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 ١٢أﻳﺪوا ﻃﻠﺐ »اﻟﻄﺮح« واﻟﻤﻮﻳﺰري واﻟﻌﺎزﻣﻲ اﻣﺘﻨﻌﺎ ً واﻟﻤﻄﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
● وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم :ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٥

ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ،وﺑﺄرﻳﺤﻴﺔَ ،
ﻋﺒﺮ وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺳﻔﺮت
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ً
ﻧﺪاء ﺑﺎﻻﺳﻢ ،ﻋﻦ
ً
رﻓﺾ  34ﻧﺎﺋﺒﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ  ،12واﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري
ً
وﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ  48ﻧﺎﺋﺒﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ.
وﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮره اﻵﻣــﻦ ،أﻋــﺮب اﻟﺠﺒﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ،
ً
ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟﻮزراء ،ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺮﺋﻴﺴﻪ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻮزراء ،ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻟﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ،واﺻﻔﺎ ﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑـ»اﻟﺮاﻗﻴﺔ«.
وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ »اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أوﻻه
ً
إﻳﺎﻫﺎ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره وزﻳﺮا،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮاب اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ
وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﻹﻣﺴﺎك ٣:٢٢
اﻹﻓﻄﺎر ٦:٢٩

ﺧﻄﺄ »اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء« ﻳﺤﻔﺰ
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
آﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن
أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ
اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ
ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ
ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺧﻠﻒ دﻣﻴﺜﻴﺮ
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﻞ
ﺳﻌﺪ اﻟﺨﻨﻔﻮر
ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد

اﻟﻤﺆﻳﺪون
ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻮﻳﻌﺮ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر
ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻃﻼل اﻟﺠﻼل
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ
ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي
ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ
ﻋﻮدة اﻟﺮوﻳﻌﻲ
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري
ﻓﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ

اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻮن
ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺮﻳﺺ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺪﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﺳﺮي
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﺮداس

اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻘﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
ﺑﺪر اﻟﻤﻼ
راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ
ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ أن
ً
ً
ﻫـﻨــﺎك ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣــﻦ ﻋــﺪة ﻧ ــﻮاب ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ اﻷﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻔﻮ
ً
اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻮﺟﻪ دﻋــﻮة اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل  48ﺳﺎﻋﺔ.

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

ً
ً
ﻣﻬﻼ ...اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺨﻠﻖ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻴﺪة داﺋﻤﺎ!
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول ...وﺗﺮاﺟﻊ
»اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
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ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺒﺎح:
ﺳﺮﻗﺔ »ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ« ﺑﻘﻴﻤﺔ
أرﺑﺎح ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟـ »اﻟﻤﻮاﻧﺊ«  ٤١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ
ﺑـ  ٤٨.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  13ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﻨﺎﻧﺲ
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»اﻟﺸﺆون« ﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻓﻲ  ٣ﺣﺎﻻت ﺟﻤﻊ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻦ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺮاز
أن اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑـ ـﺼ ــﺪد اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ
ﻣ ــﻊ وزارات اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺪل
واﻷوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﻂ وإﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺟـﻤــﻊ
ﺗـﺒــﺮﻋــﺎت اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻛﺸﻒ اﻟـﺨــﺮاز ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ

»آﺳﻴﺎ« :دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ »ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ«
16

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ :ﺳﺘﻔﻜﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﻓﻲ دلبلا
أوﺗﺎر
ﻃﻼل ﻣﺪاح ﻳﻀﻊ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
)(١٠ -٤

٢٢

اﻟـﻤـﺤـﺴــﻮب ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﺳـﻄـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ أﺟﻨﺤﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ ،وﺻـ ــﻒ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاء ﺑــﺄﻧــﻪ
»ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺟــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻹﻧ ـﻘــﺎذ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﻨــﻮوي
ُ
ﻻ ﺗـﻘــﻮﻳـﻀــﻪ« ،ﻟــﻢ ﺗـﻈـﻬــﺮ اﻟـ ــﺪول اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ
أي ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻼﻧﺼﻴﺎع إﻟﻰ ﻃﻬﺮان ،وﻟﻮﺣﺖ
ً
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺠﺪدا ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺷﺪدت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻧﺴﺤﺎب ﻃﻬﺮان
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ.
ُ
وأﻋﻠﻦ اﻟﻘﺮار ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ واﻧ ـﺴ ـﺤــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﺗﻔﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
٠٤

وﻋﻘﺐ اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻠﺴﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي أﻣﺲ،
ﺑﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ "ﺳﺘﺘﺒﻴﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ".

اﻟﺨﺮاز :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« و»اﻟﻌﺪل«
ّ
و»اﻷوﻗﺎف« ﻟﻀﺒﻂ ﺗﺒﺮﻋﺎت »اﻟﺪﻳﺔ«

ً
إﻳﺮان ﺗﻠﻌﺐ آﺧﺮ أوراﻗﻬﺎ وﺗﻨﺴﺤﺐ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ »اﻟﻨﻮوي«
ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺳـﺘــﺰﻳــﺪ اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
أﻋـﻠـﻨــﺖ إﻳـ ــﺮان ،أﻣ ــﺲ ،أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺾ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺒﺮم ﻋﺎم
ً
 2015ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ردا ﻋﻠﻰ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ،
ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﺟــﺰﺋــﻲ ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ،ﻣـﻬــﺪدة
ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ
اﻟ ــﺪول اﻷﺧ ــﺮى اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،أي روﺳﻴﺎ
واﻟﺼﻴﻦ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،إﻟﻰ
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺣﻞ ﺧﻼل ُ 60
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﺼﺎرف.
ورﻏﻢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ،

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻼع

اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ«
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ واﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ

اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاك اﻟﻤﻄﻴﺮ

ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري

٠٩

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻨﺎ اﻟﻘﺮار اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ

اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
ﻋ ــﻦ وﺟـ ــﻮد ﻗـ ــﺮار إداري ﺧــﺎص
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟـﻤــﻊ ا ﻟـﺘـﺒــﺮ ﻋــﺎت ﻟﺤﻞ
ً
ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـ ــﻮزارة أﺷ ــﺮﻓ ــﺖ ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ  3ﺣ ــﺎﻻت ﺟﻤﻊ
ﻟﻬﺬا اﻟـﻐــﺮض ،وﻻﺣـﻈــﺖ وﺟــﻮد
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺜ ـﻐ ــﺮات ﺧـ ــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺮع.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪف ﻣ ــﻦ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف
ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ــﻼﺣ ـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺎت ٠٤

اﻟﺴﻮدان :اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن
ّ
ﻳﻬﺪدون ﺑﻌﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ
وﺳــﻂ ﺧــﻼﻓــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻲ أﻋﻨﻒ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻣﻨﺬ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ّ
ﻫﺪد ﻗﺎدة اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،أﻣﺲ ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
»ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ« ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺮد
»اﻟﻤﺨﻴﺐ ﻟﻶﻣﺎل« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺤــﺎﻛــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗﺎل ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ ،اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ
»ﻗ ـ ــﻮى إﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ« ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﻮد
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ،إن
»اﻟــﺪﻋــﻮة واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺴﻴﺮان
ً
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ــﺪم وﺳـ ـ ـ ــﺎق« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن »رد اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ﺑــﺮﻫــﻦ ﻋـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻏـﻴــﺮ ﺟ ــﺎد ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ«.
ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ـﺚ
ـ
ﻳ
ـﺪ
ـ
ﺣ
»
ورأى ﻣــﺪﻧــﻲ أن
٠٤

اﻗﺘﺼﺎد

١٤
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ إﻧﻬﺎء اﻹﻋﻔﺎءات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ إﻳﺮان

دوﻟﻴﺎت

٢٧

ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون ﻗﻀﺎة ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﻜﺎﻓﻬﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ

دوﻟﻴﺎت

٢٧

أﻧﻘﺮة ﺗﺮﺳﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ
ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

رﻳﺎﺿﺔ

•

ﺳﻴﺮة

ﺳﻴﺮة

اﻟﻤﺸﺎﻛﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ...
أول ﺧﻄﻮة )(١٥ -٤
٢١

ﺷﻮﻳﻜﺎر ...ﻟﻐﺰ
ﻃﻼق »ﺳﻴﺪﺗﻲ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب
ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺮح
)(١٥ -٤

20

ﻣﺰاج

ﻫﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
رﻣﻀﺎن؟
19

ﻣﺸﺎﻫﺪات

ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ
ﻟﻬﻴﻔﺎء وأﺳﻤﻬﺎن
ﻏﻀﺐ ﺑﺴﺒﺐ
»ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي«
ﻫﺠﻮم ﺣﺎد ﻋﻠﻰ
»دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة«

٢٥

29
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ
اﻟﺪوري ...واﻟﺠﻬﺮاء
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺒﻘﺎء
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اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وأﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺮﻣﻀﺎن

ﻛﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﺑـ»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« واﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻃﻔﺎء واﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

ً
ﻣﺤﻴﻴﺎ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن
اﻷﻣﻴﺮ
ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮل ﺷ ـﻬ ــﺮ
رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك ،واﺻـ ـ ــﻞ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ
وﻟ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧ ـ ــﻮاف
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،وأﺳ ـ ـ ــﺮة آل ﺻ ـﺒ ــﺎح،
ﻣ ـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ،اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل

اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ
دﻳــﻮان أﺳــﺮة آل ﺻﺒﺎح ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺣﺸﺪ
ﻣ ــﻦ ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴــﻦ ﺑ ـ ــﻮزارة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ وﻛ ـﺒــﺎر اﻟ ـﻘ ــﺎدة ﻓﻲ
اﻟـﺠـﻴــﺶ واﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ واﻟ ـﺤــﺮس
ا ﻟـ ــﻮ ﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ واﻹدارة ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ

ﻟﻺﻃﻔﺎء واﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ
ﻋـ ــﻦ وﺣ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
وأﺻـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻪ وأواﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ّـﻮة
اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،أﻋﺎدﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

ً
ﻣﺒﺎرﻛﺎ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺮ ،ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮي ﺑـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺺ اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ ﻛـ ـﺒ ــﺎر رﺟ ـ ــﺎﻻت
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ وﻛ ـﺒ ــﺎر
اﻟـ ـﻘ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ واﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ
واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ واﻹدارة
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻺﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻚ

 ...وﺳﻤﻮه ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻗ ــﺪﻣ ــﻮا
اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ إﻟــﻰ ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،وﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
وأﺳ ــﺮة آل ﺻـﺒــﺎح اﻟ ـﻜــﺮام وذﻟــﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﺒﺎرك.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن

وأﻋ ــﺮب اﻟــﺪﻳــﻮان ﻋــﻦ ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ـﻠ ــﺔ،
أﻋﺎدﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻨﺎ
اﻟﻌﺰﻳﺰ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻜﺮام ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت،
وأدام ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ ﻧ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
واﻟـﺘــﻮاد واﻹﺧ ــﺎء ،داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ أن

ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻜﺮوه ،وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻧ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﻦ واﻷﻣـ ـ ـ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﺤـﻜـﻴـﻤــﺔ ﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،وﻛﻞ
ﻋﺎم واﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺨﻴﺮ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺼﺎم اﻟﻨﻬﺎم
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻤﻮه ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ أﺧﻴﻪ رﺋﻴﺲ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ
آل ﻧﻬﻴﺎن ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻬﺎ ،ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻮﻳﺪي ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ
وﻳـﺴـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻓـﺴـﻴــﺢ ﺟ ـﻨــﺎﺗــﻪ ،وأن ﻳـﻠـﻬــﻢ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺟـﻤـﻴــﻞ اﻟﺼﺒﺮ
وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎرف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻮي ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗـﻌــﺎزﻳــﻪ وﺻ ــﺎدق ﻣــﻮاﺳــﺎﺗــﻪ ﻟــﻪ وﻷﺳ ــﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧـﻔـﺠــﺎر اﻟــﺬي
اﺳﺘﻬﺪف ﻧﻘﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﻮر ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وأﺳﻔﺮ
ﻋــﻦ ﺳـﻘــﻮط ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا اﺳﺘﻨﻜﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ وإداﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻨﻴﻊ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
أرواح اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪﻫﻢ ﺑﻮاﺳﻊ
رﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وﻳﻠﻬﻢ أﺳﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء
وﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ً
ﻣﻬﻨﺌﺎ
راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن
ﺻﺒﺎح اﻣﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
ﺛﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن

ً
ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻟﺼﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺎرخ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻨﻮاف

ً
ﻣﻬﻨﺌﺎ اﻟﺠﺮاح
ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ً
ﻣﺒﺎرﻛﺎ
وﻣﺎزن اﻟﺠﺮاح

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ّ
اﻟﺨﺮاز :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺗﺒﺮﻋﺎت »اﻟﺪﻳﺔ«

»اﻟﺸﺆون أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ  ٣ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻﺣﻈﺖ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺳـﻌــﺪ اﻟ ـﺨــﺮاز ،ﻋﻦ
»و ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻗ ـ ـ ـ ــﺮار إداري ﺧ ــﺎص
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻊ أﻣــﻮال اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻟـ ـﺤ ــﻞ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﺧـ ــﻼﻓـ ــﺎت اﻟـ ـﺜ ــﺄر
)اﻟ ـ ّـﺪﻳ ــﺔ( ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟ ــﻮزارة
أﺷﺮﻓﺖ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ  3ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ﺟ ـ ـﻤـ ــﻊ ﻟـ ـﻬ ــﺬا

اﻟ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺮض ،وﻻﺣـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺖ وﺟ ـ ـ ــﻮد
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺜ ـﻐ ــﺮات ﺧـ ــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺮع« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﺸﺆون«
ﺑ ـﺼــﺪد اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت
ذات ا ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼ ﻗـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ وزارات
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺪل واﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف،
ﻟـﻀـﺒــﻂ وإﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺟ ـﻤــﻊ ﺗ ـﺒــﺮﻋــﺎت اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ

»اﻹﻋﺎﻗﺔ« ١.٥ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
ً
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﺼــﺮف ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎزة
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺮﺻﻮد ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر« ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أن »ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر »اﻹﻋﺎﻗﺔ« ﻓﺈن »ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ
اﻷﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﺘ ــﻲ أرﺳـ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ــﻰ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮا ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺠﻬﻮد ﻗﻄﺎع

اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ،
وذﻟ ــﻚ ﻋـﻘــﺐ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺎﻳـﻴــﻢ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،اﻟـﺘــﻲ أﺳ ـﻔــﺮت ﻋــﻦ ﺣـﺼــﻮل 1100
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻳﻴﻢ اﻣﺘﻴﺎز ،ﻣﻦ أﺻﻞ
 2139ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻫﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ«،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن »ﺣ ـﺼــﻮل اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ«.

ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﺮاز ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ
رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،أن »اﻟ ـﻬــﺪف
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻮ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﺟﻤﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ووﺿﻊ
ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﺗﺠﻨﺒﺎ
ﻟﺤﺪوث ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺮﺑﻚ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻘﺪي وﺧﻼﻓﻪ،
ﺣﺘﻰ وإن اﺿـﻄــﺮرﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ،أو إﻗ ــﺮار ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ«.
وأﻛﺪ أن »ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺄن أﻫﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ُﺟﻤﻊ ﻟﻬﺎ ّ
اﻟﺪﻳﺔ أﺧﻴﺮا ،ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻣــﻮاﻓ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻏـﻴــﺮ ﺻـﺤـﻴــﺢ ﺟﻤﻠﺔ
ً
وﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴــﻼ ،وﻋـ ــﺎر ﻋ ــﻦ اﻟـﺼـﺤــﺔ
ً
ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﻟـ ــﻮزارة،
ووﻓـ ــﻖ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻹداري اﻟـﻤـﺸــﺎر
إﻟﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ ،ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻊ
ﺗ ـﺒــﺮﻋــﺎت اﻟ ـ ّـﺪﻳ ــﺔ إﻻ وﻓ ــﻖ ﺗـﻨــﺎزل
رﺳﻤﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،ﻣﻮﺛﻖ

ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ«.

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺮاز إن »اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ
اﻟـﺨـﻴــﺮي ﻳــﺰدﻫــﺮ وﻳــﺮﺗـﻘــﻰ ﻋﺎﻣﺎ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻋـ ـ ــﺎم ،ﺳـ ـ ــﻮاء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺒﺮﻋﺎت
رﻣـﻀــﺎن ﺑﻀﻮاﺑﻂ واﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت
اﻟـﺠـﻤــﻊ ،أو ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻹﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﺘــﻲ وﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ 50
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﺧ ـ ــﻼل رﻣ ـﻀ ــﺎن
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﻜــﺲ ﻣــﺪى
ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي«،
ﻣﻨﺎﺷﺪا اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑ ـﻀ ــﺮورة »اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑــﺎﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ
واﻻﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ
ﻧ ــﺎﺻـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎض ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟﺨﻴﺮي«.
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ُﺣ ـ ـ ــﺮرت ﺧ ــﻼل
اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
أن »ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة

»اﻟﻄﺮق« :اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
ﺧﺎﻃﺒﺖ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﺑﺸﺄن إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ »ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ« ﻟﻠﺨﺰاﻧﺎت
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮي إن »اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ« ﺑ ـﺼــﺪد
ﻣ ـﺨــﺎﻃ ـﺒــﺔ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ
ﺑـﺸــﺄن ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ إﻳ ـﺼــﺎل ﻣﻴﺎه
ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻷﻣ ـﻄــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أﺣـ ــﺪ
اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ،
ُ
اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ
أن »اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ« ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎر رأي
وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺑﻌﺾ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﻼت ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﺗـ ـﻠ ــﻚ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﺨﺎﻃﺐ

اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن
إﻳ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﻓﻲ أﺣــﻮاض ﺑﺎﻟﺨﺰان اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ﺷــﺄ ﻧــﻪ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺗـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺎت ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺒــﻖ أن
اﺷ ـﺘ ـﻜــﻰ ﻣـﻨـﻬــﺎ أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ ،وﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ
اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ.
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼــﻞ ،أﺷ ــﺎرت
اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن وزارة اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋـﻘــﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ أﻣﺲ
اﻷول ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺪراﺳﺔ آﻟﻴﺔ ري
اﻟـﺤــﺰام اﻟﺸﺠﺮي ﺣــﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر
واﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻢ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻣـﻌــﺎﻟـﺠـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻋﻦ
ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ

اﻟـﻤـﻴــﺎه ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ

»ﺗـ ـﻨ ــﺎﻛ ــﺮ« ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـ ــﺮي اﻟـ ـﺤ ــﺰام
اﻟﺸﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ً
اﻟﺨﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻗـﺘــﺮﻓــﺖ ﻣــﻦ أﻓـ ــﺮاد ﻻ ﺟﻤﻌﻴﺎت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻮزارة
ﺧ ـ ــﻼل رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ـﻀ ــﺎﻋـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮﺻﺪ وإزاﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ إﺣﻜﺎم
اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟﺠﻤﻊ«.
وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ »ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﺤﺚ
إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ زﻳـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت

ً
 ٤٩٤٤ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻋﻴﻨﻮا ﻓﻲ »اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«
ﺑﻤﺆﻫﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ دﻳ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ً
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ان ﻫﻨﺎك  4944ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ 2018
و 2019ﻻ ﻳ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﻮن ﻣ ــﺆ ﻫ ــﻼ او ﻳـﺤـﻤـﻠــﻮن
ﻣﺆﻫﻼت اﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ
 3328ﻣﻮﻇﻔﺎ وﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ  2018ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ  8272ﻣﻮﻇﻔﺔ وﻣﻮﻇﻔﺔ.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻻﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ
»اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة« ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ان ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟــﺪﻛـﺘــﻮراه وﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧــﻼل ﻋﺎم
ارﺗـﻔــﻊ ﺑــﻮاﻗــﻊ  266ﻣــﻮاﻃـﻨــﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛــﺎن ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﺪ ﻳــﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ

»اﻟﺼﺤﺔ« ٤١٩ :ﺟﺮاﺣﺔ ﺳﻤﻨﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﺧﻼل ٢٠١٨
 ٢٧٠٤ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ١٩٧٦ﻟﻺﻧﺎث و ٧٠٨ﻟﻠﺬﻛﻮر
أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ أن ﻋﺪد
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ
 ٢٧٠٤ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ً ١٩٧٦
ﻟﻺﻧﺎث و ٧٠٨ﻟﻠﺬﻛﻮر ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺪوث أي وﻓﻴﺎت
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

●
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ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ أﺻﺪرﺗﻪ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻋــﻦ إﺟـ ــﺮاء 419
ﺟـ ــﺮاﺣـ ــﺔ ﺳ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ﺗـﻘــﻞ
أﻋـ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﻢ ﻋ ــﻦ  21ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﺧ ــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺬي اﺷﺘﻤﻞ
ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻨــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ أﺟ ــﺮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ )ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
واﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي واﻟـ ـﻌ ــﺪان واﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
واﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح واﻟـ ـﻔ ــﺮواﻧـ ـﻴ ــﺔ( ،وﻟ ــﻢ
ﻳـﺘـﻨــﺎول اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص ،إﻟ ــﻰ أن ﻋ ــﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬــﺎ ﺑـﻠــﻎ 2704
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  1976ﻟــﻺﻧــﺎث و708
ﻟﻠﺬﻛﻮر.

ً
 40ﺑﺤﺜﺎ

وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻫـﻨــﺎك
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  40ﺑـﺤـﺜــﺎ ﻋـﻠـﻤـﻴــﺎ ﻋﻦ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺴـﻤـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟﺠﺮاﺣﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد
 63ﺟــﺮاﺣــﺎ ﻟﻠﺴﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮوﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﻧ ـﺼــﻒ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ ﻏـ ــﺎدروا
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت إﻟـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻴــﻮﺗ ـﻬــﻢ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺤﺪث أي وﻓﻴﺎت
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﺪ أول
ﺳﺠﻞ وﻃﻨﻲ ﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﺿـ ـ ــﺮوري
وﻣﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ وﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ
اﻷداء اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮاﺣـ ــﻲ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧــﺮى ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﺛﻴﻘﺔ
ﻣــﺮﺟـﻌـﻴــﺔ ﻫ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸداء اﻟـﻄـﺒــﻲ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ أﻗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎم ﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ
اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻏ

ﻼف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

●
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رﻓﻀﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أي ﺗﺪﺧﻼت أو ﺿﻐﻮط ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺼﺪى ﻷي ﺿﻐﻮط ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.
وﺟــﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د .أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ دﻋﻤﻪ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺸﺪ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ،
وﺗــﺬﻟـﻴــﻞ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ وﻋ ــﺪم اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ
ً
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ،وذﻟﻚ
ً
ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻈﻠﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﺤﻖ ﻣﺮﺿﺎه وﺑﺤﻖ ﺑﻠﺪه ،وأن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻨﺰي وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻃﺒﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﺎن ودﻋﻤﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺟﻮاء اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻗﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
●
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أ ﺻـ ـ ـ ــﺪر وز ﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﺼ ـ ـﺤ ــﺔ
د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺮارا وزارﻳﺎ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟﻠﺮﺻﺪ
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﻵراء ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﺿ ــﻰ
واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ
أﻣ ــﺲ ان ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ آراء اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ وﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﻮدة اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ووﻓ ـﻘ ــﺎ
ﻷﺣﺪث اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه  3825ﻓﻲ  2018ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ .4091
وﻟﻔﺘﺖ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ ان ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺆﻫ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺮ ﻓـ ــﻲ  2018ﻛ ــﺎن
 7151ﻣﻮاﻃﻨﺎ وﻣﻮاﻃﻨﺔ ،وارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ  7601ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  450ﻣﻮاﻃﻨﺎ
وﻣﻮاﻃﻨﺔ ،وﺑﻴﻨﺖ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺈن
اﻟـﻌــﺪد اﻻﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ــﺬي ﻃ ــﺮأت ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﺰﻳــﺎدة
ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ  2018و 2019ﻛـ ــﺎن  271ﻣــﻮ ﻇ ـﻔــﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3اﻻف ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺘﺤﻘﻮا
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  2050ﻣــﻮﻇـﻔــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.

»اﻻﺋﺘﻤﺎن« ٣٠ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗﺮوض أﺑﺮﻳﻞ
 ٢.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻨﺢ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
● ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

»اﻟﻄﺒﻴﺔ« ﺗﺮﻓﺾ أي ﺗﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺮﺻﺪ آراء اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣﻮل
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻬﺪر
ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻨﺰي :ﻧﺪﻋﻢ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن اﻷﻣ ـ ــﻮر
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺑــﺎﻟـﺼــﻮرة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ«،
ﻣﺸﻴﺪا »ﺑﺎﻟﺘﺸﺪد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﻻ ﻳـﺴـﻤــﺢ ﺑـﻬــﺎ إﻻ ﻋـﻘــﺐ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ
»اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ« اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ،وأن
اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺑـﻌــﺪ إدراﺟ ـ ــﻪ ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﻮزارة«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﺸﻮاﻏﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻛـﻴــﻞ اﻟـ ــﻮزارة أو
اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ،أﻛﺪ اﻟﺨﺮاز
أن »اﻟ ـ ــﻮزارة ﺗـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ذﻟــﻚ،
وﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة«.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻘﺮار ﺗﻀﻤﻦ
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ داﺋ ـﻤ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
واﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮدة ،وﻋ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون
اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻃ ـ ــﻦ
وا ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﺮ اﻹداري ،و ﻣ ــﺪ ﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ا ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،و ﻣ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ــﺮ اﻹدارة
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ إدارة ﻧـﻈــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮث اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ،
واﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ

ﺑ ـﻘ ـﺴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ وﺑ ـﺤ ــﻮث
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺮرا.
وﺣ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزاري
ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﻫﺪاف
واﻟﻐﺎﻳﺎت وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وأدوات
ا ﻟ ـ ـ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺪ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﻵراء
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺿ ـ ــﻰ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻧ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻔ ــﻖ ﻣــﻊ
أﺣ ــﺪث اﻟﺒﺤﻮث واﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻧ ــﺺ اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﻮاز
ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎن ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ
وﻓــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

أﻋ ـﻠــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎن ،أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻗ ـ ـ ــﺮوض اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة واﻟ ـﻤ ـﻨــﺢ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻋ ــﻦ ﺷ ـﻬــﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑـﻠــﻎ ﻧـﺤــﻮ 30.46
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ
إﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ أﺻ ـ ـ ـ ــﺪرﻫ ـ ـ ـ ــﺎ،
أﻣـ ــﺲ ،ﺣ ــﻮل اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد
اﻟـ ـﻘ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺔ ﻋــﻦ
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن اﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺮوض اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﺑﻠﻎ 175
أﻟ ـ ـ ــﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ،واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮوض
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻗـﺴــﺎﺋــﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺖ  2.66ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ أﻗﺮض
ﻟـﺒـﻨــﺎء ا ﻟـﻘـﺴــﺎ ﺋــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 19.07ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن د ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر،
وﻟﻘﺮوض ﺷﺮاء ﺑﻴﻮت 4.08
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﺑـﻴـﻨــﺖ اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ أﻧــﻪ
ﺗﻢ ﺻــﺮف ﻧﺤﻮ  326.3أﻟﻒ
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ وﺗــﺮﻣ ـﻴــﻢ
ا ﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ ا ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ،و1.57

ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ
وﺗ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﻮت ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
و 39.5أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻘﺮوض
وﻣﻨﺢ ﺑﻴﻮت ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ.
وأ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
إ ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺢ ذوي
اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  2.7ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺻــﺮف
 120أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﻘــﺮوض
اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻢ ،و5
آﻻف ﻟـﻠـﺘــﻮ ﺳـﻌــﺔ ،و 50أ ﻟـﻔــﺎ
ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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اﻟﻜﻮﻳﺖِ :ﻗﺪم اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

دﻋﺖ إﻟﻰ اﻧﻀﻤﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﻌﺎﻫﺪة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ
أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺑـﺤــﺎث واﻟــﺪراﺳــﺎت
واﻣﺘﻼك واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ
أﻟﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣـ ـﻨ ــﻰ ﺑ ـﻬ ـﺒ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ اﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻷﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪة
ﻋ ــﺪم اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻓﻲ
ﻋــﺎم  2020ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
"ان اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ أن ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻫــﺬا اﻟـﺤــﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻔﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣــﻊ اﻻﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪول
واﻻﺗـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣــﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ".
واﺛـﻨــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم
ﺑ ـ ــﻪ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـ ــﺬرﻳ ـ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة اﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻟ ـﻠــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪول اﻟـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـﻀـﻤــﻦ

ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ ذات
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪاﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف ﺗﻠﻚ اﻟﺪول
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﺑﻨﻚ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ان اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ  10ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ
دوﻻر ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ أﺛﻤﺮ
ﻋﻨﻬﺎ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻴــﻮراﻧـﻴــﻮم
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻣﺆﺧﺮا
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ــﺎزاﺧـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎن إﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻖ اﻷﺻـ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـﻠــﺪول

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﺰور اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﺪول اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
»اﻟﻨﻮوي«
ً
ﺳﻠﻤﻴﺎ

ﻗﺎم ﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﻟ ــﻺﻣ ــﺎرات ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮار  1533اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

وذﻛﺮت ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ان اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺎﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ دﺑﻲ.

ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺴـﻠـﻤــﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬرﻳﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وﺷﺪدت ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ
اﺧﻀﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻨﻈﺎم
اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻠ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ،
ﻣﺆﻛﺪة ﺿﺮورة اﻧﻀﻤﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ
إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻛﺪوﻟﺔ
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
واﺧﻀﺎع ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.
وذﻛــﺮت ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ان "اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗ ـ ــﺮى ان ﺑـ ـﻘ ــﺎء اﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ﺧـ ــﺎرج
ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة ﻋ ــﺪم اﻧـﺘـﺸــﺎر
اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻋــﺪم اﺧﻀﺎع
ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﺬرﻳ ــﺔ ﻻ ﻳـﺸـﻜــﻞ ﺧـﻄــﺮا
اﻣـﻨـﻴــﺎ ﻓـﺤـﺴــﺐ ﺑــﻞ أﺻ ـﺒــﺢ ﺧـﻄــﺮا
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ واﻻﻣـ ــﺎن اﻟـﻨــﻮوي
واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿﻮء ِﻗﺪم ﻣﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﺧـﻄــﺮا اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ".

اﻟﻤﻨﻴﺦ :ﻧﺪﻋﻢ إﺻﻼﺣﺎت اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﻣﻦ
أﻛﺪ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ دﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ
ﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻻﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻼﻣــﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟــﺮﻛ ـﻴــﺰة اﻻﻣ ــﻦ واﻟـﺴـﻠــﻢ
ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة "اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم" ودﻋﻤﻬﺎ ﻹﻋﻼن
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه
اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﻮي ﻋﻦ اﻻرادة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﺣﻔﻈﺔ اﻟﺴﻼم.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣ ـﺴ ــﺎء اﻣـ ــﺲ اﻷول
اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑــﺎﻻﻋ ـﻤــﺎل ﺑــﺎﻻﻧــﺎﺑــﺔ ﻟــﻮﻓــﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑ ــﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ ﺑﺠﻠﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﻦ ﺣــﻮل ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ واداء ﻗﻮات ﺣﻔﻆ
اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺷﺎد اﻟﻤﻨﻴﺦ ﺑﻌﻘﺪ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻋ ـ ــﺪة دول ﻷول اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﺔ وﻫ ــﻲ ﺧـﻄــﻮة
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ وﺿ ـ ــﺮورﻳ ـ ــﺔ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا اوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم

ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ

وﻫــﻮ اﻻﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺆﻫﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﺣﻤﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
واوﺿـ ـ ــﺢ ان "ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺣـﻔـﻈــﺔ
اﻟـﺴــﻼم ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ

وﻳ ـﺴ ـﻬ ـﻤ ــﻮن اﺣ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﺠـﻨــﺐ
وﻗ ــﻮع ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺣــﺮب ﺣﺴﺐ وﻻﻳــﺔ
ﻛﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﺪارة ﺣﻤﺎة
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
ودﻋﺎ اﻟﻤﻨﻴﺦ اﻟﻰ اﺷﺮاك اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﻮات ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻓﻲ
ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﻘﻮم
ﻗ ـ ـ ـ ــﻮات ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ
واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻛ ـﺒــﺮ وﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﺠـﻬــﻮد ﻟﻀﻤﺎن
ﻧﺠﺎح ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
واﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان "ﻣ ــﺎ ﺳـﺒــﻖ ﻳﻌﺪ
ﺟـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪور اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟﻤﻠﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋــﺎﺗــﻖ ﺣﻔﻈﺔ اﻟـﺴــﻼم وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣـﻨــﺎ ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ وﻻﻳ ــﺎت
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪول
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ــﺐ دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ
واﻟـ ـﻘ ــﺪرات اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ واﻟـﻠـﻐــﻮﻳــﺔ
واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
ﻟﺪى ﺣﻔﻈﺔ اﻟﺴﻼم".

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ أﻣﻤﻴﺘﻴﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ــﺎزت اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
واﺧﺘﻴﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺟ ــﺮت ﺧ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ واﻻدارة
ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻋـﻀــﺎء
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻻﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ وﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.
وﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة  2023 - 2020ﺣـﻴــﺚ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﻓﻲ
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻛ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺔ وﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻳـ ـ ــﺮان
اﻻﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﺳﻴﺎ واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ.
واﺳـ ـﻔ ــﺮت ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ــﻦ ﻓــﻮز
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـ ـ  41ﺻــﻮﺗــﺎ وﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ  41ﺻﻮﺗﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻳﺮان ﻋﻠﻰ  22ﺻﻮﺗﺎ.
وﺗـﻌــﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ أﻋـﻠــﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ وﺗـﻀــﻢ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻀــﻮﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺨﺮاز :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«...
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻤﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
ً
ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟ ـﺤــﺪوث ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت ﺗــﺮﺑــﻚ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮي ﻣــﻦ ﺟـﻤــﻊ ﻧﻘﺪي
وﺧــﻼﻓــﻪ» ،ﺣﺘﻰ وإن اﺿـﻄــﺮرﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو إﻗ ــﺮار ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ«.
وأﻛــﺪ أن ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺄن أﻫﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ً
ُﺟﻤﻌﺖ ﻟﻬﺎ ّ
اﻟﺪﻳﺔ أﺧﻴﺮا ،ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ ،ﻏﻴﺮ
ً
ً
ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﻟﻮزارة ،وﻓﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر
ً
ﺳﻠﻔﺎ ،ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ّ
اﻟﺪﻳﺔ إﻻ وﻓﻖ ﺗﻨﺎزل رﺳﻤﻲ
إﻟﻴﻪ
ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻖ ﻣــﻦ وزارة اﻟـﻌــﺪل ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ«.

اﻟﺴﻮدان :اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ّ
ﻳﻬﺪدون...

ً
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أﻧــﻪ »ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺰن واﻟﻤﻀﺤﻚ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻄﺮق إﻟــﻰ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ...ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وأﻛــﺪ أﻧــﻪ »إذا ﺗﻢ إﻏــﻼق ﻛﻞ اﻟﻄﺮق أﻣــﺎم اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻮى اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺜﻮري«.
وﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ أن »ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ،
وأن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  6أﺷﻬﺮ ﻛﻤﻬﻠﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻘﻮد
اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎه«.
وﻛﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ،
أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ اﻷول ،أن اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻓﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻃﺮﺣﻬﺎ زﻋﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
وﻗــﺎل ﻛﺒﺎﺷﻲ إن »اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن إﻋــﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟ ــﻮزراء ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻻ أرﺑﻌﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ...
وﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻴﺎر اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا
ﻟﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق«.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت(

إﻳﺮان ﺗﻠﻌﺐ آﺧﺮ أوراﻗﻬﺎ وﺗﻨﺴﺤﺐ...
وﺟﺎء ذﻟﻚ وﺳﻂ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ إرﺳﺎل واﺷﻨﻄﻦ
ً
ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات »أﺑﺮاﻫﺎم ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ« إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻗﺎذﻓﺎت ،ردا
ﻋﻠﻰ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪات إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،ﻃﻠﺒﻮا ﻋﺪم ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،أﻣﺲ

وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻤ ــﺖ ﺗ ــﺰﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮة .2022-2020

اﻷول ،إن ﻗ ــﻮة اﻟ ـﻘــﺎذﻓــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺮﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺳﺘﻀﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ أرﺑﻊ ﻃﺎﺋﺮات
ﻗﺎذﻓﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻟﻘﻴﺎدة وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻣﺮﺟﺤﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﻟﻘﺎذﻓﺎت ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﺑﻲ .«52
وﻛﺸﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ  CNNاﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺸﺘﺒﻪ
ﻓﻲ أن إﻳﺮان ﻧﺸﺮت ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﺳﻔﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﻏﺪاة زﻳﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺒﻐﺪاد ،أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣــﺎ ﻳــﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أن إ ﻳ ــﺮان ﺳﺘﻔﻜﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ً
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪوا ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
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ﺧﻄﺄ »اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء« ﻳﺤﻔﺰ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ...وﻧﻔﻀﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﺒﺮ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
اﻟ ــﺬي ﻧﺸﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺪد أﻣــﺲ ﺑﺸﺄن
وﻗ ـ ــﻮع اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻓﻲ
وزارة ا ﻟـﺘــﺮ ﺑـﻴــﺔ ﺑـﺨـﻄــﺄ ﺗﻀﻤﻴﻦ
اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻣـ ــﺎدة اﻟ ـﻔ ـﻴــﺰﻳــﺎء ﻟﻠﺼﻒ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎدي ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ إﺟ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺔ أﺣـ ــﺪ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ

ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣﺸﺪدة ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« إﻟﻰ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮزارة
ﺑ ـﻀــﺮورة إﻋ ــﺎدة اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ آﻟﻴﺔ
وﺿ ـ ــﻊ اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات ،وﺗ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺿ ــﻮاﺑ ـﻄ ـﻬ ــﺎ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗــﻼﻓــﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟــﻮد أي أﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ

إدﺧﺎل ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑـ»اﻟﻨﻈﻢ« ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻧﺸﺮة ﻋﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة ،ﺑﺸﺄن ﻃﺮق وآﻟﻴﺔ إدﺧﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻛﻞ إدارة أو ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺴﺆول ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧ ــﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ إدارة اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ا ﻟــﺮ ﺋـﻴـﺴــﻲ ،أو
إدارة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ رﺑــﻂ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟـﻨـﻈــﺎم ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن إدﺧ ــﺎل اﻟـﺘــﺄﺧـﻴــﺮات ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ،وﻳﻜﻮن اﻹدﺧﺎل ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻋﺪا اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻹدﺧﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أن ﻳﺘﻢ
وﺿﻊ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﻊ
أن اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎدة ،وﻫﺬا
ﺳﻴﺠﻌﻞ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮ داﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

 ٤ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻔﺎﺋﺖ
أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وزﻳــﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺎء ﻳﺘﻀﻤﻦ  4ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻠﻐﺖ اﻋﺘﻤﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 156
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أﻧﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ  114ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻤﻌﺪل  73ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ .2019/ 2018
وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،إن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﻨﺴﺐ إﻧﺠﺎز ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺣﺪات ﻏﺎزﻳﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج  750ﻣﻴﻐﺎواط وﻣﺸﺮوع ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺒﻴﺔ وﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺰور اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎء ،اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن
ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟــﺬي ﺗﺸﻬﺪه
ً
اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺗﻤﺖ
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب
وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻛ ــﺪت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن
اﻟﻮزارة ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻀﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ آﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ وﺿــﻊ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،واﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮﻓ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ،
وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ـ ــﻊ ﻗ ـ ـ ــﺮب ﺗـ ــﻮﻟـ ــﻲ وﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻗ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎم أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺼﻞ ،واﺻﻞ
ﻃﻠﺒﺔ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث أداء اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ﺟــﺎﺳــﻢ ﺑــﻮﺣـﻤــﺪ ﻋــﺪم
وﺟﻮد أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻟﺠﺎن
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ،ﻟﻀﻤﺎن

ً
ﺑﻮﺣﻤﺪ ﻣﺘﻔﻘﺪا اﻻﺧﺘﺒﺎرات أﻣﺲ
أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ أﺟﻮاء
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ــﻮﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻘ ــﺐ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻗــﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪد ﻣــﻦ ﻟﺠﺎن
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات ،إن »اﻷﻣـ ــﻮر ﺳــﺎرت
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳ ــﺮام ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻟـ ـ ــﻼﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرات وﻓـ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ ﻣــﻊ
اﻹدارات اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺳـ ـﻴ ــﺔ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا

اﻟﺸﻬﺎب واﻟﻌﺎزﻣﻲ وﺟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﺳﺘﻤﺮ إﺿــﺮاب اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮع اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻟﻴﺴﺠﻠﻮا ﺣﺘﻰ أﻣﺲ أﺳﺒﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺮف رواﺗﺒﻬﻢ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ،
ً
ً
أن اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻋ ـﻘــﺪت اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣــﻮﺳـﻌــﺎ
ﻇـﻬــﺮ أﻣ ــﺲ ﻟـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪات
ً
اﻹﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاب ،ﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻼ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــﺎ اﻧ ـ ـﻔـ ــﺮدت
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﺑﻨﺸﺮه أﻣــﺲ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
وﻛﻴﻠﺔ »اﻟﻤﻮاﺻﻼت« م .ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب
واﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ وﺟﻬﺎ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻴﻬﻤﺎ
ﺧﺒﺮ اﻹﺿــﺮاب ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

اﺿﺎﻓﺖ ﻛﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻻدارة.
وﻗﺎل اﻟﻌﻨﺰي اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ
و ﺧـ ـﺼ ــﻮ ﺻـ ـﻴ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺬه اﻻدارة ﻓــﺈ ﻧ ـﻬــﺎ
أﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎردة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟ ـﻌ ــﻼوات ﻣﻦ
اﻻدارة ،وأﺻـﺒــﺢ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﺑﻬﺬه
اﻻدارة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻣ ــﻊ ﺣ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺼﺪي

»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« :ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴﺮي د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺘﻮق أن اﻟﻬﻴﺌﺔ دﺷﻨﺖ ﺣﺰﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
زراﻋ ـﻴــﺔ وإﻳــﻮاﺋ ـﻴــﺔ وإﻏــﺎﺛـﻴــﺔ وﻃـﺒـﻴــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ آﻻف
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ إن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣـﺸــﺮوع
ً
»وﻳﻄﻌﻤﻮن اﻟﻄﻌﺎم« ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  22ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ  4400وﺟﺒﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻬﺠﺮة ﺑﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري ورﻳﻒ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
إدﻟﺐ .وﻧﻮه إﻟﻰ إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻼل ﻏﺬاﺋﻴﺔ رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  300أﺳ ــﺮة ،وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  100ﻣــﺮﻳــﺾ ،وإﺟ ــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت
ً
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟـ  7ﻣﺮﺿﻰ ،وﺗﺮﻛﻴﺐ أﻃــﺮاف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟـ  30ﻣﻌﺎﻗﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ً
ً
ﺟﻠﺴﺎت ﻋــﻼج ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وإﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟ ـ  30ﻃﻔﻼ ﻣﺮﻳﻀﺎ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة 6
أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﺗﻮﻓﻴﺮ  3أﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت ،وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻟـ  200ﻃﻔﻞ.
وأوﺿﺢ أن  100أﺳﺮة ﻓﻲ رﻳﻒ إدﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﺎﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 3000
ّ
ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﺺ إﻟﻰ رﻳﻒ إدﻟﺐ
ﻳﺘﻴﻢ ،وﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
 200أﺳــﺮة ،وﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ  9آﻻف ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻹﻳﻮاء  4أﺳﺮ وﻣﻦ ﻣﺸﺮوع دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 465
ً
ﻃﻔﻼ ،ﻛﻤﺎ وزﻋﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺴﻮة ﺷﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  500أﺳﺮة ﻧﺎزﺣﺔ وﻣﻬﺠﺮة
ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﻋﺮﺳﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﺪى.
ً
وﻳﻤﻨﻴﺎ أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوع ﺣﻮض روﺣﺎن ﻟﺤﺼﺎد ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  570أﺳﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ
ﻋﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎه ،ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»ﻛﻮﻧﺎ« ﺗﺸﻜﺮ»اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ«
ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺤﺮرﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺪﻋﻴﺞ ﺑﻘﺮار ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑـ "ﻛﻮﻧﺎ"
ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻌﻜﺲ
دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺛﻤﻦ اﻟﺪﻋﻴﺞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺻﺪر اﻣﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.

»زﻛﺎة اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ« ﺗﻔﺘﺘﺢ دارﴽ
ﻟﻸﻳﺘﺎم ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ

ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﻮاﺻﻠﻮن إﺿﺮاﺑﻬﻢ و»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« ﺗﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب
ودواﻓ ــﻊ اﻟـﻌـﻤــﺎل ﻟـﻬــﺬا اﻹﺿـ ــﺮاب ،اﻟــﺬي
ﺗﺒﻴﻦ أن ﺳﺒﺒﻪ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ
ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن »اﻟﻤﻮاﺻﻼت«
ﺗ ــﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺑـ ــﺮﻳـ ــﺪي ،وﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أن
اﻟﻮزارة ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ،
وﻫﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
ً
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻓﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺸﻴﺮة
ّ
إﻟﻰ أن إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺷﻞ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮع.
وﻗﺎﻣﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻮﻻت ﻓﻲ
ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻓـ ــﺮع اﻟـﺒــﺮﻳــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ أزﻣ ــﺔ ﺗـﻜــﺪس ﻟﻠﻄﺮود
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺮﺻﺪ ﺗﻜﺪس اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﻤﻄﺎر
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻮﻇﻔﻲ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ

اﻟﻌﻨﺰي ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺗﻘﺪم ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻤﻮد
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ﺑ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮح ﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ اوﺿ ـ ــﺎع
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ إدارة ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ ان اﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺣ ـ ــﻪ ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻧ ـﻈ ــﺮا
ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻺدارة وﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺎت ،وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺑﺎﻟﺬات
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ ـﻤــﺎدة  33ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻲ

إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات ،ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وأﺿﺎف» :ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺴــﺪ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ﻛﻞ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،
ﺑ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺗـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻷﺟــﻮاء اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ

أﺑـﻨــﺎؤﻧــﺎ اﻟ ـﻄــﻼب ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراﺗ ـﻬــﻢ ﺑـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ ُ
وﻳ ـﺴ ــﺮ«،
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ﻟﻮاﺋﺢ وﻧﻈﻢ اﻟﻮزارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ،وﺣﺎﻻت
اﻟ ـﻐــﺶ ﺧــﺎﺻــﺔ ،وﺿ ـ ــﺮورة إﺑ ــﺮاز
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻌﻮا
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﻬﺎ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪﻋـ ــﺎوى ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺎت.
وﺣـ ــﺬر ﻣ ــﻦ ﺧـﻠــﻮ اﻻدارة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮادر
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا ان ذﻟ ــﻚ ﻟ ــﻪ ﺗـﺒـﻌــﺎﺗــﻪ
وﻣﺨﺎﻃﺮه اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻹﺟـ ــﺮاء ات وان ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻜــﻮادر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻻدارة اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺴــﺎد وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ
ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ.
وﻛـﺸــﻒ اﻟـﻌـﻨــﺰي ﺑــﺎﻧــﻪ ﺗـﻘــﺪم ﺑــﺎﻗـﺘــﺮاح

ﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑـ ــﺎن ﻳ ـﻘ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺪراﺳــﺔ أﺳـﺒــﺎب ﻋــﺰوف
اﻟ ـﻜــﻮادر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋــﻦ اﻻﻧـﻀـﻤــﺎم ﻹدارة
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟـﻜـﻔـﻴـﻠــﺔ ﻟ ــﻮﺻ ــﻮل ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
اﻻدارة ا ﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  %80ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻ ﻗ ـ ــﻞ،
وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ووزارة
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻻﻗ ـ ـ ــﺮار ﺻ ـ ــﺮف ﻋـ ـ ــﻼوة ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻟ ــﻺدارة ﻛﺒﺪل ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ او اﺿﻔﺎء
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة ﺗﺠﻌﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﻗــﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،وذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻟﺠﻮﻻت
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻣﺲ ،وأﻣﺲ
اﻷول.

»ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻟﻲ« :أﺻﺪرﻧﺎ ٣٤١
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ
ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ادارة ا ﻟـ ـﻌ ــﻼ ﻗ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أن
ادارة اﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ واﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮع ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ،اﺻﺪرت 341
ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺷ ـﻬ ــﺮ اﺑ ــﺮﻳ ــﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ م .ﻣﺒﺎرك
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،أن اﻻدارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار
 64ﺷﻬﺎدة اوﺻﺎف اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،

و 59ﻣ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ اﻧـ ـﻬ ــﺎء اﺷـ ــﺮاف
اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،و 137ﻣ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﻼت ،و 11ﻣ ـﻌ ــﺎ ﻣ ـﻠ ــﺔ
إﻳ ـﺼــﺎل ﺗـﻴــﺎر ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ،و34
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻳﺼﺎل ﺗﻴﺎر ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،و 16ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﻬﺎء
اﺷﺮاف ،و 4ﺷﻬﺎدات ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ
اﻻﻣــﺮ ،و 4ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺮﺧﻴﺺ
وﺗﺠﺪﻳﺪ )ﺣﻀﺎﻧﺎت /ﻣﻌﺎﻫﺪ/
ﻓﺮع ﺑﻨﻚ( اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ 12
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻳﺼﺎل ﻫﺎﺗﻒ.

ﻗﺪم ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ زﻛﺎة اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ إﻳﻬﺎب اﻟﺪﺑﻮس أﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻷﻫﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﻮم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻘﺪوم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك،
ً
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮء
وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وأﻋﻠﻦ
اﻟﺪﺑﻮس ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻣﺲ ،اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﻛﺰ ودار
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﺴﻜﻦ اﻷﻳﺘﺎم ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ،واﻟﺬي ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ 120
ﻳﺘﻴﻤﺎ وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺄﻛﻞ
واﻟﻤﺸﺮب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺴﺠﺪ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى.

»اﻟﻤﺸﺘﺮي« ﻳﻠﻤﻊ
ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺎل اﻟﻔﻠﻜﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻤﻌﺎن،
إن "اﻟﺠﺮم اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﻼﻣﻊ،
اﻟﺬي ﺷﻮﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﻟﻴﺲ ﻧﺠﻤﺎ،
إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ أﺿﺨﻢ ﻛﻮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق".
وأﺿﺎف اﻟﺠﻤﻌﺎن ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"،
أن "اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮام
اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ أوﻟﻴﺎ
ﻋﻨﺪ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻧﺠﻮم ﻻﻣﻌﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ً
اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺸﺘﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﻪ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٦

دلبلا

•
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ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﺠﺪد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺮﻓﺾ
ﱠ
• أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ً
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي
ُ
ﺪت أﻣﺲ ،إذ ﺟﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻋ ِﻘ ً
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ً
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ رﻓﺾ  ٣٤ﻧﺎﺋﺒﺎ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٢ﻣﺆﻳﺪا واﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺣﻤﺪان
اﻟﻌﺎزﻣﻲ وﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ،
إذ أﻛﺪا أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺣﻖ ،وأﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎول
اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد وﻋﻮدة
اﻟﺮوﻳﻌﻲ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻠﻄﻠﺐ ،إذ وﺻﻒ ﺣﻤﺎد اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
 ٦ﻧﻮاب ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺆﻳﺪون ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﺪد اﻟﺮوﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ
أن "ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ اﻵن ﻫﻲ أن وﺿﻌﻨﺎ أﺻﺒﺢ :وزﻳﺮ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ وآﺧﺮ ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ".
ّ
وأﺟﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ
وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﻓـﺘـﺘــﺢ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪ أوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟــﺮﻣ ـﻀــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ
اﻟﻤﻘﺮر  12:30ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ ،وﺗﻼ
اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم أﺳ ـﻤــﺎء اﻟﺤﻀﻮر
واﻟﻤﻌﺘﺬرﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻫﺎ.
وﺟــﺎء ت ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ،واﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻼوة اﺳﻢ أي ﻣﻌﺘﺬر
ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻫﺎ ،ﻋﻘﺐ ﺟﻠﺴﺔ
 30أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
رﻳـ ـ ـ ــﺎض اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
اﻟ ــﺪﻻل وﻋ ــﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ
اﻟﺠﺒﺮي واﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  4ﻣﺤﺎور،
واﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر
اﻟﻤﻼ ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗـﺤــﺪث اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻪ.
وﻋ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺪم 10
ﻧﻮاب ﺑﻄﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ،وﻫﻢ د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

وﻳ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ وراﻛ ـ ـ ـ ــﺎن
اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري
وﺻـ ـﻔ ــﺎء اﻟـ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻢ وﺑـ ـ ــﺪر اﻟ ـﻤــﻼ
وأﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ،وﺣــﺪد ﻋﻠﻰ
اﺛــﺮﻫــﺎ ﺟﻠﺴﺔ أﻣ ــﺲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ.

ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ إن
"ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ـﻠــﺐ ﻃ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑــﻮزﻳــﺮ
اﻹﻋـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺮي ،اﻟﻤﻘﺪم
ﻣــﻦ  10ﻧ ــﻮاب ،وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺳ ــﺄﻋـ ـﻄ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﻟ ـﻨــﺎﺋ ـﺒ ـﻴــﻦ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪي ﻃ ـﻠــﺐ ﻃـ ــﺮح اﻟـﺜـﻘــﺔ
وﻣﺜﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ" :ﻗ ـ ـ ــﺪم ﻟــﻲ
ﻃـﻠــﺐ ﻧـﻴــﺎﺑــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻧ ــﻮاب
ﻟــﻼﻛ ـﺘ ـﻔــﺎء ﺑ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪ وآﺧ ــﺮ
ﻣﻌﺎرض ﻟﻄﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻻ ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  136ﻓﺈذا
اﻋـﺘــﺮض واﺣ ــﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺘﺤﺪث
اﺛ ـﻨــﺎن ﺑــﺎﺛـﻨـﻴــﻦ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ
اﻟﻼﺋﺤﺔ ،وﻋﺮض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ
ﺑــﺎﻻﻛ ـﺘ ـﻔــﺎء ﺑـﻤـﺘـﺤــﺪث ﻣ ـﻌــﺎرض

ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(
وآﺧ ــﺮ ﻣــﺆﻳــﺪ ﻟﻄﻠﺐ ﻃ ــﺮح اﻟﺜﻘﺔ
وﺗ ـ ــﻢ رﻓ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ،وﻗ ـ ـ ــﺮر أن
ﻳﺘﺤﺪث اﺛﻨﺎن ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ.
وﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪا ﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻃ ــﺮح
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﺣ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﻪ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮي ،ﻗﺎﺋﻼ:
"ﻛﻠﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻃﺮح ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،وﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻼم
اﻟـﺠـﺒــﺮي اﻧـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺗ ـ ـﺠـ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋــﻦ
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ".
وأﺿــﺎف اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ" :ﻣــﺎ أﺷﺒﻪ
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎرﺣ ــﺔ ،ﻓ ـﻔ ــﻲ 2005
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب اﻟ ــﺮاﺷ ــﺪ واﻟـﻤـﻠـﻴـﻔــﻲ
ﻟـ ـﻠ ــﻮزﻳ ــﺮ آﻧـ ـ ـ ــﺬاك ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮار،
وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻜﺮرت ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ".
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أن ﻣــﺎ ﻳ ـﺜــﺎر ﻋﻦ
اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ ،وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ ﻃـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه،
ﺿــﺎرﺑــﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ واﻟﻨﺎﺋﺐ
راﻛــﺎن اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻔﺎ ﻣﻊ
وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑـﺨـﻴــﺖ

اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ...ﺟﺎﻫﺰ
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺐ رﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎض
اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ أن "اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ــﺰ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي
إذا ﺣـ ـ ــﻮ ﻟـ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺔ ا ﻟ ـ ــﻰ
ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﺳ ــﺄﻗ ــﺪم ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ
وراﺑﻌﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﻢ اﻷﻣﺮ ،وأﻧﺎ
أﻣﺜﻞ ﻛــﻞ أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻈﻠﻢ
ﻇﻠﻤﺎت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وأؤﻛﺪ أن
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﻧﺤﺘﺮم
ﻛﻞ اﻻآراء".

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﻟﻜﻨﺪري واﻟﺪﻣﺨﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ

اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪي ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻃ ـ ــﺮح أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻫ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺢ ،وﻟ ــﻢ
ﻧﺸﻬﺪ أي ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ.
واﺳﺘﻄﺮد اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ" :اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ﻳﻘﻮل اﻧﺎ اﺣﺎول اﺻﻠﺢ،
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ ،وأﻗﻮل ﻟﻪ ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﺗﻘﻮل ﻟﻬﻢ إﻣﺎ
أﻧ ــﺎ أو ﻫ ــﻮ ،ﻟـﻜــﻦ ﻛـﻴــﻒ ﺗـﻌـﻴــﺪ ﻟﻪ
ﺻــﻼﺣـﻴــﺎﺗــﻪ ،ﺑــﺄي ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻌﻤﻞ
ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻣ ــﺎت واﻓ ــﻼم
اﻟﻬﻮﻟﻴﻮد ،ﻓﻬﺬا ﻳﺪﻳﻨﻚ".
ووﺟﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
ﻗــﺎﺋــﻼ" :ﻧـﻌــﻢ اﻧ ــﻚ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟــﺬي
ﻗ ـﺒ ـﻠ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ــﺬا
ﻳﺤﺴﺐ ﻟــﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻟــﻢ ﻧــﺮ ﻣﻨﻚ اﻻ
ﺿﻌﻔﺎ ،وﻟــﻢ ﺗــﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ،وﺗﻨﺎﻗﺾ ردك
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻠﺖ وزﻋﺖ ﻗﺴﺎﺋﻢ زراﻋﻴﺔ
ﺛ ــﻢ ﻗ ـﻠــﺖ إن اﻷﻣـ ــﺮ ﺑ ـﻴــﺪ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻧ ـﻌ ـﻠ ــﻢ اﻧ ـ ــﻚ ﻣـﺴـﻜــﺖ
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺮة وﻫ ــﻲ
ﺟﻤﺮة ،وﺣﺮﻗﺖ ﺛﻮﺑﻚ وﻟــﻢ ﺗﻌﺪ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻣﺎ أن ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ أو
ﺗﺤﺮﻗﻚ ،اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ 350

ﻛﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﻼت" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﻤﺬﻳﻊ
ﻣـﺤـﻤــﺪ أﺑ ــﻮ ﻗــﺮﻳــﺐ ﻛـﻠـﻤـﺘــﻚ ﻋﻨﻪ
ووﻋ ــﺪﺗ ـﻨ ــﻲ ﻳ ـﻌ ــﻮد ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻣﻨﺬ
ﺷـﻬــﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ وﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮاب ،ﻫـ ـﻜ ــﺬا
ﺗﻌﺎﻗﺒﻮن اﻟﻨﺎس ام ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻛ ـﺘ ـﺒ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﺮض
ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ".
وﺧ ــﺎﻃ ــﺐ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي:
"اﻧ ــﺖ ﻟــﻢ ﺗ ــﺄت اﻟ ـﻴــﻮم اﻻ ﻣـﺘــﺄﻛــﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ،وأﻗـ ـ ــﻮل ﻟ ــﻚ ﺳـﺘــﺄﺗــﻲ
ﻳ ــﻮم اﻟـﻘـﻴــﺎﻣــﺔ ﻓ ــﺮدا وﻣ ــﺎ ﺗﻀﻌﻪ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮك ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﻠﻪ،
وأﺷﻬﺪ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻧﻚ
ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺟـ ـﻤ ــﺮة اذا ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﺤــﺮﻗــﻚ
اﻟ ـﻴــﻮم ﻓﺴﻴﻜﻮن ذﻟ ــﻚ ﻏ ــﺪا ،وإذا
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎرﻣﻲ ﻫﺬه
اﻟﺠﻤﺮة".

ﻃﺮح ﻓﺌﻮي
ﺛ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺳ ـﻌــﺪون
ﺣ ـﻤ ــﺎد ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺎ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب
ﻗــﺎﺋــﻼ" :ﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﻟـﻄــﺮح اﻟﻔﺌﻮي

ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ،وأﻧ ـ ـ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ 6
ﻧــﻮاب ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻃﻠﺐ
ﻃـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ﻫـ ــﺬا ﻟﻪ
أﻫ ـ ــﺪاف اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ" ،ﻣـﺘـﺴــﺎﺋــﻼ:
"ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻳ ـﻄ ــﺮح ﻣ ـﺤ ــﻮر اﻻوﻗ ـ ــﺎف
ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
ﻻ ﻳ ـﺸ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ــﻮزارة؟
وﻛﻴﻒ ﻋﻴﻦ  3آﻻف ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻓﻲ
اﻻوﻗ ــﺎف واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣــﺮﻛــﺰي ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻮان؟".
وأ ﻛ ــﺪ ﺣ ـﻤــﺎد أن "اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻔ ــﺎﺳ ــﻲ  3325ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻷوﻗـ ـ ـ ـ ــﺎف ،وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺪث أﺣـ ــﺪ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻟﺬي
ﻋﻴﻦ اﻳﻀﺎ ،وأﻧــﺎ أﺷﻜﺮ اﻟــﻮزراء
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﻣﺜﻞ
ﻗﺮوب ﻣﺤﺸﻮﻣﺔ أم أﺣﻤﺪ ،ﻧﻘﻮل
ﻣـﺤـﺸــﻮم ﻳــﺎﻟـﺠـﺒــﺮي واﻧ ــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺰ ﻳﺎﻟﺠﺒﺮي".
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ
أﻛ ــﺪوا اﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ،وﻫـ ـ ـ ــﺬا ﻏ ـﻴــﺮ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺢ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ـ ــﺎم ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ
ﻟﺠﺎن وأﺣﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ،

وأﻧﻬﻰ ﺧﺪﻣﺎت واﻓﺪ ﺗﻄﺎول ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻼ ﻧﺨﺘﺰل اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ،
ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻨ ــﺎ اﻧـ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺠ ــﺪد اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﻪ،
"وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،وﻧﺎﺧﺒﻮ
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻴﺠﺪدون اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ـ ــﻚ ﺗـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
رﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎض اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺆﻳـ ــﺪا
ﻟ ـﻄ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أن
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب ﺣ ــﻖ ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ،
واﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ أﺧ ـﻔ ــﻖ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻷﻣـ ـ ــﻮر ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ وﻓ ـﻨ ـﻴــﺎ وﺷ ــﺆون
اﻟﺘﻮﻇﻒ ،وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ
واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪﺳـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻲ أن
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت وﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻰ 81
ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ــﻢ ﻳـﺠــﺐ
ﻋـﻠــﻰ ﺗ ـﺠــﺎوز واﺿ ــﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ 14
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر" ،وأؤﻛ ـ ـ ــﺪ أن أي
ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺎول ﺷﺨﺼﻨﺔ

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« ٤ :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺪﻓﺎع« ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺑﻮاب اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﻮزارات
واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 ،2019/2020وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 3.4ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﺰﻳﺎدة  %11ﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﻠﻔﺔ وﻗــﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزراة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﺬي ﺷﻜﻞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺑـ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺑ ــﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى أﻛ ـﺒــﺮ  10ﺟ ـﻬــﺎت ﺗــﻢ ﺣـﺼــﺮﻫــﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺼﺪرت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﻗــﻮد
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪر ﻟ ــﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻨﺤﻮ  628ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻷدوﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻳﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ  391ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ آﻻت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺷ ــﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑـﻀــﺮورة
ارﺳ ــﺎل اﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟـ ــﻮزارة اﻟــﺪﻓــﺎع
ﺣ ـﻴــﺚ إﻟـ ــﻰ اﻵن ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﻦ  4ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎب اﻹﻋـ ــﺎﻧـ ــﺎت
وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮاﺗ ــﻪ اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ  631ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 ،%19ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﺼــﺪر وزارة اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺒــﺎب

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت«
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  385ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ %61
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﺒﺎب اﻹﻋﺎﻧﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ
 5.2ﻣـﻠـﻴــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺎت اﻟـﻤـﻠـﺤـﻘــﺔ واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ
واﻳ ــﺮاداﺗ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤــﻮل ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ
ﻋﻤﺎ أﻓــﺎدت ﺑﻪ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮف
ﻳﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪى اﻋﺪاد
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻮل واﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺪر ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺎب  957ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺰﻳﺎدة %22
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 120ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ  818ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻣﺴﺎﻋﺪات

ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺘﻴﺒﺔ

ﻗــﺎل ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد ان ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺘﻴﺒﺔ اﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺸﺎﻳﻊ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺘﺒﺎن.

 ٤٠٠ﻣﻮﻇﻒ

ذﻛــﺮ رﻳ ــﺎض اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ان وزارة اﻻﻋ ــﻼم أﻋ ــﺎدت ﻗـﺒــﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ،وﻛﺎن ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ان ﻳﻌﺎد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺗﻢ اﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ،ﻓﺘﻢ اﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد  400ﻣﻮﻇﻒ.

اﻟﻮزراء ﺳﻮاﺳﻴﺔ

أﻛﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻮزراء،
ﺳﻮاء رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء او ﻧﻮاﺑﻪ او اﺣﺪ اﻟﻮزراء.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أم أﺣﻤﺪ

ﻗﺎل ﻋــﻮدة اﻟﺮوﻳﻌﻲ ان ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻮاب ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻟﻔﺌﺎت
وﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎت وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ام اﺣ ـﻤ ــﺪ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ ان ﻳـﺠـﻌــﻞ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ ﻣﺴﺎره ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻔﻚ وﺗﺮﻛﻴﺐ،
ﻻن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻧﻔﺼﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﺗﻮﺻﻴﺎت واﺟﺪ

ﺑﻌﺪ ان ﺟﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،ﺗﻼ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،اﻻ ان ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب رﻓﻀﻮا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺤﺠﺠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﻮﺻﻴﺎت واﺟﺪ".

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﺰواج ودﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .وﺗﺼﺪرت ﻛﻞ ﻣﻦ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ووزارة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ.
وأﻛﺪ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺿﻔﺎء
ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻀﺨﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ
ﻟﺪى وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺼﻌﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎب ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗﺤﻮﻳﻼت
أﺧﺮى واﻟﻤﻘﺪر ﻟﻪ  1.2ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ داﺧ ــﻞ وﺧـ ــﺎرج اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ  509ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣــﺎ ﺗــﻢ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻣــﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑ ــﻮزارة
اﻟﻌﺪل ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪر ﺑـ  275ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
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ً
 ٣٤ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ  ١٢واﻣﺘﻨﺎع اﺛﻨﻴﻦ
َ
َ
• اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺣﻤﺎد واﻟﺮوﻳﻌﻲ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ

اﻟﻐﺎﻧﻢ وﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﻓ ـﻬــﺬا ﺿﻌﻒ

ﺑﻪ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻮر اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي
أﺣــﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻋــﻼم أوﻗــﻒ ﻋﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﻼ ﺳ ـﺒــﺐ وﻫـ ــﻮ ﺧ ــﺎرج
داﺋﺮﺗﻲ ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﺨﺼﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ اﻻﻳ ـﻘــﺎف اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻤﺤﻤﺪ
أﺑ ــﻮﻗ ــﺮﻳ ــﺺ وﻋ ـﺒ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي
ﻇﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﺗﻰ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﺑﺸﺨﺺ وﺿـﻌــﻪ ﻓﻮﻗﻪ
وﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺪاﺋﺮﺗﻲ".

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ أن ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻟ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـﺒــﺚ
وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ واﻟﺬي
ﻳـﺘـﺤـﺠــﺞ ان اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻻﻣ ـﻴــﺮي
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮزع اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻗ ــﻮل ﻛ ــﺎن ﻳـﻔـﺘــﺮض ﻋـﻠـﻴــﻪ وﻗــﻒ
ﻫ ــﺬا اﻻﻣ ــﺮ او ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ
واي ﺷ ـﺨــﺺ ﺳ ـﻨــﻲ او ﺷﻴﻌﻲ
ﺳ ـﻴ ـﺤ ــﺎﺳ ــﺐ اذا اﺧـ ـﻔ ــﻖ واﻗ ـ ــﻮل
ﻟﻠﺠﺒﺮي ﺑﺮﻗﺒﺘﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن "وزارة اﻻﻋﻼم
ﻗ ـﺒــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ اﻋـ ـﻴ ــﺪوا ﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻨﺪ

اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ،وﻛﺎن ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ان ﻳﻌﺎد
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ،وﺗﻢ إﻧﻬﺎء
ﻋﻘﻮد  400ﻣــﻮﻇــﻒ ،وﻳــﻮﺟــﺪ أخ
ﻷﺣﺪ اﻟﻨﻮاب ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ،
وﻫﺬا ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ،وﻳﻮﺟﺪ
اﺷﺨﺎص ﻳﺒﺼﻤﻮن ﻳﻮم وآﺧﺮ،
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺒﺼﻢ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺮة
ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ".
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،وﻳﺴﻨﺪون
اﻟـﻌـﻘــﻮد ﻟـﻬــﻢ ﻓــﻲ أﻛـﺒــﺮ ﺗـﻌــﺎرض
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺼــﺎرﺧــﺔ،
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻻﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰام ﺑـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒ ـ ــﺎب ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﻮي ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  89ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ 9" :ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﺣﺴﺎب
اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﺻ ــﺎرﺧ ــﺔ،
وﻳـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺗـ ــﻼﻋـ ــﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺮﻋ ــﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﺒﻴﺮ
وﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
وﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪم ،واذا
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﻓـﻬـﻨــﺎك
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاﺑـ ــﺎت ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة ﻗ ــﺎدﻣ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﺒــﺮي" ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ

ﺷﺨﺺ ﻓــﻮق اﻟـﻤـﺴــﺎء ﻟــﺔ ،ﺳــﻮاء
ﻛ ـ ــﺎن رﺋـ ـﻴ ــﺲ وزراء أو وزﻳـ ـ ــﺮا،
وأﻃ ـﻠــﺐ أﻻ ﺗـﺘـﺤــﻮل اﻷﻣ ــﻮر إﻟــﻰ
ﺷﺨﺼﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺣﻖ
ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺋﺐ.

ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻣﻮر
وﻛــﺎن آﺧــﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ أﻣﻴﻦ
ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻮدة اﻟﺮوﻳﻌﻲ،
اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺎ ﻟﻄﻠﺐ
ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ إن اﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻖ واﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮر ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻛ ــﺎن
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺎﻗ ــﺎت ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ،
وأﻗ ـ ـ ـ ــﺪر اﻟ ـ ـ ـ ــﺪﻻل ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺬاره
وﺷـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺆال ﻫ ــﻞ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻳﺮﻗﻰ اﻟﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻌﺪ اﺟــﺎﺑــﺎت واﺿـﺤــﺔ وﺷﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور.
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻻ ﻳـﺠــﺐ اﻟــﺪﺧــﻮل
ﻓــﻲ اﻻ ﻣ ــﻮر اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب،
وﻛ ــﺄن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺑﻬﺎ اﻻ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ،وأﻗ ـ ــﻮل ﻟـﻠـﻨــﻮاب
أﻧ ـﺘــﻢ أﻣـ ــﺎم ﺗـﺤـﻜـﻴــﻢ ﻟﻀﻤﺎﺋﺮﻛﻢ
وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ

»ﺣﺒﺔ ﺧﺸﻢ« ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﺒﺮي
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ وﻗ ـﺒــﻞ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي وﻣ ـﻨ ــﺬ 2005
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وﻗﺎم اﻟﺠﺒﺮي
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ".
وا ﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮد" :ان ﺣـ ـﺠ ــﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﻓــﻲ
اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب ﻻ ﻳــﺮﻗــﻰ اﻟــﻰ ﻃﺮح
اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ،وﻛـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت ﺻ ــﺎﺣ ـﺒ ـﻜ ــﻢ
وﻣـ ـﺤـ ـﺸ ــﻮﻣ ــﺔ أم أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ أﻣ ـ ــﻮر
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗـﻜــﻮن ،وﻫ ــﺬا اﻧـﺤــﺮاف
واﻧ ـﺸ ـﻘــﺎق وﺗ ـﻤــﺰق وﻓ ــﺮز ،وﻫــﺬا
ﻣ ـ ــﺎ ﻻ ﻧـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎه أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزﻳﺮ
وﻗﺘﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ،وأرﺑﺄ
ﺑﻨﻮاب اﻻﻣﺔ اﻻﻧﺠﺮاف اﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،ووﺻﻮﻟﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻘﺼﻠﺔ أﻣﺮ ﺧﺎﻃﺊ".
وﻃ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﺗـﺤـﻜـﻴــﻢ
ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ،وان ﻳﻀﻌﻮا ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻮق
ﻛـ ــﻞ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ،وﻳـ ـﺠ ــﺐ ان ﻳـﻘــﻒ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮح اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻲ واﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼ ــﺮي،
واﺷ ـ ـﻜـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛـﻘـﺘـﻬــﻢ
ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي وﺳﻨﺒﺎرك ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
وﺻــﻮت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻻﻋﻼم ،وﻧﺒﻪ
اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـﻘــﻂ

ﻟﻠﻨﻮاب ﻻ اﻟﻮزراء ،وﺣﺘﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﺟ ـ ــﺪد ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺣﻀﻮر  48ﻧﺎﺋﺒﺎ ،وﻣﻮاﻓﻘﺔ ،12
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ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺎ ،واﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع ﻧــﺎﺋـﺒـﻴــﻦ ،ﻫﻤﺎ
ﺷ ـﻌ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﺰري وﺣـ ـﻤ ــﺪان
اﻟﻌﺎزﻣﻲ.
ﺛﻢ ﺗﻼ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ ﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ،وأﺟﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ور ﻓــﻊ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ.
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اﻟﺮوﻳﻌﻲ :وزﻳﺮ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ وآﺧﺮ ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ ﺳﺠﺎل »اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ« ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ واﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻫﻞ ﺻﻠﻰ اﻟﺪﻻل »اﺳﺘﺨﺎرة«؟

اﻟﺮوﻳﻌﻲ واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻗﺎل أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻮدة
اﻟﺮوﻳﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻣﻌﺎرﺿﺎ
ﻟـﻄـﻠــﺐ ﻃـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ" ،ﺗـﺤــﻮﻟــﺖ
اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ وآﺧﺮ ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ".
وﺷﺪد اﻟﺮوﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺻ ـﻄ ـﻔ ــﺎف اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ،وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻚ وﺗﺮﻛﻴﺐ،

ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﻔﺼﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ً
أﻋـﻠــﻦ اﻟــﺮوﻳ ـﻌــﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،أﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن
ﺑ ـﺸــﺄن اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة،
وﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻬﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ،
واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن .٤٧/٢٠٠٥

اﻟﻔﻀﻞ :ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﻮ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻦ
ﻃﻴﻒ واﺣﺪ وﻫﺬا »ﻳﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺪاﻫﻴﺔ«

اﻟﻔﻀﻞ وﻋﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ

أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻻﻋ ـ ــﻼم وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي وﻗ ــﻮﻓ ــﻪ ﻣ ـﻌــﻪ وﺗ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺻ ــﻮﻧ ــﺎ ﻟ ـﻠــﻮﺣــﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
أ ﻣــﺲ :ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺠﻮاب وز ﻳــﺮ اﻹ ﻋــﻼم ﻧﺤﻦ ﺟﻠﺴﻨﺎ
ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﻓﻲ
ﻣ ـﺤــﺎور اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ،وﻣ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ ﻟﻴﺲ
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ،وﻳ ـﺤــﺎﺳــﺐ إن ﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺎﻟــﺞ ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎء ﻓ ـﻴــﻪ ،أﻣــﺎ
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻮر اﻻ ﻋــﻼم ﻓﺒﺎب اﻟﺘﻨﻔﻴﻊ وا ﺳــﻊ وﺻﻌﺐ
ان ﻧﺤﻤﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ.
وأﺿﺎف اﻟﻔﻀﻞ :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪم  17اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ
و 28ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ و ﻫـﻨــﺎك ﺗـﻘــﺎر ﻳــﺮ ﻓــﻲ ا ﻟـﻠـﺠــﺎن ﻋــﺪد ﻫــﺎ 1520
واﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ أﻣ ـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ،وﻣ ــﺎ ﺳـﻤـﻌـﻨــﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺤﺮﻳﺎت ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻼ
وﻟﻴﺲ وﺿﻊ ﻣﻘﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻈﺮوف ﺷﺎء ت
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﻃﻴﻒ واﺣﺪ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﺸﻜﻞ "ﻳﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺪاﻫﻴﺔ".
و ﺗــﺎ ﺑــﻊ :ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻧﻨﺎ ﺗـﺠــﺎوز ﻧــﺎ ﻣــﻮ ﺿــﻮع ﺣﻀﺮ
و ﺑــﺪو ،ووز ﻳــﺮ اﻻ ﻋــﻼم ﺣﻀﺮي ﺑــﺪوي ﻣﺨﺘﻠﻂ ،وا ﻟــﻮز ﻳــﺮ
ﺟ ـﻠــﺲ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب وﻣ ــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
وﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،وﻫﺬا ﻟﺪي أﻫﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻋﻠﻦ وﻗﻮﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي.

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ

ﺣﺮص اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ
دﺣــﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺿﺮب ﻋﺪة أﻣﺜﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
أﻧﻪ واﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ وﻗﻔﺎ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺪ
اﻟﺼﺒﻴﺢ ،واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎدل اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
وﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎﻟــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺎ ﺣــﺪﻳـﺜــﻪ
ﻟـﻤــﻦ ﺻـ ــﻮروا اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﺑــﺎﻟـﻌـﻨـﺼــﺮي" :اﻟ ـﻴــﻮم
ارﺑ ــﺄ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻛــﻲ ﺗـﻨـﻘــﺬوا ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﺗﻄﺮﺣﻮن
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻄــﺮح وﺗ ــﺄﺧ ــﺬوا اﻟـﻤـﻨـﺤــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺌــﻮي" ،وﻫﻨﺎ
ﻗﺎﻃﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑــﺪون ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن
ﻣﺤﺬرا اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻻ ﺗﻔﺠﺮوﻫﺎ ،ورد اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ" :ﻣﺎ
راح ﻧﻔﺠﺮﻫﺎ ،وﻛــﻞ اﻻﺣـﺘــﺮام وﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ".

 ...واﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﺮد

ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،وﺟﻪ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳـﻌــﺪون ﺣـﻤــﺎد ،ﻓــﻲ ﺟﺰء
ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺪﻻل ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﻦ ﻗﺎل ﺳﺄﺳﺘﺨﻴﺮ
ﻗـﺒــﻞ ﻃ ــﺮح اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑـﻬـﻨــﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ
أﻗﻮل ﻟﻪ ﻫﻞ اﺳﺘﺨﺮت ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻚ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي؟".
ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ أﺷـ ـ ــﺎد ﺑ ـﻤــﻮﻗ ـﻔــﻪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
اﻋﺘﺬر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣـﻐـﻠــﻮﻃــﺔ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ،ﺑﻌﻜﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث
ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ،وﻗﺎل ﻫﻮ ﻋﺘﻴﺒﻲ وأﻧﺎ
اﻗﻮل ﻟﻪ "اﻟﻌﺘﺒﺎن ﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﺎن
ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺪﻣﺨﻲ ان ﻳﺤﺪد".

ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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 :ﺿﻐﻂ ﺟﺪول
»ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﻟـ
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ

ً
 ١١ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻳﻮم
اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻟـ »ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ«

•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻗـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺔ
واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ إن ﺗﺮاﻛﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﺣﺼﺮﻫﺎ
ﻓ ــﻲ أﻳـ ــﺎم ﻣـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﺳـﻠـﺒــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرات
اﻻﺧﺮى ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﺘﺎج
اﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ،
وﻧﺠﺪ أن اﻗﺎﻣﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻔﺘﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﺗﺠﺪي ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺼ ــﺮ اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات ﺧـ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة
اﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ،وﻫـﻨــﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮات ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺗﻔﻮق اﻟـ  ٥ﻣﻮاد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ،
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺤﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ،
ﻟﺘﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ او "اﻟـﺒــﺮﻳــﻚ" ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺣـﺼــﺮ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫ ــﻲ ﺷﻬﺮ
ﺣ ـﺘــﻰ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ وﻓ ـﺘ ــﺮة راﺣـ ــﺔ اﻛ ـﺒــﺮ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ان ﺗﺤﺼﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧـﻈــﺮا ﻟﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣــﻊ ﻓـﺘــﺮة اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ
اﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﻛﻤﺎ ان ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﻣﺘﺪادات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺪ
ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻮل ﻣﺪة
ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر.
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻻﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
وذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل إن ﺻـ ــﺎدف اﻻﻣـ ــﺮ اﺧـﺘـﺒــﺎرﻳــﻦ

ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺎذ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﺑــﺎﻻﺗ ـﻔــﺎق ﻣ ــﻊ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر ،وﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻧﻈﺮا
ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ
ﻻ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ﻋــﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ" :وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﺘﺮاﻛﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺘﺮة ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻊ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺎول ﻧﺸﻄﺎء
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ان ﻫﻨﺎك
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ ﻋﻤﺎدة أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،اﻻ ان ﺷﻜﺎواﻫﻢ ذﻫﺒﺖ ﺳﺪى".

ﻣﺤﺎﺿﺮة »ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺸﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ" ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﻣﻜﻴﺔ
ً
اﻟﻌﻨﺰي ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ  11ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ  3أو  4ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ،وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻠﺼﻖ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺴﻢ "ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺼﻖ" ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول د .راﺋــﺪ ﺑﻮرﺳﻠﻲ وﺣـﻀــﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﺄﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول وﻣﻨﺴﻖ ﻣﻘﺮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺒﺘﺮول د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﺪ ،وأﺣﺪ ﻣﺸﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
د .أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﺮ ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻌﻨﺰي ،إن اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ
ﻋــﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﻗـﺴــﺎم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ وﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ .ﻓﻲ اﻹﻃﺎر ،أﺷﺎد د .ﺑﻮرﺳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻘﺪ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮول ،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ
ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ وﺗﻤﻴﺰﻫﺎ وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻷﻓﻜﺎر.

»ﻋﻠﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ »«TEDxAUK
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺮض ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ :اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وراء اﻟﺘﻘﺸﻒ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ زﻳﺪ :اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺠﻤﻊ روح اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣـﺤــﺎﺿــﺮة "ﺗـﻐـﻴــﺮات ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"
اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﺑـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻃـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪودة ﻣــﺎﺟــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺈﺷـ ــﺮاف
ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ،وﺣـﻀــﻮر ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻃــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻘﺴﻢ
د .أرزو ﺣﺮاف ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ.
وأﻟﻘﺖ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌـﻘـﺒـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت
دوﻟﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﻗ ــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ" :إن اﻟﻌﻤﻞ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ ﻇ ـ ــﺮوف اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺻـﻌـﺒــﺔ
وإﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗ ـﻘ ـﺸ ــﻒ ﻧ ـﺘ ـﺠ ــﺖ ﻣــﻦ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض أﺳ ـﻌ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻳﻤﺜﻞ
ﻓــﺮﺻــﺔ راﺋـﻌــﺔ ﻟﺘﺤﺪي اﻟﺸﺮﻛــﺎت
ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬــﺎ وا ﺧـﺘـﺒــﺎر ﻗﺪراﺗﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ".
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة
ﺿـﻤــﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫــﺬا اﻟﻘﺴﻢ،
وﺑ ـ ــﺎﻷﺧ ـ ــﺺ ﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎرزة ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻣﻲ أﻳﻤﺰ-
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟـﻜـﻨــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻏ ـﻴــﺮه ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮات

واﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وذﻛــﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ" ،ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎﻗﻬﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻛﻴﻒ
ﻳــﺆﺛــﺮ اﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟ ــﺪول ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺑ ــﺄﺳـ ـﻠ ــﻮب ﻳ ـﺘ ـﻤــﺎﺷــﻰ
ﻣــﻊ ﺗ ـﻄــﻮر ﻫ ــﺬا اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد .ﻓﺘﻠﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺿــﺮات ﺗـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪات
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎت ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات،

ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺒﻨﻴﺎ
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺲ ﺻـﺤـﻴـﺤــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻻﻗﺘﺼﺎد".
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ ﺗﺴﻌﻰ
داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻬﺪف إﺛﺮاء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪى
اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻻﺣ ـﺘ ـﻜــﺎك
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮات ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎرب
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ.

ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻠﻮم واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ) (RISEﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ
 ،TEDxAUKاﻟﺬي ُﻳﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻌﺮض
ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ واﻹﻟﻬﺎم واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻗـ ــﺪ أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان
ً
"اﻟ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎل واﻟ ـ َ
ـﺮﺣ ــﺎﻟ ــﺔ" ،ﻣـﻠـﻘـﻴــﺎ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺜــﺎﺑــﺮة وﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ.
وأﺷ ــﺎر ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ  RISEورﺋـﻴــﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
 TEDxAUKد .أ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ز ﻳ ـ ــﺪ إ ﻟ ـ ــﻰ أن " ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت
اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ أﻟﻬﻤﺖ وﺣـﻔــﺰت اﻟـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺧﻮض رﺣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺑﺬل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء واﻹﺑـ ـ ــﺪاع وﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
رﺣــﻼت اﻷﺟ ــﺪاد اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ
ﺻﻴﺪ اﻟﻠﺆﻟﺆ ،وﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻣﺴﺘﺮﺷﺪة ﺑﺄﺿﻮاء ﻧﺠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﺗﺎﺑﻊ" :أﻗﻤﻨﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ  TEDxAUKﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻣ ــﻦ ﻳـﺤـﻤـﻠــﻮن روح اﻟ ـ َ
ـﺮﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ
إﻟ ــﻰ رؤﻳـ ــﺔ ﺛ ـﻤ ــﺮات ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﻢ وﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎﺗـﻬــﻢ
وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ .ﻟﻘﺪ ﱠ
ﺳﺮﻧﺎ أن ﻧﺮى ﻋﺪد اﻟﺤﻀﻮر
وﻗ ــﺪ ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ ﻋــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻧﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت أﻛﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﺿ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ رﺣﺎﻟﺔ وﻋﻠﻤﺎء وﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
وأﺻـ ـﺤ ــﺎب ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻋﻦ
ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻗﺼﺼﻬﻢ اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﺣﻮل
اﻟﺒﻘﺎء ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ،واﻛﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض" .ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻤﺮ ﻧﻮر،
وﻫﻮ رﻳﺎﺿﻲ اﺣﺘﺮف ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﺮﻳﺎﺛﻠﻮن،
ﻋ ــﻦ رﺣ ـﻠ ـﺘ ــﻪ ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ أول ﻻﻋ ــﺐ ﺗــﺮﻳــﺎﺛ ـﻠــﻮن
أوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
أﻣ ــﺎ ﻣ ـﻴـﻠــﻮدي ﻣـﻴـﺘـﺸــﻞ ،وﻫ ــﻲ ﺿــﺎﺑـﻄــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،وﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻓــﺮع
 Lean Inﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ أﻋﺎدت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم
"اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن وﻳﻠﺘﻔﻮن ﺣﻮل
اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮك.

وﺗ ـﻨــﺎول ﺟﻴﻒ ﻧــﻮﻳــﻞ ،اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﻌﻬﺪ دﻳﺰﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻓﻜﺮة وﺿﻊ
أﻫﺪاف ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﺗﺮﻫﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻪ.
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗـﻜـﻠــﻢ ﻋ ـﻤــﺮ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ ،وﻫ ــﻮ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻄﻮر ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻋﻦ إﻧﺠﺎز أﻓﻜﺎر ﺧﻼﻗﺔ.
وﻋـ ـ ﱠـﺒـ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ،ﻣ ــﺆﺳ ــﺲ Husaak
 ،Adventuresﻋ ـ ــﻦ ﺷـ ـﻐـ ـﻔ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺎ ﻣ ــﺮة
واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ،وإﻳﺠﺎد ﺻﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
واﻷﺷﺨﺎص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
وﻗــﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻫﻴﻠﻴﻦ وودوارد ،اﻟﻤﺆﺳﺲ
اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻤﺪارس إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻧﻴﺒﺎل ،إﻟﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ،ﻛﻘﻮة داﻓـﻌــﺔ وراء ﻫﺪﻓﻬﺎ،
ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻧﻴﺒﺎل.
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وﻛﻴﻞ »اﻟﺤﺮس« ﻳﺜﻤﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ »اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ«

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ »اﻟﺪﻓﺎع«

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح وﻗﻴﺎدات »اﻟﺪﻓﺎع«
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻷول
ﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،ﻓــﻲ ﻗـﺼــﺮ اﻟﺴﻴﻒ
أﻣﺲ ،اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ
وﻣــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺣـﻠــﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك .

وﺗـﻤـﻨــﻰ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﻋ ــﺰ وﺟـ ــﻞ أن ﻳﻌﻴﺪ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻦ
واﻷﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮ
أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ وﻟﻲ

اﻟﻌﻬﺪ وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء.
ﺣـﻀــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل رﺋـﻴــﺲ
اﻷرﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﺶ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ،
ووﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮر ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻷرﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ

ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاف ،وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي واﻟــﻮﻛــﻼء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ.

ﻗﺎم وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،
ﻳـ ــﺮاﻓ ـ ـﻘـ ــﻪ وﻓ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ،ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﻟﻤﻌﻬﺪ ا ﻟـﺘـﻤــﺮ ﻳــﺾ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟ ـﻬــﻢ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻃﺎرق
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺮي ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر واﺋﻞ ﺣﻤﺎدة.
وﺗﻔﻘﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺴﻌﻒ
ﻃـ ـ ـ ــﻮارئ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ" ﻓـ ــﻲ ﻣـﻌـﻬــﺪ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ ،ووﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﻢ إﻟ ــﻰ
ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ أﻗـ ـﺼ ــﻰ
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ

»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« :إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻬﺪي :اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »اﻟﺨﺎص«
ﻗﺎل ﻣﻬﺪي إن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ً
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﻹﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ.

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي ،أن اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻓ ــﻲ ﻃ ــﻮر إﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
 ،2025/2020ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﺧـ ــﻼل اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻧـﻈـﻤـﺘـﻬــﺎ أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﺣ ــﻮل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
إدارة اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻟﻔﺖ ﻣﻬﺪي اﻟــﻰ أن آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،إﻧﻤﺎ ﺟﺰء
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻨــﺎء اﻟ ـﻘــﺪرات اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وإﻗ ــﺮار
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻵن ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ

ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟـﻬــﺎ ،اﻧﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
ﻗﺒﻞ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ دورﻫ ــﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻢ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻋـ ــﺪة ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎءات ﻣــﻊ
أﻃ ـ ــﺮاف أﺧ ـ ــﺮى ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻫــﻢ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻬﺪف اﺷﺮاك ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
وأﻛﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎء ات ﻋﻠﻰ
ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ اﻟـﺘـﺤــﻮل ﻣــﻦ دور اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ً
ﺳﻔﺎرة أذرﺑﻴﺠﺎن :ﺑﻼدﻧﺎ راﺋﺪة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
وﺷﺮﻳﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  ٩٦ﻟﻤﻮﻟﺪ ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ

ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ

أﻛــﺪت ﺳﻔﺎرة أذرﺑﻴﺠﺎن ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷذرﻳــﺔ
اﻟﻴﻮم ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ رؤﻳــﺔ وإرث
اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺣﻴﺪر
ﻋﻠﻴﻴﻒ وﺗ ـﺤــﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
إﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻴ ــﻒ» ،ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﺪ ﻳ ـﻨ ـﻤــﻮ
ﺑــﺪﻳـﻨــﺎﻣـﻴـﻜـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﻣ ـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أن »اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﻴﻒ ،وﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺒﻼد وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ،ﺣ ــﻮﻟ ــﺖ
أذرﺑﻴﺠﺎن إﻟــﻰ دوﻟــﺔ راﺋــﺪة ﻋﻠﻰ

اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺷﺮﻳﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـ ــ 96ﻟﻤﻮﻟﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻵذري ﺣـﻴــﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ،
إن أذرﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ﺗ ـﻠ ـﻌــﺐ
دورا ﻣـﺤــﻮرﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﺳ ــﻢ ﺛ ـﻤ ــﺎر
ازدﻫ ــﺎرﻫ ــﺎ وﺛــﺮواﺗ ـﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺑـﻠــﺪان
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن »ﺣ ـ ـﻴـ ــﺪر
ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻴ ــﻒ وﻟ ـ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ــﻲ  10ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ
 ،1923ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺧﻴﺘﺸﻴﻔﺎن
ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن ،وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ
اﻟــﺮﺟــﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ إﻧـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎرز
ورﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮي وﻣﺆﺳﺲ
أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺮس
ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ«.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم،
ا ﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي أوﻻه ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪر ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻒ
ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻼده ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﻬـﻴــﺎر
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ
ﻋــﺎم  1991ﺣــﺮص ﺑــﺎﻧــﻲ ﻧﻬﻀﺔ
أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮب وأوروﺑﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،واﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺳﻴﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻫﻮﻳﺔ واﻧﺘﻤﺎء ﺑﻠﺪه إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻠـﺘــﺰم ﺑـﻬــﺎ أذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ
إﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﻴﻒ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن اﻟ ــﺰﻋ ـﻴ ــﻢ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺑـﻨــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ
أذرﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺎن واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
واﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ــﻲ وﺗ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺎت.
وأﻛ ـ ــﺪت أن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﺣ ـﻴ ــﺪر ﻋـﻠـﻴـﻴــﻒ ﻛ ــﺎن ﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ
وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻣﻦ
زاوﻳﺘﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
واﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
أذرﺑﻴﺠﺎن واﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﺗـﻌـﻤـﻴــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﻣ ــﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب اﻟـﻤـﻨـﻀـﻤــﺔ
إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
وﺷ ـ ـ ــﺪدت اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﺎرة ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
ﻛ ــﻞ اﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ﻓ ــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ،وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺣــﻞ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ زﻋـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻷذري
ﺣـﻴــﺪر ﻋﻠﻴﻴﻒ ،ﻓﺒﻔﻀﻞ إرادﺗ ــﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻪ وﺻﻼﺑﺘﻪ
وﻃ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﻪ وﺣـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻌـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ
ﻟ ـ ـﺒـ ــﻼده وﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﻪ ،ﺗـ ـﺴ ــﻮد اﻵن
رﺑ ــﻮع أذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم.

٩

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺐ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وآﻟﻴﺎت ﻓﺮز اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎور
وآﻟﻴﺎت وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وذﻛ ــﺮ ﻣـﻬــﺪي أن ﻫـﻨــﺎك اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﻐﺬاء
اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ،ﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ واﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣــﻊ اﻷﻃـ ــﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ
واﻟـﺸــﺮﻛــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ أن
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ
ً
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﻼ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻛﻴﺰة
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺧﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
واﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮص ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء
ﺑﻤﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺻﻘﻞ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ،
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا إﺿﺎﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺎدر
اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺛ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟـ ــﺮﻓـ ــﺎﻋـ ــﻲ ﺟ ـﻬ ــﻮد
ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ
أواﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎون ﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ و"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ".

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻼع
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ ،اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻄــﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ 18519ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ  8ﺿﻮاح ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎزه اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻰ  33.36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  68.31ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎزه اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻰ
 1.83ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس .%2.97
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« م .ﺑﺪر
اﻟــﻮﻗـﻴــﺎن ﻹﻋ ــﻼن إﺟـ ــﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗـﺠــﺎه ﺗﺄﺧﺮ

اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎول اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ،وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮاﻋﻴﺪ أذوﻧﺎت اﻟﺒﻨﺎء.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗــﺪ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول ذاﺗــﻪ دون ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﻊ
وﺿــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﺪ ،وﻓﻖ ﺧﻄﻂ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ أذوﻧﺎت
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع.
وﻛـﺸــﻒ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺸـﻬــﺮي ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ
أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺣـﺼـﻠــﺖ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أن ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻷول ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
وﺷـﺒـﻜــﺎت ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗـﺤــﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ  -اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ إﻟﻰ  64.87ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
 56.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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أيها ّ
المزورون :هل
تباركون بالشهر الفضيل؟

خليل علي حيدر

قبل أن يغادرنا آخر «الوفدين»!
مـنــذ فـتــرة والـحـمـلــة مستمرة لــ"تـطـهـيــر" جهاز
الــدولــة واإلدارات وال ـخــدمــات مــن الموظفين غير
الكويتيين أو "الوافدين" ،ويعلم الجميع أن المشكلة
فــي الـبــاد واإلدارة الحكومية والـخــدمــات ليست
"الوافدين" بل "الفاسدين"!
أنهت الدولة كما أعلنت الصحف قبل أيام (القبس
ً
" )2019 /5 /3خدمات  5650وافدا" ،حيث "تم إحالل
كويتيين مكانهم خالل العامين الماضي والحالي".
من جانب آخــر قالت الصحيفة إن عضو لجنة
تنمية ال ـمــوارد البشرية السيد محمد ال ــدالل ،قد
أكد أن الحكومة "لم تقدم للجنة أي تصور واضح،
أو خطة استراتيجية متوسطة أو طويلة األ جــل
لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص".
ً
وأع ـل ــن "الـ ـ ــدالل" أن الـلـجـنــة سـتــرفــع ت ـقــريــرا تبلغ
فيه مجلس األمــة" ،بغياب الخطة الحكومية وما
سيترتب على ذلك من تفاقم لمشكلة البطالة".
مــن مـنــا يستطيع الـبــرهـنــة عـلــى أن الموظفين
والفنيين والقانونيين والمدرسين "الوافدين" سبب
فـســاد ومـشــاكــل اإلدارة الكويتية؟ ومــن يستطيع
إقناعنا أن الموظف الكويتي ،و"اإلدارة الكويتية
ال ـخ ــال ـص ــة" أف ـض ــل أداء وأح ـ ـ ــرص ع ـل ــى مـصــالــح
المراجعين فــي اإلدارات ،والـطــاب فــي الـمــدراس؟
هل هناك من يــدرس عملية التكويت واالستبدال
المتسرعة المرتجلة هذه ،ومن يتابع أداء الموظفين
الجدد ،أم أننا فرحون بعملية "التوطين" والتكويت
وطرد الوافدين ،وليكن بعد ذلك ما يكون؟
ه ــل لــدي ـنــا قـ ـن ــوات إداري ـ ـ ــة وتـعـلـيـمـيــة واق ـع ـيــة
ومتمكنة لتدريب شبابنا وتأهيلهم لمسؤولياتهم
اإلدارية والفنية والقانونية والعلمية وغيرها؟ وهل
نحن نوهم أنفسنا باالعتماد على الذات فيما نغرق
ربـمــا فــي الـمــزيــد مــن الـفـســاد والـفـلـتــان والتخبط،
والشهادات المضروبة والمزيفة؟
إلى أين سيقودنا هذا التكويت غير المدروس
والــذي يتسع تحت ضغوط سياسية واجتماعية
وبــرلـمــانـيــة وغ ـيــرهــا؟ إن كــانــت ه ــذه "ح ــال طلبة
الجامعة" ،التي هــي موضع شكوى كــل األســاتــذة
الجادين ،من ضعف في اللغتين العربية واإلنكليزية
والثقافة العامة ،وهذا مستوى األبحاث واألداء في
االمتحانات واإلهمال والغش ،وهذه قصص التهرب

نيك أسبنوال*

وليد عبدالله الغانم

مــن الـ ــدوام ل ــدى الموظفين والـتــاعــب بالحضور
والغياب والبصمات.
لـمــاذا ال يثق الكثير مــن الـمــديــريــن الكويتيين
ُ
بالموظف الكويتي؟ ولماذا تسند األعمال الجادة
المتعبة الدقيقة إلى "الوافد" كما يسمى في "ثقافة
الدولة الكويتية العميقة" ،ويتجنب االعتماد على
ً
الكويتي إال ن ــادرا؟! ولماذا نــرى الكثير من هؤالء
المديرين وكبار المسؤولين يشيدون بأداء "أبنائنا
وبـنــاتـنــا" للصحافة واإلعـ ــام ،فــي حين يشتكون
ُمـ ّـر الشكوى من إهمال هــذا الموظف وعــدم كفاء ة
ً
تلك الموظفة الكويتية عندما يتحدثون بعيدا عن
الصحافة والكاميرات؟
الموظف الكويتي ليس فصيلة نادرة ،ومشاكله
في األداء الوظيفي معروفة للجميع ،وال أحد يمتدح
كل موظف غير كويتي وال يطعن في أداء كل موظف
كويتي ،ولكننا بصراحة أمام مشكلة حقيقية في
إدارة الدولة وال ــوزارات ،ووسط خليط مخيف من
عــدم الـكـفــاء ة الـفــرديــة والتخبط اإلداري والفساد
الفردي والضياع الحكومي!
ال أح ــد مــن الـشـبــاب وال ـشــابــات مـمــن نــراهــم كل
يــوم يتحدث مثال عن طــرق جديدة لحل المشاكل
أو ضــرورة تطبيق التجربة الفالنية أو المحاولة
الـفــانـيــة أو اس ـت ـشــارة الـخـبـيــر ال ـفــانــي أو إث ــارة
القضية الفالنية ،الكل يتفنن في الحديث عن قصص
"الواسطة" ونفوذ فالن وفالن في تجاوز القوانين
والقفز على الموانع ،والكل يتحدث عن "عمة" فالنة،
و"خــالــة" األخ ــرى ،و"نـسـيــب" ف ــان ،وكـيــف تحققت
حلول أعقد مشاكل التعيين والترقية بعد مكالمة
أو إشارة منه أو منها!
لماذا ال يثق الكثيرون منا بإتقان هذه الفئة من
الموظفين الكويتيين لعملها ،وهم كثرة ،ويرون أن
أداء الموظف الوافد والموظفة غير الكويتية أفضل
وأدق وأســرع؟ من يحاسب الموظفين الكويتيين
الذين ال يردون على أي مكالمة في إدارتهم ،أو يقول
شيئا للموظفات اللواتي قلبن اإلدارات إلى مطاعم؟!
م ــن األسـ ـب ــاب األس ــاس ـي ــة أن غ ـيــر ال ـكــوي ـتــي أو
"الـ ــوافـ ــد" ال تـحـمـيــه إال م ــؤه ــات ــه وج ـ ــودة أدائـ ــه
ومثابرته وتركيزه على عمله ،في حين الموظف
ً
ال ـكــوي ـتــي ،رج ـ ــاال ون ـس ــاء ،ف ــي مــأمــن م ــن التقييم

والمحاسبة ،والثواب والعقاب ،ولهذا فهو أول من
يهمل واجـبــاتــه ،وأق ــل مــن يـبــذل أي جهد لتطوير
معلوماته ومـهــاراتــه وتــوسـيــع خـبــرتــه ،وآخ ــر من
يتعرض للمحاسبة الجادة التي قد تنتهي بخسران
الوظيفة.
بل حتى كبار المديرين والمسؤولين الكويتيين،
ممن يتسبب بعضهم في خسائر مليونية للدولة
ف ــي قـضــايــا ال ـم ـحــاكــم ،بـسـبــب اإله ـم ــال والـتـســرع
وال ـع ـن ــاد والـتـنـفـيــع وال ـف ـس ــاد وغ ـي ــر ذلـ ــك ،نــراهــم
يفلتون عادة من العقاب والمحاسبة ،وال تصيبهم
حـتــى ورق ــة "ل ـفــت ن ـظ ــر" ،إن ل ــم تـمـتــد إلـيـهــم ذراع
الواسطة والحسابات القبلية والطائفية والتوازنات
المختلفة ،فتزداد مكانتهم ومناصبهم رفعة!
ع ــدم إخ ـض ــاع ال ـمــوظــف ال ـكــوي ـتــي للمحاسبة
والمتابعة اإلدارية ،وغياب أي تقييم محايد ألدائه
هو في الواقع تكملة للتعليم الضعيف المحابي
الذي تلقاه هذا الموظف ،والنجاح اآللي المجامل
الذي تمتع به في الثانوية والجامعة ،حيث يخاف
المدرس من المدير ،والمدير من الوزارة ،والوزارة
من البرلمان ،والبرلمان من الجمهور ...وهكذا!
الكثير من هؤالء يساهم دون رؤية واضحة في
مشكلة "إجــاء الوافدين" في أسرع وقت ،في حين
يعرف في قــرارة نفسه ويــرى بعينيه أن المشكلة
ليست في هذا الموظف الوافد ،بل في األساس في
تضخم الجهاز الوظيفي وغياب المحاسبة وهيمنة
الــواسـطــة والـتـهــرب السياسي عــن طــريــق "القبول
اآللي" و"النجاح اآللي" و"التعيين اآللي" والمحاباة
التي ال حدود لها مع دفع رواتب دون عمل!
الموظف الكويتي المتردي األداء ضحية كذلك
ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة ف ــي م ــواس ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،حـيــث
يستميت األعضاء ومعهم بعض األطراف الحكومية
لتحقيق نتائج معينة ،وبعد ذ لــك أيضا لضمان
النجاح في الدورات القادمة.
وه ــو كــذلــك ضـحـيــة لـلـجـمـهــور الـمـجــامــل ال ــذي
يبحث مع اإلدارة الفاسدة أو المتخبطة عن كبش
فداء،
يعتبرونه مـســؤوال عــن ت ــردي أوض ــاع الكويت
ً
ً
وانتشار الفساد .وال أحد يلوم حقا ،لوما له حساب
وكـ ـت ــاب ،س ــوء اإلداء الــرس ـمــي وال ـت ــره ــل اإلداري

وارتـجــال الحلول ،وكــل عللنا التي أعيت الطبيب
المداويا.
نحن في الواقع نلحق الضرر الشديد بمصالحنا
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـنــا مـ ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن ،فـ ــا ن ـض ـغــط عـلــى
مــواطـنـيـنــا كــي يـتـحـمـلــوا مـســؤولـيـتـهــم وي ـطــوروا
ً
أنـفـسـهــم مـهـنـيــا ،وذل ــك بـمــا نــوفــر لـهــم مــن حماية
وتسهيل وانحياز ،فيتردى بذلك أداؤهــم ،ونعجل
في الوقت نفسه بطرد "الــوافــد" الــذي يتقن عمله،
ويستسلم للمحاسبة والتدقيق وتسهيل مراقبته
واتخاذ أي قرار يحدد وضعه الوظيفي بل مصيره
اإلداري.
ومــن الخطأ النظر إلــى الموظف غير الكويتي
بأنه غير مخلص أو غير أمين أو فاسد ،فالواقع أن
مصيره بيد اإلدارة الكويتية والمدير والوزير ،ولو
ً
صلح هؤالء جميعا لصلح الكويتي وغير الكويتي!
وكم من موظف وافد قضى على أمانته وإخالصه
وت ـفــان ـيــه ف ـس ــاد ال ـم ــوظ ــف وال ـم ــدي ــر وال ـم ـس ــؤول
الكويتي ...لألسف!
نحن ال نغري ذوي الخبرات والموظفين الجيدين
وبخاصة في القطاع الحكومي بالبقاء ،وحتى لو
بقي هــذا الموظف في الكويت فترة طويلة ،وكان
من أفضل الموظفين والمدرسين ،ولو كان بعض
هؤالء قد ساعدته الظروف على الهجرة إلى ألمانيا
أو الواليات المتحدة أو بريطانيا لكان اليوم يملك
ما يملك ،ويحمل أفضل جواز سفر ،ولكان أبناؤه
حائزين أفضل تعليم! أمــا هنا" ،بين قومه وأهــل
دي ـن ــه" ف ــا يـنـظــر إل ـيــه إال ك ــواف ــد ،عـلــى الـسـلـطــات
اإلداري ـ ــة اس ـت ـبــدالــه والـتـخـلــص م ـنــه ،عـلــى جـنــاح
السرعة مع أسرته!
تذكروا الشهادات المزورة من قبل كبار وصغار
الموظفين الكويتيين ،وتكدس طالب الماجستير
والدكتوراه لدراسة القانون في الجامعات الرديئة
والتخصصات غير المطلوبة ،وتــذكــروا أســاتــذة
ال ـجــام ـعــة الـكــويـتـيـيــن وال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي قـطــاعــات
الـنـفــط والـبـلــديــة وال ـبــريــد الـكــويـتــي ال ـتــي وصلت
شهرة رداءته وال جدواه إلى أصغر مكتب بريد في
البلدات األميركية!
ً
ال ــواف ــد رب ـمــا أس ـهــل حـمــل ُي ـق ــذف ب ــه خ ــارج ــا...
لحماية السفينة!

waleedalghanim.com
تفاقمت قصص التزوير و حــاال تــه وفنونه فــي البالد
ً
بالسنوات األخيرة ،فكلما ّ
شرعت مؤسسات الدولة دعما
ً
ً
مــاد يــا جــد يــدا ألي فئة تسابق ا لـمــزورون لالنضمام إلى
نادي المدعومين للحصول على الفرص والمال والدعم
بأي صورة كانت.
ـزور ال ـج ـن ـس ـيــة ،وف ـئ ــة ت ـ ـ ّ
ف ـئــة ت ـ ـ ّ
ـزور ال ـش ـه ــادة الـعـلـمـيــة
ّ
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ك ـ ــوادر وبـ ـ ــدالت ،وف ـئ ــة ت ـ ــزور لـلـحـصــول
على حـيــازة زرا عـيــة ،وأ خــرى تسعى إ لــى د عــم المعاقين،
ومجموعة تبحث عــن تفرغات ر يــا ضـيــة ،وجماعة تـ ّ
ـزو ر
لـلـحـصــول عـلــى تـقــاعــد ط ـبــي ،وه ـكــذا ال ن ـكــاد نـسـمــع عن
جهة حكومية جــد يــدة تـقــدم ا لـمــال وا لــد عــم للمستحقين
بشروط معينة إال وظهر معها فئة تقاتل للحصول على
هذا الدعم ،ولو كان بالتزوير والحرام وأكل مال الدولة
بالباطل.
ّ
المزو ر المفتري يا ترى
طالما تساء ل الناس عن هذا
هــل ي ـصــوم مـثــل الـصــائـمـيــن؟ ه ــذا ال ـم ـ ِّ
ـزور ال ــذي اشـتــرى
شهادته الجامعية أو الذي يأخذ دعم العمالة وهو نائم
ً
في بيته أو الذي تقاعد طبيا وهو معافى كالحصان ،أو
تحصل على دعم المعاقين وهو سليم صحيح ،وغيرهم
مـمــن ا نـغـمــس فــي ا ل ــزور ،يــا تــرى هــل يمتنعون فـعــا عن
ً
ً
الطعام والشراب سرا وجهرا ؟
ّ
يا ترى إذا حان وقت اإلفطار وأذن المؤذن فماذا يقول
هذا المزور؟ هل يقول "وعلى رزقك أفطرت"؟ فأي رزق هذا
ا لــذي أفطر عليه؟ هل هو رزق حالل أم رزق حــرام حصل
ّ
المزو ر للقيام
عليه بالغش والتدليس؟ يا ترى إذا ذهب
وا لـتــراو يــح ،بماذا ّ
يؤمن إذا قــال اإل مــام في دعائه "اللهم
اكفنا بحاللك عن حرامك"؟ فهل يقول "آمين" ،ويكذب على
ّ
المزور
نفسه ويرائي الناس؟ إذا جاء وقت السحور وأكل
تمراته فهل يتذكر الحديث الشريف "من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"؟
إ نـنــا ننصح كــل مــن و قــع فــي آ فــة ا لـتــزو يــر أن يالحقوا
أنفسهم في الدنيا فيصححوا كل خطاياهم ويستغلوا
الشهر الفضيل للتوبة والتحلل من آثامهم وإرجاع حقوق
ً
الدولة سريعا  ،وثقوا بالله العظيم أيها المزورون أنكم
مهما نجحتم في تزوير األوراق والبيانات والمستندات
ً
طول حياتكم فثمة أمرين ستعجزون أبدا عن تزويرهما،
تاريخ وفاتكم القريبة ،وسجل أعمالكم الدنيوية ،فأدركوا
أعماركم وأنقذوا أنفسكم.
والله الموفق.
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هل ّ
تتحول تايوان إلى ملجأ
للمنشقين المطلوبين في الصين؟
ّ
علقت حكومة تايوان ،التي تسير نحو انتخابات رئاسية
بــالـغــة األه ـم ـيــة الـسـنــة الـمـقـبـلــة ،وج ــوده ــا الـسـيــاســي على
ً
معارضتها القوية نفوذ الصين وتدخلها في البلد ،علما
أن معارضتها هذه تجلت بوضوح في مطلع هذه السنة مع
رفضها اقتراح القائد الصيني شي جين بينغ على تايوان
بإطار عمل "دولة واحدة ،ونظامين" ،ورغم ذلك تبنت تايوان
مقاربة حذرة بقبولها المنشقين وطالبي اللجوء المطلوبين
من الحكومة الصينية.
انتقل األسبوع الماضي بائع الكتب في هونغ كونغ الم
وينغ-كي إلى تايوان مخافة أن يسمح قانون الترحيل الجديد
بنقله إلــى الـصـيــن ،إذ اختفى الم وأرب ـعــة آخ ــرون مــن باعة
ً
الكتب فــي عــام  2015قبل أن يـعــاودوا الظهور مـجــددا على
ً
البر الرئيس بعد ثمانية أشهر ،والم ُيعتبر فارا في الصين.
ً
ذكرت صحيفة  ،South China Morning Postمستندة إلى
مصدر مقرب من الم ،أن عملية االنتقال هذه حظيت بمباركة
السلطات التايوانية ،وفي المقابل أعلن مجلس شؤون البر
الرئيس فــي تــايــوان ،الــذي يتولى المسائل السياسية عبر
المضيق ،أن هذه "زيارة" لمناقشة مسائل تجارية مع أصدقاء
ّ
وأكد أنهم سيسمحون لالم بالبقاء مدة شهر واحد.
بعد أيــام ،أعلن الطالب الصيني لي جياباو أنه سيطلب
ا لـلـجــوء السياسي بعدما انتقد شــي جين بينغ خــال بث
مـبــاشــر عـبــر "تــوي ـتــر" فــي مـ ــارس ،وت ـق ـ ّـدم ل ــي ،ال ــذي تنتهي
صــاح ـيــة تــأش ـيــرة دخ ــول ــه ف ــي ال ـثــانــي م ــن يــون ـيــو ،بطلب
للحصول على إقامة طويلة األمد لدى وكالة الهجرة الوطنية
في تايوان ،لكنه أشار إلى أنه غير واثق من أن طلبه ُ
سيقبل
بما أن تايوان ال تملك قوانين لجوء رسمية.
يدعم الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بقوة حقوق
ً
المضطهدين دينيا واألقليات اإلثنية في الصين ،بمن فيهم
األويغور المسلمون في منطقة سنجان الصينية التي تحظى
باستقالل ذاتي ،لكن هذا البلد قد يتردد بالترحيب عالنية
بالمنشقين الذين يعارضون الحكومة الصينية ألنه يخشى
انتقام الصين حيث يعيش ويعمل نحو مليون تايواني.
فهل ُيسمح لالم وينغ-كي ولي جياباو بالبقاء؟
ُ
ستعالج السلطات التايوانية ،التي تملك خبرة واسعة
في التعاطي مع أوضــاع مماثلة ،حالتي الم وينغ-كي ولي
جياباو بحذر شديد ،فخالل عهد الرئيسة تساي إنغ ون ،التي
تواجه في سعيها للفوز بوالية ثانية عام  2020تحديات من
الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني) ومن حزبها الخاص،
ً
ً
ً
نــالــت تــايــوان تــأيـيــدا دول ـيــا كـبـيــرا لدعمها الـصــريــح للقيم
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
رغ ــم ذل ــك ،ال يملك ه ــذا الـبـلــد سـيــاســة رسـمـيــة لمعالجة
شؤون الالجئين وطالبي اللجوء ،مما يؤدي إلى انتقادات
من المجموعات المحلية المدافعة عن حقوق اإلنسان .على
سبيل المثال ،أعلنت المنظمة التايوانية لحقوق اإلنسان
الـسـنــة الـمــاضـيــة أنـهــا ح ــددت مــن ع ــام  2014مــا ال يـقــل عن
 10ح ــاالت ترحيل قـســري أو إع ــادة أشـخــاص ينتمون إلى
جنسيات أجنبية بخالف إرادتهم إلى دول حيث يواجهون
ً
ً
عقابا وحشيا وغير عادي.
ً ُ
إذا ،تعالج ملفات طالبي اللجوء الرفيعي الشأن كل حالة
على حدة ،مما يعني أن َمن يدخلون تايوان أو يحاولون ذلك
ال يعرفون ما سيكون مصيرهم.
حاول الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني أن يكون في
ً
طليعة الدفاع عن الحرية الدينية في المنطقة ،منظما في
شهر مارس منتدى حضره سفير الحرية الدينية األميركي
سام براونباك ،كذلك يلجأ وزير الخارجية التايواني جوزف
ً
وو غالبا إلى "تويتر" ليندد بمعاملة األويغور ،والتبتيين،
وغيرهم ممن يعانون الظلم في الصين.
لكن هذا الموقف لم يدفع بعد تايوان إلى بذل جهد واسع
النطاق للترحيب بأشخاص مماثلين يواجهون االضطهاد
في البلد.
خــال عهد رئـيــس الكومينتانغ الـســابــق مــا بينغ جيو،
ً
كانت تايوان أكثر استعدادا للتعاون مع مواقف الصين بشأن
المنشقين ،ففي عــام  ،2009منعت تــايــوان دولـكــان عيسى،
األمين العام آنــذاك للمؤتمر العالمي لألويغور ،من دخول
البلد ،مما أدى إلى صيحة تنديد من مجموعات الدفاع عن
حقوق اإلنسان المحلية.
ولكن اليوم ،يتحدث مسؤولو الحزب الديمقراطي التقدمي
عالنية عن دعــوة شخصيات مثل الــداالي المــا إلــى تايوان،
ً
ورغــم ذلــك ال يــزال الكالم عن تفعيل قوانين توضح رسميا
ً
مصير المنشقين الذين يدخلون تايوان بحثا عن ملجأ آمن
ً
من الصين أقل بروزا.
*«ذي ديبلومات»
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ُ ّ
جوناثان كتاب*

ذروة استهتار ترامب
من الواضح أن تصرفات ترامب لن
تخدم خطة السالم اإلسرائيلية
الفلسطينية التي ُيقال إن أميركا
تعدها اآلن ،ولن تقتصر اآلثار المترتبة
على تهوره فيما يتصل بهضبة
الجوالن على الشرق األوسط ،ولعل
العواقب األشد خطورة المترتبة على
أسوأ قرارات ترامب في التعامل مع
السياسة الخارجية لم تأت بعد.
ُ
تــرى مــاذا كــان القرار األســوأ الــذي اتخذته
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب في
السياسة الخارجية؟ كان االنسحاب من اتفاق
باريس للمناخ قرارا سيئا ،وأرسل االنسحاب
من االتفاق النووي مع إيــران إشــارة مفادها
أن ال ــوالي ــات المتحدة ال تحترم االتفاقيات
الدولية الموقعة من ِق َبل إدارات سابقة ،وربما
يخلف الترهيب الناجح الذي مارسته الحكومة
األمـيــركـيــة مــؤخــرا ضــد المحكمة الجنائية
الدولية عواقب وخيمة على الحكم العالمي
والسالم العالمي.
لكن قرار ترامب األسوأ على اإلطالق لم يتلق
القدر الذي يستحقه من االهتمام ،فمن خالل
االعتراف المفاجئ في الخامس والعشرين من
مــارس بضم إسرائيل غير الشرعي لهضبة
َ
الجوالن في عام  ،1981ه َجر ترامب بطريقته
المتعجرفة المعتادة المبدأ الذي شكل األساس
الذي قام عليه االستقرار الدولي منذ الحرب
العالمية الثانية ،عــدم جــواز االستيالء على
األراضي بالقوة ،ويشكل اعترافه بضم إسرائيل
لهضبة الجوالن سابقة بالغة الخطورة للشرق
األوسط وخارجه.
بعد عام  ،1945رفضت دول العالم باإلجماع
التوسع اإلقليمي بالقوة ،إلثناء الدول عن غزو
واحتالل جيرانها األضعف ،وقوبلت محاوالت
انتهاك هذا المبدأ (كما فعل العراق في الكويت،
وروسيا في أوكرانيا ،وإسرائيل في القدس
الشرقية وهضبة الجوالن) بإدانة عالمية.
َو َرد هذا المبدأ في ديباجة القرار رقم 242
الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
في أعقاب حرب األيام الستة في عام  1967في
الـشــرق األوس ــط ،والـتــي انتهت إلــى استيالء

إسرائيل على هضبة الجوالن من سورية ،وكان
هــذ المبدأ أساسيا فــي القانون الــدولــي منذ
منتصف تسعينيات القرن العشرين.
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـب ــري ــر ق ـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ق ــال
مـســؤولــون أمـيــركـيــون إن إســرائـيــل اكتسبت
هضبة الـجــوالن في حــرب "دفــاعـيــة" ،وعــاوة
على ذلك ،يقولون إن سورية متورطة في حرب
أهلية ،وزعيمها الحالي بشار األسد ال يستحق
استعادة األرض.
لكن مبرر الحرب الدفاعية ال يقوم على أي
أساس من الصحة .تقول الحكومات الغربية،
ومنظمات حقوق اإلنسان ،وخبراء قانونيون-
بعضهم من إسرائيل -إن القانون الدولي ،في
حظره االستيالء على األراضي بالقوة ،ال يميز
بين حرب دفاعية وأخرى هجومية.
يرجع هذا في األساس إلى حقيقة مفادها
أن أيا من الطرفين في أي حرب يمكنه أن يدعي
أنــه يتصرف بشكل دفــاعــي ،وفــي حين تؤكد
إسرائيل أنها بدأت حرب يونيو  1967بشكل
استباقي ألنها خشيت حدوث هجوم من جانب
ِمصر ،فإن العرب يشككون في هذا ويشيرون
عادة إلى الصراع بوصفه عدوانا عليهم.
بدأ اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية
على هضبة ال ـجــوالن يخلف بالفعل تأثيرا
مــزعــزعــا لــاسـتـقــرار .فـبـمـجــرد ع ــودة رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو من
واشنطن العاصمة ،بعد القرار بشأن الجوالن،
بدأ يتحدث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر تماما
إم ـكــان ـيــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ــل س ـل ـمــي ل ـل ـنــزاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى أسـ ــاس حل
الدولتين.
عالوة على ذلك ،أعطى قرار ترامب الضوء
األخضر لدول أخرى لحل النزاعات اإلقليمية
مع جيرانها بالقوة.
وإذا أصبح االستيالء على األرض من خالل
ً
الحرب اآلن مشروعا ،فستتعاظم إذا صعوبة
االعتراض على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم،
أو مطالبة المملكة العربية السعودية بأجزاء
من اليمن ،أو مطالبة العراق بأن تكون الكويت
محافظتها التاسعة عشرة ،وربما تستسلم
دول أخرى عديدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا
أيضا إلغراء استخدام القوة الستعادة أجزاء
من َ دول مجاورة استنادا إلى مزاعم تاريخية
أو ق َبلية.
أخ ـيــرا ،االع ـت ــراف بضم إســرائـيــل لهضبة
الـجــوالن قد يعرض للخطر تدابير الحماية

القانونية الدولية المكفولة للسكان السوريين
هناك ،وتشمل هــذه التدابير اتفاقية جنيف
الــرابـعــة لعام  ،1949التي تهدف إلــى حماية
المدنيين الخاضعين لــا حـتــال العسكري
من ِق َبل دولة محاربة إلى أن ُيستعاد السالم
وتنصرف الجيوش الغاصبة عن أراضيهم.
تحظر االتفاقية بشكل خاص على المحتل
نقل سكانه من المدنيين إلى األراضي المحتلة
(وعلى هذا فإن كل المستوطنات اإلسرائيلية
غير قانونية بموجب القانون الــدولــي) ،وقد
جرى التأكيد على هذا في قرار صادر في عام
 2003عن محكمة العدل الدولية بشأن بناء
إسرائيل لجدار في عمق األراضي الفلسطينية
المحتلة.
عــاوة على ذلــك ،ال يجوز ألي قوة محتلة
أن تأخذ بشكل قانوني الثروات الطبيعية ،أو
المقتنيات الثمينة ،أو الـمــوارد من المناطق
المحتلة ،وضم األراضي محظور تماما.
لعقود من الزمن ،رفضت اإلدارات األميركية
الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة ،على
الرغم من دعمها جميعا إلسرائيل ،االعتراف
ب ــأي ت ـصــرفــات إســرائـيـلـيــة أح ــادي ــة الـجــانــب
فــي الـقــدس الشرقية وهضبة ال ـجــوالن ،كما
أصرت على تطبيق قواعد اتفاقية جنيف ،لكن
إدارة ترامب أهدرت هذه السياسة األميركية
المعمول بها منذ فترة طويلة ،فأنكرت وجود
احـتــال إســرائـيـلــي ،ونقلت سـفــارة الــواليــات
المتحدة األميركية إلى القدس ،واعترفت بضم
إسرائيل لهضبة الجوالن ،ورفضت مناقشة
خـطــط نتنياهو الــرامـيــة إل ــى ضــم أج ــزاء من
الضفة الغربية.
من الواضح أن تصرفات ترامب لن تخدم
خطة السالم اإلسرائيلية الفلسطينية التي
ُيقال إن أميركا تعدها اآلن ،ولن تقتصر اآلثار
المترتبة عـلــى ت ـهــوره فيما يتصل بهضبة
الجوالن على الشرق األوسط ،ولعل العواقب
األش ــد خ ـطــورة المترتبة عـلــى أس ــوأ ق ــرارات
تــرامــب فــي التعامل مــع السياسة الخارجية
لم تأت بعد.
* المؤسس المشارك لمنظمة حقوق
اإلنسان الفلسطينية المستقلة "الحق"،
ومقرها رام الله في فلسطين.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

منذ انــدالع "انتفاضة السودان" في شهر ديسمبر عام  ،2018لم
نسمع الكثير عن عمر البشير ،الرجل الذي كان يحكم البلد بقبضة من
ً
حديد طوال  30سنة تقريبا ،إذ تشير التقارير إلى أن النظام الجديد
نقل البشير إلى سجن كوبر ،تلك المنشأة الشهيرة الخاضغة لحراسة
مشددة في الخرطوم ،فقد احتجز نظام البشير الطويل المرعب آالف
السجن ،ولكن هل تدوم إقامته
السجناء السياسيين وعذبهم في هذا ُ
ً
هناك بقدر فترات السجن الطويلة التي فرضت غالبا على خصومه
السياسيين؟ الجواب غير واضح ،فما زال مستقبل البشير ومصير
البلد غامضين.
ً
ُيعتبر الغموض المحيط بالبشير منذ اإلطاحة به متوقعا من
ً
ناحية ما ،فهو يبقى أحد القادة المستبدين األكثر غموضا الذين
سقطوا خالل الموجة اإلفريقية الطويلة الثالثة من التظاهرات التي
ب ــدأت نحو نهاية العقد الـمــاضــي ،وبلغت ذروتـهــا فــي عــام ،2011
الماضيتين ،وبخالف عبدالعزيز
واستعادت زخمها خالل السنتين
ُ
بوتفليقة ،الرئيس السابق في الجزائر الذي أطيح به قبل أسابيع من
سقوط البشير ،والذي لطالما ارتبطت صورته به في المخيلة الشعبية،
ً
لم ينجح البشير يوما في كسب والء شعب السودان ،كذلك لم يعتبره
ً
المجتمع الدولي قائدا مع أنه ظل في السلطة فترة طويلة.
ً
ُيعتبر غموض البشير مصطنعا في جزء منه ،فعلى سبيل المثال،
كان يتكلم اإلنكليزية بطالقة ،إال أنه أبى إجراء مقابالت مع صحف
ّ
إنكليزية ،فشكل هذا الغموض استراتيجية ساعدته في ترسيخ حكمه
ُ
في بلد لطالما عــرف بانقساماته ،وهكذا سمح له تقلبه العقائدي
واستعداده لصوغ شراكات انتهازية في البقاء في السلطة باستغالل
أزمة القيادة والوطنية األشمل في السودان ،ولكن يثير هذا اإلرث اليوم
أسئلة حول كيفية التعاطي مع هذه الشخصية التي يكرهها الجميع
وسط الغموض والفرح اللذين خلفهما رحيله.
تلتقي سير البشير الذاتية الرسمية وخطابات نعيه السياسية
حول وقائع أساسية محدودة ،حيث ُولد في عائلة بدوية متواضعة
ّ
ويتقدم إلى أعلى
في شمال البلد النهري قبل أن يلتحق بالجيش
المناصب القيادية ،ولكن بخالف ذلــك ،ال نعرف الكثير عن حياته
ً
ً
الشخصية ،فضال عن أن ما ُيشاع عنه ال يتالءم حقا مع شخصيته
العامة.
على سبيل المثال ،لم ُيعرف بسعيه وراء مظاهر البهرجة على غرار
ً
الحكام المستبدين اآلخرين في إفريقيا ،مع أنه ترأس نظاما اشتهر
بفساده ّ
وكدس ثروة شخصية ُيقال إنها تبلغ المليارات ،باإلضافة إلى
ً
ً
ُ
ذلك ،رغم صيته كمرتكب مذابح ال يرحم ،يعتبر رجال محبا للعائلة
ً
(لم ينجب أوالدا بيد أنه ساهم في تربية أوالد زوجته الثانية) ،ومع
أنه حكم السودان ثالثة عقود ،يتحسر سودانيون قالئل على رحيله،
وال حتى أولئك الذين استفادوا من غناه ،مثل الجيش ونخبة البلد
االقتصادية الضيقة.
ً
نظرا إلى حالة المواجهة الشديدة اليوم (بين القادة العسكريين
الــذيــن يكرهون التخلي عــن السلطة والمتظاهرين الــذيــن مــا زالــوا
يطالبون بعملية انتقال مدنية فورية) ،قد يبدو السؤال "ماذا يجب أن
نفعل بالبشير؟" مصدر تلهية ،لكن تجاهل هذه المسألة قد يؤدي إلى
عواقب طويلة األمد ،فقد فشل السودان مرتين في السابق في تحويل
ثورة شعبية إلى ديمقراطية دائمة ،ولطالما كانت المشكلة الرئيسة
عجز البلد عن صوغ هوية وطنية شاملة.
وفي ظل غياب هذه الهوية استغلت النخب السياسية االنقسامات
اإلثنية والدينية ّ
لترسخ حكمها ،حتى حركة التظاهر الحالية ،التي
تتمتع بقاعدة واسعة وتنوع كبير ،تواجه صعوبة في الترويج لرؤية
وطنية تتخطى استبدال الجيش بحكومة مدنية.
يمكن لكيفية التعاطي مع البشير أن يخدم مسعى توليد حس
وطني بوحدة الهدف أو ّ
يقوضه ،وقد دعا مراقبون دوليون كثر النظام
الجديد إلى تسليم الحاكم السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية
ُليحاكم ،ولكن إذا ظل البشير في السودان من دون محاكمة ،فقد ُيمنح
ً
هو وشخصيات أخرى مرتبطة بنظامه مقدارا من الحصانة كجزء من
عملية هدنة ومصالحة على غرار ما شهدناه في جنوب السودان ،إال
أن هذه المقاربة قد تكون على األرجح األكثر صعوبة واألكثر قدرة
على تقديم مكافآت حقيقية ،وقد ترغم عملية هدنة ومصالحة مماثلة
السودانيين على خوض محادثة مكبوتة منذ زمن حول األذى الذي
سببه نظام البشير ألشخاص محددين وللمجتمع السوداني ككل
خالل العقود الثالثة الماضية.
لعمليات الهدنة والمصالحة سجل مختلط في الدول التي حاولت
ً
ً
ً
تطبيقها ،وال شك أن أي نقاش لمنح رجال النظام عفوا أو عقابا مخففا
ً
سيثير استياء ضحايا كثيرين ،فضال عن المتظاهرين الذين يطالبون
ً
بالقصاص منه أمام العدالة ،لكن األمم التي تسعى إلى المضي قدما
ُ
بعد الصدمة تضطر إلى مواجهة تاريخها المؤلم ،وإخفاق السودان
في تأمل ماضيه أو بناء مشروع وطني شامل بعد االنتفاضتين
الشعبيتين السابقتين سمح للجيش باالستيالء على السلطة في
ُ
المقام األول ،لذلك تعتبر عملية هدنة ومصالحة حقيقية الطريقة
الفضلى لمنع التاريخ من تكرار نفسه مرة أخرى.
*«فورين أفيرز»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.854

6.369

٤.851

2.523 2.935 3.287

ً
ً
مهال ...االندماجات ال تخلق كيانات مفيدة دائما!

تقرير اقتصادي

• رفض اندماج «سينسبري» و«آسدا» لمنع ارتفاع األسعار وحماية جودة المنتجات واختيارات المتسوقين
• إلغاء دمج «دويتشه بنك» و«كوميرتس» األلمانيين لضعف القيمة المضافة وزيادة التكاليف والنفقات
في حالتي ألمانيا وبريطانيا،
مجموعة من الدروس ً
يمكن أن تشكل نموذجا
لتصحيح بعض الممارسات
والمفاهيم غير السليمة في
الكويت ومنطقة الخليج
الكيانات
كذلك ،أولها أن ً
العمالقة ليست هدفا
بذاته ،وأن الفائدة العائدة
من الكيان الجديد أو الناتج
من عملية الدمج هو ما
سيتحقق للمساهمين
ولالقتصاد.

ق ــدم ــت حـ ــادث ـ ـتـ ــان نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ــاض ــي
ف ــي أوروب ـ ــا مـجـمــوعــة م ــن ال ـ ــدروس الـمـسـتـفــادة
للعديد مــن االقـتـصــاديــات األقــل خبرة وتجربة،
وال س ـي ـم ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة
وأهمية الهيئات الناظمة ومبادرات كبار المالك
واإلدارات التنفيذية في مراجعة خطط االندماج
ً
واالستحواذ ،وفقا لمصالح الكيانات التي تملكها
وتديرها.
الحادثة األولى تمثلت في رفض هيئة تنظيم
المنافسة واألســواق البريطانية مشروع الدمج
المقترح بين شركتي سينسبري وآسدا ،التابعة
ل ـ «وول م ــارت» ،إذ أش ــارت بصراحة إلــى أن تلك
الـخـطــوة ستعزز ارت ـفــاع األس ـعــار وتقلل جــودة
المنتجات وتقلص االختيارات أمام المتسوقين
في المملكة المتحدة ،وأنه ال توجد وسيلة فعالة
لمعالجة المخاوف المتعلقة بخيارات المتسوقين
س ــوى ح ـجــب ال ــدم ــج الـ ــذي تـبـلــغ قـيـمـتــه 18.33
مليار دوالر .وكان االندماج سيؤدي إلى تشكيل
أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة
السوقية ،متجاوزة «تيسكو» متصدرة السوق.

خوف المنافسين
وأثار االتفاق بين «سينسبري» و«آسدا» خوف
الـمـنــافـسـيــن ف ــي بــريـطــانـيــا وأوروبـ ـ ــا م ــن ظـهــور
كيان ضخم ال يمكن منافسته ،مما دفــع الهيئة
الرقابية البريطانية الكبرى للتأكيد أنها بصدد
مراجعة االتفاق لحماية المستهلكين ،وسط قلق
من تشكيل متجر احتكاري.

وك ـ ـ ــان مـ ــن شـ ـ ــأن االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج أن ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
اس ـت ـحــواذ مـجـمــوعــة وول مـ ــارت ،أك ـبــر متاجر
تجزئة في العالم ،على  42في المئة من أسهم
ال ـك ـيــان ال ـجــديــد .وق ـبــل الـصـفـقــة ،كــانــت شــركــة
تيسكو تستحوذ على حصة تقدر بنحو 27.6
في المئة ،وخاصة بعد دخولها قطاع األغذية
فــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ،فــي حـيــن كــانــت حصة
«سينسبري» ال تتجاوز  15.8في المئة ،وحصة
«آسدا»  15.6في المئة ،مما يعني أن اندماجهما
كان سيمنحهما االستحواذ على  31.4في المئة
من الحصة السوقية في بريطانيا.

دراسة متأنية
أمــا الـحــادثــة الـثــانـيــة ،فتتلخص فــي إصــدار
َ
ب ـن ــك ــي «دويـ ـتـ ـش ــه بـ ـن ــك» و«ك ــومـ ـي ــرت ــس ب ـنــك»
ً
األلمانيين بـيــانــا أف ــادا فيه بــأن محادثاتهما
الهادفة للدمج انتهت بالفشل.
ومع توضيح األسباب بعد الدراسة «المتأنية»،
تبين أن االندماج ـ ـ بحسب البنكين ـ ـ «لن يعود
ً
بقيمة مضافة كافية عليهما ،وذلك بالنظر أيضا
إلى المخاطر التي ينطوي عليها تطبيق خطط
االندماج وتكاليف إعادة الهيكلة ومتطلبات رأس
المال الضرورية مع اندماج كبير مثل هذا» ،مع
األخ ــذ بعين االعـتـبــار أن إدارة بنك كوميرتس
اضطرت لالعتراف في تقرير موازنتها األخير
ً
بأن المصرف المؤمم جزئيا لم ينجح حتى عشر
سنوات من األزمــة المالية العالمية في خفض
النفقات بالشكل المطلوب منه ،فكان الرفض هو

القرار ،رغم أن أصول الكيان الجديد ستتجاوز
تــريـلـيــونــي دوالر كــأكـبــر م ـصــرف أل ـمــانــي ،لكن
الغلبة كانت لمعايير مهنية كــان لها األولوية
ً
مقارنة بالحجم أو الضخامة مثال.
في الحالتين ،بألمانيا وبريطانيا ،مجموعة
ً
من الدروس يمكن أن تشكل نموذجا لتصحيح
بعض الممارسات والمفاهيم غير السليمة في
الكويت ومنطقة الخليج كذلك ،أولها أن الكيانات
ً
العمالقة ليست هدفا بذاته ،وأن الفائدة العائدة
من الكيان الجديد أو الناتج من عملية الدمج
ً
هو ما سيتحقق للمساهمين ولالقتصاد أيضا،
فقرار عدم المضي في اندماج البنكين بألمانيا
أل ـغــى ق ـيــام أك ـبــر بـنــك فـيـهــا ،لمصلحة الـمــزيــد
من الحوكمة على البيانات المالية وسالمتها
ولتحقيق العدالة بين المساهمين ،واألهم عدم
غلبة مساهمي بنك على آخر.
أ مــا فــي بريطانيا فكانت التضحية بحجم
وضخامة الكيان الجديد -وما يترتب عليه من
إي ـ ــرادات ضريبية لـلـخــزانــة ال ـعــامــة -لمصلحة
الـمـسـتـهـلــك بــالــدرجــة األول ـ ــى ،بـحـيــث ال يـكــون
ال ـك ـي ــان ال ـج ــدي ــد ال ـم ـنــدمــج ب ـي ـئــة أس ـه ــل لــرفــع
األسـعــار أو تقليل جــودة المنتجات أو إقصاء
الـمـنــافـسـيــن م ــن األسـ ـ ــواق ،ألن األصـ ــل عندها
هــو إتــاحــة الـفــرصــة للمستهلكين وخـيــاراتـهــم
مع توفير «الدولة» لبيئة االستثمار المفتوحة
لجميع المتنافسين.
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ي ـ ـبـ ــرز هـ ـن ــا دور هـ ـيـ ـئ ــة ال ــرق ــاب ــة
المستقلة في مراقبة ومتابعة قواعد االقتصاد
وال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات وخـ ـي ــاراتـ ـه ــا فــي

التوسع واالندماج ودور الهيئات وصالحياتها
في ضبط الممارسات الـضــارة على االقتصاد
والمستهلكين والـمـســاهـمـيــن فــي ال ـس ــوق ،بل
حتى اآلثار السلبية على األنشطة ذات العالقة
ً
بالنشاط األصلي كالنقل أو التخزين مثال ،أو
على عمليات غير مباشرة كاألبحاث والتدريب.

اندماجات الخليج
ومن المعروف أن منطقة الخليج من المناطق
المحدودة الخبرة والممارسة في مهنية ملفات
االن ــدم ــاج ف ــي ال ـق ـطــاعــات الـمـخـتـلـفــة ،وق ــد شهد
ً
ال ـعــام الـحــالــي فـعـلـيــا عملية ان ــدم ــاج ك ـبــرى في
القطاع المصرفي اإلمــاراتــي تمثلت فــي دمــج 3
بنوك إماراتية هي« ،أبوظبي التجاري» واالتحاد
الوطني ومصرف الهالل بأصول تبلغ  114مليار
دوالر ،تـحــت اســم األول ،فــي وقــت وقـعــت شركة
ً
أرامكو السعودية اتفاقا الستحواذها على حصة
 70في المئة في شركة سابك مقابل  69.1مليار
دوالر ،وتـنـتـظــر الـمـنـطـقــة ال ـعــديــد م ــن صـفـقــات
االندماج المستقبلية هذا العام.
وفي الحقيقة ،فإن عمليات ومشاريع الدمج
ً
في منطقة الخليج تعاني قصورا في الحوكمة
وح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة ،واع ـت ـب ــار أن ال ـه ــدف هو
مصلحة المستهلك عندما نقارنها بما حدث في
بنكي ألمانيا وشركتي التجزئة في بريطانيا،
ً
ً
وأن االه ـت ـمــام بـضـخــامــة الـصـفـقــة م ـثــا غــالـبــا
مــا يـطـغــى عـلــى قـيــم أه ــم ذات عــاقــة بمصالح
المساهمين والمستهلكين.

