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ً
بيال حديد تفيض أنوثة وجماال
في أسبوع الموضة بنيويورك ص ١٩

الحكومة تقر «الحرير» الجديد

محليات

اإلقليم يطبق قانون الجزاء المحلي ويلتزم بالمعاهدات الكويتية مع دول العالم
ُ ّ
• مواد خاصة لتنظيم العمل داخله ...ومجلس أمنائه يشكل بمرسوم أميري
يوسف العبدالله

ً
في وقت أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديدا بشأن إنشاء
المنطقة االقتصادية الشمالية (إقليم الحرير) ،علمت "الجريدة" ،من
بالمعاهدات الكويتية المبرمة
مصادرها ،أن القانون يلزم اإلقليم
َ
مع دول العالم ،وسيتم التعامل مع قانوني العمل واإلقامة وفق
ً
منظور آخر ،مع تطبيق قانون الجزاء الكويتي المعمول به حاليا،
مشيرة إلى أن الرقابة على اإلقليم ستكون ،وفق قانونه الخاص،
بشكل الحق ال سابق ،مع عدم الخضوع لديوان المحاسبة أو جهاز
المراقبين الماليين.
وأوضـحــت المصادر أن هــذا «اإلقـلـيــم» ،الــذي يضم  5جــزر هي:
بــوبـيــان وفيلكا وورب ــة ومـسـكــان وعــوهــة ،بــاإلضــافــة إلــى منطقة
الصبية ،سيستقل بقانون خاص ينظم العمل داخله ،وسيتم تشكيل
ً
مجلس أمنائه بمرسوم أميري ،على أن ُيحل أيضا بمرسوم آخر،
معتبرة ميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر األحمد من أجزاء
البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الشمالية ،وسيتكفل اإلقليم
ببناء باقي تلك البنية وفق شراكات عالمية.
إلى ذلك ،ناقش مجلس الوزراء ،في اجتماعه أمس ،العقبات التي
رافقت بداية العام الــدراســي الجديد في جامعة الشدادية بسبب
االزدحــام الـمــروري ،كما ناقش اإلج ــراء ات التي اتخذتها الجهات
الحكومية لالنتهاء من مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح األحمد
السكنية.
٠٣

البيت األبيض :األمير شريك
في مواجهة تحديات المنطقة

٠٥
العقيل :حريصون
على حماية البيئة وتنفيذ
االتفاقيات الدولية

قصر العدل

• ترامب :أتطلع إلى لقاء سموه بمجرد تماثله للشفاء
• بن راشد :تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ...حفظك الله ورعاك

١٢
«التمييز» :ال يصح الحكم
في المعارضات المرفوعة
على األحكام الغيابية دون
إعالن المتهم

«التعليم العالي» :ندرس زيادة
رواتب الطلبة المبتعثين

محليات

«الجامعات الخاصة» :مضاعفة البعثات تتوافق مع خطتنا
●

محيي عامر

كشفت وزارة التعليم العالي
ً
أنـ ـه ــا ت ـ ـ ــدرس ح ــالـ ـي ــا زيـ ـ ــادة
روات ـ ـ ــب ال ـط ـل ـبــة الـمـبـتـعـثـيــن
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
أنها تخصص مبالغ سنوية
لالتحادات الطالبية ،مدرجة
ضمن ميزانية الوزارة إلقامة
األنشطة المختلفة.
وقــالــت «الـتـعـلـيــم الـعــالــي»،
في تقرير أرسلته إلى مجلس
األمة للرد على اقتراح برغبة

ل ـ ـل ـ ـنـ ــائـ ــب خ ـ ــال ـ ــد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي،
حصلت «الجريدة» على نسخة
مـ ـن ــه ب ـ ـشـ ــأن مـ ـض ــاعـ ـف ــة ع ــدد
البعثات الخارجية والداخلية،
إن ميزانيتها تسمح بالتحاق
ً
ن ـح ــو  4500ط ــال ــب س ـن ــوي ــا،
م ـب ـي ـنــة أنـ ـه ــا ف ـ ّـع ـل ــت دورهـ ـ ــا
اإلشـ ـ ــرافـ ـ ــي ل ـم ـض ــاع ـف ــة ع ــدد
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـي ــن لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة فــي
الـ ـخ ــارج م ــن خ ــال ات ـخــاذهــا
سبعة قرارات.
ولفتت إلى أنه تمت زيادة
ميزانية البعثات للطلبة خالل

اقتصاديات
الصناديق تحافظ على مكاسبها رغم
ضغوط وتحديات البيع في أغسطس
تراجع كبير لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
ترتفع

١٤

السنة المالية الحالية /2019
 ،2020مـ ـق ــار ن ــة ب ـســا ب ـق ـت ـهــا،
لمواكبة احتياجات الدارسين
داخل الكويت وخارجها.
من جهتها ،رحبت األمانة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس الـجــامـعــات
ال ـخــاصــة ب ــاق ـت ــراح مضاعفة
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة،
م ــوضـ ـح ــة أن ـ ـ ــه ي ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
خ ـط ـت ـهــا بـ ــزيـ ــادة أع ـ ـ ــداد تـلــك
الجامعات ،مما يستلزم زيادة
الميزانية الخاصة باألمانة.

محمد بن راشد

دونالد ترامب

أعـلــن الـبـيــت األب ـيــض أن الــرئـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب يتمنى لصديقه سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الشفاء العاجل ويتطلع
الستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.
وقــال البيت األبـيــض ،فــي بيان لــه أمــس ،إنه
تم إبالغ الرئيس ترامب أمس األول أن صاحب
السمو سيؤجل زيارته له التي كانت مقررة بعد
غد ،بسبب دخوله أحد المستشفيات األميركية
ٍ
الستكمال الفحوصات الطبية.
وأك ــد الـبـيــان أن سـمــو األم ـيــر «قــائــد يحظى

بوشهري لـ ةديرجلا :.تعاون حكومي
نيابي إلنجاز المدن اإلسكانية
• «نستعد لتوقيع العقد  243للمطالع وافتتاح طريق  306نهاية الشهر»
• افتتاح الجسر العلوي لربط الوفرة و«صباح األحمد» بالعاصمة

١٧

 6مؤشرات لبناء المراكز االستثمارية
خالل الربع األخير من العام
١٧
تطورات أسواق النفط
تضغط على توازن
األسعار
١٥

●

يوسف العبدالله

ً
تـ ـف ــاع ــا مـ ــع مـ ــا ن ـش ــرت ــه «الـ ـج ــري ــدة»
فــي ع ــدد أم ــس ،دع ــا الـنــائــب عبدالكريم
الكندري وزارتي األشغال واإلسكان إلى
استعجال استكمال المتطلبات الخاصة
ب ــإنـ ـه ــاء م ـن ــاق ـص ــة خ ـي ـط ــان ال ـج ـنــوبــي
والقضاء على معاناة المواطنين الذين
ينتظرون أوام ــر الـبـنــاء ،وهــو مــا عقبت
عليه وزيرة األشغال العامة وزير الدولة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان د .ج ـن ــان بــوش ـهــري
بتأكيد حرص وزارتيها ،والهيئة العامة

لـلـطــرق والـنـقــل ال ـبــري عـلــى إن ـجــاز هــذا
ً
المشروع وبقية المدن اإلسكانية ،فضال
عن متابعة المشاريع القائمة.
وقالت بوشهري ،لـ«الجريدة» ،إن هناك
ً
ً
اهتماما حكوميا بالقضية اإلسكانية،
ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،بموازاة دعم نيابي
لتنفيذ تلك ا لـمــدن ،مبينة أن الحكومة
ت ـض ــع ي ــده ــا ب ــأي ــدي الـ ـ ـن ـ ــواب ،السـيـمــا
م ــع مـتــابـعـتـهــم الـمـسـتـمــرة ل ـهــذا الملف
وتذليلهم للعقبات التشريعية.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «األش ـ ـغـ ــال» انـتـهــت

م ــن دراسـ ــة ع ــروض مـنــاقـصــة «خـيـطــان
ال ـج ـنــوبــي» ،مــوضـحــة أن لـجـنــة ال ـشــراء
أصــدرت توصية بترسيتها على إحدى
ال ـش ــرك ــات ،وجـ ــار مـتــابـعــة واسـتـعـجــال
اإلجراءات مع جهاز المناقصات المركزية
وديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بطرق مدينة المطالع،
ذكــرت بوشهري أنه تم توقيع مناقصة
الـ ـعـ ـق ــد رقـ ـ ــم  245األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
ً
«ونستعد حاليا لتوقيع عقد مناقصة
 ،»243مشيرة إلى أن مشاريع تلك العقود
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا رب ـ ـ ــط «الـ ـمـ ـط ــاع ٠٦

«حزب الله» يسقط «درون» إسرائيلية بأجهزة إيرانية
العملية عكست تسليم الطرفين بالعودة إلى «قواعد اشتباك »1701
●

طهران  -فرزاد قاسمي ،بيروت  -ةديرجلا

ً
باحترام كبير» ،مضيفا أن سموه «شريك هائل
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
بالمنطقة».
ً
وتـفــاعــا مــع نبأ دخ ــول سـمــوه المستشفى،
قال نائب رئيس دولة اإلمــارات ،رئيس مجلس
الــوزراء ،وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ
مـحـمــد بــن راش ــد إن «صــاحــب الـسـمــو فــي مثل
ً
هذا اليوم ،قبل خمسين عاما ،وقف معنا وقفة
تاريخية إلطالق أول قناة تلفزيونية من دبي»،
ً
مبينا أن «أمير االنسانية الشيخ صباح ٠٦

•

أكد مصدر في «فيلق القدس» ،الذراع الخارجية
ّ
للحرس الثوري اإليــرانــي ،أن «حــزب الله» تمكن
فجر أمس ،من السيطرة على طائرة إسرائيلية
مـسـيــرة (درون) وإس ـقــاط ـهــا ف ــي ج ـنــوب لـبـنــان
بــاسـتـخــدام أج ـهــزة تـشــويــش إلـكـتــرونـيــة زودت ــه
بها إيران.
وبـيـنـمــا قللت إســرائ ـيــل مــن أهـمـيــة ال ـحــادث،
مؤكدة أنه لن يتسبب في أي تسريب للمعلومات
أو الـتـكـنــولــوجـيــات ،ق ــال الـمـصــدر ل ـ «الـجــريــدة»
إن الــدرون تشتمل على تكنولوجيا إسرائيلية
حديثة ،وإن الحزب نقلها إلــى موقع آمــن ،وبدأ
االستعانة بخبراء إيرانيين في تفكيكها لكشف
شيفراتها اإللكترونية.
وذكـ ــر أن أه ـم ـيــة ه ــذه ال ـط ــائ ــرة ال تـكـمــن في
المعلومات التي جمعتها ،ألنه لم يكن ٠٦

نتنياهو لريفلين :أنت محب لـ«المخربين»
●

القدس  -ةديرجلا

•

تمكنت «الجريدة» من الحصول
على معلومات عن محادثة صاخبة
تـهـجــم خــال ـهــا رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـنـيــامـيــن نتنياهو
على رئيس الدولة العبرية رؤوبين
ريفلين ،قبيل االنتخابات المقبلة
ف ـ ــي  17ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــزاي ــد
ال ـت ــوق ـع ــات بـ ــأن ت ـك ـلــف نـتـنـيــاهــو
منصبه.

وأفاد مصدر مطلع بأن نتنياهو
ً
أجـ ـ ـ ــرى ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال ب ــريـ ـفـ ـلـ ـي ــن ،ك ــان
الجميع يـظــن أ ن ــه لتهنئته بعيد
م ـ ـيـ ــاده ال ـث ـم ــان ـي ــن ،ل ـك ــن رئ ـيــس
الحكومة استهل المكالمة بتوبيخ
ً
الرئيس الذي يعد منصبه شرفيا،
وق ــال لــه«َ :م ــن خــولــك الـحــديــث في
األمور السياسية؟ ولماذا تتدخل
في االنتخابات ضدي؟».
وقال المصدر إن ريفلين لم يفهم
ً
في البداية مقصد نتنياهو ،علما

أنه انتمى إلى حزب «ليكود» الذي
يتزعمه نتنياهو طوال حياته.
ً
وذ ك ــر أن نتنياهو ك ــان غاضبا
م ــن م ـع ــارض ــة ري ـف ـيـلـيــن ل ــ«ق ــان ــون
ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات» وتـ ـ ــأي ـ ـ ـيـ ـ ــده م ــوق ــف
ا ل ـم ـس ـت ـشــار ا ل ـق ـضــا ئــي للكنيست
والـ ـم ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـل ــذي ــن ع ــارض ــا
نـشــر كــامـيــرات فــي مــراكــز االق ـتــراع
كما يريد نتنياهو ،واعتبرا أن هذا
القانون ّ
يمس بكرامة الفرد.
وأكـ ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدر ،ال ــذي ٠٦

١١-٠٨
قبول  3125متدربًا دون
الثانوية العامة في معاهد
«التطبيقي»

مسك وعنبر

٢٣

جوهر لـ ةديرجلا  :األهواء
والواسطة وراء استبعاد
«دينار نصيب مختار»
•

دوليات

26

«البريطانية» تلغي 1700
رحلة بسبب إضراب الطيارين
بـ ـ ــدأ ط ـ ـيـ ــارو ش ــرك ــة ال ـخ ـط ــوط
ً
الجوية البريطانية أمــس إضرابا
عن العمل مدته  48ساعة ،مما أدى
ً
إلى إلغاء كل رحالت الشركة تقريبا
وتعطيل خطط آالف المسافرين،
ف ــي إج ـ ـ ــراء غ ـي ــر م ـس ـب ــوق بـسـبــب
خالف على رواتب ،يبلغ متوسطها
لكل منهم نحو  90ألف إسترليني
ً
سنويا.
وأل ـغــت الـشــركــة ،وه ــي ج ــزء من
مجموعة «آي إيه جي» 1700 ،رحلة
مــن مـطــاري هيثرو وجــاتــويــك في
لندن وإليهما ،أمــس والـيــوم ،قبل
تنفيذ ذلــك اإلض ــراب الــذي ينظمه
اتحاد طياري «البريطانية» ،وهو
األول على اإلطالق لطياري الشركة.
وأعرب المدير التنفيذي للشركة
أليكس كروز لتلفزيون هيئة اإلذاعة
البريطانية «بي بي سي» ٠٦

«مرشحو بوتين» يتكبدون
خسائر في موسكو
ويهيمنون خارجها

رياضة

٢٧
«األزرق» إلثبات وجوده
أمام المنتخب األسترالي
اليوم

ةديرجلا

•
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محليات
األمير يعزي خادم الحرمين بفيصل آل سعود مشعل األحمد :تكريم «قائد اإلنسانية» وسام وتاج
الساير :توجيهات سامية لعطاء إنساني أصبح محط تقدير العالم

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تعزية إلــى أخيه خــادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه
ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ـ ــادق مــواســاتــه بــوفــاة
المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو األمير
فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود،
ً
سائال سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة
المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى رئيس حزب
الـعـمــل ال ـكــوري رئـيــس لجنة ال ـشــؤون الوطنية
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد
األعلى للجيش الشعبي الـكــوري المارشال كيم
جونغ أون عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
كما بعث س ـمــوه ،ببرقية تهنئة إل ــى رئيس
جمهورية طاجكستان إم ــام رحـمــان ،عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

تـلـقــى صــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
الشيخ صباح برقية تهنئة مــن نائب
رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد بمناسبة الذكرى الخامسة على
قـيــام منظمة األم ــم الـمـتـحــدة بتسمية
ً
الـ ـك ــوي ــت "م ـ ــرك ـ ــزا ل ـل ـع ـمــل اإلنـ ـس ــان ــي"
وبإطالقها على سموه لقب "قائد للعمل
اإلنساني".
وجــاء في البرقية :إننا لنظل نفخر
ً
ونـعـتــز بـهــذا الـتـكــريــم وســامــا تحفظه
ً
الصدور وتاجا يزين الرؤوس ويعكس
ً
الدور الريادي للكويت أميرا وحكومة
ً
وشعبا في العمل اإلنساني الذي توليه
ً
ً
سموكم اهتماما بالغا خالل مسيرتكم
الدؤوبة في العطاء اإلنساني ونهجكم
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـم ـس ـت ـمــر فـ ــي مـ ــد يــد
العون لألشقاء واألصدقاء في مختلف
ب ـق ــاع ال ـعــالــم وم ــا ل ــذل ــك م ــن مـســاهـمــة
ف ــي تـخـفـيــف اآلالم وت ـخ ـطــي األزم ـ ــات
والتصدي للكوارث والعقبات.
وق ــد ب ـعــث صــاحــب ال ـس ـمــو ببرقية
ً
شـكــر جــوابـيــة م ــؤك ــدا أن ه ــذا التكريم
الـمـتـمـيــز م ــن مـنـظـمــة األمـ ــم الـمـتـحــدة

إنما يبرهن على ما يحظى به الوطن
العزيز من مكانة مرموقة ورفيعة لدى
المجتمع الدولي نظير الــدور الريادي
الذي يقوم به في مجال العمل اإلنساني
ومـبــادراتــه النبيلة إلغــاثــة المنكوبين
جــراء الـصــراعــات والـحــروب والـكــوارث
الطبيعية في مختلف بقاع العالم دون
تفرقة أو تمييز.
وب ــالـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أي ـ ـضـ ــا أك ـ ـ ــد وزي ـ ــر
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
الخدمات خالد الروضان ،ان إسهامات
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ً
عززت مكانة الكويت عالميا.
بـ ــدوره ،أش ــاد رئـيــس مجلس إدارة
جمعية الهالل األحمر د .هالل الساير
بــالـسـجــل ال ـحــافــل بــالـعـمــل اإلن ـســانــي
والخيري لقائد العمل اإلنساني سمو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ومساهماته على المستويين الرسمي
والشعبي.
وقـ ــال ال ـســايــر ل ــ"ك ــون ــا" إن الـجـهــود
الهائلة التي تبذلها الكويت بتوجيهات
مـ ــن س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي ال ـج ــان ــب

تقديم المساعدات
م ــن جـهـتــه ه ـنــأ ال ـش ـيــخ د .إبــراه ـيــم
الــدع ـيــج ،سـمــو أمـيــر ال ـبــاد بمناسبة
ً
ذكــرى تكريمه قائدا للعمل اإلنساني,
وقال إن هذا التتويج المستحق سيبقى
ً
ً
دليال متجددا على المكانة الرفيعة التي
تتبوأها الكويت الغالية وسمو األمير
على صعيد العمل التنموي والخيري
واإلغاثي.
بـ ــدوره ،هـنــأ سفير أذرب ـي ـجــان لــدى
الكويت إيلخـان قهرمان بالمناسبة،
وأعلن في بيان أمس ،أن اختيار سموه
ً
ً
قائدا إنسانيا ليس بغريب على قائد
ً
ناضل كثيرا مــن أجــل كــرامــة اإلنـســان،
ً
ً
الفتا إلى أن صاحب السمو بذل جهودا
مضنية وقــام بمشاركات كثيرة باسم
ً
الكويت ،وأن مساعي سموه تصب دائما
في مصلحة اإلنسانية.

«معالجة االزدحام المروري بجامعة الشدادية ...وتسريع إنجاز الخدمات بالمدن الجديدة»

اتخاذ اإلجراءات
الوقائية لتالفي
التعرض للحوادث
الناتجة عن األمطار
ً
والسيول مستقبال

عبر مجلس الوزراء عن عميق االرتياح واالطمئنان
للحالة الصحية لسمو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ صباح
ً
االحمد ،مبتهال إلى الباري عزوجل أن يديم على سموه
ً
ً
موفور الصحة والعافية ،وأن يحفظه سندا وذخــرا
لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.
وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي ،بعد
ظهر أم ــس فــي قصر الـسـيــف ،بــرئــاســة سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد االجتماع أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الدولـة لشؤون مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
وزير المالية باإلنابة أنس الصالح أن المجلس رفع
في مستهل أعماله أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو وسمو ولي العهد وللشعب
الكويتي ،بمناسبة الذكرى الخامسة لتكريم سموه
ً
ً
بتسميته "قــائــدا للعمل اإلنساني" والكويت "مركزا
للعمل اإلنساني" ،في مبادرة من األمم المتحدة ،بما
ً
ً
ً
يعتبر إنجازا مستحقا رسخ مكانة الكويت عاليا في
أعرق المحافل الدولية.
وقــد أحــاط سمو رئيس مجلس ال ــوزراء المجلس
بدخول صاحب السمو أحد المستشفيات في الواليات
المتحدة األميركية الستكمال الفحوصات الطبية ،ثم
أحــاط نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية

تهنئة السودان واستنكار هجومي كابول
هنأ المجلس رئيس الوزراء في السودان
د .ع ـبــدال ـلــه ح ـم ــدوك بـمـنــاسـبــة تشكيل
ً
الحكومة السودانية الجديدة ،متمنيا له
كل التوفيق والسداد ،وللشعب السوداني
الشقيق المزيد من التطور واالزدهار.
ك ـم ــا أع ـ ــرب ع ــن إدان ـ ـتـ ــه واس ـت ـن ـك ــاره
للهجومين االنتحاريين الذين شهدتهما

ً
ال ـع ــاص ـم ــة األف ـغ ــان ـي ــة كـ ــابـ ــول مـ ــؤخـ ــرا،
وتابع النتائج المدمرة لكارثة اإلعصار
المداري (دوري ــان) الــذي تعرضت له عدد
مــن الــواليــات األميركية وج ــزر الباهاما
ً
مؤخرا ،وعبر المجلس عن صادق تعازيه
ومــواســاتــه إزاء ه ــذه الـكــارثــة الطبيعية
المأساوية.

المنطقة الشمالية
وتدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر
اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون
بإنشاء المنطقة االقتصادية الشمالية ،ومشروع قانون
بالموافقة على الوثائق الختامية بتعديل مواد وأحكام
دستور واتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت لمؤتمر
المندوبين المفوضين لعام  .2010وقرر الموافقة على
مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب األمير،
ً
تمهيدا إلحالتهما لمجلس األمة.
ثــم اطـلــع المجلس على الـتــوصـيــات الـ ــواردة من
اللجنة بشأن مشروعات المراسيم بالموافقة على
مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشؤون
الجمركية بين الكويت والبحرين ،ومشروع مرسوم
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وموريتانيا
فــي م ـجــال الـبـيـئــة والـمـحــافـظــة عـلـيـهــا ،ومـشــروعــي
مرسومين بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين الكويت
وكوريا بشأن تشجيع االستثمار المباشر والتعاون

ً
مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
المبارك
في مجالي منع ومكافحة الفساد ،وقرر الموافقة على
مشروعات المراسيم ورفعهم لسمو نائب األمير.
ً
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن
محضر اجتماع لجنة الـخــدمــات العامة بـشــأن آلية
تشغيل الـخــدمــات العامة لمنطقة الــوفــرة السكنية،
وباإلجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من وزارتي
التربية والمالية ،والمؤسسة العامة للرعاية السكنية
ً
لتشغيل الـ ـم ــدارس ف ــي الـمـنـطـقــة .كـمــا أح ـيــط علما
بتوصية اللجنة بشأن اإلج ــراءات التي اتخذتها كل
من وزارة األشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري
والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والسكنية ،لالنتهاء من مشكلة تجمع
المياه بمدينة صباح األحمد السكنية ،وقرر المجلس
تكليف الجهات المعنية بتكثيف الجهود واالستعجال
ً
باستكمال كل األعمال لضمان تالفي المشكلة مستقبال.
ً
وأحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن
اإلجــراء ات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأن
آلـيــة تشغيل الـخــدمــات الـعــامــة لمدينتي صباح
األحمد والخيران السكنيتين ،وقرر تكليف الجهات،
كل فيما يخصه ،بتكثيف الجهود واالستعجال
بــاسـتـكـمــال ك ــل األع ـم ــال لـتـشـغـيــل ال ـخ ــدم ــات في

ً
«األشغال» :تقليص الدورة المستندية لـ  99مشروعا
•

سيد القصاص

تدرس وزارة األشغال وضع خطة لتقليص الدورة
المستندية لمشاريعها المستقبلية المختلفة ،والمقدرة
بحوالي  99مشروعا ،وذلك لحل مشكلة تأخير المشاريع
قبل مراحل الطرح التي عانت منها المشاريع الجاري
تنفيذها والمنتهية.
وكشفت مصادر "األش ـغــال" عن وضــع حلول فنية
بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التسليم لتسريع
وتيرة العمل ،واالستفادة من تلك المشاريع ،والقضاء
على الروتين الذي عانته أغلب مشاريع الوزارة سابقا،

وفقا آلليات محددة للدفع بعجلة اإلنجاز دون تأخير
لسرعة االستفادة من المشاريع ،مبينة أن المشاريع
ال ـ  99تشمل  22مشروعا في قطاع "اإلنشائية" ،و48
مشروعا في قطاع هندسة الصيانة ،و 27مشروعا في
قطاع الهندسة الصحية ،ومشروعين يتبعان عقود
واتفاقيات مبنى مطار الكويت الدولي "."2
ولفتت إلى أن من المشاريع اإلنشائية المستقبلية
التي سيتم العمل على إنشائها مشروع "مبنى معهدي
ال ــدراس ــات الموسيقية وال ـف ـنــون الـمـســرحـيــة" ،الــذي
سيقام في منطقة مشرف على مساحة تقدر بحوالي
 46.125مترا مربعا ،ويشمل المشروع معهدا للدراسات

الموسيقية ومـعـهــدا لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ومسرحا
للموسيقى ،ومسرحا للفنون المسرحية ،إضافة إلى
مسرح رئيسي ومجلس أكاديمية.
وأشــارت إلى أن من المشاريع التي تــدرس الــوزارة
تنفيذها كذلك في قطاع الهندسة الصحية مشروع
"األنفاق العميقة" ،الــذي تهدف من خالله الــوزارة إلى
إنشاء نظام أنفاق عميقة لنقل المياه غير المعالجة
والفائضة في محطات الضخ والرفع والتنقية إلى محطة
تنقية جديدة قائمة ،وذلك وفقا الستراتيجية القطاع في
توفير بنية تحتية صحية مستدامة ،والتزاما بقانون
البيئة رقم .2014 /42

قــدمــت د .نيكوال جــس مديرة
ق ـس ــم ال ـت ـغــذيــة ب ـم ـع ـهــد دس ـم ــان
للسكري ،الــذي أنشأته مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،محاضرة
ع ـل ـم ـي ــة تـ ـح ــت ع ـ ـن ـ ــوان "الـ ـكـ ـب ــد
الدهني ،وباء خفي لدى البالغين
واألطفال" ،وذلك في مقر المعهد
بـ ـحـ ـض ــور عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن
مــن الـمـجــال الـطـبــي مــن مختلف
المؤسسات والهيئات في الكويت.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي ب ـي ــان
أمــس ان عقد هــذه المحاضرات
وا لـفـعــا لـيــات العلمية والطبية
يـنـبــع مــن رســالــة الـمـعـهــد التي
تـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي "م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة وبـ ـ ــاء
الـسـكــري فــي الـكــويــت مــن خالل
أب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـ ـس ـ ـكـ ــري والـ ــوقـ ــايـ ــة
المتكاملة والتدريب والتثقيف
وال ـعــاج" ،وايـمــانــا مــن المعهد

•

نيكوال جس

بـ ـ ــرؤي ـ ـ ـتـ ـ ــه ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــص ع ـل ــى
"الـ ــوصـ ــول ل ـل ــري ــادة ف ــي مـجــال
السكري على المستوى اإلقليمي
وتحقيق االعتراف العالمي".

يوسف العبداهلل

تستأنف ا لـمــؤ سـســة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة االسـ ـب ــوع
المقبل توزيعاتها االسكانية
في مشروع جنوب مدينة صباح
االحمد بعد انقطاع نحو أربعة
أشـهــر الس ـبــاب روتـيـنـيــة نظرا
لـتـغـيــب ال ـمــراج ـع ـيــن ف ــي شهر
رمـ ـض ــان واالجـ ـ ـ ـ ــازة الـصـيـفـيــة
السنوية.
وعلمت "الجريدة" من مصادر
اسكانية مطلعة ،ان المؤسسة
سجلت حتى امــس االول 1260
ً
مــواطـنــا تـقــدمــوا بالتخصيص
على مشروعها في جنوب مدينة
صباح االحمد ،مشيرة في الوقت
ذاتــه الــى ان اع ــداد التخصيص

ً
وأح ـيــط المجلس عـلـمــا بتوصية اللجنة بشأن
التقرير الفني المقدم من اللجنة العليا لمتابعة تداعيات
مشكلة األمطار والسيول ،لتوجيه مجارير السيول في
المنطقة الجنوبية بالمدن السكنية (صباح األحمد-
الوفرة -الخيران) ،واطلع المجلس على عرض مرئي
قدمته وزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة الــدولــة لشؤون
اإلسـكــان د .جنان بوشهري وأعـضــاء اللجنة بشأن
الحلول العاجلة لالستعداد لموسم األمـطــار القادم
والدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول ،من
أجل تجنب آثارها السلبية ،وقرر المجلس تكليف وزارة
األشغال باستمرار التنسيق مع كل من وزارات الدفاع
والداخلية والمالية والهيئة العامة للطرق والسكنية
والجهات ذات العالقة التخاذ كل اإلج ــراءات الكفيلة
بتطوير الخطط الوقائية ،لتالفي التعرض للحوادث
ً
الناتجة عن األمطار والسيول مستقبال.

كشفت م ـصــادر مطلعة ،أن مــا يزيد
على  40جمعية أهلية من أصل قرابة 140
جمعية مشهرة ،تتلقى دعما ماليا من
وزارة الشؤون االجتماعية يتراوح ما بين
 12و 130ألف دينار سنويا.
وبينت المصادر لـ"الجريدة" ،أن الوزارة
تسعى إل ــى غربلة الجمعيات األهلية،
للوقوف على مدى فاعليتها ،والخدمات

التخصيص على المشروع الى
مــراجـعــة إدارة خــدمــة المواطن
بالمبنى ا لــر ئـيـســي للمؤسسة
ال ـكــائــن بـمـنـطـقــة ال ـ ـ ــوزارات في
ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـس ـ ــرة أو م ـ ــن خ ــال
الـ ـم ــراك ــز الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
للمؤسسة فــي مركز القرين أو
برج التحرير أو مركز الجهراء.

التي تقدمها للمجتمع ،التخاذ اإلجراءات
الفاعلة منها ،وغير
الــازمــة حيال غير ُ
المحققة األهداف التي أشهرت من أجلها.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة الـمـشـكـلــة
لمراجعة األنظمة األساسية للجمعيات
ال ـم ـش ـهــرة ،وف ـق ــا ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون رقــم
 24لسنة  ،1962ال ـصــادر بـشــأن األنــديــة
وجمعيات النفع العام وتعديالته ،عدلت
الـعــديــد مــن األنـظـمــة لجمعيات أهلية،
لتتماشى وأحكام القانون السالف ذكره.

«الصحة» تستحدث إدارة
جديدة للمسؤولية الطبية
•

هنأ محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد طالب وطالبات
املدارس وأولياء األمور في
املحافظة والقائمني على
منطقة األحمدي التعليمية
بالعام الدراسي الجديد
/2019 2020الذي انطلق أمس
األول ،متمنيًا لجميع منتسبي
مدارس املراحل التعليمية
ً
املختلفة عامًا حافال بالبذل
والعطاء والعمل الجاد.
وأكد الخالد ،في تصريح
صحافي بهذه املناسبة أمس،
األهمية القصوى لالستثمار
في التعليم ألنه الركيزة األهم
لتقدم وتنمية الدول والقاطرة
األساسية لنهضة ورقي األمم.

«الكهرباء» :تعيين 497
كويتيًا في  4أشهر
كشف التقرير األخير الذي
أعدته إدارة اإلحصاء ومركز
املعلومات في وزارة الكهرباء
واملاء عن تعيني  497موظفا
كويتيا خالل الفترة من
األول من أبريل وحتى
يوليو املاضي .وذكر التقرير
أن إجمالي عدد العاملني
بالوزارة في أبريل املاضي
بلغ  21.434ألف موظف في
كل القطاعات الفنية واإلدارية،
وزاد هذا العدد الى  21.931في
يوليو املاضي.
يذكر أن املعينني الجدد تم
تعيينهم من خالل ديوان
الخدمة املدنية على بند
االعتماد التكميلي الخاص
بتعيني املوظفني الكويتيني.

«المهندسين» :مؤتمر
«الكهرباء الذكية»  30أكتوبر

خطط للسيول

جورج عاطف

معهد دسمان ينظم محاضرة «السكنية» تستأنف توزيعاتها في مشروع
عن الكبد الدهني
«جنوب صباح األحمد» األسبوع المقبل
على الشقق الجديدة في مدينة
ً
جابر االحمد بلغت  163مواطنا.
وأعلنت "السكنية" في بيان
ص ـحــافــي أمـ ــس ت ـحــديــدهــا 19
ً
الجاري موعدا لتوزيع الدفعة
ال ـســادســة الـمــؤجـلــة م ــن قـطــاع
 N10والتي تشمل  135قسيمة
حكومية بمساحة  400م 2في
جـنــوب مــديـنــة صـبــاح االحـمــد،
فــي الساعة  9صباحا بمسرح
المؤسسة في المبنى الرئيسي
بجنوب السرة.
وذكرت المؤسسة انها فتحت
باب التخصيص على المشروع
بتاريخ  15يوليو العام الماضي
لـلـطـلـبــات االس ـكــان ـيــة الـقــائـمــة
حتى نهاية مايو  2019وما قبل،
داعية المواطنين الراغبين في

المرافق الحكومية في المدينتين ،وفــق الجدول
الزمني المعد ،وموافاة "السكنية" خالل أسبوعين،
ً
بــالـخـطــوات الـتــي اتـخــذتـهــا تـلــك الـجـهــات تنفيذا
للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ً
 40جمعية تتلقى دعما من «الشؤون»
•

محافظ األحمدي :التعليم
ركيزة تقدم األمم

اإلنـســانــي واإلغــاثــي حــول الـعــالــم عبر
إغاثة المنكوبين أصبحت محط اعجاب
وتقدير العالم كله.

