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األمير غادر
إلى الواليات
المتحدة...
ويلتقي ترامب
 ١٢الجاري 02

مالحقة «الحسابات» بعقلية
أمنية فشل حكومي جديد
الحكومة تسعى لرقابة أكثر من  ٨ماليين حساب على مواقع التواصل

• المسيئة منها أغلبها مسجل ويدار من خارج الكويت ...والقوانين المحلية ال تنطبق عليه
• القانون يفرض رقابة مسبقة على التسجيل الشخصي في المنصات اإللكترونية
محرر الشؤون السياسية

في عودة إلى سلوكها القمعي في التقييد
والكبت والحجب والرقابة ،وسيطرة العقلية
العسكرية األمنية على قراراتها ،وفي اتجاه
فاشل نحو تقليص الحريات التي هي مقلصة
بالفعل ،تسعى الحكومة إلى إصدار تشريع
بصورة مرسوم ضرورة لمواجهة الحسابات
على مواقع التواصل االجتماعي ،والسيما
الوهمية منها ،متجاهلة أن التعاطي األمني
غير مناسب للتعامل مع مثل تلك القضايا
المرتبطة بالفكر وحرية التعبير.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن
ذلك التشريع المزمع سيتمحور حول إلزام
م ـس ـت ـخــدمــي ت ـل ــك الـ ـم ــواق ــع ،م ــن مــواط ـن ـيــن
وم ـق ـي ـم ـي ــن وش ـ ــرك ـ ــات ،بـتـسـجـيــل 02

التشريعات غير ّ
المفعلة كافية
لمواجهة «المسيئين»

َ
إلى جانب قانوني الجزاء وأمن الدولة ،تحمل المنظومة التشريعية
تجرم اإلساءات ،سواء من الحسابات الوهمية أو المعروفة،
قوانين أخرى َ
فعالوة على قانوني اإلعالم اإللكتروني و«جرائم تقنية المعلومات» ،يأتي
قانون هيئة االتصاالت الذي يتيح للحكومة ،وفق المادة  46منه ،الحصول
على أجهزة التنصت بأنواعها للجهات الرسمية ،التي يصدر بتحديدها
مرسوم حيازة ،كما تلزم المادة تلك الجهات بالحصول على إذن 02

ال يعتبر التوجه إلى تشريع قانون لمواجهة الحسابات الوهمية أول
القوانين التي تصدر كرد فعل ،إذ سبق أن صدر قانون يجرم استخدام
«البلوتوث» في منتصف التسعينيات ،وتلته محاوالت لتشريع قوانين
تنظم استخدام المدونات اإللكترونية لم تنجح ،ولكنها عادت بقوة بتشريع
قانون اإلعالم اإللكتروني.
ُ
المطلوب
تحقق
ولم
تغيير
أي
حدث
ت
لم
وجميع تلك القوانين
02

●

ُ
بــدأ التسخين النيابي تجاه الحكومة مع سلسلة استجوابات مبكرة أعلنت
أمس ،أولها حسم النائب رياض العدساني أمر تقديمه لنائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،والثاني ّلوح النائب حمدان العازمي بتقديمه لوزير
الصحة الشيخ باسل الصباح ،وعلمت "الجريدة" ،أنه يأتي بعد عدم تلبية مطالبات
النائب بتعيينات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
أما االستجواب الثالث فموجه لرئيس مجلس الــوزراء ،إذ أعلن النائب محمد
المطير أن عدم صرف تعويضات للمتضررين من كارثة األمطار ،التي سيدور عليها
عام كامل ،سيعجل باستجوابه للرئيس في دور االنعقاد القادم.

اقتصاديات
«بيتك» :الفحص النافي للجهالة لـ «أهلي
متحد  -البحرين» خالل  5أيام عمل ٠٨

النيابة تقبل الجنسين
الشهر المقبل
●

حسين العبدالله

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن المجلس
األعـلــى للقضاء سيفتح فــي أكتوبر المقبل باب
َ
القبول فــي النيابة العامة أ مــام خريجي كليتي
الحقوق والشريعة من الذكور واإلناث.
وقالت المصادر إن الشروط المتوقع وضعها
م ـ ــن «األع ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء» س ـت ـت ـض ـم ــن أن ي ـك ــون
المتقدمون من خريجي العام الحالي ،وبتقدير
ً
«جيد ج ــدا» ،مبينة أن المجلس سيخاطب ،فور
اعتماده باب القبول في النيابة ،وزارة العدل ،لنشر
اإلعالن في الصحف اليومية.
وأوضحت أن المجلس سيقرر ،بعد االنتهاء من
وضع الشروط ،تشكيل لجنة من أعضائه إلجراء
اختبارات القبول التحريرية ،إلى جانب المقابالت
الشخصية ،الفتة إلى أن العدد الذي سيتم قبوله
هذا العام سيكون أقل من األعوام السابقة ،خشية
ً
حدوث تكدس ،وخصوصا أن المقبولين 02

التغذية ،السيما بعد أن اتضح عجز اإلدارة الحالية عن القيام بالدور الذي أنشئت
من أجله الهيئة ،وإال فليستعد الوزير للمنصة".
ً
وصرح العازمي بأن في تلك الهيئة مخالفات وتجاوزات بالجملة ،مشيرا إلى
ً
أنها لم تحقق الهدف المرجو منها ،وتعمل حتى اآلن دون هيكل وظيفي ،فضال عما
فيها من ترضيات على حساب المال العام وتنفيع المتنفذين ،إلى جانب ميزانيات
تصرف بال نتائج ومراكز ال تصلح للعمل.
وبينما ذكــر أن هناك "مجالس تتوالى وحكومات تتغير واستجوابات ُت َّ
قدم
ُ
وتشريعات تسن والتزال القضايا المهمة عالقة" ،تساءل" :أما آن األوان كي تنهض
ً
الحكومة وتنتهي من حل جذري ،ولو لقضية واحــدة؟!" ،معقبا" :ال تبتكروا ،فقط
قلدوا تجارب غيركم".

قادة إيرانيون بمرمى «الفساد»
واالعتقاالت بموافقة خامنئي

05
«الطبية العراقية»:
مساعدات الكويت تحظى
بتقدير دولي

٠٨
هيئة الشراكة :اكتتاب
«شمال الزور» بداية
أكتوبر المقبل

محليات

05
«بريق» :جاهزون
لتدريس  11ألف طالب
في  49مدرسة

طهران تسلح «حزب الله» و«حماس» بصواريخ دقيقة
●

الحرب التجارية تهدد بركود
االقتصاد ...واألسواق النفطية تواجه
مخاطر ّ
تحد من الطلب
٠٩

محليات

اقتصاد

العدساني أعلن تقديم أحدها للجراح العازمي لباسل الصباح :إصالح هيئة المطير للمبارك :تأخر صرف
ً
التعويضات يعجل استجوابك
التغذية أو صعود المنصة
رسميا قبل بداية دور االنعقاد
محيي عامر

الجاراهلل يطلع الوفد
التونسي على دور الكويت
األممي

رد الفعل التشريعي ...فشل
مستمر في المنظومة

هجمة استجوابات نيابية
وبــانـتـهــاء مهلة الـ ـ  24ســاعــة الـتــي أعـطــاهــا لـلـجــراح التـخــاذ إج ــراءات مــع أحد
ً
الحسابات على "تويتر" ،أعلن العدساني رسميا استجواب الوزير ،مع تأكيد مصادر
قريبة من النائب أنه لن يتراجع عن تقديمه حتى لو تم إغالق الحساب خالل األيام
المقبلة ،ومعاقبة من يقف وراءه.
ً
وقال العدساني في تغريدة له" :أعلن رسميا استجوابي لوزير الداخلية ،وسأقدمه
مطلع دور االنعقاد المقبل ،على مخالفات جسيمة ،أمنية ومالية وإدارية ،وتجاوزات
صارخة في العقود والمشاريع ،وسياسة الكيل بمكيالين ،إضافة إلــى تكريس
ً
الواسطات والمحسوبيات الخاصة في تنقالت وترقيات العسكريين" ،حاسما:
ُ"ر ِفعت األقالم وجفت الصحف".
أما النائب العازمي فقال إن "أمام وزير الصحة فرصة إلصالح الخلل في هيئة

الثانية

دوليات

طهران  -فرزاد قاسمي

بعد نحو أسبوع من اعتقال نجل القائد
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـج ـي ــش اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ع ـم ــار
صــالـحــي بتهمة تلقي رش ــوة ضـخـمــة ،أفــاد
م ـص ــدر ف ــي قـ ـي ــادة األركـ ـ ـ ــان بـ ــأن ال ـس ـل ـطــات
ً
القضائية العسكرية أوقـفــت ع ــددا مــن كبار
قــادة وضباط القوات المسلحة العاملين أو
المتقاعدين ،ومعظمهم من «الحرس الثوري»،
بتهمة الفساد االقتصادي خالل األسبوعين
الماضيين وسط تكتم شديد.
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ن ـ ـ ـجـ ـ ــل صـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــي ف ــي 02

20
لبناني يراقب إسرائيل من «حديقة إيران» بمارون الراس أمس (أ ف ب)

ّ
«بريكست» إلى مرحلة حاسمة ...وجونسون يهدد نوابه
ً
«صندوق طوارئ» تحسبا لعدم االتفاق
وأنباء عن انتخابات عامة قبل  31أكتوبر

مؤيدون لـ«بريكست» في لندن أمس (ريوترز)

يبدو أن صيف رئيس الوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي الـ ـج ــدي ــد ب ــوري ــس
ج ــونـ ـس ــون انـ ـتـ ـه ــى ،واألسـ ـب ــوع
ال ــذي يمكن أن ي ـحـ ّـدد م ــدة بقاء
الرجل في منصبه ،وما إذا كانت
بريطانيا ستخرج مــن االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي (بــري ـك ـســت) ،وكيفية
تنفيذ ذلك ،على وشك أن يبدأ.

ف ـفــي خ ـط ــوة ت ــزي ــد الـغـمــوض
حـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر «بـ ـ ــريـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــت»
وت ـض ــاع ــف حـ ــدة الـ ـخ ــاف حــول
ك ـي ـف ـي ــة تـ ـع ــام ــل ب ــري ـط ــان ـي ــا مــع
المسألة ،هـ ّـدد جونسون ،أمس،
ب ـطــرد ال ـن ــواب الـمـعــارضـيــن من
حــزبــه «الـمـحــافـظـيــن» ،النفصال
دون اتفاق.

وجاء التحذير في وقت تدرس
شخصيات بارزة بالحزب ،بينها
وزي ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ال ـس ــاب ــق فـيـلـيــب
ه ــام ــون ــد ،طــري ـقــة ل ـم ـنــع رئـيــس
الــوزراء من الخروج من االتحاد
دون اتفاق في  31أكتوبر.
ويـصــر جــونـســون عـلــى إبـقــاء
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار عـ ـل ــى 02

تونس تطلق حملة
االنتخابات الرئاسية

رياضة

٢٢
قطر تكشف اليوم
عن شعار مونديال
2022

ةديرجلا

•
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الثانية

ّ
األمير تسلم رسالة من تميم وبدأ زيارة خاصة لواشنطن
www●aljarida●com

ّ ّ
• سموه عزى رئيسي الواليات المتحدة ومالي ...وهنأ ترونج بالعيد الوطني لفيتنام

ً
صاحب السمو مستقبال الممثل الشخصي ألمير قطر أمس

ً
األمير مغادرا إلى الواليات المتحدة وفي وداعه الغانم وكبار الشيوخ أمس

نتمنى
للكويت
االزدهار في
ظل القيادة
الرشيدة
لسمو األمير

إردوغان

ّ
ت ـســلــم صــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـبــاح األح ـمــد رس ــالــة خـطـيــة مــن أخ ـيــه سمو
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر
تتعلق بالعالقات األخوية الراسخة التي تربط
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها
وتنميتها فــي شتى الـمـجــاالت والقضايا ذات
االهتمام المشترك وآخــر مستجدات األوضــاع
في المنطقة.
جاء ذلك خالل استقبال سمو األمير في دار
سـلــوى صـبــاح أم ــس ،بـحـضــور رئـيــس مجلس
األمــة م ــرزوق الـغــانــم ،الممثل الشخصي ألمير
قطر ،سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل
ثاني والوفد المرافق.
وقد حمله سمو األمير تحياته ألخيه صاحب
السمو أمـيــر قطر وتمنيات سـمــوه لــه بموفور

ً
الصحة ودوام العافية متمنيا سموه لدولة قطر
وشعبها الشقيق كل التقدم واالزدهار.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
مــن جهة أخ ــرى ،غ ــادر صــاحــب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،أرض الوطن صباح
أمس ،وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني
ً
الشيخ مشعل األحـمــد ،متوجها إلــى الــواليــات
المتحدة األميركية في زيارة خاصة ،ثم يتوجه
سموه إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية
يجري سموه خاللها مباحثات رسمية مع رئيس
الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب في
 12سبتمبر الجاري.
وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد،

ورئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،وسمو
رئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
وكبار المسؤولين بالدولة.

برقية تهنئة
من جانب آخر ،تلقى سموه ،برقية تهنئة من
رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان،
أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من
ً
العارض الصحي ،سائال المولى تعالى أن يديم
على سموه موفور الصحة وتمام العافية ،وأن
يحقق للكويت المزيد من التقدم واالزدهار في
ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.
وب ـع ــث سـ ـم ــوه ،ب ـبــرق ـيــة ش ـكــر ج ــواب ـي ــة إلــى
الرئيس إردوغان ضمنها سموه خالص شكره
ـان وطيب
وت ـقــديــره عـلــى مــا أع ــرب عـنــه مــن ت ـهـ ٍ

ً
المشاعر وصادق الدعاء ،متمنيا سموه له دوام
الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها
الصديق المزيد من الرقي والنماء.
وب ـع ــث سـ ـم ــوه ،ب ـبــرق ـيــة ت ـعــزيــة إلـ ــى رئـيــس
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة دون ــال ــد تــرامــب
أعــرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصــادق
مواساته بضحايا حادث إطالق النار في غرب
واليــة تكساس ،الــذي أسفر عن سقوط عدد من
ً
الضحايا والمصابين ،راجيا سموه للضحايا
الرحمة وللمصابين ســر عــة الشفاء والعافية،
ً
مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة
ل ـهــذا الـعـمــل اإلج ــرام ــي الـ ــذي اس ـت ـهــدف أرواح
األب ــري ــاء اآلمـنـيــن والـ ــذي يـتـنــافــى مــع الـشــرائــع
والقيم اإلنسانية كافة.
كما بعث سـمــوه ،ببرقية تعزية إلــى رئيس

جمهورية مالي إبراهيم أبوبكر كيتا ،عبر فيها
سـمــوه عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق مــواســاتــه
بضحايا انهيار مبنى قيد اإلنشاء في العاصمة
بــامــاكــو ،ال ــذي أسـفــر عــن سـقــوط ال ـع ـشــرات من
الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا
الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
و عـلــى صعيد متصل ،بعث سـمــوه ،ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية
نجوين فو ترونج ،عبر فيها سموه عن خالص
ً
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا
س ـم ــوه ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ولـلـبـلــد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
نواف األحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

نائب األمير يستقبل مارسودي والنائب العام المصري المبارك استقبل وزيرة خارجية إندونيسيا
استقبل سمو نائب األمير ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ووزيرة
خارجية جمهورية اندونيسيا رينتو
م ــارس ــودي وال ــوف ــد ال ـمــرافــق لـهــا وذلــك
بمناسبة زيارتها للبالد.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،ب ــالـ ـمـ ـط ــار
األميري ،صباح أمس ،وبحضور رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك ،النائب العام المستشار ضرار
العسعوسي والنائب العام بجمهورية
مصر العربية الشقيقة المستشار نبيل
صادق والوفد المرافق له وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.

اللجنة الكويتية  -اإلندونيسية تتوج دورتها األولى باتفاقيات تعاون

ً
نائب األمير ولي العهد مستقبال النائب العام المصري

الجراح ومساعد المدعي العام
العماني يبحثان تعزيز التعاون
ب ـحــث نــائــب رئ ـي ــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ
خـ ــالـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ،م ــع م ـس ــاع ــد
المدعي العام في سلطنة عمان
علي المعمري ،أمس ،عــددا من
الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشتركُ ،
وسبل تعزيز التعاون
بين الجانبين.

وأك ـ ـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح ،وفـ ـ ــق ب ـيــان
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة ،خـ ـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه
الـ ـمـ ـعـ ـم ــري ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه ،ع ـم ــق
العالقات األخوية بين الكويت
وعمان.
من جانبه ،أكد المعمري أهمية

مالحقة «الحسابات» بعقلية...
حساباتهم لدى وحدة حكومية يتم إنشاؤها لتلقي طلبات التسجيل.
وبـصـيـغــة ال تختلف عــن قــانــون اإلعـ ــام اإلل ـك ـتــرونــي مــن حيث
ترخيص الصحف اإللكترونية ،فإن المواطنين والمقيمين والشركات
سيكونون أمام عقوبات جزائية تصل إلى السجن في حال تخلف ٍّ
أي
منهم عن تسجيل حسابه.
ً
فنيا ،ذلــك التوجه ال يمكن له النجاح ألسباب عديدة ،فبحسب
اإلح ـص ــائ ـي ــات ،فـ ــإن ف ــي ال ـك ــوي ــت  1.8م ـل ـيــون م ـس ـت ـخــدم لمنصة
"إنستغرام" ،ويصل عدد مستخدمي "فيسبوك" إلى نحو  3ماليين،
وهـنــاك  1.68مليون مستخدم لشبكة تــويـتــر ،أمــا تطبيق "سناب
شات" فيصل عدد مستخدميه إلى  1.65مليون ،والحكومة ال تملك
اإلمـكــانــات الفنية واإلداري ــة لتسجيل هــذا الكم مــن المستخدمين،
ولعل فشلها في تطبيق قانون اإلعالم اإللكتروني ،من حيث المدة
ً
للموافقة على الترخيص للمواقع ،والتي تصل أحيانا إلى
الالزمة
ٌ
شهور ،داللة على ذلك.
كما أن عملية تسجيل المستخدمين تعني أن على الحكومة
مراجعة أسمائهم ،ال سيما الحسابات الوهمية ،ففي قانون اإلعالم
اإللكتروني تم منع الصحف من استخدام نماذج من األسماء ،مثل
التي تحمل أسماء شيوخ ،ومناطق ،وقبائل ،وغيرها من المحظورات،
ومن ثم فإن عملية التدقيق لما يتجاوز ثمانية ماليين حساب على
مواقع التواصل االجتماعي الرئيسية شبه مستحيلة ،وسبق لدول
مثل الواليات المتحدة وأوروبا أن فشلت في ذلك ،رغم كل ما لديها
من اإلمكانات التي تتفوق بها على الكويت.
أم ــا عـلــى الـجــانــب الــرقــابــي ،ف ــإن الـجـهــاز الـمـعـنــي بمتابعة تلك
ً
الحسابات ستكون عليه مسؤولية متابعتها جميعا ،الحالية منها
ً
والمستقبلية ،والتأكد من تسجيلها في قاعدة بياناته ،علما بأن
أغلبية الحسابات ال تشير لدى تسجيلها في منصات التواصل إلى
الدولة التي ينتمي إليها المستخدم ،ومن ثم فإنه من المستحيل
ً
ً
فنيا وتقنيا معرفة موقع الحساب حال تسجيله ،وعالوة على ذلك
ً
ً
فهناك منها أيضا ما ليس كويتيا ،وال يقيم صاحبه في الكويت.
وإضافة إلى كل ما سبق ،فقد أثارت حادثة اختراق حساب مؤسس
"تــويـتــر" جــاك دورس ــي وبــث تـغــريــدات عنصرية مــن هــذا الحساب،
تساؤالت مهمة ،أبرزها :كيف ستتعامل الحكومة والقانون مع تلك
الحاالت حين يتم اختراق الحسابات المسجلة وبث تغريدات مسيئة
ً
منها؟ وكيف ستتأكد أن صاحب الحساب ّ
يدعي ذلك خالفا للحقيقة
لاللتفاف على القانون؟
أما المسألة األخيرة التي ال يمكن حلها وفق فكرة هذا القانون أو
غيره ،فهي عالقة دولة الكويت بشبكات التواصل االجتماعي ،ومدى
رغبة تلك المنصات في التعاون مع الــدولــة في حجب الحسابات
الوهمية أو تقديم بيانات عنها إلى الجهات الكويتية ،ففي دول مثل
الصين وروسيا وإيران رفضت تلك المنصات التعاون مع جهاتها
الرسمية ،مما ترتب عليه حجب كامل لها في تلك المناطق وتجريم
استخدامها.

الموضوعات التي تمت مناقشتها،
والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون
َّ
الـبــنــاء وت ـبــادل الـخـبــرات على كل
الصعد بين البلدين الشقيقين.
ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات
بالكويت اللواء د .فهد الدوسري،
والمدعي العام إبراهيم الشرقاوي.

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،بحضور نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ف ــي ق ـصــر ال ـس ـي ــف ،أم ــس،
وزيرة الخارجية بالجمهورية اإلندونيسية
الصديقة ريتنو مارسودي ،والوفد المرافق
لها ،بمناسبة زيارتها للبالد.
حضر المقابلة مساعد وزيــر الخارجية
لشؤون آسيا السفير علي السعيد ،وسفير
الكويت لدى إندونيسيا عبدالوهاب الصقر.
م ــن نــاح ـيــة اخ ـ ــرى ،ع ـقــدت أم ــس أع ـمــال
الـ ـ ــدورة األول ـ ــى لـلـجـنــة الـعـلـيــا الـكــويـتـيــة–
اإلندونيسية المشتركة برئاسة نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الشيخ

صباح الخالد ،ووزيرة خارجية إندونيسيا
ريتنو مارسودي في الكويت.
وشهدت أعمال اللجنة استعراضا لكل
مـجــاالت الـتـعــاون بين الجانبين ،السيما
االقتصادية والتنموية منها ،إضافة إلى
بحث سبل تعزيز العالقات ،واألخذ بها إلى
آفــاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين
بين البلدين الصديقين.
وأثـ ـم ــرت أع ـم ــال الـ ـ ــدورة األول ـ ــى للجنة
العليا الكويتية – اإلندونيسية المشتركة
ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن االت ـف ــاق ـي ــات
ومـ ــذكـ ــرات ت ـفــاهــم ف ــي م ـج ــال اإلعـ ـف ــاء من
تــأش ـيــرة ال ــدخ ــول لـحـمـلــة ج ـ ــوازات السفر
الدبلوماسية والخاصة ،والتعاون في مجال

بناء القدرات الدبلوماسية ،ومجالي التعليم
والـبـحــث العلمي ،بــاإلضــافــة إلــى التعاون
في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
وكانت مارسودي زارت والوفد المرافق
أمــس مقر غرفة تـجــارة وصناعة الكويت،
ودع ــت فــي تـصــريــح لـهــا إل ــى إن ـشــاء لجنة
تـ ـج ــاري ــة م ـش ـت ــرك ــة مـ ــع الـ ـك ــوي ــت ل ـت ـعــزيــز
العالقات بين البلدين.
وق ــال ــت إن ب ــاده ــا تـمـتـلــك ال ـع ــدي ــد من
الفرص االستثمارية والمقومات االقتصادية
الواعدة ،مضيفة أن "العالقات بين البلدين
تــرتـكــز ف ــي مـعـظـمـهــا عـلــى الـنـفــط وال ـغ ــاز،
وت ـغـ ـف ــل جـ ــوانـ ــب أخ ـ ـ ــرى مـ ـهـ ـم ــة ،الس ـي ـمــا
االستثمار في القطاع التكنولوجي".

الجارالله يطلع الوفد التونسي على دور الكويت األممي
افتتح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعمال الدورة
التدريبية الخاصة بالوفد الدبلوماسي التونسي الزائر
بــرئــاســة السفير الصحبي خلف الـلــه والـخــاصــة بتجربة
الكويت في مجلس األمن وذلك في مقر معهد سعود الناصر
الدبلوماسي.
وألـقــى الجارالله محاضرة أم ــام الــوفــد التونسي تحت
عنوان "التجربة الكويتية في عضوية مجلس األمن -2019
 ،"2020وذلك بمناسبة فوز الجمهورية التونسية الشقيقة
بالعضوية غير الدائمة في مجلس األمن للفترة 2021-2020
الى جانب إطالع الوفد التونسي الزائر على تجربة الكويت

التشريعات غير ّ
المفعلة كافية...

ً
مسبق من النيابة العامة وفقا لإلجراء ات واألحكام المنصوص
عليها في قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويتيح قانون هيئة االتـصــاالت كذلك للنائب العام أو لرئيس
دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أو حجب أي مواد أو
روابط أو مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية المعلومات لضرورة
ً
ً
التحقيق مؤقتا مدة أسبوعين ،ويجوز تجديدها مددا أخرى.

رد الفعل التشريعي...
منها ،ويعود ذلك إلى المتغيرات السريعة التي تطرأ على التقنيات
ً
التكنولوجية عالميا ،فما كــان ،على سبيل المثال ،طفرة في عالم
االتصاالت وهو تقنية البلوتوث أصبح اليوم غير ذي جدوى وغير
ً
ً
مستخدم محليا ،مما ترك في المنظومة التشريعية قانونا ال قيمة
ً
له فعليا.
وعلى المنوال ذاته ،قانون اإلعالم اإللكتروني ،الذي جاء كرد فعل
آخــر لمحاصرة المواقع اإلخبارية اإللكترونية ،ولــم تنجح وزارة
اإلعالم في تطبيقه ألسباب عديدة ،وترتب على ذلك وجود العشرات
من المواقع والحسابات اإلخبارية اإللكترونية غير المرخصة ،والتي
ال تملك «اإلعالم» القدرة على مالحقتها أو التعرف على أصحابها
ومواقع البث.
وم ــن الـمــؤكــد أن فـكــرة مــاحـقــة الـحـســابــات الــوهـمـيــة عـبــر إل ــزام
المستخدمين تسجيل بياناتهم غير منطقية ،وتعد األولى من نوعها
ً
ً
عالميا ،وستنتهي إلى تشريع قانوني غير قابل للتطبيق فنيا.

النيابة تقبل الجنسين...
ال يمكن نقلهم إل ــى الـمـحــاكــم مــا لــم يـقـضــوا  5س ـنــوات فــي العمل
بالنيابة العامة.
على صعيد متصل ،كشفت المصادر أنه سيتم تعيين عدد من
خريجي دورة معهد الكويت للدراسات القضائية ،ومن بينهم 22
فتاة ،في النيابة العامة ،على أن يتم توزيعهم على مختلف النيابات
الجزئية والتخصصية بعد اجتيازهم الدورة.
ً
وعــن الدفعة األخيرة التي تم قبولها مؤخرا في النيابة ،ذكرت
المصادر أن تعيينهم وإلحاقهم بدورة في معهد القضاء يتطلبان
إصدار قرارات من وزارة العدل خالل أسابيع.

قادة إيرانيون بمرمى «الفساد»...
المحكمة ،أمس ،اتهامه بتلقي  110ماليين دوالر كرشوة لتسهيل
ً
معامالت لبنك «سرمايه» ،مؤكدا أنه حصل على تلك األموال عبر
مشاريع تجارية ليس لها أي عالقة بإدارة المصرف التي ادعت
أنها دفعت الرشوة.

خالل عضويتها غير الدائمة في مجلس األمن وذلك في إطار
التعاون الثنائي بين كال البلدين الشقيقين.
ً
وهنأ بفوز تونس في عضوية مجلس األمن ،مؤكدا أن ذلك
يعكس المكانة اإلقليمية والدولية المتميزة التي تحظى بها
ً
تونس الشقيقة أمام المجتمع الدولي ،متمنيا كل التوفيق
والـنـجــاح للجمهورية التونسية فــي عضويتها القادمة
بمجلس األمن ،وفي تمثيل المجموعتين العربية واإلسالمية
خير تمثيل ،والمساهمة في تحقيق األمن والسلم الدوليين.
من جهة اخرى ،أكد السفير التونسي في الكويت احمد
بــن صغير اهـمـيــة زي ــارة الــوفــد الـتــونـســي لــاطــاع على

وأشار المصدر إلى أن متهمين من مصرف «سرمايه» وآخرين
من مصرف «حكمت» ادعوا خالل محاكمتهم أنهم كانوا يعملون
كوسطاء لعدد من كبار ضباط «الحرس» والقوات المسلحة أو
مقربين مـنـهــم ،وعـلــى ه ــذا األس ــاس أم ــرت المحكمة العسكرية
باعتقالهم بعد الحصول على وثائق تثبت تورطهم.
وأض ــاف أن أمــر االعتقال بحق الـقــادة الكبار جــاء بعدما قام
ً
المرشد األعلى علي خامنئي شخصيا بتأييد طلب المحكمة،
ً
موضحا أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي أخذ توقيع
المرشد لتنفيذ األمر بشكل مباشر.
وواجهت إجراءات رئيسي ،الذي يتهمه البعض بالسعي لخالفة
الـمــرشــد ،معارضة مــن ساسة فــي مقدمتهم رئيس الجمهورية
حسن روحاني.
إلى ذلك ،علمت «الجريدة» ،من مصدر في وزارة الدفاع اإليرانية،
أن طهران زودت «حزب الله» اللبناني و«الحشد الشعبي» العراقية
َ
وحركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتين بآالف الصواريخ
الدقيقة القصيرة والمتوسطة المدى والطائرات المسيرة من دون
ً
طيار (درون) ردا على سلسلة الضربات التي يعتقد أن إسرائيل
شنتها على مخازن الفصائل العراقية الموالية لها.
وشدد المصدر على أن التحرك اإليراني جاء بعدما اعتبر قادة
طهران أن الضربات التي اقتربت من حدود الجمهورية اإلسالمية
ً
تخطت خـطــا أحـمــر ضمن تفاهماتهم مــع روسـيــا بـشــأن ضبط
الصراع مع الدولة العبرية في المنطقة.
ً
وأوضــح أن عــددا من الصواريخ «أرض ـ ـ جو» و«أرض ـ ـ بحر»
ً
ً
حديثة جدا ،الفتا إلى أن الخطوة غير المسبوقة ،والتي كان من
المفترض أن تمتنع عنها طهران وفق التفاهمات الروسية ،تأتي
ً
ضمن تحضيرات لـ «مفاجئة كبيرة» ردا على تل أبيب والواليات
المتحدة.
وأشار إلى أن «حزب الله» استطاع تهريب عدد من الصواريخ
إلــى حركتي «ح ـمــاس» و«الـجـهــاد اإلس ــام ــي» ،األم ــر ال ــذي يهدد
باستهداف مناطق حساسة داخل إسرائيل يمكنها إحداث دمار
كبير مثل مخازن المواد الكيماوية أو الغاز أو محطات الوقود.
ولفت إلــى أن ال ــروس ب ــدأوا اتـصــاالت مكثفة خلف الكواليس
لوقف التحركات اإليــرانـيــة ،لكنهم لــم يستطيعوا لجم الغضب
اإليراني.
وفي وقت ساد هدوء حذر غداة اشتباك حدودي محدود بين
«ح ــزب ال ـلــه» ،اجتمع رئـيــس األرك ــان الجيش اإلســرائـيـلــي أفيف
كوخافي ،أمــس ،مع قائد قــوات «اليونيفيل» ستيفانو ديــل كول
ً
للمرة األول ــى منذ تسلمه مـهــام منصبه ،مـشــددا على أن قواته
«ستبقى فــي حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة ،و لــن تقبل
بـمـشــروع الـصــواريــخ الدقيقة الـتــابــع لـحــزب الـلــه على األراض ــي
اللبنانية».
ودعــا كوخافي لبنان و«اليونيفيل» للعمل على وقــف مشروع
الصواريخ الدقيقة وتطبيق قرار مجلس األمن رقم  1701بشكل دقيق،
ً
مؤكدا أن «الوضع القائم اليوم ال يمكن التسامح معه».
١٩

تجربة الكويت في مجلس االمن الدولي ألن بالده ستحل
مكان الكويت في المجلس كعضو عربي .وقال بن صغير
في تصريح لـ "كونا" ان بالده تحرص على االطــاع على
التجربة الكويتية وكيفية تعاطيها مع هذه العضوية.
واشــار الــى ان الوفد التونسي استمع الــى شــرح كاف
وواف مــن نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه حــول
الدور الذي تلعبه الكويت في مجلس االمن الدولي وكيفية
التعامل مع القضايا المطروحة على المجلس ،مشيدا بما
تقوم به الكويت من خالل بعثتها حول قضايا المنطقة
العربية واالسالمية.

«بريكست» إلى مرحلة حاسمة...
الطاولة إلجبار بروكسل على االستسالم في اللحظات األخيرة
والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا ،وقد
استدعى وزراءه الجتماع أمس ،مما أذكى تكهنات بأنه قد يدعو إلى
انتخابات إذا تصدى البرلمان للحكومة فيما يتعلق بخطة الخروج.
و فــي ا لـسـيــاق نفسه ،قــا لــت كبيرة المراسلين السياسيين في
ً
صحيفة «الغارديان» جيسيكا إلغوت« :هناك إشاعات قوية جدا
عن احتمال الدعوة هذا األسبوع النتخابات عامة في البالد قبل
بريكست».
ونـجـحــت استراتيجية جــونـســون ،ال ــذي انـقـلــب عـلــى التقاليد
ّ
السياسية وأثار االنقسامات بشكل أكبر منذ تسلمه السلطة من
ً
تيريزا ماي في يوليو ،في مواجهة معارضيه محليا والمناورة مع
بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطالعات الرأي ،لكنه يتمتع
بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان ،وهو هامش دفع كثيرين
لالفتراض أنه يرغب في أن يتم «بريكست» بأي طريقة ممكنة قبل
إجراء انتخابات عامة.
وأف ــاد مصدر فــي « 10داونينغ ستريت» ،بــأن «تصويت اليوم
المرتقب هو تعبير عن الثقة بموقف الحكومة التفاوضي لضمان
التوصل إلى اتفاق ،وسيتم التعامل معه على هذا النحو».
وسـيـكــون مــن الـصـعــب عـلــى ن ــواب مـثــل هــامــونــد ،والـمــؤيــديــن
لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي م ــن أح ـ ــزاب ال ـم ـعــارضــة ال ــذي ــن ي ــأخ ــذون في
الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم ،الــوقــوف في وجه
رئيس الوزراء .ويتوقع أن تتمثل خطوتهم األولى اليوم ،بمحاولة
انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن
يتم التصويت عليه.
وسيعتمد بعض «المحافظين» على الحصول على دعم «حزب
العمال» المعارض والنواب المؤيدين لالتحاد األوروبي من «الحزب
الوطني االسكتلندي» والليبراليين -الديمقراطيين.
وقــال زعيم «العمال» جيريمي كوربين ألنـصــاره خــارج مدينة
ً
ً
مانشستر« :علينا الوقوف صفا واحدا في وجه بريكست من دون
ً
ّ
اتفاق» ،مضيفا« :قد يشكل هذا األسبوع فرصتنا األخيرة».
وفي بروكسل ،يدرس كبار المسؤولين توفير صندوق طوارئ
لمواجهة الكوارث في االتحاد األوروبي يمكن ألي دولة من الدول
األعضاء استخدامه لدرء اآلثار االقتصادية المترتبة على خروج
بريطانيا من دون اتفاق.
جاء ذلك في إطار اقتراح رفع إلى المفوضية األوروبية إلصالح
صندوق التضامن األوروبي الذي أنشئ عام  2002لدعم الحكومات
الوطنية واإلقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.
(لندن ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

ةديرجلا
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محليات
مجلس الوزراء ناقش التقرير المالي للنصف الثاني من السنة
ثمن جهود «الجمارك» في تجنيب البالد مخاطر المخدرات المهربة
تـ ـ ـ ــدارس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
تـ ـق ــري ــر مـ ـك ــات ــب ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــف
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
 ،2019 / 2018و مـ ــا تضمنه
م ــن م ــاح ـظ ــات وم ـق ـتــرحــات
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـع ــال ـج ــة أوجـ ــه
الخلل والسلبيات القائمة في
األجهزة الحكومية المختلفة.
وأحـ ـي ــط م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
خـ ــال اج ـت ـمــاعــه األس ـبــوعــي
امس في قصر السيف برئاسة
سمو رئيس مجلس الــوزراء
ً
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك علما
بمغادرة صاحب السمو أمير
الـبــاد فــي زي ــارة خــاصــة إلى
الواليات المتحدة األميركية،

ً
ك ـم ــا أحـ ـي ــط ع ـل ـم ــا بـتـشـكـيــل
الـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ــرس ـ ـمـ ــي ال ـ ـمـ ــرافـ ــق
لصاحب السمو ،الــذي يضم
ً
كــا من نائب رئيس الحرس
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـش ـع ــل
األحمد ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ خالد الـجــراح ،ووزيــر
الـمــالـيــة د .نــايــف الـحـجــرف،
وكبار المسؤولين في الديوان
األمـيــري  ،ووزارة الخارجية
والجهات األخرى ووفد أمني
وإعالمي.
ثــم أح ــاط الـمـبــارك مجلس
ً
الــوزراء علما بنتائج الزيارة

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية
ف ــي ض ـ ــوء ال ـت ـق ــاري ــر ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـمـجـمــل
التطورات الراهنة في الساحة السياسية
على الصعيدين العربي والدولي ،وبهذا
الـ ـص ــدد أعـ ـ ــرب ع ــن إدان ـ ـتـ ــه واس ـت ـن ـك ــاره
الشديدين للهجوم اإلسرائيلي بالطائرات
ال ـم ـس ـيــرة ع ـلــى األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة في

التي قام بها للبالد الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي
والــوفــد الـمــرافــق لــه ،وفحوى

تكساس في الواليات المتحدة األميركية
وحادث الطعن في مدينة ليون الفرنسية
ً
أخيرا واللذين أسفرا عن سقوط عدد من
ً
الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ،مـعــربــا عــن استنكار
ال ـكــويــت ل ـهــذه األعـ ـم ــال ال ـعــدوان ـيــة الـتــي
تستهدف أرواح اآلمنين.

المحادثات التي أجــراهــا مع
صــاحــب الـسـمــو األم ـيــر التي
تـنــاولــت الـعــاقــات المتميزة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
ال ـ ـش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ال ـم ـيــاديــن وأوجـ ـ ــه تنميتها
وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــرهـ ـ ــا ،إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
اس ـت ـع ــراض آخـ ــر ال ـت ـط ــورات
التي تشهدها المنطقة على
الصعد العربية واإلسالمية
وال ــدولـ ـي ــة ،وذل ـ ــك ف ــي نـطــاق
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ع ـل ــى
الـ ـتـ ـش ــاور الـ ــدائـ ــم وال ـت ـع ــاون
المشترك بين قيادتي البلدين
الـشـقـيـقـيــن ف ــي ك ــل م ــا يـخــدم
القضايا العربية والمسائل

ارتفاع نسب إنجاز «التركي» وتراجع «الصيني» بالمطالع
معدالت التأخير المست  ...%13وإنجاز «من باع بيته» تجاوز %41
●

يوسف العبدالله

أشار تقرير المؤسسة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـش ـه ــري
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـ ــن ن ـســب
التأخير في عقودها الجديدة
ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة فــي
م ــدي ـن ــة ال ـم ـط ــاع ال ـس ـك ـن ـيــة ال
سيما في الضواحي  N1وN2
و N3و N4وال ـتــي تـضــم 9769
قسيمة ،حيث تجاوز التأخير
 13في المئة من نسب االعمال .
وكشفت "السكنية" أمس في
تقريرها الشهري عن اغسطس
ال ـمــاضــي ،أن ال ـم ـقــاول المنفذ
للبنى التحتية لـ  4999قسيمة
في الضاحيتين  N1و ،N4بلغت
النسبة الواقعية به  41.17في
المئة مقابل  55.23فــي المئة
النسبة التعاقدية المفترضة أي
انه متأخر بنسبة  14.06بعد ان

ً
ً
كان متعثرا أيضا في يوليو
ً
أيضا بنسبة تأخير  14.88في
المئة ،بينما اقتصرت نسب
اإلنجاز في الضاحيتين N2
و N3لتنفيذ البنى التحتية
لـ  4770قسيمة ،على  44.89في

إنجاز متقدم بـ «المساكن الميسرة»
تعمل "السكنية" على إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة  40شقة للسكن
العمودي بمدينة صباح األحمد السكنية لتنفيذ  720شقة ،والتي
بلغت نسب إنجاز تنفيذها الفعلي  13.27في المئة مقابل نسبة
تعاقدية  5.50في المئة.
وكشف التقرير ارتفاع نسب انشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية
والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن
المنخفضة التكاليف أو ما تسمى "المساكن الميسرة" التي تقع في
منطقة "النعايم" ،لتنفيذ  9800وحدة سكنية كمشروع بديل لمنطقتي
الصليبية وتيماء ،لتبلغ نسبة إنجاز المشروع الفعلية  16.63في المئة،
مقابل نسبة تعاقدية بلغت  7.01في المئة.

«عاصمة البلدي» توافق على
مشروع حديقة الشهيد 3
●

محمد الجاسم

وافقت لجنة العاصمة في
المجلس البلدي على ملف
تـصـمـيــم وإنـ ـش ــاء وت ـطــويــر
مـ ـ ـش ـ ــروع ح ــديـ ـق ــة ال ـش ـه ـيــد
(المرحلة الثالثة) ،كما وافقت
على تخصيص مبنى مواقف
س ـ ـيـ ــارات مـ ـتـ ـع ــددة األدوار
خ ـ ـلـ ــف ا ل ـ ـق ـ ـسـ ــا ئـ ــم  49و50
بقطعة  6في منطقة شرق.
وأعـ ـ ـ ـ ــادت ال ـل ـج ـن ــة خ ــال
اجتماعها برئاسة العضو
حسن كمال الطلب المقدم من
معهد الــدراســات المصرفية
ب ـ ـشـ ــأن ت ــأجـ ـي ــر أجـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
الـ ـمـ ـبـ ـن ــى الـ ـمـ ـخـ ـص ــص ل ـهــم
والـ ـم ــزم ــع إق ــام ـت ــه بـمـنـطـقــة
قبلة ،إلى الجهاز التنفيذي،
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ب ـش ــأن

المئة ،مقابل  58.01فــي المئة
ن ـس ـبــة ت ـع ــاق ــدي ــة ،اي بـتــأخـيــر
 13.12في المئة ،كما انه متأخر
ً
في يوليو أيضا بنسبة 11.46
في المئة.
وذكر التقرير الذي حصلت

ه ـ ــدم ال ـم ـب ــان ــي فـ ــي أس ـ ــواق
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ـ ـيـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ــى
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـش ــأن
ط ــرح الــدولــة أراض سكنية
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وت ـ ـجـ ــاريـ ــة
ومـ ـخ ــازن لـلـبـيــع ال ـم ـبــاشــر،
فـضــا عــن االق ـت ــراح الـمـقــدم
بشأن عمل مطبات صناعية
في شارع الفردوس بمنطقة
ال ـخــالــديــة قـطـعــة  3بــالـقــرب
م ــن ب ــواب ــة جــام ـعــة الـكــويــت
واسـ ـتـ ـح ــداث مـنـطـقــة عـبــور
مشاة.
وحفظت لجنة العاصمة
مـبــادرة  ١٩٦٠/١١التطوعية
لـحـمــايــة ال ـت ــراث الـمـعـمــاري
في الكويت.

"الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى نـسـخــة مـنــه،
أن مـ ـش ــروع م ــدي ـن ــة ال ـم ـطــاع
ال ـس ـك ـن ـي ــة فـ ــي عـ ـق ــده ــا األول
المعني بأعمال الطرق الرئيسة
وشبكات خدمات البنية تحت
تـنـفـيــذ ال ـت ـحــالــف اإلي ـط ــال ــي -
التركي ،شهد ارتفاعا في نسب
اإلنجاز الفعلية الى  79.55في
الـمـئــة ع ــن الـنـسـبــة الـتـعــاقــديــة
 78.85في المئة.
وعن العقد الثاني المتعثر،
لوحظ استمرار تأخر المقاول
ال ـص ـي ـن ــي ال ـم ـت ـع ـه ــد لـتـنـفـيــذ
العقد الثاني بمدينة المطالع
ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـل ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـ
ـواح
 18519قـسـيـمــة ف ــي  8ض ـ ٍ
بنسبة تأخير بلغت  44.8في
المئة بعد بلوغ نسبة االنجاز
الفعلية ا ل ــى  44.85فــي المئة
مقابل النسبة التعاقدية 89.65
في المئة.

م ــوض ــع االه ـت ـم ــام الـمـشـتــرك
والمساعي المبذولة لتعزيز
األمن والسالم في المنطقة.

مكافأة مالية
ك ـمــا قـ ــرر مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى تـخـصـيــص
م ـ ـكـ ــافـ ــأة م ــالـ ـي ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
م ــن مـفـتـشــي اإلدارة الـعــامــة
لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ال ـ ــذي ـ ــن شـ ــاركـ ــوا
ف ــي ض ـبــط ك ـم ـيــة ك ـب ـيــرة من
ال ـ ـح ـ ـبـ ــوب الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرة تـ ـق ــدر
كميتها بعشرة ماليين حبة
ً
ف ــي يــولـيــو ال ـمــاضــي تـقــديــرا
لـمــا قــامــوا بــه مــن جـهــود في

«الشؤون» :أسبوع لتحديث بيانات
 2840من مستحقي المساعدات
●

وعن مدينة جنوب عبدالله
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ل ـف ــت ال ـت ـق ــري ــر ال ــى
أن ن ـس ــب إنـ ـج ــاز ت ـن ـف ـيــذهــا ل ـ
 3260قسيمة ،شهدت ارتفاعا
واضحا ،وبلغت نسبة االنجاز
ا ل ـف ـع ـل ـي ــة  55.70ف ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
مقابل  55.66في المئة كنسبة
تـعــاقــديــة ،والـمـتــوقــع االنـتـهــاء
ً
منه تعاقديا في أبريل من العام
المقبل.
وعــن بيوت "مــن بــاع بيته"،
أشـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى أن نـســب
إن ـج ــاز تـنـفـيــذ  509ب ـيــوت في
شــرق تيماء المخصصة لفئة
"من باع بيته" شهدت ارتفاعا
ملحوظا بنسبة فعلية 41.20
في المئة مقابل  31.14في المئة
كنسبة تـعــاقــديــة ،على أن يتم
ً
االنتهاء من المشروع تعاقديا
في ديسمبر .2020

ضبط هذه الكمية من الحبوب
المخدرة  ،وقد أعرب المجلس
عــن تـقــديــره وثـقـتــه فــي قــدرة
العاملين فــي اإلدارة العامة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك ع ـ ـلـ ــى م ــواصـ ـل ــة
جهودهم المشكورة لتجنب
البالد شر هذه اآلفة المدمرة
والمحافظة على أمن البالد،
ً
س ــائ ــا ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن
يحفظ الكويت وشعبها من
كل مكروه.

جورج عاطف

كـشــف وك ـيــل وزارة ال ـشــؤون
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ش ـ ـع ـ ـيـ ــب ،أن "إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ــدد
الحاالت المستحقة للمساعدات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـحــدث
بياناتها بلغ  2840حالة" ،الفتا
إل ــى أن ــه "ت ــم مـنــح ه ــذه الـحــاالت
مـ ـهـ ـل ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــدة اسـ ـب ــوع
لتحديث بياناتهم".
وق ــال شعيب فــي تصريح إن
ً
"الوزارة لم تدخر جهدا لمحاولة
استمرار المساعدات االجتماعية
ل ـل ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة مـ ـم ــن لــم
يستجيبوا لتحديث بياناتهم،
إذ بلغ عــددهــم حتى  10يوليو
الـمــاضــي نـحــو  6579حــالــة ،في
حين تم استكمال بيانات 1639
ح ــال ــة ،وج ــار ص ــرف الـمـســاعــدة
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـهــم وفـ ــق ال ـ ــدورة
المستندية ،وتبقى منهم 4940
حالة خالل شهر يوليو".

وأضاف انه "بتوجيهات وزير
ال ـشــؤون االجتماعية تــم صرف
المساعدات االجتماعية لهم لمدة
شهرين ،وتمديد مهلة تحديث
البيانات لنهاية أغسطس ،كما
تــم التنويه بالتصريح السابق
ال ـص ــادر ف ــي يــولـيــو  2019على
جميع متلقي المساعدة بضرورة
تـ ـح ــدي ــث الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات" ،م ـش ـي ــرا
إلـ ــى أن "ال ـج ـه ــود الـحـثـيـثــة من
موظفي إدارة الــرعــايــة األســريــة
الموزعين على  28وحدة بجميع
مـنــاطــق الـكــويــت بــالـتــواصــل مع
متلقي الـمـســاعــدة االجتماعية،
ساهمت في انخفاض عدد من لم
يستجيبوا لتحديث بياناتهم الى
 2840حالة في شهر سبتمبر".
ودع ــا الـشـعـيــب "ال ـف ـئــات غير
المحدثين لبياناتهم الى مراجعة
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــم خ ــال
أسـ ـب ــوع الس ـت ـك ـمــال بـيــانــاتـهــم،
لتفادي وقــف صــرف المساعدة
االجتماعية".

«المحاسبة» :مواكبة المستجدات وتطوير األداء
عقد حلقة نقاشية عن «التأهيل المهني» بالتعاون مع جنوب إفريقيا
عقد ديــوان المحاسبة بالتعاون مع
مكتب المدقق العام في جنوب إفريقيا
حلقة نقاشية أمس حول تنفيذ المعايير
ال ــدول ـي ــة وال ـتــأه ـيــل الـمـهـنــي لــأجـهــزة
العليا للرقابة وتستمر أربعة أيام.
وتأتي الحلقة تنفيذا للمرحلة األولى
من خطة عمل اتفاقية التعاون المبرمة
بين الـجـهــازيــن الرقابيين فــي الكويت
وجـ ـن ــوب افــري ـق ـيــا ول ـت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
وا ل ـم ـه ــارات بينهما فــي سبتمبر عــام
.2018
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الجهات
الملحقة والشركات في ديوان المحاسبة
يوسف المزروعي ،في كلمته االفتتاحية
للحلقة النقاشية" ،أهمية التعاون بين
األجهزة الزميلة وما تقدمه من أنشطة
وفعاليات إذ تلمس احتياجات أجهزتنا
الرقابية وتنمية قدرة العاملين على كل
المستويات".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزروع ـ ـ ــي إن األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة

الرقابية مطالبة بالتكيف مع الظروف
والمستجدات ومواكبتها كــي تحافظ
ع ـل ــى م ـكــان ـت ـهــا وت ـق ــدم ـه ــا وم ــواص ـل ــة
أداء مهامها بـكـفــاء ة خـصــوصــا وســط
العديد من المتغيرات والتحديات على
كــل المستويات التي تستدعي تعاون
األجهزة الرقابية.

أدوات مبتكرة
ولفت إلى ضرورة خلق أدوات مبتكرة
لتطوير وتنمية آفاق الشراكة والتعاون
بـيــن أجـهــزتـنــا الــرقــابـيــة ووض ــع خطط
وبرامج تتوافق مع المستجدات وتواكب
األحداث سعيا للحفاظ على التميز في
األداء الـمـهـنــي وإس ـهــامــا فــي مــواصـلــة
تنمية وتطوير القدرات المؤسسية.
وأشار المزروعي إلى أن المجتمعات
ككل تسعى لتطوير أعمالها الرقابية
عبر تنفيذ المعايير الدولية والتأهيل

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب
ونظم المعلومات في وزارة الكهرباء والـمــاء أحمد
الرشيدي ،أن ال ــوزارة تعتزم تطبيق نظام التراسل
اإللـكـتــرونــي فــي مرحلته األول ــى بين مكتب الــوزيــر
ومكتب وكيل ال ــوزارة ومكاتب الوكالء المساعدين،
ً
سعيا من الوزارة إلى تحقيق أولى مبادرات خريطة
ً
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي م ـجــال األعـ ـم ــال وف ـق ــا للخطة
االستراتيجية الموضوعة لتحسين اإلجراءات وتطوير
بيئة العمل ،وسرعة اإلنجاز.
وق ــال الــرشـيــدي ،فــي تصريح صحافي أم ــس ،إن
ً
نظام التراسل اإللكتروني سيتم تفعيله أوال بين وكالء
ً
ال ــوزارة ،ثم سيتم التوسع تدريجيا ليشمل مديري
اإلدارات والمراقبين ورؤس ــاء األقـســام والموظفين،
ً
مبينا أن الوزارة اتخذت أعلى معايير الحماية األمنية

●

استقبل وزير العدل وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة
المستشار د .فهد العفاسي
ً
وفدا رفيع المستوى من
النيابة العامة المصرية
برئاسة النائب العام
المستشار نبيل صادق
وعضوية كل من النائب
العام المساعد المستشار
مصطفى سليمان والمحامي
العام األول المستشار كامل
سمير وأسامة أحمد مدير
مكتب النائب العام المصري.
وحضر المقابلة النائب
العام المستشار ضرار
العسعوسي والمستشار
المحامي العامي محمد
الدعيج ،وقد استعرض
العفاسي وصادق أوجه
التعاون بين البلدين
في المجاالت القضائية
والقانونية .كما قام العفاسي
بتكريم صادق والوفد
المرافق له.

الخضر استقبل الملحق
العسكري السعودي

استقبل رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر بمكتبه ،أمس،
الملحق العسكري للمملكة
العربية السعودية الشقيقة
لدى البالد العقيد الركن
مصلح العتيبي ،بمناسبة
تسلم مهام عمله.
ورحب الخضر بالعتيبي،
وتمنى له التوفيق والنجاح
في مهام منصبه الجديد،
بما يعزز ويطور سبل
التعاون العسكري المشترك
بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مدير شؤون
الملحقين والبعثات
العسكرية العميد الركن
مساعد خزام الحمدان.

«األوقاف» تكرم بعثة
ً
الحج غدا
برعاية وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير
الدولة لشؤون البلدية ،فهد
الشعلة ،يقيم مكتب شؤون
ً
الحج والعمرة غدا ،حفال
تكريميا ألعضاء بعثة الحج
الكويتية لموسم حج هذا
العام ،في الثامنة مساء على
مسرح األئمة التابع لقطاع
المساجد في منطقة الرقعي.

