019/9/3لـ ــورود
تقرير الخبير.

وأوضـ ـح ــت "ال ـم ـصــالــح" أن ــه ت ــم تـعــديــل
خسائر الـشــركــة عما سبق اإلف ـصــاح عنه
بتاريخ  31مــارس 2019/من  18.57مليون
ً
دينار إلــى  17.31مليونا بنسبة  73.4في
ً
الـمـئــة ب ــدال مــن  79فــي الـمـئــة مــن رأسـمــال
الشركة.
ً
وبناء على اإلعالن السابق ،قررت بورصة
الـكــويــت إع ــادة ال ـتــداول على أسـهــم شركة
المصالح العقارية في السوق.

«أموال» تربح  293.1ألف دينار
بلغت أرباح شركة أموال الدولية لالستثمار  293.1ألف دينار
بواقع  1.62فلس للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس ،2019
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  174.4ألف دينار بما يعادل 0.97
فلس للسهم في نفس الفترة من لعام .2018

«التعمير» kbmg :يعتذر عن مهامه
ذكـ ــرت ش ــرك ــة الـتـعـمـيــر لــاس ـت ـث ـمــار ال ـع ـق ــاري أن مــدقــق
ح ـســا بــات ا ل ـشــر كــة مـكـتــب ك ــي ب ــي أم ج ــي  - kbmgصــا فــي
المطوع وشركاؤهم قرر االعتذار عن عدم االستمرار بمهامه
للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31على أن يتم تعيين
مدقق حسابات بديل في أقرب فرص ممكنة واالفصاح عن
التعيين الجديد.

واشنطن :بكين تراجعت عن التزاماتها
الغارد :من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع

أسعار المعادن الثمينة والنفط

نقلت وسائل إعالم أميركية عن مسؤولين في
ّ
إدارة الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن تعتبر
ّ
أن بكين تراجعت عــن بعض االلـتــزامــات التي
قطعتها خالل المفاوضات الجارية بين الطرفين
ّ
إلنهاء حربهما التجارية وبالتالي فإن الواليات
المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على ما قيمته
ً
 200مليار دوالر من الواردات الصينية سنويا.
وقــال كبير المفاوضين األميركيين روبرت
اليـ ـتـ ـه ــاي ـ ّـزر ،ب ـح ـســب م ــا ن ـق ـلــت ع ـن ــه وس ــائ ــل
ً
اإلع ــام ،أنــه رأى "تــآكــا لاللتزامات الصينية"
في المحادثات التي عقدت األسبوع الماضي
في بكين.
بــدوره ،قال وزير الخزانة ستيفن منوشين،
بحسب ما نقلت عنه شبكة "ســي أن بي سي"
ّ
وصحيفة وول ستريت جورنال إن عقبات جديدة
برزت بين الطرفين في المفاوضات خالل عطلة
نهاية األسبوع.
من جهتها ،أصــدرت رئيسة صندوق النقد
الدولي كريستين الغارد تحذيرا جديدا بشأن
التوترات التجارية العالمية والتهديد الذي تمثله
على اقتصاد العالم.
يــأتــي ه ــذا الـتـحــذيــر بـعــد يــومـيــن م ــن نشر
الرئيس األميركي دونالد ترامب تغريدات يحذر
فيها من أنه سوف يقوم بفرض رسوم جديدة
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على الصين ،مما يظهر تصاعدا فــي األعمال
العدائية بين الدولتين في ظل المباحثات الدائرة
للتوصل الى حل بين الدولتين.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن الغارد
ال ـقــول "اعـتـقــدنــا أن ه ــذا الـتـهــديــد يتالشى
وأن العالقات تتحسن وأننا نتحرك نحو
التوصل التفاق".
وأضـ ـ ــاف :نــأمــل أن ي ـكــون ه ــذا ه ــو الـمـســار
المستمر اتباعه ،ولكن التعليقات والتغريدات
التي رصدناها ليست جيدة.
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت
في وقــت سابق اعـتــزام نائب رئيس وزراء
الصين ليو هي السفر إلى واشنطن لعقد
جولة جديدة من المحادثات التجارية مع
الـجــانــب األمـيــركــي تـبــدأ الخميس المقبل
وتستمر يومين.
وكان ترامب قال في تغريداته إنه يعتزم
زيــادة الرسوم على بضائع صينية بقيمة
 200مليار دوالر إلــى  ،%25كما ألمح إلى
أنه قد يفرض رسوما "لفترة قصيرة" على
بضائع صينية بقيمة  325مليار دوالر.
وق ـ ــال ـ ــت الغـ ـ ـ ـ ـ ــارد :م ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري حــل
التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع.
وأوض ـ ـحـ ــت :ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـب ــدو واضـ ـح ــا أن

التوترات بين أميركا والصين تمثل تهديدا
لالقتصاد العالمي.
وصعدت أسعار الذهب بعد تهديدات الرئيس
األميركي للصين ودفع المستثمرين لإلقبال على
أصول المالذ اآلمن.
وارتفع السعر الفوري للذهب  0.1بالمئة إلى
 1281.70دوالرا لألوقية بحلول الساعة 0537
بتوقيت غرينتش.
ونزلت العقود األميركية اآلجلة  0.1بالمئة
إلى  1282.70دوالرا لألوقية.
ونزل المؤشر نيكي الياباني الثالثاء إذ واجه
المستثمرون لدى عودتهم من عطلة لعشرة أيام
مخاوف من أن مفاوضات التجارة األميركية
الصينية قد تكون معرضة لخطر االنهيار.
وظـلــت األس ـ ــواق الـيــابــانـيــة مغلقة مـنــذ 27
أبريل وحتى السادس من مايو بسبب عطالت
األسبوع الذهبي.
ونزل نيكي  1.5بالمئة إلى  21923.72نقطة،
وهــو أدن ــى مستوى إغ ــاق للمؤشر القياسي
منذ  12أبــريــل .وانخفضت األسـهــم األميركية
فــي أعـقــاب إع ــان الرئيس دونــالــد تــرامــب عزم
بالده زيادة التعريفة الجمركية ضد واردات من
سلع صينية ،لكن المؤشرات الرئيسية قلصت
خسائرها بالتزامن مع انتعاش قطاع الطاقة.

سلة أخبار
بتكوين ترتفع مقتربة من
مستوى  6آالف دوالر
صعدت العملة االفتراضية
األكبر بالعالم ،بيتكوين،
في تعامالت أمس ،لتقترب
من مستوى  6آالف دوالر
للمرة األولى منذ نوفمبر
املاضي.
وارتفعت "بتكوين"  3.8في
املئة إلى  5908دوالرات،
بعدما صعدت في وقت
سابق إلى  5961دوالرا،
مسجلة أعلى مستوياتها
هذا العام ،ومقتربة من
مستوى  6آالف دوالر ،الذي
لم تلمسه منذ منتصف
نوفمبر املاضي.
وكذلك صعدت اإليثريوم
 2.12في املئة عند 176
دوالرا ،وارتفعت أيضا
اليتكوين  1.9في املئة إلى
 76.37دوالرا.
وذكرت وكالة بلومبرغ،
أمس ،عن مصادر على
دراية باألمر ،أن شركة
االستثمار األميركية
(فيدليتي) ستطلق تداول
البتكوين لعمالئها من
املؤسسات خالل أسابيع
قليلة.
(أرقام)

استقرار الدوالر واليورو
واإلسترليني
استقر سعر صرف
الدوالر األميركي مقابل
الدينار الكويتي يوم
الثالثاء عند مستوى 0.303
دينار في حين استقر
اليورو عند  0.340دينار
مقارنة بأسعار صرف يوم
االثنين الماضي.
وقال بنك الكويت
المركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني
إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.398دينار
في حين انخفض الفرنك
السويسري إلى مستوى
 0.298دينار وظل الين
الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

«التجارة» 15734 :صنفًا
بتخفيضات السلع الرمضانية
قال مدير حماية
المستهلك في وزارة
التجارة والصناعة ،فيصل
األنصاري ،إنه إيمانا بدور
الوزارة في تقديم أفضل
العروض للمستهلك،
فقد تمت الموافقة على
تخفيض  15734صنفا
لشهر رمضان.
َّ
وبين األنصاري ،في
تصريح صحافي ،أن قطاع
الرقابة التجارية وحماية
المستهلك عقد الكثير
من االجتماعات لتيسير
العروض والتنزيالت
التي تتقدم بها الشركات
والجمعيات التعاونية
وتبسيط إجراءاتها
المقدمة للمستهلك.
وأوضح أن  54ما
بين جمعية تعاونية
وأسواق مركزية تمت
الموافقة لتقديم عروضها
الرمضانية على السلع
والمنتجات ،الفتا إلى
أن الهدف من ذلك ،هو أن
ينعم المستهلك؛ المواطن
والمقيم ،بأفضل العروض.

البرميل الكويتي ينخفض
 53سنتًا
انخفض سعر برميل
النفط الكويتي  53سنتا
في تداوالت االثنين ليبلغ
18ر 70دوالرا أميركيا
مقابل 71ر 70دوالرا
للبرميل في تداوالت
الجمعة الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية،
ارتفعت أسعار النفط أمس
االول مع تنامي التوتر بين
الواليات المتحدة وإيران
وتصريحات مستشار األمن
القومي األميركي جون
بولتون بأن بالده سترسل
مجموعة قتالية لناقلة
طائرات وقوة قاذفات إلى
الشرق األوسط لتوجيه
رسالة واضحة إلى طهران.
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أشادت بأداء الموظفين وتقديمهم خدمات متميزة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
يقدم «الوطني» خدماته
للعمالء على مدار الساعة
طوال أيام شهر رمضان
المبارك في العديد من
المواقع ،ومنها مركز خدمة
الوطني الهاتفية ،الذي
األكثر
يقدم خدمات تعد ً
سهولة وسرعة وأمانا لتلبية
جميع احتياجات وخدمات
واستفسارات العمالء.

زار فـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــن اإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني أماكن العمل التي تقدم
خــدمــات ـهــا لـلـعـمــاء ع ـلــى م ــدار
ال ـس ــاع ــة ط ـ ــوال أي ـ ــام األس ـب ــوع
خ ــال شـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك،
ً
ت ـقــديــرا لـمــا يـقــدمــه الـمــوظـفــون
بتلك المواقع من جهود كبيرة
لـ ـت ــوفـ ـي ــر خـ ـ ــدمـ ـ ــات م ـص ــرف ـي ــة
متميزة لعمالء البنك.
وشملت الزيارة مركز الخدمة
ال ـه ــات ـف ـي ــة ،وف ــرع ــي ال ـب ـن ــك فــي
مبنى الركاب  T4ومبنى الركاب
 T1بمطار الكويت الدولي.
وتــأتــي الــزيــارة فــي أول أيــام
شهر رمضان المبارك في إطار
حــرص اإلدارة التنفيذية على
ت ـقــديــر ج ـه ــود مــوظ ـفــي الـبـنــك
فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـم ــواق ــع وت ـق ــدي ــم
الدعم الالزم لهم ،واالطالع على
سير العمل ،والتأكد من تقديم
خدمات مصرفية مميزة لعمالء
الوطني.
وضم فريق اإلدارة التنفيذية
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الوطني– الكويت صالح الفليج،
ونائب الرئيس التنفيذي لبنك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي– ال ـك ــوي ــت

سليمان المرزوق ،والمدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـح ـمــد ال ـع ـث ـمــان،
والمدير العام لمجموعة الموارد
البشرية عماد العبالني.
وأثنى فريق اإلدارة التنفيذية
خالل زيارته على أداء الموظفين
وحــرص ـهــم ع ـلــى ت ـقــديــم خــدمــة
متميزة تسهم في إثراء التجربة
المصرفية التي يحرص البنك
على تقديمها إلى عمالئه.
ويـ ـق ــدم «ال ــوطـ ـن ــي» خــدمــاتــه
للعمالء على مدار الساعة طوال
أيــام شهر رمضان المبارك في
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــواق ــع ،ومـنـهــا
مركز خدمة الوطني الهاتفية،
الــذي يقدم خدمات تعد األكثر
ً
سهولة وسرعة وأمــانــا لتلبية
ج ـم ـيــع اح ـت ـي ــاج ــات وخ ــدم ــات
واستفسارات العمالء.
ويقوم فريق عمل متخصص
في البنك بالرد على اتصاالت
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـخ ــدم ــة
ال ـهــات ـف ـيــة ،وي ــوف ــر ل ـهــم أفـضــل
تـ ـج ــرب ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة م ـ ــن خ ــال
مساعدتهم على إجــراء العديد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ب ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــم ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة

صالح الفليج وسليمان المرزوق ومحمد العثمان وعماد العبالني في لقطة جماعية مع فريق عمل مركز خدمة «الوطني» الهاتفية
وب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــار ع ـ ــن ال ـت ـم ــوي ــل
وسداد الفواتير والتحويل بين
الحسابات.
وي ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
الهاتفية في البنك خدمات دعم
أخـ ــرى أي ـضــا تـتـعـلــق بــاإلبــاغ
عـ ــن الـ ـبـ ـط ــاق ــات الـ ـمـ ـفـ ـق ــودة أو
المسروقة ،إضافة إلــى الكثير
من الخدمات المصرفية لضمان

«بيتك» :تركيا رابع دولة تشملها خدمة
«تمويل السيارات واالستالم بالخارج»
ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـم ـن ـت ـج ــات ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة فــي
بيت التمويل الكويتي (بيتك)
محمد غندور إنــه تمت إضافة
تركيا الــى الــدول التي تشملها
خدمة «ادفع في الكويت واستلم
الـسـيــارة فــي ال ـخــارج» لتصبح
الخدمة مقدمة حاليا في  4دول،
هــي مـصــر واالردن وال ــوالي ــات
المتحدة وتركيا.
وأكد غندور أن هذه الخطوة
جـ ـ ـ ـ ــاءت تـ ـلـ ـبـ ـي ــة الحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ش ــرائ ــح م ـت ـعــددة م ــن ال ـع ـمــاء،
ومواكبة لنمو حجم التعامالت
مــع الـســوق الـتــركــي الـتــي تعبر
عـ ــن ت ــوج ــه أع ـ ـ ـ ــداد كـ ـبـ ـي ــرة مــن
الـكــويـتـيـيــن والـمـقـيـمـيــن نحو
اقامة انشطة تجارية وعقارية
واإلقامة لفترة طويلة في تركيا.
وأضاف أن الخدمة تستهدف
رض ــا ال ـع ـم ــاء ،وت ــوف ــر الـكـثـيــر
مــن الـجـهــد وال ــوق ــت ،وتمكنهم
م ـ ــن اقـ ـتـ ـن ــاء الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ال ـت ــي
تناسبهم ،سواء كانت جديدة أو

مستعملة ،واستالمها في تركيا
او اي من الدول الثالث االخرى،
بالتعاون مع موردين معتمدين
فــي الـكــويــت ،وب ـشــروط ميسرة
ومزايا تمويلية مناسبة.
وأوضــح ان الخدمة متوفرة
لعمالء «بـيـتــك» مــن الكويتيين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ل ـت ـس ـه ـيــل اق ـت ـنــاء
ال ـس ـيــارات الـتــي يــرغـبــون فيها
باستالمها مباشرة في الــدول
الـمــذكــورة ،بينما يـقــوم بسداد
أقساطها من خــال «بيتك» في
الكويت.
وب ـ ـيـ ــن أن ت ـل ـب ـي ــة ت ـط ـل ـعــات
العمالء وتقديم حلول تمويلية
سهلة هــي دائ ـمــا مــن أولــويــات
«ب ـي ـت ــك» ،وت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــة في
تركيا جاء بعد نجاح التجربة
في الدول الثالث األخرى خاصة
من الطلبة الكويتيين بالخارج
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ومصر
واألردن ،فــي خـطــوة تستهدف
التيسير على ا لـعـمــاء بعد أن
ل ـم ــس «ب ـي ـت ــك» اح ـت ـي ــاج ــا ل ــدى

فئات كثيرة لهذه الخدمة التي
ت ــؤك ــد دور «ب ـي ـت ــك» ف ــي س ــوق
تـمــويــل الـمـسـتـهـلــك ،بــالـتـعــاون
مع شركائه ومورديه في السوق
المحلي.
واضـ ــاف غ ـنــدور ان الـخــدمــة
ت ـش ـم ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـج ــدي ــدة
والمستعملة ،و تـتــم بالتعاون
مع موردين معتمدين في الدول
االربــع ،ومــن المزايا التمويلية
الـ ـمـ ـق ــدم ــة عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
ت ـمــويــل ح ـتــى  25الـ ــف دي ـن ــار،
مــع إمكانية تأجيل استحقاق
ال ـق ـســط االول خـ ــال  6اش ـهــر،
وفترة سداد حتى  5سنوات مع
نسب أرباح تنافسية.
وشدد على أن الخدمة تؤكد
األه ـم ـيــة ال ـتــي يــولـيـهــا «بـيـتــك»
لخدمة عمالئه بأفضل وايسر
السبل ،وحرصه على أن يكون
معهم اينما كانوا ،بالنظر الى
اه ـم ـي ــة الـ ـسـ ـي ــارة ودورهـ ـ ـ ــا فــي
الحياة العصرية.
وأف ــاد بــأن متطلبات إنـجــاز

«األهلي» يرعى حفل تكريم الطلبة
المتميزين في مدرسة الرجاء للبنين

المعاملة ال تختلف عن إنجاز
أي م ـعــام ـلــة ش ـ ــراء سـ ـي ــارة من
داخل الكويت ،مبينا أن الخدمة
تسهل على العميل شراء سيارة
واستالمها في الخارج ،والسداد
بــاألق ـســاط فــي الـكــويــت بأيسر
الشروط ،وفق ضوابط التمويل
االستهالكي ،وشروط ائتمانية
يتميز بها «بيتك».

«المتحد» يطلق خدمة طلب فتح الحساب
ً
إلكترونيا للعمالء الجدد
أع ـلــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد
طــرح خــدمــة طلب فتح الحساب
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـجـ ــدد،
واالنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ع ـم ــاء الـبـنــك
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــح حـ ـس ــاب
الـ ـحـ ـص ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي وح ـس ــاب
آفاق ،وتتماشى هذه الخدمة مع
استراتيجية البنك نحو التحول
الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،ت ـل ـب ـي ــة الح ـت ـي ــاج ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة مــن خــال
قنوات جديدة سهلة ومرنة.
وبــإطــاق هــذه الـخــدمــة يمكن
ل ـع ـمــاء ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـمـتـحــد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدد أن ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــوا ب ـط ـل ــب
لـفـتــح ال ـح ـســابــات ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني للبنك ،أو عن طريق
النقر على الــرابــط الموجود في
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن ال ـق ـنــوات
الرقمية للبنك ،واختيار الوقت
والـ ـف ــرع ال ـم ـنــاســب ل ـهــم إلك ـمــال
عـمـلـيــة ف ـتــح ال ـح ـســاب وإصـ ــدار
بـطــاقــة الـسـحــب اآلل ــي دون وقــت
انتظار إضافي.

هدى المدني

رانجان سن

بهذه المناسبة ،قالت المديرة
العامة للتحول الرقمي والخدمات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـب ــدي ـل ــة بــالـبـنــك
األهلي المتحد هدى المدني« :إن
هذه الخطوة اإليجابية سيتبعها
العديد من الخدمات المصرفية
الــرقـمـيــة فــي إط ــار استراتيجية
البنك القائمة على تبني أحدث
االبتكارات التكنولوجية في هذا

الـمـجــال ،بما يــواكــب المتغيرات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـف ــرض ـه ــا
العصر الــرقـمــي ،وتحقيق أعلى
مـسـتــويــات الــرضــا لـلـعـمــاء ،من
خالل جعل الخدمات المصرفية
أكثر سرعة وانسيابية وسهولة،
وبما ينعكس إيجابا على إثراء
وتنويع الخدمات واالرتقاء بها
بأسلوب ومنهجية غير مسبوقة،

« »KIBيجدد العهد بإطالق مبادرة
«الماچلة» الرمضانية السنوية

الكويتي الذين تقدموا بالتهنئة والتبريكات للطلبة
على إنجازاتهم المتميزة خالل العام الدراسي ،كما
أش ــادوا بــدور مــدرســة الــرجــاء التي توفر مهارات
تعليم متطورة للطالب ذوي اإلعاقات الحركية.
ويلتزم البنك األ هـلــي الكويتي بتكريس مبدأ
تكافؤ الـفــرص للطلبة لــأفــراد ذوي االحتياجات
الـخــاصــة وخـلــق انـطـبــاع إيـجــابــي عــن ه ــذه الفئة
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االن ــدم ــاج بـشـكــل طـبـيـعــي في
المجتمع.

ك ـع ــادت ــه ال ـس ـن ــوي ــة ف ــي شـهــر
رم ـض ــان م ــن ك ــل عـ ــام ،ج ــدد بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ( )KIBإطــاقــه
لـ ـمـ ـب ــادرة «الـ ـم ــاچـ ـل ــة» ال ـخ ـيــريــة
السنوية ،التي تهدف إلى تغطية
احـتـيــاجــات األس ــر المتعففة في
ال ـكــويــت م ــن ال ـم ــؤون ــة الـغــذائـيــة
الرمضانية خالل الشهر الفضيل.
وتضمنت صناديق «الماچلة»
م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـم ــواد
الغذائية واألص ـنــاف التموينية
األساسية التي تحتاجها األسر
خــال هــذا الشهر المبارك ،حيث
تم توزيعها على أكبر عدد ممكن
من العائالت المحتاجة ،بمشاركة
مجموعة من المتطوعين ومحبي
الخير ،إضافة إلى موظفي البنك
وم ـج ـم ــوع ــة ح ـص ــاد الـتـطــوعـيــة
الذين شاركوا في عملية التعبئة
ا لـتــي تمت بمقر البنك الكويتي
للطعام.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مدير
أول وح ــدة االت ـصــال المؤسسي
ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،نـ ـ ـ ــواف ن ــاجـ ـي ــا ،إن

ال ـخ ـطــابــة ال ـعــامــة وال ـع ــروض
ال ـت ـقــدي ـم ـيــة ،والـ ـت ــي تـمـكـنـهــم
مــن االرت ـقــاء بمستوى أدائهم
ف ـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــم إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
اتصال مهني أعلى للمشاركة
ف ــي س ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـحــديــث
والحلقات النقاشية ،حيث تم
استخدام أحدث التقنيات التي
تمكنهم من التغلب على رهبة
التحدث أمام الناس ،واكتشاف
أقوى طرق اإلقناع والتواصل
الفعال مع الحضور في بيئة
العمل.
ً
وتعليقا على هذا البرنامج
التدريبي ،قال صادق عبدالله،
الـمــديــر ال ـعــام لـقـطــاع ال ـمــوارد

الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة ،إن «الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري»
لـطــالـمــا ق ــام بـتـقــديــم الـبــرامــج
ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـســاهــم في
إكـ ـس ــاب م ــوظ ـف ـي ــه ،بـمـخـتـلــف
درجاتهم الوظيفية ،بالمهارات
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن أداء أ ع ـم ــا ل ـه ــم
بـمـهـنـيــة واحـ ـت ــرافـ ـي ــة عــال ـيــة،
ً
إي ـ ـمـ ــانـ ــا م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك بــأه ـم ـيــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات
اإلب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة لـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــه ،ب ـمــا
ً
ينعكس إيـجــابــا عـلــى أدائـهــم
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي وت ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـهـ ــم مــع
العمالء.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
التدريبي ،تم توزيع الشهادات

موظفو البنك مع إدارة المدرسة والطلبة المتميزين
رعى البنك األهلي الكويتي حفل تخريج وتكريم
طـلـبــة مــدرســة ال ــرج ــاء للبنين للتعليم ال ـخــاص،
الذي أقيم في مبنى المدرسة بمنطقة حولي ،في
 30أبــريــل ،حيث تــم تكريم  53طالبا على أدائـهــم
الــدراســي المتميز ،واالحتفال بتخريج  28طالبا
سـيـنـتـقـلــون إلـ ــى ال ـمــرح ـلــة ال ـتــال ـيــة م ــن حـيــاتـهــم
الدراسية.
حضر الحفل ،الذي ضم العديد من أولياء أمور
الـطـلـبــة وعــائــات ـهــم ،مـمـثـلــون ع ــن ال ـب ـنــك األه ـلــي

محمد غندور

أمن وسرية بيانات العمالء.
ويـتـمـيــز «الــوط ـنــي» بتوفير
خدماته للمسافرين عبر مطار
الكويت الدولي من خالل فرعين
ف ــي مـبـنــى ال ــرك ــاب  T4ومـبـنــى
الــركــاب  T1يقدمان خدماتهما
المصرفية للعمالء عـلــى مــدار
الـســاعــة ط ــوال أي ــام األس ـب ــوع .
كما يوفر فرع مبنى الركاب T4
صــا لــة استقبال تتيح للعمالء

المسافرين االسترخاء إلى حين
إتمام معامالتهم.
وتناسب الخدمات والمزايا
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ف ــرع «ال ــوط ـن ــي»
ف ــي مـبـنــى ال ــرك ــاب  T4مــوقـعــه
في المطار ،حيث يقدم خدمات
عــديــدة ومـتـمـيــزة للمسافرين،
ومنها جهاز الصراف التفاعلي
 ITMوهو الجهاز الثاني الذي
يقدمه البنك للعمالء ،علما أن

جهاز الصراف التفاعلي األول
م ــوج ــود ف ــي مـجـمــع األڤ ـن ـيــوز.
كما يقدم الفرع خدمات تحويل
ال ـع ـم ــات الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ،وسـيـتــم
ً
أيـضــا توفير جهاز سحب آلي
بالعمالت المتعددة في منطقة
السوق الحرة.
وي ـ ـحـ ــرص «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـلــى
تقديم تجربة مصرفية متميزة
واستثنائية لعمالئه على مدار

ال ـســاعــة طـ ــوال أيـ ــام األس ـب ــوع،
ً
وهو ما يمثل انعكاسا لريادة
ال ـب ـنــك ال ــراس ـخ ــة ال ـت ــي يسعى
للحفاظ عليها من خالل تلبية
ج ـم ـي ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء
الـمـصــرفـيــة ،ومــواص ـلــة تقديم
ً
أفضل الخدمات وأكثرها تطورا
ً
وأمانا.
وي ــواص ــل «الــوط ـنــي» تعزيز
م ــوق ـع ــه ال ـ ــري ـ ــادي فـ ــي ال ـس ــوق
ال ـم ـص ــرف ــي م ــن خ ـ ــال شـبـكـتــه
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة األك ـب ــر
عـلــى مـسـتــوى ال ـكــويــت ،والـتــي
تـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروع ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
أج ـه ــزة ال ـس ـحــب اآللـ ــي ون ـقــاط
الـبـيــع .كـمــا يتيح بـنــك الكويت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي لـ ـعـ ـم ــائ ــه ال ـت ـح ـك ــم
بحساباتهم وإدارة شؤونهم
الـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة
ً
ي ــومـ ـي ــا ط ـ ـ ــوال أي ـ ـ ــام األسـ ـب ــوع
مــن خ ــال خــدمــة الــوط ـنــي عبر
اإلنترنت وخدمة الوطني عبر
ال ـم ــوب ــاي ــل ،إلـ ــى ج ــان ــب خــدمــة
الوطني الهاتفية  1801801التي
تلبي استفسارات واحتياجات
الـعـمــاء الـمـصــرفـيــة عـلــى مــدار
الساعة.

مشاركون في مبادرة «الماچلة»
ً
« »KIBيحرص دائما على تنظيم
الفعاليات المجتمعية والمبادرات
اإلنسانية التي تتماشى مع ركائز
برنامجه المجتمعي الذي يسعى
إلى التأثير اإليجابي على أفراد
المجتمع.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف م ــن
م ـبــادرة «الـمــاچـلــة» الــرمـضــانـيــة،
ه ــو م ـس ــاع ــدة األس ـ ــر الـمـتـعـفـفــة

فــي الـشـهــر الـفـضـيــل ،إل ــى جانب
تعزيز مفهوم التكافل االجتماعي،
والمحافظة على القيم اإلنسانية
التي لطالما ُعــرف بها المجتمع
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ش ـهــر
الخير والـعـطــاء ،مشيدا بجهود
الموظفين والمتطوعين الشباب
من مجموعة حصاد التطوعية.
ُي ــذ ك ــر أن « »KIBي ـس ـعــى إ ل ــى

إثـ ـب ــات ق ــدرت ــه ع ـل ــى تـ ــرك تــأثـيــر
إيجابي على المجتمع الكويتي،
وخاصة خالل شهر رمضان ،من
خ ــال ت ـعــزيــزه وتـكـثـيـفــه ل ــدوره
المجتمعي عـبــر تنظيم العديد
من الفعاليات التي تمس مختلف
شرائح المجتمع ،وتحقق المحبة
واأللفة بين أبناء الكويت.

وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى مـ ـك ــان ــة ال ـب ـنــك
المتقدمة والمرتكزة على الجودة
والتطوير واإلبداع التقني».
وذكر رانجان سن المدير العام
ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد:
«ما زلنا نواصل سعينا إلحداث
نقلة نوعية في الخدمات المالية
الـمـقــدمــة عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع
المصرفي ،من خالل العمل على
تقديم العديد من المزايا للعمالء،
وتوفير الــوقــت والجهد عليهم؛
حيث يمكنهم القيام باإلجراءات
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـف ـت ــح ح ـ ـسـ ــاب ج ــدي ــد
ببساطة ويسر ال تتجاوز بضع
دقائق ،وضمن أعلى مستويات
األم ــان والحماية ،حيث سيقوم
ال ـع ـمــاء بـتـعـبـئــة بـيــانــاتـهــم في
الطلب اإللكتروني وحجز الموعد
الـمــائــم لـهــم وأق ــرب ف ــرع لمكان
تواجدهم ،ليقوم البنك من خالل
كــوادره المصرفية المتخصصة
باستقبال العميل والعمل على
إت ـمــام الـمـعــامـلــة ،وه ــو مــا يقدم
لهم تجربة مصرفية ال تضاهى».

«برقان» يعلن
الفائز الجديد
بـ «الثريا للراتب»
أعلن بنك برقان فوز اوتام
كومار ألفرد بسيارة نيسان
بــاتــرول ذات الــدفــع الرباعي
خــال سحب حساب «الثريا
ل ـل ــرات ــب» ال ـش ـه ــري ،وأعـ ــرب
الـفــائــز عــن سـعــادتــه بــالـفــوز
بالسيارة.
وم ـ ــع ال ـس ـح ــب ال ـش ـه ــري،
يحصل العميل على فرصة
لربح سيارة نيسان باترول
ذات الدفع الرباعي كل شهر
ومقابل كــل  10د .ك متوفرة
في الحساب يحصل العميل
على فرصة واحدة.
وأوض ــح البنك أنــه يمكن
فتح حساب «الثريا» للراتب،
بالدينار الكويتي ،أو غيره من
العمالت ،وأنه يمنح صاحبه
العديد مــن الـمـمـ ّـيــزات ،منها
الحصول على قرض أو بطاقة
ائتمانية تناسب احتياجاته،
باإلضافة الى ذلك ،االستفادة
مــن ال ـعــروض والخصومات
على مدار العام.

ً
ً
«التجاري» ينظم برنامجا تدريبيا حول مهارات «اإللقاء والخطابة»
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري
ال ـكــوي ـتــي بــرنــام ـجــا تــدريـبـيــا
حــول الـمـهــارات المتقدمة في
فن الخطابة واإللقاء لموظفيه.
ويأتي ذلك إدراكا من البنك
أن فن اإللقاء والخطابة أصبح
مــن الـمـهــارات األساسية التي
ي ـجــب ع ـلــى مــوظـفـيــه تعلمها
وإتقانها ،للتمكن من تحقيق
األهـ ــداف ال ـمــرجــوة ،ن ـظــرا ألن
الـ ـت ــأثـ ـي ــر فـ ــي اآلخ ـ ــري ـ ــن ي ـب ــدأ
بـ ــال ـ ـقـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
األف ـ ـ ـكـ ـ ــار وإي ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـم ـع ـن ــى
بفاعلية وقوة.
وقـ ـ ـ ــد تـ ـلـ ـق ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون
تــدريـبــا متقدما على مـهــارات

مجموعة من المشاركين في البرنامج
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ق ـبــل
إ لـهــام محفوظ رئيسة الجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ،وص ـ ــادق عـبــدالـلــه،

حـ ـي ــث عـ ـ َّـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون عــن
تـ ـق ــدي ــره ــم لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،وأشـ ـ ـ ـ ــادوا
ب ــالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـت ــي

حصلوا عليها بحضورهم هذا
الـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي ،مثمنين
جهود البنك في إعداد وتنظيم

م ـثــل ه ــذه ال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
التي تساهم في صقل مهاراتهم
وتطوير أدائهم الوظيفي.
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بودي لـ ةديرجلا• 3 :مليارات دوالر حجم
أصول تديرها «غيتهاوس» في أميركا
«خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي لن يكون له أثر على المجموعة»
المجموعة
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي إن ً
لديها استراتيجية تعمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد ،مضيفا أنه ً
«بالفعل قمنا بتطبيق الخطط الموضوعة للفترة الماضية ،وحققنا أداء جيدا
ً
ً
ونموا متواصال على الصعد كافة».
وأوضح بودي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن فلسفة المجموعة االستثمارية في
هو
الواليات المتحدة ترتكز على قطاعين ،أولهما القطاع الصناعي ،واآلخر ً
القطاع السكني المتوسط« ،وقد حققنا العديد من النجاحات فيهما» ،الفتا إلى
ً
أن «غيتهاوس» تدير أصوال لمصلحة عمالئها تتجاوز قيمتها  3مليارات دوالر،
و 50في المئة من إجمالي تلك األصول في القطاع الصناعي بالواليات المتحدة،
سند الشمري

ال نية إلدراج
شركات
المجموعة في
أسواق المال
ً
حاليا

• حدثنا عن أداء المجموعة
خالل الفترة الماضية؟
 ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ع ـ ـ ــة ل ـ ــد يـ ـ ـه ـ ــااس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـل ــى
ت ـن ـف ـيــذهــا وف ـ ــق جـ ـ ــدول زم ـنــي
محدد ،وبالفعل قمنا بتطبيق
ال ـخ ـط ــط ال ـم ــوض ــوع ــة لـلـفـتــرة
الـمــاضـيــة ،وحـقـقـنــا اداء جيدا
ون ـ ـ ـمـ ـ ــوا مـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــا ع ـ ـلـ ــى كــل
الصعد.
و ع ـقــدت المجموعة العديد
م ــن الـ ـش ــراك ــات م ــع مــؤس ـســات
ع ــالـ ـمـ ـي ــة وأط ـ ـل ـ ـقـ ــت ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الـمـنـتـجــات ال ـتــي س ـي ـكــون لها
االثر االيجابي على المجموعة
و عـلــى عمالئها فــي المستقبل
القريب.
• مـ ــا ح ـج ــم األصـ ـ ـ ــول ال ـتــي
ت ـ ــدي ـ ــره ـ ــا "غ ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاوس" ف ــي
الواليات المتحدة؟
ً
 "غـيـتـهــاوس" تــديــر اصــواللـمـصـلـحــة ع ـمــائ ـهــا ت ـت ـجــاوز
قيمتها  3مليارات دوالر،
و 50فــي المئة من

وبالشراكة مع مجموعة «برينان االستثمارية» ،أما النسبة المتبقية فهي
السكني.
القطاع ً
موجهة نحو قطاعات عديدة وأبرزها ً ً
وأكد أن بنك «غيتهاوس» يلعب دورا حيويا وكبيرا في قطاعي
«التأجير» و«السكني» ،إذ إن لديه محافظ تضم ما يقارب  3آالف
منزل ،ومن المتوقع أن ترتفع محفظة المنازل لتصل إلى  6آالف منزل
خالل السنوات الخمس القادمة .كما قامت المجموعة بشراء ما نسبته
 50في المئة من إحدى الشركات إلدارة المنازل ،وسنتجه إلى شراء الحصة
المتبقية من هذه الشركة خالل السنوات المقبلة ...وفيما يلي التفاصيل:
فهد بودي

إجمالي تلك األصول في القطاع
الصناعي بالواليات المتحدة،
وبالشراكة مع مجموعة "برينان
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة" ،امـ ـ ــا ال ـن ـس ـبــة
الـمـتـبـقـيــة ف ـهــي مــوج ـهــة نحو
قطاعات عديدة وابرزها القطاع
السكني.
كما أنشأت الشركة في آخر
 8سنوات ما يقارب  8محافظ
اس ـت ـث ـمــاريــة ،وذلـ ــك بــالـتـعــاون
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة "ب ـ ــريـ ـ ـن ـ ــان" ،تــم
التخارج من  4منها ،وتحتفظ
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـتـ ــان ب ــالـ ـمـ ـح ــاف ــظ
المتبقية ،كما أن هناك دراســة
إلنشاء  3محافظ خالل الفترة
المقبلة.
• لماذا تركز المجموعة في
الواليات المتحدة على القطاع
الصناعي؟
 فـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــة ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــةاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة ترتكز على قطاعين،
األول هو القطاع الصناعي،
أما الثاني فهو القطاع

السكني المتوسط ،وقد حققنا
العديد من النجاحات في هذين
القطاعين.
وخ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة تم
تغيير الـفـلـسـفــة االسـتـثـمــاريــة
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي فــي
الواليات المتحدة ،حيث إنه في
السابق كانت تقوم المجموعة
بشراء المحافظ المكتملة ،أما
األن فتقوم بتطوير المحافظ
والعقارات الصناعية.
وي ــأت ــي ت ــرك ـي ــز ال ـم ـج ـمــوعــة
على القطاع الصناعي ،السباب
ع ــدي ــدة ،م ـن ـهــا ان ال ـع ــال ــم يمر
ب ـ ـثـ ــورة ص ـن ــاع ــة راب ـ ـعـ ــة وه ــي
ث ــورة رقـمـيــة ،إذ ان المبيعات
العالية في عالم التجزئة خلقت
المزيد من الفرص في القطاعات
الصناعية واللوجستية ،إضافة
إلى أن الثقافة لدى المستثمرين
والمستهلكين شهدت تغيرات
ع ــدي ــدة ،إذ اص ـب ــح ال ـط ـلــب عن
ط ــري ــق ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة اكـثــر
سهولة ويلبي االحتياجات.

وتـحــرص "غـيـتـهــاوس" على
اخـتـيــار شــركــاء محترفين في
ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،اذ ان هــذا
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ي ـخ ـت ـل ــف عـ ـ ــن ب ــاق ــي
الـقـطــاعــات الـعـقــاريــة ،ويحتاج
الى مستثمرين مختصين ،وهذا
ما جعلنا نتعاون مع مجموعة
ب ــريـ ـن ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ه ــذا
إضافة الى انها تقوم بالدخول
كمستثمر بنسبة تتجاوز 15
ف ــي ال ـم ـئــة ،وهـ ــذا م ــا يـقـلــل من
المخاطر.
• م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ـ ــن أداء بـ ـن ــك
غ ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاوس فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
المتحدة؟
 ش ـه ــد ب ـن ــك "غ ـي ـت ـه ــاوس"خــال الـفـتــرة الماضية مرحلة
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
ال ـ ــى "الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة" ،اذ اص ـب ـحــت
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات تـ ـت ــم ع ـ ــن ط ــري ــق
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل ال ـحــدي ـثــة،
ً
ً
كـ ـم ــا ط ـ ـ ــرح عـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مــن
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة مــع
ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة االسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة .وقـ ــد

اكـ ـتـ ـس ــب الـ ـبـ ـن ــك س ــريـ ـع ــا ث ـقــة
ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والــراغـبـيــن فــي الـحـصــول على
الـ ـق ــروص الـمـتـعـلـقــة بــالـقـطــاع
العقاري بشكل عام ،كما حازت
ال ـم ـن ـت ـجــات الـ ـت ــي ت ــم طــرحـهــا
الـعــديــد مــن ال ـجــوائــز ،وه ــو ما
عزز مكانة البنك.
ً
ً
ويـلـعــب الـبـنــك دورا حيويا
ً
وكـبـيــرا فــي قطاعي "التأجير"
و"السكني" ،إذ ان لديه محافظ
تـضــم مــا ي ـقــارب  3االف مـنــزل،
ومن المتوقع ان ترتفع محفظة
المنازل لتصل إلى  6آالف منزل
خالل السنوات الخمس القادمة.
كـمــا قــامــت الـمـجـمــوعــة بـشــراء
م ــا ن ـس ـب ـتــه  50ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
احدى الشركات إلدارة المنازل،
وس ـن ـت ـجــه الـ ــى ش ـ ــراء الـحـصــة
المتبقية من هذه الشركة خالل
السنوات المقبلة.
• مـ ـ ــا تـ ــوق ـ ـعـ ــاتـ ــك ل ـل ـق ـط ــاع
الـسـكـنــي ف ــي بــريـطــانـيــا خــال
الفترة المقبلة؟

 الشركة تركز فــي نشاطهاع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـسـ ـكـ ـن ــي فــي
مدينتي مانشستر وليفربول،
وتـ ـشـ ـه ــد الـ ـم ــديـ ـنـ ـت ــان ط ـل ـبــات
عــال ـيــة ع ـلــى ال ـم ـن ــازل يـقــابـلـهــا
انخفاض كبير في العرض ،وفي
ظ ــل وج ـ ــود ط ـلــب مــرت ـفــع على
المنازل ،تشير جميع التوقعات
والتقارير إلى استمرار زخم هذا
القطاع الحيوي.
• هــل خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبي له تأثير على
نشاط المجموعة؟
 تـ ـ ـخ ـ ــروج ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا مــنم ـن ـظــومــة االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
سـيـكــون لــه تــأثـيــر عـلــى بعض
القطاعات وعلى بعض المدن
البريطانية ،فعلى سبيل المثال
يتوقع أن يتأثر قطاع المكاتب
الــواقـعــة فــي لـنــدن ،وذل ــك ألنها
ً
ً
تعتبر مــركــزا مــالـيــا للشركات
االجنبية ،وبالتالي قد تقلص
عمالتها أو أفــرعـهــا ،وسينتج
عن ذلك شواغر.

أم ــا ال ـق ـطــاع الـسـكـنــي ،ال ــذي
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ال ـم ـج ـمــوعــة ،ف ــا ي ـتــوقــع ل ــه أن
يتأثر بـهــذا اإلج ــراء ،وذل ــك ألن
الطلب يفوق بكثير المعروض
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي لــن
ي ـك ــون ه ـن ــاك تــأث ـيــر ع ـلــى أداء
المجموعة.
•ه ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـ ــوجـ ـ ــه لـ ــدى
ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة إلدراج إ حـ ـ ــدى
شركاتها التابعة في البورصات
العالمية أو المحلية؟
ً
 هدف المجموعة حاليا هوتحقيق اع ـلــى م ـعــدالت الـنـمــو،
وم ــوض ــوع االدراج والـتـخــارج
ً
ليس هدفها راهنا ،لكن ال يوجد
مــا يمنع مــن إدراج المجموعة
في األسواق العالمية ،أو إدراج
إحـ ــدى شــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة في
السوق المحلي.

برينان :العقارات الصناعية كانت مستفيدة
من التقدم التكنولوجي بشكل أساسي
أكد رئيس مجموعة برينان االستثمارية مايكل برينان،
لـ «الجريدة» ،إن سوق العقارات الصناعية اليوم في مكان
ً
ً
صحي ج ــدا ،مضيفا إن مـعــدالت اإلشـغــال فــي مستويات
قياسية ،ونمو معدالت اإليجار في مستويات قياسية أيضا.
وذكر برينان أن السبب في ذلك ما حدث من جراء التقدم
التكنولوجي والطلب الذي تحركه التجارة اإللكترونية
على الروبوتات والتشغيل اآللي.
• حدثنا عن مجموعة برينان االستثمارية؟
 هي شركة أميركية وطنية ،ومالك ومشغلالـعـقــارات الصناعية فــي الــواليــات المتحدة،
إذ نملك ما يقارب من  40مليون قدم مربعة.
وينصب تركيزنا على القطاع الصناعي،
وعلى خلق قيمة للمستثمرين لدينا.
• مــا استراتيجية الـشــركــة خ ــال الفترة
المقبلة؟
 تتمثل استراتيجيتنا االستثمارية في مواصلةالبحث عن األساليب التي يمكننا من خاللها إنشاء هامش
أمان وهوامش أرباح لمستثمرينا .نحن نفعل هذا بطريقتين.

مايكل برينان

ونقوم بذلك من خالل التطوير ،إذ ننشئ منتجات من الفئة "أ" في أهم
ً
األسواق بالواليات المتحدة ،وهي محافظ تضم أصوال استراتيجية
للشركات المؤجرة ،بحيث يؤدي ذلك إلى إنشاء تدفق نقدي مرتفع
جدا ،مع فرصة تقدير كبيرة للمستثمرين .ونشعر أنه على مدار الـ
ً
 15عاما القادمة ،ستحدث ثورة صناعية في الواليات المتحدة ،إذ
ستكون الروبوتات والتشغيل اآللي واإلنجاز اإللكتروني والفرص
المتغيرة إلنـشــاء أن ــواع مختلفة مــن المنتجات الصناعية مهمة
لخلق القيمة.
• لماذا تم اختيار مجموعة "غيتهاوس" كشريك" دون غيرها؟
 جاءت المقدمة األولية من خالل صديق ومصرفي استثماريعرفته منذ عدة سنوات .أعتقد أنه من بداية تعريفنا إلى Gatehouse
 ،Capitalوجدنا  Gatehouseمستثمرا ذكيا ،ذا رؤية ودراية باألشياء
الـتــي نحددها فــي الـعـقــارات فــي الــواليــات المتحدة .ولدينا رؤيــة
مشتركة حول أنواع األصول الصناعية التي ننظر إليها ،وبناء على
ذلك نفذنا أول مشروع لنا في عام .2010
• ما التوقعات لمستقبل القطاع العقاري في الواليات المتحدة؟
 بداية ،سوق العقارات الصناعية اليوم في مكان صحي جدا،ومعدالت اإلشغال في مستويات قياسية ،ومعدالت نمو اإليجار

«البيت» و«األمان» :مباشرة إجراءات االندماج
أعـلـنــت شــركــة بـيــت األوراق الـمــالـيــة
"الـ ـبـ ـي ــت" وشـ ــركـ ــة األمـ ـ ـ ــان لــاس ـت ـث ـمــار
"األمان" ،أكبر شركة إدارة أصول مدرجة
تعمل وفــق أحـكــام الشريعة اإلسالمية،
مــواف ـقــة مـجـلــس إدارة الـشــركـتـيــن على
تقرير مستشار االستثمار المستقل وما
توصل إليه من رأي عادل ،في إشارة إلى
بدء عملية الدمج.
وتم تحديد معدل سعر تبادل األسهم
من مستشار االستثمار بواقع  1.4سهم
من أسهم شركة "البيت" مقابل كل سهم
مــن أسهم شركة "األم ــان" ،بحيث تكون

"البيت" هي الشركة الدامجة واألمان هي
الـشــركــة المندمجة ،فــي إط ــار استكمال
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
الشركتان من أجل تكوين كيان رائد في
ً
ً
قطاع الخدمات المالية محليا وإقليميا
ً
وعالميا ،بما يخلق قيمة مضافة أكبر
لمصلحة العمالء والمساهمين.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،س ـت ـب ــدأ "ال ـب ـي ــت"
و"األم ـ ـ ــان" بـ ــاإلجـ ــراءات الـعـمـلـيــة لــدمــج
الشركتين ،بعد الحصول على موافقة
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ومـســاهـمــي
الشركتين.

وبـهــذه المناسبة ،صــرح فهد بــودي
نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة والــرئـيــس
التنفيذي في "البيت" ،أمس ،بأن الدمج
مع األمان سيعيد إلى البيت نشاط إدارة
األصول المحلية واإلقليمية بعد حوالي
خمس عـشــرة سنة مــن فصله فــي كيان
خاص في شركة األمان.
وأضــاف بــودي أن لكل مرحلة زمنية
استراتيجية تناسبها ،والمرحلة اليوم
تتطلب أن تندمج الكيانات لتكون قادرة
عـلــى تــوفـيــر خ ـب ــرات مـتـنــوعــة ف ــي كــافــة
مجاالت االستثمار.

مــن جانبه ،قــال يوسف الغانم نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ف ــي "األم ـ ـ ـ ــان" ،ف ــي ت ـصــريــح م ـم ــاث ــل ،إن
االندماج سيكون بمنزلة الخطوة األولى
من استراتيجية المجموعة للتوسع في
نشاط إدارة األصول ،إذ سنتمكن مباشرة
من زيادة وتنويع المنتجات االستثمارية
التي نقدمها لعمالئنا سواء كانت محلية
أو إقليمية أو دولية.