مجلس الوزراء :عميق االرتياح واالطمئنان لحالة األمير الصحية
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ صباح الخالد المجلس
ً
ً
علما بنتائج الــزيــارة التي قامت بها للبالد مؤخرا
وزيــرة خارجية إندونيسيا ريتنو ليستاري ،والتي
استهدفت المشاركة في أعمال الــدورة األولــى للجنة
العليا الكويتية  -اإلندونيسية المشتركة ،والتي توجت
بالتوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كـمــا أحـ ــاط وزيـ ــر الـتــربـيــة وزيـ ــر التعليم الـعــالــي
ً
د .حامد العازمي المجلس علما بــأن وزارة التربيـة
أكـمـلــت اسـ ـ ـتـعــداداتـهــا لبــدء الـمـسـيــرة الـتــربــويــة في
المـدارس بكافة المحافظات للعام الدراسي الجديد
ً
 ،2020 / 2019كما أحاط المجلس علما ببعض العقبات
التي رافقت بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعة
الجديدة في الشدادية بسبب االزدحام المروري ،وأن
العمل يجري على تذليل كل العقبات بالتنسيق مع
وزارة الداخلية.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص التمنيات لجميع
الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

سلة أخبار

عادل سامي

ً
ً
أصــدر وزيــر الصحة د .باسل الصباح ق ــرارا وزاري ــا استحدث
بموجبه إدارة جديدة بوزارة الصحة تختص بالمسؤولية الطبية
وتتبع وكيل الوزارة مباشرة ،وذلك للمرة األولى في تاريخ الوزارة.
وحسب القرار فإن اإلدارة الجديدة تضم  3أقسام أحدها لشكاوى
وتحقيقات المسؤولية الطبية ،والثاني لمتابعة قضايا المسؤولية
الطبية ،باإلضافة الى قسم ثالث للدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية.
وبموجب القرار الوزاري الجديد يختص قسم شكاوى وتحقيقات
الـمـســؤولـيــة الـطـبـيــة بــاسـتـقـبــال أص ـح ــاب ال ـش ـكــاوى م ــن الـقـطــاع
الحكومي والـقـطــاع األهـلــي .وح ــدد الـقــرار ال ــوزاري اختصاصات
قسم الدراسات ومتابعة المسؤولية الطبية بإعداد وتحديث قاعدة
معلومات عن الدراسات الطبية والقانونية ذات الصلة بالمسؤولية
الطبية ومتابعة ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من
تقارير ودراسات متعلقة بالمسؤولية الطبية واألخطاء الطبية.
وتضمن القرار الوزاري الجديد تشكيل لجان مستقلة ومحايدة
للمسؤولية الطبية ولجنة عليا للمسؤولية الطبية.
واستحدث الـقــرار ال ــوزاري الجديد انـشــاء مجلس فني يسمى
مجلس المسؤولية الطبية برئاسة وكيل الوزارة.

تنظم جمعية املهندسني
بالتعاون مع الشبكة
األوروبية الخليجية للطاقة
النظيفة مؤتمر ومعرض
الكويت للشبكات الكهربائية
الذكية برعاية وزير النفط
وزير الكهرباء واملاء د .خالد
الفاضل ،تحت شعار "نحو
شبكة كهربائية أكثر موثوقية
وفعالية" يومي  30و31
أكتوبر املقبل .ودعا رئيس
الجمعية املهندس فيصل
العتل ،في تصريح صحافي،
أمس ،املتخصصني في
الجهات الحكومية والخاصة
الى التسجيل واملشاركة في
املؤتمر ،موضحا أن املؤتمر
يهدف الى تطوير سبل
تحديث التقنيات الالزمة
والضرورية من أجل التحول
إلى الشبكات الذكية ومواجهة
تحديات زيادة استهالك
الكهرباء واالستفادة من
التطورات التكنولوجية
الهائلة في رفع كفاءة إدارة
الطاقة واملساهمة في مشاريع
املدن الذكية.

«واحة القرآن» :التسجيل
في الحلقات الدائمة السبت
أعلن مركز واحة القرآن
بمنطقة العارضية ،التابع
لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدء التسجيل
في الحلقة الدائمة لتحفيظ
القرآن الكريم ،والتي ستكون
الدراسة فيها كل يوم سبت
فقط على فترتني ،ابتداء من
السبت املقبل .وأوضحت
الجمعية ،في بيان ،أمس ،أنه
على الطالب اختيار املنهج
املناسب له في حفظ القرآن
الكريم من عدة اختيارات،
هي حفظ ربع حزب كل
أسبوع ،حيث يختم في خمس
سنوات ،أو االشتراك في حلقة
األسانيد العالية ،ومن خاللها
سيختم القرآن في سنة أو أقل،
أو حفظ ربعني من القرآن كل
أسبوع.

برلمانيات
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الدقباسي للسماح للموظفين بمزاولة التجارة نواب يهنئون األمير بالذكرى الخامسة
لمنحه لقب قائد العمل اإلنساني
قــال النائب علي الدقباسي ان لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت من اعداد
تقريرها رقم  94بتاريخ  2017/6/6والموافقة على
االقتراحات التي قدمها وهــي السماح لموظفي
الــدولــة فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي بـمــزاولــة االعـمــال
التجارية او الصناعية او المهنية ،ومنح تفرغ
أســري لرعاية األبناء ألحــد الزوجين الموظفين
(األب أو األم) ل ـم ــدة ع ــام وب ـح ــد اق ـص ــى خمس
سنوات.
وأوضــح الدقباسي أن االقتراحات التي تقدم
بـهــا تـمــت احــالـتـهــا ال ــى لـجـنــة ال ـش ــؤون المالية

واالقتصادية البرلمانية إلعداد تقريرها النهائي
لعرضه على أعضاء المجلس ،مضيفا أن أهمية
ه ــذه الـتـشــريـعــات تـكـمــن فــي تحقيق االسـتـقــرار
األس ـ ــري والـ ـع ــدل والـ ـمـ ـس ــاواة لـمــوظـفــي ال ــدول ــة
ومعالجة المثالب في بعض القوانين حيث يسمح
للعاملين بالقطاع الخاص باستخراج الرخص
التجارية ويمنع على موظفي الدولة.
ودع ـ ـ ــا ال ــدقـ ـب ــاس ــي ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
واالقتصادية الى سرعة انجاز وانهاء تقريرها
بشأن االقتراحات حتى يتمكن المجلس من البت
بها في دور االنعقاد المقبل.

ه ـنــأ ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب سمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـ ـمـ ــد بـ ــالـ ــذكـ ــرى ال ـخــام ـســة
لـ ـمـ ـنـ ـح ــه لـ ـ ـق ـ ــب قـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـعـ ـم ــل
االنـ ـس ــان ــي ،م ـث ـم ـن ـيــن مـســاعــي
س ـم ــوه ال ــدائ ـم ــة وال ـم ـتــواص ـلــة
في دعم اإلنسانية في مختلف
ال ــدول والـبـقــاع ،ومساعيه إلى
تخفيف معاناة الشعوب.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .حـ ـم ــود
الخضير إن الــذكــرى الخامسة
ل ـم ـنــح ص ــاح ــب ال ـس ـمــو األم ـيــر
الشيخ صباح األحمد لقب قائد
ال ـع ـمــل االن ـس ــان ــي ت ـمــر عـلـيـنــا،
ون ـحــن مـسـتـمــرون ف ــي تجديد
العهد بالعمل على نهج سموه
االن ـســانــي ال ــام ـح ــدود ،وال ــذي
وصل صداه إلى مختلف الدول
وال ـب ـق ــاع ال ـتــي عــانــت وتـعــانــي
ً
ظــرو فــا إنسانية معقدة دائمة
أو طارئة.

حمود الخضير

عسكر العنزي

أسامة الشاهين

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــر ،ف ــي
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أن سـمــو
األمير ،رغم كل ما يمر به العالم
واإلقـ ـلـ ـي ــم م ــن ت ـ ـطـ ــورات بــالـغــة
ال ـت ـع ـق ـيــد ،ل ــم ي ـتــوقــف أبـ ــدا عن
مساعيه الدبلوماسية الرامية

إلــى رأب الصدع أو المصالحة
بين األشقاء والفرقاء ،فضال عن
مساعيه ّ
الخيرة في تقديم الدعم
للمحتاجين في كل مكان.

من جهود اإلغاثة للمحتاجين
والمنكوبين ،التي طالت العالم
كـلــه ،ورفـعــت هــذه المجهودات
واإلن ـجــازات اإلنسانية لسموه
اس ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ع ـل ــى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي ،وشـكـلــت
إضافة جديدة ناصعة لصورة
الكويت اإلنسانية الحضارية،
مما جعل االمم المتحدة تعتبر
ً
ً
ً
الكويت مركزا انسانيا عالميا.
وأش ـ ـ ـ ــار ع ـس ـك ــر الـ ـ ــى الـ ـ ــدور
ال ـح ـيــوي الـ ــذي ي ـقــوم ب ــه سمو
ً
ً
أم ـي ــر ال ـب ــاد إقـلـيـمـيــا وعــرب ـيــا
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـض ــام ــن الـ ـع ــرب ــي
والــدفــاع عن القضايا العربية،
والـسـعــي إل ــى تخفيف معاناة
شـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـق ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
مبادرات سموه االنسانية لدعم
الدول الشقيقة والصديقة ،وهو
مــا يـعـكــس ح ــرص س ـمــوه على
العمل االنساني وشعوره بآالم
ومـ ـع ــان ــاة الـ ـشـ ـع ــوب الـشـقـيـقــة
وال ـص ــدي ـق ــة وس ـع ـيــه لتحقيق
الرخاء واالزدهار لتلك الشعوب.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
ال ـش ــاه ـي ــن ت ـه ـن ـئــة س ـم ــو أم ـيــر
الـبــاد فــي ذك ــرى إع ــان ِّ
سموه
قــا ئــدا إنسانيا عالميا ،سائال
الـ ـل ــه تـ ـع ــال ــى لـ ـسـ ـم ـ ِّـوه م ــوف ــور
الصحة وتمام العافية.

الشاهين لتطبيق نظام
ساعات العمل المرنة
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة نص على "تطبيق
نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية والوظائف
التي يمكن تطبيقه بها ،بما ال يضر بحقوق الموظف العمومي
وانتظام المرفق العام وإنتاجيته".
وعـ ــزا ال ـشــاه ـيــن اق ـت ــراح ــه ال ــى الـمـســاهـمــة ف ــي ح ــل قضية
االزدحام المروري ،وتخفيف التدافع والتوتر النفسي واألسري
الناتج عن وجود ساعات عمل رسمي جامدة ،ونجاح تطبيقات
ً
نظام (الساعة المرنة) عالميا ،اذ بلغ عدد اإلناث العامالت وفقه
ً
في بريطانيا  %26.7والذكور  %17.7وفقا لمكتب اإلحصاء
الوطني عام  .2003ويمنح نظام الساعات المرنة الموظفين
الحرية في تنظيم حياتهم العملية لتتالء م مع احتياجاتهم
الشخصية ،ويمكنهم كذلك من التمتع بإمكانية التنقل بشكل
أيسر وأقل تكلفة في غير أوقات الذروة.
وتابع :يتيح هذا النظام تشكيل المرافق العامة لوقت أطول
ً
عبر إتاحة فتح المرافق مبكرا على يد الموظفين الراغبين بذلك
مقابل انصرافهم في وقت مبكر ،كما يتيح استمراره ساعات
ً
عمل أطول عبر الموظفين الراغبين في االنصراف متأخرا مقابل
ً
قدومهم للعمل متأخرا ،مع التأكيد على وجود ووضع ضوابط
وشرائح للنظام بما يحقق (االختيارية ،والمرونة ،واإلنتاجية)
للموظف ،و(االستمرارية واالنتظام) للمرفق العام.

عبدالكريم الكندري
لإلسراع في إنجاز
«خيطان الجنوبي»
طـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب
د .عـبــدالـكــريــم الـكـنــدري
الـحـكــومــة بــاالســراع في
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال م ـت ـط ـل ـب ــات
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع خـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــان
الجنوبي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري:
ب ـع ــد ت ــرس ـي ــة م ـنــاق ـصــة
خـيـطــان الـجـنــوبــي ،فــإن
ع ـلــى وزارتـ ـ ــي االس ـك ــان
واألشـ ـغ ــال االسـتـعـجــال
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال بـ ـ ــاقـ ـ ــي
الـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات م ـ ــن أج ــل
انـهــاء الـمـشــروع وانـهــاء
مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
الــذيــن يـنـتـظــرون أوام ــر
البناء.

خبرة طويلة
ب ــدوره ،أعــرب النائب عسكر
ال ـع ـن ــزي ع ــن خ ــال ــص تـهـنـئـتــه
لمقام سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بمناسبة حلول
الذكرى الخامسة لتقلد سموه
لـ ـق ــب ق ــائ ــد الـ ـعـ ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي
ً
ً
وتسمية الكويت مركزا إنسانيا
ً
عالميا.
وقـ ــال عـسـكــر إن س ـمــو أمـيــر
البالد استثمر خبرته الطويلة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي،
وعالقاته الوطيدة مع الكثير من
الزعماء والـقــادة والمسؤولين
في العالم؛ إلرســاء دعائم قوية
فــي عــاقــات الـكــويــت مــع معظم
الـ ـ ـ ـ ــدول ،مـ ـم ــا أك ـس ـب ـه ــا م ـكــانــة
مرموقة فــي المحافل الدولية،
واستطاع سمو األمير بحكمته
أن ي ـج ـعــل ال ـك ــوي ــت ع ـلــى رأس
الدبلوماسية في العالم ،مبينا
أن سـمــوه هــو قــائــد اإلنـســانـيــة
بحق كما قالت األمــم المتحدة
في تكريمها.
وأكد أن سموه أثبت جدارته
ل ـل ـق ــب الـ ـق ــائ ــد اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي مــن
خــال الـمـبــادرات والمساعدات
اإلنـســانـيــة الـتــي قــدمـهــا سموه

هايف يسأل عن ترقيات «القوى العاملة»
ً
ّ
وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب مـحـمــد ه ــاي ــف سـ ـ ــؤاال إلـ ــى وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
االقـتـصــاديــة مــريــم العقيل ،جــاء فــي مقدمته :نمى إلــى علمي وجــود
حالة تخطي في الترقيات بالهيئة العامة للقوى العاملة ،حيث كانت
تلك الترقيات دون الــرجــوع لبحث الـحــاالت المستحقة والمفاضلة
ً
ً
بين الموظفين مخالفة ،مما يعد ظلما للكفاءات وهدما لمبدأ العدالة
ً
الوظيفية وتكريسا للمحسوبية.
وطلب هايف ،في سؤاله ،السيرة الذاتية لقياديي الهيئة ومديري
اإلدارات والمراقبين وتاريخ شغلهم آلخر منصب ،والمدة التي قضاها
كل منهم في منصبه السابق ،وهل تم إعالن الوظائف األشرفية بالهيئة
قبل تسكينها؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم "أطلب تزويدي بصورة ضوئية
عن كل إعالن لكل وظيفة على حدة منذ عام  2016حتى ورود السؤال".
وتابع :لما كانت القواعد المتبعة والمتعارف عليها في شغل الوظائف
اإلشرافية تأتي بإعالن هذه الشواغر للمفاضلة بين المتقدمين ،كم عدد
من تقدم لشغل الوظائف اإلشرافية قبل تسكينها منذ عام  2016حتى
ورود السؤال لكل وظيفة على حدة مع بيان أسباب تمييز من وقع عليه
االختيار؟ وكم عدد التظلمات التي قدمت والقضايا التي تم رفعها بشأن
التخطي في الترقيات بالهيئة وذلك منذ عام  2016حتى ورود السؤال؟
مع بيان اإلجراءات المتخذة حيالهم وما آلت إليه األمور؟
وأض ــاف :كم عــدد األحـكــام المتداولة والنهائية التي صــدرت ضد
الهيئة بشأن التخطي بالترقيات منذ عام  2016حتى ورود السؤال
مع بيان درجاتها وما تم تنفيذه منها؟

محمد هايف

العتيبي يسأل العازمي
عن مبتعثي جامعة البحرين
وجه النائب خالد العتيبي
سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
الـ ـع ــازم ــي اس ـت ـف ـســر ف ـي ــه عــن
م ـب ـت ـع ـثــي ج ــام ـع ــة ال ـب ـحــريــن
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـق ــاع ــد
إض ــاف ـي ــة واس ـت ـب ـعــاد اخــريــن
م ـس ـتــوفــي ال ـ ـشـ ــروط بـجــانــب
أس ـئ ـلــة أخـ ــرى تـتـعـلــق بـمــدى
تجاوب الوزارة مع مقترحاته
المتعلقة بخطط االبتعاث.
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي سـ ـ ــؤالـ ـ ــه :تـتـبــع
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة وا ل ـت ـع ـل ـي ــم
العالي أسسا ونظما محددة
لقبول الطلبة والطالبات في
ال ـب ـع ـثــات ال ـخــارج ـيــة خــاصــة
في الدول العربية ،لكن لوحظ
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة خ ــرق
لهذه اآللية بالقبول بجامعة
البحرين بكلية الطب والتي
جــاء ت على حساب مستقبل
احــدى الطالبات والتي كانت
مـ ـسـ ـت ــوفـ ـي ــة ل ـ ـكـ ــل ال ـ ـش ـ ــروط
المعلنة من الوزارة البتعاثها.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :ف ـ ـي ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق
ب ــال ـم ـب ـت ـع ـث ـي ــن ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن ي ــرج ــى
تزويدي بكشف يشمل اعداد
المقبولين واآللية التي تم بها
القبول ،وهل أضيف مبتعثون
إلى جامعة البحرين وخاصة
كـلـيــة ال ـطــب م ــن خـ ــارج خطة
الوزارة؟ إن كانت اإلجابة بنعم
يرجى تزويدي باألسباب التي
أدت إلى ذلك ،وعدد التظلمات
ال ـت ــي تـسـلـمـتـهــا الـ ـ ـ ــوزارة من
الطلبة والطالبات واإلجراءات

خالد العتيبي

المتخذة تجاه هذه التظلمات.
وتابع :هل تم اعتماد مقاعد
إض ــاف ـي ــة ل ـجــام ـعــة الـبـحــريــن
وإل ـحــاق ـهــا فـيـمــا بـعــد بخطة
اال ب ـت ـع ــاث ا ل ـتــا ب ـعــة للتعليم
الـعــالــي ،يــرجــى تــزويــدي بكل
أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـ ـط ـ ــاب "الـ ـمـ ـق ــاع ــد
اإلضــاف ـيــة " واألسـ ـب ــاب الـتــي
أدت إلى قبولهم دون غيرهم
من مستوفي الشروط.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :تـ ـق ــدم ــت ب ـع ــدة
م ـق ـتــرحــات لـمـضــاعـفــة أع ــداد
البعثات الخارجية والداخلية
عــن ال ـعــدد الـحــالــي لخريجي
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ف ــي خـطــة
البعثات لوزارة التعليم العالي
وك ــذل ــك تـخـصـيــص مـيــزانـيــة
إضــافـيــة لتلبية زي ــادة اعــداد
الـمـبـتـعـثـيــن ،ف ـمــا اإلجـ ـ ــراءات
التي اتخذتها ال ــوزارة حيال
هذه المقترحات؟ وما إجراءات
الوزارة تجاه مطالب الدارسين
بالمملكة المتحدة.

ةديرجلا
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العقيل :حريصون على حماية البيئة وتنفيذ االتفاقيات الدولية
افتتاح منتدى إقليمي لحماية الطبيعة في غرب آسيا

محمد الجاسم

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة مريم
العقيل الحرص على الحفاظ
عـلــى بـيـئــة سـلـيـمــة وحـمــايــة
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة كـ ــون ـ ـهـ ــا أسـ ـ ــاس
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وب ـ ـقـ ــاء ال ـب ـش ــري ــة
فـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والبيئية واالجتماعية.
وق ــال ــت ال ـع ـق ـيــل ف ــي كلمة
لـهــا خ ــال اف ـت ـتــاح الـمـنـتــدى
االق ـل ـي ـمــي ال ـتــاســع لــاتـحــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـح ـم ــاي ــة الـطـبـيـعــة

 2019ان هدف هذا المنتدى
البيئي د عــم وتطوير موقف
ال ــدول األع ـضــاء فــي االتـحــاد
ال ــدول ــي واع ـ ــداد خـطــط عمل
اقليمية استعدادا للمشاركة
بالمؤتمر العالمي لحماية
ال ـط ـب ـي ـعــة ف ــي فــرن ـســا ال ـعــام
المقبل.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت ان ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
تـسـعــى جــاهــدة وبــاسـتـمــرار
ل ـت ـطــويــر وت ـف ـع ـيــل ال ـت ـعــاون
مــع منظمات اال مــم المتحدة
ودول ال ـعــالــم وي ـتــرجــم ذلــك

معالجة مياه الصرف بمدينة صباح األحمد
اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس
مجلس ادارتها الشيخ عبدالله االحمد تعليقا
على موضوع مياه الصرف الصحي في مدينة
صباح األحمد انه ستتم معالجة هذا الملف في
المدينة بطرق كثيرة.
وقال في تصريح صحافي على هامش الحفل
ان الملتقى التاسع لحفظ الطبيعة لغرب اسيا
يضم اكثر من  100شخصية عالمية مشاركة
ويساهم في ايجاد أفضل السبل للمحافظة على
الطبيعة وتنميتها.
واضاف ان الملتقى سيكون على مدى ثالثة

ايام لالستفادة من التجارب العالمية ولبحث
كيفية الـنـهــوض بالبيئة فــي دول غــرب آسيا
ودول العالم بشكل شامل.
واعلن عن اقامة حملة لزراعة اكثر من ثالثة
آالف شجرة من انــواع مختلفة داعيا الجميع
للمشاركة فيها عن طريق موقع الهيئة العامة
للبيئة حـيــث سـيـكــون مــوقــع ال ــزراع ــة بجانب
محمية الجهراء.
وقال ان هناك خطة لهيئة البيئة بالتعاون
م ــع الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــزراعــة لـتــوسـيــع الــرقـعــة
الخضراء بالدولة.

استضافتها وتنظيمها لهذا
ا لـمـنـتــدى لتحقيق مستقبل
بيئي قائم على تنفيذ كافة
االتفاقيات الدولية المعنية
ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
ويأتي في مقدمتها اتفاقية
التنوع البيولوجي.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال رئ ـي ــس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـح ـمــايــة
الطبيعة زانغ شينغ في كلمة
مـمــاثـلــة ان ه ــذه الـمـنـتــديــات
تتمتع بأهمية كبيرة كونها
تساعد متخذي ا لـقــرار على
ا ل ـق ـيــام بـمــا عـلـيـهــم للحفاظ
على الطبيعة التي من شأنها
ان تحافظ على البيئة مؤكدا
ان ذل ــك ي ـح ـتــاج ال ــى ت ـعــاون
دولي ومحلي ومن المجتمع
المدني.
وأوضح شينغ ان الظروف
الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة س ـم ـح ــت
بالتنوع اال حـيــا ئــي النباتي
والـ ـحـ ـي ــوان ــي ،م ـ ـشـ ــددا عـلــى
اهـمـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى هــذا
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـب ـي ـئ ــي ال ـط ـب ـي ـعــي
بـتـعــاون ال ــدول االطـ ــراف في
االتحاد.
بـ ـ ــدوره قـ ــال وزي ـ ــر الـبـيـئــة
والـ ــزراعـ ــة االردنـ ـ ــي ابــراه ـيــم

جانب من منتدى حماية الطبيعة
الـ ـشـ ـح ــاح ــدة فـ ــي ك ـل ـم ـتــه ان
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـب ـي ـئ ـي ــة ت ـع ـت ـبــر
هاجسا على مستوى العالم
ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن اه ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
مستوى الحياة بشكل عــام،
الفـتــا الــى وجــود العديد من
االتفاقات الدولية والجهود
ال ـم ـح ـل ـي ــة ب ـ ـهـ ــدف ال ـت ـع ــام ــل

«بيئة البلدي» :تحديث وسائل نقل النفايات في المدن
●

محمد الجاسم

عقدت لجنة الشؤون البيئية
ً
فــي المجلس الـبـلــدي اجتماعا،
أمــس ،برئاسة عضوة المجلس
مها البغلي ،التي أعلنت أن أبرز
ما تمت مناقشته في االجتماع
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى م ـق ـت ــرح عـضــو

ال ـم ـج ـل ــس حـ ـس ــن كـ ـم ــال ب ـش ــأن
تـحــديــث وســائــل نـقــل الـنـفــايــات
في المدن والضواحي الحديثة،
وذلك بحضور المؤسسة العامة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،مـضـيـفــة أن
ال ـل ـج ـنــة أح ــال ــت مـ ـب ــادرة شــركــة
أسـمـنــت ال ـكــويــت ف ــي اسـتـخــدام
النفايات البلدية الصلبة كوقود

إزالة  4تعديات في حولي
أعلنت إدارة الـعــاقــات العامة ببلدية الـكــويــت ،أن مفتشي
فــريــق ال ـط ــوارئ ب ـفــرع بـلــديــة مـحــافـظــة حــولــي ن ـفــذوا حمالت
ميدانية أسفرت عن تحرير  24مخالفة وإزالــة  4تعديات على
أمالك الدولة.
وق ــال رئ ـيــس فــريــق ال ـط ــوارئ أح ـمــد رم ـض ــان ،فــي تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن الـحـمــات أسـفــرت عــن تحرير  24مخالفة
للمحال ،لمخالفة لوائح ونظم البلدية.
ولفت رمضان إلى توجيه  22إنذارا إلزالة تعديات على أمالك
الدولة ،وإزالة  4إعالنات عشوائية مخالفة بالشوارع والميادين.

بـ ــديـ ــل ف ـ ــي مـ ـص ــانـ ـعـ ـه ــم ،ألخ ــذ
ال ـم ــواف ـق ــات الـ ــازمـ ــة م ــن هـيـئــة
البيئة وإدارة البيئة في البلدية
ومعهد األبحاث والهيئة العامة
ل ـل ـص ـنــاعــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،ك ـمــا أحــالــت
م ـبــادرة فــريــق ارت ـقــاء للتخلص
اآلمــن من النفايات اإللكترونية
للدراسة الالزمة.
ّ
وأجلت اللجنة اقتراح العضو
أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـن ــزي ب ـ ـشـ ــأن إع ـ ــادة
تـصـمـيــم زراعـ ـ ــة األشـ ـج ــار على
الـ ـط ــرق واالقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـم ـق ــدم مــن
ال ـع ـضــو ح ـم ــود ال ـع ـن ــزي بـشــأن
اش ـتــراط زراع ــة أش ـجــار تتحمل
الـبـيـئــة ال ـص ـح ــراوي ــة الـكــويـتـيــة
عـ ـن ــد الـ ـت ــرخـ ـي ــص ل ـل ـم ـخ ـي ـمــات
الربيعية الموسمية ،واالقـتــراح
بشأن تشكيل فريق من البلدية
بالتعاون مع شرطة البيئة لعمل
م ـخــال ـفــات ف ــوري ــة لـلـمـخــالـفـيــن،
بـيـنـمــا أح ــال ــت االق ـ ـتـ ــراح بـشــأن

ا لـسـلـيــم مــع ا لـبـيـئــة لتحقيق
االستدامة البيئية.
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا اك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
ال ـس ـك ــرت ـي ــرة ال ـع ــام ــة لـهـيـئــة
الـبـيـئــة ف ــي ابــوظ ـبــي شيخة
الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــري ضـ ـ ـ ـ ــرورة ح ـشــد
الجهود وتسخير االمكانيات
لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـظ ــام

ّ
«البلدي» :تفويض كلي للمدينة
الجامعية بالمخطط الهيكلي
●

لجنة البيئة في «البلدي»
عمل مسابقة للحدائق المنزلية
في المناطق السكنية الى الجهاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـخ ــاط ـب ــة هـيـئـتــي
ال ــزراع ــة والـبـيـئــة والـمـحــافـظـيــن
ولجنة الحدائق.
ً
وأحالت أيضا الكتاب المقدم
مــن الهيئة العامة للبيئة بشأن

إعـ ــداد تـقــريــر نـصــف س ـنــوي عن
ح ــال ــة ال ـب ـي ـئ ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ــى
الهيئة إلبــداء الــرأي ،كما حفظت
اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـع ـض ــو الـ ـس ــاب ــق فـهــد
ال ـصــانــع ب ـشــأن زراعـ ــة األش ـجــار
ال ـم ـع ـم ــرة ،والـ ـت ــي ت ـت ـمــاشــى مــع
طقس الكويت.

البيئي وتخفيف الضغوطات
عليه واعادة توطين االنواع
الفطرية ومواجهة التحديات
مـ ــن خـ ـ ــال خ ـط ــط م ــدروس ــة
وتفعيل السياسات البيئية
الهادفة.

محمد الجاسم

ق ــال عـضــو الـمـجـلــس الـبـلــدي،
حمود العنزي ،إن اللجنة الفنية
للمجلس البلدي منحت الجهاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـب ـل ــدي ــة ت ـفــوي ـضــا
ً
ك ــام ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بالمخطط
الهيكلي للمدينة الجامعية ،وذلك
لمساعدة إدارة جامعة الكويت في
مشاريعها اإلنشائية بالمدينة،
مؤكدا ،في تصريح ،دعم أعضاء
المجلس البلدي لكل ما من شأنه
إنجاح العمل الدراسي وتشغيل
المدينة الجامعية بنجاح.
وذكـ ـ ــر ال ـع ـن ــزي أن االزدحـ ـ ــام
الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول
ً
لبداية العام الدراسي كان مؤقتا،
وناتجا من تركز حركة الدخول
على بــوابــات ال ــدائ ــري الـســادس،
في حين أن الحركة على البوابات
األخـ ــرى ضعيفة نـسـبـيــا ،مبينا

أنه قام بزيارة للمدينة الجامعية،
وخاطب إدارة جامعة الكويت التي
أكدت بالتنسيق مع قسم هندسة
المرور في اإلدارة العامة للمرور
لعمل خطة ضبط الـحــركــة التي
ستساعد فــي تحقيق انسيابية
ل ـل ـمــرور ،كـمــا سـيـتــم فـتــح بــوابــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـم ــدي ـن ــة ال ـج ــام ـع ـي ــة
ستساعد في إنهاء االزدحام.
وطالب العنزي بإعطاء اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ف ــرص ــة الت ـ ـخـ ــاذ كــل
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـضــروريــة لتحقيق
انسيابية أمـثــل ،والـتــي ستحقق
ب ـ ـعـ ــد تـ ــدش ـ ـيـ ــن خ ـ ـطـ ــة ال ـض ـب ــط
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن ص ــرح
الـمــديـنــة الـجــامـعـيــة م ـف ـخــرة تم
تـصـمـيـمــه ع ـلــى أح ـ ــدث األنـظـمــة
واالعتبارات الهندسية.

«الشيوعي الصيني» :تعزيز العالقات مع الكويت «األبحاث» يدعو للتوعية بمخاطر نفايات البالستيك
أك ــد م ـســؤول صـيـنــي ،أم ــس ،حــرص
بــاده على تعزيز العالقات التاريخية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـقــائ ـمــة ب ـيــن الـصـيــن
وال ـكــويــت ف ــي إطـ ــار تنفيذ توجيهات
سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد
والرئيس الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك خالل اجتماع االمين العام
للجنة البلدية المركزية للحزب الشيوعي
ال ـص ـي ـنــي الـ ـح ــاك ــم فـ ــي م ــدي ـن ــة ت ــاي ــان
بمحافظة شوندونغ تسيوي هونغ قانغ

مــع سفير الكويت لــدى الصين سميح
حيات على هامش مشاركته في منتدى
التعاون االستثماري الــدولــي وافتتاح
مهرجان مسابقة تسلق جبل تشايان
الدولي للدورة الـ  33في تايان بدعوة من
الحكومة الصينية.
وق ــال هــونــغ قــانــغ ان ثمة إمكانيات
هائلة لتطوير العالقات االستراتيجية
التاريخية القائمة بين البلدين ،مشيرا
إل ــى أن الــرئـيــس الصيني وسـمــو امير

وفد صيني يشيد بمنظومة
التدريب والتسليح في «الحرس»

الوفد الصيني يستمع إليجاز عن أجهزة ومعدات عسكرية
زار وف ـ ــد ع ـس ـك ــري صـيـنــي
ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس أركـ ــان
ق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ال ـم ـس ـل ـح ــة
الصينية العميد زو جيليانغ
م ـع ـس ـكــر ال ـت ـح ــري ــر ،وكـ ـ ــان فــي
استقبالهم الـمـعــاون لإلسناد
اإلداري ب ــا لـ ـح ــرس ا ل ــو ط ـن ــي
العميد الركن طالع قدير.
وقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــوفـ ـ ــد ب ـ ـجـ ــولـ ــة فــي
قيادة اإلسناد ومــا تشمله من
وحــدات وورش فنية ،واستمع
إلـ ــى إيـ ـج ــاز ع ــن ال ـم ـه ــام ال ـتــي
يضطلع بها الـحــرس الوطني
في مساندة أجهزة الدولة.
كما قام الوفد بزيارة مماثلة
لـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ـم ــاي ــة وال ـت ـع ــزي ــز
ف ــي م ـع ـس ـكــر الـ ـصـ ـم ــود ،وك ــان
فــي استقبالهم قــا ئــد الحماية
والـتـعــزيــز العميد الــركــن حمد
أحمد ،واطلع الوفد على اآلليات
واستمع إلــى إيـجــاز حــول قوة
ال ــواج ــب ف ــي ال ـح ــرس الــوطـنــي

التي تتولى حراسة المنشآت
الهامة في الدولة ومهام األمن
الداخلي.
وتــوجــه الــوفــد إل ــى معسكر
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم ال ـع ـل ــي،
وكان في استقبالهم آمر ميدان
الــرمــايــة الـعـقـيــد الــركــن سعود
سعود ،وقــام الوفد بجولة في
مجمع ميادين الرماية وميدان
التدريب التشبيهي ،واستمع
إلى إيجاز عن منظومة التدريب
واألجهزة التشبيهية.
وفـ ــي خ ـت ــام الـ ــزيـ ــارة ،أش ــاد
الـ ــوفـ ــد ال ـص ـي ـن ــي بـ ـم ــا يـمـلـكــه
الـحــرس الــوطـنــي مــن منظومة
ت ـ ــدري ـ ــب وت ـس ـل ـي ــح مـ ـتـ ـط ــورة،
م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة هـ ــذه ال ــزي ــارات
ف ــي تـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات وتـعــزيــز
التعاون.

البالد التقيا عدة مرات ورسما خريطة
ال ـطــريــق لـتـطــويــر ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
والنهوض بها.
ومن جانبه ،قال السفير حيات ان "لغة
األرقــام تغيرت في السنتين االخيرتين
لتبلغ مستوى عاليا لم يشهد له مثيل
مـنــذ تــأسـيــس ال ـع ــاق ــات بـيــن الـكــويــت
والـصـيــن خ ــال ال ـ ـ  50عــامــا الماضية،
حيث أصبحت الصين الشريك التجاري
االول للكويت".

أكد معهد الكويت لالبحاث العلمية
اه ـم ـيــة ال ـتــوع ـيــة بـمـخــاطــر الـنـفــايــات
الـبــاسـتـيـكـيــة ،مـشـيــرا ال ــى ان بعض
النفايات البالستيكية يحتاج الى نحو
 30عاما ليصل الى مرحلة التحلل.
جــاء ذلــك في كلمة لمديرة المعهد
سميرة السيد عمر بمناسبة ا طــاق
مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية
التابع للمعهد حملة توعوية بعنوان
"يومي بدون بالستيك".