«الدراسات اإلسالمية»
تطلع على «مكتبة الصباحية»
المزروعي اثناء الحلقة النقاشية
المهني لــأ جـهــزة العليا لـلــر قــا بــة مما
يساهم في أداء األجهزة الرقابية دورها
المنشود بكفاءة وفاعلية.
وأشاد بما بذلته لجنة (اإلنتوساي)
المعنية ببناء القدرات من جهود وكل
من ساهم في إنجاح االجتماع السنوي

لـلـجـنــة الـ ــذي ع ـقــد ف ــي طــوك ـيــو يــولـيــو
الماضي ما من شأنه أن ينعكس إيجابا
على هــذه الحلقة النقاشية ومــا سيتم
ال ـتــوصــل إل ـي ــه م ــن ن ـتــائــج وتــوص ـيــات
تهدف إلى تطوير االعمال الرقابية في
جهازينا الصديقين.

ً
«الكهرباء» تقر التراسل اإللكتروني قريبا «األشغال» :تحصيل  5ماليين دينار من شركات
المعلوماتية لضمان أمن منظومة التراسل.
وأشار إلى أن خريطة الطريق نحو التحول الرقمي
للوزارة تعمل على  3محاور ،أبرزها المحور المتعلق
ً
بالعملية التشغيلية واإلدارية بالوزارة ،الفتا إلى أن
الوزارة تستهدف تنفيذ هذا التحول خالل الفترة من
 3إلى  5سنوات المقبلة.
من جهة أخرى ،أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء
ً
المهندس محمد بوشهري تعميما يطلب فيه من
موظفي الـ ــوزارة استخدام التقنيات الحديثة فيما
بينهم لتسيير أمور العمل المكلفين إنجازها من خالل
ً
األنظمة المساعدة وخصوصا Microsoft teams
في أعمال اللجان وفرق العمل لتبادل جميع الوثائق
المتعلقة باألعمال المكلفين بمتابعتها وإنجازها مما
يعد خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي.

العفاسي يستقبل النائب
العام المصري

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

استنكار االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان
ً
ً
الجنوب أخيرا  ،مؤكدا وقوف الكويت إلى
جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في
كافة اإلجــراء ات التي تتخذها للدفاع عن
أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على
أمنها واستقرارها.
وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادث
إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي مــدي ـنــة م ـيــانــد بــواليــة

سلة أخبار

سيد القصاص

قالت مصادر بــوزراة األشغال
إن ال ـ ـ ـ ــوزارة ح ـ ــددت خـ ــال ال ـعــام
الـمــالــي ال ـحــالــي نـحــو  5ماليين
ديـنــار لتحصيلها مــن الشركات
أخـلــت ب ـشــروط التعاقد فــي عدد
من المشاريع التي تنفذها ،مبينة
أن التحصيل سيكون عن طريق
مصادرة التأمينات المقدرة لتلك
الشركات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة
حصلت  7.559ماليين دينار من
ه ــذا الـبـنــد خ ــال الـسـنــة المالية

 ،2018الفتة إلى حرص "األشغال"
ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ت ـ ـلـ ــك األم ـ ـ ـ ـ ــوال
واستيفائها خالل السنة المالية
المقدرة من دون تأخير.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،ب ــدأ قطاع
هندسة الصيانة في وزارة األشغال
أعمال إصــاح الطرق المتضررة
وفـ ـ ــرش األسـ ـفـ ـل ــت فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
المناطق السكنية منها "الــواحــة
قطعة  ،2والرقة قطعة  ،7والقرين
قطعة  ،1والسالم قطعة ."3
من جانب آخــر ،أعلنت الهيئة
العامة للطرق والنقل البري بدء
أعمال فرش األسفلت مساء أمس

األول على مشروع تصميم وإنشاء
وصيانة للطريق المستحدث من
طريق سعد العبدالله إلى "بوابة
بـحـيــث" ،حيث فــرشــت  1947طن
أسفلت ،مبينة أنـهــا فــرشــت 726
طنا منها عبارة عن أسفلت "type
 "lllو 1221طن أسفلت "."type l
وأشـ ـ ـ ــارت ،وف ــق ت ـقــريــرهــا عن
األعمال التي تنفذ على الطرقات
إلــى أن المشروع يهدف إلــى رفع
السعة اللوجستية للطريق لتخدم
نـقــل الـبـضــائــع وال ــرك ــاب إقليميا
بسهولة من ميناء مبارك الكبير
حتى منفذ العبدلي.

«قامت مراقبة الشؤون
التعليمية بإدارة
الدراسات اإلسالمية
لمحافظتي األحمدي
ومبارك الكبير ممثلة
برئيس قسم المناهج
والدكتوراه معاذ
السنين ،ورئيسة
قسم االختبارات
سهام العتيبي بزيارة
لمكتبة الصباحية
العامة التابعة إلدارة
المخطوطات والمكتبات
اإلسالمية.
تخلل الزيارة االطالع
على القاعات التدريبية
في المبنى وبعض
المرافق التابعة
للمكتبة ،كما تم بحث
مجاالت التعاون بين
اإلدارتين في مجال
الدورات التدريبية
وتقديم الدعم الالزم
لالختبارات التي
تقيمها إدارة الدراسات
بين الحين واآلخر.

برلمانيات 4
الفاضل 36 :دعوى رفعها موظفو النفط ضد شركاتهم
ةديرجلا

•
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«ال الئحة خاصة لتنظيم التظلمات على قرارات الترقية بالصناعات البترولية»
فهد التركي

جميع
القضايا
تتعلق بنتائج
الترقيات
في الشركات
النفطية

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء
وال ـمــاء خــالــد الـفــاضــل وج ــود 36
دع ـ ــوى رف ـع ـهــا مــوظ ـفــو ال ـق ـطــاع
النفطي ضــد الـشــركــات النفطية،
خالل الفترة الماضية.
وقـ ــال ال ـف ــاض ــل ،ف ــي رده على
سـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط،
إن جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ت ـت ـع ـلــق
بـنـتــائــج الـتــرقـيــات فــي الـشــركــات
ً
النفطية ،مرفقا نسخة من الهيكل
التنظيمي المعتمد حاليا والذي
ت ــم م ــن خ ــال ــه م ــراع ــاة الـمــرحـلــة
ال ـ ــراه ـ ـن ـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للصناعات البترولية التكاملية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال يـ ــوجـ ــد ه ـي ـكــل
تنظيمي معتمد بالشركة للمرحلة
المستقبلية ،إنما فقط تصورات
عامة ،حيث إن احتياجات الشركة
المستقبلية ستتضح تدريجيا
ب ـش ـك ــل م ـل ـم ــوس اث ـ ـنـ ــاء م ــراح ــل
التشغيل االولية لمنشآت الشركة
والمزمع ان تكون بداياتها خالل

السنة المالية القادمة ،2021/2020
وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـتــم م ـعــال ـجــة تلك
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ب ـش ـك ــل ت ـفــاع ـلــي
وســريــع فــي حينها ،لالستجابة
للمتغيرات الـتــي مــن الممكن أن
ت ـطــرأ عـلــى بـيـئــة ال ـع ـمــل ،نتيجة
ظروف وعوامل غير متوقعة ،وهو
األمر الذي قد يترتب عليه مراجعة
الهياكل التنظيمية بشكل مستمر
للوقوف على التعديالت المطلوبة
في المستقبل».
وع ـ ـ ـ ــن آل ـ ـي ـ ــة تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـج ــان
الترقيات والمستويات الوظيفية
ألعـ ـض ــاء الـ ـلـ ـج ــان ف ــي م ـقــابــات
الـتــرقـيــة لـمـسـتــوى رئ ـيــس فــريــق
وم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ،والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـق ــان ــون ــي
للتشكيل ،أوضح الفاضل« :تستند
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
البترولية المتكاملة عند تشكيل
لـجــان الـتــرقـيــات س ــواء لمستوى
مدير او رئيس فــريــق ،إلــى البند
رقم (/4سابعا) االجراءات المتبعة

ل ـل ـت ــرق ـي ــة مـ ــن ن ـ ـظـ ــام ال ـت ــرق ـي ــات
ال ـم ــوح ــد ع ـلــى م ـس ـتــوى الـقـطــاع
النفطي لشغل الوظائف بالدرجات
( 17فــأع ـلــى) ،والـ ــذي يـنــص على
ان ـ ــه ي ـش ـكــل ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
او ال ـع ـض ــو ال ـم ـن ـت ــدب ال ـم ـع ـنــي
بالمؤسسة لجنة للمفاضلة من
ثالثة اعضاء على االقل وال تزيد
على خمسة بمستوى ال يقل عن
مدير».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :تـ ـسـ ـتـ ـن ــد الـ ـش ــرك ــة
الكويتية للصناعات البترولية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة عـ ـ ـن ـ ــد اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء
ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـم ـقــاب ـلــة ال ـتــرق ـيــة،
س ــواء لمستوى مــديــر او رئيس
ف ــري ــق ،إل ــى بـنــد رق ــم (/5ســاب ـعــا)
االج ـ ــراء ات المتبعة للترقية من
نـ ـظ ــام ال ـت ــرق ـي ــات ال ـم ــوح ــد عـلــى
مـسـتــوى الـقـطــاع النفطي لشغل
الوظائف بالدرجات ( 17فأعلى)،
والذي ينص على أنه «تقوم لجنة
المفاضلة بمقابلة المرشح .»...

عدد القضايا المرفوعة من العاملين والصادر فيها أحكام بالشركات النفطية
فيما يتعلق بنتائج الترقيات
الشركة
عدد القضايا المرفوعة
عدد القضايا الصادر فيها أحكام
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6
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KNPC
5
1

PIC
6
6
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0
0
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1
1
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2
1

KPI
1
0
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الدمخي يحذر من سحب الجنسية كعقوبة
«أمر مرفوض ويساءل عنه رئيس مجلس الوزراء مباشرة»
ح ــذر ال ـنــائــب د .عـ ــادل الــدم ـخــي م ــن سحب
الجناسي كعقوبة ،مؤكدا ان هذا االمر يساء ل
عنه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
وقــال الدمخي :أرفــض أي استخدام لسحب
الـجـنـسـيــة كـعـقــوبــة ،فـهــو خ ــروج عــن الـقــانــون
وت ـجــاوز على الــدسـتــور وي ـســاء ل عنه رئيس
مجلس الوزراء مباشرة.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .ع ــادل
الدمخي سؤاال الى وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي حول ما اثير في مواقع

الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن عــدم قـبــول الطالبة
(نوره العتيبي) في كلية الطب بمملكة البحرين.
وق ـ ــال :يــرجــى اف ــادت ــي بــأس ـبــاب ع ــدم قـبــول
الطالبة ( نــوره العتيبي) بما انها مستوفية
ش ــروط ال ـق ـبــول؟ وم ــا آل ـيــة ال ـق ـبــول بالبعثات
الـخــارجـيــة وخـصــوصــا الــى مملكة البحرين؟
وهــل تم طلب مقاعد إضافية لكلية الطب في
مملكة البحرين؟
وطلب تزويده بكشف المقبولين بكلية الطب
في مملكة البحرين لعام .2019
عادل الدمخي
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0
0

خالد الفاضل

وقال إن الترقيات في مستوى
رئيس فريق ومدير منذ تأسيس
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ت ـمــت
بشفافية.
وعن سبب التأخير في تسكين
شاغر «مدير التخطيط الشامل»،
أك ـث ــر م ــن س ـن ــة ونـ ـص ــف ،وم ــدى
تأثير ذلك على انجاز المشاريع
المناطة بالشركة ،ذكر الفاضل أنه
تمت ترقية من كان يشغل وظيفة
م ـج ـم ــوع ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـش ــام ــل
بــالـشــركــة الـكــويـتـيــة للصناعات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة الـ ــى
وظيفة نائب الرئيس التنفيذي
للبتروكيماويات والغاز المسال

ب ــال ـش ــرك ــة ،اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن ت ــاري ــخ
 ،2018/2/11وهو بطبيعة الحال
تاريخ خلو منصب مدير مجموعة
التخطيط الـشــامــل ،ولـتـفــادي أي
آثــار سلبية جــراء هــذا األمــر ،فقد
تم نقل تبعية هذه المجموعة من
مــديــريــة الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي الــى
مديرية البتروكيماويات والغاز
المسال برئاسة مدير المجموعة
السابق.
وأضــاف« :وتجدر االشــارة الى
انـ ــه ق ــد ت ــم م ــؤخ ــرا االن ـت ـه ــاء من
مقابلة المرشحين المستوفين
لسد هــذه الوظيفة الـشــاغــرة من
داخل الشركة الكويتية للصناعات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة وفـ ــق ما
ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع نـ ـظ ــام ال ـت ــرق ـي ــات
ال ـم ــوح ــد ع ـلــى م ـس ـتــوى الـقـطــاع
النفطي لشغل الوظائف بالدرجات
( 17فأعلى) ،وقد تم ترقية أحدهم
في تاريخ  2019/7/11لشغل هذا
المنصب».
و ع ـ ـم ـ ــا إذا ك ـ ــا ن ـ ــت ا لـ ـش ــر ك ــة
طـلـبــت أي اس ـت ـث ـنــاء م ــن ش ــروط
الـتــرقـيــة لـمـسـتــوى رئ ـيــس فــريــق
وم ــدي ــر ،أج ــاب بــال ـقــول« :تـقــدمــت
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
البترولية المتكاملة منذ تاريخ
ت ــأس ـي ـس ـه ــا ب ـط ـل ــب واحـ ـ ـ ــد فـقــط
ل ـمــؤس ـســة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة،
ب ـتــاريــخ  ،2019/1/23السـتـثـنــاء

العاملين بمستوى رئيس فريق
فــي مجموعة التخطيط الشامل
بالشركة ،ليتسنى ترشيحهم لسد
شاغر مدير المجموعة حيث كانوا
يستوفون جميع شروط الترشيح
للمنصب ،فيما عدا شرطا واحدا
فقط ،اال انه نظر لتأخير وصول
ال ــرد على هــذا الطلب ،تـقـ ّـرر عدم
ال ـم ـضــي ف ــي اي اس ـت ـث ـنــاء بـهــذا
الشأن ،خاصة أن هؤالء العاملين
قـ ــد اس ـ ـتـ ــوفـ ــوا ج ـم ـي ــع الـ ـش ــروط
المطلوبة للترشح لهذا المنصب
وفـ ــق ن ـظ ــام ال ـت ــرق ـي ــات ال ـمــوحــد
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
لشغل الــوظــائــف بــالــدرجــات (17
ً
فــأعـلــى) ،وذل ــك اعـتـبــارا مــن شهر
يونيو  .2019وبناء عليه أجريت
الـمـفــاضـلــة وت ــم اخ ـت ـيــار أحــدهــم
بتاريخ .»2019/7/11
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة
تتبع إج ــراءات ابــاغ المتقدمين
ل ـم ـقــاب ـلــة ال ـت ــرق ـي ــة ف ــي مـسـتــوى
مــديــر أو رئ ـيــس فــريــق عـلــى بند
رقم (/9سابعا) االجراءات المتبعة
ل ـل ـت ــرق ـي ــة مـ ــن ن ـ ـظـ ــام ال ـت ــرق ـي ــات
ال ـم ــوح ــد ع ـلــى م ـس ـتــوى الـقـطــاع
النفطي لشغل الوظائف بالدرجات
( 17فأعلى) والذي ينص على أنه
عند اختيار المرشح الذي خلصت
إل ـيــه الـمـفــاضـلــة لـشـغــل الوظيفة

الـشــاغــرة يـصــدر ق ــرار بالمسمى
الــوظـيـفــي وال ــدرج ــة ال ـتــي سيتم
الترقية إليها.
ولفت إلى أن الشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة
ال تــدخــر جـهــدا نـحــو الـعـمــل بكل
مـ ــا ي ـ ــرد مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية مــن أنظمة وسياسات
بمختلف المجاالت ،حيث تسعى
الشركة وبكل شفافية للتنسيق
مع المؤسسة بهذا الشأن لضمان
الـتـطـبـيــق االم ـث ــل والـ ـع ــادل لتلك
السياسات واالنظمة ،وبما يحقق
األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة
للقطاع النفطي لشغل الوظائف
بـ ــالـ ــدرجـ ــات ( 17ف ــأعـ ـل ــى) دون
استثناء ،لضمان صحة النتائج
الـمـتـعـلـقــة بــال ـتــرق ـيــات بــالـشــركــة
الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة.
وقال الفاضل« :ال يوجد الئحة
خ ــاص ــة ت ـن ـظــم ال ـت ـظ ـل ـم ــات عـلــى
قرارات لجان مقابالت الترقية ،إال
ان الــائـحــة االداريـ ــة واالجـ ــراءات
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ب ــال ـش ــرك ــة تـضـمـنــت
فـ ـص ــا كـ ــامـ ــا ي ـع ـن ــى ب ـع ــاق ــات
العاملين ومنها اج ــراءات تقديم
التظلمات والشكاوى بشكل عام
على القرارات اإلدارية ،وكذلك آلية
التعامل معها بكل شفافية وعدالة
وإنصاف».

الدقباسي يسأل الحجرف عن «التقاعد اإلجباري»
وجه النائب علي الدقباسي سؤاال الى وزير
الـمــالـيــة د .نــايــف ال ـح ـجــرف عــن صـحــة احــالــة
موظفين للتقاعد االجباري.
وقـ ـ ــال ان ـت ـش ــر فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات االخـ ـب ــاري ــة
ومواقع التواصل االجتماعي خبر احالة بعض
الموظفين في الجهات الحكومية الى التقاعد
االجباري وذلك بناء على القانون رقم ( )10لسنة
 2019بتعديل بعض احكام قانون التأمينات
االجتماعية الصادر باالمر االميري بالقانون
رق ــم ( )61لـسـنــة  1976وال ـق ــان ــون رق ــم ()110
لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية للخاضعين
لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات
وم ـكــافــآت الـتـقــاعــد لـلـعـسـكــريـيــن عـنــد انـتـهــاء
االشتراك.

وط ـلــب اف ــادت ــه ب ـمــدى صـحــة الـخـبــر الـ ــوارد
اعاله ،وكشف بأسماء من احيلوا الى التقاعد
االجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري وم ـ ـقـ ــر ع ـم ـل ـه ــم ومـ ـ ـ ــدة خــدم ـت ـهــم
ومــوالـيــدهــم ومسمياتهم الوظيفية واسـبــاب
اح ــال ـت ـه ــم الـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،وكـ ـش ــف تـفـصـيـلــي
بــالـخـصــومــات ال ـتــي وق ـعــت عـلــى الـمــذكــوريــن
اعاله خالل تلك الفترة اذا وجدت ،وما االساس
القانوني لتوقيع هذه الخصومات؟ وفي حال
احــالــت الـجـهــات الـحـكــومـيــة بـعــض موظفيها
ال ــى الـتـقــاعــد وفـقــا لـلـمــادة ( )76مــن الـمــرســوم
الصادر في  4ابريل  1979في شأن نظام الخدمة
المدنية ،فهل توقع عليهم الخصومات الواردة
في القانون المشار اليه اعاله؟

«المركزي» :لسنا معنيين بمتابعة
توزيعات أرباح الشركات
أكد محافظ بنك الكويت المركزي د .يوسف الهاشل
ً
ان «المركزي» ليس معنيا بمتابعة التوزيعات النقدية
ألرباح الشركات.
جاء ذلك في رد الهاشل على سؤال برلماني للنائب
مــاجــد المطيري بـشــأن مــا نشرته الصحف والـمــواقــع
اإلخبارية بوجود مبلغ  100مليون دينار كويتي في
البنوك مصدرها التوزيعات النقدية للشركات المدرجة
وغير المدرجة.

توزيعات نقدية
وقال الهاشل ان البنك الكويتي المركزي ليس الجهة
المعنية بمتابعة التوزيعات النقدية ألرباح الشركات،
وال يتوافر لديه اي من المعلومات المطلوبة بموجب
ً
هذا السؤال نظرا لعدم اختصاصه بذلك.

عاشور يستفسر من الخالد
عن قانون حقوق الطفل
وج ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ص ــال ــح
ع ــاش ــور س ـ ــؤاال الـ ــى نــائــب
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـش ـي ــخ
خــالــد ال ـج ــراح ع ــن اسـبــاب
عــدم تطبيق قانون حقوق
الطفل بشأن سفر األطفال
دون السن القانونية بدون
موافقة ولي األمر.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـ ــاشـ ـ ــور :ح ـســب
قـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــون ر قـ ـ ـ ـ ــم  21ل ـس ـن ــة
 2015بشأن حقوق الطفل
الـ ـ ـ ــذي يـ ـن ــص عـ ـل ــى ان ـ ـ ــه ال
يسمح لألطفال دون السن
ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـس ـف ــر خ ــارج
ال ـبــاد ب ــدون مــواف ـقــة ولــي
األ م ــر او بتفويض وكتاب
رس ـمــي م ـن ـهــم ،وح ـيــث انــه
ل ــوح ــظ ب ـ ــاآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة
س ـفــر ال ـعــديــد م ــن األط ـف ــال
دون ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــن ا لـ ـق ــا ن ــو نـ ـي ــة
ل ـ ـ ـخـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وعـ ـلـ ـي ــه
أتـ ـق ــدم بــاألس ـئ ـلــة ال ـتــال ـيــة:
م ــا االج ـ ـ ــراء ات ال ـتــي تـقــوم
بها وزارة الداخلية حيال
هـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة؟ وهـ ـ ــل تــم
عمل نماذج ألولياء األمور
بالتوقيع عليها للسماح
ل ــاطـ ـف ــال ب ــال ـس ـف ــر خـ ــارج
البالد؟ مع تزويدي بنسخة
م ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات وال ـت ـعــام ـيــم

صالح عاشور

بـ ـخـ ـص ــوص ت ـط ـب ـي ــق ه ــذا
القانون ونسخة من نموذج
تعهدات وتواقيع ولي االمر
بالسماح ألوالدهم بالسفر
لوحدهم.

علي الدقباسي

ةديرجلا

•
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«الطبية العراقية» :مساعدات الكويت تحظى بتقدير دولي
الهيتي والساير بحثا المشاريع اإلغاثية المقدمة للنازحين العراقيين
ق ــال رئ ـيــس الـجـمـعـيــة الطبية
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ــإغ ــاث ــة
والـتـنـمـيــة د .أح ـمــد الـهـيـتــي ،إن
ال ـك ــوي ــت ت ـح ـظــى ب ـت ـقــديــر دول ــي
على عدة مستويات ،على خلفية
تــواصــل ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة

طائرة مساعدات كويتية
ثانية للسودان
وصلت إلى مطار الخرطوم ،أمــس ،طائرة ثانية من الجسر
الجوي الكويتي محملة بنحو  40طنا من المساعدات اإلنسانية
مقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية لمتضرري السيول
واألمطار التي ضربت السودان.
وقال نائب السفير الكويتي في الخرطوم عبدالكريم المجيم
لـ"كونا"" :وصلت اليوم الطائرة الثانية من المساعدات اإلنسانية
الكويتية إلــى الـســودان ،التي تأتي بتوجيهات من سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد (قائد العمل اإلنساني) ،لمد يد العون
لألشقاء في السودان ،لمواجهة كارثة السيول والفيضانات".

ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـعــديــد م ــن مـنــاطــق
العالم السيما العراق.
وأع ـ ــرب الـهـيـتــي ف ــي تـصــريــح
لـ"كونا" أمــس ،عقب لقائه رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة ا ل ـه ــال
األحـمــر د .هــال الـســايــر فــي مقر
الجمعية ،عــن الشكر واالمـتـنــان
إلــى الكويت ولسمو أمير البالد
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـم ـ ــد ع ـلــى
دع ـم ــه ال ـم ـتــواصــل وتــوجـيـهــاتــه
للمؤسسات الخيرية الكويتية،
الس ـي ـم ــا ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر بـغـيــة
تقديم المساعدات ومد يد العون
للمتضررين بالعراق.
وق ـ ـ ــال إن الـ ـك ــوي ــت م ـس ـت ـمــرة
بعطائها المتميز ومساعداتها
اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ال ـن ــازح ـي ــن فــي
ً
المحافظات العراقية وذلك امتدادا
ً
ً
ل ـمــا قــدم ـتــه س ــاب ـق ــا ،مـضـيـفــا أن
"الـهــال األحـمــر الكويتي يتولى
إغاثة المنكوبين ومد يد العون
لهم في شتى دول العالم بأعماله
ال ـخ ـي ــري ــة ال ـم ـت ـنــوعــة م ـم ــا ي ـبــرز

الوجه اإلنساني للكويت حكومة
وشعبا"ً.
وذكـ ـ ــر ال ـه ـي ـتــي أنـ ــه ت ــم خ ــال
االجـتـمــاع اسـتـعــراض المشاريع
ال ـط ـب ـيــة واإلغ ــاثـ ـي ــة وال ـت ـن ـمــويــة
ال ـم ـقــدمــة لـلـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن
وتـهــدف إلــى تخفيف معاناتهم
وت ـح ـس ـيــن ظ ــروف ـه ــم الـمـعـيـشـيــة
وتــأهـيـلـهــم ل ـل ـعــودة إل ــى مــدنـهــم
وقراهم التي خرجوا منها وإلى
حياتهم الطبيعية.
وأش ــاد بالتنسيق مــع الهالل
األح ـ ـمـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي ت ـمــويــل
م ـش ــروع تـشـغـيــل المستشفيات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة ال ـ ـثـ ــاثـ ــة
ً
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزه ــا ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ع ــدد
ال ـمــراج ـع ـيــن ف ــي الـ ـي ــوم ال ــواح ــد
يزيد على  200مراجع بمختلف
الحاالت االنسانية.
من جانبه قال الساير ،لـ"كونا"
إن المساعدات الكويتية شملت
الـ ـمـ ـج ــاالت اإلغ ــاثـ ـي ــة وال ـط ـب ـيــة
ً
والتنموية وغيرها ،مشيرا إلى

«بريق» :جاهزون لتدريس  11ألف طالب
انتصار العلي افتتحت دورات البرنامج التعليمي
●

جانب من انطالق الدورات التدريبية لبرنامج بريق
نجح في تحقيق أهدافه بنسبة
ً
 100في المئة ،مؤكدا أن مؤسسة
ت ـف ـخ ــر بـ ـ ــأن ت ــدع ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
الـتــي تنمي الـطــاقــات الشبابية،
ومــن خــال استعراض مبادرات
المجتمع المدني "اكتشفنا تفرد
وتميز "بريق" ،حيث يقدم خدمة
اجتماعية لشريحة الطالب".
وأضاف أنه بعد االطالع على
نتائج "بريق" اإلحصائية" ،علينا
أن نشجع ال ـمــدارس لالنضمام
إل ـي ــه ،ون ـش ـجــع الـمـعـلـمـيــن على
الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام
للبرنامج ،ألنه ليس متاحا ألي
شخص دخول البرنامج بسبب
المعايير الخاصة بــه ،كما دعا
وزارة التربية إلــى زي ــادة الدعم

ل ــ"بــريــق" والـتــوســع فــي تطبيقه
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،ب ـس ـبــب الـتــأثـيــر
اإليجابي له على بناء الشخصية
ال ـطــاب ـيــة والـتـحـصـيــل العلمي
ل ـل ـط ـل ـب ــة ،وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـمـ ـع ــدالت
للطلبة المطبق عليهم البرنامج،
باإلضافة إلى انخفاض التنمر.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه "ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ن ـج ــد
برنامجا جميع نتائجه ايجابية
فـ ـعـ ـل ــى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
التكاتف ،وتوفير الدعم المادي
والـمـعـنــوي المناسب ل ــه" ،الفتا
إل ــى أن  80فــي الـمـئــة مــن تكلفة
"بريق" تدفعها الشيخة انتصار
العلي.
وق ــال ــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـســاعــدة
لشؤون البعثات وتسجيل القوى

«الصحة» تطلق حملة للتبرع بالدم
الرضوان :بدأت في حسينية دار الزهراء وتستمر حتى  10الجاري
●

عادل سامي

أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة
الصحة ريم الرضوان ،انطالق الحملة السنوية
لـلـتـبــرع بــالــدم الـثــانـيــة وال ـع ـشــريــن ،بــالـتـعــاون
مــع حسينية دار ال ــزه ــراء ،انـطــاقــا مــن ال ــروح
اإلسالمية ،وبمناسبة رأس السنة الهجرية.
وذكرت الرضوان ،في تصريح لها ،أن اإلدارة
تقوم بتوفير جميع المستلزمات الكاملة للتبرع،
من خالل وجودهم في مقر الحسينيات ،والتي
توفر المكان المناسب للتبرع ،كإشارة رمزية
للعطاء اإلنساني ،من أجل إحياء نفس أخرى،
والمبادرة ببذل الدماء والتبرع بها للمحتاجين
لها.
ُ
وأضافت أن عملية التبرع بالدم تعد من أهم

المبادرات التي تعزز القيم اإلنسانية الفاضلة
للمجتمع المتعاون المتفاني ،حيث إن قطرة الدم
تساوي حياة ،فهناك الكثيرون من األشخاص
الذين يحتاجون لها.
وأوضـحــت الــرضــوان أن الحملة تسعى إلى
تعزيز المخزون االستراتيجي للدم ،حيث بدأت
في  29من ذي الحجة ،وتستمر حتى  11المحرم،
أي  10سبتمبر الجاري ،وسوف تتواجد الوحدة
ً
مساء.
الطبية لبنك الدم المركزي من  7حتى 10
وأكدت أن الحاجة للتبرع بالدم مستمرة بال
انقطاع ،لمساعدة جميع المرضى والمحتاجين،
وح ـثــت ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن ع ـلــى اإلق ـبــال
للتبرع والمشاركة بهذا المورد الحيوي ،حيث
إن "الدم عصب الحياة وقطرة طاهرة تنقذ بها
حياة محتاجين".

حـمـلــة "ال ـكــويــت بـجــانـبـكــم" التي
وزع ـ ـ ــت الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـغ ــذائ ـي ــة
وت ـب ـن ــت بـ ـن ــاء مـ ـ ـ ــدارس وم ــراك ــز
صحية للنازحين العراقيين في
مختلف محافظات العراق.
وأضاف الساير أن المساعدات
الكويتية انتشرت في مساحات

العاملة بديوان الخدمة المدنية
ع ـب ـي ــر الـ ــدع ـ ـيـ ــج ،إن "ال ـت ـن ـم ـي ــة
البشرية من أهم مقومات تطوير
الــدول" ،مشيدة بفكرة البرنامج
ودرواته التدريبية ،ومعربة عن
ً
أملها أن يكون الديوان جزءا من
البرنامج من خالل تعاون أكبر،
وأن يساهم في تطويره.
أم ــا عــن كيفية الــدعــم المقدم
لـلـبــرنــامــج ف ـقــالــت ،إن "ال ــدي ــوان
ل ــدي ــه قـ ـط ــاع ال ـ ـ ـ ـ ــدورات وق ـط ــاع
البعثات ،ولديه خطة فيما يخص
ال ـت ــدري ــب واالب ـت ـع ــاث لـمــوظـفــي
الجهات الحكومية" ،مؤكدة أنهم
"يساهمون ماديا ،كما يساهمون
بتخصيص مقاعد لالبتعاث".

ً
واس ـعــة مــن ال ـع ــراق ان ـطــاقــا من
الـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ـي ــة واأله ـل ـي ــة
الـكــويـتـيــة ألداء رس ــال ــة عاصمة
الـعـمــل اإلن ـســانــي بــرعــايــة ودعــم
وتوجيه من قائد العمل اإلنساني.
وتعد الجمعية الطبية العراقية
م ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة غير

ال ــرب ـح ـي ــة ال ـف ــاع ـل ــة الـ ـت ــي تـهـتــم
ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
وال ـط ـب ـيــة واإلغ ــاث ـي ــة لـلـنــازحـيــن
والعائدين العراقيين والالجئين
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــات الـ ـمـ ـضـ ـيـ ـف ــة
وال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة لتطوير
المجتمع.

العازمي يهنئ الطالبات الفائزات
بمسابقة األولمبياد للجيولوجيا
●

فهد الرمضان

اف ـت ـت ـح ــت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـج ـلــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـب ــرن ــام ــج "بـ ــريـ ــق"
الـشـيـخــة ان ـت ـصــار ســالــم الـعـلــي
دورات برنامج "بريق" التعليمي،
صباح أمس ،بحضور حشد من
المسؤولين والمهتمين به.
وقالت مديرة البرنامج رقية
حـسـيــن ،فــي تـصــريــح صحافي،
إن "بريق" أصبح جاهزا لتدريس
 11أل ــف ط ــال ــب ف ــي  49مــدرســة
ب ـم ـش ــارك ــة  480م ـع ـل ـم ــا ،الف ـتــة
إل ــى أن ــه ال يــوجــد مثيل لــه على
مستوى العالم.
واستعرضت حسين كتيبات
"بريق" وتدريباته التي تقدم في
المدارس ،موضحة أنها شاملة
ومتكاملة وتحفز على اإليجابية
في جميع مناحي الحياة ،مشددة
ع ـلــى أه ـم ـيــة االل ـ ـتـ ــزام بـحـضــور
ا ل ـ ــدورات للمعلمين ،ألن غياب
ي ــوم واحـ ــد م ـع ـنــاه ال ـش ـطــب من
البرنامج.
وأشارت إلى األمور التحفيزية
فــي "بــريــق" ومنها جــائــزة بريق
للمدارس ،وجائزة بريق للطلبة
مستخدمي التطبيق ،وبعثات
ب ــري ــق ل ـل ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـم ـت ـم ـيــزيــن
لجامعة بيركلي.
مــن جانبه ،أشــاد مدير إدارة
ال ـث ـقــافــة الـعـلـمـيــة ف ــي مــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي د .سالم
العبالني بالبرنامج قــائــا :إنه

الساير والهيتي خالل اللقاء أمس

فهد الرمضان

هنأ وزي ــر التربية وزي ــر التعليم الـعــالــي د.
حامد العازمي الطالبات الفائزات في مسابقة
األول ـم ـب ـي ــاد ال ــدول ـي ــة لـلـجـيــولــوجـيــا ،الـمـقــامــة
فــي كــوريــا الجنوبية ،مــؤكــدا حــرص «التربية»
ع ـلــى دع ــم الـطـلـبــة ال ـمــوهــوب ـيــن والـمـتـمـيــزيــن،
وتـشـجـيـعـهــم عـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـســابـقــات
المحلية،وذلك لصقل مواهبهم لتطويرها ،ورفع
اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية ،مشيرا
الــى أن الـطــالــب الكويتي يمتلك ق ــدرات عقلية
عالية تتيح لــه المنافسة على جميع الصعد
والمستويات.
وأعــرب الــوزيــر عن سعادته وفخره واعـتــزازه
بما حققه الوفد الكويتي المشارك في المسابقة،
متمنيا لهم مزيدامن التقدم والنجاح.
وح ـص ـلــت طــال ـبــات ال ـكــويــت ال ـم ـشــاركــات في
االول ـم ـب ـي ــاد ال ــدول ــي لـلـجـيــولــوجـيــا ال ـم ـق ــام في

كوريا الجنوبية في الفترة من  26أغسطس الى
 3سبتمبر  2019على مراكز متقدمة.
وحـصـلــت الـطــالـبــة زيـنــب الـصـفــار مــن منطقة
األ حـمــدي التعليمية على ميدالية برونزية عن
المادة العلمية ،وحصلت الطالبة مريم الرفاعي
من منطقة العاصمة التعليمية على ميداليتين
برونزيتين عن أفضل بوستر وميدالية فضية عن
العرض التقديمي ،فيما حصلت الطالبة شيماء
ال ـخ ـبــاز م ــن مـنـطـقــة ال ـفــروان ـيــة التعليمية على
الميدالية الفضية عن أفضل بوستر.
يذكر أن وفــد وزارة التربية المكون مــن أربــع
ط ــال ـب ــات م ـت ـم ـيــزات م ــن ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة في
مختلف ا لـمـنــا طــق التعليمية ،وا لـمــو جــه الفني
للجيولوجيا في إدارة التعليم الخاص د .ناصر
أغ ــا ،وال ـمــوجــه الـفـنــي للجيولوجيا فــي منطقة
الـعــاصـمــة الـتـعـلـيـمـيــة ه ـنــاء س ـل ـمــان ،غـ ــادر إلــى
كوريا الجنوبية للمشاركة في األولمبياد الدولي
للجيولوجيا في أغسطس الماضي.

«الداخلية» ألولياء األمور :حافظوا
على سالمة أبنائكم
أط ـل ـقــت اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـعــاقــات ب ـ ــوزارة
الــداخـلـيــة أول ــى فـعــالـيــات حملتها الـتــوعــويــة
المواكبة للعام الدراسي الجديد ،2020/2019
بافتتاح معرض التوعية في األفنيوز ،والذي
يستمر حتى غد ،بحضور المدير العام لإلدارة
العميد توحيد الكندري ،ومدير إدارة اإلعــام
األمـنــي العقيد ناصر عيد بوصليب .ويهدف
الـمـعــرض إلــى توعية أول ـيــاء األم ــور والـطــاب

والطالبات بأهمية التعاون مع رجال األمن.
وأكــد العميد الـكـنــدري أن "الــداخـلـيــة" تهدف،
من وراء هذه الفعالية ،إلى توجيه أولياء األمور
وال ـط ـل ـب ــة ،إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ســام ـت ـهــم وع ــدم
االعتماد الكلي على السائق أو العاملة المنزلية.
وحذر من حاالت اإلهمال التي أدت في السابق
إل ــى ال ـعــديــد م ــن الـ ـح ــوادث مـثــل ده ــس طـفــل أو
ضياعه.

حمالت التفتيش رصدت
العاملة»:
«القوى
ً
ً
 1519موقعا مخالفا لحظر عمل الظهيرة
انتهاء فترة المنع ...وإجراءات بحق المخالفين حماية للعمال
●

جورج عاطف

أعـلـنــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة
انتهاء الفترة ا لـمـقــررة لحظر العمل وقت
ال ـظ ـه ـيــرة ف ــي األم ــاك ــن ال ـم ـك ـشــوفــة ،وال ـتــي
تسري خالل الفترة من أول يونـيو حتى 31
ً
أغسطس من الساعة  11ظهرا إلى الرابعة
ً
عصرا.
وأو ض ـحــت المتحدثة الرسمية للهيئة
ومديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم فيها
أسيل المزيد أن الهيئة نظمت خالل فترة
الحظر حمالت تفتيش للتأكد من تطبيق

الـقــرار اإلداري رقــم  535لسنة  2015بشأن
حظر تش ـ ـ ــغيل العمالة فــي أ مــا كــن العمل
الـمـكـشــوفــة الـتــي يـكــون فيها الـعـمــل شاقا
لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها
أداء العمل في ساعات العمل االعتيادية.
وبينت المزيد أنــه تــم خــال تلك الفترة
ً
التفتيش على  1519موقعا مخالفا بلغ عدد
العمالة الموجودة فيها  1551عامال ،كما
بلغ عدد البالغات المستلمة  15بالغا ،اما
ع ــدد المواقع المستوفية التي تمت إعادة
التفتيش عليها فبلغ  1507مــواقــع ،وعدد
المواقع المخالفة التي تمت إعادة التفتيش

عليها  12موقعا ،وعدد المخالفين الخدم
 ،110والـتـحــاق بعائل الــذيــن تــم تحويلهم
إلى اللجنة الثالثية .4
وأكـدت أن فرق التفتيش تسجل أول مرة
إنــذارا بتالفي المخالفة وتعاود التفتيش
ع ـلــى ال ـم ــوق ــع ،وفـ ــي حـ ـ ـ ــال االس ـت ـم ــرار في
المخالفة تسجل غرامة  100دينار وتصل
إل ــى  200دي ـنــار عــن كــل عــامــل مــوجــود في
ال ـم ــوق ــع ،وي ـتــم وض ــع رم ــز إي ـق ــاف للملف
ويـ ـح ــال إلـ ــى اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـتـحـقـيـقــات
التخاذ اإلجــراء الــازم ،حفاظا على سالمة
العمال خالل فصل الصيف.

 6ماليين مخالفة مرور خالل  ...2018ثلثاها «غير مباشرة»
 403حاالت وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية ...والسرعة تتصدر المخالفات

ً
اإلناث أكثر التزاما
من الذكور ...وحولي
تتصدر الحوادث

المواطنون أكثر
ضحايا الحوادث
واآلسيويون في
المرتبة الثانية

●

محمد الشرهان

أظهرت اإلحصائية السنوية الصادرة
ع ــن إدارة ت ـخ ـط ـيــط وبـ ـح ــوث الـ ـم ــرور
التابعة ل ــإدارة العامة للمرور أن عدد
المخالفات المرورية المسجلة خالل عام
 2018بلغ  6ماليين و 88ألــف مخالفة،
منها مليون و 871ألف مخالفة مباشرة،
و 4ماليين و 217ألفا غير مباشرة.
وكشفت اإلحصائية أن عدد الوفيات
الناتجة عــن ال ـحــوادث الـمــروريــة خالل
العام الماضي بلغ  403حاالت ،في حين
بـلــغ ع ــدد الـ ـح ــوادث ال ـم ــروري ــة  36ألـفــا
ً
و 172حادثا.
وكـشـفــت اإلحـصــائـيــة ،الـتــي حصلت
"الجريدة" على نسخة منها ،أن الذكور

األ ك ـثــر تسجيال للمخالفات ا لـمــرور يــة
الـمـبــاشــرة وغـيــر الـمـبــاشــرة ،وبـلــغ عدد
"المباشرة" المسجلة ضد الذكور خالل
ال ـمــاضــي مـلـيــونــا و 652أل ــف مـخــالـفــة،
في حين بلغ عدد المسجلة ضد اإلناث
بشكل مباشر  218ألفا و 276مخالفة.
وب ـي ـن ــت أن ع ـ ــدد ال ـم ـخ ــال ـف ــات غـيــر
الـمـبــاشــرة الـمـسـجـلــة ضــد ال ــذك ــور بلغ
مليونين و 760ألــف مخالفة ،فــي حين
بلغ عدد المسجلة ضد اإلناث  811ألفا
و 493مخالفة ،في وقت تم تسجيل 644
ألف مخالفة ضد الشركات والمؤسسات.
وأظ ـ ـهـ ــرت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن مـخــالـفــة
تجاوز السرعة المقررة احتلت المرتبة
ً
األولى في أكثر المخالفات تسجيال خالل
العام الماضي ،حيث بلغ عدد مخالفات

الـســرعــة  3ماليين و 236ألــف مخالفة،
منها مليونان و 824ألف مخالفة سجلت
عــن طــريــق كــام ـيــرات الــرصــد الـمــروريــة
الثابتة والمتحركة ،تلتها في المرتبة
الثانية مخالفة السير على كتف الطريق،
وبلغ عدد المخالفات المسجلة  273ألف
مخالفة ،واحتلت مخالفة تجاوز اإلشارة
الضوئية الحمراء المرتبة الثالثة ،وبلغ
عدد المخالفات المسجلة  455ألفا.

ً
حولي األكثر تسجيال للحوادث

وب ـي ـن ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة أن م ـحــاف ـظــة
ح ــول ــي احـ ـتـ ـل ــت الـ ـم ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى فــي
تسجيل الحوادث المرورية خالل العام
الماضي ،وبلغ عدد الحوادث المسجلة

فيها  12ألفا و 225حــادث مــرور ،تلتها
في المرتبة الثانية محافظة الفروانية
ً
ب ـ  7258حــادثــا ،ثــم محافظة األحـمــدي
ً
بـ  7064حادثا ،ومن ثم محافظة مبارك
الكبير بـ  ،3739وأخيرا محافظة الجهراء،
وبلغ عدد الحوادث المسجلة فيها .2943
وكشفت اإلحصائية أن عدد الوفيات
الناتجة عــن ال ـحــوادث الـمــروريــة خالل
الـعــام الـمــاضــي بلغ  403ح ــاالت ،منهم
 353ذك ـ ــرا ،ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ع ــدد وف ـيــات
اإلنـ ــاث  ،50وب ـلــغ ع ــدد الـمــواطـنـيــن من
إجمالي الوفيات  164حالة وفاة ،منها
 142ح ــال ــة ل ــذك ــور و 22ح ــال ــة إلنـ ــاث،
وتالهم في المرتبة الثانية الجنسيات
اآلسـ ـي ــوي ــة ،وب ـل ــغ عـ ــدد وف ـيــات ـهــم 115
حالة ،منها  100حالة لذكور و 15حالة

إلناث ،وفي المرتبة الثالثة حل الوافدون
العرب ،وبلغ عدد وفياتهم جراء ذلك 85
حالة ،منها  79لذكور و 6إلنــاث ،وجاء
غير محددي الجنسية بالمرتبة الرابعة
وبلغ عدد الوفيات منهم  20حالة ،منها
 17لذكور و 3إلناث ،واحتل الخليجيون
المرتبة األخ ـيــرة بـعــدد وفـيــات بلغ 15
حالة ،منها  13لذكور وحالتان إلناث.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت اإلحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ــن عـ ــدد
المركبات التي تم حجزها خــال العام
ال ـم ــاض ــي ،ال ـت ــي ب ـل ـغــت  47أل ـف ــا و634
م ــرك ـب ــة ،م ـن ـهــا  16ألـ ـف ــا و 353مــرك ـبــة
حـجــزتـهــا إدارة مـ ــرور م ـب ــارك الـكـبـيــر،
الـتــي احتلت المرتبة األول ــى فــي حجز
المركبات.

محليات
سلة أخبار
البلدية :انتهينا من
استعدادات شهر المحرم

أعلنت بلدية الكويت إنجاز
استعداداتها الخاصة
بالحسينيات ،بمناسبة
شهر املحرم بشأن عمليات
التنظيف وإزالة أي مخالفات
وانسيابية العمل فيما يتعلق
بهذه املناسبة .وأصدر املدير
العام للبلدية بالوكالة فيصل
صادق ،قرارًا بتشكيل فريق
عمل لإلشراف على الحسينيات،
بمناسبة حلول شهر املحرم،
برئاسته ،وعضوية مديري
إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق في بلدية محافظتي
حولي ومبارك الكبير ،ومراقبي
النظافة بإدارتي نظافة بلدية
محافظتي مبارك الكبير
والعاصمة ،ورؤساء فرق طوارئ
البلدية بمحافظات مبارك
الكبير والعاصمة وحولي،
إضافة إلى املنسق العام بني
البلدية ووزارة الداخلية بمكتب
املدير العام وممثل ملكتب نائب
املدير العام في محافظتي
العاصمة والجهراء .وكلف القرار
الفريق اإلشراف والتنسيق مع
"الداخلية" ،ملتابعة اإلجراءات
املتخذة فيما يخص الحسينيات.

بلدية الجهراء 929 :مخالفة
وإنذارًا في يوليو
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت ،أن إدارة
النظافة العامة وإشغاالت
الطرق بفرع بلدية محافظة
الجهراء شنت حمالت خالل
شهر يوليو املاضي أسفرت عن
رفع 127471م 3من األنقاض
واملخلفات ،إلى جانب توزيع
واستبدال  807حاويات.
وأوضح مدير اإلدارة فهد
القريفة ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن مراقبة النظافة العامة
رفعت127471م 3من األنقاض
واملخلفات ،وتم توزيع واستبدال
 807حاويات وتحرير وتوجيه
 929مخالفة وإنذارا وتعهدا،
باإلضافة إلى وضع 1257
ملصقا على سيارات مهملة ،إلى
جانب رفع  102سيارة.
وأضاف القريفة أن مراقبة
اشغاالت الطرق قامت بإنجاز
 31معاملة إشغال طرق برسوم
بلغت  30653دينارا اشتملت
على  136معاملة إفراج عن
مركبة.

«التراث» نظمت رحلة لشباب
حفظة القرآن إلى مكة

نظمت إدارة مراكز تحفيظ القرآن
الكريم التابعة لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي بالتعاون مع
جمعية املاهر بالقرآن وعلومه
رحلة إلى بيت الله الحرام
ملجموعة من الشباب الطموح
لحفظ كتاب الله من جميع
محافظات الكويت ،والذين تم
اختيارهم بعد اجتيازهم املقابلة
الشخصية.
وفي تقرير لها أوضحت اإلدارة
أن عدد اعضاء الوفد مع املشرفني
واإلداريني بلغ  65شخصًا
برئاسة الشيخ جاسم املسباح.
وبدأت الرحلة التي استمرت
عشرة أيام بأداء مناسك العمرة،
وكان كل مشرف يؤدي مناسك
العمرة مع مجموعته التي
تتكون من ثالثة إلى أربعة طالب.

وفاة عامل سقط في حفرة
بمشروع على «السادس»
لقي عامل من جنسية عربية
مصرعه ،صباح أمس ،إثر
سقوطه في حفرة بمشروع جسر
قيد اإلنشاء على طريق الدائري
السادس .وفي التفاصيل ،قال
مدير إدارة العالقات العامة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
العميد خليل األمير ،ان غرفة
عمليات اإلدارة تلقت بالغا
صباح أمس يفيد بوقوع حادث
ألحد العمال في مشروع إنشائي،
مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ
تم تحريك مركزي إطفاء مشرف
واإلنقاذ الفني إلى املوقع ،وعمل
رجال اإلطفاء على انتشال
العامل الذي سقط في الحفرة،
مستخدمني معدات خاصة لرفعه.
وأشار إلى أنه بعد تسليمه
لفنيي الطوارئ الطبية تبني انه
فارق الحياة إثر إصابته التي
لحقت به من جراء سقوطه من
علو ،الفتا إلى أن رجال األدلة
الجنائية حضروا إلى املوقع،
وأحالوا الجثة إلى إدارة الطب
الشرعي.

٦

زوايا ورؤى

ةديرجلا
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نعم لتنظيم العمالة...
ال لمعاداة الشعوب

ً
ً
من حقنا في الكويت حقا مطلقا  -كما ألي دولة في
ا لـعــا لــم -تنظيم التركيبة السكانية و تـحــد يــد قوانين
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة ال ــواف ــدة بـمــا يـحـفــظ ح ـقــوق الـبـلــد،
ويصلح شؤونه ويرتب المكانة المناسبة لمواطنيه
في االستفادة من منافعه المختلفة ومنحهم األولوية
في بنائه وخدمته ورعايته.
كانت الكويت منذ ا لـقــدم قبلة للعمالة ا لــوا فــدة من
ا لــدول القريبة والبعيدة ،حتى في أ يــام فقرها عندما
كانت ثروتها قائمة على تجارة الغوص على اللؤلؤ
والسفر الشراعي ،كانت هذه المواسم تعج بالوافدين
الذين يشاركون الكويتيين مهنتهم بكل رحابة صدر
واحترام للحقوق المتبادلة ،فإذا انتهى موسم الغوص
والسفر عــادوا إلى ديارهم محملين بالقليل المبارك
م ـمــا اك ـت ـس ـبــوه م ــن الـ ـ ــرزق ،ث ــم أعـ ـ ــادوا الـ ـك ـ ّـرة األعـ ــوام
الالحقة ،ولم تكن الكويت لتستقطب اآلالف من الناس
في ذلك الزمان العسير لوال حسن معاملة أهلها لهم
ولألمان الذي يجدونه في هذه األرض.
عندما انهمرت ثــورة النفط على الكويت انفجرت
ً
معها الهجرة العربية واألجنبية وسريعا ما تعاظم
عدد الوافدين في الخمسينيات من القرن الماضي ،كما
يظهر من إحصائيات السكان ،فعلى سبيل المثال في
سنة  1957أجري تعداد سكان الكويت حسب المناطق
ً
والجنسيات ،فكان عدد المواطنين  113622مواطنا ،
في حين بلغ عدد الوافدين  93ألف مقيم من جنسيات
عربية وأجنبية مختلفة ،وبالطبع بدأت هذه األعداد
تـتـضــاعــف ألن الـحـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة لــم ت ـسـ َـع بـحــزم
إلى تنظيم العملية حتى نشأت تجارة اإلقامات ،وهي
نتيجة حتمية لـتــرا خــي و فـشــل ا لـجـهــات ا لـمـعـنـيــة في
إدارة هذا الملف ومواجهة رعاته من أصحاب النفوذ
أو الكسب السريع.
ً
حظيت الكويت بفرصة عظيمة جدا لتنظيم التركيبة
السكانية بعد التحرير مباشرة  ،١٩٩١إذ كانت األمور
مواتية للتحكم الكامل في هذا الملف ،ولألسف تكرر
الحكومات أ خـطــاء هــا ،ويعجز ا ل ــوزراء المعنيون عن
القيام بواجبهم الوطني ،ويغيب البرلمان عن حسم
هذا الوضع ألسباب واضحة :المستفيدون هم أصحاب
ال ـق ــرار ،والـمـصــالــح ال ـخــاصــة ت ـقــود الـعـمــل الـسـيــاســي
والضحية الوطن والمواطن.
رغ ــم كــل مــا سـبــق وم ــع كــل مـطــالـبـنــا الــواض ـحــة في
تصحيح التركيبة السكانية وتنظيمها بـمــا يحفظ
ً
ً
ح ــق ال ـكــويــت وأه ـل ـهــا أم ـن ـيــا وس ـيــاس ـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا
ً
وا قـتـصــاد يــا فــإ نـنــا فــي ا لــو قــت نفسه ننبذ كــل د عــوات
اإلساء ة والتحقير واإلهانات المرفوضة التي تصدر
مــن الـبـعــض ضــد الـمـقـيـمـيــن فــي الـبـلــد ،وإن مـثــل هــذه
األصوات الشاذة تسيء لقضيتنا المستحقة ،كما أنها
قد تؤجج العداوات والضغينة بين الشعوب ،وهو أمر
يهدم كل ما بنته الكويت من حولها على مدار عقود من
الزمن من كونها بالد العرب واإلنسانية والسالم ،وعلى
كــل عــا قــل أن ينظر إ لــى هــذا األ مــر بمنظور المستقبل
البعيد و يـعــرف مــا هــي المصالح الوطنية والقومية
الكبرى للكويت وأهلها.
إن الحكومة والبرلمان أ مــام استحقاق وطني ملح
ً
ومهم جدا إلعادة تنظيم التركيبة السكانية وتصويب
مـ ـس ــار ه ــا ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان مـ ــن أ ج ـ ــل أ مـ ـ ــان ا ل ــو ط ــن
ومصلحة المواطن ،فبادروا بذلك إنكم لمسؤولون.
والله الموفق.