«المركزي» يرفض طلب «وربة»
ّ
تملك شركة «كميفك»

أخبار الشركات
رفض دعوى زميلة
لـ «لوجستيك» و«الرابطة»
ضد «المناقصات»
أعلنت كــل مــن شــركــة كــي جــي إل
لوجستيك ،وشــركــة رابـطــة الكويت
والخليج للنقل ،ص ــدور حكم أولــي
برفض دعوى الشركة الزميلة كي جي
إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل
ض ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـجـهــاز
المركزي للمناقصات العامة وآخرين.
وقــالــت «لــوجـسـتـيــك» و«الــراب ـطــة»
في إفصاحين منفصلين للبورصة،
إن الحكم جاء بعدم قبول طلب إلغاء
ق ـ ــرار تــرس ـيــة ال ـم ـنــاق ـصــة الـخــاصــة
بتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية
المتحركة وال ـم ـعــدات األرض ـيــة في
ميناء الشعيبة على الشركة الزميلة؛
وذلك النتفاء المصلحة.
ك ـمــا ن ــص ح ـكــم أول درجـ ــة على
ً
«قبول طلب التعويض شكال ورفضه
ً
موضوعا وألزمت ُ
المدعية (الشركة
الــزم ـي ـلــة) بــال ـم ـصــاريــف وم ـب ـلــغ 10
دنــان ـيــر مـقــابــل أت ـع ــاب ال ـم ـحــامــاة».
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــركـ ـت ــان أن ال ـح ـكــم
فــي أول ــى درجــاتــه وه ــو مـحــل طعن
باالستئناف ،بالتالي يتعذر قياس
أثــره فــي الــوقــت الــراهــن على المركز
المالي للشركتين.

ألسباب تتعلق بالتركز وشروط الملكية وخطة التحول
●
حكم أولي ضد تابعة لـ «المتحدة» في دعوى تحكيم
كشفت شركة العقارات المتحدة عن صدور
حكم التحكيم فــي أولــى درجــاتــه ضــد شركة
الــريــف لـلـعـقــارات ،المملوكة للشركة بنسبة
 100في المئة ،في دعــوى مطالبة بتعويض
مالي عن عقد مقاولة مبرم بين «الريف» و«وارة
لإلنشاءات».
وقالت «المتحدة» ،إن الحكم ألــزم ُ
المحكم
ً
ً
ض ــده ــا أص ـل ـي ــا (الـمـحـتـكـمــة ف ــرع ـي ــا) شــركــة
الـ ــريـ ــف لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات ب ـ ــأن ت ـ ـ ــؤدي لـلـمـحـتـكـمــة
ً
ً
أصليا (المحتكم ضدها فرعيا) شركة وارة
لــإن ـشــاء ات بمبلغ ق ــدره  7.82مــايـيــن ريــال
ً
ُعماني ( 20.4مليون دوالر) فضال عن الفوائد
التعاقدية ُ
المستحقة على هذا المبلغ وقدرها
ُ
 7فــي الـمـئــة تـحـســب مــن تــاريــخ رف ــع دعــوى
التحكيم يــوم  23أكتوبر  2017حتى تاريخ
التنفيذ والتحصيل.

وأوضـ ـح ــت «ال ـم ـت ـح ــدة» أن ش ــرك ــة الــريــف
لـلـعـقــارات قــدمــت طـلــب َّ
رد وتـنـحــي ُ
المحكم
أمــام محكمة االستئناف وجــار اتـخــاذ باقي
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـط ـعــن ب ـب ـط ــان حـكــم
التحكيم .وأضافت أنه من المتوقع أن تظهر
القيمة الفعلية للحكم الصادر في البيانات
ال ـمــال ـيــة ل ـشــركــة ال ـع ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة لـلــربــع
الثاني لعام  2019بعد مراجعتها وتدقيقها
ً
وبناء على نتيجة طلب
من مراقب الحسابات
الرد والتنحي ُ
المقدم من «الريف».
ويـتـعـلــق مــوضــوع الـقـضـيــة بـمـطــالـبــة من
شركة «وارة لإلنشاء ات» بمبلغ قــدره 17.55
م ـل ـيــون ريـ ــال ُع ـمــانــي ( 45.7م ـل ـيــون دوالر)
ً
وال ـت ـعــويــض وال ـف ــوائ ــد الـقــانــونـيــة اس ـت ـنــادا
إل ــى عـقــد الـمـقــاولــة الـ ُـمـبــرم مــع شــركــة الــريــف
للعقارات.

محمد اإلتربي

أعلن بنك وربة أن بنك الكويت المركزي رفض
طـلـبــه ب ـشــأن االس ـت ـحــواذ عـلــى حـصــة أغـلـبـيــة في
رأسمال شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار
المالي (كميفك).
وأفادت مصادر بأن قرار «المركزي» جاء نتيجة
عدة أسباب فنية ،من بينها شروط تتعلق بالتركز
ّ
االستثماري ونسب وشروط تملك البنوك للشركات.
بينما أش ــارت م ـصــادر ال ــى أن شــركــة األوس ــط
«كميفك» لديها خطة سابقة منذ سنوات تتعلق
بالتحول الى شركة استثمار حسب أحكام الشريعة
اإلسالمية ،تماشيا مع التحول الذي نفذه «األهلي
المتحد الـكــويــت» قبل سـنــوات ،ولــم يتم االنتهاء
منها ،وبالتالي تعتبر حتى اآلن شركة تقليدية
بنسبة  100فــي المئة بكل أنشطتها وا لـشــر كــات
التابعة التي تحت مظلتها.
ولم يحقق بنك وربة للمرة الثانية على التوالي
ّ
رغبته في تملك حصة استراتيجية في شركة مالي
ك ــذراع استثمارية ،حيث سبق أن أبــدى اهتماما
بـشــراء حصة فــي شركة بيت االستثمار العالمي
(غلوبل) ،ولم تستكمل تلك الجهود ،وجاءت شركة
األوس ــط كثاني محاولة ،تــم رفضها مــن الجهات
الرقابية.
فنيا ،أوضحت مصادر رقابية أن البنك المركزي

لديه مجموعة شاملة من المحددات التي يجب أن
تنطبق على أي استثمار استراتيجي للبنوك من
أبرزها ما يلي:
 - 1يجب أال يتعدى حجم االستثمار  10بالمئة
من رأس المال الشامل للبنك.
 - 2أيضا من حق «المركزي» الرفض أو الموافقة
بحسب طبيعة المخاطر لألصول ،وقياس مخاطر
الدينار الذي سيوجه لالستثمار المباشر ،مقارنة
مع استغالل ذات الدينار في محفظة التمويل.
 - 3تـحــديــد أي آث ــار تـخــص مـعــدل كـفــايــة رأس
المال.
 - 4أيـ ـض ــا ت ـح ــدي ــد ن ـس ـب ــة ال ـم ـل ـك ـي ــة ال ـم ـن ــوي
استدخالها ،والتي كانت تصل الى  70بالمئة من
شركة ما ،وهي تحتاج الى موافقة أيضا.
 - 5أسباب أخرى تتعلق بالقيمة العادلة لطبيعة
األصــول والمعالجات والمخاطر والمخصصات
المطلوب خصمها وطبيعة الـفــوارق المالية بين
االستثمار الجديد.
وزادت الـمـصــادر أن ل ـ «الـمــركــزي» أيـضــا كثيرا
من االستفسارات األخرى التي على البنك المتقدم
للشراء اإلجابة عنها بوضوح ،من بينها الغرض
ّ
من الـشــراء وتملك االستثمار ،والـهــدف األساسي
وغيرها من الطلبات التي يجب أن تكون بالعمق
والغنى الكامل من المعلومات المقنعة للجهات
الرقابية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  90سنتا
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر ب ــرمـ ـي ــل
النفط الـكــويـتــي  90سنتا
ف ــي ت ـ ــداوالت أم ــس األول،
ليبلغ  71.08دوالرا ،مقابل
 70.18دوالرا للبرميل في
ت ـ ـ ـ ــداوالت االثـ ـنـ ـي ــن ،وف ـقــا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفــي األســواق العالمية
انـخـفـضــت أس ـع ــار الـنـفــط
أ مـ ـ ـ ــس األول مـ ـ ــع تـ ـج ــدد
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوك فـ ـ ـ ـ ــي اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن،
مـ ـم ــا زاد م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف
المرتبطة بالنمو العالمي،
ووســط توقعات بوصول
مخزونات الخام األميركية
إلى مستوى مرتفع.
وانخفض سعر برميل
نفط خام القياس العالمي
م ــزي ــج ب ــرن ــت  1.36دوالر
ليصل عـنــد الـتـســويــة الــى
م ـس ـت ــوى  69.88دوالرا،
كما انخفض سعر برميل
ن ـفــط خـ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الـ ــوس ـ ـيـ ــط األم ـ ـيـ ــركـ ــي 85
سنتا ،ليصل الى مستوى
 61.40دوالرا.

« :»KIBمبيعات سوق العقار ترتفع  %4على أساس سنوي
تراجعت مبيعات القطاع
االستثماري بنسبة  33في
المئة على أساس سنوي،
ألسباب ًقاعدية (بعد األداء
الجيد جدا المسجل في ذات
الفترة من العام السابق).

ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن بنك
ا لـ ـك ــو ي ــت ا ل ـ ــدو ل ـ ــي « »KIBإن
مبيعات سوق العقار الكويتي
بلغت نحو  867مليون دينار
ً
(عقودا ووكــاالت) خالل الربع
األول مــن عــام  ،2019مرتفعة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي (مـقــارنــة
ب ـم ـب ـي ـع ــات الـ ــر بـ ــع األول مــن
 )2018ب ـن ـح ــو  4فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
لـيـحـقــق ال ــرب ــع األول م ــن هــذا
العام أعلى مستوى مبيعات
ل ــذات الفترة (الــربــع األول من
كل عام) منذ عام 2015؟.
ووفق التقرير ،ارتفع مؤشر
عــدد الصفقات المسجلة في
ا ل ـســوق بنسبة  17فــي المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي إذ بـلــغ
 1623صفقة ،في حين تراجع
مؤشر متوسط قيمة الصفقة
بنسبة  11في المئة ليبلغ 534
ألف دينار للصفقة الواحدة.

مؤشرات السوق تواصل الصعود
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،سـجـلــت
ً
قطاعات السوق أداء متفاوتا
خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام،

إذ ارت ـف ـعــت مـبـيـعــات الـقـطــاع
السكني بنسبة  27في المئة
على أساس سنوي ،ليستحوذ
هذا القطاع على نحو  47في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي مـبـيـعــات
السوق ،كما ارتفعت مبيعات
الـقـطــاع ال ـت ـجــاري بنسبة 56
في المئة على أساس سنوي،
في حين
تــراجـعــت مـبـيـعــات الـقـطــاع
االس ـت ـث ـم ــاري بـنـسـبــة  33في
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـنــويــن
وألسـبــاب قاعدية (بعد األداء
ً
الجيد جــدا المسجل فــي ذات
الفترة من العام السابق).
وأظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــرات
ال ـم ـت ــوس ــط ال ـم ـت ـح ــرك لـفـتــرة
ً
 12ش ـ ـهـ ــرا لـ ـم ــؤش ــرات س ــوق
ال ـع ـق ــار الــرئ ـي ـس ـيــة اس ـت ـم ــرار
موجة التحسن التي يشهدها
السوق ،إذ
مــا زالــت مــؤشــرات إجمالي
ال ـم ـب ـي ـعــات وع ـ ــدد الـصـفـقــات
ً
ً
ت ــأخ ــذ ات ـ ـجـ ــاهـ ــا تـ ـص ــاع ــدي ــا،
ً
فــي حـيــن أظـهــر أي ـضــا مؤشر
مـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــة
ً
ً
اتـجــاهــا تـصــاعــديــا هــو اآلخــر

الحصة النسبية لقطاعات السوق العقاري من قيمة
المبيعات خالل الربع األول ٢٠٠١٩ /
بقي

ة ال

ق
طاع

القطاع التجاري
%20.2
ا

ت .9

%3

القطاع
االستثماري
%29.4

القطاع السكني
%46.6

ولـ ــو ب ــوت ـي ــرة أب ـط ــأ م ــن بقية
المؤشرات.

أداء متفاوت
بـ ـلـ ـغ ــت مـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـقـ ـط ــاع

ال ـس ـك ـن ــي ن ـح ــو  400م ـل ـيــون
دي ـن ــار خ ــال ال ــرب ــع األول من
الـعــام ،مرتفعة بنسبة  27في
المئة على أساس سنوي ،وهو
أعلى مستوى مبيعات يسجله
القطاع خالل ذات الفترة منذ

ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام ،2015
فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات
ال ـم ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـق ـط ــاع نـحــو
ً
 1237صفقة مرتفعا بنسبة 25
في المئة على أساس سنوي،
وارتـفــع مؤشر متوسط قيمة
الصفقة بنحو  2في المئة على
أساس سنوي ليبلغ  326ألف
دينار للصفقة الواحدة.
إلــى ذلــك تراجعت مبيعات
القطاع االستثماري بنسبة 33
في المئة على أســاس سنوي
لتبلغ  255مليون دينار بعد
األداء الـمـمـتــاز الـ ــذي ك ــان قد
سجل في القطاع خالل الربع
األول من عام  ،2018فيما جاء
الـتــراجــع أقــل حــدة فــي مؤشر
عــدد الصفقات المسجلة في
ال ـق ـطــاع والـ ـ ــذي ت ــراج ــع بــأقــل
م ــن  5ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط ،ليبلغ
نحو  335صفقة ،كما تراجع
مؤشر متوسط قيمة الصفقة
بنحو  29في المئة على أساس
سنوي ليبلغ  760ألف دينار
للصفقة الواحدة.
وارتـفـعــت مبيعات القطاع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري بـ ـشـ ـك ــل م ـل ـح ــوظ

وب ـن ـس ـبــة  56ف ــي ال ـم ـئــة على
أسـ ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ل ـي ـب ـل ــغ 5.3
م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ل ـل ـص ـف ـق ــة
الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة ،وحـ ــاف ـ ـظـ ــت ب ـق ـيــة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ع ـ ـلـ ــى ح ـص ـت ـهــا
الهامشية من إجمالي مبيعات
ال ـ ـسـ ــوق ،إذ ب ـل ـغــت مـبـيـعــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـحـ ــرفـ ــي نـ ـح ــو 16
مليون دينار ،إذ شهد القطاع
تـسـجـيــل ت ـســع ص ـف ـقــات فقط
خالل الربع األول من العام.

متوسط سعر المتر
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
مستويات األسعار المحسوبة
إجـ ـم ــالـ ـي ــة ،إذ ت ـ ــم اح ـت ـس ــاب
مـتــوســط سـعــر الـمـتــر المربع
للصفقات ا لـعـقــار يــة المنفذة
ً
في كل قطاع وفقا للمحافظة
(بعد استبعاد القيم المتطرفة
 )Outliersوبغض النظر عن
الخصائص التفصيلية لكل
عقار على حدة.
كـمــا تــم احـتـســاب متوسط
الـسـعــر عـنــد ت ــواف ــر أ كـثــر من
 20صـفـقــة ع ـقــاريــة ن ـفــذت في

المحافظة خــال الــربــع األول
من عام .2019

األسعار والتوزيع الجغرافي
بتتبع ا لـتــوز يــع الجغرافي
ل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة وعـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات
العقارية المسجلة في السوق،
ً
حـلــت مـنـطـقــة الـســالـمـيــة أوال
بنسبة  8في المئة من إجمالي
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ،ت ـل ـت ـه ــا م ـن ـط ـقــة
المسايل بنحو  7في المئة من
اإلج ـمــالــي ،كـمــا حـلــت منطقة
ً
المسايل أوال في مؤشر عدد
ال ـص ـف ـقــات ح ـيــث اس ـت ـحــوذت
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  12ف ــي الـمـئــة
م ــن إج ـم ــال ــي عـ ــدد الـصـفـقــات
المسجلة فــي ا ل ـس ــوق ،تلتها
منطقة صباح األحمد البحرية
والـ ـ ـت ـ ــي ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى ن ـحــو
 7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن مـجـمــل عــدد
الصفقات.

اقتصاد
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سرقة بتكوين بقيمة  41مليون دوالر
من بورصة بينانس
قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـيـ ـن ــان ــس،
إحدى أكبر بورصات العمالت
ال ـم ـش ـف ــرة ف ــي الـ ـع ــال ــم ،أم ــس،
إن متسللين ســر قــوا بتكوين
بقيمة  41مليون دوالر منها،
في أحدث واقعة ضمن سلسلة
س ــرق ــات تـسـتـهــدف بــورصــات
الـعـمــات الـمـشـفــرة فــي أنـحــاء
العالم.
وسحب المتسللون سبعة
آالف بـ ـتـ ـك ــو ي ــن ب ــا سـ ـتـ ـخ ــدام
عـ ــدد م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات "ب ـم ــا في
ذلـ ــك ال ـت ـص ـيــد وال ـف ـي ــروس ــات
وه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى" ،وفـ ـق ــا

لمنشور كتبه تشاو تشانغ
ب ـن ــغ ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ــ"بـ ـيـ ـن ــان ــس" عـ ـل ــى مــوقــع
الشركة.
وق ــال المنشور إن أمــوال
المستخدمين لــن تتأثر ،ألن
الشركة ستستخدم صندوق
أص ـ ـ ـ ــول آمـ ـ ـن ـ ــا ل ـ ـهـ ــا ل ـت ـغ ـط ـيــة
خسائرهم.
وان ـخ ـف ـض ــت ب ـت ـكــويــن 4.2
في المئة في أوائل التعامالت
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــع ن ـ ـشـ ــر ن ـب ــأ
االختراق ،لكنها عوضت بعض
خسائرها في وقت الحق.

economy@aljarida●com

« »KIBمدير ترتيب رئيسي ومستشار هيكلة
لتمويل «»NMC Healthcare

وق ــال تـشــاو عـلــى "تــويـتــر"،
إن ب ــورص ــات ع ـمــات مشفرة
أخرى ،بما في ذلك كوين -بيز،
أوقفت اإليــداعــات من عناوين
مرتبطة بعملية االختراق.
(رويترز)

تـ ــم ت ـع ـي ـي ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي ()KIB
كمدير الترتيب الرئيسي ومستشار الهيكلة
لتسهيالت المرابحة المشتركة المتجددة بقيمة
 80مـلـيــون دوالر ،لـمــدة سـنــة لمصلحة شركة
 ،NMC Healthcareالتي تعد من كبرى شركات
الخدمات الصحية في المنطقة ،وسيتم استخدام
هذه التسهيالت ،التي تم الترتيب لها بالتعاون
مــع أحــد الـبـنــوك المحلية ،لـلــوفــاء بالمتطلبات
الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل.
وقال نائب المدير العام لإلدارة المصرفية
ا لـتـجــار يــة ر ئـيــس اإلدارة المصرفية ا لــدو لـيــة
ب ــ KIBمحمد خديري" :إن مشاركة  KIBفي هذه
التسهيالت الـمــالـيــة المشتركة تــأتــي فــي إطــار
النظرة االستراتيجية للبنك الرامية إلى تقديم

الزيد« :الرتاج» تخارجت من استثمارات تابعة

الحلول المالية المبتكرة المتوافقة مــع أحكام
الشريعة اإلسالمية لكبار العمالء العاملين في
القطاعات االستراتيجية بالمنطقة".
وأوضح خديري أن "هذه الصفقة تشكل إضافة
جديدة لسجل اإلنجازات البارزة والتاريخ الحافل
لـ KIBفي تقديم المنتجات والخدمات الرائدة في
مـجــال خــدمــات التمويل والـحـلــول االستشارية
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
إلى قطاع الشركات".
وأكد "استمرار البنك في بذل المزيد من الجهد
بغية مواصلة تحقيق األهداف االستراتيجية ،من
أجل تعزيز وتأكيد مكانة  KIBكمؤسسة مصرفية
رائــدة بين البنوك المحلية واإلقليمية ،وتلبية
احتياجات ومتطلبات عمالئه".

محمد خديري

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
بأسعار مناسبة حققت أرباحا خالل 2018
●

جراح الناصر

قال رئيس مجلس إدارة "الرتاج
لالستثمار" سعد الزيد ،إن "الشركة
نجحت في عام  2018في التخارج
مــن استثمارات فــي شركة تابعة
بـقـطــاع األغ ــذي ــة ،وش ــرك ــة زميلة
لديها شركات في قطاع األدويــة،
كـ ـم ــا ت ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــارج م ـ ــن ب ـعــض
االستثمارات غير المدرة بأسعار
م ـنــاس ـبــة ل ـل ـت ـخ ــارج وبـتـحـقـيــق
أربــاح ،وبالتالي تم البدء بإعادة
هيكلة األص ــول االستثمارية في
اسـتـثـمــارات م ــدرة ومــدرجــة ،بما
يتناسب مع رؤيتها المستقبلية
للسوق المحلي".
وأضاف خالل انعقاد الجمعية
العمومية العادية للشركة ،أمس،
أن "ال ـ ــرت ـ ــاج ل ــاس ـت ـث ـم ــار تـنـظــر
للمستقبل بــإيـجــابـيــة وت ـف ــاؤل،
حـيــث اع ــد مـجـلــس اإلدارة خطة
استراتيجية شــامـلــة الستكمال
تـعــديــل األوض ـ ــاع فـيـهــا ،والـقـيــام
بعمليات هيكلة ألصــول الشركة
وم ــوارده ــا البشرية ترتكز على
ت ـن ـم ـي ــة م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات الـ ـش ــرك ــات
االستثمارية ،خصوصا التشغيلية
منها وتطويرها ،حتى تتمكن من
تعظيم قيم حقوق الملكية فيها،

وزيــادة العائد على استثماراتها
وف ـ ـ ــق رؤي ـ ـ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ال ـم ـع ــال ــم
بتطبيق نموذج تشغيلي يحقق
نموا مستداما للشركة وأصولها
وعـمـلـيــاتـهــا ونـ ـم ــاذج اع ـمــال ـهــا،
واستكمال توفيق أوضاعها مع
متطلبات هيئة أسواق المال".
وأش ــار إل ــى أن ــه على مستوى
الـشــركــة األم فـقــد تحسن أدائ ـهــا
خ ــال ع ــام  2018لتحقق صافي
أرب ــاح بمبلغ  2.23مليون دينار
مقارنة بصافي ارباح  1.6مليون
خ ــال  ،2017بنسبة نـمــو بلغت
 36.4في المئة ،وجار العمل خالل
السنوات القادمة لتحقيق نتائج
أفضل.
وأفاد الزيد بأن مجلس اإلدارة
يحرص منذ توليه مسؤولية إدارة
الشركة على تطبيق كل القوانين
والتعليمات التي تنظمها الجهات
الرقابية ،بناء على أعمال الشركة
االستثمارية والتمويلية ،وتؤمن
ب ـي ـئ ــة عـ ـم ــل واض ـ ـحـ ــة وس ـل ـي ـمــة
ت ـن ـس ـج ــم م ـ ــع م ـ ـب ـ ــادئ ح ــوك ـم ــة
ال ـش ــرك ــات ،ومـ ــا يـتـصــل ب ـهــا من
انظمة رقابية داخلية وخارجية
وإدارة سليمة للمخاطر تحكم
أن ـش ـطــة ال ـش ــرك ــة ،وت ـه ـيــئ لبيئة
عمل مهنية تتسم بها "الــرتــاج"،

أسعار صرف العمالت العربية
جانب من عمومية الرتاج
وتـعـمــل بـكــل شـفــافـيــة وب ـصــورة
مـتــوازنــة تحقق مصالح الشركة
والمساهمين والمستثمرين وفقا
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وواف ـق ــت الجمعية العمومية
على كل البنود الواردة في جدول
األع ـم ــال ،وال ـتــي مــن أبــرزهــا عدم
اس ـت ـق ـطــاع أي مـبـلــغ م ــن صــافــي
األرباح المحققة في السنة المالية

المنتهية في  31ديسمبر  2018إلى
حـســاب االحتياطيات اإلجـبــاري
أو االخ ـت ـي ــاري ل ــوج ــود خسائر
متراكمة ،كما تمت الموافقة على
عدم توزيع أرباح عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر الماضي،
وص ــرف مـكــافــأة اع ـضــاء مجلس
اإلدارة بمبلغ  25ألــف ديـنــار عن
 ،2018ك ـمــا ف ــوض ــت الـعـمــومـيــة

مجلس اإلدارة القيام بإبرام جميع
االت ـفــاق ـيــات ال ــازم ــة م ــع الـبـنــوك
والمؤسسات المالية والمحلية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ل ـت ـمــويــل عـمـلـيــات
الشركة ،وتفويض مجلس اإلدارة
بالتعامل مع البنوك والمصارف
والمؤسسات المحلية واألجنبية،
ً
وفقا ألغراض الشركة.

الذهب يسجل الذروة مع تراجع الشهية للمخاطرة
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب إل ـ ــى أع ـلــى
مستوياتها فــي أكـثــر مــن أس ـبــوع أمــس
م ــع ت ــراج ــع ال ـش ـه ـيــة ل ـل ـم ـخــاطــرة بـفـعــل
تجدد المخاوف بشأن الـنــزاع التجاري
األميركي -الصيني وتداعياته المحتملة
على النمو العالمي ،مما دفع المستثمرين
صوب األصول اآلمنة نسبيا.
وك ــان السعر ال ـفــوري للذهب مرتفعا
 0.2فــي المئة إلــى  1287دوالرا لألوقية

(األونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته
منذ  26ابريل عند  1287.94دوالرا.
وزادت عقود الذهب األميركية اآلجلة
 0.2في المئة أيضا إلى  1288.30دوالرا
لألوقية.
وق ـ ـ ــال ج ـي ـف ــري ه ــال ــي ك ـب ـي ــر مـحـلـلــي
السوق آلسيا والمحيط الهادي في أواندا:
"الذهب مدعوم في الوقت الحالي بشراء
لتحاشي المخاطرة .لكن ،ال يوجد تغيير

في قوة الدفع الكامنة ،وال في المعنويات
السائدة ،والتي تبدو ضعيفة".
وصـ ـع ــدت ال ـف ـضــة  0.4ف ــي ال ـم ـئــة في
ال ـم ـعــامــات ال ـفــوريــة إل ــى  14.94دوالرا
لألوقية ،في حين تقدم البالتين  0.3في
المئة مسجال  870.50دوالرا.
واستقر الـبــاديــوم عند  1330دوالرا
لألوقية.
(رويترز)
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اقتصاد

ً
ً
 7مشاريع تحت التنفيذ بقيمة  500مليون سترفع األرباح مستقبال إلى  150مليونا

ً
يوسف الصباح متحدثا في المؤتمر الصحافي

محمد اإلتربي

كرسنا أقصى
معايير
الشفافية
المطلقة في
مناقصاتنا
لتحقيق
تكافؤ الفرص

أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف ال ـع ـبــدال ـلــه
الصباح تحقيق المؤسسة أعلى أرباح
في تاريخها منذ تأسيسها عــام 1977
بــواقــع  48.49مـلـيــون دي ـنــار بإجمالي
ً
ايرادات سجلت  97.45مليونا.
وق ــال الـصـبــاح فــي مــؤتـمــر صحافي
أمــس ،إن مؤسسة الموانئ لديها خطة
طـمــوحــة تتمثل فــي تنفيذ  7مـشــاريــع
استراتيجية ستحقق للمؤسسة نقلة
نوعية على عدة مستويات سواء األرباح
ً
أو األداء مشيرا إلى أن حجم المشاريع
يبلغ  500مليون دينار في حين طموح
المؤسسة أن تصل األرباح إلى نحو 150
مليون دينار.
فــي التفاصيل ،أوض ــح أن اإلي ــرادات
واألرباح العالية التي حققتها المؤسسة
ع ــن ال ـع ــام ال ـمــالــي  2019/2018ج ــاءت
نتيجة عــوامــل ثــاثــة أب ــرزه ــا مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد وت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـص ــروف ــات غـيــر
الـ ـض ــروري ــة واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـلــى تــوظـيــف
وتشغيل ال ـكــوادر وال ـك ـفــاءات الوطنية
التي أثبتت كفاءتها في الموانئ الثالثة.
وذك ـ ــر أن ت ـل ــك ال ـن ـت ــائ ــج ال ـق ـيــاس ـيــة
واالستثنائية التي تضاعفت نحو ثالث
مرات "منذ تسلمنا دفة إدارة الموانئ قبل
ً
أربع سنوات تقريبا ،تعني وضع الكويت
وت ـقــدم ـهــا ع ـلــى خــري ـطــة الـ ـم ــوان ــئ في

ً
المنطقة" قائال إن موانئ الكويت نشطت
بشكل كبير في التصدير لدول الجوار إذ
تصدر ماال يقل عن  15ألف سيارة وآالف
البضائع والحاويات المعاد تصديرها،
وه ــذا يعكس توجيه سمو األمـيــر بأن
ً
ً
تكون الكويت مـحــورا استراتيجيا في
المنطقة للتصدير وإ ع ـ ــادة التصدير
ً
ً
ً
ً
لتكون مركزا ماليا وتجاريا متطورا.
وأضــاف "إننا نخطو بثبات ونجاح
فــي تـعــزيــز وتـطــويــر منظومة الـمــوانــئ
ً
خصوصا أن الكويت مقبلة على شراكة
اس ـتــرات ـي ـجــة م ــع ال ـص ـيــن فـيـمــا يخص
مشروع حزام الحرير والطريق الواحد.
وبين الصباح أن المرحلة الماضية
لم تكن سهلة إذ واجهنا تحديات كبيرة
مــن أبــرزهــا تطوير المنظومة اإلداري ــة
والقانونية والفنية وإعادة تأهيل الكثير
مــن الـمــرافــق وتشغيلها بشكل أفضل،
ً
أيضا تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة
وتطبيق القانون في كل أعمال الموانئ
وأب ــرز ذلــك المناقصات وتطبيق مبدأ
تكافؤ ال ـفــرص ،مــن خــال طــرح مفصل
للمناقصات أو الوظائف بشكل شفاف
وواضح.

 7مشاريع حيوية
وأفـ ـ ـ ــاد الـ ـصـ ـب ــاح ب ـ ــأن ال ـم ـش ــاري ــع

السبعة الـتــي تعمل الـمــؤسـســة على
إن ـجــازهــا تـتـمـثــل ف ــي تـطــويــر ميناء
الشويخ التي تم إنشاؤه قبل  60سنة
ً
تـقــريـبــا مــن جــانــب شــركــة بريطانية
عالمية كذلك تطوير ميناء الدوحة ،
ومشروع الميناء البري غرب الشعيبة،
ً
ومـ ـش ــروع ال ـم ــوان ــئ ال ــذك ـي ــة ،أي ـضــا
مشروع مراسي الفنطاس ،ومشروع
الري اللوجيستي ،ضمن خطة الكويت
الكبرى التنموية " "2035وتقدر كلفة
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع بـنـحــو  500مـلـيــون
ً
دينار مبدئيا إلــى حين االنتهاء من
التصاميم النهائية من جانب الشريك
الهندسي العالمي.
وذك ـ ـ ــر أن هـ ـن ــاك م ـن ـظ ــوم ــة ذك ـيــة
ً
ع ـمــومــا ل ــرب ــط ك ــل ال ـم ــوان ــئ وال ـم ــدن
ا لـلــو جـسـتـيــة وسنستعين بكبريات
ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة لتنفيذ رؤيـتـنــا
ً
الـتـطــويــريــة خ ـصــوصــا أن الـشــركــات
ال ـم ـح ـل ـيــة ال خ ـب ــرة ل ــدي ـه ــا ف ــي ب ـنــاء
م ـش ــاري ــع مـتـخـصـصــة ب ـه ــذا الـحـجــم
والنوع.
وق ــال "إن ـنــا توقعنا أن تتضاعف
األرب ــاح ثــاث م ــرات بعد إنـجــاز هذه
ال ـم ـشــاريــع لـتـصــل إل ــى  150مـلـيــون
دينار ،ونستهدف تحقيق عدة محاور
أساسية من هذه المشاريع منها رفع
معيار األداء اللوجستي وكفاءة البنية

التحتية الخاصة بالموانئ.

خصخصة الموانئ
ً
وردا عـلــى س ــؤال ب ـشــأن تخصيص
الـمــوانــئ أوض ــح أن ه ــذا الـمـلــف لــم يتم
بحثه على نطاق المؤسسة "قد يكون تم
بحثه على مستويات عليا ال أعلم عنها،
ً
ً
مضيفا أن ال ـمــوانــئ وف ـقــا لمرسومها
 133لعام  77هي مؤسسة مستقلة تدار
على أسس تجارية مثل القطاع الخاص،
"فـمـيـنــاء الـشـعـيـبــة عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
نموذجي ويحوي كل المعايير الدولية
أســوة بالموانئ العالمية وفيه آخــر ما
توصلت إلـيــه التكنولوجيا مــن برامج
خاصة في إدارة الحاويات تحت إشراف
وإدارة ك ـ ــوادر وطـنـيــة بــاخـتـصــاصــات
مختلفة.

تعاون مع سنغافورة
قال الشيخ يوسف العبدالله الصباح،
إن مــؤسـســة ال ـمــوانــئ اهـتـمــت بتدريب
الكوادر الوطنية إذ تم ابتعاثها إلى أهم
وأبــرز الموانئ العالمية مثل هامبورغ
وغ ـي ــره ــا م ــن األك ــادي ـم ـي ــات المختلفة
المتقدمة حــول العالم للتدريب وصقل
ً
الخبرات ،ومستقبال سنقوم بالتعاون

مع موانئ سنغافورة البتعاث عدد من
المسؤولين والعاملين في موانئ الكويت
الكتساب الخبرات ،ويأتي ذلك في إطار
التحضير للمشاريع السبعة التي نعمل
على إنجازها.

ثقة القيادة السياسية
أف ـ ــاد ال ـص ـب ــاح بـ ــأن أرب ـ ـ ــاح مــؤسـســة
ال ـمــوانــئ الـكــويـتـيــة تنافسية ومـبـشــرة
وتمثل ما بين  18إلى  20في المئة من
حجم أرباح موانئ دبي وسنغافورة وهم
ً
تحت إدارتهم من  50إلى  75ميناء عالميا،
ً
عال
مشيرا إلى أن الطموح كبير والسقف ٍ
نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات لنكون
عند حسن ثقة القيادة السياسية.

ال نتكسب من أزمات األشقاء
ً
قــال الشيخ يوسف الصباح ردا عل
سؤال حول فوائد مؤسسة الموانئ من
"األزمــة القطرية" ،إن الكويت ال تتكسب
عـلــى حـســاب أي أزم ــة تـخــص األش ـقــاء،
ً
ً
ً
ً
مــؤكــدا أن هناك خطا مالحيا طبيعيا
بين قطر والكويت ،وهي في إطار محدود
ً
وليس بهدف استغالل الظروف معربا
عن تطلعه لعودة وحدة الصف الخليجي
أقوى وأفضل مما كان .وأضاف أن الحركة

الخالد« :نور لالستثمار» تركز على إدارة األصول
والتخلص من االستثمارات غير المجدية
●

قال رئيس مجلس إدارة شركة نور لالستثمار،
د .فهد الخالد ،إن الشركة حققت ارباحا صافية
عــن الـعــام الـمــاض بلغت  24.83مليون ديـنــار،
بربحية  61.97فلسا للسهم الواحد ،وذلك مقارنة
بأرباح بلغت  2.84مليون دينار ،بواقع ربحية
 7.05فلوس للسهم الواحد في عام 2017؛ حيث
نمت األرب ــاح بمعدل  774في المئة تقريبا في
عام .2018
وأضـ ـ ــاف ال ـخ ــال ــد خـ ــال اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
الـعــامــة ال ـعــاديــة لـلـشــركــة أم ــس أن "نـ ــور" قامت
ضمن خطتها إلعادة رسم وهيكلة استثماراتها
بتخارجات من بعض مكوناتها ،بما يعادل 32
مليونا خالل عام  2018لتحقيق عوائد رأسمالية
وتوفير سيولة نقدية ،وقــد لفت إلــى أن "نــور"
تتبع في استراتيجيتها خلق أوعية استثمارية
جديدة واالعتماد على توليد إيرادات وتدفقات
نقدية من أنشطة خدمات إدارة األصول والتركيز
ع ـلــى زيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـهــا ،وفـ ــي الـمـقــابــل
التخلص من االستثمارات غير المجدية.
وذك ــر أن "ن ــور" تتمتع بمركز مــالــي يؤهلها
لمرحلة نـمــو فــي أعـمــالـهــا ،حـيــث بـلــغ إجمالي
موجودات الشركة  131.31مليون دينار ،منها
مــوجــودات مـتــداولــة بقيمة  40.76مليونا ،في
حين بلغ إ جـمــا لــي المطلوبات  61.72مليونا،
منها مطلوبات متداولة بمبلغ  22.52مليونا،
كـمــا بلغت حـقــوق الملكية لمساهمي الشركة
األم  54.97مليونا ،حيث اعتمدت الشركة على
ت ـنــويــع مـ ـص ــادر إي ــراداتـ ـه ــا ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
الـمـحـلــي وال ـعــال ـمــي ،مـمــا تــرتــب عـلـيــه تحقيق
نتائج جيدة مع االستمرار في دعم احتياطيات

ضمن ا لـبـيــا نــات المالية للشركة بقيمة 40.5
مليون دينار فقط.

نمو ملحوظ
وذكــر أن شركة نــور الصالحية العقارية ،وهي
الــذراع العقارية ل ـ "نــور" قد حققت نموا ملحوظا
ّ
خالل عام  2018من خالل تملك الشركة للعديد من
الـعـقــارات السكنية والـتـجــاريــة فــي الـكــويــت ودول
مجلس التعاون.

سداد مديونية
جانب من العمومية
ال ـشــركــة ،لـتـعــزيــز وت ـقــويــة مــركــزهــا التنافسي
محليا وإقليميا.

ترجمة الرؤية
وبين أن النتائج اإليجابية المحققة خالل
ع ــام  2018تعكس نـجــاح الـشــركــة فــي ترجمة
رؤيـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات وات ـ ـبـ ــاع
استراتيجية التي تبنتها منذ عام  2015إلعادة
هيكلة ديونها ومراجعة استثماراتها بشكل
مستمر لتنويع مصادر الدخل واألرب ــاح على
ً
أرض الواقع ،مشيرا الى أن الشركة تسعى إلى
االس ـت ـمــرار فــي اسـتــدامــة نتائجها اإليجابية
لجني ثمار تنفيذها ،لتكون إحــدى الشركات
ً
الرائدة في مجالها ،ومن األقل تأثرا بالتقلبات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ـج ـن ــب ال ـم ـخ ــاط ــر الـمـحـيـطــة
وتــرشـيــد اإلن ـفــاق ،مــع التركيز على اإلي ــرادات

التشغيلية وا لـخــد مــات االستثمارية المقدمة
واقـتـنــاص الـفــرص االستثمارية المتاحة بما
يحقق تطلعات مساهميها.
وأوضح أن من أهم االستثمارات التشغيلية
لـلـشــركــة ،حصتها الـبــالـغــة  38.18بــالـمـئــة في
ب ـن ــك مـ ـي ــزان الـ ـمـ ـح ــدود ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان؛ حـيــث
استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة دوره
الريادي في مجال تقديم الخدمات المصرفية
اإلسالمية في باكستان خالل عام  ،2018لتصل
إلى 7مليارات دوالر ،كما في  31ديسمبر .2018
ويملك البنك شبكة من عدة فروع واسعة نمت
وبلغت  660فرعا على مستوى باكستان.
وتحدث الخالد عن القيمة السوقية لحصة
الـشــركــة فــي بنك مـيــزان الـتــي بلغت مــا يقارب
 89.4مليونا ،كما في  31ديسمبر  2018وفق
السعر المعلن لسهم البنك في سوق باكستان
لألوراق المالية ،علما بأن هذا االستثمار مقيد

مواد استهالكية وخطة تنمية
شرح الصباح أن أغلبية الواردات إلى
الكويت تتمثل فــي بضائع استهالكية
ً
لـخــدمــة الـسـكــان عـمــومــا ويــرتـفــع حجم
ه ــذه الـ ـ ــواردات مــع ال ــزي ــادة الـتــي تحدث
ً
ً
على السكان عموما ،مشيرا إلى أن الجزء
األكبر مواد استهالكية ،وهناك جزء آخر
من تلك الواردات لخدمة مشاريع تنموية
مثل مطار الكويت والمصفاة الجديدة
ومشروع الوقود البيئي.

ً
ً
 16رصيفا جديدا

ذك ــر الـصـبــاح أن ــه تــم تطبيق النظام
ً
الــرق ـمــي ف ــي م ـي ـنــاء الـشـعـيـبــة اسـتـبــاقــا
ً
لمشروع منظومة الموانئ الذكية ،مبينا
ً
أن هناك جهودا لتطوير ميناء الشعيبة
بـعــد تــزايــد أعـ ــداد سـفــن الـصـلـبــوخ بعد
وقف استخراجها من الداخل ،وأن الخطة
ً
المقبلة ستزيد ما بين  15و  16رصيفا
وننتظر مستشار التصميم لحسم عدد
المراسي اإلضافية.

«المركزي» 6.158 :مليارات دينار
فائض الحساب الجاري خالل 2018

«عمومية الشركة» أوصت بتوزيع أرباح نقدية بواقع %5
أشرف عجمي

ً
التجارية األكبر حاليا مع أسواق العراق
ً
وإي ــران ،مشيرا إلــى أن الموانئ تحرص
عل تقديم خدمة متميزة لخدمة الحركة
التجارية واألشقاء.

وفيما يتعلق بالجانب التمويلي للشركة ،أشار
د .الخالد إلــى أن "نــور" ســددت مبلغ  49.5مليونا
لبنكين دائنين سدادا نهائيا لمديونيتها القائمة
لدى البنكين ،والبالغة  66.56مليون دينار ،محققة
خـصـمــا بنسبة  25.6بــالـمـئــة ،وأن الــربــح الـنــاتــج
عن هــذا الخصم مبلغ  17.04مليونا تم االعتراف
به كــإيــرادات أخــرى خــال السنة ،كما قامت "نــور"
بإعادة هيكلة قروضها المتبقية مع بنكين دائنين
آخرين ،والبالغة  23.129مليون دينار ،وتوقيع عقد
إعادة جدولة المديونية ،ليتم سدادها على مدى 5
سنوات ،كما تحصلت "نور" على قرض جديد بقيمة
 16مليونا من الشركة األم ،ليتم سداده بنهاية عام
 ،2020وبذلك فــإن "نــور" ســددت ما يعادل 131.45
مليونا منذ عام .2012
وكانت "العمومية" قد وافقت على توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة
المالية المنتهية فــي  31ديسمبر  2018بنحو 5
ف ـلــوس لـلـسـهــم ال ــواح ــد ،كـمــا واف ـقــت عـلــى الـبـنــود
األخرى المدرجة على جدول أعمال الشركة.

قال بنك الكويت المركزي إن
الحساب الجاري للكويت حقق
 6.158م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار (نـحــو
 20.32مليار دوالر) فائضا خالل
 ،2018مقابل  2.913مليار دينار
(نـحــو  9.6مـلـيــارات دوالر) في
عام .2017
جــاء ذلــك فــي بـيــان صحافي
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن الـ ـبـ ـن ــك ب ـم ـنــاس ـبــة
إصداره البيانات األولية لميزان
مدفوعات الكويت لعام ،2018
وكذلك البيانات المعدلة لعام
.2017
وعـ ــزا ال ـب ـنــك ارتـ ـف ــاع فــائــض
الحساب الجاري بصفة أساسية
إل ـ ــى ارت ـ ـف ـ ــاع ف ــائ ــض ال ـم ـي ــزان
الـسـلـعــي ،نتيجة ارت ـفــاع قيمة
الصادرات النفطية بمعدل أكبر
من معدل ارتفاع قيمة الواردات
ال ـس ـل ـع ـي ــة ،ل ـت ـص ــل ق ـي ـم ـتــه فــي
 2018إلــى  12.36مـلـيــار ديـنــار
(نحو  40.7مليار دوالر) مقارنة
بـ ـ ـ ـ ـ ــ 7.794مـ ـلـ ـي ــارا (نـ ـح ــو 25.7
مليارا) في .2017
وأوضح أن حساب الخدمات
حقق ارتـفــاعــا فــي قيمة العجز
(ص ـ ـ ــاف ـ ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات
المرتبطة بالخدمات فيما بين
المقيمين وغير المقيمين) خالل
 2018بنحو  1.214مليار دينار
(نحو  4مليارات دوالر) وبنسبة
 19.8في المئة ،ليصل إلى 7.341
مـلـيــارات (نـحــو  24.22مـلـيــارا)
مـ ـق ــارن ــة ب ـع ـجــز ب ـل ـغــت قـيـمـتــه
 6.127م ـل ـي ــارات (ن ـح ــو 20.21
مليارا) في .2017
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـتـ ـط ــورات
الحساب المالي (ال ــذي يسجل

معامالت تبادل أصول وخصوم
م ــال ـي ــة ب ـي ــن ال ـم ـق ـي ـم ـيــن وغ ـيــر
الـمـقـيـمـيــن) ل ـم ـيــزان مــدفــوعــات
الـكــويــت خــال  ،2018أف ــاد بأن
اإلحـصــاءات األولـيــة تشير إلى
تحقيق تدفق صاف إلى الخارج
بـلـغــت قـيـمـتــه  7.325م ـل ـيــارات
د يـ ـن ــار ( 24.17م ـل ـيــار دوالر)،
مقابل تدفق صاف إلى الخارج
بلغ  5.288مليارات (نحو 17.45
مليارا) خالل .2017
وق ــال إنــه نتيجة للتطورات
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
للميزان فقد سجل الوضع الكلي
لميزان مدفوعات الكويت خالل
 2018فائضا بلغت قيمته نحو
 1.140مليار دينار (نحو 3.762
مـلـيــارات دوالر) مقابل فائض
بلغت قيمته نحو  597مليونا
(نحو  1.9مليار) خالل .2017
وأوضــح أنه مع نظرة أشمل
لوضع ميزان مدفوعات الكويت
تـ ــأخـ ــذ ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـت ـغ ـيــر
ف ــي صــافــي قـيـمــة ال ـمــوجــودات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـب ـع ــض ال ـج ـه ــات
المسجلة ضمن بند "الحكومة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة" فـ ـ ــإن الـ ــوضـ ــع ال ـك ـلــي
لـمـيــزان الـمــدفــوعــات بالمفهوم
الـ ــواسـ ــع ي ـظ ـهــر ف ــائ ـض ــا ي ـقــدر
بـ ـ ــ 7.832مـلـيــارات دي ـنــار (نحو
 25.8مليار دوالر) خالل ،2018
م ـق ــاب ــل ف ــائ ــض ب ـل ـغ ــت قـيـمـتــه
 3.429مـ ـلـ ـي ــارات ( نـ ـح ــو 11.3
مليارا) خالل .2017

«بيتك» 37.4 :مليار دينار إجمالي النشاط االئتماني في مارس
ارت ـف ــع االئ ـت ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح م ــن الـقـطــاع
الـمـصــرفــي الـكــويـتــي فــي م ــارس مــن الـعــام
ً
الـحــالــي بنسبة  %5.2وفـقــا آلخــر بيانات
ص ــادرة عــن بنك الكويتي الـمــركــزي ،وهو
أعـلــى نـمــو يسجله االئ ـت ـمــان فــي أكـثــر من
ً
عــامـيــن ون ـص ــف ،مــدفــوعــا بـنـمــو مـتـفــاوت
لالئتمان في أغلب القطاعات االقتصادية
فــي مقدمتها الـنـشــاط ال ـع ـقــاري ال ــذي بــدأ
ً
يشهد نـمــوا بعد فترة طويلة سجل فيها
ً
تراجعا على أساس سنوي.
ك ـمــا ت ـج ــاوز ن ـمــو ال ـن ـش ــاط االئـتـمــانــي
ضعف نمو الـسـنــوي لـلــودائــع فــي البنوك
الـكــويـتـيــة الـ ــذي س ـجــل  %2.4ف ــي م ــارس،
ً
ومــازال االئتمان الممنوح يتجاوز حاجزا
غ ـيــر م ـس ـبــوق ح ـيــن ف ــاق ــت أرص ــدت ــه 37.4
ً
مليار دينار في مارس مقابل  35.6مليارا
في مارس .2018
وحسب تقرير صــادر عن بيت التمويل
الكويتي "بـيـتــك" ،ارتـفــع إجمالي االئتمان

الممنوح  %0.8على أساس شهري مقارنة
ب ـ ـ ـ ــ 37.1م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ف ــي ف ـب ــراي ــر .2019
وسـجـلــت أرصـ ــدة الـتـسـهـيــات االئتمانية
الشخصية أعلى ارتـفــاع سنوي مــن حيث
بنسبة
الـقـيـمــة بـنـحــو  742مـلـيــون دي ـن ــار
ً
 %4.9مقارنة بمارس العام الماضى مسجلة
 15.9مليار دينار (تمثل  %42.5من إجمالي
االئتمان) ،يليها االئتمان الموجه لقطاعي
العقار واإلنـشــاء بنمو قيمته  503ماليين
ديـنــار أي  %5.1حين بلغ  10.4مـلـيــارات،
يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط
وال ـغــاز بقيمة  303ماليين ديـنــار بــزيــادة
 ،%22.2مقتربة من  1.7مليار دينار (تمثل
 %4.5من إجمالي االئتمان) .يليه االئتمان
في قطاعات أخرى بنمو  171مليون دينار
ً
نسبته  ،%6.6مـتـجــاوزا  2.7مليار دينار
(تمثل  %7.4من إجمالي االئتمان).
ً
وارتفع االئتمان أيضا في كل من قطاع
التجارة وقـطــاع الصناعة وقـطــاع الــزراعــة

و صـيــد األ س ـم ــاك بنمو بلغت قيمته 130
مليون دينار و 62مليون دينار ،و 5ماليين
دينار ،أي بنسبة نمو  %3.9و %3.3وتصل
إلى  %31في القطاع األخير على التوالي.
في حين تراجعت التسهيالت الموجهة
لـقـطــاع ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة غـيــر الـبـنــوك
وبلغت  1.1مليار دينار بنحو  53مليون
دينار أي بنسبة  %4.4على أساس سنوي،
ك ـم ــا ت ــراج ــع االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـن ــوح لـقـطــاع
الخدمات العامة بحوالي  10ماليين دينار
الى حوالي  115مليونا.
وبـلـغــت حـصــة الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة
الشخصية في مــارس  %42.5من إجمالي
االئتمان الممنوح ،أدنى بقليل عن %42.7
نسبتها منه فــي الـعــام الماضي ،فــي حين
حافظ االئتمان الممنوح لقطاعي العقار
واإلنـشــاء على حصته التي تشكل %27.8
مــن إجمالي االئتمان الممنوح فــي مــارس
العام الحالي والماضي ،وتراجعت حصة

الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـث ــاث ــة ب ـن ـحــو ط ـف ـيــف حـيــن
بلغت  %70.3في مارس مقابل  %70.5في
م ــارس  ،2018وذل ــك بسبب تــراجــع طفيف
لحصة االئتمان الممنوح لقطاعي العقار
ً
واإلنشاء معا.
وتمثل التسهيالت االئتمانية الشخصية
ذلك التمويل الممنوح لألشخاص بغرض
تمويل أغراض شخصية تختلف باختالف
احتياجاتهم المتنوعة ،ويمكن تقسيمها
بحسب ال ـغــرض الممنوحة لــه إل ــى أربـعــة
أنواع.
النوع األول يضم التسهيالت المقسطة
وت ـم ـث ــل ال ـح ـج ــم األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ال ـت ـس ـه ـيــات
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـم ـم ـنــوحــة لـ ــأفـ ــراد ،وتـمـنــح
لـتـمــويــل حــاجــات غـيــر تـجــاريــة عـلــى وجــه
الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص،
وتـ ـحـ ـسـ ـن ــت حـ ـصـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات
الشخصية إلى  %74في مارس  2019مقارنة
بـ ـ ــ %73.1فــي م ــارس  ،2018بينما يتمثل

النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل
الموجه لشراء أوراق مالية ،وتشكل حصتها
م ــن ال ـت ـس ـه ـيــات االئ ـت ـمــان ـي ــة الـشـخـصـيــة
 %16.4أي أ ق ــل مــن حصتها ا ل ـتــي شكلت
 %17من التسهيالت االئتمانية الشخصية
في مارس .2018
أمــا التمويل االستهالكي النوع الثالث
فيشكل  %7.2مــن التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة فـ ــي م ـ ـ ــارس  2019بـتـحـســن
طـفـيــف ع ــن نـسـبـتـهــا ال ـتــي مـثـلــت  %7في
مــارس  ،2018وهــي تمنح للعميل لتمويل
حــاجــاتــه الـشـخـصـيــة ال ـتــي تـغـطــي نفقات
الـتـعـلـيــم وال ـع ــاج وكــذلــك احـتـيــاجــاتــه من
السلع المعمرة .وقد بقيت حصة القروض
الشخصية األخ ــرى عند ح ــدود  %2.4من
التسهيالت االئتمانية الشخصية في مارس
ً
مقارنة مع  %2.3في مارس .2018
وزادت التسهيالت االئتمانية المقسطة
إلى  11.78مليار دينار مرتفعة بنسبة %5.4

عن حجمها في مارس  ،2018أما على أساس
شهري فقد ارتفعت بنسبة  %0.1مقارنة مع
شهر فبراير حين بلغت  11.76مليون دينار.
أ م ــا ا لـتـسـهـيــات الشخصية الموجهة
ل ـشــراء أوراق مــالـيــة فـقــد ارتـفـعــت إل ــى 2.6
مليار دينار بنسبة نمو  %1.2على أساس
سـنــوي ،وزادت  %2.8على أســاس شهري
عند المقارنة مع  2.5مليار دينار في فبراير.
الـتـسـهـيــات الـشـخـصـيــة االسـتـهــاكـيــة
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا األفـ ـ ـ ـ ــراد ل ـت ـم ــوي ــل شـ ــراء
السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العالج
والـتـعـلـيــم ،حـيــث إن مـسـتــويــات االئـتـمــان
الـمـمـنــوح ل ـهــذا ال ـغ ــرض بـلـغــت  1.2مليار
دينار في مارس  2019مرتفعة بنسبة غير
مسبوقة قدرها  %7.8في أكثر من عامين
عن  1.1مليار دينار في مــارس عام ،2018
بينما ارتـفـعــت بـنـحــو  %2.9عـلــى أســاس
ش ـهــري م ـقــارنــة م ــع  1.1م ـل ـيــار دي ـن ــار في
فبراير عام .2019
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«الوطني» :ارتفاع أسعار النفط العالمية مع إنهاء اإلعفاءات
األميركية من عقوبات الشراء من إيران
ةديرجلا
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األسواق تعاملت بهدوء رغم ضغوط ترامب على «أوبك» لزيادة اإلنتاج
التزام «أوبك»
وحلفائها يتخطى
 %100للمرة األولى
في مارس بواقع
%125

ميزان مخاطر
أسعار النفط
ً
يتحرك هامشيا
نحو الصعود
وسط تزايد خسائر
اإلمدادات واستمرار
قوة الطلب

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوجـ ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
إن أسعار النفط سجلت في شهر
أبــريــل الـمــاضــي مـكــاســب للشهر
الــرابــع على الـتــوالــي ،إذ ارتفعت
ألعلى مستوياتها منذ  6أشهر
وس ــط اس ـت ـم ــرار ش ــح اإلمـ ـ ــدادات
واتـخــاذ إدارة الرئيس األميركي
ً
ً
دونالد ترامب أخيرا قرارا بإنهاء
اإلعفاءات األميركية من العقوبات
المفروضة على إيران.
ووفـ ــق ال ـم ــوج ــز ،ان ـع ـكــس أثــر
ذلــك على المؤشرين الرئيسيين
ألس ـعــار الـنـفــط ال ـخ ــام ،إذ ارتـفــع
س ـع ــر م ــزي ــج خ ـ ــام ب ــرن ــت وخ ــام
غرب تكساس الوسيط إلى 74.6
ً
ً
دوالرا و 66.3دوالرا لـلـبــر مـيــل
على التوالي في  23أبريل ،مقابل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـم ـس ـج ـلــة أواخـ ــر
أك ـت ــوب ــر  2018ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ً
تراجعهما قليال منذ ذلك الحين
وسـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت األم ـي ــرك ـي ــة
للضغط على السعودية و«أوبك»
ل ـضــخ ال ـمــزيــد م ــن ال ـن ـفــط ال ـخــام
لتعويض تراجع اإلنتاج اإليراني.
وارتفعت أسعار مختلف أنواع
النفط ما بين  31و 37في المئة
منذ بداية عام  2019وحتى اآلن،
فيما يعد من أفضل معدالت النمو
التي يستهل بها النفط تداوالت
العام منذ سنوات.
وي ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــون
والمستثمرون االحتفاظ برؤية
إيجابية بشأن آفــاق نمو أسعار
الـ ـنـ ـف ــط .ف ـع ـل ــى ص ـع ـي ــد أسـ ـ ــواق
العقود اآلجـلــة ،أقبلت صناديق
التحوط على زيادة شراء العقود
اآلج ـل ــة ل ـخــام بــرنــت وخ ــام غــرب
تـكـســاس الــوس ـيــط ،مـمــا زاد من
رهانات المضاربين بشأن ارتفاع
أسعار النفط «صافي الفروقات»،
ألجل سبعة وتسعة أسابيع على
التوالي ،في األسبوع المنتهي في

 23أبــريــل .وبالنسبة لخام غرب
تكساس الوسيط ،تعد تلك أطول
ً
فترة نمو متواصل منذ  13عاما.
وف ـ ــي ح ـي ــن ي ـم ـك ــن أن ت ـعــزى
األوض ــاع المتشددة للسوق إلى
خ ـف ــض إن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ــط مـ ــن قـبــل
الـسـعــوديــة و»أوبـ ــك» وحلفائها،
حيث بلغ معدل االلتزام العام 125
في المئة خالل األسابيع األخيرة،
ً
استفادت أسعار النفط أيضا من
تــزا يــد المخاطر الجيوسياسية
المرتبطة بـحــاالت قطع اإلنـتــاج
سـ ــواء كــانــت فـعـلـيــة أو مــرتـقـبــة،
ال ـ ـتـ ــي شـ ـمـ ـل ــت لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،ن ـت ـي ـجــة
ه ـجــوم ق ــوات ال ـل ــواء حـفـتــر على
ً
العاصمة طرابلس ،وأيضا األزمة
المستمرة في فنزويال إذ يحاول
زعـيــم الـمـعــارضــة خ ــوان غــوايــدو
إجـ ـب ــار ال ــرئـ ـي ــس م ـ ـ ـ ــادورو عـلــى
التخلي عن السلطة وسط ظروف
انخفاض إنتاج النفط وتصاعد
االضطرابات المدنية ،إضافة إلى
نقص في مــوارد الطاقة والمواد
الغذائية.
عـلــى الــرغــم مــن وصـفـهــا على
أنـ ـه ــا ال ـل ـح ـظــة ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
الرئيسية فــي النصف األول من
العام ،فإن األسواق تعاملت بهدوء
اتجاه وقف اإلعفاءات األميركية
للعقوبات المفروضة على إيران
ً
مدة  180يوما ،التي دخلت حيز
التنفيذ في  2مايو.
وارتفع سعر مزيج خام برنت
بـنـسـبــة  3ف ــي الـمـئــة لـيـصــل إلــى
ً
ً
 74دوالرا للبرميل تقريبا خالل
األس ـ ـبـ ــوع ن ـف ـس ــه ،وس ـ ــط ت ـحــرك
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ل ـل ـض ـغــط عـلــى
السعودية واإلمارات و»أوبك» على
نطاق أوسع لزيادة اإلنتاج ،لمنع
األسعار من االرتفاع.
ل ـكــن ب ـعــد أن أص ـ ــدر الــرئـيــس
ت ــرام ــب ق ـ ـ ــراره ال ـم ـف ــاج ــئ بـمـنــح
إعفاءات مؤقتة لبعض الدول من

«المتحد» يشارك في المعرض
الوظيفي لـ «»AUM

أكـبــر مـسـتــوردي النفط اإليــرانــي
في حين كانت اإلدارة األميركية
عازمة على اتباع سياسة خفض
ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط اإلي ــرانـ ـي ــة إلــى
الـصـفــر ،فعلى األغـلــب لــن تتقبل
الـسـعــوديــة الـضـغــوط األميركية
هذه المرة ،إذ أشار وزير الطاقة
ً
السعودي خالد الفالح أخيرا إلى
إمكانية إقــدام «أوبــك» وحلفائها
على تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج
إلــى ما بعد يونيو وهــو الموعد
المقرر النتهائها.
وقـ ـ ــامـ ـ ــت الـ ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ال ـت ــي
خفضت اإلن ـتــاج بــأكـثــر مــن 500
ً
أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا بـتـقـلـيــص
اإلنتاج بمعدالت فاقت الحصص
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــررة ( إ ل ـ ــى  9.79مــا ي ـيــن
ً
برميل يوميا فــي مــارس بمعدل
الـ ـت ــزام ب ـلــغ  261ف ــي ال ـم ـئــة) في
إطــار عزمها القضاء على تخمة
الـ ـمـ ـخ ــزون ال ـع ــال ـم ــي وتــأس ـيــس
نظام مـتــوازن لمنظومة العرض
والطلب ،وتبدو أسعار النفط في
ً
النطاق  70إلى  80دوالرا للبرميل
مرضية للمملكة.
كما يبدو أن احتمال مواصلة
خ ـفــض اإلم ـ ـ ـ ــدادات اإلي ــرانـ ـي ــة لم
ً
يؤثر سلبا على األس ــواق ،إذ لم
تـسـتـمــر األسـ ـع ــار ف ــي االرتـ ـف ــاع،
وق ـ ـ ــد ي ـ ـعـ ــزى ذل ـ ـ ــك لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
األسـبــاب  ،بما فــي ذلــك االعتقاد
الـســائــد ب ــأن صـ ــادرات إي ــران من
النفط الخام والمكثفات النفطية،
ً
التي انخفضت فعال بشكل كبير
ً
( -1.9مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا ،أو
بنسبة  -67في المئة على أساس
سـنــوي إل ــى  0.94مـلـيــون برميل
ً
يوميا في أبريل) في ظل خفض
عمالئها لمشترياتهم قبيل فرض
الـعـقــوبــات لــن تصل بالفعل إلى
مستوى الصفر بسبب عمليات
الـ ـش ــراء ب ـك ـم ـيــات مـنـخـفـضــة من
جــانــب عـمــائـهــا ب ـغــرض تـحــدي

العقوبات األميركية (عــن طريق
م ـقــاي ـضــة ال ـن ـفــط بــال ـس ـلــع ،على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،وم ــن ثــم مــراوغــة
ال ـن ـظ ــام ال ـم ــال ــي ال ـم ـع ـت ـمــد عـلــى
الدوالر األميركي).
ومن جهة أخرى ،هناك النفط
ال ـ ـص ـ ـخـ ــري األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وال ـ ـ ــذي
يواصل ارتفاعه المستمر .حيث
ً
بلغ اإلنـتــاج رقما قياسيا وصل
ً
إلى  12.3مليون برميل يوميا في
األسبوع المنتهي في  26أبريل،
بــزيــادة هائلة بلغت  1.7مليون
ً
برميل يوميا ( 16في المئة) في
عام واحد.
تـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات األول ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــزونـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـف ـ ــط ال ـ ـخ ـ ــام
والـمـنـتـجــات النفطية الـتـجــاريــة
مــن منظمة الـطــاقــة الــدولـيــة إلــى
تعزيز فرضية تقليص ام ــدادات
السوق ،فمع حلول شهر فبراير،
س ـج ـلــت ال ـم ـس ـتــويــات الـشـهــريــة
للمخزونات ( 2.87مليون برميل)
مقابل متوسط الخمس سنوات
 -أحد المقاييس الرئيسية التي

تستخدمها «أوبـ ــك» وحـلـفــاؤهــا
لقياس زيادة المعروض النفطي
ف ــي األسـ ـ ــواق  -ثــاثــة تــراج ـعــات
ً
شهرية متتالية لتتخطى هامشيا
متوسط الخمس سنوات بواقع
 16مليون برميل فقط.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن «أوب ـ ــك»
وحلفاءها يعتبرون هذا الوضع
يمثل «تخمة» في االمــدادات ،فإن
حـجــم مـخــزونــات الـنـفــط الــازمــة
لتلبية الطلب على النفط (أساس
تغطية الطلب على العقود اآلجلة)
ب ـل ــغ أقـ ــل م ــن م ـت ــوس ــط الـخـمــس
س ـنــوات (بـمـعــدل  1.1ي ــوم) ،وقــد
ً
يعتبر الـسـعــوديــون هــذا تقدما،
لـكــن المهمة مــا زال ــت بـعـيــدة كل
البعد عن االكتمال.
أما على صعيد الطلب العالمي
على الـنـفــط ،أبـقــت وكــالــة الطاقة
الدولية على تقديرات نمو الطلب
العالمي دون تغير عند مستوى
ً
 1.4مليون برميل يوميا في عام
ً
ً
 ،2019فيما يعد تحسنا هامشيا
م ـقــارنــة ب ــأرق ــام ال ـع ــام الـمــاضــي

ً
البالغة  1.3مليون برميل يوميا.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ضعف بيانات الطلب أ كـثــر مما
ً
كان متوقعا من جانب الواليات
المتحدة وكـنــدا فــي الــربــع األول
ً
مــن الـعــام وعلى الــرغــم أيـضــا من
خ ـفــض ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
توقعات نمو االقتصاد العالمي
في عام  2019بنسبة  0.3في المئة
(إل ــى  3.3فــي الـمـئــة) فــي تحديث
أبريل.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية
أن يـسـتـمــر ال ـط ـلــب الـ ـق ــوي على
ال ـن ـف ــط ف ــي ع ـ ــام  2019م ــن قـبــل
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة غـيــر
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االقتصادي والتنمية مثل الصين
والهند ،بما يساهم في تعويض
أي تــراجــع فــي مستويات الطلب
من قبل االقتصادات المتقدمة.
وفي الصين ،تم تعزيز الطلب
م ــن خـ ــال ال ـت ـح ـف ـيــز ال ـح ـكــومــي،
وخ ــاص ــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة .ل ـكــن م ــن ال ـم ــرج ــح أن

يـسـتـفـيــد ال ـن ـم ــو ال ـع ــال ـم ــي عـلــى
نـطــاق أوس ــع مــن امكانية اتخاذ
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
لـمــوقــف أك ـثــر ت ـي ـس ـيــرا ،وه ــو ما
ً
ي ـبــدو أرج ــح االح ـت ـمــاالت حــالـيــا
بعد امتناع االحتياطي الفدرالي
األميركي عن رفع أسعار الفائدة
في أول اجتماعين تم عقدهما في
ع ــام  ،2019بينما تـظــل مـعــدالت
التضخم األميركي منخفضة.
ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـل ــق ،ي ـب ــدو
أن خ ـل ـف ـيــة ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
القوي ستساهم في دعــم أسعار
ال ـن ـفــط .وف ــي الـمــرحـلــة الـحــالـيــة،
ً
مع تقدم «أوبــك» وحلفائها وفقا
التفاقية خفض معدالت اإلنتاج
واح ـ ـت ـ ـمـ ــال ح ـ ـ ــدوث الـ ـم ــزي ــد مــن
الـتــراجــع فــي إمـ ــدادات الـنـفــط من
قبل كال من إيران وفنزويال على
وجــه الخصوص ،يتحرك ميزان
ً
أسعار النفط هامشيا على نحو
ً
صعودي حاليا.

«األهلي» يحصد جائزتي أفضل بنك للعام
والمسؤولية االجتماعية للشركات

خالل حفل توزيع جوائز «أريبيان بزنس» لعام 2019

جانب من المعرض
أعـلــن البنك األهـلــي المتحد رعــايـتــه للمعرض
الــوظـيـفــي ،ال ــذي نظمته جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط
األميركية ( )AUMمؤخرا ،حيث تأتي هذه المشاركة
في إطار حرص البنك على الدعم المتواصل للطالب
حديثي التخرج ،وتشجيعهم على التواصل مباشرة
مع أصحاب العمل ،وتسهيل انخراطهم في سوق
العمل ،خصوصا في أولى خطواتهم العملية ضمن
حياتهم المهنية.
وقام البنك األهلي المتحد ،من خالل جناحه في
المعرض ،باستعراض الفرص الوظيفية المتاحة
لدى البنك ،وشرح سياسة التوظيف التي يتبناها،
إضافة إلى تعريف الطالب وزوار المعرض بمناخ
العمل المتميز الذي يوفره البنك ،ونوعية وشروط
الوظائف المتاحة ،إلى جانب تقديم شرح تفصيلي
عن طبيعة عمل مختلف اإلدارات والتخصصات.

وتعليقا على مشاركة البنك في هذا المعرض،
أكد المدير العام للموارد البشرية في البنك األهلي
المتحد نقيب أمين حــرص البنك األهلي المتحد
على االلتقاء بالطلبة ،وتعريفهم بنوعية الوظائف
الـمــوجــودة ،وسـيــاســة البنك فــي مـجــال التوظيف
والتدريب ،حيث يفتخر البنك بأنه من المؤسسات
المالية الرائدة في الكويت التي تولي هذا المجال
أهمية كبرى وتحرص على تنفيذ سياسات وخطط
تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية.
وأض ـ ــاف أم ـي ــن« :ي ــأت ــي اهـتـمــامـنــا بــالـمـشــاركــة
ف ــي ال ـم ـع ــارض الــوظ ـي ـف ـيــة اس ـت ـم ــرارا ألنـشـطـتـنــا
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى دعـ ــم م ـخ ـت ـلــف ف ـئــات
المجتمع ،وخصوصا الشباب ،حيث نؤمن بضرورة
القيام بدور فاعل في فتح آفاق العمل أمام الشباب
ومساعدتهم على ثقل خبراتهم المعرفية والعملية».