الدوالر األسترالي يرتفع بعد
استقرار أسعار الفائدة
ص ـعــد ال ـ ـ ــدوالر األسـ ـت ــرال ــي أم ـ ــس ،ب ـعــد أن قـ ــرر الـبـنــك
ال ـم ــرك ــزي إبـ ـق ــاء أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ع ـنــد م ـس ـتــوى قـيــاســي
منخفض ،في حين ظل اليوان تحت ضغط بفعل تهديد
الرئيس األميركي دو نــا لــد ترامب بفرض ر ســوم إضافية
على السلع الصينية.
وصعد األسترالي  0.8في المئة إلى  0.7048دوالر ،بعد
أن أ بـقــى بنك االحتياطي اال سـتــرا لــي سعر السيولة عند
 1.50في المئة ،مبددا التكهنات بأنه قد يعمد إلى تخفيف
السياسة النقدية عقب قراء ة تضخم أضعف من المتوقع.
وتراجع اليوان قليال في األسواق الخارجية إلى 6.7781
يوان للدوالر ،بعد أن المس لفترة وجيزة أدنى مستوياته
في أربعة أشهر عند  6.8218أمس األول.
وتراجع مؤشر الدوالر  0.1في المئة مقابل سلة عمالت
إلى .97.420
وارتفع اليورو  0.1في المئة إلى  1.1215دوالر ،في حين
صعد الجنيه االسترليني  0.2في المئة إلى  1.3124دوالر
آلمال في انفراجة بمحادثات حزبي المحافظين والعمال
بشأن الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي.

في مستويات قياسية أيضا .والسبب في ذلك هو بعض األشياء
ال ـتــي كــانــت صـعـبــة م ــن قـبــل وال ـت ــي جـ ــاءت إل ــى ح ــد كـبـيــر بسبب
التقدم التكنولوجي والطلب الذي تحركه التجارة اإللكترونية على
الــروبــوتــات والتشغيل اآلل ــي ،ومــراكــز الـبـيــانــات ،وصناعة الـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة ...إضــافــة إل ــى تـطــور خـطــوط الـتــوريــد فــي جميع أنـحــاء
الواليات المتحدة.
ومن المؤكد أن العقارات الصناعية كانت مستفيدة من التقدم
التكنولوجي بشكل أساسي ،وهذا اقتران نادر بين األصول الصلبة
والتكنولوجيا التي لم أرها من قبل .المستقبل الذي يمكنني قوله
عن قطاعنا على مدى العشرين ً
عاما القادمة مشرق جدا.
• هل تؤثر أسعار الفائدة على سير نشاط األعمال؟
 ال أعتقد أن أسعار الفائدة طويلة األجل سترتفع بهذه السرعة.سنرى فترة تحمل انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل.
بالرغم من تأثير ارتـفــاع األسـعــار على القيمة العقارية ،لم تظهر
ً
ال ــدراس ــات أن ــه عـنــدمــا تـكــون أس ـعــار ال ـفــائــدة مــرتـفـعــة ج ــدا تتأثر
ً
التقييمات ،وذلك عموما ألن معدالت الفائدة المرتفعة سوف تنطوي
على ارتفاع التضخم وتساعد في تقييم القيمة العقارية ،وهو ما
يعني انه مع توسع االقتصاد ترتفع معدالت اإليجار.
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الشركة عقدت مؤتمر المحللين والمستثمرين لمناقشة نتائج الربع األول
أكد العدساني أن «المباني»
تتطلع إلى إمكانية الشراكة مع
الحكومة في تطوير عدد من
مشاريعها من خالل الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.

نسبة اإلشغال
بالكويت بين
 50و%60
حسب مستوى
الفندق وموقعه
وسعر الغرفة

األڤنيوز-
الخبر اليزال
في مرحلة
الموافقة
على التصميم
ونستعد
لمشروع
في الشارقة
العدساني

عقدت "المباني" المؤتمر األول للمحللين الماليين،
بعد إعــان أربــاح الربع األول لعام  ،2019بحضور
كــل مــن نائب الرئيس التنفيذي طــارق العدساني،
وكبير المديرين الماليين زاهد كاسماني ،والمديرة
التنفيذية لــاتـصــاالت شعاع الـقــاطــي ،التي أدارت
ال ـج ـل ـســة ،ح ـيــث عــرضــت ف ــي بــداي ـت ـهــا ن ــص إخ ــاء
المسؤولية القانونية للشركة ،ثــم انتقل الحديث
لـطــارق الـعــدســانــي ،ال ــذي قــدم عــرضــا عــامــا ولمحة
س ــري ـع ــة ع ــن "ال ـم ـب ــان ــي" وم ـش ــاري ـع ـه ــا الــرئـيـسـيــة
وتوقعاتها.
وقال العدساني "حققت المباني في الربع األول
من  2019صافي ربح يعادل  13.7مليون دينار مقارنة
بالفترة نفسها لعام  ،2018حيث بلغت األرباح 12.17
مليونا ،وهي زيادة تقدر بـ 13في المئة".
وانتقل العدساني للحديث عــن تــوســع الشركة
المحلي واإلقليمي من خالل اتباعها استراتيجية
استثمار في تطوير وإدارة مراكز التسوق في مواقع
مـمـيــزة ،مــع ضـمــان عــائــد استثمار جيد ومستمر،
مشددا على تميز مشاريع الشركة من خالل تطوير
وج ـهــات للتسوق والـتــرفـيــه والـضـيــافــة تـحــت اســم
"األڤنيوز" ،الذي أصبح عالمة تجارية مميزة ،حيث
يتم تنفيذ هــذه التوسعات من خــال االستثمارات
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ،أو ع ـق ــد شـ ــراكـ ــات م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
المستثمرين الخليجيين البارزين.
وت ـن ـت ـهــج ال ـش ــرك ــة س ـيــاســة ت ـنــويــع االس ـت ـث ـمــار
مــن خــال استهداف قطاعات جــديــدة مثل الفنادق
والمشروعات السكنية والطبية ،إضافة إلى تطوير
المشاريع الضخمة ،التي تتناسب مع احتياجات
كل سوق ومنطقة.
وأضاف أنه "رغم وجود بعض التحديات في سوق
التجزئة العالمي ،فإن بعض األسواق تشكل فرصة
استثمارية مشجعة".
أم ـ ــا ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألڤ ـن ـي ــوز –الـ ـك ــوي ــت فــأكــد
العدساني أن تطور المرحلة الرابعة يسير كما هو
مخطط له ،حيث تم افتتاح أكثر من  203متاجر حتى
اآلن ،وهو ما يمثل  66في المئة من إجمالي المتاجر
في المرحلة الرابعة .كما بدأ المقاولون في تحسين
البنية التحتية للمرور ،والتي ستستغرق عامين،
بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل.
وذكـ ــر "ي ـق ــدر م ـع ــدل اإلشـ ـغ ــال لـلـمــرحـلــة األول ــى
والثانية والثالثة  95في المئة ،بينما يقدر معدل
إشغال المرحلة الرابعة  94في المئة ،ويبلغ العدد
اإلجمالي للمتاجر في جميع المراحل  1095متجرا،
ً
منها  1037مستأجرا".
وأضاف العدساني :أن "األڤنيوز  -الكويت يحرص
على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل
توفير متاجر في بعض المناطق فيه ،إضافة إلى
حصول المرحلة الرابعة على جائزة "ميد" لفئتين،
هما :مشروع العام للعقارات التجارية ،ومشروع العام
للسياحة والترفيه".
أمــا فيما يتعلق بمشروع السالمية ،فأفاد بأنه
سيكون أول مشروع متعدد االستخدامات للشركة
خ ــارج األڤ ـن ـيــوز ،وال ــذي سيعكس معايير جــديــدة
للتصميم وال ـخ ـبــرة .وسيخضع مـفـهــوم وج ــدوى
تطوير المشروع البالغة مساحتهما نجو 10.000
متر مربع لدراسة شاملة.
وأكد العدساني أن "المباني" تتطلع إلى إمكانية
الشراكة مع الحكومة في تطوير عدد من مشاريعها
ً
من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،علما
بأنه تم اختيار الشركة ضمن القائمة المختصرة
للمشاركة في المناقصة الخاصة بعدد من المشاريع.
ً
ً
وأضاف أن األڤنيوز-البحرين يشهد نجاحا كبيرا،
مما دفعنا لتحديث تصميم المرحلة الثانية الذي
سيضيف مساحة تأجيرية أكبر إلى الجزء الغربي
من المشروع .ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في
فندق هيلتون غ ــاردن إن ،والمرحلة الثانية خالل
األشهر القليلة المقبلة.
وذكــر أن الفندق سيكون متصال بشكل مباشر
بالمركز التجاري ،وسيضم  210غرف ،ويبلغ معدل
ً
اإلشغال  85في المئة مع  120متجرا ،تم تأجير 103
منها .ومن المعروف أيضا أن األڤنيوز -البحرين قد
حصل على جائزة أفضل تصميم معماري في قطاع
التجزئة ضمن مسابقة العقارات العربية.
أما بالنسبة لمشاريع الشركة بالمملكة العربية
السعودية ،فأوضح العدساني أن األڤنيوز – الرياض
هــو أكبر مشاريع "المباني" ،وسيصبح أحــد أكبر
مراكز التسوق في العالم مع خمسة أبــراج متعددة
األغ ــراض ،مضيفا "لقد تم بالفعل اختيار المقاول
الــرئـيـســي ،وسـيـتــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة فــي المستقبل
القريب .كما تم تأمين  5.1مليارات ريال سعودي من
خالل اتفاقية مبدئية مع  9بنوك خليجية ،وتوقيع
مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع من وزارة
المالية ،لتمويل جزء من المشروع بقيمة  500مليون
ريال سعودي".

منطقة الواحة في األڤنيوز – الرياض

طارق العدساني

وفيما يتعلق باألڤنيوز  -الخبر ،أفاد العدساني
ب ــأن ال ـم ـش ــروع اليـ ـ ــزال ف ــي مــرح ـلــة ال ـمــواف ـقــة على
التصميم ،وسيشمل مـنــاطــق تـجــاريــة وترفيهية،
إضــافــة إل ــى  4أبـ ــراج تـضــم شـقـقــا سـكـنـيــة ،ف ـنــادق،
مـكــاتــب ،مــرافــق طبية ،م ـعــارض ،قــاعــات احتفاالت
وقاعات للمؤتمرات.
وأضاف أن شركة المباني تعتزم إطالق مشروع
آخر في منطقة الخليج العربي ،وهو مشروع الشارقة،
مــن خ ــال شــراكــة اسـتــراتـيـجـيــة مــع هيئة الـشــارقــة
لالستثمار والتطوير (شروق) ،ويقع المشروع على
طريق الشيخ محمد بن زايد على مساحة  65000متر
مربع بمساحة تأجيرية تقدر بــ 58ألــف متر مربع،
وفندق عصري يضم  200غرفة على مساحة أكثر من
 182ألف متر مربع ،واليزال التصميم قيد التطوير.
وحول المرحلة الرابعة من حيث معدل اإلشغال
وافتتاح المتاجر ،وما الذي يؤخر مستأجري هذه
الـمــرحـلــة مــن االنـت ـقــال فــي ض ــوء ال ـفــرق بـيــن معدل
إشـغــال يبلغ  %94ومـعــدل افتتاح المتاجر البالغ
 ،%66قال إن هذا األمر يتوقف على عدة عوامل ،األول
هــو فترة السماح بين توقيع عقد اإليـجــار وبداية
اإليجار ،والثاني نوع العميل ونوع التشغيل لبعض
العالمات التجارية الراقية أو المساحات الكبيرة،
حيث يستغرق تشغيل تلك المساحة وقـتــا أطــول
وكذلك بدء اإليجار.
وأشــار الى ان نوع التشغيل أسهل في الوحدات
األصغر حجما ما لم تكن مخصصة للمطاعم ،كما
قد يستغرق بعض المستأجرين وقتا أطول لتحقيق
التغلغل ،هذان هما السببان الرئيسيان للتغلغل في
متاجرهم.
وبشأن مساهمة وزارة المالية السعودية بقيمة
 500مليون ريال سعودي لمجمع األڤنيوز  -الرياض،
وما إذا كانت المساهمة متعلقة بملكية األسهم ،أكد
العدساني أن مساهمة الوزارة ستكون دينا خالصا،
وأنها تمت وفــق شــروط متفق عليها ،ال عالقة لها
باألسهم.
وعــن ال ـشــروط الحالية للتمويل ،مثل متوسط
معدالت التمويل المرجحة وموعد السداد بالنسبة
لمشروع شركة المباني في السعودية ،ذكر كاسماني
أن تمويل مـشــروع السعودية مبني على الشروط
المواتية للسوق ،وأن مــوعــد ال ـســداد يتماشى مع
التدفق النقدي للمشروع.
وردا على سؤال يتعلق بالفنادق في الكويت من
حيث سعر الغرفة واإلشغال المحتمل وهامش عمل
الفندق ،قال العدساني إن نسبة اإلشغال بالكويت
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  50و %60ح ـســب م ـس ـتــوى الـفـنــدق
وموقعه ،وكذلك األمر بالنسبة لسعر الغرفة.
وتابع" :اننا نؤمن بأننا سنحقق مستوى أعلى
من المتوسط ،آخذين باالعتبار عدد زوار األڤنيوز،
واتصال الفندقين به ،وهما أقرب إلى المطار مقارنة
بالفنادق األخرى ،وأنه يمكننا تحقيق معدل أفضل
وإشغال أفضل مقارنة بما هو متوفر في السوق".
وفيما يخص الفترة التي من المتوقع أن تحقق
بها المرحلة الرابعة التأثير الكامل في اإلي ــرادات،
أوض ـ ــح أن ـه ــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ت ـب ــدأ ب ـهــا ال ـع ـقــود
المستأجرة بالدفع ،والتي بلغت نسبتها  %94أو
عندما يبدأ اإليجار الفعلي.
وأضاف ان هذا أمر تدريجي ،كما يظهر في الربع
تلو اآلخر ،عندما يصل إلى كامل إمكاناته في الربع
األول من عام  ،2020الفتا الى أنه قد يتغير الموعد
قليال ،شهر قبل أو بعد الموعد المحدد ،لكننا نعتقد

األڤنيوز – الرياض أكبر مجمع تجاري في العالم من حيث مساحة البناء اإلجمالية

فنادق المباني
ً
ت ـق ــوم «ال ـم ـب ــان ــي» أي ــض ــا ب ـب ـنــاء ف ـنــادق
متعددة في المنطقة ،حيث سيجاور فندق
هيلتون غاردن إن-الكويت ،والذي سيضم
 400غرفة ،وسيكون متصال باثنتين من
المناطق الجديدة وهما الفوروم وإليكترا،
حيث سيصبح أكبر فندق للعالمة التجارية
في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
كـمــا سـتـقــوم شــركــة هــاف ـلــوك بتجهيز
الـفـنــدق ال ــذي نــأمــل أن يـبــدأ تشغيله في

الربع الثالث أو الرابع من هذا العام .ويبلغ
معدل إنجاز هذا المشروع  85.5في المئة.
كما يقع فندق والدورف أستوريا-الكويت،
والـ ـ ـ ــذي س ـي ـضــم  200غ ــرف ــة ف ــي مـنـطـقــة
«بــري ـس ـت ـيــج» ،وس ـي ـضــم ق ــاع ــة اح ـت ـفــاالت
مـســاحـتـهــا  640م ـت ـ ًـرا مــربـ ًـعــا وخ ـي ــارات
ً
ومسبحا في الهواء
متعددة من المطاعم
الطلق وسبا .ويبلغ معدل إنجاز الفندق
 54في المئة.

أن هذا هو التاريخ المحدد لتحقيق معظم إمكانات
المرحلة ،أو على األقل نسبة  %94المستأجرة حتى
اآلن.
وفيما يتعلق باألڤنيوز  -الرياض ،وتحديدا حول
الموعد المتوقع لتشغيل المركز التجاري ،وما إذا
كان للسوق القدرة على تغطية المساحة التأجيرية،
قال العدساني إنه من المتوقع أن يستغرق المشروع
 4سـنــوات ،حيث من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء
في صيف هذا العام ،ليتم االنتهاء من المشروع في
صيف .2023
وأردف" :أما بالنسبة للقدرة على تغطية المساحة
التأجيرية فإننا نؤمن بناء على تجربتنا في الكويت
بفريق تأجير رائع وإمكانات تأجيرية كبيرة تجعل
من عملية تأجير هذا المجمع أمرا سهال نسبيا ،حيث
تجرى حاليا مباحثات مع اثنين من المستأجرين
الرئيسيين حول كيفية استيعابهم في هذا المركز
التجاري ،لذا فقد بدأت جهود التأجير من اليوم ،حتى
قبل بدء المشروع".

البيانات المالية

الدخل
التشغيلي
للمجموعة
ارتفع %22
ً
تقريبا ليصل
إلى  23مليون
دينار في الربع
األول
كاسماني

فيما يتعلق باألداء المالي ،فقد لفت كبير المديرين
الماليين ،زاهد كاسماني ،إلى أن الدخل التشغيلي
ً
تقريبا،
للمجموعة قــد ارتـفــع بنسبة  22فــي المئة
ليصل إلى  23مليون دينار في الربع األول من عام
 2019مقارنة بالربع األول مــن  ،2018ويــرجــع ذلك
أسـ ً
ـاســا إلــى افتتاح المرحلة الرابعة فــي أوائ ــل عام
.2018
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية للمجمع بنسبة
 26فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بــالــربــع األول مــن عــام ،2018
ويــرجــع ذلــك أســاســا إلــى افـتـتــاح المرحلة الــرابـعــة،
ونظرا الرتفاع أسعار الخدمات في الكويت ،فقد تم
اتخاذ بعض االحتياطات لتغطية بعض القراء ات
المتأخرة .ويرجع االنخفاض الطفيف في الهامش
التشغيلي بشكل أساسي إلــى أن إي ــرادات المرحلة
الرابعة لم تحقق بعد أقصى إمكاناتها .ومن المتوقع
ً
أن يتحسن هذا األمر مستقبل عندما يكتمل تشغيل
المرحلة الرابعة.
وقــد ب ــدأت المرحلة الــرابـعــة تضيف إلــى صافي
الربح ،حيث ارتفع صافي الربح لفترة األشهر الثالثة

منطقة غراند بالزا في التوسعة الجديدة من األفنيوز – الكويت

من ناحية أخرى ،سيضم فندق هيلتون
غ ـ ــاردن إن  -الـبـحــريــن  210غ ــرف وشـقــق
فندقيةً ،مع إطاللة فريدة على البحر .كما
ن ـقــوم أي ــض ــا بـبـنــاء سـكــن لـلـمــوظـفـيــن في
منطقة الفنطاس على مساحة تبلغ 3800
متر مربع ،بتكلفة تصل إلى  8ماليين دينار.

المنتهية فــي  31م ــارس  ،2019بـمـقــدار  1.6مليون
دينار ،لتبلغ  13.8مليون ،مما يمثل زيادة قدرها 13
في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام .2018

تراجع الهوامش
كما بلغ العائد على األصول للفترة الحالية 6.39
في المئة مقارنة مع  6.05بالمئة في عام  .2018بينما
ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى  12.7بالمئة
في عام  ،2019مقارنة بـ  12.5بالمئة في عام ،2018
مما يعكس ربحية أفضل كما هو متوقع من تشغيل
المرحلة الرابعة.
أمـ ــا فـيـمــا ي ـخــص ه ــام ــش ال ــرب ــح ال ـص ــاف ــي ،فقد
انخفض إلى  59.8في المئة ،مقارنة بـ  64.3بالمئة في
عام  ،2018ويرجع ذلك أساسا إلى أن دخل المرحلة
الرابعة لم يحقق بعد طاقته اإلنتاجية بالكامل ،كما
تم احتساب رسوم االستهالك والتمويل بالفعل على
األرباح والخسائر؛ مما أدى إلى تراجع في الهوامش.
ومن المتوقع أن يتحسن هذا الهامش ،حيث تحقق
المرحلة الرابعة إيرادات بأقصى إمكاناتها.
وتحسنت ديون حقوق الملكية إلى  68بالمئة في
الربع األول من عام  2019مقارنة بنسبة  73.1بالمئة
في الربع األول من عام  .2018كما تحسنت نسبة الدين
إلى األصول لتبلغ  34.2بالمئة في الربع األول من عام
 ،2019مقارنة بـ  35.4بالمئة في عام .2018
ارتفع إجمالي األصول والقيمة الدفترية إلى 873
مليون دينار وً 446
فلسا على التوالي في الربع األول
من عام  ،2019مقارنة بـ  816مليونا وً 422
فلسا في
ً
أساسا إلى استمرار اإلنفاق
عام  ،2018ويرجع ذلك
عـلــى إن ـشــاء األصـ ــول وال ـتــوســع وزي ـ ــادة االحـتـفــاظ
باألرباح.
ارتـفــع الـعــائــد على األسـهــم إلــى  13.25فلسا في
الربع األول من عام  2019مقارنة بـ  11.71فلسا في
الربع األول من عام  ،2018وذلك للفترة المنتهية في
 31مارس .2019
كما أص ــدرت المجموعة أخـيــرا تــوزيـعــات نقدية
بقيمة  11.750.050دينارا ،والتي تمثل توزيعات نقدية
بنسبة  12في المئة ،حصلت على موافقة الجهات
الرقابية في  9أبريل  ،2019على أسهم مجانية بنسبة
 6في المئة ،ليبلغ رأس المال  104.254.148دينارا.
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«صناعات الغانم» تنشئ صندوقا لتعليم المتعثرين ماديا
ةديرجلا
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اقتصاد

بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة وجمعية الهالل األحمر
قال الغانم« :يسعدنا التعاون
مع شركائنا في «الهالل
األحمر الكويتي» و«العربية
المفتوحة» ،حيث تجمعنا
معهم عالقة وطيدة ،إضافة
إلى اهتمامنا المشترك بأهمية
العطاء للمجتمع».

َّ
وقـ ـ ـع ـ ــت شـ ــركـ ــة صـ ـن ــاع ــات
ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم مــع
جمعية الهالل األحمر الكويتي
والجامعة العربية المفتوحة،
إلنـشــاء صـنــدوق يتيح فرصا
للشباب مــن األ س ــر المتعففة
الستكمال دراستهم الجامعية،
بهدف توسيع نطاق فرصهم
الوظيفية مستقبال.
ويـ ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق خ ــال
الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي الـ ـح ــال ــي
بتغطية التكاليف الدراسية لـ
ً
 25طالبا وطالبة في "العربية
ً
المفتوحة" تم اختيارهم وفقا
آللية تنافسية تديرها "الهالل
األحمر".
وتم إعالن إنشاء الصندوق
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــدتــه
ال ـج ـه ــات الـ ـث ــاث؛ "ص ـنــاعــات
الغانم" و"العربية المفتوحة"
و"الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر" ،فـ ــي مـقــر
الجامعة بمنطقة العارضية
ف ـ ـ ــي  29أب ـ ـ ــر ي ـ ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
بحضور قتيبة الغانم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة " ص ـ ـنـ ــا عـ ــات
ال ـ ـغـ ــانـ ــم" ،ود .هـ ـ ــال ال ـس ــاي ــر
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة "ال ـهــال
األح ـمــر الـكــويـتــي" ،ود .نايف

المطيري نائب رئيس "العربية
المفتوحة" للشؤون األكاديمية.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ــن إط ـ ــاق
ه ــذا ال ـص ـن ــدوق ،ق ــال ال ـغــانــم:
"يسعدنا التعاون مع شركائنا
فــي (الـهــال األحـمــر الكويتي)
و(الـعــربـيــة الـمـفـتــوحــة) ،حيث
تجمعنا معهم عالقة وطيدة،
إضافة إلى اهتمامنا المشترك
بأهمية العطاء للمجتمع".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف"ُ :يـ ـ ـع ـ ــد ال ـت ـع ـل ـيــم
ً
ً
ً
ً
حقا إنسانيا أصيال  ،وعامال
ً
أساسيا لبناء مستقبل أفضل.
الحصول على تعليم جامعي
ً
هـ ــو ح ـت ـم ــا ف ــرص ــة ل ـل ـش ـبــاب،
لتغيير واقـعـهــم ،ولفتح آفــاق
جديدة أمامهم .نحن على ثقة
أن هــذا الـتـعــاون مــع شركائنا
س ـي ـت ـي ــح ل ـل ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مــن
ال ـص ـنــدوق الـمـجــال الحصول
على و ظــا ئــف تساعدهم على
ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــال الـ ـم ــادي
إلعالة أسرهم بشكل أفضل ،ما
ينعكس بدوره بشكل إيجابي
على المجتمع ككل".
بــدوره ،أعرب د .الساير عن
شكره للدعم المتواصل الذي
تتلقاه الجمعية من "صناعات

الـ ـغ ــان ــم" ،ل ـم ــواص ـل ــة األع ـم ــال
اإلنسانية والخيرية ،السيما
اس ـت ـك ـمــال ال ـط ـل ـبــة دراس ـت ـهــم
الجامعية.
وق ـ ـ ــال إنـ ـ ــه فـ ـخ ــور ب ــال ــدور
المهم الــذي تؤديه "صناعات
الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم" فـ ـ ــي دع ـ ـ ــم مـ ـج ــاالت
اإلغــاثــة واألنـشـطــة اإلنسانية
المختلفة للجمعية ،السيما
التعليم منها.
ولفت الساير إلى أن رعاية
"صـنــاعــات الـغــانــم" للمشروع
التعليمي ال سـتـكـمــال الطلبة
دراسـ ـتـ ـه ــم ال ـج ــام ـع ـي ــة تــؤكــد
أن م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذا ا ل ـ ـب ـ ـلـ ــد
يـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي تـ ـحـ ـسـ ـي ــن فـ ــرص
التعليم لــأجـيــال الـشــابــة في
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،داعـ ـ ـي ـ ــا ال ـق ـطــاع ـيــن
الـ ـخ ــاص وال ـ ـعـ ــام إلـ ــى تـعــزيــز
مساهماتهما في هذا المجال.
وأكد التزام الجمعية بتنمية
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ودعـ ـ ـ ــم ال ـج ـه ــود
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى م ـس ــاع ــدة أب ـنــاء
األس ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة لـمــواصـلــة
تعليمهم وإعطائهم الفرصة
للحصول على حقهم األساسي
في التعليم.
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ل ـ ـ ــه خـ ــال

من اليمين مها البرجس وهالل الساير وقتيبة الغانم ونايف المطيري
ال ـم ــؤت ـم ــر ،قـ ــال د .ال ـم ـط ـيــري:
"ن ـح ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
الـمـفـتــوحــة ن ـبــدي الـكـثـيــر من
االعـ ـت ــزاز وال ـف ـخ ــر ،ف ـضــا عن
عـ ـظـ ـي ــم ال ـ ـش ـ ـكـ ــر واالمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان،

بـ ــدايـ ــة ب ـم ــا ق ــدم ـت ــه ال ـك ــوي ــت؛
قـ ـي ــادة وحـ ـك ــوم ــة ،لـلـجــامـعــة،
وم ــا تـقــدمــه ع ــدد مــن الجهات
األهـلـيــة والـخـيــريــة وأصـحــاب
األيـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،وم ـن ـهــم

ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـف ـ ـضـ ــل وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء
السخي قتيبة الغانم ،وكذلك
جمعية الهالل األحمر ،والعديد
مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات والـ ـمـ ـب ــرات
الـخـيــريــة الـكــويـتـيــة ،وغـيــرهــم

مــن المتبرعين مــن أبـنــاء دول
فروع الجامعة من أهل الخير
والعطاء اإلنساني".

ُ
«زين» تطلق «يا باغي الخير أقبل»  VIVAتفتتح فرعها الجديد بمطار  Ooredooتطلق حملة جديدة
الكويت الدولي في مبنى T4
في رمضان لدعم اإلنترنت اآلمن
للسنة الثالثة
أعلنت شركة زيــن إطــاق حملتها الخيرية
"ي ــا بــاغــي الـخـيــر أق ـبــل" للسنة الـثــالـثــة ضمن
حملتها الرمضانية "زين الشهور" بالتعاون مع
جمعية العون ُ
المباشر ،والتي ستتبرع الشركة
ُ
من خاللها بــ 500فلس مقابل كل فاتورة يتم
سدادها خالل شهر رمضان المبارك هذا العام.
وأف ــادت الـشــركــة فــي بـيــان صحافي بأنها
أط ـل ـق ــت ال ـن ـس ـخــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن هـ ــذه الـحـمـلــة
ً
الخيرية هذا العام تماشيا مع استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية واال س ـتــدا مــة تجاه
ّ
ال ـق ـطــاعــات الـخـيــريــة وت ـحــت مـظــلــة حملتها
الرمضانية السنوية "زين الشهور" التي تزخر
بالبرامج والمبادرات اإلنسانية المختلفة ،وذلك
عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات
ال ـت ــي خ ـص ـصــت ج ـهــدهــا ل ــأع ـم ــال الـخـيــريــة
واإلنـســانـيــة ومنها جمعية الـعــون ُ
المباشر،
وستظل "زين" ملتزمة بتعهداتها التي قطعتها
على نفسها في مجاالت االستدامة والمسؤولية
االجتماعية ،وستعمل جاهدة إلطالق العديد
من المبادرات الخيرية واإلنسانية باعتبارها
كيانا اقتصاديا مؤثرا في الدولة.
ً
ّ
وبينت "زين" أنها ستتبرع هذا العام أيضا
بـمـبـلــغ  500ف ـلــس (ن ـصــف دي ـن ــار) م ـقــابــل كل
فــاتــورة يـتــم ســدادهــا مــن قـبــل عمالئها خــال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ـب ــارك ع ـبــر أي م ــن ق ـنــوات
الــدفــع اإللكترونية أو المباشرة ،التي تشمل
موقعها اإللكتروني وتطبيقها على األجهزة
الذكية وأجهزة الدفع اإللكترونية ونقاط البيع
الـمـبــاشــر وأفــرع ـهــا الــرئـيـسـيــة الـمـنـتـشــرة في
جميع أنحاء الكويت ،وسيتم تخصيص كامل
ريــع الحملة لمصلحة بناء  6قــاعــات دراسية
لمشروع كلية ّالعلوم الصحية– قسم الصحة
البيئية الذي ُتنفذه جمعية العون ُ
المباشر في
ُ
كينيا ،وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضافت الشركة أنها خصصت كامل ريع
حـمـلــة "ي ــا ب ــاغ ــي ال ـخ ـيــر أق ـب ــل" ف ــي ال ـس ـنــوات
الـســابـقــة لمصلحة ج ـهــود اإلغ ــاث ــة واألع ـمــال
اإلنسانية ،حيث تم التبرع بالتعاون مع جمعية
الشيخ عبدالله النوري الخيرية ،وتم توجيهه
لمصلحة بناء مجموعة من اآلبــار االرتــوازيــة
في بعض المناطق النائية في دولتي الصومال
وق ـيــرغ ـيــزس ـتــان ،ب ـهــدف تــوف ـيــر م ـيــاه نظيفة
صالحة للشرب ،لتحسين مستوى معيشة آالف
األسر التي تعاني وتواجه مشقة في الحصول
على الماء.
ّ ً
وأطـلـقــت "زي ــن" مــؤخــرا بــوابــة "زي ــن الخير"
ُ
اإللكترونية ( ،)khair.kw.zain.comالتي تتيح
لجميع عـمــاء الـشــركــة ،مــن ذوي الــدفــع اآلجــل
أو الـ ُـم ـس ـبــق ،ال ـت ـب ــرع ألي ج ـهــة م ــن الـجـهــات
الخيرية المتوفرة عبر الـبــوابــة بــأي مبلغ ما
بين  80-1د.ك ،بحيث يمكن للعميل اختيار
الجهة المطلوبة ،ثــم اخـتـيــار الـمـشــروع الــذي
يرغب في التبرع له ،وتحديد المبلغ المطلوب
عبر خطوات سهلة وبسيطة ،وسيتم بعد ذلك
ً
إضافة مبلغ التبرع تلقائيا إلى فاتورة العميل
ُ
الشهرية أو رصيد الدفع المسبق.

«معرض الكويت الدولي»
احتفلت بالقريش

ً
الرئيس التنفيذي مكرما من قبل مديري اإلدارات بالشركة
أقامت شركة معرض الكويت الدولي
حفل "قــريــش" لموظفي الـشــركــة ،إحياء
لـ ــروح الـتـقــالـيــد والـ ـع ــادات الــرمـضــانـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـت ــوارث ــة وال ـق ـي ــم األس ــري ــة
األصيلة للمجتمع الكويتي.
وت ــأت ــي هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـع ـب ـيــرا عــن
ريادة الشركة في تجسيد هذه المبادئ
المتأصلة فــي ثقافتها ،وا لـقــا ئـمــة على
احترام وتقدير موظفيها على جهودهم
بتقوية أواص ــر العمل بينهم مــن جهة،
والـ ـت ــزام ــا م ـن ـهــا ب ـت ـعــزيــز روح األسـ ــرة
ال ــواح ــدة الـنــابـعــة مــن أهـمـيــة المشاركة
فـ ـي ــه ،انـ ـط ــاق ــا مـ ــن دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي تـنـمـيــة
الشعور بالمسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفين.
ونجحت إدارة الشركة في تنظيم هذا
التقليد الـسـنــوي ،حيث ش ــارك الرئيس
التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي
عبدالرحمن النصار في هذه المناسبة،
بـ ـحـ ـض ــور م ـ ــدي ـ ــري م ـخ ـت ـل ــف اإلدارات
بالشركة ،والذين تبادلوا التهنئة بالشهر

الفضيل مع جميع الموظفين ،حيث تخلل
الـحـفــل ال ــذي اسـتـمـتــع فـيــه الـجـمـيــع من
خــال إضـفــاء أج ــواء وديــة على الفقرات
الترفيهية المسلية ،وتضمن مسابقات
تراثية كويتية وتــوزيــع هــدايــا وجوائز
ّ
قيمة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،ق ــدم فــريــق مــن مــديــري
اإلدارات بالشركة هدية تذكارية تكريما
للرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن
النصار ،مشيدين بجهوده الملموسة في
تشجيع ودعــم موظفي الشركة .بــدوره،
توجه النصار بالشكر والتقدير لجميع
الـعــامـلـيــن بــال ـشــركــة ،إدارة ومــوظـفـيــن،
متمنيا لجميع الموظفين وأسرهم شهرا
كريما مباركا.
يذكر أن شركة معرض الكويت الدولي
تنظم وتنفذ برامج اجتماعية وثقافية
تـســاهــم فــي تـعــزيــز عــاقــات الـعـمــل بين
موظفيها ،ضمن سعيها دوم ــا إلرســاء
عالقات ممتدة وإيجابية بين جميع أفراد
الشركة بمختلف أقسامها.

جانب من االفتتاح
افتتحت شركة االتصاالت الكويتية ،VIVA
فرعها الجديد في مطار الكويت الدولي ،في
مبنى الركاب الجديد  ،T4بحضور الرئيس
التنفيذي لــ VIVAم .مزيد الحربي ،والمدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة إن ـش ــن ك ــوري ــا ل ـخــدمــات
المطارات كوانج سو لي.
وس ـ ـيـ ــوفـ ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ــرع خـ ــدمـ ــة ل ـج ـم ـيــع
المسافرين ،حيث سيتواجد موظفو VIVA
ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ط ـي ـلــة أيـ ـ ــام األسـ ـب ــوع،
لمساعدة العمالء والرد على استفساراتهم.
وفـ ــي هـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قـ ــال ال ـح ــرب ــي إن
" ،VIVAوم ــن خ ــال شـبـكــة فــروع ـهــا ،تـخــدم
شريحة كبيرة من العمالء ،حيث تهدف إلى
توفير الراحة لعمالئها ،وإرضــاء حاجاتهم
ومـتـطـلـبــاتـهــم .اف ـت ـت ــاح ف ــرع ج ــدي ــد بـمـطــار
الـكــويــت الــدولــي فــي مبنى الــركــاب الجديد
 ،T4من شأنه أن يقرب المسافات بين VIVA

وعمالئها ،لتكون قريبة منهم ،حيثما وجدوا،
مــا يسمح لهم بإنهاء معامالتهم بسهولة
ُ
وي ـســر ،والـتـعــرف بشكل دوري عـلــى أحــدث
العروض والخدمات والمنتجات".
وأضـ ـ ــاف" :زيـ ـ ــادة ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء تحتم
عـلـيـنــا ت ـعــزيــز شـبـكــة فــروع ـنــا وتـحــديـثـهــا،
بـمــا ي ـتــاءم مــع ه ــذه ال ــزي ــادة ،لـنـقــدم أفضل
الـخــدمــات والمنتجات وفــق أح ــدث وأفضل
المعايير في عالم االتصاالت لعمالئنا .وإلى
جانب خدمات الفروع ،فإن مركز خدمة عمالء
 VIVAعـلــى رق ــم  102عـلــى أهـبــة االسـتـعــداد
عـلــى م ــدى  24ســاعــة فــي كــل أي ــام األس ـبــوع
وحتى أيــام العطل الرسمية ،لتوفير خدمة
مـمـيــزة لعمالئنا ،مــن خــال فــريــق عـمــل ذي
مهنية عالية".

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة
 O o r e d o oإ طـ ـ ـ ـ ــا ق
حـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا االع ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ال ـم ــرت ـق ـب ــة
بمناسبة شهر رمضان
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام ،ومـ ـ ــن
خ ـ ـ ــال فـ ـي ــدي ــو خ ــاص
ت ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزه بـ ـه ــذه
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،وتـ ــركـ ــز
الحملة على مدى قوة
شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،من
خــال إظهار تأثيرها
اإليجابي أو السلبي
على حياة األفراد.
ويـلـقــي الـفـيــديــو الـخــاص
بالحملة الضوء على التصرفات السلبية
واإليجابية من خالل مشاهد تحث األفراد
عـلــى التفكير بأفعالهم عـنــد ا سـتـخــدام
اإلنترنت ،واالختيار بين اإلساءة ونشر
ال ـكــراه ـيــة وال ـغ ـض ــب ،أو ال ـت ـعــرف على
أصدقاء جدد وإظهار االهتمام باآلخرين
ون ـش ــر ال ـم ـشــاعــر اإلي ـجــاب ـيــة وتـ ــرك أثــر
إيجابي على المجتمع.
وتـ ـت ـمـ ـح ــور ال ـح ـم ـل ــة حـ ـ ــول ال ـت ــأث ـي ــر
الكبير الــذي يمكن الستخدام اإلنترنت
أن يحدثه على حياة األف ــراد ،وتشجيع
المستخدمين على التفكير قبل المشاركة
ع ـبــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،م ـمــا ي ـه ــدف إلـ ــى جعل
ً
الفضاء اإللكتروني مكانا أكثر إيجابية
وآمنا للمجتمع.
وعــن هــذه الحملة اإلعالنية الخاصة
بــال ـش ـهــر ال ـم ـب ــارك ،ق ــال ال ـش ـيــخ سـعــود
آل ثــا نــي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
" ،Ooredooتمتلك شبكة اإلنترنت قدرة

«الكويتية» شاركت في معرض سوق السفر
العربي  2019بدبي
ش ـ ــارك ـ ــت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة فــي معرض
ســوق السفر العربي (الملتقى
 )2019فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ال ـس ــادس ــة
والعشرين ،والذي أقيم في دبي
مــن  28أبــريــل إلــى  1مــايــو ،كما
تأتي مشاركة الخطوط الجوية
الكويتية فــي المعرض تزامنا
مع مرور  65عاما على تأسيس
الشركة ،حيث استعرض فريق
عـمــل "الـكــويـتـيــة" ال ـم ـشــارك في
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ل ـ ـلـ ــزائـ ــريـ ــن ت ــاري ــخ
الـشــركــة وإن ـجــازات ـهــا مـنــذ عــام
 ،1954من خالل جناح تسويقي
ُعـ ــرض ب ــه ل ـم ــرت ــادي الـمـعــرض
ك ــل جــديــد ع ــن ال ـخ ــدم ــات الـتــي
تــوفــرهــا "ال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة"
لعمالئها الكرام ،هذا وكرم فريق
عمل "الكويتية" المشارك مكاتب
ووكـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـف ــر اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
ألدائها المتميز.
وشـهــد الـمـعــرض ،ال ــذي يعد
ال ـ ـح ـ ــدث األض ـ ـخ ـ ــم ف ـ ــي ق ـط ــاع
الـ ـسـ ـف ــر والـ ـسـ ـي ــاح ــة ب ــال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،حـ ـ ـض ـ ــور عـ ـ ـ ــدد مــن
أب ــرز المتخصصين والـخـبــراء
فــي صـنــاعــة الـضـيــافــة والـسـفــر
وال ـس ـي ــاح ــة م ــن ج ـم ـيــع أن ـحــاء
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،لـ ـيـ ـن ــاقـ ـش ــوا الـ ـف ــرص
السياحية التي تقدمها منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وزار القنصل العام للقنصلية
العامة للكويت فــي دبــي ذيــاب
الـ ــرش ـ ـيـ ــدي جـ ـنـ ــاح "الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـكــوي ـت ـيــة" ،وأشـ ـ ــاد بـمـشــاركــة
"ال ـكــوي ـت ـيــة" ف ــي م ـعــرض ســوق
الـسـفــر ال ـعــربــي ،م ــؤك ــدا أهمية
وجــود الناقل الوطني للكويت
فــي ه ــذه الـتـظــاهــرة السياحية

مشاركون في المعرض
األكبر على مستوى المنطقة.
وأشار الرشيدي إلى أن سوق
السفر العربي يعد منصة مهمة
يتعرف من خاللها الــزوار على
م ــا ت ـق ــدم ــه ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران،
وم ـن ـهــا "ال ـخ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة"
مــن خــدمــات سـيــاحـيــة جــديــدة،
خصوصا بعد عملية التحديث
الشاملة التي شهدتها الشركة
في اآلونة األخيرة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،إن م ـشــارك ـت ـهــا فــي
م ـع ــرض س ــوق ال ـس ـفــر الـعــربــي
 2019يـ ــأ تـ ــي ل ـح ــر ص ـه ــا عـلــى
التواجد في مثل هذه الفعالية
ال ـض ـخ ـمــة ،ولــوع ـي ـهــا بــأهـمـيــة
التواجد في مثل هذه المعارض،
وخــاصــة مـعــرض س ــوق السفر
ال ـ ــذي أص ـب ــح ل ــه دور م ـهــم في
استضافة هــذا التجمع الكبير

ألهم شركات السياحة والطيران
في العالم.
وأضـ ــافـ ــت أن وجـ ــودهـ ــا فــي
المعرض فرصة جيدة للبحث
ف ــي ع ـقــد ش ــراك ــات وات ـفــاق ـيــات
جــديــدة مــع ال ـشــركــات األخ ــرى،
واالستفادة والتعرف أيضا على
آخر ما توصل إليه عالم الطيران
والـ ـسـ ـي ــاح ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن نـ ـظ ــام
تــرف ـي ـهــي أو خ ــدم ــات مــري ـحــة،
إضافة إلى االطالع عن كثب على
المشاريع والخطط المستقبلية
الخاصة بعالم الطيران.
كما يتيح المعرض للشركة
ع ــرض خــدمــاتـهــا ،وم ــا وصلت
إليه مــن تطوير فــي أسطولها،
وخـ ـص ــوص ــا خ ــدم ــات ال ــرك ــاب
الجديدة ،من خالل مبنى الركاب
رق ــم  4الـمـخـصــص لــ"الـخـطــوط

الكويتية" ،والذي أعطى أريحية
أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـس ــاب ــق ل ـع ـمــائ ـهــا
ال ـك ــرام ،األم ــر ال ــذي عـكــس دور
ال ـش ــرك ــة ف ــي ت ــرس ـي ــخ مـعــايـيــر
ح ــدي ـث ــة وت ـج ــرب ــة س ـف ــر رائ ـ ــدة
تظل معطياتها الراقية راسخة
في االذهان.
وت ـ ـقـ ــدمـ ــت ب ـ ـجـ ــزيـ ــل ال ـش ـك ــر
وواف ـ ـ ـ ــر االم ـ ـت ـ ـنـ ــان إلـ ـ ــى جـمـيــع
الـقــائـمـيــن عـلــى ال ـم ـعــرض ،لما
ق ـ ــدم ـ ــوه م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود مـ ـب ــذول ــة،
وأب ـ ــدوه م ــن اه ـت ـمــام لـمـشــاركــة
الخطوط الجوية الكويتية في
الـمـعــرض ،وتوفير المتطلبات
الــازمــة لهم ،متمنيا لهم دوام
التوفيق والسداد في المعارض
والفعاليات القادمة.

كبيرة إلبقاء األفراد على تواصل مستمر
وإثراء العالقات بينهم ،لكن مع كل هذه
اإلمـكــانـيــات وال ـم ـيــزات تــأتــي مسؤولية
استخدام كل هذه القدرات بشكل إيجابي
وأخالقي".
وأضـ ــاف الـشـيــخ س ـع ــود" :ي ـعــد شهر
رمضان المبارك وقتا للتفكر والعطاء،
ل ـ ــذا ف ــإن ــه وق ـ ــت م ـث ــال ــي إللـ ـق ــاء ال ـض ــوء
على التأثير الــذي يملكه التواصل عبر
اإلنترنت علينا ،كما يعد فرصة مناسبة
لتغيير تصرفاتنا نحو األفضل".
وتابع" :نأمل من خالل هذه الحملة أن
نشجع الجميع على التحلي بمسؤولية
الحفاظ على اإلنترنت كمكان آمن ومنبر
لـنـشــر اإليـجــابـيــة ،وال ـحــد مــن الـكــراهـيــة
بـيــن المستخدمين .وف ــي الـنـهــايــة ،فــإن
ً
اإلن ـتــرنــت مـثــل ال ـح ـيــاة ت ـمــامــا؛ إذ إنها
تتعلق باالختيارات التي نتخذها على
طول الطريق".

 %16ارتفاع عدد السياح
الكويتيين في سويسرا
نمت أعــداد السياح الكويتيين في سويسرا
بمعدالت ملحوظة ،خالل شهري يناير وفبراير
الماضيين ،بنسبة  16في المئة ،مقارنة بالفترة
ذاتها من العام الماضي ،في حين بلغ إجمالي
الخليجيين الذين زاروا سويسرا العام الماضي
نـحــو  356أل ــف ســائــح ،بــزيــادة  6فــي الـمـئــة عن
 ،2017ووص ــل عــدد الليالي الـتــي قضوها إلى
نحو مليون ليلة بزيادة  3في المئة.
وت ـعــد زي ـ ــارة ســوي ـســرا تـجــربــة رائ ـع ــة خــال
العطلة ،مــع االستمتاع بقيادة سـيــارة تنطلق
بــالـســائــح بـيــن الـجـبــال لمسافة تمتد أكـثــر من
 1600كم عبر  4ثقافات و 5ممرات جبلية ،إلى
ً
ً
جانب المرور على أكثر من  12موقعا مسجال
عـلــى الئ ـحــة ال ـت ــراث الـعــالـمــي لـلـيــونـسـكــو و12
بحيرة مذهلة.
وم ـن ــذ أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة آالف س ـن ــة ،بحسب
التاريخيين ،شق نهر الــرايــن مجراه بنحو 10
مليارات متر مكعب بين الصخور ،ومع الدخول
فــي تفاصيل الـمـنــا ظــر ا لـخــا بــة يمكن للسائح
االستمتاع بأجواء طبيعية رائعة.
ويمكن له أيضا ان يتجول في قلعة تون ،التي
يــرجــع تاريخها للعصور الــوسـطــى فــي مدينة
زاهر نجيان تون ،الى جانب الجولة التي يمكنه
القيام بها في محفل القلعة الكبير.
وت ـع ـت ـبــر م ــدي ـن ــة بـ ـ ــازل ال ـع ــاص ـم ــة الـثـقــافـيــة
لـســويـســرا ،وتـقــع عند المثلث ال ـحــدودي الــذي
يربط سويسرا مع ألمانيا وفرنسا ،ولذلك تعتبر
االك ـثــر قــربــا مــن بــاريــس وفــران ـك ـفــورت حـيــث ال
تتجاوز المسافة  3ساعات بالقطار.
وتحتوي بازل على أكبر المنتزهات الترفيهية
في أوروبا والتي تسمى "بوربا بارك" ،وتستغرق
الرحلة اليها من المدينة ساعة تقريبا.
وتقع قرية غشتاد جنوب غرب سويسرا على
الحدود ،ويعتبر موقعها من المواقع الممتازة
للقيام برحالت قصيرة في يوم واحد إلى مناطق
سياحية ،حيث يمكن للزوار االختيار بين 1000
مناسبة مختلفة او أكثر تم إدراجها على التقويم
السنوي للمناسبات ،إذ يتمتع عدد كبير من هذه
المناسبات بسمعة دولية مثل مهرجان سومي
موزيكو دو غشتاد ومهرجان مينوهين أو دورة
كريدي أغريكول المفتوحة للتنس األرضي في
سويسرا.

ﺳﻴﺮة
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ﻧﻮاﺻﻞ ﻛﺸﻒ أﺳﺮار
ﺗﺄﻟﻘﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر
ﻃﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺮج ﻳﻮﺳﻒ
ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺑﻄﻮﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻘﺐ إﻋﺎدة ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاﻫﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ واﻻﺳﺘﻌﺮاض .اﻟﻔﻨﻴﺔ.

22
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﻼل
ﻣﺪاح ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ،وﻛﺎن
أول ﻣﻄﺮب ﺳﻌﻮدي
ﻳﺴﺠﻞ أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن.
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أﻛﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ ،أن
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣﻤﺪي« ﻳﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺗﻌﺪ ﻧﺒﺾ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺧﻠﻴﺠﻲ.

»ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ« ﺗﺸﻌﻞ »ﺻﺮاع
اﻟﻌﺮوش« ﺑﻘﻬﻮﺗﻬﺎ!
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺻﺮاع اﻟﻌﺮوش" )ﻏﻴﻢ أوف ﺛﺮوﻧﺰ( ﻋﻤﻼ
ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﻮر وﺳﻄﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺣﺪث
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،اﻟﺘﻲ ُﻋﺮﺿﺖ اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺴﺔ
ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻛﻮب ﻣﻦ ﻗﻬﻮة ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ
ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ وﻳﺴﺘﺮوس اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ.
وﺷﻮﻫﺪ اﻟﻜﻮب اﻟﻮرﻗﻲ ﺑﻐﻄﺎﺋﻪ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﺧﻼل
اﺣﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ وﻳﻨﺘﺮﻓﻴﻞ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺟﻮن
ﺳﻨﻮ ودﻳﻨﻴﺮﻳﺲ ﺗﺎرﻏﺎرﻳﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻷﺧﻴﺮ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان "آﺧﺮ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺳﺘﺎرك" )ذا ﻻﺳﺖ
أوف ذا ﺳﺘﺎرﻛﺲ(.
وﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﺑ ـﻴ ــﺮﻧ ــﻲ ﻛــﻮﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﺪ ،وﻫ ـ ــﻲ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺷﺒﻜﺔ "إﺗﺶ ﺑﻲ
أو" ،اﻋﺘﺬارا ﻟﻤﺤﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻮﻟﻔﻴﻠﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ إذاﻋــﺔ "واي إن واي ﺳﻲ"،
ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك" ،ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺻﺪق ذﻟﻚ ،ﻣﺼﻤﻤﻮ اﻟﺪﻳﻜﻮر
واﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻄــﻊ واﻷدوات )اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ( ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﺎزﺣﺔ" :ﻧﺤﻦ آﺳﻔﻮن ،وﻳﺴﺘﺮوس ﻛﺎﻧﺖ أول
ﻣﻜﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻬﻮة ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ".
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎﺧﺮ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺒﻜﺔ "إﺗــﺶ ﺑﻲ أو" إن
"ﻣﺸﺮوب اﻟﻼﺗﻴﻪ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮوب
اﻟﺨﻄﺄ ،دﻳﻨﻴﺮﻳﺲ ﻃﻠﺒﺖ ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎي ﺑﺎﻷﻋﺸﺎب".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أدﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﻮة ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺑﺪﻟﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ،
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺸــﺎﻫــﺪه أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  30ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺷـﺨــﺺ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﺪﻫﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ذﻛ ــﺮ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ":
"ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ،ﻷن دﻳﻨﻴﺮﻳﺲ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮوب
اﻟﺘﻨﻴﻦ" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣﺪث ﻣﺸﺮوب أﺿﻴﻒ
إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺸﺮوب
وردي اﻟ ـﻠــﻮن ﻣــﻦ ﻓــﺎﻛـﻬــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻴــﻦ )دراﻏـ ــﻮن
ﻓﺮوت( وﺣﻠﻴﺐ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ.
وﺗﻌﺮض اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻷ ﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻋﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ "أﻏﻨﻴﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪ واﻟﻨﺎر"
)إﻳ ـ ــﻪ ﺳ ــﻮﻧ ــﺞ أوف آﻳ ــﺲ آﻧ ــﺪ ﻓــﺎﻳــﺮ(
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺟﻮرج آر آر ﻣﺎرﺗﻦ ،ﻓﻲ 19
اﻟﺠﺎري.

ﻛﻮب اﻟﻘﻬﻮة ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﻬﺪ

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺻﺮاع اﻟﻌﺮوش«

ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ

إﻳﻤﻲ ﺷﻮﻣﺮ

ﺟﻴﺠﻲ ﺣﺪﻳﺪ

زﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻴﺠﻲ ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ إﻳﻤﻲ ﺷﻮﻣﺮ ﺗﻀﻊ ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻷول

ﻏﺎﻏﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﺻﻐﺮ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﺪ
أﻃﻠﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻳﺪ ﺻﻐﻴﺮة أﻣﺴﻜﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺈﺻﺒﻌﻬﺎ،
أﺛﻨﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دار أزﻳﺎء "."Marc Jacobs
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ،أن ﻏــﺎﻏــﺎ ﺗــﺄﺧــﺬ ﺧـﻄــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ ﻓــﻲ ارﺗـ ــﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،ﺑﻬﺪف ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺠﻮم.

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي زﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺻــﻮرة ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻴﺠﻲ ﺣﺪﻳﺪ.
وﻛﺘﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻗﺼﻴﺪة
ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان.

وﺿﻌﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ إﻳﻤﻲ ﺷﻮﻣﺮ ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻷول ﻣﻦ
ً
زوﺟﻬﺎ ﻛﺮﻳﺲ ﻓﻴﺸﺮ .وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﻮﻣﺮ ) 37ﻋﺎﻣﺎ( ﻧﺒﺄ وﻻدة ﻃﻔﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ إﻧﺴﺘﻐﺮام ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻮر .وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "دﻳﻠﻲ
ﻣﻴﻞ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن إﻳﻤﻲ ﻧﺸﺮت ﺻﻮرة ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ
وﺗﺤﻤﻞ ﻃﻔﻠﻬﺎ ،وزوﺟﻬﺎ ) 39ﻋﺎﻣﺎ( ﻳﻘﺒﻞ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ.

»اﻟﻌﺼﻔﻮر« و»دﻳﻞ اﻟﺴﻤﻜﺔ« اﻟﻮداع اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺮاﺣﻠﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

ر ﺣـﻠــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة
ﻣ ـﺤ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﻖ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺻـ ـ ـ ــﺮاع ﻣــﻊ
ً
اﻟﻤﺮض ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ  79ﻋﺎﻣﺎ.
وﻛــﺎن اﺧــﺮ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل
ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن ا ﺳ ــﻮان ﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﺣﺪى رﻣﻮز
اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﺷﻬﺮﻫﺎ دور ﺑﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﻌﺼﻔﻮر" ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﺎﻫﻴﻦ
وﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
اﻣـ ـﺘ ــﺪت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪار  5ﻋـ ـﻘ ــﻮد ﻗــﺪﻣــﺖ
ﻣـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ــﻦ

اﻻدوار اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺟـ ـ ــﺎءت ﺷـﻬــﺮﺗـﻬــﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ واﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗﻤﻴﺰت ﻓــﻲ أدوار ﻋــﺪﻳــﺪة ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻊ
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ دور ام اﻟﺒﻄﻞ
ﻓــﻲ "اﻟ ـ ــﻮداع ﻳــﺎ ﺑــﻮﻧــﺎﺑــﺮت" ،ودور أم
ﻳـﺤـﻴــﻲ ﻓ ــﻲ "اﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻴ ــﻪ" ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻧﻴﺴﺔ ﻓﻲ "ﻟﻴﺎﻟﻲ
اﻟﺤﻠﻤﻴﺔ" واﺣﺪة ﻣﻦ اﻫﻢ اﻻدوار اﻟﺘﻲ
ً
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ دراﻣﻴﺎ.
وﺣﺼﻠﺖ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ رﺣﻴﻠﻬﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺳﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن ﻋ ـ ــﺎم  1967ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﻨ ــﻮات

ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ
اﺻـﻐــﺮ ﻣــﻦ ﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟــﻮﺳــﺎم
ﺣﺘﻰ اﻻن.
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﺮﻣﺎ ﻟـ ﻏﺎرﺳﻴﺎ ﻟﻮرﻛﺎ ودور
ﻛــﺎﺳ ـﻨــﺪرا ﻓــﻲ اﻻﺳ ـﻄ ــﻮرة اﻻﻏــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ
اﺟــﺎﻣـﻤـﻨــﻮن ﻣــﻦ اﻫــﻢ اﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ،وﻫﻤﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج
ﻛــﺮم ﻣﻄﺎوع اﻟــﺬي اﻛﺘﺸﻒ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻛـ ـ ــﺎن اﺧ ـ ــﺮ اﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ "دﻳـ ــﻞ
اﻟﺴﻤﻜﺔ" ا ﻟ ــﺬي ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺳﻴﺪة ﻣﺴﻨﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪة.
ﻣﺤﺴﻨﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ

١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

ﺛﻘﺎﻓﺎت

•
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اﻟﻌﻘﺎد وﻣﺤﻔﻮظ ...ﻳﺸﺮﺣﺎن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺼﻮم ﻓﻲ رﻣﻀﺎن!

ُ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻧﺸﺮ اﻷول ﻋﺎم  ١٩٥٥واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪه ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ
ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

ً
ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻷدﺑﺎء ﺑﻌﻴﺪون ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﻷﺟﻮاء
اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻴﻪ
ﺻﻮت رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻷدﺑﺎء ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺼﻮر
ﺧﺎﻃﺊ ،ﻓﺎﻷدﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ...ﻫﻨﺎ ﺗﺰﻳﺢ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻏﺒﺎر اﻟﺴﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ،ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ
اﻟﺼﻮم ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ،ﻛﺘﺒﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد )،(١٩٦٤-١٨٨٩
ُ
وﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ) ،(٢٠٠٦-١٩١١ﻧﺸﺮ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻬﻼل ﻋﺎم  ،١٩٥٥واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ "اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ" .١٩٥٧

اﻟﻌﻘﺎد» :اﻹرادة
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎم«
وأدﻳﺐ »ﻧﻮﺑﻞ«:
اﻟﺼﻴﺎم ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﻪ

ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد رﻣ ـﻀ ــﺎن ،ﻣــﺎﻳــﻮ ﻋــﺎم
 1955ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ "اﻟﻬﻼل" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﻛ ـﺘــﺐ اﻷدﻳـ ـ ــﺐ اﻷﺳـ ــﻮاﻧـ ــﻲ ﻋـﺒــﺎس
ً
اﻟـﻌـﻘــﺎد ﻣـﻘــﺎﻻ ﻋــﻦ ﺷﻬﺮ رﻣـﻀــﺎن،
ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻹﺳ ــﻼم" ،وﻓﻴﻪ ﻳـﻘــﻮل" :أدﺑ ــﻪ أدب
اﻹرادة ،وﺣﻜﻤﺘﻪ ﺣﻜﻤﺔ اﻹرادة،
وﻟﻴﺴﺖ اﻹرادة ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴﻴﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻟ ـﺨ ـﻠ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ،
وﻣﺎ اﻟﺨﻠﻖ إﻻ ﺗﺒﻌﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ...
وﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻹرادة ﻓﺈن زﻣﺎم اﻟﺨﻠﻖ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.
وﻣـ ـﻴ ــﺰة رﻣـ ـﻀ ــﺎن أﻧـ ــﻪ ﻓــﺮﻳـﻀــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣــﻊ ﻓــﺮﺿــﻪ ﻋﻠﻰ أﺣــﺎد
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺘــﺮوﻳــﺾ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم واﺣــﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﻧـﻤــﻂ واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟ ـﻌــﺎدات،
وﻟ ـﻴــﺲ أﺻ ـﻠــﺢ ﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﺎ ﻫــﺬه اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم،
ً
وﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎدات ﺷ ـﻬــﺮا ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ ،ﺗ ـﺘ ــﻼﻗ ــﻰ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻨــﻦ
واﺣ ـ ـ ـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻄـ ـﻌ ــﺎم واﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻈ ــﺔ
واﻟــﺮﻗــﺎد ،وﺑـﻤــﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

اﻟـﺼـﻴــﺎم ﻋـﻠــﻰ اﺧـﺘــﻼف أﻧ ــﻮاع،
وﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺼﻴﺎم ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻻﺟﺘﻨﺎب اﻟﺴﻤﻨﺔ
ً
ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،أو ﺣﺮﺻﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ ،أو ﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﺪة،
أو اﻟﺼﻴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ )اﻻﺣﺘﺠﺎج
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو رأي( ،أو اﻟﺼﻴﺎم
ﻟﻠﺒﺨﻞ واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ،أو ﺻﻴﺎم اﻟﻴﻮﻏﺎ
وﻋﺎدات اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﻴﻦ واﻟﻨﺴﺎك.
إذن ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ز ﻣـ ـ ــﺎ ﻧ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ز ﻣـ ـ ــﺎن
اﻹﻋــﺮاض ﻋﻦ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﺄﻧﻪ ﻋﺎدة
ﻣــﻦ ﻋـ ــﺎدات اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺘــﻲ ﻋﻔﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺪﻫــﺮ ـ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ـ ـ ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻟﻮان اﻟﺼﻴﺎم ،وﻻ
ﺗﻨﻘﺺ ﻓــﻲ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣــﻦ ﻋﺼﺮ ﻗﻂ
ً
ً
اﺳﺘﺤﻖ أن ُﻳﺴﻤﻰ ﻋﺼﺮا ﺻﻴﺎﻣﻴﺎ
ﻛﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ".
وﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺿ ــﻊ آﺧ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻘﺎل ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻘﺎد" :إذن اﻹرادة
ﻫﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎم،
وﻣﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﺂداب
رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻛ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮرة ﻓــﻲ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أدب رﻣﻀﺎن
أن ﻳ ـﻤ ـﻠ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻢ أو ﻳـﺘـﺠـﻬــﻢ
ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻜﺮه ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ
رﺿـ ــﺎه .وﻟ ـﻴــﺲ ﻣــﻦ أدب رﻣـﻀــﺎن
أن ﻳـ ـﻘـ ـﻀ ــﻲ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺎم ﻧ ـ ـﻬ ـ ــﺎره ﻓــﻲ
اﻟ ـﻨــﻮم ﺗــﺎرﻛــﺎ اﻟـﻄـﻌــﺎم ،وﻟـﻴــﺲ ﻣﻦ
أدب رﻣ ـﻀ ــﺎن أن ﻳ ـﻔــﺮط اﻟـﺼــﺎﺋــﻢ
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎم واﻟـﺸــﺮاب ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺲ ﺣ ـﺘــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻹﻣ ـﺴ ــﺎك،
وﻟ ـﻴــﺲ ﻣ ــﻦ أدب رﻣ ـﻀ ــﺎن ﺻـﻴــﺎم
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﻬﻠﻜﺔ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ".
أدﻳﺐ ﻧﻮﺑﻞ
أﻣـ ـ ـ ــﺎ أدﻳـ ـ ـ ـ ــﺐ "ﻧ ـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﻞ" ﻧ ـﺠ ـﻴــﺐ
ﻣ ـﺤ ـﻔ ــﻮظ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺗـ ــﺄﺛـ ــﺮت ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺎﺗــﻪ
ﺑـﺸـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن ﻣـﺜــﻞ "اﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ"،
اﻟـﺘــﻲ ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ذﻛــﺮى
ﻃ ـﻔــﻮﻟ ـﺘــﻪ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻓﻲ
ﺣ ـ ــﺎرة اﻟ ــﻮﻃ ــﺎوﻳ ــﻂ ﻗـ ــﺮب ﻣـﺴـﺠــﺪ
اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ أي
رواﻳ ــﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ رﻣـﻀــﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺚ وﻟﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﻲ ﺣﺎرة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ

ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑـ ــﺎﻷﺟـ ــﻮاء اﻟ ــﺮوﺣ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺮاءة
اﻟـﻜـﺘــﺐ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ،
واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺻــﻼﺗــﻲ اﻟﻌﺼﺮ
واﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺮب ،وﻛـ ــﺎن ﻳ ـﻘ ــﻮل" :ﻗـ ــﺮاءة
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻴﺎم
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة".
ﻣـﺤـﻔــﻮظ اﻟـ ــﺬي اﺗـﻬـﻤــﻪ ﺟـﻬــﻼء
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ،وﺗﻌﺮض ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل
ﻋﺎم  1995ﺑﺴﺒﺐ رواﻳﺘﻪ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻟﻠﺠﺪل "أوﻻد ﺣﺎرﺗﻨﺎ" ،ﻛﺎن ﻛﺘﺐ
ً
ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
أﺑﺮﻳﻞ  1957ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺼﻴﺎم
ﻃ ــﺎﻋ ــﺔ وﻣ ـﺤ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻪ" ،ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﻓـﻴــﻪ

إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ وإدراﻛ ــﻪ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺼﻴﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
"ﻗــﺎﻟــﻮا ﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺼﻴﺎم
إﻧﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻴﺨﺒﺮوا
ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ آﻻم اﻟﺠﻮع ﻓﺘﻨﻌﻄﻒ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻘﺮاء ،وأﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺸﺤﺬ اﻹرادة ،واﻋﺘﻴﺎد
اﻟﺼﺒﺮ ،وأﻧــﻪ ﺳﺒﻴﻞ إﻟــﻰ ﺗﻬﺬﻳﺐ
ﻧـ ــﻮازع اﻟـﻨـﻔــﺲ وﺗـﻄـﻬـﻴــﺮ اﻟـ ــﺮوح،
ﻛــﻞ ﻫ ــﺬا ﺣ ــﻖ ،ﻏـﻴــﺮ أن اﻟـﻤــﺆﻣــﻦ ﻻ
ـﺪاع ﻣﻦ ﻫﺬه
ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎم ﻟـ ٍ
اﻟﺪواﻋﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺔ
ﻟﻠﻪ وﻣﺤﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـﺴـﻌــﺎدة دون ﺗﻌﻠﻴﻞ أو ﺗــﺄوﻳــﻞ،
وﻃــﺎﻋــﺔ اﻟـﻠــﻪ وﻣﺤﺒﺘﻪ ﺗﻘﺘﻀﻴﺎن
واﺟـ ـﺒ ــﺎت روﺣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻌـﻠـﻬــﺎ أﺧ ـﻄــﺮ
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻴﺎم
ﺗﺬﻛﺮة ﻟﻤﻦ ﺷﺎء أن ﻳﻮﺟﻪ ﺿﻤﻴﺮه
ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﻮاﺟـ ـﺒ ــﺎت ﻟـﺘــﺄﻣـﻠـﻬــﺎ
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﺎ ،ﻓﻠﻴﻜﻦ
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻮم ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ ﻓ ــﻲ ﺳـﻠــﻮﻛـﻬــﺎ
ﺣﻴﺎل اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﻟﺪة.
ﻓﺄول ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أو
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة أي ﺷﻲء
أو أي ﺷﺨﺺ ،ﻓــﻼ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ اﻟﻠﻪ
وﻣﺎ ﻗﺪم ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻟﻠﺨﻴﺮ
واﻟﺘﻘﺪم ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ روح
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ً
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـﻌ ـﻠ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻘ ـﻴــﺮ ﺣـ ـﻘ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣ ــﺎل اﻟـﻐـﻨــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟﻔﻘﺮ

وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ وﻋﻮاﻗﺒﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ
ﻳﻮﺳﻊ ﺑﻪ )اﻻﺟﺘﻬﺎد( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮة اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻷﺧـ ـ ــﻮة اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ دون ﺗـﻔــﺮﻗــﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ أﺳ ـ ــﻮد وأﺑـ ـﻴ ــﺾ ،أو أﺻـﻔــﺮ
وأﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ إﻻ ﺑ ـ ــﺎﻹﻳ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ــﻪ
واﻹﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن ،وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻣ ــﺢ
اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺟـ ـﻌ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ــﻼد
اﻹﺳ ـ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﺼــﻮر اﻟـﻤـﻈـﻠـﻤــﺔ
اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ
ً
اﻹﻧﺴﺎن اﺿﻄﻬﺎدا ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ".
وﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼ:
ً
"أﺧﻴﺮا وﻟﻴﺲ آﺧﺮ ،ﻣﺒﺪأ اﻟﺠﻬﺎد
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟـﻤـﺒــﺎدئ ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ وﺳﻌﻪ ﻣــﻦ ﻗﻮة
اﻟـﻘـﻠــﺐ واﻟ ـﻠ ـﺴــﺎن أو اﻟ ـﻴ ــﺪ ،وﻋـﻠــﻰ
ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن
ﻧﺤﺎﺳﺐ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،وأن ﻧﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي
ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻧﻌﺒﺪه".

أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ :اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ُ َ
ﻛﻪ ﻳﻼن ﻣﺤﻤﺪ

ُ
ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻒ ﻳ ـﺘ ـﺠ ـﻠ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮن ﺧ ـﻄــﺎﺑــﻪ ﺑــﺎﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـﺴــﻮﻳــﺪﻳــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺟــﺎﺋــﺰة
"ﻧﻮﺑﻞ" ،إذ ُ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ُﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﻔﺎء واﻟﻮﺣﺪة واﻻﻋﺘﻜﺎف
ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻀﻮء
ً
اﻟﺼﺎرخ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻛﺒﺎرا
ً
ُ
ﻓﻲ أوروﺑــﺎ أﺧﺮﺳﻮا ،ﻣﻠﻤﺤﺎ إﻟﻰ
اﻟﺸﻘﺎء اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ .وﻣــﻦ ﺛـ ﱠـﻢ ﻳـﻘــﻮل ﺑﻜﻠﻤﺎت
ُ
ُ
ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻨﻢ ﻋﻦ إدراك ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻤﺎ
ﱠ
ﱠ
اﻟﻌﺎﻟﻢ "إن ﻛﻞ ﺟﻴﻞ ﻳﺮى أن ﻣﻬﻤﺘﻪ،
ﺑ ـ ــﺪون ﺷـ ــﻚ ،ﻫ ــﻲ أن ﻳ ـﻌ ـﻴــﺪ ﺑ ـﻨـ ﱠـﺎء
ُ
ﻳﻌﻠﻢ رﻏﻢ ﻫﺬا أﻧﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺟﻴﻠﻲ
ﱠ
ﻟﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء .إﻻ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ
ُ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ
رﺑﻤﺎ أﺻﻌﺐ .إﻧﻬﺎ
اﻧﻤﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ".

اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻧﻤﺎ اﺻﻄﻔﺎف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﻮن وزره .أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﱠ
ذﻟــﻚ ﻓــﺈن أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ ﻛﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟ ــﻰ زوﺟ ــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻛــﺎزاﻧـﺘــﺰاﻛــﻲ
ً
ﱠ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄن ﻣﺆﻟﻒ )زورﺑﺎ(
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮف ﻣﺌﺔ ﻣﺮة أﻛﺜﺮ
ﻣ ـﻨــﻪ ،ﺣـﺴــﺐ ﻣــﺎ ذﻛــﺮﺗــﻪ اﻟــﺮواﺋ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ )ﻟـﻄـﻔـﻴــﺔ اﻟــﺪﻟ ـﻴ ـﻤــﻲ( ﻓﻲ
ً
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟــﺮواﺋـﻴـﻴــﻦ اﻟـ ِـﻌـﻈــﺎم .ﻓﻌﻼ
ﱠ
إن اﻗ ـﺘ ـﻨ ــﺎع ﻛ ــﺎﻣ ــﻮ ﺑ ـﻘ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ
واﻻﻧﺤﻴﺎز إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ورﻓﻀﻪ
ﻟﻠﺘﺪﺟﻴﻦ اﻷﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻲ َﻫــﻮ ﻣﺎ
رﺷ ـﺤ ــﻪ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﺴــﻮف ﻛﻞ
اﻟ ـﻌ ـﺼــﻮر ،وﺗ ـﻌ ـ ُ
ـﻮد إﻟ ـﻴــﻪ اﻷﺟ ـﻴــﺎل
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ،ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ
ً
رأى ﻓــﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺒﺜﺎ ،واﻟـﺼــﻮرة
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮأﻳﻪ ﻫﻲ
أﺳـﻄــﻮرة ﺳﻴﺰﻳﻒ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،إذ
ً
أﺻــﺪر ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان أﻋﻴﺪ
ﻃ ـﺒ ـﻌ ــﻪ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ـﺘــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣـﻨـﺸــﻮرات دراﺑ ـﻴــﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻐﺪاد
ُ
ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻋﻦ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﺤـﻴــﺎة وﺧـﻴــﺎر اﻻﻧـﺘـﺤــﺎر،
ورﺗﺎﺑﺔ دورة اﻷﻳﺎم ،وﻟﺤﻈﺔ إدراك
ﱠ
اﻟ ـﻤــﺮء ﻟـﻜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ـ ــﻮر ،ﻏـﻴــﺮ أن
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة،
ﱠ
ﻷن ﻣﺠﺮد اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ

وﺟ ـﻴــﻪ ﻟـﻠـﻌـﻴــﺶ ﻫ ــﻮ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮت .إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ذﻟــﻚ
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻌﺒﺜﻲ ﻋﻨﺪ
ً ﱠ
ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺘﺤﺎر ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻗﺮار
اﻻﻧ ـﺘ ـﺤــﺎر ُ ﻟـﻴــﺲ وﻟ ـﻴــﺪ ﻟـﺤـﻈــﺔ ﺑﻞ
ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﺸ ـﻌــﺶ اﻟـ ـﻔـ ـﻜ ــﺮة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮأس
إﻟـ ــﻰ أن ﺗ ـﻔ ـﻘــﺲ ﻧ ـ ًﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ
ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﺑـﺴـﻴـﻄــﺔ .وﻣ ــﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ
ﱠإﻟﻴﻪ أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﺤﺎر
أﻧ ــﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣــﺎ ورد ذﻛ ــﺮه ﻓﻲ
اﻟ ــﺮواﻳ ــﺎت واﻷﺳ ــﺎﻃ ـﻴ ــﺮ ﻻ ﻳــﻮﺟـ ُـﺪ
ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧﻌﺘﻮا
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة ﺑـ ــﻼ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻰ ﻣـ ـﻔـ ـﻜ ـ ُـﺮ أﻗ ــﺮ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﻪ إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ رﻓ ــﺾ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة.
ﱠ
أزﻳ ــﺪ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا ﻓ ــﺈن ﻛــﺎﻣــﻮ ﻳﻀﻌﻚ
ﱠ
أﻣﺎم ﻣﻔﺎرﻗﺔ ،وﻫﻲ أن ﻟﻜﻞ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻷﻓﻜﺎر ُ
اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﺑﺪاﻳﺎت
ﱠ
ُﻣﻀﺤﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺗــﻮﻟــﺪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺎرع ،وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳﺄﺧﺬ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻼﻣﺠﺪي ﻧﺒﻠﻪ .ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ
أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ
ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻨﺎول
ُ
ﻣﺼﺪر اﻟﻀﺠﺮ ،اﻟــﺬي ﻳﺒﺪأ ﺟﺮاء
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ،
وﻣــﺎ ُﻳــﺰﻳـ ُـﺪ ﻫــﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮاء
ﻫﻮ ﻧﺴﻖ أﻳﺎﻣﻚ ُ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎع
ُ
واﺣـ ــﺪ .وﻳ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻣـﻔـﻬــﻮم اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻟ ــﺪى ﺻــﺎﺣــﺐ )اﻟـ ـﻤ ــﻮت اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ(

ﻣﻊ ً ﱠأن اﻟﺒﻴﺮ ًﻛﺎﻣﻮ ﻋﺎش
رﺣﻞ وﻫﻮ
ﺣﻴﺎة ﻗﺼﻴﺮةً ،
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز  ٤٦ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﱠ
وأدﺑﻴﺔ ﻏﺰﻳﺮة ُﻳ ُ
ﺨﻴﻞ إﻟﻴﻚ أﻧﻪ
ُ
ﻛﺎن ُﻳﻀﺎﻋﻒ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺑﺪاع واﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،
َ
ﻤﻜﻨﻪ
ورﻏﻢ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻔﻜﺮي وﺗ ِ
ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ُاﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺒﺚ،
ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،ﱠ
ُ
وﻻ ﻳـﺠـ ُـﺪ أﻟﺒﻴﺮ ﻛــﺎﻣــﻮ ﻓــﻲ ﻫﺬا
ﻓﺈن
اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻒ ﻏ ـﻀ ــﺎﺿ ــﺔ ،ﺑ ــﻞ ﻳ ــﺆﻳ ــﺪه،
اﻟﻜﺎﺗﺐ
وﻇﻴﻔﺔ
ﱠ
ﺻﺎﺣﺐ )اﻟﻄﺎﻋﻮن( ﺗﻤﻴﺰ
ﻷن دوران اﻷرض ﺣــﻮل اﻟﺸﻤﺲ
ﱠ
ﺑﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،إن ﺻﺢ
ﻳﺮى ﻛﺎﻣﻮ أن دور اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻴﺲ ﻣ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺼ ــﻒ ﺑ ــﺎﻟ ــﻼاﻛـ ـﺘ ــﺮاث.
اﻧﻀﻤﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﻮار ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻓﺒﻨﻈﺮ أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺳﺒﺐ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ً

ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﻣﻮ
اﻟﻔﻜﺮي واﻷدﺑﻲ
اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ
أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

talrefai1@yahoo.com

ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد

َ
اﻟﻘﻤﺔ ﻛﻔﻴﻞ وﺣــﺪه ﺑﺄن ﻳﻤﻸ ﻗﻠﺐ
اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن
ً
ﻧ ـﺘ ـﺼــﻮر ﺳ ـﻴــﺰﻳــﻒ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋﻠﻰ
ُ
ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﺪ ﻗﻮل ﻛﺎﻣﻮ.
أﺳﻄﻮرة ﺳﻴﺰﻳﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﱠ
ـﺮددون أن اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة
ﻣ ــﺎ ﺑ ـ ُـﺮﺣ ــﻮا ﻳ ـ ـ ـ ُ
ﺧـ ـﻄ ــﺄ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ــﻖ ﺗ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ﻫ ــﺬا
اﻟﻌﻨﺎء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻀﻲ دﻋﺎة ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺘﺸﺎؤم أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻒ اﻟﺒﺬخ
واﻟــﺮﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ .ﱠوﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﻠـﻔــﺖ اﻧـﺘـﺒــﺎه
ً
أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ أﻧﻪ ﻟﻢ َﻳﺮ أﺣﺪا ﻳﻤﻮت
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ،ﻓﻐﺎﻟﻴﻠﻮ
ﺗﺨﻠﻰ ﻋــﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ وﻟــﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ
ﱠ
ﺑﺮأﻳﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرك أن ذﻟــﻚ ﻳﻜﻠﻔﻪ
ً
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﺎ.

»اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة«
)(2-2

ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ أﻳ ــﻮا اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،وﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎت أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى،
ُﺗ ﱠ
ﺪرس اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻤﺴﺮح،
ﻛﺘﺪرﻳﺲ أي ﻣــﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﺰﻳﺎء أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت .وﻗﺪ ﺑﺪأ
ﺗــﺪرﻳــﺲ اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷرﺑـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ﺑﻌﺪ
ّ
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻗﻨﺎﻋﺔ ،ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ّ
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺪرﺳﻮن واﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺑﺄن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺠﺪد
وﻋ ـﺼــﺮي ،وﻟ ــﻪ أﺻــﻮﻟــﻪ وﻃ ــﺮق ﺗــﺪرﻳـﺴــﻪ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻟــﻪ ﻣﻨﻬﺞ
ووﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻢ وﻟﻪ ّ
ﻣﺪرس ﻣﺘﺨﺼﺺ ،وﻟﻪ ﻃﺎﻟﺐ/ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻮﻫﻮب
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻒ اﻟﻘﺮاءة واﻻﻃﻼع وﺗﻄﻮﻳﺮ وﻋﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ .وﻫﻮ
ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ،أو ﻗﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻟـﻤــﺎم ﺑﻬﺎ ،وﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺳﺘﺎذ ﻫﻮ
ً
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻛﺎﺗﺐ ﻗﺎص أو رواﺋﻲ أو ﺷﺎﻋﺮ .وأﺧﻴﺮا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ
ﱢ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرس/
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺼﺮ .وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺎ زال ُﻳ ّ
ﺪرس اﻷﺟﻨﺎس
ّ
وأﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﺮواﻳﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي
اﻷدﺑﻴﺔ،
ً
ﺗﻠﻘﻴﻨﻲ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﻣﺎ
ﻋ ــﺎدت ﺗــﻮاﻛــﺐ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻹﺑ ــﺪاع اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻻ ﻋــﺎدت
ﻋﻮن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ٍ
ً
ّ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ؛ ﻓﺈن وﻗﻮﻓﺎ
ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ً
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ أﻣــﺎم ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔCreative-
ُ
 "Writingﻓــﻲ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ وأوروﺑـ ــﺎ واﻟـﻴــﺎﺑــﺎن واﻟـﺼـﻴــﻦ ﻳﻈﻬﺮ أن
ً
ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة وأدوات ﻛﺜﻴﺮة ﻋﺮﻓﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ
ً
ﱢ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ؛ ﻃﺮق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺪرس
َ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
واﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻨﻬﺞ وﻃــﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷدوات
ّ
ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺻﺎرت ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪرس
ّ
ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﻜﺘﺎب
ْ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻮن واﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎج اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻫﻢ ﻣﻦ
ﻳـ ّ
ـﺪرﺳــﻮن ﻣــﺎدة اﻟﻘﺼﺔ ،واﻟــﺮواﺋـﻴــﻮن اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت
رواﺋﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻦ اﻟﺮواﻳﺔ .ﻫﺆﻻء ﻳﺪرﺳﻮن
اﻟﻤﺎدة ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ إﻟــﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ وﺧﺒﺮة وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻦ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻨﺸﺮ .ﺣﺘﻰ إن ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﺜﻴﺮة
ّ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺻﺎرت ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدات ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮراه،
ّ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ ُﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎم "إﻗﺎﻣﺔ اﻟـﻜــﺘــﺎبWriters in-
 ،"residenceوﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻪ
ﺑﻨﺘﺎج إﺑﺪاﻋﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺘﺠﺪد ،ﺑﺄن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي ﺑﺮز ُ
وﻋﺮف ﺑﻪ.
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺪرس ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻻ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻼب إﻻ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ،وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺎب ،اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﻫﻮب
اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻞ أو ﻣﺨﻄﻮط أدﺑﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺮق ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻨﻌﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺟــﺰاء ﻧﻈﺮﻳﺔ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ورﺷﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ
ً
ﱢ
اﻟﻤﺪرس
ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺪﻋﺔ ،وﻳﻘﻮم
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ،ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ أو
ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ .ﻛﻤﺎ أن ورش اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻮارات ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷدﺑﻲ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﺎة.
إن ﻧ ـﻈــﺮة ﻓــﺎﺣـﺼــﺔ ﻟ ـﻄــﺮق ﺗ ــﺪرﻳ ــﺲ اﻵداب ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ رﺗﻢ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﻧﺒﺾ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻋﻦ ﻋﺼﺮ ﺛﻮرة
اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم ،وﻋﺼﺮ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ ،ﻋﺼﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﻮﻧﻴﺔ ،وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﻧـﻬــﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑــﺄدوات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻄﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﻮﻋﻲ ﻋﺼﺮي ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ً
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﺪرس ،ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻛﺎﺗﺒﺎ.
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،وﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ .وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﻮﺟــﺐ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
وﻣﺘﻐﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن ﻋﺎﻟﻢ وﻣﻨﺎﻫﺞ وﻣﻮاد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،إذ
ً
ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻳﻨﻮي اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻋﺠﺰ
ً
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ أن ﺗـﺨـ ّـﺮج ﻛــﺎﺗـﺒــﺎ ،إن ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ
َ
ﻣﺘﻮﻗﺪة ،ورﺻﻴﺪ ﻗﺮاءات ﻛﺒﻴﺮّ ،
وزم وﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻣﻐﺎﻣﺮة
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺼﻪ ﺑﻌﺎﻟﻤﻪ وروﺣﻪ.

إﺻﺪار

َ
»ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻌﻴﺪ اﻟﺠﻨﻮب اﺧﺘﺮاع اﻟﻌﺎﻟﻢ«

ﻏﻼف اﻹﺻﺪار
ُ
ً
ﺑﻌﺪا آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
رؤﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ،واﺧﺘﺒﺎر
وﻇﻴﻔﺔ اﻹدراك.

ﺳﺠﺎﻻت ﻛﺎﻣﻮ
ﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ
أﺳﻄﻮرة ﺳﻴﺰﻳﻒ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋــﻦ ﻣـﺘــﺮﺟــﻢ اﻟـﻜـﺘــﺎب أﻧـﻴــﺲ زﻛــﻲ
ﺣﺴﻦ ﺑﻘﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻲ
ً
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ آدم
َ
ﻳﺘﺴﺎء ل ﻟﻤﺎذا
ﺟﻮﻧﺒﻴﻚ ،ﻓﺎﻷﺧﻴﺮ
ً
ﻧﺤﺐ ﻛــﺎﻣــﻮ؟ وﻳـﺴـ ُ
ُ
ـﺮد ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ
ً
ﺣﻴﺎة ﻫــﺬا اﻟﻔﻨﺎن ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺮأﻳﻪ
ﺣـ ــﻮل ﺿـ ـ ــﺮورة ﻋـ ــﺪم اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ُﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ
ﺧـ ـﻴ ــﺎﻟ ــﻲ .وﻣـ ـ ــﻦ ﺛـ ـ ـ ﱠـﻢ ﻳـ ـﺸـ ـﻴ ـ ُـﺮ إﻟ ــﻰ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﻊ
ﺳﺎرﺗﺮ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ُ
ﻳﻨﺸﺮ ﻛﺎﻣﻮ
راﺣﺖ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻹﻧ ـﺴــﺎن اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮد( اﻟــﺬي
ً ﱠ
أﺛـ ــﺎر ﺳ ـﺨــﻂ ﺳ ــﺎرﺗ ــﺮ ،ﻋ ـﻠ ـ ُﻤــﺎ ﺑ ــﺄن
أﻟـﺒـﻴــﺮ ﻛــﺎﻣــﻮ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺮأ رواﻳ ــﺔ
ً
)اﻟﻐﺜﻴﺎن( ﻳﻤﺪﺣﻬﺎ ﻋ ــﺎدا ﺑﻄﻠﻬﺎ
ً
ﻣ ـﻌ ـﺒ ــﺮا ﻋ ــﻦ أزﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ُـﻤ ـﻌــﺎﺻــﺮة

ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ذﻫـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ .وﻣـ ـ ــﺎ ُﻳ ـﻌ ـﻤــﻖ
اﻟـﺨــﻼف ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻫــﻮ رﻓﺾ
ﻛﺎﻣﻮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﱠ
ﻷن ﻣــﺎ ﻋﻠﻤﻪ ُﺣــﺐ اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ ﻟﻴﺲ
ﻛﺘﺐ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﺑﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي
ذاق ﻣ ــﺮارﺗ ــﻪ وﻫ ــﻮ ﻃ ـﻔ ــﻞ .اﺧ ـﺘــﺎر
ً
ً
ﻛﺎﻣﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻨﺎﻧﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﱠأن
َ
ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺻﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﻔﻜﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ اﻷﻓﻜﺎر،
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ .وﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮم
ﱠ
أن ﻣ ـﻜــﺎﺑــﺪات واﻟ ــﺪﺗ ــﻪ وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺮة ﺑ ـﻌــﺪ رﺣـﻴــﻞ
اﻟﻮاﻟﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻮ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ
ُ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل ،وﻳﺮى اﻻﺑﻦ
ً
َ
اﻟﺒﺆس ُﻣﺸﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺬا
ﻳﺼﻒ ﻛﺎﻣﻮ أﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺒﺰ ،وأي
ً
ﺧﺒﺰ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻠﻔﻆ
اﻷم ﻟﺪى ُﻣﻌﺎدل ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻷوﺳﻊ.
ُ
وﻳﺬﻛﺮ ﻛﺎﻣﻮ ﻓﻲ ﻋﺸﺐ اﻷﻳــﺎم
ﱠ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﺑﻞ إن ﻣﺎ
ُ
ـﻮت.
ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻫــﻮ اﻟـﻌـﻴــﺶ ﻓــﻲ اﻟـﻤـ ﱠ
وﻋ ــﻦ رأﻳـ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺐ ﻳ ـﻘــﻮل إﻧ ــﻪ
ردﻳ ـ ــﻒ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻞ ﻻ ﺗ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺾ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺸﻌﻮرﻳﻦُ .ﻳﺬﻛﺮ أن أﻟﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻮ

ً
ً
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رواﺋﻴﺎ وﻻ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ
ً
أو ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﺿﺎﻓﺔ
ً
إﻟ ــﻰ ﻛــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻇـﻬــﺮ ﻧـﺒــﻮﻏــﻪ أﻳـﻀــﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ ،وﻧـﺸــﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وﺗﻌﻠﻢ
ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼق ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﻣﻮ
اﻟﻔﻜﺮي واﻷدﺑــﻲ ﻗﺪ اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮه
ﻋﻠﻰ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،وﺣﻴﻦ
ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻮاز
ﺳ ـ ــﺎﻏ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ــﺮواﻓـ ـ ــﺪ اﻷﺳ ـ ُـﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
أﻟﺒﻴﺮ ﻛــﺎ ﻣــﻮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻟـ ـﺤـ ـﻈ ــﺔ ﻗ ـ ــﺮاء ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ً ﻟـ ـ ــ)اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن
اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮد( ﻣـﺘــﺰاﻣـﻨــﺔ ﻣــﻊ إدراﻛ ـﻬــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮاغ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﺠـ ُـﻢ ﻋ ــﻦ ﻓ ـﻘــﺪان
اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻤﺎوراﺋﻴﺎت .ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻛﺎﻣﻮ
ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﺐ اﻟﺘﻤﺮد
ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت واﻟﺼﻤﺖ اﻟﺬي
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺪاء اﻟﺒﺸﺮي.

ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑـ ـ ـ ــﺮﺗـ ـ ـ ــﺮان ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ،ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻪ
"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺠﻨﻮب اﺧﺘﺮاع
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ" ،اﻟ ـﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻮﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ د .ﺟـ ــﺎن ﺟ ـ ّـﺒ ــﻮر،
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺑﺪأه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
وﻧﻘﺪه ،ﺑــﺪء ا ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ
زﻣﻦ اﻟﻤﺬﻟﻮﻟﻴﻦ ) (2014وﺣﺘﻰ
وﺣﺪﻧﺎ
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧـﻴــﺮ ﻟــﻢ َﻧـ ُـﻌــﺪ
َ
ﻓـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ــﻢ ) ،(2016و ﺗ ــﻮ ﻟ ــﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ
أﻳﻀﺎ ،واﻟــﺬي أﺷــﺎر ﻓﻴﻪ إﻟــﻰ أن
اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ﻋــﺎﺷــﺖ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ وﻫ ـ ـ ــﻢ ﻫ ـ ــﻮ أﺷ ـﺒ ــﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﻬــﻮس ،ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗ ـﻘــﻮد اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
وﺗـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮه ﺑـ ـﻤـ ـﻔ ــﺮدﻫ ــﺎ ،وأن
اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑﻤﻨﺤﺎﻫﺎ
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ
إﺳـﻘــﺎﻃــﺎ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻷوﺣــﺪ
ﻟ ـﻐــﺮب ﻳـﻤـﺘــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺮون.
وﻳ ـ ـﺤـ ــﺎول اﻟ ـﻤ ــﺆﻟ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﻛـﺘــﺎﺑــﻪ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻹﺑـ ـﻘ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻤــﺎﺳــﻚ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻳـﺴـﻌــﻰ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﺎر اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮب ،وإﺧ ــﺮاﺟ ــﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟــﺬي ُﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﺴـﻤـﻴــﺎت ُﺗـﻠـﺼــﻖ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ "اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ"" ،اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻄ َﺮﻓﻴﺔ" ،وﻏﻴﺮه.
َ
إن ﻓ ـﻜــﺮة ﻫــﺎﻣـﺸـﻴــﺔ اﻟـﺠـﻨــﻮب
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﺣﻴﻦ ﻧﺒﺬل
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟﻰ داﺧﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻔــﺎﻋ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺠ ــﺰء ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻤﺜﻼت

ﻏﻼف إﺻﺪار
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﺠــﺎﻫـﻠـﻬــﺎ ،ﺑ ــﻞ إﻧـﻬــﺎ
ﻻ ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎل اﻟ ـﻔــﺎﻋ ـﻠ ـﻴــﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻻ ﻓﻲ
ﺑﺎل ﺑﺎروﻧﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ.
ِ
وﻧـ ـ ــﺪرك أﺧ ـﻴ ــﺮا أن اﻟـﺠـﻨــﻮب
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ٍ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺎش
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳـﻴــﺎد اﻟـﺸـﻤــﺎل ،ﻧﻤﺎذج
ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﺎﻫ ــﺎ اﻟ ـ ــﺰﻣ ـ ــﻦ .ﻳـﺴـﻌــﻰ
اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟــﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ِ
ﻋــﻦ  3ﻣ ـﺴــﺎﺋــﻞ :أوﻻ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻬﻮﻳﺔ "اﻟﺠﻨﻮب" ،ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ
ﻣــﺎ أن ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪات
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
زﻣﻦ ﺳﺎد ﻓﻴﻪ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﻤﻮدي
ﺑ ـﻴ ــﻦ "اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺎل" و"اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﻮب"،
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ واﺟ ــﻪ ﻧـﻈــﺎم وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ
اﻟﻘﺪﻳﻢ "ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ" ،ذاك اﻟﺠﺰء
اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟ ـﺘ ــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي اﺧ ـ ـﺘـ ــﺎر أن
ﻳﻀﻌﻪ ﻋـﻤــﺪا ﻓــﻲ ﻣــﺮﺗـﺒــﺔ أدﻧــﻰ،
إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎره ،أو ﻣﻦ
ﺧــﻼل وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ أﺷـﻜــﺎل ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

١٩

ﻣﺰاج

•
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ً
دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ :دوري ﻓﻲ »ﻗﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ« أرﻫﻘﻨﻲ ﻧﻔﺴﻴﺎ
ُ»رﺷﺤﺖ ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻟﻜﻦ اﻋﺘﺬرت ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻲ ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻲ«

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

»ﻛﺮﻫﻨﻲ« ﻹﻟﻴﺴﺎ ﺗﻘﺘﺮب
ﻣﻦ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة

ً
ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ردود ﻓﻌﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻗﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ« اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻬﺎ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺘﺤﺪث دﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وﻛﻮاﻟﻴﺴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺨﻮﻟﻲ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

• كيف تم ترشيحك لمسلسل
»ﻗﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ«؟
 ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ اﻟﻤﺨﺮج ﺗﺎﻣﺮﺣـ ـﻤ ــﺰة ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮات
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ا ﻧــﻪ رﺷﺤﻨﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻟ ــﺪور آﺧ ــﺮ ﺑﺨﻼف
دور ﻫﺎﻟﺔ ﻓﻀﻞ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗـ ــﺮأت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺷ ـﻌــﺮت ﺑـﺤـﻤــﺎس
ﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻫ ــﺎﻟ ــﺔ ،وﻫـ ــﺬه اﻟـﻤــﺮة
ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ اﻻوﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺗـ ـﻌ ــﺎون
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﻣﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺳﻮﻳﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
»اﻻب اﻟــﺮوﺣــﻲ« ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻤﺮة اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﺗﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻨﻮن ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺎن ﻟ ـﻬ ــﺎ دور
ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺷـﻴـﺤــﻲ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﻟ ــﺬا ﻛﻨﺖ
ﺣــﺮﻳ ـﺼــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎش ﻣﻌﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ودور ﻫﺎﻟﺔ،
وأﺑﺪﻳﺖ ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ ﻟﻠﺪور
ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻدوار
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗـﻤــﺖ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
ً
ووﺟﺪت ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻲ ﻓﻨﻴﺎ.

ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﻣﻊ ﻣﻴﺮﻓﺖ
أﻣﻴﻦ وﻋﺰت
اﻟﻌﻼﻳﻠﻲ

• ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ا ل ـ ـمـ ــر ي ـ ـضـ ــة
اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت
ً
اﻟﺼﻌﺒﺔ دراﻣـﻴــﺎ ،ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ
ﻣﻌﻬﺎ؟
 اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔﺗ ـ ـ ــﻢ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮ
واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓـﺘــﺮة ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺟﺪا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ
ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻘــﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻻوﻟﻰ
ﻛ ـﻨ ــﺖ ﺣ ــﺮﻳ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎش

ﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮج ﺗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺮ ﺣـ ـﻤ ــﺰة
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ رؤﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ
وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﺼ ــﻞ ﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳﺮﻏﺒﻪ ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻣـ ـ ـ ــﺎ اﻗـ ـ ـ ـ ــﻮم ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﻪ وﻫـ ـ ــﺬه
ً
اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﺧﻼل
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ،ﻷﻧ ـﻨــﻲ رﻛـ ــﺰت ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑـﺸــﺪة ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
• وبالنسبة لطريقة الحركة؟
 ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤــﻦ اﻻﺷ ـﻴ ــﺎءاﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ،
ً
ﻓ ــﺎﻟ ــﺪور ﻛ ـﻜــﻞ ارﻫ ـﻘ ـﻨ ــﻲ ﻧـﻔـﺴـﻴــﺎ
ﺟ ــﺪا ﻷن ﻫــﺎ ﻟــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑ ــﺈﻳ ــﺬاء ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ــﺬه
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺗﻔﺴﺪﻫﺎ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﺳـﺘـﻤـﺘـﻌــﺖ
ﺑﺎﻟﺪور وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ.
• وكيف وجدت ردود الفعل
ﻋﻠﻰ اﻟﺪور؟

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺢ ﻛﺜﻴﺮون
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ؟
 ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻫ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ ﻓــﻲاﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪاﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ،ﻓـ ـ ـﻬ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم
ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻀــﺮ
ً
ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮا ﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ ان ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻫــﺎﻟــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﻮدة ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮاﻗ ـ ـ ــﻊ وﻫ ــﻲ
ﻧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮذج ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ دراﻣﻴﺎ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ.
• م ـ ــاذا ع ــن ال ـم ـنــاف ـســة بين
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ؟
 اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑ ــﺬل اﻗ ـﺼــﻰ ﻣﺎﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻧـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮت ﺑـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدة
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻮم اﻟـﻤ ـﺨـﻀــﺮﻣ ـﻴــﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻔــﺪت ﻣـﻨـﻬــﻢ ،ﻓﻜﻞ
ﻣـﺸـﻬــﺪ ﻣــﻊ اﻻﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟـﻜـﺒــﺎر
ﻣﻴﺮﻓﺖ اﻣﻴﻦ وﻋﺰت اﻟﻌﻼﻳﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻪ ،وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ،وأﻋﺘﺒﺮ
ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ
ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﺿـ ـ ـﺨ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ »ﻗ ـ ـﻴـ ــﺪ
ﻋﺎﺋﻠﻲ«.