حكومات راسها براس
المغردين

السفير يوسف عبدالله العنيزي

ً
بحجم الكون ...شكرا

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

قـبــل أســاب ـيــع قليلة احـتـفــل ال ـعــالــم اإلس ــام ــي بـعـيــد األضـحــى
الـمـبــارك ،وفــي يــوم الـحــج األكـبــر وعـلــى صعيد "عــرفــات" الطاهر
اجتمع أكثر من مليوني حاج ،أتوا من كل ّ
فج عميق تلبية لنداء
الحق ،سبحانه وتعالى ،مخاطبا سيدنا إبراهيم عليه السالم "وأذن
ً
رجاال وعلى كل ضامر يأتين من كل ّ
فج
في الناس بالحج يأتوك
عميق" ،وامتأل الفضاء بنداء لبيك اللهم لبيك ،وتردد صداه في كل
أرجاء الكون ،حتى وصل إلى عنان السماء ،وأدى ذلك الجمع الطيب
مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
فهل لنا أن نتصور مدى ما نحتاج إليه من جهد وعمل لتقديم
كل أنواع الخدمات ابتداء من التنقل بين المشاعر ،ثم لتوفير السكن
والمأكل والمشرب حتى توفير الخدمات الصحية واألمن واألمان،
وكــل ذلــك يتم في فترة زمنية محددة ،وعلى مساحة من األرض،
وألعــداد تفوق المليوني حــاج؟ صــور نعجز عن الوفاء بوصفها
لكنها المملكة العربية السعودية حفظها ا لـلــه و حـفــظ قيادتها
الحكيمة ،وكــل مــن ســاهــم فــي أداء هــذه األمــانــة العظيمة لخدمة
حجاج بيت الله الـحــرام ،ابتغاء مرضاة الرحمن جلت قدرته ،ثم
ً
ً
أال يكفيهم شرفا وعزة أن يسجى جسد سيد الرسل وخير البشر
محمد بن عبدالله ،صلى الله عليه وسلم ،في ثرى وطنهم؟ فبحجم
ً
ً
الكون شكرا لهذا البلد الطيب وقيادته ،وشكرا لكل من ساهم في
أداء هذه األمانة بجهد وإخالص.
والواقع أن هذه المناظر الروحانية أعادت إلى الذاكرة تلك األيام
في بداية العمل الدبلوماسي الذي عبرت به العالم من أقصاه إلى
أقصاه ،ففي الفترة  1977 1974-توليت العمل كملحق دبلوماسي
في سفارة دولة الكويت في مدينة "جدة" ،وذلك قبل نقل السفارات
إلى مدينة الرياض ،وكان يرأس البعثة الدبلوماسية المغفور له
بإذن الله الشيخ بدر المحمد األحمد الجابر الصباح ،رحمه الله،
ً
وقد زاملت في العمل بالسفارة عددا من اإلخوة ،منهم عبدالمحسن
الدعيج وأحمد العتيقي وخالد الالفي ومحمد إبراهيم وفيصل
الساير والمرحوم بدر الحداد ،رحمه الله.

أ .د .فيصل الشريفي
هذا وقد جرت العادة أن تقوم السفارة بنصب مخيم في منطقة
ً
"منى" يكون قريبا من مخيمات حمالت الحج الكويتية ،ونظرا ألني
أتولى مسؤولية الشؤون القنصلية ،فقد كنت أحتفظ في إحدى
الخيام بصندوق حديدي أضع فيه جوازات ووثائق السفر وبعض
الطوابع القنصلية واألختام الرسمية للسفارة ،وكم كنت أسعد بلقاء
رؤساء حمالت الحج في ذلك الزمان ،مثل حملة بن شنفا ،وحملة
الريش ،وحملة الفهد ،وحملة بن طاهر ،وحملة النمش ،وغيرهم
من رجال كرام نذروا أنفسهم لخدمة حجاج أهل الكويت.
ً
كم كانت أوقاتا رائعة عندما كنا نتناول طعام الغداء تحت ظل
أحد الباصات ،وذلك بعد أداء صالة الظهر جماعة في ذلك المكان
الـطــاهــر ،لــم نكن نـعــرف فــي ذلــك الــزمــان الـهــاتــف الـنـقــال أو النقل
التلفزيوني وغير ذلك من تكنولوجيا االتصاالت ،وكان االتصال
مع وزارة الخارجية يتم عن طريق جهاز الالسلكي ،وكــان النداء
المخصص للوزارة "ألو  "1والنداء المخصص للسفارة "ألو ."6
يا لها من أيام رائعة على الرغم من قسوة العمل الذي ال يتوقف
على مدار الساعة ،فبعد مغادرة حمالت الحج الكويتية األراضي
المقدسة نعود للعمل في السفارة ،حيث نقوم بإصدار تأشيرات
المرور للحجاج من العراق وإيران وتركيا وغيرها من الجنسيات
الــراغـبـيــن بــالـعــودة إلــى بــادهــم عبر دول ــة الـكــويــت ،وكـنــا نصدر
تأشيرة واحدة لكل باص بعدد ركابه.
يا له من عمل شاق ومتعب ،ولكن ذلك الجهد يهون أمام كلمات
التقدير من الجميع ،وكم أفخر بذلك المقال الذي كتبه المغفور له
بإذن الله العم الراحل عبدالعزيز المساعيد ،عميد جريدة "الرأي
الـعــام" بعنوان "العنيزي يدير السفارة بجدة فــي موسم الحج"،
تضمن بعض اإلش ــادة بعمل الـسـفــارة ،فـجــزاه الـلــه خير الـجــزاء،
وأسكنه فسيح جناته.
ً
فبحجم ا ل ـكــون ش ـكــرا للمملكة ا لـعــر بـيــة ا لـسـعــود يــة الشقيقة
ً
وقيادتها الحكيمة ،وشكرا لكل من ساهم في إنجاح مواسم الحج
والعمرة ،وحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

على الواليات المتحدة مواجهة إيران
المتعطشة للسلطة!

ضرب الصين
تستهدف إدارة ترامب
تصورات عتيقة للصين
القديمة ،والتي ال تعمل
إال على زيادة المشاكل
التي تدعي أنها تعالجها
تعقيدا على تعقيد،
وقد بدأت األسواق
المالية تستشعر الخطر،
وكذلك حال بنك
االحتياطي الفدرالي.

ترامب ال يفهم
أن التجارة
الثنائية
تنطوي
على احتمال
االنتقام
الفوري عندما
يفرض جانب
واحد تعريفات
جمركية على
اآلخر

خالل السنوات الماضية شهدت وسائل التواصل االجتماعي
تطورا نوعيا بعد أن وفرت التكنولوجيا الحديثة مجموعة واسعة
مــن بــرامــج التواصل االجتماعي على األجـهــزة الهواتف النقالة،
بحيث لم يعد هناك فرد في الوطن العربي إال ولديه جهاز أو أكثر
يستطيع مــن خالله إنـشــاء منصة إعالمية خاصة فيه يعبر من
خاللها عن رأيه ،ويرصد كل ما يدور حوله من مواضيع تالمس
حياته اليومية.
هذا االنفتاح في فضاء التواصل اإللكتروني لم تستطع األنظمة
العربية مواكبته أو حتى التعايش معه ألن التعبير عن الرأي في
نظر العديد منها قضية تهدد األمــن القومي ،لذلك أوج ــدت لها
قوانين وتشريعات تحد من مساحة الحرية لتضعها في الزاوية
التي تريد .تزايد الحسابات الوهمية في المنطقة ومنها الكويت
يـعــود إلــى عــدة أس ـبــاب ،منها رغـبــة أصحابها تجنب المالحقة
وفي بعض األحيان هناك حسابات لها أجندات خاصة
القانونيةِ ،
هدفها خلط األوراق وإذاعة أخبار مكذوبة ،وإن كانت ال تخلو من
الحقيقة في بعض األحيان لخلق جو عام.
بين فترة وأخرى يطل علينا حساب يديره شخص أو مجموعة
يختار في البداية قضية محل اهتمام المجتمع بهدف كسب أكبر
عدد من المتابعين ليظهر بثوب اإلصالحي ،ومع مرور الوقت يبدأ
مساره يتحول إلى األهداف الحقيقية التي أنشئ من أجلها ليدخل
في مرحلة االبتزاز وحفالت التشهير.
على الطرف اآلخر هناك بعض الحسابات غير الوهمية هدفها
إثارة حماس متابعيها واستدراجهم في الخوض بمواضيع تقع
تحت طائلة المسؤولية ،ثم بعدها تبدأ مرحلة االبتزاز والمساومة
من أجل الحصول على المال والشهرة.
الـحـكــومــة ب ـصــدد إصـ ــدار ق ــان ــون ي ـجــرم أص ـح ــاب الـحـســابــات
الوهمية ،القانون الذي أوجد حالة من االنقسام في الشارع الكويتي
بين مؤيد ومعارض ،وهو أمر طبيعي بعد أن أصبحت سياسة
تكميم األف ــواه سياسة عــامــة ،ولـكــن لإلنصاف فــإن مواجهة تلك
الحسابات البد أن تخضع لمراجعة شاملة ،وإلى حماية المجتمع
ال الفاسدين ،وهنا بيت القصيد.
تجريم الحسابات الوهمية يجب أن يسير بالتزامن مع فتح
آفاق ومسارات للحرية المسؤولة والتي على الحكومة إدراك أهمية
تمكين المواطن من أداء دوره الرقابي ،باعتباره غفيرا وشريكا على
مصالح الوطن ،وفي المقابل على الحكومة تقبل الرأي والرأي اآلخر
برحابة صدر ،فمسيرة اإلصالح تتطلب كشف قائمة الفساد بعد
أن أثبتت وسائل التواصل االجتماعي نجاحها في تسليط الضوء
على الكثير من ممارسات الفساد ،ناهيك على ضرورة االنتباه إلى
صون حرية التعبير فيما يتعلق بالنقد ،وبيان الحقائق المتعلقة
بالشأن العام لمؤسسات الدولة.
مواجهة الحسابات الوهمية بقانون قد ال يكون الحل ،ومن يرد
انتحال هذه الصفة فلن تعييه الحيلة ،واألهم من إقرار القانون نشر
ثقافة المواجهة ودحر الرأي بالرأي .ودمتم سالمين.

مارك واالس وفريد زيدمان *

ستيفن س .روتش*

ي ـ ـصـ ــادف هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام مـ ـ ـ ــرور ع ـشــر
سـ ـ ـن ـ ــوات مـ ـن ــذ بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ــدري ـ ــس م ـق ــرر
دراسي في جامعة ييل بعنوان "الصين
التالية" ،ويركز المقرر على التحوالت
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي م ــرت بها
الـصـيــن الـحــديـثــة ،وه ــو يـحــدد الـهــدف
الـمـتـحــرك ال ــذي يـ ــراوغ إدارة الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب ،التي تستهدف
الـصـيــن الـقــديـمــة (وه ــو ه ــدف مناسب
لقائد يرغب في إحياء أميركا القديمة).
ي ــأت ــي عـ ــدم اتـ ـس ــاق س ـي ــاس ــات تــرامــب
التجارية واالقتصادية ،بكل ما ينطوي
عليه من عواقب خطيرة محتملة على
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،ك ـن ــات ــج ث ــان ــوي
مزعزع لالستقرار لهذا االنفصال.
يبدأ المقرر بتوضيح مــدى إلحاح
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي واج ـه ـهــا دن ــغ شـيــاو
ب ـي ـنــغ ف ــي أواخ ـ ـ ــر س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
العشرين ،لكن تركيزه الرئيسي يتناول
الكيفية التي تفرض بها معجزة النمو
الصينية الناتجة عن ذلك على الرئيس
شي جين بينغ أربع حتميات انتقالية:
التحول من النمو القائم على التصدير
واالستثمار إ لــى اقتصاد مدفوع على
نـحــو مـتــزايــد بــاالسـتـهــاك الشخصي
الـمـحـلــي؛ والـتـحــول مــن التصنيع إلــى
الخدمات؛ والتحول من فائض االدخار
إلى امتصاص االدخار من أجل تمويل
شبكة األمان االجتماعي الذي تحتاج
إليه بشدة الطبقة المتوسطة السريعة
ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة؛ والـ ـتـ ـح ــول م ــن اإلبـ ـ ــداع
المستورد إلى اإلبداع المحلي ،والذي
س ـي ـش ـكــل ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف عــامــا
ح ــاسـ ـم ــا فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق هـ ـ ــدف ال ـص ـيــن
المتمثل بالتحول إلى مجتمع "ميسور
الحال باعتدال" بحلول منتصف هذا
القرن.
ال ــواق ــع أن ال ـت ـق ــاء هـ ــذه ال ـت ـحــديــات
االنتقالية األر بـعــة كفيل بتثبيط همة
أي ب ـل ــد ،ويـ ـص ــدق هـ ــذا ب ـش ـكــل خــاص
ف ــي حــالــة ال ـص ـيــن ،بـسـبــب اقـتـصــادهــا
السياسي المختلط ،مما يسمى نظام
السوق االشتراكية ،في ظل توازن القوى
الــدائــم الـتـغـيــر بـيــن ال ـحــزب الشيوعي
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص ال ـنــابــض بــالـحـيــاة.
إن ـه ــا عـمـلـيــة ت ـ ــوازن بــال ـغــة الـصـعــوبــة
بكل تأكيد.
وأن ــا أؤرخ الـنـقـطــة الـمـحــوريــة على
الطريق من الصين القديمة إلى الصين
ا َل ـت َّــال ـي ــة بـ ــأوائـ ــل ع ـ ــام  ،2007ع ـنــدمــا
شخص رئيس مجلس الدولة آنذاك ِون
جـيــا بــاو اال قـتـصــاد الصيني المحلق
عــال ـيــا ف ــي ذل ــك ال ـح ـيــن ع ـلــى أن ــه "غـيــر
مستقر ،وغـيــر م ـتــوازن ،وغـيــر منسق،
وغير مستدام" على نحو متزايد.
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وال ــواق ــع أن ه ــذه ال ـص ـف ــات األرب ــع
أشعلت شرارة مناقشة داخلية نشطة
فـ ــي ال ـص ـي ــن وال ـ ـتـ ــي أدت إل ـ ــى إع ـ ــادة
النظر بشكل أساسي في نموذج النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـص ـي ـن ــي وس ـل ـس ـل ــة مــن
ا لـخـطــط واإل ص ــا ح ــات االستراتيجية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة :ال ـخ ـط ـت ـي ــن ال ـخ ـم ـس ـي ـت ـيــن
الثانية عشرة والثالثة عشرة (من 2011
إلــى  2015ومــن  2016إلــى  2020على
التوالي) وما يسمى إصالحات الجلسة
المكتملة الثالثة (في أواخر .)2013
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ك ـ ــل االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
الموجهة إلى الصين في الغرب (ناهيك
ع ــن ال ـت ــوت ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـش ــدي ــد بـيــن
ال ـحــزب ـيــن ال ـج ـم ـهــوري والــدي ـم ـقــراطــي
وال ـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـت ـم ــر اآلن فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
واشنطن) ،فإن التقدم على الطريق إلى
الـصـيــن الـتــالـيــة ك ــان فــي حقيقة األمــر
استثنائيا على مــدار السنوات العشر
األخيرة .فقد ظهر المستهلك الصيني
م ــن الـطـبـقــة ال ـم ـتــوس ـطــة ،وبـ ــرز قـطــاع
الخدمات كمحرك متزايد القوة للنمو،
واخـ ـتـ ـف ــى ف ــائ ــض الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـج ــاري
ال ـص ـي ـنــي ال ـض ـخ ــم ،وه ــو ات ـج ــاه بــالــغ
األهـمـيــة المـتـصــاص ال ـمــدخــرات الــذي
يحتاج إليه اقتصاد الصين المحلي،
وتتجلى عــا مــات اإل ب ــداع المحلي في
ك ــل م ـك ــان ،م ــن ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
إ لــى التكنولوجيا المالية إ لــى ا لــذ كــاء
االصطناعي واالختراقات الكبرى في
علوم الحياة.
صـ ـحـ ـي ــح أن تـ ـ ـق ـ ــدم ا ل ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ك ـمــا
ه ــي الـ ـح ــال م ــع ك ــل ق ـص ــص الـتـنـمـيــة
اال قـتـصــاد يــة الملحمية ،كــان متفاوتا
ف ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان م ـن ــذ عـ ــام ،2007
وقد نشأت تحديات جديدة على طول
الطريق .وتوفر انتقادات ِون جيا باو
األربـ ـع ــة لــاق ـت ـصــاد ال ـص ـي ـنــي طــريـقــة
مفيدة لتأطير المخاطر ا لـتــي ال تــزال
قائمة ،فال يــزال عــدم االستقرار يشكل
تـهــد يــدا ال ينقطع ،وا ل ــذي تــؤ كــد عليه
شهية الصين النهمة لـلــد يــون ،والتي
أشعلت شــرارة حملة عنيفة لتقليص
الديون بهدف تجنب متالزمة اليابان
المخيفة .وال ت ــزال اخ ـتــاالت الـتــوازن
قائمة ،وتؤكد عليها حصة االستهالك
الـ ـخ ــاص األق ـ ــل م ــن  %40م ــن ال ـنــاتــج
المحلي اإلجمالي الصيني ،وهو عجز
ال يمكن معالجته إال مــن خــال شبكة
أم ــان االجـتـمــاعــي أك ـثــر ق ــوة (وخــاصــة
معاشات التقاعد والرعاية الصحية).
وتشكل التباينات اإلقليمية المستمرة،
بــال ـتــزامــن م ــع ات ـس ــاع ف ـجــوة الـتـفــاوت
في الدخل ،تجليات واضحة لالفتقار
إ لــى التنسيق .وبطبيعة ا ل ـحــال ،على

الــرغــم مــن الـتـقــدم األخـيــر فــي التعامل
مع تلوث الهواء ،يظل التدهور البيئي
يشكل أهمية مركزية ألجندة االستدامة
الصينية الصعبة.
لكن ال ـصــراع مــع الــواليــات المتحدة
يشكل تحديا جديدا ومهما فيما يتصل
باالستدامة في الصين ،فعلى الرغم من
سنوات اإلنكار ،لم يعد هناك أي مجال
للشك فــي أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تتبع
استراتيجية االحـتــواء في التعامل مع
الصين .فمن حرب التعريفات الجمركية
المتزايدة التصاعد واستخدام السياسة
التجارية كسالح من خالل إدراج شركات
التكنولوجيا الصينية ا لــرا ئــدة ضمن
القائمة ال ـس ــوداء ،إلــى "األم ــر" الـصــادر
عن ترامب للشركات األميركية بالتوقف
عن مزاولة األعمال مع الصين ،وإعالن
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس م ــاي ــك ِب ـن ــس ع ــن حــرب
بـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ،ت ــأرج ـح ــت الـمــؤسـســة
السياسية األميركية بشكل كبير بعيدا
عن النظر إلى الصين على أنها فرصة
إلى اعتبارها تهديدا وجوديا .وحذت
المشاعر العامة حذوها .وجد استطالع
حديث لآلراء أجراه مركز أبحاث بيو أن
 %60من األميركيين يحملون وجهات
نظر غير وديــة تجاه الصين ،بارتفاع
قدره  13نقطة مئوية من عام  ،2018وهو
التقييم األكثر سلبية للصين منذ بدأت
دراسة بيو االستقصائية في عام .2005
لننس اآلن ما إذا كــان هــذه االنقالب
م ـب ــررا .ال ــواق ــع أن ـنــي أق ــل اهـتـمــامــا من
ك ـث ـيــريــن ب ـمــا ي ـس ـمــى ت ـهــديــد ال ـص ـيــن،
لـكـنـنــي أتـفـهــم ال ـخ ــوف وال ـق ـلــق الـلــذيــن
يمسكان بتالبيب المتشككين ،فالمشكلة
الحقيقية ليست فــي مــو ضــو عـيــة هــذه
االدع ــاء ات بل في التناقضات العميقة
الـتــي تعيب الـسـيــاســات الـتــي يتصدى
بها ترامب لها.
ف ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو أن ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
الذي يسوقه الغضب يفهم أن التجارة
الثنائية تنطوي على احتمال االنتقام
الـ ـف ــوري ع ـنــدمــا ي ـف ــرض ج ــان ــب واح ــد
ت ـع ــري ـف ــات ج ـم ــرك ـي ــة ع ـل ــى اآلخـ ـ ـ ــر ،وال
ُ
تبدي اإلدارة األميركية أي فهم للروابط
بين عجز الميزانية المتزايد التوسع،
والمدخرات المحلية الهزيلة ،واختالالت
ال ـتــوازن الـتـجــاري الـمـتـعــددة األط ــراف.
بل على النقيض من ذلك ،تبنت اإلدارة
عالجا ثنائيا لمشكلة متعددة األطراف
في وقت حيث يضمن افتقار أميركا إلى
االنضباط المالي اتساع العجز التجاري
مع العالم بأسره في نهاية المطاف.
وب ــدال مــن النظر إلــى شــركــة هــواوي
كمنافس شرعي في تكنولوجيا الجيل
الخامس من االتصاالت  ،5Gيريد ترامب

خنق شــركــة التكنولوجيا الــرائــدة في
الصين ،ناهيك عن أن االرتـبــاك الناتج
عــن ه ــذا فــي ســاســل القيمة مــن شأنه
أن يلحق أضـ ــرارا عظيمة بــالـمــورديــن
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ،أو أن اس ـت ـه ــداف شــركــة
هواوي ال يفعل أي شيء لمعالجة افتقار
أميركا الصارخ لقدرات الجيل الخامس.
ال ـ ــواق ـ ــع أن ت ـ ــرام ـ ــب ،ال ـ ـ ــذي ي ــذك ــرن ــا
ب ــدون كـيـشــوت ،ي ـبــارز طــواحـيــن ه ــواء،
وت ـس ـت ـهــدف إدارت ـ ـ ــه تـ ـص ــورات عتيقة
للصين القديمة ،والتي ال تعمل إال على
زيادة المشاكل التي تدعي أنها تعالجها
تعقيدا على تعقيد ،وقد بدأت األسواق
المالية تستشعر الخطر ،و كــذ لــك حال
بنك االحتياطي الفدرالي .في الوقت ذاته
يتمكن اإلنهاك من االقتصاد العالمي،
َوال ـحــق أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــم تكن
ق ــط واح ــة أم ــان فــي مـثــل ه ــذه األوق ــات
العصيبة ،وأش ــك أن تـكــون ه ــذه الـمــرة
مختلفة.
* عضو هيئة التدريس في جامعة
ييل ،والرئيس السابق لشركة مورغان
ستانلي في آسيا ،وهو مؤلف كتاب
"عالقة غير متوازنة :االعتماد المتبادل
بين أميركا والصين".
«بروجيكيت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

هناك استطالع
حديث لآلراء أجراه
مركز أبحاث بيو
وجد أن %60
من األميركيين
يحملون وجهات
نظر غير ودية
تجاه الصين

مع مرور كل أسبوع ،يزداد التركيز على االستراتيجية اإليرانية
المبنية على مضايقة المجتمع الدولي ومحاولة نشر المخاوف في
أسواق الطاقة ،لكن من دون اتخاذ خطوة استفزازية كفيلة بافتعال
ردة فعل قوية.
ُ
إيران قوة راديكالية وتعتبر أول دولة راعية لإلرهاب في العالم،
كما أنها جهة مخادعة تتكل على بلدان ضعيفة يسهل أن تستسلم
ّ
لالبتزاز ،ويحاول قادة النظام ادعاء القوة ،لكن استراتيجيتهم تعطي
نتيجة عكسية.
ً
عمليا ،تبدو إيران ضعيفة ،لكنها تعمد إلى اقتحام السفن التي تعبر
المياه الدولية بطريقة غير قانونية وتصادرها مقابل فدية سياسية أو
دبلوماسية أو مالية ،إنه التكتيك الذي استعمله القراصنة الصوماليون
ً
طوال سنوات ،قبل أن تضع فرقة عمل بحرية دولية حدا لعملياتهم.
قد يعتبر البعض أن هيمنة الواليات المتحدة على قطاع الطاقة
تنفي الحاجة إلى وجود أميركي في المنطقة ،لكنه تحليل خاطئ! يجب
ً
أن تقود الواليات المتحدة جهودا متعددة الجوانب لمنع أي تحركات
غير قانونية إضافية ،ألن حرية المالحة والتفوق الجيوسياسي
واستقرار أسواق الطاقة عناصر محورية بالنسبة إلى األمن القومي
األميركي ،ويطرح السلوك اإليراني تهديدات عليها كلها.
َ ّ
ت ِقل العوامل التي تساوي بأهميتها حرية المالحة لضمان األمن
القومي األميركي .يدرك الرئيس دونالد ترامب هذا الواقع ،ولطالما
ً
أرســل سفنا أميركية إلــى بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان،
حيث أثارت بكين استياء الكثيرين بسبب مطالبها ونشاطاتها التي
تتحدى النظام العالمي.
وإذا لم تطلق الــواليــات المتحدة تلك الجهود بنفسها فستفهم
الدول غير الليبرالية أن السياسات األميركية لم تعد عالمية ،وستكون
التداعيات حادة وطويلة األمد .من المتوقع أن تسارع الصين وروسيا
إلى ملء هذا الفراغ القيادي ،مما يفيد شريكتهما إيران ويهدد أمن
العالم ،وفي الوقت نفسه ،سيضعف شركاء األميركيين في المنطقة،
على غرار إسرائيل ،بسبب عدم استعداد واشنطن لتولي دور القيادة.
ّ
حذرت األوساط االستخبارية األميركية في أحدث "تقييم للتهديدات
العالمية" من تورط بكين وموسكو في "سباق على التفوق التكنولوجي
ّ
و"تقربهما من بعضهما أكثر من أي مرحلة أخرى منذ
والعسكري"،
ً
منتصف الخمسينات" .سيكون الغياب األميركي من المنطقة كفيال
ً
بمضاعفة الطموحات الصينية والروسية إذا.
كذلك ،قد تتعرض أســواق النفط والغاز لصدمة مفاجئة ،فيدرك
الرئيس ترامب وأعضاء فريقه أن أي جهد تقوده الواليات المتحدة
يضمن استقرار أســواق الطاقة وأمنها ،مما يــؤدي إلــى انعكاسات
إيجابية واضحة على االقتصاد والمستهلكين والشركات في الواليات
ً
المتحدة .هم يعرفون أيضا أن كبح أي تهديد مسؤول عن اضطراب
األسواق ُ
سيحرر استثمارات شركات الطاقة األميركية ويجعلها تتابع
توسيع الحصة األميركية في أسواق الطاقة العالمية.
تكثر التقارير الحديثة التي تذكر أن إدارة ترامب ُت ّ
سرع الخطط
الرامية إلى تشكيل تحالف عسكري لحماية المساحات المائية من
ً
ً
إيران واليمن ،لكن يشهد الوضع تدهورا سريعا .على الرئيس المعروف
ً
بصرامة مواقفه أن يتخذ هذه الخطوة فورا.
يبذل حلفاء ،مثل البحرين ،قصارى جهدهم للتصدي للتهديدات
اإليرانية في الخليج عبر تنظيم مؤتمر األمن البحري العالمي هذا
الخريف ،لكن إذا انتظرنا حتى ذلك الوقت ،قد يفوت األوان على التحرك.
ً
ّ
كذلك ،يجب أن يتعاون ترامب مع المملكة المتحدة التي
انضمت حديثا
ُ
إلى التحالف لتشجيع بلدان أوروبية إضافية على المشاركة .يفترض
أال تتمكن إيران من استغالل "خطة العمل الشاملة المشتركة" لتدمير
الوحدة العابرة لألطلسي .ال تسعى الواليات المتحدة إلى مواجهة
إيران ،لكنها ال تستطيع التهرب من مسؤولياتها لحماية مصالحها
الوطنية .للتصدي لتكتيك العصابات هذا ،يجب أن تتعاون معها أهم
قوة بحرية في العالم وأبرز حلفاء األميركيين لكبح اعتداءات طهران.
تحارب
إيران دولة متعطشة للسلطة ونشر الخوف ،لذا يجب أن َ
الواليات المتحدة وحلفاؤها قدرة طهران على تحقيق هذين الهدفين،
وما لم يتم تقييد النظام ،يسهل أن يقترب من تنفيذ طموحاته وأن
تميل الواليات المتحدة إلى االنسحاب .يرتكز التعامل مع العدائية
اإليرانية على لعبة "ال غالب وال مغلوب" .بالتالي ،ما من حل وسطي
َ
يسمح للبلدين المستقلين ،بقيادة واشنطن من جهة والنظام اإليراني
من جهة أخرى ،بتحقيق الفوز .لذا يجب أن تتراجع طهران عن ميلها
ً
إلى متابعة انتهاك القانون الدولي فــورا ،قبل وقــوع أخطاء فادحة
وسقوط الضحايا.
* "ناشيونال إنترست"
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ُ
رئيس جمعية «الشريعة» لـ ةديرجلا  :شعب محجوبة
أمام استكمال جداول تسجيل الطالبات
•

ُّ
«طالبنا الجاسر برفع سقف الشعب الدراسية أمام طلبتنا»
فيصل متعب

كشف رئيس جمعية كلية
الشريعة في جامعة الكويت،
أحمد ًالعازمي ،أن ُّهناك
أعدادا كبيرة من الشعب
الدراسية محجوبة أمام
طالبات الكلية ،وفي المقابل
هناك مرونة في تسجيل
الطالب.

في اليوم الثاني الستكمال الجداول
الدراسية بجامعة الكويت (باي فورس)،
أك ــد رئـيــس جمعية كلية الـشــريـعــة في
ال ـجــام ـعــة ،أح ـمــد ال ـع ــازم ــي ،أن عملية
تسجيل "باي فورس" في كلية الشريعة
تـتـصــف بــال ـمــرونــة لـف ُّـئــة ال ـط ــاب ،لكن
ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــش ـع ــب مـحـجــوبــة
للطالبات.
وأشار العازمي ،في تصريح لـ "الجريدة"،
إلى "أن الجمعية أرفقت كتابا رسميا إلى
العميد المساعد لـلـشــؤون الطالبية في
الكلية ،د .مطلق الجاسر ،للمطالبة برفع
سـقــف الـشـعــب الــدراس ـيــة أم ــام طلبتنا"،
الفتا إلــى أنــه "تمت زي ــادة أع ــداد الشعب
الدراسية بعدد بسيط جــدا أمــام األعــداد
الكبيرة من الطلبة".
وأضاف :كما نطالب بأن تكون هناك
زيـ ــادة ف ــي مـقــاعــد الـشـعــب المحجوبة
تصل إ لــى  80مقعدا لطلبتنا ،وهناك
قاعات في كلية الشريعة تتسع ألكثر من
تلك األعداد التي طالبنا بها.
وقــال العازمي إن الشعبة الدراسية
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـطــال ـبــات ت ـص ــل إل ـ ــى ع ــدد
م ـعـ ّـيــن م ــن ال ـطــال ـبــات ال ـم ـس ـجــات ،ثم
تحجب ،ولم تستطع الطالبات األخريات

التسجيل بها ،موضحا أن هناك الكثير
من المقررات الدراسية حجبت بالنسبة
للطالبات.
وت ــاب ــع أن أع ـ ـ ــداد ال ـط ــال ـب ــات ت ـفــوق
الطلبة ،ونـجــد أن الـمـقــررات الــدراسـيــة
المطروحة قليلة جــدا ،وشــيء طبيعي
أن تـكــون مغلقة أمــامـهــن ،الفـتــا إلــى أن
"هناك قلة في طرح مقررات النحو أمام
الطالبات في كلية اآلداب ،بحيث يلزم
عليهن تسجيل ه ــذا ا ل ـم ـقــرر فــي كلية
اآلداب بجامعة الكويت".
ّ
وبين أن طلبة "الشريعة" ذهبوا إلى
كلية اآلداب لتسجيل مقرر "نحو "1الذي
يفتح لهم مقرر "نحو ،"2لكن تم منعهم
مــن التسجيل بــه مــن قبل كلية اآلداب،
مع العلم بأن هناك خريجين في الكلية
يتطلب عليهم تسجيل هذا المقرر.
وقال" :ال يوجد تعاون من كلية اآلداب
لطلبة الـشــريـعــة ،حـيــث رفـضــت الكلية
تسجيل طلبتنا ،مع العلم بأنهم حصلوا
على مواعيد رسمية في التسجيل ،إال
أننا نجد عدم تسجيلهم في بداية باي
فورس الجامعة".
وأشار إلى "أننا التمسنا خالل اليوم
ّ
األول في بــاي فــورس الجامعة قلة في

ال مقابلة للمحولين إلى «البدنية» و«الفنية»
و«الموسيقية» و«التصميم» و«اإلنكليزية»
●

طرح شعب اللغة اإلنكليزية
ل ـط ـل ـب ـت ـن ــا ،ل ـك ـن ـن ــا وج ــدن ــا
تعاونا من مكتب د .الجاسر
في لقاء الطلبة واالستماع
لـ ـه ــم ع ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـت ــي
ت ــواج ـه ـه ــم ف ــي الـتـسـجـيــل،
وهـ ــو م ــا أث ـم ــر ع ــن ت ـعــاون
الطاقم الموجود في مكتب
الـ ـت ــوجـ ـي ــه واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فــي
عمليات تسجيل الطلبة".
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،وف ــي
موقع كلية الشويخ ،شهدت
عملية استكمال الـجــداول صورة ضوئية للكتاب الموجه إلى الجاسر
ال ــدراسـ ـي ــة "بـ ـ ــاي ف ـ ــورس"
فــي كلية العلوم االجتماعية ازدحــامــا
شديدا للتسجيل في الشعب الدراسية فـ ــي ك ـل ـي ــة اآلداب رغـ ـ ــم غـ ـل ــق ال ـش ـعــب
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،والـ ــذيـ ــن أع ـل ـن ــوا تــذمــرهــم
المطروحة في صالة زين.
وذك ــر الـطـلـبــة ل ــ"ال ـجــريــدة" أن هناك لعدم فتح المجاميع الدراسية أمامهم،
تنظيما مــن الـمـســؤولـيــن عــن عمليات م ـت ـس ــائ ـل ـي ــن ،مـ ــا م ـص ـي ــر ال ـك ـث ـي ــر مــن
اسـتـكـمــال الـ ـج ــداول ،وف ــي الـمـقــابــل لم الـطـلـبــة الــذيــن قــدمــوا طـلـبــات تسجيل
يستكمل بعض الطلبة جداولهم ،في ظل للشعب الدراسية؟ ،متمنيا أن يتجاوب
وعــود بطرح شعب دراسـيــة ،مطالبين المسؤولون معهم في أســرع وقت قبل
ب ــرف ــع سـ ـق ــف ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي ال ـش ـعــب انتهاء فترة التسجيل.
الدراسية الواحدة.
واستمر الحال في التسجيل الورقي

لقاء مفتوح
للتعرف على حرم
«الشدادية» اليوم

حمد العبدلي

أك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
أن ا ل ـط ـل ـب ــة ا ل ـم ـح ــو ل ـي ــن مــن
ك ـل ـي ــات ـه ــم إل ـ ــى ت ـخ ـص ـصــات
التربية األساسية" :البدنية،
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة ،الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ال ـل ـغ ــة
اإلنكليزية" ال يحتاجون إلى
مقابلة شخصية.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ع ـب ــر
حـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي "تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر"،
ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول ال ـث ــاب ـت ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـج ــدي ــن ل ـل ـم ـق ـبــول ـيــن
ف ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
ال ـت ـجــاريــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة،
وت ـف ـع ـيــل ح ـس ــاب ــات ال ـط ـل ـبــة
في نظام التسجيل والمرشد
اإللكتروني.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
نـ ـت ــائ ــج ت ـغ ـي ـي ــر ال ـت ـخ ـصــص
للطلبة ا لـمـتـقــد مـيــن لتغيير
تخصصاتهم للفصل األول
 ،2020/2019مؤكدة أن كلية
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
(بنين) تنظم اللقاء التنويري
لطالبها االحد المقبل بمبنى
 5في الساعة  10صباحا.

وفيما يخص المستجدين،
أ ضـ ــا فـ ــت ا ل ـه ـي ـئ ــة أن ت ــوز ي ــع
ال ـ ـجـ ــداول ال ـث ــاب ـت ــة ف ــي كـلـيــة
العلوم الصحية ،سيتم بعد

ح ـ ـضـ ــور الـ ـلـ ـق ــاء ال ـت ـن ــوي ــري
األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل واج ـت ـي ــاز
المقابلة الشخصية بنجاح.

«اتحاد التطبيقي»« :اإلنشائي»
يذلل الصعوبات أمام المتدربين
ً
ّكرم الحمد تقديرا لجهودة المتميزة
● حمد العبدلي
أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــة وم ـت ــدرب ــي
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
م ـ ـبـ ــارك الـ ـج ــويـ ـس ــري ،أن
إدارة ا ل ـم ـع ـهــد اإل ن ـشــا ئــي
فــي الـصـبــاحـيــة مـتـعــاونــة
فـ ـ ــي تـ ــذل ـ ـيـ ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي تــواجــه
المتدربين.
وذك ــر ال ـجــوي ـســري ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
ً
أن و فـ ــدا م ــن اال ت ـح ــاد زار
مـ ــد يـ ــر ا لـ ـمـ ـعـ ـه ــد م .ح ـمــد
ا لـحـمــد بمكتبه ،لتكريمه
ع ـل ــى ج ـ ـهـ ــوده ال ـم ـت ـم ـيــزة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـب ــذلـ ـه ــا ل ــارتـ ـق ــاء
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد
وخريجيه ،و قــدم له درعا
تـ ـ ــذكـ ـ ــاريـ ـ ــة ،ع ـ ــرف ـ ــان ـ ــا م ــن
االتحاد تجاه ما يقوم به
من جهود.
وأ ض ـ ـ ــاف أن م .ا ل ـح ـمــد
ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول جـ ـ ــاهـ ـ ــدا ت ــوف ـي ــر
ك ـ ــل م ـ ــا ي ـل ـب ــي ط ـم ــوح ــات
ال ـم ـتــدرب ـيــن ف ــي ال ـم ـع ـهــد،

مبارك الجويسري

لتخريج كوادر قادرة على
المنافسة في سوق العمل،
وح ـ ـ ـ ــرص االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ع ـل ــى
رد ا ل ـف ـضــل إ ل ــى أ ه ـل ــه مــن
ً
خالل هذا التكريم ،تقديرا
لـ ـجـ ـه ــود إدارة ا ل ـم ـع ـه ــد،
متمنيا لــه دوام التوفيق
والسداد.

تختتم أنشطتها بتكريم
«العلوم»
جمعية
ً
ً
 470خريجا ومتفوقا
●

أعلنت جامعة الكويت
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء مـ ـفـ ـت ــوح
ل ـح ــرم ال ـجــام ـعــة ال ـجــديــد
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــدادي ـ ــة ل ـل ـط ـل ـبــة
وأول ـيــاء األم ــور الراغبين
في التعرف على الكليات
ال ـم ـق ــرر ان ـت ـقــال ـهــا لـلـحــرم
الجديد ،اعتبارا من اليوم
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا،
وغ ــدا فــي الــرابـعــة عصرا،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ــدخـ ـ ــول مــن
البوابتين  2و ،3وسيعقد
الـ ـلـ ـق ــاء فـ ــي مـ ـس ــرح كـلـيــة
العلوم.
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أكاديميا

فيصل متعب

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
ا لـكــو يــت أنشطتها هــذا ا لـعــام بتنظيم حفل
لتكريم خريجي وفائقي طلبة كلية العلوم
ل ـل ـعــام ا لـ ــدرا سـ ــي  ،2019 /2018ا ل ــذ ي ــن بـلــغ
ع ــدده ــم  470م ـكــرمــا ،ح ـيــث أق ـي ــم ف ــي فـنــدق
الجميرا أخيرا ،بحضور العميدة المساعدة
للشؤون الطالبية في الكلية د .أديبة الحربان
وأعضاء الهيئة التدريسية.
وقالت نائبة الرئيس للشؤون األكاديمية
في الجمعية ،سارة العنزي ،لـ "الجريدة" ،إن
عدد الخريجين الذين ّ
كرمتهم الجمعية 120

خريجا ،و 350متفوقا ،الفتة إلى أن حضور
الـحـفــل ت ـجــاوزوا  1000شـخــص ،وقــد كرمت
الـجـمـعـيــة جـمـيــع الـخــريـجـيــن والـمـتـفــوقـيــن،
وأعطتهم الدروع التذكارية.
وذ كـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـحـ ـف ــل ت ـخ ـل ـل ــه إ ل ـ ـقـ ــاء ك ـل ـمــة
المسؤولين في الكلية والجمعية ،فضال عن
تـقــديــم الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات والـمـســابـقــات
الـ ـت ــي ت ــزامـ ـن ــت مـ ــع تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ع ـلــى
الحضور.
وشكرت العنزي تفاعل طلبة "العلوم" على
ما قدمته الجمعية ،متمنية التوفيق لجميع
الطلبة في حياة علمية وعملية ناجحة.

دلبلا

•
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»ﺑﻴﺘﻚ« :اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ :اﻛﺘﺘﺎب »ﺷﻤﺎل اﻟﺰور«
ﻟـ »أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ﺧﻼل  ٥أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺪاﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﻋـﻠــﻦ ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ( ،أﻣ ــﺲ ،اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻟـﻨــﺎﻓــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( ﺧــﻼل  5أﻳــﺎم
ﻋﻤﻞ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ُ
اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
ﻣﻦ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص
ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ُ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ "أﻫﻠﻲ

ﻣـﺘـﺤــﺪ  -اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ" ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأوﺿــﺢ "ﺑﻴﺘﻚ" أﻧــﻪ ﺳﻴﻔﺼﺢ
ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋــﻦ أي ﺗ ـﻄــﻮرات ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
)اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ( أﻋ ـﻠ ــﻦ أﻣـ ــﺲ اﻷول
أﻧــﻪ ﺑــﺎﻹﺷــﺎرة اﻟــﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن دراﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺒﻨﻚ

اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻵﺧـ ــﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ "ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ" ،ﻓ ــﺈن
ا ﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻳــﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ "اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ"
ﻗ ــﺪ اﺳـﺘـﻜـﻤـﻠــﻮا إﻋـ ــﺪاد دراﺳ ــﺎت

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
"ﺑﻴﺘﻚ" ،وأﻧــﻪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ
ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص أﻣﺲ ،إن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓــﻲ  50ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ أﺳـﻬــﻢ ﺷﺮﻛﺔ
"ﺷﻤﺎل اﻟﺰور اﻷوﻟﻰ" ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﺴــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ
ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" أن
اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻓـﺘـﺤــﻪ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري.
وﺑﻴﻨﺖ أن " ﺷـﻤــﺎل ا ﻟ ــﺰور اﻷو ﻟ ــﻰ" ﺗﻌﺪ أول
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﺘــﻮﻟ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ

وﺗـﺤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺎه ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗـﺴـﻬــﻢ ﺑـﻘــﺪرة
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 1.539ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎواط ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﺗـﻌــﺎدل
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  10ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑـﻴــﺎ ﻧــﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ
ا ﻟ ـﺠ ــﺪد ﻓ ــﻲ ﻣــﻮ ﻋــﺪ أ ﻗ ـﺼ ــﺎه  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 2019ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ وﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻛـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎب واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ﺣﺼﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ  18.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ
اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻛﺎن ﺳﻮق دﺑﻲ
اﻷﺑﺮز ًﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻖ ٪٤.٥
ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻛﺒﺮ
ﻟﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗ ـﻔ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت،
أﻣﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  17.56ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5953.5ﻧﻘﻄﺔ وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 18.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  93.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 4298ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.32ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻫ ــﻲ  21ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ـﻘ ـﻔــﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  6550.92ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 13.4
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 30.5ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ  2230ﺻﻔﻘﺔ،
واﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  10.48ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4779.31ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 5.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 62.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2068ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ أوﻟــﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ إذ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ
ً
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺳﻮى
ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﻗﺎن ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ أﻣﺲ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺤﺖ
وﻃﺄة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ً
أﻣﺲ ﻟﺘﺨﺴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷول وﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺪودة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻼﻫﺎ وﻫﻮ "ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ".
ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ أدﻧ ـ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ،
وﺧﺴﺮت ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺴﻬﻢ أﻋﻴﺎن وأرزان وﻓﻘﺪت ﺑﻌﺾ

اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣـﻘـﻘـﺘـﻬــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺎت
اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺳﻴﻄﺮت أﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ ﺳﻬﻢ أرزان ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻛﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﺨﺴﺎرة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات أﺳــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻛﺎن ﺳﻮق دﺑﻲ اﻷﺑﺮز ﺑﻌﺪ
ً
أن ﺣﻘﻖ  4.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻪ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ً
اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺧــﻼل  12ﻋﺎﻣﺎ
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﻋﻢ
ً
ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق دﺑــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟــﺪا ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ورﺑ ـﺤ ــﺖ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﻜﻦ
ﺑ ـﻨ ـﺴــﺐ أﻗـ ــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻛـ ــﺎن أﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺤــﻮاﻟــﻲ
ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺌــﺔ ﻣـ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺖ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ وﻫــﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ
ﺗ ـﺒــﺎﻳ ـﻨــﺎت ﻣـ ـﺤ ــﺪودة ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳـ ــﻮاق
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋـﻠــﻰ اﻟـﻠــﻮن اﻷﺣـﻤــﺮ،

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« :اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﻟﻠﺒﺌﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻣﺘﻴﺎز ﻛــﺎﻣــﻮس ) (km -1ﺑﺸﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ .2019
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،أن ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ NSCO
 Investment Limitedإﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻬﺎ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ وإﻛﻤﺎل اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻮس ﺑﻌﻤﻖ  2664ﻣﺘﺮا.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ وﺿ ــﻊ اﻟـﺒـﺌــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ  29أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻌﺪل

إﻧﺘﺎج ﻳﻮﻣﻲ ﻗﺪره  20ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻟﻴﺼﻞ
ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود  75ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﻤﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج ﻳﻮﻣﻲ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  2019ﻳﺒﻠﻎ  25ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ وﺻﻞ  200ﻓﺆي اﻟﻤﺌﺔ.
واﺷ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  75ﻣﻠﻴﻮن ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ أ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﺪل
إﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ ﻋـﻠــﻰ اﻣـﺘـﻴــﺎز ﺷﻤﺎل
ﺳﻴﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ .2014
ً
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻣﻮس.

»ﻋﻘﺎر« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻴﻞ

»ﻣﺘﺤﺪة« :اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻗﺪم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ
ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  9اﻟﺠﺎري.

أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ راﺷﺪ
اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻟﻴﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣــﺪ ﻳــﺮ إدارة ا ﻟ ـﻤــﻮارد
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺆون اﻻدارﻳـ ــﺔ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ
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»ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ً
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ" ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻤﺰاﻳﺪة
ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  50ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻟﻤﺪة
 35ﺳﻨﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ" ،إن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ُ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط
رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻷﺛــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺘﻌﺬر ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

إﻳﻘﺎف »اﻟﺴﻜﺐ« ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل
أﻋﻠﻨﺖ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧــﻪ ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺳﻜﺐ ك( اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس
ً
اﻟﻤﺎل ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر إﻳﻘﺎف أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ً
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.

ً
وﻛ ــﺎن ﻳ ـﺘــﺪاول ﺑــﺮﻧــﺖ ﺑﻤﺴﺘﻮى  58.8دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣﺲ ،إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺑﻨﻮك
ﺑ ـ  7ﻧﻘﺎط وﻋـﻘــﺎر ﺑ ـ  6.8ﻧﻘﺎط وﺻﻨﺎﻋﺔ ب 3.1
ﻧﻘﺎط وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  3.1ﻧﻘﺎط واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ
 2.3ﻧﻘﻄﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  1.2ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  0.77ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ 0.69
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  0.61ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻗ ـﻄــﺎع ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﻓـﻘــﻂ ﺑـ ـ 19
ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﻣـﻨــﺎ ﻓــﻊ ور ﻋــﺎ ﻳــﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺗـ ــﺪاوﻻﺗـ ــﻪ  3ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر
وﺑ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.67ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺗ ــﻼه
ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﺘــﺪاول  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ
ً
وﻃﻨﻲ ﺑـﺘــﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﺗـﺠــﺎري
ً
ﺑﺘﺪاول  1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون
ً
ﺗﻐﻴﺮ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول  931أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء
ً
أوﻻ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن إذ ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 15.4
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.3ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول
 8.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.35
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﺳﻬﻢ أﺑـﻴــﺎر ﺑ ـﺘــﺪاول 6
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ آن ﺑﺘﺪاول  5.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
ً
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ
ً
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.67ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ
ورﺑــﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ً
ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑـﻌــﺎ
ً
ﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
اﻛﺘﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب
إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
ﺛــﺮﻳــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  9.5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛ ــﻢ ﺳـﻬــﻢ ﻣـﻨــﺎزل
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ إﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق
ً
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﻣـﻴــﺎدﻳــﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﺪﺷﻦ أول وﺣﺪة
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺪﺷﻴﻦ
أول وﺣ ــﺪة إﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ،
وﻫﻲ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻳﺰل )ﻳﻮ –  (216ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ،إن وﺣﺪة اﻟﺪﻳﺰل ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ
وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  73أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ دﻳﺰل ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺣﺪات ﻣﺸﺮوع
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻄﻮرا ،إذ ﺗﻀﻢ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ
ﺣﺠﻤﻪ  1012ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺪﻳﺰل ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﺸﻮاﺋﺐ.
وذﻛــﺮ أن اﻟــﻮﺣــﺪة ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة
ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،إذ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ إﻧـﺘــﺎج
اﻟــﺪﻳــﺰل ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 10
أﺟ ــﺰاء ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻓـﻘــﻂ ،ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ  500ﺟــﺰء ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻴﻮن ،وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﺰل اﻟــﺬي

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻳﻮرو .(5
وأﻓﺎد ﺑﺄن ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﻌﺪ أول ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺨﺺ وﺣﺪات ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﺤـﺜـﻴـﺜــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑــﺬﻟـﺘـﻬــﺎ ﻓــﺮق
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﻔﺎة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻣــﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣــﺪود ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺑﻂ ﻣﻌﻘﺪة.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد
ﻹﺗﻤﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎﺗﻲ ﻣﻴﻨﺎءي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻷﺣﻤﺪي.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟــﺪﻳــﺰل ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﻟــﻰ  146أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟــﻮﺣــﺪة )ﻳــﻮ – ،(116
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠ ــﺮي ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ﺿ ـﻤــﻦ ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺔ ﻣـﺼـﻔــﺎة
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.

»اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ« :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
»ﺗﺴﻌﻴﺮ أي أرض ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ«
ً
ً
أﺻﺪر اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺣﻮل
أﺳﻌﺎر "اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ" ،ﺗﻨﺎول ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
أﺳﻌﺎر ﻣﺘﺮ اﻟﻬﻮاء ﻟﻸراﺿﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وأﺳﻌﺎر ﻣﺘﺮ اﻟﻬﻮاء ﻟﻠﺸﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد أﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻳﻬﻴﺲ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ
ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ ﻣـﺌــﺎت ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺎﻣــﻼت أﺳـﻌــﺎر اﻷراﺿ ــﻲ
ﻣــﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟـﻌــﺪل اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إذ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء

إﻟــﻰ  4ﻓﺌﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﻔﺌﺎت اﻷرﺑ ــﻊ ﺗــﻮزﻋــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
 .1اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ،وﻫﻲ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ،
وﻟﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷراﺿﻲ.
 .2اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ،وﻫ ــﺬه اﻷراﺿـ ــﻲ ﻻ ﺗﻄﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻮارع رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل ﺟﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
 .3اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻴﺪة ،وﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ واﺟﻬﺔ

ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج
ﺟﻴﺪة ،وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
 .4اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ،
وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎرج وﻣﺪاﺧﻞ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق وإﻟﻰ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
وذﻛﺮ اﻟﺪوﻳﻬﻴﺲ ،أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن ﺗﺴﻌﻴﺮ
أي ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺈن
ً
ً
اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﻣﺜﻼ( ﻷن
ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻪ ﻟﻸراﺿﻲ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺒﻠﻎ  400ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﺴـﻄــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﺧـ ــﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  250ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ
أرض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ  250ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 2000
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺘﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ أرض أﺧﺮى
ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﺒﻠﻎ  1500دﻳﻨﺎر ،إذ إن
ً
ً
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻮﻟﻲ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره.
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺘــﺮ اﻟ ـﻬ ــﻮاء ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﻄﺢ اﻟﺒﻨﺎء،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﺠــﺰء اﻻﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﺗـﻄــﺮق إﻟ ــﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻷﺳﻌﺎر ﺷﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺎﻗﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻤﺪن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﺧﺮى ،ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ
ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻤﻴﺰت ﺑــﺄن أﺳـﻌــﺎرﻫــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻻﻗ ــﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ ﺗﺮاوح ﺳﻌﺮ
ً
اﻟﻤﺘﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻻﻛـﺜــﺮ ﺗـﻤـﻴــﺰا ﺑﻴﻦ  1900و2000
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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٩

اﻗﺘﺼﺎد

إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد ...واﻷﺳﻮاق
ّ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ

رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪات »أوﺑﻚ ﺑﻠﺲ« ﺑﺸﺄن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻓﻲ وﻗﺖ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
وﻣﺆﺛﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻳﻈﻨﻮن أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎوف
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
اﻟﺘﺮاﺟﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ً
ً
اﻟﺬي ﻣﺎرس ﺿﻐﻄﺎ ﻧﺰوﻟﻴﺎ
اﻟﺘﺰام »أوﺑﻚ ﺑﻠﺲ«
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻟـﻌــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان أﻋـﻀــﺎء اﺗـﻔــﺎق "أوﺑ ــﻚ ﺑـﻠــﺲ" ﻋﻠﻰ
ّ
وﻓﻖ
ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣ ــﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺾ
ﻳﻌﺪ واﻗﻌﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻵراء ،ﻓﺈن
ﻫﺬه اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت رﺑﻤﺎ
ﺗﺮﺟﻊ أﻛﺜﺮ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
ﻻ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ.

ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻨﻔﻄﻴﻴﻦ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻮان(،
ّ
ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻳﻮاﻧﺎت ﻟﻠﺪوﻻر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﻟﻬﺬه
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2008وﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻠﺪ
"ﻣﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ" ،إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻠﺔ
أي ﺑﻠﺪ ﻳﺠﻌﻞ أﺳﻌﺎر ﺻﺎدراﺗﻪ أﻗﻞ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى،
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﺠﻌﻞ وارداﺗــﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳــﻮاق أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮا،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻣﻴﺰة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻨﺨﻔﺾ وﺳﻂ ﺟﻮﻟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻫﺒﻄﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف
ﻣﻦ أن ﻳﻌﺮض ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر وﻳﻘﻠﺺ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
واﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  42ﺳﻨﺘﺎ ،أو 0.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺴﺠﻞ  58.83دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  00:41ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.
وﻫﺒﻂ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  27ﺳﻨﺘﺎ،
أو  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﻟﻰ  54.83دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺑ ــﺪأت إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓ ــﺮض رﺳــﻮم
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 125
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻨﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺳﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺣﺬﻳﺔ.
وردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  75ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ إن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺳﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
وأﻛﺪ ﺳﺘﻴﻔﻦ إﻳﻨﺰ ،ﺧﺒﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﺪى أﻛﺴﻲ ﺗﺮﻳﺪر،
أﻧﻪ "ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﺬﻟﻚ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ ﻟـ"روﻳﺘﺮز" ،أن إﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻷول ﺷﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﻣﻊ ﺗﻐﻠﺐ زﻳــﺎدة اﻹﻧـﺘــﺎج ﻣﻦ اﻟـﻌــﺮاق وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﺰام ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )أﻛﺒﺮ ّ
ﻣﺼﺪر ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ( أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻣــﺎ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧ ــﻼل ﺷـﻬــﺮي أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق ،وﻳﻘﺪر
أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ  9.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ
ﺣﺼﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  10.33ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،أي أﻧﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻳﻀﺎ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،أﺧﻴﺮا أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗـﻔــﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ،وأﻧـﻬــﺎ ﺧﻔﻀﺖ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام  160ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
دول أﺧ ــﺮى ،ﻓﺨﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
اﻟﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻌﺎر اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ،
ﻛﺎن إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺮارة اﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻎ ﻧ ـﺤ ــﻮ

 390أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻛﻤﺎ أن إﻧﺘﺎج إﻳﺮان
اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟــﻰ أﻗﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻬﺎ ،ﺑﺪء
ﺗﺸﻜﻴﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ إﻣﻜﺎن ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ إذ
ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻘﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر أﻗﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ّ
ﺗﻮﻗﻊ ﻋﺪم ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻸﺳﻌﺎر.

اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪء اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﺪى اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟـﻤـﺨــﺰون ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أﻛ ـﺒــﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  4أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وإن ﻛﺎن
ﺷ ـﻬــﺪ ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣـ ـﺤ ــﺪودا ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،إﻻ أن
اﻟﻤﺨﺰون ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻼل
اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎم ﻳﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
•

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷ ﻛـﺜــﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ً
ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ دول
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وأﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
ً
ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻐﻴﺔ دﻋﻢ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺑــﺪوره ﻛﻤﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻋـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل ،ﻓ ــﺈن إﻣ ــﺪاد اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺨــﺎم
ﻣـﺤــﺪود وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ــﺰداد ﺑـﺼــﻮرة ﻛﺒﻴﺮة
إذ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن إﻳﺠﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
ً
اﻷوﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﻳـ ـ ــﺮى ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن أﻧـ ــﻪ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن
ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺪة وﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول
ً
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ،وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـﺼـﺒــﺢ
اﻹﻣﺪادات ﻣﺤﺪودة.
واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ
ً
ً
ﻓ ــﺈن ﺳـﻌــﺮه ﻳ ــﺆدي دورا ﻣـﻬـﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ .واﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﻆ أن
أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺪة ﺑـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮه واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ –
ﺿﻤﻦ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى – ﻣﺰارع اﻟﺮﻳﺎح واﻷﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻃﺮﻗﺎت
ﺷﺤﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮﻫﺎ وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺴﻮﻳﺪ وذﻟﻚ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.
وﺗــﻮﺟــﺪ أﻧ ــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
واﻟـﻨــﻮع اﻷﻛـﺜــﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫــﻮ ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮع
اﻟﺨﻔﻴﻒ وﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ً
ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎدة أوﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻷدوﻳﺔ.
ً
وﻧﻈﺮا ﻷن ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﺤﺪودة
واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺈن ﺳﻌﺮه
ً
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ أﻳﻀﺎ.
ﻛـﻤــﺎ أن دوره ﻓــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻷﺧ ــﺮى
ﺟ ـﻌ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻌــﺔ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ،
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﻨﻚ "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ" ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

وﻳـ ــﺮى ﻣـﺤـﻠـﻠــﻮن أن ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻄــﻮر ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎر
إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻌﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
دول ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ.
وﻓ ــﻲ ﺷـﻬــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  – 2005ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل – ﻛ ــﺎن اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  83.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم،
ﺑﺤﺴﺐ أرﻗﺎم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻮف
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺗﻮﺟﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻧــﻮاع اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ وﻟ ـﻜــﻞ ﻧــﻮع
ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت وأﺳ ـﻌــﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ – وﺗــﺄﺗــﻲ أﻧ ــﻮاع
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ أﻻﺳﻜﺎ
ﻧ ـ ــﻮرث ﻟـ ــﻮب واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ أو
زوﻳﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﺗﺘﻢ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟ ـﺘــﺪاول ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎدﻻت اﻵﺟـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن أو
ﻧـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك – وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﻫـ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع
اﻷﺧﺮى ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ
أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻮ ﻧﻔﻂ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻂ دﺑﻲ ﻓﺎﺗﺢ.

وﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ رؤى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ أﻗــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺿــﺮاﺋــﺐ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻨﺤﻮ  300ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن
أﻓﻀﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﺒﻨﻚ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن
ﺳﺎﻛﺲ أن اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﻘﻮد اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪوث رﻛﻮد ﺗﺘﺰاﻳﺪ.
وﻫﻨﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑــﺄن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻷﻗــﻮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﺻﻼ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ .2020
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺮى وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﺤﺪث اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2008ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ  1.1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2020إﻟﻰ  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  1.5و1.6
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ إﻳﺮان واﻟﺼﻴﻦ.
وأدت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻰ ﻗﻠﻖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﺗﺰاﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮد.
ﻏﺮق ّ
وﺗﺤﺬر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﻟﺮﻛﻮد ﻋﺎم
 2020إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻵراء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮق
ّ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض
ً
ً
ً
أﻳﻀﺎ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺘﻀﺎﺋﻼ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ،أﻣﺲ ،أن إﻧﺘﺎج روﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ
أﻏﺴﻄﺲ إﻟﻰ  11.294ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻟﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟــﺬي ﺗﻌﻬﺪت ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﻜﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪه ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﺴﺠﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،أن اﻹﻧﺘﺎج ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ 47.763
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻦ  47.149ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ  4.610ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.609ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻓــﺎد ﺑــﺄن "أوﺑ ــﻚ" رﻓﻌﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ
أﻏﺴﻄﺲ ،ﻷول ﻣﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ
ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟـﻤـﺒــﺮم ﺑـﻴــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء "أوﺑ ـ ــﻚ" وﻣﻨﺘﺠﻴﻦ
آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،اﺗﻔﻘﺖ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج  228أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2018وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎس
ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت "روﻳﺘﺮز" ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ أن ﺗﻜﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ  11.17-11.18ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﻗﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺄن اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ارﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ذﻛﺮ أن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﺮﻣﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻛﻠﻴﺎ.
وأﻧﺘﺠﺖ روﺳﻴﺎ  11.15ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻠﻮث .وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،أﻧﺘﺠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺬ
ﻣﺎرس ،ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج  11.30ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻫﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺒﺮرة؟
ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ  10دوﻻرات
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻨﺬ رﺑﻴﻊ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ اﻵن ﻓﻲ
ﻣـﺴــﺎر ﺻـﻌــﻮدي ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ رﻛﻮد ،أو
أن ﻳﺆدي اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ إﻳﺮان وأﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻹﻣﺪادات ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ"ﻓﻮرﺑﺲ".
ً
ﻣ ــﻦ  51دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻗ ـﺒــﻞ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ،
ً
ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم "ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ" إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  56دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ "أﻧﻬﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺮب  55دوﻻرا"،
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
ﻫــﺬه اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻳــﻮم اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺳﻴﻬﺪأ ﻫــﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻔﻌﻞ
ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺪاوﻻت.

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻣﺪادات
• ﻳﺸﻴﺮ ﻓﺤﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ،

)ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺑﻘﺪر ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ( وأوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺴﻮق
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ".
• ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض ،وﺟﺎء اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻴﻬﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ
ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺔ
"ﻛﻮﻧﺘﺎﻧﻐﻮ" ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
• ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻗﺎدم
واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪه ﺑﻌﺪ  4أﺷﻬﺮ ،وﻳﻌﻨﻲ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،وأن
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "ﻣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﻟﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،وأن
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "ﻛﻮﻧﺘﺎﻧﻐﻮ".
ً
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ،ﻫﻮ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
• ﻣﺆﺷﺮ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻠﻘﻰ
اﻟﻔﺮق اﻟﺴﻌﺮي ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻣﻲ "ﺑﺮﻧﺖ" و"ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ"،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷول ﺑﻨﺤﻮ دوﻻرﻳﻦ

ً
ﻗــﺪﻳ ـﻤــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﺗـﻐـﻴــﺮ ﻣـﻨــﺬ ﺛ ــﻮرة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
• ﻛـﻠـﻤــﺎ ﺗـﻌــﺎﻇـﻤــﺖ وﻓ ــﺮة إﻣ ـ ــﺪادات ﺧ ــﺎم "ﻧــﺎﻳـﻤـﻜــﺲ" زاد
اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻳﺤﺪ ﻣﻦ واردات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،اﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد إﻟﻰ 5
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ  10دوﻻرات ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
دوﻻرات

اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
• ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺔ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات ﻋ ـﻠــﻰ واردات
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
إذ ﺗﺸﻴﺮ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟـﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
• ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻮض
ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻗﺪرة ﺧﻄﻮط
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﺒﺮﻣﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

اﻟ ـﺨــﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺰاﻳــﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.
• إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ(،
وﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘـﺨــﺰﻳــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓﻲ
ً
ﻛﻮﺷﻴﻨﻎ )ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق( ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺘﺤﺮك ﻫﺒﻮﻃﻴﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة.
• ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق اﻟﺴﻌﺮي ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻣﻲ "ﺑﺮﻧﺖ" و"ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ"،
وﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮي ﺑﺪوره ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ،ﻣﺎ
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.
• رﻏﻢ أن ﻓــﺎرق اﻟﺨﻤﺴﺔ دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ
ﻳﺜﺒﻂ اﻟـﺼــﺎدرات ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻈﻞ ﺻــﺎدرات
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة راﺑﺤﺔ إﻻ إذا
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮق إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
• اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣــﻮل اﻟـﻤـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻣــﺎ ﺗﺼﺪر

ﻣ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة أو أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أن
ً
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒــﺮ ﻣـﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺒﺪو
ً
ﻣﺒﺮرا.
• ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﻮرة
ً
ﻋﻤﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻷوﺳ ــﻊ ﻧـﻄــﺎﻗــﺎ ،ﻓ ــﺈذا ﻛﺎن
اﻟـﺴــﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻤﺔ ،ﻓــﺈن اﻟـﺼــﺎدرات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ واﻟﻮاردات أﻋﻠﻰ.
• ﻳﻤﺜﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ً
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮا ﻋـﻠــﻰ أن اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻳـﺸـﻬــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ً
اﻹﻣ ــﺪادات ﻣﺆﺧﺮا ،ورﻏــﻢ أن اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ رﺑﻤﺎ
ً
ﻣﺠﺪدا ،ﻓﻔﻲ
ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳــﺎدة اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺒﺪو أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﻌﻮدي
ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة.
)أرﻗﺎم(

١٠
اﻗﺘﺼﺎد
»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻇﻬﺮت ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ
دلبلا

•
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ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺪة اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺼﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺑﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻹﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ اﻟ ـﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﺷﺮﻛﺔ
»رﺳ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻞ« ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،إن أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻇﻬﺮت ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻼﻟﻪ اﻷﺳﻮاق
ّ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،إذ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑــﺈﻧـﻬــﺎء اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ً
ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺣـ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻧﺘﻌﺸﺖ ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،إذ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﺆﺷﺮ  S&P 500ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳــﻮاق ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺣـ ــﺪة اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺎﻋــﺪة
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺑﻴﻦ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﻳﺠﺎد
أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﻘﺪت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة

وﻓـ ــﺮض رﺳـ ــﻮم وﺗ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺎت ﺟـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ
 350ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ،
ردت ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 75
ً
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري.
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ً
ﺳـﺘـﺒــﺪا اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ اﻷول ﻣــﻦ ﺷـﻬــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ  110ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻮاردات
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ
ﻣﺆﺷﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.31ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ 13.19
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ S&P 500
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.19ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ إﻟﻰ  16.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن.
أﻣ ــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮ  Nasdaqﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺄﻧﻬﻰ
اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  7962.88ﻧﻘﻄﺔ وذﻟــﻚ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« أول ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻮﺛﻖ
ﺧﺪﻣﺔ »«WhatsApp
ﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
إﻧ ــﻪ أول ﻣ ـﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻳ ــﻮﺛ ــﻖ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻋـﺒــﺮ
" "WhatsAppﻟﺘﻨﻄﻠﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣــﻊ ﻋــﻼﻣــﺔ اﻟـﺘــﻮﺛـﻴــﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﻟ ــﻺﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛــﻞ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،
ً
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،أﻧـ ـ ــﻪ ﻳـﻤـﻜــﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ " "WhatsAppﻓﻲ
أي وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻗﻢ  965+ 1801801إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة ﻋـﺒــﺮ
ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﻗــﺎﻟــﺖ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺳﻴﻞ اﻟﺠﺴﺎر،
إﻧ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ "ﻧ ـ ـﺤـ ــﺮص
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺮوﻧ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﻧـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ وﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎظ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن".
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﺠـﺴــﺎر أن ﻣﻨﺢ
ﺗــﻮﺛـﻴــﻖ ﺧــﺪﻣــﺔ ""WhatsApp

ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻋـﻠــﻰ زﻳـ ــﺎدة ﺳــﺮﻋــﺔ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻌﻤﻼء.
وأﻛ ــﺪت ﺳﻌﻲ "اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ" إﻟﻰ
ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼﺋـ ــﻪ أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء
وﺟ ــﻮدﻫ ــﻢ داﺧ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛﺬﻟﻚ
أﺛ ـﻨــﺎء ﺳـﻔــﺮﻫــﻢ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺎرج ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ واﺳـﻌــﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﺣ ــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ
أرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﺴﻔﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع
وﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻷﻋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎد واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﻼت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻳ ـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ أرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ ﺧ ــﻼل ﺳـﻔــﺮﻫــﻢ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرج ،ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪﺗـﻬــﻢ واﻟ ــﺮد
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﺟـﻌــﻞ رﺣــﻼﺗـﻬــﻢ أﻛﺜﺮ
ً
أﻣﺎﻧﺎ وراﺣﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻷرﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
وﺟ ـﻬــﺎت اﻟـﺴـﻔــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻣ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ﻋﻨﺪ زﻳــﺎرة
إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

أﺳﻴﻞ اﻟﺠﺴﺎر

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﻛـ ـﻨ ــﺪا ،وﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ،
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻋـﺒــﺮ اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﻣﻦ
رﻗﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻹﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺪول.
وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
 / 7625-577-855-1اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة 08000988456
 /ﻛـ ـﻨ ــﺪا 7625 -577 -855 -1
 /ﻓ ــﺮ ﻧـ ـﺴ ــﺎ / 0805080765
أ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ 08001811475
 /ﺗ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺎ 008001139247
 /إ ﻳـ ـﻄ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺎ / 800792255
إ ﺳ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ / 900839159
اﻹﻣ ـ ــﺎرات اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
.8000320555

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

 0.51ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 20.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻛﺎن ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻔﻮق ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺷﺮ  ،S&P 500ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳﻬﻢ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺿﻤﻦ
ً
ﻣﺆﺷﺮ  S&P 500ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ﺣــﺎﻓ ـﻈــﺖ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2019ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳـﻨــﺪات اﻟـﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟــﻞ  30ﺳﻨﺔ
ً
إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ دون
ﻣﺴﺘﻮى  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟﻞ  10ﺳﻨﻮات ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1.503ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎن أﺣﺪ
اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أداء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ

ً
واﻟﺴﻨﺪات ﺟﻴﺪا .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪأت ﺳﻨﺪات
اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷﺟﻞ  10ﺳﻨﻮات ﻓﻲ
إﻇﻬﺎر ﻋﺎﺋﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﻠﺒﻲ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪﻣﺎ واﺻﻞ ﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ.
ً
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ
ً
ﺣــﻮل ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟــﺮﻛــﻮد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ
ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ ارﺗ ـﻔــﺎع ﺷ ــﺮاء اﻷﺻ ــﻮل ذات
اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ ،أو أن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ّ
اﻟﻤﻴﺴﺮة
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ أﺳ ــﻮاق اﻟﺴﻨﺪات ﺳــﻮف ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم
أﺳ ــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ ﻟــﻼرﺗـﻔــﺎع ﺣﺘﻰ ﻣــﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ
أرﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ
ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وأﻧـﻬــﻰ اﻟــﺬﻫــﺐ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 1519.10دوﻻرا ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ

 FTSE 100ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﻮأ أداء ﺷﻬﺮي ﻟﻪ ﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ Hang
 Sengﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺳﻂ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺮت
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ وأﺛﺎرت ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻛﻮد.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ إذ ﻳــﺮاﻫــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋـﻠــﻰ أن
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺳﺘﺠﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮر
ﻋ ـﻘــﺪه ﻓــﻲ  12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري .وﻋ ـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ إﻧﻔﺎق
اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »واﺗﺴﺎب ﻟﻸﻋﻤﺎل«
ً
ﺣ ـﻘــﻖ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن إﻧـ ـﺠ ــﺎزا
ً
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪا ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟـ ـ ــﻰ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ،ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺗﺴﺎب ﻟﻸﻋﻤﺎل ،وﻫﻮ
ً
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻨــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓ ــﺮﺻ ــﺎ أﻛ ـﺒــﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻤـﻬــﻢ ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وإزاﻟﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
أواﺋﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي،

إن ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺆﻛﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪاﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑﻬﺎ
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ،
ً
اﻧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ــﺮﺻـ ـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة وﺑ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘــﺔ
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ .وأﺿﺎف» :ﻣﻨﺬ أﻃﻠﻘﻨﺎ
ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺗﺴﺎب،
وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﺌ ــﺎت
اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء،
ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻻﺳـﺘـﻔـﺴــﺎر ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،أو ﻟﻌﺮض
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗــﻮاﺟـﻬـﻬــﻢ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻘـ ّـﺪم
ﻣــﻮﻇـﻔــﻮﻧــﺎ ﺑــﺄﺳــﺮع وﻗ ــﺖ ﻣﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة واﻟ ـ ـ ـ ــﺮد ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ،وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ .وأﻛﺪ اﻟﺸﻤﺮي أن ﺗﻄﺒﻴﻖ
واﺗﺴﺎب ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ،واﺣﺪ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ اﻵن ،ﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻪ اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ
ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ
ﻛ ــﺎن ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻣ ـﻨــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
أواﺋــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟـﻌــﻼﻣــﺔ ،ﻓــﺈن ﺣﺴﺎب »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ واﺗـ ـﺴ ــﺎب أﺻـﺒــﺢ
ﻣــﻮﺛـﻘــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟـﺤـﻔــﺎظ
ﻋـﻠــﻰ ﺳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ،وﻫــﻮ
ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣــﻦ »واﺗ ـﺴــﺎب«
ﻧﺘﻴﺠﺔ ا ﻟـﺜـﻘــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن.
وأﺿـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴـﺘــﻢ إﺿــﺎﻓــﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻛـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﻮان
وأرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ وﺻ ـ ـ ـ ــﻒ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
وﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي إﻧـ ـ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺑ ــﻂ ﺧــﺪﻣــﺔ واﺗـﺴــﺎب
ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ )اﻟﺸﺎت ﺑﻮت
اﻟ ـﺨــﺎص ﺑـﺒـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن( ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎرات واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎؤﻻت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣــﺎ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣـ ــﺮص اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ
اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،وأﻋ ـﻠــﻦ ﺧﻼﻟﻪ
أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ  25إﻟﻰ 29
أﻏﺴﻄﺲ  2019ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  1000دﻳﻨﺎر أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
واﻟﻔﺎﺋﺰون اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﻫﻢ:
أﻧﻔﺎل ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻋﻤﺎد ﺷﻔﻴﻖ ﻣﻜﺎرم،
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ،ﺣﻤﻮد
ﺳﻌﻮد اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،وﻓﻬﻤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ
اﻟـﻤـﻔـﻌــﻼﻧــﻲ .وﻳ ـﺠــﺮي »اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ« ﺳﺤﺐ

اﻟﺪاﻧﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ  25اﻟﺠﺎري
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  500.000دﻳﻨﺎر .ﻓﻴﻤﺎ
ﺳﻴﺠﺮى اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻓــﻲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟﺪاﻧﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳ ـﺸ ـﺠــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ـﻤ ــﻼء اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻋﻠﻰ
زﻳـ ــﺎدة ﻓ ــﺮص ﻓ ــﻮزﻫ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ زﻳ ــﺎدة
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب،
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي اﻟﺴﺤﺐ
اﻷول ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
أﻋـﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﻓﻲ  20أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺳﻤﺎء
اﻟ ــﺮاﺑ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻷول
ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻸﻟﺊ« ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأﻗﻴﻢ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟ ـ »اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪ« ﺑ ــﺈﺷ ــﺮاف ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إن ﻃــﺎرق ﻓــﺆاد
اﻟﻌﻠﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻘــﺪر ﺑـ ـ  500.000ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﻓــﺎز
ﺑﺎﺳﻞ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪر ﺑـ ـ ـ 250.000
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،وﻓـ ـ ـ ــﺎز ﻋ ـ ــﺪﻧ ـ ــﺎن ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟﻘﻼف ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺗﻘﺪر
ﺑـ  150.000ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻊ
ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،وﺗ ــﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ  500.000ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت اﻟــﻶﻟــﺊ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺘﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ
ﻣﻊ ﻃﻴﺮان اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .اﻟﺨﻠﻴﺞ أو
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻘﺎم
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻓﻲ  12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
وﺗ ـﻘــﺪم اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳــﺖ ﺟــﻮاﺋــﺰ
ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺧ ــﻼل
ﺳ ـﺤ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﺳ ـﺤ ــﺐ ﻳـﺘــﻢ
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺛـ ـ ــﻼث ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ وﺗـ ـﻘ ــﺪر
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﻟﻰ ﺑـ  500.000ﻧﻘﻄﺔ
واﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  250.000ﻧﻘﻄﺔ
واﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  150.000ﻧﻘﻄﺔ
وﻳ ـﻘــﺎم اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ 12
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ 2019ﺑــﺈﺷــﺮاف ﻣﻤﺜﻞ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻨﺪ
إﻧـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ  100دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﺤﺐ ،وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣ ــﺪة ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻛﻞ
ً
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
أو ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ،
وﺛ ــﻼث ﻓ ــﺮص ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟﺴﺤﺐ
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻛ ـ ــﻞ  10دﻧـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻳ ـﺘــﻢ
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ،
وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻧ ـﻔــﺎق ﺗﺰﻳﺪ
ﻓﺮص اﻟﻔﻮز .وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
أﻓــﺎد راﻧﺠﺎن ﺳﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﻟﻲ
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ﻣــﻦ
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ً
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻳﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ا ﻟـﺤـﻤــﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ.
ً
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳـ ـ ــﻦ إﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮا
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮوض
ً
اﻟ ـﺠــﺬاﺑ ــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ،وﻧ ـﺴ ـﻌــﻰ داﺋ ـﻤــﺎ
إﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة وﺷﺎﺋﻘﺔ
ً
ﻟ ـﺠ ـﻌــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮق أﻛ ـﺜ ــﺮ اﻣ ـﺘــﺎﻋــﺎ
ورﺑﺤﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻚ
اﻷ ﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ.

اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺣــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ »اﻟﺪاﻧﺔ« اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟــﺪاﻧــﺔ ﻟــﻺﻳــﺪاع اﻟـﺤـﺼــﺮي« ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ
ﻋ ـﻤــﻼء اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ُﺣــﺮﻳ ــﺔ إﻳـ ــﺪاع اﻟ ـﻨ ـﻘــﻮد ﻓﻲ
أي وﻗــﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ »اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ«
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣــﻮ ﻗــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﱢ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ
ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮز

ﻓــﻲ ﺳـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟــﺪاﻧــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ،رﺑــﻊ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

»زﻳﻦ« اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ
ُ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ

اﻟﻜﻨﺪري وﺑﻮﺻﻠﻴﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »زﻳﻦ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »زﻳ ــﻦ« ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ُ
اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
 2020-2019ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
ُ ّ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋــﻼم
اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﻀﻢ
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ واﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إﻧﻬﺎ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮض
ﻓـ ُﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﺣـﻔــﻞ اﻓـﺘـﺘــﺎح ُ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ،واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت
واﻹﻋ ــﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺗــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم اﻷﻣ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﻧــﺎﺻــﺮ
ﺑــﻮﺻ ـﻠ ـﻴــﺐ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣـﻀــﻮر
ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ زﻳ ـ ــﻦ وﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻗﻴﺎدﻳﻲ وﻣﻤﺜﻠﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وأوﺿـﺤــﺖ »زﻳــﻦ« أن ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ

ﺗﺤﺮص ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
وﻣﻨﻬﺎ
واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ّ
وزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻟـﺘـﺒــﻨــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ّ
ﻧﻤﺎﺋﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ
وﺗـﺜـﻘـﻴــﻒ ﻓـﺌــﺔ اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل واﻟـﺸـﺒــﺎب
ّ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ُﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أن دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـ ــﺪار اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
 ،2020-2019و ﻫـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف
ً
اﺑﺘﺪاء
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ رﻳـ ـ ـ ـ ــﺎض اﻷﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل،
واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑـﺘــﺪاﺋـﻴــﺔ ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،وﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ:
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺂﻓﺔ
اﻟ ـ ُـﻤ ـﺨ ـ ّـﺪرات واﻟ ـﻤــﺆﺛــﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺣـ ـ ـ ــﺪاث وﺗــﻮﺟـﻴـﻬـﻬــﻢ
إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ وﺣ ــﺪود
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ.

وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ »زﻳ ـ ــﻦ« أن اﻟـﻤـﻌــﺮض
اﻟ ـ ــﺬي ُﻳ ـﻘ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻊ اﻷﭬ ـﻨ ـﻴــﻮز
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ  4-2ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟﺠﺎري ﻳﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ
ﻧـﺸــﺮ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ واﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ إﻳـﺼــﺎل اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮ،
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
وأوﻟـﻴــﺎء اﻷﻣــﻮر واﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ،وزرع
روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺼﻐﺮ ،وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ
اﻷﻣﻦ وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮم
ﺿﺒﺎط ُﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﺸﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻓﻲ إﻃــﺎر ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،رﻋﺖ »زﻳﻦ« ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ أﺗــﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟــﺬي ُﻳﺼﺎدف  26ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻛﻞ ﻋﺎم،
إذ ﻫﺪﻓﺖ إﻟــﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل
اﻷﻧـ ـ ـ ـ ــﻮاع اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات
واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮﻫــﺎ وﻃ ــﺮق
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﺑﻬﺬه اﻵﻓﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

١١
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﻮرﺻﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺷﻄﺒﺖ ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺖ "اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة" ﻣ ــﻦ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ أن ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻋ ـﻘ ــﺪت اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣــﻮﺳـﻌــﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮق دﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ
و ﺑــﻮر ﺻــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وأ ﺳــﻮاق
ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻓ ـﺼــﻞ
أ ﻣــﻮال اﻟﻌﻤﻼء ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﺷﻄﺐ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻷﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
وﺣـ ـ ــﺬرﻫـ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎل ﻣـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ
أي ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻟـ ـﻌ ــﺪم ا ﻟ ـﺘ ــﺰا ﻣ ـﻬ ــﺎ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﻌﺎم
 2010وﻻ ﺋ ـﺤ ـﺘ ــﻪ ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻳــﺔ
وﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼﺗ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻓـﺼــﻞ
أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء.
و ﻗ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر ،إن
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ــﻢ

ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻓﺼﻞ أﻣﻮال ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا
أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﻓـ ـﺼ ــﻞ أﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻓــﻲ
ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ـ ــﻮاق ،واﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـ ـﻔ ـ ــﺎوﺿ ـ ــﺎت ﻣــﻊ
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺎت
إﻗ ـﻨــﺎﻋ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺈﺻ ــﺪار ﺷ ـﻬــﺎدات
أﺳﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أن ﻫـ ـ ـ ــﺬه
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ــﺎت اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺖ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات
اﻷﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺄﻣـ ــﻮال
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﺧﻼل
اﻷ ﺳــﺎ ﺑ ـﻴــﻊ ا ﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
وﺗـ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ـﺒ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻋـﻤـﻴــﻞ
وإﻳ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎل ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
ﻋ ــﻦ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜـﻬــﺎ،
وأﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ

ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﻮن ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،وأداﺋـ ـﻬ ــﺎ
وﻋ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺼﻌﺐ
ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق.
وأ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر ،أن
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إدارة أﻣﻮال
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻣـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻟـﺤـﻔــﻆ
اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺼﻞ أ ﺻــﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ
وأﻣﻮاﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
ً
ﻋـ ـﻤـ ـﻴ ــﻼ آ ﺧ ـ ـ ــﺮ أو ﺗـ ـﻠ ــﻚ ا ﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ
ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻ ﻟـﺘــﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم
ً
اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا
ا ﻟ ـﻤــﺎدة ) (3-2وا ﻟ ـﻤــﺎدة )(1-3
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ )أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء
وأﺻﻮﻟﻬﻢ( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.
ً
وﻣ ـ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ :ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ
ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺪ ﺟـﻬــﺔ ا ﻟـﺤـﻔــﻆ وﻗﻴﻤﺔ
وﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ أﺻـ ــﻮل اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷوﻗـ ـ ـ ــﺎت ،وﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ر ﺻـﻴــﺪ ﺣـﺴــﺎ ﺑــﺎ ﺗــﻪ وﺳﺠﻼﺗﻪ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء ،ﻣ ــﻊ
أرﺻـ ـ ـ ــﺪة ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك
ا ﻟ ـﻤــﻮدع ﺑـﻬــﺎ أ ﻣ ــﻮال اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻼت أي ﻃﺮف آﺧﺮ
ﻳـﺤـﺘـﻔــﻆ ﺑــﺄﺻــﻮل اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ أو
أﻣ ــﻮاﻟ ــﻪ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ وﺗــﻮﺿـﻴــﺢ
آﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺘﺎﺑﻲ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو ﺑﺮﻳﺪ
إ ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮو ﻧـ ــﻲ أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« :ارﺗﻔﻌﺖ  ٪١٧ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ٪١٨
ﻗ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺑﻴﺖ
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ،إن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﺻﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ أداء ه اﻟﻘﻮي اﻟﺬي
ﺑ ــﺪأه ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،وﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزت ﺗ ـ ــﺪاوﻻت
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ﺣــﺎﺟــﺰ اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎر دﻳـﻨــﺎر
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ 17
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ
ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
 18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ،اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻋــﺪد
ً
اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت أﻳ ـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻻرﺗ ـﻔــﺎع
ﻃــﻮال اﻷرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ً
ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2014وﺑﻠﻎ
ﻋــﺪدﻫــﺎ  1.906ﺻﻔﻘﺎت ﺑــﺰﻳــﺎدة
 17ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋــﻦ ﻋــﺪدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﺗﺨﻄﺖ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺳﺎﻫﻢ اﻷداء
اﻟـ ـﻘ ــﻮي ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻌــﺎش ﺗ ـ ــﺪاوﻻت اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ً
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑــﺄداء
ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
وﻣـ ـ ــﺎزال أداء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳــﺎدة ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ 156
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑ ـﻠــﻎ 245
ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة  22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ.

ﻛـﻤــﺎ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ ــﺪاوﻻت
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺴـﻜـﻨــﻲ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ  385ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وزاد ﻋﺪدﻫﺎ  16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي أي ﺑـﻠــﻎ 1.183
ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﻘﻄﺎع
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري إﻟ ــﻰ  353ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪود أي 2
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﺳﻨﻮي
ﻣ ـﺼ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑ ــﺎﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض 12.8
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ
 429ﺻﻔﻘﺔ ،وﻳﻼﺣﻆ اﺳﺘﻤﺮار
اﻻﺗـﺠــﺎه اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺘﺪاول اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻌﺪد ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎه
اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪي ﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ
اﻟﺨﺎص وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود أي
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ــﺎزاﻟـ ــﺖ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﻣـﻀــﺖ ،وﻣ ــﺎزال ﻋــﺪدﻫــﺎ ﻳﺴﺠﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑــﻊ
ً
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوزا
ﺣﺎﺟﺰ اﻷﻟﻒ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺠﻞ
ً
اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ ﺑـﺤــﺪود  4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺪد ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﺪأ اﻟﻤﺴﺎر
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﻋـ ــﺪي اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي اﺗـ ـﺨ ــﺬﺗ ــﻪ
ﺗـ ــﺪاوﻻت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
 ،2018ﻟﻜﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ ﻓﻲ
ﻛــﻞ اﻟـﻔـﺘــﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻻﻓ ــﺖ ﻋﻦ
ﻣـﺜـﻴــﻼﺗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﻋ ـ ــﻮام اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ،وﻗــﺪ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻓﻲ
اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ أي
ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮظ ﻟ ـﻌ ــﺪدﻫ ــﺎ ﻓـ ــﺎق  28ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.
وﺣـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه

ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ ،رﻏـ ـ ــﻢ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ رﺑ ــﻊ
ﺳﻨﻮي ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺠﻞ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ
ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ أﺿـ ـﻌ ــﺎف ﻋـﻠــﻰ
أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي.
و ﻳـ ـ ــﺄ ﺗـ ـ ــﻲ اﻷداء اﻹ ﻳ ـ ـﺠـ ــﺎ ﺑـ ــﻲ
ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﺑــﺮﻏــﻢ ﻣـﺴــﺎر
ﺗـ ـﻨ ــﺎزﻟ ــﻲ ﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﺑــﺮﻧــﺖ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ  2019ﻟﻜﻦ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺷ ـﻬ ــﺪت
ً
ً
اﺗ ـﺠــﺎﻫــﺎ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻊ .وﻗﺪ
ﺳ ـﺠ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ أﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻏـ ــﻼق
وﻓــﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﻣﺴﻮن روﻳﺘﺮز
ً
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ  74.6دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓ ــﻲ أواﺧـ ـ ــﺮ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺳﺠﻞ
ً
أدﻧــﻰ إﻏــﻼق دون  60دوﻻرا ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ،واﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ
ﺳﻌﺮ إﻏﻼق ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
ً
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺠــﻼ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ 66.6
ً
دوﻻرا ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس رﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﻮي و 16.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ  2019ارﺗـﻔــﻊ
ً
ً
ﻣﺴﺠﻼ  68.5دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ أي
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ً
ﺳﻌﺮ ﺑﻠﻎ  63.8دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺪ
أدﻧ ــﻰ  9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ً
إﻏﻼق ﺳﺠﻞ  75دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
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وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ أن ﻳـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻐ ــﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻔـﺼــﻞ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺆدﻳ ـﻬــﺎ
اﻹدارات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ واﻹدارات اﻟﺘﻲ
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم أي ﺧـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﺎت أ ﺧـ ـ ــﺮى
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر أن
ﻫﻴﺌﺔ أ ﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل اﺿﻄﺮت
إﻟـ ـ ــﻰ ﺷـ ـﻄ ــﺐ ﺑـ ـﻌ ــﺾ أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﻷوراق ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺿـﻤــﻦ
اﻷﻏـ ـ ـ ــﺮاض اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻤ ــﺎرﺳـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا ﻟـﻤــﺪر ﺟــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻬــﺎ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎﺗـﻬــﺎ
إزاء ﻓﺼﻞ أ ﻣــﻮال اﻟﻌﻤﻼء ،إذ
ﻃــﺎﻟ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻊ ﻋـ ــﺪم اﻹﺧـ ــﻼل
ﺑـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدة )  (1 -3ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ
ا ﻟ ـﻤــﺮ ﺧــﺺ ﻟــﻪ أن ﻳ ــﻮدع ﻋﻠﻰ

اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮر أﻣ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺪى
ﺑـﻨــﻚ ﻣـﺤـﻠــﻲ ،إﻻ ﻓــﻲ اﻷﺣ ــﻮال
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ أﺳﻮاق
ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪود
إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸـﺨــﺺ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺧـ ــﺺ ﻟ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ــﺬل ﻋ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺺ ﻓ ــﻲ
اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر وﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
ا ﻟ ـﻤــﻮدع ﻟــﺪ ﻳــﻪ أ ﻣ ــﻮال اﻟﻌﻤﻴﻞ
ا ﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪ ﻳ ــﺔ  ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن
اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮدﻋـ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ
أ ﻣ ــﻮال ا ﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟـ ــﻪ وﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ أﻣ ـ ــﻮال
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ أن

ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﺪ إﻟ ــﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺧ ــﻼل اﻷﻳـ ــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ
ﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إدارة
وﻓﺼﻞ أﻣﻮال ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺗﺨﻮض اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻋﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ
ﺗﻌﻜﻒ اﻷدﻳﺒﺔ ﻓﻮز ﺣﻤﺰة
اﻟﻜﻼﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان »ﻓﻲ »ﻋﺎﻓﻚ اﻟﺨﺎﻃﺮ« ،ﺑﺪور
ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻤﺮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻣﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم« ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
أدوار اﻟﺸﺮ.
اﻷﺣﻼم إﻟﻰ واﻗﻊ .
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ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﺟﻤﺎل اﻟﺮدﻫﺎن أﻓﺎد د .ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﺄن
ﻣﻬﺮﺟﺎن »ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ«
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ« ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻨﻮع وﻧﺠﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
»ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ«.

ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻔﻴﻠﻢ »اﻟﻤﻐﺴﻠﺔ«
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻷﺳﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻣـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻞ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮﻳـ ــﺐ ،اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﺟــﻮاﺋــﺰ
اﻷوﺳﻜﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻏــﺎﻣـﻀــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ "اﻟﻤﻐﺴﻠﺔ"
)ذا ﻟــﻮﻧــﺪروﻣــﺎت( ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻋــﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ـﻼت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺐ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼ
ﻼ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "أوراق ﺑﻨﻤﺎ".
وﻳـﺴـﻌــﻰ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ،اﻟ ــﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ ﺷﺒﻜﺔ
ﻧ ـﺘ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻜــﺲ ،إﻟ ـ ــﻰ ﺷ ـ ــﺮح ﺗ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺎت ﻫ ــﺬه
اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺺ أﺑﻄﺎﻟﻪ.
ً
وﻳ ـﻀــﻢ ﻃــﺎﻗــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻧ ـﺠــﻮﻣــﺎ آﺧــﺮﻳــﻦ،
ﻣﺜﻞ :ﻏﺎري أوﻟﺪﻣﺎن ،أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪﻳﺮاس
وﺷﺎرون ﺳﺘﻮن.
وُ
وﻋﻋ ــﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺛ ـ ــﺎرت ﻣ ــﺎ ُﻳـﻄـﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳ ــﻢ أوراق
ﺑﻨﻤﺎ ،واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋ ــﻖ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ــﻮﺳ ــﺎك ﻓــﻮﻧـﺴـﻴـﻜــﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻤﺎ ﺑﺄﺑﺮﻳﻞ  ،2016ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺛﺮﻳﺎء
ـﻼدﻫــﻢ
وذوي اﻟ ـﻨ ـﻔــﻮذ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺧـ ــﺎرج ﺑــﻼ
ﻼ

ﻟﺘﺠﻨﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻢ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث أوﻟـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎن
وﺑـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮاس ،اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺬان ﻳ ـﻠ ـﻌ ـﺒ ــﺎن دوري
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻳ ــﻮرﻏ ــﻦ ﻣ ــﻮﺳ ــﺎك وراﻣـ ـ ــﻮن
ﻓﻮﻧﻴﺴﻜﺎ ،ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻟﻴﺴﺮدا
اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻤﺎ.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﻳﺸﺮح اﻻﺛﻨﺎن ﻟﻤﺸﺎﻫﺪي اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ـﻼت
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـ ــﺪور اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻼ
ﻼ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟـﻔـﺴــﺎد ،ﻣــﺮورا
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول ،ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ودول اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳـﺘــﺮﻳــﺐ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ:
"إﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻤﺮ دون ﺿﺤﺎﻳﺎ ،واﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن" .واﺳﺘﺸﻬﺪت
ﺳ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ داﻓـ ـﻨ ــﻲ ﻛ ــﺎرواﻧ ــﺎ
ـﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺎﻟﻴﺘﺴﻴﺎ ،ا ﻟـﺘــﻲ اﻏﺘﻴﻠﺖ ﺧ ــﻼ
ﻼ
اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ.

ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛﺮوز

ﻟﻮﻧﺪروﻣﺎت" أﺣﺪ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ
و"ذا ﻟﻮﻧﺪروﻣﺎت"
ـﺲ"" ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻷﺳ ــﺪ
ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ "ﻧ ـﺘ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻜــﺲ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻓﺎزت
ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮة
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ "روﻣﺎ".
وﻗـ ــﺎل ﺳـﺘـﻴـﻔــﻦ ﺳ ــﻮدرﺑ ــﺮغ ،ﻣ ـﺨــﺮج "ذا
ﻟــﻮﻧــﺪروﻣــﺎت"" :":ﻛ ــﺎن ﻗــﺮارﻧــﺎ أن اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
اﻟ ـﺴ ــﻮداء ﻫــﻲ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟـﻜــﻲ ﺗﻈﻞ
اﻟـﻘـﺼــﺔ ﻋــﺎﻟـﻘــﺔ ﺑ ــﺄذﻫ ــﺎن اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ ﺗـﻌـﻘـﻴــﺪات ﻫــﺬا
اﻟ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
".
اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ".

»اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ«
وﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أﻳﻀﺎ ،ﱠﻗﺪم اﻟﻤﻤﺜﻞ
ﻏﻮد ﻟﻮ ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ "اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ"
)ذا ﻧﻴﻮ ﺑﻮب( ،اﻟﺬي ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ "اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﻴﺎﻓﻊ" )ذا
ﻳﺎﻧﻎ ﺑﻮب( ،ﻟﻠﻤﺨﺮج ﺑﺎوﻟﻮ ﺳﻮرﻳﻨﺘﻴﻨﻮ.
وﻳ ـ ـﻌـ ــﻮد ﻟـ ــﻮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ

ﻣﻴﻚ ﺟﺎﻏﺮ

ﻛﻴﻔﻦ ﻫﺎرت

ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛﺮوز ﺗﻨﺪد ﺑﻀﻴﻖ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻛﻴﻔﻦ
ُ
ﻫﺎرت ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺳﻴﺎرة
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ
ﻧﺪدت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛﺮوز ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ "واﺳﺐ ﻧﺘﻮورك" ،اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ
ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ اﻟﻜﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ.
ﻣﻴﺎﻣﻲ ،ﺑﻀﻴﻖ ُﺣﺮﻳﺔ
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺸﺄن ﻛﻮﺑﺎ،
ـﻮرر اﻟـﺠــﺰء اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ" :ﻟــﻢ أﺷـﻌــﺮ ُ
ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺻ ـ ﱢـﻮ
".
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ".
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
)أ ف ب(

ـﻼردو ،اﻟﺬي
ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻴــﻼ
ﻼ
أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻴﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ،وﻫﻮ أول
ﺑﺎﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﺑﻌﺪ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ
ُ
ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة
ﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ،ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻳﻠﻌﺐ دورﻫــﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﻮن ﻣﺎﻟﻜﻮﻓﻴﺘﺶ،
ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﺒﺎﺑﻮي ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺑﺎ
ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻮﻟﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ُ
ﺮﺿﺖ ﺣﻠﻘﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
وﻋﺮﺿﺖ
وﻋ
اﻟﺘﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻮ ﻓﻲ
إﻋﻼن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ وﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ
ﺑﺰي ﺳﺒﺎﺣﺔ وﺣﻮﻟﻪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺰي
اﻟﻜﺎﻣﻞ.
اﻟﺒﺎﺑﻮي اﻟﻜﺎﻣﻞ
وﺗﺤﺪث ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻼل اﻟﺪراﻣﺎ ،وﻳﺘﻌﻠﻢ
ً
اﻟﺮﺟﻼن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣــﺎﻟـﻜــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ ﻋ ــﻦ اﻧـﻀـﻤــﺎﻣــﻪ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ" ::ﻛـ ــﺎن ﺣ ــﺎﻓ ــﺰي اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻫﻮ
".
ﺳﻮرﻳﻨﺘﻴﻨﻮ".
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺎوﻟﻮ
)روﻳﺘﺮز(

ُ
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﻫﺎرت إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻞ
اﻟﻈﻬﺮ" ،ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺎدث ﺳﻴﺎرة،
"
اﻟﻈﻬﺮ"
ﺗﻌﺮﺿﻪ "ﻹﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﺮة ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﺎت ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ُﺳﻠﻄﺎت
وورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻫﺎﻳﻮاي ﺑﺎﺗﺮول،
أن اﻟﻤﻤﺜﻞ ) 40ﻋﺎﻣﺎ( ﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮاﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺑﻠﻴﻤﻮث ﺑﺎراﻛﻮدا ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺎم ،1970
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﻬﻮﻻﻧﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.
)أ ف ب(

ﺟﺎﻏﺮ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﻊ »روﻟﻴﻨﻎ
ﺳﺘﻮن« ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا
أﺣﻴﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺮوك روﻟﻴﻨﻎ ﺳﺘﻮﻧﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ً
ﺣﻔﻼ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان
» ،«No Filterواﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﻓــﺮﻧـﺴــﺎ .وﺑ ــﺪأ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺄﻏﻨﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ »Jumping
 ،«It›sواﻧﺘﻬﺖ
It›s Only Rock And Roll
و»Roll
 «Jack Flashو»
و»
و»«I Can›t Get No
 «Encore of Gimme Shelterو»
و»
ﺑـ »Shelter
و» .«Satisfactionواﺳﺘﻌﺮض ﻣﻴﻚ ﺟﺎﻏﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻪ
»
و»
اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح.

ﻓﻮﻟﻦ« ﻳﺘﺼﺪر إﻳﺮادات دور
»أﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎز ِ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ً
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ
ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة
ﻋﺮش
ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺮﺑﻌﺎ
ﻓﻮﻟﻦ«
ﻓﻮﻟﻦﻦ
ﻣﺎزال ﻓﻴﻠﻢ »أﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎز ﻓﻮ ِﻟ
ً
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻜﺘﺴﺢ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ
اﻷﻃﻔﺎل »ﻏﻮد ﺑﻮﻳﺰ« ،ﺑﻔﻀﻞ أداء ﺑﻄﻠﻪ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻏﻴﺮارد ﺑﺘﻠﺮ اﻟﺬي ﻗﺪم
ﺻﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ.
ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻹﺛ ــﺎرة "أﻧﺠﻴﻞ
ﻓﻮﻟﻦ" إﻳﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻓﻮﻟﻦ
ﻓﻮﻟﻦ
ﻫﺎز ِ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﻠ ــﺔ ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ أﻇ ـﻬــﺮت
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﺣﻘﻖ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
ﺟ ـﻴــﺮارد ﺑﺘﻠﺮ وﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﻓــﺮﻳـﻤــﺎن وﺟ ــﺎدا
ﺑﻴﻨﻜﻴﺖ ﺳﻤﻴﺚ وﻻﻧــﺲ رﻳــﺪﻳــﻚ ،إﻳ ــﺮادات
ﺑﻠﻐﺖ  14.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
واﺣـﺘــﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة
ﺑﻮﻳﺰ" ،واﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
"
ﺑﻮﻳﺰ"
واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ "ﻏﻮد
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﺟﺎﻛﻮب ﺗﺮﻳﻤﺒﻼي وﻛﻴﺚ
إل وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ وﺑﺮادي ﻧﻮن ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات
ﺑﻠﻐﺖ  11.59ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺮﻛــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻐــﺎﻣــﺮة "ذا ﻟ ـﻴــﻮن ﻛﻴﻨﻎ"
)اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻠﻚ( ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أداء أﺻﻮات
ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﻏﻠﻮﻓﺮ وﺳﻴﺚ روﻏﻦ
وﺑـﻴــﻮﻧـﺴــﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳـ ــﺮادات ﺑﻠﻐﺖ 9.24
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
وﺣ ــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓﻴﻠﻢ "ﻓــﺎﺳــﺖ
ﺷﻮ"،
آﻧﺪ ﻓﻴﻮرﻳﻮس ﺑﺮﻳﺰﻧﺘﺲ :ﻫﻮﺑﺰ آﻧﺪ "
ﺷﻮ"
اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن
وﺟﻴﺴﻮن ﺳﺘﺎﺛﺎم وإدرﻳﺲ إﻟﺒﺎ وﻫﻴﻠﻴﻦ

ﺟﻴﺮارد ﺑﺘﻠﺮ
ﻣﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  8.05ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺪراﻣﺎ
أوﻓﺮﻛﻤﺮ" ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ أﻟﻴﻜﺲ
"
أوﻓﺮﻛﻤﺮ"
"
ﻛﻨﺪرﻳﻚ وﺷﺎري وﻳﺪﻣﺎن وﺑﺮﻳﺴﻴﻼ ﺷﻴﺮر،
ﻣﺤﻘﻘﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  7.86ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

وﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ  ١٤.٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ
ﻛﻴﻨﻎ« )اﻷﺳﺪ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة »ذا ﻟﻴﻮن ﻛﻴﻨﻎ
اﻟﻤﻠﻚ( ،إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻜﺒﻴﺮ.
واﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺼﺪر "أﻧﺠﻴﻞ ﻫﺎز ﻓﻮﻟﻦ" ﻫﻮ ﺟﻴﺮارد
ﺑـﺘـﻠــﺮز ،وﻫ ــﻮ ﻣـﻤـﺜــﻞ أﺳـﻜـﺘـﻠـﻨــﺪي ﻣـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﻤﺴﺮح .أﻛﺜﺮ اﻷدوار
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻪ ﻫﻮ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ
) (300ﺑﺪور ﺑﻄﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ :اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪاس،
ووﻟــﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺰﻟﻲ ﺑﺄﺳﻜﺘﻠﻨﺪا واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻪ
أﻣﻪ ﻟﻜﻨﺪا ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺳﻨﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ،
وﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر زواﺟـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻛﻨﺪا ﻋــﺎدت ﺑﻪ
ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ أﺳﻜﺘﻠﻨﺪا وﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻋـﺸــﺮ ﺷـ ـﻬ ــﺮا .ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
درﺟﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻫﻠﺘﻪ ﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺄﺳﻜﺘﻠﻨﺪا.
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻏﻼﺳﻜﻮ( ﺑﺄﺳﻜﺘﻠﻨﺪا
وﺑـﻌــﺪ ﺗـﺨــﺮﺟــﻪ ﻓـﺸــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺜــﻮر ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻃﺮد ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻫﻠﻪ
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮع.
واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن ﻟﻴﺴﻌﻰ وراء
ً
ﺣﻠﻤﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺸﻬﻮرا ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
ﻋﺪة ﻣﻬﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺻﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ.
وﻫ ـﻜ ــﺬا ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻦ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دور ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
ﻼﺛـﻴــﻦ ﺳــﺎﻓــﺮ إﻟ ــﻰ ﻟ ــﻮس أﻧﺠﻠﺲ
وﻓ ــﻲ اﻟـﺜــﻼ
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ أدوار

ﺑﺄﻓﻼم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم
 ، 2007ﻛﺎن ﻣﻴﻌﺎده ﻣﻊ
اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻔﻴﻠﻢ
" ،"300ا ﻟ ـ ــﺬي و ﺿ ـﻌــﻪ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺎف اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم
اﻟـﻤـﺸــﺎﻫـﻴــﺮ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻇﻬﺮ ﻛﺒﻄﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮوﻓ ـ ـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ " Olympus
 "Hasﻋــﺎم
Has Fallen
ً
 ،2013وأﻳﻀﺎ ﻗﺎم
ﺑــﺎﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ـﻚ"
"ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻢ
اﻟﺮﺳﻮﻣﻲ "ﻛﻴﻒ
ﺗﻨﻴﻨﻚ؟"
ﺗ ــﺪرب ﺗﻨﻴﻨﻚ؟
ﺑﺠﺰﺋﻴﻪ.
))د ب أ(

ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ

ﺛﻘﺎﻓﺎت

١٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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culture@aljarida●com

ً
ّ
ﻓﻮز ﺣﻤﺰة :ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻨﻲ وﻻ أﺗﺬﻛﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ
ً
ﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ »ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم«

ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ

baraka009@gmai.com
Twitter: @7moud009

ﺗﻌﻜﻒ اﻷدﻳﺒﺔ ﻓﻮز ﺣﻤﺰة اﻟﻜﻼﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان »ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم« ،ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻀﻲ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﺣﻼم إﻟﻰ واﻗﻊ.
وﺗﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺣﻮارﻫﺎ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ًﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ،ﺑﻞ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ »ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻫﻤﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺻﺪر ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻫﺎ »اﻟﻮﺷﺎح اﻷﺣﻤﺮ و»ﻣﺬﻛﺮات زوﺟﺔ ﻣﻴﺘﺔ«.
وإﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار:
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق

ﺑﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ّ
ﻓﻲ ﺳﻦ ﻧﺎﺿﺠﺔ
وﺑﻌﺪ أن ﻋﺸﺖ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

• دلفت إلى العالم األدبي عبر
اﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أم
ﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى؟
 ﻛﺘﺒﺖ اﻟـﺸـﻌــﺮ وأﻧ ــﺎ ﺻﻐﻴﺮة،ﻗـﺼــﺎﺋــﺪ ﺿــﺎﻋــﺖ ﻣـﻨــﻲ وﻻ أﺗــﺬﻛــﺮ
ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ أي ﺷ ـ ـ ــﻲء ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺎﺗ ــﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘﺼﺔ
اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮة ،وﺟـ ــﺪت ﻧـﻔـﺴــﻲ ﻓﻴﻬﺎ،
ووﺟــﺪﺗ ـﻬــﺎ ﻣـﺘــﺂﻟـﻔــﺔ ﻓــﻲ وﺟــﺪاﻧــﻲ،
رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻨﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮوب
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪي اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق واﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺺ
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ ــﻚ ،وأﻧ ــﺎ أرى أن
اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺺ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴ ــﺮة ﻫ ــﻲ ﻧ ــﻮاﻓ ــﺬ
ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ﺗ ـﻄ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ ﻛـﺒـﻴــﺮ
ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت،
وﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ َﻣــﻦ ﻟــﻪ اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ
إﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎرﻗ ــﺎت
واﻟـﺘـﻨــﺎﻗـﻀــﺎت ،وإﻳ ـﺠــﺎد اﻟﺨﻴﻮط
اﻟــﺮﻓ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺮﺑ ـﻄ ـﻬــﺎ ﻟﻴﻨﺴﺞ
ً
ً
ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻪ أﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ّ
ﻓﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ ﻳﺤﻤﻞ دﻻﻻت
وإﺷـ ـ ـ ــﺎرات ﻣـﻌـ ّـﻴـﻨــﺔ ﺣــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺧـﺼــﺎﺋــﺺ وﺳ ـﻤــﺎت اﻟــﺰﻣــﻦ اﻟــﺬي
ُ
ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ.

ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ً
ﻏﻼف »ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ«

• ال نـ ـج ــد أثـ ـ ـ ــرا ل ـل ـم ـك ــان فــي
ّ
أﻋﻤﺎﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ وﻋﻴﻚ اﻷدﺑﻲ؟
 أﻧﺎ ﻻ أؤﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن أو اﻟﺒﻴﺌﺔﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ
ﺑ ــﺬرة ﻗﺎﺑﻌﺔ ﻓــﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ووﺟ ــﺪان
ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ،ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﺒـ ــﺬرة اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم
واﻻﻧﺸﻄﺎر واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺠﺪد ،وﻫﻨﺎ
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ دور اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎن واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﺎر ﻫﺬه اﻟﺒﺬرة وﻃﻌﻬﻤﺎ
وﺟﻮدﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺒﺬرة اﻟﺘﻲ ﻓﻲ داﺧﻠﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﺻﻠﺘﻲ اﻟﺘﻲ أرﺷﺪﺗﻨﻲ إﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﺴﻴﺢ اﻟﻤﻤﺘﻊ ،وأﻧﺎ
ﻟﻢ أزل ﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ
ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺬب ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﺳـﻘــﺖ ﻛﻞ
ﺣﻘﻮﻟﻲ ﻟﺘﺜﻤﺮ وﺗﺰﻫﺮ.
ّ
وﻷﻧـﻨــﻲ ﺑــﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓــﻲ ﺳﻦ
ﻧــﺎﺿـﺠــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻋـﺸــﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﺑﻴﺌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ وﻏﺮﻳﺒﺔ،
ﺟـ ـ ـ ــﺎءت ﻛـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻊ ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻓـ ــﻲ رأﻳ ـ ــﻲ ﻻ
ّ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪه ﻓﻲ ﺳﻦ
ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أرض ﺧﺼﺒﺔ ﻳﻌﺎد
ﺣﺮﺛﻬﺎ وزرﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ.
• م ــاذا عــن مجموعتك «بعيدا
ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ« وﻣﺎ ﻇﺮوف إﺻﺪارﻫﺎ؟
ً
 ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻫــﻲﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﺷ ـ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ،وﺑ ـﻌــﺪ
ﻣﺬﻛﺮات زوﺟــﺔ ﻣﻴﺘﺔ ،اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﻀ ــﻢ واﺣ ـ ـ ــﺪا وﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻗﺼﺔ
ﻗـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ،ﻣــﺎ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺢ وﺗــﺪﻗ ـﻴــﻖ،
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮ ّﻋــﺔ ﺗﻮﺧﻴﺖ
اﻟﺤﺬر واﻟﺘﺄﻧﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟ ـﺘــﻲ وﻗ ـﻌــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻨــﺪ إﺻ ــﺪار
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

• قــاصــة وتــؤم ـن ـيــن ب ــأن الـفــن
وﺣﺪة واﺣﺪة ،ﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﺮوق ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى؟
 اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ اﻷﺟﻨﺎساﻷدﺑ ـﻴــﺔ ﻫــﻮ اﻟـﻠـﻐــﺔ ،أي اﻷﺑـﺠــﺪﻳــﺔ،
ﻟـﻜــﻦ اﻻﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة وﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻓــﻲ ﻃ ــﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺟﻨﺲ
ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻷﺟ ـﻨ ــﺎس ،ﻓﻠﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻘﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻤﻜﺎن واﻟــﺰﻣــﺎن،
وﻋ ـ ــﻦ ﻟ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮواﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺎرﻗ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ،ﺑــﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ
ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ أﺧﺮى ﺗﻜﺘﺐ
ﻋــﻦ اﻟ ـﺤــﺐ ،وﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸــﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺟﻨﺎس اﻷﺧﺮى.

أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ
• إلى أي مدى ترين أن كتاباتك
ﺗﻤﺜﻠﻚ؟
 أﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ أن أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻫــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ
ﻓـﻜــﺮة ﺗــﺪوﻳــﻦ ﻟــﺮأﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗ ـﻨــﺎوﻟــﻪ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ،وأﻳ ـﻀــﺎ
ﺗﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻣﺪى ﺳﻌﺔ اﻷﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ،
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻀـﻌـﻬــﺎ ﻓﻬﻲ
ﺗـﺒـ ّـﻴــﻦ ﻣ ــﺪى اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ وﺟــﻮده ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟـﻔـﺘــﺮة ،أي ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﻛﺘﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻲ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻠﻨﻲ
ﻓﻲ زﻣﻦ ّ
ﻣﻌﻴﻦ ،وﻷﻧﻨﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ
ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎ ﻟـ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺄﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ،وﻷﻋﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻫﻞ اﻷﻳﺎم ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻨﻀﺞ ،أم أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

ﻓﻮز ﺣﻤﺰة
ّ
ﻋﻠﻲ ،وإن ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺴﻼم.

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺎدﻗﺔ
• ال ـ ـكـ ــاتـ ــب يـ ـعـ ـي ــش حـ ـي ــوات
ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ ﻣــﻊ ﺣ ـﻴــﺎة ﻛــﻞ ﺑـﻄــﻞ ﻣﻦ
أﺑﻄﺎﻟﻪ ،وﻟﻜﻦ ،ﻫﻞ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
ﺻﺎدﻗﺔ إذا ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة
ﻟﻢ ﻳﻌﺸﻬﺎ؟
 وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ــﺢ ﻛ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎتﺻﺎدﻗﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺾ ﻟــﻪ ،أﻻ وﻫﻮ
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻛﺎذﺑﺔ وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻳﻤﺎن
ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻜﺬا ﺷﻲء ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮأﻳﻲ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮق ﻟﻠﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﻋﻮاﻟﻢ
أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﻣـ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﺤ ــﻖ ﻟ ــﻶﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﺗ ـﻠ ـﻐــﻲ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ،اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﺑﺤﺮ ﺑﻌﺪة ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻦ أي ﺷﺎﻃﺊ
ﻳ ـﺤ ــﻖ ﻟـ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﻒ واﻹﺑ ـ ـﺤـ ــﺎر،
ﻓ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺣ ـﻜ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺎ ﻳ ــﺮدد
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ ﺣـﻜــﺎﻳــﺎت ﺟﺪاﺗﻨﺎ
اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻣﺠﺪد،
وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺑﺪاع.
• م ـ ـ ـ ـ ّـرت ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة ع ـلــى
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋـ ـﺘ ــﻚ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ،ﺑـ ـﻤ ــﺎذا
ﺗﻨﺸﻐﻠﻴﻦ راﻫﻨﺎ؟
 أﻋـ ـﻜ ــﻒ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺘــﻲ اﻟـﻘـﺼـﺼـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
ﺑـﻌـﻨــﻮان »ﻓــﻲ ذﻣــﺔ اﻟــﺰﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎدم«،
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻌﻨﻮان
ﻓﻲ ذﻫــﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮورة

اﻟـﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛــﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟ ـﻤــﺆﺟ ـﻠــﺔ ،وﻋـ ــﺪم ﺗــﺮﻛ ـﻬــﺎ ﻟـﻠــﺰﻣــﻦ،
ﻛﻤﺎ أﻋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ
ﺧﻮاﻃﺮي ووﻣﻀﺎﺗﻲ ،وﺑــﺪأت ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ،وﻻ أدري ﻣﺘﻰ أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ
ﺗ ــﺮى اﻷدﻳ ـﺒ ــﺔ ﻓ ــﻮز أن اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻼد ﺗﺮى
ً
اﻹﺑـ ـ ــﺪاع ﺣ ـﻜ ــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ،ذو
ﺷﺠﻮن ،وﺗﻘﻮل» :اﻹﺑﺪاع ﻛﺎﻟﺒﺮﻛﺎن
ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺎﻟﻤﺮأة
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪﻋــﺔ ﺗـ ـﺤ ـ ّـﻮل ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺴــﻼﺳــﻞ
اﻟﺼﺪﺋﺔ اﻟﻰ ﻗﻼﺋﺪ ،وﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻌﺮ أو ﻗﺼﺔ
ﻗﺼﻴﺮة ورﺑﻤﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ اﻷدﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮاق ،ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ» :ﻗ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺮض
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﺨﺒﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺛ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺎﻫـ ــﺎ ،وﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﻂ
ﻳ ـﻤ ــﺰج اﻷﻟ ـ ــﻮان ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ـﺸــﻮاﺋــﻲ،
ﺣ ـﺘــﻰ ﺗـﻀـﻴــﻊ اﻟ ـﻤــﻼﻣــﺢ اﻷﺻـﻴـﻠــﺔ
واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ﻳﺒﺼﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ،وﻳﺘﻨﺒﺄ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻳــﺪرك أن ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﺰﻣﻦ داﺋﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻴﺚ اﺑﺘﺪأت،
ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﺗ ـﻐـ ّـﻴــﺮ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ــﻦ أدواﺗـ ـﻬ ــﺎ،
ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﺣﻔﻴﺪ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻟﻜﻨﻪ
اﺑﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

)(١
رﻓﻌﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ رأﺳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻤﺎء اﻟﺤﻮش،
َ
ﱠﺛﺒﺘ ْﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻣﺒﺘﻌﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ
ً
أن ﺗﺮى ﺷﻴﺌﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻲء ﻋﻮدة وأم اﻟﻌﺮوس ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ .ﻋﻮدة ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﻮض ،وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ رﻓﻌﺖ رأﺳﻬﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ،
ُو ﱢﺳﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺮﻗﺺ ،ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﻣﺮي راﺣﺖ ﺗﺮﻗﺺ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﻟﺤﻮش وﺣﻴﺪة ،ﻻ أﺣﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻤﻴﺪان ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﺗﺎرﻛﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع واﻟﺰﻏﺎرﻳﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳـﻘــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ
ﻋﺰف أو ُﻣﻘﺎﻃﻌﺔِ زﻏﺎرﻳﺪ ،أو ﺣﺘﻰ ﺻﻴﺤﺎت
داﺧﻠﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ ،ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٍ
اﺳﺘﺤﺴﺎن أو اﺳﺘﻬﺠﺎن» ،اﻹﻳﻘﺎع ﻣﻦ ﻫﻨﺎ« ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻟﺠﻠﻴﻠﺔ وﻫﻲ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺳﻂ ﺻﺪرﻫﺎ» .إذا ﻣﺎ ﺣﺴﻴﺘﻴﻪ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻫﻨﻲ ،ﻣﺎ راح ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ
ﺗﺮﻗﺼﻴﻦ أﺑﺪ« .ﺟﻠﻴﻠﺔ ذات اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﺘﻤﻌﻦ ،ﺑﻌﻴﻨﻴﻬﺎ
َُﱢ
اﻟﻮاﺳﻌﺘﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أذﻧﻴﻬﺎ ،ﺗﺤﻔﻆ ﻣﺎ ُﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ وﺗﻨﺴﺎه َوﺗﺬﻛ ُﺮﻫﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ً
ﺑــﻪ» .ﺗــﺬﻛــﺮي اﻹﻳـﻘــﺎع ﻣﻦ ﻫﻨﻲ ﻣﻮ ﻣﻦ اذﻧــﺞ ،اذﻧــﺞ داﻳـﻤــﺎ راح ﺗﺨﺪﻋﺞ ﺑﺲ
ﺻﺪرج ﻋﻤﺮه ﻣﺎ ﻳﺨﺪع«*.
)(٢
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ،أرﻳﺪ أن أﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺨﻀﺮ
ً
وﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ،ﺑﺤﺜﺖ ﻛﺜﻴﺮا ،إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ ﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد
ُ
ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ رأﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﺳـﺤــﺮت ﺑﻬﺎ ،ﻛــﺎن وﺟﻬﻬﺎ
اﻟﺤﺒﺸﻲ اﻟﻤﺨﻔﻲ وراء ﻟﺜﺎم وﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ،ورﻗﺼﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ أﻣﺎم ﺟﻤﻮع
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ،ﻟﻢ أﻧﻢ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﺻﺤﺖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻲ »وﺟﺪﺗﻬﺎ«،
ً
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻌﻼ ﺳﺤﺮﺗﻨﻲ ،أﺧﺬﺗﻨﻲ ﺣﻴﺚ أرادت ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻢ
ً
أﻛﺘﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺮدﻧﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ أن أﻛﺘﺒﻪ ،ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺤﻴﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة أﻣﺎﻣﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ وأﻧﺎ أﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻛﻨﺖ أﺷﺎورﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺻﻐﻴﺮة وﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﺘﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﻛﺄن
ً
ﻳﻜﻮن اﺳﻢ أﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ »اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮاد« ،اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ اﻻﺳﻢ أوﻻ
ً
ﻟﻜﻨﻲ أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎ ،ورﻏﻢ ﺑﺤﺜﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻢ أﻟﺤﻆ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﺑﻬﺎ وﻟــﻢ أﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ وأﻧــﺎ أﺑﺤﺚ
ﻟﻠﺮواﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮط ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ،ﺗﺠﻠﻰ أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ
ً
ً
اﺣﺪى اﻟﻜﺘﺐ اﺳﻢ »اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮاد« ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺳﻤﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣﺎت
وﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ ﻣﻘﺎم ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﻣﺮادﻫﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻟﻜﺸﻒ ﻋﺮﻓﺖ أن إﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻟﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﻟﻢ ﺗﺨﻴﺐ ﻇﻨﻲ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻓﺎﺟﺄﺗﻨﻲ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮﻣﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﱠ
اﻟﻘﺮاء ﺑﻌﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻢ ﻋﺎدوا إﻻ
أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ وﺟﺪاﺗﻬﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺗﻜﻮن ،وﺑــﺪأت ﺳﻴﺮة
ﺻﺎﻟﺤﺔ وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗــﺪور ﺧــﺎرج ﺣــﺪود رواﻳــﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ،وﺗﺼﻠﻨﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت
أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف وأﻋﻠﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
»أﺳﺘﺎذي اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﺻﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ أﻫﺪت واﻟﺪﺗﻲ ﻋﺒﺎءة وﻫﻲ
ً
ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ،وأن ﻫﻨﺎك ﻗﺒﺮا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮاد ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻜﺎ ،وﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻟﺖ واﻟﺪﺗﻲ إﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮاد ،وﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن أرض اﻟﺨﻀﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪ ،أردت أن ﺗﻌﻠﻢ أن رواﻳﺘﻚ أﺛﺎرت ﻓﻴﻨﻲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﻻ ﺗﺰال.«...
)(٣
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم وﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﺄﺗﻲ وﺗﺤﻜﻲ ﻟﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،وﺗﻜﺸﻒ ﻟﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ أﻋﺮﻓﻪ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻀﺮﻧﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة ﱠ
ﻋﻤﻦ ﺗﻜﻮن ،ﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.
* ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ.

»أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن« ﺗﺤﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﺷﻮﻫﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ

ﻣﺴﺠﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن

ﺑﻴﻦ ﺷﺪ وﺟﺬب ،ﺗﺨﻮض
وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺻﺮاﻋﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻗﺎوﻳﻞ
وﺻﻮر ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ،اﻧﺘﺸﺮت
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،
ﺗﻤﺲ ﻣﺒﺎﻧﻲ أﺛﺮﻳﺔ،
وﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻧﺤﺘﻴﺔ اﻣﺘﺪت
إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻃﻮﻟﻮن ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

اﳌﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻓﻮق
ﺻﺨﺮة ﺻﻐﻴﺮة
ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻳﺸﻜﺮ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻠﻌﺔ
اﻟﻜﺒﺶ

ً
ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ رواد اﻟـ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺼﻮر
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎزن وﻫﻲ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ،وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣــﻊ أﺣ ـﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻃــﻮﻟــﻮن اﻷﺛـ ــﺮي ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻴﺪة زﻳﻨﺐ ،وﺳﺎرﻋﺖ وزارة اﻵﺛــﺎر ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻴﺎن
رﺳﻤﻲ ﻧﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ،وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ إﺣﺪى
اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ واﻗ ـﻌ ــﺔ ﻣـﺴـﺠــﺪ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻃ ــﻮﻟ ــﻮن ،ﺑﻌﺪ
اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ رواد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻮل اﻷﻟﻮان
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺎرون اﻣﺒﺎن ،وأﻛﺪت
اﻟﻮزارة أﻧﻬﺎ أﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺪاول ﺻﻮر ﻟﺘﻤﺜﺎل ﻣﺸﻮه
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮاد ،وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻤﺜﺎل اﻷﺻﻠﻲ.

ﺧﻨﺪق ﻣﺪرﺳﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺪﺑﺎح ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر ،أن ﻫﺬه اﻟﺼﻮر
ﺗﺨﺺ ﺧﻨﺪق ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺪة زﻳﻨﺐ ،وﻫﻲ
ﺻﻮر ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﺨﻨﺪق ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ أﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻧﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻮﻋﺎت ﺻﺮف اﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻗﻴﺎم
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب آﺛﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺨﻨﺪق
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
وأﺷﺎر اﻟﺪﺑﺎح إﻟﻰ أن اﻟﺨﻨﺪق ﻧﻈﻴﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ أي
ﻣﺨﻠﻔﺎت أو ارﺗﻔﺎع ﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻤﻴﺎه ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻄﻘﺔ
آﺛﺎر ﺟﻨﻮب اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻪ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ
داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺘﻪ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻨﻪ أوﻻ ﺑﺄول.
وﺗﺰاﻣﻨﺖ اﻟﻀﺠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻣﺒﺎدرة
»ﻃﻮف وﺷﻮف« ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻷﺛﺮي وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺮ اﻹرادة
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ وﻋﺪة
أﻣــﺎﻛــﻦ أﺛــﺮﻳــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ إدارة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ
واﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ داﻟـﻴــﺎ اﻟـﺠــﻮﻫــﺮي اﻟـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،إن اﻟﺰﻳﺎرة
ﺷﻤﻠﺖ ﺟﺎﻣﻊ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ،وﺳﺒﻴﻞ أم ﻋﺒﺎس ،وﻟﻢ
ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،
ﺑﻞ ﺗﻌﺮف اﻷﻃﻔﺎل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﺗﺤﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻳـﻌــﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﺑ ــﻦ ﻃــﻮﻟــﻮن أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ

اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،وأﻣ ــﺮ ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ أﺣـﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻃﻮﻟﻮن
ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 263ﻫـ877 -م ،ورﻏﻢ أن
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻻﻳﺰال ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ أﻗﺪم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن،
ﻻﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﻌﺎص اﻟﺬي ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻐﻴﺮة ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻪ.

ﺻﺨﺮة ﺻﻐﻴﺮة
ُ
وﺑﻨﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻮق ﺻﺨﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺠﺒﻞ
ﻳﺸﻜﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻜﺒﺶ وﺳﻂ ﺣﻲ اﻟﺴﻴﺪة زﻳﻨﺐ،
وﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﺗــﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪه
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺠﺪ وﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺼﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺴﻄﺎط،
وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮ ،ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ رﻣﺰ
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮدا آﻧﺬاك أن
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻟﻬﺬا
أﻣﺮ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻀﺨﻢ » 263ﻫـ ـ
877م« ،واﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ » 265ﻫـ ـ 879م« ،ووﺻﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
 120أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
واﺳـﺘـﻌــﺎن أﺣـﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻃــﻮﻟــﻮن ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ
ﺑــﻦ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻏﺎﻧﻲ ،وﻫــﻮ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺒﻄﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﺎرة ،ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻤﺎرة ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮوﺿﺔ
ﺳﻨﺔ 864م ،ﺑﻌﺪ أن أﻣــﺮ ﺑﻌﻤﺎرﺗﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،وﻓﻲ ﻋﺼﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺒﻨﺎء
ً
أﻫــﻢ ﻣﻨﺸﺂﺗﻪ ،ﻓﺒﻨﻰ ﻟﻪ أوﻻ ﻗﻨﺎﻃﺮ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن وﺑﺌﺮا
ﻋﻨﺪ ﺑﺮﻛﺔ ﺣﺒﺶ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﺋﻊ.

اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ً
وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  6أﻓﺪﻧﺔ وﻧﺼﻒ ،وﻃﻮﻟﻪ  138ﻣﺘﺮا،
ً
ً
وﻋﺮﺿﻪ  118ﻣﺘﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ،
أي ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻰ أﺑﻮاﺑﻪ ﺑﺪرﺟﺎت داﺋﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،وﻳﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﺤﻦ ﻣﺮﺑﻊ ،أﻣــﺎ ﺷﺒﺎﺑﻴﻜﻪ ﻓﺘﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺗﻪ اﻷرﺑﻊ وﻋﺪدﻫﺎ  ،128وﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺼﺤﻦ ﻗﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ  4ﻋﻘﻮد ،وﻋﺪد ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ 19
ً
ﻣﺪﺧﻼ ،إﻻ أن اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻤﺘﺤﻒ ﺟﺎﻳﺮ أﻧﺪرﺳﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺌﺬﻧﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻔﺮﻳﺪ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺂذن اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ
اﻷرض 40م.
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ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

•

ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻄﻔﻲ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟﻰ زﻛﻲ ﻓﻄﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب

ﺿﺪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﻻ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺗﺨﻮض اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻋﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"ﻋﺎﻓﻚ اﻟﺨﺎﻃﺮ" ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻣﻨﺎف
ﻋﺒﺪال ،وﻗﺎﻟﺖ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"
إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﻫﺎ،
وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺟﺄة
اﻟﺬي ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ أدوار
اﻟﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺣﺪاث.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

* ﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪك اﻟﺪراﻣﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ً
 ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮدوري ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
"ﻋـ ــﺎﻓـ ــﻚ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ" ﻣـ ــﻦ إﺧ ـ ــﺮاج
ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪال ،وﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﻲ ،وأﺟـ ـﺴ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
زﻣ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺘـﻴــﻦ ﻣـﻄـﻠــﻊ
اﻷﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ،
وﺷـﺨـﺼـﻴـﺘــﻲ ﻃـﻴـﺒــﺔ إذ أﺧـﻠــﻊ
ﻋ ـﺒ ــﺎء ة اﻟ ـﺸــﺮ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن ﻫــﺬه
ا ﻟـ ـﻨ ــﻮ ﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻷدوار ﻛــﺎ ﻧــﺖ
ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ورﻏﻢ أن ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﺣﺪاث
ﻟــﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺳﻴﺮ
ً
اﻷﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ وﻟ ـﻨ ـﺘــﺮﻛ ـﻬــﺎ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
* ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﺪﻳﻚ أﻋﻤﺎل ﻟﻢ ﺗﺮ
اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ رﻏﻢ أﻧﻚ ﺻﻮرﺗﻴﻬﺎ
ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن؟
 ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ أﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋـ ــﺮضﻣﺴﻠﺴﻞ "أﻣﻲ دﻻل واﻟﻌﻴﺎل" ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻴﻔﺎء ﻋــﺎدل ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ ،وﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺸـ ــﺎش ،وإﺧـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﺳ ـﻄ ــﺎن
ً
ﺧـ ـﺴ ــﺮوه ،أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺻـ ــﻮرت ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺮة ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ"
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـﻴـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻪ ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن

ً
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ وأﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
ﺑ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻠﻤﻰ ﺳﺎﻟﻢ ،وزﻫﺮة اﻟﺨﺮﺟﻲ،
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺮاروة ،وﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻋـﻠــﻲ ﻓــﺮﻳــﺞ ،وإﺧ ـ ــﺮاج ﻣﺤﻤﻮد
دواﻳ ـﻤ ــﺔ وأﻗ ـ ــﺪم ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ً
ً
ً
دورا ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺎ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋ ــﻦ أي
ً
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﺟ ـﺴ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ
ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪة ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮﻟــﻲ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻳ ــﻞ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛـ ـ ــﺮوة ﻟـﻴـﺴــﺖ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘ ـﻬــﺎ ،وﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻟـﻠـﻈـﻬــﻮر
ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺎء ،ﻟـﻜــﻦ ﺟﻬﻠﻬﺎ
وﺿ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ ﺛـﻘــﺎﻓـﺘـﻬــﺎ وﺣـﻘــﺪﻫــﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻜﺸﻒ زﻳﻒ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ،
وﻳ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻨـ ـﺒ ــﻮذة وﻣ ـﺤ ــﻂ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻜـ ــﺎر ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ـﻴ ــﻦ
وﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻷﺣﺪاث.

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ
 ﻛـ ـﻴ ــﻒ وﺟ ـ ـ ـ ــﺪت ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ـﺘ ــﻚاﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣﻀﻦ
اﻟﺸﻮك"؟
 أﻋـﺘـﺒــﺮه ﻣـﺤـﻄــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓﻲﻣـﺸــﻮاري اﻟﻔﻨﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻨﻲ
ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ
وﺳﻌﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺮج ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪري واﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﺪ وﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ
وﻋﻠﻰ رأﺳـﻬــﻢ اﻟﻔﻨﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟ ـﺤــﺮﺑــﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻋﺘﺰ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻬﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ
إذ ﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻧ ـ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﻀـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ،
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـﻴـﻨـﻨــﺎ ﺻ ــﺮاﻋ ــﺎت ﻋــﺪة
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺰوﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟﻠﺤﺮﺑﻲ
وﻫـ ـ ــﻲ إﻟ ـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ وأﻧـ ــﺎ
اﻟ ــﺰوﺟ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ وﻣ ــﻦ أﺻﻌﺐ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ ذﻟ ــﻚ اﻟ ــﺬي اﻛﺘﺸﻔﺖ
ﻓﻴﻪ اﻟﻬﺎم ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮﻧﻲ اﻟﺰوﺟﺔ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أزﻋﻢ أﻧﻪ أﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
* ﻛ ــﺎن ﻟــﺪﻳــﻚ ﺟ ــﺮأة ﺗﺠﺴﻴﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ
ﻣﻨﻚ؟
 رﻏﻢ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲأﻇ ـﻬــﺮ ﺑـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ
ً
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻻ أﺟﺪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
أداوﺗ ـ ــﻪ وﻳـﻬـﺘــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻷداء ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ ،واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﻓ ـﺘــﺮة ﻓــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ
ً
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧـﺼــﻮ ﺻــﺎ وأ ﻧـﻬــﺎ
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
ﺗـﺼـﺒــﺢ ﻣـﺸــﺎﻫــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮة وﻓـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار
ﺑـﻨـﻈــﺮات اﻟـﻌـﻴــﻦ أو اﻹﻳ ـﻤ ــﺎء ات
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻣ ـﻐــﺰى ورﺳ ــﺎﻟ ــﺔ،
ﺣ ـﺘــﻰ ﺗـﺤــﺮﻛــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺰل
وﺻ ـﻌــﻮد وﻧـ ــﺰول اﻟـ ــﺪرج ﻛﻠﻬﺎ
أﻣﻮر اﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.

ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺻﻌﺒﺔ

ﻋﺒﻴﺮ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وﻫﺪى ﺣﻤﺪان ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ »ﺣﻀﻦ اﻟﺸﻮك«

* ﻣـ ــﺎ أ ﺻـ ـﻌ ــﺐ دور ﻗــﺪ ﻣ ـﺘــﻪ
ﺧﻼل ﻣﺸﻮارك؟
 ﻫـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎك ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦاﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺻـﻌـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻃــﻲ
ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺜﻞ رﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"ﺣــﺮﻳــﻢ" وﻗ ــﺪ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟ ــﺬي أﺗـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎري اﻟﺒﻼم ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"ﻣــﻊ ﺣﺼﺔ ﻗـﻠــﻢ" إذ إﻧــﻪ ﺳﺮﻳﻊ
اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ وﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن أﺟﺎرﻳﻪ
ﻃــﻮال اﻟﻮﻗﺖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻄﻔﻲ

ﻋﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ
* ﻫ ـ ـ ــﻞ أ ﻧـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﻊ أم ﺿ ــﺪ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ؟
 أ ﻧــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔاﻟـﻤــﺮﺣـﻠـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻤــﻞ أو اﺛﻨﻴﻦ
ﻟـﻜــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﻃ ــﻮل اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،وأﻧــﺎ
أؤﻳـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ
إﻧ ـﺘ ــﺎج أو ﻣ ـﺨ ــﺮج أو ﻣــﺎﻛـﻴـﻴــﺮ
ﺗﻠﻚ أدوات اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓــﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻓـﻨــﻲ ،وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻟﻜﻦ ﻛﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻻ أﺣﺐ
أن أﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ،أﻧﺎ ﻓﻨﺎﻧﺔ
ﺣ ــﺮة أﺗ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻜــﻞ
وأﺧ ـ ــﻮض أي ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء
* ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎت اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺪراﻣ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻼت ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
 ﻟـ ــﺪي ﻗ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـ ــﺄن ﺗــﺮﺗـﻴــﺐاﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘﺮ ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻨﻲ
ً
ﻷﻧﻨﻲ أﻋﺮف ﺟﻴﺪا ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻲ،
وأﻋﺮف ﻣﻜﺎﻧﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر،
ﻟـﻜـﻨـﻨــﻲ أﺻـﺒـﺤــﺖ أﺗ ـﺤ ــﺪث ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وﻳﺒﻘﻰ أن اﻷﻣﺮ
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻫﻨﺎك

ﻣﻦ ﻳﻌﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻨﺎن وﺣﺠﻢ
ﻋﻄﺎءه وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻐﻔﻞ ذﻟﻚ.
* "ﺳـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻮ" ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ردود
أﻓﻌﺎل ﻃﻴﺒﺔ؟
ً
 ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أﻧـﻨــﺎﺑــﺪأﻧــﺎ اﻟـﻌــﺮوض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺎدت
ً
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣـﺠــﺪدا ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﻓــﻲ ﻋـﻴــﺪ اﻷﺿ ـﺤــﻰ وﻗــﺪﻣـﻨــﺎ 3
ﻋﺮوض أﺧﺮى ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﺤﻠﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ و"ﺳـﻴــﺮﻛــﻮ" ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ً
اﻟ ــﻮﻳ ــﺲ ،اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺸ ــﺎرك أﻳـﻀــﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻴ ــﻞ ،إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻴﺴﻰ ذﻳﺎب ،واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰﻳــﻦ
واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺠﺮ
ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح ،وﺗ ــﺄﻟـ ـﻴ ــﻒ ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻲ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺲ ،وﻫ ــﻲ
ً
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ واﻟ ـﻤ ـﻀ ـﻤ ــﻮن ﻋ ــﻦ أي
ﻣ ـﺸــﺮوع ﺳــﺎﺑــﻖ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻴﻪ،
ً
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻘ ــﺪم ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣــﻦ اﻹﺑ ـﻬــﺎر وﺻ ــﻮرة
ﺟﺪﻳﺪة ودﻳﻜﻮرات ﺿﺨﻤﺔ.

أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻮت :ﺳﺄﻋﻮد ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ زﻳﻦ ﻓﻲ »أﻓﺮاح إﺑﻠﻴﺲ «٣
»اﻋﺘﺬار ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﻮازة ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ أرﺑﻜﻨﺎ«
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻮت ﻣﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ،
ﻗﺪم ﻋﺪة أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
وﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﺟﻮازة
ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ رﻳﻢ
اﻟﺒﺎرودي ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮض ﻟﻪ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺣﺪوﺗﺔ ﻣﺮة«
ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮض اﻟﺠﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ »أﻓﺮاح
إﺑﻠﻴﺲ« ...وﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار.

* ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ اﻷﻳـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻄــﻮﻟ ـﺘــﻚ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ "ﺟﻮازة ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ" ...ﻟﻤﺎذا
ﻗﺮرت دﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؟
 أﻧ ــﺎ ﺧــﺮﻳــﺞ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮناﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﻟﺪي
اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻄﻤﻮح أن أﻗﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ،
وﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺤﺎﺋﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺟﻤﻌﺘﻨﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدﻓ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺗ ـﺤ ــﺪث إﻟ ـ ـ ّـﻲ ﺑـﻌــﺾ
اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻐﺮدﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻗﺎﻟﻮا
ﻟﻲ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺮﺣﺎ وﻃﺮﺣﻮا اﻟﻔﻜﺮة ّ
ﻋﻠﻲ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻨﺎك؛ ﻓﺸﻌﺮت أن ﻫﻨﺎك
"ﺗﻮارد ﺧﻮاﻃﺮ" ،وﺑﺪأﻧﺎ ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك.
* ﻛ ــﺎن ﺑ ـﺤــﻮزﺗــﻚ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺺ ﻟـﻤــﺎذا
اﺧﺘﺮت "ﺟﻮازة ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ"؟
 ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋـ ــﺪة ﻧ ـﺼ ــﻮص ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎﻣ ـﻔ ــﺎﺿ ـﻠ ــﺔ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﺧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺎ ﻧـ ــﺺ "ﺟ ـ ـ ــﻮازة
ﻣ ــﺮﺗ ــﺎﺣ ــﺔ" رأﻳـ ـﻨ ــﺎه ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺎ ﻟ ـﻨ ــﺎ ،وﻗــﺪﻣـﻨــﺎ
اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻐﺮدﻗﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻧﺒﺤﺚ
ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
* ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﺮض؟
 ﻛﺎﻧﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ راﺋﻌﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻴﻦ أرى ﺑﻌﺾ
اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺤﻀﺮون اﻟﻌﺮض ﻣﺮة واﺛﻨﻴﻦ

وﺛـ ــﻼث ﻓ ـﻬــﺬا ﻋــﻼﻣــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋــﻼﻣــﺎت
اﻟﻨﺠﺎح ،وردود ﻓﻌﻞ ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺬي أﻗﺪﻣﻪ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺮدود ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻤﺠﻬﻮد ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
* ﻫـ ــﻞ ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ أي ارﺗ ـ ـﺒـ ــﺎﻛـ ــﺎت ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻋـﺘــﺬارات ،ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺣــﺪوث ارﺗﺒﺎﻛﺎتﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻋـﺘــﺬار زﻣﻴﻠﺘﻲ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ ،وﺧﻀﻨﺎ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﺣﻮل ﺑﻄﻠﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺿﻴﻖ ﺣﺘﻰ واﻓﻘﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
رﻳــﻢ اﻟ ـﺒــﺎرودي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ
واﻷﻣ ـﺜ ــﻞ ،واﻟ ـﺘــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺮ أن وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻛــﺎن
ً
ﻛﺮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ.
ً
ً
* داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺗـﺴـﺒــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺎ ﻗـﻠـﻘــﺎ
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ .ﻫــﻞ ﺗﺴﻠﺴﻞ ا ﻟـﺸـﻌــﻮر ﺑﺪاﺧﻠﻚ
ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ؟
ً
ً
 ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻛـﻨــﺖ ﻗـﻠـﻘــﺎ ﺟ ــﺪا ،وﻣــﺎزﻟــﺖﻗﻠﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻨﻬﻲ اﻟﻌﺮض ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻧﻐﻠﻖ
ﺑﺎب اﻟﻌﺮوض وﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺳﻢ ،وﻛﻞ ﻣﺮة
ً
أﺻ ـﻌ ــﺪ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح أﻛ ـ ــﻮن ﺣــﺮﻳ ـﺼــﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺮض ،وﺑ ــﺬل ﻛــﻞ ﻃــﺎﻗــﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺠﻬﻮدا ﺟﺒﺎرا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﻣﻤﻴﺰ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟــﺬي ﺣﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر.
* ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاﺳﻢ أﺧﺮى
ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻐﺮدﻗﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦأﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻋــﺮوس
اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ
وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ أرﻳ ــﺪ أن ﺗـﺘــﺄﺧــﺮ ﻗـﻠـﻴــﻼ ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ.

ﻣﻠﺼﻖ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺟﻮازة ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ »

* اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ رﻳــﻢ اﻟ ـﺒــﺎرودي ﻗﺒﻞ
اﻟـﻌــﺮض ﺑــﺄﻳــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ...ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮض؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وأﺣﺐ أن أوﺟﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮةﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ رﻳﻢ اﻟﺒﺎرودي ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻋﺐء
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺿﻴﻖ ،وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد وﺣﺐ وﻋﺸﻖ ﻟﻠﻤﺴﺮح
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﻟﻲ ﻛﺰﻣﻼء ،وﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ

وﺟﻬﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻄﻔﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎن
زﻛﻲ ﻓﻄﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻣﺆﺧﺮا إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن.
و ﺧ ــﻼل ﻣــﺪا ﺧـﻠــﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻣــﻊ أ ﺣــﺪ ا ﻟـﻠـﻘــﺎء ات
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻧ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻔــﻲ إﻧ ـﻬ ــﺎ واﺛ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ أن زﻛ ــﻲ ﻓـﻄـﻴــﻦ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺮض اﻟ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إ ﻟــﻰ أ ﻧـﻬــﺎ ﻣــﺮت ﺑـﺘـﺠــﺎرب ﺻـﻌـﺒــﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
أ ﺻـﺒـﺤــﺖ أ ﻓـﻀــﻞ اﻵن ،وأن ز ﻛــﻲ ﺳﻴﻨﺠﻮ ﻣــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺮض.
وأﻟـﻤـﺤــﺖ ﻧــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻄـﻔــﻲ إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ اﺿ ـﻄــﺮت إﻟــﻰ
ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ،ﻛﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻨﺰﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺦ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
إ ﻟــﻰ ز ﻛــﻲ أ ﻧــﻪ ﻟﻴﺲ أول ﻓـﻨــﺎن ﻳﻠﺠﺄ ﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎرﺗﻪ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻼج.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ "أﻧـ ـ ـ ــﺎ اﻛـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻣ ــﻮﻫـ ـﺒ ــﺔ زﻛ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـﻄ ـﻴــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وﻻ أﻋﺮف أﻧﻪ ﻧﺠﻞ ﻓﻄﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮاد".

ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف
اﺑﻦ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺴﺎﻫﺮ

ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺴﺎﻫﺮ
اﺣـﺘـﻔــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻛــﺎﻇــﻢ اﻟ ـﺴــﺎﻫــﺮ ﺣﺘﻰ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻷوﻟ ــﻰ ﺑــﺰﻓــﺎف اﺑـﻨــﻪ اﻷﺻ ـﻐــﺮ ﻋـﻤــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮرا ،ﺑﻘﺎﻋﺔ أﻓﺮاح ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﻨﺪق
ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ا ﻟــﺮ ﺑــﺎط ،ﺑﺤﻀﻮر ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻧﺠﻮم اﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن وا ﻟـﻌــﺮاق ،وﺗﻤﺖ إ ﺟــﺮاء ات
ً
اﻟﺰﻓﺎف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎ
ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﺷﺎرﻛﻪ اﻟﻌﺮﻳﺲ اﻟﻐﻨﺎء أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﺳﻤﺎء ﻟﻤﻨﻮر
أﻏﻨﻴﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﺎﻫﺮ.
وﺑﺪأ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﺰﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻇﻬﺮت
ً
ا ﻟ ـﻌ ــﺮوس ﺑـﻔـﺴـﺘــﺎن ز ﻓ ــﺎف ﻣـﺼـﻤــﻢ و ﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻷﻣــﺎزﻳ ـﻐ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ارﺗـ ــﺪى اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺲ ﺑــﺪﻟــﺔ أﻓ ــﺮاح
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺰي اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻛ ـﻤــﺎ روج
اﻟﺒﻌﺾ ،وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺮﺑﺎﻃﻲ،
وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﻮر ،و ﻃــﺎرق ﺑــﺮداد ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﺔ ﻓﺎﻳﻒ
ﺳﺘﺎر ،وﻣﻴﺸﻴﻞ اﻟﺤﺎﻳﻚ.
ورﻏ ــﻢ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮ ﻛــﺎﻇــﻢ ﻟـﻠـﻤــﺪﻋــﻮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺨــﺪام
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻔﻞ ،ﻧﻈﺮا
ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
و ﺟ ـ ــﻮد أم ا ﻟ ـﻌ ــﺮ ﻳ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻇ ـﻬ ــﻮر ﻧ ـ ــﺎدر ﻟ ـﻬ ــﺎ ،إﻻ أن
ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت ﺗـﺴــﺮﻳـﺒــﺎت
ﻟ ـﻌــﺪة ﻣـﻘــﺎﻃــﻊ ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ ﺟـﻤـﻌــﺖ ﻛــﺎﻇــﻢ ﺑــﺎﻟـﻌــﺮوﺳـﻴــﻦ
أ ﺛـﻨــﺎء إ ﺣـﻴــﺎء اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺄﻏﻨﻴﺎت ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻐﻴﺐ
ﻋﻦ »ﻣﺴﺮح ﻣﺼﺮ«

أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻮت
اﻟﻤﺴﺮح ،وأﺣﺐ أن أﺷﻜﺮﻫﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وإﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻪ.
* ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ...أﻳﻦ ﺗﺮى اﻟﻤﺴﺮح؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك
ﺗﻘﺪم أم ﻣﺎزال ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ؟
 أﻋﺘﺒﺮﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺎت ،وﻛﻠﻬﺎﻣ ـﺤــﺎوﻻت ﺟ ــﺎدة ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻌﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه ،ﻓﻌﻮدة اﻟﻤﺴﺮح
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ،وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
دوﻟ ــﺔ ﺗﻨﺘﺒﻪ ﻟــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴــﺪ ،وﻛــﻞ ﻣﺴﺆول
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﻗــﺮارات وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻزﻣــﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ،
واﻵن ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ إﻻ ﻣ ـﺴــﺎرح اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،وﻋــﺪد
ﻣﻌﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎرح اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﺑﻌﺪ أن زادت إﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺎرح
 5أﺿـ ـﻌ ــﺎف ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة.
* ﻣ ـﺘــﻰ ﺳ ـﺘ ـﻌــﻮد ﺑـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ زﻳـ ــﻦ ﻓــﻲ
"أﻓﺮاح إﺑﻠﻴﺲ" ﺑﺠﺰﺋﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ؟
 ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻮد اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺳﺄدﺧﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ
ً
اﻟﺘﻲ أﺣﺒﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ.
* ﻫﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ "أﻓﺮاح إﺑﻠﻴﺲ" ﻇﻠﻢ
ﺣﻴﻦ ﻋﺮض ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﻔﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم؟

 وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮل اﻟﺠﺰءا ﻟـﺜــﺎ ﻧــﻲ و ﻟـﻜــﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ﺣﻴﺚ إن ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟ ــﺮدود ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﻔﺮة ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎه اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﻠﺼﻮرة ،وﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ
ﻛﺎن ﻣﻤﻴﺰا وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺘﻮح
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
* ﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪك ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟
 ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ أي ﺗـﻌــﺎﻗــﺪات ﺣﺎﻟﻴﺔاﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
* ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر ﺑﻬﺎ أﻋﻤﺎﻟﻚ؟
 اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي أﻗﺪﻣﻪ ﺑﺪاﻳﺔﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ،واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺪور واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي أﻗﺪﻣﻪ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﻌﻤﻞ.
* ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﺪور ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ "ﺣﺪوﺗﺔ ﻣﺮة"
ﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪور ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ؟ وﻫﻞ
ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺪﻓﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ؟
 ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻨﺖ راﻓﻀﺎ ﻓﻜﺮة اﻟــﺪوراﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻣﻊ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣﺪوﺗﺔ ﻣﺮة" ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻏﺎدة
ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﻏﻴﺮت رأﻳــﻲ ،وﺣﻘﻖ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻲ أﻳﻀﺎ ،وﺣﻴﻦ ﻗﺮأت اﻟﻨﺺ
راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ وأﻛﺮﻣﻨﻲ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ
وﻛﺴﺒﺖ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺣﻀﺘﻪ ،وﻛﺎن اﻟﺪور
ﻣﻤﻴﺰا ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷ ـﻬ ــﺪت ﻋـ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ "ﻣ ـﺴــﺮح
ﻣﺼﺮ" ﻏﻴﺎب اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،ﻣﻤﺎ ﻃﺮح
ﺗﺴﺎؤﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ.
ورﻏـ ــﻢ أن ﺧــﺎﻃــﺮ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺮوض ﺣﺘﻰ اﻵن،
ﻟﻮﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﻌﺎرف" ﻣﻊ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ.
وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر ،أن ﻳـﺒــﺪأ ﺧــﺎﻃــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﻊ
ﻓﺮﻗﺔ "ﻣﺴﺮح ﻣﺼﺮ" ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض ﻫﻲ :ﻋﺮض
"ﺗﻨﻜﺮي" ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دارﻳﻦ ﺣﺪاد ،واﻟﻌﺮض
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان "رﻳﺎ آﻧﺪ ﺳﻜﻴﻨﺔ" ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺮﺿﻪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ "اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺴﺤﺮي".
وﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ،
ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺷ ــﺮف ﻋـﺒــﺪاﻟـﺒــﺎﻗــﻲ ،وﻋـﻠــﻲ رﺑ ـﻴــﻊ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﺣﻤﺪي اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ ،وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ،
وﻣﺤﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ "أوس أوس" ،وﻛﺮﻳﻢ ﻋﻔﻴﻔﻲ ،ودﻳﻨﺎ
ﻣﺤﺴﻦ "وﻳﺰو" ،وإﺳﺮاء ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،وﺳﺎرة درزاوي
وﻏﻴﺮﻫﻢ ،واﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧﺮاج ﻧﺎدر ﺻﻼح
ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ ،وإ ﺧ ــﺮاج ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺣــﺎ ﻣــﺪ ،وإﻧﺘﺎج
ﺻﺎدق اﻟﺼﺒﺎح.

ﻓﻠﻚ

ّ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ :ﻣﻦ  5أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮب.
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ً ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺒﺸﺮ اﻟﻔﻠﻚ ﺑــﺄﻳــﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺜﻤﺮة
وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻚّ .
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻌﻘﺪ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
واﻟﺤﻮار اﻟﻬﺎدئ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ّ
ﻳﻘﺪم ﻟﻚ أﺣﺪ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳــﺪﻋــﻮك ﺑﺮﺟﻚ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑــﻮﻋــﻮدك ودﻓــﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ.
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﺤﺐ ﻣﺼﺎدﻓﺔ وﺗﺤﻀﺮ ﻟﻠﻘﺎء
ﻓﻲ وﻗﺖ ًﻗﺮﻳﺐ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻚ آﻓــﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻔﺮح ﺑﻬﺎ ً
ﻛﺜﻴﺮا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

ً ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻓــﻜــﺮ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣــﻦ اﻹﺷــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﺿﺪك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻜﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲً .
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻚ ﻗﺒﻞ
أي ّردة ﻓﻌﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﻌﻘﺮب

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻓﺘﺮة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻠﺒﻲ دﻋﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺻﺪى ﺟﻴﺪا
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣــﺎول أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋــﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺎت واﻷﺟ ــﻮاء
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔً .
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :داﺋﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻷﻧﻚ
ﻣﺘﺰن.
رﺟﻞ ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻈﻮرات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ّ
ّ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﻨﺐ ﺧﻮض ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺘﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
أﻋﻤﺎﻟﻚ.
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ّ
ً
ً
ً
ً
ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺘﺮﺗﺎح
:
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
وﻻ
ـﻮر
ـ
ﻌ
ـ
ﺷ
ـﻦ
ـ
ﻣ
ﻳﺨﺎﻟﺠﻚ
ﺑﻤﺎ
اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺗﻔﺎﺗﺢ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ:
ً
أﻋﺼﺎﺑﻚ ﻗﻠﻴﻼ.
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻼﻣﻚ.
ً
ً
ً
ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻓﻲ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻳ ــﺄﺧ ــﺬ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻘﻮة واﻧﺪﻓﺎع وﺗﺒﺪو
ﻣﻘﺎرﺑﺘﻚ ﻟﻸﻣﻮر.
اﻟﺤﺎﺿﺮون ﺑﺮأﻳﻚ اﻟﺼﺎﺋﺐ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺪﻟﻮ

اﻟﺤﻮت
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9

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

1

 – 1رﺋـ ـﻴ ــﺲ دوﻟـ ـ ــﺔ أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ.
 – 2ﻓﻨﺎن ﺳﻮري – ورك.
 – 3ﻋﻤﻠﺔ أوروﺑ ـﻴــﺔ – ﺣــﺐ –
اﻟﻜﺜﻴﺮ.
ّ
ّ
واﺣﺘﺞ ﻟﻨﻔﺴﻪ –
 – 4ﺗﻨﺼﻞ
اﻧﺘﻈﺎر وﺗﻤﻬﻞ.
 – 5أﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻣ ـﻤــﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻌﻨﻖ – ﻓﺎﺻﻞ – ﻗﻄﻊ اﻟﻠﺤﻢ.
 – 6ﺑﺌﺮ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺸ ـﻬ ــﻮرة – أﻗ ـﺒــﻞ
وﻗﺼﺪ.
ـﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد – ﺷﻴﺦ
 – 7ﺧـ ٍ
ﺿﻌﻴﻒ.
 – 8ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ – ﻣﺸﻰ
ﻛﺎﻟﻤﻘﻴﺪ وﻗ ــﺎرب اﻟﺨﻄﻮ ﻓﻲ
ﻣﺸﻴﻪ – ﺗﺒﺴﻂ.
 – 9ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ – ﻇﻠﻤﺔ.
 – 10ﺧ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ – ﻧ ــﻮ ﺗ ــﺔ
ﻣ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ – ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮان ﻣــﻦ
اﻟﺴﺒﺎع.

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
 – 1ﻓـ ــﺎ ﺗـ ــﺢ ﻣـ ـﻐ ــﻮ ﻟ ــﻲ ﺣ ـﻔ ـﻴــﺪ
ﺟـ ـﻨـ ـﻜـ ـﻴ ــﺰﺧ ــﺎن – ﺧ ـ ـ ــﺎب وﻟ ــﻢ
ﻳﻨﺠﺢ.
 – 2ﻣﻄﺮب ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ.

2

3

4

5

6

8

7

10

9

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 – 3ﺑﺪﻟﺘﻪ – وﺣﺪة ﻗﻴﺎس.
 – 4ﺻــﻮت اﻟﻄﻔﻞ إذا ﺑﻜﻰ –
ﻣﺤﺘﻘﺮ ﻣﻬﺎن – ﻟﻠﺘﺬﻣﺮ.
 – 5ﻳﺎﺑﺲ ﻣــﻦ ﺛﻤﺮ اﻟﻨﺨﻞ –
ﺷﺤﺬوا وﺻﻘﻠﻮا .
 – 6ﻧﻔﺮ – ﻓــﻚ اﻟـﻌـﻘــﺪة – أداة

 – 10ﻓﻴﻠﻢ ﻷﺣﻤﺪ زﻛﻲ.
 – 11ﺛ ــﺮى – رﻓ ــﻖ ﺑ ــﺎﻻﺑ ــﻞ –
ّ
ﺧﺮب.

ﻧﺼﺐ.
 – 7ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – أﻣﺮ ﻓﻈﻴﻊ –
ﺑﺬر اﻷرض.
 – 8ﻣــﺰرﻋــﺔ – ﻣﺮﺗﻔﻊ – ﺣﻘﺪ
وﻏﺶ.
 – 9ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ راﺣﻞ.