أعلن البنك األهلي الكويتي أمس حصوله على جائزة
«أفضل بنك للعام» من مجلة أريبيان بزنس ،للسنة الرابعة
على التوالي ،كما حصد البنك أيضا جائزة خاصة عن فئة
«المسؤولية االجتماعية للشركات» ،التي جــاء ت تقديرا
اللتزامه المتواصل بدعم مبادرات المسؤولية االجتماعية.
وتسلم نائب رئيس المديرين العامين في البنك األهلي
الكويتي عبدالله السميط جائزة «أفضل بنك للعام» ،نيابة
عن البنك ،في حين تسلم المدير العام لشؤون مجلس إدارة
البنك فوزي الثنيان ،والمديرة األولى لالتصاالت والعالقات
ال ـخــارج ـيــة بــالـبـنــك سـحــر ال ــذرب ــان ج ــائ ــزة «الـمـســؤولـيــة
االجتماعية للشركات».
وحقق البنك األهلي الكويتي نتائج مالية قوية خالل عام
 ،2018حيث تخطت أرباحه التشغيلية حاجز  100مليون
دينار ألول مرة في تاريخ البنك ،كما تمكن البنك األهلي
الكويتي  -مصر من تطوير بنيته التكنولوجية األساسية،
وتعزيز حضوره الجغرافي في مصر ،من خالل التوسع
في شبكة فروعه.
كما قام البنك بتعزيز تواجده وانتشاره في اإلمــارات
باعتباره أول بنك كويتي ي ــزاول عملياته فــي اإلم ــارات،
بافتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي .وعقب
افتتاح الـفــرع المذكور بفترة وجـيــزة ،أبــرم البنك األهلي
الكويتي اتفاقية تاريخية مــع مؤسسة د بــي لصناعات
الطيران ( )DAEلتقديم تسهيالت ائتمانية متجددة بمبلغ
 800مليون دوالر.
وتماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى تقديم خدمات
مصرفية أسهل ،يواصل البنك األهلي الكويتي االستثمار

أثناء تسلم الجائزة
في االبتكار وتحسين خدمات العمالء ،من خالل طرح عدد
من المنتجات الرقمية الجديدة.
تجدر اإلشــارة إلى أن بعض تلك الخدمات تم طرحها
ّ
ألول م ــرة فــي ال ـكــويــت ،مـثــل خــدمــة «عــال ـمــي» الـتــي تمكن
العمالء من االطالع على حساباتهم المتعددة لدى البنك
األهلي الكويتي في أكثر من دولة ،من خالل عملية تسجيل
دخول واحدة ،وكذلك الحصول على كشف حساباتهم منذ
تاريخ فتح الحساب.
أمــا عــن المسؤولية االجتماعية فقد ســاهــم البنك في

العديد من المناسبات االجتماعية المختلفة ،وشارك في
دعم القضايا المجتمعية على مدار العام ،مع االستمرار في
التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز
نمط الحياة الصحي ،فــي إطــار المسؤولية االجتماعية
للشركات.
وفضال عن ذلك ،قامت مجلة غلوبال فاينانس بتصنيف
البنك األهلي الكويتي خالل  2018بالمرتبة  10من حيث
البنوك األكثر أمانا في منطقة الشرق األوسط ،وذلك للعام
الثاني على التوالي.

«برقان» يرعى الليلة الفنية السنوية في المدرسة المتحدة األميركية

فعاليات
قام بنك برقان برعاية الليلة
الفنية السادسة في المدرسة
المتحدة األميركية بالكويت،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــام تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«كارنفال الفن» ،ويلتزم البنك
من خالل رعايته بتعزيز الثقة
بالنفس وا لـتـفـكـيــر المنطقي
لـ ــدى األطـ ـف ــال ع ـبــر االه ـت ـمــام

بتعبيراتهم الفنية وإبداعاتهم
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـع ــد الـلـيـلــة
فـعــالـيــة سـنــويــة تــؤكــد ال ـتــزام
ب ـنــك ب ــرق ــان بـتـنـمـيــة مــواهــب
األط ـ ـفـ ــال م ــن خ ـ ــال مـنـصــات
مبتكرة.
ويـ ـسـ ـع ــى «بـ ـ ــرقـ ـ ــان» دائـ ـم ــا
إل ــى غ ــرس الـقـيــم فــي األجـيــال

القادمة ،فمثل هذه الفعاليات
ال ـم ـخ ـص ـصــة ت ـم ـكــن األطـ ـف ــال
مـ ــن ال ـت ـف ـك ـيــر وال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
أفكارهم علنا ،وعن مواهبهم
وم ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـمــا
تـ ـس ــاع ــده ــم عـ ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــراف
بـ ــأقـ ــران ـ ـهـ ــم وال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح مــع
بعضهم فــي بيئة صحية ،إذ

مشاركة أطفال
أثبتت هذه األنشطة أنها تعزز
ا ل ـق ــدرات العقلية والعاطفية
والنفسية.
واستلهمت الليلة الفنية من
ال ـكــرن ـفــاالت األوروب ـ ـيـ ــة ،والـتــي
ان ـع ـك ـســت م ــن خـ ــال ال ـل ــوح ــات
الـفـنـيــة ل ـط ــاب مــرح ـلــة م ــا قبل
ال ــروض ــة ح ـتــى ال ـص ــف ال ـثــانــي

ع ـشــر ،وش ـه ــدت ع ــرض لــوحــات
ف ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـت ـ ـن ـ ــوع ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ـ ــروض
موسيقية من فرقة المدرسة التي
تتألف من طــاب ،كما تواجدت
عربات الطعام المتنقلة.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال
«»Imagination Playgrounds
مـ ــن نـ ـي ــوي ــورك أجـ ـ ـ ــواء م ـثــال ـيــة

ل ــأطـ ـف ــال عـ ــن ط ــري ــق األلـ ـع ــاب
الـتـفــاعـلـيــة الـشـيـقــة بــاسـتـخــدام
التقنيات الثالثية األبـعــاد ،كما
تسنت لألهل مشاركة أبنائهم
في أنشطة فنية تفاعلية ،حيث
طبق الطالب التقنيات الجديدة
الـتــي تعلموها خــال دروسـهــم
الفنية.

لقطة جماعية
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة ضمن
برنامج بنك برقان االجتماعي،
ً
تحت عنوان « – »ENGAGEمعا
لـنـكــون الـتـغـيـيــر ،وال ــذي يسلط
ال ـضــوء عـلــى ال ـجــوانــب المهمة
والمؤثرة في المجتمع ،إضافة
الــى تعزيز الرعاية االجتماعية
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ــي

المبادرات التعليمية والثقافية
واالجتماعية والصحية.
ويأتي نهج حملة «»ENGAGE
تماشيا مــع مـبــادئ بنك برقان
كمؤسسة مالية كويتية رائــدة،
بحيث ينسجم أسلوب سياساته
مـ ـ ـ ــع اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات وم ـ ـصـ ــالـ ــح
المجتمع الكويتي.
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سيولة البورصة
 33مليون دينار
والتركيز على
القيادية

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
ً
الثالثة تباينا في تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة  0.57في المئة تعادل
 33.15نقطة ،ليقفل على مستوى  5853.11نقطة،
وسط سيولة بلغت  33.7مليون دينار ،وبكمية
اسهم متداولة بلغت  113.3مليون سهم نفذت
من خالل  5636صفقة.
ورب ـ ــح أي ـض ــا م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول بنسبة
 0.88في المئة تساوي  55.52نقطة ،مقفال على
مستوى  6365.43نقطة ،بسيولة بلغت 31.1
مـلـيــون دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة اس ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 74.8مليون سهم نفذت عبر  4075صفقة ،بينما
تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.27في
الـمـئــة ،هــي  13.29نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 4855.86نقطة ،بسيولة بلغت  2.5مليون دينار،
وبكمية اسهم متداولة بلغت  38.5مليون سهم
نفذت من خالل  1561صفقة.

واستمرت عمليات الـشــراء في السوق االول
ببورصة الكويت أمس ،وشملت معظم االسهم،
إذ لــم يـتــراجــع س ــوى أرب ـعــة اسـهــم مــن اجمالي
تسعة عشر سهما ،كــان ابــرزهــا سهم الوطني،
ولكن بنسبة محدودة جدا لم تتجاوز ثلث نقطة
مئوية ،وبعد ارتفاع كبير كان خالل جلسة أمس
األول ،وبسيولة جيدة اقتربت من  4مالين دينار،
وكذلك تراجع متكاملة وميزان وجي اف اتش،
وعلى الطرف اآلخر ،غرد سهم صناعات بارتفاع
كـبـيــر ،وكــذلــك اسـهــم بــوبـيــان وهـيــومــن سوفت
وزين وبنك بوبيان ،لتدعم مؤشر السوق االول،
ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند  6365نقطة.
وفي المقابل ،تراجع مؤشر السوق الرئيسي
أمــس بضغط مــن بعض االسـهــم الكبيرة ،مثل
يوباك الذي تراجع بنسبة  16.5في المئة ،وكذلك
المواشي بنسبة  9.5في المئة ،وهما من االسهم
ذات االسعار واالوزان في مؤشر السوق ليخسر

أكـثــر مــن ربــع نقطة مئوية وبسيولة مـحــدودة
بـقـيــت عـنــد مـسـتــويــات  2.5مـلـيــون دي ـن ــار كما
اسـلـفـنــا .وكــانــت االيـجــابـيــة فــي اسـهــم المتحد
واالمتياز اللذين تألقا بأكثر سيولة وبارتفاعات
جيدة ،لتنتهي الجلسة على تباين المؤشرات
الثالثة ،إذ ارتفع األول ودعم مؤشر السوق العام،
بينما تراجع الرئيسي.
ً
خـلـيـجـيــا ،وللجلسة الــراب ـعــة عـلــى الـتــوالــي،
استمرت عمليات البيع في مؤشرات أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي ،وتراجعت جميعها
أمس عدا مؤشر سوق الكويت فقط ،وكان مؤشر
السوق القطري األكبر خسارة بنسبة فاقت 1.2
في المئة.
وك ــذل ــك ت ــراج ــع م ــؤش ــر ت ــاس ــي ال ـس ـع ــودي
وسجل خـســارة بأكثر مــن نصف نقطة مئوية
بعد أن كسر برنت مستوى  70دوالرا ،وتــداول
عـلــى مـسـتــويــات  96دوالرا لـلـمــرة االولـ ــى منذ

 %90من األصول المالية ترتفع في 2019
األسواق ترتبط اآلن ببعضها أكثر من أي وقت
ً
صعبا
بعد عام  2018الذي مر
عـلــى األس ـ ــواق ،ارتـفـعــت األسـهــم
وال ـس ـن ــدات واالئ ـت ـم ــان والـس ـلــع
وحتى العمالت الرقمية هذا العام،
وش ـه ــدت ب ـعــض ف ـئ ــات األصـ ــول
مثل األسهم األميركية مستويات
قياسية خــال األســابـيــع القليلة
الماضية ،بحسب تقرير لـ «وول
ستريت جورنال».
وح ـق ـق ــت ن ـح ــو  90ف ــي الـمـئــة
مــن فـئــات األص ــول الـمــالـيــة التي
ي ـت ـع ـق ـب ـه ــا م ـ ـصـ ــرف «دويـ ـتـ ـش ــه
ب ـن ــك» ،وال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا  70فـئــة،
عائدات إيجابية من حيث القيمة
ال ــدوالري ــة مـنــذ بــدا ًيــة ع ــام 2019
وح ـتــى أب ــري ــل ،وف ــق ــا للمحللين
االستراتيجيين لدى البنك جيم
ريد وكريج نيكول.

أداء استثنائي
وي ـم ـثــل أداء األص ـ ــول األخ ـيــر
ً
ً
ت ـحــول مـلـحــوظــا عـمــا ك ــان عليه
ف ـ ــي  ،2018عـ ـن ــد م ــا ا ن ـخ ـف ـضــت
 87فــي الـمـئــة مــن فـئــات األص ــول
بنهاية ذلــك الـعــام ،فهذا االتجاه
الصعودي الجماعي مميز للغاية
ً
و فــقــا للمعايير التاريخية التي
تشير إل ــى أن مـتــوســط االرت ـفــاع
ال ـس ـنــوي ال ـج ـمــاعــي ك ــان يشمل
عـ ـ ـ ــادة  70ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فـ ـق ــط مــن
األصول.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول م ـ ـح ـ ـلـ ــل األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث
وال ـم ـحــاضــر الـمـســاعــد ف ــي كلية
ويليام آنــد م ــاري ،بيتر أتــووتــر،
عـ ـ ــن س ـ ــرع ـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــافـ ــي األخ ـ ـيـ ــر
لــأســواق :لقد كــان األمــر بمنزلة
الـقـفــز مــع الـتـعـلــق بحبل مـطــاط،
لكني منزعج للغاية بشأن العالقة
بين فئات األص ــول واالنخفاض
المتزامن للتقلبات.
ويبدو أن الروابط بين األسواق
ت ـن ـمــو ،ف ـقــد ج ـ ــاءت اض ـط ــراب ــات
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـعــدمــا سجلت

الفئات أكبر ارتـفــاع جماعي لها
عـلــى اإلطـ ــاق فــي  ،2017وال ــذي
شهد تراجع  1في المئة من فئات
األص ــول فـقــط ،عـلـ ًـمــا ب ــأن أكـبــر 6
مسيرات ارتفاع جماعي ُسجلت
منذ عام .2000
من جانبه ،يقول مدير األبحاث
وم ـســؤول االسـتــراتـيـجـيــة آلسيا
والمحيط الهادي في مركز أبحاث
ب ـيــرن ـش ـتــايــن ف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ،
مــاي ـكــل ب ــارك ــر :تــرتـبــط األسـ ــواق
اآلن ببعضها البعض أكثر من أي
وقت مضى .ويضيف باركر أنها
ظاهرة منطقية ،ففي ظل العولمة
التي تسمح بالتدفق الحر للسلع
والـ ـخ ــدم ــات واألف ـ ـ ـ ــراد واألفـ ـك ــار
ورأس المال ،يجب أن تكون هناك
درجة أكبر من االرتباط بين هذه
األشياء.

الـتـجــاريــة ال ـتــي يـمـكــن أن تنهار
ب ـس ــرع ــة ،وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال،
انخفضت العقود اآلجلة لألسهم
األمـيــركـيــة واألس ـ ــواق اآلسـيــويــة
بــدايــة هــذا األسـبــوع بشكل حــاد،
بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب
ب ــزي ــادة ال ـت ـعــري ـفــات الـجـمــركـيــة
عـلــى واردات ب ــاده مــن الـصـيــن،
لكن األسواق (باستثناء الصين)
قـلـصــت خـســائــرهــا خ ــال جلسة
التداوالت يوم االثنين.
ُ
ويرجع المستثمرون التعافي
فـ ــي  2019إل ـ ــى ت ــوق ــف مـجـلــس
االحتياطي الفدرالي عن سياسة
رف ــع ال ـف ــائ ــدة ،وك ــذل ــك الـعــامــات
ح ـ ــول ق ـ ــوة ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
العالمي ،والمحادثات التجارية
ب ـ ـيـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وب ـ ـك ـ ـيـ ــن ،ك ـمــا
استفادت األسهم من نتائج أعمال
الشركات األميركية التي جاء ت
أفضل من المتوقع.

قــد يــراهــن المستثمرون على
اس ـت ـمــرار ه ــذا االرتـ ـف ــاع الـكـبـيــر،
ف ــال ــداف ــع وراء ال ـص ـع ــود واس ــع
ال ـن ـطــاق ه ــو االفـ ـت ــراض ــات حــول
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة وال ـع ــاق ــات

مكاسب ومخاوف

األسباب

فــي الــواليــات المتحدة ،ارتفع
مؤشر «إس آند بي» بنسبة  18في
ً
ً
مدفوعا
تقريبا هذا العام،
المئة

بقوة أرباح شركات التكنولوجيا،
م ـ ـثـ ــل «فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» و»ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر»
و«أمازون» ،في حين ارتفع مؤشر
«شـنـغـهــاي» الـمــركــب فــي الصين
بنسبة  23في المئة ،رغم الخسائر
التي ُمني بها أخيرا.
ك ـمــا ارت ـف ـعــت ال ـم ــؤش ــرات في
ال ـي ــاب ــان وه ــون ــغ ك ــون ــغ بـنـسـبــة
مئوية من رقمين ،وحتى أوروبا
ال ـت ــي ظ ـلــت ط ـ ــوال س ـن ــوات على
هــامــش س ــوق األس ـهــم الـعــالـمــي،
ً
ارتفاعا نسبته  16بالمئة
شهدت
في مؤشر «ستوكس يوروب »600
القياسي.
في سوق آخر ،انتعشت أسعار
ال ـن ـف ــط ،م ـم ــا أس ـه ــم ف ــي ارت ـف ــاع
م ــؤش ــر «إس آنـ ــد بـ ــي -ج ــي إس
س ــي آي» لـلـسـلــع بـنـسـبــة  18في
المئة ،وارتفعت أسعار السندات
العالمية ،وكانت العمالت الرقمية
م ــن ب ـيــن أك ـب ــر ال ــراب ـح ـي ــن ،حيث
زادت قيمة «بتكوين» بأكثر من
 50في المئة.
ويـ ـق ــول مـ ـس ــؤول األسـ ـه ــم في
م ـن ـط ـق ــة آس ـ ـيـ ــا والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي ل ــدى
«باركليز» ،مــات بيكوت ،إن أحد
أسـ ـب ــاب ال ـت ـح ــرك ــات ال ـم ـتــزام ـنــة

لألصول ،قد يكون إعــادة هيكلة
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـت ــي دف ـعــت
العديد منها إلى تقليص أعمال
التداول.
في الماضي ،كان من الممكن أن
تساعد هذه المكاسب في تخفيف
بعض تـحــركــات الـســوق الكبيرة
ع ـبــر ف ـئ ــات األص ـ ــول الـمـخـتـلـفــة،
لكن لم يعد هناك هــذا النوع من
االم ـ ـت ـ ـصـ ــاص لـ ـلـ ـص ــدم ــات ،مـمــا
يـجـعــل الـنـظــام كـكــل أكـثــر ً
تقلبا،
بـحـســب «ب ـي ـكــوت» وخ ـفــض عــدد
مـكــاتــب ال ـت ــداول أدى أي ـضــا إلــى
تــراجــع السيولة ،أو الـقــدرة على
ت ــداول األوراق الـمــالـيــة بكميات
كبيرة دون التسبب في تحركات
ك ـب ـي ــرة ل ــأسـ ـع ــار ،وه ـ ــذا يـجـعــل
تـحــركــات ال ـســوق أكـثــر ح ــدة ،لــذا
يـنـظــر بـعــض الـمـسـتـثـمــريــن إلــى
ارتفاع األصــول هــذا العام بحذر
شـ ــديـ ــد .ويـ ــوصـ ــي م ـع ـه ــد وي ـلــز
فــارجــو لالستثمار ب ــأال يضيف
الـعـمــاء أو يقللوا مــراكــزهــم في
سوق األسهم األميركي ،قائلين إن
المستثمرين يخاطرون بالتعرض
لضربة قوية إذا ضعف االقتصاد
(أرقام)
العالمي		.

اكثر من شهرين ،ليدب بعض القلق خصوصا،
ان األسواق العالمية في حالة انعدام الوزن بعد
الـعـقــوبــات االمـيــركـيــة على البضائع الصينية
التي أعلنها الرئيس ترامب بداية هذا األسبوع.
مالت مؤشرات القطاعات الى اللون االخضر
امـ ــس ،إذ ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة قـطــاعــات
هي مــواد اساسية بـ  18.2نقطة ،وتأمين بـ 18
نقطة ،وصناعة بـ  8نقاط ،وبنوك بـ  6.1نقاط،
وخــدمــات مالية بـ  4.6نقاط ،وعقار بـ  3نقاط،
واتـصــاالت بـ  1.3نقطة ،والنفط والغاز بـ 0.12
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي تكنولوجيا بـ  69.8نقطة ،وسلع استهالكية
بـ  20.3نقطة ،وخدمات استهالكية بـ  2.1نقطة،
واستقر مؤشرا قطاعين فقط ،هما منافع ورعاية
صحية وبقيا دون تغير.
وتـصــدر سهم «بـيـتــك» قائمة االسـهــم األكثر
قيمة ،إذ بلغت تداوالته  7ماليين دينار وبارتفاع

اقتصاد

بنسبة  1في المئة ،تاله سهم وطني بتداول 3.9
ماليين دينار وبانخفاض بنسبة  0.3في المئة،
ثــم سهم صـنــاعــات ب ـتــداول  3.5ماليين ديـنــار،
ومرتفعا بنسبة  3.4في المئة ،ورابعا سهم زين
ب ـتــداول  3.3ماليين دي ـنــار ،وبمكاسب بنسبة
 2.2في المئة ،وأخيرا سهم الدولي بتداول 3.1
ماليين دينار ،وبارتفاع بنسبة  1.4في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء اوال
سهم صناعات ،إذ تداول بكمية بلغت  15مليون
سهم ،وبارتفاع بنسبة  3.4في المئة ،وجاء ثانيا
سهم الدولي بتداول  10.9ماليين سهم ،وبارتفاع
بنسبة  1.4فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثالثا سهم بيتك
بـتــداول  10.2ماليين سهم ،ومرتفعا بنسبة 1
في المئة ،وجاء رابعا سهم اهلي متحد بتداول
 8.2ماليين سهم ،وبنمو بنسبة  0.78في المئة،
وجاء خامسا سهم زين بتداول  6.6ماليين سهم
وبمكاسب بنسبة  2.2في المئة.
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البدر :نتمتع بمكانة جيدة للتعامل مع األسواق غير المستقرة
عيسى عبدالسالم

الشركة
ً
تمتلك حاليا
احتياطيات
مالية البأس بها
لدعم استراتيجية
النمو
البدر

ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
إدارة ش ــرك ــة «آس ـي ــا كــابـيـتــال»
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ضـ ـ ـ ــاري الـ ـب ــدر
ع ــن ت ـع ـي ـيــن م ـس ـت ـشــار عــالـمــي
بهدف إعادة هيكلة استثمارات
الشركة ،في حين ركزت الشركة
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة عـلــى
دعم استثماراتها المتمثلة في
سلسلة فنادق في الهند ،وشركة
مقاوالت في الفلبين ،ومشروع
عقاري في ماليزيا ،إضافة إلى
االستثمار في صناديق Private
.equity
وص ـ ـ ــرح الـ ـ ـب ـ ــدر ،أم ـ ـ ــس ،ب ــأن
ال ـ ـشـ ــركـ ــة حـ ـقـ ـق ــت عـ ـ ـ ــام 2018
مستويات معقولة من الربحية
تعكس الممارسات الناجحة في
اعـ ــادة هيكلة الـعـمــل مــن خــال
تقليل النفقات الزائدة وتحسين
وض ـ ـع ـ ـيـ ــة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـت ـح ـق ـيــق
النجاح طويل األمد.
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـم ـت ـلــك
ً
حاليا احتياطيات مالية البأس
بـهــا لــدعــم اسـتــراتـيـجـيــة النمو

ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا ،ومـ ـسـ ـت ــوي ــات
الربحية المتزايدة في السنوات
المقبلة.
وذك ـ ــر أنـ ــه خـ ــال عـ ــام 2018
ً
«شهدنا أسواقا تتسم بالتقلب،
إذ ت ــم ال ـق ـضــاء عـلــى الـمـكــاســب
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـق ــت فــي
ال ـن ـصــف األول خـ ــال الـنـصــف
الثاني من العام».
وتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدوث تـ ـب ــاط ــؤ
فـ ــي الـ ـنـ ـم ــو الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ـق ـي ــادة
الواليات المتحدة األميركية ،إذ
ستنخفض حوافز التخفيضات
ال ـضــري ـب ـيــة وسـ ـي ــؤدي ارت ـف ــاع
الـعـجــز ال ـت ـجــاري وال ـمــالــي إلــى
زي ــادة الـتـحــديــات الـتــي يتعين
مواجهتها ،إضافة إلى التباطؤ
ً
االقتصادي في الصين ،مقرونا
ب ـ ــاالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــد،
سيتمخض عنه ا نـخـفــاض في
نسبة النمو في قارة آسيا.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدر أن شـ ــر كـ ــة
آسـ ـي ــا ت ـت ـم ـتــع ب ـم ـك ــان ــة ج ـيــدة
ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــواق غ ـيــر

ُ
«زين» تطلق التحديث الجديد
من تطبيقها للقرآن الكريم
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن ال ـت ـحــديــث
الجديد من تطبيقها للقرآن الكريم
على األجهزة الذكية ،والذي يدعم
اآلن  ،Apple Watchتــزا م ـنــا مع
ح ـ ـلـ ــول شـ ـه ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،وض ـم ــن
ح ـم ـل ـت ـهــا ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـس ـنــويــة
«زيـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــور» ،ح ـ ـيـ ــث ُي ـ ـقـ ــدم
ال ـت ـط ـب ـيــق أفـ ـض ــل ت ـج ــرب ــة أث ـن ــاء
قراء ة القرآن الكريم على األجهزة
الذكية التابعة لنظام  iOSونظام
.Android
وأوض ـحــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أنها
قامت بتصميم تطبيق «القرآن الكريم» بالشكل
الذي يساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر
من الفائدة أثناء قــراء ة القرآن الكريم ،من خالل
تـصـمـيــم ع ـص ــري وواجـ ـه ــة سـهـلــة االس ـت ـخ ــدام،
إضافة إلى عدد كبير من المميزات الرائعة ذات
الفائدة الكبيرة.
وأضــافــت أن التحديث الـجــديــد مــن التطبيق
يدعم اآلن  ،Apple Watchكتطبيق مصغر يتيح
االطالع على مواقيت الصالة مباشرة من شاشة
الـســاعــة الــذكـيــة ،مــع إمكانية إرس ــال التنبيهات
عبر الساعة عند حلول وقت كل صالة ،كما يمكن
إضافة تطبيق القرآن الكريم على واجهة الساعة
لتظهر مواقيت الصالة على الواجهة بشكل دائم
من غير الحاجة للدخول على التطبيق.
وبينت أن التطبيق يوفر مجموعة كبيرة من
الـمـمـيــزات الــرائـعــة ،الـتــي تشمل تحميل وق ــراء ة
جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة
االس ـت ـخ ــدام ،وتـحـمـيــل واالس ـت ـم ــاع إل ــى اآلي ــات
بصوت أكثر من  20قارئا شهيرا ،وتحميل وعرض
العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير
اآلي ــات مــن م ـصــادر مختلفة ،والـبـحــث فــي نص
القرآن كامال ،إضافة إلى إمكانية بدء القراءة على
جهاز ،والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز
آخر مع خاصية المزامنة.
وأف ــادت «زي ــن» بــأن المميزات تتضمن أيضا

المستقرة وتستطيع من خالل
احتياطياتها النقدية الصمود
فــي وجــه أي ركــود واالستفادة
من التقييمات المنخفضة.
وبـ ـي ــن أن ال ـش ــرك ــة واص ـل ــت
خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام  2018جـ ـه ــود ه ــا
ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى إع ـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة،
وتمكنت مــن تحقيق ا سـتـقــرار
ً
األعمال بتكلفة منخفضة جدا
( 1.34مليون دينار مقابل 2.28
مـلـيــون دي ـنــار فــي ع ــام ،)2017
إذ تمكنت الشركة من تقليص
تعقيد األع ـمــال بــدرجــة كبيرة،
ً
فضال عن التركيز على استقرار
االستثمارات المقبلة.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـش ــرك ــة ال ـبــالــغ
رأسمالها والمدفوع  80مليون
ديـ ـن ــار ،اس ـت ـطــاعــت خـ ــال عــام
 2018تحقيق إيرادات إجمالية
بلغت  2.51مليون دينار مقارنة
بـ  3.01ماليين عام  ،2017ونتج
ع ــن ذل ــك أرب ـ ــاح صــاف ـيــة بلغت
 1.09مليون دينار بواقع 1.41
ف ـلــس رب ـح ـيــة لـلـسـهــم ال ــواح ــد،

جانب من «العمومية»
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  0.2م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بــأربــاح صافية  0.26فلس في
عام  ،2017مما أدى إلى تحقيق
عــائــد على حـقــوق المساهمين
بـنـسـبــة  1.55ف ــي ال ـم ـئــة خــال
العام ،مقارنة بما نسبته 0.28
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي الـ ـع ــام ال ـســابــق،

«التجارية العقارية» تقيم «فيفا
 »2019على «بالي ستيشن »4

قراءة القرآن الكريم في الوضع الليلي ،مع شاشة
غامقة لـقــراءة أسـهــل فــي الـظــام ،واالط ــاع على
مواقيت الصالة ،وإضافة مواقيت الصالة كأداة
 ،widgetوالـحـصــول على تنبيهات لكل أوقــات
الـصــاة ،إلــى جانب االط ــاع على اتـجــاه الكعبة
المشرفة ،وباستطاعة العمالء تحميل التطبيق
مجانا عن طريق البحث عن « »Zain Quranفي
 App Storeو.Google Play Store
ويمكن للعمالء استخدام التطبيق لالستماع
إلــى ت ــاوات ال ـقــرآن الـكــريــم بـصــوت أكـثــر مــن 20
قــارئــا مــن الـقــراء المعروفين ،منهم عبدالباسط
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه بـ ـصـ ـف ــر ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
السديس ،أبوبكر الشاطري ،مشاري العفاسي،
سعد الـغــامــدي ،هاني الــرفــاعــي ،علي الحذيفي،
محمود الحصري ،ماهر المعيقلي ،محمد صديق
المنشاوي ،محمد الطبالوي ،محمد أيوب ،محمد
ج ـبــريــل ،س ـعــود ال ـش ــري ــم ،يــاســر س ــام ــة ،يــاســر
الدوسري.
وأك ـ ــدت أن ـهــا مـسـتـمــرة ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
المميزة والحصرية خــال شهر رمـضــان ،إيفاء
ب ــوع ــودهــا لـعـمــائـهــا لـتـقــديــم أف ـضــل ال ـخــدمــات
وال ـع ــروض ،إضــافــة إل ــى الـتــزامـهــا المستمر في
تقديم قيمة مضافة للمجتمع ،مبينة أن حملتها
«زين الشهور» جاءت لتترجم هذا التوجه ،حيث
تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم
والمشاركة في الحياة ،ونشر السالم في العالم.

وبلغت المصروفات العمومية
واإلداري ـ ـ ــة  0.48مـلـيــون ديـنــار
لعام  2018مقابل  1.15مليون
دينار في .2017
ولفت إلى انخفاض إجمالي
أصول الشركة إلى  71.96مليون
دينار في نهاية  2018من 72.38

ً
مليونا في نفس الفترة من العام
الماضي ،بانخفاض نسبته 0.6
في المئة على مدار العام.

الجمعية العامة

الـعــاديــة لشركة آسـيــا كابيتال
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت
بنصاب بلغ  53.4في المئة ،على
كل بنود جدول أعمالها ،وأهمها
عدم توزيع أرباح عن عام .2018

وا ف ـقــت الجمعية العمومية

«الحمراء العقارية» تجري تدريبات
على عمليات اإلخالء

مشاركون في عملية اإلخالء
أقــامــت الـشــركــة التجارية
العقارية «دوري فيفا »2019
على جهاز بــاي ستيشن 4
فــي مجمع الــرحــاب بحولي،
ً
بـمـشــاركــة  64الع ـبــا مــن فئة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ــذيـ ـ ــن واصـ ـ ـل ـ ــوا
ال ـت ـح ــدي ع ـلــى م ـ ــدار خمس
ساعات.
وق ــال ــت ال ـشــركــة ف ــي بـيــان
صـحــافــي أم ــس ،إنـهــا قدمت
ه ــداي ــا ل ـل ـفــائــزيــن بــال ـمــراكــز
الثالثة األولى ،وحصل الفائز
بــالـمــركــز األول عـلــى جــائــزة
ن ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة  200ديـ ـن ــار،
والـ ـث ــان ــي ع ـل ــى  100دي ـن ــار
والـ ـث ــال ــث ع ـل ــى ج ـه ــاز ب ــاي
ستيشن .4

وتضمنت الفعالية العديد
م ــن األن ـش ـط ــة وال ـم ـســاب ـقــات
التي أسهمت بإضفاء أجواء
م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرح وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل مــع
ال ـج ـم ـه ــور الـ ــذيـ ــن ش ــارك ــوا
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــات
المخصصة لهم.
وأع ـ ـ ــرب ف ــري ــق ال ـت ـســويــق
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة عــن
الفرحة بنجاح الـحــدث ،كما
عـ ـ ـب ـ ــروا ع ـ ــن جـ ــزيـ ــل ال ـش ـك ــر
واالمتنان لجميع المشاركين
والـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ب ـ ـهـ ــذا الـ ـح ــدث
المميز.

أج ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـم ـ ــراء
العقارية ،أخيرا ،تدريبات على
اإلخ ـ ـ ــاء ف ــي ح ـ ــاالت الـ ـط ــوارئ
ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ب ـ ــرج ال ـح ـم ــراء
لــأعـمــال ،تحت إش ــراف اإلدارة
العامة لإلطفاء ،والدفاع المدني،
ووزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ووزارة
ال ـص ـحــة ،وف ــري ــق إدارة الـعـقــار
ا لـتــا بــع للشركة ،تفعيال لخطة
الـ ـ ـط ـ ــوارئ واألم ـ ـ ــن وال ـس ــام ــة،
ول ـل ـت ــأك ــد م ــن كـ ـف ــاءة عـمـلـيــات
اإلخ ـ ـ ــاء ف ــي ح ـ ــاالت الـ ـط ــوارئ
واندالع الحرائق.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ض ـ ـ ـمـ ـ ــان سـ ــامـ ــة
العاملين وزوار البرج ،تضمنت
ال ـت ــدري ـب ــات جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات
الــواجــب اتباعها ،حفاظا على
سالمتهم في حال اندالع حريق

أو وقوع أي طارئ .وتمت عملية
اإلخالء بنجاح ،حيث استجاب
ال ـعــام ـلــون وال ـ ـ ــزوار لمعطيات
التجربة ،وتعاملوا معها وفق
ما هو مطلوب ،لحماية أنفسهم
وزمالئهم في العمل.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،صـ ـ َّـرح
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور ،م ــدي ــر
ال ـت ـســويــق والـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
في «الحمراء العقارية»« :نعرب
عــن امتناننا للعاملين وزوار
البرج الذين اتبعوا التعليمات
الخاصة بعملية اإلخالء بنجاح.
ن ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدنــا بـهــدف
ال ـح ـفــاظ عـلــى ســامــة مــرتــادي
ال ـ ـبـ ــرج ،م ــن خـ ــال ال ـت ــدري ـب ــات
الوقائية وبشكل منتظم .نتطلع
إلى مواصلة تعاوننا مع إدارة

اإلطفاء ،والدفاع المدني ،ووزارة
الداخلية ،ووزارة الصحة ،كما
ن ـس ـع ــى ب ـج ـه ــد ك ـب ـي ــر التـ ـب ــاع
المعايير الدولية لبروتوكوالت
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،فـ ـض ــا ع ـ ــن أن ـج ــح
األساليب وأفضل الممارسات».
وتحرص «الحمراء العقارية»
دائ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى ات ـ ـب ـ ــاع م ـع ــاي ـي ــر
السالمة واألم ــن ،واستعدادها
ألي ح ــاالت طـ ــوارئ ،واخـضــاع
خطط الطوارئ لديها باستمرار
للتطوير ،بهدف الــوقــوف على
م ــدى فــاعـلـيـتـهــا واسـتـجــابـتـهــا
للتعاطي مع أي حادث.

ً
ً
ً
 Ooredooتقدم برنامجا إنسانيا خاصا بشهر رمضان
ً
الـتــزامــا منها بــدورهــا الــريــادي في
األعمال التطوعية وكعادتها السنوية
الرمضانية ،تستعد  Ooredooالكويت
إلط ــاق بــرنــامــج حــافــل بالمناسبات
اإلنسانية والخيرية على مدار الشهر
الـفـضـيــل .وي ـتــزامــن إط ــاق الـبــرنــامــج
هذا العام مع إطالق النسخة الخامسة
مــن برنامج الشركة التطوعي «نعين
ونـ ـع ــاون» الـ ــذي ن ـجــح ف ــي اسـتـقـطــاب
مئات الشباب والشابات خالل األعوام
الماضية.
وك ـع ــادت ـه ــا ف ــي ك ــل عـ ـ ــام ،تـسـتـهــل
الشركة أعمال الشهر الفضيل بتشييد
خـيـمــة إف ـط ــار ال ـص ــائ ــم م ـقــابــل مبنى
الـشــركــة الــرئـيـســي عـلــى ش ــارع الـســور
لـتـقــديــم وج ـبــات اإلف ـط ــار للصائمين
يوميا ،ولضمان الوصول إلى أكبر عدد
ممكن من الشريحة المستهدفة من هذا
البرنامج بالتعاون مع «نعين ونعاون».
ي ـجــدر بــالــذكــر أن مـتـطــوعــي بــرنــامــج
«نعين ونعاون» شاركوا بتنظيم وإقامة
ً
أك ـث ــر م ــن  120ن ـشــاطــا م ـنــذ تــأسـيــس
البرنامج عام  ،2015وهو ينمو سنويا
وبشكل مستمر ليضم اليوم أكثر من
 350متطوعا ممن يهتمون ويشاركون
في كل نشاط يرتبط بأداء المسؤولية
اإلجتماعية في .Ooredoo
وتتضمن نشاطات البرنامج توزيع
وجبات اإلفطار من خالل خيمة إفطار
الصائم التي تقيمها الشركة كل عام
أمام مقرها الرئيسي في مدينة الكويت،
باإلضافة إلى قافلة الخير التي توزع
ال ــوج ـب ــات ف ــي م ـنــاطــق ال ـكــويــت الـتــي
يقطنها ع ــدد كبير مــن الـعـمــالــة ومــن
األس ــر الـمـتـعـفـفــة ،ه ــذا بــاإلضــافــة إلــى
زي ـ ـ ــارات دور ال ــرع ــاي ــة ودور األي ـت ــام
وأج ـن ـحــة األط ـف ــال ف ــي المستشفيات
وغيرها من األنشطة على مدار العام.

الــرم ـضــان ـيــة ع ـلــى إش ـ ــراك مــوظـفــي
الشركة في العمل التطوعي ،وذلك
ً
إيمانا منها بأهمية تشجيع العمل
التطوعي والـخـيــري وتحفيز مبدأ
العطاء في المجتمع ،والتركيز على
تعزيز قيم العطاء عند الموظفين،
حيث تتيح الشركة مجال التطوع
فــي برامجها طــوال الـعــام ،ال سيما
خ ــال ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل .ك ـمــا تـقــوم
بتنظيم فعالية (قريش) قبل رمضان،
حيث يشارك كافة أقسام وقطاعات
الشركة بإحياء هذه العادة الكويتية
التراثية األصيلة من خالل تحضير
مــا ئــدة باألطعمة التقليدية وتقوم
لجنة من كبار إداريي الشركة بتقييم
األق ـ ـسـ ــام ب ـح ـســب م ــا ي ـت ــم تـقــديـمــه
مــن أج ــواء احتفالية ،وتـهــدف هذه
ال ـف ـعــال ـيــة ل ـج ـمــع ال ـمــوظ ـف ـيــن حــول
مــائــدة واح ــدة لـتـبــادل التهاني في
بداية الشهر الفضيل.
ت ـش ـمــل األ ًن ـش ـط ــة األخ ـ ـ ــرى ال ـتــي
سـتـجــري أيــضــا ت ـعــاون Ooredoo
مـ ـ ــع  ،Re: Foodو هـ ـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة
شـ ـب ــابـ ـي ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة

تــركــز على تــوزيــع ال ـمــواد الغذائية
على المحتاجين ،و هــي مسؤولية
اجتماعية بحتة وإنسانية تساهم
فــي نـشــر ثـقــافــة ع ــدم إه ــدار الطعام
والعمل التطوعي القيم في المجتمع.
كما سيتم تنظيم بطولة كرة القدم
الرمضانية للنساء ،والتي تتماشى
م ــع ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة  Ooredooفــي
تمكين الـمــرأة حيث تشجعها على
اتباع نمط حياة صحي وممارسة
رياضتها المفضلة في بيئة إيجابية
رائـ ـع ــة .سـيـتــم ع ـقــد مـ ـب ــادرة Steps
الخيرية في الحمرا مول خالل الشهر
الـكــريــم ،حيث تـهــدف الـمـبــادرة إلى
تشجيع الـصــائـمـيــن عـلــى الـنـشــاط
ال ـح ــرك ــي وال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي الـعـمــل
الخيري لكل شوط يقطعه المشارك
داخل المول.

الغبقة السنوية
ً
وات ـ ـسـ ــاقـ ــا مـ ــع أه ـ ـ ـ ــداف ال ـش ــرك ــة
للتواصل مع كافة موظفيها ،تقيم
ا لـشــر كــة غبقتها الرمضانية خالل

فريق «نعين ونعاون» في غبقة وزارة الشباب
الشهر الفضيل بهدف تحفيز روح
األس ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة خـ ـ ــال األج ـ ـ ــواء
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،وجـ ـم ــع ك ــل مــوظـفــي
ال ـش ــرك ــة م ــن مـخـتـلــف األقـ ـس ــام مع

اإلدارة العليا وذلــك لالحتفاء بهم
واالستمتاع بــاألجــواء الرمضانية
ً
المميزة بعيدا عن الحياة المكتبية
والعمل.

أنشطة منوعة
كما تركز  Ooredooفي فعالياتها

مشاركة فريق  Ooredooومتطوعي برنامج «نعين ونعاون» في خيمة اإلفطار

جانب من احتفالية قريش للموظفين 2019

وإل ـ ــى ج ــان ــب ت ــوزي ــع ال ــوج ـب ــات،
ت ـع ـت ــزم  Ooredooال ـم ـش ــارك ــة فــي
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات األخـ ـ ــرى
خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك

ت ـت ـض ـمــن زي ـ ـ ـ ــارات لـ ـ ــدور ال ــرع ــاي ــة،
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،ومـ ـ ــراكـ ـ ــز ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة لــاحـتـفــال
بالشهر الفضيل .إضــافــة إلــى ذلــك،
تـعـتــزم الـشــركــة كـعــادتـهــا السنوية
زي ـ ـ ــارة دور رع ــاي ــة األي ـ ـتـ ــام ودور
رعــايــة المسنين ،وإقــامــة م ـبــادرات
ً
خاصة لألطفال تزامنا مع االحتفال
بالقرقيعان .وستنضم Ooredoo
ً
أيضا إلى مؤسسة النجاة الخيرية
في  Mall 360للمشاركة في مبادرة
تساعد على دعم األسر المتعففة.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق لـ ــه حـ ـ ــول أن ـش ـطــة
 Ooredooالرمضانية هذا العام ،أكد
مدير أول إدارة االتصال المؤسسي
ف ــي ال ـشــركــة مـجـبــل األي ـ ــوب ال ـت ــزام
ال ـش ــرك ــة ب ـبــرنــام ـج ـهــا الــرم ـضــانــي
الـ ــذي يــرتـكــز عـلــى ال ـع ـطــاء وخــدمــة
المجتمع بسواعد الشباب والشابات
ً
المتطوعين ،مؤكدا اتساق ذلك مع
قيم الشركة األساسية المبنية على
االهتمام والتواصل والتحدي.
وأضــاف األيــوب« :نحن فخورون
بكوننا الحاضن األساسي للطاقات
الشبابية التطوعية ،وتعاوننا مع
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـه ــات ف ــي مختلف
القطاعات لتعزيز مفهوم التطوع
وغـ ـ ــرس ق ـي ـمــه ع ـل ــى مـ ـ ــدار األعـ ـ ــوام
ً
ً
الـمــاضـيــة .وجــدنــا إق ـبــاال طـيـبــا من
الشباب والشابات في مجال العمل
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وأس ـ ـعـ ــدنـ ــا ح ـمــاس ـهــم
للعطاء ،إذ إننا سعداء بمساهمتها
في تعزيز القيم اإلنسانية والروحية
وإحياء قيم التكافل التي يجسدها
شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله
مــن أج ــواء إيـمــانـيــة وم ـعــان سامية
وقيم نبيلة من خالل هذا البرنامج
التطوعي».
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أقدم المخرج يوسف
بدأت الفنانة شويكار
ً
شاهين على مغامرة
البحث عن الذات بعيدا
عن الفنان فؤاد المهندس جديدة في " أرض
ً
لتثبت نجوميتها.
األحالم" ليعود مؤهال
للشهرة في بلده.
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متحف متروبوليتان يزخر بأزياء
غريبة في ليلة المشاهير
م ـ ــع  4أزيـ ـ ــاء م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـي ــدي غ ــاغ ــا،
وفـسـتــان مــزنــر بشمعدان لكايتي بيري،
تخطى حفل متحف متروبوليتان ،الذي
ُيعد أبــرز حــدث للنجوم وأوســاط الطبقة
الـمـخـمـلـيــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،كــل
التوقعات بغرابة تصاميمه.
وتـمـحــورت نسخة عــام  2019مــن هــذا
الحفل حول أسلوب كامب.
وكــل عــام يتم اختيار موضوع لمأدبة
العشاء هــذه الـتــي تكسر فيها كــل قواعد
ال ـ ـمـ ــوضـ ــة ،ي ـس ـت ــوح ــي مـ ـن ــه الـ ـم ــدع ــوون
أزياءهم.
وي ـت ـم ـيــز أسـ ـل ــوب ك ــام ــب بــال ـم ـيــل إلــى
البهرجة والسخرية واالزدراء ،وتبلورت

مــامـحــه بــدفــع مــن األوسـ ــاط المثلية في
القرنين التاسع عشر والعشرين.
وقــد فاقت أزيــاء هــذه السنة غرابة كل
ما شوهد في السنوات الماضية ،فليدي
غاغا ،التي وصلت إلى الموقع بعد ّ
القيمة
عـلــى الـحـفــل آن ــا وي ـن ـتــور ،قــدمــت عــرضــا
مع راقصين وحركات متعددة ّ
بدلت فيه
مالبسها أربع مرات ،مرتدية تصاميم من
توقيع بــرانــدون ماكسويل .وانتقلت من
فستان طويل مذيل زهري اللون إلى آخر
أسود غير متناسق األطراف ،قبل فستان
ض ـي ــق زه ـ ــري ،لـيـنـتـهــي األم ـ ــر بـمــابــس
داخلية سوداء من الدانتيل.
واس ـت ـغ ــرق هـ ــذا الـ ـع ــرض ال ـم ـب ـهــر 15

بيدرو المودوفار

دقيقة ،وتم خالله تبديل المالبس وسط
صـيـحــات ال ـح ـشــود ال ـتــي تــابـعــت اعـتــاء
غاغا الساللم.
وتـمـيــزت كــايـتــي ب ـيــري ،عـلــى عــادتـهــا،
بمالبسها الالفتة ،مع فستان من توقيع
"م ــوسـ ـكـ ـيـ ـن ــو" م ــزن ــر بـ ـشـ ـمـ ـع ــدان يـحـمــل
مصابيح مضاءة.
ول ـف ـتــت ف ـنــانــة اإلل ـك ـت ــرو ب ــوب جــانـيــل
م ــون ـي ــه ،ال ـم ـع ــروف ــة ب ـجــرأت ـهــا ف ــي مـجــال
الموضة ،األنظار بفستانها المستوحى من
األسلوب التكعيبي غير المتناسق األطراف
من تصميم كريستيان سيرياينو ،مع عين
عـلــى منطقة ال ـص ــدر ،وق ــد اعـتـمــرت أربــع
قبعات .وكذلك الممثلة جورجينا تشابمان.

بوستر فيلم «»Dumbo

مشهد من «»The Curse of La Llorona

بيدرو المودوفار ينافس في « »Dumboيحقق
مهرجان سيدني السينمائي  340مليون دوالر
كشف مهرجان سيدني السينمائي عن برنامجه
للدورة التي ستبدأ في يونيو المقبل ،حيث يتصدر
المخرج اإلسباني بيدرو المودوفار المنافسة على
أبرز جائزة بالمهرجان.
وفي نسخته الـ  66سوف يعرض المهرجان 307
أف ــام مــن أكـثــر مــن  55دول ــة ،بينهم  33فيلما يتم
عرضها ألول مرة و  79فيلما تسجيليا  ،وفقا لما
قاله المنظمون .
ويبدأ المهرجان فعالياته في الخامس من يونيو
المقبل بعرض فيلم " بالم بيتش".

وامـ ـتـ ـث ــل ال ـ ــرج ـ ــال أي ـ ـضـ ــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر
المطلوبة ألرقــى حفالت الموضة متحف
م ـتــروبــول ـي ـتــان ،وأولـ ـه ــم ال ـم ـغ ـنــي ه ــاري
س ـتــاي ـلــز ،الـ ــذي شـ ــارك ف ــي رئ ــاس ــة دورة
عام  2019من الحفل ،واختار زيا نسائيا
ب ــأس ـل ــوب ــه م ــن م ــارك ــة "غ ــوتـ ـش ــي" ُص ـمــم
خـصـيـصــا ل ــه ،وق ــد حـضــر الـحـفــل برفقة
أليساندرو ميكيليه مدير التصميم في
الدار اإليطالية.
وارت ــدى الفنان األميركي غــاريــد ليتو
أي ـض ــا تـصـمـيـمــا م ــن تــوق ـيــع "غ ــوت ـش ــي"،
مع فستان أحمر مرصع بأحجار كريمة
واك ـس ـســوار حـمـلــه فــي ي ــده عـلــى شكل
رأسه المقطوع.

ح ـقــق فـيـلــم األن ـي ـم ـي ـشــن ال ـعــائ ـلــي ()Dumbo
إيرادات وصلت إلى  340مليون دوالر حول العالم،
مـنــذ طــرحــه فــي  29م ــارس الـمــاضــي .وانقسمت
اإليرادات بين  110ماليين دوالر داخل الواليات
المتحدة ،و 230مليونا حول العالم.
الفيلم بطولة إيفا غرين ،كولين فاريل ،مايكل
كيتون ،داني ديفيتو ،كميل ليميسويسكي ،آالن
أركـيــن ،جــوزيــف ج ــات ،ســانــدي مــارتــن وش ــارون
رونــي ،ومن إخــراج تيم بيرتون ،وتأليف إهرين
كروغر.

«The Curse of La
 »Lloronaرعب وثراء
حقق فيلم الرعب ""The Curse of La Llorona
إيرادات وصلت إلى  105مالين دوالر ،وهو من إنتاج
"."Warner Bros
ً
وانقسمت اإليرادات بين  49مليونا في الواليات
ً
المتحدة األميركية ،و 57مليونا حول العالم.
الفيلم مــن بطولة ليندا كــارديـلـيـنــي ،ورومــانــو
كــريـسـتــو ،وجـيـنــي لـيــن كـيـنـشــن ،وري ـم ــون ك ــروز،
وماريسول راميريز ،وباتريشيا فيالسكيز ،وشون
باتريك توماس ،وتوني اميندوال ،ومن إخراج مايكل
شافيز ،وتأليف ميكي داتري ،وتوبياس إياكونيس.

«أفاتار  »2يعرض عام  2021وعودة وينسليت
حقق فيلم «أفاتار »1إيرادات هي األعلى في تاريخ السينما ،إذ ًبلغت  2.8مليار
دوالر على مستوى العالم ،لكن خبراء يقولون إنه قد يخسر قريبا هذا الرقم
ً
لعبة
«المنتقمون:
الناجح
ديزني
فيلم
أمام
،
طويال
القياسي ،الذي احتفظ به
ً
مارفل ،والذي يعرض حاليا.
النهاية» (أفنجرز :إند غيم) ،من إنتاج استديوهات ً
وقالت ديزني إنها ستعرض وسط أفالم «أفاتار» أفالما جديدة من سلسلة
أجـلــت شــركــة وال ــت ديــزنــي موعد
ص ـ ــدور الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد م ــن الـفـيـلــم
الذي حقق إيرادات عالية في شباك
ا ل ـتــذا كــر "أ ف ــا ت ــار" ،لـلـمـخــرج الشهير
جـيـمــس ك ــام ـي ــرون ،م ــدة ع ــام ،حتى
ديسمبر .2021
وأعـلـنــت الـشــركــة مــواعـيــد عــرض
أف ـ ـ ــام جـ ــديـ ــدة مـ ــن س ـل ـس ـل ــة "حـ ــرب
ا ل ـن ـج ــوم" ( س ـت ــار وورز) ،أو ل ـه ــا في
ديسمبر .2022
وحـ ـصـ ـل ــت دي ـ ــزن ـ ــي عـ ـل ــى ح ـق ــوق
إنتاج "أفاتار" وأفالم أخرى عديدة،
م ــن خ ــال شــرائ ـهــا أصـ ــوال لــإنـتــاج
السينمائي والتلفزيوني في اآلونة
األخيرة من شركة فوكس المملوكة
لـ ـ ــروبـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ــردوك ،وعـ ـ ـ ـ ــززت ب ــذل ــك
موقفها المهيمن في دور العرض.
وفيلم "أفاتار  "2هو الجزء الثاني
لـلـفـيـلــم ال ـن ــاج ــح ،الـ ــذي ح ـقــق أعـلــى
اإليـ ـ ــرادات عـلــى اإلطـ ــاق ف ــي تــاريــخ
السينما ،والذي صدر في عام .2009
وك ــان مــن الـمـقــرر أن يـصــل الـجــزء
ال ـجــديــد إل ــى دور ال ـع ــرض ف ــي عــام
ً
 ،2014لكن ذلك تأجل أوال حتى عام
 ،2017ثم إلى ديسمبر .2020
وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــوعـ ــد الـ ـج ــدي ــد
ديسمبر  ،2021أخرت ديزني عرض
أفالم "أفاتار  "3حتى ديسمبر ،2023
و"أ فـ ـ ــا تـ ـ ــار  "4إ ل ـ ــى د ي ـس ـم ـب ــر 2025

«حرب النجوم» (ستار وورز) ،في ديسمبر من أعوام  2022و 2024و.2026
من جهتها ،قالت سيغورني ويفر ،صاحبة الدور الرئيسي في الفيلم بشخصية
د .غريس أوغستين ،لمجلة هوليوود ريبورتر« :انتهينا من تصوير الجزأين الثاني
والثالث» ،الفتة إلى أنها اآلن تستعد للجزأين الرابع والخامس.

كيت وينسليت مع جيمس كاميرون
و"أفاتار  "5حتى ديسمبر ،2027
وك ــان ال ـم ـخــرج كــام ـيــرون قــد قــال
لـلـصـحــافـيـيــن ،ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،إنــه
بدأ تصوير الجزأين الثاني والثالث
من السلسلة ،وكتب الفيلمين الرابع
والخامس.

ويحكي فيلم "أ فــا تــار" قصة عرق
أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب
خصب تكسوه النباتات هو كوكب
"باندورا".
و قــال جيمس كاميرون إن الجزء
المقبل من الفيلم سيناقش محيطات

كوكب بــانــدورا ،وفــي عــام  2017أكد
أن ــه "يــوجــد كــم كـبـيــر مــن الـعـمــل في
الجزء الثاني والثالث من أفاتار".
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع م ـج ـلــة فــانـيـتــي
فير ،كشف كــا مـيــرون أيضا أن كيت
ونسليت ،التي عملت معه في فيلم
"ت ــاي ـت ــان ــك" ،سـتـنـضــم ألفـ ــام أفــاتــار
وتلعب "شخصية هي جزء من أهل
البحر والشعاب المرجانية.
ويعتقد أن أياوا في فيلم "البحث
عن أياوا" يشير إلى إلهة قوم النافي،
الذين يقيمون في كوكب باندورا.
و قـ ـبـ ـي ــل طـ ـ ــرح ا لـ ـ ـج ـ ــزء األول مــن
الفيلم ،قال كاميرون" :ال أود أن أطلق
عليه ا ســم أ فــا تــار  ،2ألن الشخصية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ــي ال ـف ـي ـلــم ت ـغ ـي ــرت فــي
نـهــا يـتــه ،و ل ــم تـعــد م ـجــرد شخصية
زائر لكوكب باندورا".
و لـ ـك ــن ي ـع ـت ـقــد أن ش ــر ك ــة فــو كــس
لـلـقــرن ا لـعـشــر يــن ،ا لـشــر كــة المنتجة
ل ـل ـف ـي ـلــم ،س ـت ــري ــد االحـ ـتـ ـف ــاظ بـكـلـمــة
"أفــاتــار" فــي الـعـنــوان ،ألنــه الـعـنــوان
المعروف للجمهور.

جورجينا تشابمان

22
مسك وعنبر

25

يخوض الفنان طالل مداح اختار الفنان عبدالمحسن
ً
ً
أول تجربة سينمائية له ،القفاص خطا دراميا
ً
مختلفا في "موضي قطعة
من خالل المشاركة في
بطولة الفيلم السينمائي من ذهب" ،ويقدم شخصية
مميزة في "إفراج مشروط".
"شارع الضباب".
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محمد أبوزيد لـ ةديرجلا  :الناشرون
ال يأبهون بالشعر ألنه «ال يبيع»

تنوير

•

في بيوت
اآلخرين

ً
ً
أصدر أخيرا رواية «عنكبوت في القلب» ويعكف حاليا على ديوان «جحيم»

د .أيمن بكر
بـ ــاإل م ـ ـكـ ــان أن نـ ـ ــرى أ نـ ـفـ ـسـ ـن ــا ب ـع ـي ــون
اآلخ ــري ــن؛ أي بـقـيـمـهــم وت ـصــورات ـهــم عن
ا لـ ـص ــواب وا ل ـخ ـط ــأ .وال ب ــأس أن نـتـفـهــم
كيف يروننا ،وأن نحاول كسب رضاهم،
أي صـنــع ســام مــع ا لـعــا لــم المحيط بنا،
ع ـب ــر االتـ ـس ــاق م ــع م ــا ي ـ ــراه ال ـم ـح ـي ـطــون
ويعتقدون أ نــه ا لـصــواب .لكن الخطر كل
الخطر أن تتحول قيم اآلخرين إلى شبح
يتلبس العقل فيمنعه من التفكير ،ويحتل
ال ـ ـ ــروح ف ـي ـم ـن ـع ـهــا م ــن ال ـت ـن ـف ــس ب ـ ُـح ــري ــة
وممارسة تجربتها الخاصة في العالم.
أن تكون متسقا مع المجتمع ال يعني أن
تفقد لونك ورائحتك وطعمك الخاص .هي
معادلة صعبة ،ولكل اختيار ضمنها ثمن
مدفوع حتما.
ِّ
الفقرة السابقة تعبر عن رسالة تأولتها
ف ــي رواي ـ ــة ال ـكــات ـبــة ري ــم ال ـه ــاج ــري" :فــي
بيوت اآلخرين" ،التي يمكن ألي قارئ أن
يصل إليها أو إلى غيرها ،وفق توجهاته
وأدوات ــه فــي ال ـقــراء ة .وألن تــأويــل النص
الــروائــي لـيــس آخــر الـمـطــاف ،فـقــد وددت
أن أقف عند بعض المالحظات حول هذه
الرواية.
ري ــم ال ـه ــاج ــري كــات ـبــة كــوي ـت ـيــة شــابــة،
خ ــرج ــت ض ـم ــن ت ـي ــار م ــن ال ـش ـب ــاب يــريــد
ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن صـ ــوتـ ــه ،وإعـ ـ ـ ــان ال ـت ـم ــرد
على أ شـيــاء كثيرة ،منها :قــوا عــد النشر،
وت ـق ـي ـي ـم ــات الـ ـكـ ـب ــار ل ـك ـت ــاب ــات ال ـش ـب ــاب
وت ـجــارب ـهــم .لـكــن ري ــم ضـمــن ه ــذا الـجـيــل
المتمرد اختارت أن تتتلمذ على يد أحد
ُ
كـبــار الــكـتــاب الـكــويـتـيـيــن وال ـع ــرب ،وهــو
الراحل إسماعيل فهد إسماعيل .وهي في
اختيارها هــذا تعلن انتماء لــإ بــداع في
إحدى كبريات تجاربه ،وتسعى المتالك
أدوا ت ـ ـهـ ــا دون أن ت ـت ـخ ـلــى ع ــن ذا ت ـي ـت ـهــا
وتصوراتها عن نفسها وعن العالم.
و ي ـب ــدو أن دأب ر ي ــم وإ صـ ــرار هـ ــا عـلــى
األ مــر يــن (أ عـنــي التعبير ا لـ ُـحــر عــن ا لــذات
وا م ـ ـتـ ــاك األدوات) أ تـ ـي ــا ث ـم ــار ه ـم ــا فــي
روايـتـهــا الـســابـقــة الــذكــر ،والـتــي يصعب
ع ـلــى كـثـيــريــن أن يـكـتـشــف أن ـهــا ال ــرواي ــة
األو ل ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـمـ ـقـ ـي ــاس األدوات وا ل ـ ــرؤ ي ـ ــة
وانسياب السرد.
من زاو يــة الفنيات سنجد قــدرة كبيرة
على السبك ،وربط الفصول والشخصيات
فــي خـطــوط ســرديــة مـتـقــاطـعــة بـســاســة،
ال يمتلكها إال قليل ممن لهم خـبــرة في
الكتابة ،كما سنلمح شيئا فريدا بالنسبة
ل ــرواي ــة أول ـ ــى ،وه ــو قـ ــدرة ال ـكــات ـبــة عـلــى
وصف تفاصيل الشعور ،دون التصريح
باسمه؛ كأن تصف حالة التشفي في أعين
األ ط ـفــال ا لـصـغــار بلغة طفلة فــي سنهم،
دون أن ترد لفظة "التشفي" في وصفها،
وهـ ــي مـ ـق ــدرة أح ـس ـب ـهــا ت ـن ـبــئ ب ــوض ــوح
عن موهبة أصيلة في السرد ،وعن نفاذ
بريء وصادق للنفس البشرية ،يقوم على
تـجــربــة فــي ال ـعــالــم أف ــادت مـنـهــا الـكــاتـبــة
بوضوح.
بعد قراء ة "في بيوت اآلخرين" يمكنني
التبشير بمشروع روائية كبيرة إن أصرت
ر يــم على تطوير أدوا تـهــا ،و صـبــرت على
طريق المعرفة الوعر ،الذي ُيعد األساس
األهم ألي إبداع.

مازال األديب المصري محمد أبوزيد يلفت أنظارنا ًإلى روعة ما يغزله
بقلمه ،سواء في عالم القصيدة التي برع فيها شاعرا ،أو حين طرق
أبواب السرد ،وبمناسبة صدور روايته الجديدة الشائقة «عنكبوت
في القلب» ..التقته «الجريدة» في هذا الحوار الذي أكد فيه أن
روايته الجديدة استكمال لمشروعه الشعري ،وأن الشعر باق رغم أن
الناشرين ال يأبهون به ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ال أجيد السرد
التقليدي...
وأحاول إشراك
القارئ في لعبة
الكتابة

باق
الشعر ٍ
حتى لو كتبنا
قصائدنا
واحتفظنا بها
في أدراجنا

معظم
الدراسات
ّ
النقدية لكتاب
ومبدعين
ال لنقاد
أكاديميين

• ما األجواء التي تدور فيها
روايـتــك الجديدة "عنكبوت في
القلب"؟
 أعتبر هــذه الــروايــة تكملةلـمـشــروعــي ال ـش ـعــري ،إذ ت ــدور
ح ـ ــول ش ـخ ـص ـيــة فـ ـت ــاة اسـمـهــا
ميرفت عبدالعزيز ،هذه الفتاة
ظـ ـه ــرت فـ ــي ج ـم ـي ــع دواوي ـ ـنـ ــي
السابقة تقريبا .ويمكن القول
إنني فتحت قوسا في ديواني
"قوم جلوس حولهم ماء" ،الذي
ظـ ـه ــرت ف ـي ــه ه ـ ــذه الـشـخـصـيــة
ألول مـ ــرة ،ث ــم تـتــابــع ظـهــورهــا
ف ــي جـمـيــع الـ ــدواويـ ــن الـتــالـيــة،
حتى وصلت إلــى هــذه الرواية،
وتجلت فيها تماما كشخصية
مكتملة ،وتحولت من شخصية
شعرية إلــى شخصية روائـيــة،
حـ ـي ــث ي ـم ـك ـن ـن ــي ب ـ ـهـ ــذا ال ـع ـمــل
أن أغـ ـل ــق الـ ـ ـق ـ ــوس ،وأق ـ ـ ـ ــول إن
التجربة انتهت هنا .أفضل أن
ُيـنـظــر إل ــى ال ــرواي ــة باعتبارها
ن ـق ـط ــة ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـخ ــط الـ ــذي
تــوجــد فـيــه دواوي ـن ــي السابقة،
ً
مختلفا
تكمله و لـيـســت شيئا
ً
مغايرا.
أو
• إلى أي مدى تتماشى الرواية
مع ذاتك؟
 جـمـيــع شـخـصـيــات ال ــرواي ــةتتماشى مع ذات المؤلف ،ألنها
خارجة من داخـلــه .لكن من يقرأ
الــروايــة قــد يعتقد أن الغرائبية
فيها تجعلها بعيدة عن الواقع،
وهـ ـ ــذا ح ـق ـي ـقــي ،ل ـك ــن أع ـت ـق ــد أن
الـ ـمـ ـح ــك األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ـ ــي ك ـت ــاب ــة
الرواية بالنسبة لي كان هو كيف
يمكن تحويل العادي إلى غرائبي،
وك ـيــف يـمـكــن تـحــويــل الـغــرائـبــي
إلى عادي!
وتـنـقـســم ال ــرواي ــة إل ــى أرب ـعــة
أقـ ـس ــام :ف ـت ــى ،ف ـتــاة،
مـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ،سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة.
و فــي القسم الثالث
"م ـ ـ ـ ـ ــؤل ـ ـ ـ ـ ــف" أظـ ـ ـه ـ ــر
ب ـص ـف ـت ــي م ــؤلـ ـف ـ ًـا،
وأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وع ـ ـ ــن
عالقتي بها ،وعن
عالقتي بأبطالها،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــي
بشأن مصائرهم،
وه ـ ـ ـ ــذه مـ ـح ــاول ــة
إلشـ ـ ـ ــراك الـ ـق ــارئ
في لعبة الكتابة.
وإذا كان البعض
يمكنه أن يفسر
ه ـ ــذا ب ــاع ـت ـب ــاره
ً
تجريبا  ،فإنني
أع ـ ـت ـ ـبـ ــره "ن ـ ــوع
ال ـك ـت ــاب ــة الـ ــذي
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــه"،
والذي يختلف
ع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرد
التقليدي الذي
ال أجيده.

«اإلعالم في أعيان بلد الزبير بن العوام»
كتاب جديد تصدره «البابطين المركزية» للشعر العربي
أخ ــذت مكتبة البابطين الـمــركــزيــة للشعر
الـعــربــي عـلــى عاتقها أمــانــة إح ـيــاء الـمـعــارف
القديمة في مختلف أجناسها األدبية والعلمية،
والحرص على طباعتها وإعادة نشرها ،وكان
لـهــا الـ ـص ــدارة ف ــي م ـي ــدان ال ـف ـنــون وال ـم ـعــارف
والسبق فــي تحصيل المنفعة لــروادهــا ،فقد
ً
ً
كتابا بعنوان "اإلعالم في أعيان
حديثا
أصدرت
بلد الزبير بن العوام" ،وهو من تأليف المؤرخ
الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن عبداللطيف بن
راشد بن عبدالله بن غمالس المولود في عام
1848م ،والمتوفى في سنة 1935م.
ويعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية على درجة
ً
خصوصا أنه يرتبط بموقع
عالية من األهمية،
جغرافي كان له الحضور البارز والمتمثل في
إمارة الزبير ،التي يقول عنها مؤسس المكتبة
الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في تصديره
ً
نموذجا للتداخل
للكتاب الجديد :إنها تشكل
بين بقاع الوطن العربي وللتمازج بين شعوبه
وقـبــائـلــه ،فــالـجــزيــرة الـعــربـيــة -حـســب وصــف
البابطين -والتي هي المهد األساسي للعرب،
ظلت منذ ما قبل اإلسالم مصدر هجرة لموجات
من البشر إلى البالد المجاورة ،وضمن إمارة
الزبير التي استمرت أكثر من  4قرون من الزمان،
ٌ
ٌ
حضري له عاداته ولــه ثقافته
مجتمع
تشكل
وأدبه ،وله زعاماته السياسية والدينية.
ويضم الكتاب صورا لبعض أدوات الكتابة
الخاصة بابن الغمالس ،والتي كان يدون بها
كتاباته ومؤلفاته ،بــاإلضــافــة إلــى بعض من
موروثه المدون بخط يده ،والذي أرسله لمكتبة

غالف الكتاب

البابطين مـشـكـ ً
ـورا حفيده األس ـتــاذ إبراهيم
محمد عبدالله إبراهيم الغمالس.
كما يضم الكتاب تراجم لـ  41شخصية ممن
عــاشــوا فــي الزبير أو ارتبطت حياتهم بهذه
اإلمارة ،حيث حرص المترجم على ذكر تواريخ
ال ــوالدة والــوفــاة للمترجمين ،والمراجع التي
اعتمد عليها بما أتيح له من جهد.
وفــي مقدمة الكتاب تقول الـمــديــرة العامة
ٌ
للمكتبة سـعــاد العتيقي :إن ــه صـ ـ ٌ
ـورة دقيقة
ومفصلة لمجموعة من جوانب الحياة في عصر

المؤلف ،ويسبر غور الشخصيات الواردة في
الكتاب من دروس تلقوها ،ومناصب شغلوها،
ووظائف زاولوها ،ويذكر بعض التفاصيل عن
عوائلهم وحياتهم االجتماعية.
ً
ً
مهما من الناحية
مرجعا
كما يعتبر الكتاب
الـعـمــرانـيــة ف ــي أخ ـب ــار الـ ـم ــدارس والـمـســاجــد
واألب ـن ـي ــة واألحـ ـي ــاء ال ـتــي كــانــت ف ــي ع ـصــره،
َ
ومــن بناها ،ومــن أوقــف عليها ،ومــن درس أو
تخرج فيها ،وما كان لها من أثر ثقافي وعلمي
واجتماعي على بلدة الزبير ،وما جاورها من
البلدان ،وكثير من هذه األبنية مازالت موجودة
حتى وقتنا الحاضر.
وم ــن الـنــاحـيــة السياسية فـهــو يــذكــر نــزاع
الوجهاء على السلطة في البصرة ،والزبير من
أمراء المكان ،وشيوخه ،وتداول السلطة بينهم
ً
أيضا على ذكــر دولة
مــرة بعد أخ ــرى ،ويأتي
الكويت وأسـمــاء بعض الوجهاء فيها ضمن
ً
فهرسا
التراجم التي أوردها ،وقد أفردت المكتبة
ً
خاصا للمواضيع التي تم فيها ذكر الكويت.
يــذكــر أن أص ــل ه ــذا ال ـك ـتــاب مـخـطــوط من
مـحـفــوظــات مكتبة ال ـحــرم الـمــدنــي الـشــريــف،
وقامت مكتبة البابطين بإعادة ترتيب أوراقه
بسبب خطأ في التجليد ،وتفريغه وطباعته
كثير من
بعد طول جهد وعناء ،الحتوائه على
ٍ
األلفاظ العامية واألشعار النبطية ،وصعوبة
قراءة الخط وفكه ،ليظهر إلى النور من جديد
بحلته الـجــديــدة ،ويعيد إلــى الــذاكــرة أحــداثـ ًـا
شكلت جـ ً
ـزءا من تاريخ بلدة الزبير التي هي
جزء من تاريخ المنطقة.