وق ــال ــت ع ـم ــر ان ال ـح ـم ـل ــة ت ـهــدف
ال ــى احـ ــداث تغيير فــي الـتـعــامــل مع
النفايات البالستيكية وبيان اثرها
على البيئة وصحة االنسان ووضع
الـخـطــط واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات لعملية
تدويرها.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال رئـيــس جمعية
الهالل األحمر الدكتور هالل الساير
في كلمة مماثلة على هامش مشاركة
الجمعية بالفعالية ان الحملة تهدف

الــى الـحـفــاظ عـلــى البيئة ومــواجـهــة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
المتمثلة في التلوث البالستيكي.
واض ـ ــاف ال ـس ــاي ــر ان ــه م ــع الـتـقــدم
الـ ـحـ ـض ــاري وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي قــدمــت
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـح ــدي ـث ــة م ـن ـت ـج ــات مــن
الـبــاسـتـيــك سـهـلــة االسـتـعـمــال مثل
األكياس البالستيكية التي تساعدنا
عـ ـل ــى نـ ـق ــل أو حـ ـف ــظ ال ـم ـش ـت ــري ــات
والمنتجات الغذائية.

محليات
سلة أخبار
«الرحمة» تغيث متضرري
الفيضانات بالسودان

نفذت جمعية الرحمة العالمية
برنامجا إغاثيا عاجال
للمتضررين من الفيضانات
في السودان حيث وزعت
 1000سلة غذائية استفاد
منها أكثر من  5000آالف
شخص في مناطق الجيلي
بشمال والية الخرطوم وفي
والية النيل األبيض .وقال
رئيس مكتب السودان ووسط
افريقيا في الجمعية محمد
الرشيدي ان السودان يعيش
أزمة إنسانية جراء السيول
وان الحمالت التي تقوم
بها الرحمة العالمية إلغاثة
الشعب السوداني الشقيق
تأتي استجابة فورية وعاجلة
لنداء األخوة والواجب
تجاه األشقاء .ودعا إلى
االستجابة اإلنسانية العاجلة
للمتضررين ،وتوفير المواد
اإلغاثية لهم.

مركز الخدمة بـ«الزراعة»
يستقبل معامالت اإلقامة
بدأ مركز خدمة الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
ً
السمكية اعتبارا من  4الجاري
استقبال طلبات العاملين في
الحيازات الزراعية ومن في
حكمهم إلنجاز المعامالت
المتعلقة بشؤون اإلقامة
(إقامة أول مرة مادة )18
(تجديد اإلقامة للمادة )18
(تحويل اإلقامة للمادة ،)18
وذلك في مبنى المركز بمنطقة
الرابية خالل أوقات الدوام
ً
الرسمي من الثامنة صباحا
وحتى الواحدة والنصف
ً
ظهرا .واعلنت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية أن هذا
اإلجراء يأتي في سياق خطة
التطوير التي تنتهجها أجهزة
الداخلية لتقديم خدماتها في
سهولة ويسر والوصول الى
ً
المستفيدين منها عمال على
راحتهم .ودعت كفالء العاملين
في الحيازات الزراعية ومن في
حكمهم إلى إنجاز معامالتهم
في المركز.

انتقال إدارة شؤون الشرطة
إلى مقرها الجديد
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أن اإلدارة العامة
لشؤون قوة الشرطة سوف
تنتقل إلى مقرها الجديد
بمنطقة ضاحية مبارك
العبدالله ،اعتبارا من اليوم.
ً
وأوضحت أن هناك أرقاما
جديدة للهواتف والفاكسات
إلدارة شؤون الشرطة.
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بدء دوام طلبة «الثانوية» اليوم
توقعات بارتفاع نسب الغياب بسبب «عاشوراء»
فهد الرمضان

بـيـنـمــا ي ـك ـمــل ط ـل ـبــة الـمــرحـلــة
ال ـث ــان ــوي ــة ان ـط ــاق ــة قـ ـط ــار ال ـع ــام
ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،2020 /2019
حيث حددت «التربية» في قراراتها
السابقة موعد بــدء ال ــدوام لطلبة
ال ـث ــان ــوي ص ـبــاح الـ ـي ــوم ،تــوقـعــت
م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة ارت ـ ـفـ ــاع نـســب
الغياب اليوم بين صفوف الطلبة،
لمصادفته ذكرى يوم عاشوراء.
وفــي سـيــاق متصل ،أكــد مدير
م ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
مـ ـنـ ـص ــور ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري ،ج ــاه ــزي ــة
مدارس المنطقة الستقبال الطلبة
وال ـطــال ـبــات ،مـعــربــا عــن سعادته
بجولة محافظ العاصمة الشيخ

ط ـ ــال ال ـخ ــال ــد لــاط ـم ـئ ـنــان عـلــى
استعدادات المدارس.
وقـ ــال ال ـظ ـف ـيــري ،ف ــي تـصــريــح
أمـ ــس ،إن زي ـ ــارة ال ـم ـحــافــظ دلـيــل
على اهتمام جهات الدولة بخدمة
الطلبة ،مشيرا إلــى تعاون جميع
الجهات المعنية في تذليل العقبات
التي تواجه المدارس في مختلف
المناطق السكنية.
من جانبها ،أكدت مديرة مدرسة
بـحــرة االبـتــدائـيــة لـلـبـنــات ،أمــانــي
الـمـتـعــب ،جــاهــزيــة جـمـيــع مــرافــق
ال ـم ــدرس ــة الس ـت ـق ـبــال ال ـطــال ـبــات،
البالغ عددهن  500طالبة ،موضحة
أنـ ــه ق ـب ــل ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي

ً
الدعيج رئيسا للجنة العفو األميري
●

الجديد تم التأكد من صيانة أجهزة
التكييف فــي الـفـصــول الــدراسـيــة
وبرادات المياه ،إضافة إلى ترتيب
الفصول الدراسية وتجهيز غرف
المعلمات وحصر األثاث المدرسي،
والتأكد من أعداد الكتب الدراسية.
وحـ ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات الـ ـي ــوم
الدراسي األول ،أوضحت المتعب
أنه تم عمل عدة لجان مع المعلمات
وال ـمــديــرات الـمـســاعــدات ،مقسمة
عـلــى لجنة السـتـقـبــال الـطــالـبــات،
ولجنة لتوزيع األسماء والبطاقات
ال ـت ـعــري ـف ـيــة ل ـل ـط ــال ـب ــات ،ولـج ـنــة
لـتــوزيــع الـكـتــب ،ولـجـنــة لتجهيز
الهدايا التشجيعية.

local@aljarida●com

حسين العبدالله

عـ ـي ــن الـ ـمـ ـح ــام ــي الـ ـع ــام
المستشار محمد الدعيج
ً
رئيسا للجنة العفو األميري
ً
خلفا للمحامي العام األول
المستشار محمد الزعبي،
بعد تقاعده.
وك ـ ــان ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى
ل ـل ـق ـضــاء ق ـ ــرر ف ــي جـلـسـتــه
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ت ـع ـي ـي ــن رئ ـي ــس
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـعـ ـف ــو
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،وه ـ ـ ــم ال ــدعـ ـي ــج
ً
رئيسا ،ومشعل الغنام مدير
ن ـي ــاب ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـج ـنــائــي
ً
وال ـت ـعــاون الــدولــي عـضــوا،

وأح ـم ــد ال ـس ــدره مــديــر نيابة
ً
حــولــي ع ـض ــوا ،وط ــال الفهد
ن ــائ ــب م ــدي ــر ن ـي ــاب ــة الـتـنـفـيــذ
ال ـج ـنــائــي وال ـت ـع ــاون الــدولــي
ً
عضوا.
وس ـ ـ ـ ــوف تـ ـب ــاش ــر ال ـل ـج ـن ــة
أعمالها فور صدور قرار نائب
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الداخلية ،وبعد إضافة اعضاء
ف ـي ـهــا م ــن ال ـ ــدي ـ ــوان األمـ ـي ــري
ووزارة الداخلية ،ومن المتوقع
تعديل وإضافة بعض قواعد
اإلفراج عن المسجونين للسنة
الجديدة .2020

محمد الدعيج

ِّ
الحجرف استقبل «التعريف باإلسالم» «اإلطفاء» توقع اتفاقية مع «الحماية من الحرائق»
اسـتـقـبــل م ـحــافــظ ال ـج ـه ــراء ن ــاص ــر الـحـجــرف
ً
وفــدا من لجنة التعريف باإلسالم برئاسة مدير
فرع اللجنة بالمحافظة د .سالم الحسيني ،وتم
خالل الزيارة عرض أهم إنجازات وأنشطة هذه
ً
اللجنة ا لــد عــو يــة على مستوى الكويت عموما ،
ً
وفي محافظة الجهراء خصوصا كذلك الخدمات
المتنوعة التي تقدمها اللجنة لتوعية وتثقيف
الجاليات.
وأشـ ـ ــاد ال ـح ـج ــرف ب ـج ـهــود وم ـش ــاري ــع لجنة
التعريف بــاإلســام ،وأبــدى استعداده لمشاركة
المحافظة في أنشطة وفعاليات اللجنة الخيرية
والدعوية.
من جانبه ،ثمن الحسيني هذه البادرة للعمل

المشترك بين المحافظة ولجنة التعريف باإلسالم
وعـبــر عــن الشكر لمحافظ الـجـهــراء على حسن
االستقبال وكرم الضيافة.
وفـيـمــا يتعلق بأنشطة ف ــرع الـجـهــراء بلجنة
التعريف باإلسالم ،قال الحسيني إن الفرع يقدم
ال ـعــديــد م ــن ال ـخ ــدم ــات واألن ـش ـط ــة االجـتـمــاعـيــة
والثقافية والرياضية واإلنسانية لكل الجاليات،
كما نـقــوم بــرعــايــة المهتدين الـجــدد ونـقــدم لهم
دورات شرعية مكثفة ،ونعلمهم اللغة العربية،
وحـ ـف ــظ الـ ـ ـق ـ ــرآن وت ـ ـجـ ــويـ ــده ،وتـ ـخـ ـت ــار ال ـل ـج ـنــة
المتميزين منهم إلعدادهم ليكونوا دعــاة ،كذلك
ننظم لهم الرحالت الترفيهية والتثقيفية ،وخطب
الجمعة.

السجن  5سنوات لمغرد إلساءته
إلى األمير والسعودية
●

حسين العبدالله

رف ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
الجزائية ،أمس ،برئاسة المستشار
عبدالله الجاسم الطعن المقام من
أحد المغردين على الحكم الصادر
من محكمة االستئناف بسجنه 5
سنوات مع الشغل والنفاذ ،وأيدت
حبسه ،وذلك بعد اتهامه باإلساءة
إلى األمير ،والسعودية.
وكانت النيابة العامة وجهت
إل ــى ال ـم ـت ـهــم ،وه ــو م ــن ف ـئــة غير
َ
م ـ ـ ـحـ ـ ــددي الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،ت ـه ـم ــت ــي
اإلساءة إلى األمير والقيام بعمل

عدائي ضد السعودية عبر كتابته
تغريدات مسيئة ،إال أنه أنكرهما.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ح ـ ـ ـ ــددت
محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة
المستشار نايف الداهوم جلسة 11
نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في
القضية المقامة من النيابة العامة
ضــد رئـيــس مجلس إدارة إحــدى
الشركات اللوجستية ،ومسؤولة
ف ــي ال ـش ــرك ــة وأح ـ ــد الـمـســؤولـيــن
السابقين بمؤسسة الموانئ على
ذمة قضية صندوق الموانئ الذي
تـســاهــم فـيــه مــؤسـسـتــا الـمــوانــئ
والتأمينات االجتماعية ،وتصل

حجم األمــوال به إلــى  500مليون
دوالر .وترجع وقائع القضية إلى
البالغ المقدم من «الموانئ» ضد
إدارة الصندوق على خلفية عدم
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ،وك ــذل ــك اسـتـثـمــار
أم ـ ــوال ال ـص ـنــدوق خـ ــارج ال ـبــاد،
والتي تم الحجز عليها من جانب
حـكــومــة دب ــي ،وت ــم اإلفـ ــراج عنها
ً
الحـقــا بعد مــراســات مــن النيابة
الكويتية لنظيرتها في دبي.
وأكد دفاع الصندوق أنه تمت
إع ـ ــادة ال ـم ـب ـلــغ وت ـح ــوي ــل جميع
الحصص للمساهمين فيه ومن
بينهم «الموانئ» و«التأمينات».

حريق كبير يلتهم منجرة بالري ...و 4مراكز شاركت بإخماده
●

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة لالطفاء
الكويتية توقيع بروتوكول تعاون
مــع الجمعية الوطنية للحماية
مــن الحرائق ( )NFPAيهدف الى
تـحـقـيــق ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك في
الوقاية والحماية من الحرائق.
وقال نائب المدير العام لقطاع
ال ــوق ــاي ــة ال ـ ـلـ ــواء خ ــال ــد ف ـه ــد فــي
تصريح صحافي عقب التوقيع ان
بروتوكول التعاون يهدف كذلك
الــى تطبيق الـمــواصـفــات الفنية
ل ـل ـم ـعــدات وال ـم ـبــانــي وال ـتــدريــب
وال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـل ـجــان الـفـنـيــة
التخصصية.
واض ــاف انــه سيكون لالطفاء
خط اتصال مباشر مع الجمعية
لــاسـتـفـســار ع ــن اي ام ــر يتعلق
بمتطلبات الــوقــايــة مــن الحريق
ال ـ ــى ج ــان ــب ع ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــات
الـ ـسـ ـن ــوي ــة بـ ـي ــن ادارة االط ـ ـفـ ــاء
والجمعية الوطنية.
من جانبه قال رئيس الجمعية
الــوطـنـيــة للحماية مــن الـحــرائــق
جـيــم بــاولــي فــي تـصــريــح مماثل
ان مذكرة التعاون تحدد معايير
ونـ ـق ــاط ال ـت ـفــاهــم ب ـيــن الـطــرفـيــن
والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي م ـج ــال ال ـب ـحــوث
والتطوير الى جانب التعرف على
اكـثــر مــن  300معيار اطـفــائــي تم
استحداثه من الجمعية.
ووقـ ــع ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـ ــإدارة

جانب من توقيع بروتوكول التعاون
ال ـع ــام ــة ل ــاط ـف ــاء ال ـف ــري ــق خــالــد
الـمـكــراد بــروتــوكــول الـتـعــاون مع
رئيس الجمعية الوطنية للحماية
من الحرائق جيم باولي.
وق ــام رئـيــس الجمعية باولي
بتكريم اللواء فهد بشهادة القيادة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـح ـمــايــة م ــن ال ـحــريــق
كأول ضابط يمنح هذه الشهادة
بالشرق االوسط بحضور السفير
األم ـي ــرك ــي ل ــدى ال ـب ــاد ل ــوران ــس
سيلفرمان.
ي ــذك ــر ان الـجـمـعـيــة الــوطـنـيــة
لـلـحـمــايــة م ــن ال ـحــرائــق ومـقــرهــا
ف ـ ـ ــي والي ـ ـ ـ ـ ــة م ــاس ــاتـ ـش ــوسـ ـت ــس
ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
م ـن ـظ ـم ــة ع ــال ـم ـي ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة
ت ـم ــول نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا أسـســت

في عــام  1896وتكرس جهودها
لـلـحــد م ــن الــوف ـيــات واإلص ــاب ــات
والخسائر بالممتلكات والخسائر
االقتصادية الناجمة عن الحرائق
واألخطار الكهربائية والمخاطر
ذات الصلة.
في مجال آخر ،أصيب وافدان
آسـيــويــان ورج ــل إط ـفــاء بـحــاالت
اخ ـت ـنــاق وإجـ ـه ــاد ح ـ ــراري ج ــراء
ح ــري ــق كـبـيــر ان ــدل ــع ف ـجــر أم ــس،
ف ــي مـنـجــرة بـمـنـطـقــة ال ـ ــري ،كما
أسفر الحادث عن خسائر مادية
جسيمة لحقت بالموقع.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي رواه ــا
لـ«الجريدة» مدير إدارة العالقات
العامة واإلع ــام ب ــاإلدارة العامة
لــإط ـفــاء الـعـمـيــد خـلـيــل األم ـي ــر،

فقد تلقت غرفة عمليات اإلدارة
ً
بــاغــا فـجــر أم ــس يـفـيــد بــانــدالع
الحريق فتم تحريك مراكز إطفاء
ال ـع ــارض ـي ــة ال ـح ــرف ــي وال ـشــويــخ
الـصـنــاعــي وال ـمــدي ـنــة واإلس ـن ــاد
وت ـب ـي ــن أن ال ـم ـن ـج ــرة ت ـق ــع عـلــى
مساحة  400متر مربع وتحتوي
على أخشاب ومواد صلبة وأخرى
سائلة سريعة االشتعال ،فتمت
محاصرة الحريق والسيطرة عليه
ومنع امتداده إلى مواقع أخرى أو
إلى المحالت المجاورة.
وذك ــر العميد األم ـيــر ،أن فني
الطوارئ الطبية تعاملوا مع ثالث
ح ــاالت اختناق وإجـهــاد حــراري
لوافدين آسيويين ورجــل إطفاء
وتم عالجهم في الموقع.

سلة أخبار
«التكافل» :األوقاف والزكاة
ساعدا  1300سجين

استقبل وزير األوقاف
وزير البلدية فهد الشعلة،
رئيس جمعية التكافل
لرعاية السجناء مساعد
مندني ،في مكتبه ،والذي
كرم الشعلة على جهوده
وتوصياته لألمانة العامة
لألوقاف وبيت الزكاة بدعم
الجمعية مما نتج عنه
مساعدة  1300حالة هذا
العام.
وبين مندني ،في تصريح
صحافي أمس ،أن لهذه
المساعدات تقديرا كبيرا
ألمانة األوقاف وبيت الزكاة
عند السجناء ومن عليهم
ضبط وإحضار وأهاليهم
لعملهم على توطين العمل
الخيري ومساعدة أهل هذا
البلد الطيب وإنجاح حملة
«األقربون أولى بالمعروف».
وأكد أن نجاح الحملة جاء
بمباركة الوزير الشعلة لها
وتوصياته لألمانة العامة
لألوقاف وبيت الزكاة
بصفته رئيس مجلس إدارة
هاتين الجهتين الخيريتين
بدعم السجناء ومن عليهم
ضبط وإحضار.

عزام ًيقدم أوراق اعتماده
سفيرا بإيطاليا
تسلم مسؤول المراسم
بوزارة الخارجية اإليطالية
الوزير المفوض ستيفانو
زانيني ،أمس ،نسخة من
أوراق اعتماد السفير الشيخ
ً
ً
عزام الصباح سفيرا جديدا
لدولة الكويت لدى إيطاليا.
وقالت سفارة الكويت ،في
بيان ،إن السفير الصباح
قدم اليوم إلى ممثل وزير
الخارجية نسخة من أوراق
اعتماده لوزارة الخارجية
اإليطالية بعد يومين من
وصوله إلى العاصمة روما.

تشول :نؤيد دور األمير لضمان أمن المنطقة
●

ناصر الخمري

قــال سفير كــوريــا الديمقراطية الشعبية لدى
الكويت زو ميونغ تشول إن بالده تؤيد السياسة
التي تنتهجها الكويت لضمان األمن واالستقرار
في المنطقة ،وتحقيق التالحم االجتماعي وتطوير
االقتصاد ،في ظل القيادة الحكيمة ألمير الكويت
سمو الشيخ صباح األحمد.

وأشاد تشول ،في تصريح صحافي خالل حفل
سفارة بالده بالذكرى الـ  71لتأسيس الجمهورية
أمس األول ،بــدور وجهود سمو األمير في تعزيز
الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعمل
الـعــربــي الـمـشـتــرك ،وكــذلــك سعيه لـلـتــوســط لحل
النزاعات اإلقليمية والدولية عبر الحوار السلمي
وإيجاد حل عادل وشامل لقضايا الشرق األوسط،
بما فيها القضية الفلسطينية.

البيت األبيض :األمير شريك...
األحمد رجل نحبه ويحبنا».
وذكر بن راشد ،في تغريدة على «تويتر» أمس ،أن «آثار إنجازات
ً
ً
ً
أمير البالد وإنسانيته وحكمته ستبقى طويال طويال» ،مضيفا:
«تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ...حفظك الله ورعاك وشفاك ،وأدام عزك
ورفع قدرك».
ً
وردا على تغريدة القيادي اإلمــاراتــي الكبير ،قــال نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
في تغريدة مقابلة« :الشيخ محمد بن راشد ،وقفتكم مع الشرعية
والشعب الكويتي فــي أحـلــك الـظــروف ستبقى راسـخــة فــي ذاكــرة
ً
التاريخ وفي قلوب الكويتيين ،إذ كنتم مع دول الخليج نموذجا
ً
ً
للوفاء ومـثــاال لــأخــوة» ،داع ـيــا« :حفظ الله دول الخليج العربي
ً
ً
حكاما وشعوبا ،وحفظكم الله وأمدكم بموفور الصحة والعافية».

بوشهري لـ ةديرجلا :.تعاون حكومي...
السكنية» بشبكة الطرق في الدولة.
وكـشـفــت عــن افـتـتــاح جـســر االلـتـفــاف الـعـلــوي ال ــذي يــربــط بين
طريقي الوفرة والملك فهد باتجاه مدينة الكويت لتسهيل حركة
المرور القادمة من مدينة صباح األحمد السكنية ومنطقة الوفرة
إلى العاصمة ،مشيرة إلى أن الطريق الواصل بين ميناء عبد الله
والوفرة (طريق  - 306كيلو  )7سيفتتح نهاية الشهر الجاري ،بعد
إنجاز طبقة األسفلت النهائية ووضع عالمات المرور.

«حزب اهلل» يسقط «درون»...
لديها أي فرصة لجمع المعلومات قبل إسقاطها ،لكن تكمن في
الشيفرات الموجودة بها ،إذ يمكن للحزب استخدام تلك الشيفرات
الختراق األجواء اإلسرائيلية ومنظومة «القبة الحديدية» للدفاع
الصاروخي.
وأضاف أن المعلومات األولية تشير إلى وقوع معركة إلكترونية
بين ضـبــاط إسرائيليين وعـنــاصــر فــي الـحــزب مــدة عشر دقائق
للسيطرة على الطائرة.
ولفت إلــى أن طـهــران سلمت أجـهــزة مشابهة للحشد الشعبي
الـعــراقــي ال ــذي يـفــاوض رئـيــس الحكومة ع ــادل عبدالمهدي على
إعطائه اإلذن الستخدامها.
وفي بيروت ،قالت مصادر سياسية ،لـ «الجريدة» ،إن «العملية
رد عـلــى إرسـ ــال تــل أب ـيــب طــائــرتـيــن مـسـيــرتـيــن إل ــى الضاحية
الـجـنــوبـيــة لـبـيــروت قـبــل  10أي ـ ــام» ،مـضـيـفــة« :رغ ــم الـتـهــديــدات
الـمـتـبــادلــة ورف ــع الـسـقــوف بـيــن الـطــرفـيــن ،ثـمــة تسليم منهما
بــالـعــودة إلــى قــواعــد االشـتـبــاك الـتــي أرســاهــا ال ـقــرار  1701في
ً
جنوب لبنان في أعقاب حــرب  ،2006وعــدم الــذهــاب بعيدا في
التصعيد الميداني».
ورجحت المصادر أن تكون عملية بلدة رامية طوت صفحة
االشتباك األخير بين إسرائيل وحزب الله ،على قاعدة «واحدة
ب ــواح ــدة» ،وبــأقــل األضـ ــرار الممكنة ،بحيث لــم يـخــرج أي من
ً
ً
المتصارعين منها خــاســرا أو راب ـحــا ،وحفظ كــل منهما ماء
وجهه.

نتنياهو لريفلين :أنت محب...

ً
كان حاضرا خالل إجــراء االتصال ،أن نتنياهو بدأ بالصراخ
وكال االتهامات والشتائم لرئيس الدولة ونعته بـ «الضعيف
والمراوغ واليساري ومحب العرب أعداء الدولة والمخربين»،
وقال له« :أنت تدافع عن المخربين ،أيمن عودة وأحمد الطيبي
(عضوا كنيست من العرب) وباقي أعضاء القائمة المشتركة
المعادين إلسرائيل».
وأض ــاف أن ريفلين حــافــظ على هــدوئــه ولــم ُيـعـ ِـل صــوتــه ،بل
أجــابــه« :بيبي أنــت مخطئ ،ال يجوز تغيير قواعد االنتخابات
خالل الحملة االنتخابية ،وديمقراطية الدولة ونظامها فوق كل
األشخاص ،بمن فيهم أنا وأنت».

«البريطانية» تلغي ...1700
عن أسفه لإلجراءات التي اتخذها اتحاد الطيارين،
ً
مضيفا« :هــذا بكل تأكيد هدف ذاتــي ،سيؤدي إلى
معاقبة العمالء ،ومعاقبة عالمتنا التجارية وبقية
الــزمــاء» .وبسبب تلك التطورات ،انخفضت أسهم
المجموعة أكثر من  2في المئة في بداية التعامالت.
وعرضت الشركة زيادة مرتبات الطيارين بنسبة
 11.5في المئة على مدى ثالث سنوات ،مبينة أن تلك

ً
الخطوة سترفع دخل أعلى طياريها أجرا من 167
ألف جنيه إسترليني ( 205آالف دوالر) ،إلى جانب
ً
بدالت قيمتها  16000ألف أسترليني ،إلى أكثر قليال
من  200ألف ،في حين يطالب اتحاد الطيارين بأن
تشمل حزمة األجور حصة من األرباح.
وقال برايان ستروتون األمين العام لالتحاد بأن
ً
«الـخـطــوط البريطانية تعيش أوقــاتــا طيبة ،نريد
المشاركة فــي هــذه األرب ــاح كما اشتركنا فــي األلــم
(رويترز)
خالل األوقات الصعبة».
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أكاديميا

«الهيئة التنفيذية» لـ ةديرجلا  4 :قوائم طالبية
تخوض انتخابات اتحاد الجامعة

قوائم « »GUSTتطلق ميثاق شرف
قبل انتخابات الرابطة

اليوم هو األخير لتقديم أوراق الترشح لخوض العرس الطالبي

●

•

حمد العبدلي

أعلنت الهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت ترشح  4قوائم طالبية
النتخابات الهيئة اإلدارية
لفرع جامعة الكويت ،وهي
االئتالفية واالتحاد اإلسالمي،
والمستقلة ،والوسط
الديمقراطي ،واإلسالمية.

كـشــف نــائــب رئـيــس الهيئة
الـتـنـفـيــذيــة لــات ـحــاد الــوطـنــي
لطلبة الكويت لشؤون الفروع
مصعب المال عن تقدم  4قوائم
ط ــاب ـي ــة النـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـهـيـئــة
االداريــة لفرع جامعة الكويت،
وهـ ـ ــي االئـ ـت ــافـ ـي ــة واالت ـ ـحـ ــاد
االسالمي ،والمستقلة ،والوسط
الديمقراطي ،واإلسالمية.
وأوضــح المال ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،أن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ان ـت ـه ــت
م ــن ك ــل ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ــازم ــة
إلقامة االنتخابات بتاريخ 15
سبتمبر الجاري ،الفتا إلى أن
الهيئة خاطبت جميع الجهات
الـمـعـنـيــة بــالـجــامـعــة لتسهيل
عملية االقتراع والفرز.
وث ـم ــن ج ـه ــود ك ــل ال ـج ـهــات
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل إن ـ ـج ـ ــاح الـ ـع ــرس
ال ـط ــاب ــي ب ــال ـج ــام ـع ــة ،مـبـيـنــا
أن االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـك ــون فــي
كـ ـلـ ـي ــات الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـق ــدي ـم ــة،

باستثناء انتخابات  4كليات
في جامعة الكويت بالشدادية،
وهي التربية واآلداب والعلوم
االدارية والعلوم الحياتية.

الترشح
وأشـ ــار ال ـمــا ال ــى ان الـيــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء سـ ـيـ ـك ــون آخـ ـ ــر ي ــوم
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــدم واالن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب م ــن
الترشح ،داعيا جميع القوائم
الطالبية الراغبين في الترشح
ل ـت ـقــديــم اوراق تــرش ـح ـهــم من
الساعة الخامسة عصرا حتى
التاسعة مساء.
وأوضح أن عملية االنسحاب
م ـف ـت ــوح ــة ف ـ ــي أي وقـ ـ ــت لـمــن
يرغب في سحب أوراقه ،داعيا
الجموع الطالبية إلى المشاركة
في العرس الطالبي الذي يعقد
فـ ــي بـ ــدايـ ــة كـ ــل ع ـ ــام الخ ـت ـي ــار
ممثليهم في االتحاد.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـه ـي ـئــة تعمل

حملة خيرية في «االجتماعية» وفاء
لمن فقدتهم من أساتذة وطلبة
أعلن عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت د .حمود
القشعان تنظيم الكلية حملة خيرية عنوانها العرفان والوفاء لكل من
فقدتهم كلية العلوم االجتماعية من أساتذة وطلبة كويتيين ووافدين،
ً
وذلك استذكارا لدورهم في بناء الجامعة والكلية.
ً
يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى التكريم األممي لقائد اإلنسانية سمو
ً
ً
أمير البالد الشيخ صباح األحمد باختياره قائدا وأميرا لإلنسانية.
وأوضـ ــح الـقـشـعــان فــي تـصــريــح صـحــافــي ام ــس ،أن الحملة تقام
بالتنسيق مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية لبناء آبار ارتوازية
ً
لكل شخص فقدته الكلية من أساتذة وطلبة ،مشيرا إلى أنه "سيتم
اإلعــان عن الدولة التي ستقام فيها هذه اآلبــار بالتنسيق مع وزارة
الخارجية ألنه سيقام خارج الدولة" .وشكر القشعان الجهات الراعية
لـهــذا الـمـشــروع واسـتــذكــر وتــرحــم على أرواح الــذيــن فقدتهم الكلية،
متوجها بكلمة ألولـيــاء أمــور الطلبة وألهــل أعضاء هيئة التدريس
الراحلين قائال :إنهم في القلب حــاضــرون ،وجامعة الكويت جامعة
وفاء ،والكويت بلد اإلنسانية سواء للمواطنين أو الوافدين الشرفاء
الذين خدموها.

بـ ـشـ ـك ــل مـ ـسـ ـتـ ـم ــر لـ ـم ــواصـ ـل ــة
استعدادتها في إنجاح العرس
ال ـ ـطـ ــابـ ــي وإظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاره ب ــأك ـم ــل
صــورة ،وفــق األطــر والقوانين
والـلــوائــح ،وبشكل منظم دون
اي عــوائــق ،مــؤكــدا أنـهــا تعمل
جــاهــدة عـلــى تــذلـيــل العقبات
أمـ ـ ــام ال ـج ـم ــوع ال ـط ــاب ـي ــة فــي
إحياء االنتخابات.
وتمنى المال أن تكون هناك
م ـشــاركــة واس ـعــة مــن مختلف
ال ـك ـل ـي ــات ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،كـمــا
أن ا لـهـيـئــة تعمل عـلــى ضمان
ن ــزاه ــة االن ـت ـخ ــاب ــات الخ ـت ـيــار
الممثلين اال ع ـض ــاء ليحققوا
المكتسبات الطالبية والدفاع
عن قضاياهم.
من جانب آخر ،دعت الهيئة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ــاتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي
لطلبة الكويت فرع الطلبة إلى
ح ـضــور الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـت ـقــريــر
ا ل ـ ـمـ ــا لـ ــي واإلداري ل ــا ت ـح ــاد

أحمد الشمري

أعـلـنــت قــائـمــة الــوســط الــديـمـقــراطــي فــي جامعة
ال ـك ــوي ــت أسـ ـم ــاء مــرشـحـيـهــا الن ـت ـخ ــاب ــات االت ـح ــاد
الوطني لطلبة الهيئة اإلداريــة لفرع الجامعة لعام
 ،2020 /2019تحت شعار "ضد كافة أشكال التعصب
والتمييز".
وذك ــرت الـقــائـمــة ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أسـمــاء
المرشحين ،و جــاء ت كالتالي :عبدالعزيز األحمد،
عـلــي ال ـعــدوانــي ،ج ــراح ال ـح ـمــدان ،رت ــاج الـمـطـيــري،
عبدالله عبدالكريم ،عبدالعزيز بوراشد ،مها العنزي،
فاطمة حقي ،علي تقي ،عبدالله اإلبراهيم ،فاطمة
حمود ،طيف العدواني ،معاذ عزيز ،فيصل الطواش،
روان مـنــزل ،جمانة ا لـحــداد ،علي البلوشي ،أحمد
الفيلكاوي ،وعبدالله المانع.

حمود القشعان

جانب من طلبة الكلية في «األسترالية»
عـلــى األل ـعــاب اإللـكـتــرونـيــة ،إضــافــة إل ــى ألـعــاب
مسلية أخرى.
وتــابـعــت" :اسـتـضــافــة الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ت ـع ــد أمـ ـ ــرا م ـه ـمــا ل ـق ـســم األن ـش ـطــة
الـطــابـيــة ،لـضـمــان استمتاعهم بــالــوقــت الــذي
يقضونه في الكلية".
وقال مدير قسم األنشطة الطالبية لدى الكلية
باسل دعـنــا" :نــرحــب بجميع الطلبة فــي بداية
الفصل الدراسي الجديد ،وخاصة المستجدين
الذين انضموا إلى عائلة (األسترالية)".
وأضـ ــاف دع ـنــا أن "ق ـســم األنـشـطــة الطالبية
ح ــري ــص ع ـلــى تــوف ـيــر ح ـي ــاة جــام ـع ـيــة نــابـضــة
بالحياة ،وبيئة رائـعــة تسهم فــي دعــم طالبنا
بطرق مختلفة ،لدفعهم نحو التميز والنجاح".

الفقاعة
على
الثانوية
الجسيمات
تأثير
استطالع الرأي الطالبي ألساتذة
«البترول»
لمهندسي
مشروع
«التطبيقي» أكتوبر المقبل
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـق ـ ـيـ ــاس
والتقويم والتنمية المهنية
بــال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب أن
خـ ـ ـط ـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــرأي
ا لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ب ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــول األداء
التدريسي للفصل الدراسي
األول  2020/ 2019ستكون
ف ــي أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،الفـتــا
إ ل ــى أن ا لـتـسـجـيــل لـعـمـلـيــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع م ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب
أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
يـنـطـلــق اع ـت ـبــارا مــن  6إلــى
 31ا كـ ـ ـت ـ ــو ب ـ ــر ،ع ـ ـبـ ــر م ــو ق ــع

وقـ ـع ــت ال ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـطــاب ـيــة
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا "ال ـم ـس ـت ـق ـلــة"
و"الـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي"
و" "1962ميثاق شرف مشترك،
ليكون أساسا للعمل الطالبي،
وذلـ ــك ق ـبــل ان ـط ــاق مـنــافـســات
االنـتـخــابــات الـطــابـيــة المزمع
عقدها بتاريخ  17الجاري.
وضـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـي ـ ـثـ ــاق  6بـ ـن ــود
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،هـ ـ ــي :الـ ـسـ ـع ــي إل ــى
أن تـ ـك ــون الـ ـق ــوائ ــم ال ـطــاب ـيــة
مسعى خير في خدمة الطالب
والطالبات ،باالضافة الى العمل
عـلــى كــل مــا مــن شــأنــه االرتـقــاء
بــال ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي ،واالب ـت ـع ــاد
عن العنف الجسدي واللفظي،
وكذلك االبتعاد عن كل ما ينافي
الدين ،وضرورة االبتعاد عن كل
مــا يشكل الطبقية أو يعززها،
وكـ ــذلـ ــك االبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن كـ ــل مــا
يصنف المجتمع ا لــى طوائف
أو مذاهب.