اﻟﺤﻠﻮل
2
7
8
5
3
1
4
9
2

3
9
4
8
6
7
5
2
1

1
5
6
4
2
9
8
3
7

3
7
9
1
5
6
8
2

6
2
7
4
3
9
1
5

9
1
5
2
8
6
7
4
3

7
8
9
3
5
2
1
6
4

5

4

2

3

1

1

6

7

9

8

4

2

3

5

7

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

9

8

أﺣﻼم
sudoku

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

5
ت
م
و
ر
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4

6
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6
5
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ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳــﺪﻋــﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷــﺆون ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣــﺎذر ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻻ ﺗﺨﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ
ﻓﻲ أي ًأﻣﺮ.
ﺗﺘﺮاﻛﻢ.
ّ
أن ً
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺴﻮد ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
اﻟﺼﺪ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ آﺑﻪ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل
اﻟﻮد واﻟﺮﻗﺔ وﺗﺘﻤﺘﻌﺎن
اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ.
أو
ﺑﻌﻼﻗﺘﻜﻤﺎ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻌﺪك اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻚ ﻷﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺜﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺎﻣﻚ
وﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
اﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

4

6

8
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ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أﻧﻚ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻛﺴﺒﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎزك
أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﻳﻨﺼﺤﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻋﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗــﺪ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻠﻌﺐ
اﻣﺮأة ً
دورا ﻓﻴﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

1
 1ﻫـ
 2و
 3ل
 4ا
 5ك
 6و
7
 8ف
 9ش
 10ل

7
2

1

9

8

8 7 6
ش ا ف
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ا
د
أ ن
ح د
ت
ل
ن ل
ل ف
غ
ن
ا ل

5

6

9
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اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺴﺮﻃﺎن

8

9

6
1

11 10 9
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و ج ه
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ي ﻫـ م
ن م ر

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

2

8

9
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ً
ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻊ ﻋﺮض ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗ ـﺨ ــﻂ ﻣ ـﺨــﺎوﻓــﻚ وﻫ ــﻮاﺟ ـﺴ ــﻚ واﻧ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺪرﺳﻪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﺗﻤﺮ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻔﺮح
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺮام وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻢ
ّ
ﺑﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﻣﺪﺗﻬﺎ.
اﻟﺬي ﻳﺮاودك ﻣﻦ زﻣﻦ.
ً
ً
وﻣﻌﺘﻨﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻚ ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛﻦ ًّ
ً
وﻗﺪم
ﻣﺤﺒﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
دﻋﻤﻚ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﻜﻮن ﻣﺮدودﻫﺎ رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

2
و
د
ي
ع
ا
ل
ص
ا
ف
ي

ﻗﺮار
ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ
ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻌﺘﻘﻞ
وﻃﻦ
ﻛﺮاﻣﺔ
ﺣﺮاك
ﻛﻔﻴﻞ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ
ﻧﻔﻖ
ﺣﺎدث
اﻧﻔﺮاج
ﺟﻨﺎﻳﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻇﻠﻢ
ﺻﺪر
ﺣﻜﻢ
ﻋﻦ

اﻟﺤﻤﻞ

ا

اﻟﺜﻮر
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ﻣﺠﺘﻤﻊ

»اﻟﺸﺎﻳﻊ« ﺗﻘﺪم ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻐﺎﻟﻴﺮﻳﺎ
ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻤﺎرﻳﻪ -أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﺸــﺎﻳــﻊ ﻟــﺰﺑــﺎﺋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﺗ ـﺴ ــﻮق ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة
ﻟﺪى ﻣﺤﻼت وﻣﻄﺎﻋﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  260أﻟــﻒ ﻗــﺪم ﻣﺮﺑﻌﺔ،
ﺳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺧﻴﺎرات واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﺷﻬﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷزﻳﺎء واﻷﺣﺬﻳﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻋــﻢ واﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎل واﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ
واﻟﺒﺼﺮﻳﺎت واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت واﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ،
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻋــﻼﻣــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﺧــﺮى ﺳﺘﻔﺘﺘﺢ
أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.

وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣـﻄـﻌــﻢ "رﻳــﺰﻳ ـﻨــﺞ
ﻛﻴﻨﺰ" اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻮﺟﺒﺎت ﻓﻴﻠﻴﻪ اﻟــﺪﺟــﺎج ذات
اﻟ ـﺠ ــﻮدة اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺬاق اﻟـﺸـﻬــﻲ ،وﻋــﻼﻣــﺔ
"ﺑﻠﻴﺰ ﺑﻴﺘﺰا" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل
 180ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﻌﻢ "ﺑﻮﺷﻮن
ﺑﻴﻜﺮي" اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻟﺬ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﻷﻃﺒﺎق ﻣﻦ
اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺸﻴﻒ ﺗﻮﻣﺎس ﻛﻴﻠﺮ .وﺳﺘﻨﻀﻢ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة اﻷﺧ ــﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ "ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ" و"اﺗﺶ
آﻧﺪ ام" و"ﻣﺬرﻛﻴﺮ" و"دﺑﻨﻬﺎﻣﺰ" و"ذي ﺗﺸﻴﺰﻛﻴﻚ
ﻓــﺎﻛـﺘــﻮري" و"ﺑ ــﻲ .إف .ﺗﺸﺎﻧﻐﺰ" و"ﺷــﺎرﻟــﻮت
ﺗﻠﺒﻮري" و"ﺑﻮوﺗﺲ".

وﺗﻀﻢ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻐﺎﻟﻴﺮﻳﺎ
ً
ﻧﺤﻮ  200ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ و 70ﻣﻄﻌﻤﺎ
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250أﻟﻒ ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘــﺮﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ وﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻷﻋﻤﺎر .وﺳﺘﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة
إﻟ ــﻰ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻮد اﻟ ـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 130
ً
ﻣﺤﻼ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ً
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻷزﻳـ ـ ـ ــﺎء واﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات
واﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ اﻟـﺤــﺎﺻـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻤﺎرﻳﻪ.

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻴﺰ ﺑﻴﺘﺰا

ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻐﺎﻟﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻤﺎرﻳﻪ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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اﻷﻧﺼﺎري» :ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ« ﻣﺘﻨﻮع وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮاﻗﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن دﻟﻴﻞ ﻧﺠﺎح دورﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺰة إﺑﺮﻫﻴﻢ

أﻓﺎد د .ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﺄن
ﻣﻬﺮﺟﺎن »ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ«
ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻨﻮع وﻧﺠﺢ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮاﻗﻴﺔ.

اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﺻﻨﻮف
اﻟﻔﻨﻮن

ﻗــﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن
واﻵداب د .ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧـﺼــﺎري
إن إدارة ﻣ ـﻬ ــﺮ ﺟ ــﺎن » ﺻـﻴـﻔــﻲ
ﺛـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ« ﻓ ـ ــﻲ دورﺗ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ ـ ،14
ﺣ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮع
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوض اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ،وﺗـ ـ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر
ﻓـ ـﻨ ــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺤﻘﻖ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻠﺤﻮظ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺧــﺎص ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن إدارة
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
دول ﻋ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎ ﻧ ــﺐ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺜﺮاء اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
وﺟ ــﻮد اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺣــﺮﺻــﺖ
إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ
اﻷذواق واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻗـ ـ ـ ــﺪر ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدة
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »اﻷﺳـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻊ
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ
روﻣﺎﻧﻴﺎ وأوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا
وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ،ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ
اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﺮوض
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﺔ وأﺣـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﺤ ــﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺘﺒﺎدل
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ،
ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺣــﺎﻃــﺔ داﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﻜﻞ ا ﻟ ــﺪول،
وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﺘﻢ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ وزارات
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ ﺣ ـﻀ ــﻮر
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

ﻣﻨﺎرة اﻟﻔﻦ
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﻮﺟﺪ إﻗﺒﺎل
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ دول اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ

ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎرة ﻟﻠﻔﻦ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻛــﻞ اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدرة ﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻨﺎ«.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ أن »ﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر
ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻹﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎل واﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ
واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮض ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﻲ
ﻟـﻐــﺔ واﺿ ـﺤ ــﺔ ،ﺗـﺜـﺒــﺖ أﻧ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎر اﻟـﺼـﺤـﻴــﺢ ﻓ ــﻲ إرﺿ ــﺎء
ذاﺋﻘﺘﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻌﺮوض راﻗﻴﺔ
وان اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺠﺎح
اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺪول
وﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت،
أوﺿ ــﺢ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري أن ذﻟ ــﻚ ﻳﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺮوض

وأﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮق ،ﻟﻈﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ
ﺧ ــﺎرﺟ ــﺔ ﻋ ــﻦ إرادة اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
أو ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ،
و ﺑــﺎ ﻟـﻔـﻌــﻞ ﻳـﺘــﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻮﻋﺪ
وإﻋ ـ ـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺪدا ﻹﺣ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﺑ ـ ــﻪ ﻗـ ـﺒ ــﻞ أﻳ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣــﻦ
اﻟﻌﺮض ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺮ ﺟـ ــﺎن
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎب ﻟ ــﺮﻏ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻣﻮاﻋﻴﺪ أو ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻬﺎ،
وإن ﻛ ــﺎن ذﻟ ــﻚ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺟﺪا ،ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺗﺴﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻮﺿﻮع،
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ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ووﺟـ ـ ــﻮد إﻋـ ـ ــﺎدة ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻀــﻊ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﻳﺤﺴﺐ أﺑــﺪا ﻛﺘﻘﺼﻴﺮ أو ﺧﻠﻞ،
وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ وارد ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا
اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود.

دورة ﺟﺪﻳﺪة
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ

ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧﺼﺎري
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ــﺪول ﻓﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ
واﻷردن ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﻣﻦ أوروﺑﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
واﻟـﻴــﻮﻧــﺎن ﻷول ﻣــﺮة إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺠﺪد ﻣﺸﺎرﻛﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﺛﻤﻦ اﻷﻧﺼﺎري ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل

واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮرش ،ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻌﺪ
ﺷــﺎﻏــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮرش ﻋـﻠــﻰ اﺧـﺘــﻼف
ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ،إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻄﺎﻏﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح.

»اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ« ...اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ً
 ﺷﻬﺪت اﻟﺒﺮوﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮدﻫﺎن وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
•

●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄم ﺷـ ـﻤ ــﻞ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻋـﻤــﻞ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ«،
اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
»ﻟـﻴــﺎﻟــﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ«
ﺑ ـ ــﺪورﺗ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣـ ـﺴ ــﺔ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،وذﻟﻚ
ﻟ ـﺒ ــﺪء اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮات اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺒــﺮوﻓــﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮد ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺧ ـﺸ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﻛﻴﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴــﺮح
ﻛﻴﻔﺎن.
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺷﻬﺪت
اﻟ ـﺒ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻷوﻟـ ــﻰ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻟﻘﺎءات
ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮده
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﺟﻤﺎل اﻟﺮدﻫﺎن
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﻧ ـﺨ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب.

ﺟﻤﺎل اﻟﺮدﻫﺎن

وﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ » اﻟ ـ ـ ــﺪاﺋ ـ ـ ــﺮة
اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ« ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ
ﺟـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـ ــﺮدﻫـ ـ ــﺎن وﻳ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺸﺎﺑﺔ
وﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي وﻫﺒﻪ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎده اﻟ ـﻌ ـﺒ ـﺴ ــﻲ وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮ وﺟـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮﺷــﻲ
وﻫﻴﺎم اﻟﺤﺴﻦ وﺑﺠﺎد ﻣﺤﻤﺪ
وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاف وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺎﻫﺮ ،اﻹﺿﺎءة
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻀـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ وﺻ ـ ـ ـ ــﻮت
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺎ ﻓ ــﻮزي ،ودﻳﻜﻮر
ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺮﺑــﺎح وﻣﺨﺮج ﻣﻨﻔﺬ
ﺟـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزﻣ ـ ــﻲ ،إﺷ ـ ـ ــﺮاف
إداري ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ،
إﺷــﺮاف ﻓﻨﻲ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﺴﻼوي
وﻣ ـ ـ ــﻦ إﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ
وﺗــﺄﻟـﻴــﻒ وإﺷـ ــﺮاف ﻋ ــﺎم ﺑﻨﺪر
ـﻼل اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ ،واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣﻦ
ﻃ ــﻼ
ﻼ
إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻧ ــﺪﺑـ ـﻨ ــﺪﻧ ــﺲ
)ﺑ ـﻨ ــﺪر اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ  -ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ(.
وﺑــﺪا واﺿـﺤــﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻫﻠﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ أن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻗ ـﻠــﺐ واﺣـ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ
ﻟ ـﺘــﺮك ﺑـﺼـﻤــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺮﺟـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋ ــﺮوض ذات
ﺻﺒﻐﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ورﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺟﻮﻟﺘﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎن ﺟﻤﺎل اﻟــﺮدﻫــﺎن ،اﻟﺬي
ﻗﺎل »ﻳﺘﺠﺪد اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ
واﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻨﺪر ﻃﻼل اﻟﺴﻌﻴﺪ
ﻓــﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻣﻤﻴﺰة،
ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺗﺠﻤﻌﻨﻲ وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ
ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﺮك ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ
ﻳ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ﻃ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ
ﻛ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ ﺳـ ــﺎﺧـ ــﺮا ﻳ ــﻼﻣ ــﺲ

ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ» :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«
ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮي إﺑﺪاﻋﻲ واﻗﻌﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺿـﻤــﻦ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن »ﺻـﻴـﻔــﻲ ﺛـﻘــﺎﻓــﻲ« ﻓﻲ
دورﺗﻪ اﻟـ  ،14أﻗﻴﻤﺖ ورﺷﺔ »ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻋﺪاد
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ« ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﻗــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻜــﺎﺗـﺒــﺔ واﻟــﺮواﺋـﻴــﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ د .ﺟﻤﻴﻠﺔ إن »أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺑﺮازه اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ أو اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ أو
ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ
أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮي إﺑﺪاﻋﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وأﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻳـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻠ ــﻮب ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ أو
ا ﻟــﺮوا ﻳــﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺛ ـﻤ ـﻨــﺖ اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟــﻼ ﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑــﺎ ﻟــﻮر ﺷــﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ
ً
إﻟﻰ أن اﺗﺨﺎذ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺰز ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺠﺬر
ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻌﻴﻦ أو ﻣﺪى
ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
وﺣﻮل آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق

ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أوﺿﺤﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ــﻮرش اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ ﻳﺮﻓﻊ
ﻣــﻦ ﻛـﻔــﺎء ة اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻳــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻳﻔﺴﺢ ا ﻟـﻤـﺠــﺎل ﻟﻸﺧﺬ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﺳ ـﻴــﺪ
ﻋـﻠــﻲ ﻋــﻦ ﺗــﺮﻛـﻴــﺰﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﺨــﺪام آﻟﻴﺔ
ﺟﺎذﺑﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺎم
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻮرﺷﺔ ،وﺿﺮﺑﺖ

ً
ﻣ ـﺜــﻼ ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑـﺘــﻮزﻳـﻌـﻬــﺎ ﺑـﺤـﺜــﺎ ﺣــﻮل
»اﻟـﻘـﺼــﺔ اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ،ﻗﺎﻣﺖ
ﺑــﺈﻋــﺪاده وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  25ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض
ﻣـﺤــﺎور اﻟـﻴــﻮم اﻷول ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺑﺤﺚ
»اﻟـﻘـﺼــﺔ اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ﻳﺸﻜﻞ
ﻧ ـﻤــﻮذﺟــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﺷ ــﺮﺣ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮرﺷﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺤﺚ
وأﻫﻤﻴﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮرﺷﺔ وإﺑﺮاز ﻣﺪى
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ ﻣ ـﺤــﺎور اﻟ ـﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟـ ـﻠ ــﻮرﺷ ــﺔ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺳ ـﻴــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻲ إﻧـ ــﻪ ﺟــﺮى
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳـﺘــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟ ــﻰ اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
وﻣـﻨــﺎﻗـﺸـﺘـﻬــﺎ ﺷ ـﻔــﻮﻳــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﺳــﻼﻣــﺔ
اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
واﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع )اﻟ ـﻔ ـﺼــﻮل واﻷﺑـ ـ ــﻮاب( ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ.
وﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺑ ـﻌ ــﺪ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر
ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ وﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﺑـ ـ ــﺈﻋـ ـ ــﺪاده ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺮض ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
ﻟﻠﻮرﺷﺔ.

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ً
ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﺤﻴﻲ ﺣﻔﻼ ﻓﻲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ١٣اﻟﺠﺎري

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ،إﺣﻴﺎءﻫﺎ ﺣﻔﻼ
ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ  13اﻟﺠﺎري
ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
وﻧﺸﺮت ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺻﻮرة ﻟﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑـ»إﻧﺴﺘﻐﺮام«
وﻋﻠﻘﺖ» :ﺟﻤﻬﻮري اﻟﻐﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﺳﺘﻨﻮﻧﻲ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  13ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﻟﻴﻜﺲ ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
ﻫﻨﻘﻀﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ«.
وﺗﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ أﺷﻬﺮ أﻏﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ:
»ﻓﺮﻳﺶ ،ﻣﻠﺤﻮﻗﺔ ،ﻛﻞ اﻟﻠﻲ
ﺣﺒﻮا ،ﻋﺸﺎن ﺣﺒﻴﺖ ،وﻟﻴﻠﺔ
وﻏﻴﺮﻫﻢ«.
وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻄﺮح
أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺷﺎﻏﻠﻨﻲ(،
اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎون ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
واﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ،
ﻣﻨﻬﻢ :اﻟﻤﻮزع أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ،
اﻟﻤﻮزع ﻣﻮﻧﺘﻲ ،أﺣﻤﺪ
ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﻤﻮزع أﺣﻤﺪ
دﻳﺎب ،اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪي،
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮو اﻟﻤﺼﺮي،
اﻟﺸﺎﻋﺮة اﺑﺘﺴﺎم ﻣﺤﺮوس،
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺘﺎ ،اﻟﻤﻠﺤﻦ
ﻣﺤﻤﻮد أﻧﻮر ،وﻣﻬﻨﺪس
اﻟﺼﻮت ﻳﺎﺳﺮ أﻧﻮر.

اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻓﻲ »رﺣﻠﺔ ﺟﺒﻞ«

ﻣﻦ ﺑﺮوﻓﺎت »اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ«
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﻫﺬا دور اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ ـﻘــﻪ إﻳـ ـﺼ ــﺎل رﺳــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ،
وﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪور ﺣﻮل داﺋﺮة
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻫﻤﻴﺔ ﻣــﺎذا ﻳﺪور
ﻓﻴﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺳﻴﻌﺮﻓﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻌﻤﻞ«.

داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺐ
واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺞ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪر اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ــﺪ:
»ﻧ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن ﻟﻴﺎﻟﻲ
ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻛــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺔ ﺑﻌﺮض
)اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ،اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﻋــﻦ داﺋـ ــﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻫﻤﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ
وﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ »ﻛـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮات«،
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ أدوار ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮك ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺪراﻣﻲ،
واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺠﺮي أﺣﺪاﺛﻬﺎ
ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﺳــﺎﺧــﺮ

ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت
وﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﻛ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ ﻣــﻮﻗــﻒ
ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺟﻤﺎل اﻟﺮدﻫﺎن،
ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺑـﺼـﻤــﺔ وﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ،
وﻗ ــﺪ ﺗـﺤـﻤــﺲ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻫ ـ ــﺆﻻء
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ وﻟﻴﻘﻮد دﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ«.
وأﺷ ــﺎد اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮه
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ ،وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل» :ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي وﻟﻪ
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﻨﺎ وآﺧﺮﻳﻦ
ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﻛﻠﻲ
ﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﻓﻲ رؤﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻋـﻠــﻲ ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ،اﻟ ــﺬي
ﻟــﻪ ﺑﺼﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ان ﻧﻮﻓﻖ ﻓﻲ
إدﺧﺎل اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺤﻤﻞ
رﺳﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ«.

اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻨﺪر
اﻟﺴﻌﻴﺪ وإﺧﺮاج
ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺸﺎﺑﺔ

ُ
ﻫﻴﺎ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ :ﻟﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
وﻟﻢ أﻗﺼﺪ ااﻹﺳﺎءة
ﺳﺎءة ﻷي ﺟﺎﻟﻴﺔ
●

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﱠ
ﺗﻄﺮق اﻟﺠﺰء اﻷول
ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﺴﻤﻲ ،وﻋﺮج
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮار ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮة
واﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﻄﻞ اﻟﺠﺴﻤﻲ
ﻣﺮة أﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ »رﺣﻠﺔ ﺟﺒﻞ« ﻋﻠﻰ
 .MBC1وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺎﺻﻞ
أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
وﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺣﻘﻖ
إﻧﺠﺎزا ﺟﺪﻳﺪا ،ﻛﻮﻧﻪ أول
ﻓﻨﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
دار اﻷوﺑﺮا ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻟﻴﻀﻴﻒ
ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ
ﺛﻼث ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺮح أوﺑﺮا
دﺑﻲ ،ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﺴﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻠﺤﻔﻞ،
وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ.
وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺴﻤﻲ،
ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺮاء دﺑﻲ ودار
اﻷوﺑﺮا ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﺎر أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ.

ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺎس ﻳﻄﺮح
أﻟﺒﻮم »ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺠﺔ«

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أ ﺛ ــﺎر ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻴﺎ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﻨﺎب ﺷﺎت ،اﻧﺘﻘﺪت ﻓﻴﻪ اﻻزدﺣﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﺣﺪى
اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻀﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﺿﺪﻫﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ أﻋــﺮﺑــﺖ ﻋــﻦ ﺣــﺰﻧـﻬــﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺪ
اﻹﺳـ ـ ـ ـ ــﺎء ة ﻷي ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ،وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ:
»اﻧ ـﺘ ـﻘــﺪت ﻓـﻘــﻂ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻌــﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة
ﻹﺣــﺪى اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺤﺲ
ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي ،ﻟــﻢ أﻗـﺼــﺪ ﺑــﻪ أي إﺳ ــﺎء ة،
وﻟ ـﺴـ ُـﺖ ﻋـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ .ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺑﺸﺮ،
وﻣﻦ ﺣﻖ أي إﻧﺴﺎن اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺄي
ﻣﻜﺎن ﻋــﺎم ،ﻫﺬه ُﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ أﺳﺘﻐﺮﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن واﺣــﺪ دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣــﺮا ﻓـﻘــﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،
وﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺖ ﻓ ـﻘــﻂ ﺑـ ــﺄن ﻣ ــﻦ ﻳــﺮﺗــﺎد
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أو اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
أو اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎت أﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ذﻟــﻚ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮاﺟﺪ«.
ورﻓﻀﺖ ﻫﻴﺎ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت،
ﻗ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ» :أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ
واﻻﺣ ـﺘ ــﺮام ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺎت.
ﻟ ــﻢ أﺧ ـﻄ ــﺊ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻖ أﺣ ـ ــﺪ ،وﻟــﻢ
أﺗﻄﺎول ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ،ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ«.

ﻫﻴﺎ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ

اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻤﻄﺮب ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺎس
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮح أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺠﺔ( ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
واﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪه ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ
إﺻﺪار اﻷﻟﺒﻮﻣﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2009ﻣﻨﺬ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮ
)ﻣﺎﺗﺒﻄﻠﻴﺶ( ،واﻟﺬي ﺣﻘﻖ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮاﻫﻦ
ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺒﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻘﻮة ،وﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ أﻏﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻃﺮح ﻋﺒﺎس ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﺳﻢ »ﺷﺎري
ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ« ،ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«،
وﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺣﺴﻦ ﻋﻄﻴﺔ،
وأﻟﺤﺎن أﺣﻤﺪ زﻋﻴﻢ ،وﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﻮﻣﺎ .وﺗﺄﺗﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
أﻏﺎﻧﻲ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺠﺔ«،
واﻟﺬي ﻗﺮر ﻓﻴﻪ ﻃﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻏﻨﻴﺔ ﺳﻴﻨﻐﻞ.
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دوليات
هدوء حذر جنوب لبنان ...ودوريات للجيش و«اليونيفيل»
• إسرائيل تبقي على الجاهزية الكاملة • عون افتتح الحوار االقتصادي ودعا لتوحيد الجهود
بيروت  -ةديرجلا

•

تراجع التوتر الذي شهدته
الحدود اللبنانية  -اإلسرائيلية،
أمس ،بعد يوم من تصعيد
خطير كان من الممكن أي
يؤدي إلى مواجهة عسكرية
مفتوحة بين الجانبين ،في
وقت أبقى الجيش اإلسرائيلي
على ً"حالة الجاهزية الكاملة
تحسبا ألي سيناريوهات".

بيروت ترفض
طريقة مخاطبة
الخارجية التركية
مع الرئيس

ب ـعــد ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـ ــذي شـهــده
ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي ،أم ــس األول،
بين "ح ــزب الـلــه" وإســرائـيــل ،عاد
الهدوء الحذر إلى جانبي الحدود.
وأك ــدت مـصــادر سياسية رفيعة
لــ"الـجــريــدة" ،أم ــس" ،أال مــؤشــرات
على تصعيد جديد بين إسرائيل
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه" ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
"الجانبين ال يريدان التصعيد في
الوقت الراهن".
وقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــت دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
"اليونيفيل" والجيش اللبناني،
أمــس ،بأعمال تمشيط على طول
ال ـش ــري ــط ال ـ ـحـ ــدودي ف ــي منطقة
ّ
م ـ ـ ـ ــارون ال ـ ـ ـ ـ ــراس ،فـ ــي حـ ـي ــن أكـ ــد
ّ
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن "ع ـلــى
لبنان واليونفيل العمل على وقف
مشروع الصواريخ الدقيقة التابع
إليران وحزب الله".
وق ـ ــال ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
"س ـن ـب ـقــي ع ـلــى ح ــال ــة ال ـجــاهــزيــة
الـكــامـلــة عـلــى ال ـح ــدود مــع لبنان
ً
تـحـسـبــا ألي س ـي ـن ــاري ــوات ،ولــن
نقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة
التابع لحزب الله على األراضــي
اللبنانية".
وف ــي ال ـم ــواق ــف ،أع ـل ــن مـصــدر
مسؤول في األمانة العامة لجامعة
ال ــدول العربية ،أمــس ،أن "األمين
ال ـعــام أح ـمــد أبــوالـغـيــط يــؤكــد أن
"ان ـف ــراد جـهــة أو فـصـيــل بــاتـخــاذ
قرارات مصيرية متعلقة بالحرب
ه ــو أمـ ــر ل ــن ي ـصــب ف ــي مصلحة
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أو ال ـش ـعــب
اللبناني في عمومه".

مشاهد إجالء الجرحى مفبركة!
كشفت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة ،أم ــس ،أن "الـجـيــش قام
بفبركة عملية إ ج ــاء جــر حــى عسكريين إسرائيليين بعد
استهداف حزب الله لعربة عسكرية في محيط موقع أفيفيم".
وأش ــار موقع "تــايــم أوف إســرائـيــل" إلــى أن "عملية إجــاء
الجيش اإلسرائيلي لجرحاه بالمروحية كانت عملية تمويه
ً
وخداع تهدف إليهام حزب الله بنجاح قصفه" ،معتبرا أن "هذه
ليست المرة األولى التي يستخدم فيها الجيش اإلسرائيلي
تكتيكا يعود على ما يبدو للحرب النفسية".

سريالنكا تمنع تظاهرة
ّ
ضد إحياء عاشوراء

دورية لـ«يونيفيل» في قرية العديسة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل أمس (أ ف ب)
كما طالب وزير الدولة للشؤون
الخارجية اإلماراتية أنور قرقاش،
"ب ـض ــرورة أن يـكــون ق ــرار الـحــرب
والسالم في يد الدولة اللبنانية".
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :قـ ـل ــوبـ ـن ــا م ـ ــع ل ـب ـن ــان
ً
واللبنانيين ،فدائما عانوا انفراد
ال ـق ــرار وتــداع ـيــاتــه ،والـمـنـطــق أن
قــرار الحرب والسالم واالستقرار
يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر
عن مصالحها الوطنية وسالمة
مواطنيها في المقام األول".
وبينما أشادت وزارة الخارجية
السورية ،أمس ،بـ"العملية النوعية
الـتــي نفذتها الـمـقــاومــة الوطنية
الـلـبـنــانـيــة ض ــد دوري ـ ــة عسكرية
لــاح ـتــال ال ـص ـه ـيــونــي" ،أعــربــت
الخارجية األميركية ،مساء أمس
األول ،عن "القلق لتصعيد التوتر"،
مــؤكــدة أنـهــا "تــدعــم بالكامل حق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :عـ ـل ــى حـ ـ ــزب ال ـلــه
أن ي ـم ـت ـنــع عـ ــن أع ـ ـمـ ــال م ـع ــادي ــة
مـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـه ــدي ــد أم ـ ــن ل ـب ـنــان
واستقراره وسيادته ...هذا األمر
هو مثال آخر على دور وكالء إيران
المزعزع لالستقرار ،عبر تقويض
السالم واألمن في المنطقة".

اجتماع عون
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،اف ـت ـتــح
رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون ،أمــس ،االجتماع السياسي
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ف ـ ــي قـ ـص ــر ب ـع ـبــدا
لدرس إجراءات الحكومة ومجلس
النواب لمعالجة األوضاع المالية
واالقتصادية .وكانت عقدت قبله
خلوة ضمت عون ورئيسي مجلس
النواب نبيه بري والحكومة سعد
الحريري.

وفـ ــي ب ــداي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ــذي
حـضــره رؤس ــاء األحـ ــزاب والكتل
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة كـ ـلـ ـه ــم إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
شخصيات مصرفية ومالية ،شدد
عون على أن "شعبنا ينتظر منا،
ً
كما المجتمع الدولي ،حلوال فاعلة
للظروف االقتصادية والمالية التي
نمر بها ،تمكننا من العبور إلى
االسـتـقــرار ومــن ثــم النمو تجنبا
لألسوأ".
وقـ ــال" :الـ ـظ ــروف االقـتـصــاديــة
ً
وال ـم ــال ـي ــة ت ـت ـط ـلــب م ـن ــا جـمـيـعــا
التعالي عن خالفاتنا السياسية أو
الشخصية ،وعدم تحويل الخالف
فــي ال ــرأي إل ــى ن ــزاع على حساب
مصلحة الوطن العليا".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :"ك ـل ـن ــا مـ ـس ــؤول ــون
ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين،
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم ،وأمـ ـنـ ـه ــم ،ولـقـمــة
عيشهم .لذلك ،علينا أن نبادر إلى

توحيد جهودنا في سبيل الخروج
بحلول ناجعة لألزمة االقتصادية
الـتــي بــاتــت تخنق أح ــام شعبنا
وآماله".

أحداث تاريخية
عـلــى صعيد آخ ــر ،استهجنت
وزارة الخارجية اللبنانية البيان
الـ ـص ــادر ع ــن نـظـيــرتـهــا الـتــركـيــة
بشأن الرئيس عون ،معلنة إدانتها
ورفـضـهــا لـطــريـقــة الـتـخــاطــب مع
الرئيس اللبناني الذي تحدث عن
أحداث تاريخية واجهها لبنان في
ظل الحكم العثماني.
وأكدت الخارجية اللبنانية ،في
بيان ،أمس ،إنها "تستهجن البيان
الصادر عن الخارجية التركية في
م ـعــرض رده ــا عـلــى كـلـمــة رئيس
الجمهورية اللبنانية لمناسبة بدء

السنة المئوية األولى إلعالن دولة
لبنان الكبير" .وأضافت" :يهم وزارة
الخارجية والمغتربين أن تؤكد
على أن التخاطب بهذا األسلوب مع
رئيس البالد أمر مرفوض ومدان،
وعلى الخارجية التركية تصحيح
ال ـخ ـط ــأ ،ألن الـ ـع ــاق ــات ال ـتــرك ـيــة
اللبنانية أعمق وأكبر من ردة فعل
مبالغ فيها وفي غير محلها".
ودانت وزارة الخارجية التركية،
أمــس األول ،تصريحات عــون في
رس ــال ــة وجـهـهــا إل ــى اللبنانيين
السبت لمناسبة إطالق احتفاليات
"مئوية لبنان الكبير" ،واستعرض
ف ـي ـهــا م ــراح ــل م ــن ت ــاري ــخ لـبـنــان
ً
خ ــال الـعـهــد العثماني متحدثا
عــن "إرهـ ــاب الــدولــة ال ــذي مــارســه
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــون ع ـل ــى الـلـبـنــانـيـيــن
ً
خصوصا خالل الحرب العالمية
األولى".

إسرائيل ترفع القيود عن شحنات الوقود والهاي تعيد فتح هجومها على األسطول التركي
ماندلبليت ،نهاية فبراير الماضي ،نيته توجيه
الئحة اتهام ضد نتنياهو ،بانتظار االستماع
إل ــى أق ــوال ــه ب ـشــأن االت ـه ــام ــات الـمــوجـهــة إلـيــه.
وجرى تأجيل االستماع إلى ما بعد االنتخابات
اإلسرائيلية.
وتشير استطالعات الرأي العام ،إلى تقارب
النتائج المتوقع الحصول عليها ،لكل من حزب
"الـلـيـكــود" اليميني بــرئــاســة نتنياهو و"أزرق
أبيض" برئاسة غانتس ،في االنتخابات التي
ستجري في  17الشهر الجاري.
ً
ولكن وفقا للنتائج ،فإن كليهما لن يتمكنا
ً
من الوصول إلى  60مقعدا المطلوبة لتشكيل
حـكــومــة .وإض ــاف ــة إل ــى تــركـيــزه عـلــى اتـهــامــات
الـفـســاد الموجهة إلــى نتنياهو ،فــإن غانتس
ً
ينتقد أيضا سياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

بـشــأن قـطــاع غ ــزة ،اذ ق ــال :أعتقد أنــه لــن يكون
هناك خيار سوى العودة إلى عملية عسكرية
أخــرى في الجنوب ،في إشــارة إلــى قطاع غزة،
الذي شنت عليه إسرائيل في السنوات العشر
الماضية ثالث حروب.
وبـعــد أس ـبــوع مــن خـفــض الـكـمـيــات بمقدار
النصف بسبب تجدد التصعيد بين الطرفين،
رفعت إسرائيل القيود المفروضة على دخول
شحنات الوقود إلى غزة لتوليد الكهرباء ،على
ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية
أمس.
وبينما أ م ــرت المحكمة الجنائية الدولية
مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في
ما إذا كان ينبغي مالحقة إسرائيل في قضية
هـجــومـهــا ال ــدام ــي ع ـلــى أس ـط ــول ال ـم ـســاعــدات

التركي مافي مرمرة أثناء توجهه إلى القطاع
ف ــي  ،2010ك ـشــف رئ ـي ــس الـمـكـتــب الـسـيــاســي
ل ـحــركــة "حـ ـم ــاس" إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة امـ ــس ،عن
"إحباط مخطط إجرامي لنشر الفلتان األمني
في القطاع".
وقال هنية ،خالل حفل لتأبين ثالثة عناصر
أمــن يتبعون الـحــركــة قتلوا الـثــاثــاء الماضي
فــي تفجيرين نفذهما انـتـحــاريــان بحاجزين
للشرطة ،إن "التحقيقات الجارية بشأن الحادثين
أظهرت أن ما تم كان سيتبعه تفجيرات جديدة
في مناطق مختلفة من قطاع غزة بهدف نشر
الفلتان األمني".
واتهم هنية "إسرائيل بالتورط في التفجيرين
اللذين وقعا في توقيت وسياق إقليمي يدلل أن
المستفيد األكبر منهما هو االحتالل ،فمن خطط

ونفذ هذه الجريمة استهدف ضرب المنظومة
والحالة األمنية ،وخلخلتها في غزة".
وأوضـ ــح أن "الـتـفـجـيــرات اسـتـهــدفــت ضــرب
العالقة االستراتيجية بين فصائل المقاومة
فــي هــذه المرحلة الـتــي شـهــدت أوج التنسيق
ً
ً
والتكامل سياسيا وعسكريا وأمنيا".
وأض ـ ـ ـ ــاف :ه ــدف ــت ال ـت ـف ـج ـي ــرات إل ـ ــى ف ــرض
أولويات جديدة على الفصائل الفلسطينية ،على
حساب األولوية األولى ،وهي مواجهة االحتالل
والتصدي لسياساته.
وأك ـ ــد ه ـن ـيــة "الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـف ـكــر ال ـم ـت ـطــرف
ً
ً
والتشدد" ،معتبرا أن "غزة محصنة فكريا وأمنيا
ً
وفصائليا ومجتمعيا ،وهي عصية على الكسر
واالختراق ،وما جرى حوادث معزولة".
(القدس ،القاهرة ـ ـ وكاالت)

مصر :إعادة المرافعة بأهم قضايا
اإلرهاب ...وحبس مفجر «األورام»

ً
• غرامات جديدة بـ «المترو» • «الوفد» ُيسقط عضوية بدوي نهائيا
●

القاهرة  -حسن حافظ

فــي واحــدة مــن أهــم القضايا
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــورة أم ـ ــام
القضاء المصري ،قررت محكمة
جنايات الـقــاهــرة ،أمــس ،إعــادة
فتح باب المرافعة للدفاع  4أيام
فــي مـحــاكـمــة  213فــي القضية
الـمـعــروفــة بــاســم "أن ـص ــار بيت
ال ـم ـقــدس" ،وذل ــك فــي ق ــرار أدى
إلى تأجيل النطق بالحكم أمس.
وو جـهــت النيابة للمتهمين
ال ـض ـلــوع ف ــي ارت ـك ــاب م ــا يــزيــد
عـلــى  54جــريـمــة إره ــاب ـي ــة ،في
مقدمتها محاولة اغتيال وزير
الداخلية األسبق اللواء محمد
إبراهيم ،واغتيال ضباط شرطة
فــي هـجـمــات مـتـفــرقــة بسيناء،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات ش ـم ـلــت

م ـن ـش ــآت أم ـن ـي ــة ف ــي مـقــدمـتـهــا
تفجير مــد يــر يــة أ م ــن الدقهلية
فــي ديـسـمـبــر  ،2013والـقــاهــرة
يناير .2014
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات أن
ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن تـ ـلـ ـق ــوا ت ــدريـ ـب ــات
ع ـس ـكــريــة ب ـم ـع ـس ـكــرات كـتــائــب
"ع ـ ــز الـ ــديـ ــن الـ ـقـ ـس ــام" ال ـج ـنــاح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ــرك ــة "حـ ـم ــاس"،
وأن أع ـ ـضـ ــاء ال ـت ـن ـظ ـيــم ك ــان ــوا
يـخـطـطــون الس ـت ـه ــداف الـسـفــن
العابرة للمجرى المالحي لقناة
الـ ـس ــوي ــس ،خ ـص ــوص ــا الـسـفــن
األمـيــركـيــة ،بـعــد تــواصــل زعيم
ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـم ـت ـه ــم األول فــي
القضية توفيق محمد زيادة مع
قيادات تنظيم "القاعدة".
في غضون ذلك ،قررت نيابة
أمــن الــدولــة العليا ،مساء أمس

بن راشد يشكل لجنة
لضبط عقارات دبي

أعلن نائب رئيس دولة اإلمارات
حاكم دبي الشيخ محمد بن
راشد ،تشكيل لجنة عليا برئاسة
مكتوم بن محمد وعضوية كبار
املطورين ،بهدف وضع خطة
وتصور استراتيجي شمولي
لكل املشاريع العقارية الكبرى
في إمارة دبي للسنوات العشر
املقبلة.
وقال حاكم دبي عبر «تويتر»:
وجهنا مكتوم بن محمد بضمان
عدم منافسة الشركات العقارية
شبه الحكومية للمستثمرين من
القطاع الخاص ،ووضع خطة
وتصور استراتيجي شمولي لكل
املشاريع العقارية الكبرى بهدف
تجنب تكرار املشاريع واعطاء
األولوية إلضافة قيمة لالقتصاد
الوطني.

ّ
غانتس يتمسك برحيل نتنياهو وغزة نجت من فلتان أمني
مــع إع ــان حــركــة "ح ـم ــاس" إح ـبــاط مخطط
إجــرامــي لنشر الفلتان األمـنــي فــي غ ــزة ،شدد
زعـيــم الـمـعــارضــة اإلســرائـيـلـيــة بيني غانتس
عـلــى ض ــرورة تنحي رئـيــس الـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو عن منصبه ،في ظل اتهامات الفساد
الموجهة إليه.
وف ــي كلمة ألـقــاهــا خ ــال مــؤتـمــر أم ــس ،قــال
غانتس ،زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي
المعارض" :ال يمكن لنتنياهو أن يكون رئيسا
للوزراء ،بوجود  3لوائح اتهام ضده".
وأوصت الشرطة خالل العامين الماضيين،
بـتـقــديــم ل ــوائ ــح ات ـه ــام ض ــد نـتـنـيــاهــو بشبهة
االحتيال والــرشــوة وخيانة األمــانــة ،في ثالثة
ملفات أساسية.
وأعلن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي

سلة أخبار

األول ،ح ـ ـبـ ــس حـ ـ ـس ـ ــام عـ ـ ــادل
الـ ـمـ ـقـ ـب ــوض ع ـل ـي ــه فـ ــي قـضـيــة
التفجير اإلرهــابــي أم ــام معهد
األورام 15 ،ي ــو م ــا ع ـل ــى ذ م ــة
التحقيقات ،إذ اعترف المتهم،
مواليد  ،1998بأنه أحد عناصر
تنظيم "حسم" الذراع المسلحة
لـجـمــاعــة "اإلخ ـ ـ ــوان" ،وأن ــه أحــد
المشاركين في نقل المتفجرات
في السيارة التي انفجرت أمام
الـمـعـهــد ،وأدت إل ــى سـقــوط 22
قتيال وعشرات المصابين.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـس ـت ـع ــد األسـ ــر
للعام الــدراســي الجديد في 21
ال ـ ـجـ ــاري ،أع ـل ـنــت ش ــرك ــة إدارة
وتشغيل مـتــرو األن ـفــاق ،أمــس،
تحصيل غــرا مــات للمخالفين،
في مقدمتها واحدة تتراوح بين
 200و 400جنيه عن كل دقيقة،

لمن يتسبب فــي تأخير حركة
القطارات ،و 50جنيها للمسافر
بدون تذكرة ،و 100جنيه للبيع
داخل القطارات والمحطات دون
تصريح.
وفـ ــي ح ـيــن ت ـك ـثــف األح ـ ــزاب
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداداتـ ـ ـه ـ ــا
ل ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
والمحلية المرتقبة في النصف
األول مــن الـعــام المقبل ،بــدا أن
ح ــزب "ال ــوف ــد" ،أعـ ــرق األحـ ــزاب
الليبرالية ،يسعى إ لــى ترتيب
أوراقه ،إذ اتخذت الهيئة العليا
ل ـل ـح ــزب ب ــرئ ــاس ــة ب ـه ــاء ال ــدي ــن
ً
ً
أبــوشـقــة ،مــوقـفــا نهائيا مساء
أمس األول ،باعتماد قرار صدر
في  19يونيو الماضي ،بإسقاط
عضوية رئيس الحزب السابق
السيد البدوي.

قضت محكمة سريالنكية بمنع
جماعتني بوذيتني متطرفتني
من التظاهر ضد مناسبة ذكرى
عاشوراء ،وهو أول احتفال ديني
على الجزيرة منذ هجمات عيد
الفصح الدامية.
وقال املتحدث باسم الشرطة
روان غوناسيكيرا إن محكمة
كولومبو أصدرت أوامر تقييدية
ضد املجموعتني اللتني يقودهما
راهبان بوذيان خططا لتعطيل
تجمع في كولومبو لطائفة
داوودي بوهرا أو «البهرة
الداوودية» الشيعية.
ّ
وتجمع ما يقرب من  25ألفا من
أتباع هذه الطائفة من جميع
أنحاء العالم في كولومبو منذ
السبت املاضي الحياء ذكرى
عاشوراء على مدى  10أيام.

العراق ّ
يجمد «الحرة»
إثر «تقرير الفساد»

أعلنت هيئة اإلعالم
واالتصاالت في العراق ،أمس،
إيقاف عمل مكاتب قناة
«الحرة» األميركية ثالثة أشهر
على خلفية تحقيق بثته عن
«الفساد في املؤسسة الدينية»
العراقية.
وطالبت الهيئة بـ «بث اعتذار
رسمي من مكتب ادارة القناة
في العراق ملا تسببه البرنامج
الذي بثته من ازدراء وإساءة
لرموز وشخصيات املؤسسات
الدينية».
إلى ذلك ،كشف مدير مكتب
مفوضية حقوق اإلنسان
في محافظة البصرة ،مهدي
التميمي أمس ،عن إصابة ما
بني  700و 800شخص في
البصرة بمرض السرطان
سنويا.

مقتل  8وإصابة 15
بتفجير في مقديشو

أوان فخارية بانتظار تجفيفها قبل عرضها للبيع في القاهرة (إي بي آيه)
صانع ٍ
ك ــذل ــك قـ ــررت الـهـيـئــة الـعـلـيــا
للحزب إ سـقــاط عضوية ثالثة
مــن األع ـض ــاء بـعــد انضمامهم
إلى "تشكيل غير مشروع تحت
مسمى جبهة تصحيح المسار"،
كما تم تجديد التفويض لرئيس
الـحــزب بـهــاء أبــوشـقــة ،باتخاذ
مــا يـلــزم مــن إج ـ ــراء ات لحماية
الحزب ومؤسساته وقياداته.

وت ـتــرجــم الـ ـق ــرارات األخ ـيــرة
ان ـت ـص ــار جـبـهــة أب ــوش ـق ــة على
جبهة البدوي في السيطرة على
الحزب ،في وقت ينشد "الوفد"
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار قـ ـب ــل ب ـ ـ ــدء م ــوس ــم
االنتخابات.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أعلنت
وزارة الخارجية الروسية ،أمس،
وفاة السفير الروسي في مصر،

س ـي ــرغ ــي كـيــربـيـتـشـيـنـكــو ،فــي
أ حــد المستشفيات بالعاصمة
ال ـم ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة ،ع ــن عـمــر
يناهز  68عاما ،وقالت موسكو
إن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ،
وتولى كيربيتشينكو منصب
سفير روس ـيــا ل ــدى مـصــر منذ
عام  2011حتى وفاته.

لقي  8أشخاص حتفهم
وأصيب  15آخرون عندما
فجر مهاجمون تابعون لـ
«جماعة الشباب» املتشددة
سيارة مفخخة في العاصمة
الصومالية مقديشو.
ودمر االنفجار القوي العديد
من املركبات واملطاعم في
املنطقة .وأفادت الشرطة
بأن من بني القتلى اثنني
من اإلرهابيني ،بينما تمكن
مهاجم ثالث من الفرار.
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ّ
بريطانيا تعزز قوتها الجوية بالخليج ...و« 5جيوش» مع إيران
ظريف يرفض إعادة فتح «صندوق الباندورا» ...والفروف يتهم واشنطن باستفزاز طهران
تستعد بريطانيا لتعزيز
قواتها الموجودة لحماية
المالحة قبالة سواحل إيران
في الخليج بطائرات مسيرة
بدون طيار «درون» ،في حين
هدد «الحرس الثوري» كل
من يشجع ًأعداء إيران على أي
حرب ،مشيرا إلى أن «خمسة
تقف إلى
المنطقة ً
جيوش في ً
جانبها عقائديا ومعنويا».

ف ــي خـ ـط ــوة تـ ـه ــدف لـتـعــزيــز
وجودها العسكري ضمن مهمة
حماية المالحة بقيادة الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ق ـ ـبـ ــالـ ــة ال ـ ـسـ ــواحـ ــل
اإليرانية ،تستعد لندن إلرسال
ط ــائ ــرات ُم ـس ـ ّـي ــرة «درون» إلــى
مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،وسـ ــط حــالــة
التوتر مع طهران ،التي تحتجز
نــاقـلـتـهــا الـنـفـطـيــة م ـنــذ يــولـيــو
الماضي.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز»
ع ــن ضــابــط كـبـيــر ف ــي البحرية
البريطانية أن الطائرات المسيرة
ستساعد في عمليات االستطالع
في حين تواصل السفن الحربية
البريطانية مرافقة الناقالت التي
ترفع علم بريطانيا في مضيق
هرمز.
ول ـ ــدى سـ ــاح ال ـج ــو الـمـلـكــي
ال ـبــري ـطــانــي عـ ــدد م ــن ط ــائ ــرات
«ري ـب ــر» الـمـسـيــرة مـتـمــركــزة في
ال ـكــويــت لـلـقـيــام بـعـمـلـيــات في
أجواء العراق وسورية.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ،إنـ ـ ــه يـمـكــن
تـكـلـيــف ه ــذه ال ـط ــائ ــرات بمهام
أخ ـ ــرى «إذا جـ ــرى اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
بـ ـنـ ـش ــر ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات مـ ـسـ ـي ــرة فــي
الخليج» .ودعــت لندن الجمعة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم واس ـ ـ ــع
للتصدي لتهديدات الشحن.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ه ــدد «ال ـحــرس

الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي ،أمـ ــس ،بــأن
«طهران ستوجه ضربات مدمرة
لكل من يشجع أعداءها على أي
ً
ح ــرب» ،مـشـيــرا إل ــى أن «خمسة
جـيــوش فــي المنطقة تقف إلى
ً
ً
جانبها عقائديا ومعنويا».
وقــال نائب قائد مقر «خاتم
األنبياء» في «الحرس الثوري»
ال ـع ـم ـيــد قـ ـ ــادر رح ـي ــم زادة ،إن
«األمين العام لحزب الله حسن
ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه ،هـ ـ ــو ابـ ـ ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورة
اإلي ــران ـي ــة ،وحــركــة أن ـصــار الله
الـحــوثـيــة تـضــم مـلـيــون مــواطــن
يمني مقاوم وثوري يقفون إلى
جانب إيران من حيث العقيدة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «م ـ ـ ـ ــا أن ـف ـق ـت ــه
إي ــران فــي ســوريــة وعلى محور
المقاومة خــال السنوات ال ـ 10
ً
الـمــاضـيــة ،يـخــدم أوال األه ــداف
المقدسة للجمهورية اإلسالمية
ومـصــالــح شـعـبـهــا ،وه ــو مبلغ
زهيد إزاء ما تحقق من إنجازات
س ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة ودف ــاعـ ـي ــة
إليران».
ول ـفــت زادة إل ــى أن «ط ـهــران
أبـ ـلـ ـغ ــت دول ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ب ــأن ـه ــا
س ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــرب أي م ـ ـ ــو ق ـ ـ ــع تـ ـت ــم
ً
مـهــاجـمـتـهــا م ـن ــه» ،م ـش ـيــرا إلــى
«السفن التجارية وناقالت نفط
األعداء وأصدقائه ستكون تحت
سيطرتنا في أي حرب ،والقواعد

قاعدة «سمنان» مكشوفة وصور ترامب صحيحة
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أقرت إيران أمس ،ألول مرة ،بوقوع انفجار خالل
إط ــاق ص ــاروخ مــن مــركــز فـضــائــي ،بسبب عطل
فني ،بعد أيام من نشر الرئيس األميركي دونالد
ترامب صورا سرية تظهر الدمار الذي لحق بمنصة
اإلطالق داخل قاعدة سمنان.
أكـ ــد م ـص ــدر إيـ ــرانـ ــي م ـط ـلــع ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
الـحــادث وقــع بنسخة طبق األصــل مــن الـصــاروخ
ً
«سفير» ،لكنها ال تحمل القمر «ناهيد ،»1موضحا
أن نشر تــرامــب للصور السرية أثبت لإليرانيين
أن «القاعدة» القريبة من طهران مكشوفة من قبل
األقمار االصطناعية األميركية ،وأنه يجب التحقيق

باحتمال وقوع الحادث بسبب تخريب من عمالء
أميركيين أو إسرائيليين ،رغم أن التقديرات األولية
تشير إلى تسبب تماس كهربائي باالنفجار.
وقــال المصدر إن طهران دأبــت على استخدام
ن ـ ـمـ ــاذج لـ ـلـ ـص ــواري ــخ ب ـ ـهـ ــدف ت ـض ـل ـي ــل ع ـنــاصــر
االستخبارات الخارجية التي تسعى إلى تخريب
برامج تسلحها بعد سلسلة حوادث في الماضي.
وف ــي وق ــت تـتـهــم ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ط ـهــران
بتطوير برنامج تسلحها الصاروخي تحت غطاء
أبحاث الفضاء ،لفت المصدر إلى أن تجارب إيران
ال تفيد فقط في مجال إطالق األقمار االصطناعية،
بل تفيد في كسب الخبرة لصناعة صواريخ عابرة
للقارات.

فرقاطة بريطانية ترافق سفينة تجارية ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز أمس
العسكرية األميركية في المنطقة
تحت مرمى نيران إيران».

«صندوق باندورا»
إلى ذلك ،نفى وزير الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظــريــف
وج ــود فــرصــة إلعـ ــادة الـنـظــر في
ً
االتفاق النووي اإليراني ،مستبعدا
إعــادة فتح ما وصفه بـ«صندوق
باندورا» ،مما يشير إلى «صندوق
كل الشرور».
وجـ ـ ــدد ظ ــري ــف خـ ــال مــؤتـمــر
مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي
سيرغي الفروف في موسكو أمس،
رف ــض ال ـت ـفــاوض ب ـشــأن االت ـفــاق
الـ ـنـ ــووي ال ـ ــذي ي ـس ـعــى الــرئ ـيــس
األميركي دونالد ترامب إلى إبرام
بديل شامل له.
وق ـ ـ ــال إن إي ـ ـ ـ ــران س ـت ــزي ــد مــن
ت ـق ـل ـيــص الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا ب ـمــوجــب
االت ـ ـفـ ــاق ال ـم ـب ــرم عـ ــام  2015إذا
أخـ ـفـ ـق ــت األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الموقعة عليه في حماية االقتصاد
اإليراني من العقوبات األميركية.
وأض ــاف« :ال معنى لمواصلة
االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق مـ ــن ج ــان ــب

مقتل  4بينهم رئيس األمن العمومي بعملية استباقية في القصرين

تونسيتان أمام ملصقات المرشحين بالعاصمة أمس
ال ـحــرس مــن الـقـضــاء عـلــى ثالثة
«إره ــاب ـي ـي ــن» ف ــي ت ـب ــادل إلط ــاق
نار بمنطقة حيدرة من محافظة
الـقـصــريــن ،موضحة أن العملية
ً
أس ـفــرت أي ـضــا عــن مـقـتــل رئيس
مــرك ــز األمـ ــن ال ـع ـمــومــي لـلـحــرس
بالمنطقة أثناء المواجهات.
وأكدت أن عمليات التمشيط ال
تــزال متواصلة «في إطــار الحرب
عـلــى اإلرهـ ــاب وتـعـقــب ومالحقة

الـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة ،وخــاصــة
على الحدود الغربية».
ووصف المتحدث باسم اإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـحــرس الـعـقـيــد حـســام
ال ــدي ــن الـجـبــابـلــي حـ ــادث ت ـبــادل
إط ــاق الـنــار بـ «العملية األمنية
االستباقية ،وأنها تمت بالتنسيق
مع الجيش التونسي».
ووفــق الجبابلي ،فــإن وحــدات
الحرس كانت تتبع هذه العناصر

(أ ف ب)
ً
«اإلرهابية» منذ  10أيــام ،مشيرا
إلــى أن عملية التمشيط مازالت
مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ذات
الـتـضــاريــس الجغرافية الــوعــرة،
التي يتحصن فيها منذ سنوات
جماعات مسلحة على الحدود مع
الجزائر ،وسبق أن نفذت العديد
م ــن الـهـجـمــات عـلــى ق ــوات األم ــن
التونسية.
(تونس  -أ ف ب ،د ب أ)

واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي
وعدت بها األطراف األوروبية في
االتفاق».
من جانب آخر ،أكد ظريف أنه
ال يمكن تحقيق األم ــن اإلقليمي
إال مــن خ ــال ال ـت ـعــاون بـيــن دول
الخليج.
وجدد ترحيب طهران باقتراح
ً
روســي لتأمين المنطقة ،مشيرا
إلــى أن «عالقاتنا مــع روسـيــا في
أفـضــل ح ــال فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
ونحن على تنسيق وثيق بشأن
القضايا اإلقليمية».
والح ـق ــا ،نـقـلــت وك ــال ــة «ت ــاس»
عن ظريف قوله إن روسيا وإيران
سـ ـتـ ـج ــري ــان تـ ــدري ـ ـبـ ــات ب ـح ــري ــة
مشتركة في المحيط الهندي.