محمد أبوزيد
ً
شاعرا ،ثم تحولت إلى
• بدأت
الرواية ،لماذا؟ وهل هذا بسبب
أزمـ ــة ن ـشــر ال ـش ـعــر ال ـت ــي أش ــرت
إليها في مقال لك؟
 الزلـ ــت ش ــاع ـ ًـرا ،وكـتـبــت في
فصل المؤلف فــي الــروايــة أنني
ّ
ً
شاعرا ،وهذا ليس
أفضل أن أكون
ً
تقليال من الرواية وال الروائيين،
تهي ً
بل ُ
با .وأي عمل فني ،سواء
ً
كـ ــان شـ ـع ــرا أو ق ـص ــة أو روايـ ــة
أو موسيقى ،يحتاج إ لــى جهد
ك ـب ـيــر .أت ـفــق م ـعــك ف ــي أن هـنــاك
أزمـ ــة حـقـيـقـيــة ف ــي ن ـشــر الـشـعــر
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،سـ ــواء في
دور النشر الخاصة أو العامة،
لكن هذا لن يدفعني إلى تغيير
ات ـج ــاه ــي ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة .وس ـبــب
األزم ــة أن الـنــاشــريــن ال يأبهون
ب ــال ـش ـع ــر ،ألن ـ ــه ف ــي ن ـظ ــره ــم "ال
ً
طبعا لكل قاعدة استثناء،
يبيع"،
لكن هذا التصور نتيجة تراكمات
طويلة ،منذ أن قال أحد النقاد إن
هذا زمن الرواية وانتهاء بوجود
ع ـش ــرات ال ـج ــوائ ــز ل ـل ــرواي ــة ،وال
ت ــوج ــد ج ــوائ ــز لـلـشـعــر ،ل ـكــن ما
أريــد قوله هو أنــه ال دور النشر
وال ال ـجــوائــز ه ــي ال ـتــي ستدفع
ً
كاتبا لتغيير اتجاهه في الكتابة
 ح ـتــى ل ــو ف ـعــل ال ـب ـعــض ذل ــك -فالشعر باق شاء من شاء وأبى
من أبى ،حتى لو كتبنا قصائدنا
واحتفظنا بها في أدراجنا دون
ن ـشــر ،سـيـظــل الـشـعــر مـ ـ ً
ـاذا لنا
وللقراء.
ّ
• مــا ال ــذي وفــرتــه لــك الــروايــة
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن ل ـي ـس ـت ــوع ـب ــه ال ـن ــص
الشعري؟
ّ
 أفضل أن تدرج هذه الرواية،تـحــت مـسـمــى "ال ـك ـتــابــة" ،ألنـنــي
كتبتها بهذا القصد .لم أكتبها
ألنـ ـن ــي وددت أن أتـ ـ ــرك الـشـعــر
وأتجه للرواية ،بل كتبتها ألنني
أرى أنـهــا قطعة "ب ــازل ــت" مهمة
ً
جزءا مما أعتبره مشروعي
تكمل
اإلبداعي.
• تـ ـن ــاول ــت أعـ ـم ــال ــك بــال ـن ـقــد
أس ـ ـمـ ـ ٌ
ـاء ك ـب ـي ــرة ،ك ـيــف يـسـتـفـيــد
األديــب مــن توجيهات الـنـقــاد؟...
حدثني هنا في ضوء تجربتك.
 ف ــي ال ـب ــدء ك ــان اإلب ـ ـ ــداع ،ثمجاء النقد ،أقصد أن النقد عمل
حاصل للكتابة اإلبداعية ،وهو
مفيد فــي كــل األحـ ــوال ،ويضيء
على نقاط في العمل األدبــي قد
تـكــون غير واضـحــة للكاتب ،أو
تشرح للقارئ بعض ما يقصده

الـ ـك ــات ــب .ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
مــن الـمـهــم هـنــا أن أشـيــر إل ــى أن
ثمة أزمــة نقد حقيقة في العالم
العربي.
فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب أن ـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
ن ـظ ــري ــات ن ـقــديــة ع ــرب ـي ــة ،لــديـنــا
إشـكــالـيــة فــي أن ــه ال يــوجــد جيل
جــديــد م ــن ال ـن ـقــاد ي ـتــابــع جــديــد
ال ـم ـطــابــع إال ع ــدد م ـح ــدود يعد
عـلــى أصــابــع ال ـيــد ال ــواح ــدة ،أمــا
ال ـج ـيــل ال ـقــديــم م ــن ال ـن ـق ــاد ،فهو
ال يـلـتـفــت إل ــى األج ـي ــال الــاحـقــة
ل ــه م ــن الـ ـك ـ ّـت ــاب .وربـ ـم ــا تـتـضــح
ه ــذه الـمـشـكـلــة ف ــي ال ـش ـعــر أكـثــر
مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ،ل ـ ـ ــذا ن ـجــد
أن م ـع ـظ ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـن ـقــديــة
لـكـ ّـتــاب ومـبــدعـيــن ،ولـيــس لنقاد
أكاديميين يجب عليهم متابعة
الجيل في الشعر والرواية.
ً
شعرا لألطفال ..وصدر
• كتبت
لـ ــك "ن ـع ـن ــاع ــة مـ ــريـ ــم" عـ ــن هـيـئــة
قصور الثقافة عــام  ،٢٠٠٥لماذا
لم تكرر التجربة؟
 ال ـك ـتــابــة ل ــأط ـف ــال تـحـتــاجإلى حساسية خاصة ،ربما كنت
أملكها وقت أن كتبت هذا الديوان،
ليس بإمكاني أن أعبئ الورق بأي
كــام ،وأقــول هذا شعر ،فالكتابة
لألطفال مسؤولية كبيرة ،ألنها
ت ـش ـكــل وعـ ــي ووجـ ـ ـ ــدان ق ــارئ ـه ــا.
على عكس الكتابة للكبار ،حيث
يـ ـق ــرأ ال ـ ـقـ ــارئ ع ـل ــى م ـســؤول ـي ـتــه
ً
فضال عن أن الكتابة
الشخصية.
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ت ـت ـط ـل ــب م ــواصـ ـف ــات
خــاصــة ،فإننا لدينا أزم ــة كبرى
في النشر لألطفالً ،
أوال لقلة عدد
مجالت األطـفــال العربية ،والتي
ً
تدريجيا حتى أوشكت
تتناقص
ع ـلــى االخـ ـتـ ـف ــاء ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن
ال ـن ـشــر ل ــأط ـف ــال أص ـب ــح صـعـبـ ًـا
ح ـتــى ع ـلــى ال ـنــاشــريــن أنـفـسـهــم،
لتكلفته المرتفعة ،وحتى عندما
ً
كتبا لألطفال فهي مرتفعة
نجد
ل ـث ـمــن ،وفـ ــي ال ـغ ــال ــب ت ـصــل إلــى
شريحة معينة.
• بــرأيــك مــا هــي الـمــواصـفــات
التي يجب أن تتسم بها القصيدة
الموجهة للصغار؟
 البساطة هي األساس ،وفهمكيف يفكر الطفل ،حتى يستطيع
الكاتب أن يصل إليه.
• م ــا ال ـم ـشــروع األدب ـ ــي ال ــذي
تخطط له اآلن؟
ً
حاليا على ديوان جديد
 أعملبعنوان "جحيم" ،أرجو أن يصدر
ً
قريبا.

االحتياج...
ثغرة!
مسفر الدوسري
ا ل ـح ــب ال يـ ـ ــدوم ،ال ي ـم ـلــك أن ي ـب ـقــى مـتـقــدا
بـمـجــرد ق ــواه الــذات ـيــة ،ال يـسـتـطـيــع ال ـحــب أن
يـنـتـصــر فــي مـعــركــة واحـ ــدة مــع قـلــوبـنــا دون
جنوده المخلصين له.
الـ ـش ــوق ،ال ـح ـن ـيــن ،اإلحـ ـس ــاس ب ــأن ــك بـقـعــة
ً
جفاف تموت عطشا لكل شيء ّ :الماء ،الفيء،
اللون األخضر ،صوت هديل ،رفة جناح ،هذا
اإلح ـســاس بــأنــك لـســت أكـثــر مــن مـجــرد قطعة
جـفــاف عطشى للحياة ،وا لـشـعــور بــأ نــك على
حافة الهاوية ،وفقدان التوازن العاطفي ،كلها
ج ـنــود مـجـنــدة وغ ـيــرهــا ّ ل ـحــرب ال ـحــب مـعـنــا،
ً
ال تعصي لــه أ م ــرا ُ ،مـســخــرة حياتها لخدمته
وف ــداء لـحـيــاتــه ،مــؤمـنــة أشــد اإلي ـمــان بـتـقــواه،
وحسن صالحه ،تلك هي بعض جنود الحب
التي تخوض مع قلوبنا معارك الحب باسمه
وتحت رايته ،وهي التي تكتب بحبر الوجع
هــزا ئـمـنــا ،أو تنقش عـلــى جـيــد ا لـمــاء بحبات
اللؤلؤ قلب حب بربطة حريرية زر قــاء ،وهي
التي تدرك أن الحب أضعف وأرق من أن يواجه
قلوبنا التي قد يشوبها كل ّ
شر نا اإلنساني
وحده ،وأنه أجمل من أن يكشف نور مالمحه
أمام وجه بشاعتنا دون أن يكون بيننا أحجار
شطرنج تجعل هزائمنا أمامه بطعم الفوز به!
هـ ــذه ال ـج ـن ــود ه ــي م ــا ي ـب ـقــي ج ـم ــرة ال ـحــب
تحيلها إ لــى ر مــاد،
فينا مشتعلة ،و هــي التي
ُ
حسن خاتمته،
ت
أو
الحب،
بيدها أن تطيل عمر
ِ
بأقل األضرار ما استطاعت ،إال أن االحتياج،
االح ـت ـيــاج فـقــط وال ش ــيء غ ـيــره ،يـكـفــي لـتــرك
ا لـحــب أ ظــا فــره بلحم القلب .اال حـتـيــاج هــو ما
يطيل عمر الحب أكثر بكثير من قدرة قلوبنا
على ُّ
تحمل تجزئتها أو انقسامها! االحتياج،
س ــواء كــان للحب أو للحبيب ،هــو مــا يجعل
خ ـيــارات قـلــوبـنــا مـنـحــازة ضــدنــا ،ال تــريــد ما
نريد ،وال تعمل بما نوصي ،وما يجعلها غير
مبالية بما نضعه كسقف إلنسانيتنا ،وتحت
مــا نسميه كرامتنا ،كـعــزة أنفسنا ،اعتدادنا
بقوتنا أم هــوى أنفسنا ،أنانيتنا .االحتياج
فــي الـحــب يـعـيــد تــرتـيــب حـيــاتـنــا وقـنــاعــاتـنــا،
ون ـص ـبــح ع ـلــى ال ـم ـحــك أم ــام خ ـي ــارات صعبة
ً
عـلــى قـلــوبـنــا .االح ـت ـيــاج ،أي ــا ك ــان نــوعــه بين
الحبيبين ،هــو أ ق ــوى روا ب ــط ا لـحــب وا لـعــروة
الــوث ـقــى لـقـلـبـيـهـمــا .إن أك ـبــر ث ـغــرة فــي الـحــب
يـتـسـلــل م ـن ـهــا ال ـج ـفــاء الـمـنـتـهــي ب ـمــوتــه هــي
عدم إحساس أحد طرفي العالقة ،أو كليهما،
باالحتياج لآلخر .إن بقاء هذا اإلحساس هو
ً
ال ـضــامــن األك ـب ــر ل ـب ـقــاء الـمـحـبـيــن م ـع ــا .ليس
ً
ً
مهما ماهية هذا االحتياج ،إن كان ماديا أو
ً
ً
معنويا ،أو االثنين معا .إن من أكبر أخطائنا
في الحب إعطاء اآل خــر ،بحسن نية أو بسوء
نية ،اإلحساس بعدم االحتياج له بشيء ما،
بأي شيء ،فذلك يشعره مباشرة بقدرة اآلخر
على سهولة التخلي عنه ،مما ِّ
ينمي إحساسه
ً
ِّ
ويعجل برحيل الحب مبكرا .
بعدم األمان،
االحـتـيــاج آخــر َمــن يـشــد قـمـيــص الـحــب من
الخلف كلما ّ
هم بالرحيل.
ّ
ُ
إذا كنا ننوي إطالة عمر الحب ،فعلينا أن
ِّ
ّ
ونؤصله في
ننمي احتياجنا للطرف اآلخر،
أن ـف ـس ـنــا ب ــأي صـ ــورة وبـ ــأي طــري ـقــة ،وبـغــض
ً
الـنـظــر ع ــن نــوعـيــة االح ـت ـي ــاج ،إن ك ــان مــاديــا
لــه عالقة باألشياء الملموسة ،أم معنويا له
عــاقــة بــالـمـشــاعــر واألحــاس ـيــس ،لـكــن بـشــرط
وح ـيــد وغ ــاي ــة ف ــي األه ـم ـيــة ال ـتــي تــرت ـقــي حد
"القدسية" ،أال يستغل هذا االحتياج بأي شكل
من األشكال في االبتزاز العاطفي من قبل أي
من الطرفين.

حريص في «قصائد لم تكتمل» يغني
للمرأة والوطن والحرية

غالف الديوان

ي ــدع ــو ال ـش ــاع ــر واإلع ــام ــي
المصري عبدالعليم حريص في
مجموعته الشعرية "قصائد لم
تكتمل" الصادرة أخيرا عن "اآلن
ناشرون وموزعون" في األردن،
حبيبته إلى استكمال قصائده
التي لم تكتمل:
"هذا الزمان زماننا فتهيئي
أن تسعدي،
أن ترقصي،
أن تحضني طفال،
وب ـع ــض ق ـصــائــد غــزل ـيــة لم
تكتمل،
كي تكتمل"
قصائد المجموعة الشعرية
مفعمة بالحب والحنين للوطن
ول ـكــل األم ــاك ــن ال ـتــي زارهـ ــا أو
عاش بهاّ ،
وأولها قريته الشيخ
ّ
بــركــة -الـمــديـنــة الـتــي لــم تـلــوث
بـ ـع ــد ...ك ـمــا ي ـق ــول ف ــي إه ــدائ ــه
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،ول ـم ـصــر وط ـنــه،
بــال ـتــأك ـيــد ،ول ـب ــاب ــل ،وال ـق ــدس،
والـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ...ه ـ ــذا ال ـح ـن ـيــن ال
ي ـخ ـف ــي ن ـف ـس ــه مـ ــن ال ـق ـص ـي ــدة
األولـ ــى ،وال يـتــوقــف عـبــر أكثر
م ــن ث ــاث ـي ــن ق ـص ـي ــدة .يــرتـبــط
الحنين إلى المكان لديه بالمرأة
التي ّ
تشكل روحه ،وال يكون له

عبدالعليم حريص

مـعـنــى مــن دون ـه ــا ،فالمشاعر
نحو المرأة تتغلغل في مشاعر
ال ـح ـن ـيــن ،وحـ ــب ال ــوط ــن ،فهو
مــن دون الــوطــن ليس أكثر من
حطام:
"من خلف القضبان الحجرية
من بين األحزان العربية
أصنع تمثاال للحرية
ال أعبده ..ال يعبدني
ل ـ ـكـ ــن غ ـ ـي ـ ــري وق ـ ـ ـ ــع أس ـ ـيـ ــرا
للعبودية"
يذكر أن عبدالعليم حريص

شــاعــر وإعــامــي مـصــري يقيم
فــي اإلم ــارات ،مــن مواليد قرية
ال ـش ـيــخ ب ــرك ــة ،م ــرك ــز الـبـلـيـنــا،
محافظة سوهاج /مصر.
ي ـع ـم ــل م ـ ـ ـحـ ـ ـ ً
ـررا صـ ـح ــاف ـ ًّـي ــا
ب ـم ـج ـل ــة ال ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ال ـتــي تـصــدرهــا دائـ ــرة الثقافة
ً
ومستشارا
بالشارقة /اإلمارات،
ًّ
إعالميا لمعهد دراما بال حدود
الدولي /ألمانيا.
ُمـ ـن ــح الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ال ـف ـخــريــة
مــن الـمــركــز الـثـقــافــي األلـمــانــي
الدولي .IGCC
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات واألم ـ ـس ـ ـيـ ــات
ال ـش ـع ــري ــة ب ــال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي،
وه ــو عـضــو الــراب ـطــة الـعــربـيــة
للثقافة والفكر واألدب بدبي،
وعضو رابطة االتحاد العالمي
للشعراء ،وعضو مركز الشارقة
اإلعالمي.
صدرت له  3دواوين شعرية،
فاز بالمركز األول في مسابقة
القصة القصيرة ،بمجلة العربي
الكويتية بالتعاون مع ال ـ "بي
بي سي".

توابل ةديرجلا
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داليا مصطفىً :دوري في «قمر هادي» مختلف
ولم أشترط ترتيبا على شارة البداية
القاهرة  -محمد قدري

عادت الفنانة داليا مصطفى
إلى الدراما التلفزيونية خالل
رمضان من خالل مسلسلها
الجديد «قمر هادي» الذي
تقدمه مع النجم هاني سالمة
ومجموعة كبيرة من الفنانين
ً
يصل عددهم إلى  35ممثال،
وكان لنا معها هذا الحوار:

المخرج
رؤوف
عبدالعزيز
مخرج
حساس
جدا« ...ويا
ً
بخت اللي
يشتغل مع
مخرج مثله»

* من رشحك ألداء دورك في
مسلسلك الجديد "قمر هادي"
مع هاني سالمة؟
 ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت م ــنخـ ــال م ـخ ــرج ال ـع ـم ــل رؤوف
عـبــدالـعــزيــز ال ــذي تـحــدث إلــي
عن الدور ،وحين أرسل الورق
لــي وق ــرأت المسلسل ودوري
على وجه الخصوص ،أعجبت
ً
به جدا ووافقت على المشاركة
فــي هــذا المسلسل وتعاقدت
وبدأت التصوير.
* هل وضعت طلبات أثناء
التفاوض مع شركة اإلنتاج أو
ً
شروطا لشارة البداية؟
 ل ــم ت ـكــن ل ــدي أي طـلـبــاتأثناء التفاوض على اإلطالق،
ً
ولـ ــم أضـ ــع شـ ــروطـ ــا لـتــرتـيــب
اسـ ـم ــي ع ـل ــى ش ـ ـ ــارة ال ـب ــداي ــة
أو غ ـيــرهــا م ــن االش ـت ــراط ــات،
وأرى أن المهم ما يقدم داخل
المسلسل ،وه ــو ا ل ــذي يحكم
ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـه ــور ،ل ـك ــن ف ـكــرة
األسماء على شارة البداية أو
النهاية تمر فــي لمح البصر
وال أركز معها على اإلطالق.
* ي ـ ـفـ ــرض أبـ ـ ـط ـ ــال ال ـع ـم ــل
سرية على أدوارهم ...هل ثمة
تفاصيل تخصيننا بها عن
الدور؟
 -م ـثــل ب ــاق ــي ط ــاق ــم الـعـمــل

داليا مع زوجها

ّ
ه ــو اتـ ـف ــاق م ــع ص ــن ــاع ــه ،وال
أ س ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع أن أ تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ع ــن
ت ـف ــاص ـي ــل ش ـخ ـص ـي ـتــي ،لـكــن
كــل مــا أستطيع أن أقــولــه هي
شخصية مختلفة عما قدمته
من قبل بصورة كبيرة ،وهي
شخصية مركبة ،وأتمنى أن
يحوز الدور إعجاب الجمهور
فـ ــي اإلط ـ ــال ـ ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،
وسـ ــط ك ــل هـ ــذه ال ـكــوك ـبــة من
الفنانين ،وعن الشخصية فأنا
أظهر بشخصيتين مختلفتين
ع ــن بعضهما و ح ـتــى اآلن ال
ن ـ ـعـ ــرف ه ـ ــل هـ ـم ــا ش ـخ ـص ـيــة
واحدة أم ال ستكشف النهاية
عن ذلــك وأنــا أحــب أن أشاهد
المشاهد عقب التصوير فهي
مختلفة فــي طريقة مشيتها
وكالمها بشكل كبير.

* هناك عــبء كبير لتقديم
ش ـخ ـص ـي ـت ـي ــن إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
شخصيتك أي أنك تعيشين بـ
 3شخصيات؟
 ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ــوع ب ــا لـ ـفـ ـع ــلً
ً
م ـج ـه ــد جـ ـ ـ ــدا ،خـ ـص ــوص ــا أن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي أقــدم ـهــا
جـ ـ ـب ـ ــارة ت ـم ـث ـي ـل ـي ــا ،وط ــري ـق ــة
ال ـف ـصــل ب ـيــن هـ ــذه الـمـشــاهــد
وطريقة كل شخصية.
* ال ـم ـس ـل ـســل ال ـج ــدي ــد مــن
بطولة هاني سالمة ...ماذا عن
كواليس العمل معه ...وكذلك
ال ـع ـم ــل مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج رؤوف
عبدالعزيز؟
 اس ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ق ـم ــره ــادي وه ــو بــالـفـعــل "ه ــادي"
ً
وشخصيته لطيفة جدا ،ولديه
مـمـيــزات كثيرة وعمله مميز
ً
دائ ـمــا ،وكــل مــن يــوجــد حوله
في العمل يحبه بشكل كبير،
ً
وشـخـصـيـتــه م ـح ـتــرمــة جـ ــدا،
أمــا بالنسبة للمخرج رؤوف
عـبــدالـعــزيــز فـعـلــى المستوى
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ن ـ ـحـ ــن أص ـ ــدق ـ ــاء
منذ فترة ولكن على مستوى
ال ـع ـمــل وال ـت ـم ـث ـيــل ،أت ــاب ــع كل
أعماله فهو مدير تصوير من
مــديــري التصوير الممتازين
وال غبار عليه وعلى مستوى
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ،ف ـ ـ ـهـ ـ ــو فـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
ً
ً
المسلسل يقدم عمال جديدا
ً
ج ــدا و فـيــه تفاصيل مختلفة
عما قدمه من قبل ،على الرغم
م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـم ـم ـي ــزة
السابقة مثل "فــوق السحاب"
رمضان الماضي وغيرها من
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السعدني :دخلت الفن
بالواسطة علشان أبويا

أحمد السعدني

داليا مصطفى
ً
األعمال ،ويريد دائما أن يظل
ً
مختلفا ،وهذه المرة مختلف
ع ـشــرات ال ـم ــرات وه ــو مخرج
ً
ح ـســاس جـ ــدا إل ــى درجـ ــة أنــه
ط ـل ــب تـ ـص ــوي ــري فـ ــي مـشـهــد
كــان مــن المفترض أال تصور
الكاميرا دخولي للمشهد لكنه
شعر بالقوة الكامنة ّ
في أثناء
دخولي للمشهد فتعجبت من
ذلــك "وي ــا بخت الـلــي يشتغل
مع مخرج حساس زيه".

وأهــم من شــيء آخــر هل األمر
نفسه يتكرر معك أو تهتمين
به؟
 ال ...على اإلطالق لم أنظرإل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ول ـ ـيـ ــس مــن
أهدافي الحضور الرمضاني
كــل ع ــام ،ولـيــس لــه أي أهمية
فـلــو عــدنــا لـلــزمــن نـجــد هناك
ً
أعـ ـم ــاال قــدمـتـهــا خـ ــارج شهر
رمـ ـض ــان وح ـق ـق ــت ن ـجــاحــات
تفوق غيرها من المقدمة في
ً
رمـضــان ودائ ـمــا مــا يحدثني
الجمهور عنها.

* كـيــف تــريــن قـلــة األع ـمــال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـع ــروض ــة ه ــذا
العام؟
ً
 اخـ ـتـ ـل ــف الـ ــوضـ ــع ق ـل ـيــاً
فالمشاهد وبــدال من أن يرى
خ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم ال ـ ــواح ـ ــد فــي
ً
رم ـ ـضـ ــان  40م ـس ـل ـس ــا فــإنــه
يـ ـش ــا ه ــد اآلن أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 20
ً
مسلسال بقليل ،لكن ال مانع
م ــن أن ن ــزي ــد الـ ـع ــدد ع ــن هــذا
القدر بعد ذلك ،وأرى اللطيف
فــي األم ــر أن الـمــوســم لــم يعد
ً
مغلقا على فكرة شهر رمضان
الـكــريــم ،بــل أصبحنا نتطرق
إلى موسم مفتوح طوال العام
وعــرض المسلسل تلو اآلخر
وأصبحت هناك مواسم كاملة
خارج العرض الرمضاني مثل
الزمن الماضي.

ً
* دائ ـ ـمـ ــا م ــا ي ـض ــع بـعــض
الفنانين قائمة مشاهدة لهم
وضعت هذه
في رمضان هل
ِ
القائمة وهل سيؤثر التصوير
عليها بالفعل؟
 سأتابع مسلسل "كلبش "3فـ ــأنـ ــا أح ـ ـ ــب أم ـ ـيـ ــر ك ـ ـ ــرارة
وس ـ ــأت ـ ــاب ـ ــع "زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال" م ـح ـمــد
رمضان ولمس أكتاف ياسر
جالل ومن المفترض أن ألقي
نظرة على كل المعروض إلى
أن يـجــذبـنــي عـمــل جـيــد أقــوم
ب ــه ،وح ـت ــى اآلن "ال ـل ــه وح ــده
أعلم" بموعد انتهاء تصويرنا
للمسلسل ،فكل المسلسالت
ن ـف ـس ـهــا فـ ــي الـ ـم ــوق ــف نـفـســه
خالل هذه األيام.

* ي ـض ــع ب ـع ــض ال ـف ـنــان ـيــن
ً
ً
الـ ـحـ ـض ــور رمـ ـض ــانـ ـي ــا ه ــدف ــا
ً
أساسيا في حياتهم المهنية

* هـ ــل لـ ــك ش ـ ـ ــروط مـعـيـنــة
ً
للحضور سينمائيا ...ومــاذا
عن المسرح؟

 ال على اإلطالق الفكرة فيال ـ ــدور الـجـيــد فـكــل م ــا عــرض
ً
علي أخـيــرا لم يناسبني ولم
تكن األدوار التي أريــدهــا كي
أخوض التجربة السينمائية،
ً
ً
وأن ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــر أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ـ ـخـ ــرجـ ــا
ً
ً
سينمائيا كبيرا ،فالمخرج في
السينما هو العنصر األهم في
العملية ،وبالنسبة للمسرح
أتمنى ذلك وأتمنى دخول هذه
التجربة ،ولكن هناك معايير
ّ
علي
معينة وعندما يـعــرض
ســأقـ ّـيــم وقـتـهــا ،إم ــا أن أواف ــق
ً
أو أرفض ،لكن حاليا ال أعلم.
* مــاذا عن عالقتك بزوجك
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان شـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف س ـ ــام ـ ــة
وأوالدك ...وهل ألوالدك ميول
تمثيلية؟
ً
 عالقة مميزة فأنا حالياأقــوم بالتصوير في مسلسل
هاني سالمة وزوجي بصحبة
أوالدي ف ــي ز يـ ـ ــارة للمتحف
ً
ودائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــا نـ ـ ـح ـ ــرص ع ـلــى
تعليم األبناء أن مصر جميلة
ً
وبها أماكن رائعة جــدا ،على
الـمـسـتــوى الـعــالـمــي وأفـضــل،
و فـ ــي خ ـط ـتــي أن أزور مصر
كـلـهــا مـعـهــم مـثـلـمــا ق ـمــت أنــا
بــالــزيــارة ،وبالنسبة لــأوالد
ً
حاليا ليست لهم الميول لكن
ربما تتغير الفكرة لديهم في
المستقبل وهم اآلن يتساءلون
ل ـمــاذا نـقــوم بالعمل فــي هــذه
المهنة رغم صعوبتها؟

هل يضمن العرض المبكر للقنوات المشاهدة العالية في رمضان؟
«النهار» و«إم بي سي» سبقتا الجميع بعرض خريطة الشهر الفضيل

ق ــال الـفـنــان أحـمــد الـسـعــدنــي ،إن ــه مـنــذ دخــولــه
الوسط الفني ،وحتى اآلن يتهمه كثير من النقاد
بأنه دخل المجال بـ "الواسطة" أو "أبناء عاملين"،
مشيرا إلى أنه كان يغضب سابقا من االنتقادات
في هذا السياق ،لكن األمر ال يشغله اآلن.
وأضاف السعدني" :أنا دخلت الفن بالواسطة
فعال علشان أبويا صالح السعدني ،وأول مسلسل
كان معاه وهو رجل في زمن العولمة ،ولو مكنش
أبويا صالح السعدني مكنتش دخلت".
وتابع أنه كان يعمل صحافيا في البداية ،ومن
ثم انتقل للعمل في البورصة بلندن ،وقرر بعد ذلك
الدخول في مجال الفن.

إيمي سلطان في إطاللة
مميزة من الجمال

إيمي سلطان
خـضـعــت الـفـنــانــة االسـتـعــراضـيــة إي ـمــي سـلـطــان،
لجلسة تـصــويــر بـمــابــس ســواريــه صيفية أضفت
ع ـل ـي ـهــا م ــزي ــدا م ــن األنـ ــوثـ ــة والـ ـجـ ـم ــال ،ف ــي أح ــدث
فوتوسيشن تجريه إيمي تزامنا مع قــرب الموسم
الصيفي.
وظهرت إيمي في الصور بإطاللة مميزة لمالبسها
وتسريحة شعرها ،إذ ارتدت مجموعة من الفساتين
بألوان مختلفة ،بمكياج هادئ وقصة شعر طويلة.
وح ــرص ــت إي ـمــي عـلــى إجـ ــراء الـجـلـســة الـجــديــدة
إلح ــدى الـمـجــات العالمية ،وذل ــك بعدسة عبدالله
طارق ومكياج ريهام خليفة وأزياء نهال خليفة.
يشار إلــى أن سلطان تخوض تجربة سينمائية
جــديــدة فــي فيلم "أوراق اعـتـمــاد" ،ال ــذي تجسد من
خــالــه دور الـفـنــانــة والـمـنـتـجــة اعـتـمــاد خــورشـيــد،
والمقرر بدء تصويره بعد عيد األضحى المقبل.

عادل إمام يستأنف تصوير
«فالنتينو» بعد عيد الفطر
لقطة من مسلسل «شقة فيصل»

كعادتها كل عام تسارع قنوات فضائية بعرض عدد من
برامج خريطتها الرمضانية لتسبق منافسيها ،قبل بدء
شهر الصوم والعبادة بيومين أو يوم على أقل تقدير،
لضمان جذب األنظار إليها ،وتحقيق مشاهدة عالية،
القنوات ،والسيما أن تجارب
قبل العرض الكامل لكل ً
مماثلة سبق أن حققت نجاحا منقطع النظير.

«كلبش» ...صاحب
تجربة ناجحة
لقنوات «الحياة»

بــدأت مجموعة مــن القنوات
الفضائية المصرية والعربية
ع ـ ــرض ع ـ ــدد م ــن مـسـلـســاتـهــا
وبرامجها قبل رمضان الكريم
ب ـي ــوم ـي ــن ،وه ـ ــي ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
ات ـب ـع ـت ـهــا ب ـع ــض الـ ـقـ ـن ــوات في
السنوات الماضية لجذب أكبر
عــدد مــن الجمهور ،السيما أن
الـمـعــروض وقتها ال يتعدى 4
مسلسالت ،مما يتيح للجمهور
التركيز الجيد في العمل الفني
والـحـكــم عليه بــدقــة واالرت ـبــاط
به قبل بــدء باقي المسلسالت،
وفي حالة اإلعجاب به يكمل مع
القناة المشاهدة طــوال الشهر
الكريم.
وكـ ــانـ ــت ش ـب ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات "إم
بــي س ــي" ،صاحبة السبق هذا

مسلسل «فكرة بمليون جنيه»
العام ،إذ بدأت قناة "إم بي سي
مصر" عرض جزء من الخريطة
الــرم ـضــان ـيــة ،واخـ ـت ــارت ثــاثــة
ً
ً
مسلسالت وعــرضــا مسرحيا،
فقد بــدأت في الساعة السابعة
وال ـن ـص ــف أم ـ ــس األول ع ــرض
أول ع ـ ـ ـ ــروض م ـ ـسـ ــرح م ـص ــر،
وفي التاسعة عرضت مسلسل
اإلثـ ـ ــارة "ق ــاب ــل" لـلـفـنــان محمد
ممدوح ومحمد فراج ،وفي تمام
الحادية عشرة عرضت مسلسل
"ف ـك ــرة بـمـلـيــون جـنـيــه" للفنان
ال ـكــوم ـيــدي ال ـش ــاب ع ـلــي ربـيــع
وصابرين وصالح عبدالله ،وفي
منتصف الليل عــرض مسلسل
"ش ـقــة ف ـي ـصــل" ل ـكــريــم محمود
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز وأح ـ ـمـ ــد ف ـت ـحــي،
ً
وحـقـقــت ه ــذه ال ـبــرامــج تـفــاعــا
ً
ك ـب ـي ــرا ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.
ودخـلــت شبكة قـنــوات النهار
و"ال ـقــاهــرة وال ـنــاس" على الخط
ً
أيـ ـض ــا ،إذ ب ـ ــدأت هـ ــذه ال ـق ـنــوات
عرض البرنامج الحواري المثير
ل ـل ـج ــدل "ع ــاي ـش ــة شـ ـ ــو" ،وك ــان ــت
البداية مع النجمة العربية أصالة،
ً
في حلقة مثيرة جدا ،تطرقت إلى
موضوعات شائكة جــدا ،ومنها
عالقة المطربة بإحدى الفنانات

وهـجــومـهــا عليها بشكل كبير،
نـ ـظ ــرا ل ـق ـي ــام ـه ــا ب ــال ــدخ ــول فــي
حياة أسرة أخرى تخص أصالة
واتهمتها بخراب البيوت.
وبـ ـع ــد ال ـب ــرن ــام ــج ب ـســاعــات
وقبل رمضان بيوم واحد بدأت
ش ـب ـكــة ق ـ ـنـ ــوات الـ ـنـ ـه ــار ع ــرض
جزء آخر من المسلسالت التي
ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ،مـثــل
مسلسل "مملكة الغجر" لفيفي
عبده وحورية فرغلي ،ومسلسل
"س ــوب ــر م ـي ــرو" لـلـفـنــان الـشــابــة
إيمي سمير غانم.

«إعالم المصريين»
مــن جــانـبـهــا ،رف ـضــت شبكة
قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات إع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة،
وقـ ــررت ع ــرض أولـ ــى الحلقات
ع ـل ــى ك ــل م ــن ش ـب ـك ــات "دي إم
سي ،وأون ،والحياة ،وسي بي
س ــي" مــع ال ـســاعــات األولـ ــى من
أول أي ــام رمـضــان للمسلسالت
المتكررة على القنوات ،وعرض
المسلسالت الحصرية بدءا من
السادسة مساء أمس ،ومبررها
فــي ذل ــك أن الشبكات الخاصة
بالمنتج تامر مرسي تملك أكبر

عدد من المسلسالت الحصرية،
وأن م ـنــاف ـس ـت ـهــا س ـت ـك ــون مــع
نفسها ول ـيــس لــديـهــا الــدوافــع
للدخول في منافسات ترويجية
ال تحتاج إليها.

«الحياة» في المقدمة
بالعودة إلى عامين سابقين،
ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــان ـ ــت شـ ـبـ ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات
ال ـح ـي ــاة ق ــارب ــت ع ـلــى اإلفـ ــاس
وكـ ـ ــان ال ـم ــوس ــم األضـ ـع ــف لـهــا
على اإلطــاق ،استغلت الشبكة
انشغال القنوات المصرية كلها
بـ ـح ــداد ع ـل ــى شـ ـه ــداء الـجـيــش
وقــامــت بـعــرض الحلقة األولــى
م ــن ا لـ ـج ــزء األول م ــن مسلسل
"ك ـل ـب ــش" ل ـل ـف ـنــان أم ـي ــر ك ـ ــرارة،
وكــانــت المفاجأة أن المسلسل
حـقــق فــي الـحـلـقــة األول ــى أعلى
م ـشــاهــدة ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،نـظــرا
لـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود أي ب ــرن ــام ــج أو
مسلسل جديد في هذا التوقيت.
وسـ ــاعـ ــد ذلـ ـ ــك "ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة" عـلــى
الوقوف على أقدامها وحصولها
على مشاهدات لم يتوقعها أحد،
وصاحب ذلك مشاهدات لبرامج
ومسلسالت أخرى على الشبكة
نفسها ،وا عـتـبــر هــا الكثير هي

الحركة األذكى في سوق اإلعالم
المصري.

رأي النقاد
يـ ــرى ال ـن ــاق ــد م ـح ـمــود راض ــي
أن ت ـع ـج ـيــل ال ـ ـعـ ــروض ل ـي ــس لــه
تأثير كبير على نسب المشاهدة
إال فــي ح ــاالت م ـح ــدودة ،مثل ما
ً
حــدث مــع "كـلـبــش"؛ نـظــرا لوجود
ظرف استثنائي ،لكن هناك قوائم
مشاهدة لكل مشاهد وبعد ذلك
يفاضل.
وعلل راضــي ذلك بأن القنوات
الـ ـت ــي ت ـع ـج ــل ب ــالـ ـع ــرض تــؤخــر
كــذلــك مسلسالتها الـقــويــة ،وهو
مــا فعلته" إم بــي س ــي" مثال هذا
ال ـع ــام م ــن خ ــال مسلسلي "ول ــد
الغالبة" للفنان أحمد السقا و"زي
الشمس" للفنان دينا الشربيني،
ً
مشيرا إلى أن القنوات تحاول عمل
ـال للمشاهدة ككل حتى
معدل عـ ٍ
ال تـضـيــع مـنـهــا ب ـعــض ال ـبــرامــج
والمسلسالت الضعيفة أو التي
ليس ألبطالها جماهيرية عالية،
والسيما أن القنوات تريد جذب
المعلنين ووكــاالت اإلعالن مبكرا
ً
لهذه األعمال حتى تضمن جــزءا
ً
مناسبا من "تورتة" اإلعالنات.

عادل إمام
أعلن الفنان عادل أمام استئناف تصوير مشاهده
ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد "فالنتينو"،
ً
فور انتهاء شهر رمضان المبارك ،استعدادا لعرضه
خارج الموسم الرمضاني ،لتكون المرة األولى التي
يشارك فيها في موسم خارج شهر رمضان.
وات ـخــذ إم ــام ه ــذا ال ـقــرار مــع نجله رام ــي (مـخــرج
ال ـم ـس ـل ـس ــل) ،ل ـك ــي ي ـ ـعـ ـ ّـوض ال ـج ـم ـه ــور عـ ــن غ ـيــابــه
الــرم ـضــانــي ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ب ـعــد سـلـسـلــة نـجــاحــات
متتالية من أعماله الدرامية الرمضانية على مدار
األعوام السبعة السابقة.
يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال
ُيــدعــى نــور عبدالمجيد مـتــزوج مــن ام ــرأة "نـكــديــة"،
ّ
تجسدها دالل عبدالعزيز ،ويعاني الصراع معها طول
الزواج بامرأة أخرى ،إلى
الوقت ،مما يجعله يفكر في ُ
ّ
وتجسدها
أن يقابل سيدة بالمصادفة تدعى نــور
ً
داليا البحيري ،فيجمعهما االسم والحب أيضا.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -4
لغز طالق «سيدتي الجميلة» للمرة الثانية بعد غياب عن المسرح

مرت شويكار بعاصفة من األحداث المتالحقة ،مفاجئ ،وسافرت إلى ًلندن حيث خضعت
لكنها لم تؤثر في تألقها بالمسرح والسينما .في لفحوص طبية ،وحرصا على سالمتها منعها
الحلقة السابقة ،داهم الحريق شقتها األنيقة فؤاد المهندس من العمل بالمسرح ،لتواجه
«سيدتي الجميلة» أصعب اختبار في حياتها
في ضاحية الزمالك ،وكتب لها المؤلفون
الفنية .تفاصيل أخرى في السطور التالية.
مسرحيات حصرية ،وأصيبت بانهيار عصبي
القاهرة -أحمد الجمال

«رضا بوند»
يخطف
النجمة
الكوميدية
من أفالم
المهندس

فــي ع ــام  ،1970ب ــدأت شــويـكــار
رحلة البحث عن الــذات ،والتحقق
ً
بعيدا عــن فــؤاد المهندس لتثبت
أن نجوميتها ال ترتكن إلى زواجها
مــن نجم كــومـيــدي .ورغــم هــذا فإن
الثنائي اجتمع مع المخرج نيازي
مـصـطـفــى ف ــي فـيـلـمــي «إنـ ــت الـلــي
قـتـلــت بــابــايــا» و{س ـف ــاح الـنـســاء»،
ث ــم ظ ـهــرت الـنـجـمــة ألول م ــرة من
دون شريكها الـحـصــري فــي فيلم
«رض ـ ــا ب ــون ــد» م ــن إخـ ـ ــراج نـجــدي
حافظ ،وبطولة كل من فريد شوقي
ومحمد رضــا ومحمود المليجي
وعادل إمام.
وفي العام التالي ،وقع الطالق
ب ـي ـن ـه ـمــا ل ـل ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ول ـكــن
ل ــم يـسـتـمــر س ــوى أرب ـع ــة أي ـ ــام ،إذ
ً
تــزوجــا ُم ـجــددا مــن دون أن يشعر
أحــد بانفصالهما .وظلت أسباب
ً
الطالق لغزا لم يعرفه أحد ،ال سيما
أن ش ــوي ـك ــار ك ــان ــت ت ـك ــن مـشــاعــر
الحب العميق للمهندس ،وتعتبره
أستاذها في الفن والحياة ،وبدوره
ك ــان يـبــادلـهــا ذات الـمـشــاعــر .لكن
غ ـيــاب ـهــا ع ــن ال ـم ـس ــرح ت ـ ــرك أث ــره
النفسي السيئ فيها ،وحرمها من
رائحة الكواليس وأيام التمرينات،
ول ـقــاء الـجـمـهــور كــل لـيـلــة ،ودوي
التصفيق في صالة العرض.
وكانت شويكار تقطع الطريق
إزاء اإلش ـ ــاع ـ ــات ،وت ـت ـق ـمــص دور
ً
فنانة تشكيلية ،وترسم «بورتريها»
لزوجها الحبيب خــال حواراتها
الصحافية ،و تـقــول إن المهندس
ق ـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى احـ ـ ـت ـ ــواء أي خ ــاف
ً
بينهما ،وإن ــه دائ ـمــا يـبــادر بخفة
ظـلــه إل ــى مـصــالـحـتـهــا ،ويــديــر آلــة
التسجيل على إحدى أغنيات فايزة
أح ـمــد ،وتـصـفــو الـعــاقــة بينهما،
ً
وك ــأن شيئا لــم يـحــدث ،فيما تعد
هــي ال ـغ ــداء أو ال ـع ـشــاء .وف ــي أيــام
اإلجــازة من المسرح ،يذهبان إلى
دار السينما ،ويكمالن السهرة في
«كازينو» على النيل.
ً
يـظــل سـبــب ال ـط ــاق ل ـغ ــزا ،لكن
األم ـ ــر يـتـطـلــب ن ـظ ــرة عـمـيـقــة إلــى
شخصية شويكار مــا بين العمل
وال ـ ـب ـ ـيـ ــت ،فـ ـق ــد اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت ب ـل ـقــب
«ال ـل ـيــدي» إلطــالـتـهــا ذات الـبــريــق
وال ـج ــاذب ـي ــة ،وم ـتــاب ـع ـت ـهــا أح ــدث
صيحات األزيــاء العالمية ،وكانت
ه ــواي ــاتـ ـه ــا ال ـم ـف ـض ـلــة ال ـت ـط ــري ــز،
وت ـع ـل ـم ــت فـ ـن ــون ــه مـ ــن وال ــدتـ ـه ــا،

وع ـنــدمــا ص ــارت نـجـمــة ،تعاملت
م ــع م ـص ـم ـم ـت ـيــن ل ـ ــأزي ـ ــاء ،س ــواء
لـمــابـسـهــا الـخــاصــة أو ألدوارهـ ــا
فــي ال ـم ـســرح والـسـيـنـمــا ،واقـتـنــت
األكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات الـ ـم ــائـ ـم ــة ل ـكــل
ً
شخصية ،وغالبا ابتاعت أثوابها
مـ ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــال ش ـ ـه ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي وسـ ــط
الـ ـق ــاه ــرة ،وأح ـ ــب األل ـ ـ ـ ــوان إل ـي ـهــا
األبيض واألسود.
أم ــا شــوي ـكــار «س ـي ــدة ال ـم ـنــزل»
ف ـكــانــت ف ــي أي ـ ــام اإلج ـ ـ ــازات ت ـبــدأ
ي ــوم ـه ــا ف ــي ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـصــف
ً
ص ـب ــاح ــا ،وت ـع ــد اإلفـ ـط ــار ل ـف ــؤاد،
فـيـمــا تـكـتـفــي هــي بـفـنـجــان شــاي،
وتـنـظــف مـثــل أي ــة زوج ــة مـنــزلـهــا،
وت ــدخ ــل ال ـم ـط ـب ــخ إلعـ ـ ــداد ط ـعــام
الغداء ،وتمارس هواية طهو أطباق
زوجها المفضلة مثل «الرقاق بلحم
ال ـضــأن» ،وبعد الظهر تجلس مع
األوالد (مـنــة ومـحـمــد أحـمــد) بعد
عودتهم من المدرسة.
واع ـ ـتـ ــادت ف ــي يـ ــوم إج ــازت ـه ــا،
ممارسة رياضة المشي .ورغم أنها
كانت تخرج متخفية بارتداء نظارة
الشمس ،وتغيير تسريحة الشعر،
فإن جمهورها كان يتعرف إليها،
ويالحقها بالتعليقات .و بـعــد أن
تسير لمدة ساعة تعود إلى المنزل،
وتـسـتـقـبــل الـمـكــالـمــات الـهــاتـفـيــة،
وتتحدث مع معجبيها ،ثم تتأهب
ل ـ ــزي ـ ــارة ش ـق ـي ـق ـت ـه ــا ش ــاهـ ـيـ ـن ــاز،
ً
وتذهبان غالبا إلى دار السينما،
ً
ً
خصوصا إذا كانت تعرض فيلما
للنجمة شيرلي ماكلين أو كانديس
بيرغن أو صوفيا لورين.

ّ
سر التحول

ف ــي ذروة تــألـقـهــا ع ـلــى خشبة
ال ـم ـس ــرح ،رف ـض ــت ش ــوي ـك ــار لقب
«سـ ـي ــدة الـ ـمـ ـس ــرح» ،واع ـت ـب ــرت أن
كــل ممثلة ذات موهبة هــي سيدة
مـســرح ،وأن ثمة فـنــانــات كثيرات
صنعن مجدهن الفني فيه كأمينة
رزق وسميحة أيوب وسناء جميل،
وشكل حضورهن مالمح بارزة في
تاريخ المسرح المصريَّ ،
وقدمن
ً
أعـ ـم ــاال ل ـك ـبــار ال ـمــؤل ـف ـيــن ال ـع ــرب،
كــألـفــريــد ف ــرج وس ـعــدال ـلــه ون ــوس
ونعمان عاشور وسعدالدين وهبة،
ً
وم ــن الـمـســرح الـعــالـمــي نصوصا
لوليام شكسبير وموليير وهنريك
أبسن وبرتولد بريشت.
ل ــم ت ـصــرح شــوي ـكــار بحنينها
ال ـ ـ ـجـ ـ ــارف إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،ول ـك ــن
«سـيــدتــي الـجـمـيـلــة»  1969أغلقت
ً
الستارة مؤقتا على رحلة األعوام
الست ،والتي بدأت بمسرحية «أنا
وهــو وهــي»  ،1963وبــدت النجمة
الجميلة في مهب أجــواء عاصفة،
وال ت ــدري كـيــف سـتـكــون حياتها
من دون عشقها الفني األول ،وهل
سيطاردها شبح االعتزال المبكر،
وانـتـظــرت اإلجــابــة فــي مــا تخبئه
األيام المقبلة.
ظــل ق ـطــار الـمـســرح الـكــومـيــدي
ً
شاغرا يبحث عن نجمته الجميلة،
ل ـك ـنــه ل ــم يـ ـغ ــادر ال ـم ـح ـطــة ،وبـقــي
ً
مشروع «الثنائي» قائما في أذهان
الجمهور والمؤلفين والمخرجين.
إال أن المهندس خشي على زوجته
الـحـبـيـبــة م ــن اإلص ــاب ــة بــاإلجـهــاد
ً
ُمـ ـ ـج ـ ــددا ،وب ـي ـن ـم ــا ش ــاركـ ـه ــا فــي
ب ـطــوالت سـيـنـمــائـيــة ،ك ــان يبحث
عن بطلة أخرى ليستأنف نشاطه
المسرحي ،وأدرك صعوبة القرار
وخ ـ ـ ــاف م ـ ــن رد فـ ـع ــل «سـ ـي ــدت ــي
الجميلة» ،ما جعله يرجئ العمل
بالمسرح إلــى نحو ثــاث سنوات
متتالية.

مع محمد رضا في فيلم «رضا بوند»
و ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،1971م ـث ـل ــت مــع
ً
ً
ال ـم ـه ـن ــدس ف ـي ـل ـمــا واح ـ ـ ــدا «ن ـحــن
ال ــرج ــال طـيـبــون» إخـ ــراج إبــراهـيــم
لـطـفــي ،وش ــارك فــي بـطــولـتــه سيد
زيـ ـ ـ ــان وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم خ ـ ــان وص ـ ــاح
نظمي .دارت أحــداثــه حــول الفنان
حـ ـم ــدي (فـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس) ال ــذي
يحاول التقرب من المخرجة فاتن
(شويكار) ،ويدعي إصابته بالعمى،
فتعرض عليه الــذهــاب إلــى خالها
ط ـب ـيــب ال ـع ـي ــون (ص ـ ــاح ن ـظ ـمــي)
ويـكـشــف األخ ـيــر خــدعـتــه ،فتلقنه
ً
ً
فاتن درسا قاسيا ،وتأتي النهاية
السعيدة.
وت ـ ــوال ـ ــت الـ ـمـ ـف ــاج ــآت فـ ــي ع ــام
 ،1971عندما تركت شويكار أفالم
الـمـهـنــدس ،ووقـفــت للمرة الثانية
مع نجم كوميدي آخــر ،إذ شاركت
محمد عوض بطولة فيلم «غرام في
الطريق الزراعي» للمخرج صبحي
عبدالعزيز.
أث ـ ــار ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول تـ ـس ــاؤالت
ً
ِعدة ،واعتبره البعض مؤشرا إلى
انفـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال «الثنـ ـ ـ ــائي الفن ـ ــي» ال
سيما بعد غيابهما عــن المسرح،
وك ــأنـ ـهـ ـم ــا ي ـ ـم ـ ـهـ ــدان ل ـل ـس ـي ــر فــي
ً
اتجاهين مغايرين .وظل األمر سرا
يـكـتـنـفــه ال ـغ ـم ــوض ،ول ـكــن أص ــداء
ال ـخ ــاف ت ـط ــاي ــرت إل ــى أبـنــائـهـمــا
ول ــم يـفـهــم األط ـف ــال آنـ ــذاك أسـبــاب
هــذا النقاش الـحــاد ،وانتهى األمر
ً
بظهورهما مبتسمين ،وكأن شيئا
لم يحدث .فقد اتفق النجمان على
أن ت ـظ ــل م ـشــاك ـل ـه ـمــا ب ـع ـي ــدة عــن
ً
ً
األبـ ـن ــاء ،ك ــي ال ت ـتــرك أثـ ــرا سلبيا
فيهم ،ال سيما أن شويكار تتعامل
مـ ــع م ـح ـم ــد وأح ـ ـمـ ــد ،وهـ ـم ــا اب ـنــا
زوجها ،كوالدتهما ،وكذلك يتعامل
ال ـم ـه ـنــدس م ــع اب ـن ــة زوجـ ـت ــه منة
الله كأنه والدها ،ويغدقان عليهم
بالرعاية والحنان.
ك ــان ــت م ـن ــة الـ ـل ــه ت ـع ـت ـبــر فـ ــؤاد
ال ـم ـه ـن ــدس م ـث ــل أب ـي ـه ــا ،وب ـم ــرور
األعوام زاد تعلقها بأمها ،وصارت
تـقـلــدهــا فــي ك ــل ش ــيء ،حـتــى أنـهــا
شــاركــت فــي الـحـفــات الـمــدرسـيــة،
وأصـبـحــت رئـيـســة فــرقــة التمثيل،
وقدمت بعض أعمالها مثل «حواء
الساعة  }12ومثلت دور شويكار
في المسرحية ،بينما قامت إحدى
زمـيــاتـهــا ب ــدور ف ــؤاد الـمـهـنــدس.
لكن األم التي تعرف متاعب مهنة
التمثيل وجهت ابنتها إلى التفوق
الــدراســي ،ودخ ــول كلية السياسة
واالق ـت ـصــاد ،وتحقيق حلمها في
العمل بالسلك الدبلوماسي.
في بداية السبعينيات ،اشتدت
المنافسة بظهور جيل جديد ثبت
قــدمـيــه ف ــي الـتـمـثـيــل الـكــومـيــدي،
وضم مجموعة من النجوم كعادل
إم ـ ـ ــام وس ـع ـي ــد ص ــال ــح وي ــون ــس
ً
ً
شلبي .حقق هؤالء نجاحا مدويا
في مسرحية «مدرسة المشاغبين»،
حاول بعض المنتجين استثماره
وت ـقــدي ـمــه ف ــي ق ــال ــب سـيـنـمــائــي،
فـكــان فيلم «مــدرســة المراهقين»
 ،1973إخ ــراج أحـمــد ف ــؤاد ،وفيه
قــام ــت شــوي ـكــار بـ ــدور «ش ـه ـيــرة»
الفتاة المتحررة التي تلتقي ناظر
المدرسة الصارم (فؤاد المهندس)
وت ـغ ـيــر م ــن أسـ ـل ــوب ت ـعــام ـلــه مع
التالمذة المشاغبين.

ضم أرشيف شويكار ً
ّ
لقاء
ً
نادرا مع نجوم المسرح في
الكويت ،وتحولت مسرحية
ً
«وأيضا هالو دوللي» 1974
إلى سباق كوميدي للتألق
واإلب ـ ـ ـ ــداع ،إذ ج ـم ـعــت بين
المؤلف المبدع عبداألمير
التركي والـمـخــرج المتميز
حسن عبدالسالم ،وصانع
الـ ـ ـبـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــة عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
ً
عبدالرضا ،فضال عن كوكبة
من الفنانين كغانم الصالح
وم ـ ــري ـ ــم الـ ـغـ ـضـ ـب ــان وع ـل ــي
المفيدي ويسرية المغربي
وك ـ ــاظ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــاف وعـ ــايـ ــدة
الـ ـش ــري ــف ول ـط ـي ـف ــة يـحـيــى
وسـ ــالـ ــم م ـح ـم ــود وأس ــام ــة
المشيني.
اع ـت ـبــر ال ـن ـقــاد أن «هــالــو
دول ـ ـ ـلـ ـ ــي» ن ـق ـل ــة احـ ـت ــرافـ ـي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،ع ـن ــدم ــا وق ــف

ألول مــرة إلــى جانب نجمة
الـكــومـيــديــا شــوي ـكــار ،ومــن
شاهد المسرحية ،يجد أن
الفنان يعلن فيها موهبته
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ،ال س ـي ـمــا فــي
مشاهد جمعته مــع دوللي
( شــو ي ـكــار) ليجتاز بنجاح
أص ـ ـعـ ــب اخ ـ ـت ـ ـبـ ــاراتـ ــه ع ـلــى
خشبة الـمـســرح ،ومقارنته
ب ــال ـن ـج ــم الـ ـك ــومـ ـي ــدي فـ ــؤاد
المهندس.
كـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة أن
ت ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــر ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــر م ــن
التمرينات مع المخرج جالل
الشرقاوي ،إذ اعتذر عن عدم
إخراجها ،فرشحت شويكار
الـمـخــرج حـســن عبدالسالم
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــاون ـ ــت م ـ ـعـ ــه فــي
م ـ ـسـ ــرح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة
ً
«س ـيــدتــي الـجـمـيـلــة» .فـعــا،
ظهرت «دولـلــي» إلــى النور،
وكانت بمنزلة شهادة ميالد

شويكار
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ق ــدم ــت
شويكار مع المهندس فيلم «شلة
المحتالين» للمخرج حلمي رفلة،
وشاركهما البطولة كل من محمد
عوض ونبيلة عبيد ونجوى فؤاد.
تدور أحداثه في إطار كوميدي
حــول صديقين يحترفان النصب
ويـ ـلـ ـتـ ـقـ ـي ــان فـ ـت ــاتـ ـي ــن تـ ـم ــارس ــان
االحـتـيــال ،وي ـقــرران ال ــزواج بهما،
وفــي ليلة الــزفــاف تسقط األقنعة،
ويعرف كل منهم حقيقة اآلخر.
خــرجــت شــويـكــار مــن «مــدرســة
امل ــراه ـق ــن» لـتـبـحــث ع ــن ذاتـهــا
م ـجــددًا ،واعـتـبــرت أن إضـحــاك
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ـكـ ـتـ ـس ــب ق ـي ـم ـتــه
مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــص الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد ،وعـ ـم ــق
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـج ـســدهــا
املـ ـمـ ـث ــل ،كـ ــي ال ي ـق ــع فـ ــي أس ــر
األدوار ال ـن ـم ـط ـي ــة .وف ـ ــي ذل ــك
الوقت جمعها لقاء تلفزيوني
مع املهندس ،وتدفقت النجمة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ب ـت ـل ـق ــائ ـي ــة ،وق ــال ــت
إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا واملـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس نـ ـجـ ـم ــان
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة امل ـ ـسـ ــرح ،بـيـنـمــا
ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا م ـ ـجـ ــرد أبـ ـط ــال
لبعض األفـ ــام .وبـ ــدوره اتفق
امل ـه ـنــدس م ــع رأيـ ـه ــا ،وقـ ــال إن
تــاريـخـهـمــا الـسـيـنـمــائــي يضم
ب ـع ــض األع ـ ـمـ ــال ال ـج ـي ــدة مـثــل
«اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ـ ـ ــات زوج» و{أرض
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاق» ،ب ـي ـن ـم ــا أفـ ـ ـ ــام مـثــل
«ال ـع ـت ـبــة جـ ـ ــزاز» و{ش ـن ـب ــو في
املصيدة» مجرد أعمال تجارية
حققت جماهيرية عند عرضها
على الـشــاشــة ،لكنها ال تشبع

مــوهـبـتـهـمــا ،وي ــرج ــع ه ــذا إلــى
ندرة النصوص الجيدة.
ب ــدت ك ـل ـمــات شــوي ـكــار مفعمة
ب ــال ـح ـن ـي ــن إل ـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح ،وعـ ــدم
اقتناعها بكثير من أفالمها ،وظهر
ه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ــر ،ب ــرف ـض ـه ــا ع ـش ــرات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة،
ً
وع ــودتـ ـه ــا ُم ـ ـج ـ ــددا إل ـ ــى األدوار
التراجيدية ،عندما رشحها المخرج
ح ـس ــام ال ــدي ــن مـصـطـفــى لـبـطــولــة
فيلم «الشحاذ»  1973قصة نجيب
محفوظ ،وسيناريو وحوار أحمد
عباس صالح ،وشارك في بطولته
ال ـن ـجــوم م ـح ـمــود م ــرس ــي وأح ـمــد
مظهر ونيللي ومريم فخر الدين.
جــاء «الـشـحــاذ» لينفض الغبار
عن جوهرة ثمينة ،ويكشف عن ألق
موهبتها فــي تجسيد شخص ــية
متبايـ ــنة االنف ـع ـ ــاالت ،ال سيما في
المشاهد التي جمعتها مع محمود
م ـ ــرس ـ ــي ،وإدراك ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـم ـض ـم ــون
الفلسفي لــروايــة محفوظ ،ويثبت
ذلــك أن لــديـهــا ثـقــافــة رفـيـعــة ،فهي
لـيـســت قــارئــة لـلـسـيـنــاريــوهــات أو
ال ـن ـص ــوص ال ـم ـســرح ـيــة فـحـســب،
بــل تـقــرأ فــي شتى أل ــوان المعرفة.
وم ـث ـل ـم ــا ق ـ ــرأت ب ــال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
لمحفوظ وتوفيق الحكيم ويحيى
حقي ويوسف السباعي وإحسان
عـ ـب ــدالـ ـق ــدوس وغـ ـي ــره ــم ،ت ـعــرفــت
إل ـ ــى كـ ـن ــوز األدب الـ ـع ــالـ ـم ــي مــن
خــال إجادتها اللغتين الفرنسية
واإلنكليزية.

اع ـت ـب ــرت ش ــوي ـك ــار أن الـ ـق ــراءة
تـثــري شخصية الممثل ،وتمكنه
م ــن ف ـهــم أب ـع ــاد الـشـخـصـيــة الـتــي
يؤديها ،ال سيما قراءة الشعر بما
ـان وأن ـغ ــام تشبع
يـحـمـلــه م ــن م ـع ـ ٍ
الوجدان .ظهر هذا الجانب لديها
عندما جلست ألول مرة مع الفنان
عـبــدالـمـنـعــم مــدبــولــي ،واخ ـتــارهــا
لبطولة مسرحية «أنا وهو وهي»،
وعندما اكتشف أنها تقرأ دورهــا
بـصــوت منغم ،شجعها على هذا
األداء المتميز .كذلك هي ال تنسى
تشجيع الـفـنــان ع ـبــدالــوارث عسر
وتدريبه لها على تدرج انفعاالتها
فـ ــي ت ـق ـم ــص دوره ـ ـ ـ ــا ب ـم ـســرح ـيــة
«السكرتير الفني» ،وكيف وجهها
إل ــى قـ ــراءة الـشـعــر بـشـكــل منتظم
ك ـنــوع م ــن ال ـتــدريــب لـهــا كممثلة،
وإتقان اللغة العربية.

البقية في
الحلقة
المقبلة

شويكار والمهندس يفتحان
«الوصية» بحضور عبدالناصر

مدرسة المراهقين

«هالو دوللي» ...سباق كوميدي بين الليدي
ونجوم المسرح في الكويت
لمواهب فنية شابة آنــذاك،
ومن بينها الفنانة القديرة
م ــري ــم ال ـغ ـض ـب ــان «ح ـب ــاب ــة»
صاحبة الحضور المتألق
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح والـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا
التلفزيونية ،والـتــي رحلت
عن عالمنا عام .2004
ً
حققت المسرحية نجاحا
ً
كبيرا عند عرضها ،وغلب
عـلـيـهــا ال ـطــابــع الـكــومـيــدي
االستعراضي الــذي تميزت
به شويكار خالل مسيرتها
فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح ،ف ـي ـم ــا أثـ ــرى
ال ـم ــوس ـي ـق ــار عـ ـب ــدال ــرؤوف
إسماعيل درامــا المسرحية
ب ـ ـ ــإب ـ ـ ــداع ـ ـ ــه الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي،
وتـعــد المسرحية مــن أولــى
المسرحيات ا لـتــي سجلها
التلفزيون الكويتي باأللوان،
ومـ ــا زالـ ـ ــت ت ـح ـظــى بـنـسـبــة
مشاهدة عالية كلما ُعرضت
على الشاشة الصغيرة.