 ﺗ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺖ ردود ا ﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﻣــﻦﺑــﺪاﻳــﺔ ﺣـﻠـﻘــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ وﺷـﻌــﺮت
ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﺮه اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﻬﺎ واﻧـﺘـﻘــﺎداﺗـﻬــﻢ ،ﻓﻬﻢ ﺻﺪﻗﻮا
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺟـﻌـﻠـﻨــﻲ
اﺷﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة.

• كيف وجدت موعد عرض
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ؟

• أل ــم تـخـشــي م ــن الـتـعــرض
ﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدات ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ان ﻫ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺗﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻊ

 ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﺧﺎﺻﺔ اناﻟـﻌـﻤــﻞ ﺣـﻠـﻘــﺎﺗــﻪ ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 45
ً
ﺣﻠﻘﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ

إﻟﻴﺴﺎ

دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺤﻠﻘﺎت ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.
• ما سبب غيابك عن السباق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ؟
 اﻧـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻠ ــﺖ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮةاﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺑـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ دوري ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻗﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ أن واﻟــﺪﺗــﻲ ﺗـﻌــﺎﻧــﻲ ﻇــﺮوﻓــﺎ
ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ﺻ ـﻌ ـﺒــﺔ وﻣـ ــﻦ اﻟـﺼـﻌــﺐ
ان اﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﻼج ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻜ ـﺜــﻒ وﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳــﺄﻛــﻮن ﻣﺮاﻓﻘﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج،
ﻟ ــﺬا ﻟ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻊ اﻻرﺗـ ـﺒ ــﺎط ﺑــﺄي
ﻣﺸﺎرﻳﻊ دراﻣﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻨﻲ ﻟﻦ اﻛﻮن ﻣﻮﺟﻮدة
ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

• ب ـعــض ال ـف ـنــان ـيــن يـقــولــون
أﺳ ـﺒ ــﺎﺑ ــﺎ أﺧـ ـ ــﺮى ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑـﻘـﻠــﺔ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ؟
 إذ ﻛ ـ ــﺎن اﻻﻣ ـ ـ ــﺮ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻛـﻨــﺖﺳــﺄﻋـﻠــﻦ اﻧ ـﻨــﻲ ﻟــﻢ اﺗ ـﻠــﻖ ﻋــﺮوﺿــﺎ
ﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﺳﺘﻌﺮض ﻓﻲ رﻣﻀﺎن،
ﻟﻜﻦ اﻻﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ،وﻫﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺤﺖ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﺣﺎل دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ
واﻟﺪﺗﻲ وﻋﺪم رﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ اوﻗﻊ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﻟﻌﻤﻞ
دراﻣـ ــﻲ اﻛ ــﻮن ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ان اﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ،
واﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺄن ﻇﺮوﻓﻲ
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ.

ﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي وﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ وﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺿﻴﻮف ﺷﺮف ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﻮم ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﻳﺤﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ
أدوار وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﻀﻴﻮف
ﺷﺮف ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ.

ﻳﻘﺘﺮب ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ »ﻛﺮﻫﻨﻲ« ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ إﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة ﻓــﻲ أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ أﺳ ـﺒ ــﻮع ،ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻨــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
»ﻳﻮﺗﻴﻮب« ،و»ﻛﺮﻫﻨﻲ« إﺣﺪى أﻏﻨﻴﺎت أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ »إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ
ﺑﺤﺒﻮﻧﻲ«.
وﺗﻌﺪ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮرﻫﺎ إﻟﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻌﺪ »إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﺤﺒﻮﻧﻲ« ،اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ
إﻟﻴﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﺳﻢ اﻷﻏﻨﻴﺔ،
ً
ً
وﺣﻘﻖ اﻟﻜﻠﻴﺐ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن وﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
وﻃﺮﺣﺖ إﻟﻴﺴﺎ ،اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ »إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ
ﺑﻴﺤﺒﻮﻧﻲ« اﻟﺬي ﺿﻢ  16أﻏﻨﻴﺔ ﻫﻲ »إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﺑﻴﺤﺒﻮﻧﻲ«،
»ﻛﺮﻫﻨﻲ«» ،ﻣﻔﻴﺶ أﺳﺒﺎب«» ،ﻧﻔﺴﻲ أﻗﻮﻟﻪ«» ،أﻧﺎ وﺣﻴﺪة«» ،ﻟﺴﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻼم«» ،ﺣﻜﺎﻳﺎت«» ،ﺑﻴﻦ ﻗﻠﺒﻲ وﻗﻠﺒﻚ«» ،ﻣﺮﻳﻀﺔ اﻫﺘﻤﺎم«،
»ارﺗ ــﺎح وﻋـﻴــﺶ«» ،أﻧــﺖ ﻣﻌﻲ«» ،ﺑﻴﻨﺎ ﻧﻌﺸﻖ«» ،ﻛﺘﻴﺮة ﻋﻠﻴﻪ«،
»ﻋﻴﻨﻴﺎ دي«» ،ﻋﺎ اﻟﻤﺨﻔﻲ«» ،وﺣﺸﺘﻮﻧﻲ«.

زﻳﺪان ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺮاﻫﻦ

أﻳﻤﻦ زﻳﺪان
ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮري أﻳﻤﻦ زﻳﺪان ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻣــﺮ ﺑﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻴــﻮم ،ﻣﻨﺘﻘﺪا
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻣﻦ أﻋﻤﺎل زﻳــﺪان» :ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺟﻞ ﺷﺠﺎع«» ،إﺧــﻮة اﻟﺘﺮاب«،
»اﻟﻄﻮﻳﺒﻲ«» ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم« ،و»ﺑﻄﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن«.

ﻛﺮارة ﻳﺘﻔﻮق
ﻋﻠﻰ »زﻟﺰال« رﻣﻀﺎن

ﻳـﻈـﻬــﺮ ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺠﻮم
اﻟﻔﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،أو ﻣﻤﻦ ﻓﺎﺗﻬﻢ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎق اﻟ ــﺮﻣ ـﻀ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﺿ ـﻴــﻮف ﺷ ــﺮف ﻓ ــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻼت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﺧﻼل أﻳﺎم ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
ﻳ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻮن اﻟـ ـﻈـ ـﻬ ــﻮر ﻛ ـﻀ ـﻴ ــﻮف،
ﻣ ـﺠــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ـﻬ ــﻢ ،ﻛ ـﻌــﺎدة
ﻣﺘﻮارﺛﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪراﻣــﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

ﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ

ﺳﻼﻣﺔ
ﻳﻌﺒﺮ
»ﻓﻮق
اﻟﺴﺤﺎب«
إﻟﻰ »ﻗﻤﺮ
ﻫﺎدي«

اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ ،اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻈـﻬــﻮر ﺿﻴﻔﺔ ﺷ ــﺮف ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟﻮاد ﺳﻴﺪ
اﻟـ ـﺸـ ـﺤ ــﺎت« ،ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن أﺣ ـﻤــﺪ
ﻓﻬﻤﻲ واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ زاﻫﺪ.
وأوﺿـﺤــﺖ وﻫﺒﻲ أن ﻓﻬﻤﻲ،
اﻟــﺬي ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
ً
ﺣـ ّـﺪﺛ ـﻬــﺎ ﺗـﻠـﻔــﻮﻧـﻴــﺎ ﺣ ــﻮل دورﻫ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،و ﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﺷﺠﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ،اﻟ ــﺬي ﺣــﺮﺻــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎط اﻟـﺼــﻮر اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻪ
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﻳ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرك ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف،
ﻛ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻴ ــﺪ
اﻟﺸﺎﻋﺮي ،واﻟﻔﻨﺎن أﻛﺮم ﺣﺴﻨﻲ،
واﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻴﺪ،
واﻟﻨﺠﻢ أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻛﻞ
ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

»ﺑﺪل اﻟﺤﺪوﺗﺔ «3
و ﻳـﻄــﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻﻼح
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﺿ ـ ـﻴـ ــﻒ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮف ﻣ ــﻦ
ﺧ ــﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺑ ــﺪل اﻟـﺤــﺪوﺗــﺔ

أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة

ﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
 «3ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ د ﻧـﻴــﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﻏــﺎ ﻧــﻢ،
وﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺪﻫﺎ
ﺳ ـﻤ ـﻴــﺮ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ ،واﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺳﻼم.
واﻋ ـ ـﺘـ ــﺎدت دﻧ ـﻴ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑـﻨـﺠــﻮم ﻛ ـﺒ ــﺎر ،وﻣ ــﻮاﻫ ــﺐ ﺷــﺎﺑــﺔ
ﻓـ ــﻲ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ
أﻋـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار وﻳـ ـﺒ ــﺮز
ﻧﺠﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺎت
واﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ،اﻟـﻨـﺠـﻤـﻴــﻦ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮﻳــﻦ
ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ ودﻻل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
داﺧ ــﻞ اﻟــﻮﺳــﻂ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﺎﻟﻔﻨﺎن
ﺻ ــﻼح ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻟـﻴــﺲ اﻟﻀﻴﻒ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳـﺸــﺎرﻛــﻪ اﻟـﻈـﻬــﻮر اﻟـﻨـﺠــﻢ أﺣﻤﺪ
رزق ،واﻟﻨﺠﻤﺔ آﻳﺘﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟـﻔـﻨــﺎن ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓ ــﺆاد اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑ ـﻌ ـﺸ ـﻘــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻈ ـﻬــﻮر ﻛ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرك
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺎﻧــﺔ
ﺷـﻴـﻤــﺎء ﺳـﻴــﻒ واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻫﻴﻦ.

أﻟﻐﺎم ﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي

ﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ وأﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺪي ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ رﻣ ـ ـ ــﺰي ﻣــﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺈﺣﺪى ﺣﻠﻘﺎت
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻃﻠﻘﺔ ﺣﻆ« ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ وﻣﺤﻤﺪ
أﻧــﻮر ،وﺟــﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ وﻫﺎﻧﻲ
رﻣـ ـ ــﺰي ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
»ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻷﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎم« ،اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر
ﻋـ ــﺮﺿـ ــﻪ ﺧـ ـ ــﻼل ﺷـ ـﻬ ــﺮ رﻣـ ـﻀ ــﺎن
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدم ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن
اﻟﺤﻴﺎة.

وﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ
اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ ﻓ ـﺘ ـﺤ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب،
إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ أدواره ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل
رﻣ ـﻀــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳــﻮﺟــﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟـ ـﺸ ــﺎب ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ــﺰ ﻓﻲ
إﺣــﺪى ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺣﻴﺚ
ﻳـ ـﻘ ــﻒ أﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ
ﺧﺎﻃﺮ.

»ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب«
أﻣـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ
ﻓـﺴــﺎﻋــﺪه ﻋـﺒــﻮر ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ »ﻓــﻮق
اﻟـﺴـﺤــﺎب« اﻟـﺴـﺒــﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺠــﺎح ﻋـﻠــﻰ ﺧــﻮض
اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ ﻣ ـﺠــﺪدا ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺑ ـ »ﻗـﻤــﺮ ﻫ ــﺎدي« ﻣ ـﺤــﺎوﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﻮﻫﺒﺘﻪ،
ﻣ ــﻊ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر أﺳ ـﻤ ــﺎء ﺗـﺴـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎء،
وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻟﻠﺒﻘﺎء
ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء وذﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮره.
ﻟــﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺳــﻼﻣــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ واﺧﺘﻴﺎره ﻷﻋﻤﺎل
ﻣﺘﻤﻴﺰة ،ﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻮم ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﻪ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻛـﻀـﻴــﻮف ﺷ ــﺮف ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﻨﺎن
ﻋ ـﻤ ــﺮو ﺷ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺷــﺎرﻛــﻪ
»ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻮق اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎب« رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ،واﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـ ــﺮاد
ﻣ ـﻜ ــﺮم اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﺒــﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
دوره اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻓﻮق
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻣــﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﻳﺴﺮا ،اﻟﺘﻲ ﻛــﺮر ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﺠﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺎن ﻋﺰوز ﻋﺎدل وﺗﺎﻣﺮ ﻓﺮج
ﻛﻀﻴﻮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ زاﻫﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻪ
اﻟـﺤــﻆ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺒــﺎق اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧــﻲ
ﺑﺪور ﺟﻴﺪ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد ﺟﻤﻬﻮره،
ﻓﻔﻀﻞ أن ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ »وﻟﺪ
اﻟﻐﻼﺑﺔ« ،ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف ،ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ
ﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﻪ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـﺴـﻘــﺎ
ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ زاﻫﺮ
أن ﻳﺠﺴﺪ دور اﻟﺸﺮ اﻟــﺬي ﺑﺮع
ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪه ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﻟ ـﻘــﺪرﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻠــﻮن واﻟـﺘـﻨــﻮع
اﻟـ ـﺒ ــﺎرع ﻓ ــﻲ أدواره اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ،
اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﻜ ــﺮر ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺑ ـ ــﻮداوود اﻟــﺬي
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ أوﻟﻰ اﻟﺤﻠﻘﺎت.

ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج
وﺗـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻟـﻠــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺗـﺼــﻮﻳــﺮﻫــﺎ واﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة
ﺣـﺘــﻰ اﻷﻳ ــﺎم اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ ،ﻓ ـﻬ ــﻲ ﻓ ـﻜــﺮة
ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻴــﺔ واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻛــﺎﻟـﺸـﻤــﺲ
ﻣ ـﻨــﺬ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،وﺗـ ــﺪر اﻟـﻤــﻼﻳـﻴــﻦ
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺸﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻠﻈﻬﻮر
اﻟﺨﺎﻓﺖ ﻟﻠﻨﺠﻮم ،وﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮه ﻣﻦ
ﺗﺸﻮﻳﻖ وﺗﻠﻬﻒ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻨﺠﻢ
ﻓﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث.

»زي اﻟﺸﻤﺲ«
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺴﻮري ﺟﻤﺎل
ً
ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
»زي اﻟﺸﻤﺲ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دﻳﻨﺎ
اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ،وﻓ ــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم« ﻟﻠﻨﺠﻢ ﻣﺤﻤﺪ

رﺟ ــﺐ ﻳﻈﻬﺮ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮزﻫﺮة.
وﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺮﻛﺔ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ أدوار
اﻟـ ـﺸ ــﺮف ﻛــﺎﻟـﻤـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺟــﻮﻟـﻴــﺎ
ﺷ ـ ــﻮاﺷ ـ ــﻲ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻓ ـﺘ ــﻮح
أﺣ ـﻤ ــﺪ وﻣ ـﻴ ــﺮﻳ ـﻬ ــﺎن ﺣـﺴـﻴــﻦ،
وﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻛﻠﺒﺶ ﻳﺸﺎرك
اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟ ـﺸــﺎب ﻣﺤﻤﺪ أﻧــﻮر
ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪة ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻔﻨﺎن أﻣﻴﺮ
ﻛﺮارة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺪﻳﺮة ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
دور ﺻﻐﻴﺮ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻰ
رﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺸﺮف
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻓﻜﺮة
ﺑـﻤـﻠـﻴــﻮن ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ« ،إذ ﻳــﻮﺟــﺪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﺼﻔﻮري،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﻠﻴﺶ وﺧﺎﻟﺪ ﻛﻤﺎل.

اﻗـﺘــﺮب ﺑــﺮوﻣــﻮ ﻓﻴﻠﻢ »ﻛ ــﺎزا ﺑﻼﻧﻜﺎ« ﻟﻠﻨﺠﻢ أﻣـﻴــﺮ ﻛ ــﺮارة ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ،ﻋﻘﺐ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻣﺤﻄﻤﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي اﻋﺘﺎد اﻟﻨﺠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة واﻹﻳﺮادات أﻳﻀﺎ،
ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ »زﻟﺰال« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
اﺳ ــﻢ »ﺳـﻴـﺒــﻮﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟـﻨــﺎ« ﻟﻠﻔﻨﺎن أﺣـﻤــﺪ ﺷـﻴـﺒــﺔ ،ﻣــﻦ ﺣﺎﺟﺰ
اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ،ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ
»ﻳــﻮﺗ ـﻴــﻮب« .وﻳـﻌــﻮد ﺣﺠﻢ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪة اﻟـﻬــﺎﺋــﻞ ﻟـﺒــﺮوﻣــﻮ »ﻛــﺎزا
ﺑﻼﻧﻜﺎ« إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪل اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـ »ﺳﻮﺷﻴﺎل
ﻣﻴﺪﻳﺎ« ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﻮﻗﺔ واﻷﻗﺮب
إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﺤﺪي ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻛﺸﻦ
واﻟـﻤـﻄــﺎردات أو اﻟﺠﻤﻞ اﻟـﺤــﻮارﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻐﻤﻮض واﻹﺛﺎرة وﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه.

روﺿﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻐﻨﻲ ﻓﻲ
ﺧﺘﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻳﺎم اﻹﺑﺪاع

روﺿﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ّ
ﻏﻨﺖ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ روﺿﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن
أﻳﺎم اﻹﺑﺪاع اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻷوﺑﺮا.
وﺗﺄﺗﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ .وﺗـﻌــﺪ روﺿ ــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻣــﻦ رﻣ ــﻮز ﻣـﺠــﺎل اﻟﻤﺰﻳﻜﺎ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،أﺳﺘﺎذة ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﺧﺮﻳﺠﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،وﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
وﻳﻤﺘﺪ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﺗﺄﻟﻘﺖ
ﺑﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻋﺮض ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﻮﻧﺴﻲ ،ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
أﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻮﺳﻤﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻻﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻗﻄﺎﻳﺘﻲ« ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﺖ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺑﺄﺣﺪث ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ »ﻧﺤﺐ اﻟﺒﻼد« ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻋــﺎزف اﻟﺴﺎﻛﺴﻔﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻫــﺎدي ﻋﻘﺮﺑﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﺎﺳﺮ
ﺟﺮادي.
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ﺷﻮﻳﻜﺎر ...ﻧﺠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ )(١٥ -٣
ﺳﺮ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ أم ﻛﻠﺜﻮم و}ﺣﻮاء اﻟﺴﺎﻋﺔ «١٢

ﺗﺄﻟﻘﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺑﻄﻮﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،وأﻋﺎد اﻟﻤﺨﺮﺟﻮن اﻛﺘﺸﺎف
ﻣﻮاﻫﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ،ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ .ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻴﻒ ﱠ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺑﻄﻠﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
زوﺟﻬﺎ ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وﺣﻘﻘﺖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

»ﻋﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻮد«
ﺗﻼﺣﻖ ﻣﻨﺰل
اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻲ اﻟﻬﺎدئ

ﺑﻌﺪ زواج ﺷﻮﻳﻜﺎر واﻟﻤﻬﻨﺪس،
ﺳﻴﻄﺮت أﻓ ـﻜــﺎر ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،واﻋﺘﺒﺮت أن »ﻋﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻮد« ُﺗ ﱢ
ﻜﺪر ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
زوﺟﻬﺎ ،وﺗﻼﺣﻘﻬﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺷﺮﻳﺮة،
ﻟﺘﻌﻴﺶ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮس ﻣﻔﺰع .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن
ْ
َﻣــﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻓــﻲ أﻋـﻤــﺎل اﻟﺴﺤﺮ،
ﺗﺮﻛﻮا ذات ﻳﻮم ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﺟﻤﺠﻤﺔ،
ً
وأوراﻗ ــﺎ ﺻﻔﺮاء ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻏﺎﻣﻀﺔ،
ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻬﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ،وﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟـﺼــﺮاخ .وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ
ً
اﻋﺘﺎدت أن ﺗﺮى ﻋﻈﺎم دﺟﺎج وﺗﺮاﺑﺎ
أﺳ ــﻮد ،وﺣــﺎوﻟــﺖ أن ﺗﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ دون ﺟﺪوى.
ﺣــﺎول اﻟﻤﻬﻨﺪس أن ﻳﻬﺪئ ﻣﻦ
روﻋﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻮف ﺟﻌﻠﻬﺎ داﺋﻤﺔ
ً
اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻐﻀﺐ ،وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻼذا
ﺳﻮى أن ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎب ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ،
وﺗـﻨـﺨــﺮط ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻜــﺎء ،ﺣﺘﻰ ﺗﻬﺪأ
ﺛ ــﻮرﺗ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ـﻌ ــﻮد إﻟ ــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ً
ُﻣﺠﺪدا ،وﺗﺨﺮج ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨﺔ اﻟﻠﻪ ،وﺗﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺨﺮوج
ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﺧـ ـﺘ ـﻔ ــﺖ أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﺴﺤﺮ ،وﻟﻜﻦ ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ،ﺟﺮت
أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﻲ اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ
ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ أﻋـ ـ ــﻮام ﻣ ــﻦ زواﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ
ﱠ
وﺗﺤﻮل اﻟﺤﻲ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﻤﻬﻨﺪس،
إﻟـ ــﻰ ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ ﻣ ــﺰدﺣ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺎس،
وﺗـﻌـﻠـﻘــﺖ ﻋ ـﻴــﻮن ﻫ ــﺆﻻء ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﺎن
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻖ ،وﺑﻌﺪ
دﻗﺎﺋﻖ ﺳﻴﻄﺮ رﺟــﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ،وﺗ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪت ﺻـﻴـﺤــﺎت
اﻟﻔﺮح ﺑﻨﺠﺎة اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻴﻦ.
ً
ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرا إﻟـ ــﻰ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ ،وﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت ﺷ ــﻮﻳ ـﻜ ــﺎر
واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ درﺟــﺎت اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ،
وﺳـﺠـﻠــﺖ وﻗــﺎﺋــﻊ اﻟ ـﺤــﺪث اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
ﺳﻜﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎدات ،وﺳﺄﻟﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر:
ﻣـ ـ ــﺎذا ﺣـ ـ ــﺪث؟ ﻓـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺖ» :ﺑ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ
ّ
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ...ﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء رﻛﺒﻨﺎ
أﻧـﺒــﻮﺑــﺔ اﻟـﺒــﻮﺗــﺎﻏــﺎز ،وﻋـﻨــﺪ اﻟﻔﺠﺮ
ً
اﻧﻔﺠﺮت ،وأﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة دوﻳﺎ
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻛﺪوي اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ،واﻧﺘﻔﻀﻨﺎ أﻧﺎ
وﻓ ــﺆاد ورﻛﻀﻨﺎ إﻟــﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﺑﻨﺘﻲ
ﻣﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻫﺒﺖ ﻣﺬﻋﻮرة
ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ،ورﻛﻀﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﺦ،
ورأﻳـﻨــﺎ اﻟـﻨــﺎر ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ،وأﺳﺮﻋﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺸﻘﺔ ،وﺟــﺎءت ﻋﺮﺑﺔ
اﻹﻃﻔﺎء ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﺤﻄﻢ
إﻻ ﻧﺤﻦ .واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ .اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻢ

واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻹذاﻋﻴﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ذروة ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت،
وﻃﺎردﻫﺎ ﺷﺒﺢ اﻻﻋﺘﺰال اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﻛﺎدت أن ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻌﺸﻘﻬﺎ ًﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ
ً
أﺟﻞ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ...اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﻳﺤﻜﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم ،وﻳﺒﺪو
أن أﺣ ــﺪ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻛ ــﺎن ﻳﺸﻌﻞ
ﺳﻴﺠﺎرة ،وﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر«.
ﺗﺮك اﻟﺤﺎدث أﺛــﺮه ﻓﻲ ﺷﻮﻳﻜﺎر
واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ،وﻗـ ـ ــﺎل اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ إﻧ ــﻪ
ﻳــﺆﻣــﻦ ﺑﻘﻀﺎء اﻟـﻠــﻪ وﻗـ ــﺪره ،وﺛﻤﺔ
أﻣ ـ ــﻮر ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻷﺣـ ــﺪ أن
ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر
ﻟــﻺﺟـﻬــﺎض أﺛ ـﻨــﺎء وﺟــﻮدﻫـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻟـﻌــﺮض إﺣــﺪى
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاﻫﻤﻬﻤﺎ
أﻣ ــﺮاض اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا وﻧ ــﺰﻻت اﻟﺒﺮد
ً
ً
داﺋـﻤــﺎ ،وﻻ ﻳﻌﺮﻓﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ
دﻓﻌﻬﻤﺎ إﻟــﻰ اﺳـﺘـﺸــﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ،
واﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ﺳ ــﺮ ﻣــﻼﺣـﻘــﺔ »ﻋﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻮد« ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟـﻤـﺜـﻴــﺮ أﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
اﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﺎل ﺷـ ــﻮﻳ ـ ـﻜـ ــﺎر ﻋـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺆاد
اﻟﻤﻬﻨﺪس ،ﱠ
ﺗﻜﺮر ﺣﺎدث ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰل اﻷﺧﻴﺮ ،وروى ﻧﺠﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
وﻗــﺎﺋـﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ،
وﻛﻴﻒ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻓﺎة
واﻟﺪه ﻓﻲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2006ﻋﻨﺪﻫﺎ
ً
ﻫﺮﻋﻮا إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻪ وﺣﻤﻠﻮه ﺑﻌﻴﺪا
ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻴــﺮان ،ورﻏــﻢ وﺻــﻮل رﺟــﺎل
اﻹﻃﻔﺎء وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ،
ﻓ ــﺈن ﻛــﻞ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﱠ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ رﻣﺎد!

ﻃﻼق وﻋﻮدة
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎر ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب
اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻓ ـ ــﻲ ﻟ ـﻘ ــﺎء
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻃﻼﻗﻬﺎ اﻷول
ﻣــﻦ ﻓ ــﺆاد اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ،ﺛــﻢ ﻋﻮدﺗﻬﺎ
إﻟﻴﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أﺳﺮار
ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻇ ـﻬــﻮر ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ ﺑـﻴــﻦ أي
زوﺟﻴﻦ ،وإﻧﻬﺎ رﻏﻢ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮح ،وﻫﺬا ﺳﺮ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ
أدوارﻫﺎ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ.
و ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ ا ﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم  ،1964وداع
ﺷـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﻗـ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻸدوار
اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﻴﻠﻢ »ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن وإﺧﺮاج
ﻛﻤﺎل ﻋﻄﻴﺔ ،وﻫــﻲ ّأدت دور ﻓﺘﺎة
ﻣﺴﺘﻬﺘﺮة ،ﺗﺪﻣﺮ ﺣﻴﺎة ﻻﻋــﺐ ﻛﺮة
ﻣﺸﻬﻮر ﺟﺴﺪه ﻋﺼﺎم ﺑﻬﻴﺞ ﻧﺠﻢ
اﻟـﻜــﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت،
وﻇﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﻔﻴﺪ
ﻓﻮزي ،ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺳﻤﻴﺮة أﺣﻤﺪ وﻋﺰﻳﺰة ﺣﻠﻤﻲ
وﺳﻬﻴﺮ زﻛﻲ.

ﺻﻮت اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ذاﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪّ ،أدت
ﺷــﻮﻳ ـﻜــﺎر دور اﺑ ـﻨــﺔ اﻟـﺒــﺎﺷــﺎ
ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ »أدﻫ ــﻢ اﻟـﺸــﺮﻗــﺎوي«
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺤﺠﺎوي
وإﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎم اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ
ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔ ــﻰ ،وﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟـﺒـﻨــﻰ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻏﻴﺚ
وﺗ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻖ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻗـ ـ ـ ــﻦ ،وﻏ ـ ـﻨـ ــﺎء
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﺣـ ــﺎﻓـ ــﻆ .دارت
اﻷﺣـ ــﺪاث ﺣــﻮل ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻞ
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﺼـ ــﺪى
ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت.

ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق
أم ﻛﻠﺜﻮم

ﻣــﻮﻗــﻒ ﻻ ﺗـﻨـﺴــﺎه ﺷــﻮﻳـﻜــﺎر،
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻠـﻘــﺖ ﻣـﻜــﺎﻟـﻤــﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻮﻛ ــﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮق أم ﻛ ـﻠ ـﺜــﻮم،

ﺳﻤﻴﺮة أﺣﻤﺪ وﺷﻮﻳﻜﺎر ﻓﻲ »ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«
ﱠ
ﻓﻬﻲ ﻇﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺰﺣﺔ،
وﺳـﻴـﻄــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻرﺗ ـﺒ ــﺎك ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺄﻛﺪت أن ﻣﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺳﻴﺪة اﻟﻐﻨﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ» :ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻲ ﻓﺆاد
ً
ً
اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺑ ــﺪا« ،وﺣ ـ ﱠـﺪدت ﻣﻮﻋﺪا
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »أﻧﺎ ﻓﻴﻦ
وأﻧﺖ ﻓﻴﻦ« ﻋﺎم  .1965وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ِ
اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻟ ـﻤــﺔ أﺧـ ـﺒ ــﺮت ﻓ ـ ــﺆاد ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﺮ،
وﺑﺪوره اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺪﻳﺮ اﻷوﺑﺮا آﻧﺬاك
ً
ﺷﻜﺮي راﻏﺐ ،وﺻﺎح اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎﺋﻼ:
»ﻳﺎ ﻧﻬﺎر أﺑﻴﺾ ...اﻟﺴﺖ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن
ُ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ«.
اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮت ﺷـ ــﻮﻳ ـ ـﻜـ ــﺎر أن ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ أم ﻛﻠﺜﻮم ﺣﺪث ﻓﺎرق
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﻮارﻫ ــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،وﻧـ ــﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻻ ُﻳﻘﺎرن ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰة أﺧﺮى،
وﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮح واﻟﺮﻫﺒﺔ ،وﺟﺎءت ﻛﻮﻛﺐ
اﻟـﺸــﺮق ﻗﺒﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﺘﺎرة،
وﺟﺮت ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻓﻞ
ﻓﻮر ﻧﺰوﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ .وﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺮض وﻗــﻒ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺘﺤﻴﺘﻬﺎ
ودوى اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﻖ ،وﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻓــﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس
وﺷ ــﻮﻳـ ـﻜ ــﺎر وﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ
»اﻟﺴﺖ« إﻟﻰ
ﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﺛﺖ ِ
ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻗﺎﺋﻠﺔ» :أﻧﺎ زﻋﻼﻧﺔ ﻣﻨﻚ ..ﻻ
ً
ﺗﺘﺮﻛﻲ ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺑﺪا«.
وﺟ ــﺎء اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
واﺗﺘﻬﺎ ﻓﻜﺮة أن ﻳﻠﺤﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب أﻏﺎﻧﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
»أﻧﺎ وﻫﻮ وﺳﻤﻮه«  ،1966وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ــﺆاد اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس أن
ﻳﻬﺎﺗﻔﻪ ،وﻓﻮﺟﺊ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﺎر اﻷﺟ ـﻴ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔـﻜــﺮة،
ﱠ
ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء إﻟــﻰ ﺟــﺰء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ ،وﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻓﻨﺎن
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻨﺠﻤﺘﻪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.

ﺷﻮﻳﻜﺎر

اﺑﻨﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ
ّ
ﺗﻮدع اﻷدوار
اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ
ﻣﻊ »أدﻫﻢ
اﻟﺸﺮﻗﺎوي«

ﺳﻴﺪﺗﻲاﻟﺠﻤﻴﻠﺔ

ﺷﺒﺢ ﺣﻮاء
أدرﻛ ــﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر أن ﻣﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﺺ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪ ،وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪ أول ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ
ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟـﻤــﺆﻟـﻔــﺆن ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت
ﺣﺼﺮﻳﺔ ،وﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺒﻄﻠﺔ
وﻟـﻴـﺴــﺖ »ﺳ ـﻨ ـﻴــﺪة« ﻟـﻨـﺠــﻢ ﺑﺤﺠﻢ
ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وأﺻﺒﺤﺖ »ﻧﺠﻤﺔ
ﺷ ـﺒــﺎك« ﺗـﺠــﺬب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻟﻴﻘﻄﻊ
ً
ً
ﱠ
اﻟﺘﺬاﻛﺮ ،وﺷﻜﻠﺖ ﺣﻀﻮرا ﻃﺎﻏﻴﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﺸـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ،وإﻃ ــﻼﻟ ــﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ أدوارﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻧﺠﻤﺎت ﻛﺜﻴﺮات اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺮددن
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ
ﺻــﺪﻳـﻘـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺷ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﻴﺮة
ﻓــﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »رﻳــﺎ وﺳﻜﻴﻨﺔ« ﻋﺎم
.1983
ُ ﱠ
اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ــﻨ ـ ــﻘ ـ ــﺎد أن ﺷ ــﻮﻳ ـﻜ ــﺎر
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى  10ﺳ ـﻨ ــﻮات ،اﺣﺘﻜﺮت

»ﺳﻴﺪﺗﻲ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ«
ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴﺮح ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
ﻟﻨﺪن

ﺷﻮﻳﻜﺎر ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ »ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز«
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺣﺘﺮاف ﺷﻮﻳﻜﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﻇﻬﺮت
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﻃﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﻤﺎرد« ،1964
ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﺼﻐﺮى .أﺳﻨﺪ اﻟﻤﺨﺮج ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ
دور اﻟﺒﻄﻠﺔ »ﻧﻮارة« إﻟﻰ ﺷﻮﻳﻜﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﺑــﺪور »ﺳـﻌــﺎد« اﺑﻨﺔ اﻟﺒﺎﺷﺎ )ﻋﺪﻟﻲ
ﻛﺎﺳﺐ( ،وﻟﻔﺘﺖ اﻷﺧﻴﺮة اﻷﻧﻈﺎر ﺑﺈﻃﻼﻟﺘﻬﺎ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺸﻘﺮاء إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﻮﻳﻜﺎر،
وﻟــﻢ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أدوار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﻓ ــﻼم ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ واﺣ ــﺪة ،ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ أدوار اﻟﺒﻨﺖ
اﻟﻤﺪﻟﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ً
وﻗﺪﻣﺖ ﻧﺤﻮ  19ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﺮح« .1967
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،1972ﻟﻔﺘﺖ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »ﺧﻠﻲ
ً
ﺑﺎﻟﻚ ﻣﻦ زوزو« ﻟﻠﻤﺨﺮج ﺣﺴﻦ اﻹﻣﺎم ،واﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ،ﺣﻴﺚ ﱠ
ﺟﺴﺪت ﺷﺨﺼﻴﺔ »ﺻﺎﻓﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻜﻴﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺪرﻳﻼ ﺳﻌﺎد ﺣﺴﻨﻲ »زوزو« ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﻤﺪ إﻫﺎﻧﺔ
أﻣﻬﺎ )ﺗﺤﻴﺔ ﻛﺎرﻳﻮﻛﺎ( اﻟﺮاﻗﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻷﺟﻞ أن ﺗﺘﺰوج
ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪ )ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻲ( ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻗﺼﺔ
ﺣﺐ ﻣﻊ »زوزو« وﻟﻜﻦ ﻣﺆاﻣﺮﺗﻬﺎ ﺗﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ أدوار ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ »ﻻ ﺗﻄﻔﺊ اﻟﺸﻤﺲ«  ،1963ﻗﺼﺔ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس وإﺧ ــﺮاج ﻧــﻮر اﻟــﺪﻣــﺮداش ،وﻓــﻲ ﻋﺎم
ً
ً
 1965أﺳﻨﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻜﺮي دورا رﺋﻴﺴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ«.
وﻇﻠﺖ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز أﺳﻴﺮة أدوار اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺪﻟﻠﺔ ،وأدت دور
ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻃﻴﺮان أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﻄﺎردة ﻏﺮاﻣﻴﺔ« ﻟﺘﻘﻒ

ً
ُﻣﺠﺪدا ﻣﻊ ﺷﻮﻳﻜﺎر وﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وﺗﺠﺴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻣﻄﺎر اﻟﺤﺐ«  1970ﻣﻦ إﺧﺮاج وﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ وﻳﻮﺳﻒ ﺷﻌﺒﺎن ،واﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ إﺛﺮ ذﻟﻚ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ،
وﻛــﺎن آﺧــﺮ ﻇﻬﻮر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »آﻧـﺴــﺎت وﺳـﻴــﺪات« ،1974
وﺑﻌﺪ ﻣﺴﻴﺮة ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟﻌﺸﺮة أﻋﻮام ،ﻗﺮرت اﻻﻋﺘﺰال.
ورﻏﻢ أن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻇﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺄن
ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﻃﻪ ﻫﻲ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر ،ﻓﺈن اﻷﺧﻴﺮة ﻧﻔﺖ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018وﺟﻮد أﻳﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ،ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ وﻻ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻗﺎﻟﺖ إن
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﺷﺎﻋﺎت.
وأوﺿﺤﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر أن ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﻃﻪ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﻄﺎردة ﻏﺮاﻣﻴﺔ« ،ﻣﻤﺜﻠﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ،وأن ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ »ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﺻﻘﺎل« اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻦ إﻃﻼﻗﺎ!
وﻫــﻲ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣــﻦ ﻣﻬﻨﺪس وﺗﻌﻴﺶ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻦ ﺣﻠﻤﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ..
وﺑﺤﺴﺐ ﺣﻮار ﻧﺎدر أﺟــﺮاه ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻤﻴﺮ
ً
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ »ﻫﻮ وﻫﻲ« ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻋﺎﻣﺎ،
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺎﻫﻴﻨﺎز ﺻﻘﺎل إﻧﻬﺎ »ﺳــﺖ ﺑﻴﺖ« وﻟــﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻃﻮال
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮى ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ »ﺷﻴﺮاﺗﻮن« وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ زواﺟـﻬــﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻤﻲ ﺑﻜﺮ وإﻧﺠﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻃﻔﻠﻪ
اﻟﻮﺣﻴﺪ »ﻫﺸﺎم«.
وﺗﻨﻔﺮد »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮرة ﻧﺎدرة ﻟﺸﺎﻫﻴﻨﺎز
ﺻﻘﺎل ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ.

اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ دون
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ،وأﻧ ـﻬ ــﺎ أﺛ ــﺎرت
ﺧﻴﺎل اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻣــﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »ﺣــﻮاء
اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  1968 «12ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ
ﺳﻤﻴﺮ ﺧﻔﺎﺟﻲ وإﺧﺮاج ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ
ﻣ ــﺪﺑ ــﻮﻟ ــﻲ .ﻳ ــﺪل اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻮان ﻋ ـﻠــﻰ أن
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ودارت
اﻷﺣـ ـ ـ ــﺪاث ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ــﺆﻟ ــﻒ ﺳــﺎﻣــﻲ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺟـ ــﻮري )ﻓ ـ ـ ـ ــﺆاد اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس(
اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ
)زﻫ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﻼ( وﺗ ـﺸ ـﻌــﺮ ﺑــﺎﻟـﻐـﻴــﺮة
ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ زوﺟ ـﺘــﻪ اﻟــﺮاﺣـﻠــﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
)ﺷــﻮﻳـﻜــﺎر( .وأﺛـﻨــﺎء ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ إﺣــﺪى
رواﻳﺎﺗﻪ ،ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ اﻟـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ،وﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ
ﺷﺒﺢ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻴﺠﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣــﺄزق ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ
ً
ﺗﺰوج ﻣﺠﺪدا ،وﺗﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﺷــﺎﻫ ـﻴ ـﻨــﺎز ﺻـ ـﻘ ــﺎل ،ﺷـﻘـﻴـﻘــﺔ ﺷــﻮﻳ ـﻜــﺎر
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺻﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪة(

ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح »ﺣــﻮاء اﻟﺴﺎﻋﺔ «12
ﻛ ـﺘــﺐ ﺳـﻤـﻴــﺮ ﺧ ـﻔــﺎﺟــﻲ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
»ﺳﻴﺪﺗﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻋﻦ
»ﺑـﻐـﻤــﺎﻟـﻴــﻮن« ﻟـﻠـﻜــﺎﺗــﺐ اﻹﻳــﺮﻟـﻨــﺪي
ﺟ ـ ــﻮرج ﺑ ــﺮﻧ ــﺎرد ﺷـ ــﻮ ،وأﺧــﺮﺟ ـﻬــﺎ
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺎم  .1969أدت
ﺷــﻮﻳ ـﻜــﺎر دور اﻟـﻨـﺸــﺎﻟــﺔ ُ
)ﺻ ــﺪﻓ ــﺔ(
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ إﻟــﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻄﺎروﻃﻲ
ّ
)ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس( أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻨﻮن
اﻷﺗﻴﻜﻴﺖ ،وﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ إﺣﺪى
ﺣﻔﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺮاﻗــﻲ ،وﻫﻨﺎك
ﺗﺤﺪث ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ.
ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ »ﺳـ ـﻴ ــﺪﺗ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ«
ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻮﻳﻜﺎر
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﱠ
وﺟﺴﺪت ﺑﺎﻗﺘﺪار ﺷﺨﺼﻴﺔ
»ﺻــﺪﻓــﺔ« اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻤﺢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤــﺮد ﻋـﻠــﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟـﺒــﺎﺋـﺴــﺔ ،وﺗـﻤـﻴــﺰ أداؤﻫ ـ ــﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ
ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاﺿــﻲ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ
اﻷﺗﻴﻜﻴﺖ )ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس( وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
آداب اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
ﻓ ـ ــﻲ ذروة ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎح »ﺳـ ـﻴ ــﺪﺗ ــﻲ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻹﺟﻬﺎد
ﺷﺪﻳﺪ ،واﺿـﻄــﺮت إﻟــﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﻮص ﻃﺒﻴﺔ،
ﻓ ـﺘ ـﺒـ ﱠـﻴــﻦ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺼ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑــﺎﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر
ﻋﺼﺒﻲ ،ﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻧﺼﺤﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء
ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻷﺷﻬﺮ ﻋﺪة ،ورﻓﺾ
ﻓــﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺮض
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻛــﻲ ﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
ﺻﺤﺔ زوﺟﺘﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وﻧﺸﺒﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎت ﺣـ ـ ــﺎدة رﺿـﺨــﺖ
ﻟﻸﻣﺮ ،واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
ﻣـ ّـﺮت ﺷﻮﻳﻜﺎر ﺑﺄﺻﻌﺐ ﻓﺘﺮات
ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ اﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪت ﻋــﻦ
اﻟـﻤـﺴــﺮح ﺑــﺄﻣــﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪس
واﻷﻃﺒﺎء ،ﻻﺣﻆ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺗـ ــﻮﺗـ ــﺮﻫـ ــﺎ
وﻋﺼﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟــﺰاﺋــﺪة .وﻓﻲ
ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1970ﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ﻓــﻲ
ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻹذاﻋــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻣﺴﻠﺴﻞ »إﻧــﺖ اﻟﻠﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﺑﺎﺑﺎﻳﺎ«
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس وﻣﺤﻤﻮد
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ وزوز ﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻞ .وأﺛـ ـﻨ ــﺎء
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ اﺧـﺘـﻠـﻔــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺮج
ورﻓـ ـﻀ ــﺖ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑـﺘــﻮﺟـﻴـﻬــﺎﺗــﻪ،
وﺗــﺪﺧـﻠــﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ زوﺟ ـﻬــﺎ ﺻﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮة
اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻹذاﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻓ ـﺸ ـﻠــﺖ ﻓﻲ
ﺗﻬﺪﺋﺘﻬﺎ .وﺑـﻌــﺪ إذاﻋ ــﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ً
ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن ،ﺣـﻘــﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﱠ
وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻛﺒﻴﺮا،
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺷﻮﻳﻜﺎر
وﻓـ ــﺆاد اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس وﻣـﺤـﻤــﺪ رﺿــﺎ،
وأﺧﺮﺟﻪ ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ.
ﱠ
ﺣ ــﻘ ــﻖ ﻓـﻴـﻠــﻢ »إﻧ ـ ــﺖ اﻟ ـﻠ ــﻲ ﻗﺘﻠﺖ
ً
ً
ً
ﺑﺎﺑﺎﻳﺎ« ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا،
وﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﻓﻴﻠﻢ آﺧﺮ
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻌﺘﺒﺔ ﺟﺰاز« ﻋﺎم ،1969
واﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻗﺼﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺠﺴﺲ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻛﻮﻣﻴﺪي ،وﺷﺎرك ﺷﻮﻳﻜﺎر
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﺆاد اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس
ﻓــﻲ دور »ﻣـﺴـﺘــﺮ إﻛـ ــﺲ« ،وﻣﺤﻤﺪ
ً
رﺿﺎ ،وأﺧﺮج اﻟﻔﻴﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﻧﻴﺎزي
ﻣﺼﻄﻔﻰ.

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔاﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ
ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات ﺑﺪأ اﻟﻌﺪ
اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻵﺧﺮ أﻋﻤﺎل ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح .ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،1979ﻗــﺪﻣــﺖ
ً
»إﻧ ـﻬــﺎ ﺣـﻘــﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ« آﺧﺮ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ،ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻬﺠﺖ ﻗﻤﺮ وإﺧﺮاج ﺳﻤﻴﺮ
اﻟﻌﺼﻔﻮري ،وﺷﺎرﻛﻬﻤﺎ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ أﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ رزق وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد
اﻟﺠﻨﺪي وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻏﻠﻲ .دارت
اﻷﺣﺪاث ﺣﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ
)ﻓ ـ ــﺆاد اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس( اﻟـ ــﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
زوﺟ ـﺘ ــﻪ ،وﺗـﺘـﻐـﻴــﺮ ﺣـﻴــﺎﺗــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮف إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ــﺮاﻗ ـ ـﺼـ ــﺔ أوﺳ ـ ــﻪ
)ﺷﻮﻳﻜﺎر( ﱢ
وﻳﻘﺮر اﻟﺰواج ﺑﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر

اﻻﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ ﺷــﻮﻳـﻜــﺎر
واﻟﻤﻬﻨﺪس ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
»ﺳـ ـ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻚ« ﻣـ ــﻦ ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ
ﻟ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺮﻣـ ـﻠ ــﻲ ،وإﺧـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻓـ ــﺆاد
ً
اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ،اﻟ ــﺬي أدى أﻳـﻀــﺎ دور
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ »رأﻓــﺖ« اﻟﺤﺎﺋﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﺎﺗﻪ ورﻏـﺒـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺰواج ﺑﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻋﺼﻤﺖ )ﺷﻮﻳﻜﺎر(
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة ﺑ ـﺼــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ .واﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﺮ أن اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﻧﺠﻤﺘﻪ،
ﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـﺼ ـﻔ ــﻖ ﺑ ـ ـﺤ ـ ــﺮارة وﺗـ ـﺴ ــﺮي
اﻟﻬﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ
ﺣـﻀــﻮرﻫــﺎ اﻟـﻤـﺘــﺄﻟــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺮح.
ﺷﻬﺪت »ﺳﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺗﻚ« ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺷ ــﻮﻳ ـﻜ ــﺎر ﻋ ـﻠــﻰ آﺧـ ــﺮ ﺻ ـﻔ ـﺤــﺔ ﻣﻦ
رواﻳ ــﺔ ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ً
ﻣ ــﺪار  17ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﺻﻨﻌﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي ﻣﻊ رﻓﻴﻖ
ﻣﺸﻮارﻫﺎ ﻓﺆاد اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وﺗﺄﻟﻘﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻨﺠﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻘﻘﺖ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ ،وﺗﺸﺒﻌﺖ ﺑﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ وﻗﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮوﻓﺎت ،ودﺧﻠﺖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ
وأﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ،واﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮت
ﻟﻠﻤﺴﺮح ،واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻋﺸﻘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻷول واﻷﺧﻴﺮ.

اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺷﻮﻳﻜﺎر ﻣﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

ﻣﺰاج
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اﻟﻤﺸﺎﻛﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ
أﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮد إذن أﻧﺎ ﻫﺎﻣﻠﺖ

٢١

)((١٥-٣

ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻇﺮوف ﻣﻴﻼد ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،وإﻟﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺎﻫﻴﻦ »ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ« .ﻛﺬﻟﻚ رﺻﺪﻧﺎ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺨﺠﻮل وﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﺪﻣﺔ وﻓﺎة ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻪ وإﺣﺴﺎﺳﻪ
ﺑﻌﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ .وﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﺳﺮار اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وﺑﺬور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻐﺎﻣﺾ اﻟﺸﻬﻴﺮ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ

ﻻ أﻛﺬب ﻟﻜﻦ
أﻧﻔﻲ أﻃﻮل
ﻣﻦ أﻧﻒ
»ﺑﻴﻨﻮﻛﻴﻮ«

ً
ً
ﻳﻘﻮل ﺷﺎﻫﻴﻦ» :ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺒﺎﻧﺎ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺟــﺪا
وأﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻨﻲ إﻧﻨﻲ ﻣﺼﺎب
ﺑﺎﻟﺸﻴﺰوﻓﺮﻳﻨﻴﺎ ،أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺼﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ازدواج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎن ﻟﺪي ﻳﻘﻴﻦ
ً
ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻓﻌﻼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ«.
اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﺎت ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻋـ ﱠـﺒــﺮ ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺷــﺎﻫ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻟﺴﺎن »ﻳﺤﻴﻰ« ﻓﻲ »ﺣﺪوﺗﺔ
ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ« ﺟ ــﺎء» :أﻧ ــﺎ ﻣـﺠـﻨــﻮن وﻣـﻌـﻘــﺪ وﺗﻔﻜﻴﺮي
أﻋﺮج ،وأﻣﻮت ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﺗﺪﻟﻌﻨﻲ«.
وﺳﻂ ﺻﺨﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﻋـﻨــﻒ أزﻣــﺔ
ﻛﺴﺎد ورﻛــﻮد ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﺎن ﺟﻮ اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻳﻬﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ـﻤــﺎ ﺣ ــﻮﻟ ــﻪ وﻳ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ أﻣ ـ ــﻮر ﻻ ﺗ ـﺒ ــﺪو ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏﺮاﻣﻪ ﺑﻌﺮاﺋﺲ »ﺧﻴﺎل اﻟﻈﻞ«
اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎرح ﻣﻊ أﻣﻪ وﺟﺪﺗﻪ،
ً
ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺰوي ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮن ﺗﺤﺖ
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺴﻔﺮة وﻳﺤﺎول ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪه .ﺣﺘﻰ أﻧﻪ
أﻧﺸﺄ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﺮاﺋﺲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﻛﺎن ﻳﻘﺪم
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮاﺋﺲ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻃﻔﻮﻟﻴﺔ ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﺟﺬﺑﺖ اﻟﻬﻮاﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ آﻳﺮﻳﺲ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺗﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺻﻄﺤﺒﺘﻪ
واﻟــﺪﺗــﻪ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة أﺣــﺪ اﻷﻓ ــﻼم ﻓﺘﺄﺛﺮ أﻛﺜﺮ ﺑﻬﺬا
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺴــﺎﺣــﺮ واﻟ ـﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﻓﺰاد اﺧﺘﻔﺎؤه ﺗﺤﺖ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﻤﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ اﻟﻤﻨﻌﺰل .وﻳﺒﺪو
أن أﻓ ــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟــﻢ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮا ﻟﻤﺎ ﻳـﺤــﺪث ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻛــﺎ ﻧــﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺻــﻮ ﺗــﻪ وﻳﻄﻤﺌﻨﻮن أ ﻧ ــﻪ ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺴﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
وﻳﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،أو ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه ﻛﻨﺖ أﺗﺼﺮف
ً
ﻛﺄﻧﻲ » 18ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ«.
ﻣــﻊ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،زاد اﻹﺣ ـﺴ ــﺎس ﺑــﺎﻟـﻌــﺰﻟــﺔ ،وزادت
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺻﺎر ﺟﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻣﻮر
ً
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺮح
ﻋﺎرم ،وﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺰاﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺰن،
وﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ
ً
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻘﺪ و}ﻣﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ« ،وﻻﺣﻘﺎ ﺛﺒﺘﻮا ﻋﻠﻰ
وﺻﻔﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻓــﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ
وﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺒﺮ ،وﻫﻲ »ﻣﺠﻨﻮن«.
ً
ﻳـﻘــﻮل ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ» :ﺑ ـﺼــﺮاﺣــﺔ ،ﻟــﻢ أﻛ ــﻦ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ
ً
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ،وﻻ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻣﻌﻬﺎ .ﺑﻞ ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ
ً
ﺑﺨﻮف وارﺗـﺒــﺎك ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑــﺪأت أﺧﺮج
ﻣﻦ »اﻟﺒﻴﺖ« وأذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ«.

ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

أﻣﻲ ﺑﺎﻋﺖ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ وﻋﻔﺶ
اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻲ أﻛﻤﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ

ﻛﺎن وﺟﻬﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺣﻤﺮار ﻣﻦ ﺷﺪة اﻻﻧﻔﻌﺎل،
دﻗ ـ ــﺎت ﻗـﻠـﺒــﻪ ﺗ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪ ﺑـﻌـﻨــﻒ وﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ و ﻟـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ .ﻛــﺎن ﻣﻤﺴﻜﺎ
ﺑـﻴــﺪ أﻣ ــﻪ ﻳ ـﺤــﺎول اﻟـﻠـﺤــﺎق ﺑـﺨـﻄــﻮاﺗـﻬــﺎ اﻟﻤﺴﺮﻋﺔ
وﻫﻲ ﺗﺼﻄﺤﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻮم .اﻟﻜﺜﻴﺮ
واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت راﺣﺖ ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻲ رأﺳﻪ
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﺣﻮل ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ أﻣﻪ وأﺑﻴﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺷﻘﻴﻘﻪ أﻟﻔﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﺸﺪد اﻷﺳﺎﺗﺬة وﺿــﺮورة أن
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف وﻛﻠﻤﺔ .ﻛﺎن
ً
ﻣــﺮﻋــﻮﺑــﺎ إﻟــﻰ درﺟ ــﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳـﻜــﺮه اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺨﻄﻮ ﻗﺪﻣﺎه ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ .أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻘﻴﻘﻪ وﻫﻮ ﻳﺆدي ﻓﺮوﺿﻪ
ً
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﺼﺮا
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻮﻣﻪ ﻣﺴﺎء.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻢ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻷن ﻳﻜﺮه ﺷﺎﻫﻴﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﺪروﺳﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ
ً
ً
دوﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﺷﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎل وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن )ورﺑﻤﺎ ﻇﻞ ﻟﻔﺘﺮات
ً
ً
ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻋ ـﻤــﺮه( ﺧ ـﺠــﻮﻻ ﺟـ ــﺪا ،ﻻ ﻳ ـﻘــﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻮح ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ.
ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ »ﺣ ــﺪوﺗ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ« رﺻـ ــﺪ ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ
ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺴﻮة اﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﺬي أﻇﻬﺮه ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر »ﻫﺘﻠﺮ« ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ً
ﺻﻔﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ أﺛﻨﺎء
ً
اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ» :اﻧﺖ ﻓﺎﻛﺮ إن رﺑﻨﺎ ده
ﻟﻚ أﻧﺖ ﻟﻮﺣﺪك؟« .ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﻔﻌﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ،
ﻟﻜﻨﻪ اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
ﻳـﻘــﻮل ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ» :أﻧ ــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻷي دﻳــﻦ،
وأؤﻣــﻦ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻪ
وﺑﻴﻦ رﺑﻪ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟﺪي ﺣﻮار ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ،وأﻇﻦ
أن اﻟﻠﻪ »ﺻﺎﺣﺒﻲ« .ذات ﻳﻮم دﺧﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ً
ً
ً
وﻛﻨﺖ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺟــﺪا وﻣﺤﺒﻄﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮة،
وﺑﺪأت أﺑﻜﻲ وأﻗﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻛﻼﻣﻲ ﻟﻠﻪ :أﻧﺎ ﺗﻌﺒﺎن

ﻣــﺶ ﺑﺘﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻟـﻴــﻪ؟ أﻧ ــﺎ ﻋـﻨــﺪي ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻛﺘﻴﺮ
وﺟــﺎي ﻟــﻚ ﻣــﻦ آﺧــﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ؟
أﻋﻤﻞ إﻳــﻪ؟ أﻧــﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ أﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﺮﺿﻴﻚ
ﺑﺲ أﻧﺎ ﻛﻞ اﻟﻠﻲ أﻋﺮﻓﻪ ﻫﻮ أﻧﻲ اﺷﺘﻐﻞ وﺑﺲ ،ﻟﻬﺬا
ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻲ ،أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن »ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ
ً
رﺑﻨﺎ ﻋﻤﺎر« .ﻻ أﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن أرﺗﺎد ﻣﺴﺠﺪا
ً
ً
أو ﻛﻨﻴﺴﺔ أو ﻣﻌﺒﺪا ﻳﻬﻮدﻳﺎ ،ﻓﻜﻠﻬﺎ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻌﺒﺎدة
اﻟﺮب اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺗﺮﻳﺢ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ«.
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن أو اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﺟﺪا
ﻟﻠﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺟﻌﻼ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﺮج ﻣﻦ
أن ﻳﺮﺻﺪ ﻓﻲ أول أﻓﻼﻣﻪ »ﺑﺎﺑﺎ أﻣﻴﻦ« ﺛﻘﺎﻓﺔ دﻳﻦ
ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻪ ،إذ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻷﺣــﺪاث إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻬﺮ
ً
رﻣـﻀــﺎن )ﻋـﺸــﺖ دوﻣ ــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻀﻦ اﻹﺳ ــﻼم ،وﻓﻲ
اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﻨﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﺔ ودﻳﻦ وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﻲ
ً
ﻫــﺬه اﻻﺧـﺘــﻼﻓــﺎت أﺻ ــﻼ( ،وﻓــﻲ »اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ﺻﻼح
اﻟــﺪﻳــﻦ« اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺑﻴﻦ اﻷدﻳ ــﺎن )ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟــﺪي أي ﺣــﺮج ﻓــﻲ أن أﻗــﻮل
ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓــﻲ »اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ« إﻧﻬﻢ
أﺧﻄﺆوا ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺎؤوا ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت(.

ﺻﻮرة ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻋﻘﺪة اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻴﺢ
ﻳ ـﻘــﻮﻟــﻮن إن إﺣ ـﺴــﺎس اﻟـﺸـﺨــﺺ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﻓﺈﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑــﺎﻟــﺮﺿــﺎ وإﻣـ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻐـﻀــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻤــﺮد واﻻﻏـ ـﺘ ــﺮاب،
وﺷ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ ﻛـ ــﺎن ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻏــﺎﺿ ـﺒــﺔ وﻣـﻌـﺘــﺮﺿــﺔ
وﻣـﺘـﻤــﺮدة .ﺣﺘﻰ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻐﻀﺐ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ
ﻳـﺤــﺐ ﺷـﻜـﻠــﻪ ،ﻓـﻴـﻘــﻮل» :ﻟ ــﻢ أﻛ ــﻦ أرى ﻧﻔﺴﻲ ﺷﺒﻪ
اﻷوﻻد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ أو اﻟـ ـﺸ ــﺎرع ،ﻛ ـﻨــﺖ أراﻫ ــﻢ
ً
ً
أﺟـﻤــﻞ ﻣـﻨــﻲ ،ﻛـﻨــﺖ ﻧـﺤـﻴــﻼ ﺟ ــﺪا »ﺳ ـﻠ ـﻌــﻮة« .أﻧﻔﻲ
ﻣﺜﻞ »ﺑﻴﻨﻮﻛﻴﻮ« ﻃﻮﻟﻪ ﺳﺘﺔ أﻣﺘﺎر )رﻏﻢ أﻧﻲ أﻛﺮه
اﻟﻜﺬب واﻟﻜﺬاﺑﻴﻦ( ،وأذﻧــﺎي ﻛﺒﻴﺮﺗﺎن إﻟــﻲ درﺟﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ )وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ أﺳﻤﻊ ﻛﻼم أﺣﺪ ...ﻛﻼﻣﻲ
ﻣﻦ ﻣﺨﻲ(.
ﻫﻜﺬا اﻋﺘﺎد ﺷﺎﻫﻴﻦ أن ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻼ ﺧﺠﻞ
أو ﺗـﺠـﻤـﻴــﻞ ،ﻣ ــﺎ ﻳـﻔـﺴــﺮ اﺿـ ـﻄ ــﺮاره ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ إﻟــﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎره ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﻟﻰ اﻹﺧﺮاج رﻏﻢ ﺷﻐﻔﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ أدرك أن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻼم ،إذ إن ﺷﺮوط اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ً
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻤﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﺻﻮرة »اﻟﺒﻄﻞ« اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
ً
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـﺒــﺮ اﻟـﺼـﺒــﻲ ﻗـﻠـﻴــﻼ وزادت ﻣﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻨﻀﺞ أدرك أن ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﺷﻌﻮره
ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ أﻗﺮاﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﻜﻮن
ً
ً
ﻣﻨﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﺬا ﻟﻢ
ً
ﺗﻌﺪ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت وﺟﻬﻪ وﻣﻼﻣﺤﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻧـﺘـﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻄـﻔــﻮﻟــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺼﺒﺎ.
ً
ﻟــﻢ ﺗـﻌــﺪ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ــﺮوق ،ﻣـﺜــﻼ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﺮﺣــﺎ،
ً
أو ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،وﺣ ـﺘــﻰ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮي
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ .ﺻـﺤـﻴــﺢ ﻟ ــﻢ ﻳـﻨـﻜــﺮ »ﺟ ــﻮ«
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮاء ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
ً
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ
ﺳﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ واﻷﻫﻢ
ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰه وﺳﻂ ﻫﺆﻻء.
ﻳﻘﻮل ﺷﺎﻫﻴﻦ» :ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪأت ﻣﻦ دون
وﻋﻲ أﺑﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻲ .ﻛﻨﺖ »أﺣﻂ
ﻫﻤﻲ« ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮاء ة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺨﻮاﻃﺮ وﻣــﺎ ﺷﺎﺑﻪ،
ً
ﻛﻨﺖ أﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮا ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ أﺟﺪ ﻣﺎ أﻛﺘﺒﻪ ﻛﻨﺖ
»أﺷﺨﺒﻂ« أو أرﺳــﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه أو اﻟﺨﻄﻮط
ً
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ أﺗﺮك اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎء أﺑﺪا«.
ﻫﻜﺬا راح ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذاﺗــﻪ ،ﻳﺤﺎول اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ،
ﻳ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺰه أو ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﻳـﻤـﻨـﺤــﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮع ،إﻻ أن ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻲ أﺿﺎءت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ
ً
ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻮﻟﻪ ،ﻓﻴﺤﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ )ﻳﻌﺘﺮف ﻟﻸب ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻟـﻴــﻪ؟« أﻧــﻪ ﻷول ﻣــﺮة ﻳﺤﺐ اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ( ،ﺑــﻞ واﻷﻫــﻢ
ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟـﻜــﺎﻣــﻦ ﻓــﻲ داﺧ ـﻠ ــﻪ ،ﺣـﺘــﻰ ﺑ ــﺎت ﻳﺼﺮخ
»ﻗﻔﺸﺘﻬﺎ« ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن )ﻳﺤﻴﻰ /ﺷﺎﻫﻴﻦ(
ﻓﻲ أﺣﺪ أروع ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻠﻤﻪ »اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﻤﺎن
وﻛﻤﺎن«.

اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ
ﻟﻤﻮت اﻟﻤﻠﻮك
ﻟـﺤـﻈــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل ﻣﻦ
ﻛــﺮاﻫـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬــﺎ واﻟﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـ ـ ــﺰﻣ ـ ـ ــﻼء اﻟ ـ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ،
ﺣــﺪﺛــﺖ ﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ذات
ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح ﻻ ﻳـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎه.
ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح

ً
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﺑﺎ

أﻧﺎ ﻗﺒﻴﺢ
وﻣﻌﻘﺪ وأﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﺨﺺ

وﻗــﻒ إزاء زﻣــﻼﺋــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ ،ﻳــﺆدي
ﻣﻨﻮﻟﻮج اﻟﻤﻠﻚ رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮ .ﻛﺎن
اﻟﻤﻮﻧﻮﻟﻮج ﻋﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ وﺧﺴﺎرة اﻟﻌﺮش
وﻓ ـﻘ ــﺪان ﻛ ــﻞ ﺷـ ــﻲء ،وﻗ ــﺪ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ــﺰﻣ ــﻼء أداء
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺘﺼﻔﻴﻖ واﺳﺘﺤﺴﺎن ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ وأﺑﺪوا
إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻮﻫﺒﺘﻪ) ،ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻴﻪ«
اﺳﺘﺒﺪل رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻤﻮﻧﻮﻟﻮج آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
»ﻫﺎﻣﻠﺖ« ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻓﻴﻪ أﻣﻪ اﻟﻤﻠﻜﺔ(.
ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮم،
ﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺤﺰن ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻔﺎﻗﻪ
ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺤﻔﻼت ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺪﻟﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎل ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ،
إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻮاﻟﺪه اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺪأت
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻫﻮر ،ﻓﺪﺧﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﺣﺰﻳﻨﺎ ووﻗﻌﺖ
ً
ﻓﺼﻮﻻ
ﻋﻴﻨﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪرس
ُ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ »ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻛﻮﻟﻴﺪج« واﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ
ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة ،واﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻷن
اﻷب أدرك أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻤﺼﺮ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻓﺈن إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ أﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﺘﺢ إزاء اﻟﺼﺒﻲ
ً
أﻓﺎﻗﺎ أﻛﺜﺮ رﺣﺎﺑﺔ.
وﻟﻤﺎ اﻟﺘﻘﻂ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻴﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺘﺼﻔﺤﻬﺎ اﺳﺘﻮﻗﻔﻪ اﻟﻤﻮﻧﻮﻟﻮج اﻟﺤﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ
ً
اﻟﻤﻬﺰوم ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ .ﻛﺎن اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ
ً
وﻣﺸﺤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﻠﻚ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ وﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
ﻓﺒﺪأ ﻳﻜﺮره ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮت ﻣﺴﻤﻮع ،ﺛﻢ ﻧﻬﺾ
ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻪ ووﻗﻒ إزاء اﻟﻤﺮآة وﻫﻮ ﻳﺼﺮخ:
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ دﻋﻨﺎ ..دﻋﻨﺎ ﻧﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض..
وﻧ ـ ـ ــﺮوي اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮت اﻟ ـﻤ ـﻠــﻮك
ً
ﻣﻘﺘﻮﻟﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،إذ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺎج اﻷﺟ ــﻮف ،اﻟــﺬي
ﻳﺤﻴﻂ ﺑــﺎﻟــﺮأس اﻟﻔﺎﻧﻲ ﻟﻤﻠﻚ ﻣــﺎ ﻳﺼﻮن ﺟﻼﻟﺔ
اﻟﻤﻮت.
ً
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ذﻫﺐ »ﺟــﻮ« ﻣﺘﻘﻤﺼﺎ روح
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺰوم ،وﺻ ـﻌ ــﺪ ﻓ ــﻮق أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻘــﺎﻋــﺪ
ﻓــﻲ ﻓـﺼـﻠــﻪ وﺑ ــﺪأ ﻳـﻠـﻘــﻲ ﻣــﻮﻧــﻮﻟــﻮﺟــﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ
ً
»اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر« .ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺘــﺄﺛــﺮا ﻟــﺪرﺟــﺔ أﻧ ــﻪ اﺳـﺘــﻮﻟــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺒﺎه زﻣﻼﺋﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ذاق ﺣﻼوة
اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ،وﻣــﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ أدرك أن
اﻟﻔﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ،وإﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎس
ً
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﺟﻤﺎﻻ وﻻ ذﻛﺎء ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺰﻣﻼء
اﻟﻮﺳﻴﻤﻴﻦ أوﻻد اﻷﻏﻨﻴﺎء.
ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺸ ـﺘــﻮي اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ ،اﻛـﺘـﺸــﻒ
ﺷﺎﻫﻴﻦ أن اﻟﻔﻦ »ﺣﺼﺎﻧﻪ اﻟــﺮاﺑــﺢ« ،وﺟــﺪه وﻟﻦ
ﻳﻔﺮط ﻓﻴﻪ وﺑﻬﺬا اﻟﺤﺼﺎن ﺳﻴﺆﺳﺲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ .ﻛﺎن
ً
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ
ً
ً
اﺑﺘﻌﺪ روﻳﺪا روﻳﺪا ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ً
ً
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﺪه أو ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ً
ﻳﺮﻳﺪ اﻷب ،أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺎﺷﻪ أول
ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺖ أﻣــﻪ .ﺷﻌﺮ ﺑــﺄﺣــﻼم ﺟﺪﻳﺪة
ﺗــﺪور ﺣﻮل داﺋــﺮة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮود،
وﻫ ــﻮ اﻟـﺤـﻠــﻢ اﻟــﺬي
ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
وأﻗـﻨـﻌـﻬــﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟﻦ
ً
ﻳ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﺷ ـﻴ ـﺌ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ﻏﻴﺮه.

ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت
اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ،وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﺠﻮم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟــﺮﻗــﺺ
اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ً
ً
واﻋﻴﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻔﺘﻮﻧﺎ
ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﻄﻠﻖ( ،ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
داﻋﺒﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻟﻔﻦ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ رﻏﻢ
اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﺴﻔﺮ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﻛﺎن إﻋﺠﺎب ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﺷـﻜـﺴـﺒـﻴــﺮ ﻳ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ،وإذا ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ ﺑ ــﺪأ ﺑـﻤــﺄﺳــﺎة
رﻳـﺘـﺸــﺎرد اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪﻧ ـﻤ ــﺎرك ﻟـﻴـﻌـﻴــﺶ ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺄﺳــﺎة
أﻣﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﻌﺬب »ﻫﺎﻣﻠﺖ« .ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻘﺎء ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺳﺮ اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺖ رأس اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻌﺪ
وﻓ ــﺎة واﻟ ــﺪه اﻟﻤﻠﻚ ،وﺳﻜﻨﺖ رأس ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻌﺪ
وﻓ ــﺎة ﺷﻘﻴﻘﻪ أﻟـﻔــﺮﻳــﺪ .ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺻــﺪﻳــﻖ ﻟﻠﺤﻴﺮة،
ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻚ وﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﻳـﻨـﺘــﺞ ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻟــﻺﻧ ـﺴــﺎن إﻻ اﻟ ـﻘ ـﻠــﻖ ،ﻓـﺒــﺪأ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻳﺮﺗﺪي »ﻗﻨﺎع ﻫﺎﻣﻠﺖ« ﻟﻴﺨﻔﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋﺬاﺑﺎﺗﻪ وأﺳﺌﻠﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ً
ﻳ ـﻘ ــﻮل» :ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣ ــﺎ ﻛـﻨــﺖ أﻏ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺎب ﺣﺠﺮﺗﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج
رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﺜﺎﻧﻲ وأﻧﺨﺮط ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺎت ﺑﻜﺎء ﺣﺎدة،
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳــﺪﺧــﻞ ﻋ ـﻠـ ّـﻲ أﺣ ــﺪ ﻣــﻦ أﻫ ـﻠــﻲ ﻛﻨﺖ
ً
أﻗــﻮل ﻟﻪ أﻧــﺎ أﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪا ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﺎﻣﻠﺖ،
وأﺑـﻜــﻲ ﻷﻧـﻨــﻲ اﻧــﺪﻣـﺠــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟـﻤــﺆﺛــﺮة.
ﻛﻨﺖ أﺧﺠﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺮف أي ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أﻧﻨﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ﻟــﺪر ﺟــﺔ ا ﻟـﺒـﻜــﺎء ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻋﻼﻗﺘﻲ
ً
ﺑﻬﺎﻣﻠﺖ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺮج ﻛﻞ »اﻟﻐﻞ« اﻟﻠﻲ ﺟﻮاﻳﺎ ،وﻛﻞ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻠﻲ أﻧﺎ ﻣﺶ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﻨﻬﺎ«.
وﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ »اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﻤﺎن وﻛﻤﺎن« اﻋﺘﺮف
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺄن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ
ﻳﻌﺸﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وأﻧﻪ ﺣﺎول أن ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺎﻣﻠﺖ وﻫﻮ
ﻳﺪرس اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﺴﺨﺮوا ﻣﻦ ﺷﻜﻞ أﻧﻔﻪ
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻷداء اﻧﺒﻬﺮ
زﻣ ــﻼؤه ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟ ــﺪرس ﻣــﻦ إﺣـﺴــﺎﺳــﻪ اﻟـﻘــﻮي
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ )ﻳﻘﻮل ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑـﻤــﺮارة(:
ً
ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮﻧﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﺑــﺪا ﻟﻨﻘﻞ ﻫــﺬا اﻹﺣﺴﺎس
إﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺧــﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺣﻀﺮ »ﻫﺎﻣﻠﺖ« ﻓﻲ
أﻓــﻼم ﺷﺎﻫﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻳــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻣﺎ
دﻓﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻧﺎدﻳﺔ )ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻳﺴﺮا ﻓﻲ اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻛﻤﺎن وﻛﻤﺎن( ﻟﺘﻘﻮل ﻟﻪ» :ﻫﺎﻣﻠﺖ ده ﺣﻴﺠﻨﻨﻚ...
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﺎرﻗﻚ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻛﺪه ،ﻛﺎن ﻻزم ﺗﻤﺜﻠﻪ
وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺶ ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺎﺗﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻃﻮل
اﻟﻮﻗﺖ ده«.
ﻋﺒﺎرة »ﻧﺎدﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺠﺮد ﺗﻌﺒﻴﺮ رﻣﺰي
ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎرﻳﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﻴﻦ» :ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻟـﻴــﻪ؟« ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻓ ــﻼت ﻣــﻦ اﻷﻗ ــﺪار واﻟـﻬــﻮاﺟــﺲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺎﻟﺨﺸﺐ ،وﻻ
ﺷﻚ ﻓﻲ أن أﻗــﺪار وﻫﻮاﺟﺲ ﺷﺎﻫﻴﻦ أﺧﺬﺗﻪ إﻟﻰ
ﻣـﻌــﺎرك وﺗـﺤــﺪﻳــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺨﻄﺮ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ ﺑــﺎل.
وﻓــﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﺘﻌﺮف إﻟــﻰ أﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ اﻷﻗﺪار واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

اﻟﻮﻋﻲ

ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرﻗﻨﻲ
ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻋﻠﻰ أﻓﻼﻣﻪ ﻗﺎل ﺷﺎﻫﻴﻦ:
ﻛــﺎن ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻫﻮ ﺷﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن وﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻋــﺰت اﻟﻌﻼﻳﻠﻲ ،ﺛﻢ ﻛﺎن
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ .ﻛﻨﺖ أﺣ ــﺎول ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻢ أن أﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،أﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ »أﻧﺎ« اﻟﺘﻲ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ
ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻤﺮة ﺗﻠﻮ اﻟﻤﺮة .ﻧﻌﻢ ﻟﻢ أﻧﺠﺢ ﻓﻲ أن أﻛﻮن ﻫﺎﻣﻠﺖ وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﻫﻢ
ً
ً
أﻳﻀﺎ ...ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ أﻓﻼﻣﻲ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرﻗﻨﻲ أﺑﺪا«.

وﻫـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﺑ ـ ـ ــﺪأ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ــﺮام ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﻦ
ﻛﻠﻌﺒﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ
اﻟـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻞ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻫـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺔ
واﻹﻳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـﻬــﺎ
ﺛـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻹﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮار
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻢ ﺷـ ـﻘ ــﺖ
ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺘ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﻦ.
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻣﻦ أول ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻲ

اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺷﺎﻫﻴﻦ وﺿﺤﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ

٢٢

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

أوﺗﺎر

•
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ﻃﻼل ﻣﺪاح أول ﺳﻌﻮدي
ﻳﺴﺠﻞ أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(١٠ - ٣

ّ
ﻧﻔﺬ »وﻃﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ« ﻓﻲ إذاﻋﺔ ﺟﺪة ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻨﺠﻮم
ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﻼل ﻣﺪاح ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أول ﻣﻄﺮب ﺳﻌﻮدي ﻳﺴﺠﻞ أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إﺣﻴﺎء اﻟﺤﻔﻼت ﻫﻨﺎك.
ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ آﺛﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﻼل ﻣﺪاح
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻣﻔﻀﻼ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺸﻮاره اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺘﻔﺮغ ﺗﺎم ،ﺛﻢ رﺻﺪﻧﺎ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺜﻪ
ﻋﻦ أﻏﻨﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻠﺤﻴﻦ أول أﻏﻨﻴﺔ ﻟﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان »وردك ﻳﺎ زارع
اﻟﻮرد« ،اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻋﺒﺎس ﻏﺰاوي إﻟﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ،ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﻫﺬه
ﻻﻓﻲ اﻟﺸﻤﺮي

ﻃﺎرق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ
اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻼل ﺻﻮت
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻨﻀﺐ

ّ
ﻣﺪاح ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮق
اﻟﻌﺰف وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ
ﻳﺪﻋﻢ ﻃﻼل وﻳﺴﻨﺪ
إﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﺑﺠﺪة

اﺷﺘﻬﺮ ﻃﻼل ﻣﺪاح ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﻔﻀﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
دﻋـﻤــﻮه وﺳــﺎﻧــﺪوه ﻓــﻲ ﻣـﺸــﻮاره
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ،ﻓ ـﻠــﻢ ﻳ ـﻨ ـﻔــﻚ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼم
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻗ ــﺎم
ﺑ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻓﻲ
دﻋـﻤــﻪ وﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﻪ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻃﻼل
أﻧــﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮق ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
اﻷداء ا ﻟ ـ ـﺼـ ــﻮ ﺗـ ــﻲ و ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻳـ ــﺮه،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﺪرﻳـﺒــﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺰف
أﻏـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ
وﻛــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﺣ ـﺠ ــﺎزﻳ ــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ
وﻣ ــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺛـﻨــﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃــﻼل
ﺑ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﻃــﺎرق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟــﺬي ﺗﻌﺎون
ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﻨﻴﺎت.
وﻳﻘﻮل ﻃﻼل ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن
ﻃﺎرق ورﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﻬﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ذاﺋﻘﺔ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ
ﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺧﻄﻰ ﻃــﺎرق ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ
دﻓﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ واﻟـﻌـﻄــﺎء واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ
ﻟ ـﺒ ـﻠــﻮغ ﻣ ــﺎ أﺻ ـﺒ ــﻮ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ،ﻓﻜﻨﺖ
أﺷﺤﺬ اﻟﻬﻤﺔ ،وأﺗﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ،
ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﺸﻞ
أو ﻋـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺠ ــﺎراة
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﺻـﻴـﺘــﻪ
ﻳـ ـﺤ ــﺎﺻ ــﺮﻧ ــﻲ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻴـﺘــﻲ
اﻟ ــﺬي أﻋـﻴــﺶ ﻓـﻴــﻪ ،ﻓﺄﻏﻨﻴﺘﻪ »ﻳﺎ
رﻳ ــﻢ وادي ﺛ ـﻘ ـﻴــﻒ« ﺗ ـﺼــﺪح ﻓﻲ
ﺟﻨﺒﺎت ﺑﻴﺘﻨﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻃﻼل إﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮت
اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺬي ﻻ ﻳ ـﻨ ـﻀ ــﺐ ،وإن
ﻃ ــﻼل ﻇ ــﻞ ﻳـﻐـﻨــﻲ ﺣ ـﺘــﻰ وﻓــﺎﺗــﻪ،
ﻷن ﺻــﻮﺗــﻪ أﺻـﻴــﻞ وﻗ ــﻮي ،وﻗــﺪ
أﻋ ـﻄ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ أول ﺗـ ـﻌ ــﺎون ﻓﻨﻲ
ﻣ ـﻌــﻪ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ »ﻣـ ــﺎ ﻋ ـﻨ ـﻨــﺎ وﻋ ـﻨــﻚ«
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ،
ﺛ ــﻢ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻟ ــﻪ أﻏـﻨـﻴــﺔ »ﻟ ــﻚ ﻋــﺮش
وﺳــﻂ اﻟﻌﻴﻦ« ،و»ﻓــﺎت اﻷوان«...
وﻫ ــﻮ ﺻ ــﻮت ﻻ ﻳ ـﻌ ــﻮض ،وﻛ ــﺎن
ودودا ،وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻳﺲ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻪ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺰف
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻃﻼل ﻣﺪاح

ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  1962ﻳ ـﺸــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻃـ ــﻼل ﻣ ـ ــﺪاح رﺣــﺎﻟــﻪ
إﻟ ــﻰ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻏـﻨـﻴــﺎت ﻫ ـﻨــﺎك ،وﻃـﺒـﻌـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳ ـﻄــﻮاﻧــﺎت ،وﻛ ــﺎن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﺸﺮق ،وﺑــﺪأ ﻳﺘﺮدد ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻟﻄﺒﻊ اﺳﻄﻮاﻧﺎﺗﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
ﺑ ـﻴــﺮوت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـﻠــﺪ اﻟـﻤـﺼـﻴــﺎف ﻟﻠﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ،وﺣﻘﻖ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻃ ــﻼل ﻣ ــﺪاح رواﺟ ــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا واﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرا ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮره ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ،
ﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﻌﺮب ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﺣﻔﻼﺗﻪ ،ﻧﻈﺮا
ﻟ ـﺠ ـﻤــﺎل ﺻــﻮﺗــﻪ وﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ أداء اﻷﻟـ ــﻮان
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﺪاح ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﻲ داﺋﻤﺎ ،وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ اﻟﻈﻬﻮر
ﻋـﺒــﺮ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم واﻟ ـﻐ ـﻨــﺎء،
وﻗ ــﺪ أوﺻ ـﻴ ــﺖ ﻃ ــﻼل ﺑ ــﺄن ﻳﻬﺘﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮﻟ ـﻜ ـﻠ ــﻮر وﻻ ﻳ ـﺴ ـﻘ ـﻄــﻪ ﻣــﻦ
ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻪ ،وﻗ ــﺪ اﺳـﺘــﻮﻋــﺐ ﻫــﺬا
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻜﺎن اﻟﻔﻨﺎن اﻷﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاث ﺑﻠﺪه.
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺰف ذﻛﺮ ﻃﻼل
ﻣــﺪاح أن اﻟﻌﺎزف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻳﺲ
ﻛ ــﺎن ﻟــﻪ اﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺻﻘﻞ
ﻣــﻮﻫـﺒـﺘــﻪ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳــﺎﻟ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻌــﺰف
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻃﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻗـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﺎن ﻃـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـ ــﺪاح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﻨﻴﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋﻘﺐ
إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺟـ ــﺪة ﺑ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻗــﺮﺑــﻪ
ﻣــﻦ اﻹذاﻋـ ــﺔ وﻋــﻼﻗـﺘــﻪ اﻟــﻮﻃـﻴــﺪة
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆول آﻧﺬاك ﻋﺒﺎس ﻏﺰاوي،
وﻷن اﻹذاﻋ ـ ــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻻ ﺗـﺒــﺚ إﻻ
اﻷﻏﻨﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﻴﺮ أي
ً
اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻐﻨﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣﻊ اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺚ ﻃﻼل
ﻋﻦ أﻏﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻌﺜﺮ
ﻋﻠﻰ راﺋـﻌـﺘــﻪ »وﻃـﻨــﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ«
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون أﻳﻘﻮﻧﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮح واﻻﻧـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎء ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣﻦ
ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ

ﺑﻠﻴﻠﺔ وﻟﺤﻨﻬﺎ ﻃﻼل وﻏﻨﺎﻫﺎ أول
ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  1961وﺳﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻹذاﻋﺔ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ
ﻳﺤﻴﻰ وﺳﺎﻣﻲ إﺣﺴﺎن وﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻔﻴﻖ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺎﺟﺪ وﻋﺒﺪه
ﻣــﺰﻳــﺪ وﺳ ـ ــﺮاج ﻋ ـﻤــﺮ ،وﻏ ـﻴــﺮﻫــﻢ،
وﻛ ــﻞ ﻫ ــﺆﻻء اﻷﺳ ـﻤــﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮون
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺠــﻮم اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
آﻧ ـ ــﺬاك ،واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮوا ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻄــﺎء
ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﻢ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮره
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺑﻞ
إن اﻟﻌﺮب ﺳﺠﻠﻮا
ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻓﻲ
ﺣﻔﻼﺗﻪ

ﻋﻘﺒﺎت وﺣﻮاﺟﺰ
ﺑﺪأ ﻃﻼل ﻣﺪاح ﺑﺈرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ
ﺻـﻠـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟـ ــﺪة ،ﻓ ـﻜــﺎن ﻣ ــﻊ ﻛﻞ
أﻏﻨﻴﺔ ﻳﺆدﻳﻬﺎ أو ﺣﻔﻠﺔ ﻳﺸﺎرك
ً
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻧـ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا ﻻ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أن ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ
ﻛﺎن ﻣﻔﺮوﺷﺎ ﺑﺎﻟﻮرد ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺒﺎت وﺣﻮاﺟﺰ اﺳﺘﻄﺎع
ﺗـ ـﺠ ــﺎوزﻫ ــﺎ ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺛ ـﻘ ــﺔ واﻗ ـ ـﺘـ ــﺪار،
وﻛﺎن ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﻦ اﻷﺟﻮاء
ﻓﻲ ﺟﺪة» :ﻛﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ،وﺟـ ـﺌ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟ ــﺬي ﺗــﺮﺑـﻴــﺖ ﻓﻴﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺎﺋــﻒ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻨــﻲ ﻣ ـﻌــﺮوف
ﻫـﻨــﺎك وﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪة ﻋ ــﺪد ﻣﻌﺎرﻓﻲ
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪود ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻤـ ــﻮح إﻟ ــﻰ
اﻻﻧـﺘـﺸــﺎر وﺑـﻠــﻮغ أرﻗ ــﻰ درﺟــﺎت
اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ.

وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ إﻗــﺎﻣ ـﺘــﻲ ﺑ ـﺠــﺪة اﻷﺳ ـﺘــﺎذ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺑـﺴـﻴــﻮﻧــﻲ ،وﺑـﺼــﺮاﺣــﺔ
ﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﻦ أﻫ ـ ـ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﻲ
دﻓـﻌـﺘـﻨــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪة،
ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﺣﻔﻼ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
ﻳ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻓـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﻋـﻠــﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن ﻓـ ــﻮزي ﻣﺤﺴﻮن
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻛﻨﺖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
أﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺤـﻔــﻞ ،ﻓﺤﻘﻖ
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺣﻀﻮرا ﺟﻤﻴﻼ ﻟﻲ
ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﺟﺪة ،وﺑﺪأت
أﺗ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة
واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮاء واﻟـﻤـﺜـﻘـﻔـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ أن
أﺻﺒﺤﺖ ّ
ﻟﺪي ﺻﺪاﻗﺎت وﻃﻴﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ واﻟـﺤـﻘــﻞ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻮﺛ ـﻘ ــﺖ ﻋــﻼﻗ ـﺘــﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻹذاﻋــﺔ ،وﺑﺖ
أﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ
اﻹذاﻋﺔ.

وﺟ ـ ـ ـ ــﺪان اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس وذاﻛـ ــﺮاﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ،
ﻓ ـﺘــﺮﻧ ـﻤــﻮا ﺑ ـﻬــﺎ وﻃ ــﺮﺑ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
وﻗﺖ وﺣﻴﻦ ،وﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻘﻮة
ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس ،ﺣﺘﻰ أﺿﺤﺖ
ً
ً
أﻳﻘﻮﻧﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻋﻨﻮاﻧﺎ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺄرﺿﻬﻢ وﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ
وﺣﺎﺿﺮﻫﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
ﻗ ـﺒ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺬاع إﻻ
اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ واﻻﺑﺘﻬﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
إﻟ ـ ــﻰ أن ﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺘﻜﻮن اﻷوﻟﻰ واﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻌﺸﻖ
اﻷﺑ ـ ـ ـ ــﺪي ،واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺖ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﻠﻮد ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻬﺎ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدﻗ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻴﻠﺔ،
وﺑﻠﺤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ اﻟــﺬي ﺻﺎﻏﺔ
ﻃﻼل ﻣﺪاح ،ﻣﺆﻛﺪا رﻳﺎدﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ً
ً
ً
ﻣﻐﻨﻴﺎ وﻣﻠﺤﻨﺎ وراﺳـﻤــﺎ ﻫﻮﻳﺔ
اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺼﺮ
ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻲ .وﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎت
أﻏﻨﻴﺔ »وﻃﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ«:

ﺣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻘ ـ ــﺖ أﻏ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ »وﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ
ً
ً
اﻟﺤﺒﻴﺐ« ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻄﻼل،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻬ ــﺎ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ أﺷـﺒــﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ
اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ــﺪﻳ ــﻮﻫ ــﺎت إذاﻋ ـ ــﺔ ﺟــﺪة
ﺳﺠﻞ ﻃــﻼل ﻣــﺪاح ﻫــﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ارﺗ ـﻘ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺟـ ــﺰءا ﻣﻦ

روﺣﻲ وﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﻳﺪاي ُ
ﻓﺪاه
وﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻴــﺐ وﻫـ ــﻞ أﺣــﺐ
ُ
ﺳﻮاه
وﻃـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي ﻗــﺪ ﻋﺸﺖ ﺗﺤﺖ
ﺳﻤﺎﺋﻪِ
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻋﺸﺖ ﻓﻮق ُ
ﺛﺮاه
ﻣـ ـﻨ ــﺬ اﻟـ ـﻄـ ـﻔ ــﻮﻟ ــﺔ ﻗ ـ ــﺪ ﻋ ـﺸ ـﻘــﺖ
رﺑﻮﻋﻪ

أﻳﻘﻮﻧﺔ وﻃﻨﻴﺔ

ﻓﻲ ﻋﺎم  1962ﻗﺪم ﻟﻪ
اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻏﺎزي ﻋﻠﻲ
أﻏﻨﻴﺔ »ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ﻳﺎ
ﻫﺎﺟﺮﻧﺎ«

ً
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﺪاح وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه

اﻟﻠﻮن اﻟﺤﺠﺎزي
ﻋﻦ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺎزي ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﻼل ﻣﺪاح،
ﻳــﺮوي أﻧــﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﻣــﺪاح ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻗ ــﺪ اﺷ ـﺘ ـﻬ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ،اﻟـ ــﺬي ﺣ ـﻜــﻰ ﻟ ــﻪ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﻼل،
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ رآه وﺳـﻤـﻌــﻪ ﻳﻐﻨﻲ اﻟـﻠــﻮن
اﻟﺤﺠﺎزي واﻷﻟﻮان اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ
أﻏﻨﻴﺔ »ﺑﺘﺴﺄﻟﻴﻨﻲ ﺑﺤﺒﻚ ﻟﻴﻪ« ﻟﻠﻔﻨﺎن
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﺐ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻠﻮن اﻟﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻴﻪ وأدرﻛﺖ
ﻣﺪى ﻗﻮة إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ،وﺑﺪأت ﻋﻼﻗﺘﻲ
ﺑﻪ ﺗﺘﻮﻃﺪ ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻷﻳﺎم ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ
ﻣـ ـﻌ ــﻪ وﻗـ ـﻤ ــﺖ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
أﻏﻨﻴﺎت ﻟﻪ ﻫﻲ أﻏﻨﻴﺔ »ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ﻳﺎ
ﻫﺎﺟﺮﻧﺎ« ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ،وأﻏﻨﻴﺔ »أﺳﻤﺮ
ﺣﻠﻴﻮه« ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻃﺎﻫﺮ رﻣﺨﺸﺮي،
وأﻏﻨﻴﺔ »اﺳﻤﺤﻮﻟﻲ« ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻴﺸﻴﻞ
ﻃ ـﻌ ـﻤ ــﺔ ،وﻏـ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺎ ﻃ ـ ــﻼل ﻓـ ــﻲ ﻓـﻴـﻠــﻢ
»ﺷﺎرع اﻟﻀﺒﺎب«.

اﻷﻏﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎت وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻫﻲ أول
أﻏﻨﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺬاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺸﻮاره اﻟﻔﻨﻲ وﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ
واﻟﻌﺎزف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻳﺲ واﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ وﻧﺮﺻﺪ ﺗﻮﻫﺠﻪ
ﻓﻲ ﺟﺪة وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »وﻃﻨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ« اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﻔﺮح واﻻﻧﺘﻤﺎء ،وﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻦ ﻏﺎزي ﻋﻠﻲ واﻷﻏﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ...وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى
ﻣﻦ ﻣﺸﻮار اﻟﺮاﺣﻞ ﻃﻼل ﻣﺪاح.

ﻃﻼل ﻣﺪاح ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء

ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﻏﺎزي ﻋﻠﻲ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ »ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ﻳﺎﻫﺎﺟﺮﻧﺎ« ﻳﻘﻮل
اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺎزي ﻋﻠﻲ إن ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
و ﻛـﻨــﺖ أدرس ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ
ً
ﻣـﺼــﺮ ،وﻛـﻨــﺖ ﺷــﺎﻫــﺪت ﻓـﺘــﺎة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟ ــﺪا ﺑـﻌــﺪ أن
ﻓﺘﺤﺖ ﺷﺒﺎك ﺑﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺰة ،وﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺤﺎدﺛﺘﻬﺎ،
ﻟﻜﻨﻲ ﻓﺸﻠﺖ وﻛﺮرت اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ
ﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﻀﺖ اﻷﻳﺎم ،واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺠﻮزة ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻓــﻲ أﺣﺪ
اﻷﻳــﺎم ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺸﺒﺎك ،ﻓﻮﺟﺪت ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺎة أﻣﺎﻣﻲ
وﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻃﻔﻼ ،وﻋﻘﺐ أﻳﺎم رأﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع وﻫــﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﺮﺑﺔ ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻓﺘﻤﺘﻤﺖ» :ﺳﻼم
ﻟ ـﻠــﻪ «..أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺮدة ،ﻓ ـﻘــﺮرت أﻛـﺘــﺐ ﻗﺼﻴﺪة
أﻟﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ،وﻟﺤﻨﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﻃﻼل ﻣﺪاح وﻃﺎﻫﺮ
زﻣـﺨـﺸــﺮي ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻋـﻤــﺎﻟـﻨــﺎ ﻫـﻨــﺎك،
ّ
وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﻨﻴﻬﺎ،
وﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻤﻊ ﻃﻼل اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻓﻮاﻓﻘﺖ ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻏﻨﺎء »أﺳﻤﺮ ﺣﻠﻴﻮه« اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ّ
ﻟﻤﻄﺮﺑﺔ اﺳﻤﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻪ ذﻟﻚ.
وﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎت أﻏﻨﻴﺔ »ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﻫﺎﺟﺮﻧﺎ«:
ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ﻳـ ـ ـ ــﺎ ﻫﺎﺟﺮﻧﺎ

ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻮق وﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﺮار
ﺧﺴﺎره اﻟﺒﻴﺖ ﺟﻮار ﺑﻴﺘﻨﺎ
وﻻ ﺗﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺠـﺎر
وأﻧﺎ ﻣﺪاري ﻋﻠﻰ ﻧﺎري
وأﻗﻮل ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﺎري ﻳﺮاﻋﻴﻨﻲ
ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻪ ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ
ﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻚ اﻟﺤﻠﻮة
ﺗﺮد اﻟﺮوح وﺗﺤﻴﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﺤﺮ اﻟﺸﺮق ﻳﺎ ﻏﻨﻮه
ﻳﺎ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻬﺪ أروﻳﻨﻲ أﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻬﻢ
ﻣﺪى ﻋﻤﺮي أﻏﻨﻴﻬﻢ
وأﻧﺎ ﻣﺪاري ﻋﻠﻰ ﻧﺎري
وأﻗﻮل ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﺎري ﻳﺮاﻋﻴﻨﻲ
ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻪ ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ
ﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻮدك اﻟﻤﺎﻳﻞ
ﻏﺰال ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻲ ودﻳﺎﻧﻪ ﻳﻜﻴﺪ ﻋﺬاﻟﻪ وﻳﺨﺎﻳﻞ
ﻣﺤﺒﻴﻨﻪ وﺧﻼﻧﻪ ﻗﻀﻴﺖ ﻋﻤﺮي وأﺗﻤﻨﻰ
أﻋﻴﺶ اﻟﻌﻤﺮ وأﺗﻬﻨﻰ
وأﻧﺎ ﻣﺪاري ﻋﻠﻰ ﻧﺎري
وأﻗﻮل ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﺎري ﻳﺮاﻋﻴﻨﻲ
ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻪ ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ  ..ﺳﻼم ﻟﻠﻪ

ﻃﺎﻫﺮ زﻣﺨﺸﺮي

ُ
ورﺑﺎه
إﻧﻲ أﺣﺐ ﺳﻬﻮﻟﻪ
وﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺐ ..وﻃ ـﻨ ــﻲ
ُ
ﺳﻮاه؟
اﻟﺤﺒﻴﺐ ..وﻫﻞ أﺣﺐ
***
وﻃـﻨــﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ وأﻧ ــﺖ ﻣﻮﺋﻞ
ﻋﺰ ٍة
ُ
ﺳﻨﺎه
إﺷﻌﺎع أﺿﺎء
وﻣﻨﺎر
ٍ
ﺑﺎرق أدﻋﻮ ُﻟﻪ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻤﺤﺔ
ٍ
ﻋﻄﺮت ذﻛﺮاهُ
ﺣﺎم
ﻓﻲ ﻇﻞ ٍ
وﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺐ ..وﻃ ـﻨ ــﻲ
ُ
ﺳﻮاه؟
اﻟﺤﺒﻴﺐ ..وﻫﻞ أﺣﺐ

***
ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻲ ﺑﺰﻏﺖ ﻧﺠﻮم ّ
ﻧﺒﻴﻪِ
واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻠ ـﺼ ــﻮن اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻬــﺪوا
ُ
ﺑﺤﻤﺎه
ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ أرﺿ ـ ـ ــﻚ ﻗـ ــﺪ ﺗ ــﺮﻋ ــﺮع
ٌ
أﺣﻤﺪ
ً
ً
داﻋﻴﺎ ﻣﻮﻻهُ
وﻣﺸﻰ ﻣﻨﻴﺒﺎ
ﻳ ــﺪﻋ ــﻮ إﻟـ ــﻰ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟـﺤـﻨـﻴــﻒ
ﺑﻬﺪﻳﻪ
ُ
دﻋﻮاه
زال اﻟﻈﻼم وﻋﺰزت
ﻓﻲ ﻣﻜﺔٍ ﺣﺮم اﻟﻬﺪى وﺑﻄﻴﺒﺔٍ
ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺳﻮل وﻧﻮره وﻫﺪاه
وﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺐ ..وﻃ ـﻨ ــﻲ
ُ
ﺳﻮاه؟
اﻟﺤﺒﻴﺐ ..وﻫﻞ أﺣﺐ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

ﺗﺴﺎﻟﻲ

•
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ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺳﻴﺎﺣﺔ
دﻣﺮت
رﺣﻠﺔ
ﻗﻨﺺ

5
8

7
1 5

1

9
2 3

7 1
5 8
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7
1 4
4
9
1
3
5
9

ﻣﻠﻮك
إﻗﺎﻣﺔ
رﻣﺰ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو
ﺷﺮاء وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻨﻘﺼﻚ اﻟﻔﻄﻨﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺣــﺎذر أي ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣــﻊ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﺮ،
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ.
ً
ّ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛﻨﺎء
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗــﺪ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

4
2
7
5
8
9
3
1
6

3

6
3
5
1
4
2
8
7
9

2

1
8
9
6
3
7
4
5
2
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4
1
8
5

1

2
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1
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sudoku

4

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﺮز رﺑﺤﺎ أو ﻗﺪ ﺗﺤﻴﻦ أﻣﺎﻣﻚ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﻔﻮت.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ
ّ
ﻳﺤﺒﺬﻫﺎ أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء.
ً
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻚ اﻟﺼﺒﺮ واﻟـﺘــﺮوي ﻛﻲ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.16 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ،ﻷن ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ
أﻓﻀﻞ وأﺳﺮع.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺮﻛﺾ وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺑﺠﺪﻳﺔ
إﻟﻰ أﻣﻮرك اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
وﺗﺘﻮق إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﺣﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.13 :

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ
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5

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

10

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت.
 - 8ﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ – ﺑ ـﺤــﺮ – رﺟــﻊ
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ.