خطة شاملة
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الف ـ ـ ـ ـ ــروف:
«بــالـتــأكـيــد ،الــوضــع مثير للقلق.
االت ـف ــاق ،ال ــذي أطـلــق عليه خطة
العمل الشاملة المشتركة لتسوية
البرنامج النووي اإليراني ،وصفه
جميع أعضاء المجتمع الدولي،
دون اسـتـثـنــاء ،بــاإلن ـجــاز ال ـبــارز

للدبلوماسية الدولية في العقود
األخـ ـي ــرة ،ول ـيــس فـقــط م ــن حيث
ضمان تهدئة الوضع حول إيران،
ً
في منطقة الخليج ،ولكن أيضا من
حيث أهميته في تعزيز نظام عدم
االنتشار النووي».
وشـ ــدد ال ــوزي ــر ال ــروس ــي على
اعتزام بالده وإيــران اتخاذ مزيد
مــن اإلج ــراءات لحماية العالقات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األم ـي ــرك ـي ــة .وتـ ــابـ ــع« :ن ـع ـت ـقــد أن
الوضع حول اتفاق إيران النووي
نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن
ً
الـ ـه ــدام ــة» ،م ـت ـه ـمــا األم ـيــرك ـي ـيــن
ب ــإجـ ـب ــار ط ـ ـهـ ــران عـ ـل ــى ان ـت ـه ــاك
االلتزامات «المنصوص عليها في
االتفاق النووي».
ورأى الفـ ـ ـ ــروف أن واش ـن ـطــن
وبـ ـع ــض ح ـل ـف ــائ ـه ــا فـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط يحاولون استفزاز إيران،
ً
مشددا على ضرورة حل المشاكل
في الخليج وبين دول المنطقة عن
طريق الحوار.

تقارب فرنسي
وف ــي وق ــت ي ـقــوم وف ــد إيــرانــي

(البحرية البريطانية)
ببحث مقترحات الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون الحتواء التوتر
بين طهران وواشنطن والحفاظ
على االتفاق النووي في باريس،
أش ــار الـمـتـحــدث بــاســم الحكومة
اإليرانية علي ربيعي إلــى تقارب
ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ب ـي ــن إي ـ ــران
وفــرن ـســا فـيـمــا يـتـعـلــق بـبــرنــامــج
ً
ط ـهــران ال ـن ــووي ،خـصــوصــا بعد
م ـكــال ـمــات هــاتـفـيــة ب ـيــن الــرئـيــس
حسن روحاني ونظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
وشدد على أن «االلتزام مقابل
االلتزام» ،هو االستراتيجية التي
ً
تعتمدها إيران حاليا.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــال ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية
عـ ـ ـب ـ ــاس م ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي ،إن طـ ـه ــران
مستعدة التـخــاذ «خـطــوة أقــوى»
فــي تقليص التزاماتها بموجب
االتفاق النووي المبرم عام 2015
إذا لــم تـتـحــرك الـ ــدول األوروب ـي ــة
إلن ـق ــاذ االتـ ـف ــاق ،لـكـنــه أك ــد رغـبــة
بالده في منح الدبلوماسية فرصة
جديدة.
(لندن ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

بكين ّ
تهدد الحراك الديمقراطي
في هونغ كونغ :النهاية اقتربت
إضراب في اليوم األول من العام الدراسي واحتجاجات بالمترو
مــع اسـتـمــرار الـحــراك المؤيد للديمقراطية في
ّ
السياسية
هونغ كونغ ،التي تقبع في أخطر أزماتها
منذ إعادتها إلى الصين عام  ،1997وتشهد ّ
تحركات
شـبــه يــومـ ّـيــة مـسـتـمـ ّـرة مـ ّنــذ ثــاثــة أشـهــر للتنديد
بتراجع ّ
الحريات والتدخل المتصاعد لبكين في
هذه المدينة ،التي تتمتع باستقالل شبه
شــؤون ّ
ذات ــي ،ح ــذرت الصين الـحــراك الديمقراطي مــن أن
«النهاية اقتربت»ّ ،
مجددة تأكيدها دعمها للرئيسة
ّ
التنفيذية للمستعمرة البريطانية السابقة كاري
الم وقوات الشرطة في جهودها الستعادة النظام.
وقــال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية
جينغ شوانغ ،أمس« ،الحكومة المركزية الصينية
تدعم الرئيسة التنفيذية كاري الم في قيادة حكومة
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة وفقا للقانون».
وأضاف« :كما تدعم الحكومة الصينية شرطة هونغ
كونغ في عملها للتصدي ألعمال الشغب واستعادة
النظام وفقا للقانون».
وأوضح جينغ أن «أحداث هونغ كونغ تجاوزت
ّ
وتحولت ألعمال
بالكامل نطاق حرية التظاهرات
عـنــف ش ــدي ــدة» .وأضـ ــاف أن الـتـظــاهــرات األخـيــرة
تحدت حكم القانون والنظام االجتماعي ،كما أنها
تـهــدد ســامــة المدنيين وتـهــدد بـقــوة مـبــدأ «دولــة
واحدة ونظامان».
وكثفت بكين أفعال التخويف ،مع تحركات على
ال ـحــدود مــع المدينة وضـغــوطــات على الشركات
المحلية.

ّ
وحذرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» الرسمية
(شينخوا) من أن «النهاية اقتربت» بالنسبة للحراك
الديمقراطي ،من دون أن تعطي تفاصيل.
وبدأ الطالب الذين ّ
تغيبوا عن صفوفهم ،أمس،
ً
إضــرابــا فــي ال ـمــدارس والـجــامـعــات على مستوى
المدينة ،في حين كان ينبغي أن يكون اليوم األول
من العام الدراسي ،حيث شاركوا في أحدث احتجاج
مناهض للحكومة.
ّ
وشكل طالب المرحلة الثانوية سالسل بشرية
أم ــام الـثــانــويــات الـعــامــة ،وارت ــدى بعضهم أقنعة
ً
مضادة للغاز المسيل للدموع وخ ــوذا ونظارات
حماية ،مماثلة للتي يرتديها المتظاهرون لحماية
أنفسهم من الغاز المسيل للدموع.
واح ـت ـشــد اآلالف م ــن ال ـط ــاب ال ــذي ــن ي ــرت ــدون
مالبس سوداء خارج الجامعة الصينية.
كما ح ــاول مـتـظــاهــرون تعطيل شبكة المترو
الحيوية من جديد ،بوقوفهم أمام أبواب القطارات
ّ
في بعض المحطات بغية منعها من االنطالق.
ودعا متظاهرون كذلك إلى إضراب عام .وشهدت
ً
هــونــغ كــونــغ الـسـبــت أك ـثــر األيـ ــام عـنـفــا مـنــذ بــدء
االحـتـجــاجــات .وأح ــرق متظاهرون مساء السبت
ً
ً
حاجزا ضخما في حي وانشاي وسط المدينة يقع
على بعد نحو مئة متر من مقر الشرطة .وعمت
مشاهد الفوضى أنحاء المدينة ،في حين طاردت
الشرطة المحتجين في محطات المترو.
(بكين ،هونغ كونغ  -وكاالت)

واشنطن ستنسحب من  5قواعد أفغانية مناورات بحرية غير مسبوقة بين أميركا وآسيان
بعد  9جــوالت مــن المحادثات فــي قطر ،كشف
المبعوث األمـيــركــي الـخــاص ألفغانستان زلماي
خليل زاد عن بنود في االتفاق المرتقب مع حركة
طالبان ،موضحا أنه يشمل سحب واشنطن بشروط
قواتها من  5قواعد أفغانية خالل  135يوما.
والتقى خليل زاد الرئيس أشرف غني في كابول
أمس ،وعرض عليه مسودة اتفاق السالم الوشيك مع
«طالبان» ،قبل اجتماعه مع زعماء أفغانستان هذا
األسبوع لحشد توافق في اآلراء قبل توقيع االتفاق.

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات ،إن غني
سيطلع خليل زاد على وجهات نظره بشأن مسودة
االتفاق خالل يومين .وأمضى خليل زاد قرابة عام
في إجراء محادثات مع «طالبان» في الدوحة ،سعيا
إلنهاء  18عاما من النزاع في أفغانستان.
ويـتـمـحــور االت ـف ــاق الـمـحـتـمــل ح ــول انـسـحــاب
للقوات األميركية مقابل العديد من الضمانات من
الحركة ،وإجــراء محادثات أوســع بين المتمردين
والحكومة ،ووقف محتمل للنار.

إيطاليا :تصويت إلكتروني لكونتي
أع ـل ـن ــت «حـ ــركـ ــة خ ـم ــس ن ـ ـجـ ــوم» ،ال ـم ـنــاه ـضــة
للمؤسسات ،أنها ستطلب مــن أعضائها الضوء
األخضر من أجل ائتالف حكومي مقترح مع «الحزب
الديمقراطي» الــذي ينتمي إلــى يسار الــوســط من
خالل تصويت مثير للجدل عبر اإلنترنت.
وأعلنت الحركة أنها ستطلب من أعضائها ما
إذا كانوا سيوافقون على ضرورة أن يقود رئيس
ً
ً
الوزراء جوزيبي كونتي ائتالفا حكوميا تم تشكيله
ً
من حزبين كانا يوما ما خصمين لدودين.
ومن المقرر إجراء التصويت اليوم على منصة
«حركة خمس نجوم» عبر اإلنترنت «روسو».

ً
وقال كونتي ،المستقل والمتحالف اسميا مع «5
نجوم» ،أمس األول ،إن إيطاليا يجب أن يكون لها
مجلس وزراء جديد بحلول «يوم األربعاء على أبعد
تقدير» ،وذلك بفضل المفاوضات الناجحة بين «5
نجوم» و«الحزب الديمقراطي».
وش ـهــدت مـحــادثــات تشكيل االئ ـتــاف الحاكم
معاناة للتغلب على العداء التاريخي بين الحزبين،
مع تهديد « 5نجوم» باالنسحاب من المحادثات
الجمعة الـمــاضــي .واع ـتــرض «الــديـمـقــراطــي» على
مطالب بأن الضوء األخضر النهائي لالئتالف يجب
أن يعتمد على تصويت عبر اإلنترنت.

رئيس وزراء جورجيا
يعلن استقالته

أعلن رئيس وزراء جورجيا
ماموكا باختادزه استقالته
من منصبه امس ،مشيرا إلى
أنه «أكمل مهمته في المرحلة
الراهنة».
وجاء إعالن باختادزه عبر
صفحته في «فيسبوك»،
حيث كتب انه قرر االستقالة
بعد أن «تم وضع أساس
استراتيجي للتنمية»،
مضيفا أنه يعتزم عقد
مؤتمر صحافي في الساعات
القريبة لتقديم مزيد من
التفاصيل عن أسباب قراره.

تونس تطلق حملة االنتخابات الرئاسية
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـثــالــث اسـتـحـقــاق
تشهده تونس منذ بدء االنتقال
الديمقراطي عــام  ،2011انطلقت
أمس حملة االنتخابات الرئاسية
المبكرة المقرر إجــراؤهــا في 15
الجاري.
وتستمر الحملة ،الـتــي بــدأت
ال ـس ـب ــت ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ح ـت ــى 13
ال ـ ـجـ ــاري ،ل ـي ــواف ــق يـ ــوم الـصـمــت
االنتخابي  14سبتمبر الجاري.
وتـتـضـمــن ال ـقــائ ـمــة الـنـهــائـيــة
ألس ـمــاء الـمــرشـحـيــن المقبولين
ً
ن ـهــائ ـيــا ،بـحـســب الـهـيـئــة العليا
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات خ ــال
ً
األسـبــوع الـمــاضــي 26 ،مرشحا،
بينهم رئـيــس الـحـكــومــة يوسف
الشاهد ،ووزير الدفاع المستقيل
ع ـبــدال ـكــريــم ال ــزبـ ـي ــدي ،ومــرشــح
ح ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة ا لـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـض ـ ــة ألول م ـ ــرة
عبدالفتاح مــورو ،ورجــل اإلعــام
ال ـ ـمـ ــوقـ ــوف مـ ـن ــذ أس ـ ـبـ ــوع بـتـهــم
تبييض أموال نبيل القروي.
وإثـ ــر تـقــديــم الـقــائـمــة األول ـيــة
للمرشحين منذ أسبوعين تقدم
ً
 15مرشحا تم رفض ترشيحاتهم
ب ـط ـعــون ل ـل ـق ـضــاء غ ـيــر أن ـه ــم لــم
يتمكنوا من االلتحاق بالقائمة.
إ لـ ـ ـ ـ ــى ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
ُّ
الــداخ ـل ـيــة ،أم ــس ،تـمــكــن وح ــدات

سلة أخبار

ً
أميركا ًال تريد تدخال
عسكريا في فنزويال

ذكر المبعوث األميركي الى
فنزويال جيمس ستوري ،أن
الواليات المتحدة ال تسعى
لتدخل عسكري كحل لألزمة
االقتصادية والسياسية في
فنزويال ،الدولة المضطربة
بأميركا الجنوبية.
وقال ستوري :ال نريد أن
يتدخل المجتمع الدولي
ً
عسكريا وإنما نبغي
ً
ً
ً
حال سلميا وسياسيا
ً
واقتصاديا (لألزمة) يستند
إلى دستور فنزويال.
وتساءل :كيف يتسنى أن
تكون لديكم ديمقراطية
وأنتم ال تستطيعون حتى
االختيار من خالل األصوات؟

ابنة نزاربايف رئيسة
لـ «الشيوخ» بكازاخستان

أعاد مجلس الشيوخ
في كازاخستان امس،
انتخاب داريغا نزاربايفا
ابنة الرئيس األول للبالد
نورسلطان نزاربايف رئيسة
له ،وذلك بعد ترشيحها
من الرئيس الحالي قاسم
جومارت توكاييف.
ومدد توكاييف ( 66عاما)
في  12أغسطس الماضي
صالحيات نزاربايفا
النيابية بعد نحو ثالث
سنوات من عضويتها
في مجلس النواب ،حيث
شغلت منصب رئيسة لجنة
الشؤون الدولية والدفاع
واألمن ،قبل أن يتم انتخابها
رئيسة للمجلس في 20
مارس الماضي ،في أعقاب
ترشيح سلفها توكاييف
لمنصب رئاسة البالد من
قبل نزارباييف.
من ناحية أخرى ،دعا
توكاييف إلى تخفيف القيود
على تنظيم تظاهرات سلمية
وذلك بعد ثالثة اشهر على
توقيف آالف األشخاص
في تظاهرات للمعارضة
في الدولة الواقعة في آسيا
الوسطى.

ّ
أستراليا تحذر من موجة
الجئين جديدة

بورما تشارك رغم العقوبات ...وماليزيا تؤكد حق الصين في القلق
وسـ ــط دور أم ـي ــرك ــي مـتــزايــد
ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة وت ـ ــوت ـ ــرات ب ـيــن
بكين ودول جـنــوب شــرق آسيا
على خلفية بحر الجنوب الذي
تطالب كل من بروناي وماليزيا
وفيتنام والفلبين بــأجــزاء منه،
بـ ــدأت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة و10
دول م ــن ج ـن ــوب ش ــرق ــي آس ـيــا،
أمــس ،مناورات بحرية في إطار
تدريبات تمتد إلى بحر الصين
الجنوبي الـمـضـطــرب ،وتـشــارك
فيها ثماني سفن حربية وأربع
طائرات وأكثر من ألف عسكري.
وتستمر المناورات األولى من
نــوعـهــا بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
ودول رابطة آسيان خمسة أيام.
وانطلقت مــن قــاعــدة ساتاهيب
البحرية في تايلند وتنتهي في
سنغافورة.
وق ـي ــادة ال ـم ـنــاورات مشتركة
بـ ـي ــن ال ـب ـح ــري ـت ـي ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وال ـت ــاي ـل ـن ــدي ــة ،وس ـت ـم ـتــد حـتــى
«المياه الدولية في جنوب شرقي

إحدى السفن الحربية المشاركة في المناورات
آ سـيــا ،بما يشمل خليج تايلند
وبحر الصين الجنوبي» قبل أن
تنتهي في سنغافورة.
واعتبر األدميرال جوي تينش
الذي يشرف على التعاون األمني
للبحرية األمـيــركـيــة فــي جنوب
شرقي آسيا أن المناورات «ترسي
ً
ً
أمنا بحريا أكبر على أسس قوة
آس ـيــان وق ــوة الــروابــط البحرية
بيننا ،و ق ــوة إيماننا المشترك
فــي منطقة ح ــرة ومـفـتــوحــة في
الهند -المحيط الهادئ».

وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات
المشتركة النـتـقــادات إلشراكها
ال ـب ـحــريــة ال ـبــورم ـيــة ف ــي خـطــوة
ن ـ ـ ـ ـ ــادرة ،رغـ ـ ــم فـ ـ ــرض واش ـن ـط ــن
عقوبات على كبار قادة الجيش
ال ـ ـبـ ــورمـ ــي عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة أزم ـ ــة
الروهينغا.
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـعـ ـش ــر فــي
رابـ ـ ـط ـ ــة آسـ ـ ـي ـ ــان سـ ـتـ ـش ــارك فــي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات .ل ـك ــن خ ـ ــال زي ـ ــارة
إلى العاصمة الكمبودية ،أمس،
قـ ــال رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـمــال ـيــزي

مـهــاتـيــر مـحـمــد فــي تصريحات
أمـ ـ ــام طـ ــاب إنـ ــه ي ـح ــق لـلـصـيــن
أن تشعر «بــالـتـهــديــد» مــن جــراء
التدريبات في المنطقة ،واصفا
المناورات باالستفزازية وبأنها
ه ــدر لـلـمــال رغ ــم مـشــاركــة بــاده
فـيـهــا .وأضـ ــاف وس ــط تصفيق:
«إذا قررت الصين إجراء مناورات
ً
بحرية قبالة نيويورك مثال ،فإن
أهالي نيويورك قد ال يشعرون
بارتياح».
(بانكوك  -أ ف ب)

حذر رئيس الوزراء
األسترالي سكوت موريسون
أمس من موجة الجئين
جديدة يصلون بالقوارب من
سريالنكا إذا ما تم السماح
ألسرة تاميلية سريالنكية
تطلب اللجوء السياسي
بالبقاء .ورفض موريسون
بشدة الدعوات العاطفية
التي وجهت للحكومة من
أجل السماح لألسرة المكونة
من أربعة أفراد ،من بينهم
طفلتان ( 4أعوام وعامان)
ولدتا في أستراليا ،بالبقاء.
وشارك مئات األشخاص
في تجمعات حاشدة في
أنحاء البالد أمس األول ،بمن
فيهم سياسيون ومعلقون
لالحتجاج على جهود
الحكومة لترحيل األسرة.

ةديرجلا
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رياضة

 3مجموعات في تدريب األزرق ...وجوزاك يشيد بالالعبين

ً
منافسة شرسة بين الثالثي في حراسة المرمى استعدادا لنيبال
ي ــواص ــل مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
ت ــدري ـب ــات ــه الـ ـي ــوم ع ـلــى اس ـتــاد
ثامر بنادي السالمية استعدادا
ل ـخــوض م ـبــاراتــه الـمـهـمــة أمــام
المنتخب النيبالي ،المقرر لها
فــي الـثــامـنــة مــن مـســاء بـعــد غد
على اسـتــاد نــادي الـكــويــت ،في
ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ض ـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
وش ـهــد ت ــدري ــب أم ــس األول،
ت ـق ـس ـي ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
روميو جــوزاك ،الالعبين إلى 3
مجموعات؛ المجموعة األولــى
ض ـم ــت ال ـم ــداف ـع ـي ــن ،وال ـثــان ـيــة
الع ـ ـ ـبـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط ،وال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
المهاجمين ،حيث تم تدريب كل
مجموعة على حدة على بعض
الجمل الفنية والتكتيكية ،مع
ت ـك ـل ـي ـف ـهــم ب ـب ـعــض ال ــواجـ ـب ــات
والمهام.
واخـتـتــم المنتخب تــدريـبــه،
بإجراء تقسيمة استمرت نحو
 70دق ـي ـق ــة ،ش ـه ــدت تـنـفـيــذ كل
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــات
ّ
ال ـث ــاث ،مــا ت ــدرب عـلـيــه ،ورك ــز

حازم ماهر

يركز أعضاء الجهاز
الفني واإلداري لمنتخبنا
الوطني األول ً،على تجهيز
الالعبين نفسيا للقاء نيبال
في التصفيات المشتركة،
وإبعادهم عن أي ضغوط ،في
وقت يواصل الجهاز تكثيف
التدريبات وتحديد مهام
الالعبين.

طرح تذاكر المباراة
طرح مسؤولو اتحاد الكرة تذاكر المباراة أمام جماهير
"األزرق" والجالية النيبالية بالكويت ،أمس ،بمقر االتحاد،
وتقرر بيعها ابتداء من الخامسة من مساء الخميس باستاد
الكويت ،الذي سيستضيف اللقاء في الثامنة من اليوم ذاته.
وحــدد مـســؤول االتـحــاد أسـعــار تــذاكــر الـمـبــاراة ،بدينار
وديـ ـن ــاري ــن و 3دن ــانـ ـي ــر ،ل ـلــدرجــة
األولى (يسار ويمين المقصورة)،
وال ـث ــان ـي ــة (ال ـ ـمـ ــدرج ال ـه ــال ــي)،
والثالثة (خلف المرميين) على
التوالي.

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاك ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدوه ع ـل ــى
ال ـت ـم ــري ــرات ال ـعــرض ـيــة ،بشكل
الفــت للنظر ،مع االستمرار في
محاوالت االختراق من العمق،
إل ــى جــانــب إط ــاق التعليمات
لالعبي خط الوسط بالتسديد
مــن مختلف ال ــزواي ــا واألب ـعــاد،
ومــن أوض ــاع ثابتة ومتحركة،
ال سيما أن التسديد يعد أحد
الحلول لهز شباك المنافس.

منافسة مشتعلة
وبينما أدى حــراس المرمى
ال ـث ــاث ــة س ـل ـي ـمــان ع ـبــدال ـغ ـفــور
وحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف وحـ ـسـ ـي ــن
كنكوني تدريبا قويا بإشراف
ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي م ـي ــادي ــن،
تـ ـشـ ـه ــد تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــراس
مـنــافـســة شــرســة بـيــن الـثــاثــي،
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ن ـ ـيـ ــل ث ـ ـقـ ــة الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـف ـنــي بـحـمــايــة عــريــن األزرق،
وهـ ـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـ ـتـ ــي الق ــت
تقدير أعضاء الجهازين الفني
واإلداري ،خصوصا أنها تصب
فــي النهاية بمصلحة الفريق،
وتعمل على االرتقاء بالمستوى
الفني والبدني للحراس الثالثة.
وسـ ـب ــق ال ـ ـتـ ــدريـ ــب اج ـت ـم ــاع
عقده جوزاك مع الالعبين ،ألقى
خالله الضوء على أبرز سلبيات
وإيجابيات الفترة السابقة ،مع
اإلشــادة بالجهود التي يبذلها
الـ ــاع ـ ـبـ ــون ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ــه،
والتزامهم بالتعليمات الفنية
واإلدارية ،على البساط األخضر
وخارجه.

حضور اليوسف
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـح ــرص أع ـض ــاء
ا لـ ـجـ ـه ــاز ي ــن ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري
على تجهيز
الــاع ـب ـيــن

جوزاك يوجه الالعبين قبل التدريب
نفسيا للقاء ،بعقد اجتماعات
بشكل منفرد وكذلك جماعية في
مقر إقامة الفريق بأحد الفنادق،
م ــع ال ــوض ــع ف ــي االع ـت ـب ــار عــدم
وضعهم تحت أي ضـغــوط في
هذا التوقيت.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،حــرص
ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ن ـ ــادي
الـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ت ــرك ــي
اليوسف ،على حضور تدريب
أم ــس األول ،م ــن أج ــل مـســانــدة
المنتخب قبل مباراته مع نيبال،
مــؤكــدا أن ثقة جماهير األزرق
بقدرات الالعبين ال حدود لها.
من جانب آخر ،باشر المنتخب

برقان» إلى صربيا
«يد
ً
استعدادا لـ «عربية األندية»
•

محمد عبدالعزيز

يغادر وفد الفريق األول لكرة اليد بنادي برقان
فجر اليوم الى صربيا إلقامة معسكر تدريب
حـتــى  19ال ـج ــاري ،اس ـت ـعــدادا للمشاركة في
البطولة العربیة الـ 35لألندیة أبطال الدوري
لـلــرجــال ،والـمـقــرر أن تستضیفها العاصمة
األردنـیــة عمان خــال الفترة من  23الجاري
وحتى  3أكتوبر المقبل.
ويـ ـ ـت ـ ــرأس وف ـ ــد الـ ـف ــري ــق رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
همالن الهمالن ،ويتكون من أمين السر مدير
الـلـعـبــة أنـ ــور الـعـتـيـبــي ،وش ــاي ــع ع ـلــي مــديــر
ً
ال ـف ــري ــق ،وع ـبــدال ـلــه أح ـمــد م ـشــرفــا وال ـمــديــر
الفني الجزائري محمد مسعودان ومساعده
الــوط ـنــي خــالــد مـلـحــم ،وأخ ـصــائــي الـعــاج
الطبيعي المصري محمد العطار ،إضافة إلى
 18العبا هم :سعود جريد ،ومحمد العريان،
وناصر العنزي ،وسعد سالم ،وحسين كرم،
ومبارك الرندي ،وعبدالله عيسى ،ومحمد علي،
وولـيــد الـجـمـيــاز ،وم ـشــاري العتيبي ،ومـبــارك
راضي ،ومحمد بويابس ،وحسن مفرح ،ومحمد
هـ ـ ــادي ،وع ـل ــي الـ ـب ــدر ،وع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـح ــرز،
وعبدالعزيز المنصور وعثمان عبدالقدوس.

محمد مسعودان

 5مباريات تجريبية
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـم ــدرب الـمـســاعــد خــالــد

«يد» الساحل تعاقد
مع محمد طه
تعاقد مجلس إدارة نادي
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مـ ـ ــع العـ ـ ـ ــب نـ ـ ــادي
الصليبيخات ا لـســا بــق لكرة
ال ـي ــد م ـح ـمــد طـ ــه ،ف ــي صفقة
انتقال ُحر لمدة موسم واحد،
لدعم صفوف فريق كــرة اليد
بالنادي في الموسم الجديد،
الـمــزمــع أن يـبــدأ فــي نوفمبر
المقبل.
ُ
وي ـ ـعـ ــد طـ ــه مـ ــن الــاع ـب ـيــن
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزي ــن ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
الـ ـجـ ـن ــاح والـ ـ ـخ ـ ــط ال ـخ ـل ـف ــي،
وي ـص ـلــح لـلـعــب ف ــي أك ـثــر من
مركز داخل الملعب.
وس ـ ــوف يـنـتـظــم الــاعــب
فـ ـ ــي ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات ال ـ ـسـ ــاحـ ــل،
التي انطلقت رسميا مطلع
أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي تـحــت
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة مـ ـ ــدربـ ـ ــه الـ ـمـ ـص ــري
حسام توفيق ،حيث شهدت
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة الـتــركـيــز
على الجوانب البدنية ،لرفع
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـلـ ـي ــاق ــة لـجـمـيــع
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال
للجانب الفني مــن برنامج
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـت ـتــم
ب ـخــوض بـعــض الـمـبــاريــات
التجريبية مع فرق محلية.

عقد األمين العام التحاد الكرة القدم بالتكليف،
ً
صـ ــاح ال ـق ـن ــاع ــي ،اج ـت ـم ــاع ــا أمـ ــس م ــع الـلـجـنــة
المنظمة للمباراة للوقوف على آخر الترتيبات
واالسـتـعــدادات فيما يخص األم ــور التنظيمية
وطــرح التذاكر أمــام الجماهير ،وتحديد أماكن
دخولهم.
ح ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع م ـم ـث ـل ــون عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــات
والوزارات المعنية ،والمنسق العام للمباراة،
والمسؤول األمني لها ،وشهد االجتماع وضع
الرتوش األخيرة على االستعدادات للتنظيم.

حـيــث ت ـجــاوز ع ــدد الـمـشــاركـيــن في
األحـ ـ ـ ــواض ال ـث ــاث ــة لـلـبـنـيــن 1200
م ـ ـش ـ ــارك ،واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت الـ ـت ــدريـ ـب ــات
الـتــي أقيمت تحت اش ــراف مدربين
م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــو أمـ ـي ــة
السباحة وصقل قدرات المتدربين،
إضافة إلى مهارات اإلنقاذ والقفز.
وش ـه ــد خ ـت ــام ال ـن ـش ــاط إق ــام ــة 3
احتفاليات في كل حوض على حدة
أجــريــت خــالــه مسابقات للسباحة
الـحــرة والـظـهــر وال ـصــدر والتتابع،
ً
وق ــدم الـمـتــدربــون عــروضــا لإلنقاذ
والقفز كما تــم تكريم الفائزين في
المسابقات.

وجـهــت لـجـنــة ال ــدراج ــات الـمــائـيــة في
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـبـ ـح ــري ،الـ ــدعـ ــوة لـمـتـســابـقــي
ومـحـبــي ريــاضــة ال ــدراج ــات الـمــائـيــة في
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
لالشتراك في الجولة الثانية من سباق
الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة
والـتـحـمــل) ،وال ــذي سـيـقــام فــي المنطقة
الساحلية المقابلة لفرايديز بمنطقة بنيد
القار يوم السبت  14الجاري بالتعاون مع
شركة المشروعات السياحية.
وذكر رئيس اللجنة حسين دشتي أن
اللجنة أجرت تعديال على موعد السباق
ليكون السبت بدال من الجمعة ،وان مجال
االشتراك مفتوح محليا فقط للمواطنين
والمقيمين ،وتم تحديد ما فوق سن 16
عاما للمشاركة في فئة الجالس ،ومن سن
 10سـنــوات حتى  16سنة لفئة الــواقــف
لـلـبــراعــم ،وعـلــى الــراغـبـيــن فــي االش ـتــراك
التواصل مع النادي للتعرف على اللوائح
والشروط والستيفاء إجراءات المشاركة.

العبو أزرق الطائرة بعد انتهاء اللقاء
فاز منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة على
فريق سريمسكا بيتروفيتشا الصربي بنتيجة
ثالثة أشــواط مقابل شوط واحــد أمس األول في
أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره المقام
ً
ً
حاليا في صربيا اسـتـعــدادا لخوض منافسات
ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة لـمـنـتـخـبــات ال ــرج ــال الـتــي
تستضيفها الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة ط ـهــران خــال
الفترة من  13حتى  21سبتمبر المقبل.
وع ـقــب انـتـهــاء الـلـقــاء ق ــام رئ ـيــس وف ــد األزرق
نواف باجية بتكريم علي سعدون أفضل العب في
ً ً
المباراة ،التي قدم فيها الالعبون أداء مميزا جدا.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد مــديــر الـمـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة
راشــد الرشود أن المباراة كانت جيدة من حيث
المستوى واألداء الفني والتكتيكي ،والالعبون

جانب من منافسات الجولة األولى
وك ــان سـبــاق الـجــولــة األول ــى انتهى
ب ـفــوز جــاســم نـ ــادر الــرج ـيــب بــالـمــركــز
األول في فئة الواقف للمبتدئين ،وجاء
محمد الصميعي فــي ا لـمــر كــز الثاني،
ودعيج الشطي في المركز الثالث ،وفي

تعمل إحدى الجمعيات التي تتبع
الجالية النيبالية فــي ا لـكــو يــت ،على
ح ـش ــد ال ـن ـي ـب ــال ـي ـي ــن ب ـ ـقـ ــوة ،مـ ــن أج ــل
التواجد بكثافة فــي مــدر جــات استاد
الكويت ،لمساندة وتشجيع منتخب
ب ـ ــاده ـ ــم ،وقـ ـ ـ ــررت ال ـج ـم ـع ـي ــة تــوف ـيــر
و ســا ئــل نـقــل لـعــدد مــن أ بـنــاء الجالية
من مقار عملهم ،كما تتكفل بتسديد
قيمة التذكرة.

منتخب الطائرة يفوز على سريمسكا الصربي

«البحـري» يدعو لالشــتراك في الجولة
الثانية لسباق الدراجات المائية

ختام نشاط
السباحة
للبنين
بمهرجان
«صيفكم بارد»
اختتمت الهيئة العامة للرياضة
ن ـشــاط الـسـبــاحــة للبنين مــن 13-5
سنة بأحواض الجهراء والسالمية
والسرة الــذي نظمه قطاع الرياضة
للجميع بالشراكة مع وزارة التربية
ضمن مهرجان صيفكم بارد ،ويشهد
االسـبــوع المقبل حفل ختام نشاط
ال ـس ـبــاحــة لـلـبـنــات ب ـح ــوض سـعــاد
الصباح بالمنصورية.
وأش ـ ـ ـ ــاد م ــدي ــر ادارة ال ــري ــاض ــة
لـلـجـمـيــع ح ــام ــد ال ـه ــزي ــم بـمـسـتــوى
االقبال المميز على نشاط احواض
ال ـس ـبــاحــة ال ـت ــي أق ـي ـمــت ع ـلــى مــدى
شهرين بمعدل  3ايــام في االسبوع

مـلـحــم ،فــي تـصــريــح لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"" :ال ـفــريــق أنهى
المرحلة األولى من برنامج إعداده للموسم الجديد
والبطولة العربية لألندية ،حيث تم التركيز خالل
الفترة الماضية على اإلعداد البدني العام والخاص
لرفع مـعــدالت اللياقة البدنية ،وكــذلــك التدريبات
الفنية لتهيئة الالعبين بالشكل الالئق للمرحلة
ال ـثــان ـيــة واألخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي الـمـعـسـكــر
الخارجي ،والتي سيكون العمل فيها قائما على
ال ـجــوانــب التكتيكية والـتـطـبـيــق الـمـيــدانــي خــال
المباريات التجريبية  5التي سيلعبها الفريق".
وأض ــاف ملحم" :نسعى جاهدين ،كجهاز فني
وإداري لتقديم صورة ّ
مشرفة لكرة اليد الكويتية في
البطولة ،لكونها أول مشاركة خارجية للفريق بعد
حصوله في الموسم الماضي على المركز الثالث
في بطولة الــدوري الممتاز ،وللمرة األولــى أيضا،
ً
ً
كاشفا عن أن الجهاز الفني يدرس حاليا عددا من
السير الذاتية للتعاقد مع محترف أو اثنين مميزين
حسب لوائح البطولة لدعم الفريق خالل مباريات
البطولة العربية.
وطــالــب ملحم الــاعـبـيــن ،فــي خـتــام تصريحه،
ب ـضــرورة االس ـت ـمــرار عـلــى نـفــس الـنـهــج واالل ـتــزام
بتعليمات الـجـهــاز الـفـنــي داخ ــل وخ ــارج الملعب
حتي تكون المشاركة بالمستوى والشكل الالئق
لكرة اليد الكويتية.

النيبالي تــدريـبــاتــه ،أم ــس ،على
الـمـلـعــب ال ـفــرعــي الس ـت ــاد جــابــر
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
ِّ
ويعول الجهاز
لمواجهة "األزرق"،
الـفـنــي كـثـيــرا عـلــى المواجهتين
اللتين التقى فيهما ا لـفــر يــق مع
"األزرق" ف ــي مـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي،
لتجهيز الالعبين.
ُيــذكــر أن الجهاز الفني رفض
الـ ـت ــدري ــب يـ ــوم الـ ــوصـ ــول (أم ــس
األول) ،تفاديا إلصابة الالعبين
باإلرهاق واإلجهاد ،في ظل رحلة
ال ـط ـيــران الـطــويـلــة ال ـتــي قطعها
الوفد للوصول إلى الكويت.

عقد االجتماع التنسيقي

حشد جماهير نيبال
لمساندة منتخبهم

فئة الــواقــف للبراعم حقق ناصر نادر
الرجيب المركز األول ،وجاء شاهين في
المركز الثاني ،فيما جاء شقيقه فارس
رمضان في المركز الثالث.

ً
ً
ً
ق ــدم ــوا م ـس ـتــوى ف ـن ـيــا م ـم ـي ــزا ،خ ـص ــوص ــا أنـهــا
ً
المباراة األولى بعد فترة تدريبية طويلة ،مشيرا
إلــى ان المباريات التجريبية التي سيخوضها
المنتخب ستكون متدرجة المستوى حتى تعود
بــاالسـتـفــادة الــازمــة على الالعبين ومــن جميع
الجوانب.
وبـ ّـيــن ال ــرش ــود أن أجـ ــواء المعسكر اسـتـقــرت
بشكل كــامــل بـعــد نـقــل مـقــر اإلق ــام ــة إل ــى الفندق
الجديد وجميع الالعبين والجهاز الفني واالداري
فــي افـضــل حاالتهم والعمل قــائــم حسب الخطة
ً
الموضوعة للفترة الحالية طمعا في االستعداد
االم ـث ــل لـتـمـثـيــل االزرق ف ــي الـبـطــولــة اآلسـيــويــة
المقبلة.

كنجزيف يعود إلى تدريب سلة الجهراء
•

جابر الشريفي

أنهى مجلس إدارة نادي الجهراء
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـقــدونــي
ج ــورج كـنـجــزيــف ،ل ـق ـيــادة الـفــريــق
األول لـ ـك ــرة الـ ـسـ ـل ــة فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي،
اس ـت ـعــدادا لـلـمــوســم الـمـقـبــل ،الــذي
سينطلق في  18الجاري ،عبر بوابة
الدور التمهيدي.
وجاء تعاقد كنجزيف مع النادي
للمرة الثانية خالل شهرين ،بعدما
أت ـمــت إدارة ال ـن ــادي االت ـف ــاق معه
قبل شهرين ،واستخرجوا تأشيرة
الدخول له ،بيد أنه تعطل ألسباب
عائلية عن القدوم مطلع أغسطس،
حيث انطلقت تدريبات الفريق ،ما
دفــع إدارة الـنــادي إلــى البحث عن
بديل ،حيث تم االتفاق حينها مع
ال ـم ــدرب ال ـتــركــي ت ــورك ــاي لـقـيــادة
الفريق في معسكر الفريق المقام
ح ــال ـي ــا ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ل ـك ــن الـ ـم ــدرب
لـ ــم ي ـن ــل رض ـ ــا الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري،
م ــا دفـعـهــم إل ــى ص ــرف الـنـظــر عن
التعاقد معه واللجوء مــرة أخرى
للتعاقد مــع كـنـجــزيــف ،ال ــذي أكــد

كنجزيف

أنــه جاهز لتسلم الفريق والقدوم
للكويت.
ومــن المتوقع أن يبرم الطرفان
عقدا جديدا خالل األسبوع الجاري
ل ـتــولــي ك ـن ـجــزيــف ال ـم ـه ـمــة بشكل
رسمي.
ً
ويصل إلى البالد غدا وفد الفريق
األول لكرة السلة قادما من معسكر
ت ــرك ـي ــا ،وال ـ ـبـ ــدء ب ــال ـت ــدري ـب ــات مــع
مدربهم الجديد.
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أبراج الكويت تشارك في الحدث ضمن عدة مواقع حول العالم
ستكون العاصمة القطرية
الدوحة على موعد مع حدث
عالمي عندما تكشف اليوم عن
شعار مونديال  2022من
خالل حملة رقمية.

ت ـت ـج ــه أن ـ ـظـ ــار الـ ـع ــال ــم ال ـي ــوم
صوب العاصمة القطرية الدوحة
لمتابعة خـطــوة جــديــدة ومهمة
عـلــى طــريــق االس ـت ـعــداد لبطولة
ك ــأس ال ـعــالــم  2022ل ـك ــرة ال ـقــدم
الـمـقــرر إقــامـتـهــا فــي قـطــر ،حيث
يطلق المنظمون شعار البطولة.
ويمثل إطــاق شعار البطولة
م ـح ـطــة م ـه ـمــة ل ـكــل م ــن االت ـح ــاد
الدولي لكرة القدم واللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،المسؤولة عن
استعدادات قطر للمونديال ،في
الطريق نحو تنظيم المونديال

األول في الوطن العربي ومنطقة
الشرق األوسط.
ويـ ـت ــم إط ـ ــاق الـ ـشـ ـع ــار خ ــال
ح ـم ـل ــة رق ـم ـي ــة ص ـح ـب ـهــا ع ــرض
الشعار على واجهات معالم بارزة
فــي قـطــر ودول عــربـيــة مختلفة،
إلــى جانب عرضه على شاشات
عـ ـم ــاق ــة ب ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـع ــواص ــم
الـعــالـمـيــة بـشـكــل م ـتــزامــن مـســاء
اليوم.
وإضافة إلطالقه على شبكات
التواصل االجتماعي ،سيعرض
ـان
الـ ـشـ ـع ــار عـ ـل ــى واجـ ـ ـه ـ ــات مـ ـب ـ ٍ
ومعالم رئيسية في  24دولة.
وي ـعــرض الـشـعــار فــي مناطق
م ـت ـم ـي ــزة وشـ ـهـ ـي ــرة م ـث ــل ك ـت ــارا
وســوق واقــف وفندق الشيراتون
وبـ ـ ـ ــرج ال ـش ـع ـل ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
القطرية الدوحة وأبــراج الكويت
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ودار األوبـ ـ ـ ـ ــرا فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة م ـس ـقــط
وص ـ ـخـ ــرة الـ ــروشـ ــة فـ ــي ب ـي ــروت
وفـ ـن ــدق "رويـ ـ ـ ــال" ف ــي الـعــاصـمــة
األردنية عمان وكذلك دار األوبرا
فــي الـجــزائــر ومــديـنــة الحمامات
ف ــي ت ــون ــس وك ــورن ـي ــش ال ــرب ــاط
فــي الـعــاصـمــة الـمـغــربـيــة الــربــاط

وفــي كــل مــن بــرج بـغــداد وساحة
ال ـت ـحــريــر بــال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة
بغداد.
ك ـمــا س ـي ـعــرض ال ـش ـع ــار على
ش ـ ــاش ـ ــات عـ ـم ــاق ــة ف ـ ــي ك ـ ــل مــن
ن ـي ــوي ــورك ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والعاصمة األرجنتينية بوينس
آيــرس وســاو باولو في البرازيل
وس ــان ـت ـي ــاغ ــو ع ــاص ـم ــة تـشـيـلــي
والعاصمة المكسيكية مكسيكو
سيتي.
كـمــا سـيـعــرض عـلــى شــاشــات
عمالقة في لندن وباريس ومحطة
القطارات في العاصمة األلمانية
برلين وكذلك في مدينة ميالنو
اإليطالية والعاصمة اإلسبانية
مــدريــد وف ــي مــوسـكــو ومــومـبــاي
وس ـ ـ ــول وف ـ ــي م ـن ــاط ــق مـخـتـلـفــة
بتركيا وكذلك في جوهانسبرغ
بجنوب إفريقيا.
ويمثل إطــاق الشعار خطوة
مهمة على طريق العد التنازلي
للمونديال القطري حيث تقترب
قطر من السنوات الثالث األخيرة
قبل موعد بدء فعاليات البطولة.
وم ـث ـل ـمــا ك ــان اخ ـت ـي ــار مــوعــد
المباراة النهائية وختام فعاليات

مونديال  2022في  18ديسمبر
بالتزامن مع احتفال قطر بعيدها
ال ــوطـ ـن ــي ،كـ ــان اخ ـت ـي ــار ت ــاري ــخ
الـغــد مــوعــدا للكشف عــن شعار
ال ـب ـطــولــة وال ـت ـع ــوي ــذة الـخــاصــة
بهذه النسخة بالتزامن مع يوم
تــاريـخــي آخــر هــو يــوم استقالل
قطر.
وكانت قطر نالت استقاللها
ف ــي ال ـثــالــث م ــن سـبـتـمـبــر 1971
بــانـتـهــاء اتـفــاقـيــة الـحـمــايــة بين
قطر وبريطانيا.
وم ـث ـل ـمــا كـ ــان االبـ ـتـ ـك ــار أح ــد
العناصر األساسية التي يعتمد
عليها المنظمون في قطر ضمن
استعدادات استضافة البطولة،
سيتم ع ــرض الـشـعــار مــن خــال
آلية جديدة من نوعها في تاريخ
بـ ـ ـط ـ ــوالت ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ح ـيــث
سيكشف المنظمون عن الشعار
من خالل حملة رقمية عالمية يتم
خاللها إعالن الشعار في مختلف
مناطق ودول العالم.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت قـ ـ ـط ـ ــر ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ف ــي
م ـن ـت ـص ــف الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي عــن
إنجازها ألكثر من  75في المئة
من استعدادات المونديال حيث

فان دايك وميسي ورونالدو يتنافسون
على جائزة «األفضل»  ٢٣الجاري
أع ـلــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا) امـ ـ ــس ال ـق ــائ ـم ــة
ا لـنـهــا ئـيــة للمرشحين لـجــا ئــزة
"األف ـ ـضـ ــل" لـ ـع ــام  2019وال ـت ــي
تضمنت األر جـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي (برشلونة) والبرتغالي
ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــان ـ ــو رون ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدو
(يوفنتوس) والهولندي فيرجيل
فان دايك (ليفربول).
وفـ ــي ال ـح ـفــل ال ـ ــذي أق ـي ــم في
مدينة ميالنو اإليطالية ،التي
سـ ُـيـعـلــن منها أيـضــا الـفــائــزون
بجوائز الفيفا يوم  23من الشهر
ال ـجــاري ،سيتصارع فــان دايــك
مجددا مع ميسي وكريستيانو،
بعدما تـفــوق على الثنائي في
جوائز االتحاد األوروبي للعبة
(يويفا) ليفوز بجائزة األفضل
في القارة العجوز.
وت ـ ــوج فـ ــان داي ـ ــك م ــع فــريـقــه
بلقب دوري أبطال أوروبــا على
حساب توتنهام ،ليتوج باللقب
القاري السادس له ،كما أنه بلغ
نـهــائــي دوري األم ــم األوروب ـي ــة

بارما يعلن ضم
المدافع دارميان
أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي بـ ــارمـ ــا
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
امس ضم المدافع ماتيو
دارمـ ـي ــان م ــن مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي
بعقد م ــدة أرب ـعــة أع ــوام،
وذلـ ــك ف ــي ال ـي ــوم األخـيــر
مـ ــن م ــوس ــم االنـ ـتـ ـق ــاالت
الصيفية.
وق ـضــى دارمـ ـي ــان (29
عـ ـ ــامـ ـ ــا) أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ــواسـ ــم
مــع مــانـشـسـتــر يونايتد
وت ــوج مــع الـفــريــق بلقب
ال ــدوري األوروبـ ــي ،لكنه
شارك في  14مباراة فقط
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز خالل الموسمين
الماضيين.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض دارمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان
إج ـمــالــي  36مـ ـب ــاراة مع
المنتخب اإليطالي ،وكان
آخــر استدعاء له لقائمة
ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي نــوفـمـبــر
.2017
(د ب أ)

فان دايك وميسي ورونالدو
مــع هــول ـنــدا ال ـتــي سـقـطــت أمــام
البرتغال.
وأص ـبــح الـهــولـنــدي صاحب
ال ـ ـ  28ع ــام ــا أول م ــداف ــع يـتــوج
بجائزة اليويفا كأفضل العب
في القارة ،ليخلف الكرواتي لوكا
مــودري ـتــش الع ــب ريـ ــال مــدريــد
ال ــذي ت ــوج بـهــا ال ـعــام الماضي
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو

والمصري محمد صالح.
بدوره توج ميسي ( 32عاما)
هـ ــدافـ ــا ل ـل ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ ب ـ ــ 12هــدفــا
وحصل مع برشلونة على لقب
ال ــدوري اإلسـبــانــي ،وهــو اللقب
العاشر له مع البرشا.
كـ ـم ــا تـ ـ ــوج م ـي ـس ــي ب ـج ــائ ــزة
الحذاء الذهبي كأفضل هدافي

القارة األوروبية بواقع  36هدفا.
مــن جانبه ،كــان كريستيانو
( 34ع ـ ــام ـ ــا) هـ ـ ـ ــداف ال ـم ــرح ـل ــة
ا لـ ـنـ ـه ــا ئـ ـي ــة مـ ـ ــن دوري األ مـ ـ ــم
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ــذي ت ـ ــوج ب ــه مــع
منتخب البرتغال ،كما حقق لقب
الدوري اإليطالي لكرة القدم مع
يوفنتوس.
(إفي)

أبراج الكويت
اكتمل العمل بشكل كبير في عدد
من استادات البطولة.
واف ـ ـت ـ ـت ـ ـح ـ ــت ق ـ ـط ـ ــر رسـ ـمـ ـي ــا
حـتــى اآلن اثـنـيــن مــن االس ـتــادات
المضيفة للبطولة ،هما استاد
خليفة الدولي في  2017واستاد
الـ ـجـ ـن ــوب (ال ـ ــوك ـ ــرة س ــابـ ـق ــا) فــي

ريبيتش إلى ميالن وسيلفا لفرانكفورت
أك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي لـ ـ ـن ـ ــادي أيـ ـنـ ـت ــراخ ــت
فــرانـكـفــورت األلـمــانــي فــريــدي بــوبـيـتــش ،إع ــارة
ه ــداف ــه ال ـك ــروات ــي أن ـتــي ريـبـيـتــش إل ــى ن ــادي
مـيــان اإليـطــالــي ،فــي صفقة تشمل انتقال
المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في االتجاه
المعاكس.
وقال بوبيتش" :اتفق الناديان على أنه إذا
ســارت األم ــور على مــا ي ــرام ،فسيدافع أنــدري
سيلفا ،عن ألوان فرانكفورت،
وس ـي ـت ــواج ــد ري ـب ـي ـتــش فــي
ميالنو.
كانت رغبة ريبيتش قوية
ف ــي ال ــذه ــاب إلـ ــى إي ـطــال ـيــا،
تحد جــديــد .األمــر
وخــوض
ٍ
يـتـعـلــق ب ـف ـتــرة إعـ ـ ــارة على
مــوسـمـيــن ،عـلــى أن نكشف
تفاصيل أخرى الحقا".
وتابع" :في المقابل ،سنحصل
على خدمات أندري سيلفا من ميالن.
الـنــاديــان متفقان على عملية الـتـبــادل،
بشرط اجتياز الالعبين للفحص الطبي".
ولــم يتم الكشف عن قيمة صفقة إعــارة
ريبيتش ( 25عاما) الــذي بلغ مع منتخب
بالده نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018
فــي روسـيــا ،قبل الـخـســارة أمــام المنتخب
الفرنسي.

لوكاكو يضع إنتر ميالن في الصدارة
س ـج ــل ال ـم ـه ــاج ــم الـبـلـجـيـكــي
رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو ه ـ ــدف ال ـف ــوز
ل ـفــري ـقــه إن ـت ــر م ـي ــان ف ــي مــرمــى
كالياري  ،1-2ليقوده إلى استعادة
الـ ـ ـص ـ ــدارة بـ ـف ــارق األه ـ ـ ـ ــداف عــن
يــوف ـن ـتــوس ،ف ــي خ ـتــام الـمــرحـلــة
الثانية من بطولة إيطاليا لكرة
القدم ،أمس األول.
وي ـم ـل ــك كـ ــل مـ ــن إنـ ـت ــر م ـيــان
ويوفنتوس  6نقاط .أمــا الفريق
اآلخ ــر ال ــذي يـمـلــك ال ـعــدد نفسه،
فـهــو تــوري ـنــو ،ال ــذي تـغـلــب على
أتاالنتا .2-3
وكان يوفنتوس حسم مباراة
ال ـق ـمــة ض ــد نــابــولــي ب ـفــوز مثير
( ،)3-4حيث تقدم بثالثية نظيفة
حـتــى الــدقـيـقــة  ،61قـبــل أن يــدرك
ن ــاب ــول ــي الـ ـتـ ـع ــادل ف ــي مـ ــدى 20
دق ـي ـقــة ،لـكــن مــداف ـعــه الـسـنـغــالــي
كــال ـيــدو كــولـيـبــالــي س ـجــل هــدف
الترجيح خطأ بمرمى فريقه في
الوقت بدل الضائع.
وال ـهــدف هــو الـثــانــي للوكاكو

ف ــي م ـبــارات ـيــن مـنــذ انـتـقــالــه إلــى
ص ـفــوف إن ـتــر م ـي ــان ،ق ــادم ــا من
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
ولم يقدم إنتر ميالن أداء جيدا،
ل ـك ـنــه ن ـج ــح ف ــي ت ـح ـق ـيــق األهـ ــم،
بحصد ثالث نقاط جديدة.
وتـقــدم إنـتــر مـيــان المتجدد،
بـقـيــادة مــدربــه انتونيو كونتي،
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ـ ـ ـ ــن رأس مـ ـه ــا جـ ـم ــه
األرجـنـتـيـنــي الوتـ ــارو مارتينيز
( ،)27بـ ـي ــد أن كـ ــا ل ـ ـيـ ــاري أدرك
التعادل بواسطة جواو بدرو بكرة
مماثلة ( ،)50لكن الكلمة األخيرة
كانت للوكاكو ،الذي انبرى لركلة
جزاء احتسبت لفريقه (.)72
وت ـع ــرض لــوكــاكــو لـصــرخــات
القردة من جمهور كالياري ،الذي
قـ ــام ب ـه ــذا ال ـت ـص ــرف الـعـنـصــري
م ــرت ـي ــن ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ت ـجــاه
م ـه ــاج ــم ي ــوف ـن ـت ــوس م ــوي ــز كـيــن
وزمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه الع ـ ـ ـ ــب خ ـ ـ ــط الـ ــوسـ ــط
الفرنسي بالز ماتويدي.