«الشحاذ»
ينفض
الغبار عن
جوهرة
سينمائية
ثمينة

«منة الله»
تعيد تمثيل
أدوار أمها
في مسرح
المدرسة

عـ ــرضـ ــت إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـن ــوات
ً
ال ـف ـض ــائ ـي ــة أخ ـ ـيـ ــرا مـســرحـيــة
نـ ـ ـ ـ ــادرة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «الـ ــوص ـ ـيـ ــة»
ل ـشــوي ـكــار وفـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس،
و هــي عب ـ ــارة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــل
ألفها
ال تتجاوز مدته ســاعــةّ .
سمير خفاجي وأخرجها ومثل
ف ـي ـهــا ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي.
شـ ـ ــارك ف ــي ب ـطــول ـت ـهــا ك ــل مــن
سهير الباروني وزكريا موافي،
وقدمت خالل احتفاالت أعياد
الشرطة المصرية في منتصف
الستينيات ،وحضرها الرئيس
الراحل جمال عبدالناصر.
قـ ـب ــل فـ ـت ــح ال ـ ـس ـ ـتـ ــارة ظ ـهــر
الفنان صالح ذو الفقار ليعلن
عرض المسرحية ،التي سبقت
وصلة غنائية لكوكب الشرق
أم كلثوم .ويبدو أن «الوصية»
ً
ُ
كتبت خصيصا للمشاركة في
هذه االحتفالية ،وتعد أول
عمل مسرحي يقدم في
االح ـت ـف ــاالت الــرسـمـيــة
المصرية بعد ثورة 23
يــول ـيــو  ،1952بـعــدمــا
كانت األخيرة تقتصر

ع ـل ــى الـ ـغـ ـن ــاء ،وي ـ ـشـ ــارك فـيـهــا
ك ـبــار الـمـطــربـيــن وال ـم ـطــربــات
كالموسيقار محمد عبدالوهاب
وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ
ونجاة ،وغيرهم.
ج ــاءت مـشــاركــة «الــوصـيــة»
فــي هــذه االحتفالية كنوع من
الـتـكــريــم لـلـمـســرح الـكــومـيــدي
آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،وب ـ ـع ـ ــد مـ ــرح ـ ـلـ ــة م ــن
ت ــأل ــق ش ــوي ـك ــار م ــع الـنـجـمـيــن
ف ــؤاد الـمـهـنــدس وعبدالمنعم
م ــدب ــول ــي .وه ــي حـقـقــت نسبة
مـ ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة ع ـب ــر مــوقــع
«يـ ــوت ـ ـيـ ــوب» عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت.
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـج ـيــل ال ــذي
ع ـ ــاص ـ ــر ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة ،ف ــإن ــه
يستعيد ا لــذ كــر يــات والحنين
إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـع ـ ـ ـصـ ـ ــر الـ ــذه ـ ـبـ ــي
للمسرح والفنون األخرى.
دارت أح ــداث «الوصية»
فـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي
اجتماعي ،حــول شخصية

شــريـفــة (شــوي ـكــار) الـمـتــزوجــة
ً
ســرا من ثري عجوز «عفيفي»،
ً
خـ ــوفـ ــا مـ ــن زوج ـ ـتـ ــه وأوالده،
وتطلب إليه أن يكتب وصيته
لـيــورثـهــا ثــروتــه ولـكـنــه يموت
قبل أن يصل المحامي معلوف
(عبدالمنعم مــدبــولــي) وتتفق
األرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة م ـ ــع أم ـ ـه ـ ــا (س ـه ـي ــر
الـ ـب ــارون ــي) ع ـلــى أن يتقمص
السكرتير عبدالحفيظ ( فــؤاد
المهندس) شخصية المتوفي،
ويملي الوصية على المحامي
ض ـع ـي ــف ال ـ ـب ـ ـصـ ــر .وتـ ـت ــوال ــى
المفارقات الكوميدية ،وتنتهي
بفشل المؤامرة.
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ً
في الحلقات السابقة تعرفنا إلى ظروف الميالد والنشأة الدرامية مشهدا لزمالئه في الفصل بمدرسة فيكتوريا كوليدج
باإلسكندرية.
وعرفنا مدى تأثر شاهين بالموت
في مرحلتي الطفولة والصباً ،
نتعرف إلى أول مغامرة جادة
ألخيه وهو ال يزال طفال ،وكيف تعلق بالفن منذ
في هذه الحلقةً ،
المفاجئ ً
يخوضها الفتى وحيدا في بالد غريبة بعدما حملته
شاهد عرضا في المسرح لخيال الظل ،وكيف بلورت السينما
اإلسكندرية إلى «أرض األحالم» ليقتنص
األمواج من
االستعراضية في األربعينيات خياله السينمائي ،وكيف بدأت
ً
حلمه ويعود مؤهال للشهرة ورواية الحكايات بالصورة.
ميوله إلى التمثيل من خالل مسرحيات شكسبير عندما قدم
القاهرة – هبة الله يوسف

فشلت في
أول حفلة
فنية فجلست
أضحك
كالمجنون

ّ
هدد
باالنتحار
إن لم تسمح
له أسرته
بالسفر إلى
أميركا

تكلفة أول
فيلم في
حياتي كانت
 3جيالتي
على كورنيش
اسكندرية

عـ ـل ــى سـ ـط ــح الـ ـم ــرك ــب مــن
ال ـم ـغ ــرب إل ــى ن ـي ــوي ــورك ،أمـضــى
ً
شـ ــاه ـ ـيـ ــن وق ـ ـ ـتـ ـ ــا ي ـس ـت ـع ـي ــد ف ـيــه
تفاصيل األشهر المشحونة التي
س ـب ـقــت تـحـقـيــق ح ـل ـمــه بــالـسـفــر.
كان الحلم امتلك خياله منذ لمح
ف ــي ع ـي ــن زم ــائ ــه ن ـظ ــرة إع ـج ــاب
ح ـق ـي ـق ـي ــة ب ـم ــوه ـب ـت ــه فـ ــي األداء
وه ـ ــو ي ـل ـقــي ح ـ ـ ـ ــوارات شـكـسـبـيــر
ً
بالعربية وباإلنكليزية مـعــا من
دون أن يفقد قدرته على التعبير
بإحساس مرهف .وألول مرة يعود
إ لــى البيت ويحكي للجميع عما
ح ــدث فــي ال ـمــدرســة ،وم ــع الــوقــت
ً
بدأ يفصح علنا عن رغبته في أن
ً
يصبح ممثال .لكن والده استنكر
ه ــذا الـتــوجــه وطــالـبــه باستكمال
دراسته ليكون شخصية مرموقة.
وقد عبر شاهين عن هذا الموقف
ب ـعــد سـ ـن ــوات طــوي ـلــة ف ــي فيلمه
ً
«اسكندرية ليه؟» ،مسجال اعتراض
األب عـلــى رغـبـتــه حينما ق ــال لــه:
إزاي ده يحصل بـعــد مــا نصرف
عليك دم قلبنا؟ أنا قبلت بالوظيفة
ُع ـل ـشــان ت ـقــدر تـكـمــل ف ــي مــدرســة
«أ َبـ ـه ــه» زي دي ،عـلـشــان تتخرج
ً
وتبقى مهندسا ،تقوم تيجي تقول
ً
لي عاوز ابقى ممثال؟!
لــم يكن تمثيله مشهد هزيمة
الـمـلــك ريـتـشــارد الـثــانــي الخطوة
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ق ـط ـع ـه ــا ع ـلــى
طــريــق حـلـمــه ،ولـكـنــه ك ــان يعيش
معظم وقته لهذا الـهــدف .لــم يكن
ً
يـفـعــل أمـ ــرا آخ ــر غـيــر الـتـقــرب من
الـتـمـثـيــل واإلل ـ ـقـ ــاء .كـ ــان يـشــاهــد
ال ـس ـي ـن ـمــا ك ـ ـ ــدارس ،وي ــذه ــب إلــى
المسرح كناقد ،ويناقش زمــاء ه
فــي ال ــدرام ــا واألفـ ــام والــرقـصــات
ال ـجــديــدة ومـشــاهــد االسـتـعــراض
ال ـت ــي ان ـت ـشــرت ف ــي ال ـعــالــم أث ـنــاء
فترة الحرب العالمية الثانية في
األربـعـيـنــات ،وغــرامــه بالنجمات
ون ـ ـجـ ــوم االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض فـ ــي تـلــك
الفترة :ايستر ويليامز ،وجنجر
روجـ ـ ـ ـ ــرز ،وجـ ـي ــن ك ـي ـل ــي ،وف ــري ــد
استير وغيرهم من الذين أثروا في
شاهين وأفالمه بعد ذلك.
ً
ال ـس ـف ــر إذا لـ ــم ي ـك ــن م ـف ــاج ــأة
س ـ ـع ـ ـي ـ ــدة ،وال «ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــة ح ـ ـ ــظ»،
ل ـك ـن ــه بـ ـط ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة س ـب ـق ـت ـهــا
ج ـ ـ ـ ــوالت وإن ـ ـ ـج ـ ـ ــازات وت ـ ـجـ ــارب
غـ ـ ـ ـ ـ ــرام ب ـ ــال ـ ـف ـ ــن .ح ـ ـتـ ــى أن ش ـل ــة
األص ــدق ــاء ف ــي ال ـمــدرســة تفهمت
«ال ـه ــوس الـشــاهـيـنــي» وانــدمـجــت
ً
ف ـيــه ب ـت ـعــاطــف وف ـه ــم ،وب ـ ــدال من
السخرية التي ظهرت في البداية
ب ــدأ ال ـت ـعــاون وال ــدع ــم ،فـقــد دع ــاه
أحــد أصــدقــاء الــدراســة إلــى حفلة
تحضرها إح ــدى أمـيــرات األســرة
العلوية ،واستطاع مــع «عفاريت
الشلة» أن يقنعوا األمـيــرة الثرية
برعاية حفلة فنية في «فيكتوريا
كوليدج» يقدمون فيها مسرحية
ه ــادف ــة م ـق ــررة عـلـيـهــم م ــع بعض
االس ـت ـع ــراض ــات واألغـ ــانـ ــي ،لكن
ال ـح ـف ـل ــة ف ـش ـلــت ف ــي ت ـح ـق ـيــق أي
إعجاب.
ويقول شاهين« :في ذلك اليوم
ك ـنــت أض ـح ــك كــال ـم ـج ـنــون وســط
ً
دهـشــة أصــدقــائــي .لــم أكــن يائسا
ً
وال مـحـبـطــا ألن الـحـفـلــة فـشـلــت.
كان أجمل فشل في حياتي ،ألني
ً
تعلمت منه قيمة مهمة جدا ،وهي
أن الفن ليس «طقة دم ــاغ» ولكنه
إلــى جانب «الطققان والخياالت»
ت ـن ـظ ـيــم وإدارة صـ ــارمـ ــة ،وهـ ــذا
ً
ً
الدرس جعل مني مخرجا متحكما
ف ــي تـفــاصـيــل الـعـمــل م ــن اإلن ـتــاج
والـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة إل ـ ــى س ــان ــدوي ـت ــش
ال ـغ ــداء إل ــى أص ـغــر ع ــام ــل .أضــف
إلى ذلك ،أن الحفلة لم تكن فاشلة
ً
ً
تماما ،تحديدا من سمعوا عنها،
فقد أعجبهم الــولــد ال ــذي يرقص
كالنجوم األميركيين ،ويستطيع
تنظيم حفلة للسمر تتفاخر بها
العائالت الثرية ،وذاعت شهرتي
ً
ً
وأصـبـحــت ضـيـفــا مـطـلــوبــا في
ً
كثير مــن الحفالت ،خصوصا
ً
أنني كنت مهتما بالموسيقى».
ي ـض ـي ــف ش ــاهـ ـي ــن« :غ ــرام ــي
ً
بـ ــال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى كـ ـ ـ ـ ــان قـ ــدي ـ ـمـ ــا
ويسبق غرامي
بـ ــال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل،
ألن أب ـ ــي ك ــان
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يوسف شاهين
يحب الموسيقى والـغـنــاء ،وكــان
يغني فــي الـبـيــت بـصــوت مرتفع
ً
فنسمعه جـمـيـعــا  ،و ك ــان يتجلى
وصــوتــه يرتفع أكـثــر وأكـثــر وهو
فــي ال ـح ـمــام .ول ــم نـكــن نستهجن
ذلك وال نتضايق وال نسخر ،كان
ً
ً
أمـ ــرا ع ــادي ــا بــالـنـسـبــة إل ــى أف ــراد
ً
ال ـب ـيــت ك ـل ـهــم ،وكـ ــان أب ــي عــاشـقــا
لـصــوت أسـمـهــان ويـهـتـ ّـم بمعرفة
مواعيد إذاعة األغاني في الراديو
حتى أنه كان يقول :افتح الراديو
علشان نسمع فالنة هتغني .وما
إن أش ـغــل ال ــرادي ــو حـتــى ينساب
الـصــوت ،وكنت أنــدهــش مــن هذه
الــدقــة وأتـعـجــب :ل ـمــاذا لــم ينجح
رج ــل دق ـيــق وف ـن ــان مـثــل أب ــي في
ً
شغل المحاماة الذي يتميز أيضا
بالدقة واإلبداع؟ وأجاب أبي على
ذلــك مــرة مصادفة عندما قــال لي
وسـ ــط ح ــدي ــث ع ـ ــادي ال أت ــذك ــره:
الـ ـح ــب ق ـ ــوة ه ــائـ ـل ــة ،لـ ــو أح ـب ـبــت
أي أم ــر سـتـتـفــوق ب ــه .وفـهـمــت أن
ً
حبه للغناء كــان سببا فــي حفظ
المواعيد واالهتمام بالتفاصيل،
لــذلــك تـعـلـمــت م ـنــه الـتـمـيـيــز بين
األصوات بدقة ،واكتشاف الفروق
البسيطة في طرائق األداء ،وكيف
يــؤثــر ذل ــك ف ــي اخ ـت ــاف الـمـعـنــى
ً
واإلحساس .مثال أم كلثوم كانت
تعيد جملة معينة أكثر من مرة،
ل ـك ــن فـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ب ـط ــري ـق ــة أداء
مختلفة فنشعر بمتعة إضافية
وإحساس مختلف .كذلك تعلمت
مــن أبــي كيف أشعر بالموسيقى
قبل أن أسمعها ،بمعنى أن تدخل
قلبي قبل أذني».
ً
يضيف شاهين ضاحكا« :لكن
م ــع ال ــوق ــت تـفــوقــت عـلــى أب ــي في
ً
ح ــب ال ـمــوس ـي ـقــى ،ول ــو ك ــان حـيــا
َّ
لتعلم مـنــي كــي يــرى الموسيقى
ً
أي ـض ــا ،ال أن يـسـمـعـهــا أو يشعر
بها بقلبه فحسب ،أل نــي حاولت
في أفالمي أن أصـ ِّـورهــا وأقدمها
ً
ً
صـ ــورة وإي ـق ــاع ــا ب ـصــريــا ولـيــس
نغمات فحسب.
ً
هكذا كانت الموسيقى مكونا
ً
أساسيا في أعمال شاهين ،وكان
ّ
ي ـتــدخــل ف ــي تـفــاصـيـلـهــا ،يـخـتــار
ب ـع ـن ــاي ــة ش ــدي ــدة ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ع ـ ـلـ ــى وضـ ــع
م ــوسـ ـيـ ـق ــى أفـ ـ ــامـ ـ ــه .ل ـ ــم ت ـش ـغ ـلــه
األسماء «الرنانة» ،بل من تمكنوا
ً
م ــن إرض ـ ـ ــاء ذوق ـ ــه ال ــرف ـي ــع جـ ــدا،
لــذلــك عـمــل مــع ليلى م ــراد وفــريــد
األطرش وجارة القمر فيروز وقدم
م ــاج ــدة ال ــروم ــي ب ـص ــورة رائ ـعــة
ً
تمثيال وغناء ،وأسهم بنفسه في
األلحان وتصوراتها.
فـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة
الـمــوسـيـقـيــة
ألغـنـيــة «آدم
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان»
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة

بفيلم «اآلخــر» هو ألفها إذ عزفها
على البيانو وطـلــب إلــى الملحن
فاروق الشرنوبي أن يكمل اللحن
بالمدخل نفسه .كذلك أغنية «خدوا
عيني وشوفوا بيها» التي قدمها
ف ــي «اسـ ـكـ ـن ــدري ــة كـ ـم ــان وكـ ـم ــان»
كــانــت ف ـكــرتــه وب ــداي ــة ال ـل ـحــن من
خ ــال ــه .س ــاع ــده عـلــى تـنـمـيــة تلك
ً
الموهبة ومنذ كان طفال «البيانو»
الموجود في المنزل ،والذي نجح
ً
فـ ــي أن يـ ـع ــزف ع ـل ـي ــه كـ ـثـ ـي ــرا مــن
األغاني والمقطوعات الموسيقية
ال ـش ـه ـي ــرة ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ك ــان
ً
يـعــزفـهــا «س ـمــاع ـيــا» أي م ــن دون
ً
قراءة النوتة الموسيقية ،معتمدا
على اإلحـســاس بالنغمة وحفظه
األلحان.

سافر زمالئي
للدراسة في
الخارج فخاف
أبي أن أصاب
بعقدة نقص

أول فيلم
يـ ـت ــذك ــر ش ــاهـ ـي ــن زمـ ـيـ ـل ــه فــي
«ف ـي ـك ـتــوريــا ك ــول ـي ــدج» ،ال ـخــواجــة
المصري غاوي الفن ،قنبلة تقليد
األص ــوات عثمان راغــب المشهور
ً
حـيـنـهــا وراهـ ـن ــا بــاســم «أوس ـ ــي»،
وي ـتــذكــر ال ـي ــوم الـ ــذي أخ ـب ــره فيه
أن زميلهما نيكوال لــد يــه كاميرا
لـلـتـصــويــر ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وات ـف ـقــا
ع ـل ــى إقـ ـن ــاع ــه ب ــإحـ ـض ــاره ــا مـعــه
إل ــى ال ـم ــدرس ــة ،واقـ ـت ــرح شــاهـيــن
تصوير فيلم ارتجالي عن المدرسة
لتسجيل ذكرياتهم قبل الحصول
على البكالوريا والتخرج.
شـ ــارك ال ـثــاثــة كـمـمـثـلـيــن في
الفيلم (شاهين ونيكوالس دياب
وعـثـمــان راغ ــب) ،ووض ــع شاهين
ال ـس ـي ـنــاريــو االرتـ ـج ــال ــي وأخـ ــرج
الفيلم الذي عرض مشاهد منه في
«اسـكـنــدريــة لـيــه؟»،
وألول
وآخ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ي ـظ ـهــر
اس ـ ـمـ ــه

األصلي على شارة فيلم بالحروف
اإلنكليزية ( )Joseph G Shahineإذ
تغير اسمه بعد ذلك إلى «يوسف»
ً
ب ــدال مــن «ج ــوزي ــف» .كــذلــك تغير
حرف ( )Sفي بداية كلمة «شاهين»
حسب النطق اإلنكليزي إلى حرف
( )Cحسب النطق الفرنسي ،وفي
داللة مهمة يكتب شاهين من دون
حــرف  eفي النهاية ،ثم يضيفها
بحركة «تــروكــاج» (طريقة بدائية
مبكرة) بعد لحظة من كتابة االسم.
كـ ــان ال ـف ـي ـلــم ب ـع ـن ــوان «س ـكــول
اليـ ـ ــف» أي حـ ـي ــاة مـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،أو
«ح ـ ـيـ ــاة م ـ ــدرس ـ ــة» ،وص ـ ـ ـ ّـور فـيــه
واجهة المدرسة والمباني وحركة
بـعــض ال ـمــدرس ـيــن ،ث ــم رك ــز على
األبطال الثالثة كطالب متمردين
يتميزون بالفكاهة والنوم الكسول
ف ــي الـفـصــل وأع ـ ــراض الـمــراهـقــة.
ورغــم أن اللقطات كانت مرتجلة،
ً
والـتـكـلـفــة اإلنـتــاجـيــة ص ـف ــرا ،فــإن
ً
ً
الـحـصـيـلــة كــانــت فـيـلـمــا صــامـتــا
مـتـكــامــل األركـ ـ ــان ،وض ـعــه بعض
المواقع السينمائية الكبرى في
ص ــدارة قائمة أفــام شاهين قبل
ً
«بابا أمين» مرفقا بتاريخ العام
 ،1944في حين ُعرض «بابا أمين»
عــام  ،1950بعد ســت سـنــوات من
الفيلم األول الذي يعتبره شاهين
«الـبــذرة» الصغيرة التي أدت إلى
الشجرة الكبيرة ،ويضحك وهو
يقول« :كانت تجربة جميلة ،فأنا
ً
أعاني راهنا لتوفير تكلفة إنتاج
ً
أي فيلم ولو كان قصيرا .أما تكلفة
ذلك الفيلم فكانت  3جيالتي على
الكورنيش».
كــان الـعــرض األول للفيلم في
حفلة منزلية مــن الـحـفــات التي
كــانــت تـقـيـمـهــا عــائ ـلــة نـيـكــوالس
والــذي كــان معظم عائلته يعيش
ف ــي أمـ ـي ــرك ــا .كـ ــان ال ـح ـض ــور مــن
المثقفين وأثرياء الطبقات الراقية
في االسكندرية وأبــدوا إعجابهم

«المزيكاتي»

إذا كان اإلخــراج مهنة يوسف شاهين فإن الموسيقى هوايته األثيرة،
ورغــم عشقه للسينما فإنه في لحظات الصفا ومراجعة النفس يعترف
فيقول« :كان نفسي أبقى مزيكاتي ،بس المزيكا بتاعتي مرتبطة بالرقص
واالستعراض والغناء ،وهذه مفردات صعب جمعها إال في السينما ،لذلك
حاولت أعلم السينما المزيكا إلشباع هوايتي واالعتذار عن تقصيري».
ً
ً
كالم شاهين يبدو واضحا في أفالمه كافة تقريبا ،فهو ال يستغني عن
االستعراضات واألغاني ويدمجها مع دراما الفيلم .حدث ذلك في «األرض،
واالختيار ،والعصفور ،واليوم السادس ،واسكندرية كمان وكمان ،والمصير،
واسكندرية نيويورك» ،وغيرها ،إضافة إلى أفالم أدى بطولتها نجوم الغناء،
وفي مقدمها «بياع الخواتم» للفنانة الكبيرة فيروز ،و{عودة االبن الضال»
الذي أطلق من خالله موهبة الفنانة ماجدة الرومي ،و{سكوت حنصور»
ً
أولى بطوالت الفنانة لطيفة سينمائيا ،كذلك األفالم التي قدمها مع شادية
ومع المطرب فريد األطــرش مثل «ودعــت حبك» و{انــت حبيبي» أو «سيدة
ً
ً
القطار» للفنانة ليلى مــراد ،وأفــام أخــرى قدمت نموذجا ناجحا لتكامل
الرقص والغناء مع الدراما السينمائية.

ً
بــال ـف ـي ـلــم وب ـ ـ ـ ـ ــاألوالد ،خ ـصــوصــا
شاهين باعتباره صاحب الفكرة
ً
واإلخـ ــراج والـمـمـثــل األب ــرز أيـضــا
بحركاته الخفيفة و هــو يتثاء ب
وينام في الفصل ويخرج لسانه
ويكتب األسماء بالطباشير على
السبورة .وفي هذه الليلة المميزة
أث ـن ــى أحـ ــد ال ـح ـض ــور الـمـقـيـمـيــن
فــي أمـيــركــا عـلــى مــوهـبــة شاهين
ونصحه بضرورة الدراسة في أحد
المعاهد الفنية المتخصصة ،ألن
السينما لــم تعد هــوايــة وال لعبة
ارتجالية ،لكنها صــارت صناعة
كبيرة ولها أكاديميات ومعاهد،
وق ــال الـفـتــى ال ـط ـمــوح« :ل ـيــس في
مصر معاهد لدراسة السينما اللي
معاهم فلوس بيسافروا ألمانيا أو
فرنسا وانت عارف الحرب عاملة
ً
إي ــه فــي أوروب ـ ــا حــال ـيــا» ،فــاقـتــرح
رسول الحظ والمصادفة أن يدرس
شاهين في أميركا.
تـســارعــت نـبـضــات قـلــب الفتى
وس ـ ــأل ـ ــه :ه ـ ــل هـ ـ ــذا مـ ـمـ ـك ــن؟ هــل
تقبلني المعاهد هناك؟ وكم تكون
التكلفة؟ وما هو أفضل وأرخص
م ـع ـه ــد ي ـم ـك ـن ـنــي االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ــه.
وانطلقت عشرات األسئلة من فمه
كالمدفع الــرشــاش .فـقــال لــه رجل
المصادفة« :أقترح عليك مراسلة
معهد «باسادينا» في كاليفورنيا
ً
فهو مناسب جــدا ومهتم بــاألداء
وال ـت ـم ـث ـي ــل وم ـف ـي ــد ألي شـخــص
ي ــري ــد ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـم ـس ــرح وف ــي
ً
السينما معا ،ومدينة باسادينا
ً
ال تبعد كثيرا عن مصنع األحالم
ف ــي «هـ ــول ـ ـيـ ــوود» ،ح ـي ــث يـمـكـنــك
ال ـتـ ّ
ـدرب ودخ ــول االسـتــوديــوهــات
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف إلـ ـ ـ ــى أحـ ـ ـ ـ ــدث وسـ ــائـ ــل
وطــرائــق التصوير وفـنــون العمل
السينمائي».

ً
المستحيل ليس مستحيال

مـنــذ تـلــك الـلـحـظــة ،لــم يستطع
«ج ــو» أن يـبـعــد ف ـكــرة الـسـفــر إلــى
ً
أميركا عن ذهنه أبدا ،فقد سيطرت
ً
عليه تماما ،وبدأت أحالم الشهرة
وال ـن ـج ــوم ـي ــة ت ـك ـبــر ف ــي وج ــدان ــه
ُ
وتــرفــع سقف طموحاته وتصور
ل ــه ب ــأن ــه س ـي ـص ـبــح «ج ـي ــن كـيـلــي
االس ـك ـن ــدري ــة» ،أو «ف ــري ــد أسـتـيــر
م ـص ــر» ،ف ـب ــات يـحـلــم ل ـيــل ون ـهــار
بالسفر لــدرا ســة التمثيل وفنون
األداء وال ـ ــرق ـ ــص ويـ ـتـ ـع ــرف إل ــى
ً
ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـمــا أي ـ ـضـ ــا .لــذلــك
انـهـمــك فــي الـتـفـكـيــر والـتـخـطـيــط،
وك ـي ــف ي ـح ــول ه ــذه األح ـ ــام إلــى
واقـ ـ ــع؟ وك ـي ــف س ـي ــواج ــه عــائـلـتــه
برغبته في السفر لدراسة التمثيل؟
ً
ً
كان يعلم تماما أن أحالمه حتما
س ـت ـت ـص ــادم م ــع ت ـخ ـط ـيــط أف ـ ــراد
أسـ ــرتـ ــه ل ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــه« ،ال ـ ـصـ ــورة
الذهنية الجاهزة» التي اجتهدوا
ً
لـتـتـحـقــق بـ ــأن ي ـص ـبــح م ـه ـنــدســا
ً
ك ـمــا ي ــرغ ــب وال ـ ـ ــده ،أو مـصــرفـيــا
كـ ـم ــا ت ـط ـل ــب أم ـ ـ ـ ـ ــه ...ب ــاخ ـت ـص ــار،
يحصل على مهنة مرموقة توفر
لــه الـمــال والــوجــاهــة االجتماعية،
وكلما شعر بــإحـبــاط مــن ال ــردود
الـمـنـتـظــرة ل ــأس ــرة ،كـلـمــا انهمك
أكثر في البحث عن حل ال يضطره
ً
إلى التنازل عن حلمه ،خصوصا
أن هـ ـ ــذا الـ ـحـ ـل ــم صـ ـع ــب وم ـك ـلــف
وال ي ـن ــاس ــب ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ــادي ــة
«المتعثرة» ألبيه.
ي ـقــول شــاه ـيــن« :ك ـنــت أع ـلــم أن
أهلي ليس لديهم ما يكفي ألكثر
من توفير الطعام ونصف المالبس

التي نحتاج إليها ،كذلك كان من
الـصـعــب عليهم بـعــد مــوت ابنهم
األكبر أن يتركوا الصغير يسافر
إل ــى بـلــد بـعـيــد ،لكنهم فـعـلــوهــا...
تـ ـحـ ـق ــق الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل .ادخـ ـ ـ ـ ــروا
ً
واستدانوا وباعوا جزءا من أثاث
ال ـب ـي ــت ك ــي يـ ــوفـ ــروا ث ـم ــن ت ــذك ــرة
ال ـس ـفــر وم ـص ــاري ــف الـمـعـهــد بما
فيها تكلفة اإلقامة الكاملة .فعلوا
ً
ذلك بحب وخوف أيضا» .يضيف
ً
ضاحكا« :خافوا ألني هددتهم أني
ســوف «أنــط مــن الشباك» وانتحر
إذا لم أسافر».
ً
التهديد باالنتحار لم يكن جادا
مــن الـفـتــى ال ـظــريــف ،لـكـنــه تعبير
عــن إصـ ــراره عـلــى تحقيق حلمه،
مع مراعاة خوف األسرة وتناقض
م ـ ـشـ ــاع ــرهـ ــا ب ـ ـي ــن حـ ـبـ ـه ــا ل ــاب ــن
ال ــوح ـي ــد ،ورغ ـب ـت ـهــا ف ــي تعليمه
وتأهيله لمستقبل عظيم ،وبين
خوفها عليه من الغربة والوحدة،
وعدم مقدرتها المالية على تحمل
ً
نفقات سفره ،خصوصا أن معظم
زمـ ــاء فـصـلــه ال ــدراس ــي س ــاف ــروا
ً
تباعا إلى أوروبا وأميركا ،فعثمان
أم ــه ن ـم ـســاويــة وعــائ ـل ـت ـهــا وف ــرت
استضافة آمـنــة لــأســرة ،وعائلة
نـ ـيـ ـك ــوال ت ـق ـي ــم فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا مـنــذ
س ـنــوات ،وسمير مــن عائلة ثرية
أصلها في القدس ،وهكذا...
ويبدو أن سفر زمالء االبن أثر
في األب ،فلم يقبل أن يعاني ابنه
الوحيد الشعور بالنقص ،والعجز
عــن الـمـســاواة مــع رف ــاق الــدراســة،
فتحمس للبحث عن حلول مادية
بــالـتـعــاون مــع األم وال ـج ــدة الـتــي
دف ـع ــت ك ــل م ــدخ ــرات ـه ــا (ن ـح ــو 90
ً
جنيها) ،وهو رقم يتذكره شاهين
ً
جيدا ،وأضافه إلى سيناريو فيلم
«اسكندرية ليه؟».
تـ ـحـ ـق ــق الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل ورك ـ ــب
ش ــاه ـي ــن س ـف ـي ـنــة األح ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
س ـت ـن ـق ـلــه مـ ــن اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة إل ــى
نيويورك (عبر ميناء كازبالنكا في
المغرب ألن التذكرة أرخص) .كان
ً
ً
حلمه أن يصبح مـمـثــا وراقـصــا
ً
ون ـج ـم ــا م ــن دون أن ي ـخ ـطــر فــي
باله في ذلك الحين أنه سيصبح
ً
ً
مـ ـخ ــرج ــا س ـي ـن ـم ــائ ـي ــا .ك ـ ــان حـلــم
الـتـمـثـيــل ت ــرس ــخ ف ــي داخ ـل ــه منذ
ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي اه ـت ــز ف ـي ـهــا قـلـبــه
ً
طربا واعتدل مزاجه بعد تصفيق
الزمالء له عقب أدائه مشهد الملك
ريتشارد داخــل الفصل الدراسي.
لكن الحياة عــادة ال تمضي وفق
الـ ـخـ ـط ــط الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـق ــة ،إذ ت ـح ــدث
م ـف ــاج ــآت ت ـض ـطــرنــا إلـ ــى تـعــديــل
ال ـخ ـطــط وال ـم ـضــي ف ــي دروب لم
تكن فــي الـحـسـبــان .عندما وصل
شاهين إلى ميناء نيويورك بدأت
المفاجآت تنهال عليه ووضعت
أحالمه كلها في مهب الريح.
وفي الحلقة المقبلة نتعرف إلى
الصدمات والمفاجآت التي واجهت
شاهين في أرض األحالم.

البقية في
الحلقة
المقبلة

يوسف شاهين

٢٢

توابل ةديرجلا

أوتار
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طالل مداح يضع السعودية
على خريطة اإلنتاج السينمائي

()10 - ٤

فيلم «شارع الضباب» يشهد الظهور األول لصوت األرض
يخوض الفنان طالل مداح أول تجربة سينمائية له ،من خالل المشاركة في بطولة الفيلم
السينمائي «شارع الضباب» ،الذي وضع السعودية على خريطة اإلنتاج السينمائي.
في الحلقة السابقة ،رصدنا آراء بعض األساتذة والزمالء الذين تعامل معهم طالل مداح في
بداياته ،حيث قال عنه الفنان طارق عبدالحكيم إن طالل صوت الذهب الذي ال ينضب ،في
حين يتذكر الفنان غازي علي اللقاء األول مع مداح واستماعه لصوته ّ
وتلمسه مدى قوة إمكاناته
آنذاك.
ّ
وفي الحلقة الرابعة ،نسلط الضوء على ظروف التجربة األولى للفنان طالل مداح في التمثيل
في فيلم «شارع الضباب».
الفي الشمري

مداح اضطر إلى بيع
 3بيوت في مدينة
الطائف إلنتاج
«شارع الضباب»

ً
الفيلم حقق انتشارا
ً
كبيرا لمداح
وأصبحت مسارح
بيروت تطلبه

أغنية «سويعات
األصيل» تشهد
ً
ً
صراعا محتدما بين
مطربها وعبدالله
محمد

تــواص ـلــت ن ـجــاحــات الـفـنــان
طـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ــداح فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت،
ً
مـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــا ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
وتضاعفت أغنياته الخاصة،
ً
ً
وأص ـ ـبـ ــح مـ ـط ــرب ــا مـ ـمـ ـي ــزا فــي
ً
بلده ،واستطاع أن يكون رمزا
ل ـل ـت ـج ــدي ــد وتـ ـط ــوي ــر األغ ـن ـي ــة
السعودية.
ومع مرور األيام يقرر طالل
أن يكون أول سـعــودي يشارك
ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم س ـي ـن ـم ــائ ــي ض ـمــن
تجربة تعد فــريــدة آن ــذاك ،ولم
يظهر فــي الفيلم كممثل فقط،
بل غنى أيضا في فيلم «شارع
ال ـ ـض ـ ـبـ ــاب» ،ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فــي
بطولته الفنانة صباح وعادل
مراد وسميرة بارودي ونادية
حـمــدي وعـلـيــاء نـمــري ورشيد
عالمة وقطقوطة وهند طاهر
وع ـل ـيــاء ف ـخــري وري ـم ــون زكــي
وهاشم قنوع.
تـ ـ ـ ــدور قـ ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم ح ــول
ش ــاب يـعــانــي صــدمــة عاطفية
بـسـبــب ال ـف ـتــاة ال ـت ــي يعشقها
ح ـي ـن ـمــا عـ ــرف أن ـه ــا ف ـت ــاة لـيــل
ت ـم ـضــي األحـ ـ ـ ــداث أن يـتـعــرف
الـ ـش ــاب إلـ ــى امـ ـ ــرأة ت ـك ـبــره في
السن ومتزوجة ،فيطلب منها
االن ـف ـص ــال ع ــن زوجـ ـه ــا ،لكنه
ينكث عهده بعد أن يتم الطالق،
وتـمـضــي األح ـ ــداث ضـمــن هــذا
السياق.
يــذكــر أن الـفـيـلــم م ــن إخ ــراج
س ـ ـ ـيـ ـ ــد ط ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاوي ،وقـ ـ ـص ـ ــة
وس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ح ـ ــات ـ ــم خـ ـ ـ ــوري،
والـحــوار للكاتبة امتثال زكي،
وع ــن الـفـيـلــم ك ــان ط ــال م ــداح
يقول« :بطبعي أعشق السينما،
وك ـن ــت ت ـعــرفــت ع ـلــى ال ـم ـخــرج
ط ـن ـطــاوي ،وات ـف ـقــت مـعــه على
ان ـت ــاج فـيـلــم وك ــذل ــك الـتـمـثـيــل،
لكن اإلنـتــاج كــان يتطلب مــاال،
لــذلــك قـ ــررت ب ـيــع  3ب ـيــوت في
مدينة الطائف وأخذت قيمتها،
وذه ـ ـبـ ــت إلـ ـ ــى ل ـب ـن ــان إلن ـج ــاز
ال ـف ـي ـل ــم ،وع ـ ـقـ ــدت ال ـ ـعـ ــزم عـلــى
ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع مـهـمــا

كانت الظروف ،وقد أعدنا كتابة
ال ـس ـي ـنــاريــو والـ ـح ــوار ن ـحــو 5
مرات حتى وافق المخرج على
تفاصيل األحداث.

ثمار المشاركة
أتت هذه المشاركة بثمارها،
حـ ـي ــث س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ان ـت ـش ــار
ً
طــال عربيا والتعريف بالفن
السعودي الناشئ ،وإن كانت
ال ـت ـج ــرب ــة لـ ــم ت ـح ـص ــد ال ــرض ــا
التام من الجمهور ،فإنها كانت
إضـ ـ ــاءة إي ـجــاب ـيــة ف ــي م ـشــوار
هذا الفن الذي أثبت أنه يمتلك
قدرات كبيرة في الغناء.
وفي الفيلم قدم طالل أغنية
واح ــدة ،لكن ثمة أغنية أخــرى
كانت من المقرر وجــودهــا في
ال ـف ـي ـلــم ،لـكـنـهــا ل ــم ت ـظ ـهــر إلــى
النور ،وهي بعنوان «حبايبي
ب ــالـ ـمـ ـي ــات» ،وهـ ــي م ــن كـلـمــات
ميشيل طعمة وألـحــان محمد
حسن ،ولــم تــذع بشكل رسمي
فــي اإلذاعـ ــات ،بــل لها تسجيل
ن ــادر بـصــوت ط ــال فــي إحــدى
الجلسات الغنائية.
وعقب ذلك بدأ يزداد الطلب
عـ ـل ــى الـ ـفـ ـن ــان م ـ ـ ـ ــداح ،ف ـكــانــت
المسارح في لبنان تبحث عنه
للتعاقد معه إلحياء الحفالت
بشكل مستمر.
ومـ ــن أجـ ـ ــواء ك ـل ـمــات أغـنـيــة
«اسمحوا لــي أقــول لـكــم» ،التي
تشير إليها بعض المصادر أن
عنوانها «مش دا كالم ينقال»:
اسمحوا لي أقول لكم
مش دا كالم ينقال
حتى ولو كلكم
كنتم لو عزال
مش دا كالم ينقال
بيني وبينكم إيه
علشان تخاصموني؟
ليه يا حبايب ليه
بالحب لمتوني
أنا زيكم ليا قلب
وأنا ليا حق في الحب

طالل مداح

ضعف بصره
أجهض حلمه في
الطيران ...والقراءة
عرفها منذ الصغر

والحب عليا حالل
مش دا كالم ينقال
ال يا حبيبي ال
الحب ملك الناس
وأنا برضو ناس يعني
وقلبي فيه إحساس
والحب ّ
لوعني
وما دام ليا عينين
من الحب أهرب فين
والسحر والجمال
مش دا كالم ينقال
ال يا حبيبي ال
وف ـ ــي م ـق ــاب ــل ه ـ ــذا ال ـن ـج ــاح
وال ـت ـف ــوق ،ل ــم يــركــن ط ــال إلــى
ً
السكون ،بل كــان دافـعــا له إلى
المزيد من التألق ،فكان يسجل
األغــانــي ويبحث عــن الجديد،
وفي هذه الفترة قدم اسطوانة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة «س ـ ــويـ ـ ـع ـ ــات
األصيل» ،التي انتشرت بشكل
كبير ،وحققت أص ــداء جميلة،
وواك ـ ــب ان ـت ـشــار ه ــذه األغـنـيــة
حكايات وقصص كثيرة حول
م ـل ـحــن هـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة ،فـكــانــت
ثمة معطيات تــؤ كــد أن اللحن
لـلـفـنــان ط ــال مـ ــداح ،لـكــن ثمة
أم ـ ــورا أخـ ــرى تــؤكــد أن اللحن
للفنان عبدالله محمد صديق
طالل المقرب.
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ه ـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة
حـ ــديـ ــث ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع الـ ـسـ ـع ــودي
وال ــوس ــط الـفـنــي ،وظ ـهــر طــال
مداح في بعض وسائل اإلعالم،
مؤكدا أن اللحن له ،بينما صرح
ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـلــه م ـح ـمــد بــأنــه
هــو مـلـحــن األغـنـيــة الحقيقي،
واستمر الشد والجذب ،وعقب
ذلك هدأت األمور وظهر عبدالله
محمد ،وصرح بأنه تنازل عن
األغنية للفنان طالل مداح ،ولم
يؤثر ذلك في عالقتهما ،وكان
يقول طالل عن هذه العالقة إن
الفنان عبدالله محمد له فضل
ّ
كبير عليه ،فهو علمه الكثير في
مجال الـعــزف ،السيما حينما
أقـ ــام ع ـبــدالـلــه ف ــي م ـنــزل طــال

طالل في إحدى المناسبات
م ــدة ع ــام ،فـلــم يبخل عليه في
التدريب أو تعليمه طرق العزف
وأساليبه ،وحينما سمع صوته
ألول مـ ـ ــرة أعـ ـج ــب بـ ــه وأثـ ـن ــى
ً
عليه ،حيث كــان طــال صغيرا
ً
ً
وعبدالله فنانا مشهورا  ،لكن
ذلك لم يمنع عبدالله من زيارة
طـ ـ ــال فـ ــي ب ـي ـت ــه لـ ــرؤيـ ــة ه ــذه
ال ـمــوه ـبــة ال ـج ــدي ــدة وال ـت ـعــرف
عليها عن قرب.
هـ ـ ـ ــدأت األمـ ـ ـ ـ ــور بـ ـي ــن ط ــال
وعـبــدالـلــه ،بــالــرغــم مــن وصــول
نزاعها إلــى المحاكم ،ووصــا
إلى تسوية الخالف ،وكأن شيئا
لم يكن.

سويعات األصيل

أجمل أغاني
طالل هي
التي ّ
لحنها
لنفسه

ألبوم «سويعات األصيل»

وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــات أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
«سويعات األصيل»:
كم تذكرت سويعات األصيل
وصـ ــدى ال ـه ـم ـســات م ــا بين
النخيل
أنت في حبك وأنا في حبي
ً
دواء لــلعليـل
وأرى الذكرى
ّ
ف ـ ـ ــات ــق الـ ـ ـل ـ ــه ...ف ــي ح ـب ــي يــا
حبيب
***

ً
ً
ومساء
أنا ألقاك صباحا
فـ ــي خ ـي ــال ــي أن ـ ــت يـ ــا أح ـلــى
رجاء
أنت لي حلم ونور وهناء
فمتى يقضي بلقياك القضاء
لست أدري ...يا حبيب
***
ً
وأخيرا ليس لي غير الوداع
ه ـم ـس ــة ظ ـ ـمـ ــأى عـ ـل ــى جـمــر
التياع
لم أجد يا حلو في كل البقاع
لوعة أعنف من وقت الوداع
ً
فوداعا ...يا حبيب

حلم لم يتحقق
م ــن األمـ ـ ــور غ ـيــر ال ـم ـعــروفــة
عــن طــال مــداح أنــه فــي صغره
ك ــان ي ـهــوى ال ـط ـي ــران ،وتـمـنــى
ً
أن يصبح ط ـيــارا ،وك ــان يحلم
أن تـتـحـقــق ه ــذه الــرغ ـبــة الـتــي
نشأت معه منذ بواكير حياته،
ولم يدر بخلده أن حلم الطيران
صـعــب الـمـنــال ،وحينما شعر
ب ــأن ــه ف ــي ع ـمــر ي ـس ـمــح ل ــه بــأن
يحقق أمنية الطفولة اصطدم
بـ ـضـ ـع ــف الـ ـبـ ـص ــر ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
كافيا ألن يجهض أحالمه في

التحليق عاليا ،لكنه لم يعتبر
ه ــذا األم ــر عقبة فــي حـيــاتــه أو
سببا يـنــدب حـظــه كلما تذكر
ح ـل ـمــه ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـح ـقــق ،كما
أن طــال اشتهر بشغفه بحب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ،ف ـم ـن ــذ ص ـ ـغـ ــره ك ــان
ينكب على المطالعة في إحدى
الـمـكـتـبــات الـتــي ك ــان يــرتــادهــا
بمعية والده حينما كان يعمل
وق ـبــل ت ـقــاعــده ،ول ـهــذه حكاية
كان يرويها.
يقول طالل إن أحد أصدقاء
والـ ــده يـمـلــك مـكـتـبــة ،وحينما
يأتي والدي إلى عمله يأخذني
معه ،وكان يتركني في المكتبة
حتى االنتهاء من العمل ،وكنت
حينها انكب على القراءة كل ما
يحلو لــي ،أو بمعنى أدق أقــرأ
كل ما يقع بين يدي في األدب
والـتــاريــخ والــرويــات ودواوي ــن
الشعر ،وساهمت هــذه الفترة
ف ـ ــي إغـ ـ ـن ـ ــاء ث ـ ــروت ـ ــي ال ـل ـغ ــوي ــة
واستزادتي المعرفية ،إضافة
الى غرس القيم النبيلة للقراءة
وفوائدها في نفسي كالصبر
وال ـت ـح ـمــل وع ـ ــدم ال ـح ـكــم على
األمور بسرعة.

لقطة من فيلم «شارع الضباب»

إحساس عميق باللحن ومهارة كبيرة في االنتقال بين النغمات والمقامات
ي ــرى د .عـبــدالـلــه بــاقــازي أن الـفـنــان طــال
م ـ ــداح ظ ــاه ــرة غ ـنــائ ـيــة ف ــري ــدة ق ـل ـمــا يـجــود
الــزمــان بمثلها بــداللــة صــوتــه الـفــريــد  -كما
وصفه موسيقار األجيال الموسيقار محمد
عبدالوهاب ،لكن لطالل المطرب الــرائــع ذي
ال ـصــوت ال ـعــذب الجميل مــزيــة أخ ــرى تكمل
ّ
المتميز،
الـطــرف اآلخــر لمعادلة هــذا الفنان
وهـ ُـي الناحية الموسيقية التي ربما غابت
ً
أو خفيت على البعض ،مشيرا إلى أنه يمكن
ّ
رسم أبعاد هذه الظاهرة الموسيقية المتميزة
من خالل اآلتي:

 - 1الملحن البارع

طالل مداح مع مجموعة من محبيه

أجمل أغاني طالل هي التي ّ
لحنها بنفسه
لنفسه ،وتتأكد ناحيته العبقرية التلحينية
بتلحينه لنفسه أغنيته األولــى التي أطلقته
ً
نجما فــي سماء الفن «وردك يــا زارع الــورد»
من ناحية أنها أغنية جميلة اللحن ،ليس ذلك
فحسب ،بل ليعجب اإلنـســان أن يظهر فنان
شاب في التاسعة عشرة من عمره أو العشرين
يظهر على الدنيا بلحنه ،وهو يحتضن عوده
في مهارة ويواجه الجمهور المسرحي ألول
م ــرة بثقة عـجـيـبــة ،وي ـضــع بلحنه لـ ـ «وردك
يــا زارع ال ـ ــورد» الـتـحــول الـمـهــم فــي األغـنـيــة
السعودية ،ففضال عن ّ
تميز لحن «وردك يا
زارع الورد» حمل هذا اللحن مزية لحنية نادرة

غـيــر مسبوقة فــي األغـنـيــة الـسـعــوديــة ،وهــو
أن «وردك يا زارع الــورد» األغنية السعودية
األولى ذات «الكوبليهات» المتعددة المتنوعة
التي ال تتشابه.
ويـطــول الحديث عــن طــال م ــداح الملحن
لغيره من خالل األلحان التي أعطاها لغيره،
وال ـتــي أطـلــق بـهــا الـعــديــد مــن الـفـنــانـيــن ،أمــا
طالل مداح الملحن لنفسه فحدث وال حرج..
أجمل أغانيه التي لحنها بنفسه لنفسه  -كما
ّ
«تحد لحني» كان
تقدم  -بل إنه إذا دخل في
الظاهر والبارز ،ولعل أغنيه «زل الطرب» التي
ّ
لحنها عمر ك ــدرس لفنان آخ ــر ،وك ــان طالل
قــد لحنها لنفسه بجمالية وعــذوبــة لحنية
وموسيقية ظــا هــرة ،مما جعل لحنه يظهر
عـلــى لـحــن ك ــدرس وتـ ــوارى لـحــن درس أمــام
عظمة لحن طالل.
وكما أن لحنه لقصيدة نــزار قباني «إني
خ ـ ّـي ــرت ــك ف ــاخـ ـت ــاري» ظ ـهــر ع ـلــى ل ـحــن كــاظــم
الساهر بوضوح.

 - 2معادلة الغنائي والموسيقي
وهذه ناحية مهمة ّ
تميز بها طالل مداح،
ف ــأن ــت تـسـتـمــع إلـ ــى ج ــان ــب ص ــوت ــه الـجـمـيــل
بموسيقاه العذبة ،فطالل حريص على موازنة
م ـعــادلــة :الـغـنــائــي والـمــوسـيـقــي فــي ألـحــانــه
لنفسه ،فكما تستمتع بصوته الجميل المطرب

تستمتع في الوقت نفسه بموسيقى توازي
الطرب وتعادله.

 - 3مزايا مساعدة
يملك طــال م ــداح مــزايــا شخصية كملحن
منها« :اإلح ـســاس العميق» باللحن ،والـقــدرة
على االنتقال بين النغمات والمقامات بمهارة،
ومنها مما لفت نـظــري أن أنــامــل طــال مــداح
طويلة وانسيابية ،وهذه ناحية مساعدة على
العزف على اآلالت المتعددة التي يجيد العزف
عـلـيـهــا ،ف ـطــول األن ــام ــل وانـسـيــابـيـتـهــا يــومــئ
بالفنية العميقة الكامنة في طالل مداح.

 - 4وضع المقاطع الموسيقية الخالصة
ف ـضــا ع ــن ال ـم ــزاي ــا ال ـســاب ـقــة ل ـط ــال م ــداح
الملحن والموسيقي ،تصادفنا ناحية وضع
القطع الموسيقية الخالصة ،وقــد كــان طالل
م ـش ـغــوال بــالـنــاحـيــة الـمــوسـيـقـيــة م ـنــذ بــدايــة
مـشــواره الفني ،حيث وضــع قطعة موسيقية
وقتها بعنوان «ليالي البرازيل» ،ثم ظهر شريطه
الموسيقي « 7لمن» ،وهو عنوان فني جميل ،كما
أن القطع الموسيقية لهذا الشريط تحمل مالمح
تطور طــال الموسيقية من حيث الموسيقى
ً
موسيقيا -المتطورة ومزج الغربي بالعربي
في تعادلية بارعة تعكس قدرات موسيقي كبير.

توابل ةديرجلا

تسالي
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sudoku

من  7أحرف و هي اسم أحد أقدم االندية المصرية والعربية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
الزمالك

كلمة السر

 -10جبل في اليابان -
 -1شقها طوال – دولة ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــذرة – ن ـ ـصـ ــف  -5م ـشــروب شعبي – أمر – قائد سفينة.
 -8فـ ـ ــوز (م) – عـمـلــة عسل لم يعصر شمعة.
غم (م) – حصدت.
(سوسن).
إفريقية (م).
 -2غير يــدويــة – أخذ  -4منحة – (  ...الرملي)  -6م ـ ــن أج ـ ـ ـ ــزاء جـســم عمان (م).
 -9ت ـل ـي ـفــون – رســالــة
كاتب مسرحي مصري الطير (م) – للنداء.
رشوة (م).
 -7جعلها والية على تلغرافية.
 -3ع ـ ـج ـ ـمـ ــة تـ ـ ـم ـ ــر أو (م).
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عموديا:
ً

٧
١

الحلول

1

 -1ذل – طلب رأيه.
 -2تــاب ـعــوهــا – ع ــازل
(م).
 -3ماركة سيارات.
 -4حروف متشابهة –
قط (م) – طريق واسع.
 -5شعر شعبي.
 -6يشحذه – والد.
 -7ينضج على الفحم
– ذو شر (م).
 -8مــر ت ـفــع (م) – فقد
عـ ـقـ ـل ــه (م) – م ــد ي ـن ــة
ليبية.
 -9عاصمتها أر يـفــان
– كف.
 ( -10نعم  )....مسلسل
إللهام شاهين وسامح
الصريطي.
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كلمة السر:

23

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :ر غــم التجارب القاسية التي
مررت بها اشكر ربك على نعمه.
ً
عاطفيا :بعض التراكمات في عالقتك
ّ
مع شريك حياتك يجب أن تتخلص
منها.
ً
اجتماعيا :يثير أحدهم غضبك بدون
سبب ويرفع من وتيرة العدائية.
رقم الحظ8. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :لن تهدأ وتيرة اتصاالتك في
ه ــذا الـنـهــار ول ــن يـتــوقــف هــاتـفــك عن
الرنين.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ي ـ ـقـ ــوم ال ـ ـشـ ــريـ ــك ب ـب ـعــض
ال ـت ـص ــرف ــات ال ـم ـت ـســرعــة ال ـت ــي تثير
غيظك.
ً
اجتماعيا :الطبيعة تناديك لتمضية
بعض الوقت بين أحضانها.
رقم الحظ1. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :واص ــل تـقــديــرك لــزمــاء العمل
ً
ألنهم فعال يدعمونك في مشاريعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تــدعــوكـمــا األف ـ ــاك إل ــى أخــذ
أموركما العاطفية بجدية واهتمام.
ّ
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :كـ ــي ت ـت ـم ــت ــع ب ــال ـس ـع ــادة
العائلية دع هـمــوم عملك خ ــارج باب
البيت.
رقم الحظ14. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال تـ ـت ــرك أحـ ـ ـ ــدا يـ ـح ـ ّـد مــن
طموحاتك أو يتدخل في شؤونك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ت ـف ـك ــر بـ ــاض ـ ـفـ ــاء بـعــض
الـ ـنـ ـش ــاط ع ـل ــى عــاق ـت ـك ـمــا إلب ـع ــاد
الرتابة عنها.
ً
اجتماعيا :تنشغل ببعض المسائل
العائلية التي تأخذ الكثير من وقتك.
رقم الحظ3. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
تماما
مهنيا  :تفيض حيوية وتسيطر
على أوضاعك فتقوم بمهمات عديدة.
ً
عاطفيا :يقوم بعض التوتر مع الحبيب
ألنه لم يرغب في مصارحتك بأمر ما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـت ــوت ــر مــع
الحبيب ألنــه لــم يــرغــب فــي مصارحتك
بأمر ما.
رقم الحظ17. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :عليك أن تتعلم من كل تجربة ّ
تمر
بها لتحسين أوضاعك.
ً
عاطفيا :السؤال عن الحبيب من وقت آلخر
يدخل البهجة إلى قلبه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـســدد ب ـعــض االسـتـحـقــاقــات
ً
المالية التي كنت دائما تؤجلها.
رقم الحظ12. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مدهشا ّ
يهنئك عليه
مهنيا :تحقق إنجازا
المسؤولون والزمالء.
ً
عاطفيا  :تخضعان ً
معا لضغوطات من
ً
ً
األهل كي تتخذا قرارا جديا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يــدعــوك الـمـنــاخ الفلكي إلــى
تسوية جميع مشاكلك االجتماعية قبل
تفاقمها.
رقم الحظ9. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :استعن بزمالئك عندما تتعقد
أمامك شؤون العمل وال تتكابر.
ً
عــاطـفـيــا :ال تستمر فــي غــض النظر
ع ـمــا ي ــري ــده ال ـش ــري ــك فــال ـن ـتــائــج قد
تأتي سيئة.
ً
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـم ـضــي وق ـ ـتـ ــا ط ــوي ــا
ً
وحميما مع العائلة بعد فترة انشغال
عنها.
رقم الحظ13. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
تتقدم بطلب وتتصرف بمهارة
مهنيا:
فتسير األمور حسب مشتهاك.
ً
عاطفيا :يدفعك شريك العمر إلى إعتماد
ّ
أسلوب لين وهادئ عند الحوار معه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـ ــزاح ال ـس ـت ــار ع ــن بعض
األمـ ــور الـعــائـلـيــة الـمـحـفـ ّـيــة فتضطرب
ً
قليال.
رقم الحظ16. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تنطلق في ورشة عمل أو في تنفيذ
مشروع طالما حلمت به.
ً
عاطفيا :الحب ليس كلمة فقط بل هو فعل
من أجل سعادة االثنين.
ً
اجتماعيا :ال تخالف التعليمات وال األنظمة
ألن العقوبات ستكون صارمة.
رقم الحظ5. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـخ ــدم ــك الـ ـ ـص ـ ــدف وتـ ــراعـ ــي
مصالحك المهنية وكأنها على تؤاطؤ
معك.
ً
عاطفيا :ثمة بعض الثغرات في عالقتك
العاطفية عليك مواجهتها وتسويتها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مـطـلــوب مـنــك الـتـصـ ّـرف مع
معارفك بصدق وواقعية وبدون تعجرف.
رقم الحظ7. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تبدأ مرحلة جديدة ترغب فيها
بالمفاوضة والتسوية لتبلغ الحلول.
ً
عــاطـفـيــا :كــل مـعــرفــة تمنحها للشريك
ً
تنعكس عليك إيجابا فال تتأخر.
ً
اجتماعيا  :ال تبتعد عن الكتاب مهما
ض ــاق وق ـتــك فـهــو ال ـصــديــق والـمــرشــد
المخلص.
رقم الحظ18. :
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«الكويت التقنية» نظمت حفل
القريش لموظفيها وطلبتها
ً
احتفاال بحلول شهر رمضان المبارك ،نظمت كلية الكويت التقنية
فعالية حفل ومسابقة القريش بمشاركة موظفيها وطلبتها.
ووســط تفاعل كبير وأجــواء تنافسية ،شــارك عــدد من الطلبة في
مسابقة أفضل طبق كويتي ،حيت تنافس العديد في تقديم األطباق
التقليدية والشعبية ،وقامت لجنة التحكيم بتذوق وتقييم األطباق،
وتم إعالن أفضل ثالثة أطباقُ ،
ووزعت الجوائز على الفائزين من
طلبة الكلية.
وانتهز الطلبة الخريجون من وزارة الدفاع هذه المناسبة لتكريم
إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية.

تكريم المشاركة في أفضل طبق كويتي

طلبة كلية الكويت خالل احتفالهم بيوم القريش

فندق سفير الفنطاس يحتفل
بالقريش مع اإلعالميين
ً
ً
جــريــا على عــادتــه السنوية واحـتـفــاال بـقــدوم شهر رمـضــان المبارك،
استضاف فندق سفير الفنطاس الكويت األسرة الصحافية واإلعالمية
في أمسية القريش ،التي أقيمت في الخيمة الملكية الرمضانية بحلتها
ً
الجديدة وبمساحة  1400متر مــربــع ،تقديرا لجهودهم وتعاونهم،
وباعتبارهم شركاء دائمين للفندق.
ً
وجهز طهاة الفندق أنواعا شهية ومتميزة من األطباق والمأكوالت
ً
الرمضانية احتفاال بالضيوف وعائالتهم.
واستمتع المدعوون بالموسيقى الشرقية الحية التي عزفتها فرقة
التخت الشرقي ،التي سيكون لها موعد مع ضيوف الخيمة الرمضانية
طوال الشهر الفضيل.
وقدم المدير العام سيف الدين محمد باسم العاملين في الفندق الشكر
واالمتنان للحضور على تلبيتهم الدعوة ودعمهم الدائم ،وتمنى لهم
أطيب األمنيات في هذا الشهر المبارك.

صورة جماعية

هدايا وسحوبات للحضور

سيف الدين محمد ووسيم مهدي

عدد من المدعوين والحضور

قسم االجتماع في «بيان ثنائية اللغة» يولم لعمال المدرسة
ً
كـعــادتــه سـنــويــا ،أق ــام قـســم عـلــم االجـتـمــاع
فـ ــي مـ ــدرسـ ــة بـ ـي ــان ث ـن ــائ ـي ــة ال ـل ـغ ــة م ــأدب ــة
ً
طـعــام ،تكريما لعمال الـمــدرســة ،بحضور
مهى ق ــدورة نائبة الـمــديــر ،والـنــاظــرة ندى
ال ـق ـي ـس ــي ،ومـ ــديـ ــر الـ ـم ــدرس ــة غ ــوس ـت ــاف،

ومـ ــدرس عـلــم االج ـت ـمــاع ص ــاح الـشــريــف،
والهيئة التدريسية واإلداريـ ــة والعاملين
بــالـمــدرســة ،وطـلـبــة االجـتـمــاعـيــات .ورحــب
ً
الشريف بالحضور ،مؤكدا أن هذه الفعالية
درج ــت "بـيــان ثنائية الـلـغــة" على إقامتها

سنويا ،بهدف تعزيز روح العطاء في نفوس
الطلبة .واشتمل الحفل على فقرات موسيقية
وأل ـع ــاب وت ــوزي ــع ه ــداي ــا ،وت ـكــريــم الـعـمــال
الذين سعدوا بهذه المبادرة ،لشكرهم على
جهودهم المتواصلة طوال أيام الدراسة.

إدارة المدرسة مع الطلبة

توزيع الهدايا

طالبة تقدم الطعام للعمال
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ُّ ُّ
عبدالمحسن القفاص :أمر بتقلبات نفسية غريبة
وسريعة في «إفراج مشروط»

مشاهدات

هجوم حاد على «دفعة القاهرة»

يذهب لنمط درامي مختلف من خالل دوره بـ «موضي قطعة من ذهب»
محمد جمعة

عبدالمحسن ً
ً
اختار الفنان ً
القفاص خطا دراميا مختلفا
في «موضي قطعة من ذهب»،
ويقدم شخصية مميزة في
«إفراج مشروط».

يشارك كضيف
شرف في مسلسل
« ٧أبواب»

يسجل الفنان عبدالمحسن
ً
ً
ً
القفاص حضورا دراميا مؤثرا،
هذا العام ،من خالل مشاركته
فــي مسلسل "إف ــراج مـشــروط"،
إل ـ ــى ج ــان ــب إطـ ــالـ ــة مـخـتـلـفــة
ً
تماما عن الخط الدرامي الذي
يسير عليه القفاص ،وذلك في
مـسـلـســل "م ــوض ــي ق ـط ـعــة من
ذه ـ ـ ــب" ،ف ـض ــا ع ــن م ـشــارك ـتــه
كضيف شرف في " 7أبواب".
الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاص ت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدث فـ ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة إلـ ـ ــى
"ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة" ع ـ ـ ـ ــن طـ ـبـ ـيـ ـع ــة
الشخصيات ،التي يجسدها...
وهنا التفاصيل.
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،يـ ـ ــرى الـ ـقـ ـف ــاص أن
مشاركته في "إفــراج مشروط"
ج ـ ـ ـ ـ ــرأة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـت ــه ت ـ ـمـ ــر ب ـت ـق ـل ـب ــات
نفسية بشكل غــريــب وســريــع،
وحـ ـ ــول ت ـل ــك ال ـت ـج ــرب ــة ي ـق ــول:
"العمل بشكل عام يمثل تحديا
كبيرا بالنسبة إلينا جميعا،
هــو تجربة مهمة وثــريــة على
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث وال ـ ـف ـ ـعـ ــل
ال ـ ــدرام ـ ــي ،ح ـي ــث ت ـق ــع اح ـ ــداث
ال ـم ـس ـل ـس ــل خ ـ ــال س ـت ـي ـن ـيــات
وسبعينيات ا لـقــرن الماضي،
وص ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة
متقدمة .الطرح في المسلسل
ج ــريء ،وسعيد ب ــردود الفعل
المبدئية عند عرض الحلقات
األولى".
والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ،الـ ـ ـ ــذي سـطــر
أح ــداث ــه الـكــاتــب عبدالمحسن
ال ـ ــروض ـ ــان ويـ ـخ ــرج ــه عـيـســى
ذيـ ـ ــاب وي ـ ـشـ ــارك ف ــي بـطــولـتــه
نخبة من الفنانين المتميزين،
منهم سعد الفرج وخالد أمين
وفـ ـيـ ـص ــل ال ـع ـمـ ـي ــري وم ـح ـمــد
ال ـع ـلــوي وه ـبــة ال ـ ــدري وه ــدى
ال ـخ ـط ـيــب وج ــاس ــم ال ـن ـب ـهــان،
إضافة إلى ممثلين من خارج
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت -ع ـ ــام ـ ـ ٌـر ب ـ ــاألح ـ ــداث
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوز
والــدالالت والخطوط الدرامية
المتقاطعة ،حــول حكاية أربع
فتيات يبحثن عن أسرهن ،بعد

انتقادات لـ «زي الشمس»
و«قمر هادي» و«ولد غالبة»
ش ـهــدت الـحـلـقــات األول ـ ــى م ــن مـسـلـســات درام ـ ــا رمـضــان
الحالي وجود عدة مشكالت الحظها المختصون من ناحية،
والجمهور من ناحية أخرى.
ففي مسلسل «زي الشمس» ،بطولة الفنانة دينا الشربيني،
ظـ ـه ــرت فـ ــي م ـش ـه ــد وهـ ـ ــي تـ ـخ ــرج مـ ــن ال ـم ـص ـع ــد بـصـحـبــة
صديقتها والفنان الشاب عمر السعيد ،ودخال شقتها ،وكان
المشهد التالي بمالبس مختلفة ،بما يوحي أن المشهدين
تــم تـصــويــرهـمــا فــي ف ـتــرات مـتـبــاعــدة ،ول ــم يــاحــظ المخرج
وم ـســاعــدوه خـطــأ «ال ــراك ــور» ،حـيــث إن الـمـشـهــد الـتــالــي من
الـمـفـتــرض أن يــأتــي بـعــد لـحـظــات ،والـشـقــة لـيـســت للسعيد
وصديقتها ،فال يجب تغيير المالبس.
وفــي مسلسل «قـمــر ه ــادي» ،للفنان هــانــي ســامــة ،انتقد
البعض انقالب سيارته في مشهد الحادث ،وظهرت السيارة
كالماكيت ،وليست سيارة حقيقية ،وعلمنا من مصدر داخل
المسلسل أن شيئا ما سيعرفه الجمهور بسبب هذا المشهد
في النهاية.
بينما انتقد أهل محافظة قنا ،جنوب مصر ،تحدث الفنان
أحمد السقا بلهجتهم ،رغم أن أحــداث مسلسله (ولد غالبة)
تقع في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

بثينة الرئيسي تنفي خبر حملها
●

محمد جمعة

فاجأت النجمة بثينة الرئيسي الجمهور ،بنفي خبر حملها،
من خالل فيديو بثته عبر موقع سناب شات.
وق ــال ــت بـثـيـنــة ،ال ـت ــي أط ـل ــت بمعية
ال ـف ـنــانــة غ ــدي ــر ال ـس ـب ـتــي« :فــوجـئــت
بسؤال المذيعة د .نورة عبدالله
خ ــال ل ـقــاء بــرنــامــج س ــراي عن
األمر ،وبسبب صدمتي اكتفيت
بالصمت ،وحاولت التهرب من
اإلجابة ،لكن يبدو أن البعض
َّ
فسر هذا األمر على أنه إقرار
بصحة الخبر».
وك ــان ــت م ــواق ــع ال ـتــواصــل
تناقلت خبر حمل بثينة على
نطاق واسع خالل الفترة الماضية،
مــا دف ــع الـفـنــانــة العمانية للخروج
وتوضيح حقيقة األمر.
ُيذكر أن بثينة مازالت مشغولة
بتصوير دورهــا في مسلسل
الـ ـ ــديـ ـ ــرفـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ــذي أخـ ــرجـ ــه
مـ ـن ــاف ع ـ ـبـ ــدال ،ويـ ـش ــارك
فـيــه حـشــد مــن الـنـجــوم،
مـ ـنـ ـه ــم :ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
العقل ،محمد جابر،
أس ـ ـم ـ ـهـ ــان ت ــوفـ ـي ــق،
ب ـث ـي ـن ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،
حسين المهدي ،نور،
غدير السبتي ،عبير
الـجـنــدي ،عبدالله
ب ـ ـه ـ ـمـ ــن ،إضـ ــافـ ــة
إلى عدد آخر من
الفنانين.

بثينة الرئيسي
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يـ ـ ــواجـ ـ ــه مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «دف ـ ـعـ ــة
ً
ً
ال ـق ــاه ــرة» ه ـجــومــا ح ـ ــادا عبر
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،ف ـقــد وجــه
الجمهور الـسـعــودي اتهامات
مـتـنــوعــة مـنـهــا اق ـت ـبــاس فـكــرة
الـمـسـلـســل م ــن رواي ـ ــة لـلــراحــل
غ ـ ــازي ال ـق ـص ـي ـبــي ،أو تـقــاطــع
أحــداث في العمل مع مجريات
العمل الروائي.
ي ــذك ــر أن م ـس ـل ـســل «دف ـع ــة
القاهرة» من تأليف الكاتبة هبة
م ـشــاري ح ـمــادة وإخـ ــراج علي
ال ـع ـلــي ،وي ـش ــارك ف ــي بطولته
بشار الشطي وحمد أشكناني
وفاطمة الصفي وغيرهم.

«دفعة القاهرة »

ثنائية موفقة لهيفاء وأسمهان
عبد المحسن القفاص
حياة مشبعة بالغموض.

إطاللة ثانية
مسلسل "مــوضــي قـطـعــة من
ذهـ ـ ـ ــب" هـ ــي اإلط ـ ــال ـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
للقفاص ،خالل الشهر الجاري،
وي ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن عــن
مشاركته قائال" :في هذا العمل
أذهب الى منطقة مختلفة تماما
ع ــن ت ـلــك ال ـتــي اع ـت ــدت الــوجــود
فيها خ ــال الـسـنــوات السابقة،
من خالل شخصية رجل عاطفي
مـحــب ألســرتــه ي ـحــاول الـحـفــاظ
على عالقته بوالده ،وأال يخرج
عن طوعه ،كما نقول بالعامية".
وشدد على ضرورة أن يخرج
ال ـف ـن ــان ب ـيــن ف ـت ــرة وأخـ ـ ــرى عن
الخط الذي يسير عليه ،وهذا ما
ً
تحقق في "موضي" ،مضيفا أن
مسلسل "موضي قطعة من ذهب"
هو من سيناريو وحوار د .حمد
الــرومــي وإخ ــراج منير الزعبي،
وبطولة نخبة نجوم منهم داود
حـسـيــن وش ـهــد الـيــاسـيــن وفهد
ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن ول ـم ـي ــاء ط ــارق
وغيرهم.

وتدور فكرة المسلسل بشكل
ع ــام ح ــول أن الـبـشــر خ ـطــاؤون،
ل ـكــن خـطـيـئــة ج ـم ــال ال تـغـتـفــر،
إذ د ف ــن ظلمه فــي قلبه وحبس
الـ ــذكـ ــريـ ــات فـ ــي غ ــرف ـت ــه وخـ ــرج
ً
ً
للحياة شامخا ،محاوال نسيان
ماضيه المظلم وظلمه القاسي
لـ "موضي".

من تكون؟
ويستطرد القفاص" :لكن يبقى
ً
السؤال مطروحا ،من هي موضي
ومن تكون؟ وما طبيعة عالقتها
بجمال؟ أسئلة كثيرة تطرحها
زوجته وأبناؤه األربعة ،من دون
وجود إجابة واضحة ،ألن جمال
رغ ــم ان ـك ـســاره الــداخ ـلــي يمتلك
ً
ً
جبروتا عظيما ال يقبل نظرات
العطف في أعين من حوله .لكن
ل ـه ــذا ال ـج ـب ــروت ن ـهــايــة ،ولـعـنــة
م ــوض ــي سـ ـ ــوف تـ ـح ــاص ــره مــن
جميع االتـجــاهــات ،ولــن تسعفه
نفسه اللوامة وال ضميره الغافل،
الذي صحا بعد فوات األوان ،ألنه
ســوف يلتقي مــوضــي ،وهــو في
أواخر عمره ،بعد غياب سنوات،

يسترجع معها ظلمه وقسوته
عليها ،فتدمع عينه دمعة تجعل
مــوضــي تـغـفــر لــه ظـلــم السنين،
لتثبت هي أن التسامح هو أسمى
معاني اإلنسانية".
من جهة أخــرىّ ،
ثمن القفاص
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ك ـض ـي ــف ش ـ ــرف فــي
إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى قـ ـ ـص ـ ــص مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "7
أبـ ـ ـ ــواب" ،ل ـل ـكــاتــب عـبــدالـمـحـســن
ال ـ ــروض ـ ــان والـ ـمـ ـخ ــرج س ـل ـطــان
خـ ـ ـس ـ ــروه ،وت ـ ـ ـ ــدور أح ـ ــداث ـ ــه فــي
إطار اجتماعي رومانسي يطرح
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات ،من
خــال مجموعة قصص تقع في
ثنائيات ،وثالثيات ،وخماسيات،
وس ـب ــاع ـي ــات ،ب ــأس ـم ــاء مختلفة
مثل" :حالة حنان" و"عريس ليلة
خميس" و"مضاوي أكلها الذيب"
وحكايات أخرى.
وي ـش ــارك ف ــي بـطــولــة العمل
ح ـشــد م ــن ال ـن ـج ــوم ،إل ــى جــانــب
س ـعــد ال ـف ــرج م ـثــل ه ـي ـفــاء ع ــادل
وجسام النبهان وجمال الردهان
وهـ ــدى الـخـطـيــب وخ ــال ــد أمـيــن
وإب ــراهـ ـي ــم ال ـح ــرب ــي وسـلـيـمــان
ال ـي ــاس ـي ــن ،ومـ ــن م ـصــر بـيــومــي
فؤاد.

اس ـت ـط ــاع ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـق ــدي ــرة
هيفاء عادل في عودتها للدراما مع
الفنانة المخضرمة اسمهان توفيق
ان تقدما ثنائية شائقة من خالل
احداث مسلسل «الديرفة».
ورغم ان العمل مازال في بدايته
فإنه لفت االنظار بشدة من حيث
ايقاع االحداث وآلية اإلخراج التي
يعتمدها مناف عبدال والديكورات
الضخمة ،التي تروي فترة زمنية
مهمة من تاريخ الكويت.

أسمهان وهيفاء في «الديرفة»

غضب بسبب «ال موسيقى في األحمدي»
أثــارت شخصية الفنان حمد العماني في
مسلسل «ال موسيقى فــي األح ـمــدي» غضبا
كبيرا بين العمانيين ،ألنه ظهر بدور خادم.
وأعـ ــرب الـفـنــان والـنــاقــد طــالــب البلوشي
عن استيائه معتبرا ان الصورة التي ظهرت
بها شخصية العماني مسيئة ،وأن الحقبة
التاريخية تنطوي على اخطاء في الوقت نفسه.
ورأى طــالــب أن يمهل الكاتبة مــزيــدا من
الوقت ليصدر حكما نهائيا.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،أك ــدت الكاتبة منى
ال ـش ـم ــري أن الـ ـح ــدث ل ــم ي ـش ـهــد أي إس ـ ــاءة
للشخصية الـعـمــانـيــة ،وأن الـعـمــل سيشهد
تطورا كبيرا في االحداث خالل المرحلة المقبلة،
وطالبت بالتمهل وعدم إصدار أحكام سابقة.

«ال موسيقى في األحمدي»

المسلم« :خطوات الشيطان» تتضمن إسقاطات متنوعة
«عودة انتصار الشراح إلى مسرح السالم مكسب كبير»
أكد الفنان عبدالعزيز المسلم
أن "مسرحية خطوات الشيطان،
الـتــي ستقدم خــال عيد الفطر
المقبل ،تنطلق من اآلية الكريمة:
(وال تتبعوا خطوات الشيطان)،
ألن ــه  -أي الـشـيـطــان -دأب على
تحريض اإلنسان وغوايته في
ك ــل أمـ ــور ال ـح ـيــاة ،لــذلــك تـحــذر
ال ـم ـس ــرح ـي ــة مـ ــن ه ـ ــذه األفـ ـك ــار
ال ـمــرع ـبــة ،ال ـتــي ي ـقــع ال ـف ــرد في
ً
ب ــراث ـن ـه ــا ،ل ـك ـنــه ال ي ـعــي ج ـيــدا
تبعات ما دفعته إليه خطوات
الـ ـشـ ـيـ ـط ــان فـ ــي هـ ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه،
ال ـ ـ ــذي ال ي ـح ـم ــد عـ ـقـ ـب ــاه ،وم ــن
هــذه المعطيات سيكون هناك
اسقاطات اجتماعية واقتصادية
وسـيــاسـيــة ف ــي ال ـع ـمــل ،آم ــل أن
تنال استحسان الجمهور".
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـم ـض ـمــون
المسرحية ،يقول" :تعتمد على
الكوميديا ،في التناول ،لكنها
ت ـح ـم ــل هـ ــدفـ ــا وف ـ ـك ـ ــرا ،ون ـح ــن
فــي مـســرح الـســام نهتم دائما
بــالـفـكــر ف ــي تــوصـيــل الــرســالــة،
والــدلـيــل أن الـجـمـهــور يحرص
دائ ـمــا عـلــى مـشــاهــدة أعـمــالـنــا،
ألنــه يــدرك أننا ال نقدم المتعة
ف ـقــط ،ب ــل ن ـضــع ن ـصــب أعيننا
الرسالة الفنية للعمل".