 - 9ﻋﻠﻮ )م( – ﻓﻨﺎر.
) - 10ال (..ﻣــﻦ ﺳ ــﻮر اﻟـﻘــﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ.

ﻓﻴﺮﺳﺎي

 - 6رﻓﺲ )م( – ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﻣﻮر
)م(.
 - 7ﺛﻠﺜﺎ )ﺣﺎر( – أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺮض

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻘﻮس
و
م م
س ر
س
ل
م ا
ن ت
ا
ر ا

 - 1اﻟﺸﻴﺨﺔ )أﻣ ـﺜ ــﺎل (..راﺋــﺪة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
 - 2اﻷﻣ ــﻦ )ﻣـﺒـﻌـﺜــﺮة( – )ال(..
اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ.
 - 3رواﺋﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ راﺣﻞ.
 - 4ﻃ ــﺮق )م( – ﺗ ـﺠــﺪ ﻫــﺎ ﻓﻲ
)ﺻﻤﺪﻧﺎ(.
 - 5اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻳ ــﺎ )ﻣـ ـﺒـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮة( –
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺤﻠﻮل
5
9
8
7
1
6
2
3
4

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

اﻟﺠﻮزاء

ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ) ، (3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ 9
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ 1
اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

9
6
3
2
7
1
5
4
8

) - 1ﻋﺒﺪ اﻟـﻠــﻪ (..ﻓﻨﺎن وﻣﻘﺪم
ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻮﻳﺘﻲ.
) - 2ﺑــﺎﺑ ـﻠــﻮ (..رﺳ ــﺎم ﻓﺮﻧﺴﻲ
إﺳﺒﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ.
 - 3ﺧ ــﻂ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪد –
ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ )م(.
 - 4ﻟﻮن )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – ﻣﺎ ﻳﺠﺐ
ﻛﺘﻤﺎﻧﻪ.
 - 5أدﻳﺐ ورواﺋﻲ ﻣﺼﺮي.
 - 6ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )م(.
 - 7أول ﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮر ا ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ.
 - 8ا ﻛـ ـﺴ ــﺐ )م( – ﺗـﺤـﺴـﻨــﺖ
)ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 - 9ﺣﺴﻢ – ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 - 10أﺟ ــﺮ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻋـﻤــﻞ – ﻣﻦ
أﺣﻴﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺸﻬﻴﺮة.

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إﻳﺎك وﺗﺄزﻳﻢ اﻷﻣﻮر إذا ﺷﻌﺮت أن ﻋﻤﻠﻚ
ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﺗــﺮك ﻣــﻦ رأﺳــﻚ اﻷﻓـﻜــﺎر اﻟ ـﺴــﻮداء ﻋﻦ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻫﺎم.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﺑﺤﺚ ً
داﺋﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ّ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻘﺪم.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :

3 8

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

اﻟﺤﻤﻞ

4

7
5
1
4
6
8
9
2
3

ﻫﻴﻜﻞ
ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﺠﺮ
أﺳﻘﻒ
ﺗﺮاث

ﺟﻨﺪي
ﺷﺎﺳﻌﺔ
دﻋﻮة
ﺿﻤﻴﺮ
اﻧﺘﺼﺎر

6

7

8
4
2
3
9
5
7
6
1

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  6أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ أﻫﻢ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ.

٢٣

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺑــﺎﺳـﺘـﻄــﺎﻋـﺘــﻚ إﻧ ـﺠــﺎز أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻋ ــﺪة ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ إذا أﺣﺴﻨﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻳﻨﺠﻴﻚ
ﻣﻨﻪ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك وﻻ ﺗﺮﺿﺦ ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻚ.
ً
ّ
داﺧﻠﻲ ﻷن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻳﺮﺑﻂ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺴﻼم
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻚ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟ ــﻰ ﺑـ ــﺮودة اﻷﻋ ـﺼ ــﺎب ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎﻋﻚ وﻋﺪ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ً
ّ
وﺗﺘﺤﺮر أﻧﺖ واﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺮﺗﺎح ﻧﻔﺴﻴﺎ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :أﻧﺠﺰ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻷن إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺰﻋﺞ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﻛــﻦ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻚ وﻻ ﺗﻔﺶ أ ﺳــﺮار
ﻣﻬﻨﺘﻚ ﻷﺣﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺮﺟﻚ إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻋﻦ
اﻟﺤﺒﻴﺐّ .
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺟ ــﻮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو
ّ
اﻟﺤﺎرة ،واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ﺗﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻌﺎوﻧﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺜﻴﺮ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺠﺔ
ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﺼﺎرﺣﺎن اﻷﻫﻞ ﺑﻬﺎ؟
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻦ
ً
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﺎﺻﺒﺮ
ﺗﺠﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺂراء اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮ،
ً
ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺣــﺎول اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻚ ﺑﺎﻋﺘﺬارك
إﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺠﻌﻠﻚ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ أن
ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ًّ
ﺣﺪا.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻟـﺸــﺮﻳــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻟـﻠــﻮﻗــﻮف إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻚ ودﻋﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﺨﺐ وﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻟﺮاﺣﺘﻚ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻻ ﺗـﺨـﺘـﻠــﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاوات اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻼ ﺗﻔﺮط
ً
ﻗﻠﻘﺎ.
ﺑﻬﺎ
وﺗﺠﻌﻠﻪ ّ
ّ
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻛ ــﺜــﻒ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻚ وﻋ ـ ــﺰز ﻟ ـﻘــﺎءاﺗــﻚ
ً
ﻓﺴﺘﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

٢٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

ﻣﺠﺘﻤﻊ

•
اﻟﻌﺪد  / 4112اﻷرﺑﻌﺎء  8ﻣﺎﻳﻮ 2019م  3 /رﻣﻀﺎن 1440ﻫـ

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻀﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟـﻴــﺮار ﻻرﺷــﻲ إﻟــﻰ ﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻋﻠﻰ رأس ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،واﻟﻄﺎﻗﻢ
اﻹداري ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ.
وﺗﺨﻠﻞ اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﻼﻣﺬة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ودار ﺣﻮار ﻣﺜﻤﺮ
ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻄﻼب.
وأﺛـﻨــﻰ ﻻرﺷ ــﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ اﻟـﺤــﺎﺋــﺰة "ﻣﺎﺳﺘﺮ"
ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻫﺬا
اﻟﺼﺮح اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺳﻨﺔ  1989وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺪﻳﺮه ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .وﺷﺪد
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻣﻨﻰ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺟﻴﺮار ﻻرﺷﻲ

ﻻرﺷﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺣﺼﻪ اﻟﺮاﺷﺪ وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻣﺎرﻣﺮﻗﺺ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻛﻬﻨﺔ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻣﺎرﻣﺮﻗﺺ ﻟﻸﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذوﻛﺲ
ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ راﻋﻲ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻤﺺ ﺑﻴﺠﻮل اﻷﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸﻮي ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻨﺔ
واﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ ،وﺳــﻂ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺣــﺎر ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ واﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻐﻠﻲ واﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ود .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻰ وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ

م .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺒﺎزرد واﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ود .رﺷﻴﺪ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﻘﺲ ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻏﺮﻳﺐ

اﻟﻘﻤﺺ ﺑﻴﺠﻮل وإﻗﺒﺎل اﻷﺣﻤﺪ وﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آل ﺣﻤﻮد ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي وﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮي

اﻟﻘﻤﺺ ﺑﻴﺠﻮل ووﻟﻴﺪ اﻟﻨﺼﻒ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻨﺪق اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن ﻓﻬﺪ أﺑﻮﺷﻌﺮ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻨﻴﺮ ﻋﺎﻣﺮ

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
رﻋﻰ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻮﻋﻲ
اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﻮر ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴــﻦ اﻟ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﺣ ـﻔــﻞ ﺧــﺮﻳـﺠــﻲ
اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ
.٢٠١٩/٢٠١٨
وﺣﻀﺮ اﻟﺤﻔﻞ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ؛ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺎﻳﻜﻞ داﻓﻨﺒﻮرت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﻟﻴﺎء أﻣــﻮر اﻟﻄﻼب
واﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ.
وﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن ﺷﻬﺎدات ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ.

ً
ﺻﻮرة ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﺘﻬﻦ

ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ

ﺻﻮرة ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﺔ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻬﺎ

ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻧﺎﺟﻲ واﺻﻒ ﺗﻔﻮز
ﺑـ ـ spelling bee MaRRS

ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ وواﻟﺪﻫﺎ

ﻓ ــﺎزت ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻧــﺎﺟــﻲ واﺻ ــﻒ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ spelling bee
.MaRRS
وﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ أول ﻓﺘﺎة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻔﻮز ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
ُ
وﻛ ّﺮﻣﺖ اﻟﻔﺎﺋﺰة وﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪ.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

•
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ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ» :ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي« ﻳﻨﺎﻗﺶ
ﺻﺮاع اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮر

ﺗﻤﻨﻰ ﻧﺴﻴﺎن أي ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﻪ وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻘﻠﻮب اﻟﺠﻤﻬﻮر
أﻛﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ ،أن
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣﻤﺪي« ﻳﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺪ
ﻧﺒﺾ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺧﻠﻴﺠﻲ.

ﻳﻄﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﻻ ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ ﻓ ــﻲ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪي«،
اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻋ ــﻮدة إﻟــﻰ ﺣﻘﺒﺘﻲ
اﻷرﺑـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت واﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت،
وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ُ
وﻋـ ـﻤ ــﺎن .وﻳ ـﺠ ـﺴــﺪ ﻛــﺎﻛــﻮﻟــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳــﺮا ﻫــﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮا ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﺛـ ــﺮاء
اﻷﺣ ــﺪاث اﻟـﺘــﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
ﻣﻨﻰ اﻟـﺸـﻤــﺮي ،ورؤﻳ ــﺔ اﻟﻤﺨﺮج
ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎم اﻟﺸﻤﺮي.
وﻳ ــﺮﺻ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺣ ـﻴ ــﺎة ﻋ ــﺪة
أﺳﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻣﻀﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺼﻴﺔ »ﻋﻀﻴﺒﺎن« ،وﻫﻮ رﺟﻞ
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺗﻌﻮد أﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﺼﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﺪﻳﻪ اﺑﻦ
وﺣﻴﺪ ﻫﻮ »ﺣﻤﺪ« ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي ،وﻳﺘﺰوج
ﻣ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﻦ؛ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺪ زواﺟـ ـ ــﺎ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ،و ﻫ ــﻲ ا ﺑـﻨــﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس
اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻌ ــﻪ .ﻛ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻓﻲ
ﻣﻮازاة ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.

ﺑﺸﺮة ﺳﻤﺮاء
وﻳـﻈـﻬــﺮ ﻛــﺎﻛــﻮﻟــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﺧﺘﻔﺎء ﻏﺎﻣﺾ ﻟﻬﺎﻧﻲ رﻣﺰي
ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ »اﻟﺤﻴﺎة«
رﻏ ـ ـ ــﻢ ﺑ ـ ــﺚ ﻗ ـ ـﻨـ ــﺎة اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة
اﻹﻋ ـ ــﻼن اﻟــﺪﻋــﺎﺋــﻲ ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
»ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻷﻟ ـ ـﻐـ ــﺎم« ،اﻟ ــﺬي
ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻫــﺎﻧــﻲ رﻣــﺰي
ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺳﻲ ﺷﻠﺒﻲ،
وﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ ﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﻤـﻘــﺎﻟــﺐ،
ﻓﺈن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻟﻠﻨﻮر
أول أﻳﺎم رﻣﻀﺎن ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﺿﻪ وﻗــﺖ اﻹﻓﻄﺎر،
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»راﻣﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﻼل« ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﻗﻨﺎة إم ﺑﻲ ﺳﻲ.
وﻓﻮﺟﺊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮ »اﻟﺤﻴﺎة«
أول أﻳ ــﺎم رﻣ ـﻀــﺎن ﺑـﻔــﻮاﺻــﻞ
إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،دون إﻋــﻼن
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻋﺮض اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
اﻟ ـ ــﺬي ﺻ ـ ـ ﱢـﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺮاء
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ أﻗ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ

ﻫﺎﻧﻲ رﻣﺰي

أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،وﺗــﻢ إﻧ ـﺠــﺎزه ﻓﻲ
 5أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ،ﺑﻮاﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ 6
ً
ﺣﻠﻘﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ
رﻣﺰي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ.

أوﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت رﻣﻀﺎن ...رﻓﺾ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت واﻋﺘﺪاءات
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ ا ﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم اﻷول ﻣــﻦ
رﻣـﻀــﺎن اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ﺣ ــﺪوث أزﻣــﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗـﻌــﺎﻗــﺪاﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋ ـ ــﺮض ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻼت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻗ ـﻨ ــﻮات
ﺻ ــﺪى اﻟـﺒـﻠــﺪ ﺷـﻜــﻮى رﺳﻤﻴﺔ
م ،ﺗﻔﻴﺪ
ﻟﻺﻋﻼم،
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋ
ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺿﺎرة
ﺑـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ
ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات
اﻟ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎر،
وأﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا
ﺳﺎ ﺑﻘﺎ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

إﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳﺒﺘﺮ أﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
»أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ«!

ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻴﻮﺑﻚ ﻧــﺖ« ،اﻟﻤﻮزﻋﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ »ﺳ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮو«،
ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ إﻳـﻤــﻲ ﺳﻤﻴﺮ
ﻏﺎﻧﻢ ،وإﻧﺘﺎج أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻮى ﺑـ ــﺄن
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺞ أﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻜ ــﻲ
اﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻊ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ »ﺻـ ــﺪى
اﻟﺒﻠﺪ« اﻟﺤﻠﻘﺎت رﻏــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ ،وذﻟـ ــﻚ ﺑـﻄـﻠــﺐ ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﻨﻬﺎر ،رﻏــﻢ أن
»اﻟـﻨـﻬــﺎر« ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻌﺮض
اﻟﺤﺼﺮي ،وﺗﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﻘﻨﻮات اﻷﺧﺮى.
وﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮى ،ﺣــﺮرت
ﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ﺻ ـ ــﺪى
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺮا ﺿ ــﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ،
اﺗـ ـﻬـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺒـﻠـﻄـﺠـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻘﺮ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ،
اﻋ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎدا ﻣـ ـﻨ ــﻪ
أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة ،وﻗ ــﺎﻣ ــﻮا
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪي ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ.

ﺑ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮة ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺮاء ،ﺗ ـ ـﺤـ ــﺎﻛـ ــﻲ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ،وﻳـ ـﻘ ــﻮل إن »ﻫ ــﺬا
اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻟﻪ دور
أﺳﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪراﻣﻲ
ﻟﻸﺣﺪاث« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻤﻞ
ﻳـﺘـﻨــﺎول اﻻﺧ ـﺘــﻼف واﻟـﺨــﻼﻓــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺴـﺒـﺒـﻬــﺎ ﻫـ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ــﺮ ،ﻣﻦ
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻗ ـ ـﺼـ ــﺺ ﺣـ ـ ــﺐ ﺗ ـﺤ ـﺼــﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت،
وﻫ ـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣـﻨــﺬ
اﻷرﺑـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ،ﻟﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
)اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮر ﺳ ـﻴ ــﻒ( ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓـﻘــﻂ
ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت«.
وأﻋــﺮب ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻷول ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج
ﻣـﺤـﻤــﺪ دﺣ ـ ــﺎم اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي» :ﻛـﻨــﺖ
أﺗﻤﻨﻰ أن أﻗﻒ أﻣﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮﺗﻪ ﻣﻨﺬ
ً
ً
زﻣﻦ ،واﻟﻴﻮم ﻧﻘﺪم ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﻴﺘﺔ،
ﻳـﺤـﻤــﻞ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺳــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﺗـﺘــﻮﺟــﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﺗﻄﺮح
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺧﺘﻼف«.

أﺳﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎر
وﻗﺎل اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺸﺎب ﻋﻦ أﺳﺲ
اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎره ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ» :ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻫ ـ ّـﻢ
ﻳﺸﻐﻠﻨﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻫــﻮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺮأت )ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي(
ﻟﻤﺴﺖ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ

ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ

ﺗﻘﻠﻴﺪ ...أوﻓﺮ

ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻛﻮﻟﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ »ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي »

ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺻﺪق اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﻋﻤﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
واﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪات

ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﺑﺘﺮ
ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺳ ـﻌــﺎد ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻓﻲ
ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ »أﻧـ ــﺎ ﻋ ـﻨــﺪي ﻧ ــﺺ«،
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺰور ﻗ ـﺒــﺮ
واﻟﺪﻳﻬﺎ ،رﻏﻢ ان ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ
اﻟﺤﻠﻘﺔ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اداء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺑـﻌــﺚ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﺪ اﻟــﺮوﻣــﻲ ﺑﺬﻛﺎء
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺪﻋ ــﻮ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻳــﺶ
وإﻋﻼء ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ رﻏ ـ ـ ــﻢ ان اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻄ ــﺎت
اﻻﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺜﺖ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

٢٥

ﺗﻌﺪ ﻧﺒﺾ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺧﻠﻴﺠﻲ،
وﻫﻲ اﺧﺘﻼف اﻷﺻــﻞ واﻟﻔﺼﻞ،
وﺻــﺮاع اﻟـﻌــﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻊ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮر«.
وﺣــﻮل ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣ ـﻘــﺐ زﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،أوﺿـ ــﺢ:
»أﻣﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ،اﻟــﺬي أرى أﻧﻨﺎ
ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
ﻗ ـﺼــﺺ وﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ،وإﺳـﻘــﺎﻃـﻬــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺎﺿـ ــﺮﻧـ ــﺎ .اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻖ ﻛ ــﺎن
ﻣـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدا ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎول ،وﻫ ـﻨ ــﺎك اﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺨﻼل
ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ُ
اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ،ﻛ ــﺎن اﻟــﻜ ـﺘــﺎب ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
ﺑـ ــﺄﻋـ ــﻼم اﻷدب اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،ﻣـﺜــﻞ
ﻧ ـﺠ ـﻴــﺐ ﻣ ـﺤ ـﻔ ــﻮظ ،ﺣ ـﺘــﻰ اﻟـﺤــﺐ
ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﻣـﻌـﻨــﻰ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ«.

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
وﻗ ـ ــﺎل ﻛ ــﺎﻛ ــﻮﻟ ــﻲ إﻧـ ــﻪ ﻳـﺤــﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻤﺺ أي
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ،ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﺑـ ـ ــﺄدق ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ» ،ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
ُ
اﻟﺠﻤﻞ ،وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻫﻢ ﺷﻐﻠﻲ
اﻟ ـﺸ ــﺎﻏ ــﻞ .أي ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻗــﺪﻣـﺘــﻪ،
ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺑــﻪ ،إن ﻟﻢ
ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﺠﻤﻬﻮر،

أﺗﻤﻨﻰ أن أﻧﺴﺎه .اﻟﺠﻤﻬﻮر أوﻻ
وأﺧﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻟﻶراء
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«.
وﻳ ـ ـ ــﺮى ﻋـ ـﻠ ــﻲ أن اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟﻔﻨﻲ أﻣــﺮ ﺻﺤﻲ،
»ﻧـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس،
واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل أﻣــﺮ
وارد وﻣﺸﺮوع ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻤﺲ اﻟﻔﻨﺎن ،ﻟﻴﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻋـﻨــﺪه ،ﻣــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ أﻋﻤﺎل«.
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أن ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﻻ ﻣ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ ﻓـ ــﻲ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪي«
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺮي،
وإﺧــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ دﺣــﺎم اﻟﺸﻤﺮي،
وﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ :ﺟ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎن،
ﻧ ــﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟـﻨـﻤــﺮ ،ﻓﻬﺪ
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ ،ﻋـﻠــﻲ ﻛــﺎﻛــﻮﻟــﻲ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺴـﻴــﻒ ،ﻓــﻮز اﻟﺸﻄﻲ،
ﺷ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎء ،إﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﻲ،
وآﺧﺮﻳﻦ.
ُ
وﻳ ـ ـﺒـ ــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺷــﺎﺷــﺔ
ُ
ﻗﻨﺎة  mbcوﻗﻨﺎة  ،atvوﺻﻮرت
أﺣ ــﺪاﺛ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺛﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺛﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺪاث.

ّ
ﻋ ــﻠ ــﻖ اﺑـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻏ ــﺮﻳ ــﺪ
اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ
اﻟـﻔـﻨــﺎن ﺣـﺴــﻦ اﻟ ـﺒــﻼم ﻟــﻮاﻟــﺪه
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ ﺑ ــﻼﻧ ــﻲ زﻣــﺎﻧــﻲ
ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ أداﻫ ـ ــﺎ
اﻟﺒﻼم أﺛﻨﺎء ﻓﻘﺮة ﺗﻘﻠﻴﺪ واﻟﺪه
»أوﻓﺮ« .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﺑﻼﻧﻲ زﻣــﺎﻧــﻲ« ﻳﻌﺮض ﻋﺒﺮ
ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻼم

ﺧﻄﺄ ﻓﻲ »ﻫﺎﻳﺒﺮ ﻟﻮب«
ﻓﻲ أول ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ »ﻫﺎﻳﺒﺮ ﻟﻮب«،
اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »إم
ﺑــﻲ ﺳ ــﻲ« ،ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
اﻟﺮﻫﻴﺪي اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ  204ﻳﻄﺮق
ﺑـ ــﺎب ﺷ ـﻘــﺔ ﺟ ـ ــﺎره رﻗـ ــﻢ  202ﻟﻴﻌﻄﻴﻪ
ﺻﺤﻦ ﺣﻠﻮى رﻓﻀﺖ زوﺟﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﺑ ـﻌ ــﺪ أن أﻋـ ـﻄ ــﺎه ﻟ ــﻪ ﺟـ ـ ــﺎره -اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺤﺒﻴﺐ -ﻓﻴﺨﺮج اﻟﺠﺎر وﻳﺄﺧﺬ
اﻟﺼﺤﻦ وﻳـﺸـﻜــﺮه ،ﺛــﻢ ﻳﻐﻠﻖ اﻟـﺒــﺎب،
ﻟﻜﻦ زوﺟﺘﻪ ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﻠﻮى،
وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ
ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺑــﺎب اﻟﺸﻘﺔ،
واﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺄة أن رﻗـ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﺔ .204
ﻫﺎردﻟﻚ

ﻫﺎﻳﺒﺮ ﻟﻮب

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ :اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺠﺎح
أﻛﺪ أن رد ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻐﻨﺎم ،ﻳﻄﻞ اﻟﻔﻨﺎن
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮره ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻪ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺴﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺗﺤﻀﻴﺮه ،وﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮة
أﺧﺮى ،ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﺑﺠﺰأﻳﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺳﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻟـ»وﻟﺪ
ﻏﻼﺑﺔ« ،ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻘﺼﺺ واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﺸﻴﻘﺔ .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ أي ﻣﻤﺜﻞ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة وﻻ
ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدوار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﻛﺸﻒ اﻟﺴﻘﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻤﺎ أﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ »ﺻﻌﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ دون
ﻗﺮاءة اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ...ﻣﺤﺎور أﺧﺮى ﻫﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ:
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ

• ع ــدت لـلــدرا مــا التلفزيونية بعد
ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻫﻞ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻄﻞ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ؟
 ﻻ أﻗ ـﻴــﺲ اﻷﻣـ ــﻮر ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ،ﻟـﻜـﻨــﻲ أﺑ ـﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن أﻃــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ،وﻫـﻨــﺎ أﺗـﺤــﺪث ﻋﻦ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﻳـﻤـﻜــﻦ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
ﻓ ـﻜ ــﺮة ﻧ ـﺒ ــﺪأ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮﻫــﺎ وﻧـﺴـﺘـﻜـﻤـﻠـﻬــﺎ
وﻗ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ــﺪراﻣـ ــﻲ
ﺻـﻌــﺐ ،وﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ ﻣﺠﻬﻮد ووﻗــﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎ أن أﻛﻮن
ﻣﻮﺟﻮدا ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻓﻠﻢ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ـﻨــﻲ أﻣـ ـ ــﻮر ﻋ ـ ــﺪة ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ ،وﻛـﻤــﺎ ذﻛ ــﺮت ،إذ ﺗــﻮاﻓــﺮ
ً
ﻣﺸﺮوع ﺟﻴﺪ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ أن أﻗﺪﻣﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
وﻟﻦ أﺗﺄﺧﺮ.
• ما سبب حماسك لـ «ولد الغالبة»؟

أﺣﺐ
اﻻﺧﺘﻼف
ﻓﻲ أدواري
وﻟﺴﺖ
ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ
ﻟﻠﺪراﻣﺎ

 ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲء ﺑ ــﺎ ﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎ ﺻـ ـﻴ ــﻞواﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺺ واﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
واﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻘــﺔ ،وﻛ ـ ــﻮن اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻠﺪراﻣﺎ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺠﻌﻞ
أي ﻣﻤﺜﻞ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ،ﻓ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـ ــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ ﺑـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
اﻟﺼﻌﻴﺪي ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﺠﺰﻳﺮة« ،وﻫﻮ
ﻣ ــﺎ ﺟـﻌـﻠـﻨــﻲ أﻓ ـﻜ ــﺮ ﺟ ـﻴ ــﺪا ﻓـﻴـﻤــﺎ أﻗــﺪﻣــﻪ
ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،وﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗ ــﺮأت
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺤﻤﺴﺖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ أن

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻏﻴﺮ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
• من الحلقات األولى للعمل يبدو
أﻧ ـﻜــﻢ ﻓـﻀـﻠـﺘــﻢ اﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺼــﻮرة
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ؟

اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﻣﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،و ﻓــﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ »و ﻟــﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ«
ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
أﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ٍ

 ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ،وﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻣــﻦ أﺳـﺒــﺎبﺣـﻤــﺎ ﺳــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻷ ﻧـﻨــﻲ أردت ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻤﻞ أﺣﺘﺮم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
أﺣﺪاﺛﻪ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ،وﺑﻌﻴﺪة
ﻋﻦ اﻟﺨﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳــﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧـﻬــﺎ ارﺗـﺒـﻄــﺖ ﺑــﺎﻟــﺪراﻣــﺎ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ.

• كيف ِّ
تقيم نجاح العمل ،وخاصة
أﻧــﻪ ﻻ ُﻳـﻌــﺮض ﻋﻠﻰ »ﻳــﻮﺗـﻴــﻮب« ،ﺣﺘﻰ
ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎر ﻋ ــﺪد ﻣـ ــﺮات اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪة
ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ؟

َ
• ألم تخش الرهان على شخصية
ﻋـﻴـﺴــﻰ ا ﻟ ـﻐ ـﻨــﺎم ،ﻟـﻜــﻮ ﻧـﻬــﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
أدوارك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟
 أﺣـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮة ،وﻻ أﺗـ ـ ــﺮدد ﻓــﻲﺗ ـﻘ ــﺪ ﻳ ــﻢ أدوار ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻻ ﻳـﺘــﻮ ﻗـﻌـﻬــﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻨﻲ ،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ
ً
ﻓﻨﻴﺎ  ،وأﺳﻌﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﻤﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار ،أو أﻗــﺮأﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻲ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮك.
• الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض يـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ
ﻫﺬا اﻟﺮأي؟
 ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﻻ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻋﻤﻞدراﻣــﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﻀﻤﻮن ،وإﻻ وﺟﺪت
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻲ ﻳﻨﺠﺢ .أﺣﺐ اﻟﺪراﻣﺎ

 ﻻ أﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ ﺑـ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﺮاتاﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﻔــﺎ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،ﻓـﻨـﺠــﺎح
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،ﻓﺘﺪاول
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎرات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،أو ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
واﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺪم أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﻟﻬﻢ.
• هـ ـ ــل م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــك فـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﺟﻌﻠﺘﻚ ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻦ اﻟﻈﻬﻮر
ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف؟
 ﻻ أﻣــﺎﻧــﻊ اﻟـﻈـﻬــﻮر ﻛـﻀـﻴــﻒ ﺷــﺮفﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤــﻞ ﻓ ـﻨــﻲ ﺟ ـﻴــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟــﻮﺟــﻮدي
ﻓـﻴــﻪ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺎ وﻣ ـﺒ ــﺮرا ،وﻻ أﺗــﺄﺧــﺮ أﺑــﺪا
ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ د ﻋــﻮة زﻣﻼﺋﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﻓــﻲ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ ﻛـﻀـﻴــﻒ ،وﺧ ــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ا ﻟـﻤــﺎ ﺿـﻴــﺔ ﻛـﻨــﺖ ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ اﺳـﺘـﻐــﺮق

وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وأﺣﺪاﺛﻪ
وﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮه.
• م ــاذا عــن الـجــزء الـثــانــي مــن فيلم
»ﺻﻌﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«؟
 ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊاﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ
ﻟ ـﻴــﺲ ﻟ ــﺪي أي ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،وﻻ أﻋـ ــﺮف ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎن
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﺟ ــﺰء ﺟــﺪﻳــﺪ أم ﻻ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ،إﺿﺎﻓﺔ
ﻳﺠﺮ أي ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﺑﻬﺬا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ
ِ
اﻟـ ـﺸ ــﺄن ،وﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻋــﺮﻓ ـﺘــﻪ ﻋ ــﻦ اﻷﻣـ ــﺮ ﻻ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ
ﻗ ــﺎل أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺴـﻘــﺎ إن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ
وﺿ ـ ــﻊ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ــﻦ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪد ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻗﺪرﻫﺎ  100ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة
ً
اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻌﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﺧﺮاج ﻫﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻮﺟﻪ
اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻜـ ــﺮة ﻻﻗـ ــﺖ
ا ﺳـﺘـﺤـﺴــﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ،
وﻣ ــﻦ ﺗــﺄﺧــﺮ اﻟ ـﺘــﺰم ﺑ ـﺴــﺪادﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ دون أن ﻳﺘﺄﺧﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4112اﻷرﺑﻌﺎء  8ﻣﺎﻳﻮ 2019م  3 /رﻣﻀﺎن 1440ﻫـ

٢٦

foreigndesk@aljarida●com

دوﻟﻴﺎت

 ٣رواﻳﺎت ﺣﻮل ﻛﻮاﻟﻴﺲ إرﺳﺎل »أﺑﺮاﻫﺎم ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ« إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ
• ﻃﻬﺮان :ﺗﺤﺮﻛﺎت واﺷﻨﻄﻦ ﺣﺮب ﻧﻔﺴﻴﺔ • روﺣﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ أﺟﺰاء ﻣﻦ »اﻟﻨﻮوي« • »اﻟﺮﻳﺎل« ﻳﻨﻬﺎر

ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻋﺎﺋﺪون ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ أﻳﺎم

ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈرﺳﺎل
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻃﺎﺋﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات إﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺴﺎرع
ﺗﻄﻮراﺗﻪ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻀﻐﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ
اﻧﺴﺤﺎب واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي.

ﻋ ـ ــﺎد إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ،ﺧـﺒــﺮ
»اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة« اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﺼـﻔـﺤــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ
اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ﻓ ــﻲ  5اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻋﻦ
ً
ً
إﻋ ــﻼن إﻳ ــﺮان اﺳـﺘـﻨـﻔــﺎرا ﻋــﺎﻣــﺎ
ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺨﻄﻂ
ﻻﺧ ـ ـﺘـ ــﻼق ﻫـ ـﺠ ــﻮم ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف
ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ
ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷــﺮارة ﻗﺪ ﺗﺆدي
إﻟــﻰ اﻧ ــﺪﻻع ﺣ ــﺮب ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ
إﻋﻼن واﺷﻨﻄﻦ إرﺳﺎل ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺮات »أﺑــﺮاﻫــﺎم ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ«
وﻗﻮة ﻗﺎذﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وإﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
»اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة« ،ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪﺛـ ـ ــﺖ
ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛـﺸــﻒ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺧ ـﻄ ـﻄــﺎ إﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف
ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ً
اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ أو ﺳﻔﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻀـﻴــﻖ ﺑ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻨــﺪب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
إن »اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﺎد« ﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ زود
واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﻄﻂ
ﻃﻬﺮان اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ.

رواﻳﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪر ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻷرﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻛ ـﺸ ــﻒ
ﻟ ـ ـ ـ »اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة« ،ﻓ ـ ــﻲ ﺧ ـﺒــﺮﻫــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﻮر ﻓ ــﻲ  5اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،أن
إﻳﺮان ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
وﺟــﻮد ﻣﺨﻄﻂ ﻹﺷﻌﺎل ﺣﺮب
ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻘ ــﻮاﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ،
ً
وﻓﻀﻠﺖ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ رﺳﻤﻴﺎ
ﻋ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ــﺎر ﺣ ـﺘــﻰ ﻻ
ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟ ــﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺸﻨﺠﺔ.
ً
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ دﻋ ــﻮة ﻗﺎﺋﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻗــﻮاﺗــﻪ ﻟــﻼﺳـﺘـﻌــﺪاد،
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪر ،إن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ وردت

ﺳﻮرﻳﺔ :ﻗﺘﺎل ﻋﻨﻴﻒ ﺑﺈدﻟﺐ
ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺘﻘﺪم

ً
ﻣﺎﻛﺮون :أي ﺧﻴﺎر ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻ

ﺳﻮرﻳﻮن ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرك ﻓﻲ إدﻟﺐ أﻣﺲ

)أ ف ب(

أﻋﻠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟــﻮﻃــﻦ« ،اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
و»اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﻌﻘﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
إدﻟﺐ ،ﺑﻌﺪ ﻗﺼﻒ ﻋﻨﻴﻒ ﺑﺪأ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺘﺒﺖ »اﻟﻮﻃﻦ« أن »اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺎﺑﺮة وﺗﻞ
ﻋﺜﻤﺎن« ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ،أﻣﺲ اﻷول ،إﻧﻬﻢ ﺗﺼﺪوا ﻟﻬﺠﻤﺎت
ﺷﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وأﻓﺎد »اﻟﻤﺮﺻﺪ« ﺑﺄن اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮت
ﻋﻠﻰ ﺗــﻞ ﻋﺜﻤﺎن .وﻳـﻘــﻊ ﺷـﻤــﺎل ﻏــﺮﺑــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺿﻤﻦ اﺗـﻔــﺎق ﺟﺮى
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ ﺣﻠﻴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻟﺘﻔﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وأﻛﺪ »اﻟﻤﺮﺻﺪ« أن  69ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻗﺘﻠﻮا
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻒ ﻣﻨﺬ  30أﺑﺮﻳﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن  41ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻘﻮا ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ.
وذﻛــﺮت »ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« ،اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺸـﻤــﺎل اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺘﺼﺪى ﻷي ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم »ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺎر«.
وﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،أﻋﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،أﻣﺲ،
ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻴﺎل »ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ إدﻟﺐ ،ﺣﻴﺚ أدت ﺿﺮﺑﺎت
ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة« .وأﺿﺎف ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ
»ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﺮج ،وأي ﺧﻴﺎر ﻋﺴﻜﺮي
ً
ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻ .ﻧﻄﻠﺐ وﻗــﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ،وﻧﺪﻋﻢ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ّ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﺑﺄن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﺤﺎوﻟﻮن
إﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎف ﺣـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻼت اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑـﻌــﺪ 3
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،وان ﻫ ـﻨــﺎك »ﻋ ـﻤــﻼء«
ﻗــﺪ ﻳـﻨـﻔــﺬون ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺧﺎﻃﻔﺔ
ﺿ ــﺪ ﺣ ــﺎﻣ ــﻼت ﺑ ـﺘ ــﺮول ﺗﺨﺺ
ً
دوﻻ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻹﺷﻌﺎل
ﻓﺘﻴﻞ ﺣﺮب.
وذﻛ ــﺮ أن اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ً
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻋ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺖ ﻋ ـ ــﺪدا ﻣﻦ
ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ »ﻣ ـﺠــﺎﻫــﺪي
ﺧ ـﻠــﻖ« ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳـﺴـﻌــﻮن ﻟـﺸــﺮاء
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮارب ﺳ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺔ ،وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ
اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت اﻋ ـﺘ ــﺮﻓ ــﻮا ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﻄﻂ
ﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟ ـﻤــﺔ أﻫ ـ ـ ــﺪاف أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
وﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻟﻠﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وادﻋﺎء أﻧﻬﻢ
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري.

إن ﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎز اﻻ ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات
اﻹﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
)ﻣﻮﺳﺎد( ﻫﻮ ﻣﻦ زود واﺷﻨﻄﻦ
ﺑـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﺨـﻄـﻄــﺎت
اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ«

»اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن«

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ
»وول ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻳـ ــﺖ ﺟـ ـ ــﻮر ﻧـ ـ ــﺎل«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر
أﻣﺲ اﻻول ،ﺑﺄن »اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
ﻛﺸﻔﺖ أن إﻳﺮان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ
ﻟ ـ ـﻀـ ــﺮب اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق ،وﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ
ﺧـﻠـﻴــﺞ ﺑ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻨــﺪب ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮات
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺸــﺮف ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ«،
ً
ﻣــﺆﻛــﺪة أن »اﻟـﺨـﻄــﺮ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان ﺑﺮا وﺑﺤﺮا«.

وﻛـ ـ ــﺎن ﺑ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻚ ﺷ ــﺎﻧ ــﺎﻫ ــﺎن
اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺎل ،اﻣﺲ اﻷول ،إﻧﻪ
واﻓـ ــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ إرﺳ ـ ــﺎل »أﺑ ــﺮاﻫ ــﺎم
ﻟـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻜ ــﻮﻟ ــﻦ« وﻗ ـ ـ ـ ــﻮة ﻗ ـ ــﺎذﻓ ـ ــﺎت
إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﺑﺴﺒﺐ
»ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺎد ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ«.
وأﺿ ــﺎف ﺷــﺎﻧــﺎﻫــﺎن» :ﻧﺪﻋﻮ
اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ وﻗ ــﻒ
ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺰازات .ﺳﻨﺤﻤﻞ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ أي
ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو
ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ«.
وﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻻﺣــﻖ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ،إن اﻟﺘﺤﺮك ﺟﺎء
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ »ﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻫـ ـﺠ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮات اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ«.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ،إن

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻗــﺎﻟــﺖ »اﻟﻘﻨﺎة
 «13ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أﻋـ ـ ـ ــﺪه ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ
»اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻮﺑـ ــﺎت« اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوف ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراك راﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ،

ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ ﺗﺴﻘﻂ
ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻟﻮﻓﺎق«

اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺷ ـﻬــﺪت
ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎ ﻣ ــﻦ إﻳ ـ ــﺮان أﺷـ ــﺎر إﻟــﻰ
»ﺗﺼﻌﻴﺪ« ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ
اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ﺟ ــﻮن ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﻗ ــﺎل،
ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إن ﻧﺸﺮ
ﺣ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات »رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ
واﺿﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ« ﻹﻇﻬﺎر
أن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﺳ ـﺘــﺮد ﻋ ـﻠــﻰ أي
ﻫ ـﺠ ــﻮم ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ أو ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺣ ــﺪ
ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ »ﺑﻘﻮة ﻻ ﺗﻠﻴﻦ«.

إﻳﺮان
وﻓ ــﻲ ﻃ ـﻬ ــﺮان ،وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﻛــﺪ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺳ ــﻼﻣ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ »ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ
اﻹرادة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻷﻋــﺪاء
وإﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰاﺋﻢ ﺑﻬﻢ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻴﻬﻢ« ،رأى اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻛـﻴــﻮان ﺧـﺴــﺮوي ﻓﻲ
ً
اﻟﺨﻄﻮة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ
ً
ﺳ ــﺎذﺟ ــﺎ ﻟ ـﺤ ــﺪث ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮق ﻓــﻲ
ً
ا ﻟـﺤــﺮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ« ،زا ﻋ ـﻤــﺎ أﻧﻪ
»ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ،
ﺗ ـﺒ ـﻴــﻦ أن ﺣ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات
ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻞ
 21ﻳﻮﻣﺎ«.

واﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺮوي أن
»ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺨـﺒــﺮة
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ واﻷﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وإن
ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎﺗــﻪ ﺟ ــﺎء ت ﻷﻏ ــﺮاض
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ
»ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺮﻏﺐ ﻗﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺆﻛ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«.
ﺑـ ــﺪوره ،ﺣ ــﺬر وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻻﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻲ
ﻣﻦ »ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻋﺪاء اﻟﺮاﻣﻴﺔ
ﻻﺿـ ـﻌ ــﺎف ﺛ ـﻘــﺔ ﺷ ـﺒ ــﺎن اﻟ ـﺒــﻼد
ﺑ ــﺄﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺷـ ـ ــﻦ ﺣـ ــﺮب
ﻧﻔﺴﻴﺔ«.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ،
ً
ﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺎت
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ،إن
»اﻓ ـﺘ ـﻘ ــﺎد اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻫــﻮ
ﺳ ـ ـﺒـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺎوف اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ووﻛﻼﺋﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ«.

»اﻟﻨﻮوي« واﻟﺮﻳﺎل
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،ذﻛ ــﺮت
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ إذاﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺲ اﻷول ،أن
إ ﻳ ــﺮان ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ

ً
ا ﻟـ ـﻨ ــﻮوي ا ﻟ ـﻤ ـﺘــﻮ ﻗــﻒ ردا ﻋﻠﻰ
اﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﻨ ــﻮوي اﻟـﻤـﺒــﺮم
ﻋﺎم  ،2015ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.
وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻹذاﻋـ ـ ــﺔ ﻋﻦ
ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮب ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
رﺳـﻤـﻴــﺔ ﺗـﺸــﺮف ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗـﻔــﺎق
اﻟـ ـﻨ ــﻮوي اﻟـ ـﻘ ــﻮل ،إن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﺣ ـﺴ ــﻦ روﺣـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻠــﻦ أن
إﻳ ـ ـ ــﺮان ﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺺ ﺑ ـﻌ ـﻀ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ »اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ«
ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ
ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ أي ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم
ﻣــﻦ إﻋ ــﻼن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﻼده
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.
وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ،ﺷﺒﻪ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ،أن
إﻳﺮان أﺑﻠﻐﺖ ﺑﻌﺾ زﻋﻤﺎء دول
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻘــﺮارﻫــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ.
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻧـ ـﻘـ ـﻠ ــﺖ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ
»روﻳ ـ ـﺘـ ــﺮز« ﻋ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ ﺻــﺮف
أﺟ ـﻨ ـﺒ ــﻲ إﻋ ــﻼﻧـ ـﻬ ــﺎ أن اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ،
وﻳﺤﻮم ﺣﻮل أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ  7أ ﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ــﺮات ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ّ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ» :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ« ﺗﻐﻴﺮت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ّ
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼﺺ  ٤٨٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻬ ــﺪﺋ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻏ ـ ــﺰة،
ﺑــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ ،ﻋـﻘــﺐ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳـ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻒ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ
ً
 28ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  9ﻧﺸﻄﺎء
وإﺻــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺸــﺮات ،وﻫ ــﺪم ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎﻫــﻮ أن »ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ
ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة ﺗﻐﻴﺮت ،وﺣﺮﻛﺔ
ً
ﺣﻤﺎس ﺗﻌﻲ ذﻟﻚ ﺟﻴﺪا« ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ أﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻼح
اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﻘﻮات اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﺪود ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ،ﺧ ــﻼل
ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻧــﻪ
»ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ّ
ﺟﺪدﻧﺎ
ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻏـﺘـﻴــﺎل ﻧـﺸـﻄــﺎء ﻛـﺒــﺎر،
وﻗ ــﺪ ﺗــﻢ ﻗـﺘــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮات ،اﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟــﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻻﺑ ــﺮاج .ﻟﻘﺪ ﻏﻴﺮﻧﺎ
ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ،وﺣ ـﻤ ــﺎس ﺗﻌﻲ
ذﻟﻚ ﺟﻴﺪا«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
أﻋ ـﻠــﻦ ،اﻷﺣ ــﺪ ،أﻧ ــﻪ اﻏ ـﺘــﺎل ﺑـﻐــﺎرة
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺰة ﺣـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ــﺪ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ
اﻟﺨﻀﺮي ) 34ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﺴﺆول
اﻟـﺒــﺎرز ﻓﻲ »ﺣـﻤــﺎس« ،اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ إﻳﺮان إﻟﻰ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
ُ
وﺗ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻻﻏﺘﻴﺎل ﻧﺸﻄﺎء وﺳﻂ ﻏﺰة ﻣﻨﺬ
.2014
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أن أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ
و ﺟ ــﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  480ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﺴﺘﻌﺮض أﺣﺪاث
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن

ﺗﻠﻘﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ً
ً
ﺳﻠﻤﺎن اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ً
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ .ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ
»وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )واس( ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﺧﻼل
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴﺘﺠﺪات
اﻷﺣﺪاث اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

)ﺳﻨﺘﻜﻮم(

»اﻟﻘﻨﺎة  «13اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻴﺒﻲ
ﺑﺄن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ أﺻﺎﺑﺖ
ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر ،ان »اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﻒ ﺗﻤﺮﻛﺰات
اﻟﺠﻴﺶ ﺟﻨﻮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻨﺎ وﻳﺘﻢ
اﻟﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ
واﻟﺬي اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﺎري
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«.

ً
اﻟﺴﻮدان ٩٠ :ﻗﺘﻴﻼ
ﺧﻼل  ٤أﺷﻬﺮ

ﻗﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  90ﺷﺨﺼﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ »ﻟﺠﻨﺔ
أﻃﺒﺎء اﻟﺴﻮدان« ،اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ
»ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« رأس
ﺣﺮﺑﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻦ
اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﺴﻦ وﻟﺪ ﻟﺒﺎت ،أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺳﻴﻨﻈﺮ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ ،أﻣﻬﻞ اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻣﻨﺬ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ  11أﺑﺮﻳﻞ ،ﻣﺪة
ً
 60ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻌﻠﻖ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮدان.

اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ًﻫﻴﻔﺎء ﺗﻐﻀﺐ
ﻣﺠﺪدا اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ

ّ
ﻣﺠﻨﺪﺗﺎن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺘﺎن ﻓﻲ إﺣﺪى ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺴﻘﻼن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﺲ اﻷول
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة أن ﻫـ ــﺬا
اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺄﺗﻲ »ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـ ـﻔـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟـﺤـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ،ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﻮات اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل
اﻻﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ،وﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﻢ،
وﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﻢ واﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮار ﻋـ ـ ـ ــﺪم ﻗـ ـ ــﺪرة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أداء
دوره اﻟﻤﻄﻠﻮب«.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ أن دوﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـﻄــﺮ
ﺧﺼﺼﺖ  300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ

ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ وﻗﺮوض ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮازﻧﺔ
ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ،وﻣﺒﻠﻎ
 180ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻹﻏ ــﺎﺛ ــﻲ واﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺟــﻞ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ دﻋ ــﻢ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓ ــﻲ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ ودﻋ ــﻢ
ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن
وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟــﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ــﺰداد
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«.
ورﺣﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ

ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻋـﺒــﺎس:
»ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺮي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ
ودﻋـ ـﻤ ــﻪ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺻـ ـﻤ ــﻮده ﻋ ـﻠــﻰ أرﺿ ــﻪ
ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس
ﺑـﻤـﻘــﺪﺳــﺎﺗـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـ ــﺪود ﻋــﺎم
.«1967
وﻋ ـ ـ ّـﺒـ ــﺮ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎس ﻋـ ــﻦ »ﺷـ ـﻜ ــﺮه
وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮه ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ
أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ

)روﻳﺘﺮز(
 480ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻋ ـﻠــﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣ ـﻨــﺢ وﻗ ـ ـ ــﺮوض ،ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ ﻣــﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ«.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻫﻨﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟ ــ«ﺣ ـﻤ ــﺎس« ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن» ،ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ
ﻋﺎل اﻟﻘﺮار
ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺑﺎﻟﻎ وﺗﻘﺪﻳﺮ ٍ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﺒﻠﻎ  480ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ
ﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟـﻀـﻔــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ،واﻟ ــﺬي ﻳﺄﺗﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻷول ﻣــﻦ أﻳ ــﺎم ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك«.
)اﻟﻘﺪس ،اﻟﺪوﺣﺔ  -وﻛﺎﻻت(

ﻋﺎد اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ً
ﻫﻴﻔﺎء اﻷﻣﻴﻦ ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،اﻻﺛﻨﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ ذي
ﻗﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﻌﺮاق ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ،إﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺪﻳﻮ
»ﻗﺪﻳﻢ« ﻟﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺒﺪل »ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ« ﺑﻤﺎ
أﺳﻤﺘﻪ »ﻟﻄﻤﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻼن أو
ﻓﻼن«! .وﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺟﻤﻊ ،اﻷﺣﺪ ،ﺗﻮاﻗﻴﻊ
ﻹﺧﺮاج اﻷﻣﻴﻦ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ
اﻋﺘﺒﺮوه »ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ
وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﻹﺳﺎءة ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ« .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﻒ ،اﻷﺣﺪ،
ً
ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺪر ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،إن »ﻟﺒﺲ اﻟﺤﺠﺎب
ﻣﻊ اﻟﻠﻪ وﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻧﺮﻓﺾ
اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺤﺠﺒﺎت«.

دلبلا
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﻳﻦ »اﻻﻧﻘﻼب« ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﺳﻄﻨﺒﻮل
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
دوﻟﻴﺎت

»اﻟﺠﻤﻬﻮري« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ »اﻹﻋﺎدة« وإردوﻏﺎن وﺣﺰﺑﻪ ّ
ﻳﺮﺣﺒﺎن ﺑﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...واﻧﺘﻘﺎدات أوروﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮات واﻧﺘﻘﺎدات
أوروﺑﻴﺔ واﻧﺤﺪار ﻟﻠﻴﺮة ،ﺑﺪأت
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﻧﺘﺤﺎﺑﺎت إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن وﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ.

ﺑﺪأ ﺣﺰب "اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري"
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﺣ ــﺰب ﻣــﺆﺳــﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛـﻤــﺎل أﺗــﺎﺗــﻮرك،
اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ أﺣــﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت داﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ــﻊ أﺣـ ــﺰاب
أﺧـ ــﺮى ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻗ ـ ــﺮرت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻋ ــﺎدة إﺟ ــﺮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل،
ً
ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﺑــﺬ ﻟــﻚ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن اﻟﺬي
ﻃـﻌــﻦ ﺣــﺰﺑــﻪ "اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ"
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺮاع
اﻟﺬي ﺟﺮى أواﺧﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﻨﺼﺮم.
وﻋﻘﺪ "ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري"
ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ّ
ﻣﻘﺮه ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل،
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ "اﻟﻬﺪوء".
واﻟﺘﻘﻰ اﻛﺮم إﻣﺎم أوﻏﻠﻮ ،ﻣﺮﺷﺢ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل،
أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ــﻊ زﻋ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺣـ ــﺰﺑـ ــﻪ ﻛ ـﻤ ــﺎل
ً
ﻛﻴﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ وﻻﺣـﻘــﺎ ﺑﺰﻋﻴﻢ
ﺣﺰب "اﻟﺠﻴﺪ" ﻣﻴﺮال أﻛﺸﻴﻨﺎر.
وأﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻦ »ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰب اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ
اﻟﺠﻤﻬﻮري« أﻧﻪ ﻗﺮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻋ ــﺎدة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻗ ـ ــﺎل زﻋ ـﻴ ـﻤــﻪ ﻛـﻴـﻠـﻴـﺸــﺪار أوﻏ ـﻠ ــﻮ،
إن إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت »ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،اﺣ ـﺘ ـﺸ ــﺪت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺣ ـ ــﻮل »ﻋ ـ ـﻤـ ــﺪة إﺳـ ـﻄـ ـﻨـ ـﺒ ــﻮل« أﻛـ ــﺮم
إﻣ ــﺎم أوﻏ ـﻠــﻮ ،واﻧـﺘـﻘــﺪت ﻣــﺎ اﺳﻤﺘﻪ
»اﻻﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﻼب« ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﺮال أﻛﺸﻴﻨﺎر ،زﻋﻴﻤﺔ
ﺣـ ـ ـ ــﺰب أﻳـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض )ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻮﺳﻂ( اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪت اﻟﻘﺮار» :أﺷﻌﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﺠــﻞ« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ أن »اﻟـﺸـﻌــﺐ
ﺗﻌﺮض ﻟﺴﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ«.
واﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ــﻮب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻸﻛﺮاد ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـﺴـﺒــﺐ »ﺧـﻀــﻮﻋـﻬــﺎ
ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻐ ـ ــﻮط« اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃ ـ ـﻴـ ــﺔ« .وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺰب
اﻟـﺸـﻴــﻮﻋــﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ إﻧ ــﻪ ﺳﻴﻘﺎﻃﻊ
اﻹﻋﺎدة.

ﻃﻌﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

اﻟﻠﻴﺮة ﺗﻮاﺻﻞ
ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ أﻣﺎم
اﻟﺪوﻻر...
وﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺤﺪودة
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﱡ
واﺗ ـ ـﺨـ ــﺬ ﻗـ ـ ــﺮار إﻟـ ـﻐ ــﺎء اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاع
اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻗﺘﺮاع ﺟﺪﻳﺪ
ﺧ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧـﻌـﻘــﺪ ﻓﻲ
أﻧﻘﺮة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ "ﻃﻌﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ"
ﺿﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎن ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﻪ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛـ ــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ "اﻷﻧ ــﺎﺿ ــﻮل" أن
اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء

ً
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون أﺗﺮاك ﻳﻘﺮﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻷواﻧﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض
 4آﺧــﺮﻳــﻦ .وﻛﺸﻔﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم
ّ
ّ
أن اﻟﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
ﻓــﺮز اﻷﺻ ــﻮات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ــﺮﺷ ــﺢ "ﺣـ ـ ــﺰب اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮري" أﺣ ـ ــﺪ أﻛـ ـﺒ ــﺮ أﺣ ـ ــﺰاب
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،أﻛﺮم إﻣﺎم أوﻏﻠﻮ،
ﻓ ــﺎز ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑ ــﻦ ﻋﻠﻲ
ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  15أﻟﻒ ﺻﻮت،
وﻫﻮ ﻓﺎرق ﺿﺌﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ.
ً
وﺧ ـﺴــﺮ ﺣ ــﺰب إردوﻏ ـ ــﺎن أﻳـﻀــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ أﻧ ـﻘ ــﺮة ،ﻓ ــﻲ ﺻﻔﻌﺔ
ً
ﺗ ـﻌ ــﻮد ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻟـ ــﻰ اﻟـﻀــﺎﺋـﻘــﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﺰ اﻟـﺒــﻼد إﺛﺮ
ﺣﺼﻮل اﻧﻜﻤﺎش ﻫﻮ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات وﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻨﺴﺒﺔ
 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

إردوﻏﺎن
وﻗــﺎل إردوﻏ ــﺎن ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
اﻣ ــﺎم اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﻜـﺘـﻠــﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺤﺰﺑﻪ ،إن ﻗــﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاع ﻓ ــﻲ  23ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

وﺟــﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ "إﻳﻤﺎﻧﻪ
اﻟ ــﺮاﺳ ــﺦ" ﺑ ـﺤــﺪوث "ﺗــﻼﻋــﺐ ﻣﻨﻈﻢ
وﻓ ـﻘــﺪان ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل"،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟـ ــﻰ ﺳـ ــﺪة اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻣ ــﻦ دون إرادة
اﻟﺸﻌﺐ".

ﻳﻠﺪرﻳﻢ
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ّ
رﺣـ ــﺐ ﻣـﻤـﺜــﻞ "اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﺟﺐ
أوزﻳ ــﻞ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮار ،أﻋ ــﺮب ﻳـﻠــﺪرﻳــﻢ ﻋﻦ
اﺣـ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﻪ ﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
ﻟــﻼﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت .وأﺿـ ــﺎف أﻧ ــﻪ "ﻋــﺎﻗــﺪ
اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ً
وﺳـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ
دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن واﻧﻪ ﻳﺤﺘﺮم ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻘﺮار ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل.

إﻣﺎم أوﻏﻠﻮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ً
إﺳﻄﻨﺒﻮل أﻛﺮم إﻣﺎم أوﻏﻠﻮ ،ﻫﺠﻮﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،أﻣــﺎم
اﻟ ـﺤ ـﺸــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﻬـﺘــﻒ ﻓﻲ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑـﻴـﻠـﻴــﻚ دوزو اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻘﻠﺪ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،

ﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﻌﺮق ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻨﺎس،
ّ
وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﻓﻲ
ﻫﺬا ّاﻟﺒﻠﺪ ّرﺑﻤﺎ وﻗﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ.
ً
وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﺴﻠﻢ أﺑﺪا ،وﻻ ﻳﺠﺐ
أن ﻧﻴﺄس ،اﺣﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻷﻣﻞ".
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ إﻣ ـ ـ ـ ــﺎم أوﻏ ـ ـﻠ ـ ــﻮ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻦ دون ﻗﻴﺪ أو
ﺷ ــﺮط وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﻧــﺆﻛــﺪ ﻋﻠﻴﻪ دوﻣــﺎ
وﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺤﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻨﺎ وﻫﺬا
اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻣﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺳﻴﻨﺎﺿﻠﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ".
وﺑ ـ ـ ّـﻴ ـ ــﻦ ان "اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﺗﺨﺬت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮارﻫﺎ
ﻹﻋ ـ ــﺎدة اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـﻠ ـﺠــﺎن ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاع ﻛــﺎن
ﻣـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻻ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺟــﺮت ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ
ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء اﻟ ـ ــﺬي ﺟـ ــﺮى ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺎم ."2017
وﺗـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻜــﺎن
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﺮﻋﻮن اﻷواﻧﻲ وﻳﺮددون
ﻫ ـﺘ ــﺎﻓ ــﺎت ﺿ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ووﺻــﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺣﺰب
"اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري" ،ﺑﻮﻟﻨﺖ ﻛﻮﺷﻚ
أوﻏﻠﻮ ،ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـ "اﻟﻤﻬﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻘ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻷﺻ ـ ــﻞ ﺑ ـﺒ ــﻼدﻧ ــﺎ".
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ أن "ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺻـﻌـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ ،ﺳـﻴـﻌـﻴــﺶ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ".

اﻧﺘﻘﺎدات
وﻓﻲ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻷوروﺑﻴﺔّ ،
ﺟﺪد
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻨﻤﺴﺎوي زﻳﺒﺎﺳﺘﻴﺎن
ﻛﻮرﺗﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻗـ ــﺎل" :ﻟ ـﻴــﺲ ﻟ ــﺪى ﻣــﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﺷــﻲء
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ".
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻜﻮ ﻣﺎس،
أﻣﺲ ،ﻗﺮار إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ إﺳ ـﻄ ـﻨ ـﺒــﻮل ﺑــﻮﺻ ـﻔــﻪ "ﻏـﻴــﺮ
ﺷﻔﺎف وﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ".
وﻗﺎل" :إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻷﺗــﺮاك ﻫﻲ
ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻳـﻘــﺮر ﻣــﻦ ﻳـﺘــﻮﻟــﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ
ﺑﻠﺪﻳﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل".
ﻛ ـﻤــﺎ أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
إن ﺗﺒﺮﻳﺮ "اﻟـﻘــﺮار اﻟــﺬي ﺗﺘﺮب ﻋﻠﻴﻪ
آﺛ ــﺎر ﻣﻬﻤﺔ واﻟـ ــﺬي اﺗـﺨــﺬﺗــﻪ ﻫﻴﺌﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ
أﻣﺎم ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ".
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻋﺮﺑﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋــﻦ رﻓـﻀـﻬــﺎ ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎدات
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت .ودﻋـ ـ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن،
اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟــﻰ اﺣ ـﺘــﺮام ﻗ ــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أن ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑـﻠــﺪ "أﺛـﺒــﺖ
ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ،وأﻛﺪ أن "ﻗﺮار
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺒﻴﺎن إرادة
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ".
ّ
وأﺛﺮ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻴﻂ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻋﻠﻰ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻠـﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
راﻛﻤﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧﻴﺮة
وﺗﺨﻄﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﺘﺒﺔ  6ﻟﻴﺮات
ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.
وذﻛ ـ ــﺮت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ "ﺑ ـﻠــﻮﻣ ـﺒــﺮغ" أن
اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 3
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ  7أﺷﻬﺮ.
وواﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ أﻣﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.94ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  6.1384ﻟﻴﺮات
ﻟﻠﺪوﻻر.
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺮﺳﻞ  ٢٥ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ...وﺗﺘﺴﻠﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﻮاﺻﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻓ ـﺠــﺮت ﻣـﺨـﺼـﺼــﺎت ﺑـﻨــﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة أزﻣــﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع.
واﻋﺘﺮض وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺎرق ﺷﻮﻗﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﻟ ــﻮزارﺗ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻗ ــﺎل أﻣ ــﺎم
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن:
" ﻟ ــﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ا ﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻋﻤﻠﻨﺎ إذا ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ  11ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ،وﻧﺤﻦ
ﻻ ﻧﻤﻠﻚ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ،ﻷن
ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺘﻌﻄﻞ".
وﺗـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ "اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ" ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ  11ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ
ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ  110ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ،
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﺘـﻤـﺴــﻚ "اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ" ﺑ ــﺄﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ

ﺣﺼﺔ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋﻦ  99ﻣﻠﻴﺎرا.
وأﺷﺎر ﺷﻮﻗﻲ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ووﻗ ــﻮع اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻛ ــﺎن ﺳـﺒـﺒـﻬــﺎ ﻋ ــﺪم وﺟـ ــﻮد ﻧ ـﻘ ــﻮد ﻟــﺪﻓــﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺔ".

ﻏﻮاﺻﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟـﻤـﺼــﺮي اﻟ ـﻐــﻮاﺻــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻞ
أرﺑـ ــﻊ ﻏ ــﻮاﺻ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﻃـ ــﺮاز 1400-209
ﻣــﻦ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻲ ﻗـ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ إﻃــﻼق
ﺻــﻮارﻳــﺦ وﻃــﻮرﺑ ـﻴــﺪات ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ
ﺳـﺘــﺰود ﺑـﺼــﻮارﻳــﺦ ﻫــﺎرﺑــﻮن اﻟﻤﻀﺎدة
ﻟـﻠـﺴـﻔــﻦ ،وﺗ ــﻢ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ أول
ﻏﻮاﺻﺘﻴﻦ ﻟﻤﺼﺮ ﻋﺎم  .2011وﺗﺴﻠﻤﺖ

اﻟﻐﻮاﺻﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ،S41
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2016وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻐﻮاﺻﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎم .2021
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـﺼــﺮ ﻃـﻠـﺒــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ  20ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻫـﻠـﻴـﻜــﻮﺑـﺘــﺮ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮاز
 ،AW149ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮوﺣ ـﻴــﺎت ﻟ ـﻠــﺪﻓــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟﺴﻔﻦ
ﺑــﺄﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ وﺻـ ــﻮارﻳـ ــﺦ ﻣ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ .وﻫــﻲ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﻬــﺎم ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ
اﻟـﻘــﻮات ،إﻋ ــﺎدة اﻟـﺘــﺰوﻳــﺪ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد ،رﻓﻊ
اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،إﺟﻼء اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
واﻹﺟـ ـ ـ ــﻼء اﻟ ـﻄ ـﺒ ــﻲ ،اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ واﻹﻧـ ـﻘ ــﺎذ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻮي
اﻟـﻘــﺮﻳــﺐ ،اﻟـﺤــﺮاﺳــﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،اﻟـﻘـﻴــﺎدة
واﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ،اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات ،اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ
واﻻﺳﺘﻄﻼع.
ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺛ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎء ،اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣـﻔــﻮض اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ــﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻧـﻴـﻔــﻦ ﻣـﻤـﻴـﺘـﺴـﻴــﺎ ،ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣ ــﺲ اﻻول،
ﻹﺟــﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟـﻘــﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن ﻟـ ــﻮزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺻـﺒــﺎح أﻣــﺲ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﻟﻠﺴﻮدان ،ﺑﺪأﺗﻪ
ﺑـ 25ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻻدوﻳﺔ.
ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟـﻴــﻮم ﻣـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺔ ،ﻹﻟ ـﻐ ــﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ،
ﻟـﺘـﻈــﻞ ﺛــﺎﺑ ـﺘــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﺎ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ  1.5ﻓﻲ اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ وﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول
ﻃــﺎرق اﻟﻤﻼ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋــﻢ اﻟﻮﻗﻮد
ﺧ ــﻼل اﻟ ـ ــ 9أﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وﻗـ ــﺎل إن

ّ
ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﻮﻇﻔﻮ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻌﻠﻘﻮن إﺿﺮاﺑﻬﻢ

ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة
ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻗﻨﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ .وﻗﺎﻟﺖ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ إن ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ
ﻣـﺠــﺮﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ اﺗـﻬــﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ  24ﻗﻀﻴﺔ
"ﻗﺘﻞ ،ﺷﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ،ﺧﻄﻒ ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﺳﻠﻄﺎت ،ﺳﻼح ،ﻣﺨﺪرات" ،وﻣﻄﻠﻮب

ﺿﺒﻄﻪ وإﺣﻀﺎره ﻓﻲ  4ﻗﻀﺎﻳﺎ.
واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮزارة أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وردت
ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎﺋﻪ و 4ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺟﺮاﻣﻴﺔ آﺧﺮﻳﻦ
ﺷﺪﻳﺪي اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺑﺰﻣﺎم ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﺎت ﺑﻤﺮﻛﺰ أﺑﻮﺗﺸﺖ،
وﺳﺒﻖ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
"ﻣﺨﺪرات – ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت – ﺳﺮﻗﺔ –
ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﺑﻠﻄﺠﺔ – إﺣﺮاز أﺳﻠﺤﺔ
ﻧـ ــﺎرﻳـ ــﺔ" ،وﻣ ـﺤ ـﻜ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
وذﻛﺮت اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت ﻗـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄــﺎع اﻷﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،وإدارة ﻗـ ــﻮات اﻷﻣـ ــﻦ ﺑـﻘـﻨــﺎ،
ﻻﺳـﺘـﻬــﺪاف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟــﺮاﻣـﻴــﺔ،
وﻟ ـ ــﺪى ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪﺗ ـﻬ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﻮات ﺑ ـ ــﺎدروا
ﺑﺈﻃﻼق أﻋﻴﺮة ﻧﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ،ﻓﺒﺎدﻟﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وأﺳﻔﺮ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮع اﺛﻨﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ،وﺿﺒﻂ ﺛﺎﻟﺚ،
وﺗﻤﻜﻦ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺮار.

●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻃ ـﻤــﺄن ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣ ـﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨــﺎن رﻳ ــﺎض
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﻋﺪم
َ
اﻟﻤ ّﺲ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ،وأﺑﺪى إﺻﺮاره ﻋﻠﻰ
وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺿﺮاب وإﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ دﻓﻊ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﺎن إﻟــﻰ إﻋــﻼن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺿ ــﺮاب ﺛﻼﺛﺔ

أﻳ ــﺎم ﺣﺘﻰ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻧ ـﻌ ـﻘــﺪت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺎس ﻋﻮاﺿﺔ ،وﺑﺤﺜﺖ
ﻓــﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺟــﺮت ﺧﻼل
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ .وأﻣ ــﻞ ﻋــﻮاﺿــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ أن ﺗـﻜــﻮن اﻷﻣــﻮر
إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،وأﻋ ـﻠ ــﻦ أن "اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻫﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  60و 61ﻣﻦ
ﻣـﺸــﺮوع اﻟ ـﻤــﻮازﻧــﺔ ،أو اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼﺮف

اﻹﻣﺎرات ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ
ﻋــﺮض وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻣــﺎرات ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ،أﻣﺲ ،اﻟﺬي
ﻃﻤﺄن إﻟﻰ أن "رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻔﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن أﺻﺒﺢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وأن
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻳﺪرس اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪا "اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ،وﻳﻬﻤﻨﺎ اﺳﺘﻘﺮاره،
وﻧﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه".

رﺟﻞ ﻳﺠﻠﺲ أﻣﺎم ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻘﻔﻞ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
)اﻟﻴﻮم( ،إذا ّ
ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺿﺮاب ﻓﻲ ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﺎن".
وﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﻼﺛﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ،
ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﺟﻤﻊ ﻛــﻼ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ،ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا.
وﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء أﻛﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أن "ﻣﻮﻗﻔﻲ
واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻋﻮن وﺑﺮي واﺣﺪ ،وﻧﺮﻳﺪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺈﺻﻼح ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ أﺣﺪ" .وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ :ﻣﻘﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻨﻔﺬي اﻋﺘﺪاءات اﻟﻔﺼﺢ

أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺷﻨﺪاﻧﺎ
وﻳﻜﺮاﻣﺎراﺗﻨﻲ ،أﻣﺲ ،أن ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ،إﻣﺎ ﻗﺘﻠﺖ أو اﻋﺘﻘﻠﺖ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أودت ﺑـ ٢٥٧ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻮم
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ﻓﻲ  ٢١أﺑﺮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻛﻨﺎﺋﺲ وﺛﻼﺛﺔ
ﻓﻨﺎدق ﻓﺨﻤﺔ.
وﻗﺎل إن »ﺧﺒﻴﺮي اﳌﺘﻔﺠﺮات
ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺘﻼ.
ﺿﺒﻄﻨﺎ اﳌﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺨﺰﻧﺎﻧﻬﺎ ﻟﻬﺠﻤﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ وﻳﻜﺮاﻣﺎراﺗﻨﻲ ،اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺎﻳﺜﺮﻳﺒﺎﻻ ﺳﻴﺮﻳﺴﻴﻨﺎ ﺳﻠﻔﻪ
ﻟﻌﺪم ﺗﺤﺮﻛﻪ إزاء اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات
ﺑﺸﺄن اﻟﻬﺠﻤﺎت ،إن اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺒﻂء ﻣﻊ
رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل اﻟﺬي ﻓﺮض
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات.

ﻣﺤﺘﺠﺔ ﺗﺮﺷﻖ رﺋﻴﺲ
وزراء أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺒﻴﻀﺔ

ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﺮض
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﺳﻜﻮت ﻣﻮرﻳﺴﻮن ،ﻟﻠﺮﺷﻖ
ﺑﺒﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻣﺮأة ﺗﺤﺘﺞ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮرﻳﺴﻮن
اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء،
ﺧﻼل ﺣﺪث اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،أﻣﺲ.
وأﻇﻬﺮت ﻟﻘﻄﺎت ﻟﻠﺤﺎدث،
اﻣﺮأة ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺮﺗﺪي ﻗﺒﻌﺔ ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻮرﻳﺴﻮن
أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،وﻗﺎم اﻟﺤﺮس
اﻟﺨﺎص ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ .وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻧﻪ ﺗﻢ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﺿﺪ
اﳌﺮأة.
ووﺻﻒ ﻣﻮرﻳﺴﻮن ﻫﺬا
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻧﻪ »ﺑﻠﻄﺠﺔ«.

ﻏﻮاﻳﺪو :اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ
ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ

أﻋﻠﻦ زﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو،
ّ
أن ﺑﻌﻀﴼ ّ
ﻣﻤﻦ أﻋﻠﻨﻮا

اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ ّ
ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﺎءت
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ »ﻟﻢ ﻳﻔﻮا ﺑﻮﻋﻮدﻫﻢ«،
ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
»ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا«.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﺮاﻧﺲ
ﺑﺮس« ،ﻗﺎل ﻏﻮاﻳﺪو ﻣﻌﻠﻘﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ
 ٣٠أﺑﺮﻳﻞ ﻗﺮب ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس وﻣﻌﻪ اﳌﻌﺎرض
ﻟﻴﻮﺑﻮﻟﺪو ﻟﻮﺑﻴﺰ وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻮد ﻗﺎل إﻧﻬﻢ ﺗﻤﺮدوا ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ» ،ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻟﻢ
ّﻳﻔﻮا ﺑﻮﻋﻮدﻫﻢ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﴼ«.

ﻛﻨﺪا ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻓﻊ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋﺎدة ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ

اﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ »اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ«
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ" .وﻗﺎل" :ﻟﺴﻨﺎ ﻫﻮاة إﺿﺮاب،
إﻧﻤﺎ ﻫﻮاة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وﻋﺪم َ
اﻟﻤﺲ
ﺑﻬﺎ" ،وﻧﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ "ﻟﻦ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ َ
اﻟﻤﺲ ﺑﺄي ﻟﻴﺮة
ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣـﺴــﺎﺳـﻨــﺎ ﺑﺎﻟﺤﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﺣﺴﺎﺳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ،ﻗــﺮرت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺿــﺮاب ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﻧﻬﺎر اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر اﻹﺿﺮاب،
وأﺧـ ــﺬ اﻟـ ـﻘ ــﺮار إﻣ ــﺎ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻹﺿـ ــﺮاب
اﻟﻤﻔﺘﻮح ،وإﻣــﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﺿ ــﺮاب ،وﺗﻜﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺬت ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع".
وﺧ ـﺘ ــﻢ" :اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪة أن
ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﺣﻖ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻟﻦ
ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ".
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ "روﻳﺘﺮز" ،أﻣﺲ،
ﺑــﺄن "ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺪاول ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﺑﻴﺮوت
ّ
ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ( وﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷرﺑﻌﺎء

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻴﺮة

ﻣﺼﺮ :اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« زﻳﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺎت »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«
ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋــﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد ﺑﻠﻐﺖ  60.1ﻣﻠﻴﺎر
ﺟـﻨـﻴــﻪ ،ﻣــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل  3.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر
ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 84
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ دﻋﻤﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 52.9ﻣﻠﻴﺎرا.

دوﻟﻴﺎت

اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺼــﺮف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺎﺋﺪة ،وذاﻫﺒﻮن اﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣــﻮر ﻓﻲ
إدارات اﻟﺪوﻟﺔ ،إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ".
وﺷ ـ ــﺪد رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـﻨــﺎ
"ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ اﻹﻓــﻼس ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑــﺎﻹﺻــﻼح ،وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟـﻴــﻮم ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ
ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ إﺻــﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ" ،ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم "ﻋﺪم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت".
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓـ ــﻮﺟـ ــﺊ أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ

اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ  -ﻋﻴﻦ ﺳﻌﺎدة ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺒﻬﻢ وﺗﻨﺎدوا ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺎت وﺗﺪاﻓﻊ ﺑﻴﻦ
اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﻗ ــﺪ ﻗﻄﻊ أﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ  -ﻋﻴﻦ
ﺳﻌﺎدة اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ ﻣﺮي  -اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ،
رﻓﻀﺎ ﻟﻤﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻮق
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﻌﻬﺪت ﻛﻨﺪا ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﻋﺎدة ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺟﺮى ﺷﺤﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻔﻠﺒﲔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام ،ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻲ رودرﻳﻐﻮ دوﺗﻴﺮﺗﻲ
إﻧﺬارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻛﺎن دوﺗﻴﺮﺗﻲ أﻣﻬﻞ ﻛﻨﺪا ﺣﺘﻰ
 ١٥اﻟﺠﺎري ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺷﺤﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻔﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ
 ٢٠١٣و ،٢٠١٤وﺣﺬر ﻣﻦ إﻣﻜﺎن
ﺣﺪوث ﺗﻮﺗﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أوﺗﺎوا إﺟﺮاء ﻓﻮرﻳﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
ﺳﺎﻟﻔﺎدور ﺑﺎﻧﻴﻠﻮ ،إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎوﻳﺎت
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت«.

دوﻟﻴﺎت
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ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺼﻌﺪ ...و»ﺧﻄﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ« ﻹﻃﺎﺣﺘﻪ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ أول ﺻـﻌــﻮد ﻓــﻲ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ّ
اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ«،
ﻣﻨﺬ  ،2017ﺧﺼﺺ »ﺗﺤﺎﻟﻒ
 100ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ،ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪاف
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺧﻼل
ً
 18ﺷﻬﺮا اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻧﺤﻮ  600ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018ﻟﻀﻤﺎن ﻫﺰﻳﻤﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ .2020
وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌــﺎدة ،ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﺢ أﻋـﻀــﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
اﻟﺬي ّ
ﻳﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪوه ﻓﻲ »ﻓﻨﺪق ﻓﻮر ﺳﻴﺰون« ﻓﻲ

أوﺳﺘﻦ ﺗﻜﺴﺎس ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻊ
»ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻮ« اﻹﺧ ـﺒــﺎري أﻛــﺪ أن ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ
 100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺄرﺟﺤﺔ،
ً
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﺪ ﺗـﺤـ ّـﻮﻻ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ »ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت«.
وﺳﺘﺮﻛﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ »اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﺟﻠﺒﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻛﺎﻓﺔ« ،ﺣﺴﺐ »ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻮ« اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻋﻦ
ﻏﺎرا ﻻﻣﺎرش ،رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع:
»ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ،وﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة«.
وﺳﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ ﻋــﺪة،
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ ،ﺳﺘﻀﺎف ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر إﻟﻰ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
إذ ﻳﺴﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدات »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ«،
أن ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷدوات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺧــﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﺎم  .2016وﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ﻓﻲ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2017ﺗﺨﻄﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺘﺒﺔ 45

ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﺴﺐ »ﻣﻌﻬﺪ ﻏﺎﻟﻮب« .وأﻓﺎدت آﺧﺮ أرﻗﺎم
ﺻﺎدرة ﻋﻦ »ﻏﺎﻟﻮب« أن  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ رﺋﻴﺴﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻻ
ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ.
ووردت ﻫ ـ ــﺬه اﻷرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﺸ ــﺮ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺻــﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد
ﺗ ــﻮاﻃ ــﺆ ﺑ ـﻴــﻦ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وروﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺧــﻼل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .2016
وﺗﺒﻘﻰ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ً
ﺟــﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  91ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ.

ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳﻤﻨﺢ ﻻﻋــﺐ اﻟﻐﻮﻟﻒ ﺗﺎﻳﻐﺮ وودز وﺳــﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(

ةديرجلا
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رياضة
ً
الشباب يطلب حكاما أجانب لمواجهة األصفر
حازم ماهر

طالب مجلس إدارة نادي
الشباب اتحاد الكرة بجلب
حكام أجانب إلدارة مباراة
الفريق األول مع القادسية
في الجولة ً األخيرة للدوري
الممتاز غدا.
إلى ذلك ،تعافى الالعبان
عمر بوحمد وأحمد بومريوم
وأصبحت مشاركتهما في
المواجهة مؤكدة.

تـلـقــى ات ـحــاد ال ـكــرة كـتــابــا مــن مجلس
إدارة نــادي الشباب طالب فيه المجلس
بــإسـنــاد الـمـبــاراة المصيرية للفريق مع
ال ـق ــادس ـي ــة ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــام ـن ــة ع ـشــرة
واألخيرة من منافسات دوري ڤيڤا للدرجة
الممتازة المقرر لها غدا إلى حكام أجانب.
يذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع
في جدول ترتيب الدوري برصيد  13نقطة،
ويدخل لقاء القادسية بحثا عن تحقيق
الفوز دون سواه من أجل البقاء في الدوري
الممتاز ،بغض النظر عن نتيجة الجهراء
والتضامن اللذين يتنافسان مع الشباب
على البقاء.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اك ـت ـم ـلــت صـ ـف ــوف ال ـش ـبــاب
بـتـعــافــي الــاعـبـيــن عـمــر بــوحـمــد وأحـمــد
بــومــريــوم مــن اإلصــابــة التي لحقت بهما
مــؤخــرا ،وبــاتــا جــاهــزيــن بنسبة مـئــة في
ال ـم ـئــة ل ـمــواج ـهــة ال ـق ــادس ـي ــة ،م ـمــا أدخ ــل
الـطـمــأنـيـنــة إل ــى ن ـفــوس أع ـض ــاء الـجـهــاز
الفني.

جابر الزنكي
من جهته ،أكد عضو مجلس إدارة نادي
الشباب -رئيس جهاز الكرة جابر الزنكي
أن طلب النادي جلب حكام أجانب إلدارة
مـبــاراة الشباب جــاء من أجــل رفــع الحرج

الجاسم :النهوض بالكاراتيه هدف
مجلس إدارة االتحاد الجديد
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد
الـ ـك ــاراتـ ـي ــه ،م ـح ـمــد الـ ـج ــاس ــم ،أن
مـجـلــس اإلدارة ال ـجــديــد سيعمل
جاهدا للنهوض باللعبة وإعــداد
المنتخب كي يصل إلى المستوى
المنشود ،ويكون قــادرا على رفع
اس ــم الـكــويــت عــالـيــا فــي المحافل
الرياضية.
وق ــال إن رؤي ــة مـجـلــس اإلدارة
ت ـت ـم ـثــل ب ـت ـط ــوي ــر الـ ـك ــاراتـ ـي ــه فــي
جـ ـمـ ـي ــع األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــارس
ال ـل ـع ـب ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع الـهـيـئــة
العامة للشباب والرياضة ،متمثلة
بمديرها الـعــام د .حـمــود فليطح
ون ــائ ـب ــه د .ص ـق ــر الـ ـم ــا ،ال ـلــذيــن
يـ ـعـ ـم ــان ب ـ ـقـ ــوة لـ ــدعـ ــم ال ــري ــاض ــة
الكويتية ،وتوفير كــل اإلمكانات
ال ـم ـت ــاح ــة ل ــأن ــدي ــة واالتـ ـ ـح ـ ــادات

النصر لن يجدد للبحرينيين ضياء
ومهدي ويبحث عن أجانب

عن حكام الكرة الكويتية ،مضيفا أنه يثق
تماما بالحكام وقــدرتـهــم على الــوصــول
بــالـمـبــاراة إل ــى بــر األمـ ــان ،لـكــن مـثــل هــذه
المباريات تحتاج إلى حكام أجانب نظرا
ل ـح ـســاس ـي ـت ـهــا ،خ ـصــوصــا أن ـه ــا م ـب ــاراة
مصيرية للشباب ،كما أن المنافس مازال
منافسا على اللقب.
وشــدد الزنكي على أن الشباب يكتظ
بعدد وافر من الالعبين األكفاء ،وأن الفريق
يستحق البقاء في الدوري الممتاز وعدم
ال ـه ـبــوط لـ ــدوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،مــؤكــدا
أن ال ـفــريــق ت ـعــرض ل ـظ ــروف خ ــارج ــة عن
إرادة الجميع ،وأن مــا تحقق مــن نتائج
في البطولة أقل من المستوى الذي قدمه
الالعبون وجهازهم الفني واإلداري.
واخ ـت ـتــم الــزن ـكــي تـصــريـحــه
مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن أمـ ـنـ ـيـ ـت ــه أن
ي ـ ـحـ ــالـ ــف ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ا لـتــو فـيــق وتحقيق
ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي مـ ـب ــاراة
فــي غــايــة الصعوبة
وأمام منافس شرس وجدير بكل احترام
وتقدير ،موضحا أن الشباب ال يلعب على
ال ـت ـعــادل كـمــا يتخيل الـبـعــض ،بــل يضع
أمــامــه الـفــوز كهدف وخـيــار وحيد يدخل
به اللقاء.

سيد ضياء

جابر الزنكي

القادسية يتحرك إليجاد بديل مارين
تنتظر إدارة القادسية مواجهة
ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم مــع
السويق العماني ،والمقررة االثنين
المقبل ،في ختام الــدور التمهيدي
ل ـك ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي إلب ــاغ
المدرب الروماني ايوان مارين
وجميع المحترفين باستثناء
ال ـن ـي ـج ـي ــري اي ـ ـبـ ــابـ ــوي بـكــر
بنهاية العالقة معهم بشكل
رسمي.
وتـ ـض ــاء ل ــت ح ـظ ــوظ األص ـف ــر
في التأهل لثمن نهائي البطولة
اآلسـيــويــة ،بعد أن تلقى هزيمتين
في الدور التمهيدي ليتوقف رصيده
ع ـن ــد  7نـ ـق ــاط فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث
بالمجموعة الثالثة ،وبفارق  4نقاط
عن العهد المتصدر.
وال يحظى مارين بأي تأييد
دا خ ـ ـ ــل م ـج ـل ــس اإلدارة،
كذلك فإن جهاز الكرة،

الــريــاض ـيــة ،كــي تـعـمــل عـلــى أكمل
وجــه ،إلى جانب توفير المنشآت
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ل ـت ـم ـك ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب
الــريــاضــي م ــن م ـمــارســة ريــاضـتــه
المفضلة.
ُيـ ــذكـ ــر أن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـجـلــس
إدارة اتـ ـح ــاد ال ـك ــارات ـي ــه أس ـفــرت
عــن فــوز محمد الجاسم بمنصب
ال ــرئ ــاس ــة ،ب ـعــد ان ـت ـخ ــاب مجلس
إدارة ج ــدي ــد ل ــاتـ ـح ــاد ،وأح ـم ــد
اليوسف نائبا للرئيس ،ومشعل
ال ــرش ـي ــدي أم ـي ـنــا ل ـل ـســر ،ونــايــف
الحربي أمينا للصندوق ،وعضوية
خ ــال ــد ال ـع ــدوان ــي م ـســاعــدا ألمـيــن
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ،ومـ ـشـ ـع ــل ال ـش ـم ــري
ومـ ـحـ ـس ــن عـ ـبـ ـي ــد ،وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الشولي ،وعبدالعزيز جمعة.

ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ــدع ــم الـ ـ ـم ـ ــدرب م ـن ــذ ب ــداي ــة
الموسم ،بات مؤيدا وبشدة لرحيله.
وفتحت إدارة األصفر خط المفاوضات
مــع بعض المدربين مــن بينهم المدرب
الصربي رادوفان أورشيتش ،الذي سبق
أن ق ــاد منتخب صــربـيــا فــي ال ـف ـتــرة من
 2014حتى .2016
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن خ ــرج
الـكــامـيــرونــي رونــالــد وان ـغــا ،والغامبي
إكسل ماي ،والسوري إسراء الحموية من
حسابات األصـفــر ،حيث يتم فــي الوقت
الحالي البحث عن محترفين آخرين لدعم
الفريق في الموسم المقبل.

ً
البحوه مديرا لطائرة البرتقالي في الموسم الجديد
●

محمد عبدالعزيز

نجح ن ــادي كاظمة فــي استعادة
خ ــدم ــات ال ـم ـخ ـضــرم خ ــال ــد الـبـحــوه
للعمل مديرا للعبة الكرة الطائرة في
ً
النادي اعتبارا من الموسم الجديد.
وي ـت ـم ـتــع ال ـب ـح ــوه ب ـخ ـب ــرة فـنـيــة
ً
ً
كبيرة ،إذ سبق له العمل مديرا فنيا
للفريق االول للكرة الطائرة بنادي
كاظمة ،وحقق الكثير من اإلنجازات
خالل مشوار عطائه كالعب مع فريقه
البرتقالي والنادي العربي والمنتخب
الوطني.

خالد البحوه وسلطان خلف

ومن جانبه ،أكد خالد البحوه ،أن
لديه رؤية وسيعمل وفق استراتيجية
وس ـي ــاس ــة خ ــاص ــة ت ـب ــدأ بتصحيح
مسار الفريق االول وتدعيمه ،بحيث
يكون في ضوء المنافسة المستمرة
عـلــى ال ـب ـطــوالت "أي الـعـمــل مــن قمة
ال ـهــرم إل ــى اس ـف ـلــه" وب ـعــدهــا يـتــدرج
العمل لباقي فــرق المراحل السنية،
ً
مشيرا إلى حتمية وجود العبين على
مستوى عال في الفريق االول يقدمون
الخبرة والدعم والنصيحة ويكونون
ن ـمــاذج مـمـيــزة للشباب الصاعدين
حتى يتمكنوا من استكمال المسيرة.

وقال البحوه" :الفريق االول يحتاج
إل ــى إع ـ ــادة تــأه ـيــل ودعـ ــم لـصـفــوفــه
خاصة على مستوى االعــداد ومركز
 4و ،2سنبحث عن البدائل من العبي
ال ـمــراحــل الـسـنـيــة ،ورب ـم ــا نستعين
بالعبين من الخارج لسد النقص".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ه ــدف ــي ف ــي ال ـم ــراح ــل
ال ـس ـن ـيــة الـمـخـتـلـفــة تـهـيـئــة العـبـيــن
قــادريــن عـلــى الـمـشــاركــة فــي الفريق
االول ب ـش ـكــل ج ـي ــد وم ـ ــؤث ـ ــر ،لــذلــك
سيكون العمل بشكل مختلف عما
سـ ـب ــق مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق االهـ ـ ــداف
المطلوبة".

وعن تشكيل الجهاز الفني للعبة،
أكــد البحوه أن "مــدرب الفريق االول
الصربي الكسندر يعتبر من أفضل
الـ ـم ــدربـ ـي ــن عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـش ــرق
االوسط ،ويملك رؤية وخبرة كبيرة،
وأطالب ببقائه مع الفريق في الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ل ـك ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ف ــرق
المراحل السنية ربما تحدث بعض
التغييرات لتتماشى مع السياسات
الجديدة للعمل ،وهي اخراج عناصر
شابة للمشاركة ضمن صفوف الفريق
االول".

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن مـجـلــس إدارة ن ـ ــادي الـنـصــر،
بالتنسيق مــع جـهــاز ال ـكــرة ،اسـتـقــر عـلــى عــدم تجديد
عقدي محترفي الفريق األول لكرة القدم البحرينيين
سيد ضاء وسيد مهدي ،وبالتالي فإن مباراة العنابي
مع كاظمة المقرر لها غدا الخميس في الجولة األخيرة
من منافسات دوري فيفا للدرجة الممتازة هي األخيرة
لهما.
وجاء القرار من أجل البحث عن محترفين جدد
للموسم المقبل ،وهــو األمــر الــذي ال يقلل من شأن
الالعبين ،خصوصا أن العالقة بينهما وبين زمالئهما
من جهة وإدارة النادي من جهة أخرى على خير ما يرام.
وم ــن الـمـقــرر ،أن يفتح مجلس إدارة ن ــادي النصر
برئاسة خالد الـشــريــدة ،عقب انتهاء بطولة الــدوري
مباشرة ،العديد من الملفات؛ لعل أهمها ملف المدرب
الذي يتولى المهمة ابتداء من الموسم المقبل ،حيث
مــازال المجلس يــدرس العديد من السير الذاتية ،إلى
جــانــب البحث عــن ثــاثــة محترفين أحــدهــم رأس حربة
ق ـنــاص إل ــى جــانــب الـمـحـتــرفـيــن الـحــالـيـيــن بــوكــو وروب ـ ــن ،هــذا
باإلضافة إلى تحديد مصير الالعبين الذين تمت استعارتهم من
أندية أخــرى ،لحسم مصيرهم ،سواء بتجديد اإلعــارة أو تقديم
الشكر لهما على ما قدموه في الفترة الماضية.
إلــى ذلــك ،يولي الجهاز الفني للنصر مـبــاراة كاظمة أهمية
خاصة من أجل تحقيق الفوز ،كي يكون ختامها مسكا ،السيما
أن العنابي حقق نتائج الفتة في عدد من المباريات ،فيما غاب
عنه التوفيق في مباريات أخرى.

«اليد» يكرم الحكام بمناسبة
انتهاء الموسم

بدر الذياب يتوسط الحكام المكرمين
ة ـتــقؤ ـمــلا ة ـن ـج ـلــلا ت ــما ــقأ
ةر ــك دا ـ ـحـ ــتا نوؤ ـ ـ ــش ةرادإل
ما ـك ـح ــل م ــيرـ ـك ــت لـ ـف ــح د ـ ـيـ ــلا
ةبسانمب ،ةـبـعـلــلا تاـمـكــحو
يــضاــيرــلا م ــسو ـم ــلا ءا ـه ـت ــنا
ماكحلا كــلذــكو 2018-2019،
ةرا ـ ـشـ ــلا ىـ ـل ــع نـ ـيـ ـل ــصاـ ـح ــلا
يـتــلا ةرودـ ـ ــلا لا ــخ ة ــيرا ـق ــلا
يو ـي ــسآلا دا ـ ـحـ ــتالا ا ـه ـم ـظــن
،ندرألا ي ــف ار ــخؤ ــم ة ـب ـع ـلــل
.ناتمكحو ماكح  6مهددعو
م ــيرـ ـكـ ـت ــلا لـ ـ ـف ـ ــح مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــقأو
،ة ـيــعدــلاــب داـ ـح ــتالا ر ـقــم ي ــف
سيئر باــيذــلا ردــب روضحب
،دا ـحــتاــل ة ـتــقؤ ـمــلا ة ـن ـج ـلــلا
رسلا ن ـيــمأ يدـنــهوــب ي ـلــعو
نـيــمأ ر ــقا ــب ل ـص ـيــفو ،ماـ ـع ــلا
يريطملا عيدجو ،قودنصلا
مكحلاو ،دعاسملا رسلا نيمأ
لــبأ ر ــكا ــش قــبا ـســلا ي ــلود ــلا
ءاضعأو ماكحلا ةنجل سيئر
تامكحلاو ماكحلاو ةنجللا
.نيمركملا
رد ــب بـ ـ ــحر ،ةـ ــياد ـ ـبـ ــلا يـ ــف
ةرــك ما ـك ــح عـيـمـجــب با ــيذ ــلا
ىـلــع م ـ ــها ـ ــيإ ار ـ ــكا ـ ــش ،دـ ـ ـي ـ ــلا

ذـنــم هوـ ــمدـ ــق يذ ـ ـ ــلا دـ ـهـ ـج ــلا
ن ـي ـعــضاو ،م ــسوـ ـم ــلا ةـ ــيادـ ــب
ةبعللا ةمدخ مهنيعأ بصن
مهب قيلت تايوتسم ميدقتو
نــم ى ـط ــخ ى ـل ــع ن ــير ــئا ــسو
.مهوقبس
ى ـل ــع مـ ـ ــكر ـ ـ ـكـ ـ ــشأ" :لا ـ ـ ـ ـ ـ ــقو
ذـنــم هو ـم ـت ــلذ ــب يذـ ـ ــلا ءادألا
هل ناـ ــك ا ــم ،م ــسو ـم ــلا ة ــياد ــب
ع ـي ـم ـجــلا سوـ ـف ــن يـ ــف ر ـ ـ ــثألا
نيبعاللاو ةيدنالاو داحتالاب
رمألا اذهو ،ةينفلا ةزهجالاو
انماكح ىلع بيرغلاب سيل
انوفرشي نــيذــلا اـنــتاـمـكــحو
".امئاد
ةــيادــب يــف م ـتــنا" :فاـ ــضأو
مـكــلذــب ردـ ــق ى ـل ــعو ق ــير ـط ــلا
ةـبـعـلــل ك ـ ــصا ـ ــخاو د ـه ـج ـل ــل
،ام اموي ةيملاعلل نولصتس
حاجن لالخ نم هتيأر ام وهو
تا ــسارد يــف انماكح عيمج
جلثا ام وهو ،ةيراقلا ةراشلا
ةــناـكــم ا ـن ــل دـ ـ ــكأو اـ ــنرودـ ــص
" .ديلا ةرك يف يتيوكلا مكحلا

فوز شقير والفازا والحسين في اليوم االفتتاحي لدورة الروضان
أسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرت ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
االف ـت ـت ــاح ــي لـ ـ ـ ــدورة ال ـم ــرح ــوم
عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـ ـشـ ــاري الـ ــروضـ ــان
الرمضانية لكرة القدم عن فوز
شقير الــريــاضــي األردنـ ــي على
مــواطـنــه ن ــادي ح ـمــادة بأربعة
اهداف لهدفين ،كما تغلب الفازا
أح ــد الـمــرشـحـيــن لـلـفــوز بلقب
ا ل ـن ـس ـخــة  40ع ـل ــى زون سـنــت
بثالثية نظيفة ،بينما تخطى
فريق الحسين اربد فريق شركة
صناعات التبريد بأربعة اهداف
لهدف.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة االف ـت ـت ــاح ـي ــة،
ض ـ ــرب ف ــري ــق ش ـق ـي ــر االردن ـ ـ ــي
بقوة في ظهوره االول بالدورة،
ب ـت ـغ ـل ـب ــه عـ ـل ــى نـ ـ ـ ــادي حـ ـم ــادة

ب ــأرب ـع ــة أه ـ ـ ــداف ل ـه ــدف ـي ــن ،فــي
مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ــم تـ ـخ ــل مـ ــن اإلثـ ـ ـ ــارة
والندية والتشويق.
وت ـبــادل الـفــريـقــان السيطرة
عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات األم ـ ـ ـ ـ ــور ،وإن
كــان شقير األكـثــر نشاطا امــام
الـمــرمــى بـقـيــادة نجمه المميز
قصي العابد ،الذي سجل هدفا
وت ـس ـبــب ف ــي األهـ ـ ــداف الـثــاثــة
األخرى ،التي حملت توقيع كل
مــن محمد عـشــا ،احـمــد بشير،
وتميم غيضان.
فــي الـمـقــابــل ،اكـتـفــى حـمــادة
بتسجيل هدفين عن طريق ربيع
البريمي ونور الخزاعلة ،وكان
بـمـقــدوره تسجيل المزيد لوال
غياب التوفيق.