وحـســم الـتـعــادل بنتيجة 1-1
درب ــي الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة بين
التسيو وضيفه روما ،في المباراة
التي أقيمت بينهما أمــس األول،
وشهدت تدخل خشبات المرمى
 6م ــرات .وأتــاحــت نقطة التعادل
لالتسيو رفــع رصـيــده إلــى أربــع
نقاط.
وف ــي م ـب ــاراة أم ــس األول بين
ق ـط ـبــي ال ـع ــاص ـم ــة ،انـ ـت ــزع روم ــا
الـ ـتـ ـق ــدم ب ــركـ ـل ــة جـ ـ ـ ــزاء سـجـلـهــا
الـ ـص ــرب ــي أل ـك ـس ـن ــدر ك ـ ـ ــوالروف
( ،)17بعد لمسة يد على مواطنه
س ـ ـي ـ ــرغ ـ ــي مـ ـيـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــوفـ ـيـ ـت ــش-
سافيتش داخل منطقة الجزاء.
وانتظر التسيو حتى الدقيقة
 58لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل ع ـب ــر
اإلسباني لويس ألبرتو بتسديدة
م ــن داخ ــل مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،هــزت
شباك مواطنه باو لوبيز.
وأض ــاع الفريقان سلسلة من
ال ـم ـح ــاوالت ال ـخ ـطــرة عـلــى مــدى
الشوطين ،لكن خشبات المرميين

ريبيتش

يورنتي يعود إلى «سيري أ»
من بوابة نابولي

لوكاكو نجم اإلنتر يحرز هدفه في مرمى كالياري
تــدخ ـلــت أك ـث ــر م ــن م ـ ــرة ،بـمـعــدل
مــرت ـيــن ،ل ـل ـحــؤول دون تسجيل
رومـ ـ ـ ــا ،وأربـ ـ ـ ــع م ـ ــرات ل ـل ـت ـصــدي
لمحاوالت من التسيو.
واكتفى روما بتحقيق النقطة
الثانية لــه فــي مـبــاراتـيــن ،بعدما

منتصف العام الحالي.
كما ينتظر أن تشهد الشهور
المقبلة افـتـتــاح أكـثــر مــن استاد
خــاصــة اس ـتــادي الـبـيــت والــريــان
وال ـ ـلـ ــذيـ ــن ق ـ ــد ي ـف ـت ـت ـح ــان خ ــال
بطولة كأس العالم لألندية خالل
ديسمبر المقبل.

واآلن ،ت ـت ـجــه األنـ ـظ ــار ال ـيــوم
صــوب الــدوحــة لمتابعة الكشف
عــن شـعــار البطولة وتعويذتها
ك ـخ ـط ــوة جـ ــديـ ــدة وم ـه ـم ــة عـلــى
طريق التحضير للبطولة.
(د ب أ)

تعادل مع جنوى  3-3في المرحلة
األولى.
وف ــرض دومـيـنـيـكــو ب ـيــراردي
نفسه نجما لفريقه ســا ســوو لــو
ضد سمبدوريا بتسجيله ثالثية،
ليقوده إلى فوز صريح .1-4

وج ــاءت أه ــداف ب ـي ــراردي في
الــدقــائــق  29و 37و ،43وأض ــاف
حميد تراوري الهدف الرابع (،)47
في حين سجل هدف سمبدوريا
ال ـ ــوح ـ ـي ـ ــد ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ف ــابـ ـي ــو
كوالياريال ( 67من ركلة جزاء).

عاد المهاجم اإلسباني فرناندو يورنتي إلى إيطاليا من بوابة
ً ً
ً
نابولي قادما من توتنهام اإلنكليزي ،بعدما أصبح العبا حرا
بعد موسمين أمضاهما في لندن ،بحسب ما أعلن وصيف بطل
الدوري اإليطالي «سيري أ» لكرة القدم أمس.
ول ــم يـفـصــح ال ـن ــادي الـجـنــوبــي عــن أي تـفــاصـيــل بـمــا خص
الـصـفـقــة ،لـكــن تـقــاريــر صـحــافـيــة محلية أشـ ــارت ال ــى أن العــب
يوفنتوس السابق ( )2015-2013وقع عقدا مدة عامين.
وكان الدولي اإلسباني المتوج مع منتخب بالده بلقب كأس
العالم  2010وكأس أوروبا  ،2012بلغ مع "سبيرز" نهائي دوري
أبطال أوروبا الموسم الفائت قبل الخسارة أمام ليفربول.
وتنقل الالعب ،البالغ من العمر  34عاما ،بين أندية أوروبية
عدة ،منها إشبيلية اإلسباني ،وسوانسي سيتي الويلزي ،لكن
نجمه لمع مع أتلتيك بلباو اإلسباني الــذي لعب في صفوفه
بين عامي  2005و ،2013مسجال له  118هدفا في  333مباراة
(بحسب موقع النادي).
وك ـ ــان ن ــاب ــول ــي خ ـســر ب ـطــري ـقــة درام ــات ـي ـك ـي ــة أم ـ ــام مضيفه
يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية ،السبت ضمن الجولة
الثانية من "سيري أ" ،بعدما عوض تأخره صفر 3-إلى تعادل في
الدقيقة  ،81قبل أن يسجل مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي
ً
هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع (.)2+90

ديوكوفيتش ينسحب وفيدرر يعبر بسهولة في «فالشينغ ميدوز»
ً
حرمت اإلصابة المصنف أوال الصربي
نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة
ال ــدف ــاع ع ــن ل ـق ـبــه ف ــي ب ـطــولــة ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،آخـ ــر ال ـب ـط ــوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب ،وأرغمته
عـلــى االن ـس ـحــاب مــن ال ــدور ال ــراب ــع أمــام
السويسري ستانيسالس فافرينكا بعد
تأخره بمجموعتين ،بينما عبر كل من
الـســويـســري روج ـيــه ف ـيــدرر واألمـيــركـيــة
سيرينا وليامس إلى الدور ربع النهائي.
وك ــان ديــوكــوفـيـتــش ال ـم ـتــوج بــأربـعــة
ألـ ـق ــاب ك ـب ــرى ف ــي آخـ ــر خ ـمــس ب ـطــوالت
ً
غ ــران ــد سـ ــام ،ق ــد ع ــان ــى أل ـم ــا ف ــي كـتـفــه
األيسر منذ بداية بطولة فالشينغ ميدوز
األسـبــوع الـمــاضــي ،وانـسـحــب مــن لقائه
ً
ضد فافرينكا األحد عندما كان متأخرا
بنتيجة  5-7 ،4-6و.1-2
ويلتقي السويسري في ربع النهائي
بالروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب
دورة سينسيناتي األميركية ،الذي بلغ

أول ربع نهائي له في البطوالت الكبرى
بتغلبه عـلــى األ ل ـمــا نــي دو مـيـنـيــك كــو فــر
 6-2 ،6-3 ،3-6و.7-6

فيدرر يتخطى غوفان
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اح ـ ـتـ ــاج ف ـ ـيـ ــدرر ال ـم ـص ـنــف
ً
ثالثا  ،إ لــى  79دقيقة فقط للتغلب على
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي دافـ ـي ــد غ ــوف ــان وبـ ـل ــوغ ربــع
النهائي.
وسحق المخضرم السويسري البالغ
ً
 38عاما  ،منافسه المصنف  15بنتيجة
 ،2-6 ،2-6و-6صفر ،ليواصل السعي إلى
لقب سادس في بطولة فالشينغ ميدوز
ً
المتوج بلقبها خمس مرات تواليا بين
 2004و.2008
ويـ ــاقـ ــي ف ـ ـيـ ــدرر فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـق ـبــل
البلغاري غريغور ديميتروف مصنف 78
ا لــذي تغلب على األسترالي أليكس دي
ً
مينور  6-4 ،6-3 ،7-5علما أن فيدرر بلغ

الدور ربع النهائي في البطولة األميركية
للمرة الثالثة عشرة.

منافسات السيدات
ولـ ــدى ال ـس ـي ــدات ،بـلـغــت الـمـخـضــرمــة
سيرينا و لـيــا مــس المصنفة ثامنة ربع
ا لـنـهــا ئــي بتغلبها عـلــى ا لـكــروا تـيــة بترا
م ــار ت ـي ـت ــش  3 -6و  4 -6فـ ــي  92د ق ـي ـق ــة،
لتواصل بذلك السعي إلى إ حــراز لقبها
الرابع والعشرين في البطوالت الكبرى،
و م ـعــاد لــة ا لــر قــم ا لـقـيــا ســي ا ل ــذي تحمله
األسترالية مارغريت كورت.
وخـ ـشـ ـي ــت سـ ـي ــريـ ـن ــا م ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــة فــي
كاحلها عندما تقدمت إ لــى الشبكة في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،وط ـل ـبــت الـطـبـيــب
المعالج الذي ضمد كاحلها برباط.
وتلتقي سيرينا ،ا لـتــي حققت لقبها
األخ ـي ــر ف ــي ب ـط ــوالت "غ ــران ــد س ــام" في
أ سـ ـت ــرا لـ ـي ــا عـ ـ ــام  ،2017مـ ــع ا ل ـص ـي ـن ـيــة

وا ن ــغ كـيــا نــغ ا لـمـصـنـفــة  18ا لـتــي أقصت
األسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية
وبطلة روالن غاروس الفرنسية.
وتفوقت الصينية بنتيجة  2-6و،4-6
لـتـحـقــق ف ــوز ه ــا األول عـلـيـهــا ف ــي ثــاث
مواجهات بينهما.
وكانت وانغ تفوقت على العبة واحدة
ضمن المصنفات العشر األوليات حتى
اآلن في مسيرتها االحترافية ،وذلك على
ح ـســاب األو كــرا ن ـيــة إ يـلـيـنــا سفيتولينا
المصنفة خامسة في هونغ كونغ العام
الماضي.
وخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة كـ ــارول ـ ـي ـ ـنـ ــا
ب ـل ـي ـش ـكــوفــا ال ـم ـص ـن ـف ــة ث ــال ـث ــة ع ـل ــى يــد
البريطانية جوهانا كونتا بخسارتها
 )1-7( 6-7و 6-3و 7-5في الدور الرابع.
وف ـق ــدت بـلـيـشـكــوفــا فــرصــة اس ـت ـعــادة
صدارة التصنيف العالمي من اليابانية
ن ــاوم ــي أوس ــاك ــا حــام ـلــة ل ـقــب فــاشـيـنــغ
مـ ـي ــدوز ،اذ كـ ــان ي ـتــوجــب ع ـل ـي ـهــا ب ـلــوغ

نصف النهائي على األ قــل فــي البطولة
لإلبقاء على أملها بتحقيق ذلك.
وت ـ ــاق ـ ــي ك ــونـ ـت ــا ف ـ ــي ربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي
س ـف ـي ـتــول ـي ـنــا الـ ـت ــي أقـ ـص ــت األم ـي ــرك ـي ــة
ماديسون كيز العاشرة ووصيفة بطلة
فالشينغ ميدوز قبل عامين بنتيجة 7-5
و ،4-6و س ـت ـحــاول ب ـلــوغ ن ـصــف نـهــا ئــي
بطولة كبرى للمرة الرابعة في مسيرتها.

فيدرر
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واصل ريال مدريد مسلسل
نزيف النقاط في بداية
الموسم ،بعد أن سقط ًفي فخ
التعادل اإليجابي مجددا أمام
مضيفه فياريال بنتيجة 2-2
على ملعب «ال سيراميكا»،
أمس األول ،في ختام الجولة
الثالثة من دوري الدرجة
األولى اإلسباني لكرة القدم.

أنقذ الجناح الويلزي غــاريــث بيل
فــري ـقــه ،ريـ ــال م ــدري ــد ،م ــن ال ـخ ـســارة،
بــإدراكــه التعادل  2-2في وقــت متأخر
ضد فياريال (الغواصة الصفراء) ،قبل
أن يطرد في الدقائق األخيرة بالمرحلة
الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم،
ال ـتــي ش ـهــدت حـصــد أتـلـتـيـكــو مــدريــد
العالمة الكاملة وانفراده بالصدارة.
وي ـم ـلــك أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد  9ن ـقــاط،
متقدما بفارق  4نقاط عن ريال مدريد
(ال ـخ ــام ــس) ،و 5ن ـقــاط ع ــن بــرشـلــونــة
(ال ـ ـثـ ــامـ ــن) ،ب ـع ــد ت ـ ـعـ ــادل األخ ـ ـيـ ــر مــع
أوساسونا  2-2في هذه المرحلة.
وهي المرة الثانية التي يفقد فيها
ريال مدريد ،الذي استمر غياب النجم
الـبـلـجـيـكــي اديـ ــن ه ـ ــازار ع ــن صـفــوفــه
لإلصابة ،نقطتين ،بعد سقوطه في فخ
التعادل على أرضه األسبوع الماضي
مع بلد الوليد .1-1
على ملعب سيراميك ،تخلف ريال
مدريد مرتين أوال عن طريق مورينو
ج ـيــرارد مــوريـنــو ( )12وم ــوي غوميز
( ،)74لكن بيل نجح مرتين في إدراك
ال ـت ـع ــادل لـفــريـقــه م ــن م ـســافــة قــريـبــة،
مستغال تـمــريــرة مــن الـظـهـيــر األيـمــن
دانــي كارباخال ( ،)1+45ثم بتسديدة
يسارية (.)86
بـيــد أن بـيــل حـصــل عـلــى بطاقتين
ص ـ ـفـ ــراويـ ــن م ـت ـتــال ـي ـت ـيــن فـ ــي ن ـهــايــة
المباراة ،ليخرج في الدقيقة الرابعة من
الوقت بدل الضائع .وسيغيب بالتالي
الويلزي عن مباراة فريقه المقبلة ضد
ليفانتي ،بعد فترة التوقف الدولي في
منتصف سبتمبر المقبل.

وكان مدرب ريال مدريد ،الفرنسي
زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان ،أعـ ــرب قـبــل بــدايــة
الدوري اإلسباني ،بأن بيل غير مرغوب
فيه بصفوف الفريق ،وطالبه بالرحيل
بأقصى سرعة ممكنة ،لكن انتقاله إلى
الدوري الصيني لم يحصل باللحظة
األخيرة ،ليبقى في صفوف "الملكي".

البدالء ينقذون أتلتيكو
وأن ـقــذ ال ـبــديــان فـيـتــولــو والـغــانــي
ت ــوم ــاس ب ــارت ــي أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد من
تلقي الـخـســارة األول ــى هــذا الموسم،
بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث
لفريقهما ،ا لــذي قلب تخلفه بهدفين
نظيفين إلى فوز  ،2-3ليتمسك بصدارة
الدوري اإلسباني.
وبهذا الفوز الصعب حقق أتلتيكو
مدريد العالمة الكاملة ،بحصده تسع
نقاط من أصل  9ممكنة ،وهو الفريق
الوحيد الذي نجح في ذلك.
عـلــى ملعب مـتــروبــولـيـتــانــو ،فاجأ
الـ ـف ــري ــق ال ـض ـي ــف أص ـ ـحـ ــاب األرض،
بتسجيله هدفين في الدقائق العشرين
األول ـ ــى ،بــواس ـطــة رأس ـي ــة لـلـبــرازيـلــي
تشارلز ( )7وانايتز اربيا ،الــذي سدد
كــرة قوية اصطدمت بخوسيه ماريا
خيمينز ،لتتابع طريقها إلى الشباك
المدريدية (.)19
َّ
ورد أتلتيكو مــدر يــد بعد مجهود
فــردي لمهاجمه دييغو كوستا ،الذي
لعب بدال من ألفارو موراتا المصاب،
وق ـ ــد ت ــوغ ــل داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ومـ ــرر
كــرة متقنة بــاتـجــاه البرتغالي جــواو

جانب من مواجهة ريال مدريد وفياريال
فيليكس ،ليتابعها األخير من مسافة
قريبة داخل الشباك (.)27
وف ــي مـطـلــع ال ـش ــوط ال ـثــانــي دخــل
فـيـتــولــو ب ــدال مــن م ــارك ــوس يــورنـتــي،
ونجح في إدراك التعادل (.)52

قــال الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان ،المدير
ال ـف ـنــي ل ــري ــال م ــدري ــد ،ع ـقــب ال ـت ـع ــادل أم ــام
مضيفه فياريال ( ،)2-2أمس األول ،في ختام
الجولة الثالثة بـ"الليغا" ،إنــه سعيد بــأداء
راض
الالعبين دا خ ــل الملعب ،لكنه غير
ٍ
عن النتيجة.
وذك ـ ــر "زيـ ـ ـ ــزو" خـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ع ـق ــب الـ ـلـ ـق ــاء الـ ــذي
احتضنه ملعب "ال سيراميكا":
"مــن الجائز أن تحدث األخطاء
فـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ل ـك ـن ــي أش ـع ــر
بــأش ـيــاء إي ـجــاب ـيــة .قــدم ـنــا أداء
ج ـي ــدا جـ ــدا ،بــاس ـت ـث ـنــاء أول 15
دقيقة من اللقاء".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ع ـل ــى ه ــذا
راض
ا ل ـم ـل ـعــب أ مـ ــر وارد ،ل ـك ـنــي
ٍ
ع ــن ب ـعــض ال ـج ــوان ــب اإلي ـجــاب ـيــة،
فباستثناء أول  15دقيقة من اللقاء،
الفريق كان جيدا ،كما أثبتنا قدرتنا
ع ـلــى الـ ـع ــودة ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ،وه ــذا
أمر مهم".
وأك ــد زي ــدان" :ال أع ــرف مــا حدث

فــي الـشــوط الـثــانــي ،رغــم أنـنــا كنا جيدين،
وسيطرنا على اللقاء ،إال أن المنافس وصل
مرتين وسجل هدفين .يجب علينا أن نعالج
هذا األمر ،والظهور بأداء أفضل في الجانب
الدفاعي .لكني سعيد بــرد فعل الالعبين،
واألهم هو عدم الخسارة".
وأقر المدرب الفرنسي ،بأنه كان يخطط
مـنــذ الـبــدايــة الــدفــع بثنائي هـجــومــي أمــام
فياريال" ،ألننا كنا ندرك أن المنافس لديه
مشاكل في قلبي الدفاع ،وأردنا االستفادة
من هذا األمر بوجود مهاجمين اثنين".
وأضــاف" :سعيد بــأداء جميع الالعبين.
لــديـنــا مـهــاجـمــان اث ـنــان ج ـيــدان ،وصنعنا
فرصا للتسجيل ،وسجلنا هدفين .ال نشعر
بــالـسـعــادة ،ألنـنــا نبحث دائ ـمــا عــن الـفــوز،
لكن يجب علينا اآلن التفكير في المواجهة
المقبلة".
وتــابــع" :يجب علينا أن نبدأ المباريات
بشراسة وكثافة هجومية أكبر ،لكن الفريق
خرج بنقطة في النهاية ،وعاد في النتيجة
بعد البداية السيئة ،هذا ما يجعلني أشعر
(إفي)
بالرضا".

إشبيلية يتعاقد مع تشيتشاريتو
أع ـل ــن ن ـ ــادي إش ـب ـي ـل ـيــة اإلسـ ـب ــان ــي ت ـعــاقــده
مــع الـمـهــاجــم المكسيكي خــافـيـيــر هــرنــانــديــز
"تشيتشاريتو" من وست هام اإلنكليزي ،أمس،
في عقد لثالثة أعوام.
وق ــال الـنــادي اإلسـبــانــي ،فــي بـيــان" :توصل
نـ ــاديـ ــا إش ـب ـي ـل ـي ــة ووس ـ ـ ــت ه ـ ــام إل ـ ــى ات ـف ــاق
النـ ـتـ ـق ــال خ ــاف ـي ـي ــر ه ــرن ــان ــدي ــز ،ال ـم ـع ــروف
بـ (تشيتشاريتو)" ،مشيرا إلى أن "المهاجم
وقع عقدا لثالث سنوات".
وتراجعت حظوظ هرنانديز في اللعب
أساسيا بعد انضمام الفرنسي سيباستيان
هــالـيــر مــن ايـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت في
يوليو الماضي.
أم ــا وس ــت هـ ــام ،ف ــأص ــدر بيانا
ج ــاء ف ـي ــه" :يـ ــود الـ ـن ــادي تــوجـيــه
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر إلـ ـ ـ ــى تـ ـشـ ـيـ ـتـ ـش ــاريـ ـت ــو،
لمساهمته ،ويتمنى له األفضل
في مسيرته المستقبلية".
وه ــرن ــان ــدي ــز ( 31ع ــام ــا)،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي داف ـ ـ ـ ـ ـ ــع أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ــن
ألـ ـ ــوان ن ــادي ــي مــانـشـسـتــر
يونايتد اإلنكليزي وباير
ل ـي ـف ــرك ــوزن األل ـم ــان ــي،
هــو أفـضــل ه ــداف في
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـن ـت ـخ ــب
المكسيك ،برصيد
 51هدفا في 108
مباريات.
ويعود هرنانديز
ب ــال ـت ــال ــي إلـ ــى ال ـ ــدوري

اإلس ـب ــان ــي ،ح ـيــث ل ـعــب ل ــري ــال م ــدري ــد مــوســم
 ،2015-2014وسيعزز الخط الهجومي للنادي
األندلسي ،السيما بعد رحيل الفرنسي وسام
بن يدر إلى موناكو ،وبابلو سارابيا إلى باريس
سان جرمان.
وحـقــق إشـبـيـلـيــة ،بـقـيــادة مــدرب
مـنـتـخــب إسـبــانـيــا ال ـســابــق غــولــن
لوبيتيغي ،بداية جيدة في الموسم
الجديد من بطولة إسبانيا ،بفوزه
في مباراتين وتعادله في واحــدة،
ف ـ ــي الـ ـم ــراح ــل
الثالث األولى.

بـ ـع ــده ــا ش ـ ـ ـ ــارك ب ـ ــارت ـ ــي ب ـ ـ ــدال مــن
فيليكس ( ،)84قـبــل أن يسجل هــدف
الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع.
من جانبه ،حقق فالنسيا فوزه األول
ه ــذا الـمــوســم فــي الـ ــدوري اإلسـبــانــي،

بـتـفــو قــه بثنائية نظيفة عـلــى ضيفه
ريال مايوركا بركلتي جزاء سجلهما
دانيال باريخو.
ووف ــق مــوقــع أوب ـت ــا لــإح ـصــاءات،
بات في رصيد باريخو  23ركلة جزاء

باألعوام العشرة األخيرة ،أكثر من أي
العب إسباني في البطوالت األوروبية
الخمس الـكـبــرى (إسـبــانـيــا ،إيطاليا،
فرنسا ،ألمانيا ،وإنكلترا).

كاسيميرو :قلق الجماهير طبيعي

راض عن األداء
زيدانٍ :

زيدان

رياضة

اعـتــرف الـبــرازيـلــي كاسيميرو ،العــب وسط
ريال مدريد ،عقب التعادل أمام مضيفه فياريال
( )2-2األحد في ختام الجولة الثالثة بالليغا ،بأن
قلق الجماهير المدريدية "طبيعي" ألن الريال
مجبر دائما على الفوز.
وق ــال العــب الــوســط الــدولــي فــي تصريحات
تلفزيونية عقب الـمـبــاراة التي شهدها ملعب
(ال سـيــرامـيـكــا) :م ـخــاوف الجماهير طبيعية،
نحن هنا مجبرون على الفوز دائما ،ولكن على
الجماهير النظر للمجهود المبذول من الالعبين
داخل ملعب يصعب على كثيرين الخروج منه
بأي نقطة .يجب علينا مواصلة العمل.
وأبــرز صاحب ال ــ 27عاما سيطرة الفريق
الملكي على اللقاء ،بينما أبدى استياء ه من
الهشاشة الدفاعية للفريق وتسببت في تقدم
المنافس دائما في النتيجة.
وقــال فــي هــذا الـصــدد :ريــال مــدريــد مجبر
دائ ـم ــا عـلــى تـحـقـيــق ال ـف ــوز ،وهـ ــذا القميص
يجبرك على هذا ،ولكن هذا الملعب معروف
بصعوبته ،سيطرنا على الـمـبــاراة مــدة 75
دقيقة ،ولكن المنافس وصل مرتين وسجل
هدفين ،األم ــر صـعــب .قاتلنا حتى النهاية،

وه ـ ــذا ه ــو ال ـط ــري ــق ال ـ ــذي ي ـجــب أن نـتـبـعــه.
س ـن ــواص ــل ح ـصــد ال ـن ـق ــاط ،وف ـت ــرة الـتــوقــف
ستساعدنا على تغيير بعض األمور والعمل
على تحسينها.
وأتم الالعب تصريحاته :نفتقد أشياء
ك ـث ـيــرة ،ال ـت ـس ـج ـيــل ،وت ـقــديــم أداء أفـضــل
دفــاع ـيــا ،نـحــن فــريــق ج ـمــاعــي ،والـجـمـيــع
يـ ــدافـ ــع ،ويـ ـه ــاج ــم أي ـ ـضـ ــا .ه ـ ــذه هـ ــي روح
المجموعة ،وإذا كانت لدينا ،فنذهب ألبعد
مدى في الليغا.
(إفي)

كاسيميرو

هاري كين :أشعر بخيبة أمل أوباميانغ :أرسنال كان يستحق األفضل
أعرب النجم اإلنكليزي الدولي هاري كين ،عن حزنه لتعادل فريقه
توتنهام هوتسبير  2-2مع مضيفه أرسنال األحد في قمة مباريات
المرحلة الرابعة ببطولة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وفرط توتنهام في تقدمه -2صفر على الفريق الملقب بـ (المدفعجية)،
ليسقط في فخ التعادل ،ويكتفي بالحصول على نقطة وحيدة ،ليخفق
بذلك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.
وقال كين في تصريحات له عقب المباراة :إنني أشعر بخيبة أمل،
عندما تتقدم في النتيجة بهدفين نظيفين ،فإنك تتوقع أن تفوز
بالمباراة بغض النظر عن هوية الفريق المنافس.
وأضاف نجم فريق توتنهام ،الذي أحرز الهدف الثاني للفريق
األبـيــض مــن ركـلــة ج ــزاء :على أي ح ــال ،فإننا حصلنا على نقطة
(د ب أ)
وحيدة ،ويتعين علينا أن نقبل ذلك.

أبدى الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ
مهاجم فريق أرسنال ،عدم رضــاه عن تعادل فريقه
 2-2مع ضيفه توتنهام هوتسبير في قمة مباريات
المرحلة الــرابـعــة لبطولة ال ــدوري اإلنكليزي لكرة
القدم األحد.
وأشار أوباميانغ ،في تصريحات أدلى بها لشبكة
(سكاي سبورتس) عقب المباراة ،إلى أن فريقه كان
يستحق الحصول على النقاط الثالث وحسم ديربي
شمال العاصمة البريطانية لندن لصالحه.
وق ـل ــب أرسـ ـن ــال ت ــأخ ــره ص ـف ــر 2-أم ـ ــام تــوتـنـهــام
ليقتنص تعادال مثيرا  ،2-2ويعجز عن تحقيق الفوز

للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة ،بعدما
تلقى خسارة موجعة  3-1أمام مضيفه ليفربول في
المرحلة الماضية.
وقال أوباميانغ :لقد كنا نستحق المزيد الليلة.
وأضاف العب أرسنال :وقعنا تحت الضغط بعد
الهدفين الـلــذيــن سجلهما توتنهام ،لكننا بمرور
الوقت بدأنا نستعيد تركيزنا وعدنا للمباراة من
ج ــدي ــد .وت ــاب ــع ال ــاع ــب ال ــذي أح ــرز ال ـه ــدف الـثــانــي
ألرسـ ـن ــال ف ــي ال ـل ـق ــاء :نـجـحـنــا ف ــي إدراك ال ـت ـعــادل،
وأعـتـقــد أنــه كــانــت لدينا أكـثــر مــن فــرصــة لتسجيل
الهدف الثالث.

تعادل ريفر بليت وبوكا جونيورز

تشيتشاريتو

س ـق ــط ريـ ـف ــر ب ـل ـي ــت فـ ــي فــخ
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ال ـس ـل ـب ــي مـ ــع ب ــوك ــا
ج ــون ـي ــورز م ـس ــاء أمـ ــس األول
ف ــي خ ـت ــام م ـب ــاري ــات الـمــرحـلــة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
األرجنتيني لكرة القدم.
وأه ـ ـ ــدر ري ـف ــر ب ـل ـيــت فــرصــة
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى مـلـعـبــه
ف ــي مــواج ـهــة بــوكــا جــون ـيــورز
بــالــدوري األرجنتيني مجددا،
ح ـي ــث ك ـ ــان آخ ـ ــر ف ـ ــوز لـلـفــريــق
على بوكا جونيورز في استاد

"مــون ـي ـمــون ـتــال" ب ــال ــدوري في
نوفمبر .2010
وكان التعادل بينهما مساء
األح ــد هــو ال ــراب ــع مـقــابــل أربــع
هزائم في آخر ثماني مباريات
بينهما في الدوري األرجنتيني
على استاد "مونيمونتال".
ورف ـ ــع ري ـف ــر ب ـل ـيــت رص ـيــده
إلى  8نقاط في المركز العاشر
مقابل  11نقطة لبوكا جونيورز
في المركز الثاني.
(د ب أ)

أوباميانغ

اإلعارة تتحول إلى السوق المفضل لألندية في فترة االنتقاالت
تعاقد إنتر ميالن اإليطالي وبايرن
ميونيخ األلماني مع اسمين بارزين
هـمــا الـتـشـيـلــي ألـيـكـسـيــس سانشيز
وال ـبــرازي ـلــي فيليبي كــوتـيـنـيــو ،لقاء
بدالت مالية زهيدة نسبيا ،مستفيدين
من نظام اإلعارة الذي تحول إلى "سوق"
انتقاالت ثان بين أندية كرة القدم.
ويـضـيــف" :عـلــى سبيل الـمـثــال ،تم
استثمار أكثر من  500مليون دوالر في
اإلعارات عام  ،2017وهذا لم يكن الهدف
لدى بدء اعتماد هذا النظام".
في بدايته ،هدف هذا النظام الى منح
الالعبين الشبان في صفوف األندية
الـكـبــرى ،وقـتــا أط ــول للعب ،مــن خالل
إعــارتـهــم الــى أنــديــة أخ ــرى أقــل شأنا،
توفر لهم فرصة خوض مباريات لفترة

أشهر أو أكثر ،على عكس المتاح لهم
في أنديتهم األصلية التي عادة ما تضم
العبين أفضل منهم ولديهم خبرة أكبر،
وتاليا مكانهم محجوز في التشكيلة
األساسية.
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،عـ ـ ــاد ال ــى
صفوف تشلسي هذا الموسم مهاجمه
البلجيكي ميتشي باتشواي ( 25عاما)،
بعد سلسلة إعارات على مدى العامين
الماضيين ،منها  6أشهر في بوروسيا
دورتـ ـم ــون ــد األلـ ـم ــان ــي ،وم ـث ـل ـهــا في
فالنسيا اإلسباني وكريستال باالس
اإلنكليزي.
وعلى رغم أن االتحاد الدولي (فيفا)
هــو الـنــاظــم النـتـقــاالت الالعبين بين
األندية ،فإن نظام اإلعارة ال يزال يخضع

لمعايير مختلفة بحسب كل بلد.
وأف ـ ــادت األن ــدي ــة ،السـيـمــا الكبرى
منها ،من نظام اإلعارة لـ "التخلص" من
العبين نجوم يحصلون على رواتــب
مــرتـفـعــة ،ف ــي ظ ــل صـعــوبــة انتقالهم

بالطريقة التقليدية الــى فــرق أخــرى،
نظرا إلى ارتفاع كلفة ذلك.
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ض ــم بــايــرن
ال ـم ـتــوج بـطــا ل ـل ــدوري األل ـمــانــي في
المواسم السبعة الماضية ،الكرواتي

إي ـف ــان بـيــريـشـيـتــش م ــن إن ـت ــر مـيــان
اإلي ـطــالــي ،وال ـبــرازي ـلــي كوتينيو من
برشلونة اإلسباني ،علما بأن األخير
انضم الى النادي الكاتالوني في يناير
 2018من ليفربول اإلنكليزي ،في صفقة
ق ـ ّـدرت وســائــل اإلع ــام أن قيمتها قد
تصل الى  160مليون يورو.
ودفــع برشلونة  120مليون يــورو
للتعاقد مع كوتينيو ،تضاف إليها 40
مليون يــورو من المكافآت والحوافز.
أما الصفقة بشأنه مع بايرن ،فتشمل
اإلعارة لعام ،مع خيار شراء نهائي بعد
ذلك بقيمة  120مليونا.
وبـحـســب ال ـت ـقــديــرات الصحافية،
سيدفع بايرن لبرشلونة  8.5ماليين
يورو (يضاف اليها راتب الالعب) ،وهو

مبلغ زهيد لالعب على هذا المستوى.
جانب آخر باتت األندية تتطلع إليه
مع االعتماد المتزايد على نظام اإلعارة،
هو البقاء ضمن متطلبات قواعد اللعب
المالي النظيف التي يفرضها االتحاد
األوروبــي (ويفا) ،والتي تهدف بشكل
أساسي الى عدم إنفاق األندية أكثر من
عائداتها خالل دورات زمنية محددة
بثالثة أعوام.
أحد أبرز األندية التي وجدت نفسها
تحت مجهر هذه القواعد هو باريس
سان جرمان الفرنسي الذي أنفق مبالغ
طائلة في صيف عام .2017
ف ـقــد ت ـعــاقــد الـ ـن ــادي ال ـم ـم ـلــوك من
شركة قطر لالستثمارات الرياضية،
مع البرازيلي نيمار آتيا من برشلونة

اإلسباني لقاء  222مليون يــورو ،مما
جعل منه أغلى العب في تاريخ اللعبة.
وبعد أيــام قليلة ،أبــرم الـنــادي تعاقدا
كـبـيــرا ثــانـيــا بـضــم الـمـهــاجــم الـشــاب
كيليان مبابي من موناكو.
ل ـك ــن انـ ـتـ ـق ــال األخ ـ ـيـ ــر تـ ــم بـصـفـقــة
مزدوجة تقوم على استعارته لموسم
واحد ،قبل التعاقد معه بشكل ثابت ،في
عملية قدرت كلفتها بـ  180مليون يورو.
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـت ــح االتـ ـح ــاد
األوروبي تحقيقا بشأن احتمال مخالفة
النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.
سـبــب آخ ــر ب ــات يــدفــع األن ــدي ــة الــى
اعـتـمــاد ن ـظــام اإلعـ ـ ــارة ،وه ــو تحقيق
أعـلــى عــائــد ممكن على بيع العبيهم
الى طرف آخر.
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ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺆال وﺳــﺆال ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﺳﺆال،
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪه" :ﻟﻤﺎذا
ﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﻋــﻦ ا ﻟـﺸــﺄن اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻋﻈﺎﺋﻢ
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث؟ ﻫﻞ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى
ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟" .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن
ﻫﺬا ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ،و"ﻛﻼم ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﻮن" ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة،
واﻟ ـﺼ ــﺪور اﻟــﺮﺣـﺒــﺔ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ،واﻟـﻌـﻘــﻮل
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ،واﻟﺪﻧﻴﺎ رﺑﻴﻊ واﻟﺠﻮ
ﺑﺪﻳﻊ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ودول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،ورﺟــﻞ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻓﻮق رﺟﻠﻪ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻼ ﺣﺮج
ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻ ﻓﺮج ،أﻗﺼﺪ ﻣﺮج.
ﺧﺬ ﻋﻨﺪك :اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺳﺖ دول ،ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب؛
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ
ً
اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ،وﻳـ ـﺤ ــﺪﻫ ــﺎ ﺷـ ـﻤ ــﺎﻻ
ً
ً
اﻟﻌﺮاق وﺟﻨﻮﺑﺎ وﻏﺮﺑﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎض،
وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺮﻳــﺎل اﻟـﺴـﻌــﻮدي ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ
ً
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺴﺎﺣﺔ وأ ﻛـﺜــﺮ ﻫــﺎ ﺳﻜﺎﻧﺎ ،
ﺛــﻢ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ،وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻣــﺔ ،وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ،
وﻫــﻲ أﺻـﻐــﺮ اﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ،
ﺛ ــﻢ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺮ ،وﻋــﺎﺻ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ،
وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺮﻳــﺎل اﻟـﻘـﻄــﺮي ،ﺛــﻢ اﻹﻣ ــﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟــﺪرﻫــﻢ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ،ﺛﻢ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋ ـﻤ ــﺎن ،وﻋــﺎﺻـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻣ ـﺴ ـﻘــﻂ ،وﻋﻤﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.
وﻟـ ـ ــﻮﻻ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎء ﻟ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺖ ﻟ ــﻚ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺳﺒﻊ ﻣﺠﻠﺪات ﻋﺠﺎف ،أﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
اﻟﻬﺎدﺋﺔ اﻟﺤﻠﻮة اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮزﻳﻨﺔ .واﻷدﻟــﺔ
ُ
ُ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺼﺮ ،وأﻗﻮى ﻣﻦ أن ﺗﻌﺼﺮ.
وﻛﻠﻨﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ دورات اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،وأﻏﻨﻴﺔ "أﻧﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻋﺖ
ﺑﻐﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻓﺘﺢ
ﻳﺎ ﺳﻤﺴﻢ" ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﺎﻧﺘﻨﻲ اﻟﺬاﻛﺮة
ﻓــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدﺗــﻪ ،وﻛـﻠـﻬــﺎ ﺗــﺆﻛــﺪ ﻟــﻚ ﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰي ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺄن اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ً
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ،أﺑﺪا ،واﻟﺤﻴﺎة ﺟﻤﻴﻠﺔ ،اﻟﻠﻪ
ﻻ ّ
ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ.

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﺰﻧﺔ!

د .ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

اﻟـﺘـﻘـﻴـﺘــﻪ أول ﻣ ــﺮة ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ُﻋ ـﻘــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع وزراء
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟ ــﺮاء ات ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،1973وﺣﻈﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻹذاﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
• ﻓﻲ ﻋﺎم  1986ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺈﺧﺮاج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻲ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓـﺘـﺘــﺎح "ﻣـﻌــﺮض
اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم" ،وﻛﺎن ﺑﺼﺤﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮ
ً
ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ،اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن آﻧ ـ ــﺬاك أﻣ ـﻴ ــﺮا
ﻟﻠﺮﻳﺎض ،وﻫﻮ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻌﺮض ...وﻛﺎن ﺻﻮﺗﻲ
ً
ﻳﺠﻠﺠﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة:
ٌ
ﺳﻼم ..ﺳﻼم..
ﻣﺤﺒﺔ ﺗﻔﺎﻫﻢ وﺋﺎم..
ﺟﺌﻨﺎ ﻣﻦ أرض اﻟﺴﻤﺎء ..ﻟﺒﻼد اﻷﺻﺪﻗﺎء..
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻟﻨﺆﻛﺪ ..أﻧﻨﺎ أﻫﻞ وﻓﺎء..
• وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟــﺎء اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ
ﻟﻴﻬﻨﺊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،ﺳﺄﻟﻨﻲ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي اﻟــﺬي
ﻛﺎن ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ:
 َﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟــﺬي ﻛﺘﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت َوﻣــﻦ ﻛﺎن
ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ؟
ّ
ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ وﺻﻮﺗﻲ ،ﺛﻢ ذﻛﺮﺗﻪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻲ
اﻷول ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
• ﻓ ــﻲ أواﺳ ـ ــﻂ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت دﻋ ــﺎﻧ ــﻲ ﺻــﺪﻳـﻘــﻲ
اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮي إﻟﻰ اﻟﻐﺪاء ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ
ﺑﺪﻣﺸﻖ ،وﻟﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑــﻮﺟــﻮده ﻓــﻲ ﻣﻨﺰل

ً
أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺑﻪ ﻓﻬﺒﻂ اﺿﻄﺮارﻳﺎ
اﺿ ـﻄــﺮ ﺷ ــﺎب أﺳ ـﺘــﺮاﻟــﻲ ﻛــﺎن
ﻳﺘﻠﻘﻰ أول درس ﻟﻠﻄﻴﺮان إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﻬﺒﻮط
ﺑﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮ.
وﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺒﻮط ﻃﺎﺋﺮة
ﺳﻴﺴﻨﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ،ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣــﺮاﻗـﺒــﻲ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﺮ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﺟ ــﺎﻧ ــﺪاﻛ ــﻮت ﺑ ـﻀ ــﻮاﺣ ــﻲ ﺑـﻴــﺮث
)ﻏﺮب(.
وأﻃ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ﺳـﻴـﻠـﻔـﺴـﺘــﺮ

اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ،وﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ
– ﻋﻠﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ ﻛﺎرﻟﻮس  -اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻠﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ،
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺣﻴﺚ
ُﺳﺠﻦ ﺑﺘﻬﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ ﻗﺪ
ﺧـﺼــﺺ ﻟــﻪ وﻟـﺤـﺴــﻦ اﻟـﻌـﻠــﻮي وﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس ﻣﺴﺎﻛﻦ
ً
ﻣ ـﺘ ـﺠــﺎورة ،وﻛ ــﻢ ﻛ ــﺎن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻣﺸﻐﻮﻓﺎ
ﺑﺄﻛﻠﺔ اﻟﺒﺎﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ
زوﺟﺔ اﻟﻌﻠﻮي.
***
• ﺛ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎم ﻓﻲ
اﻹﻣ ـ ــﺎرات ،ﺑـﻌــﺪ أن أﻋ ــﺪ ﻟــﻪ اﻟـﺸـﻴــﺦ زاﻳ ــﺪ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
ً
أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ ،ﻛ ـﻨــﺖ أﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻪ ﻟ ـﻴ ــﻼ ﺑــﺄﻣ ـﺴ ـﻴــﺎت رﻣ ـﻀــﺎن
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻤـﺜـﻘــﻒ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ أﺣـﻤــﺪ
اﻟـﺴــﻮﻳــﺪي ،ﻷﻛﺘﺸﻒ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻳﺤﺘﻔﻆ
ﺑ ــﺬﻛ ــﺮﻳ ــﺎت ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ـﺘ ــﻪ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﺪة ﺑــﺎﻟـﺸـﻴــﺦ
ً
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻴﺎ ﻣﻌﺎ أﻃﻮل ﻣﺪة ﻛﻮزراء
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋــﺮب ،وﻟﻴﺲ ﻫــﺬا ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎرئ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﺮﻓﻴﻊ وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺸﺎق
ً
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷﻣﺴﻴﺎت ﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪا
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ.
***
• وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻔﺤﺖ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،

ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﺳﻮاه ﻛﺮﺟﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻹﻃﻔﺎء ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ...
ً
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.
ّ
• ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ أﺣﺐ أن ﻳﻜﺮم أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﻠﺘﻘﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻓﻜﻨﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ
وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺬﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺼﺤﺒﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﺜﻘﻒ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻮﻳﺪي ،وﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،أذﻛﺮ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻃﻼل ﺣﻴﺪر.
• ورﻏــﻢ ﻛﺜﺮة ﻣﺸﺎﻏﻠﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻓﻲ
ً
ﻣﻘﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻟـﻴــﻼ ،وﺗ ــﺪور ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻧﻔﺲ اﻟـﺤــﻮارات
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ً
ﻛﺬﻟﻚ ..ﻓﺄﻣﻀﻴﺖ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ أﻣﺘﻊ اﻷﺷﻬﺮ ،واﻛﺘﺸﻔﺖ
أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗــﺎرة ﺛﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺎء
اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮوا ﻓﻴﻬﺎ.
***
• وﻛﻢ ﺣﺰﻧﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻫﻤﺘﻪ اﻷﻣﺮاض ،وﻛﺎن ﻳﺠﺐ
أن ﻳــﺮﻛــﻦ إﻟــﻰ اﻟــﺮاﺣــﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎ اﻟـﻔـﺴــﺎد اﺳﺘﻐﻠﺘﻪ
ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻏﻄﺎء ﻟﻔﺴﺎدﻫﺎ ...ﺑﻴﺪ أن ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ً
اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻒ وﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ
ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻛﻢ أدﻋﻮ
ً
اﻟﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ أن ﻳﻮﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﻢ ...وﻛﻢ ﺗﺮﺣﻤﺖ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺟﻲء ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺬا ،ﻓﻠﻮﺛﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﻔــﺎﺳــﺪة ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺰﻧﺔ،
ً
ً
ﻓﺮﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮ ﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎ وﻣﻴﺘﺎ.

ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺑﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﻘﺒﻮن زوﺟﺘﻪ ﺑﺴﻴﺪة
اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺼﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺒﺪو ﻛﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺪام اﻟﺮﺋﻴﺲ .اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻬﺪ
ً
ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟـ "اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ" اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ" .اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ" ﻫﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺎل وﺗﻮﻇﻔﻪ
ً
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ،وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺜﺮوة ﻟﻬﺎ وﻷﺟﻴﺎﻟﻬﺎ ...وﻻ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ً
"اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت" ﻫﺬه )أﺣﻴﺎﻧﺎ( إﻻ ﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،وﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا
ً
ً
ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻬﺪدﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﺪي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس )اﻟﺠﻤﻬﻮر( اﻟﺬﻳﻦ
ﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻷﺳـﻔــﻞ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺠﺬر وﻋﻴﻬﻢ ﺑﻔﺴﺎد ودﻣــﺎر اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻬﻢ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎﻟﻬﻢ.
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ دوﻟــﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ أو اﻟﺤﺪﻳﺚ.
اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻲ وﺟﻮد رﻣﻮز
ّ
وﺗﺘﻐﻴﺎ اﻹﺻــﻼح ﻳﺼﺒﺢ وﺟــﻮد أو اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ
ً
ﻋﺴﻴﺮا.
ﻟﻨﺘﺮك "أوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت" اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻜﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ...
ﻣﺎذا ﻋﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ ﻣﺎذا ﺗﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻫﻤﻮم اﻟﻔﺴﺎد "اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻲ"؟
وﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ﺑﺼﻴﺺ ﻧﻮر ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﺬا ﺣﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺨﻴﻠﻪ ،وإﻧﻤﺎ اﻷﻣﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ وﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،أوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻛﺎﻟﻤﻨﺸﺎر ،ﺗﺄﻛﻞ
ً
ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺌﺔ
ً
ً
وأرﺑﻌﻴﻦ دوﻻرا أو ﺧﻤﺴﻴﻨﺎ.
ﺧﺬوا ﻛﻤﺜﺎل ﻣﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﻓﺴﺎده؛ ﺻﻔﻘﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ً
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أﻳﻦ وﺻﻠﺖ أﻣﻮرﻫﺎ وأﻳﻦ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ؟ ﻣﻀﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ،وﺣﺘﻰ اﻵن،
ﻻ أﺣﺪ ﻳﺪري أﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ! أﺳﺌﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ :ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﻓﺴﺎد اﻟﺼﻔﻘﺔ؟ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ أن
ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ
وﻟﻔﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺤﺠﺞ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﻠﻖ ﻣﻠﻒ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻸﺑﺪ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ "اﻟﺴﺎدة" أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ؟! وﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺎدل ﺣﺼﺔ ﻣﺪام "ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ"
أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ وﻋﺸﺮات وﻣﺌﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﻮزارة ﺑﻘﺪر
ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻗــﺎم ﺑﺨﻄﻮة ﺟﺮﻳﺌﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺗﺸﻌﺒﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ وﺗﺪﺧﻞ اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺪام ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .ﻣﺎذا ﻟﻮ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﺒﺶ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻘﻮد ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻟﻴﺲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮرﻓﺎﻳﺘﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﻤﻌﺸﺸﺔ
ﻓﻲ إرث ﻫﺬه اﻟﻮزارة؟.
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺎك ﻗﻮى ﻣﺘﻨﻔﺬة "أوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ" ﻓﻲ ﺟﻮف اﻟﻮزارة وﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت "اﻟﻤﻨﺸﺎرﻳﺔ" ﻳﻬﻤﻬﺎ إﺳﻜﺎت أي
ﺻﻮت ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ،ﻳﻬﻤﻬﺎ أن ﺗﺤﺸﺮ أي ﻓﺮد ،وﻟﻮ ﺣﺪث أن ﻫﺬا
ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﺰﻳﻪ ذاﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن
ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺤﺪد ﺷﺨﺼﻴﺎت "ﻣﺪام ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ" ،وﺗﻀﻴﻊ اﻟﺤﺴﺒﺔ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ
ﺑﻴﺄس اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺣﺎول أن ﻳﻨﺒﺶ ﻋﺶ اﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺮ.
اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻀﺢ ﻋﻘﺎرب "أوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺎت" اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻣﺘﻸ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺑﺴﻤﻮﻣﻬﻢ.

ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻮاﻃﺊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

)اﻟﻤﺘﺪرب اﻟﻤﺬﻋﻮر ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
ً
اﻟﻌﻤﺮ  30ﻋﺎﻣﺎ( ،ﻧﺪاء اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ،
ً
ﺑﻌﺪ رؤﻳﺔ ﻣﺪرﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﻮﻋﻲ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﺤﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  1900ﻣﺘﺮ.
ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻳﻌﻄﻴﻪ
اﻹرﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﻨﺠﺎح وﺑﺸﻜﻞ
آﻣﻦ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ  20دﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ،ﻫـﺒـﻄــﺖ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮة ﺑ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺨـ ّـﺒ ـﻄــﺔ
وﻣﺮﻋﺒﺔ.
)أ ف ب(

ﺣ ـ ـﻈـ ــﺮت ﺟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺮة ﻣ ــﺎﻳ ــﻮرﻛ ــﺎ
اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ 3
ﺷﻮاﻃﺊ أﺧــﺮى ،ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺗﻌﻠﻦ
ً
ﺣﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎب اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى إﻋﻼن ﺷﻮاﻃﺊ
"ﻛـ ــﺎﻻ اﺳ ـﺘــﺎﻧ ـﺴ ـﻴــﺎ" اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ ﻣﻦ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ و"ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻ أﻧـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﻼ" ﻓــﻲ
ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮر و"ﺳ ــﺎﻧ ــﺖ ﺧـ ــﻮان" ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮدﻳ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻳـﺤـﻈــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ،ﺣ ــﺬت
ﺷــﻮاﻃــﺊ "ﻛ ــﺎﻻ دﻳ ــﺎ" و"ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
دي ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﺮي" و"ﻛــﺎﻻ ﻣﻴﻮر"
ﺣﺬوﻫﺎ.

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻮرﻛـ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎورة ،اﻧـﻀـﻤــﺖ اﻟـﺸــﻮاﻃــﺊ
ذات ا ﻟ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﺎل ا ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻓــﻲ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻓ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة
"اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﺷﻮاﻃﺊ ﺻﺤﻴﺔ" ،وﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮرﻛ ــﺎ
ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﺞ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
أﻣ ــﺲ ،أن اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات ﺗـﻌـﻨــﻲ أﻧــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮاﻃـ ــﺊ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌ ــﺔ اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰر اﻟﺒﻠﻴﺎر) .د ب أ(

اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮق ﻫﺒﻮط ﻃﺎﺋﺮة
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

وﻓﻴﺎت
رﺑﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻠﻮم ﻣﻨﺼﻮري

أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻏﻠﻮم أﻛﺒﺮ
 66ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻦ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺪس ،ت69666618 :

ﺟﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻮزق

 65ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ق ،2ش ،6م،9
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻨﻌﻴﻢ ،ق ،2ش ،10م ،12ت،66811223 ،55588220 :
55373355

ﻳﺤﻴﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ

 86ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺤﺎرﻧﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء:
أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة ،ق ،7ش ،163م ،60ت55245542 ،55233313 :

ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪاح آل ﺧﻴﻮط اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

 91ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﺣﺎب ،ق ،3ش ،19م ،12اﻟﻨﺴﺎء:
ﻋ ـﺒــﺪا ﻟ ـﻠــﻪ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ق ،4ش ،403م ،53ت،99065659 :
94000135

ﻣﻜﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮوﻣﻲ

أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
 80ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،1ش ،17م،859
اﻟﻨﺴﺎء :ﻫﺪﻳﺔ ،ق ،5ش ،9م ،23ت98090099 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪارﻣﻲ

 90ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،3ش ،11م ،60اﻟﻨﺴﺎء:
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ق ،10ش ،9م ،195ت66797797 ،50055055 :

ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻌﺮان ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺪﻣﺎج اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 92ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،ﻣﻘﺒﺮة ﺻﺒﺤﺎن،
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،3ش ،12م ،81ت99488550 ،99662959 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد وﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
أﺛ ــﺎرت ﻗـﻠــﻖ اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﺎﺋﺪ
إﺣ ـ ـ ــﺪى ﻃ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓ ـﺠــﺄة ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط ﻋﻠﻰ

ﻣ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ،
ﻟﻴﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،ﺛﻢ
اﻟـﻬـﺒــﻮط ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﺑﻌﺪ ﺗــﻼﻓــﻲ ﻋﺎﺋﻖ
ﻇﻬﺮ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرج اﻟﻄﺎﺋﺮة.

وﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن،
أن اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻓﻮر اﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻟﻤﺲ أرض ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﺮﻋﺎن

ً
ﻣــﺎ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﻤﺲ اﻷرض ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﺿـﻄــﺮاب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻗﻠﻘﻬﻢ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ
إﻟ ــﻰ أﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻬــﻢ ﺻ ــﻮت ﻗ ــﺎﺋــﺪ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة

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 :

ً
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﺬرا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن
ﺑﺄن اﻟﻬﺒﻮط ﺗﻌﺬر ﻓﺠﺄة ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد
ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻼب اﻟـ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜــﺎن
اﻟﻬﺒﻮط.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:05

اﻟﻌﻈﻤﻰ 44

اﻟﺸﺮوق

05:26

اﻟﺼﻐﺮى 27

اﻟﻈﻬﺮ

11:47

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  02:23ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:20

 02:27ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

06:08

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:37ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:27

 09:01ﻣ 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 :