مواكبة التطور
وعن الجديد في المسرحية،
ي ــوض ــح" :ل ــم نـعـتــد ف ــي مـســرح
ال ـ ـسـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــدوران فـ ــي ال ـم ـك ــان
ذاتـ ـ ــه ،ب ــل حــرص ـنــا م ـنــذ نـشــأة
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ع ـ ـلـ ــى تـ ـق ــدي ــم
األف ـض ــل واألحـ ـ ــدث والـمـتـطــور
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ــص أو فــريــق
ال ـع ـمــل أو ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـخ ــدع
الفنية ،واستمرارا لهذا النهج

عبدالعزيز المسلم

ف ـه ـنــاك عـمـلـيــة ت ـجــديــد شــامـلــة
فــي مسرحية الــرعــب (خـطــوات
الشيطان) ،إضافة إلــى مواكبة
كل التقنيات الموجودة في هذه
المدرسة المسرحية ،أنا أعرف
ان المسرح هو الواجهة األولى
للترفيه في الكويت ،لكن يجب
ان يواكب هذا التطور المسرحي
في الكويت نهضة فكرية لتقديم
أعمال تليق بما يحدث في 2019
من تطورات واحداث أيضا".
وأضاف" :وتشهد المسرحية
عــودة الفنانة انتصار الشراح،
بعد غياب  5سنوات عن مسرح
ال ـ ـسـ ــام ،ح ـي ــث كـ ــان آخـ ــر عـمــل
م ـســرحــي ل ـهــا "فـ ــن رن" ،وتـعــد
ً
ً
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا مـ ـكـ ـسـ ـب ــا كـ ـبـ ـي ــرا،
السيما أنها تعد من أبناء هذا
ال ـم ـس ــرح وق ــدم ــت ال ـع ــدي ــد مــن
األعـمــال فيه ،واستطعنا بلوغ
النجاح في األعمال السابقة".
وع ــن ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيــريــة
لـمـســرح ال ـس ــام ،ي ــرى المسلم
أن "وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة
الـجـمــاهـيــريــة الـكـبـيــرة لمسرح
ال ــرع ــب ف ــي ال ـك ــوي ــت والـخـلـيــج

ملصق مسرحية «خطوات الشيطان»
حملتنا مسؤولية كبيرة ،ولذلك
ه ـنــاك فــريــق كـبـيــر يـعـمــل على
ال ـت ـق ـن ـيــات م ــن داخـ ـ ــل ال ـكــويــت
وخارجها الستثمار اإلمكانات
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ل ـت ـق ــدي ــم عـ ــروض
م ـس ــرح ـي ــة ت ـل ـي ــق ب ــال ـج ـم ـه ــور
الوفي".

مسرح النادي العربي
وع ــن ان ـت ـقــاء م ـســرح ال ـنــادي
العربي لتقديم عروض مسرحية
"خ ـط ــوات الـشـيـطــان" يـيــوضــح:
ً
"وقع االختيار عليه نظرا لقدرته
عـلــى اسـتـيـعــاب ع ــدد كـبـيــر من
الجمهور ،ونحن نقوم اآلن ببناء

مسرح على أحدث طراز".
وتــابــع ":لــن نخذل الجمهور
ال ـ ـ ـ ــذي ت ــربـ ـط ــه عـ ــاقـ ــة وث ـي ـق ــة
ب ـم ـســرح الـ ـس ــام ،ون ـع ــده ــم أن
ال ـم ـس ــرح س ـت ـك ــون ل ــه األج ـ ــواء
الـجــذابــة الـتــي اع ـت ــادوا عليها،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
المفاجآت ،فنحن نحرص على
راح ـ ــة ال ـج ـم ـهــور م ـنــذ الـلـحـظــة
األولى لدخوله المسرح".

غياب وعودة
وعـ ـ ــن غ ـي ــاب ــه خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية ثــم ال ـعــودة ،ق ــال" :أنــا
مـشـتــاق كـثـيــرا للمسرح ألنني

غبت الموسم الماضي بسبب
أداء ف ــريـ ـض ــة الـ ـ ـح ـ ــج ،ول ــذل ــك
المسرحية لن تتوقف".
وخ ـت ــم الـمـسـلــم حــدي ـثــه بــأن
"خطوات الشيطان" ستتضمن
ً
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــآت غ ـي ــر
المتوقعة ،وذلك رغبة في اسعاد
جمهورنا الوفي.

فريق العمل
ي ـ ـش ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أن م ـس ــر ح ـي ــة
"خـطــوات الشيطان" من تأليف
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـلــم ،عــن قصة
الكاتب محمد الكندري ،وإعداد
وكلمات األغاني للشاعر سامي

العلي ،كما كتب الشاعر الشيخ
دع ـيــج الـخـلـيـفــة كـلـمــات بعض
األغـ ــانـ ــي أيـ ـض ــا .وي ـ ـشـ ــارك فــي
بـطــولــة الـمـســرحـيــة إل ــى جانب
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـل ــم كـ ــل مــن
الفنانة انتصار الشراح ،ومرام،
وشيالء سبت ،وعبدالله المسلم،
وم ـ ـش ـ ـعـ ــل ال ـ ـش ـ ــاي ـ ــع ،وم ـح ـم ــد
ال ـش ـطــي ،وع ـبــدال ـلــه ال ـح ـمــادي،
وفهد ليلي ،إضافة الى مشاركة
عدد كبير من المجاميع.

أخطاء الراكورات تفسد «زلزال»

محمد رمضان

وقـ ــع ف ــري ــق ع ـمــل مـسـلـســل "زلـ ـ ـ ــزال" ال ـ ــذي يـقــوم
ببطولته محمد رمـضــان فــي عــدة اخـطــاء مرتبطة
بالراكورات الخاصة بالمسلسل وأماكن التصوير
المرتبطة بفترة التسعينيات ،وهو ما ركز الجمهور
عليه في التعليقات خاصة انها المرة الثانية التي
يتعرض فيها رمضان لهذا الموقف بعد تجربته
ال ـعــام الـمــاضــي فــي نـســر الـصـعـيــد وال ـتــي واجـهــت
اخطاء مشابهة.
وشـهــد المسلسل صـعــود رم ـضــان فــي طفولته
لـسـيــارة اج ــرة مــع زمــائــه لـكــن ال ـس ـيــارة البيضاء
يتغير لونها الى حمراء عند نزولهم منها وهو ما

اثار حالة من السخرية على تغير لون السيارة خالل
رحلتها واالطفال بداخلها ،فيما ظهر في مشهد اخر
وهو يقوم بشراء علبة سجائر من كشك عام 1992
يضم منتجات طرحت بعد .2010
الالفت ان رمضان تجاهل هذه التعليقات حتى
اآلن ول ــم يـعـلــق عـلـيـهــا ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بــوقــت ال يـ ــزال يـبــاشــر فيه
ت ـصــويــر ال ـع ـمــل ح ـتــى ن ـهــايــة رم ـض ــان خــاصــة مع
وجود عدد كبير من المشاهد التي لم يتم االنتهاء
م ــن تـصــويــرهــا حـتــى االن والـمــرتـبـطــة بالحلقات
العشر االخيرة.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ّ
إيران تنسحب جزئيا من «النووي» ...وأوروبا تلوح بالعقوبات

ً
ّ
روحاني يمنح األوروبيين  60يوما وظريف يحيد موسكو وبكين ...وواشنطن ترسل «بي  »52إلى الخليج

تصاعد التوتر في المنطقة ًمع
إعالن طهران أمس انسحابا
ً
جزئيا من االتفاق النووي،
مهددة بإجراءات أكبر ،إال أن
اإلعالن اإليراني قوبل بتلويح
أوروبي بإعادة العقوبات
على طهران ،وسط تصعيد
أميركي جديد متمثل في
إمكان إرسال قاذفات بي 52
االستراتيجية إلى الخليج.

روحاني
وأعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني،
المحسوب على الوسطيين فــي أجنحة
الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي اإلس ـ ــام ـ ــي ،أن ه ــذه
اإلجراءات تتوافق مع "اتفاق فيينا" الذي
يتيح لــأطــراف الـمــوقـعــة تعليق بعض
تعهداتهم جزئيا أو بشكل كامل في حال
اإلخالل به من قبل طرف آخر.
وقال روحاني إن االتفاق "كان بحاجة
لعملية جــراحـيــة" ،مضيفا أن "اإلق ــراص
المسكنة خالل العام األخير لم تكن كافية،
وهي في الحقيقة عملية جراحية إلنقاذ
االتفاق النووي وليس لتقويضه" .وتابع:
"اع ـت ـقــد أن ــه ل ــو ت ـحــرك الـشـعــب وال ــدول ــة
متالحمين فــي هــذا الـمـســار ،فــإن العالم
سيتسلم رسالة الشعب اإليراني جيدا".

«األعلى لألمن القومي»
وفي بيان نشرته وكالة األنباء اإليرانية
الــرسـمـيــة ،أعـلــن المجلس األعـلــى لألمن
ً
القومي أن إيــران أوقفت فــوريــا الحد من
مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم
المخصب ،والذي كانت تعهدت به بموجب
االتـ ـف ــاق وفـ ــرض ق ـي ــودا عـلــى أنشطتها
النووية.
وقال المجلس ،في بيان ،إنه أمهل الدول
األرب ــع  60يــومــا لكي تجعل "تعهداتها
عمالنية ،وخصوصا في مجالي النفط
والمصارف" ،مضيفا" :بعد انتهاء المدة،
إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب

نائب ترامب« :حزب الله»
وإيران يتوسعان في فنزويال
اتـهــم نــائــب الرئيس األمـيــركــي ،مــايــك بـنــس ،إيــران
بالسعي إلنشاء "قاعدة آمنة لإلرهابيين" في فنزويال.
وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السنوي لبلدان
أميركا الشمالية والجنوبية في واشنطن ،أمس األول،
قال بنس" :يتعاون النظام اإليراني مع النظام الفاسد
في فنزويال إلنشاء قاعدة آمنة لإلرهابيين .ويعمل
حزب الله على توسيع شبكته الخطيرة في فنزويال".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

اإليــرانـيــة فستكون المرحلة التالية هي
إيقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى
تخصيب اليورانيوم واإلجراءات المتعلقة
بتحديث مفاعل الماء الثقل في أراك".
وأض ــاف المجلس" :ف ــي أي وق ــت يتم
تــأمـيــن مـطــالـبـنــا ،فــإنـنــا سـنـقــوم بنفس
المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها،
وخالفا لذلك فإن الجمهورية اإلسالمية
االي ــران ـي ــة سـتـقــوم بتعليق الـتــزامــاتـهــا
األخرى مرحليا".
وت ــاب ــع أن "ال ـن ــاف ــذة الـمـفـتــوحــة أم ــام
الــدبـلــومــاسـيــة لــن تـبـقــى مـفـتــوحــة لمدة
طويلة ،ومسؤولية فشل االتفاق النووي
وعواقبه االحتمالية ستتحملها أميركا
وبقية أعضاء االتفاق النووي".

السعودية :رئيس جديد
للطيران المدني

ظريف
واتهم وزير الخارجية االيراني محمد
جواد ظريف الدول األوروبية بعدم الوفاء
بــال ـتــزامــات ـهــا الـ ـ ـ ــواردة ف ــي االتـ ـف ــاق بعد
انسحاب الواليات المتحدة منه.
ومن موسكو ،قال ظريف في ختام لقاء
مع نظيره الروسي سيرغي الفــروف ،إنه
بمعزل عــن الصين وروسـيــا فــإن "ال ــدول
الباقية الموقعة على االتفاق لم تف بأي
من التزاماتها" بعد االنسحاب األميركي.
وق ـ ـ ـ ــال ظـ ــريـ ــف ف ـ ــي وق ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق إن
"اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ــوالي ــات
المتحدة ،وخصوصا منذ سنة لكن ايضا
قبل ذلك مثل انسحابها (من االتفاق) ،كانت
تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق"
هذا االتفاق.

موسكو والصين
ون ــددت روسـيــا أمــس "بالضغط غير
المنطقي" الذي تتعرض له إيــران ،والذي
دفعها الى تعليق بعض تعهداتها .وأكدت
موسكو انها ال تزال "ملتزمة" باالتفاق ،كما
أعلن الناطق باسم "الكرملين" ديمتري
بيسكوف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفــروف في مؤتمر صحافي مع ظريف،
عـلــى أهـمـيــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي وض ــرورة
الحفاظ عليه ،مضيفا أن "بعض شركائنا
األوروبيين يعملون على صرف االنتباه

ع ــن تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي" ،وم ــؤك ــدا
أن "انـسـحــاب واشـنـطــن منه خ ــرق لقرار
مجلس األمن ،ويؤدي إلى توتير الوضع
ً
فــي المنطقة" .وتعليقا على اإلجـ ــراءات
اإليرانية ،قال رئيس اللجنة الدولية في
مجلس االتحاد الروسي (مجلس الشيوخ
للبرلمان) ،قسطنطين كوساتشوف ،إن
قــرار إيــران هو احتجاج دبلوماسي .من
جهتها ،دعت الصين الى االلتزام بتطبيق
االتفاق النووي.

الثالثي األوروبي
وفــي بــاريــس ،أعلنت وزيــرة الجيوش
الفرنسية فلورنس بارلي ،أمــس ،أنها ال
تستبعد قيام االتحاد االوروب ــي بفرض
عقوبات على إيــران ،بعد إعالنها تعليق
بعض التزاماتها ،لكنها أضافت أن فرنسا
وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها
لبقاء االتفاق النووي ،وأنه "ما من شيء
أسوأ من انسحاب إيران".
وكانت الرئاسة الفرنسية قد اعتبرت
أمس األول أنه على الدول األوروبية الرد
بشكل "واضح جدا" من بروكسل على أي
إعالن يصدر عن طهران.
وقال قصر اإلليزيه في بيان" :ال نرغب
بــأن تتخذ طهران ق ــرارات تخرق االتفاق

النووي ،ألننا في حال حدوث ذلك سنكون
مـجـبــريــن عـلــى تطبيق مــا هــو وارد في
االتفاق ،أي إعادة العمل بالعقوبات".
بــدورهــا ،أك ــدت بريطانيا التي زارهــا
أم ــس وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مايك
بــومـبـيــو أن إيـ ــران سـتــواجــه عــواقــب إذا
تراجعت عن االتفاق النووي .وقال مارك
فيلد وزير الدولة بــوزارة الخارجية أمام
البرلمان البريطاني "إعالن طهران اليوم...
خ ـطــوة غ ـيــر مــرحــب ب ـه ــا" .وأض ـ ــاف" :ال
نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض
العقوبات ،ولكن يجب أن نتذكر أنــه تم
رفعها مقابل القيود النووية".
واع ـت ـم ــدت ال ـمــان ـيــا لـهـجــة أق ــل ح ــدة،
ووصف متحدث باسم الحكومة األلمانية
اإلج ـ ــراءات اإليــران ـيــة بــالـمــؤسـفــة ،وحــث
طهران على عدم اإلقدام على أي خطوات
عدائية.
وذكر المتحدث أن برلين تريد اإلبقاء
على االتفاق النووي ،وقال إنها ستضطلع
بالتزاماتها كاملة طالما تفعل إيران المثل،
بينما صرح مسؤول باالتحاد األوروبي
ً
بأن االتحاد يجري حاليا "تقييما" لإلعالن
اإليراني.
يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري تمثل
ف ــي إرس ـ ــال واش ـن ـطــن حــامـلــة ال ـطــائــرات
إبراهام لنكولن الى الخليج وقاذفات ردا

نتنياهو :لن نسمح لطهران بحيازة «نووي»
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
أمس ،أن إسرائيل لن تسمح إليران بالحصول على
أسلحة نووية.
وقال نتنياهو ،أمس ،بعد ساعات من إعالن إيران
ع ــدم االل ـت ــزام بـبـعــض تـعـهــداتـهــا بـمــوجــب االت ـفــاق
النووي ،في خطاب بمناسبة يوم ذكرى إسرائيل:
"فــي هــذا الصباح ،في طريقي إلــى هنا ،سمعت أن
إيــران تنوي متابعة برنامجها النووي .لن نسمح
لها بالحصول على أسلحة نووية .سنواصل قتال

مــن يقتلوننا ،وسنعمق جــذورنــا أكـثــر فــأكـثــر في
تراب وطننا".
وك ــان نـتـنـيــاهــو طـلــب م ــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
االستعداد لضرب برنامج إيران النووي في غضون
ً
 15يــومــا ،وذلــك فــي عــام  2011خــال عهد الرئيس
األمـيــركــي الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا ،وهــو األم ــر الــذي
وجــه بــرفــض مــديــر جـهــاز "ال ـمــوســاد" آن ــذاك تامير
باردو ،الذي هدد باالستقالة ،ودخل في نزاع علني
مع رئيس الحكومة.

على تهديدات إيرانية جدية ومخططات
إي ــران ـي ــة ل ـشــن ه ـج ـمــات ض ــد أميركيين
حسب مصادر أميركية .وقال مسؤولون
أميركيون أمس األول إن قوة القاذفات التي
قالت الواليات المتحدة إنها سترسلها إلى
الشرق األوسط ستضم على األرجح أربع
طائرات قاذفة مع أفــراد لقيادة وصيانة
الطائرات.
وأض ــاف الـمـســؤولــون الــذيــن تحدثوا
شريطة عدم نشر أسمائهم أن من المرجح
أن تكون هذه القاذفات من طراز "بي ."52

الريال
وواص ـلــت العملة اإليــران ـيــة هبوطها
في السوق الـســوداء أمــس ،حيث سجلت
مستويات قياسية مقابل ال ــدوالر ،وذلك
مع تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.
وجــرى تــداول العملة اإليرانية عند 155
ألف ريال للدوالر ،بعدما كانت مطلع العام
الحالي عند  11.2ألف ريال للدوالر.
وأمس األول هبط سعر صرف العملة
اإليرانية إلى  154ألف ريال للدوالر ،وفقا
لما أظهرته مواقع صرف عمالت أجنبية
ترصد ّ
تحرك العملة اإليرانية في السوق
السوداء.
(عواصم  -وكاالت)

قالت شبكة  CNNاإلخبارية األميركية إن الواليات
الـمـتـحــدة تشتبه أن إي ــران نـشــرت صــواريــخ بالستية
قصيرة المدى على متن سفن موجودة في مياه الخليج.
وقالت  CNNإن واشنطن توصلت إلى هذا االستنتاج
بعد تلقيها معلومات استخباراتية ذات صلة ،مشيرة
إل ــى أن ه ــذا الـسـبــب هــو ال ــذي دف ــع مـسـتـشــار الــرئـيــس
لشؤون األمن القومي جون بولتون في  5مايو إلى إعالن
إرسال حاملة للطائرات "ابراهام لنكولن" وقاذفات إلى
المنطقة.

• بومبيو أبلغ العراقيين بتفاصيل تهديدات إيران ووعد بتمديد «اإلعفاء»
أكد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،بعد زيارة مفاجئة
الى العراق ليل الثالثاء  -األربعاء
التقى خاللها رئـيــس الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة عـ ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي
والرئيس العراقي برهم صالح
ّ
ومسؤولين عراقيين ،أن بغداد
ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدت بـ ـت ــوفـ ـي ــر "الـ ـحـ ـم ــاي ــة
الـمـنــاسـبــة" لـمـصــالــح ال ــوالي ــات
المتحدة.
وألـ ـغ ــى بــوم ـب ـيــو زي ـ ـ ــارة إل ــى
ّ
للتوجه إلى بغداد التي
ألمانيا
ّ
تتمتع بعالقات وثيقة مع إيران،
ف ــي زي ـ ــارة ه ــي ال ـثــان ـيــة ل ــه الــى
الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة مـنــذ ّبــدايــة
العام .وقال للصحافيين إنه قام
ّ
بهذه الزيارة إلى العراق ،ألن إيران
"ت ـصـ ّـعــد ن ـشــاط ـهــا" ع ـلــى الــرغــم
مــن رفـضــه مناقشة المعلومات
االستخبارية بالتفصيل.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :أردنـ ـ ـ ـ ــا أن نـطـلــع
المسؤولين العراقيين على سيل

التهديدات المتزايد الذي رأيناه
ً
وإعطاءهم خلفية أكثر قليال حول
ّ
ذلك ،حتى يتمكنوا من تأكيد أن
يقوموا بكل ما بوسعهم لتأمين
الحماية لفريقنا".
وقـ ـ ـ ــال إن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
المسؤولين العراقيين تم التركيز
ف ـي ـهــا ع ـل ــى "تـ ـع ــزي ــز صــداق ـت ـنــا
وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى حــاجــة
الـ ـع ــراق إلـ ــى ح ـمــايــة الـمـنـشــآت
الدبلوماسية وأفراد التحالف".
ّ
وعبر عن دعم بالده للسيادة
العراقية قائال" :ال نريد تدخل أي
طــرف فــي بــادهــم ،وحتما ليس
عــن طريق مهاجمة دولــة أخــرى
داخل العراق".
وع ـنــدمــا سـئــل ع ــن قـ ــرار نقل
حاملة الطائرات والقاذفات إلى
المنطقة قــال بومبيو" :الرسالة
ال ـت ــي بـع ـث ـنــا ب ـه ــا لــإيــران ـي ـيــن،
على ما آمــل ،تضعنا في موقف
نستطيع فـيــه ال ـ ــردع ،وسيفكر

"رغبة العراق بتطوير العالقات
مع الواليات المتحدة ومع بقية
دول الـ ـ ـج ـ ــوار واألص ـ ــدق ـ ــاء فــي
مختلف المجاالت".
ولـ ـف ــت ع ـب ــدال ـم ـه ــدي ال ـ ــى أن
"العراق يبني عالقاته بالجميع
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس وضـ ـ ـ ــع م ـص ــال ــح
العراق أوال ،والعمل على تعميق
الـمـشـتــركــات دون الـتــوقــف عند
االختالفات".
ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــان ،ف ـق ــد "أعـ ــرب
بومبيو مــن جهته عــن سعادته
بجهود الحكومة العراقية والدور
ال ـ ــذي ت ـل ـع ـبــه ،وم ـس ــاع ـي ـه ــا فــي
بسط األمن وجذب االستثمارات
والخبرات األجنبية ،بما في ذلك
الـعــاقــات المميزة مــع الــواليــات
ً
المتحدة ،مشيدا بـقــرار مجلس
الوزراء بدعم مساعي وزارة النفط
لالتفاق مع شركة إكسون موبيل
األميركية حول مشروع الجنوب
المتكامل ،وأعرب الوزير بومبيو

أصدر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،أمرا ملكيا
بتعيين عبدالهادي
ً
المنصوري رئيسا للهيئة
العامة للطيران المدني
بمرتبة وزير.
وكان العاهل السعودي
ً
ً
أصدر أمرا ملكيا في أواخر
يناير الماضي بإعفاء
عبد الحكيم بن محمد بن
سليمان التميمي رئيس
هيئة الطيران المدني من
منصبه.

األردن :الرزاز يجري
ثالث تعديل حكومي

صواريخ بالستية في الخليج

بغداد تتعهد بحماية المصالح األميركية
اإلي ــرانـ ـي ــون مــرت ـيــن ف ــي مـســألــة
مهاجمة المصالح األمـيــركـيــة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـي ــة كــانــت
"م ـح ــددة جـ ــدا" ب ـشــأن "هـجـمــات
وشيكة".
وذك ــر أن ال ــوالي ــات المتحدة
حثت العراق على التحرك بسرعة
إلخ ـض ــاع ال ـف ـصــائــل المستقلة
التي تقع تحت النفوذ اإليراني
ل ـس ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة ال ـمــركــزيــة،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن هـ ــذه الـفـصــائــل
تجعل العراق "بلدا أقل استقرارا".
من ناحيته ،اشار بيان صادر
ع ــن رئ ــاس ــة الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
الى أن عبدالمهدي أكد لبومبيو
أن "الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة شــريــك
استراتيجي مهم للعراق ،والعراق
مستمر بسياسته المتوازنة التي
تبني جسور الصداقة والتعاون
مــع جميع األصــدقــاء والجيران،
ومنهم الجارة إيران" ،وشدد على

البحرين :محاكمة 12
ً
شرطيا اعتدوا على سجناء

أحالت السلطات البحرينية
 12من أفراد قوات األمن،
بينهم ضابطان إلى
المحاكمة بتهمة االعتداء
على سجناء بالضرب ،على
أن تعقد الجلسة األولى في
 20مايو الجاري.
وأعلنت "وحدة التحقيق
الخاصة" ،التابعة للنيابة
ّ
والمختصة بالتحقيق
العامة
المسؤولين والموظفين
مع
ّ
ّ
الحكوميين ،أنها تبلغت
في  11أبريل الماضي
بوقوع اعتداء على نزالء
في "سجن جو" .وقامت
الوحدة باالستماع إلى
شهادة "جميع النزالء من
المجني عليهم" ،إضافة إلى
مدير السجن ،وحصلت على
تقارير من الطب الشرعي
أثبتت بعض اإلصابات
وكيفية وتاريخ حدوثها،
وانتهى فريق التحقيق إلى
"ثبوت مسؤولية المتهمين
عن ارتكابهم الواقعة".

روحاني يزور مفاعل بوشهر في 2015
في خطوة ستزيد التوتر بالمنطقة،
ً
وتـمـثــل ضـغـطــا عـلــى ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
وروس ـي ــا وال ـص ـيــن ،أعـلـنــت إي ـ ــران أمــس
ّ
أنها ستعلق بعض تعهداتها في االتفاق
الـنــووي المبرم عــام  2015فــي فيينا مع
ً
الدول الكبرى ،ردا على انسحاب الواليات
المتحدة منه قبل سنة.
وهــددت إيــران بتعليق تعهدات أخرى
في حال لم تتوصل الدول األخرى الموقعة
على االتفاق ،أي روسيا والصين وفرنسا
وبريطانيا وألمانيا ،إلــى حــل خــال 60
ً
يوما لتخفيف آثــار العقوبات األميركية
ً
التي أعيد فرضها على البالد ،وخصوصا
في قطاعي النفط والمصارف.

سلة أخبار

في ثالث تعديل من نوعه
منذ تشكيلها في  14يونيو
الماضي ،قدم وزراء الحكومة
األردنية ،أمس ،استقاالتهم
الى رئيس الوزراء عمر الرزاز
تمهيدا لتعديل حكومي
مرتقب .وذكرت وكالة األنباء
األردنية الرسمية (بترا) أن
"الوزراء قدموا استقاالتهم
تمهيدا إلجراء تعديل وزاري
على حكومة الرزاز".
ونقلت الوكالة عن الرزاز
تأكيده أن "التعديل يأتي
ّ
ً
استحقاقا لمتطلبات
المرحلة المقبلة ،التي
ّ
تتطلب بذل المزيد من
الجهود بما يسهم بتجاوز
ّ
ّ
أولويات
التحد يات ،وإنجاز
الحكومة وخططها".

تونس :تهنئة لبن علي
تطيح مدير التلفزيون

ً
الرئيس العراقي مستقبال بومبيو في بغداد أمس (أ ف ب)
عــن تفهمه لـمــواقــف ال ـع ــراق من
القضايا المطروحة".
وكان رئيس الحكومة العراقية
ق ـ ــال ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره ال ـص ـح ــاف ــي
ّ
األسبوعي أمس األول إن للعراق
ً
"التزاما سيحترمه ( )...وال يقبل
أي هجوم على أي شخص؛ سواء
ً
ً
كان عراقيا أم أجنبيا ،سواء كان
سفارة أم شركة أم بعثة عسكرية".
ً
وش ـ ـ ـ ّـددت بـ ـغ ــداد م ـ ـ ــرارا على

ّأن ـهــا تسعى إل ــى عــاقــات ّ
طيبة
مع طهران وواشنطن ،خصوصا
ّ
أن ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـت ــي فــرضـتـهــا
الواليات المتحدة ّالعام الماضي
ً
على إي ــران قــد تــؤثــر سلبا على
االقتصاد العراقي.
وكـ ــان ال ـع ــراق ق ــد استحصل
مــن واشـنـطــن على استثناء من
العقوبات التي طالت مؤسسات
الـطــاقــة وال ـم ــال اإليــران ـيــة الـعــام

ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،مـ ـم ــا أتـ ـ ـ ــاح ل ـب ـغ ــداد
مواصلة استيراد الغاز والكهرباء
من طهران.
وفي هذا اإلطار ،نقلت تقارير
صـ ـح ــافـ ـي ــة أن ب ــومـ ـبـ ـي ــو أب ـل ــغ
المسؤولين العراقيين بإمكان
منح العراق استثناء جديدا في
ما يتعلق بالعقوبات على إيران".
(بغداد  -وكاالت)

قررت "مؤسسة التلفزيون
التونسي" الرسمي ،إقالة
محمد األزهر فارس ،مدير
القناة األولى والمشرف على
التسيير بالقناة الثانية،
ّ
ّ
تضمن
إثر بث مقطع فيديو
تهئنة ودعاء للرئيس
السابق زين العابدين
بن علي وزوجته ليلى
الطرابلسي ،لمناسبة شهر
رمضان .وفتحت المؤسسة
ً
ً
تحقيقا إداريا لتحديد
ومحاسبة المسؤولين.

ةديرجلا

•
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ً
لبنان من دون قضاة بعد اعتكافهم احتجاجا على الموازنة
الحكومة تتمسك بـ «خط توتر» المنصورية ...واألمن يصطدم مع األهالي لليوم الثاني
بيروت  -ةديرجلا

•

بات لبنان من دون قضاء
بعدما دخل القضاة على خط
االحتجاج ،على غرار موظفي
مصرف لبنان المركزي ،وأعلنوا
اعتكافهم "حتى إشعار آخر"،
في حين استمرت االشتباكات
وأهالي منطقة
بين قوى األمن ً
المنصورية احتجاجا على خطة
وزارة الكهرباء تمديد خطوط
للتوتر العالي فوق منطقتهم.

عقب الخطوة التصعيدية التي
بدأها قبل يومين موظفو مصرف
ً
لـبـنــان ال ـمــركــزي احـتـجــاجــا على
المس بامتيازاتهم ومكتسباتهم،
دخ ــل أم ــس ،ال ـق ـضــاة عـلــى الخط
نفسه ،وقرروا بعد اجتماع لهم في
قاعة محكمة التمييز بقصر العدل
ت االستمرار في االعتكاف
فيبيرو 
وال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـمــل إلـ ــى حين
انتهاءالحكوم ة من درس مشروع
الـمــوازنـ ة وتــرقــب مــا يتضمن من
بنود تمس مكتسباتهم.
وأفـ ـ ــادت م ـص ــادر مـطـلـعــة بــأن
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـق ـض ــاء األع ـلــى
ال ـق ــاض ــي جـ ــان ف ـه ـد ،ان ـض ــم إلــى
اجتماع القضاة ونقل لهم أجواء
ت مع رؤساء الجمهورية
االتصاال 
والوزراء والنواب.

عون
على صعيد آخــر ،تابع رئيس
الجمهورية ميشال عو ن التطورات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـ ـ ــردود الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
م ـشــروع مــوازنــة  2019فــي ضــوء
اللقاءات التي عقدها خالل الثماني
واألربعين ساعة الماضية ،وأدت
إلى وقف التحركات االحتجاجية
واإلضراب في عدد من القطاعات،
وع ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة إلــى
ال ـمــرافــق ال ـتــي ش ـهــدت اضــرابــات
خالل األيام الماضية.
كما تابع المناقشات الجارية
ف ــيمـجـلــس ال ـ ـ ــوزرا ء ح ــول بـنــود
مشروع الموازن ة والتعديالت التي
تم إدخالها على بعضها.

«الكتائب» يعترض
على استعمال
القوة ضد أهالي
المنصورية

بري
وبينما ق ــال وزي ــر ال ـمــالعلي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـيـ ـل ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لــه
قبيل جسلةمجلس ا ّلـ ــوزراء في
ال ـس ــراي الـحـكــومــي ،إن ــه «ل ــم ّ
يتم
ص ــرف الـنـظــر عــن ال ـم ــادة  61من

ً
ً
الحريري مترئسا اجتماعا للحكومة أمس (داالتي ونهرا)
مشروعقانون الموازنة ،التي لها
ع ــاق ــة ب ــال ــروات ــب» ،ش ــدد رئـيــس
ي ،في
ب ن ـب ـيــه ب ـ ــر 
م ـج ـلــس الـ ـن ــوا 
ل ـقــاء األربـ ـع ــاء ال ـن ـيــابــي ،عـلــى أن
«الـمــوازنـة هــي الفرصة الوحيدة
ال ـت ــي يـمـكــن م ــن خــال ـهــا ت ـجــاوز
الوضع القائم» ،معربا عن استيائه
من «الشائعات».
واعتبر بري أن «المناخ التآمري
ال يعكس الواقع والحقيقة ،فالبلد
ً
لـيــس مـفـلـســا ،وال ــوض ــع الـنـقــدي
ً
سليم وتـحــت الـسـيـطــرة» ،مشيرا
إلــى أن «إنـجــاز الموازنة سيخلق
أجــواء ثقة حتى قبل إقــرارهــا في
المجلس النيابي«.
وف ـ ــي ح ـي ــن أك ـ ــد أن ـ ــه «ال م ـ ّـس
بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة
الــدخــل والمتوسطة» ،معتبرا أن
«ق ــان ــون ال ـم ــوازن ـ ة قـ ــادر ع ـلــى أن
يحمل معايير موحدة للراوتب في
المؤسسات والمصالح المستقلة»،
رأى بري أن «النظام الطائفي هو
المشكلة».

م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،اك ــد عضو
كتلة «التنمية والتحرير» النائب
علي بزي أنه «ال مس على اإلطالق
ب ـح ـقــوق ذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـحــدود
والطبقة المتوسطة».
وشدد بزي بعد «لقاء األربعاء»
برئاسة بري على أنه «يتم العمل
ع ـل ــى الـ ـم ــوازن ــة ،وال إفـ ـ ــاس في
ً
ال ـب ـلــد» ،مـعـتـبــرا أن ــه «لـيــس هناك
اسـ ـتـ ـه ــداف ألي ج ـه ــة بـ ــل ه ـنــاك
تصحيح للمسار االقتصادي».
وتابع أن «بري اعتبر أن الوضع
النقدي تحت السيطرة ،والحكومة
تـ ــدرس ال ـم ــوازن ــة وح ـيــن تنتهي
مــن دراسـتـهــا االجـ ــواء فــي الـبــاد
ستتغير  180درجة» .وختم« :الليرة
اللبنانية بألف خير».

التوتر العالي
من ناحية أخرى ،ولليوم الثاني
على التوالي ،تجدد اإلشكال بين
األهالي والقوى األمني ة في منطقة

المنصوري ة على خلفية استكمال
م ــد خ ـط ــوط ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي في
المنطقة ،بعد محاولتهم الوصول
إلى النقطة التي يعمل فيها عمال
وزارة الطاقة لمنعهم ،واستخدمت
العناصر األمنية العصي لتفرقة
المواطنين فــي حين قطع أهالي
المنطقة طريق بيت مري ولوحوا
بالتصعيد.

بستاني
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ل ـف ـت ــت وزي ـ ـ ــرة
ال ـط ــاق ــة وال ـم ـي ــاهنـ ــدى بـسـتــانـي
 ،إلــى أن «خـطــوط الـتــوتــر العالي
ممدودة على  360كلم وهي فوق
جميع المناطق ولـيــس فقط في
ال ـم ـن ـصــوري ـة .خ ــط الـمـنـصــوريــة
مـمــدود فــي كــل لبنان وهــو يوفر
ً ً
هدرا فنيا بنسبة  1بالمئة ،يترجم
بـ  20مليون دوالر».
وشــددت بستاني في تصريح
قبيل جلسةمجلس الـ ــوزراء في

احتجاجات «عرب» دير الزور ضد األكراد تتصاعد
خالفات على التجنيد ومصير آالف السجناء وبيع النفط للنظام
فـ ـ ـ ـ ـ ــي أك ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـت ــاح
المنطقة الغنية بالنفط منذ أن
انـتــزعــت ال ـقــوات المدعومة من
الواليات المتحدة تلك األراضي
مــن تنظيم «داعـ ــش» قـبــل نحو
 18ش ـهــرا ،أف ــاد ش ـهــود وأف ــراد
من عشائر ،بأن السكان العرب
ف ــي دي ــر الـ ــزور ب ـســوريــة ب ــدأوا
أسبوعا ثالثا من االحتجاجات
ضد الحكم الكردي.

وامتدت االحتجاجات ،التي
اندلعت قبل أسابيع في العديد
من البلدات والقرى من البصيرة
إلـ ــى ال ـش ـح ـي ــل ،إلـ ــى ال ـم ـنــاطــق
الباقية التي توجد بها معظم
ح ـقــول الـنـفــط فــي ال ـجــزء الــذي
تـسـيـطــر عـلـيــه «ق ـ ــوات ســوريــة
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) مــن ديــر
الزور ،شرق نهر الفرات.
وت ـت ــزاي ــد االضـ ـط ــراب ــات في
الـشـهــور األخ ـيــرة بين السكان

القوات السورية تدخل
معقل المعارضة بحماة
أعـلـنــت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ال ـســوريــة ام ــس ،اقـتـحــام بلدة
كفرنبودة ،أبــرز معقل للمعارضة فــي ريــف حماة الشمالي
ّ
(شـمــال غــرب ســوريــة) ،بينما أك ــدت المعارضة انـهــا كسرت
الهجوم وقتلت العشرات من عناصر القوات الحكومية.
ً
وتـ ــواصـ ــل ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة م ـن ــذ أيـ ـ ــام ه ـج ــوم ــا عـلــى
المسلحين في المنطقة التي ال تزال خارج سيطرتها وتخضع
التفاق وقف التصعيد بين موسكو وايران وتركيا.
ونفذت المقاتالت السورية والروسية عشرات الغارات على
ً
المنطقة .وقتل  16مدنيا ،بينهم  5نساء وطفل ،جراء القصف
ليل الثالثاء ـ االربـعــاء .ونــزح أكثر من  150ألــف شخص في
غضون أسبوع من المنطقة وفق ما أحصت األمم المتحدة.

ال ـ ـعـ ــرب ت ـح ــت ح ـك ــم «وح ـ ـ ــدات
حماية الشعب الكردية» ،في ظل
ش ـكــواهــم مــن نـقــص الـخــدمــات
األساسية والتمييز ضدهم في
اإلدارات المحلية التي يديرها
مسؤولون أكراد.
ووفـقــا لسكان وشخصيات
مـ ــن الـ ـعـ ـش ــائ ــر ،ف ـ ــإن الـتـجـنـيــد
ال ـ ـق ـ ـسـ ــري لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ل ـح ـس ــاب
«قـ ـ ـس ـ ــد» ،ومـ ـصـ ـي ــر اآلالف مــن
ال ـس ـج ـنــاء ف ــي س ـجــون األكـ ــراد
ووقـ ـ ـ ــف مـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـنـ ـف ــط مــن
منطقتهم للحكومة السورية،
من أهم نقاط الخالف.
وقـ ــال ال ـش ـيــخ ع ـبــد اللطيف
عكيدات ،أحد شيوخ العشائر:
«حكمهم القمعي جعل الكثير
من الناس تنقلب ضدهم».
وات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــذت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
منعطفا عنيفا عندما خرجت
ح ـشــود غــاضـبــة إل ــى ال ـشــوارع
وعطلت طرق قوافل الشاحنات
المحملة بــا لـنـفــط مــن الحقول
القريبة التي تعبر إلى المناطق
التي تسيطر عليها الحكومة.
وف ــي ب ـعــض الـ ـق ــرى ،أطـلـقــت
«قسد» النار على المتظاهرين
الغاضبين.
وردد المتظاهرون هتاف «ال
لسرقة نفطنا» في بلدة غرانيج،
وه ــي ج ــزء مــن معقل العشائر

العربية السنية سيطرت عليه
منذ أكثر من عام «قسد» بقيادة
«وحدات حماية الشعب».
ولـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ــانـ ــت «وحـ ـ ـ ــدات
ال ـح ـمــايــة» تـبـيــع الـنـفــط الـخــام
لحكومة الرئيس بشار األسد،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـقـ ـي ــم مـ ـعـ ـه ــا عـ ــاقـ ــات
اقـتـصــاديــة وثـيـقــة .كما تصدر
الـقـمــح وس ـلــع أخ ــرى عـبــر عــدة
معابر بين أراضيهما.
وأثارت زيادة مبيعات النفط
ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ــوق ــود
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه دم ـ ـشـ ــق غـضــب
المتظاهرين العرب المحليين،
ال ــذي ــن كـتـبــوا عـلــى الـكـثـيــر من
الالفتات أن ثرواتهم تتعرض
للنهب.
وباتت أعلى الحقول إنتاجا
في سورية اآلن في أيدي األكراد
منذ أن سيطرت «وحدات حماية
الشعب» على مساحات شاسعة
م ــن ش ـمــال شــرقــي ال ـب ــاد بعد
انتزاع مدينة الرقة من تنظيم
«داعش» أواخر عام .2017
وتسيطر الحكومة السورية
على المناطق الواقعة غرب نهر
الـفــرات ،التي ال تتمتع بموارد
نفطية تذكر.
وي ـ ـقـ ــول دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون إن
واشـنـطــن كثفت فــي األســابـيــع
األخ ـيــرة جـهــودهــا كــذلــك لمنع

ش ـب ـك ــات م ـهــرب ـيــن م ــن إرسـ ــال
الشحنات الصغيرة من النفط
ع ـبــر ن ـهــر الـ ـف ــرات إل ــى الـتـجــار
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ن ـ ـيـ ــابـ ــة عــن
الحكومة السورية.
ول ـ ــم ت ـع ـلــق «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» علنا على أخطر
تحد حتى اآلن لحكمها لعشرات
اآلالف مـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب .و س ـع ــت
«وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» إلــى
تصحيح عقود من القمع الذي
ت ـعــرضــت ل ــه األق ـل ـي ــة ال ـكــرديــة
تحت حكم «حزب البعث العربي
السوري».
وق ــال القائد الـعــام لـ «قسد»،
مظلوم كوباني ،في تصريحات
يـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدو أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
االضطرابات ،إن مجموعته هي
المؤسسة الــوحـيــدة الـتــي نأت
بنفسها عن أي شكل من أشكال
العنصرية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدري ـ ــن ،ف ـقــد
اس ـت ـم ــرت االح ـت ـج ــاج ــات بـعــد
أن فشل ق ــادة «وح ــدات حماية
ال ـش ـع ــب» ف ــي ت ـق ــدي ــم ت ـن ــازالت
كبيرة لشخصيات من العشائر
تجمعت بدعوة منهم الجمعة
الماضي في مدينة عين عيسى.
ويقول محللون إن خطر اتساع
نطاق المواجهة يزداد.
(عواصم  -وكاالت)

السراي الحكومي ،على «أننا ضد
استعمال القوة ضد المواطنين،
ً
لـكــن أي ـضــا ضــد اسـتـعـمــال الـقــوة
عـلــىق ــوى األم ـ ـن ،وي ـجــب تهدئة
األجــواء» .وأكدت أن «أختي وأخي
ً
مــن س ـكــان الـمـنـطـقــة أي ـض ــا ،فهل
يمكن أن أتسبب بأي ضرر يلحق
بهما؟»

الجراح
بدوره ،لفت وزير اإلعالمجمال
الجرا ح إلى أن «هناك مناطق كثيرة
يمر فيها خط التوتر وبنفس القوة
الكهربائية ،ولم يثبت أن هناك أي
ضرر ناتج عن خطوط التوتر وال
أي خطر على حياة الناس».
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي أن «وزارة الطاق ة عرضت
فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ش ـ ـ ــراء ال ـش ـق ــق مــن
األهالي في حال شعروا أن هناك
أي ضــرر على صحتهم ،ولكن ال
أحد عرض شقته للبيع».

وأعلن أن «قرارمجلس الوزرا ء
بتنفيذ خـطــة الـكـهــربــاء نـهــائــي»،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن «الـ ـق ــوى األمـنـيـة
م ـك ـل ـفــة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ـة ل ـمــواك ـبــة
التنفيذ ،واالحتكاك معاألجهزة
األمـنـيـة لـيــس مطلوبا والتهجم
وال ـت ـعــدي ي ــؤدي ال ــى إش ـك ــاالت»،
ً
مضيفا« :الدين ليس له عالقة بهذا
ال ـمــوضــوع ،ه ــذا مــوضــوع تقني
«ش ــو دخ ــل ال ـق ــرآن أواإلن ـج ـيــل»،
ً
داعـيــا إلــى «ع ــدم اسـتـخــدام الدين
لوقف خطة الكهرباء».
وش ــدد عضو كتلة «الكتائب»
النائبإلياس حنكش ،في تصريح
بعد لقائه بري ،على أن «استعمال
الـ ـق ــوة بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي حصلت
أم ــر غـيــر مـقـبــول ،واألم ـ ــور تتجه
إلــى التصعيد فــيالمنصورية»،
ً
مشيرا إلى أن «الناس لن تتهاون
مع هذا الموضوع ،والمطلوب من
مع األهالي،
المسؤولين التعاطي ّ
وفــق منطق حــوار وتعقل وليس
بالقوة التي شهدناها».

ً
«الجهاد» تتوقع حربا
على غزة خالل الصيف
نفت وجود أي خالف مع «حماس»
تــوقــع األم ـيــن ال ـعــام لـحــركــة الـجـهــاد اإلســامــي الفلسطينية
زيــاد النخالة انــدالع حــرب فــي غــزة خــال الصيف ،مـهــددا بأنه
لــو استمرت المواجهات األخـيــرة فــي القطاع لكانت الفصائل
الفلسطينية قصفت كل المدن اإلسرائيلية.
وفــي مقابلة مــع قـنــاة «الـمـيــاديــن» ،قــال النخالة« :نتوقع في
إطار مساعي سحب سالح المقاومة في غزة اندالع حرب خالل
الصيف» ،مضيفا« :ما حدث في غزة مناورة بالذخيرة الحية،
استعدادا للمعركة الكبرى التي نراها آتية ال محالة».
وأشار إلى أن «جهودا تبذل اآلن لمحاولة احتواء قطاع غزة،
وتجريده من سالح المقاومة ،ونحن كمقاومة في غزة سنخوض
أي حرب تواجهنا بكل جدارة وجاهزية واستعداد».
ولفت إلى أن «إسرائيل تحاول دومــا أن تضرب العالقة بين
حماس والجهاد اإلسالمي» ،مبينا أن «التنسيق مع حماس في
أعلى مستوى وال يوجد أي خــاف .ونحن متفقون مع اإلخــوة
في حماس حول البرنامج المقبل في مواجهة إسرائيل والرد
على اعتداءاتها» ،وأكد «نحن متفقون مع حماس على كل شيء،
وخصوصا قيادتها لقطاع غزة ،وهو أمر يريحنا كثيرا ألنها
حركة مقاومة».
إلــى ذلــك ،انطلقت الصافرات في أنحاء إسرائيل أمــس لمدة
دقيقتين ،إيذانا ببدء مراسم إحياء ذكــرى قتالها في المعارك
والحروب ،إيذانا ببدء احتفاالت «االستقالل».
ووفقا ل ــوزارة الــدفــاع اإلسرائيلية ،فقد قتل  23741شخصا
في معارك إسرائيل وحروبها منذ عام  ،1860ويشمل ذلك قتلى
«هجمات المسلحين».
في سياق آخر ،طالب الفلسطينيون االتحاد األوروبي بتولي
مسؤولية الــدفــاع عــن حــل الدولتين إذا تجاهلت خطة السالم
األميركية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية ،والدعوة لمؤتمر
دولي يؤكد على اإلجماع العالمي لرفض النهج األميركي.
(القاهرة  -أ ف ب ،د ب أ)

أنقرة ترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط
جاويش أوغلو :ال نبالي بتهديدات «قبرص الرومية»
رغـ ــم ال ـم ـطــال ـبــات األوروبـ ـي ــة
واألميركية لتركيا ،والتحذيرات
ال ـ ـتـ ــي وج ـ ـهـ ــت إل ـ ـيـ ــه م ـ ــن مـصــر
واليونان ،بوقف أعمال التنقيب
عن الغاز شرق المتوسط ،أعلن
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغ ــان ،أن بــاده مستمرة في
أعمال التنقيب.
و خ ـ ـ ـ ـ ــال رده ع ـ ـلـ ــى أ سـ ـئـ ـل ــة
الصحافيين في البرلمان ،أمس
ّ
األول ،أش ـ ــار إردوغـ ـ ـ ــان إلـ ــى أن
«الـسـفــن التركية تــواصــل أعمال
التنقيب من أجل حقوق أشقائها
فــي جـمـهــوريــة قـبــرص التركية،
بصفتها دولة ضامنة».
مـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي مـ ــولـ ــود
ت ـ ـ ـشـ ـ ــاووش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،إن ب ـ ــاده
«سترسل سفينة تنقيب ثانية،
إلــى شــرق المتوسط ،وال تبالي
بتهديدات قبرص الرومية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـق ــرغ ـي ــزي جـنـكـيــز
أي ــدارب ـي ـك ــوف ،أم ــس األول ،في
أنقرة ،أكد تشاووش أوغلو «حق
بــادنــا فــي التنقيب فــي جرفها

القاري ،وحقوق شعب جمهورية
شمال قبرص التركية في ثروات
الجزيرة ،وحــرص تركيا كدولة
ض ــامـ ـن ــة عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة ح ـق ــوق
القبارصة األتراك».
وأضـ ـ ـ ــاف« :س ـن ــرس ــل سـفـيـنــة
أخ ـ ــرى إلـ ــى ال ـم ـن ـط ـقــة ،وسـنـبــدأ
التنقيب ،لقد انتهى عهد المسح
ال ــزل ــزال ــي ،وبـ ــدأ عـهــد الـتـنـقـيــب،
وعــازمــون عـلــى إرس ــال سفينتا
الثانية» .وتابع« :ال نبالي بمثل
ه ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ،فـلـيـفـعـلــوا ما
ب ــوس ـع ـه ــم ،ف ـل ــم نـ ـتـ ـن ــازل يــومــا
أمام مرواغات وخطابات كهذه،
وسنفعل ما نراه ضروريا» ،وكان
ً
ذل ــك ردا عـلــى س ــؤال عــن تقديم
إدارة الشطر الجنوبي من قبرص
ش ـك ــوى ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،عـلــى
خلفية بــدء تركيا أعمال تنقيب
ش ـ ــرق الـ ـمـ ـت ــوس ــط وت ـه ــدي ــده ــا
بــإصــدار مــذكــرات اعتقال دولية
ب ـحــق عــام ـلــي سـفـيـنــة «ال ـفــاتــح»
التركية للتنقيب.
وكــانــت الخارجية األميركية
أع ــرب ــت ،ع ــن «ق ـل ـق ـهــا م ــن نــوايــا
تــرك ـيــا إجـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات تنقيب

عن النفط والغاز ،قبالة سواحل
قبرص.
وردت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــول إن «دعـ ـ ــوة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تــرك ـيــا إلــى
عــدم التنقيب فــي منطقة ّ
يدعي
القبارصة الروم أنها لهم ،وكأن
هـ ـن ــاك ات ـف ــاق ـي ــة ت ــرس ـي ــم ح ــدود
سارية ،ليست مقاربة بناءة وال
تتماشى مع القانون الدولي».
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـم ـصــريــة ،أن «ال ـق ــاه ــرة تـتــابــع
بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام وقـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
الجارية» ،وحذرت «من انعكاس
أي إج ــراءات أحــاديــة على األمــن
واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي م ـن ـط ـقــة ش ــرق
ال ـم ـت ــوس ــط» ،م ــؤك ــدة «ضـ ـ ــرورة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام أي تـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات ل ـ ـ ــدول
المنطقة بقواعد القانون الدولي
وأحكامه».
وانقسمت قبرص بين سكانها
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـبـ ــارصـ ــة ال ـي ــون ــان ـي ـي ــن
والقبارصة األتراك منذ أن شطر
غزو تركي البالد عام .1974
والجزء الشمالي دولة منشقة
ال تـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا س ـ ــوى تــرك ـيــا

وتـعـتـبــر نـفـسـهــا دولـ ــة ضــامـنــة
ل ــذل ــك ،ف ــي ح ـيــن ت ـخ ـضــع بــاقــي
قبرص إلدارة حكومة قبرصية
يونانية ،وهي عضو في االتحاد
األوروبـ ـ ــي ،وتـطــالــب بالسيادة
ع ـلــى ال ـج ــزي ــرة ك ـل ـهــا ،وت ـت ـنــازع
ت ــركـ ـي ــا وح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـقـ ـب ــارص ــة
اليونانيين المعترف بها دوليا
في قبرص على حقوق التنقيب
ع ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز ف ـ ــي ش ــرق
ال ـم ـتــوســط ،وه ــي مـنـطـقــة غنية
بالغاز الطبيعي.
وك ـ ــان ـ ــت ت ــركـ ـي ــا ق ـ ــد دش ـن ــت
سفينة الحفر األولى لها «فاتح»
ف ــي أك ـتــوبــر ال ـمــاضــى للتنقيب
قـبــالــة ســاحــل محافظة أنطاليا
بجنوب البالد ،وقالت إن سفينة
ثانية اشترتها ستعمل في البحر
األسود لكنها ّ
حولت مسارها إلى
المنطقة القبرصية.
وي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول شـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـب ـ ــرص
االنفصالي ،المدعوم من تركيا،
إن له حقوقا أيضا في أي ثروة
ب ـح ــري ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ش ــري ـك ــا فــي
تــأسـيــس جـمـهــوريــة قـبــرص في
.1960

دوليات
سلة أخبار
اشتعال جبهات القتال
في ضواحي طرابلس

اشتعلت جبهات القتال في
ضواحي العاصمة الليبية
طرابلس البارحة ،حيث
شهدت نواحي منطقة قصر
بن غشير اشتباكات عنيفة
باألسلحة الثقيلة ،وتعرضت
مواقع لحكومة الوفاق لغارات
ليلية.
وأفادت أنباء كذلك بأن طيران
الجيش الوطني شن غارات
عدة على قوات حكومة الوفاق
في منطقة الزطارنة الواقعة
في منتصف المسافة بين
مدينتي تاجوراء وترهونة.
كما ُسجل تبادل عنيف
للقصف بالمدفعية وبالهاون
في منطقة وادي الهيرة إلى
الجنوب من مدينة العزيزية
االستراتيجية ،حيث تحاول
قوات الوفاق التقدم نحو
غريان ،أهم موقع يسيطر
عليه «الجيش الوطني»
جنوبي طرابلس.

باكستان :انفجار ضد
صوفيين و«بيبي» تغادر

أعلنت السلطات الباكستانية
امس ،مقتل ما ال يقل عن 9
أشخاص ،بينهم  5من رجال
الشرطة ،وإصابة العشرات،
في انفجار خارج مزار «داتا
دربار» الديني الصوفي في
مدينة الهور شرق باكستان،
أحد أكبر األضرحة في جنوب
آسيا ،الذي كانت قوات األمن
تفرض طوقا أمنيا حوله.
من ناحية أخرى ،غادرت آسيا
بيبي ،المرأة المسيحية ،التي
قضت تسع سنوات في سجن
بباكستان بتهمة التجديف،
البالد بعد تبرئتها ،طبقا لما
ذكره محاميها ،أمس.

مواجهة «أممية» بين بكين
وواشنطن بسبب األويغور

أعربت الصين عن استيائها
البالغ من الواليات المتحدة
التي دعت الدول األعضاء
في األمم المتحدة الى
حرمان بكين من شغل مقعد
في منتدى تابع للمنظمة
األممية بسبب ّ
أقلية األويغور
المسلمة.
وهذه هي المرة الثانية
خالل أسابيع التي يحصل
فيها تصادم علني في
األمم المتحدة بشأن حقوق
األويغور وأقليات أخرى
مسلمة بغالبيتها يحتجز
أفرادها في معسكرات في
منطقة شينجيانغ الصينية.
واألسبوع الماضي دعت
الواليات المتحدة رئيس
مؤتمر األويغور العالمي
دولكون عيسى لمخاطبة
المنتدى الدائم المعني
بقضايا الشعوب األصلية
في األمم المتحدة ،وهو ما
أغضب الصين.

تلميذان يفتحان النار
في مدرسة أميركية

تظاهرة احتجاجية في إسطنبول أمس األول على قرار إعادة االنتخابات

(أ ف ب)

غول وأوغلو ينتقدان إعادة انتخابات إسطنبول
قوبل إلغاء اللجنة العليا لالنتخابات نتيجة
انتخابات مدينة إسطنبول بانتقادات من داخل
«حــزب العدالة والتنمية» الــذي يتزعمه الرئيس
التركي رجــب طيب إردوغـ ــان ،حيث غـ ّـرد كــل من
رئيس الوزراء التركي السابق ،أحمد داوود أوغلو،
والــرئـيــس الـتــركــي الـســابــق ،عـبــدالـلــه غ ــول ،على
«تويتر» منتقدين هذا اإللغاء.
وقـ ــال أوغ ـل ــو« :االن ـت ـخــابــات الـنــزيـهــة مــرســاة

للديمقراطية ولـشـعــور المواطنين بــاالنـتـمــاء»،
مضيفا أن قرار لجنة االنتخابات «يتعارض مع
القانون والتقاليد الراسخة ،وينتهك هذا الشعور».
أما غول فكتب« :مع األســف ،لم نحرز أقل قدر
من التقدم».
وكانت لجنة االنتخابات قد استجابت لطلب
من «العدالة والتنمية» ،وألغت نتائج انتخابات
البلدية التي أجريت في  31مارس الماضي.

اقتحم طالبان يحمالن
مسدسين مدرسة العلوم
والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات في هايالندز
رانش ،في منطقة دنفر
األميركية ،وفتحا النار أمس
الثالثاء ،ما أدى إلى مقتل
تلميذ وإصابة سبعة قبل
احتجازهما.
وقال قائد شرطة مقاطعة
دوغالس توني سبورلوك،
إن المشتبه فيهما ،أحدهما
بالغ واآلخر عمره أقل من 18
عاما ،فتحا النار في فصلين
مختلفين.
وذكر البيت االبيض إنه تم
إبالغ الرئيس دونالد ترامب
بالواقعة.

دوليات
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ّ
بريطانيا تؤكد مشاركتها في االنتخابات األوروبية
أعلنت بريطانيا ،أنها ستشارك في انتخابات البرلمان األوروبي
كما هــو مـقــرر فــي  23ال ـجــاري ،ألنــه «مــن غير الممكن» حــل الـمــأزق
بشأن خطة البالد للخروج من االتحاد األوروبي (بريكست) قبل ذلك.
وقــال ديفيد ليدينغتون ،نائب رئيسة ال ــوزراء البريطانية ،إن
حكومة تريزا ماي المحافظة تواصل محادثاتها بشأن «بريكست»
مع حــزب المعارضة الرئيسي« ،حــزب العمال» ،وغيره من أعضاء
ً
البرلمان في «محاولة إليجاد طريقة للمضي قدما للحصول على
أقصى دعم ممكن من السياسيين بجميع األحزاب».
وتابع« :لألسف ،لن يكون من الممكن إنهاء هذه العملية « قبل 23
مايو ،متعهدا بجعل التأجيل «أقصر ما يمكن».
ووجهت ماي األحد الماضي ،نداء عاما جديدا إلى «العمال» من

أجــل «إب ــرام اتـفــاق» عبر صحيفة «دايـلــي مـيــل» ،أحــد أكثر الصحف
البريطانية انتشارا.
وقالت إن «الشعب يشعر باإلحباط بسبب الفشل في اتمام الخروج
من االتحاد األوروبي» .وكتبت أن «هذا الفشل في الخروج من االتحاد
األوروبي كان الدافع وراء خسارة المحافظين أكثر من  1300مقعد
وحزب العمال  100مقعد في االنتخابات المحلية» التي أجريت أخيرا.
ومع ذلك ،أشار محللون سياسيون إلى حقيقة أن الفائز األكبر في
االنتخابات المحلية هو «حزب الديمقراطيين األحرار» ،الذي عارض
بشدة الخروج من االتحاد األوروبي ،وركز حملته االنتخابية على
إجراء استفتاء ثان مع خيار بقاء بريطانيا داخل االتحاد األوروبي.
ومن المتوقع أيضا أن يواجه المحافظون تحديا قويا من «حزب

بريكست» الجديد بقيادة زعيم «حزب االستقالل البريطاني» السابق
نيجيل فاراج في انتخابات البرلمان األوروبي.
وقال فاراج في تغريدة على «تويتر» بعد إعالن ليدنغتون« :لقد
انتهت الحرب الوهمية».
وأض ــاف مخاطبا الناخبين« :ح ــزب بريكست يــريــد تصويتكم
الستعادة الثقة بالديمقراطية .لقد خان ساستنا ثقتنا».
وأفاد موقع األخبار اإللكتروني لحزب المحافظين ،أمس األول،
أن نحو  60في المئة من أعضاء المحافظين يخططون للتصويت
لمصلحة «حزب بريكست» في االنتخابات ،وفقا الستطالع رأي شمل
أكثر من  1500عضو.
(لندن ـ ـ د ب أ)

foreigndesk@aljarida●com

فاراج يرفع الفتة كتب عليها ّ
«غيروا السياسة إلى األبد»
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الكويت للتتويج باللقب ...والجهراء والتضامن والشباب للبقاء
القادسية يحلم بالمعجزة في الجولة الختامية لدوري ڤيڤا الممتاز
حازم ماهر

يحسم اليوم لقب دوري ڤيڤا
لكرة القدم للدرجة الممتازة،
في حين يتحدد الفريق
الثاني ،الذي سيهبط إلى
دوري الدرجة األولى ،بإقامة
 5مباريات ،تجمع الكويت
مع السالمية ،والجهراء
مع التضامن ،والقادسية
مع الشباب ،والعربي مع
الفحيحيل ،وكاظمة مع النصر،
وتقام جميع المباريات في
الساعة ً 10.30
مساء.

ي ـ ـسـ ــدل الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـتـ ــار عـلــى
م ـنــاف ـســات دوري ڤـيـڤــا لـلــدرجــة
الممتازة ،بإقامة مباريات الجولة
الثامنة واألخيرة ،ويلتقي الكويت
مع السالمية على استاد الكويت،
والجهراء مع التضامن على استاد
مـ ـب ــارك ال ـع ـي ــار ،وال ـق ــادس ـي ــة مع
الشباب على استاد محمد الحمد،
والعربي مع الفحيحيل على استاد
صباح السالم ،وكاظمة مع النصر
عـلــى اس ـت ــاد ال ـص ــداق ــة وال ـس ــام،
وتقام المباريات الخمس بتوقيت
واح ــد فــي تـمــام الساعة العاشرة
والنصف مساء.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد
ال ـ ـكـ ــرة ق ـ ـ ــررت إقـ ــامـ ــة ال ـجــول ـت ـيــن
السابعة عشرة والثامنة عشرة في
توقيت واحد ،وذلك تحقيقا لمبدأ
تكافؤ الفرص ،خصوصا أن حسم
اللقب وكذلك الهبوط ظال معلقين
حتى هاتين الجولتين.

الكويتوالسالمية
م ــن دون شـ ــك ،ت ـعــد مــواج ـهــة
ال ـكــويــت وال ـســال ـم ـيــة ه ــي األبـ ــرز
واألهم ،ألنها ستحدد مصير درع
الدوري ،فاألبيض يحتل الصدارة
برصيد  39نقطة ،ويدخل مباراة
ال ـيــوم مــن أج ــل الـتـتــويــج باللقب
الثالث على التوالي بثالث فرص:
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز أو الـ ـتـ ـع ــادل أو
حتى الـخـســارة ،بـشــرط عــدم فوز

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

الملعب

10:30

الكويت × السالمية

الكويت

10:30

القادسية × الشباب

محمد الحمد

10:30

الجهراء × التضامن

مبارك العيار

10:30

العربي × الفحيحيل

صباح السالم

10:30

كاظمة × النصر

الصداقة والسالم

القادسية بأكثر من  - 14صفر على
الـشـبــاب ،وهــو مــا يعني أن ظفره
باللقب مسألة وقت ال أكثر.
وكان الكويت قــادرا على حسم
الـلـقــب ف ــي ال ـجــولــة ال ـفــائ ـتــة ،لــوال
الخسارة المفاجئة التي تعرض
لها على يد مضيفه الجهراء بهدف
مــن دون رد ،وهــي النتيجة التي
أرج ــأت االحـتـفــال باللقب الغالي
حتى الجولة الختامية.
أما السالمية الثالث برصيد 36
نقطة ،فال ناقة له في المباراة وال
جمل ،إذ إنه في حال الفوز سيظل
فــي الـمــركــز نفسه ،حتى فــي حال
خسارة القادسية على يد الشباب،
ك ــون األص ـف ــر يـتـفــوق ف ــي نتائج
المواجهات المباشرة.

الجهراءوالتضامن
ال تـ ـ ـق ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء
وال ـت ـضــامــن أهـمـيــة ع ــن ال ـم ـبــاراة
الـ ـف ــائـ ـت ــة ،خ ـص ــوص ــا أن أي مــن
الفريقين مهدد بقوة في الهبوط
إلى دوري الدرجة األولــى ،وهناك
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ال ـتــي
تحسم بقاءهما أو بقاء أو هبوط
أي منهما.
يــدخــل ال ـج ـهــراء الـلـقــاء محتال
المركز السابع برصيد  15نقطة،
والفوز أو حتى التعادل يبقيه في
الدوري بشكل رسمي ،بغض النظر
عن نتيجة لقاء القادسية والشباب،
بـيـنـمــا ال ـخ ـس ــارة تـعـنــي انـتـظــار
الـنـتـيـجــة ،وم ــن الـمــؤكــد أن الـفــوز
على المتصدر في الجولة الماضية
سيظل النتيجة األ ه ــم بالنسبة
للفريق في الموسم الجاري.
أمــا الـتـضــامــن ،فيحتل المركز
الثامن وله  14نقطة ،والفوز أيضا
يـبـقـيــه ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن نـتــائــج
اآلخ ــري ــن ،بـيـنـمــا ال ـت ـع ــادل يــربــط
مصيره بمصير مباراة القادسية
وال ـش ـب ــاب ،فـتـعــادلــه أو خـســارتــه
وفـ ـ ـ ــوز الـ ـشـ ـب ــاب ت ـع ـن ــي ه ـبــوطــه
رسميا.

العبو األبيض على موعد مع التتويج
وه ـنــاك نتيجتان تـحــول دون
هبوط الفريقين معا ،هي خسارة
أو تعادل الشباب مع القادسية ،إذ
إن التضامن يتفوق في المواجهات
المباشرة على الشباب.

القادسية والشباب
ومن المؤكد أن مباراة القادسية
والـشـبــاب صعبة على الفريقين،
فــاألصـفــر ال ــذي يــأتــي فــي المركز
الثاني برصيد  36نقطة يحتاج إلى
معجزة كروية من النادر أن تتحقق،
وتتمثل في خسارة الكويت على

النجم يعتذر عن عدم االستمرار مع سلة كاظمة
●

جابر الشريفي

ع ـل ـمــت "ا لـ ـج ــر ي ــدة" أن ا ل ـم ــدرب
الوطني للفريق األول لكرة السلة
بنادي كاظمة خالد النجم ينوي
االع ـت ــذار عــن ع ــدم االس ـت ـمــرار في
تـ ــدريـ ــب الـ ـف ــري ــق خ ـ ــال ال ـم ــوس ــم
المقبل.
ويــأتــي اع ـت ــذار الـنـجــم لـظــروفــه
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي س ـت ـم ـن ـعــه حـتـمــا
م ــن االس ـت ـم ــرار م ــع ال ـفــريــق خــال
منافسات الموسم المقبل.
ج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن ا ل ـن ـجــم عـمــل
كمدير فني لفرق كرة السلة بنادي
كــاظ ـمــة خ ــال ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي
السابقة ،لكنه درب الفريق األول
ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـق ـضــي ،وح ـقــق
معه المركز الثالث في البطوالت
الـثــاث ،الــدوري والـكــأس والــدرع،
رغ ــم ع ــدم دع ــم الـفــريــق ب ــأي العــب

عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــدات
المحلية.
وي ـع ـت ـب ــر اب ـت ـع ــاد
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـلـ ــة
البرتقالي خسارة كبيرة
ل ـج ـه ــاز ال ـس ـل ــة ،ف ــي ظ ــل مــا
ي ـم ـل ـك ــه م ـ ــن خ ـ ـبـ ــرة وإم ـ ـكـ ــانـ ــات
إدارية وفنية.
و م ــن ا لـمـتــو قــع أن يـبــت مجلس
اإلدارة ف ــي ق ـ ــرار ا ب ـت ـع ــاد ا ل ـن ـجــم
ع ــن ال ـف ــري ــق ،إذ تـشـيــر ال ـم ـصــادر
إلى أن إدارة النادي متمسكة به،
وسـتـحــاول إقـنــاعــه بــالـبـقــاء حتى
وإن كان مديرا فنيا كسابق عمله،
وابتعاده عن تدريب الفريق األول.

خالد النجم

يد السالمية ،إلى جانب فوزه على
منافسه اليوم بنتيجة  - 14صفر
وهــو ضــرب مــن ض ــروب ُ
المحال،
حتى وإن كــانــت الـكــرة ال تعترف
بالمستحيل ،لكن يحسب للفريق
فـ ــوزه ف ــي ال ـجــولــة الـســابـقــة على
السالمية برباعية دون رد ،ليضمن
بذلك الفوز بمركز الوصافة ،والذي
سـيــؤهـلــه ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي إح ــدى
البطوالت القارية.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
الـشـبــاب صــاحــب الـمــركــز التاسع
برصيد  13نقطة يدخل
ال ـل ـق ــاء ب ـخ ـيــار واح ــد

العربي يطلب
محمد خليل
من القادسية
ع ـل ـمــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن إدارة
النادي العربي تسعى للتوقيع
مــع نجم القادسية الصاعد في
كرة القدم محمد خليل ،لتدعيم
خط وسط "األخضر" في الموسم
المقبل.
وتـقــدم مجلس إدارة العربي
ب ـ ـك ـ ـتـ ــاب رسـ ـ ـم ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ن ـظ ـي ــره
بــالـقــادسـيــة يطلب فـيــه خــدمــات
خليل على سبيل اإلعارة لموسم
واحد ،وتتجه النية لدى "األصفر"
للموافقة على إتمام الصفقة.
ك ـمــا ي ـضــع "األخـ ـض ــر" أيـضــا
العـ ــب ال ـق ــادس ـي ــة م ـح ـمــد الـفـهــد
تـحــت مـجـهــره ،ويـسـعــى جــاهــدا
ل ـل ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه خـ ـ ــال ال ـص ـيــف
الحالي.