بوحليقه :البراق يطمح لترك بصمة
أبدى عبد الرحمن بوحليقه رئيس وفد نادي
البراق الليبي سعادته بالوجود في بلده الثاني
الكويت للمشاركة في دورة الروضان.
وب ـي ــن ان نـ ــادي الـ ـب ــراق الـ ــذي ت ــأس ــس عــام
 1981هو بطل االتحاد الفرعي لخليج سرت
فــي ا ل ـص ــاالت ،مضيفا ا نـهــم يمتلكون فريقا
على مستوى عــال ويـضــم بين صفوفه العب
المنتخب الليبي علي سليم ،معربا عن امنياته

أن يترك البراق بصمة في مشاركته األولى.
ول ـف ــت بــوحـلـيـقــه الـ ــى ان م ـش ــارك ــة االه ـلــي
واالتحاد الليبي من قبل تمثل دافعا قويا في
تواجد البراق بالنسخة  40للروضان ،مستطردا
ان االتـ ـح ــاد وال ـ ـبـ ــراق ي ـم ـثــان كـ ــرة ال ـص ــاالت
بــالـنـسـخــة الـحــالـيــة ونـجــاحـهـمــا ف ــي تحقيق
االنتصارات يسعدهم كثيرا.

ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،حقق
فريق الفازا انتصارا سهال على
زون سنت بثالثية حملت توقيع
ي ــوس ــف الـ ـسـ ـلـ ـم ــان وإب ــراهـ ـي ــم
سامي واإليطالي تيتون.
وخطف النجم العراقي سالم
فيصل األضــواء ،وشكل ثنائيا
متجانسا مــع اإليطالي دودو،
أحد أفضل الالعبين الذين مروا
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدورة خـ ــال ال ـس ـن ــوات
العشر الماضية.
وف ـ ـ ــي اخ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات الـ ـي ــوم
األول ،حقق فريق الحسين اربد
االردنــي انتصارا عريضا على
شركة صناعات التبريد بأربعة
اهـ ــداف مـقــابــل ه ــدف ،وت ـنــاوب
عـلــى التسجيل للفريق الفائز
ايـمــن عبدالفتاح وع ــدي هيكل
وعبده غيشن (هدفان) ،وسجل
للخاسر خالد حسن.

 3مباريات
ت ـس ـت ـك ـم ــل مـ ـن ــافـ ـس ــات دور
ال ـم ـج ـمــوعــات الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
بــإقــامــة ث ــاث م ـب ــاري ــات ،حيث
يـلـتـقــي ن ـ ــادي الـ ـب ــراق م ــع بنك
االئتمان الكويتي ،وشركة سدن
اإلقـلـيـمـيــة مــع ف ــروج ريـبــابـلــك،
ونادي االتحاد مع شركة الزامل
للتأهيل.

جانب من مباريات اليوم األول

من الدورة
● يحل نجوم وخبراء الكرة صالح العصفور وفرج لهيب واحمد
موسى ضيوفا خالل األسبوع االول من شهر رمضان على
ديوانية الروضان ،برفقة المقدم نادر كرم ،وذلك عبر شاشة
قناة سبورت بتلفزيون الكويت.
● قــدم د .عامر شقير ممثل فريق فريق شقير االردن ــي ومعاذ

كعوش ممثل فريق حـمــادة االردن ــي دروع ــا تقديرية للجنة
المنظمة ،تسلمها حسين غانم مدير الدورة.
● ن ــال الـعــراقــي ســالــم فيصل الع ــب فــريــق الف ــازا جــائــزة افضل
الع ــب ،الـتــي تقدمها شــركــة زي ــن ،فــي إط ــار مـنــافـســات الـيــوم
االول بالدورة.

30

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 4112األربعاء  8مايو 2019م  3 /رمضان 1440هـ

sports@aljarida●com

قذيفة كومباني تعيد سيتي إلى الصدارة قبل مرحلة من الختام
ً
اقترب مانشستر سيتي كثيرا
من الحفاظ على لقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز ًلكرة القدم،
بعدما حقق انتصارا بشق
األنفس وتغلب على ضيفه
ليستر سيتي -1صفر ،االثنين،
في ختام منافسات المرحلة
السابعة والثالثين قبل
األخيرة من المسابقة.

ً
نظرا إلى
السياق
يجب أن
تكون «قذيفة
كومباني»
هدف الموسم

غاري لينيكر

بـ ــات مــانـشـسـتــر سـيـتــي على
بعد مباراة واحدة من أن يصبح
أول فريق يحتفظ بلقب الــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم م ـنــذ أن
حقق ذلك جاره اللدود مانشستر
يونايتد عــام  ،2009باستعادته
الصدارة من ليفربول قبل مرحلة
مـ ــن خـ ـت ــام الـ ـم ــوس ــم ب ـع ــد فـ ــوزه
الشاق على ضيفه ليستر سيتي
-1صفر بهدف رائــع من تسديدة
ص ــاروخـ ـي ــة ل ـق ــائ ــده الـبـلـجـيـكــي
فنسان كومباني قبل  20دقيقة
من النهاية.
وكان ليفربول انتزع الصدارة
ً
مـ ــوق ـ ـتـ ــا ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـلــى
نيوكاسل  ،2-3لكن فريق المدرب
اإلس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال
استعادها االثنين بـفــارق نقطة
بعد تحقيقه ف ــوزه الـثــالــث عشر
ً
تواليا في ال ــدوري ،ليصبح أول
فريق في تاريخ الــدوري الممتاز
ً
يحقق سلسلة مــن  12ا نـتـصــارا
أو أك ـثــر مــرتـيــن بـحـســب "أوب ـتــا"
لإلحصاءات.
وبـ ـف ــوزه ع ـلــى ل ـي ـس ـتــر ،يـكــون
س ـي ـتــي ق ــد ت ـغ ـلــب ع ـلــى ك ــل فــرق
ً
ال ــدوري للموسم الثاني تواليا،
ً
ً
محققا إنجازا لم يسبقه إليه في
دوري األض ــواء ســوى بريستون
في موسمي  1889-1888و-1889
.1890
لكن هذه األرقام ال تعني الكثير
بالنسبة لسيتي بل كل ما يهمه
ً
أن يخرج منتصرا األحد من ملعب
برايتون ليتوج باللقب ،على أمل
ً
أن يضيف إليه أيضا لقب مسابقة
ال ـكــأس ال ـتــي ي ـخــوض مـبــاراتـهــا
الـنـهــائـيــة ض ــد واتـ ـف ــورد ف ــي 18
ال ـجــاري ،بعد أن سبق لــه إحــراز
درع المجتمع التي تسبق انطالق
ً
الموسم وكأس الرابطة أيضا.
أم ــا ل ـي ـفــربــول ،ال ـحــالــم بلقبه

األول ف ــي الـ ـ ـ ــدوري م ـن ــذ ،1990
فيختتم موسمه على أرضــه في
ال ـي ــوم ذات ــه ض ــد ولـفــرهــامـبـتــون
م ــع األمـ ــل ب ــأن ي ـســديــه بــراي ـتــون
خ ــدم ــة م ـس ـت ـب ـعــدة الس ـي ـم ــا أن ــه
ً
خرج مهزوما من مبارياته األربع
األخيرة مع الـ"سيتيزينس" ،كما
ي ـخــوض ال ـل ـقــاء دون حــافــز ألنــه
ضمن بقاءه في الــدوري الممتاز
بتقدمه في المركز السابع عشر
بفارق  5نقاط عن كارديف سيتي،
الـ ـ ـ ــذي هـ ـب ــط ب ـص ـح ـب ــة ف ــول ـه ــام
وهادرسفيلد إلى الدرجة األولى.
ولخص غــوارديــوال مــا تعنيه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة لـ ــه ولـ ـف ــريـ ـق ــه ع ـنــدمــا
ً
سئل "هــل قدمتم أداء عصبيا؟"،
ب ــاج ــاب ـت ــه "ك ـ ـ ــا ،ق ــدم ـن ــا أداء ال
ي ـصــدق ،أداء ال ي ـصــدق .أتــأســف
(للصحافيين) ،لكنه كــان (أداء)
ً
رائعا".
وتطرق اإلسباني إلــى الهدف
ً
ال ــرائ ــع لـكــومـبــانــي ،كــاش ـفــا بــأنــه
ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر أال ي ـ ـسـ ــدد،
ً
م ــوضـ ـح ــا "قـ ـلـ ــت (كـ ـ ــا ف ـي ـن ــي ال
ت ـ ـسـ ــدد) ،ل ـك ـن ــه ك ـ ــان م ـح ـق ــا ب ــأال
يستمع إل ــي .الــرغـبــة بــالـفــوز في
ك ــل م ـب ــاراة ش ــيء ال ي ـص ــدق .إنــه
مدافع حقيقي يتمتع بالشخصية
والـقـيــادة .أنــا سعيد لــه ،للنادي
وللجميع".
ً
وأج ـ ـ ــرى غ ـ ــواردي ـ ــوال ت ـغ ـي ـيــرا
ً
وحيدا على التشكيلة التي فازت
في المرحلة الماضية على بيرنلي
(-1ص ـف ــر) ،وذل ــك بــإبـقــاء الجناح
األلماني لوروا سانيه على مقاعد
ال ـبــدالء لمصلحة فيل ف ــودن في
ه ــذه ال ـم ـب ــاراة ال ـث ــأري ــة لـفــريـقــه،
بما أن إحدى هزائمه األربــع هذا
ال ـمــوســم ك ــان ــت ع ـلــى ي ــد ليستر
سيتي  2-1في اليوم التالي لعيد
ً
الميالد ،علما أنه كان قبلها بأقل
من أسبوع قد أخرج "الثعالب" من

فرحة العبي مانشستر سيتي بعد إحراز كومباني هدف المباراة
ربع نهائي كأس الرابطة بركالت
الترجيح.
ورغ ـ ــم ان ــدف ــاع ــه م ـنــذ الـثــانـيــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاء ،لـ ــم يـتـمـكــن
سيتي من تهديد مرمى الحارس
ال ــدنـ ـم ــارك ــي ك ــاس ـب ــر ش ـمــاي ـكــل،
ب ــل كـ ــان رج ـ ــال م ـ ــدرب لـيـفــربــول
الـ ـس ــاب ــق اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي ال ـش ـمــالــي
بــرنــدن رودج ـ ــرز األخ ـطــر وب ــدوا
قــري ـب ـيــن م ــن اف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل
لــوال تــدخــل الـقــائــد كومباني في
ا لــو قــت المناسب لقطع تسديدة
البرتغالي ريكاردو بيريرا (.)8
وم ـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق ،ب ــدأ
االحباط يشق طريقه إلى العبي
سيتي مــع عـجــزهــم عــن إيـجــاد
ا لـحــل لـلــد فــاع المحكم لليستر

الــذي تهدد مرماه بشكل فعلي
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي الــدق ـي ـقــة 32
عـنــدمــا حـصــل صــاحــب األرض
ع ـل ــى ركـ ـل ــة رك ـن ـي ــة م ــن الـجـهــة
ال ـي ـس ــرى لـعـبــت ن ـحــو أغ ــوي ــرو
الـ ــذي حــولـهــا ب ــرأس ــه ،فــارتــدت
من العارضة إلى شمايكل الذي
أبعدها بقبضته ب ـمــوازاة خط
المرمى.

غوارديوال يشرك سانيه
ً
ولــم يتغير الــوضــع بـتــاتــا في
الشوط الثاني ،ما دفع غوارديوال
إلى اللجوء لسانيه الذي دخل في
ً
الدقيقة  56بدال من فودن ،فمنح
الجناح األلماني الحياة لفريقه

ونشط الجبهة اليسرى لكن دون
فعالية أمام المرمى.
وانتظر سيتي مرور  25دقيقة
على الشوط الثاني ليهدد مرمى
ضيفه بمحاولة من أغويرو تألق
في صدها شمايكل ،قبل أن يأتي
ال ـف ــرج ب ـعــد ثـ ــوان مـ ـع ــدودة عبر
الـقــائــد كــومـبــانــي ،ال ــذي وصلته
ً
الكرة على بعد قرابة  30مترا من
منطقة الجزاء ،فتقدم بها بعض
الشيء ثم أطلقها صاروخية إلى
ال ــزاوي ــة الـيـســرى الـعـلـيــا لمرمى
ً
ليستر ( ،)70مـفـجــرا الـفــرحــة في
مدرجات "ستاد االتحاد".
وحمل هدف كومباني رقم 100
لسيتي فــي ملعبه هــذا الموسم
ضـمــن جـمـيــع الـمـســابـقــات ،وهــو

رقم لم يسبق ألي فريق إنكليزي
أن وصل إليه خالل موسم واحد.
بالنسبة لنجم إنكلترا السابق
الـمـحـلــل ال ـك ــروي ال ـحــالــي غ ــاري
ً
لينيكر "نـظــرا إلــى السياق الــذي
ج ـ ــاء فـ ـي ــه ،ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ه ــذا
الهدف هدف الموسم من فنسان
كومباني .لحظة ال تصدق في هذا
ً
الموسم االستثنائي جدا" ،بحسب
ما قال في حسابه على تويتر.
أمــا الـقــائــد البلجيكي ،فأشار
إل ــى أن ــه "تـتـحـصــر طـيـلــة حياتك
للحظات من هذا النوع وال تعلم
مـ ـت ــى تـ ـ ــأتـ ـ ــي ...حـ ـ ــان دوري فــي
المساهمة".
واس ـت ـمــر سـيـتــي ف ــي انــدفــاعــه
ً
بـ ـحـ ـثـ ــا عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــدف االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان

واخ ـت ـبــر حـظــوظــه أك ـثــر م ــن مــرة
دون تــوفـيــق ،مــا دفــع غــوارديــوال
إلى اللجوء في الدقائق الخمس
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـب ــرازي ـل ــي غ ــاب ــري ــال
ج ـي ــزوس عـلــى ح ـســاب أغ ــوي ــرو،
ل ـك ــن ال ـ ـهـ ــدف ك ـ ــاد أن ي ــأت ــي فــي
الجهة المقابلة من هجمة مرتدة
سريعة ،لكن تسديدة النيجيري
ال ـبــديــل كيليتشي إيـهـيــانــاتـشــو
مرت بعيدة من القائم األيمن (.)86
ومـ ـ ــع االق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ــن ص ــاف ــرة
النهاية ،نجح سيتي في اإلبقاء
ً
عـلــى ال ـكــرة بـحــوزتــه تجنبا ألي
هـجـمــة م ــرت ــدة قــاتـلــة ون ـجــح في
نـهــايــة الـمـطــاق بـقـيــادة الـمـبــاراة
إلى بر األمان.

غوارديوال يثني على دور القائد يوفنتوس يخسر االستئناف
ضد تجريده من لقب 2006

أث ـنــى جــوسـيــب غ ــواردي ــوال الـمــديــر
الفني لمانشستر سيتي على الدور
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـلـ ـعـ ـب ــه ال ـ ـقـ ــائـ ــد
ف ـي ـن ـس ـنــت ك ــوم ـب ــان ــي
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوف
ال ـفــريــق ،وذل ــك بـعــد أن
ق ـ ــاد ال ـس ـي ـت ــي الن ـت ـص ــار
ثمين على ليستر سيتي
 1ص ـف ــر مـ ـس ــاء االث ـن ـيــنف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـس ــاب ـع ــة
والثالثين قبل األخيرة من
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي الممتاز
لكرة القدم.
وتشهد المرحلة الثامنة والثالثين

غوارديوال

األخيرة من الدوري اإلنكليزي يوم األحد
المقبل لقاء مانشستر سيتي مع برايتون
ص ــاح ــب الـ ـم ــرك ــز الـ ـس ــاب ــع عـ ـش ــر ،ول ـق ــاء
ل ـي ـفــربــول م ــع وول ـف ــره ــام ـب ـت ــون صــاحــب
المركز السابع.
وقال غوارديوال" :كومباني يوجد هنا
ً
منذ أكثر من عشرة أعــوام وقد قدم دعما
للفريق ضمن جيل مذهل من الالعبين".
وأض ــاف "لـقــد تشكل الـفــريــق بــوجــوده
إلى جانب العبين آخرين مثل (جو) هارت
ً
و(ب ــاب ـل ــو) زابــال ـي ـتــا .عـنــدمــا ي ـكــون الئ ـقــا،
ً
ً
ً
يشكل فينسنت العبا مذهال ويكون قادرا
على الظهور في اللحظات المهمة".
(د ب أ)

أعلنت اللجنة األولـمـبـيــة اإليـطــالـيــة ،أمــس األول،
أن محكمة ريــاضـيــة رفـضــت االسـتـئـنــاف الـمـقــدم من
يوفنتوس ،ضد قرار تجريده من لقب الدوري اإليطالي
لعام  ،2006ومنح اللقب إلنتر مـيــان ،ضمن قضية
فساد.
واعـ ـتـ ـم ــد ي ــوف ـن ـت ــوس ،ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا ،فـ ــي طـلــب
االستئناف على تحقيقات أجريت خالل عامي 2010
و ،2011وتضمنت ادعاءات بتورط الراحل جاشينتو
فــاكـيـتــي ،الــرئـيــس الـســابــق إلن ـتــر م ـيــان ،فــي قضية
التالعب بنتائج المباريات التي هزت الكرة اإليطالية
في عام .2006
وكان يوفنتوس طالب محكمة التحكيم لدى اللجنة
األولمبية اإليطالية في عام  ،2011بإعادة النظر في
الحكم الصادر عام  ،2006بناء على األدلة الجديدة ،لكن

المحكمة أعلنت أنها غير مختصة بنظر القضية.
وتـ ـق ــدم ي ــوف ـن ـت ــوس ب ـط ـلــب اس ـت ـئ ـن ــاف آخ ــر
فــي يـنــايــر الـمــاضــي لــدى إح ــدى لـجــان اللجنة
األولمبية اإليطالية ،لكنه قوبل أيضا بالرفض.
وك ــان يــوفـنـتــوس ج ــرى تـجــريــده مــن لقبي
الدوري اإليطالي لعامي  2005و ،2006وعوقب
أيـضــا بالهبوط ل ــدوري الــدرجــة الـثــانـيــة ،مع
خصم نقاط من رصيده.
وجرى خصم نقاط من أرصــدة فرق ميالن
وأريـتــزو وفيورنتينا والتسيو وريجينا في
مــوســم  ،2007 /2006مــع ف ــرض عـقــوبــات على
مسؤولين باألندية ،وكذلك باالتحاد اإليطالي،
في إطار قضية التالعب الشهيرة "كالتشيو بولي".
(د ب أ)

ميالن يبقي على حظوظه بالمشاركة في «األبطال»
أبقى ميالن على حظوظه بالمشاركة في دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى منذ موسم 2014-2013
بفوزه على ضيفه بولونيا  1-2االثنين في ختام
المرحلة الخامسة والثالثين من الدوري اإليطالي.
وبعد تعادل وهزيمتين في مبارياته الثالث
األخيرة ،إحداها في نصف نهائي كأس إيطاليا
أم ـ ــام الت ـس ـيــو "ص ـ ـفـ ــر ،"1-ن ـجــح رج ـ ــال جـيـنــارو
غــاتــوزو فــي الـبـقــاء ضـمــن ال ـصــراع عـلــى التأهل
لـ ــدوري األب ـط ــال الـمــوســم الـمـقـبــل بفضل هدفي
اإلسباني سوسو " "37والبديل فابيو بوريني
" ،"67فيما كان هدف الضيوف من نصيب البديل
ً
أيضا ماتيا ديسترو ،الذي سجل في شباك فريقه
السابق "."73
ورف ــع مـيــان ،ال ــذي أكـمــل ربــع الساعة األخير
بعشرة العبين بعد طرد البرازيلي لوكاس باكيتا
لحصوله على إنذارين مقابل تسعة لبولونيا بعد
أن طرد له نيكوال سانسوني والهولندي ميتشل
دييكس في الوقت بدل الضائع ،رصيده إلى 59
نقطة فــي الـمــركــز الـخــامــس بـفــارق المواجهتين
المباشرتين مع روما السادس ،وثالث نقاط عن

أتــاالنـتــا صــاحــب الـمــركــز الــرابــع األخـيــر المؤهل
لدوري األبطال الموسم المقبل.
وف ــي األم ـت ــار األخ ـي ــرة مــن ال ـمــوســم ،يخوض
ميالن ثالث مباريات في متناوله ،أقله على الورق،
ضد فيورنتينا الثالث عشر ،وفروزينوني الذي
هبط إلى الدرجة الثانية ،وسبال الحادي عشر.
لكن على ميالن تـفــادي لحظات مماثلة لتلك
التي اختبرها االثنين بعد اصابة األرجنتيني
لوكاس بيليا في الدقيقة  25إذ طلب غاتوزو من
الفرنسي المعار من تشلسي اإلنكليزي تيموييه
باكايوكو اإلحـمــاء من أجــل دخــول الملعب ،لكن
األخير بدا غير متحمس للفكرة ما دفع بمدربه
ً
الى إدخال خوسيه ماوري بدال منه.
ودخل غاتوزو وباكايوكو في مشادة بحسب
صــور شبكة "سكاي سبورتس" وبــان الفرنسي
وكــأنــه يـشـتــم مــدربــه ال ــذي سـئــل عــن الـمــوضــوع
بعد اللقاء ،فأجاب "ال أريد الحديث عنه هنا لكن
ً
في غرف المالبس ،"...مهددا "في نهاية الموسم،
سنرى من تصرف بشكل جيد ومن لم يفعل ذلك".

العبو ميالن يهنئون زميلهم بوريني بهدفه

باكايوكو :لم أرفض دخول المباراة
دافع الفرنسي تيموييه باكايوكو ،العب وسط ميالن ،عن نفسه،
بعد المشادة الكالمية مع مدربه جينارو غاتوزو ،أمس األول ،عقب
الفوز على بولونيا في الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ودخــل غاتوزو وباكايوكو في مشادة ،وفــق صــور شبكة سكاي
سبورتس ،وبان الفرنسي وكأنه يقول لمدربه" :ارحل عني يا رجل!".
وصرح العب موناكو السابق في صفحته على "تويتر"" :ال أقبل أن
اعتبر العبا يرفض الدخول إلى أرض الملعب عندما يطلب منه مدربه
ذلك وال يحترم ناديه وزمالءه".
ُ
وتابع" :طلب مني االستعداد في حال اضطر الفريق إلجراء تغيير.
فورا بدأت االستعداد ،وذهبت لإلحماء خالل دقيقتين أو ثالث ،ثم
ُ
طلب مني العودة إلى المقعد .حصل كل ذلك بين الدقيقتين  23و.26
جلست على المقعد ،وتوجه لي بعبارات غير متوقعة ،ولم أقم سوى
بتكرار كلماته .ال شيء أكثر من ذلك".
وأردف" :لكي تكون األمور واضحة :لم أرفض أبدا دخول المباراة،
ولم ُأتأخر في عملية اإلحماء .يبدو لي أن المشاهد تتحدث عن نفسها".
وفسر وجــود باكايوكو على مقاعد البدالء ،بتأخره عن حضور
التمارين األربعاء الماضي.
وأعير الفرنسي ( 24عاما) هذا الموسم من تشلسي ،مع خيار شرائه
بخمسة وثالثين مليون يورو ،لكنه كان هدفا لهتافات عنصرية هذه
السنة ،خصوصا من جماهير نادي التسيو.

روكتس يعادل حامل اللقب بفضل جيمس هاردن
س ـجــل جـيـمــس ه ـ ــاردن ن ـجــم هيوستن
روك ـتــس  38نقطة وق ــاد فــريـقــه إل ــى فــوزه
الثاني تواليا على غولدن ستايت ووريرز
ح ــام ــل ال ـل ـقــب  108-112وم ـع ــادل ـت ــه ،2-2
االثنين ،في نصف نهائي المنطقة الغربية
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وف ــي الـشــرقـيــة ،قـطــع مـيـلــووكــي بــاكــس،
مـتـصــدر الـمــوســم المنتظم ،شــوطــا كبيرا
نحو النهائي بفوزه على مضيفه بوسطن
سلتيكس  101-113بفضل عمالقه اليوناني
يــان ـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو ( 39نـقـطــة و16
متابعة) ليتقدم .1-3
في المواجهة األولى ،سيخوض غولدن
ستايت المتوج باللقب في آخر موسمين،

م ـب ــارات ــه ال ـخــام ـســة ب ـحــذر شــديــد ف ــي ظل
عــودة هيوستن واحـتــدام المنافسة ،إذ لم
يتعد الـفــارق النقاط الست فــي مواجهات
الفريقين المميزين.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــائ ــز ب ـي ــن غ ــول ــدن سـتــايــت
وه ـي ــوس ـت ــن الـ ـف ــائ ــز ب ـي ــن دنـ ـف ــر نــاغ ـتــس
وبورتالند ترايل باليزرز (.)2-2
لكن القصة كانت مختلفة في الشرقية،
حيث تالعب يانيس بخصومه في الربع
األخـ ـ ـي ـ ــر ،وسـ ـج ــل  17مـ ــن نـ ـق ــاط ــه الـ ـ ـ ــ.39
وسيكون بمقدور باكس حسم السلسلة
اليوم عندما يستضيف المباراة الخامسة
على ارضه.
ويلتقي الفائز بين ميلووكي وبوسطن

الفائز بين تــورونـتــو راب ـتــورز ،وفيالدلفيا
سفنتي سيكسرز (.)2-2
ف ــي هـيــوسـتــن ،سـعــى هـ ــاردن بـكــل قــوتــه
إلع ــادة روك ـتــس ال ــى الـمـعــادلــة بـعــد تخلفه
صفر 2-في أول مباراتين.
وسجل هاردن ،المرشح لنيل جائزة افضل
العب في الدوري للموسم الثاني تواليا13 ،
نقطة في الربع الثاني ،وأضاف  13في الثالث
عندما وسع روكتس الفارق إلى  17نقطة.
ل ـك ــن ووري ـ ـ ـ ــرز رد ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  11نـقـطــة
مـتـتــالـيــة فــي ال ـثــالــث ،ثــم قـلــص ال ـف ــارق الــى
 110-108في نهاية المباراة بفضل ثالثية
لموزعه ستيفن كوري قبل  19.3ثانية على
انتهاء الوقت.

وكـ ــان ب ـم ـقــدور غ ــول ــدن سـتــايــت مـعــادلــة
األرق ـ ــام بـمـحــاولـتـيــن ثــاثـيـتـيــن ،أهــدرهـمــا
ال ـه ــداف كـيـفــن دوران ـ ــت وكـ ــوري فــي الــوقــت
القاتل.
وكان دورانت أفضل مسجل لدى ووريرز
مــع  34نقطة يليه كــوري ( ،)30ودرايـمــونــد
غرين ( 15نقطة و 10متابعات).
واكتفى غولدن ستايت بثماني محاوالت
م ــن أص ــل  33م ــن خـ ــارج ال ـق ــوس ،إذ سجل
االختصاصيان كوري وكالي تومسون (11
نقطة) مرتين فقط من  10محاوالت.
من جهته ،سجل روكتس من خارج القوس
 17سلة من  50محاولة.
ويبدو بوسطن بحاجة لتحسينات كبيرة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

لتفادي الخروج أمام ميلووكي باكس.
ومـ ــرة ج ــدي ــدة ،أث ـب ــت ال ــرب ــع ال ـثــالــث انــه
ال ـحــاســم ،حـيــث تـفــوق بــاكــس  23-33قالبا
تأخره بين الشوطين  49-47الى تقدم .72-80
وخالل جلوس يانيس على مقاعد البدالء
الرتكابه أربعة أخطاء ،سجل باكس  21نقطة
مقابل  13لخصمه ،وفــور عــودة النيجيري
األصل ضغط الضيوف هجوميا أكثر.
ووصل أكبر فارق لباكس بتقدمه 79-91
بسلة من اريك بليدسو قبل  9.05دقائق على
نهاية الوقت.
وقلص بوسطن الفارق الى خمس نقاط
بسلة سهلة من آل هورفورد ( 20نقطة) بعد
أقل من دقيقتين ،لكنه عجز عن تقليصه أكثر.

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

وبـ ـع ــد تـسـجـيـلــه
 3 2ن ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة فـ ــي
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـج ـم ـع ــة،
س ـجــل يــان ـيــس 15
مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدات ـ ــه
ال ـ ـ ــ 22وال ـت ـق ــط 16
متابعة.
وكــان كايري ايرفينغ
أفضل مسجل لــدى سلتيكس مع  23نقطة
و 10تـمــريــرات حاسمة ،لكنه سجل  7فقط
من تسديداته الـ.22
وتـ ـع ــرض العـ ـب ــو س ـل ـت ـي ـكــس ل ـص ــاف ــرات
االستهجان من جماهيرهم لحظة خروجهم
من الملعب.

الشكاوى والتوزيع:

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

31
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لالستفادة من
يسعى اياكس
ً
فوزه على توتنهام ذهابا،
وتحقيق نتيجة إيجابية
أخرى عندما يستقبل نظيره
االنكليزي اليوم في إياب نصف
نهائي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.

فان دي بيك
نجم أياكس

ي ـ ـ ـعـ ـ ــول أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس أم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــردام
الهولندي على شبانه والتاريخ
ل ـب ـل ــوغ ن ـه ــا ئ ــي م ـس ــا ب ـق ــة دوري
أبطال أورو بــا للمرة األو لــى منذ
 ،1996وذ لـ ــك ع ـنــد مــا يستضيف
ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي الـ ـ ـي ـ ــوم
فـ ــي إيـ ــاب
ن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي
مع أفضلية
هـ ــدف ال ـفــوز
ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــل
دون ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــان
دي بيك.
وم ـ ـ ــن أص ــل
 1 7مـ ــو ا ج ـ ـهـ ــة
فــي دور األر بـعــة
انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز
ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـ ــزائـ ـ ــر فــي
ذهاب نصف النهائي،
ف ــري ــق واح ـ ـ ــد فـ ـق ــط ن ـجــح
ف ــي ق ـل ــب الـ ـط ــاول ــة وب ـل ــوغ
ال ـن ـه ــائ ــي وكـ ـ ـ ــان ...أي ــاك ــس
بــا لــذات موسم 1996-1995
ح ـ ـيـ ــن خ ـ ـسـ ــر ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ــه
صفر 1-أمام باناثينايكوس
ا لـ ـي ــو ن ــا ن ــي قـ ـب ــل أن ي ـف ــوز
إيابا خارج قواعده -3صفر
فـ ـ ـ ــي ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
ال ـ ــذي جـ ــرد ال ـهــول ـنــدي ـيــن
م ــن ا ل ـل ـقــب بــا ل ـفــوز عليهم
بركالت الترجيح.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــق أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس
التواجد في هذا الموقف،
بعدما حقق فوزه الثالث
ت ــوال ـي ــا خـ ــارج ق ــواع ــده،
األول ب ـن ـت ـي ـجــة م ــدو ي ــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد
اإلسباني بطل المواسم
ا لـ ـث ــا ث ــة ا ل ـم ــا ض ـي ــة 1-4
ف ــي إيـ ـ ــاب ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
بـعــد خـســارتــه ذهــابــا على
أرضه  ،1-2والثاني  1-2على
يوفنتوس بعد أن تعادال ذهابا
في أمستردام .1-1
وبات أياكس بذلك ثالث فريق
في تاريخ المسابقة يحقق الفوز
فــي ثـمــن ور ب ــع و نـصــف النهائي
خارج قواعده بعد بايرن ميونيخ
األ لـ ـم ــا ن ــي (  )2013 -2012ور يـ ــال
مــدر يــد ( ،)2018-2017هــو يمني
النفس بالبناء على النتيجة التي

حققها في لندن من أ جــل التأهل
الى النهائي للمرة السادسة في
تــاريـخــه الـمــرصــع بــأربـعــة ألـقــاب،
وحرمان توتنهام من تحقيق هذا
األمر للمرة األولى في تاريخه.
لكن ا لـفــر يــق اللندني لــن يترك
ه ــذه ال ـف ــرص ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة تـفـلــت
مـ ــن بـ ـي ــن ي ــدي ــه بـ ـه ــذه ال ـس ـه ــول ــة
بحسب ما أكد مدربه األرجنتيني
مــاور يـسـيــو بوكيتينو ا ل ــذي بــدا
واثقا من قــدرة فريقه على بلوغ
مـبــاراة اللقب ا لـمـقــررة فــي ملعب
"وانـ ــدا مـتــروبــولـيـتــانــو" الـخــاص
بــأتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـبــانــي في
األول من يونيو.

وي ــدخ ــل ت ــوت ـن ـه ــام الـ ــى مـلـعــب
"يوهان كرويف أرينا" على خلفية
ث ـ ــاث هـ ــزائـ ــم م ـت ـت ــال ـي ــة ،آخ ــره ــا
السبت في ا لــدوري المحلي ضد
ب ــورنـ ـم ــوث (صـ ـ ـف ـ ــر )1-م ــا حــرمــه
م ــن ح ـســم ب ـطــاقــة تــأه ـلــه ل ــدوري
األبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل قـبــل
مرحلة على ختام الموسم (يحتل
ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع األخـ ـي ــر ال ـمــؤهــل
ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة ب ـ ـفـ ــارق ثـ ـ ــاث ن ـق ــاط
ع ــن جـ ــاره أرس ـن ــال ال ـخــامــس مع
أفضلية  +8من األهداف).
ل ـك ــن ق ـب ــل ال ـت ـف ـك ـيــر ب ـم ـب ــارات ــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـق ــررة
األ حــد على ملعبه ضد إيفرتون،

سيكون تركيز ر جــال بوكيتينو
منصبا بالكامل على المهمة التي
تنتظرهم األربعاء في أمستردام
حيث سيحاولون قـيــادة سبيرز
ا ل ــى ا ل ـن ـهــا ئــي ا لـ ـق ــاري األول لهم
منذ  1984حين توج النادي بلقبه
الثاني في كأس االتحاد األوروبي
والثالث قاريا (أحرز أيضا كأس
الكؤوس عام .)1963
ورأى بوكيتينو الذي يستعيد
خدمات الكوري سون هيونغ-مين
بعد غيابه عن الذهاب بسبب
اإليقاف ،أن "هناك مباراتين
نهائيتين بــا نـتـظــار نــا ضد
أياكس وإيفرتون،

رياضة

واألمر منوط بنا لنكون في موقع
جيد في نهاية الموسم".

معنويات مرتفعة ألياكس
وفـ ــي م ـع ـس ـكــر ف ــري ــق الـ ـم ــدرب
إري ـ ـ ـ ــك ت ـ ـيـ ــن ه ـ ـ ـ ــاغ ،تـ ـب ــدو األمور
أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر إشـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن

توتنهام إذ يدخل أياكس اللقاء
ب ـم ـع ـن ــوي ــات م ــرت ـف ـع ــة ج ـ ــدا بـعــد
ت ـتــوي ـجــه األحـ ـ ــد ب ـل ـقــب م ـســاب ـقــة
ال ـك ــأس الـمـحـلـيــة ب ـف ــوزه الـكـبـيــر
ع ـل ــى ف ـي ـل ـيــم ت ـي ـل ـب ــورغ بــربــاع ـيــة
نظيفة ،بينها ثنائية للمخضرم
كالس يان هونتيالر.
وح ـق ــق أي ــاك ــس الـ ــذي يـتـصــدر
تــرت ـيــب ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ب ـفــارق
األه ـ ـ ـ ـ ــداف ع ـ ــن أي ـ ـنـ ــدهـ ــوفـ ــن ق ـبــل
مرحلتين على ختام الموسم،
انـ ـج ــازا ل ــم يـسـبــق ال ـيــه أي
فريق في تاريخ دوري
األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وهـ ـ ـ ــو
الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ــى
نـصــف الـنـهــائــي
بـ ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزه
ثـ ـ ــا ثـ ـ ــة أدوار
تمهيدية.
ويــأمــل أيــاكــس أن
تستمر المغامرة والوصول
ال ــى الـنـهــائــي بـقـيــادة جـيــل رائــع
من الالعبين الشبان مثل القائد
مـ ــا ث ـ ـي ـ ـيـ ــس دي ل ـ ـي ـ ـخـ ــت و ن ـ ـجـ ــم
الوسط الصربي دوشان تاديتش
والمغربي حكيم ز يــاش وفرنكي
دي يونغ ودالي بليند الذي يأمل
ال ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـط ــى والـ ـ ــده دان ــي
الـ ـ ــذي ف ـ ــاز م ــع أي ــاك ــس بـجـمـيــع
األل ـق ــاب ال ـقــاريــة ،إن ك ــان دوري
األبطال ( )1995أو كأس الكؤوس
( )1987و ك ــأس اال ت ـح ــاد ()1992
والكأس السوبر ( ،)1995إضافة
ا لــى لقب كــأس االنتركونتيننتل
(  )1995وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري (  5مـ ـ ـ ــرات)
والكأس ( 4مرات) المحليين.
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آخر كالم
تاريخ األزمات
السياسية في الكويت 1

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ابن خلدون وتاريخ األمم

أ .د .غانم النجار

تـعــرضــت الـكــويــت مـنــذ نـشــأتـهــا ألن ــواع مختلفة مــن األزم ــات،
بعضها خارجي ،استهدف كيانها ووجودها ،وبعضها داخلي،
ً
ً
معبرا عن تفاعالت تكويناته الداخلية .إال أن "حالة األزمة" داخليا
صارت مالزمة للحالة السياسية ومساراتها ،وبالذات في الحقب
ً
األخيرة ،حتى صار صعبا التمييز بين أيهما أزمة ،وأيهما سياسة،
وكأنهما شــيء واح ــد ،حتى كــاد يصح وصــف اإلدارة السياسية
بالكويت بمصطلح "اإلدارة بــاألزمــات" .الشاهد ،أن مظاهر تلك
ً
الحالة ال تظهر على السطح بشكل واحد ،فهي أحيانا صراع علني
ً
بين بعض أفراد األسرة الحاكمة .وأحيانا بين فئات اجتماعية أو
ً
سياسية والسلطة ،وأحيانا بين فئات اجتماعية واقتصادية أو
ً
سياسية حول النفوذ والثروة ،وأحيانا بين أفراد طامحين للنفوذ،
ً
وغير ذلك .يحدث ذلك في تداخل وتشابك يكاد ال ينتهي ،متفرعا
لتفريعات أصغر ،تختلط فيها الصورة ،وينقطع البث المبرمج.
ً
الـمــاحــظ أي ـضــا طـغـيــان ظــاهــرة ال ـفــرديــة فــي الـحـلـبــة السياسية
ً
ً
الكويتية ،حيث نجد أحيانا تأثيرا أكبر لــأفــراد من الجماعات
السياسية أو حتى المؤسسات .فيخرج للمأل فرد هنا أو فرد هناك،
ً
دون سابق إنذار ،ودون ماض سياسي ،مستفيدا من حالة التوتر
والقلق في المجتمع ،وتفاعل مراكز القوى ،وربما دعمها له ،فيصبح
عنصر استقطاب اجتماعي ،وربما يؤدي إلى شق المجتمع ،وخالل
ً
فترة وجيزة ،يختفي ذلك الفرد ،وكأنه كان سرابا ،واألمثلة على ذلك
كثيرة .حكاية األفراد غير المنتمين في الصراع ،ظاهرة ملحوظة
في السياق والتطور السياسي ،ليس فقط على التقسيم الثنائي
للصراع ،كسلطة مقابل شعب فحسب ،ولكنها تنطبق على القوى
السياسية ذاتها ،كما هي على الفئات االجتماعية ،قبلية أو مذهبية
أو عائلية أو فئوية ،وبالطبع أسرة حاكمة.
بعد بناء الدولة الحديثة ،والتي ال تستمد قوتها فقط من الثروة
واحتكارها ألدوات األمــن ،ولكنها تتكئ بشكل كبير على جهاز
حكومي بيروقراطي ضخم ،كالفيل الكبير البطيء الحركة ،يضم
في داخله  ٪٩٠أو يزيد من المواطنين العاملين .فمع انخفاض
اإلنتاجية ،والصالحيات الواسعة ،تحولت تلك األجهزة بالضرورة
إلى حلبة للصراع ،على المناصب وعلى األدوار ،وعلى تعزيز دور
مراكز القوى .أما الحلبة األخــرى للصراع فهي مغلقة على نادي
الكبار ومــن تسمح لهم السلطة بدخوله فــي مجال المناقصات
ً
الكبرى والمتوسطة ،ويكون من ضمنها أحيانا بعض أفراد األسرة
الحاكمة ،وهو صراع بطبيعته ال ترصده "الرادارات" بسهولة .ومن
ً
المتوقع أن تشهد طبيعة ذلك الصراع مزيدا من التعقيد ،والتشابك،
والتداخل ،خاصة مع ازدياد الحديث عن فكرة ترتيب بيت الحكم.
كــان ذلــك موضوع دراســة نشرناها ضمن كتاب باإلنجليزية في
محاولة لفهم طبيعة "حالة األزمة" تلك ،وستجد طريقها للترجمة
ً
للعربية قريبا .وكالعادة في رمـضــان ،اخترنا موضوع األزمــات
السياسية السابقة ،حيث ستحاول سلسلة المقاالت هذه عرض
ً
بعض جوانبها بدءا من مجلس الشورى سنة  ،١٩٢١وتستمر بقدر
ما يسمح به الوقت والمساحة.

وفيات
مطيرة سعيد الشهري الرشيدي

أرملة دهش غنيم الشهري
 84عاما ،شيعت ،الرجال والنساء :العارضية ،ق ،2ش ،2م ،25ت،90005502 :
99789337

فضة عيدان عباس

أرملة عبدالله أحمد حسين
 83عاما ،شيعت ،الــرجــال :المسايل ،ق ،5مسجد حسن الزلزلة ،النساء:
الرميثية ،ق ،2شارع جمعان الحريتي ،ج ،20م ،4ت66602732 :

علي عبداللطيف علي خليفوه

 72عاما ،شيع ،الرجال :اليرموك ،ق ،2ش ،1م ،5النساء :اليرموك ،ق ،2ش،1
ج ،4م ،5ت66222065 :

ليلى زيد المسيلم

أرملة عباس حبيب المناور
 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـفــروانـيــة ،ق ،2دي ــوان الـمـنــاور ،مقابل جسر
العزالي ،النساء :العمرية ،ق ،3ش ،4م ،13ت97888874 ،99667087 :

خليفة عبدالرحمن خليفة الخضر

 54عــامــا ،يشيع بـعــد ص ــاة الـعـشــاء ،ال ــروض ــة ،ق ،2ش ،20م ،37دي ــوان
الخضر ،الدائري الرابع ،النساء :بيان ،ق ،12شارع األول ،م ،10مقابل ج،1
ت99059445 ،97200660 :

مواعيد الصالة
الفجر

03:34

الشروق

05:02

الظهر

11:45

العصر

03:20

المغرب

06:28

العشاء

07:53

الطقس والبحر
العظمى 36
الصغرى 23
ً
أعلى مد  02:44صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:14ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  08:03صب ــاحـ ـ ــا
 08:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

محمد المقاطع

أحداث التاريخ عظة وعبر ،إذ تتكرر مشاهدها ورواياتها عبر العصور .يتغير زمنها وموقعها
وأشخاصها ،لكنها تكون حاضرة بتكرارها وتماثل لقطاتها وتشابه نتائجها وآثارها ،ولذلك فإن
األمم والدول واألشخاص الذين أدركوا ذلك فقرأوا التاريخ وتمعنوا في حقائقه هم فقط من استدامت
دولهم ،أو ارتقت أمتهم ،أو خلد أشخاصهم ،بل وتتعطر ذاكرة التاريخ بتقليب صفحاتهم ومطالعة
سيرهم .وأما غيرهم فال نصيب لهم من صفحاته .ولعل ابن خلدون من أكثر من أبدع في تعقب تاريخ
الدول وتسطيره للعبر والحكم والعظات التي تستخلص منه ،وتحديده للنسق الذي ينبغي أن تسلكه
الدولة أو األمة إلحداث التغيير ،وال يتأتى لها ذلك إال بتغليب إرادة الشعب وعدل السلطة وتكامل
وفي معيته إقصاء المزيفين لخيار األمة والبطانة الفاسدة التي تبتلى بها الدولة.
األدوار والبناءِ ،
ً
يقول ابن خلدون عن بطانة السلطان" :فتجد كثيرا من السوقة يسعى في التقرب من السلطان
بجده ونصحه ،ويتزلف إليه بوجوه خدمته ،ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له
ولحاشيته وأهل نسبه ،حتى يرسخ قدمه معهم ،وينظمه السلطان في جملته ،فيحصل له بذلك
حظ عظيم من السعادة".
ويضيف" :ويميل إلى هؤالء المصطنعين الذين ال ّ
يعتدون بقديم وال يذهبون إلى دالة وال ترفع،
إنما دأبهم الخضوع له ،والتملق ،واالعتمال في غرضه؛ فيتسع جاههم ،وتعلو منازلهم ،وتنصرف
إليهم الوجوه والخواطر ،بما يحصل لهم من قبل السلطان ،والمكانة عنده .ويبقى ناشئة الدولة (أي
ً
خيرة أهل البلدة) فيما هم فيه من الترفع واالعتداد بالقديم ،ال يزيدهم ذلك إال بعدا من الحكومة،
إلى أن تنقرض الدولة".
وبنظرة سريعة لعدد من الدول العربية تجد أنها في تراجع مخيف ،بعد أن كانت مزدهرة حينما
حكمتها الملكيات ،وآلت إلى ما يشبه االنهيار بعد أن تحولت لجمهوريات ،ومن أمثلة ذلك العراق
ومصر وليبيا ،وهناك من يعيش بين ظهرانينا في دول عربية عديدة كما بالبلد ،وقد نجح ،لسبب
أو آخر ،أن يمسك بمفاصل مهمة في الدولة ،ترتب عليها أن شغل مواقع مؤثرة وحساسة ،دون أن
ً
يكون مؤهال لهذه المواقع ،ال أمانة وال قوة ،وهي مرحلة اعتيادية في حياة األمم والدول ،كما يخبرنا
به ابن خلدون وكما تذكره صفحات التاريخ وأحداثه.
وقد حاول هذا البعض المهيمن أن يوهمنا بأن أحوال الفساد وأوضاعه في هذه الدول ،مصدره
وتقوم به الدولة العميقة ،وكأنه يشير إلى مراكز قوى خارج نطاق الحكومة ،بل ويحاول إقحامهم،
لغاية في نفسه ،وهي أبعد ما يكون عن الصدق وتحقيق مصلحة الوطن ،وهو ما ندرك تماثل حدوثه
في صفحات التاريخ ،التي حدثنا عنها ابن خلدون.
ّ
والمؤسف هو أن ما تمكن أولئك البعض من نشره وتداوله ،تحت هذا اإليهام وترديد ذلك ،هو ما
تتمناه "عصابات الفساد" التي تدير المشهد بمجموعة من السياسيين وأصحاب المال والمتنفذين
الفاسدين ،وهذه المجموعة لديهم ثراء فاحش مصدره فاسد وإعالم مأجور ،والحقيقة أن الدولة
والشعب ورجاالتها برآء منهم.
ولو حاولنا أن نتفحص حالنا في الكويت ،فإننا سنجد أن التراجع والتقهقر مرجعهما أن هؤالء
هم من يدير المشهد السياسي العام ،لكون مفاصل مهمة بالدولة تحت سيطرتهم ،واألكيد هو أن
البلد لم يعد يسير بدرب اإلصالح ،فهؤالء ال يعرفون إال مصالحهم ،وال يعبأون إال بكيفية إثرائهم
على حساب الدولة أو نهب مقدراتها واستمرارهم في مواقعهم المهمة بالدولة.
إن التعاطي مع حالة الفساد وعدم قدرة عجلة اإلصالح على الدوران ينبغي أن تدرك مسبباته
ً
وأطرافه بتغلغلهم في الدولة ،وسعيهم بشكل حثيث إلقصاء كافة األطراف األخرى تحقيقا للتفرد،
الذي يمكنها من رهن البلد بوجودها كي تكمل مشاهد هيمنتها على البلد بالكامل ،مع نشر هذه
الفئة ثقافة الفساد وتعزيز نماذج الفاسدين ،حتى يحبطوا تضافر أية جهود رسمية أو شعبية
تسعى للقضاء عليهم وعلى فسادهم ،ومن هنا ندرك لماذا تم إفراغ وتعطيل مؤسسات البلد الرقابية
بجميع مستوياتها.
ولكن ثقتنا بحتمية التغيير ،التي هي سنة الله ،وإيماننا بوجود قدرات وإمكانات كامنة هما
سبب ثقتنا بأن مآل البلد هو النهوض والعودة لسابق عهده.