جانب من المهرجانات االنتخابية في «الخليج»
ودع ـ ـ ــت ال ـق ــائ ـم ــة الـمـسـتـقـلــة
ال ـ ـقـ ــوائـ ــم الـ ـط ــابـ ـي ــة ل ـم ـن ــاظ ــرة
انتخابية ضمن محاور طالبية
ت ـحــددهــا ال ـق ــوائ ــم الـمـتـنــافـســة،
وذل ـ ـ ــك إلع ـ ـطـ ــاء مـ ـج ــال لـجـمـيــع
ال ـق ــوائ ــم ف ــي إعـ ــان بــرنــامـجـهــا
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي والـ ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى كــل
ال ـت ـســاؤالت الـمـطــروحــة عليها،

أعلنت خوضها االنتخابات برئاسة مرشحها عبدالعزيز األحمد

«األسترالية» تنظم جوالت تعريفية
للمستجدين عن نظم وقواعد الكلية

ش ـ ــارك ا لـمـهـنــد ســون محـمــد الد ي ـحــاني ،مـا جــد الســالم ورا شـ ـ ــد
العـبــدالهــادي من ـقـس ــم هــندســة البتــرول في جامعة الكويت ،بإشراف
د .أسامة العمير ،في مش ــروع "Model Design for Bubble Point
 ،"Pressure Prediction Using Nanotechnologyالــذي يهدف إلى
استكشاف تأثير الجسيمات الثانوية على ضغط نقطة الفقاعة.
وتشير نتائج هذا المشروع إلى أن الجسيمات الثانوية تقلل فعليا
مــن  Pbمــع زي ــادة تركيز  SIO2فــي السائل ،مــع األخــذ بعين االعتبار
التأثير االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
وذكــر القائمون على المشروع ،أنــه "يعمل على حقن الجسيمات
الـثــانــويــة فــي الـمـكــامــن النفطية ،ومــن مـمـيــزاتــه أن نــوع ال ـمــادة التي
استخدمت صديقة للبيئة ،ومن الممكن تطوير المشروع عن طريق
دراسة مواد ثانوية أخرى والمقارنة مع ما تمت دراسته مسبقا ،لكن
من معوقاته أن الوقت الذي استغرق لدراسة العدد المرغوب فيه كان
ضيقا ،ألن هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى أشهر من الدراسة".
وشكر الديـحــاني والســالم والعـبــدالهــادي ،د .أسامة العمير والرعاة
وكل من ساهم في نجاح المشروع.

للسنة النقابية  2019/2018يوم
السبت الموافق  14الجاري ،في
مبنى اتحاد الطلبة بالخالدية
بوابة  ،7الساعة الواحدة ظهرا،
م ـت ـم ـن ـيــة ال ـت ــوف ـي ــق وال ـ ـسـ ــداد
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي ب ــداي ــة
انطالق الفصل الدراسي األول
الجديد.

حمد العبدلي

معتبرة أن المناظرات هي لتبادل
اآلراء وط ـ ــرح الـ ـ ــروئ واألفـ ـك ــار
والخطط المستقبلية ،والوصول
إلـ ـ ــى عـ ـق ــول الـ ـطـ ـلـ ـب ــة .وشـ ـ ــددت
"المستقلة" على ضرورة أن تنظم
ه ــذه ال ـم ـنــاظــرات بـشـكــل دوري،
ح ـتــى ي ــرى ال ـطــالــب اإلنـ ـج ــازات
واألعمال التي تقدم سنويا.

«الوسط الديمقراطي» ترفع شعار «ضد التعصب»
●

نظمت الكلية األسترالية في الكويت جوالت
تـعــريـفـيــة للطلبة الـمـسـتـجــديــن ل ـمــدة يــومـيــن،
للوقوف على قواعد وأنظمة الكلية ،والتي تعد
مهمة إلر ش ــاد الطلبة وتهيئهم للنجاح خالل
مسيرتهم الجامعية.
وذكــرت الكلية ،في بيان صحافي ،أمــس ،أن
فعاليات "عودة الدراسة" تقام مرتين في العام
خالل بداية كل فصل دراسي ،حيث تقدم للطلبة
أنشطة ترفيهية مختلفة طوال األسبوع األول من
الفصل الدراسي.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات اشتملت
على مسابقات متعددة ،منها مسابقة األسئلة
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ول ـع ـب ــة "ال ـب ـي ـن ـغ ــو" ،ح ـي ــث حـصــل
ال ـفــائــزون عـلــى جــوائــز ،واشـتـمــل الـحـفــل أيضا

مصعب المال

أبرز بنوده السعي لخدمة الطلبة واالبتعاد عن العنف

المركز اإللكتروني.
وعن الطلبة ،أفاد المركز،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ام ـ ـ ــس ،ب ــأن ــه
"س ـي ـتــم ف ـتــح ال ـش ــاش ــة لـهــم
ل ـل ـق ـيــام بـعـمـلـيــة اس ـت ـطــاع
ً
الرأي اعتبارا من  3نوفمبر
ح ـ ـتـ ــى يـ ـ ـ ــوم  12د ي ـس ـم ـب ــر
المقبل ،وسيتم فتح شاشة
ن ـ ـتـ ــائـ ــج ه ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع
ألعضاء هيئة التدريس في
 29ديسمبر المقبل".

وشدد مرشح رئاسة القائمة في انتخابات االتحاد
ا لــو طـنــي لطلبة الجامعة عبدالعزيز األ ح ـمــد ،على
ض ــرورة الــوقــوف وقفة جــادة ضــد أشـكــال التعصب
والتمييز ،ألن الكويت للجميع ،وليست لفئة معينة
أو طائفة بحد ذاتها ،مشيرا إلى أن المشاركة من باب
مبادئ وأهداف تقوم القائمة بالعمل بها.
وأكـ ــد ال ـمــرشــح ف ــي ال ـقــائ ـمــة جـ ــراح ال ـح ـم ــدان ،أن
الـمـشــاركــة فــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،لــوقــف مـمــارســات
التعسف والتمييز ،التي تعمل على عرقلة المسيرة
األكاديمية والتعليمية والثقافية في الكويت.
وقــال المرشح في القائمة عبدالله المانع" :يجب
على كــل فــرد محاربة مــن يضع مصلحة قبيلته أو
طائفته أوال على حساب هذا المجتمع" ،مشيرا إلى
بذل الجهد ونشر الوعي والفكر لمختلف الفئات في
الجامعة.

محليات
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ً
قبول  3125متدربا دون الثانوية العامة في معاهد «التطبيقي»

العميري :قبلنا جميع المتقدمين المستوفين لشروط االلتحاق
احمد الشمري

الفصل االول
التدريب اإلنشائي-تمهيدي-
متوسط
ابراهيم رجعان سعود العازمي
ابراهيم عبدالله احمد الهاجري
احمد سعد صنهات الصليلي
احمد سعد علي نويعم العازمي
احمد سعد عيد العازمي
أحمد عبدالله عبيد العازمي
أحمد عجاب مفرهد العازمي
أحمد علوان مرزوق الشمري
احمد فالح سعد العازمي
أحمد محمد حسين الدوسري
أحمد مطلق ناصر العتيبي
احمد ياسين رمضان العنزي
انور محمد جمعان العازمي
بدر خالد عايد المطيري
بدر علي شبيب العجمي
بدر عيد سعد العازمي
بدر مرجع دهيليس العازمي
بسام سعد سعود حمدان
بندر بدر سليمان المطيري
بندر سعود راشد العجمي
تركي عبد الله محمد المري
تركي عيد عايد الشمري
تركى هادى راشد السمحانى
ثامر مبارك فهد العنزي
جابر أحمد جابر علي
جراح عبدالله فليفل الداهوم
حامد حمد محمد العازمي
حامد مطر علي العازمي
حسن حمد عامر العجمي
حمد صالح خالد العازمي
حمد ضارى عبدالله العجمي
حمد عبدالله احمد الهاجري
حمد فالح حمد الهاجري
حمد محمد سكيران العازمي
حمد نايف نصار العازمي
حمدان عبدالله حمدان الهديه
حمود بدر حمود العازمي
حمود مزعل محمد العنزي
خالد أحمد مرزوق العازمي
خالد راشد رجعان العازمي
خالد ربيح مفرح الرشيدي
خالد سعد خالد العازمي
خالد عبيد رجعان العازمي
خالد فالح فرحان العازمي
خالد محمد علي العازمي
خالد محمد مطلق العازمي
خليفه محسن زيد المطيري
راشد جمعان راشد العازمي
راشد سعد مبارك العازمي
راشد عبدالله راشد البوص
راشد ناصر محمد الهاجري
راكان براك فهيد العجمي
راكان عبدالله تميم الدوسري
زويد متعب عواض العازمي
زياد مشعان فازع الرشيدي
سالم غانم محمد المطيري
سالم فالح سالم العجمي
ســالــم محمد ســالــم ال ـعــازمــي ب.
م 00753
سالم محمد علي العنزي
سعد حمد عبد الله بداح
سعد شبيب عليان المطيري
سعد طالل مرزوق خدعان
سعد عبدالله محمد الهاجري
سعد محمد دعيرم العجمي
سعد وليد خالد العازمي
سعود ابراهيم مطر المطير
سعود راشد رجعان العازمي

أعلن نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومن جهته ،أكد عميد القبول والتسجيل في «التطبيقي» د .مشعل
والتدريب م .طارق العميري ،قبول جميع المتقدمين من حملة الشهادات ما المنصوري ،أن اجمالي المقبولين للعام التدريبي  2020/2019بلغ ،3125
دون الثانوي للعام التدريبي  2020/2019والمستوفين لشروط االلتحاق بمعدل  1733متدربا و 496متدربة للفصل االول ،و 896متدربا للفصل
الثاني.
في معاهد الهيئة.
سعود سالم سعد الفجي
سعود عبدالعزيز حمود الرشيدي
سـ ـ ـع ـ ــود ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الكريبانى
سعود ملفى ظويهر الرشيدي
سلطان سالم سيف العازمي
سلطان مرزوق اسراهيد العتيبي
سلطان منير صقر الهرشاني
سلمان حمود عكرش محمد
سلمان راشد عبدالله العجمي
سلمان فالح نهار العازمي
سليمان فالح سويد الرشيدي
سند فيصل عبدالله الخالدي
شاهين ماجد راهى العنزي
شبيب سعد شبيب العازمي
شمالن غازى فرحان العنزي
صقر نايف سعد العازمي
ضاري بدر يوسف العسماوي
ضارى سعود بنيه المطيري
ضارى عبدالله حمد الهاجري
ضارى عيد عايد الشمري
ضارى فواز جمعان العازمي
ضيدان عبدالله ضيدان العارضى
ضيف الله ضيف الله العازمي
طارق محمد طارق الرويح
طالل احمد حجى العازمي
طالل جمعان حماد العازمي
عايض مشعل عايض المطيري
عايض مطلق عايض العازمي
عبد الرحمن حمد حسن العجمي
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـ ـ ــرزوق س ـل ـطــان
العتيبي
عبد العزيز صالح مرزوق العازمي
عبد العزيز عادل حمود العازمي
عبد العزيز محمد فالح العازمي
عبد العزيز مشعل محمد العنزي
عبد الله حمد عياد العازمي
عبد الله طالب عبد الله الرشيدي
عبد الله فيصل جمعان العتيبي
عبد الله محمد سلطان العتيبي
عبد الله محمد عوض العازمي
عبد الله مناور فالح العازمي
عبدالرحمن خليفه عواد المطيري
عبدالرحمن صالح ناصر العتيبي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـحـســن
الرشيدي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـ ـن ــاور
العازمي
عبدالرحمن علي سالم الهاجري
عبدالرحمن فالح ماطر العازمي
عبدالرحمن محمد عايض خشمان
العازمي
عبدالرحمن مسلم مطلق السبيعى
عبدالرحمن نايف عيد العازمي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز احـ ـم ــد ع ـبــدال ـعــزيــز
العنزي
عبدالعزيز خالد مهنا العازمي
عبدالعزيز علي سويد العازمي
عبدالعزيز علي عبدالله بلوشي
عبدالعزيز عماش رجعان العازمي
عبدالعزيز عوده راشد العازمي
عبدالعزيز عيد مبارك العازمي
عبدالعزيز عيد مطلق العازمي
عبدالعزيز عيد مناحى الدماك
عبدالعزيز محمد علي العنزي
عبدالعزيز هزاع جمعان العتيبي
عبدالله بدر محمد العازمي
عبدالله براك محمد العازمي
عبدالله سامى حمران العازمي
عبدالله سعد مبارك العازمي
عبدالله صالح عوض عوينان
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن خ ـل ـي ـفــه
الديحانى

عبدالله فهد عبدالله العتيبي
عبدالله فهيد محمد العجمي
عبدالله مبارك عبيد العجمي
عبدالله مصبح مبارك العازمي
عبدالله معيض خليف العازمي
عبدالله مناحى سعيد العازمي
عـبــدالـمــانــع عـبــدالـلــه عـبــدالـمــانــع
العجمي
عبدالمحسن محمد عيد اردينى
غانم العازمي
عبدالهادى علي عايض العجمي
عبدالوهاب حسن علي محمد
عبيد مزعل هزاع المطيري
عذبى محمد جابر عبد
علي علوان مرزوق الشمري
علي مشعان علي العتيبي
علي ناصر علي العازمي
عمر جاسم عيد بن زايد
عمر عبدالله سعد العجمي
عمر علي نزال العازمي
عمر الفى شبيب العازمي
عمر محمد شخير العنزي
عمر مساعد فالح العازمي
عويد راشد علي الرشيدي
عيسى سلطان علي العازمي
عيسى عبدالله عايض العازمي
غازي مجبل صالح مليس
غانم فارس ضافى القحطانى
فالح حجاج عالى العازمي
فالح راشد فالح العازمي
فرحان متعب عيد الغريب
فهد بدر فهد العجمي
ف ـهــد س ــال ــم ف ـهــد ال ـع ـج ـمــي ب .م
01103
فهد سمير نافع الصليلى
فهد عادل ناصر العازمي
فهد ناصر محمد ناصر العازمي
فهد نايف فهد الديحاني
فواز عبدالرحمن حسن العجمي
فياض خالد فياض الدوسري
فيصل فهيد فهد العازمي
فيصل محمد سالم العازمي
فيصل مشعل ملفى الهرير
مبارك أحمد مبارك العازمي ب.
م 00988
مبارك حمود حوران المرزوق
مبارك خليف سعود العازمي
مبارك عادل مبارك السالم
مبارك عايد سالم العازمي
مبارك فهيد مبارك العازمي
مبارك مجبل فالح الداهوم
مبارك محمد مبارك الهاجري
محمد أحمد علي العمران
محمد بدر ثوينى الثوينى
محمد بهلول هادي الرشيدي
محمد جاسم محمد الصواغ
م ـح ـم ــد جـ ـم ــال م ـح ـم ــد اب ــراهـ ـي ــم
الفيلكاوى
محمد حمود مزيد العازمي
محمد حميد غنيم العازمي
محمد حواس صنيتان الديحانى
محمد خالد راشد الجويسرى
محمد خالد محمد الـعــازمــي ب.
م 00067
محمد ساير محمد العازمي
محمد سعود دليم العازمي
محمد سعود سالم العازمي ب.
م 01095
محمد سعود محمد الشلوان
محمد شبيب محسن الدوسري
محمد صقر خصيوى العازمي
محمد ضاوى فهد العازمي
محمد عبدالله راشد العازمي

محمد عبدالله قصاب الطويرش
مـحـمــد عـبــدالـلــه مـحـمــد العجمي
ب .م 00576
محمد عوض عبدالله العازمي
محمد عويضه عبدالله العجمي
محمد فارس محمد العجمي
محمد فالح سعود العازمي
محمد فهيد مبارك العازمي
محمد فيصل خالد العجمي
محمد ماطر حمد الدماك
م ـح ـمــد مـ ـب ــارك ب ــري ـج ــان الـقـعـمــر
العازمي
محمد مفلح علي الصواغ العازمي
محمد نواف خليف المطيري
مـ ـ ـ ــرزوق جـ ـم ــال مـ ـ ـ ــرزوق حـ ــواس
العازمي
م ــرزوق سعد م ــرزوق الحضيري
العازمي
مرزوق سالمه منصور العازمي
مساعد احمد عبد الله السماك
مسفر عبدالهادى مسفر الدوسري
مشاري فالح مران الحربي
مشعل احمد ماضى الغريب
مشعل عامر محمد الرشيدي
مشعل عزيز مطلق العازمي
مشعل فالح همالن العتيبي
مشعل ناصر مجبل الرميضي
منصور خلف خالد العازمي
منصور سليمان منصور العازمي
منصور عيد محمد الرشيدي
مهدى سالم مسفر العجمي
مهدي محمد جاسم العنزي
مهنا فهد مهنا العازمي
نادر حجاب ناصر الميمونى
ناصر احمد خليفه العازمي
ناصر بدر علي العازمي
ناصر حسين محسن الدوسري
ناصر حمد مطلق العازمي
ناصر علي جابر حسين كمال
ناصر فهاد غصن العجمي
ناصر فواز عيد العازمي
ناصر محمد سعد الهاجري
نايف محمد نايف العازمي
نواف حمود بريدان العازمي
نواف سعود حمد العجمي
نواف محمد عبدالله الحواس
هادى ناصر محمد العجمي
يوسف احمد حسن محمد
يوسف راشد حمدان العازمي
ي ــوس ــف س ـع ــد ف ـه ـيــد ال ـج ـع ـيــدى
العازمي
يوسف عايض راشد المرى
يوسف محسن راشد الدوسري
يوسف محمد طارق الرويح
يـ ـ ــوسـ ـ ــف م ـ ـل ـ ـفـ ــى ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
المطيري
يوسف ناصر فالح القحطانى
يوسف يعقوب يوسف اليوسف

التدريب المهني-تمهيدي
احمد جاسم محمد العنزي
أحمد حسين جاسم أبل
احمد غانم مناحى الدغيشم
بدر تركى مبارك الديحانى
بدر حمد عايد العازمي
بدر خالد عويد الصليلى
بدر خميس كرونى المهري
بندر سعيد ناصر الميموني
تركي بدر قضيان الهاجري
ثامر راشد فهد العجمي
ثامر سعود نفاع الرشيدي
حسن عايد يحيى التميمي

حسين صالح عبدالكريم معرفي
حسين عوض الراوى العنزي
حسين محمد محمود غلوم
حمد صالح زيد المسفر
حمد فالح فهد عامر
حمد مديح جياد الجشعم
حمود فهاد ضيف الله الرشيدي
خالد ظاهر بشر العنزي
خالد ناصر شحاذه الشمري
راشد فريج سعد الماجدى
راكان سالم عامر العجمي
سالم جالل سعد فريج
سـعــد مـحـمــد سـعــد ال ـعــازمــي ب.
م 00054
سويد فرج سعد السويد
سيف مصبح فرهود الظفيرى
شمالن محمد رمضان محمد
شـ ـه ــاب عـ ـم ــاد م ـص ـط ـفــى مـحـمــد
مصطفى
صالح عيد علي العازمي
ضاري مبارك مذخر العنزي
ضارى محمد محمد العنزي
طالل محمد فالح الدوسري
عبدالرحمن السعيد باباحيده
عبدالرحمن صهيب عبدالوهاب
الدليمي
عبدالرحمن فضى ويش الرشيدي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ف ـي ـص ــل ع ـب ــدال ـل ــه
المطيري
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن نـ ـ ـ ـ ــواف ح ـم ـي ــدى
الحريجى
عبدالعزيز جمال محمد ابراهيم
الفيلكاوى
عبدالعزيز خليفه عواد المطيري
عبدالعزيز زبن مناور المطيري
عبدالعزيز سويلم ثوينى العنزي
عبدالعزيز عامر هطيل العنزي
عبدالعزيز محمد فضل حسين
عبداللطيف وليد رجب احمد
عبدالله أحمد مجاهد المطيري
عبدالله بدر صياح رمال
عبدالله جابر فهران الشمري
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب م ـح ـمــد
الصالحات
عبدالله فالح عبدالله السبيعى
عبدالله مدعث بادي العجمي
عبدالله مزيد زيد العازمي
عبدالله معاشى مزعل الظفيرى
عثمان علي محسن الشمري
عثمان محمد خالد االسماعيل
علي ابراهيم نظر محمد
علي محمد علي االبراهيم
عمر ياسر عبدالمجيد الشطي
عوض هديبان عوض المطيري
غانم يوسف غانم الماجدي
غنام خالد حامد المطيري
فارس مبارك محمد العجمي
فالح زيد فالح المطيري
فالح سعود سمير المطيري
فهد مبارك جدعان العازمي
فهد مبارك محمد الدوسري
فهيد سعود محمد الشلوان
فيصل عواض عبدالله العازمي
فيصل فهد عناد العنزي
فيصل هوشان عبدالله المطيري
مبارك عبدالله سالمه العنزي
مبارك ناصر عبدالله بو العازمي
محمد أحمد سعدون الركيبي
محمد حمد محمد الماجدي
محمد سعود نفاع الرشيدي
محمد صالح عبدالكريم معرفي
محمد طالل شعوى المطيري
محمد عادل محمد العنزي

ودعا المقبولين المستجدين للفصل األول الى مراجعة المعاهد التي تم
قبولهم بها حسب المواعيد المعلنة مصطحبين معهم صورة عن البطاقة
المدنية وشهادة الميالد وصورة شخصية وتحويل حساب البنك.
وفيما يلي أسماء المقبولين والمعاهد التي تم قبولهم فيها:

محمد فالح فهد عامر
محمد مرزوق عزيز الشمري
محمد مشيعيب نهار المطيري
محمد منصور محمد عبدالله
محمد ناصر شحاذه الشمري
محمد يوسف حسن كندري
مرزوق سالم عبدالله العازمي
مزيد سعد مرزوق العازمي
مسلم عيسى مسلم العازمي
مسلم ناصر فدعوس المطيري
مشاري سالم جمعه راشد
مشاري سعود عبدالعزيز الفليح
مشاري عبدالله ضاحي الهاجري
ناصر سالم سليم المطيري
ناصر سعد ناصر العجمي
نايف نواف خلوف الجاسم
نوح خليفه هالل الديحاني
هاني بدر عادل المانع
وليد توفيق مير الكردى
وليد علي خليف
وليد مزاح فواز العنزي
يوسف طارق يوسف العليان
يوسف علي خليف
يوسف محمد مجيد حمدان
يوسف منزل شايع المطيري

تدريب الصناعي ص.السالم-
تمهيدي
اب ــراهـ ـي ــم اح ـم ــد خ ـل ـيــف ال ـغــريــب
العازمي
ابراهيم احمد سعد العازمي
ابراهيم جاسم نزال عويمر
ابراهيم صالح مرزوق العازمي
ابراهيم علي سالم العازمي
اب ــراه ـي ــم مـحـمــد س ـعــود الـنــاصــر
الجوهر
ابراهيم ناصر عوض العازمي
احمد براك عيد العليوى
احمد جعفر احمد مرادى
أحمد حسين علي بوحمد
أحمد حسين محمد العازمي
احمد حمود سعدون العازمي
أحمد خالد عايش الجويسري
أحمد راشد خالد الحجيالن
احمد سعد شبيب بوحقطه
احمد سعود الدباغ العازمي
احمد عايد عوض العازمي
احمد عبدالله عبدالرحمن المال
احمد عيد ردعان ماطر
أحمد فالح محمد العازمي
احمد فليح مصبح العازمي
احمد فليح هاضل العازمي
احمد فهيد ادغيمان العازمي
أحمد مبارك سلمان العازمي
احمد مبارك فالح العازمي
أحمد محمد قاضى العازمي
احمد مطلق مبرك العازمي
احمد مطلق مرزوق العازمي
أحمد مفلح نهار العازمي
احمد نواف منصور المناصير
أسامه سعد عبدالله المطيري
اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل فـ ـيـ ـص ــل اسـ ـم ــاعـ ـي ــل
العوضي
الحارث مساعد مناحى العلي
ايوب يوسف عيسى الصفار
بدر احمد خلف العازمي
بدر خليفه حمدان العازمي
بدر سعد محمد العازمي
بدر صالح عبدالرحمن الدوسري
بدر عبدالله حسين بدر
بدر فالح محمد العازمي
بدر مجبل الفى العازمي

بدر محمد اقرينى العازمي
بدر محمد حجي العازمي
بدر مناحى محمد العازمي
بدر ناصر بدر القاشوط
بدر ناصر خميس العازمي
ب ـ ـ ــدر نـ ــاصـ ــر سـ ـع ــد ال ـح ـض ـي ــري
العازمي
بندر حبيب صليهم العازمي
تركى بجاد جازى المطيري
تركى خليفه نجم الشمري
تركى صالح حمد العازمي
تركى ضاوى حمود العتيبي
تركي مشارى محسن درع
ثامر احمد مسلم العازمي
ثامر جمعان عجيرم العازمي
ثامر فالح مخلد المطيري
ثنيان خالد عبيد الشمري
جاسم حسين جاسم بوشهري
جاسم علي سند الشطى
حبيب عماد حبيب عباس
حبيب محمد الشتلي العازمي
حزام بدر عامر العتيبي
حسن مبارك سعد العازمي
حسن محمد احمد الصايغ
حسن محمد حسين بوحمد
حسن محمد سعد العجمي
حسن محمد فهد العجمي
حسين سعد عبدالله الميع
حسين علي عبدالله الشمري
حسين غالم حسين حمزاوي
حسين محمد صويلح العازمي
حسين موسى جوهر حيات
حمد ابراهيم طلق العتيبي
حمد ضيدان حمد الرشيدي
حمد عبدالله خلف كرم
حمد عوض رغيان العازمي
حمد محمد دغيم العدواني
حمد محمد علي المرى
حمد محمد فالح العازمي
حمد محمد مبارك العازمي
حمد مرزوق مطلق العازمي
حمد ياسر علي بن رجب
حمود احمد حمود الحميدى
حمود باتل راشد العازمي
حمود حمد حمود العازمي
حمود راضى حمود العازمي
حـ ـ ـم ـ ــود س ـ ـعـ ــد ع ـ ـلـ ــي ال ـح ـب ـي ـن ــى
العازمي
حمود عبدالله حسين الخزام
حمود عبدالله مسلم الهديه
حمود فايز عبدالله العازمي
حمود مساعد اعجمى العازمي
خالد احمد محمد الحجيالن
خالد حمد راشد المرى
خالد حمد فالح الهاجري
خالد حمود حميد العازمي
خالد راشد سالم العازمي
خالد راكان ثواب السبيعى
خالد سعد احمد الشمري
خالد صالح سلمان العازمي
خالد صالح خالد العازمي
خالد عبدالله عيد العازمي
خالد عبدالله مسلم الهديه
خالد عبيد مرزوق العازمي
خالد علي حمران العازمي
خالد فارس زاهى العازمي
خالد فارس علوش جويعد
خالد فهاد هادي العازمي
خالد فهد سالم العازمي
خالد مثال سعران المطيري
خالد محمد راشد جدعان
خالد محمد رجا الرشيدي
خالد محمد سعدون العازمي

خالد محمد سعود العازمي
خالد محمد ظاهر الدوسري
خالد محمد لهمان الدوسري
خالد محمد مرزوق العازمي
خالد محمد مناحي العازمي
خالد محمد منصور الهاجري
خالد مضحى مرزوق العازمي
خالد مناور اعقيل العازمي
خالد مهدى ثميم العنزي
خالد مهدى سعد العازمي
خالد مهدى فالح العازمي
خالد ناصر جازع العازمي
خالد ناصر خليفه القربه
خالد ناصر عوض العازمي
خالد نواف خالد الصواغ العازمي
خالد وليد صالح العازمي
خالد يوسف عايض العازمي
خليفه حسين علي ماضي
خليفه طالل دغيم العازمي
خميس محمد عبدالله العجمي
راجح عبدالعزيز نايف العجمي
راشد احمد راشد العازمي
راشد أحمد راشد شنيتر
راشد بدر راشد العازمي
راشد رشدان راشد الرشيدي
راشد سعد محمد العجمي
راشد علي سعد بن مثيب
راشد فهد علي العازمي
رباح خالد جديع العازمي
رشيد احمد رشيد حبيليص
رفاعى مبارك ناصر العازمي
سالم حمود صالح العازمي
سالم خميس خليفه العازمي
سالم رفاعى خلف الشمري
سالم سعد سالم العازمي
سالم ظاهر راشد العازمي
سالم عبدالله مبارك العازمي
سالم علي مبارك العازمي
سالم مجبل سالم العازمي
سالم محمد جديع العازمي
ســالــم محمد ســالــم الـعـجـمــي ب.
م 00282
سالم منصور سالم العازمي
سالم ناصر سالم العازمي
سالم ناصر عبد الهادى المرى
سالم نايض مجرس العتيبي
سامى عبدالعزيز عبدالله العتيبي
سعد أحمد سعد العازمي
سعد حربى سعد المطيري
سعد خميس سعد العازمي
سعد سالم سعد العازمي
سعد سالم سعد الغريب
سعد سالم سعد الهطالنى
سعد علي عبد الله العازمي
سعد عمار دعيرم العجمي
سعد فواز مبارك العجمي
سعد الفى سعد العازمي
سعد ناصر سعود العازمي
سعد ناصر فهيد العازمي
سعد يوسف سعد العازمي
سـ ـع ــود ج ــاب ــر غ ـن ـي ــم ال ـس ـح ـلــول
العازمي
سعود سعد شبيب بوحقطة
سعود عادل سعود العازمي
سعود عايد عواد العازمي
سعود عايض نافل العجمي
سعود عبدالعزيز رشيد العازمي
سعود عبدالعزيز سعود السرهيد
المطيري
سعود عبدالعزيز عبدالله هندال
سعود عبدالله سعود القرضام
سعود فهيد مبارك العازمي
سعود مساعد اعجمى العازمي
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سـ ـ ـع ـ ــود نـ ـ ـ ـ ــواف ط ـ ـلـ ــق الـ ـ ـه ـ ــواش
العازمي
سعيد الفى سعيد العازمي
سلطان سعد سلطان العتيبي
سلطان عبدالله ناصر العازمي
سلطان غانم عبدالله الكريبانى
سلطان قبالن محمد مهنا
سلطان مبرك فهد الداهوم
سلطان مستور صباح العازمي
سلطان هزاع محمد العازمي
سلمان عيد مهدى العازمي
سلمان فاضل عبدالله القطان
سليمان امسيعيد محمد العازمي
سليمان عايد مدعج الشالحى
سليمان كامل ابراهيم الحذران
سيف سعود سيف العازمي
سيف علي مبارك العازمي
شافى سعد هادى العجمي
صالح جابر مبارك العازمي
صالح خالد راشد العازمي
صالح سعود عبدالعزيز احمد
صالح سعيد صالح علي عبده
صالح سليمان صالح الشمري
صالح علي صنت الجويسرى
صالح عيد مرزوق العازمي
صالح فهد فالح العازمي
صالح ناصر مناحى المبارك
صالح سعود سالم العازمي
صالل سالم فهد الصالل
ص ـل ـف ـي ــج ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرزاق ص ـل ـف ـيــج
الشمري
ضارى احمد سعود العازمي
ضاري محمد رفاعى العازمي
طالل أحمد مدغم العازمي
طالل طلق علي العازمي
طالل الفى سعيد العازمي
طالل محمد رشيد العازمي
ظافر يوسف فهد الجفين
عادل طالل محمد الشبال
عادل فايز مزيد العازمي
عامر سالم فالح العازمي
عامر مطلق سمران العازمي
عايد جمعان عايد العازمي
عايض احمد عايض العازمي
عايض سالم عايض العجمي
عباس هادى عبدالرؤف المويل
عبد الرحمن حطاب سعد العازمي
عبد الرحمن سعود شافى برجس
عبد الرحمن محمد سويد العازمي
عبد الرحمن محمد عواد الزبن
عبد الرحمن ناصر غزاى العازمي
عبد العزيز جمال عيد العازمي
عبد العزيز فهاد ناصر العازمي
عبد اللطيف محمد حبيب غلوم
عبد الله احمد عبد الله الفراع
عبد الله حمد فالح العازمي
عبد الله خالد مخلد المطيري
عبد الله راشد ابداح العجمي
عبد الله علي السويلم العازمي
عبد الله فالح حمد العازمي
عبد الله محمد شاكر دشتى
عبد الله مشعل مطلق العازمي
عبد المحسن عادل سعدون عنبر
عبد المحسن نهار سعد العجمي
عبدالرحمن احمد متاعب العازمي
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ب ـ ــدر ع ـبــدالــرح ـمــن
العبودي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن جـ ـمـ ـع ــان م ـ ـ ــرزوق
العازمي
عبدالرحمن حمود غنيم العازمي
عبدالرحمن حمود مرزوق دخنان
العازمي
عبدالرحمن خالد عبدالله العازمي
ع ـبــدالــرح ـمــن س ـعــد عـبــدالــرحـمــن
الجمعه
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن سـ ـمـ ـي ــر ع ـب ــدال ـل ــه
العتيبي
عـبــدالــرحـمــن شــافــى عبدالرحمن
السبيعى
عبدالرحمن صالح حمد المرى
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
المال
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـط ــا الـ ـل ــه صــالــح
الصواغ
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـل ــي ع ـبــدالــرح ـمــن
العازمي
عبدالرحمن علي عبدالله الفهد
عبدالرحمن فالح عبدالله العازمي
عبدالرحمن الفى خلف العازمي
عبدالرحمن محمد صالح العبيدى
عبدالرحمن هايف عيد العازمي
عبدالعزيز حمدان مناحي الدماك
عبدالعزيز راشد مبارك الزيد
عبدالعزيز ساير محمد العازمي
عبدالعزيز سعود سلمان العازمي
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز س ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــان سـ ـع ــد
الحضيرى
عبدالعزيز صالح جهاد العازمي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ـه ــادى ه ــادى
العازمي
عبدالعزيز فهد نصار العازمي
عبدالعزيز مجبل مجبل العازمي
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز مـ ـطـ ـل ــق عـ ـط ــا ال ـل ــه
المطيري
عبدالعزيز هادى سالم العازمي
عبدالله ابراهيم محمد عبدالسالم
عبدالله احمد موسى الخشم
عبدالله اسماعيل عبدالله علي
عبدالله بدر مبارك العازمي
عبدالله جابر عبدالله العازمي
عبدالله جاسم محمد العازمي
عبدالله خالد بدر العتيبي
عبدالله خالد ضيف الله العتيبي
عبدالله خالد علي الجبعه
عبدالله ركاد محمد المرى
عبدالله سالم عبدالله عتيج
عبدالله سالم فالح العازمي
عبدالله سامى تركى العازمي
عبدالله سعد حماد العازمي
عبدالله سعد دواس العازمي
عبدالله سعد سالم الدوسري
عبدالله سعد ظاهر التمتام
عبدالله سعد عبدالله الميع
عبدالله سعيد مبروك عبدالله
عبدالله سلمان جعيثن الجوزانى
عبدالله صالح حمد الدماك
عبدالله طالل خليفه العميره
عبدالله طالل فالح العازمي
عبدالله عامر مناحى العازمي
عبدالله عبدالعزيز احمد الهبدان

عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ـل ــه
العازمي
عبدالله عبيد فالح معتقه
عبدالله الفى سالم العازمي
عبدالله ماطر علي العازمي
عبدالله محمد روباج العازمي
عبدالله محمد فالح العازمي ب.
م 00629
عبدالله محمد منصور العازمي
عبدالله مساعد سيف العازمي
عبدالله مشارى نايف العجمي
عبدالله مشعل محمد بورباع
عبدالله مصطفى ناجى العازمي
عبدالله مطلق عيد العازمي
عبدالله مهدى عبدالله العازمي
عبدالله نايف رجعان العازمي
عبدالله نايف سعد الحضيرى
عبدالله هزاع هايف العازمي
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن يـ ــوسـ ــف م ــرم ــس
الحضيرى
عبدالملك باسل عبدالله األحمد
عبيد رجا سعود العازمي
عبيد فهيد عبيد العازمي
ع ـب ـي ــد م ـح ـم ــد ع ـب ـي ــد ال ــرفـ ـي ــدى
العجمي
عبيد محمد عبيد العجمي
عبيد مفرح عبدالله العجمي
عثمان ضحوى محمد المطيري
عدنان خالد فرحان العنزي
عذبي حمد محمد العازمي
عذبى زياد فهيد العازمي
عذبى طالل مبارك العازمي
علي أحمد فالح العازمي
علي بدر ظاهر العازمي
علي جمال قبالن العازمي
علي جمعان محمد داهوم
علي حمد عبدالله الحجيالن
علي خالد مرزوق العازمي
علي خضير مقذل العازمي
علي عبداالمير محمد اكبر
علي مبارك قبالن العازمي
علي محمد احمد الصايغ
علي محمد مرضي العازمي
علي مصطفى صالح النجاده
علي ناجى علي العازمي
علي نايف احمد العنزي
علي هايف عيد العازمي
علي يوسف مبرك حواس
عمر احمد فالح العازمي
عمر بدر ناصر الخرجى
عمر راشد مبارك العازمي
عمر ردن حسين الدوسري
عمر سعد مهنا العازمي
عمر سلمان عواد العازمي
عمر سيف جهز المطيري
عمر عبد الله معيوف الرفاعى
عمر عبداللطيف سعد العازمي
عمر فهد حلوان العازمي
عمر محسن عمر العازمي
عمر مشعل فالح الصواغ العازمي
عمر مفلح سعود العازمي
عوض علي سعد العازمي
عوض مبارك مرزوق العجمي
عيد جمال عيد العازمي
عيد عادل حمود زامل
عيسى عيد مسلم الشالحى
عيسى منصور قنور العازمي
غازى صنيدح غازى المطيري
غازي مرزوق مجبل عويمر
غانم عادل مخلد العتيبي
غانم نور فيصل العتيبي
غشام حبيب غشام العازمي
فارس ثامر عبد الله المطيري
فارس منصور هميجان العتيبي
فالح حمد عبد الله العازمي
فالح سعد فالح العازمي
فالح سعود فالح العازمي
فالح عبد العزيز فهد الهاجري
فالح علي نوار العازمي
فالح فايز فالح العازمي
فالح مرزوق مصبح العازمي
فليح سعد فليح العازمي
فهد احمد ناصر وسام العازمي
فهد جاسى غزاى العازمي
فهد حبيب صليهم العازمي
فهد حمد محمد العازمي
فهد راشد مبارك الرميح
فهد رفاع صالح المطيري
فهد رومى الفى العازمي
فهد سالم فهد العازمي
فهد سالم فهم الهاجري
فهد صالح اعنيقز العازمي
فهد صالح عبيد العازمي
فهد طارق سكتان العازمي
فهد طالل فهد الملعبى
فهد عبدالرزاق احمد الزايد
فهد عبدالعزيز فهيد العازمي
فهد عبدالله فالح عوض
فهد عبيد رجعان العازمي
فهد علي مطلق العازمي
فهد فارس عويض العازمي
فهد فراج سند الدوسري
فهد فهاد فهد العجمي
فهد مبارك خالد الصواغ العازمي
فهد مرزوق مفرهد العازمي
فهد مشعل حمود العازمي
فهد مطلق محمد العازمي
فهد ملحم عبدالله العجمي
فهد نادر حمدان العازمي
فهد ناصر سعود العازمي
فهيد جمعان علي جريس
فهيد راشد سيف الهاجري
فهيد محمد مانع العجمي
فهيد معجب فهيد العجمي
فواز خالد فهد العازمي
فواز رباح مزيد العتيبي
فيصل جمعان سعود العازمي
فيصل حمود فالح العازمي
فيصل خالد علي جريس
فيصل سعد حمود العازمي
فيصل عايض مشعان العجمي
فيصل فهد سعد العازمي
فيصل يعقوب يوسف عبدالرحمن
فيصل يوسف محمد السند
فيصل يوسف مفلح العازمي
قتيبه خالد فليح الصواغ
الفى سعد الفى حجر
مبارك احمد مبارك العازمي ب.
م 00369
مبارك بدر عيد العازمي

مبارك جمعان سعد العازمي
مبارك حمود مناحى الدماك
مبارك سجوان مطلق السهلى
مبارك سعد دليم العازمي
مبارك سعد هادى العجمي
مبارك صالح عبيد العازمي
مبارك عايد خلف العازمي
مبارك عبد الله سعود القرضام
م ـب ــارك عـبــدالـلــه م ـب ــارك ال ـصــواغ
العازمي
مبارك فهد براك العازمي
مبارك الفى مبارك ريحان العازمي
مبارك مشعل مبارك العازمي
مبارك ملفى فالح العازمي
مبارك ناشر سعود العجمي
مبارك ناصر مبارك العازمي ب.
م 00462
مبارك نقه سالم العازمي
مبارك نواف مشوح العتيبي
مبارك هايف سعد العازمي
مجبل طالل مهدى الخياط
محمد ابراهيم علي عبدالله
محمد احمد محمد السهيجان
محمد جابر موسى الخشم
محمد جاسم علي القالف
محمد جاسم محمد حسن
محمد حربى فالح الميع
محمد حسين مناور المطيري
محمد حمود محمد رومى
محمد خالد بداح الهاجري
محمد خالد مجبل العازمي
محمد خالد محمد الـعــازمــي ب.
م 00105
محمد راشد فالح العازمي
محمد راشد مبارك العازمي
محمد راكان ثواب السبيعى
محمد سالم سعد الهاجري
محمد سعد مساعد العازمي
محمد سعود سالم العازمي ب.
م 00657
محمد سعود علي العازمي
محمد صالح هادي العازمي
محمد طارق جميل المري
م ـ ـح ـ ـمـ ــد طـ ـ ـ ـ ـ ــارق عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن
الكندري
محمد عايض محمد العجمي
محمد عبد العزيز فهيد العازمي
محمد عبدالعزيز محمد مندني
محمد عبداللطيف شاكر السبيعى
محمد عبدالله سعود العازمي
محمد علي حمد الهاجري
محمد علي حمدان العازمي
محمد علي هجاج العازمي
محمد عمر محمد العجمي
محمد عوض رجا الرشيدي
محمد عيد مبارك العازمي
محمد عيد هجاج العازمي
محمد فالح محمد الدوسري
محمد فالح محمد العازمي
محمد فالح عايد العازمي
محمد فالح محمد المرى
محمد فهد بطي العجمي
محمد فوءاد نواب البلوشى
م ـح ـم ــد كـ ـم ــال رج ـ ـعـ ــان الـ ـص ــواغ
العازمي
م ـح ـم ــد مـ ــاجـ ــد ش ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـصـ ــواغ
العازمي
محمد مانع حمد العجمي
محمد مسفر مبارك العجمي
محمد مشعل علي محمد
محمد مطلق جريان العازمي
محمد مطلق فــالــح الـعــازمــي ب.
م 00209
محمد مطلق فــالــح الـعــازمــي ب.
م 00539
محمد مفلح فالح العازمي
محمد ملفى جفينان العازمي
محمد منصور خميس العجمي
محمد منصور محمد المنصور
محمد منير محمد العتيبي
محمد مهدى براك العازمي
محمد ناصر غزاى العازمي
محمد ناصر نهار سريع
محمد وارد ثامر العجمي
محمود هشام محمود الموسوى
مذكر حزام نهار العجمي
مرزوق أسعد مرزوق العازمي
مـ ـ ــرزوق عـ ــوض مـ ـ ــرزوق الـشـتـلــي
العازمي
مرزوق محمد مرزوق العازمي ب.
م 00323
م ـ ـ ـ ــرزوق ن ــاص ــر م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـب ــدي
العازمي
مساعد احمد حزام الميع
مسفر ابراهيم مسفر العتيبي
مسفر علي خرصان العجمي
مسفر علي منير العجمي
مشاري سعد فالح العازمي
مشارى فالح مفلح العازمي
مشارى مبارك عبدالله العازمي
مشارى ناصر منير العجمي
مشاري وليد عبدالرحمن الراشد
مشعل احمد دخيل الضفيرى
مشعل بدر عيد قريعيط
مشعل حمدى ضيف الله العازمي
مشعل صالح مرزوق العازمي
مشعل مفلح صالح الرشيدي
مصطفى محمد مصطفى الريس
مفرح فهد مفرح العازمي
مهنا خالد مهنا العازمي
موسى محمد موسى الخشم
نادر فهد هادى العازمي
ن ــاص ــر بـ ــدر س ـع ــد الـ ـع ــازم ــي ب.
م 00418
ناصر براك ناصر العازمي
ناصر خالد علي السويلم
ناصر خالد فالح العازمي
ناصر خالد نصار العازمي
ن ــاص ــر راض ـ ـ ــى سـ ـع ــود ال ـغ ــري ــب
العازمي
ناصر سعد سالم العازمي
ناصر سعود ثامر العازمي
ناصر علي ناصر المرى
ناصر عيد عواض المطيري
ناصر غصاب محمد العازمي
ناصر الفى عبدالله العازمي
ناصر مبارك ناصر العجمي
ناصر مبارك هادى العازمي
ناصر محمد زايد العازمي
ناصر محمد ظاهر العازمي

ن ــاص ــر م ـس ــاع ــد ف ـه ـي ــد ال ـح ـيــص
العازمي
ناصر مسفر غالب الدوسري
ناصر مطلق بخيتان الحبيني
ناصر موسى ذياب العازمي
ناصر نافل سعد الجويسرى
ناصر نايف نزال العازمي
نايف عبدالله مسرع العجمي
نايف محمد مبارك الهاجري
نايف هايف عيد العازمي
نواف حماد ناصر العازمي
نواف حمود فالح العازمي
نواف سالم مبارك العازمي
نواف سعد حمود الخرفشي
نـ ـ ـ ـ ـ ــواف ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن م ـج ـب ــل
العصيمى
نواف فالح سعيد العازمي
هادى خالد هادى العازمي
هادي راشد هادي المحرول
هادى سعود هادى العازمي
ولـيــد عـبــدالــرحـمــن محمد البطي
بو طيبان
وليد عوض غانم الرشيدي
وليد محمد سعيد المطيري
وليد ناصر حزام العتيبي
وليد هادى فالح العجمي
يوسف أحمد خليفه العازمي
يوسف احمد ملفي العازمي
يوسف بدر فليح الصواغ
يوسف حامد شبيب العازمي
يوسف حمود مزيد العازمي
يوسف سعد ابطيحان الدويهيس
يوسف سعد فالح العازمي
يوسف سعد مبارك العازمي
يوسف ضبعان سيف العازمي
يوسف عادل محمد االنصارى
يوسف عناد حبيب الرشيدي
يوسف عيسى ابراهيم األنصاري
يوسف مبارك حمود العازمي
يوسف مطلق مبارك العازمي
يوسف نايف خالد العنزي
يوسف يعقوب يوسف الحداد

تمهيدي-الشويخ
ابراهيم انس ابراهيم مال حسين
ابراهيم عصام ابراهيم الهولى
ابراهيم محمد ابراهيم شهاب
ابراهيم محمد ابراهيم مال حسين
أحمد خالد شالح العتيبي
احمد خلف سميح السعيدى
أحمد خليفه الفى العازمي
أحمد سلمان سعد البذالى
احمد عادل هادى الديحانى
أحمد عبد العزيز علي العنزي
احمد علي احمد القدفان
احمد علي بدر حسين
أحمد عيسى بدر عبد الرحمن
أحمد فايز مقطوف ساير
احمد فالح احمد عبدالعزيز أحمد
احمد فهد عناد العنزي
احمد فيصل احمد الكندرى
أحمد مشعل حمد القصار
أحمد مشعل محمد المطيري
أحمد منصور نهار العنزي
احمد نواف عبدالله الحربي
أحمد نواف عتقه العنزي
أحمد يعقوب يوسف عبد الله
اركان احمد فرحان الخالدى
أسامه احمد صالح الخنينى
اسماعيل سالمه قائم العنزي
السيد محمد حسن ابراهيم علي
ال ـم ـع ـت ـص ــم ب ــال ـل ــه م ـح ـم ــد خــالــد
االسماعيل
أنس محمد فالح الراجحي
بدر ابراهيم ديناربر
بدر خالد خميس العباسي
بدر عبد الله سعد الرشيدي
بدر عبدالحميد جواد الصائغ
بدر مبارك طالع المطيري
بدر محمد مدلول الجنفاوى
بدر محمد ناصر العنزي
بدر مشعل بجاش الطفالن
بدر ناصر عبدالله المنصور
بدر ناصر الفى العازمي
بدر نزار حمود الحمدان
بسام جمال منصور الهاجري
بالل حمود بالل فرج
ب ـ ـن ـ ــدر مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ــال ـ ــح ي ــوس ــف
الشمري
بندر محمد مسامح المطيري
بندر هالل غلب المطيري
تركى الحميدى حجار المطيري
تركى خالد مجهول المطيري
تركى شمالن مزعل الشمري
تركى صنيدح غازى المطيري
تركى طالل حبيب الشمري
تركى عيد عبدالله الرشيدي
تركي فراج محمد الشمري
تويم مريط راشد الهاجري
ثامر عواد عايد العنزي
ثامر مطلق عبيد المطيري
جار الله متعب جار الله الجفيره
جاسم صقر سعيد شهاب أحمد
جراح احمد صالح الماجدي
جراح خالد خميس بالل
جراح عبدالسالم زكريا الرويح
جراح محمد عبيد الحسيني
جعفر حسن حبيب العيوس
جمال منور نوار العتيبي
حامد دغيم مناور العنزي
حبيب اسامه حبيب المصيليخ
حسن عقيل سلمان الزقاح
حسن قمبر عباس القالف
حسن هيف حسن الحصينان
حسن يونس حسين الخليفي
حسين بدر ناصر سرحان
حسين سليمان حسين الخشتى
حسين عبدالسالم احمد كرم
حسين علي جعفر عاشور
حسين عـلــي حسين الـعـنــزي ب.
م 00359
حسين فاضل عبدالله مزعل
حسين فهد حسين البلوشي
حسين مهدى كاظم الفضلى
حسين يوسف دغيم الرشيدي
حمد احمد حمد العازمي
حمد اياد حمد العلي
حمد سعيد شبيب الرشيدي
حمد طارق حمد الجطيلي

حمد عبدالله ثواب المطوطح
حمد عيد مفرح المياس
حمد فؤاد عيسى بوقيس
حمد مبارك مفرح العازمي
حمزه محمد سلمان العازمي
حمود أحمد حمود الرشيدي
حمود حامد حمود الهرشانى
حمود حربى حمود الضفيرى
حمود حمد حمود بن منازل
حمود حمدان مصلح الهليلي
حمود شاهر حمود المسيلم
حمود شمالن حجي المطيري
حمود عايد عبدالله الشمري
حمود محمد حمود الشمري
خالد بدر ناصر الشمري
خالد بعاج مرزوق الرشيدي
خالد حسام مزيد الحربى
خالد رحيم جاسم الخالدى
خالد سعد ناصر السبيعى
خالد شبيب فهد شبيب
خالد عادل عايد العتيبي
خالد عبدالله رحيل الرشيدي
خالد فهد مفرح الرشيدي
خالد فيصل عبدالله الحربى
خالد محمد خالد العجمي
خالد محمد فهد الديحانى
خالد مشارى سعد العنزي
خالد مطر شنيف الصلبى
خالد ناجى صاهود الصليلى
خالد ناصر قناص الخصيلى
خالد وليد خالد الرندي
خالد وليد فيصل هويشل
خليفه محمد مهنا خليفه الزيدان
داهم احمد مبارك الهرشانى
دعيج عادل يعقوب عبدالله
راشد ابراهيم سليمان الحريص
راشد حسين راشد الدوب
راشد خالد عبدالله الحاتم
راشد سعد عايض المويزرى
راشد عارف احمد العبيدان
راشد عبدالرحمن راشد العتيبي
راشد مطلق هذال المطيري
ريان خالد حمد العثمان
زيد محسن عبدالله الهاجري
سالم سعد سالم الدرعان
سالم محمد سالم زايد
سالم محمد سعيد العجمي
سالم مشعل سعد المبايع
سالم نواف عايد العنزي
سالم هاشم محمد حمد
سرهيد حمود سرهيد المطيري
سعد عبدالله بخيت العجمي
سعد عبدالله مبارك الجميعة
سعد مساعد نويران الرشيدي
سعود أحمد غازي الرشيدي
سعود بالل فرج السعد
سعود خالد عبدالله الهاجري
سعود علي سعود صنيدح
سعود فالح سعد العازمي
سعود فهد سعود الرشيدي
سعود فهد منصور المطيري

سعود مبارك عوض الهبيده
سعود مطر بصري حسيني
سعود مهيدى حمد العنزي
سلطان أنور سلطان المطيري
سلطان بدر محمد المطيري
سلطان تركى صالل المطيري
سلطان حسن رومى الحريجى
سلطان خالد فرحان البذالي
سلطان سعود حماد العتيبي
سلمان احمد ابراهيم العنزي
سلمان جاسم سلمان الفرحان
سلمان راجى ناصر المطيري
سلمان فهد مرزوق العازمي
سلمان محمد مطلق الزعبي
سلمان مطرود طويان الحسينى
سلمان مطلق هويدي المطيري
سيد حمزه علي مهدى الرضوى
سيف خليفه سيف الرشيدي
سيف راشد عبدالله الرشيدي
سيف علي سيف الهرشانى
سيف عمر سعد البطحانى
سيف ناصر فهد العجمي
شاهين سامى عبدالكريم العنزي
صالح عادل صالح السني
صالح عايد عبدالله الدلمانى
صالح عايض مطلق المطيري
صالح عبدالله صالح الحشاش
صالح عويد عوض العنزي
صالح محمد حسن العنزي
صقر سالم صقر المطيري
صقر سعيد سلطان سعيد
صقر فهد عبد الله الكندري
صقر محمد غزاي الديحاني
ضارى جمعان عبدالله البذالى
ضاري خالد علي االبراهيم
ضاري صباح عايش العنزي
ضارى علي محمد الصليلى
ضاري نواف حمود الديحاني
طالل احمد مطلق العنزي
طالل محمد ركاد العنزي
ظافر عامر مبارك العجمي
عابر عادل عابر الشمري
عامر سمير دحيم الرشيدي
عايش علي براك العازمي
عباس جاسم حسين البلوشي
عبد الرحمن احمد مبارك العازمي
عبد الرحمن حماد علي الشمري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن س ـ ـع ـ ــود ص ـحــن
الهاجري
ع ـ ـبـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن ص ـ ــال ـ ــح سـ ـع ــود
الجوهر
عبد الرحمن عادل حسن محمود
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـ ـبـ ــارك س ـل ـي ـمــان
الصانع
عـ ـ ـب ـ ــد ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام صـ ـ ـب ـ ــاح دايـ ـ ـ ــس
الضفيري
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ح ـس ـي ــن م ـض ـحــي
المطيري
عبد العزيز رميض مبارك الشمري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز سـ ـ ـع ـ ــود م ـش ـي ـلــح
الديحاني

عبد العزيز طالل سعيد المطيري
عبد العزيز عيسى ابراهيم علي
عبد العزيز محمد محسن الحربي
عبد الله جزا نهار المطيري
عبد الله حمد غريب العنزي
عبد الله سعد عبد الله العتيبي
عبد الله عامر عبد الله المطيري
عبد الله عزيز دغيم الرشيدي
عبد الله فايز فالح رغيان
عبد الله محمد غنام العازمي
عبد الله مشعان حمود العنزي
عبد الله وليد عبد الله البصري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادى مـ ـ ـب ـ ــارك م ـح ـم ــد
الهاجري
ع ـب ــد ال ـ ــوه ـ ــاب اب ــراهـ ـيـ ــم فـيـصــل
بوعركي
عبدالرحمن احـمــد مصلح الدين
الرفاعى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ش ـ ـلـ ــوان
الجميلى
عبدالرحمن حامد جاسم الشمري
عبدالرحمن حمود بطاح العازمي
عبدالرحمن سعود هزاع المطيري
عبدالرحمن طالل فالح الهاجري
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه س ـع ـيــد
السعيد
عبدالرحمن عظيب فالح الشمري
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـل ــي ع ـبــدالــرح ـمــن
بن حمد
عبدالرحمن فالح عوض الرشيدي
عبدالرحمن منصور زامل خضر
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن م ـن ـص ــور ض ـي ــدان
الشمري
عبدالرحمن ناصر صالح العتيق
عبدالعزيز اشالش فرحان العنزي
عبدالعزيز بدر كاظم ماجد
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز بـ ـ ــدر الفـ ـ ــى ال ـه ــري ــر
العازمي
عبدالعزيز خلف ندى العنزي
عبدالعزيز زبن حماد الشمري
عبدالعزيز سالم امبيح الديحانى
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
المطيري
عبدالعزيز سعود عزيز الفضلي
عبدالعزيز عباس يوسف القالف
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـه ـي ـل ــم
الظفيرى
عبدالعزيز علي حمود الهوله
عبدالعزيز عيد محمد العنزي
عبدالعزيز فيصل عايض الهاجري
عبدالعزيز مساعد خلف السعيدي
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز مـ ــوسـ ــى س ـل ـي ـم ــان
الحريص
عبدالعزيز نايف نهار العجمي
عبدالكريم عماد كريم جنديل
عـبــدالـلـطـيــف خــالــد عـبــدالــرحـمــن
الحسينان
عبداللطيف سعود مدلول العنزي
عبدالله احمد يوسف المرزوق
عبدالله باتل بندر الفضلي
عبدالله جابر بداح سعد الهاجري

عبدالله حامد عايض الرشيدي
عبدالله حسن خداداد فتح اللهى
عبدالله حمد عبدالله المطيري
عبدالله سعد عزيز الرشيدي
عبدالله سليمان ابراهيم الناصر
عبدالله سيف ظاهر العازمي
عبدالله صباح سعيد العنزي
عبدالله صالح سليمان الصهيل
عبدالله طــه سعيد محمد سعيد
الفيلكاوى
عبدالله عيد فهد الرشيدي
عبدالله فهد اديرى عسكر
عبدالله فهد حمد العجمي
عبدالله فيصل دلى العنزي
عبدالله مبارك عبدالله الصانع
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
المطيري
عبدالله محمد علي البناى
عبدالله محمد غالب الميموني
عبدالله محمد فيصل الهاجري
عبدالله ناصر عبدالله الحسن
عبدالمحسن حمد شايع الجيماز
عبدالمحسن علي حبيب غلوم
عبدالمحسن فــاح عبدالمحسن
سفر
عبدالوهاب طارق ارحمه اللحدان
عبدالوهاب محمد كريم عبدالرزاق
ع ـب ــدال ــوه ــاب نـبـيــل عـبــدالــرحـمــن
الزواوي
عثمان ثامر فالح الرشيدي
عثمان عايد رهق سعد
عثمان عايض فهد العجمي
عثمان فوزى احمد الشطى
عثمان منصور زامل خضر
عثمان ناصر سالم الشمري
عدنان محمد طعمه الشمري
عزيز نايف عزيز الرشيدي
علي احمد حسين شرف
علي حربى سعود الظفيرى
علي حسن علي الشمري
علي حسين عبدالرضا بلوشى
علي حسين علي العثمان
علي سعد نفاع الصليلى
علي ضياء علي الخرس
علي عبدالله محمد جمعه
علي غريب علي حسن علي
علي فاضل عبدالله حسين
علي فهد سعود عزام
علي فهد فالح الوطري
علي محمد عوض المطيري
علي يحيى دريس الرومي
عمر شجاع عبدالله الحربى
عمر عايض فهد العجمي
عمر محمد عبدالله العنزي
عمر محمد علي العازمي
عمر نواف الفي الديحاني
عمر وسمى مسلم الرشيدي
عيد علي عيد المطيري
عيسى احمد ظاهر العازمي
غانم محمد خالص الهاجري
فارس براك فالح الضفيري
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فارس كامل هطيل العنزي
فالح عماش وبران العازمي
فايز علي عجمى المطيري
فالح خالد فالح الجدعى
فهاد سعد علي العجمي
فهاد محسن محمد العجمي
فهد سعد عابر المطيري
فهد عايض عياد الرشيدي
فهد عبدالرحمن صالح الخالدي
فهد علوش بداح المطيري
فهد عوض سعد الحربى
فهد فارس محمد الحسيني
فهد محمد سعيد الرشيدي
فهد محمد فهد القروى
فهد مسيعيد الفي العازمي
فهد منير صقر الهرشانى
فواز جمعه سلطان الشمري
فواز حامد شارع العازمي
ف ـ ـ ـ ـ ــواز ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن م ـض ـحــى
المضحى
فواز عبدالله فهد العتيبي
فواز محمد سعيد مبارك
فواز هادى حمدان العنزي
فيصل تركى جلعود الضفيرى
فيصل جاسم منصور العازمي
فيصل شاكر فليحان العنزي
فيصل عبدالله عيسي الجساس
فيصل فرج علي المطيري
فيصل محمد مرزوق مبارك
فيصل مشعل عبد الله مزيعل
فيصل نمران فيصل الفضلى
فيصل هزاع مطلق الهدبه
ماجد ذاعر مطلق المطيري
مبارك احمد مبارك المطيري
مبارك خالد طالع المطيري
مبارك رميض مبارك الشمري
مبارك سالم مبارك الهاجري
مبارك سعد ضويحي العازمي
مبارك عبدالله مبارك العازمي ب.
م 01116
مبارك عذبى خلف العازمي
مبارك علي فهد الديحانى
متعب طالل زيد المطيري
مجبل عبدالهادى سالم العجمي
مـ ـحـ ـس ــن م ـ ـش ـ ـعـ ــان مـ ـحـ ـس ــن الـ ــا
الشمري
م ـح ـم ــد اب ــراهـ ـي ــم احـ ـم ــد حـسـيــن
الفيلكاوي
محمد ابراهيم حسين محمد
محمد أحمد جاسم القالف
محمد بطاح مطلق المطيري
محمد جفين فالح الهاجري
محمد جالل علي العنزي
محمد حامد احمد ابراهيم
محمد حمد محمد الدوسري
محمد خالد خلوى المطيري
محمد خالد عبدالعزيز بن سلطان
محمد خالد محمد االستاد
محمد خلف محمد الظفيرى
محمد سالم جياد الشمري
محمد سعد عواد العنزي
محمد سعد فهد العجمي
محمد سعود محمد المري
محمد سمير عبدالفتاح قرطم
محمد طالل محمد الهبيده
محمد عادل جاسم أشكناني
محمد عباس يوسف كمال
محمد عبد الهادى مخلد المطيري
محمد عبد مزعل العنزي
محمد عبدالله محمد بلوشي
محمد عبدالله مكى الحجيرات
محمد عقاب محمد المطيري
محمد علي عبدالرحيم شموه
محمد علي محمد العجمي
محمد عواد عايد الشمري
محمد عوض مزيد المطيري
محمد عيد مروى المطيري
محمد غزاى هابس العتيبي
محمد فالح عبدالله العنزي
محمد الفى زيد المطيري
محمد ماجد سلطان مال فرج
محمد مبارك فالح النامى
محمد مبارك محمد المويزري
محمد مراد مير الكردى
محمد مساعد رحيم العنزي
محمد مسعود حسن العجمي
م ـح ـم ــد م ـش ـع ــل م ـح ـم ــد ال ـخ ــال ــد
العنزي
محمد مضحى سعود الرشيدي
محمد نايف حمد العازمي
محمد هانى مرتضى حسين
مرزوق ابراهيم مرزوق العيسى
مرشد خالد علي الرشيدي
مرضى مرزوق سلمان العازمي
مساعد عبدالله خليفه الحملي
مساعد فارس ناصر الرشيدي
مسعود هزاع مسعود المطيري
مشاري زيد مطر المطيري
مشاري سعد سالم الدرعان
م ـ ـ ـشـ ـ ــارى عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن راشـ ـ ــد
العتيبي
مشاري عرار شعيفان الدوسري
مشعل خالد عثمان المسيليم
مشعل فيحان علي المطيري
مشعل فيصل مشعل العنزي
مشعل محمد حميد بادى
مشعل محمد عبدالله الشمري
مشعل ناصر حزام المطيري
مطر مسعد محمد المطيري
مطلق سالم مطلق الضفيرى
مطلق محمد خالد العدواني
مطير بكر مطير البذالى
معاذ صالح الدلماني العنزي
مفرح سعد مفرج سلمان
مفرح طلق عبيد الهاجري
ملوح ثانى مسفر الحريجى
منصور خالد داود السراج
مهدى حسين علي محمود
ناصر بدر ناصر العازمي
ناصر جاسم ناصر الشمري
ناصر عادل علي العطار
ناصر عواد حمود العازمي
ناصر يعقوب ناصر المعيلى
نايف سالم صالح العجمي

نايف فيصل نايف الضفيري
نجم محمد عذاب حسين عبدالله
نواف خالد عيسى المطيري
نواف عبدالسالم عليان الحربى
نواف فيصل مجحم المطيري
نواف مهيزع ماطر الخالدى
هزاع حاضر مناور الرشيدي
هزاع مشعل هزاع الظفيري
همام عبدالله راشد الرشيدي
وسام ناصر مبارك الدوسري
وليد خالد عماش العنزي
وليد خالد عنيزان الشمري
وليد عيد فهيد العازمي
يـعـقــوب اح ـمــد عـبــدالـلـطـيــف علي
حسين
يعقوب يوسف مندى خدادا
يوسف احمد خلف ابراهيم
يوسف بدر احمد الجاركي
يوسف جاسم عبد الله الغانم
يوسف حزام ماطر الرشيدي
يوسف سعد عامر الشمري
يوسف سعد عبد الله المطيري
يوسف طالل مرزوق الصواغ
يوسف عادل عباس عبدالرحمن
يوسف عبدالله عامر الشمري
يوسف عياده نشمى الحريجى
يوسف محسن غازى المطيري
يوسف محسن غذام دهيمش
يوسف محمد وسمى العازمي
يوسف نافع مناحى العنزي
يوسف يعقوب عبدالرحيم رشيد

سجالت طبية-معهد التمريض
أحمد نزال ليلى الفضلى
أريام سليمان حيا الرشيدي
اريج نواف سالم العالطى
أسامه سعود قبيالن الشمري
االء عبدالله راشد العنزي
امير جراح احمد سيد يوسف
أنفال عبد الرحمن خلف العنزي
ايمان علي ابراهيم المريخى
بدر ناصر بدر المنيع
بندر صالح سالم الجعفر
تهانى حسام الدين احمد المال
تهانى مرزوق خليفه العازمي
جميله حمود جمعه العميري
جواهر عيد عايد الشمري
جوزا حجيب نهار علي
جوزه حمدان عبدالهادى السبيعى
حسن احمد اسد علي
حـصــه فـيـصــل ابــراه ـيــم سليمان
ابراهيم
خلود فهد دينار العنزي
دانه ماجد رشيد العنزي
دعاء عبد الله رمضان العنزي
رابعه خالد جدعان الراجحى
رهف فراج عجاج الظفيرى
روند سعود عطا الله الصلبي
ريم يوسف نعمه العنزي
ساره زايد عبد الهادى السبيعى
ساره عيد عايد الشمري
ساره محمد يوسف احمد القبندى
سالم عبدالله سالم الهيفي
ساميه أحمد عبدالكريم الفرحان
س ــامـ ـي ــه ول ـ ـيـ ــد ع ـ ـبـ ــداألم ـ ـيـ ــر طــه
التميمي
سعدى خالد سعدى الشمري
سعود حسن دغيمان المطيري
سـ ـ ـم ـ ــاح ولـ ـ ـي ـ ــد ع ـ ـبـ ــداألم ـ ـيـ ــر طــه
التميمى
سندس طالب شالش صفوق
شمايل احمد عبدالكريم الفرحان
شهد بدر سليمان كنكوني
شوق خالد علي الشطي
شوق الفى عبدالله المطيري
صالح فندى عوض الرشيدي
صيته عبد الله احمد الخالدي
ضاري خالد محمد المويزري
طيف صقر عواد األزمع
طيف هادى سعد العنترى
عايض فيصل عايض الديحاني
عبد الله بدر عايش الحمد
عبد الله محمد منير مبارك منير
عبدالرحمن عبدالله زيد الحربى
عبدالرحمن فريح علي الشريكه
عبدالرحمن فهد سعد العبيدي
عبدالرحمن فيصل حمد العنزي
عبدالعزيز محمد نايف المطيري
عبدالله جمال يونس مظفر
عبدالله رضا علي الصيرفي
عبدالله مصلح مزهد العنزي
عبدالله وليد عبدالله حسين
علي خلف عيسى الشطى
عمر جاسم محمد الرشيدي
فاطمه عبدالمحسن الشمالي
فجر مشعان جبر العنزي
فرح محمد مطلق الشليمى
فهد عوض عبدالهادى المطيري
فهد وليد فهد الرشيدي
فواز سعد مجلي المطيري
فيصل شاعى غازى المطيري
فيصل نواف غازي الحربي
فيصل يوسف عايض الديحاني
محمد عوض عبدالهادى المطيري
محمد منصور حسن القطان
مراحب مطر معجب السبيعي
مريم جابر عبدالمحسن الفضل
مريم حسين علي الشاهين
مشاعل حبيب محارب الديحاني
ناصر عبد الله سعد النمشان
ناصر غزاى متعب المطيري
نايف حميدى فالح المطوطح
نوال خالد شاهر المطيري
نوره فهمى عوض دوخى
نوره فيصل راشد البوص
نوف فالح صقر العازمي
هاشم مالك سيد شهاب القالف
هنوف عدنان ابراهيم البناي
يوسف ناصر الضفيري