فقط يتمثل في تحقيق الفوز دون
سواه من أجل البقاء ،وذلك بغض
الـنـظــر ع ــن نتيجة ل ـقــاء الـجـهــراء
والتضامن ،وهو األمر الذي يعيه
جيدا الجهاز الفني للفريق بقيادة
المدرب خالد الزنكي ،الذي سوف
يعتمد على أسلوب هجومي بحت.

العربيوالفحيحيل
ثمة حافز واحد في لقاء العربي
الــرابــع ولــه  27نقطة والفحيحيل
الهابط إلــى دوري الدرجة األولــى
رسميا بعد توقف رصيده عند 10

جانب من مباراة ماي فاتورة وكويت ستيل

ثالث مباريات
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات دور
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة ثـ ــاث
مـ ـب ــاري ــات ل ـف ـئــة الـ ـكـ ـب ــار ،حـيــث
ي ـ ـت ـ ـق ـ ــاب ـ ــل فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــرحـ ـ ــوم
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف ال ـ ـف ـ ـضـ ــالـ ــة م ــع
ه ــول ـي ــداي ان ،وش ـ ــاري ك ــار مع
نـ ـ ــادي نـ ـش ــام ــة م ـ ـعـ ــان ،وف ــري ــق

وفي الوقت الذي يطمح كاظمة

●

محمد عبدالعزيز

رفــض مــدرب الفريق األول لكرة اليد بالنادي
الـعــربــي السلوفيني ب ــورا مــاجـيــك الـتـجــديــد مع
ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد ،ب ـس ـبــب ظ ــروف ــه
الخاصة.
وكان السلوفيني ماجيك الذي تولى المهمة قبل
 3أشهر خلفا للمدرب المصري عمرو الجيوشي
نجح في قيادة األخضر للحصول على وصافة
الدوري الممتاز وكأس االتحاد للعبة في الموسم
المنقضي.

جهاز فني للناشئين
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ـعــاقــدت إدارة األخ ـض ــر مع
المدريبن هــم يــاســر األمـيــر وسـيــد محمد العلي
وحسين حبيب ونــاصــر الـهــاجــري لتولي مهمة
تــدريــب فــرق قـطــاع األش ـبــال والـبــراعــم لـكــرة اليد
بالنادي.

بورت ماجيك

الميل :بطولة «الكويتية لالستثمار»
بنظام الدوري من دور واحد

ماي فاتورة يفوز على كويت ستيل ...والخالدي يلتهم الجالية بسداسية
شهدت منافسات اليوم الثاني
بدورة المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة القدم
اول ح ــال ــة ت ـ ـعـ ــادل ب ـي ــن بـ ــي ام
دبليو ودار المحمدية بهدف لكل
منهما ،بينما حقق ماي فاتورة
ومجموعة عبدالعزيز الخالدي
انتصارين عريضين.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االول ـ ـ ــى ،كشف
فــريــق م ــاي ف ــات ــورة ع ــن نــوايــاه
مبكرا بفوز عريض على كويت
س ـت ـيــل ب ــأرب ـع ــة اه ـ ـ ــداف ،مـقــابــل
هدف.
وس ـي ـطــرة م ــاي ف ــات ــورة على
المباراة من البداية للنهاية ،في
ظل االنسجام الكبير بين العبيه
وقــدرتـهــم عـلــى تـهــديــد الـمــرمــى،
ســواء عبر التسديدات األرضية
الـمـتـقـنــة أو م ــن خـ ــال ال ـح ـلــول
الفردية التي صنعت الفارق في
الشوط الثاني ،مع تفكك صفوف
كويت ستيل واستسالم العبيه
للخسارة.
في المباراة الثانية ،لم يواجه
فـ ــريـ ــق م ـج ـم ــوع ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الخالدي بمواهبه السعودية أي
صعوبة في عبور منافسه فريق

كاظمة والنصر

ماجيك يرفض التجديد مع «يد» األخضر

إثارة وندية في اليوم الثاني لدورة الروضان
ال ـجــال ـيــة ال ـ ـسـ ــوري ،ال ـ ــذي ظهر
بـصــورة بــاهـتــة ،ليتلقى هزيمة
ثقيلة بستة أهداف مقابل هدف.
وآخــر مباريات الـيــوم الثاني
حفلت باإلثارة والندية وانتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي بين بــي ام
دبليو ودار المحمدية.

نـقــاط ،يتمثل فــي ض ــرورة تعادل
األخ ـضــر بــالـلـقــاء مــن أج ــل الظفر
بالمركز الرابع ،والــذي قد يشارك
ع ـلــى أث ـ ــره ف ــي إح ـ ــدى ال ـب ـطــوالت
الخارجية.
أم ــا الفحيحيل فـهــدفــه يتمثل
في ترك بصمة في نهاية الموسم
ليس إال ،يودع من خاللها جماهير
الكرة ،على أمل العودة مجددا بعد
الموسم المقبل.

الـخــامــس ،برصيد  25نقطة ،إلى
تعثر العربي بالخسارة ،من أجل
نيل الـمــركــز الــرابــع ،فــإن الـمـبــاراة
بالنسبة للنصر الذي يحتل المركز
السادس برصيد  18نقطة تحصيل
ح ــاص ــل ،لــذلــك ق ــد يـعـتـمــد م ــدرب
البرتقالي عبدالحميد العسعوسي
ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ــل األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،فــي
حين يمنح مــدرب العنابي ظاهر
الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي الـ ـف ــرص ــة ل ـ ـعـ ــدد مــن
الالعبين االحتياطيين.

ال ـش ـه ـي ــد االح ـ ـمـ ــد مـ ــع ال ـخ ـل ـيــج
للكابالت.

انطالقة البراعم
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
منافسات النسخة التاسعة لدورة
ال ـب ــراع ــم ،ب ـعــدمــا ارت ـ ــأت الـلـجـنــة
المنظمة تأجيل بدايتها بسبب
ارتباط الالعبين باختبارات نهاية
الـعــام .ويشهد الـيــوم االفتتاحي
لمنافسات الـبــراعــم  3مواجهات
ضمن المجموعة األولى ،فيواجه
مهارات الحياة فريق محمد فالح
العجمي ،في حين يالقي الرومن
تاد نظيره انترناشونال ،ويلعب
أكاديمية سامبا مع يو إس إل.

من الدورة
 طبق حكام الــدورة تقنية حكم الفيديو المساعد "فــار" للمرةاألولــى في ال ــدورة ،واألول ــى أيضا في مالعبنا بواسطة الحكم
المحلي.
 نال عبداللطيف العباسي العب فريق ماي فاتورة جائزة افضلالعب المقدمة من شركة زين ،خالل منافسات اليوم الثاني.

أكـ ـ ــد أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـي ــل ،رئ ـي ــس
اللجنة المنظمة لبطولة الشركة
الكويتية لالستثمار الخامسة
لـ ـك ــرة ق ـ ــدم ال ـ ـصـ ــاالت ل ـل ـبــراعــم
مواليد  2006و ،2007التي تقام
م ــن  15إل ــى  25الـ ـج ــاري ،على
صالة هيئة التطبيقي بمنطقة
ال ـش ــوي ــخ ،أن ال ـب ـطــولــة سـتـقــام
بنظام ال ــدوري مــن دور واحــد،
إذ يتأهل الفريق الحاصل على
الـمــركــز األول مــن كــل مجموعة
م ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـت ـس ــع إل ــى
الدور التالي.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك قــرعــة
تجرى بعد انتهاء الدور األول،
الختيار فريقين يـشــاركــان في
مـبــاراة فاصلة ،وينضم الفائز
إلـ ــى الـ ـف ــرق ال ـس ـب ـع ــة ،ومـ ــن ثــم
ينطلق دور الثمانية للبطولة،
والـ ـ ــذي س ـي ـقــام ب ـن ـظــام خ ــروج
المغلوب من مباراة واحدة.
وبـ ـ َّـيـ ــن الـ ـمـ ـي ــل أن ب ـطــول ـتــي
األشبال والسن العام ستشهد
كـ ــل م ـن ـه ـمــا مـ ـش ــارك ــة  6فـ ــرق،
مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة
رأت م ـشــاركــة الــاعـبـيــن الــذيــن
ش ــارك ــوا ف ــي ب ـط ــوالت ال ـبــراعــم
م ــن ق ـب ــل ض ـم ــن ف ـئ ــة األشـ ـب ــال،
كنوع مــن التكريم لهم .وتابع:
"أم ــا بـطــولــة ال ـســن ال ـع ــام ،فهي

أحمد الميل

اسـتـعــراضـيــة ،وس ـي ـشــارك بها
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن العـ ـب ــي ال ـك ــرة
الكويتية الحاليين والسابقين،
والذين سيتم اإلعالن عنهم في
وقت الحق".
وأع ـلــن أن الـلـجـنــة المنظمة
للبطولة خاطبت في وقت سابق
مسؤولي االتحاد الكويتي لكرة
القدم لتعيين حكام معتمدين،
وهو األمــر الــذي تمت الموافقة
عليه ،مؤكدا جلب حكام دوليين
ودرج ــة أول ــى مــن شــأنــه توفير
العدالة التحكيمية لجميع الفرق
المشاركة.
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ليفربول يثأر من برشلونة بـ «ريمونتادا» تاريخية ويعبر للنهائي
ةديرجلا
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فرحة العبي ليفربول بعد الفوز على برشلونة برباعية

سجل فريق ليفربول اإلنكليزي
عودة تاريخية (ريمونتادا)
واكتسح ضيفه برشلونة
االسباني -4صفر أمس األول،
ليحجز مقعده في نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

سطر العبو ليفربول االنكليزي فصال
جديدا من أسطورة ملعب "انفيلد" عندما
نـجـحــوا فــي تـحـقـيــق الـمـعـجــزة المتمثلة
بقلب تخلفهم صفر 3-ذهابا امام برشلونة
االس ـبــانــي ونـجـمــه االرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي الــى انتصار مــدو برباعية نظيفة
إيــابــا الثالثاء ليبلغوا الـمـبــاراة النهائية
لمسابقة دوري ابطال اوروبــا لكرة القدم
للمرة الثانية تواليا.
وكان برشلونة ضحية ريمونتادا ايضا
الموسم الماضي عندما تقدم على روما
 1-4على ملعبه ذهابا قبل ان يخسر صفر-
 3ايابا في ربع النهائي.
ولــم يكن اشــد انـصــار ليفربول تفاؤال
ب ـق ــدرة فــري ـقــه ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـم ـع ـجــزة ال
سـيـمــا ان فــريـقـهــم خ ــاض ال ـمــواج ـهــة من
دون م ـهــاج ـم ـيــه االس ــاس ـي ـي ــن ال ـم ـصــري
محمد صــاح الصابته بارتجاج دماغي
والبرازيلي فيرمينو لمعاناته في المحالب،
فـحــل ب ــدال منهما اوري ـجــي والـســويـســري
شيردان شاكيري.
لكن الهدف المبكر الذي سجله اوريجي
بعد مرور  7دقائق ،ساهم في منح حافز
قــوي لليفربول الــذي اجـهــز على منافسه
بثالثية جديدة في الشوط الثاني.
ولــم يفز برشلونة ســوى خمس مــرات
في اخــر  19مـبــاراة خاضها خــارج ملعبه

فــي المسابقة الـقــاريــة لكنه نجح فــي ذلك
اربع مرات في مواجهة فرق انكليزية امام
مانشستر سيتي مرتين ومرة واحدة ضد
ارسنال ومانشستر يونايتد ،اما الخامسة
فكانت ضد باريس سان جرمان في ابريل
.2015

بداية مثالية لليفربول
وحقق ليفربول البداية التي كان يحلم
بـهــا عـنــدمــا مـنـحــه اوري ـج ــي ال ـت ـقــدم بعد
كــرة رأسية للمدافع جــوردي البا خطفها
السنغالي ســاد يــو مانيه ولعبها لقائده
ج ـ ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون ال ـ ــذي ت ــوغ ــل داخ ــل
المنطقة وسددها زاحفة بيسراه تصدى
ل ـهــا م ــارك-ان ــدري ــه ت ـيــر شـتـيـغــن وارتـ ــدت
الى الدولي البلجيكي الذي تابعها داخل
الشباك (.)7
وفـ ـ ــي غـ ـم ــرة سـ ـيـ ـط ــرة لـ ـيـ ـف ــرب ــول عـلــى
م ـجــريــات ال ـل ـعــب ،ق ــام بــرشـلــونــة بهجمة
مــرتــدة ســريـعــة وبـعــد لعبة مشتركة بين
البرازيلي فيليبي كوتينيو واالوروغوياني
لــويــس ســواريــز وصـلــت الـكــرة الــى ميسي
والمرمى مشرع امامه لكنه حاول تخطي
الكاميروني جويل ماتيب الذي قطع الكرة
في اللحظة االخيرة (.)17
ثــم ســدد كوتينيو كــرة زاحـفــة ابعدها
مواطنه اليسون بيكر احد نجوم المباراة

( ،)18واخ ـ ــرى ت ـســديــدة عـلــى ال ـطــايــر من
ميسي مــن مـشــارف المنطقة مــرت بجوار
القائم (.)19
وابـعــد تير شتيغن كــرة قــويــة سددها
الـمــدافــع االسـكـتـلـنــدي أن ــدرو روبــرتـســون
(.)23
وانقذ اليسون مجددا مرماه من هدف
اكيد مــن هجمة مــرتــدة سريعة مــرر فيها
مـيـســي ال ـكــرة بــاتـجــاه أل ـبــا الـمـنـســل وراء
دفاع ليفربول في الوقت بدل الضائع من
الشوط االول فسددها بيمناه وتصدى لها
الحارس البرازيلي على دفعتين.
واضطر مدرب ليفربول االلماني يورغن
كلوب الى اشــراك العب الوسط الهولندي
جورجينيو فاينالدوم في مطلع الشوط
الثاني بدال من الظهير االيسر روبرتسون
الصــابــة االخ ـي ــر ،فـتــراجــع جـيـمــس ميلنر
ليشغل مكان االخير.
واستهل ليفربول هذا الشوط بصورة
ســري ـعــة اي ـض ــا م ــا اربـ ــك دفـ ــاع بــرشـلــونــة
فــي التعامل مــع تحركات الخط االمــامــي،
وانـقــذ تير شتيغن مــرمــاه مــن هــدف اكيد
عندما تصدى لتسديدة المدافع الهولندي
فيرجيل فان دايك بالكعب اثر ركلة ركنية
( ،)48ثــم تــدخــل نـظـيــره فــي الـطــرف االخــر
ليبعد تسديدة سواريز (.)50
واخطا ألبا مرة ثانية في السيطرة على

كلوب :إنها ليلة ساحرة استثنائية
أقر األلماني يورغن كلوب ،المدير الفني لليفربول اإلنكليزي،
عقب االنتصار التاريخي برباعية نظيفة أمس األول ،في إياب
نصف نهائي دوري األبطال على برشلونة اإلسباني والتأهل
للنهائي ،بأنه ال يعرف كيف تمكن العبوه من تحقيق
هذه النتيجة التاريخية.
واع ـ ـتـ ــرف ال ـ ـمـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي ،فــي
تصريحات بعد الـمـبــاراة التي
احـتـضـنـهــا مـلـعــب أنفيلد
رود ،بــأنــه لـيــس لــديــه
"ت ـف ـس ـي ــر" لـكـيـفـيــة
تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق ه ـ ـ ــذه
"ال ــريـ ـم ــونـ ـت ــادا"
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
ا لـ ـ ـ ــذ هـ ـ ـ ــاب ()3-0
ع ـل ــى م ـل ـعــب كــامــب
نو ،مضيفا" :ليس لدي
أي تفسير لما حدث في هذه
الليلة الـســاحــرة ،كما أن الجماهير
كان لها دور كبير في انتصارنا".
وحول السبب الرئيسي في تأهل الفريق

اإلنكليزي لنهائي البطولة ،أجاب" :ببساطة ،هي كرة القدم ،من
الصعب وصــف مــا ح ــدث" ،مضيفا" :مــا حــدث فــي مـبــاراة
الــذهــاب ...لم نكن نستحق الخسارة ،قلت لالعبين
إنه علينا فعل نفس األمر وأكثر ،ال أعلم كيف
تمكنوا من تحقيق هذا األمر ،هذه إحدى
أفضل  3مباريات عشتها على مدار
مسيرتي".
واستدرك" :لقد كانت ليلة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .اإلط ــاح ــة
بـ ـ ـب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة أح ـ ــد
أصعب األمــور في
كـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم .ك ــان
عـلـيـنــا تـسـجـيــل 4
أهداف ،وبرشلونة
ليس المنافس الذي
يخطئ كثيرا ،ولهذا
أخ ــذن ــا األمـ ـ ــور خـطــوة
بخطوة .لقد كــان مزيجا
م ــن أج ـ ــواء الـمـلـعــب والـ ــروح
وكرة القدم".

ً
روبرتسون :لست مهتما بإصابتي

روبرتسون

أبدى أندي روبرتسون ،مدافع ليفربول اإلنكليزي ،سعادته الجمة،
بتأهل فريقه إلى نهائي دوري األبطال ،بعد الفوز على برشلونة
أمس األول في إياب نصف نهائي دوري األبطال برباعية نظيفة.
وع ـ َّـوض ليفربول ،بـفــوزه الكبير ،الـخـســارة ذهــابــا على ملعب
كامب نو بثالثية نظيفة.
وقال الالعب في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب
أنفيلد رود" :نحن في النهائي .هذا هو المهم .ال تهمني إصابتي
اآلن ،لكن يا إلهي! يا لنا من فريق!".
وأضــاف" :كان لدينا إيمان .لقد قلل الكثيرون من فرصنا ،لكن
هذا الفريق كان لديه إيمان بأنه قادر على فعل شيء لو بدأ المباراة
بشكل جيد".
وتابع روبرتسون" :أوريغي منحنا بداية جيدة ،والباقي معروف
للجميع .أليسون أيضا قام بتصديات مذهلة".

الـكــرة فانتزعها ترينت الكسندر ارنــولــد
ومررها عرضية ليتابعها فاينالدوم قوية
من داخل المنطقة داخل الشباك (.)54
ولم يكد برشلونة يستيقظ من صدمة
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ح ـتــى اضـ ــاف فــاي ـنــالــدوم
ال ـ ـثـ ــانـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـص ــي وال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـل ـفــريــق
االنكليزي بكرة رأسية بتمريرة عرضية من
شاكيري لتشتعل مدرجات ملعب انفيلد.
وك ـس ــر م ـي ـســي م ـص ـيــدة ال ـت ـس ـلــل على
الجهة اليمنى وسيطر على الكرة بصدره
قبل ان يطلق كــرة قــويــة بـيـســراه كــان لها
اليسون بالمرصاد (.)63
وجاءت الضربة القاضية عندما احتسب
ال ـح ـك ــم ركـ ـل ــة رك ـن ـي ــة ل ـص ــال ــح ل ـي ـفــربــول،
لـعـبـهــا ال ـك ـس ـنــدر ارن ــول ــد ع ـلــى غ ـف ـلــة من
دفــاع برشلونة ومــررهــا باتجاه اوريجي
المتربص امام المرمى ليتابعها االخير في
الزاوية العليا لمرمى برشلونة رغم تدخل
جيرار بيكيه في اللحظة االخيرة ليجهز
على برشلونة تماما (.)79
وحاول برشلونة تسجيل هدف وانتزاع
ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل بـفـضــل الـتـسـجـيــل خ ــارج
القواعد لكن ليفربول سد جميع المنافذ
المؤدية الى مرمى اليسون.

وصــف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو خروج
فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بأنها "ليلة أخرى
شنيعة" بعد التي عاشها العام الماضي أمام روما.
وق ــال بــارتــومـيــو فــي تصريحات لقناة "مــوفـيـسـتــار" عقب
المباراة" :ضربة أخرى .لقد تعرضنا لها العام الماضي أمام
روما .من الصعب تفسير أننا خسرنا العام الماضي أمام روما
في مباراة كانت ستضعنا في نصف النهائي واليوم أيضا".
وأكد رئيس برشلونة أنه يفضل عدم الحديث على الفور عن
أسباب الخسارة برباعية ،بعد تقدم فريقه في مباراة الذهاب
بثالثية نظيفة على "الريدز".
وقـ ــال" :ه ـنــاك أش ـيــاء كـثـيــرة ال أود ال ـحــديــث عـنـهــا ال ـيــوم.
سيكون هناك وقت للتفكير .اآلن لدينا نهائي كأس الملك في
األسابيع االخيرة ،سنتحدث عن ذلك وسيكون لدينا الوقت
الكاف للتفكير".
ولم يجد بارتوميو أيضا تفسيرا للهدف الرابع لليفربول
الــذي وضــع الفريق االنكليزي فــي نهائي التشامبيونز ليغ
نتيجة خطأ دفاعي من البرسا.
واعتذر بارتوميو للجماهير عن الخروج من البطولة وشدد
على الحاجة إلى الحفاظ على المعنويات لخوض نهائي كأس
الملك الذي سيجمع فريقه مع فالنسيا.

فالفيردي :ليس هناك أعذار
أكـ ــد إرن ـس ـت ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ال ـمــديــر
ال ـف ـن ــي ل ـب ــرش ـل ــون ــة ،ع ـق ــب ال ـخ ـس ــارة
القاسية برباعية نظيفة أمس األول،
في إياب نصف نهائي دوري األبطال
على يــد ليفربول اإلنكليزي وتوديع
ال ـب ـط ــول ــة ،أنـ ــه ال ي ـم ـكــن "ال ـب ـح ــث عــن
أعذار" بعد ما حدث.
وق ـ ــال ف ــال ـف ـي ــردي ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
ع ـق ــب ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي اح ـت ـض ـن ــه مـلـعــب
أنفيلد رود" ،ما زلنا نبحث عن تفسير
لما حدث ،لقد بدأ المنافس بشراسة
كبيرة ،وبضغط عال من األمام ،وهذا
م ــا تــوق ـع ـنــاه ،صـنـعـنــا ف ــرص ــا كـثـيــرة
للتسجيل خالل الشوط األول ،وكذلك
في الثاني ،والهدف الثاني سبب لنا
متاعب كثيرة".
وأض ــاف مــدرب البلوغرانا" :الهدف
الثالث جــاء مباشرة بعد الـثــانــي ،لقد
لعب المنافس بطريقة جيدة ،وبشراسة
ك ـب ـي ــرة ،ل ــم ن ـسـت ـفــد م ــن الـ ـف ــرص الـتــي
صنعناها لتسجيل ا لـهــدف ا ل ــذي كنا

نبحث عنه ،عندما تخسر  4-0ليس
هناك أي أعذار ،لقد استحقوا الفوز".
وأوض ـ ـ ــح ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــاس ـك ــي أن
الفريق اإلنكليزي بــدأ اللقاء بقوة،
بينما لم يكن هناك ضغط كاف على
ظـهـيــر أي ـســر ال ـفــريــق اإلنـكـلـيــزي،
أنـ ـ ـ ـ ــدرو روبـ ـ ــرت ـ ـ ـسـ ـ ــون ،كـ ـم ــا أن
الــاع ـب ـيــن ل ــم ي ـس ـت ـف ـيــدوا من
الـ ـف ــرص الـ ـت ــي س ـن ـحــت لـهــم
للتسجيل.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق
بمستقبله مع الفريق
ع ـق ــب هـ ــذا الـ ـخ ــروج،
أوضح" :ال أعلم .حقيقة
األم ـ ـ ـ ـ ــر ،لـ ـ ــم يـ ـك ــن ه ـن ــاك
وقت لدينا للحديث حول
أم ــور كـثـيــرة ،مــا زل ــت هنا،
وعـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــدرب أن يـتـحـمــل
المسؤولية دائما".

فالفيردي

سرجيو بوسكيتس :أعتذر للجماهير

بوسكيتس

اعتذر سرجيو بوسكيتس ،العب وسط
برشلونة اإلسباني ،لجماهير الفريق بعد
الخسارة القاسية برباعية نظيفة على يد
ليفربول اإلنكليزي في إياب نصف نهائي
دوري األبطال الثالثاء على ملعب (أنفيلد
رود) وتــوديــع البطولة ،بينما أبــدى أسفه
لغياب الدقة في اللمسة األخيرة لتسجيل
هدف كان سيصعد بالفريق للنهائي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ب ــوسـ ـكـ ـيـ ـت ــس فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
تلفزيونية عقب اللقاء "لقد كــان المنافس
أفضل منا .لقد سيطروا على المباراة منذ
البداية .عندما تهتز شباكك بهدف مبكر،

العبون ناضجون ،وخضنا البطولة األوروبية لعدة سنوات،
وعـلـيـنــا أن ن ــراج ــع أنـفـسـنــا فيما
نرتكب مــن أخ ـطــاء" ،موضحا أن
م ــا ق ــدم ــه ال ـف ــري ــق ف ــي هــذه
المباراة يستدعي االعتذار.
ودافع سواريز عن مدربه
إيرنستو فالفيردي ،مشيرا
إلى أن "فالفيردي نال التهنئة
بعد مباراة الــذهــاب ،وال يجب توجيه
اللوم إليه اآلن ،ألن الالعبين هم من نزلوا إلى
أرض الملعب".
وأض ــاف" :نشعر بحزن بالغ وجــرح كبير .نشعر
باأللم .نشعر بالتوتر الذي كنا عليه اليوم .علينا أن
نلوم أنفسنا ،وأن نفتح صدورنا لسهام االنتقادات
التي سنواجهها".

ويـضـغـطــون عليك ب ـقــوة ،فــاألمــور تصبح
أكثر صعوبة".
وت ـ ــاب ـ ــع ""س ـ ـن ـ ـحـ ــت لـ ـن ــا ف ـ ـ ــرص ع ــدي ــدة
لتسجيل ال ـه ــدف الـ ــذي كـنــا نـحـتــاج إلـيــه،
ولكن هذا لم يحدث .ال يمكنني قول المزيد.
أعـتــذر للجماهير .بعد مــا حــدث فــي رومــا
الموسم الماضي ،يتكرر األمــر مـجــددا ...ال
أجد ما أقوله".
وأضاف :عندما يضغط عليك المنافس
مــن األمـ ــام بـهــذه الـطــريـقــة ،وتـخـســر دائـمــا
الكرات الثانية ،مع األجواء الجماهيرية ...إال
أننا صنعنا فرصا للتهديف ،لقد كان أمرا

مؤسفا ،ولكن من الصعب قول أي شيء اآلن.
أعـتــذر للجماهير .الـخــروج بهذه الطريقة
أمر قاس جدا".
واختتم بوسكيتس تصريحاته بالحديث
حول الهدف الرابع لليفربول ،الذي سجله
البلجيكي ديفوك أوريغي من ركلة ركنية،
وسط حالة من التوهان بين جميع العبي
البالوغرانا" :هذا خطأ الجميع .لقد كانت
غفلة ،العبو المنافس كانوا أكثر جاهزية
وأسرع منا ،هذا هو األمر".
(إفي).

مورينيو :عقلية يورغن وراء االنتفاضة

سواريز :علينا أن نلوم أنفسنا
أكد لويس سواريز ،مهاجم فريق برشلونة اإلسباني لكرة
القدم ،أن فريقه يجب أن يوجه "كثيرا من اللوم" لنفسه ،وأن
يعتذر عن مستوى األداء ،بعد السقوط أمام ليفربول اإلنكليزي
صفر ،4-والخروج من دوري األبطال األوروبي صفر اليدين.
وقال سواريز" :ال يمكن تسجيل هدفين في دقيقة واحدة،
وبالنسبة للهدف الرابع ،بدا برشلونة كفريق للشباب ،علينا
أن نلوم أنفسنا كثيرا ،يجب أن ندرك االنتقادات التي ستنهال
علينا اآلن ،وأن نستعد للرد".
وأع ــرب الــاعــب األوروغــويــانــي الــدولــي عــن أسـفــه ،لسقوط
الفريق بالطريقة نفسها للموسم الثاني على التوالي.
وقال سواريز" :فعل ليفربول ما أراده .سجل هدفا مبكرا جدا.
حان الوقت لتوجيه كثير من اللوم واالنتقادات ألنفسنا .أشياء
تكررت ،وكان يجب أال تتكرر .برشلونة ضمن فرق النخبة ،وكان
يجب أال نقع في الخطأ نفسه مرتين".
وأشار إلى أن "هناك بعض األمور البد من تقييمها .نحن

بارتوميو :ليلة شنيعة للعام
الثاني على التوالي

سواريز

ذكر المدرب جوزيه مورينيو أن انتفاضة ليفربول التاريخية
أم ــام بــرشـلــونــة ،فــي قبل نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا لـكــرة القدم
أمس األول ،أصبحت ممكنة ،بفضل ثقة وضعها المدرب يورغن
كلوب في العبيه.
وقال مورينيو ،الذي قاد بورتو وإنترناسيونالي إلحراز لقب
دوري األبطال ،لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية" ،بالنسبة لي
الفضل يعود إلى اسم واحد ،يورغن".
وأضاف" :األمر كله يتعلق به .هذا يعكس شخصيته المتعلقة بعدم
االستسالم وروحه القتالية ،وأن يقدم كل العب كل شيء" ،متابعا" :إنه
ال يبكي بسبب فقدان العبين (مصابين) ،هذا يتعلق بالروح والقلب
واألجواء الرائعة التي صنعها بين هذه المجموعة من الالعبين".
وذكــر مورينيو ،الــذي تولى أيضا تدريب تشلسي وريــال مدريد
ومانشستر يونايتد" ،لم أتوقع (النتيجة) .لقد قلت إنه لو كان ممكنا
حدوث ذلك فملعب أنفيلد من األماكن التي يمكن أن يحدث فيها ذلك".
وأردف" :كان الفريق معرضا إلنهاء موسمه الرائع دون أي شيء
يحتفل به ،واآلن بات على بعد خطوة واحدة من أن يصبح بطال
ألوروبا".

مورينيو
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شنت الصحف
اإلسبانية ً
ً
الصادرة أمس هجوما الذعا
على فريق برشلونة ،وذلك
بعد الهزيمة المذلة صفر4-
أمام ليفربول في نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

"مثير للسخرية"" ،فشل ذريع" ،و"كارثة جديدة"...
بـعـبــارات قاسية مــن هــذا الـنــوع ،اخـتــارت الصحف
اإلسبانية وصف الخروج المذل لبرشلونة من الدور
نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة
القدم ،بخسارته الساحقة أمام ليفربول صفر 4-على
ملعب أنفيلد ،بعد تقدمه بثالثية نظيفة ذهابا على
ملعبه كامب نو.
وكتبت صحيفة "سبورت" الكاتالونية على خلفية
س ــوداء على صــدر صفحتها األول ــى "أكـبــر سخرية
في التاريخ".
وأل ـقــت الصحيفة بـمـســؤولـيــة اإلق ـص ــاء ال ـقــاري
على مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ،مضيفة "كتب
برشلونة الصفحة األكثر سوداوية من خالل خروج ال
يغتفر على ملعب أنفيلد في دوري األبطال".
أمــا صحيفة "مــونــدو ديبورتيفو" الكاتالونية،
فوصفت الخسارة بأنها "عار".
وكتبت في صفحتها األولــى "برشلونة من دون
روح يتعرض لنكسة في أنفيلد" ،وركزت على الهدف
الرابع الذي جاء من ركلة ركنية تجسد رثاء فريق كرر
الخروج أمــام رومــا العام الماضي في ربع النهائي
بخسارته إيابا بثالثية نظيفة ،بعد تقدمه في الذهاب
على ملعبه .1-4
وجــاء الهدف الــرابــع والحاسم لليفربول عندما
قام مدافعه ترنت ألكسندر-أرنولد بغفلة عن دفاع
برشلونة ،بتمرير كرة ماكرة من زاوية الركنية باتجاه

البلجيكي ديفوك أوريجي داخل المنطقة ليتابعها
في سقف الشباك.
أما صحف مدريد ،فأعربت عن صدمتها أكثر من
ازدرائـهــا بالغريم التقليدي .وكتبت "آس"" ،صدمة
في ليفربول" ،مضيفة "كارثة جديدة لبرشلونة في
دوري األبطال والثالثية تتبخر" ،في إشارة لما كان
يسعى اليه الفريق الكاتالوني المتوج بلقب الدوري
اإلسباني ،إلحراز ثالثية الدوري والكأس المحليين
ودوري األبطال ،تكرارا إلنجاز عامي  2009و.2015
أما صحيفة "ماركا" ،فتحدثت عن الظروف التي
كانت تصب في مصلحة برشلونة قبل مباراة اإلياب
بقولها "مع الفوز بثالثية نظيفة ذهابا ...مع حسم
الليغا ...مع سابقة روما ...مع احتضان ملعب واندا
متروبوليتانو (في مدريد) النهائي ...مع خروج ريال
مدريد ...مع أفضل العب في العالم (ميسي)" قبل ان
تختتم بالقول "انه فشل تاريخي".
ووجدت هذه الخسارة التي كانت مستبعدة بشكل
كبير ،السيما في ظل خوض ليفربول المباراة في
غياب نجميه البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري
محمد صالح ،طريقها إلى الصحف غير الرياضية.
وقــالــت "ال ب ــاي ــس"" :ف ـشــل ذري ــع لـبــرشـلــونــة في
ليفربول" مرفقة عنوانها مع صــورة لميسي وآثار
الصدمة بــاديــة على وجـهــه ،أمــا "ال مــونــدو" فقالت
"سجل برشلونة في ليفربول أحــد أســوأ العروض
السخيفة في تاريخه".

بداية سهلة لديوكوفيتش في مدريد

جراحة في ركبة تياغو سيلفا
خضع البرازيلي تياغو سيلفا ،مدافع باريس
سان جرمان الفرنسي ،لعملية جراحية في ركبته،
يتوقع أن تهدد مشاركته في بطولة كوبا أميركا
مع منتخب بالده ،بدءا من يونيو المقبل ،حسبما
أفادت تقارير صحافية برازيلية أمس األول.
وأورد الموقع اإللكتروني لصحيفة "أوغلوبو"،
الواسعة االنتشار ،صورة نشرتها إيزابيل زوجة
ال ــاع ــب ع ـبــر "إن ـس ـت ـغ ــرام" ،يـظـهــر فـيـهــا تـيــاغــو
سيلفا وقد وضع حول معصمه سوارا من مجمع
مستشفيات بــاريــس يحمل اسـمــه ،مرفقة
بتعليق "اآلن ،لم يعد هناك سوى التعافي".
ولــم يحدد الموقع مصدر معلوماته
بشأن خضوع الالعب للجراحة.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية
أشــارت األسبوع الماضي الى إمكان
خ ـضــوع ال ــاع ــب ( 35ع ــام ــا) لـجــراحــة
ب ــال ـم ـن ـظ ــار ل ـم ـع ــال ـج ــة "ضـ ـ ـ ــرر فــي
ال ـغ ـضــروف" يعانيه منذ
إصــابـتــه خ ــال الـمـبــاراة
ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــره ــا ف ــري ـق ــه
أمام ليل  5-1في الدوري
المحلي في  14أبريل.
وتستضيف البرازيل
كـ ـ ــوبـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا ب ـي ــن
 14ي ــو نـ ـي ــو و 7يــو ل ـيــو
الـمـقـبـلـيــن ،وم ــن الـمـقــرر
أن يعلن مــدرب المنتخب

تيتي التشكيلة الرسمية المدعوة لخوض غمار
البطولة في  17مايو الجاري.
وم ـنــذ خـ ــروج منتخب بـ ــاده م ــن الـ ــدور ربــع
النهائي لـمــونــديــال روسـيــا  2018أم ــام بلجيكا
( ،)2-1استدعي سيلفا بشكل متقطع إلى صفوف
السيليساو ،ولــم يخض ســوى مـبــاراتـيــن مــن 6
مباريات ودية.
وكان سيلفا قائدا لمنتخب بالده في مونديال
البرازيل  ،2014عندما خرج بخسارة مذلة
أمـ ــام أل ـمــان ـيــا  7-1ف ــي الـ ـ ــدور نصف
النهائي ،وتعرض النتقادات الذعة
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ب ـ ـكـ ــى ق ـ ـبـ ــل رك ـ ــات
الترجيح ضــد تشيلي
فـ ــي ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي،
عـ ـلـ ـم ــا أنـ ـ ــه رف ــض
المشاركة فيها.

تياغو سيلفا

احـتــاج المصنف أول عالميا
ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك ديــوكــوفـيـتــش
إلى نحو ساعة فقط ،أمس األول،
لتخطي منافسه األميركي تايلور
فريتز في الدور الثاني من دورة
مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ـي ــة ل ـل ـمــاس ـتــرز
أل ـ ــف ن ـق ـطــة ف ــي ك ـ ــرة ال ـم ـض ــرب،
بنتيجة  4-6و ،2-6في حين حقق
السويسري روجيه فيدرر الفوز
األول لــه على الـمــاعــب الترابية
منذ عام .2016
وحسم الصربي المصنف أول
في الدورة المتوج بلقبها عامي
 2011و ،2016مباراته األولى في
نـسـخــة هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـعــد إعـفــائــه
من خــوض الــدور األول ،مباراته
في  65دقيقة فقط ،معتمدا على
كسره إرســال منافسه المصنف
 57عالميا ثالث مرات على امتداد
المجموعتين.
وأتـ ــت مـ ـب ــاراة ديــوكــوفـيـتــش،
ال ــذي يستعد فــي أواخ ــر الشهر
الحالي لمحاولة إحراز لقب رابع
ت ــوال ـي ــا ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـبــرى،
عندما يخوض منافسات بطولة
روالن غ ــاروس الفرنسية ،قبيل
خ ــوض ال ـســوي ـســري الـمـخـضــرم
روجيه فيدرر مباراته في الدور

دنفر يهيمن على بورتالند
ق ـط ــع ك ــل م ــن دن ـف ــر ن ــاغ ـت ــس وت ــورون ـت ــو
رابـ ـت ــورز شــوطــا نـحــو نـهــائــي منطقتيهما،
بتقدمهما  2-3على بورتالند ترايل باليزرز
وفـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـت ــي س ـي ـك ـس ــرز ت ــوالـ ـي ــا،
أمــس األول ،فــي دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين.
في المنطقة الغربية ،أصبح دنفر ناغتس
على ُبعد فوز واحد من بلوغ النهائي األول له
منذ عقد من الزمن ،بتخطيه ضيفه بورتالند
.98-124
وب ــرز م ــع ال ـفــائــز ال ـثــاثــي ال ـض ــارب العــب
االرتكاز الصربي نيكوال يوكيتش ( 25نقطة
و 19مـتــابـعــة) ،ب ــول مـيـلـســاب ( 24نـقـطــة و8
متابعات) والموزع جمال موراي ( 18نقطة و9
تمريرات حاسمة).
ويلتقي الفائز في نهائي المنطقة المتأهل
من سلسلة غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب
في آخر موسمين وهيوستن روكتس (.)2-2
وسـجــل ميلساب  19مــن نـقــاطــه ال ـ ــ 24في
الشوط األول من المباراة األولى غير المتوازنة

رياضة

ض ـمــن سـلـسـلــة ك ــان دن ـف ــر ي ـت ـقــدم بمجموع
نقاطها بفارق بسيط (.)462-464
ولم يتأخر دنفر في المباراة ،فوسع فارق
النقاط بالربع األول إلى  18بين الشوطين ،و28
قبل الربع األخير ،ووصل الفارق إلى  31نقطة،
قبل أن يبدأ المدرب بإراحة أساسييه.
وفــي المنطقة الشرقية ،أصبح تورونتو
أي ـض ــا ع ـلــى ُب ـع ــد فـ ــوز واح ـ ــد م ــن ال ـن ـهــائــي،
بتخطيه ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
بسهولة .89-125
وهـ ـ ــذا أكـ ـب ــر ف ـ ــوز ل ـت ــورون ـت ــو ف ــي ت ــاري ــخ
مشاركاته ب ــاألدوار اإلقصائية (بــاي أوف)،
وأسوأ خسارة لفيالدلفيا منذ سقوطه بفارق
أرب ـع ـيــن نـقـطــة أم ــام بــوسـطــن سلتيكس في
المباراة األولــى من نهائي المنطقة الشرقية
عام .1982
واستغل العبو تورونتو مرض العب ارتكاز
فيالدلفيا الكاميروني جويل امبيد ( 13نقطة
و 6متابعات) بالتهاب رئوي ،وسيطروا على
المباراة ،بفضل هجوم متوازن للكاميروني

الـ ـث ــان ــي أيـ ـض ــا ضـ ــد ال ـف ــرن ـس ــي
ريشار غاسكيه.
وستكون هذه المباراة األولى
لفيدرر ( 37عاما) على المالعب
الترابية منذ مشاركته األخيرة
على هذه األرضية في دورة روما
اإليطالية .2016
وك ـلــل ف ـي ــدرر ال ـثــالــث عالميا
ع ــودت ــه إلـ ــى ال ـم ــاع ــب ال ـتــراب ـيــة
بعد غـيــاب  3أع ــوام ،بـفــوز سهل
عـلــى الـفــرنـســي ري ـشــار غاسكيه
 2-6و.3-6
واحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج إ لـ ـ ـ ـ ــى  52د قـ ـيـ ـق ــة
ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ع ـق ـب ــة غــاس ـك ـيــه
في أول مـبــاراة له على المالعب
الترابية منذ  1090يوما وتحديدا
م ـن ــذ  12م ــا ي ــو  2016فـ ــي ثـمــن
نهائي دورة رومــا ،عندما خسر
أم ــام الـنـمـســوي دومـيـنـيــك تييم
 )7-2( 7-6و.6-4
وبـ ـل ــغ ثـ ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي أي ـض ــا
ال ـ ـك ـ ــروات ـ ــي م ـ ــاري ـ ــن س ـي ـل ـي ـتــش
ال ـم ـص ـنــف ت ــاس ـع ــا بـ ـف ــوزه عـلــى
األل ـم ــان ــي ي ــان ل ـي ـنــارد ش ـتــروف
 6-4و 3-6و ،4-6وتييم الخامس
ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى األمـ ـي ــرك ــي راي ـل ــي
اوبيلكا  )7-2( 7-6و 3-6و-1صفر
ثم باالنسحاب.

وفـ ـ ــي
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز
مباريات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور
ال ـثــانــي ف ــي ف ــردي
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ،ت ـفــوقــت
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـن ـ ـفـ ــة أولـ ـ ـ ــى
عــالـمـيــا الـيــابــانـيــة
نـ ـ ــاومـ ـ ــي أوس ـ ــاك ـ ــا
ع ـ ـلـ ــى اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة
سـ ـ ــارا ســوري ـب ـيــس
 6-3 ،)5-7( 6-7و-6
صـ ـف ــر ،ب ـي ـن ـمــا فـ ــازت
الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة س ـي ـمــونــا
ه ــال ـي ــب ال ـم ـص ـن ـفــة ثــال ـثــة
عــالـمـيــا وال ـم ـتــوجــة مــرت ـيــن في
مدريد ،على البريطانية جوهانا
كونتا  5-7و.1-6
إلــى ذلــك ،انسحبت األلمانية
ال ـم ـص ـن ـف ــة راب ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـ ـ ــدورة
أنجيليك كيربر بسبب اإلصابة
ق ـبــل ل ـقــائ ـهــا ف ــي الـ ـ ــدور ال ـثــانــي
الكرواتية بترا مارتيتش.
وخرجت التشيكية كارولينا
ب ـ ـل ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوفـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة م ــن
الـ ــدور الـثــانــي بـخـســارتـهــا أمــام
األوكرانية كاترينا كوزلوفا 7-5
و 2-6و.6-4

نوفاك ديوكوفيتش

رئيس فيراري واثق بالقدرة على المنافسة
اآلخ ــر بــاسـكــال سـيــاكــام ( 25نـقـطــة) ،كــواهــي
لينارد ( 21نقطة و 13متابعة) ،الموزع كايل
لوري ( 19نقطة) وداني غرين (.)17
وأراح مدرب تورونتو نجومه ،خصوصا
لينارد ،طوال الربع األخير ،بعد تعميق الفارق
( 43-64بـيــن ال ـشــوط ـيــن) ،إذ حـســم ال ـم ـبــاراة
منطقيا في ربعها الثاني ،باالبتعاد بفارق
عشرين نقطة عن ضيفه.
وأظهر فيالدلفيا مالمح البقاء ضمن أجواء
ال ـم ـبــاراة ،عـنــدمــا سـجــل  2-10مطلع الـشــوط
ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن م ـحــاول ـتــه أحـبـطـهــا تــورون ـتــو
بسرعة.
وك ــان لـيـنــارد الـمـبــادر إلــى تسجيل كــرات
ساحقة في الثالث ومساعدة فريقه على التقدم
 .70-92ووصل الفارق إلى أربعين نقطة (-123
 ،)83بعد سلة نورمان بأول الساحقة قبل 2.24
دقيقة على نهاية الوقت.
َّ
وعلق مدرب فيالدلفيا ،بريت براون ،على
أداء لينارد" :كواهي قدم مباراة رائعة ،وحصل
على الدعم من زمالئه".

أبـ ـ ــدى ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لشركة فيراري اإليطالية لويس
كاميليري أمس األول اقتناعه
ب ـق ــدرة فــريـقــه عـلــى الـمـنــافـســة
فــي بـطــولــة ال ـعــالــم لـلـفــورمــوال
واحد هذا الموسم ،رغم البداية
السيئة مقارنة باألداء المثالي
لفريق مرسيدس.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـف ــوق ــت سـ ـي ــارة
الفريق اإليطالي في التجارب
الشتوية ا لـتــي سبقت انطالق
بطولة  ،2019فرض مرسيدس
هيمنته المطلقة على المراحل
األربـ ـ ــع األولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـمــوســم،
بتحقيق ثنائية المركزين األول
والـثــانــي فــي كــل منها ،محققا
أفضل بداية لفريق في تاريخ
بطولة الفئة األولى.
وخ ــال حـفــل إلع ــان نتائج
مالية فصلية لفيراري ،اعتبر

كــام ـي ـل ـيــري أن "م ـ ــن ال ــواض ــح
أن ال ـس ـبــاقــات األول ـ ــى ل ــم تـلـ ِّـب
ط ـم ــوح ــات ـن ــا ،ل ـك ـن ـنــا مـ ــا زل ـنــا
واث ـق ـيــن م ــن أن ـن ــا نـتـمـتــع بكل
الـمـقــومــات ال ـضــروريــة لنكون
منافسا جديا في البطولة".
وأتاحت البداية الصاروخية
لسائقي مرسيدس بطل العالم
البريطاني لــو يــس هاميلتون
والفنلندي فالتيري بــو تــاس،
ل ـف ــري ـق ـه ـم ــا تـ ـص ــدر ال ـت ــرت ـي ــب
الـ ـع ــام ل ـل ـفــرق م ــع  173نـقـطــة،
ب ـف ــارق  74نـقـطــة ع ــن ف ـي ــراري
الثاني ،ووضعته على المسار
الـصـحـيــح لـمـحــاولــة الـتـتــويــج
بلقبي الصانعين والسائقين
للعام السادس تواليا.
ل ـك ــن كــام ـي ـل ـيــري اع ـت ـب ــر أن
الـمـنــافـســة ل ــم تـحـســم بـعــد في
موسم أقيمت أربع من مراحله

لويس كاميليري
ال ــ 21فـقــط ،وق ــال" :أثبتنا أننا
نمتلك سـيــارة سريعة ،ونحن
ن ــرك ــز ع ـلــى تـحـسـيــن تــوازن ـهــا
اإلجمالي وأدائها".
ووج ـ ــه ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
التحية ا لــى سائقيه األلماني

س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ف ـي ـت ــل وشـ ـ ــارل
لوكلير (مــن مــونــاكــو) ،مشددا
عـ ـل ــى أن ف ـ ـ ـيـ ـ ــراري ه ـ ــو ف ــري ــق
"مـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــد ،م ـ ـ ـص ـ ـ ـمـ ـ ــم ،ه ـ ـ ـ ــادئ
وم ــوه ــوب ع ـلــى ال ـح ـل ـبــة وفــي
مارانيلو (المقر)".

أرسنال وتشلسي يتطلعان لحسم تأهلهما لنهائي «يوروبا ليغ»

جانب من مباراة الذهاب بين أرسنال وفالنسيا

ع ـنــدمــا ت ـق ــام ج ــول ــة اإليـ ــاب
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدور ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي مــن
بطولة ال ــدوري األوروب ــي لكرة
الـ ـق ــدم الـ ـي ــوم ،يـتـطـلــع أرس ـن ــال
وت ـش ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــان إل ــى
ت ـفــادي الـمـفــاجــآت ،واستكمال
مهمة التأهل إلى الدور النهائي،
لتشهد الـبـطــولــة ب ــذل ــك ،للمرة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،م ــواجـ ـه ــة إن ـك ـل ـيــزيــة
خالصة في النهائي.
وي ـحــل أرس ـن ــال ضيفا على
فالنسيا اإلس ـبــانــي ،علما بأن
أرسـ ـ ـن ـ ــال ف ـ ــاز ذهـ ــابـ ــا بـمـلـعـبــه
 ،1-3فيما يستضيف تشلسي،
المتوج باللقب عام  ،2012فريق
آينتراخت فرانكفورت األلماني،
وقد كانت مباراة الذهاب انتهت
بالتعادل .1-1
وف ـ ــي ح ــال ــة ت ــأه ــل أرسـ ـن ــال
وت ـش ـل ـس ــي ،س ـي ـش ـهــد ن ـهــائــي
البطولة بذلك مواجهة ديربي
بين فريقي العاصمة البريطانية
لندن ،لكنها تقام على ُبعد نحو
أربعة آالف كيلومتر من لندن،
حيث يـقــام النهائي فــي باكو
عاصمة اذربيجان.
وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة
األوروب ـي ــة أن شهدت
م ــواجـ ـه ــة إن ـك ـل ـيــزيــة

خالصة في النهائي ،في نسخة
 ،1972عندما تغلب توتنهام على
وولفرهامبتون.
وال ت ـق ـت ـصــر ال ـم ـن ــاف ـس ــة فــي
ال ــدوري األوروب ــي على التتويج
باللقب عبر النهائي المقرر في
 29مايو ،حيث يتأهل الفائز إلى
دوري أبطال أوروبــا في الموسم
المقبل.
وقــد يكون ذلــك الحافز أقــوى
بالنسبة لفرق أرسنال وفالنسيا
وآينتراخت فرانكفورت ،فقد تنهي
تلك الفرق الموسم الجاري خارج
المراكز األربعة األولى بمسابقات
ال ـ ــدوري ف ــي إنـكـلـتــرا وإسـبــانـيــا
وألمانيا ،على الترتيب.
أم ـ ـ ـ ــا تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ،ف ـ ـقـ ــد ح ـســم
بــال ـف ـعــل إنـ ـه ــاء ال ـم ــوس ــم ضمن
المراكز األربعة األولــى بالدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـضـمــن
مشاركة الفريق في دوري األبطال
بالموسم المقبل.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ف ــال ـن ـس ـي ــا ال ـث ـقــة
والمعنويات العالية قبل مواجهة
أرسنال ،عبر الفوز على هويسكا
 2-6ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري
اإلس ـبــانــي ،فيما واج ــه أرسـنــال
ب ـع ــض الـ ـمـ ـع ــان ــاة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي خالل الفترة األخيرة.

وكان أرسنال استفاد في مباراة
الذهاب من تألق ألكسندر الكازيت،
الذي سجل ثنائية للفريق ،وكذلك
بـيـيــر-إيـمــريــك أوبــام ـيــانــغ ،ال ــذي
سجل الهدف الثالث ألرسنال ،فيما
ك ــان ه ــدف فالنسيا الــوحـيــد من
نصيب مختار دياخابي.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن أرسنال
خسر جميع المواجهات الثالث
السابقة التي خاضها أمام فالنسيا
ف ــي ال ـم ـنــاف ـســات األوروب ـ ـيـ ــة ،من
بـيـنـهــا ال ـمــواج ـهــة ال ـتــي حسمت
بضربات الجزاء الترجيحية في
نـهــائــي ك ــأس األن ــدي ــة األوروب ـي ــة
أبطال الكؤوس لعام .1980
وق ـ ــال أونـ ـ ــاي إيـ ـم ــري ،الـمــديــر
الفني ألرسنال ،إن الفريق سينحي
خيبة أمـلــه ب ــال ــدوري اإلنكليزي
جانبا ،عندما يلتقي فالنسيا ،الذي
دربه إيمري في وقت سابق.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ع ـل ـي ـنــا أن نتحلى
بالقوة الذهنية ،لنستعد بأفضل
شكل ممكن قبل مباراة الخميس
(اليوم) .أمامنا الفرصة في الدوري

األوروبـ ـ ـ ــي لـتـحـقـيــق شـ ــيء مـهــم،
وسنحاول إنجاز ذلك".
وعاد جيفري كوندوجبيا العب
فالنسيا بمران خفيف ،لكن العب
خط الوسط لن يشارك في مباراة
ال ـي ــوم عـلــى األغـ ـل ــب ،فـيـمــا يـعــود
فرانسيس كوكلين العب أرسنال
ال ـســابــق ،مــن اإلي ـق ــاف وق ــد أظهر
حماسا شديدا.
وقال كوكلين" :الغياب عن مباراة
ال ــذه ــاب جـعـلـنــي أك ـث ــر حـمــاســا.
سـ ـتـ ـك ــون ل ــديـ ـن ــا فـ ــرصـ ــة ك ـب ـيــرة
لتسجيل األهــداف والتأهل ،إذا لم
تهتز شباكنا".

ثقة هائلة لتشلسي
أما تشلسي ،فيخوض مباراته
أمام آينتراخت بثقة هائلة ،بعد أن
تغلب على واتفورد -3صفر ،وحسم
إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي
بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
ويتطلع تشلسي إلــى الحفاظ
ع ـلــى سـجـلــه خــال ـيــا م ــن ال ـهــزائــم

مباراتا اليوم
فالنسيا  -ارسنال
10:00
 10:00تشلسي – اينتراخت فرانكفورت

beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2

لـلـمـبــاراة الـ ـ  16عـلــى الـتــوالــي في
الدوري األوروبي.
وقال ماوريسيو ساري ،المدير
الفني لتشلسي" :الدوري األوروبي
مهم جــدا ،ونتطلع للفوز بلقبه،
ألننا نرى أننا نستحق التتويج
بلقب خالل هذا الموسم".
أم ــا آي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت،
فيواجه خطر فقدان المركز الرابع
في "البوندسليغا" ،بشكل كبير،
بعد الهزيمة الثقيلة التي ُمني بها
أمام باير ليفركوزن .6-1
لكن أدي هيتير ،المدير الفني
آلينتراخت ،يمكنه االستفادة من
جديد بخدمات أنتي ريبيتش،
ال ـع ــائ ــد م ــن اإليـ ـ ـق ـ ــاف ،وه ـ ــو ما
يمنح المدرب مزيدا من الخيارات
الهجومية.
ول ــم يـتـلــق آي ـن ـتــراخــت ســوى
خسارة واحدة خالل  6مباريات
خاضها خارج أرضه في الدوري
األوروبي ،وأكد فريدي بوبيتش
م ــدي ــر الـ ـك ــرة ب ــالـ ـن ــادي تمسكه
باألمل.
وق ــال بوبيتش" :سنفعل كل
م ــا بــوسـعـنــا ل ـفــرض حـضــورنــا
في ستامفورد بريدج وتحقيق
المعجزة .التعادل  1-1يعني أن
األمر مازال بأيدينا".
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي أﺳﻘﻂ »اﻟﺮوﺳﻴﺔ«
ﻳ ــﺮﺟ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﻮن ﺣ ــﺪوث
أﺧـ ـﻄ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﻟـﺘـﻔـﺴـﻴــﺮ
اﻟﻬﺒﻮط اﻻﺿ ـﻄــﺮاري ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان
اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ "آﻳـ ـ ـ ـ ــﺮوﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﻮت"
واﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ 41
ً
ﺷﺨﺼﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ
إﻋﻼم روﺳﻴﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة "ﺳ ــﻮﺧ ــﻮي
ﺳ ـ ــﻮ ﺑ ـ ــﺮ ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺖ  "100ﻋـ ـ ـ ــﺎدت
أدراﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ إﻗﻼﻋﻬﺎ
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر ﺷ ـﻴ ــﺮﻳ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ـﻔ ــﻮ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳـ ـﻜ ــﻮ ﻣـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻣ ــﻮرﻣ ــﺎﻧ ـﺴ ــﻚ )ﺷـ ـﻤ ــﺎل( وﻗــﺎﻣــﺖ
ﺑـ ـﻬـ ـﺒ ــﻮط اﺿ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮاري اﺷ ـﺘ ـﻌــﻞ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺻـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
ً
"ﻛﻮﻣﺮﺳﺎﻧﺖ" أﻣﺲ اﻷول ،ﻧﻘﻼ
ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أن "اﻟـﺨـﻄــﺄ اﻷول اﻟ ــﺬي ارﺗﻜﺒﻪ
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺎرون ﻛـ ـ ــﺎن اﻹﻗ ـ ـ ـ ــﻼع ﻓــﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻔــﺔ .وﺑ ـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ،

ً
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻛـ ــﺎن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻣ ـﻌ ـﻘــﺪا
ً
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ أي ﻳﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺎ،
ً
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺣﺮاق
اﻟﻜﻴﺮوﺳﻴﻦ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺎرﻳ ــﻦ
"ﺣﻄﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ) (...ﻣﻤﺎ
ً
ً
ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﻼت
ﻣ ــﻊ اﻷﺳ ـﻤ ـﻨ ــﺖ ،ﺟ ـﻌــﻞ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة
ﺗﻬﺘﺰ".
أﻣـ ـ ــﺎ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ــﺔ "آر ﺑـ ــﻲ ﻛ ــﺎ"
ً
ﻓﺄوﺿﺤﺖ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ أن
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻔﺌﻮا اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻬ ـﺒ ــﻮط .وﻗـ ــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺪر
ً
ﻧﻔﺴﻪ ،إﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا أﻳﻀﺎ ﺑﻔﺘﺢ
ﻛ ـ ــﻮة ﻓ ــﻲ ﻗـ ـﻤ ــﺮة اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﺑـﻌــﺪ
اﻟﻬﺒﻮط ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وﻗﺘﻞ  41ﻣﻦ رﻛــﺎب اﻟﻄﺎﺋﺮة
ً
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﻢ  78ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﻧـ ـﺠ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ
)روﻳﺘﺮز(
اﻟﻄﺎﺋﺮة.

ً
ً
ﻓﻴﻞ ﻳﺪﻫﺲ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ُ
ﻗ ـﺘــﻞ ﺟ ـﻨــﺪي ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ دﻫ ـﺴــﻪ ﻓـﻴــﻞ ﺧ ــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻼوي.
وذﻛـ ــﺮت وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،أن
ً
ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺗﺎﻟﺒﻮت ) 22ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﻤﺘﺤﺪر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﻓﻲ
وﺳﻂ إﻧﻜﻠﺘﺮا" ،ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺿﻤﻦ دورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺰه
ﻟﻴﻮوﻧﺪي اﻟﻮﻃﻨﻲ" وﺳــﻂ ﻣــﻼوي ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻣﻨﺬ  2017ﺣﺮاس اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﺔ
وﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮن.
وﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮردﻧﺖ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
ً
ً
أﻣﺲ ،إن اﻟﺠﻨﺪي "ﻗﻀﻰ ﻟﺪى أداﺋﻪ ﻋﻤﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻼوي".
ﱢ
وأﺿــﺎﻓــﺖ" :ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺎدﺛــﺔ اﻟﻤﺄﺳﻮﻳﺔ ﺗــﺬﻛــﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟــﺬي
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻧﺎ ﺧﻼل ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻨﺎس اﻷﻛﺜﺮ
ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟــﻺﻓــﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺎزر ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ".
وﻳﻘﺪم اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺤﺮاس ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺰه
ﻟﻴﻮوﻧﺪي ﻣﻨﺬ  ،2017ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻬﺮﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺒﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ.
وﻗـ ــﺪ أﻃـ ـﻠ ــﻖ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺎري ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺧـ ــﻼل زﻳـ ــﺎرة
ﻟﻠﻴﻮوﻧﺪي.
)أ ف ب(

ُ
ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻨﻘﺮﺿﻮن!

ً
»ﻣﺎﻳﺎ« ﻻ ﻳﺰال ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ
ﻗــﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺌﻲ ﺑــﺎرز ،ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﻃﺊ
ﻣﺎﻳﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،إن اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ً
ﻣﻐﻠﻘﺎ أﻣ ــﺎم اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ.
وﻛــﺎن اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة "ﻛــﻮه ﻓﻲ
ﻓﻲ" اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻔﻴﻠﻢ "اﻟﺸﺎﻃﺊ" ،اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻓﻴﻪ ﻋﺎم  ،2000أﻏﻠﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ
ﺷﻌﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺨﺎﻃﻴﻒ اﻟﺴﻔﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻄﺖ ﻓﻲ ﺑــﺎدئ اﻷﻣﺮ
ﻹﻏ ــﻼق اﻟـﺸــﺎﻃــﺊ أرﺑـﻌــﺔ أﺷـﻬــﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــﺮرت
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ إﺑﻘﺎء إﻏﻼﻗﻪ ﻓﺘﺮة أﻃﻮل ،دون
ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
وﻗـ ــﺎل ﺛ ــﻮن ﺛ ــﺎﻣ ــﺮوﻧ ـﺠ ـﻨ ــﺎواﺳ ــﺎوات ،وﻫــﻮ
أﺳ ـﺘ ــﺎذ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻢ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
ﻛ ــﺎﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ــﺎرت ﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻧـ ـﻜ ــﻮك ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،إن "ﺟـﻬــﻮد إﻋ ــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ً
ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ .إﻧﻪ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ".
ً
وأوﺿــﺢ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  23أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎب
اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻤﺖ زراﻋﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ إﻏﻼق

اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أن ﻧﺮى
ﻋﺪد اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﻴﻀﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﺷﻤﺲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻘﻮﻳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى "ﺧﻄﻴﺮ" ،ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺧﻼل
ً
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ُﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰدﻫﺮة.

ُﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻧـﺤــﻮ  38.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳــﺎﺋــﺢ زاروا
ً
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﻦ  35ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وﻳﺰور ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻳﺎ وﺣﺪه ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ آﻻف
ً
ﺳــﺎﺋــﺢ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،أي أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺪرة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺎﻃﺊ .وﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻳﺎرة
ً
)د ب أ(
اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن أي ﺑﺎﺣﺚ أو ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ أوﺿﺎع أو
أﺣﻮال أي ﺑﻠﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺤﻴﺎة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻟـﻴـﺘـﻌــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ــﻢ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺠــﺮي ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ُ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻛﻞ اﻟﺘﻴﺎرات
ُ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺮﻳﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﻌﻜﺴﻮن
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
ً
ﻓﻤﺜﻼ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا ﻟــﻮ ﺿــﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺜﻞ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺣﺮب
وﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ وﻋﻼء ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﻫﺮام ،وﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ
وﺟﻤﻴﻞ اﻟﺬﻳﺎﺑﻲ وﺗﺮﻛﻲ اﻟﺤﻤﺪ وآﺧــﺮون ،وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑ ــﻮب ودوارد وﺗ ــﻮﻣ ــﺎس ﻓــﺮﻳــﺪﻣــﺎن
ً
وﺟﻠﻴﻦ ﺟﺮﻳﻨﻮاﻟﺪ ،وأﻳﻀﺎ روﺑــﺮت ﻓﻴﺴﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
وﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻨﺎك ﻛﺘﺎب ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ
واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن
اﻟ ـﺸــﺄن اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ واﻟ ـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺗـﻨــﺎﻗــﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑـﻌــﺪ أن
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب،
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻋــﺪادﻫــﻢ واﻋـﺘــﺰل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ إﻻ ﻗﻠﺔ ﻧﺎدرة ،وﻓﻲ ﺣﺎل
اﺑﺘﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺴﺘﺨﻠﻮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ ﻣﻦ
ً
ُ
اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻬﻮاة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﻬﻮاﻳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ.
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﺰﺧ ــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻛ ـﺘــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻻت ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﺒــﺮ أﻋـﻤــﺪﺗـﻬــﻢ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ ﻋﻦ
ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺪﻋﻴﺞ
اﻟﻴﺴﺎري ،اﻟﻤﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻓﻴﺼﻞ اﻟﺰاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺰﻣﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻮﺳﻂ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت د .ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺰﻳﺪ
وﺣ ـﺴــﻦ اﻟـﻌـﻴـﺴــﻰ ،واﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟـﻤـﻌـﺘــﺰل ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻒ،
اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻤﺜﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺗﺰان وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ...
وآﺧﺮﻳﻦ ﻛﺜﺮ.
ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواد ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﻮى
اﻟﺰﻣﻴﻠﻴﻦ اﻟﺰﻳﺪ واﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺰل اﻟﺒﻘﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻰ
ً
اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧــﻼل ﺳـﻨــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺳﻴﺨﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺘﻔﺮغ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﻛﺘﺎب ﻫﻮاة أو
"ﺑ ــﺎرت ﺗــﺎﻳــﻢ" ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻓــﺮﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻛــﻞ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺨﻠﻮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎق وﺟﻤﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟــﺬي رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻪ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﺠﻤﻬﻮر ،أو ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻌﺎم ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺤﻮل ﻳﺰداد ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ وﻳﺠﺮح ٢٠
ﺑـﻘـﻴــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼك
اﻟﻜﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟـ ـﻐـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،أو ﺗ ـ ــﺮاﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ،ﻏ ـﻴــﺮ
أﻧـﻬــﺎ ازدادت ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪان ﺣﻴﺚ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻرﺗ ـﻔــﺎع ،ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ،
وﻓﻖ ﻣﺎ أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
وﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄن ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات
ّ
أن ﺗﺤﺚ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﺜﻞ "رﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت اﻟـﻜـﺤــﻮﻟـﻴــﺔ،
وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟ ـﻬــﺎ" ،وﻓ ــﻖ اﻟـﻘـ ّـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬه
اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧـﺸــﺮت أﻣــﺲ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺔ "ذي ﻻﻧﺴﺖ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ّ
وﻳ ـﺸــﻜــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﻟـﻜـﺤــﻮل
ً
"ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮا" ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ

ً
أﺻـﻴــﺐ  20ﺷـﺨـﺼــﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،ﻓــﻲ ﺣ ــﺎدث ﻗﻄﺎر
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﻳﻨﺪﺳﺒﻮرغ ﺷﻤﺎﻟﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،أﻣﺲ.
واﺻﻄﺪم اﻟﻘﻄﺎر ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﻗﻄﺎرات ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻟﺖ دوﻓﻨﺸﺘﻴﺖ.
ووﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ،أﺻﻴﺐ ﺷﺨﺺ
ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ أﺻﻴﺐ ﺗﺴﻌﺔ آﺧﺮون ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺻﻴﺐ  10ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ .وﺗﺴﺒﺐ
اﻟ ـﺤ ــﺎدث ﻓ ــﻲ ﻋــﺮﻗـﻠــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎرات ﺑـﻴــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
)د ب أ(
ﻫﺎﻣﺒﻮرغ وﻓﻠﻴﻨﺰﺑﻮرغ.

ﺑ ـ ـﻌـ ـ ّـﺪة أﻣ ـ ـ ـ ــﺮاض ،أو اﻟ ـﺘ ـﻌ ـ ّـﺮض
ﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮادث وإﺻ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺎت ،وﻓـ ــﻖ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
ً
وﻳﺰﻳﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
ً
واﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت.
)أ ف ب(

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت

وﻓﻴﺎت

أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ

ﻣﻮﺿﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ذﻫﺐ

أﺟﻨﺪة

اﻟﺪﻳﺮﻓﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻮف

ﺣﺪود اﻟﺸﺮ

اﻟﺮاي  17:00إﻋﺎدة 20:00

اﻟﺮاي  15:45إﻋﺎدة 21:25
أﺑﻮﻇﺒﻲ 15:00

اﻟﺮاي  22:40إﻋﺎدة 14:30

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ 17:00
ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 00:00

19:30 Mbc

دﺑﻲ 16:30

ّ
ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ

دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻗﺎﺑﻴﻞ

ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣﻤﺪي

ﻋﺬراء

ﺑﻼﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 2:00

22:30 Mbc

 mbcﻣﺼﺮ 21:00

 mbcدراﻣﺎ 14:45
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 19:00

 mbcدراﻣﺎ 15:00
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 1:00

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ 19:00

اﻟﻄﻮاش

ﻛﻠﺒﺶ

أﺑﻮ ﺟﺒﻞ

ﺳﻮﺑﺮ ﻣﻴﺮو

ﻵﺧﺮ ﻧﻔﺲ

زﻟﺰال

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 20:00

 Mbcﻣﺼﺮ 3:52
إﻋﺎدة 10:00

دﺑﻲ 23:00

دﺑﻲ 19:00

دﺑﻲ 21:00

21:30 Mbc

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻣﻨﻴﺮة ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﺼﺎر

أرﻣ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ ﻗـﻄــﺎﻣــﻲ
راﺷﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ

 74ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل:
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك ،ق،3
ش  ،306م  ،43ا ﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء:
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك ،ق،3
ش ،326م ،13ت،99725368 :
97955532

ﺷﻨﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨﻴﻒ ﻣﻔﺮح
اﻷﺻﻔﺮ

 57ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷـ ـﻴ ــﻊ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
دﻳـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻷﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ،ﺳـ ـﻠ ــﻮى،
ق  ،8ش  ،2م  ،36ا ﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء:
ﺳ ـﻠــﻮى ،ق ،6ش ،3م ،37ت:
97776730

ﻣﺒﺎرك ﻣﻨﺎﺣﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 93ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷـ ـﻴ ــﻊ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ــﻒ ،ق ،3ش ،3م،17
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :اﻟ ـﻈ ـﻬــﺮ ،ق ،6ش،6
م  ،4 8ت ،9 9 0 2 5 7 5 7 :
99562349

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:32

اﻟﻌﻈﻤﻰ 36

اﻟﺸﺮوق

05:00

اﻟﺼﻐﺮى 24

اﻟﻈﻬﺮ

11:44

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:33ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:20

ً
 01:48ﻇـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻤﻐﺮب

06:29

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:40ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:54

 09:27ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