طباعة وتسجيل بيانات  -متوسط
ابرار سالم محسن العجمي

أرياف مشعل سعود العازمي
أسراء احمد مال سعيد
أسرار جمعان خالد الفالح
اسماء عزيز عواد السعيدي
اسماء نشمى حمد الشمري
اعتدال سرهيد تريحيب الرشيدي
أفراح مساعد صالح الديحاني
افراح نهير سمير الصليلى
افراح هادى فايح المطيري
االء علي محمد الحبابى
البندرى سعود عبدالله الظفيري
البندري سلف محمد الحريجى
البندرى صالح مبارك الرويعى
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــدرى عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـش ـن ـي ـف ــى
الماجدى
الدانه محمد غزاي المطيري
الطاف عادل عبدالرزاق الدويسان
الطاف علي محمد الشمري
العنود سعود عبدالله الشمري
العنود محمد مبارك العازمي
أماني حبيب محارب الديحاني
امانى عادل عنيبر العازمي
أمل صباح عبد الكريم العنزي
أمل عادل خلف صلبوخ
أمل عجمى متعب الحربى
امل مبارك نشمى الشمري
أمل مشعل مسمار الجدعى
امنه اسماعيل احمد الفيلكاوى
آمنه حمود مرضي النصافي
أنار جابر غريد البذالي
انتصار خلف مبارك السليماني
انتصار فيصل يوسف العمر
أنفال راشد علي الصدي
أنفال هزاع ساري العنزي
انوار انور عبدالرزاق الدويسان
انوار محمد عبدالله العجمي
ايمان احمد خالد الصليلي
ايمان عبيد الله طليحان الرشيدي
بدريه سالم جياد الشمري
بدريه صالح عبدالله البلوشى
بدريه عدنان غريش الضويحي
بشاير جابر عبدالله الشمري
بشاير حمود مطلق العنزي
بشاير خليل ريكان محمد
بشاير فالح علي العازمي
تهانى سعد رجيان العنزي
تهاني سعد عبد المحسن المري
تهانى ظافر محمد المطيري
جواهر حبيب حمود البناقى
جواهر حمود عتيج العازمي
جواهر عبدالله عبدالمجيد الهزاع
حصه عبدالله راشد العاردى
حصه محمد ابراهيم بوحيمد
حصه محمد هذال الحربى
حكيمه احرير محمد الحريجي
حنان عناد رجا الماجدى
حنان محارب راشد المطيري
حنان ملفى مطر الجميلى
حنين محمد علي العنزي
خلود مجبل نوار العازمي
خلود هادى مناور الرشيدي
خوله عبد العزيز جابر صالح
دانه سليمان منصور الشطى
دانه عبدالهادى مبارك العجمي
دانه عسيالن شبيب الخالدي
دانه عوض فارس العازمي
دانه فالح كامل العنزي
دره فاضل عايد الشمري
دعاء رجا طريخم سيحان
دالل أحمد سليمان الشمري
دالل اشرف مبارك الحمار
دالل حاكم مطلق العنزي
دالل راجح راشد البوص
دالل سعد بدر بريكان
دالل هزاع عبدالله المطيري
دالل هليل محمد العازمي
دالل يوسف عثمان المروان
ديمه فالح غانم الذايدي
دينا مبارك صنت الديحاني
ذكريات علي محمد الصليلى
رانيا عبدالله سرحان الرشيدي
رتاج خالد ثجيل الشمري
رتاج عيد علي السليماني
رحمه مسفر حمود الهاجري
رغد سعود مطلق الظفيرى
رغد عبد الله فالح المطيري
رقيه ابراهيم حسين كنكونى
رقيه اسماعيل عبدالله سراج
رهف عادل عبد الله الخالد
رهف الفى عبدالله الحربى
رهف محمد الشتلى الحريجى
رهف محمد ضحوى الظفيرى
رهف محمد مشارى غلوم
رهف ناصر راجح القحطانى
روابى مبارك عبيد البذالى
روان خالد فلجي العنزي
روان سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ع ـ ـبـ ــدا لـ ــر ح ـ ـمـ ــن
العبدالعزيز
روان سعود عطا الله الصلبى
روان عبدالرحمن شقير الظفيري
روان عبدالرزاق هندى العنزي
روان عوض خفران المطيري
روان مناور مسفر العتيبي
روان هادى فالح الرشيدي
روان هيثم فيروز مال الله
روز مطلق بريكان الماجدى
ريان انور جفين الهاجري
ريم حاكم مطلق العنزي
ريم سعد نشمي الحريجي
ريم عادل شعيب العلي
ريم علوش سعدون المطيري
ريم غازى محمد الضليعى
ريم فالح ناهض العتيبي
ريم فهد خلف المطيري
ريم فهد رفاعى المطيري
ريم وليد محمد الظفيرى
زهراء جابر محمد شير
زهراء عدنان عبدالنبى اكبر
زوداء خليف عبدالله الرشيدي
زينب علي هالل الدوخى
زينب ياسر عبدالمحسن الصالح
ساره أحمد نادر الشمري
ساره اسماعيل غلوم البلوشى
ساره ايمن مناحى العازمي

ساره بدر مطلق العتيبي
ساره سعد علي السعد
ساره سعيد احمد السماك
ساره عبيد مقبل المطيري
ساره فيحان ماجد العتيبي
ساره الفى ناصر الدماك
ساره محمد سعد السويد
ساره مرشد محمد العنزي
ساره ناصر هالل الشمري
ساميه نافع غازى الرشيدي
سعده مطلق بريكان الماجدى
س ـل ـطــانــه ص ــال ــح م ـن ـص ــور ب ــذال
الرشيدي
سلمى نافل خليفه الشمري
سلوى طارق محمد الرشيدي
سندس علي حسين العنزي
سهام قصاب عايد الموزري
شريفة مجيبل شبيلي العنزي
شريفه مشعل خالد الشهاب
شمايل حمود ظاهر الشمري
شهد احمد مسير العنزي
شهد احمد مال سعيد
شهد حميد حامد الرشيدي
شهد سالم شايع الهاجري
شهد عاشور مبارك مبروك
شهد علي حسين السالم
شهد فؤاد فيروز عبدالكريم
شهد فهد سالم العجمي
شهد محمد جاسم عجران
شوق علي عبيد العنزي
شوق فؤاد احمد حسين
شوق فهد سمير المطيري
شوق محمد حبيب الفضلى
شوق مطر حمود المطيري
شيخه جمال علي الخرس
شيخه حمد ابراهيم بوقيضى
شـ ـيـ ـخ ــه خـ ـلـ ـيـ ـف ــه ح ـ ـمـ ــد ال ـب ـط ــي
بوطيبان
شيخه راجح محمد المطيري
شيخه سامى فهد الصانع
شيخه فوءاد احمد الراشد
شيخه محمد هداد الحسينى
شيماء خالد مبارك الخرافي
شيماء سعد عبدالله عبد
شيماء علي حسن قمبر
شيماء محمد فالح الرشيدي
شيهانه مهدى محسن العنزي
صيته عبدالله ظاهر الخالدى
ضحى عبدالعزيز فيروز مال الله
ضحى نواف خالد الهاجري
طيبه أحمد هاشم العنزي
طيبه مساعد احمد الحمدان
طيف سعد فالح العازمي
طيف عامر ضحوي الظفيري
طيف عايش مطر الهليلى
طيف عتيج عطية الظفيري
عائشه سليمان داود مروان
عائشه عطا الله مخلف المطيري
ع ــائ ـش ــه م ـس ــاع ــد م ـح ـمــد ال ـس ـبــع
المحمد
عاليه بندر مشعل العنزي
عبير عبدالله مهدي البذالي
عبير عوض خفران المطيري
عبير فهد فيصل المطيري
عذارى علي عبدالله العتيبي
عفاف سليمان صبيح الحريجى
عنود تركى عشوان العنزي
عنود عايض عتيج الصليلى
عنود فيصل علي الشمري
عهود عامر مبارك الرحيلى
عهود عبدالله محمد المطيري
عهود محمد سالم العجمي
عهود مرزوق تركي العازمي
عهود مرشد هالل الصليلى
غاليه حميد فازع الرشيدي
غاليه محمد مخلف المطيري
غدير خرميط ناصر العازمي
غدير صالح عبد الحميد الصايغ
غدير غازى جابر العتيبي
غزيل عبدالله فالح المطيري
فاطمة بدر ناصر الراشد البذالي
فاطمة جمعان سالم العازمي
فاطمه احمد سعد العازمي
فاطمه الزهراء عبدالمطلب هاشم
حسين علي
فاطمه جاسم محمد العواد
فاطمه جعفر قاسم جعفر قاسم
فاطمه سويرح فايز الرشيدي
فاطمه صالح براك بذال الرشيدي
فاطمه عادل مبارك علي
فاطمه عبدالله راضي سبتي
فاطمه عبدالهادى دحل الشمري
فاطمه محمد حسن محمد
فاطمه نمر سالم الشمري
فجر طالل عبدالله العتيبي
فـ ـج ــر فـ ـ ــاح عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـش ـم ــال ــي
العازمي
فـ ـ ــرح ج ـ ـمـ ــال رج ـ ـع ـ ــان ال ـ ـصـ ــواغ
العازمي
فـ ــرح ض ــاح ــى ع ـبــدال ـم ـلــك مـحـمــد
عبدالملك
فنر عيد علي العتيبي
كوثر عبدالله غازي العلي
لؤلؤه محمد كاظم العنتري
لولوه صالح فرحان البخيت
لولوه محمد سلطان سعيد
لولوه نواف عبدالله الوزق
م ــراح ــب ف ـه ــد م ـح ـمــد ال ـس ـم ـيــران
المطيري
مرام عبدالله غازي العتيبي
مرام مطلق صالح الجروان
مريم رضا ثاني العنزي
مريم ناظم ثامر الشمري
مريم هزاع خليف القحص
مشاعل خرميط ناصر العازمي
مشاعل صالح سفاح االزمع
مشاعل علي فالح الرشيدي
مشاعل مناحى مطشر الظفيرى
مالك جاسم محمد الجعفر
مالك عبدالرحمن ذعار العتيبي
مالك نايف مرشد البرازى
مـ ـن ــار م ـح ـم ــد صـ ـح ــن ال ـخ ــري ـن ــج
الرشيدي
منال حمد حسن الرشيدي

منال طالل زيد الحافظ
منال فرحان سعد الشمري
مناير عبدالعزيز دريس فرحان
مناير عبدالكريم عجيل الضفيرى
مناير عطا الله عبدالعزيز العنزي
مناير فيحان ماجد العتيبي
مناير محمد حرفان العازمي
منى ماجد سعد الفضلى
منيره فرحان مبارك العجمي
منيره محمد برجوس العجمي
منيره محمد عويد المويزري
مها عبدالله مهدى البذالى
مها نديب نويفع الرشيدي
موضي عبدالله مرزوق الرشيدي
موضي كميخ شبيب العجمي
موضى مبارك حمود العتيبي
موضى محمد مناور المطيري
ميثه راشد سعد السالم
ناديه مطر راشد العنزي
نايفه مشارى خالد المطيري
نبيله فرج سعد السويد
نجد نايف عبدالهادى الماجدى
نجالء سالم فهد ابطين
نوال عبدالعزيز براك الخالدى
نوال نايف محمد العالطي
نور حمود هالل السليمانى
نور فيصل غازي الشمري
نور مساعد احمد الحمدان
نورة طلق مشلح الهاجري
نوره حمد علي المرى
نوره خالد سعود الهاجري
نوره سعد عبدالله شعيب
نوره سعد عنيزان الجميلى
نوره سيف خنيفر الرشيدي
نوره طارق ابراهيم علي
نوره علي بادى الرشيدي
نوره عوض فارس العازمي
نـ ـ ــوره ق ـح ـم ــوم حـ ـج ــرف ق ـح ـمــوم
الحجرف
نوره مبارك محمد المري
نوره محمد سعد المطيري
نوره مخلد مصلح الجميلي
نوره مشعل عبدالرحمن ابراهيم
نوره مضحى عوض الشمري
نوره مطلق فالح الرشيدي
نوره مناور غنيم العازمي
نوره يوسف علي الصالح
نوريه مهدى منصور العجمي
نوف عايد عتقه العنزي
نوف فواز حامد المطيري
نوف مشعل حزام الزعبي
نوفاء محمد صنت المطيري
نيرين احمد محمد الصليلى
هاجر احمد مطلق العازمي
هاجر زيد رحيل العنزي
هاجر سعد ناصر فهاد سعد
هاجر عبدالله عويد السليمانى
هاجر محمد عبد الله الهاجري
هدى زبن فتيخ العنزي
هدى عيد علي العتيبي
هديل شبيب حمود شبنان
هديل عواد مرزوق البذالى
هديل هشام خلفان كنعان
هند حنيش ناشي العصيمي
هيا بدر جاسم األرملي
هيا حمد عبدالله المرى
هيا عبدالرحمن حمود البرجس
هيله مشعل عبدالرحمن ابراهيم
وسميه كميخ راشد المطيري
وسميه كميخ شبيب العجمي
وسن بدر عويض المطيري
وعد عناب غايب الرشيدي
ياسمين عايد محمد العجمي

طباعة و أرشيف
إيالف ياسر يعقوب النامي
أحمد نواف اسماعيل ابراهيم
أريج جراح راشد العجمي
أشماس وائل ابراهيم الياقوت
بدر عدنان عبدالغنى القالف
بنه عبدالله سعود المطيري
جنه علي حسن االستاذ
حسين حسن حسين شمس الدين
حسين علي حسن محمد
حسين محمد عبدالرحمن أحمد
حمد احمد راشد العنزي
خالد سليمان ابراهيم المهيني
خالد عبدالعزيز خليف العنزي
خالد وليد خالد المطيري
خليفه محمد بدر المطيري
دالل احمد مطر العازمي
دالل سالم عبد اللطيف احمد
دالل علي عبدالرضا المويل
ديمه سليمان ابراهيم القاشم
ريحانه عـبــدالــرزاق عبدالحسين
اشكنانى
زايد محمد زايد المطيري
زينب علي محمد جاسم
ساره عبدالعزيز راشد علي
سالم حمد ناصر الهاجري
سالم محمد مخلف المطيري
سعود احمد محمد البلوشى
سعيده مطلق صياح العازمي
شيخه محمد احمد الكندرى
صالحه محمد توفيق السنيد
عائشه بدر منور العنزي
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاق خـ ــالـ ــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق
الخزعل
عبير محمد مصلح الرشيدي
عفاف بدر مزهر الشمري
عمر سالم راشد العازمي
عمر عبدالسالم احمد عبدالرحيم
عمر عواد غنيم الشمري
عمر فارس شجاع العتيبي
فاطمه الــزهــراء علي عبدالحميد
العطار
فــاطـمــه ع ـبــدالــوهــاب عـلــي محمد
احمد العلي
فاطمه محمد علي الحداد
فهد حمد فهد الهيلع
فهد فيصل رافع الديحانى
لطيفه احمد احمد الخباز
لطيفه صباح عبدالعزيز العميري

ليلى أنور عبدالعزيز المهنا
محمد رائد صالح المعييف
محمد رياض عمر العمر
محمد عبدالله راشد العجمي
محمد عبدالله مهدى البذالى
مرشد خالد مهدي الرشيدي
مسفر حسن مسفر العجمي
م ـص ـط ـفــى ع ـب ــداألم ـي ــر مـصـطـفــى
حسين
معاذ عماد حسن الحسيني
مالك أحمد مطر العازمي
مها مفلح مدغم العازمي
ميساء أحمد خلف ابراهيم
نواف علي احمد الكندري
نواف فهد صالح الشعيبي
نوره ناصر سعد الدوسري
هديل فيصل فالح العيد
ي ــوس ــف م ـ ـشـ ــارى ع ـبــدال ـم ـح ـســن
الشمري

معهد االتصاالت  -بحار
احمد عدنان عبداللطيف الخرسان
اسامه علي مطلق الرشيدي
بدر بدر كامل الضفيرى
بشار سليمان علي المفيدي
جار الله سالم علي المرى
حامد حمود حامد المطيري
حسن عبدالوهاب طعمه الهندال
حسين سمير خضر الضفيرى
حمد جاسم محمد العنزي
حمد مانع دواس العجمي
حمود عبد الله حمود المطيري
خالد حسن حسين الشمري
خلف صالح خلف خليفه
خميس عبد الله خميس بالل
راشد عادل راشد جريس
راكان جابر احمد العبيد
سعود فالح محمد العازمي
سعود مزيد صاهود المطيري
سلمان محمد عبدالله الكندرى
صالح سيف خنيفر الرشيدي
صالح محمد منصور ابولبقه
صالح يوسف جاسم عرب
عبد الله بندر عويد العنتري
عبد الله فيصل عايش العازمي
عبد الوهاب يوسف ناصر الدماك
عبدالرحمن زيد محمد المطيري
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن مـ ـحـ ـم ــد عـ ـش ــوي
العالطي
عبدالعزيز عبدالله خميس بالل
عبدالعزيز مسعود محمد علي
علي سالم ياسين العريعر
علي صالح موسى حيدر
علي مبارك هالل الشمري
عمر فالح سعد العجمي
فهد صالح احمد العجيل
فهد متعب جهز المطيري
مبارك احمد حمود المشحن
محمد بدر منصور الرشيد
محمد خالد يوسف بوغيث
محمد مصعب محمد حبيب
محمد نايف علي الكندرى
مرزوق محمد مرزوق العازمي ب.
م 00738
مشاري ناصر عبدالحميد علي
ناصر بدر ناصر البربر
ناصر حمد ناصر العجمي
نواف يوسف علي الضفيرى
يوسف خالد عبد الله الصقهان
يوسف صالح عيسى الشطي
يوسف طارق عبدالله المرزوق
يوسف منيف ضحوي المطيري
يوسف وليد يوسف محمد

معهد االتصاالت  -مرشد أرضي
أحمد عبد الله يوسف اليوسف
أحمد مبارك سميرى مبارك
بدر بندر عيد شويل
بدر خالد عبدالله العجمي
بدر محمد حامد الشمري
جاسم محمد موسى مظفر
حمود سعد حمود الشمري
خالد خلف نايف المطيري
خالد سالم حسن العنزي
راشد أحمد سيف العازمي
راكان مفيد مبارك مبارك
سالم حسين عبد الله العجمي
سعود عبد العزيز فهد المال
سعود فيصل علي الشمري
سلطان ابراهيم عوض المطيري
سلطان صالح سلطان امان
سلطان عبدالله سلمان االحمد
شاهين عبدالله احمد الرقم
شايع مساعد حمد أبو شيبه
صباح مشارى نواف الشمري
ضيغم عبدالهادى ذيب الهاجري
طالل خالد عايد المطيري
عبد العزيز محمد حمود الرشيدي
عبد الله سرور عقال الرشيدي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـطـ ـل ــق فـ ــدعـ ــوس
المطيري
عبداللطيف سعد عوض الرشيدي
عبدالله عيسى خليفه صوار
عبدالله محمد سعد الكلثم
عـ ـب ــدالـ ـه ــادي فـ ـه ــد عـ ـب ــدالـ ـه ــادي
الهاجري
عبدالهادي محمد عباس العجمي
عثمان عبدالهادى مطلق الهاجري
علي احمد صباح العازمي
علي احمد عبدالرسول الصائغ
علي حسين علي محمد
عمر مسلط عبدالله المهيلب
عمر مشبب عبيد العتيبي
فايز سلمان جلوى الديحانى
فهد عبدالله مناور الشمري
فواز يوسف سعد الرشيدي
فيصل فيحان سليم المطيري
محمد خالد جاسم ماحسين
محمد سعد عفر الضفيري
محمد مطلق مناحي هادي
محمد مهيل فنيسان السعيدى
محمد ناصر صالح السليمان

مسلم فيحان سليم المطيري
مطلق عبدالهادى مطلق الهاجري
نواف مشعل مرزوق العازمي
يوسف محسن احمد دشتي
يوسف محمد نايف العنزي

معهد التمريض-تمهيدي
ابراهيم سعيد عباس صالحي
ابراهيم عايض فهد العجمي
ابراهيم فارس علي العنترى
أحالم نايف الفى الرشيدي
أحمد سالمه سعود البذالى
أحمد طالل عوض العنزي
احمد طليحى ذياب الشمري
احمد عيد فهاد العنزي
أسماء سيف مبارك الهاجري
أسماء فهاد علي الشمري
اسماء محمد الخطيب
اسيل محمد صالح المنتفك
أفنان فهد محمد الدمخي
اقبال حسين علي عكاش
العنود دحيم صالح الشمري
امثال فاضل عبدالكريم سعيد
امل هاجد هذال العتيبي
امنيره طالل ابراهيم الماجد
انفال عبدالصمد اسماعيل علي
انوار عطا الله خلف الحربى
اوضاح جهاد فالح العازمي
ايمان عوض سعد العنزي
ايه محمد راشد الرمح
بدر مهدى ناصر العجمي
بدريه احمد جعفر بوحمد
براك ثواب الشنيفي الظفيري
براك نايف احمد العنزي
بروق محمد غالب محمد
بريج محمد ثويران الماجدى
بسام سالم فالح الرشيدي
بسام معيلى حييان العنترى
بشاير علي سعود الماجدى
بالل محمد فالح العازمي
بندر احمد رويعى كليب
بندر سالم سعيدان السليمانى
بندر سعد ابراهيم الرشيدي
بندر طالب األسود البذالي
بيبى فؤاد محمود البغلى
بيبي منصور عبيان الرشيدي
تركي سعيد مبارك العجمي
تركي عبدالله سمير الفضلي
تركى علي عبدالله العنزي
تسنيم سلطان عبدالكريم بشير
تهاني عقل عواد الظفيري
تهاني عيد سعيدان السليماني
جابر فواز بهيش العازمي
جاسم احمد عبدعلي االبراهيم
جاسم خالد ضيف الله الرشيدي
جاسم هادى عواد الزكروطى
جوارح عساف فرحان الشمري
جواهر حسن علي الظفيري
جواهر كريم عسكر حسين
حابس عفاس سطام الشمري
حامد سلطان عوض المطيري
حايف عبدالله سمير الفضلي
حسن فالح محمد مسفر
حسين فرحان بديوي الكسار
حمد حزام عبيد الظفيرى
حمد حمود دقالن العازمي
حمد سالم خلف المسباح
حمد سعود حمد العنزي
حمد فراج حمد حمود
حمد هادي مسفر العجمي
حمد ياسر حمد جاسر
حمود غازي حمود العازمي
حمود مطر حسين دغيمان
حنين سالم كريدى الظفيري
حور مهدى صالح الدرع
حوراء جعفر عبدالله الصيرفي
حوراء جالل دعير عبدالنبي
حياه سلمان سبيل العنتري
خالد بدر مشخص البذالي
خالد قبالن محمد العصيمى
خالد محسن الحميدى المطيري
خلف يوسف خلف عبد الله
خلود ابراهيم كهورى نزادبندرى
خلود مصبح متعب الظفيرى
خليل عليوى البطى
دعيج خليفه احمد الصيخان
راشد تركى راشد المجاوب
راشد عيد راشد العازمي
راشد محمد علي الشمري
رتاج عراك نورى راجح
رغد محمد دخيل العنزي
رهف ضاحى مزبان الخالدى
رهف محمد ياسين العليوى
روان مرزوق عزيز الشمري
روان وليد عبدالكريم معرفي
ريم عبدالعزيز محمد الرميح
زهراء محمد حسن محمد
زهراء ناصر كرم اله اسفنديارى
زيد خالد زيد المطيري
زين حمد حمود الروضان
زينب سعود سلمان شديد
ساره بدر احمد حسين
س ـ ـ ــاره خ ــال ــد م ـح ـم ــد اس ـمــاع ـيــل
الراشد
ساره دغيم تركى الخالدى
ساره عبداالمير شيخانى
ساره عماد يوسف بوعركى
ساره مطير جاسم الحربي
سالم عوض عبدالله الرشيدي
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـع ـ ــزي ـ ــز س ـ ـعـ ــود
المرعضى
سعد عذاب حسسين الخالدى
سعود ناشى مفلح القحطانى
سلطان دهام رجاء الشمري
سلطان محمد فالح الدوسري
سلمان حطاب رشيد الماجدي
سلمان ساير صويان الظفيرى
سلمان فهد عيد الرشيدي
سليمان عايد معتق العنزي
سليمان محسن حيدري زاده
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ه ـ ــدي ـ ـب ـ ــان سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
الرشيدي
سليمه حسن عبداللطيف المسلم

سيد علي سيد حسن سليمان زاده
سيده هديل يوسف حسينى
شجون محمد جار الله الداللي
شمسه سالم طاهر بوحمد
شهد عبدالله محمد المطيري
شهد فهد عناد العنزي
شهد نايف مشوح العتيبي
شوق علي شريده العنزي
شيرين حميد رضا رئيسى
شيماء خلف زرم المطرفي
شـيـمــاء سـلـيـمــان محمد عبدالله
السراج
صالح حسين علي العجمي
صالح حمد عبدالرحمن الصالح
صالح محمد الخطيب
صبيحه فالح سعد العازمي
صالح مبارك شخير فرج
ضاري علي حسين هزاع
طالل خالد حسين بن حسين
طالل علي حمدان البناقى
طيف بدر خلف العنزي
عائشه حمد محمد عايض
عايد مانع عايد الظفيرى
عباس سعيد صالحي
عبد العزيز نواف سعد العازمي
عبد الله سعد عبد الله العلي
عبد الله عويد ماطر القحطانى
عبد الله لزام حسو كنعان
ع ـبــدالــرح ـمــن ح ـمــد عـبــدالــرحـمــن
الصالح
عبدالرحمن سعد علوش العتيبي
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن س ـ ــام ـ ــه غـ ـص ــاب
الظفيري
عبدالرحمن صالح طواله صالح
عبدالرحمن صباح فرج عثمان
عبدالرحمن علي عاجل البصير
عبدالرحمن فالح سلمان العنزي
عـبــدالــرحـمــن مـحـمــد عـبــدالـهــادى
الهاجري
عبدالرحمن محمد هويدى علي
عـبــدالــرحـمــن مـلـفــى عـبــدالــرحـمــن
المطيري
عبدالرحمن ناصر سعود العازمي
عبدالعزيز صالح شنيف الماجدى
عبدالعزيز عادل عايض العنزي
عبدالعزيز غريب خلف الديحاني
عبدالعزيز نجيب محمد عبدالله
البقال
عبداللطيف صالح طواله صالح
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف م ـس ــاع ــد ع ـب ــد ال ـلــه
الدهيم
عبدالله احمد خزعل صغير
عبدالله خالد عوض الرشيدي
عبدالله سعد راهى رشيد
عبدالله ظاهر عشوي الشمري
عبدالله عاصي حماد العازمي
عبدالله عبيد هليل البذالي
عبدالله عدنان القطان
عبدالله علي غدير العنزي
عبدالله غنام الفى المطيري
عبدالله فالح محمد مسفر
عبدالله ماطر مشرع العتيبي
عبدالله محمد حميم العنزي
عبدالله مدلول نوقان الضفيري
عبدالله مساعد عيد الذايدى
عبدالله مفرح مطر العنزي
عبدالله نواف خلوف الجاسم
ع ـب ــدال ـم ـل ــك عـ ــدنـ ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
االبراهيم
عبدالهادي ناجح تمران الشمري
عبدلله فالح مرزوق العازمي
عذارى عبدالعزيز احمد الكندرى
عذوب جمال خشمان الضفيرى
عسكر قاسم محمد المغرى
علي حبيب غلوم الدشتي
علي سليمان عقيل الماجدي
علي طارق علي شريف
علي عناد حسين الظفيري
علي محمد طعمه الشمري
علي مطلق قضاب المطيري
عمر صلبي شليويح العتيبي
عمر عبدالسالم يعقوب الشاهين
عمر عوض حمدان الرشيدي
عمر نجر رزقان المطيري
عوض ماطر عوض الظفيرى
عياد عبدالله عياد الجنفاوى
عيسى دليم غزاى المطيري
غاليه بدر صالح الشمري
غانم ردن فالح المطيري
غال بدر مسفوه السعدى
غيوض جمال خشمان الضفيري
فارس عبد الهادى ذيب الهاجري
فاطمه الزهراء جعفر صادق رحمه
فاطمه بطيحى خاتم حداد
فاطمه فؤاد نواب البلوشي
فاطمه فهد محمد المعيلى
فاطمه محمود عبدالعزيز حندوله
فاطمه نواف خلف الشمري
فتون احمد احمد دشتى
فجر انور يوسف مرزوق
فراج محمد فراج السبيعى
فرح ناصر ذياب المطيري
فالح مفرج فالح المطيري
فهد أحمد مسلي الرشيدي
فهد بشير فهد الشمري
فهد عابد عبدالله زامل عياده
فهد عايض محمد العتيبي
فهد عواض زايد المطيري
فهد قبالن محمد العصيمى
فهد ناصر مريخان العازمي
فواز مشعل محيل نهار
فيصل خلف عوض الرشيدي
فيصل ضويحى مطلق المطيري
فيصل محمد عبدالهادي الهاجري
فيصل هادى مطلق الهاجري
الفى منيف الفى الظفيري
لطيفة عبدالعزيز محمد مشاري
لطيفه سمير جاسم العزان
لورنا محمد فهد الهاجري
لولوه خالد غريب البذالي
ماجد سلطان عوض المطيري
محمد احمد محمد الزوين
محمد بخيتان خلف الحبينى
محمد بن خليف بن نزال العنزي
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محمد حمد حربى الفضلى
محمد سعد حمدان الصليلى
محمد سعد نوار العتيبي
محمد صايد حمدان صايد
محمد عصام محمد الغوثاني
محمد عياده نشمى الحريجى
محمد قانص هويدي الماجدي
محمد يعقوب جابر الشمري
محمد يوسف داود الشمري
محمد يوسف علي المطيري
مخلف صباح فرحان الديحاني
مرزوق علي سالم همش
مروه خالد شتيوي العنزي
مروه سعيد مامون ابوسريع
مريم حمد عواض المطيري
مريم عيد محمد الظفيري
مريم ناصر سرحان الشمري
مريم نايف شايع الجيماز
مريم هادى عواد الزكروطى
مزاحم مطلق علي محمد
مشاري حسين عويش الرشيدي
مشارى عواد مرزوق البذالى
مشارى مطر رجاء الخالدى
مشاعل مهدى معتق الرشيدي
مشعل بدر خالد المطيري
معاذ حمد مسفر سيف
مناحى مشعل مناحى المطيري
منار خالد راشد الغانم
منال محروس احمد محمد
منى حجر خالد العنزي
منيره حمود عبدالمحسن حمود
منيره عبد الله عواد الشمري
مها نايف الفي الرشيدي
موسى حمود محسن العازمي
ناصر سالم عبيد الرشيدي
ناصر محمد عبدالرحمن الشريف
ناصر محمد ناصر الصانع
نايف فرج سعود فرج العازمي
نايف منيف عايد العنزي
نجاة يونس محمد احمد
نواف مجبل سحيمان سودان
نور محمد مجيد حمدان
نورا خلف راشد المطيري
نوره حنيش ناشى العصيمى
نوره خالد صالح النتيفي
نوره فاضل عبد الكريم عبد الله
نوره فيصل نورى الزايد
نوره محمد علي العرجانى
نوف فرحان نايف العنزي
هدى سعيدان سعدون الخلداء
هديل خالد فرحان سعيد فرحان
هال نايف الفي الرشيدي
هناء هادى عواد الزكروطى
هنادى محمد جاسم عجران
هيله نجم عبدالله السراج
وليد خالد ضحوي المطيري
وليد علي احمد
وليد نايف طاهر العنزي
يعقوب مبارك نورى راجح
يوسف جميل عويض العنزي
يوسف حمود محمد العازمي
يوسف فالح فالح الهاجري

الفصل الثاني
التدريب االنشائي-تمهيدي-
متوسط
ابراهيم خالد جفينان العازمى
ابراهيم فهد براك العدوانى
احمد حمود نصار العازمى
احمد سالم ريحان محسن
أحمد عبد الله مسلط الهاجرى
احمد عبدالرزاق احمد الزايد
أحمد فهد جاسم العبيد
احـ ـم ــد ف ـي ـص ــل ع ـي ـس ــى ال ـع ـي ـســى
العلى
احمد الفى سعد شريده العازمى
اس ـ ــام ـ ــه مـ ـطـ ـل ــق سـ ـكـ ـت ــان م ـل ـحــم
العازمى
بدر حمود محمد العازمى
بدر سعود مجبل العازمى
بدر مرزوق طلق الهواش العازمى
براك مبارك ناصر العازمى
براك منصور على الخالدى
بندر نواف مسلم الصواغ
بندر هالل عزاره الضفيرى
تركي جمعان راشد العازمي
تركى خالد ضيف الله العتيبى
تركى عبد الله صنت المطيرى
تركي عبدالله ربيع المطيري
تركى على عايض العازمى
تركي مبارك محمد العازمى
ثامر طالل عبيد العتيبي
جاسم صالح عبداللطيف الدعي
جراح سعد سالم العازمي
حبيب فهد منصور العازمى
حسن موسى يوسف بومريوم
حسين على فاضل عبدالله
حمد المعلى احمد السماك
حمد خالد حمد الهاجرى
حمد عيد حمد الصوابر
حمد مبارك فالح العازمي
حمد مرزوق سالم العجمى
حمود حامد راشد العازمى
حمود متعب عايض العتيبي
خالد احمد بداح العازمي
خالد حسن سالم العازمى
خالد سعد فالح العازمي
خالد ظاهر مبارك العازمي
خالد عبيد فليفل الداهوم
خالد على طويحن العازمى
خالد فهد ناصر ابو شلفه
خالد محمد على المنصور
خلف احمد خلف الحربي
ذياب نعيم ذياب زاغه
راشد سعيد صالح على عبده
راشد فهيد هادي العازمي
راشد ماطر حمد الدماك
راشد مبارك خلف الغريب
سالم حمد سالم المرى
سالم سعد بريدان العازمى
سالم سيف صالح العتيبى
سالم عادل غايب العازمى
سالم على عبد الهادى العجمى
سالم محمد حمد المري
ســالــم محمد ســالــم ال ـعــازمــى ب.
م 01038
ســالــم محمد ســالــم الـعـجـمــى ب.
م 00532

سالم منصر سالم العجمى
سعد احمد غلوم سالم
سعد حمود سعد المطيري
سعد خالد شداد العازمي
سعد خليف سعود العازمى
سعد سالم عبد الله عتيج
سعد عبدالسالم سعد العجمي
سعد عيد سعد العازمى
سعود بدر مرزوق العازمى
سعود ماضى عتوان العازمى
سعود محسن سعيد العجمي
سعود محمد سعد السهلى
سعود ناصر خالد العازمى
سلطان حمود محمد العازمي
سلطان رجا سعود العازمى
سلطان سعد شافى الدوسرى
سلطان على عباس العازمى
سلمان راشد حمود هداب
سلمان صقر مسلم العازمى
سلمان مفلح هرماس العازمي
سنان خالد عبدالرحمن السنان
سند نهيتان هادى العتيبى
سيف محمد بطى العجمى
ضارى سعد مدلول العنزي
طـ ـ ــارق ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد اس ـم ــاع ـي ــل
حسين
طالل جابر مضحى العازمى
طالل زياد منور الرشيدى
طالل فهد على عتيج
طالل محمد عسكر العجمي
طالل مرثع محمد العازمي
عادل مجبل صالح العازمى
عادل مطلق حمود العازمى
عايض مبارك عيد العازمي
عبد الرحمن بدر عتوان العازمى
عبد العزيز أرشيد مفرح الجميلي
عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ح ـب ـي ــب عـ ـب ــد ال ـل ــه
العازمى
عبد الله حسين على عرنان
عبد الله سعود سليمان العجيل
عبد الله محمد دليم مسفر
عبد الله يوسف محمد الخميلى
عبدالرحمن سعد نعير الهاجرى
عبدالرحمن سعود ذعار المطيرى
عبدالرحمن عيد مداد الحضيرى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ف ـ ــال ـ ــح عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الدوسري
عبدالرحمن فــاح حشر الشقراء
العازمى
عبدالرحمن الفى رجعان شريان
عبدالعزيز احمد فهيد العازمي
عبدالعزيز ثنيان مرزوق الضفيرى
عبدالعزيز حمد عباس الشقيفي
عبدالعزيز خالد شداد العازمي
عبدالعزيز راضى ناصر العازمى
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز عـ ـب ــدالـ ـل ــه ف ــرح ــان
العازمى
عبدالعزيز عيد عبدالله العازمي
عبدالعزيز مبرك عوض المهيميل
عبدالله أحمد حجي العازمي
عبدالله احمد سعد العدواني
عبدالله سالم مرود العازمى
عبدالله سمير عبدالله العنزى
عبدالله صالح فالح النامي
عبدالله عجيل خلف
عبدالله على حسين المتيرف
عبدالله عويد مطلق العازمى
عبدالله عيد سعد العازمى
عبدالله غانم حبيب العازمى
عبدالله فهاد نصار العازمى
عبدالله فهد صالح الفضلى
عبدالله فهد محسن الدوسرى
عبدالله فيصل عبدالله المطيرى
عبدالله الفى شبيب العازمى
عبدالله محمد مناور العازمى
عبدالله مليح سند الحربى
عبدالملك بندر محمد الرشيدي
عبدالوهاب تركى فايد الرشيدى
ع ـب ـي ــد ع ـ ـ ــادل سـ ـع ــود ال ـس ـح ـلــول
العازمى
عثمان عبيد محمد العازمى
عذبى نواف مبرك العازمى
عقاب فايز عيد العازمى
علي احمد علي العازمي
علي سعد طلق العازمي
على عيسى على الرشيدى
علي محمد حمد العازمي
علي محمد على المنصور
عمر رشيد فليح العازمى
عمر عبدالله عايض العازمي
عمر مبارك حميد العازمى
عواد سعد عواد العازمى
عيد فالح عيد العازمي
عيسى تركى حميد العازمى
عيسى مبارك عيد العازمي
فارس سعود ضويحى السبيعى
فالح انور فالح العازمى
فالح رجعان سالم العازمى
فالح منصور سالم العازمي
فايز بدر عبد الله العتيبي
فالح على محمد الهاجرى
فالح ماجد فالح العازمى
فالح ماجد فالح العميره
فهد احمد نايف العازمى
فهد حسين عبد الله الدوسرى
فهد رجا سعود العازمي
فهد سعد قبالن العازمي
فهد فالح دريميح العازمى
فهد محمد سعود العازمي
فهد محمد فهيد العازمي
فهد مشعل حمد الرشيدى
فهد ناصر مفرح السبيعي
فهيد سعود عايد العازمى
فواز منصور عبدالله جريس
فواز ناصر هندى العازمى
فيصل برجوس فهيد رثوان
فيصل عبدالله حمد الشمالن
فيصل ناصر خالد العازمي
قتيبه بدر فريح مرزوق
مبارك جابر مبارك العازمى
مبارك جمال مبارك الميع
مبارك سعيد ناصر العجمى
مبارك سيف مبارك العازمى
مبارك على عباس العازمي
مبارك محمد سالم الفعم
مـ ـب ــارك م ـن ـصــور ف ـ ــراج جـ ــار الـلــه
العجمى
مجبل عبدالله مجبل العازمي
محسن مبارك عطا الله العازمى
محمد ابراهيم كهوري بندرى

محمد جاسم متعب المطيري
محمد حمود سعد القريافى
محمد خالد محمد الـعــازمــي ب.
م 00167
محمد عواد محمد المطيري
محمد فالح سعد العازمى
محمد فيصل جابر الفضلي
محمد مبارك عيسى الحربى
محمد مبارك غايب العازمى
محمد مبارك فالح العازمى
محمد مطر خلف العتيبي
محمد يعقوب صالح الحمادي
مرزوق مبارك علوان العجمي
مساعد خالد فرحان العنزي
مسعود عبيد درمان العجمي
مسلم مطلق مسلم الحجيالن
مشاري حمود حوران المرزوق
مشارى خالد تركى العازمى
مـ ـش ــارى مـ ـب ــارك خ ــال ــد الـ ـص ــواغ
العازمى
مـ ـشـ ـع ــل احـ ـ ـم ـ ــد س ـ ــال ـ ــم الـ ـش ــري ــع
العازمى
مشعل فايز فالح العازمي
مشعل مبارك قماد عايض
مشعل مجبل صالح العازمي
مشعل محمد مهدي العجمي
مشعل ناصر عبدالله العتيبي
معيض سعيد سالم العجمى
منصور سالم عبدالله الجعيدي
العازمى
مهدى جابر عبدالعزيز مراد
مهدى خالد منصور العجمى
موسى تركى عيد العازمى
ناصر احمد شويمى مبارك
ناصر بدر حمود العازمى
ن ــاص ــر بـ ــدر س ـع ــد الـ ـع ــازم ــى ب.
م 00192
ناصر بدر عميم العازمي
ناصر جبر مشعل العنزى
ناصر حمد ناصر سعد العجمى
ناصر صالح سعود الخرجى
ناصر عايض منصور الهاجرى
ناصر عايض ناصر العجمى
ناصر عبدالله ناصر العتيبى
ناصر عيد محمد الرشيدى
ناصر فهد عالى المطيري
ناصر مزعل لمام العازمى
ناصر مهدى سالم العازمى
ناصر هادى مانع العازمى
ناصر يعقوب محمد االحمد
نافل عبدالله نافل العازمي
نايف صالح عويض العازمى
نواف بدر عوض الصانع
نواف خالد هرماس العازمي
هادى جابر هادى العجمى
هادى ناصر هادى العجمى
وليد خالد عبيد الرشيدى
وليد فايز مطلق العازمي
وليد مشارى عبدالهادى العتيبى
يحيى هادى عبد الله العازمى
يعقوب محمود خليل اليعقوب
يعقوب يوسف محمد سبتى
يوسف خالد ناصر العازمى
يوسف سعود مبارك الهيلع
يوسف طالل الفي الكريباني
يوسف عوض ثالب المطيري
يوسف فالح حمود العازمى
يوسف فهيد محمد العازمي
يوسف فيصل مطلق العازمى
يوسف محمد رفاعى العازمى

تدريب الصناعي ص.السالم-
تمهيدي
ابراهيم احمد عبدالله سالم
ابراهيم بدر حمزه الجدي
ابراهيم حمد ابراهيم العبودي
أحمد بدر صادق السبع
أحمد حمود عايش الصواغ
احمد سالم ذياب العازمى
احمد على محمد العازمى
احمد فوزى ابراهيم عبدالمطلب
أحمد محمد اعميم العازمي
احمد محمد سالم العازمى
احمد ناجى سعد الميلس
أحمد ياسين احمد الشايجى
ادغام نايف ادغام العازمى
امين صباح ظاهر العازمى
أنور صهيب عبد الوهاب الدليمى
بدر احمد غنام العازمى
بدر حمد حرفان العازمى
بدر خالد مخلد المطيرى
بدر مبارك فهد العازمى
براك محمد براك العازمى
بندر الحميدى زوير السبيعى
بندر شويمى عيد العازمى
تركى عواض عايض المطيرى
تركى مبارك تركى العازمى
ثامر سالم جعيثن العازمى
جابر مبارك عطا الله العازمى
جازع على جازع العجمى
جراح فواز جمعان العازمى
جراح مشعل عبدالرحيم الشطى
حسين كريم احمد السبع
حسين مشعل جاسم دشتي
حطاب سالم سعد العجمي
ح ـم ــد راشـ ـ ــد م ـح ـمــد ال ـح ـض ـيــري
العازمى
حمد صباح ظاهر العازمى
حمد عبدالله فهيد العجمى
حمد عبيد عبدالله العازمى
حمد على سيف الهرشانى
حمد فالح سالم ثويب
حمد فواز حمد الهبيده
حمد نايف فالح الشنيطى
حمد يوسف مضحى العنزى
حمود حماد حمود العازمى
حمود عادل حمود العازمى
حمود عبد الله حمود الزعبي
حمود فهد عبدالكريم امين
حمود مطلق منصور العدواني
خالد حضرم سعد الهاجرى
خالد سعد سالم العازمى
خالد سعد فهد العازمى
خالد عبدالله محمد الزعبى
خالد فرحان محمد الزعبى
خالد فهيد سعيد العازمى
خالد كريم شامى الهاجرى
خالد محمد ناشى العازمى
خالد مطلق سعد العازمى

خالد مناحى سعيد العازمى
داود عبدالسالم داود الفدغوش
دعيج خالد سعد العازمي
راشد حمود سعد الحجيالن
راشد حمود فالح العازمى
راشد خالد سطام العازمى
راشد شويع سعد الهاجرى
راشد عايض راشد العتيبي
راشد على راشد المرى
راشد محمد حماد العازمى
راكان عيد بداح العجمى
زوير عايض بداح السبيعى
سابر عبد المحسن حمد العجمي
ساجى محمد ساجى الدوسرى
سالم سامى عمار العميره
سالم فالح سالم ثويب
سالم فهد سالم العازمي
سالم مريس هاضل العازمى
سعد بدر مرزوق العازمى
سعد خالد سريع الهاجري
سعد خالد ظاهر العازمى
سعد سعود على العازمى
سعد على سعد العازمى
سعد فالح سعد الهاجرى
سـعــد مـحـمــد سـعــد ال ـعــازمــى ب.
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سعد محمد شريده العازمى
سعد محمود سعد العازمي
سعد مشعل بشر العازمى
سعود احمد رشيد حبيليص
سعود احمد سعود هندال
سعود تركى عليان المطيرى
سعود ثامر فهاد العازمي
سعود حامد حمد الهبيده
سعود خالد مرضى العازمى
سعود راشد مصبح العازمى
سعود سعد عايد االزمع
سعود ظافر عبدالعزيز العجمى
سعود فهد محمد العجمى
سعود فيصل عوض العازمى
سعود مبرك سيف العازمي
سعود محمد سعود العازمى
سعود ناصر سعود الهاجرى
سعود وليد فالح شريده
سعيد سالم سعد الهاجرى
سلطان بسام مطلق البطحانى
سلطان فهد الفي الرشيدي
س ـل ـمــان ح ـم ــدان س ـل ـمــان ال ــدم ــاج
العازمى
سلمان سالم طحيشل العازمى
سلمان سالم ناصر الهاجرى
سليمان تركى جلعود الضفيرى
سليمان دخيل محمد العنزي
سند خالد محمد عنزه
شافى تركى ناصر العتيبى
شافى جمعان شافى العازمى
شاهر ناصر سعيد الهاجرى
شبيب غضبان شبيب العازمى
شجاع فهد شجاع السبيعى
صالح جازى فالح العازمى
صقر محمد عبد المحسن العنزى
صالح عادل مهدى صالح
ضاري فالح فرحان العازمي
ضاري محمد الفي السهلي
ض ـي ــف الـ ـل ــه مـ ـب ــارك ض ـي ــف ال ـلــه
العتيبى
طالل الفى فالح العازمى
طالل محمد افنيطل البحا
طالل مشعل مسلط العتيبي
طلق سالم طلق العازمى
طه اسامه عبدالله جمعه
عادل محسن راشد العازمى
عايض خالد عايض العازمى
عبد الرحمن مبارك فهد العازمى
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد م ـط ـل ــق
العدواني
عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن مـ ـصـ ـب ــح م ـط ـلــق
العازمى
عبد العزيز جازى نجر العازمى
ع ـبــد ال ـعــزيــز جـمـعــه ع ـبــد الـكــريــم
الصيرفى
عبد العزيز هادى ابداح العجمى
عبد الله احمد ابراهيم الدغيشم
عبد الله احمد حمود العازمى
عبد الله حمود سيف العازمى
عبد الله راشد رجعان العازمى
عبد الله شايع عايض العجمى
عبد الله عادل جمعان الرشيدي
عبد الله على عباس خدادا
عبد الله محمد سليمان السعدي
عبد الله محمد فهد العجمي
عبد الله مشعل ناصر الرشيدى
عبد الله يوسف شافى العازمى
عبداالله عواض سيف المطيري
عبدالرحمن احمد سمير المطيرى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن بـ ـخـ ـيـ ـت ــان خ ـلــف
الحبينى
عبدالرحمن بدر مبرك حواس
عبدالرحمن حسين بهرامي
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــود م ـج ـب ــل
الصويلح
عبدالرحمن خالد سعود العازمى
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن س ـ ـعـ ــود ع ـب ــدال ـل ــه
العازمى
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـب ــدال ـس ــام ثـمـيــم
العنزى
عبدالرحمن على مبارك العازمى
عبدالرحمن فالح راشد العازمي
عبدالرحمن الفى متروك العازمى
عبدالرحمن مروى صالح العازمى
عبدالعزيز بدر رجعان عميره
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز عـ ـب ــدالـ ـس ــام ثـمـيــم
العنزى
عبدالعزيز عبدالله راشد الياتي
عبدالعزيز فالح خليفه الصواغ
عبدالعزيز فالح عبدالله الشمالي
العازمى
عبدالعزيز فهد سعود الخياط
ع ـبــدال ـعــزيــز م ـب ــارك عـبــدالــرحـمــن
العجمى
عبدالعزيز محمد جفين العازمى
عبدالعزيز محمد فرحى صنيدح
عبدالعزيز محمد مبارك الرميح
العازمى
عبدالعزيز يوسف قبالن العازمى
عبدالله بدر عايد العازمى
عبدالله حسن فهد العجمي
عبدالله خالد عيد العازمى
عبدالله سامى محمد الفيلى
عبدالله سعود على المطيرى

عبدالله عادل خلف الصميعى
عبدالله على عاصى الميع
عبدالله فالح خالد العازمى
عبدالله فهد عيد العليوي
عبدالله فيصل قويظى العازمى
عبدالله مبارك راجس العدوانى
عبدالله محمد سعيد السعيد
عبدالله محمد عبدالله الحواس
عبدالله محمد عويد العازمى
عبدالله محمد فالح العازمى ب.
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عبدالله ملفى حزام السبيعى
عبدالله هزاع عبيد العجمي
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن س ـع ـي ــد م ـن ـصــور
العجمي
عبدالمحسن نــا جــى محمد فالح
العجمى
عبدالهادى سعود نهار العصفور
الهاجرى
ع ـب ــدال ــوه ــاب خ ــال ــد عـبــدالــرحـمــن
السلوم
عثمان مشعل سعود الظفيرى
عذبى ابراهيم عبدالله ابراهيم
على حمود راشد الختالن
على خالد حبيب العازمى
على خالد على عتيج
على سعود راجح الهاجرى
على عبدالله حيدر احمد حيدر
على فهد مبارك راعى الفحماء
علي محمد علي الحجيالن
علي مطر علي العازمي
عمر حادى سبيل الرشيدى
عمر حمود سعد العازمى
عمر صالح عبدالله العازمى
عمر عيسى صالح عياده غيث
عمر فراج محمد العجمي
عمر فهيد هادى العازمى
عمر محمد ارشيد العازمى
عمر محمد عبدالله العجمى
عواد جمال عواد العازمى
عواض محمد حسن العجمى
عيد سعد عيد العازمي
عيد سعود عيد العازمي
عيد فهد عياد المطيرى
عيد ناصر عيد العازمي
عيد هايف عيد العازمى
عيسى مشعل عبدالرحمن العازمي
غازى محمد عطا الله الفريش
غانم نواف محمد العازمى
فالح حمد فالح العازمى
فالح راشد غانم الرشيدى
فالح محمد سعود السبيعى
فالح هاجد فالح العازمى
فالح عيد فالح القعابى
فالح فهد فالح العازمي
فهد بدر فالح العميره
فهد برغش سعود العجمى
ف ـهــد س ــال ــم ف ـهــد ال ـع ـج ـمــي ب .م
00398
فهد صالح خالد العازمى
فهد عيد خلف العازمي
فهد فيصل غنيم ابوعنيج
فهد مبارك حمد الدوسرى
فهد مساعد فهد العازمى
فهيد عبدالله فهيد الشغبان
فهيد مبخوت فهيد العجمى
فيصل خالد سعد فريج
فيصل خليفه جابر عبد
فيصل سالم محمد الدوسرى
فيصل سعد جريان العازمي
فيصل سعود زايد الهاجرى
فيصل مبارك فريح العازمى
فيصل محمد حمد المرى
فيصل محمد ملحق العتيبى
فيصل مشعل ناصر العازمي
مانع محمد مانع الديحاني
م ـ ـب ـ ــارك ان ـ ـ ـ ــور م ـ ـب ـ ــارك مـ ـطـ ـي ــران
العازمى
مبارك جابر مبارك راعى الفحماء
مبارك خالد شبيب العازمي
م ـ ـبـ ــارك خ ــال ــد فـ ـ ـ ــراج ال ـ ـب ـ ــواردي
العازمى
مبارك مسلم مزعل العازمى
مبارك مشعل عويد العازمى
مبارك ناصر مبارك العازمى ب.
م 00558
محمد بدر براك العازمى
محمد بدر مرزوق العازمي
محمد حزمى محمد السبيعى
محمد حماد ناصر العازمى
محمد حمد على العازمى
محمد حمدان حميد العازمى
محمد حمود سعيد المطيري
محمد حمود عايش الصواغ
محمد خالد مبارك سريع
محمد سعد صماد العجمى
محمد سعود حميد العازمي
محمد سند مفلح العازمى
محمد سيف رشدان الهاجرى
محمد طالل فالح العازمى
محمد عادل محمد العجمي
محمد عارف منوخ الشمري
محمد عبد الله ماطر العازمى
محمد عبدالله بداح الهاجرى
مـحـمــد عـبــدالـلــه مـحـمــد العجمي
ب .م 00878
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـب ـ ـيـ ــد عـ ـ ـب ـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن
الرشيدى
محمد عطا الله محمود عبدالقادر
محمد على سالم راشد
محمد على محسن المرى
محمد عواد مزعل الظفيرى
محمد فالح ردعان العازمي
محمد فهد خلف العازمي
محمد فهد محمد العجمى
محمد فيحان عايد العازمى
محمد فيصل مبارك الغريب
محمد الفى غنيم ابو عنيج
محمد مطلق محمد علي العازمي
محمد منصور ناصر العتيبى
محمد مهلى عزاره الضفيرى
محمد نواف محمد القطان
محمد هادى مطلق العازمى
مرزوق فراج مرزوق معتقه
مرزوق يوسف مرزوق العازمي
مساعد سالم مجبل الجالوي
مشاري أحمد مطلق العازمي
مشارى حمد حمدان العازمى
مشارى سعد سالم العازمى
مشارى عايد هادى العازمى

مشاري فالح عالي العازمي
مشعل حامد عوده القحطانى
مشعل ظافر حسن العجمي
مشعل عبدالسالم محمد العماوي
مفلح عيد مفلح العازمي
ملهى فهيد فهد العجمى
منصور سلطان حسن العجمى
منصور محمد فهيد العازمي
موسى محمد عواض العازمي
موسى محمد موسى الحسيني
موسى هادى عبدالله العازمى
نادر فراج مبارك العجمى
ناصر حمد سحمى الدوسري
ناصر سالم سعود الهاجرى
ناصر سعد محسن الدوسرى
ناصر عبدالعزيز حمود الرشيدى
ناصر عيد مصبح العازمي
ناصر مشعل مطلق العتيبي
ناصر هديب غشام العازمى
نايف حشر محمد العازمى
نايف عموش عميش المطيرى
نايف عوض سعود العازمى
نواف براك ضبيب العازمي
نواف شديد عيد العازمى
نواف مطلق فالح معتوق
هادى مهدى عوض العازمى
وليد خالد متعب المطيرى
يعقوب جاسم يعقوب حسن
يوسف بدر جروان العازمى
يوسف سلمان خلف العازمى
يوسف على محمد العازمى
يوسف فايز رفاعي العازمي
يوسف فهد مفرح العازمى
يوسف مساعد ادغام العازمى
يوسف ميزر معدى العازمى

تمهيدي-الشويخ
احمد بدر احمد الجاركى
أحمد بدر ناصر العسالوى
احمد جاسم محمد حسين
أحمد حمود عقيل الظفيري
احمد ساير ساحب الشمري
أحمد عايد مهنا الرشيدي
احمد مبارك عيد العازمى
أحمد محمد حسام المعتوق
احمد محمد فهد العازمى
احمد محمد مبرج العازمي
أحمد مشعل نداء المطيرى
أحمد ناصر محمد المطيري
أسامه ناصر ظاهر الظفيرى
السيد على حسن ابراهيم على
بادي محمد بادي الدوسرى
باسل فالح عايض الرشيدي
باسل محمد عبدالله عبدالله
بدر خالد على الجبعه
ب ـ ــدر ربـ ـي ــع ال ـس ـي ــد ع ـم ــر يــوســف
الربيع
بدر صالح احمد العامر
بدر عبدالرحمن سعد الخطاف
ب ـ ــدر ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ع ـب ــدال ــوه ــاب
الشمري
بدر عبدالله ضارى الشمري
بدر على احمد امونس
بدر نائف عبدالله الدريبي
بدر ناصر رشيد العراده
بدر ناصر مسفر الديحاني
بدر ناصر هنقل المطيرى
براك مزعل دغمى الرشيدى
برجس مفلح برجس البرازي
بسام جمال ناصر البسام
بندر صنيدح غازى المطيرى
بندر فيصل ناصر الجنفاوى
تركي خالد حمود الهوله
تركى محمد مرزوق المطيرى
ثامر عادل جزا الرشيدي
ثنيان مشارى مناحى العلى
جاسم محمد بالل السعد
جاسم نجيب جاسم حميد
جبر ضاوى جبر الرشيدى
حامد ابراهيم محمد المطيرى
حامد حامد محمد الديحانى
حسين حمد حسين المطيري
حسين خالد على العباسى
حسين سعود حسين الرشيدي
حسين عبدالله جواد البوشهري
حسين عـلــى حسين الـعـنــزى ب.
م 00659
حسين على حسين عاسر
حسين غنيم حسين الرشيدي
حسين فاضل صالح الطوكى
حسين مجيد مراد جاسم
حسين محمد على حسن
حسين محمد ياسين ضيدان
حمد احمد براك الهاجري
حمد بدر كامل عبدالله
حمد فيصل مطر الصالل
حمد محبوب عبدالرحمن السعيد
حمد يوسف حسن مهران
حمدان منصور محمد الخضير
حمود تركى حمود الديحانى
حمود خالد جديع العازمى
خالد حسين مانع رشيد
خالد شباط سعد الميمونى
خالد صالح محمد العمير
خالد صباح مزيد المسعود
خالد عبد الله مرجان فرج
خالد عوض خفران المطيري
خالد ماجد عبيد الدوسرى
خالد منصور محمد الخضير
خالد ناصر فهد الفهيد
خالد وليد عبدالله العبيد
خليفه احمد سالم الخليفه
داود سليمان كاظم ماجد
دعيج زياد مانع العنزى
راشد سعيد راشد الهاجرى
راشد مبارك مصبح العازمى
سالم انور محمد مرسى
سالم خالد سالم الرشيدي
سالم صباح قمر الضفيرى
سالم عبداللطيف حمدان العازمى
سالم يوسف عقيل العقيل
سعد خالد سعد المطيرى
سعد فايز سعد الجهني
سعد فالح سعد الرشيدي
سعد فيصل سعد الديحاني
سعد محمد صالح الدوسري
سعد ناجى سعد الميلس
سعود جمال محمد الشمري

سعود سالم صيوان الخالدى
سعود سعدون سعود العازمى
سعود عايض ناصر العجمي
سعود عبدالعزيز سعود العنزى
سعود عبدالعزيز سعود المطيري
سعود مبارك مصبح العازمى
سلطان بندر مضحى العنزى
سلطان جمعان عبدالله البذالى
سلطان عناد مهنا الخالدي
سلطان فريح عنيزان الشمري
سلطان فهد رتيبان العجمى
سلطان فهد عبيد العجمى
سلطان الفى سعد العازمى
سلطان محمد عبيد الشمري
سلطان محمد عليان المطيري
سلطان مشعل حزام الزعبي
سلمان ابراهيم جمك
سلمان طالل هالل الروم العجمي
سلمان عياد عبدالله العازمي
سلمان مناحى رجا المطيرى
سليمان داود سليمان الدقباس
سليمان طالل يوسف الطيب
سليمان عادل صالح الرقم
سيف غازى احمد مندى
شاهين على حسين الشمري
شمالن ابراهيم عبدالكريم العلى
شمالن عبدالله ثوينى العنزى
صالح بدر ناصر العساف
صالح جاسم فهد الدعي
صـ ــالـ ــح زوي ـ ـ ـ ــد صـ ــالـ ــح الـ ـحـ ـب ــاج
العازمى
صالح فهد مبارك الرشيدي
صقر فالح منصور العازمي
صقر محمد عبيد الشمري
صقر يوسف صقر العضيله
ضارى حامد عجالن العنزى
ضاري طالل عويض المطيري
ضارى عبدالله حمدان الشمري
ضارى عبدالله خاتم العجمى
ضاري فهد محمد القصار
ضاري قيس علي الهندال
ضاري وليد محمد الكندري
طالل خليف لزام الرشيدي
طالل غصاب خشمان فرحان
طالل مجبل محمد المويسه
عامر ثامر جريثم العازمى
عبد الرحمن حمد بطي الزعبي
عبد الرحمن خالد دغيم الديحاني
عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن راشـ ـ ــد ب ـط ـي ـحــان
العازمى
عبد الرحمن فرج على دربى
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد م ــاط ــر
الرشيدى
عبد اللطيف نبيل عبد الرحمن
الزواوى
عبد الله حسين علي بوصخر
عبد الله عيد رحيل العنزي
عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه فـ ـيـ ـص ــل ضـ ـي ــف ال ـل ــه
الرشيدي
عبد الله نايض ثانى الرشيدى
عبد الله نايف ناصر المطيرى
عبد الوهاب فيصل غازى العتيبى
عبداالله حمود عوض المهمل
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ب ـ ــدر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
بوراشد
عبدالرحمن حسن حطاب العجمى
عبدالرحمن سالم خليفه الدوخي
عبدالرحمن سعد محسن العنزى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ش ـ ـعـ ــف م ـ ـ ـ ــرزوق
الرشيدي
عـبــدالــرحـمــن ص ــاح عبداللطيف
الدعى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ــان ــع
المطيرى
ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـب ــدال ـه ــادى راش ــد
الدوسرى
عبدالرحمن على عوض العنزى
عبدالرحمن فالح ذيب الهاجرى
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــرج ض ـ ـحـ ــوى
المطوطح
عبدالرحمن نواف عايد العنزي
عـبــدالـعــزيــز ادري ــس عبداللطيف
العبداللطيف
عبدالعزيز انور عبدالعزيز المهنا
عبدالعزيز حسين بهرامي
عبدالعزيز سالم موريس
عبدالعزيز سعود مقبل العازمي
عبدالعزيز سلطان خلف المطيري
عبدالعزيز عبدالله مجدل السهلى
عبدالعزيز غريب فهد المطيري
عبدالعزيز مبارك دعسان عقيل
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـ ـح ـ ـمـ ــد ي ــاسـ ـي ــن
الفيلكاوى
عبدالعزيز مدلول وسمى الظفيرى
عـ ـب ــدالـ ـل ــه احـ ـم ــد س ـب ـت ــى سـكـيــن
الكندرى
عبدالله ثائر كامل الجنابى
عبدالله ثامر ابراهيم الرشيدى
عـبــدالـلــه جــاســم مـحـمــد العيسى
العلى
عبدالله حسن احمد السبع
عبدالله حسين جمعان الحميدي
عبدالله حمد ياسين الهاملي
عبدالله سعود سعد الرشيدى
عبدالله صقر مطر العنزى
عبدالله طالل عبدالحسين شهاب
عبدالله محمد ماجد العتيبى
عبدالله يوسف مبارك الهبيده
عبدالمحسن خالد نايف العنزي
عبدالمحسن فايز احمد الرشيدي
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرزاق
عبدالوهاب المطوع
عبدالوهاب محمد علي المصيبيح
ع ـث ـمــان صــالــح مــرضــي حـمــود
السحيب
عثمان فالح ضيدان الهاجري
عذبي ابراهيم خليل حبش
عذبى جاسم محمد الدريهم
عذبى فهد جابر سرحان
عذبي محمد رفاعي العازمي
عزام أحمد لزام الرشيدي
علي حسين علي ابو ربيع
على عبد الستار جبار خضير
على فيصل جاسم بوناشى
علي مازن علي المطيري
علي محمد جماد العياش
علي محمد حسن القالف
علي مسلم علي زويد
علي نواف جايز الديحاني
على هانى مختار تقى

ع ـ ـمـ ــر س ـ ـنـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــراده
الرشيدى
عمر على عبدالله المطيرى
عمر عيد سعد العتيبي
عمر محمد باني الباني
عمر مشعل خالد الصواغ العازمى
عمر ناصر فهد الفهيد
عيد سرور هندى العجمى
عيسى سعد مدلول العنزي
عيسى عادل عبدالعزيز الدويسان
غازي عبدالله الحميدي الديحاني
فارس جاسم راشد آل بن على
فارس مهلهل رشم الشمري
فالح ثامر فالح العنزى
فهد بطيحى بن خاتم حداد
فهد جراح فهد الخباز
فهد جمال فهد الراجحى
فهد زيد الفي البريعصي
فهد سعود فهد العازمى
فهد سند الفي المطيري
فهد طالل محمد الصليلى
فهد عادل مبارك العازمى
فهد عبد الله راشد المطيري
فهد عبد المحسن مفلح حمد
فهد عيد خلف البرازي
فهد مفلح محمد العازمى
فهد ناجى سنان ناصر
فهد ناصر فهد الفريح
فهد نواف عبيد الصواغ
فهد هادى راجح العجمى
فهيد عبدالله فهيد العجمى
فهيد محمد عبدالله العجمى
فواز سعد فراج الظفيري
فواز فهد نايف الرشيدي
فواز مانع زعال العتيبي
فواز متعب عبدالله الحربي
فيصل فهد حمدان الهبيده
فيصل مطلق مضحى الرشيدى
قاسم غالم حسين حمزاوى
مبارك حامد مبارك العازمى
مبارك حمود حمود الدويله
مبارك شعيب صالح العازمى
مبارك عبدالله مبارك العازمي ب.
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محمد يوسف محمد العبيد
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مرشد صقر مناور الرشيدي
مزيد راشد مزيد مطلق
مساعد سعود نفاع الرشيدى
مسلط ناصر فراج العتيبى
مشارى سعود صالح المطيرى
مشارى فهد محمد العجمى
مشاري فيصل عوض سالم
مشعان مبخوت فهيد العجمى
مشعل على مطلق عراده الرشيدى
مشعل محمد فهيد المطيرى
مشعل وليد محمد الكندري
مشهور طالل مشهور الجنفاوى
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قصر العدل ١٢
«التمييز» :ال يصح الحكم في المعارضات المرفوعة
على األحكام الغيابية دون إعالن المتهم
ةديرجلا

•
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• في حكم من شأنه إبطال مئات أحكام المعارضة في «الجنح» و«الجنايات»
• إصدار األحكام في غيبة المتهم حجب لحقه في الدفاع
حسين العبدالله

ال يجوز للمحاكم
الجزائية األخذ
بإعالن النيابة دون
أن تسبقه إجراءات
التحري عن عنوان
المتهم

ف ــي حـكــم قـضــائــي بـ ــارز من
ش ــأن ــه أن ي ـب ـطــل الـ ـمـ ـئ ــات مــن
األح ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـص ــادرة
من محاكم الجنايات والجنح
لخلوها مــن إ ع ــان المتهمين
في المعارضات التي يقيمون
على األحكام الجنائية الغيابية
الصادرة بحقهم ،قضت محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـج ــزائـ ـي ــة بــرئــاســة
ال ـم ـس ـت ـشــار ص ــال ــح الـمــريـشــد
بـ ــإب ـ ـطـ ــال مـ ـح ــاكـ ـم ــة م ـت ـه ـم ـيــن
اثنين في قضية سرقة باإلكراه،
وإعادتها إلى محكمة الجنايات
أول درجــة لنظر معارضتهما
وذل ـ ـ ــك ألن الـ ـمـ ـع ــارض ــة ال ـت ــي
قضت بها محكمة المعارضة
باعتبارها كأن لم تكن لم يتم
إعالن المتهمين بتلك الجلسة.
وقالت التمييز في حيثيات
حـكـمـهــا ،إن ــه «ال يـصــح الحكم
فــي الـمـعــارضــة الـمــرفــوعــة من
ال ـم ـت ـهــم ع ــن ال ـح ـك ــم ال ـغ ـيــابــي
الـ ـص ــادر ب ــإدان ـت ــه بــاعـتـبــارهــا
ً
كــأن لم تكن أو بقبولها شكال
ً
ورف ـ ـض ـ ـهـ ــا م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــا ب ـغ ـيــر
س ـمــاع ال ـم ـعــارض إال إذا كــان
ً
ً
ق ـ ــد أع ـ ـلـ ــن إعـ ـ ــانـ ـ ــا ص ـح ـي ـح ــا
بـتــاريــخ الجلسة الـتــي حــددت
لنظر الـمـعــارضــة وتخلف عن
الحضور بدون عذر مقبول.
وشددت المحكمة في حكمها
على أن إصدار الحكم في غيبة
المتهم فيه حرمانه من تقديم
الدفاع واستعمال حقه فيه وقد
حجبت تلك اإلجراءات محكمة
أول درج ــة ،بــذلــك الـقـضــاء ،عن
نظر موضوع المعارضة.

على المحاكم
التأجيل إذا وجد
عذر مقبول لم يمكن
المتهم من الحضور
أو لم يصح إعالنه
الطعن

وك ــان ــت مـحـكـمــة أول درج ــة
ً
قضت غيابيا بحبس المتهمين
ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ
وإبـعــادهـمــا عــن ال ـبــاد وعقب
تنفيذ العقوبة بعد إدانتهما
بجريمة سرقة بالقوة والكسر
ألحـ ــد األكـ ـش ــاك لـكـنـهـمــا قــدمــا
على ذلك الحكم معارضة إال أن
المحكمة قررت فيها باعتبارها
كأن لم تكن فطعنا باالستئناف
ُ
فقضي بتأييد حكم محكمة أول
درجــة فطعن على الحكم أمــام

محكمة التمييز على إجراء ات
المحاكمة التي تمت قبلها.
وقالت محكمة التمييز لدى
ن ـظــرهــا ال ـط ـعــن أن ال ـب ـيــن من
االطالع على األوراق ومحضر
جـ ـلـ ـس ــة م ـح ـك ـم ــة أول در جـ ـ ــة
أن ال ـم ـحــام ـيــة الـ ـح ــاض ــرة عــن
الطاعن قــدمــت مــذكــرة بدفاعه
أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـح ـك ـم ــة أبـ ـ ـ ــدت فـيـهــا
ع ــذره ع ــن تـخـلـفــه ع ــن حـضــور
ج ـل ـس ــة الـ ـمـ ـع ــارض ــة الـ ـص ــادر
فـيـهــا الـحـكــم الـمـسـتــأنــف ومــن
ث ــم عـ ــدم ع ـل ـمــه بـ ـص ــدوره ذلــك
الـحـكــم مـمــا ح ــال دون تقريره
ب ــاالسـ ـتـ ـيـ ـق ــاف ف ـ ــي ال ـم ـي ـع ــاد
ل ـمــا كـ ــان ذلـ ــك وك ــان ــت ال ـم ــادة
( )190م ــن ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراء ات
والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات الـ ـج ــزائـ ـي ــة قــد
ن ـصــت ع ـلــى أن ــه (ع ـل ــى رئـيــس
المحكمة التي أصــدرت الحكم
أن يأمر بتحديد جلسة لنظر

المعارضة ويعلن قلم الكتاب
من تلقاء نفسه للمحكوم عليه
وسائر الخصوم بميعاد هذه
الـجـلـســة كـمــا يـعـلــن م ــن تلقاء
نفسه عريضة المعارضة لسائر
الخصوم).

اعالن
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة أن
ال ـم ـش ــرع ق ــد ن ــص ف ــي ال ـم ــواد
( )19 ،18 ،17 ،16م ــن قــا نــون
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـم ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات
ال ـ ـجـ ــزائ ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الواجب اتباعها إلعالنه أوامر
التكليف بالحضور ومن بينها
ورقـ ـ ـ ــة ال ـت ـك ـل ـي ــف ب ــال ـح ـض ــور
لـجـلـســة الـمـحــاكـمــة  -فــأوجــب
أن يحرر اإلعالن من نسختين
يوقع عليه من رئيس المحكمة
أو المحقق ويعلن من موظفي

إجراءات اإلعالن ...معيبة
إبطال حبس
المتهمين وإعادة
القضية لنظر
ً
معارضتها مجددا
 3سنوات

بـيـنــت ا لـمـحـكـمــة أن ا لـمـقــرر أ ن ــه ال يصح
الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم
عـ ــن الـ ـحـ ـك ــم الـ ـغـ ـي ــاب ــي الـ ـ ـص ـ ــادر ب ــإدانـ ـت ــه-
ً
بــا عـتـبــار هــا كــأن لــم تـكــن أو بقبولها شكال
ً
ورفضها موضوعا بغير سماع المعارض
ً
ً
إال إذا كان قد أعلن إعالنا صحيحا بتاريخ
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـت ــي حـ ـ ــددت ل ـن ـظ ــر ال ـم ـع ــارض ــة
وتـخـلــف عــن الـحـضــور ب ــدون ع ــذر مـقـبــول-
فـ ــإذا ك ــان ال ـح ـكــم الـمـسـتــأنــف بـقـضــائــه في
ال ـم ـعــارضــة بــاع ـت ـبــارهــا ك ــأن ل ــم ت ـكــن عـلــى
الرغم من أن تخلف المعارض عن حضور

تـلــك ا لـجـلـســة يــر جــع إ ل ــى إ جـ ــراء ات معيبة-
ً
ً
ً
وهي عدم إعالنه إعالنا قانونيا صحيحا
وك ـ ــان م ــن ش ــأن ـه ــا ح ــرم ــان الـ ـمـ ـع ــارض مــن
استعمال حقه في الدفاع وقد حجبت تلك
اإلجراء ات محكمة أول درجة بذلك القضاء
نفسها عــن نـظــر مــو ضــوع ا لـمـعــار ضــة مما
يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستانف
وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر
م ـعــارضــة ال ـطــاعــن مــع تـكـلـيــف قـلــم الـكـتــاب
بالمحكمة ا لـكـلـيــة تـحــد يــد جـلـســة لنظرها
وإعالن الطاعن بها.

المحكمة أو رجــال الشرطة أو
أي موظف آخــر يمنحه رئيس
العدل هذا الحق -كما أوجب أن
يتم اإل ع ــان لشخص المكلف
بــال ـح ـضــور إذا أم ـك ــن وإذا لم
يــوجــد يسلم اإلع ــان إلــى أحد
اق ــارب ــه م ــن ال ــذك ــور الـبــالـغـيــن
ال ـق ــاط ـن ـي ــن مـ ـع ــه -وإذا ت ـعــذر
تسليم اإل عـ ــان فــي الحالتين
ل ـ ـعـ ــدم وج ـ ـ ــود أحـ ـ ــد م ـن ـه ــم أو
لـ ــرف ـ ـض ـ ـهـ ــم ال ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــم س ـل ـم ــت
الصورة في اليوم ذاته لمسؤول
م ـخ ـفــر ال ـش ــرط ــة أو م ــن ي ـقــوم
م ـقــامــه -ال ــذي يـقــع ف ــي دائــرتــه
م ــوط ــن ال ـم ـك ـلــف بــال ـح ـضــور-
على أن يرسل القائم باإلعالن
ً
إ لــى المكلف بالحضور كتابا
ً
مسجال خالل  24ساعة يخطره
أن الـ ـ ـص ـ ــورة س ـل ـم ــت لـمـخـفــر
ً
ال ـشــرطــة  -مــوض ـحــا ب ــه م ــا تم
من إجراءات وإذا لم يكن موطن
ً
ال ـم ـك ـلــف بــال ـح ـضــور مـعـلــومــا
سلمت اإلعــان للنيابة العامة
أو االدعـ ـ ـ ــاء ب ـح ـســب األحـ ـ ــوال
ورتب المشرع البطالن كجزاء
ل ـم ـخ ــال ـف ــة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اإلعـ ـ ــان
ال ـســالــف ب ـيــان ـهــا -ك ـمــا أوج ــب
المشرع على القائم باإلعالن أن
ً
يرد صورته موقعا عليه ممن
ً
تسلم اإلع ــان ومــوضـحــا بها
ما تم من إجــراء ات وما قام به
ً
وموقعا منه ويعد ذلك شهادة
منه وحجة في اإلثبات إلى أن
يثبت ما يخالفه.

اخالل
ول ـف ـت ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إل ـ ــى أن

ال ـم ـش ــرع ب ـمــا ن ــص ع ـل ـيــه في
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ( )122مـ ـ ــن قـ ــا نـ ــون
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات
الجزائية ،أوجب على المحكمة
عـنــد نـظــر الــدعــوى إذا تخلف
المتهم أو وكيله عن الحضور-
و قـبــل أن تحكم فــي غيبته أن
ً
تتاكد من أنه تم إعالنه إعالنا-
ً
ً
ق ــان ــون ــا ص ـح ـي ـحــا بــالـجـلـســة
التي حــددت لمحاكمته ،ولها
أن تؤجل الــدعــوى إلــى جلسة
أخ ــرى وتــأمــر بــإعــادة إعــانــه-
وكان الحكم المطعون فيه قد
قـضــى ب ـعــدم ق ـبــول استئناف
ً
الـ ـط ــاع ــن ش ـ ـكـ ــا ل ــرفـ ـع ــه بـعــد
الـمـيـعــاد دون أن يـعــرض لما
أثـ ـ ــاره ال ـط ــاع ــن م ــن عـ ــذر حــال
دون تـ ـق ــري ــره ب ــاالس ـت ـئ ـن ــاف
ف ــي ال ـم ـي ـعــاد ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن ــه أب ــدى ع ــذره فــي ذل ــك على
نحو ما سلف بيانه -مما كان
يوجب على الحكم بسطة والرد
عليه أما وأنه التفت عنه دون
ً
رد فإنه يكون مشوبا بالقصور
فــي التسبيب واإلخ ــال بحق
الدفاع بما يوجب تمييزه.

الحكم الغيابي
وقالت المحكمة ،إن الدعوى
بحالتها هــذه تـكــون صالحة
للفصل فيها وذ ل ــك أن البين
مـ ـ ــن األوارق ـ ـن ــه قـ ـ ــد ت ـح ــدد
ل ـن ـظــر م ـع ــارض ــة ال ـط ــاع ــن في
الحكم الغيابي الصادر ضده
ولـ ــم ي ـح ـضــر ال ـم ـت ـهــم ف ـقــررت
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـت ــأج ـي ــل لـجـلـســة
أخرى إلعالنه وبتلك الجلسة

تـبـيــن أن ــه أع ـل ــن ف ــي مــواجـهــة
النيابة العامة وقررت المحكمة
حجز الــدعــوى للحكم لجلسة
أ خ ــرى وفيها قضت باعتبار
المعارضة كــأن لم تكن ،وكان
إع ـ ــان ال ـط ــاع ــن ف ــي مــواج ـهــة
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ق ــد ت ــم دون
إث ـب ــات أن ــه ق ــد ت ــم ات ـخ ــاذ ثمة
إجراء إلعالنه لشخصه أو في
محل إقــامـتــه مــع أحــد الــذكــور
البالغين القاطنين او إعالنه
م ــع ج ـهــة ال ـشــرطــة واإلخ ـط ــار
عنه بمسجل خــال  24ساعة
ف ــي ح ــال ــة ت ـع ــذر إع ــان ــه وفــق
الـ ـح ــالـ ـتـ ـي ــن الـ ـس ــابـ ـقـ ـتـ ـي ــن أو
رفضهم االستالم ومن ثم فإن
إع ــان ــه ف ــي مــواج ـهــة الـنـيــابــة
ا لـ ـع ــا م ــة دون بـ ـ ــذل أي جـهــد
م ـف ـعــول ل ـل ـت ـحــري ع ــن مــوطــن
الطاعن وإثـبــات عــدم الطاعن
بــالـجـلـســة ال ـتــي ح ــددت لنظر
م ـ ـعـ ــارض ـ ـتـ ــه .وم ـ ـ ــن ث ـ ــم ع ـل ـمــه
ب ــال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ف ـي ـهــا ف ــإن
م ـي ـع ــاد االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ي ـبــدأ
سريانه في حقه إال من تاريخ
علمه بصدور هذا الحكم وهو
تـ ــاريـ ــخ ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ــه وكـ ــان
الطاعن قد قرر باالستئناف أي
خالل الميعاد المحدد بالمادة
( )201م ــن ق ــان ــون اإلجـ ـ ــراء ات
وال ـم ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة فــإن
استئنافه يكون قد قرر به في
الميعاد ومــن ثم تعين قبوله
ً
شكال.

رأي

«األموال العامة» وشبهة عدم الدستورية
لما كان األصل  -وهو ما قررته محكمة التمييز -بأن
ِّ
المشرع ترك للقاضي ُسلطة مطلقة في تقدير العقوبة
بــالـنـسـبــة ل ـكــل مـتـهــم ف ــي ال ـح ــدود ال ـم ـقــررة بــالـقــانــون
للجريمة وإعمال الظروف التي يراها مشددة أو مخففة
مادام ما انتهى إليه ال مخالفة فيه للقانون.
ً
َّ
تصدت
وعطفا على ما تقدم ،فإن المحكمة الدستورية
ِّ
المشرع على ُسلطة القاضي الجنائي
لمحاولة تغول
فــي الـتـفــرد بالعقوبة ،وحكمت بـعــدم دسـتــوريــة مــادة
بقانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومادة تقابلها
بقانون االتجار بالبشر بما يتعلق بحرمان القاضي
الجنائي بتطبيق نــص الـمــادة  81مــن قــانــون الـجــزاء،
أي أن عدم جواز تكبيل يد قاضي الموضوع وتسييره
بالعقوبة وسلب حقه بالتقرير باالمتناع عن النطق
بــالـعـقــاب هــو مـلـخــص حـكــم الــدسـتــوريــة الـمـنــوه عنه.
وبــاسـتـقــراء الـفـقــرة األول ــى مــن ال ـمــادة  20مــن القانون
الــرقـيــم  1993 /1ب ـشــأن حـمــايــة األمـ ــوال ال ـعــامــة ،الـتــي
تنص على أنه «ال يجوز تطبيق المـادة  81من قانون
الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في
هذا القانون إال إذا بادر الجاني برد األموال موضوع
الجريمة كاملة قبل إ قـفــال بــاب المرافعة فــي الحاالت
التي يجب فيها الرد» .يجد الكاتب أنها تحوم حولها
شـبـهــة دس ـت ــوري ــة ،ل ـيــس لـكــونـهــا ت ـخــالــف م ـبــدأ تـفــرد
العقوبة فحسب ،بل إنها تخالف حكم المادة السابعة
من الدستور ،وفيما يلي يضع الكاتب بيني يدي القارئ
الفرضية اآلتية:

ُ
ً
ل ــو اف ـتــرض ـنــا جـ ــدال أن ُمـتـهـمــا -مــوظ ـفــا ع ــام ــا -ق ــدم
للمحاكمة بتهمة إ فـشــاء األ س ــرار المنصوص عليها
بــال ـمــادة  13مــن قــانــون حـمــايــة األمـ ــوال ال ـعــامــة ،كيف
سيتسنى له طلب الرأفة المنصوص عليها بالمادة 81
من قانون الجزاء والجريمة ليست من جرائم األموال،
حتى يستفيد من تحقق موجبات المادة  ،20بمعنى أن
ِّ
المشرع جنح إلى تعليق صالحيات المحكمة لتحقق
مــوج ـبــات الـ ـم ــادة  81م ــن ق ــان ــون الـ ـج ــزاء ع ـلــى ش ــرط،
وهــو بمبادرة الجاني بــرد األمــوال موضوع الجريمة
كاملة قبل إقفال باب المرافعة ،وأن هذا الشرط يحمل
فــي طـيــاتــه مـمــايــزة فــي الـمــراكــز الـقــانــونـيــة للمتهمين
المقدمين للمحاكمة فــي ا لـجــرا ئــم المنصوص عليها
بقانون حماية األ مــوال العامة باالستيالء على المال
ا لـعــام ،على سبيل المثال ،ويواجهون عقوبة جناية،
ويكون لهم الحق باالستفادة من المادة  81من قانون
الجزاء إذا بادروا برد األمــوال ،فيما بالعكس حال َمن
يواجه عقوبة جنحة ،وهي أقل جسامة كجنحة إفشاء
األسرار ،ألن المادة  13تتحدث عن فعل إفشاء سر وليس
استيالء على مــال ،لذلك ليست هناك أ مــوال يستولي
عليها ا لـجــا نــي حـتــى ينطبق عليه شــرط رد األ م ــوال،
وبالتالي ال يتحقق بها الشرط الذي قرره النص ،وهو
«بمبادرة الجاني بــرد األم ــوال» ،وبالتالي ال يمكن أن
ينطبق عليه الشرط المنصوص في المادة  1/20المشار
إليها ،األمر الذي يحمل في ثناياه أن الفقرة األولى من
نص المادة  20من قانون حماية األموال العامة تخالف

ً
أيضا حكم المادة  7من الدستور ،التي تنص على أن
«مبدأ العدل ومبدأ المساواة دعامات المجتمع».
صفوة القول ،إن المادة  1/20من قانون حماية األموال
ال ـعــامــة ،ع ــاوة عـلــى أن ـهــا تـحـمــل فــي طـيــاتـهــا حــرمــان
القاضي من تقدير العقوبة التي تناسبهاُ ،
فيعد بذلك
ً
ً
إخــاال بنظام التقاضي ،وإه ــدارا لضوابط المحاكمة
المنصفة للمتهم فــي مـجــال فــرض ا لـعـقــو بــة ،وتدخال
مـحـظــورا مــن ُّ
السلطة التشريعية فــي ش ــؤون القضاء
واستقالله – كما وصفته المحكمة الدستورية بالطعن
رقم  2018 /1دستوري الصادر في تاريخ ،2018 /10 /24
إال أن من شأن تلك الفقرة حرمان المتهم الذي يرتكب
جريمة إفشاء أسرار وفق المادة  13من قانون حماية
األموال العامة المشار إليها من تطبيق قواعد الرأفة،
ً
سيما أنها تحمل في طياتها تمييزا بين المتهمين
بجرائم مغايرة؛ فمنهم من يستفيد من أدوات الرأفة
ف ــي ع ــدم ال ـن ـطــق بــال ـع ـقــاب ب ـعــد رد األمـ ـ ــوال ،وآخـ ــرون
مقدمون للمحاكمة بجريمة إفشاء أ ســرار محرومون
منها ،كونهم لم يقوموا باالستيالء على أ مــوال عامة
بالمخالفة للمواد 7 :و 34و 50و 163و 173من الدستور.
لــذ لــك ،على ا لـمـشـ ِّـر ع معالجة الخلل ا ل ــوارد بالمادة
 1/20مــن قــانــون حماية األم ــوال الـعــامــة ،والعمل على
تـصـحـيــح م ـســار ت ـلــك ال ـف ـقــرة ب ـمــا يـتـمــاشــى م ــع م ــواد
الدستور.

المحامي أحمد المطوع

local@aljarida●com

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

الحسابات المسيئة
ال الوهمية!
ال يمكن فهم سعي الحكومة إلى
إص ــدار قــانــون لمواجهة الحسابات
الوهمية ،ولــو بمرسوم ض ــرورة ،إال
عزمها بكل الوسائل التي تملكها على
القضاء على تلك الحسابات الوهمية.
وقبل النظر إلى اوجه المعالجة
الحكومية لتلك القضية يتعين النظر
الى ان فكرة ضبط شبكات التواصل
االجتماعي على االنـتــرنــت هــي من
المسائل المعقدة على الحكومات
ك ـك ــل ،بــوص ـف ـهــا وس ــائ ــل م ـت ـطــورة
ومـتـجــددة فــي تطبيقها ،وتحرص
كـبــرى الـشــركــات المتخصصة على
إح ـ ــداث ال ـجــديــد مـنـهــا ،وه ــو األم ــر
الذي يجعل من فكرة الضبط التقني
فكرة متالزمة بتطور تلك الوسائل،
خصوصا ان تلك الشركات تحرص
على استمرار فكرة بقاء العالم كقرية
صغيرة.
والمسألة التي يتعين االلتفات
إلـ ـيـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ه ـ ــي أن تـشـخـيــص
المشاكل يعد أهم الطرق لبدء العالج،
ً
وهو ما يتعين الوقوف عليه أوال قبل
إطالق الحلول التي نعتقد بسالمتها،
وم ــن ثــم فــإنــه مــن ال ـض ــروري النظر
إلــى جملة مــن المسائل ،أولـهــا أننا
نعيش في عالم افتراضي ال نملكه
وليست لنا سلطة القرار عليه ،ونحن
مجموعة من المشتركين في البرامج
الـمــوجــودة بــذلــك الـعــالــم ال ــذي أتــاح
لنا الـتــواصــل ،وعــرض المحتويات
النصية والصوتية والصور.
األمر الثاني هو أن تلك الوسائل
وض ـع ــت ج ـم ـلــة م ــن الـ ـق ــواع ــد الـتــي
اعتمدتها اللتزام جميع المشتركين
بتلك البرامج ،وفي حالة ثبوت انتهاك
اي مشترك ألي من تلك القواعد يجوز
ل ـهــا ان تـتـخــذ بـحـقــه مـجـمــوعــة من
االجـ ــراءات ،منها الــوقــف المؤقت او
الحجب النهائي.
بينما األم ــر الـثــالــث فــي أن ذلــك
الـ ـع ــال ــم االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي والـ ـش ــرك ــات
القائمة على العمل من خالله تسمح
للمشتركين بعدم التعريف بهويتهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أس ـم ــاء
مستعارة او غير حقيقية للتعبير
عــن آرائـهــم ،وطــرح المواضيع التي
يعتقدون فيها ،شريطة أال يتجاوزوا
الخطوط التي وضعتها كقواعد عامة
تطبق على كل الحسابات.
ومــا تعانيه الحكومة أو السادة
ال ــوزراء المسؤولون في الــدولــة مما
تبثه تـلــك الـحـســابــات الــوهـمـيــة من
مـعـلــومــات يـعـتــري بـعـضـهــا الـكــذب
والتضليل ونشر االشــاعــات هــو ما
تعانيه الـعــديــد مــن الـحـكــومــات من
استغالل اصحاب الحسابات الوهمية
للسياسة الـتــي تعتمدها الشركات
المالكة لبرامج التواصل االجتماعي،
ومنها تويتر وسناب شات وفيسبوك
وغيرها من البرامج.
ك ـمــا أن م ــا ي ـط ــرح م ــن إس ـ ــاءات
وإشــاعــات ال يقتصر ص ــدوره على
ال ـح ـس ــاب ــات ال ــوه ـم ـي ــة ،ب ــل يـشـمــل
أصحاب حسابات معروفة ،وأصحاب
ب ـع ـض ـهــا م ـق ـي ـم ــون خـ ـ ــارج ال ـب ــاد
ولــم تنفع معهم األحـكــام الجنائية
الـغـيــابـيــة ال ـص ــادرة بـحـقـهــم ،بــل إن
صدورها بحقهم رفعت من عزيمتهم
إلص ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن االس ـ ـ ـ ـ ــاءات
واالش ــاع ــات ،ومــن ثــم فــإن المشكلة
ال تـكـمــن ف ــي ال ـح ـســابــات الــوهـمـيــة
ف ـق ــط ،ب ــل ف ــي ع ــدم قـ ــدرة الـحـكــومــة
الـفـعـلـيــة عـلــى ضـبــط اص ـح ــاب تلك
الحسابات وإيداعهم السجن تنفيذا
لألحكام القضائية المتوقع صدورها
بـحـقـهــم ،ول ــذل ــك ف ــإن الـتــركـيــز على
الحسابات الوهمية وحدها ال يجدي
نـفـعــا ،وإن ـمــا يتعين الـتــركـيــز على
فكرة إمكانية المساء لة القانونية
ألصحاب الحسابات المسيئة بشكل
عام ،وذلك كله تحت إشراف القضاء
ال الحكومة وحدها.
وتحقيق تلك المساءلة القانونية
الحسابات المسيئة يتعين
ألصحاب ً
التفكير جــديــا فــي مسألتين ،وهما
م ــن اخ ـت ـصــاص هـيـئــة االتـ ـص ــاالت،
وتتمثالن في دراسة الهيئة للقواعد
التي تضعها شركات برامج التواصل
كـتــويـتــر وس ـنــاب ش ــات واالجـتـمــاع
ب ـه ـمــا ،وع ـ ــرض الـ ـح ــاالت المسيئة
المستخدمة من اصحاب الحسابات
الــوهـمـيــة وال ـم ـعــروفــة ،م ــع االشـ ــارة
الـ ــى أن ف ـك ــرة ال ـت ـع ــاون ع ـلــى وضــع
قواعد جديدة لتلك الشبكات مرتبطة
بفكرة المحاكمة العادلة التي يقررها
الدستور وقانوني االجراءات وهيئة
االتصاالت.
أما الفكرة الثانية فهي قيام الهيئة
بتشكيل فــريــق بــالـتـعــاون مــع إدارة
المباحث االلكترونية بوزارة الداخلية،
للنظر في وسائل مكافحة الجرائم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ب ـص ــوره ــا ال ـم ـت ـعــددة
والنظر إلى تجارب الدول التي تملك
األجهزة اإللكترونية والتقنية التي
تسمح بتعقب اصـحــاب الحسابات
وحجبها بإشراف النيابة العامة بعد
تقديم شكوى ضد اصحاب الحسابات
المسيئة.
وحـ ـج ــب ال ـح ـس ــاب ــات الـمـسـيـئــة
وتوفير األجهزة التي تسمح بتعقبها
مسائل تجد نصوصها فــي أحكام
الـمــادتـيــن  47و 53مــن قــانــون هيئة
االتصاالت رقم  ،2014/37وتعديالته،
وهـ ـ ــي ك ـف ـي ـلــة ب ـم ـس ــاء ل ــة أص ـح ــاب
الحسابات الوهمية ،وضبطها دون
حاجة الى تشريعات جديدة ال فائدة
منها ،وقــد تسمح بــزيــادة الفوضى
التشريعية التي تعيشها القضايا
وجود
االلكترونية في المحاكم بسبب ً
اربعة تشريعات الكترونية ،فضال عن
قانون الجزاء.

ةديرجلا

•
العدد  / 4215الثالثاء  10سبتمبر 2019م  11 /المحرم 1441هـ

opinion@aljarida●com

الحكومة تطلب اقتراحات؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

بكل صدق وإخالص أقول لكم إنكم ال تحتاجون اقتراحات
المواطنين ،إنما تحتاجون أن تعملوا بضمير ووطنية فقط،
وحينها ستظهر إنجازاتكم في وضح النهار ،وستهل عليكم
االقتراحات كالمطر ،هذا من أجلكم ومن أجل الناس ومن أجل
الكويت إن كنتم صادقين.
أعلنت الحكومة الشهر الماضي استعدادها لتلقي اقتراحات
المواطنين في الشؤون العامة ،كما نشر في الصحافة المحلية،
ً
وصــرح الناطق الرسمي (القليل الـكــام) مــؤكــدا هــذا التوجه،
ً
ومعلنا جدية رسمية في التفاعل مع ما يقدم للحكومة بهذا
الخصوص ،وأنا أرغب بشدة في المشاركة بذلك ،ولكن لألسف
ال أعلم أين يمكن تقديم هذه االقتراحات ،وفي أي جهة ،ومتى
يمكن للمواطنين الذهاب هناك ،وما هي أرقام هواتف جهة تلقي
ً
االقتراحات ،كما ال أعلم أيضا ما هي طريقة تقديم االقتراحات إن
كانت مكتوبة ومطبوعة أم يمكن االتصال بالهاتف والسوالف
ً
مع الوكيل المساعد الــذي سيتم تعيينه رئيسا لمركز تلقي
االق ـت ــراح ــات ،أو رب ـمــا يمكننا فـعــل ذل ــك بــالــرســائــل النصية
واإليميل والواتساب أو حتى بالفاكس أو بالرسائل الخاصة في
"تويتر" و"إنستغرام" ،وهل يمكن ألصحاب الحسابات الوهمية
أو المستعارة تقديم االقتراحات أم أنهم مواطنون نص كم ال
تقبل اقتراحاتهم إال بإحضار شاهدي عدل والبطاقة المدنية؟
ً
ً
ً
باختصار وحسب متابعتي لم أجد توضيحا شافيا وكافيا
عــن ه ــذه الـفـكــرة األلـمـعـيــة والـغــامـضــة حـتــى اآلن ،وال ـتــي أرى
ً
ً
مستقبلها أمامي واضحا شفافا بال رتوش ،حيث لن تتجاوز
صندوق اقتراحات خشبيا معلقا في ممر فاخر بجوار مكتب
األمن والسالمة ،ويعهد بمفتاحه ألحد الموظفين.
ً
ه ــل ف ـعــا ال ـح ـكــومــة تـبـحــث ع ــن اق ـت ــراح ــات لـتـنـفـيــذهــا؟ أال
يوجد مجلس أعلى للتخطيط لديه في األدراج عشرات األفكار
والبرامج المجمدة من قبل الغزو؟ أال يوجد في مجلس األمة
ً
ً
جدوال عظيما لمئات االقتراحات النيابية المعطلة؟ ألم تنظم
الوزارات والهيئات الحكومية (هلليلة) من المؤتمرات والندوات
وال ــدراس ــات عــن تـطــويــر الـعـمــل وخـطــط المستقبل واالرت ـقــاء
بــاألن ـظ ـمــة ،ث ــم تـ ــوزع ال ـص ــور لـلـصـحــف وك ــون ــا وال ـت ـل ـفــزيــون،
وتأخذ الشركات المنظمة فلوس التنظيم ،ويصطف القياديون
والموظفون السـتــام مكافآت هــذه المؤتمرات وال ـنــدوات ،ثم
تجمع كل أوراقها وتباع في سوق الجمعة بجوار سوق الخيام؟
أال تقرأ الحكومة عشرات المقاالت في الصحف اليومية الحافلة
باالقتراحات والمالحظات واألفكار الخالقة؟ أال تتابع الحكومة
ً
ما يتداوله المواطنون يوميا في وسائل التواصل االجتماعي
عن كل مرافق الدولة وأعمالها ونقدهم المؤلم عن معاناتهم
اليومية؟
هل تذكرون مؤتمر (الكويت تسمع) فأين ذهبت توصيات
المؤتمر؟ وأين ذهب المؤتمرون؟ وهل تذكرون مؤتمر "تمكين
الكفاءات"؟ فأين ذهبت الكفاءات؟ وأين ذهب المتسلقون؟ وهل
تــذكــرون استبيان األفـنـيــوز -الكيوت -فأين ذهــب االستبيان؟
وأين ذهب المطبلون؟
بكل صدق وإخالص أقول لكم إنكم ال تحتاجون اقتراحات
المواطنين ،إنما تحتاجون أن تعملوا بضمير ووطنية فقط،
وحينها ستظهر إنجازاتكم في وضح النهار ،وستهل عليكم
االقتراحات كالمطر ،هذا من أجلكم ومن أجل الناس ومن أجل
الكويت إن كنتم صادقين.
والله الموفق.

تطور العالقة بين
الكويت والعراق
أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com

عدم نسيان ًالغزو العراقي لدولة الكويت ال يعني عدم التسامح
والمضي قدما نحو تحسين العالقة بين البلدين ،فالجغرافيا لن
تتغير ،لكن المتغير يكمن في إدراك الشعوب أخطاء الماضي
وعدم تكرارها ،فالكويت ومنذ نشأتها دخلت في معارك كثيرة
كانت محصلتها المزيد من اللحمة الوطنية.
في الفترة التي تلت سقوط الطاغية صدام شهدت العالقات
ً
ً
الكويتية العراقية تـطــورا ملحوظا على جميع المستويات
السياسية واالقتصادية والشعبية بفضل السياسة التي أرسى
ركائزها حكيم الكويت وقائد اإلنسانية سمو األمير الشيخ
صباح األحمد الصباح ،القائمة على أسس االحترام للعالقات
وحسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين.
هــذه الـعــاقــة تجلت بأبهى صــورهــا عند استقبال سموه
في زيارته األخيرة لجمهورية العراق على المستوى الرسمي
والشعبي مــن رســائــل حــب وعــرفــان لشخص سـمــوه الـتــي تم
رصدها من خالل اإلعالم الرسمي ووسائل التواصل االجتماعي
على صفحات "فيسبوك" و"تويتر".
تابعت خالل األيام ردود األفعال حول ما أثير عن موضوع
لجوء دولة العراق برسالة لمجلس األمن يشكو الكويت باتباع
سياسة فرض األمر الواقع ،من خالل إحداث تغييرات جغرافية
فــي الـحــدود البحرية ،حيث وفــق اإلعــامــي حسين جمال في
مقابلته على قـنــاة ال ـحــدث ،وكــذلــك الـكــاتــب الصحافي خالد
الطراح في مقالة له تحت عنوان "االحتجاج العراقي بين االدعاء
والحقيقة!" في الرد عليها.
رسائل االمتنان لحكومة الكويت وشعبها من قبل حكومة
الـعــراق وشعبه متعددة وكثيرة ،وقــد عبر عنها في أكثر من
مناسبة ،فالكويت مدت يدها للشعب العراقي منذ اللحظات
األولى لسقوط الطاغية ،حيث فتحت حدوها البحرية والبرية
نحو إعادة إعمار العراق وساهمت في دعمه لمواجهة اإلرهاب.
العراق مازال يمر في مرحلة التعافي بعد الحرب الطائفية
التي فرضت عليه ،ناهيك عن مخلفات فلول حزب البعث التي
خسرت كل معاركها ،لذلك لم أستغرب من وجود أمثال النائبة
السابقة عالية نصيف ،الباحثة عن الشهرة أو إيجاد موقع قدم
لها في االنتخابات القادمة ،ولــن تكون هــذه النائبة األخيرة
التي ترقص على آالم الشعب العراقي ،لكن مادام هناك عقالء
ستختفى هذه األصوات إلى األبد.
مصالح الـشـعــوب تـقــوم على تـبــادل المنفعة االقتصادية
كمدخل آمــن لالستقرار االجتماعي والسياسي ،وال أظــن أن
ً
هناك عــاقــا يــزايــد على أهمية التعايش السلمي ،فالمنطقة
ومنها الكويت والـعــراق عانيا وعاشا فصول تهور المقبور
صدام وحروبه العبثية.
ع ــدم نـسـيــان ال ـغــزو الـعــراقــي لــدولــة الـكــويــت ال يعني عــدم
ً
التسامح والمضي قدما نحو تحسين العالقة بين البلدين،
فالجغرافيا لن تتغير ،لكن المتغير يكمن في إدراك الشعوب
أخطاء الماضي وعدم تكرارها ،فالكويت ومنذ نشأتها دخلت
في معارك كثيرة كانت محصلتها المزيد من اللحمة الوطنية.
الكويت تمد يدها لكل األشقاء وترغب في مشاركتهم رؤيتها
االقتصادية من خــال مشروع الحرير الــذي يمكن للعراق أن
يكون إحدى ركائزه واالستفادة منه في إعادة اإلعمار في العراق
وسورية على حد سواء.
ودمتم سالمين.
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الحسين ...فوز

السفير يوسف عبدالله العنيزي

أمنية ليست مستحيلة
قضيت ّ
جل عمري متغربا خارج البالد،
لكني لم أشعر بالغربة كما شعرت بها
في ذلك الوقت وسط ذلك التكدس
البشري! يا لها من مأساة قاسية ،وكم
تمنيت في تلك اللحظات أن يخصص
مجلس الوزراء ساعة ًمن إحدى
جلساته ليستقل باصا يتجول به في
حولي وشوارعها الخلفية.
منذ وقت طويل لم أدخل إلى "منطقة
حولي" تلك المنطقة التي قضيت فيها
سنين من العمر ،وفي األسبوع الماضي
وإلنهاء بعض العمل فقد دخلت منطقة
حــولــي ،حيث أو قـفــت سـيــار تــي فــي أحد
ً
الـ ـش ــوارع ،وبـ ــدأت ال ـجــولــة م ـش ـيــا على
ً
األقدام ،وكم كان الوضع قاسيا ،فالمكان
غير المكان ،والناس غير الناس.
نعم إن التغيير هو الثابت الوحيد
ف ــي الـ ـك ــون ،ول ـك ــن أل ـي ــس الـتـغـيـيــر إلــى
األحسن أفضل من التغيير إلى األسوأ؟
فلماذا تخلفنا؟ لقد سكنا منطقة حولي

د .حسن عبدالله جوهر

فــي خمسينيات ا لـقــرن الماضي ،كانت
ا ل ـش ــوارع نـظـيـفــة ،فــأ يــن نـحــن اآلن مما
كـنــا؟ لكم هالني مشهد أ ك ــوام القمامة
ومستنقعات المياه اآلسنة واالزد حــام
الـ ـبـ ـش ــري ،ومـ ــن ك ــل ج ـن ـس ـيــات ال ــدن ـي ــا،
وازدحام السيارات والمركبات وأصوات
األبواق التي ال تتوقف ،ونظرات الريبة
لـ ـلـ ـب ــاس ال ــوطـ ـن ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وك ــأن ـه ــم
يتساء لون :من أين ،وكيف أتى؟
وأ ص ــد ق ـك ــم ا ل ـق ــول بــأ نــي ق ــد قضيت
ّ
جل عمري متغربا خــارج البالد ،لكني
لــم أشـعــر بــالـغــربــة كـمــا شـعــرت بـهــا في
ذلك الوقت وسط ذلك التكدس البشري!
ي ــا ل ـه ــا م ــن م ــأس ــاة ق ــاس ـي ــة ،واألق ـس ــى
منها هذا اإلهمال ،وكم تمنيت في تلك
اللحظات أن يخصص مجلس ا لــوزراء
ال ـ ـمـ ــوقـ ــر سـ ــاعـ ــة م ـ ــن إحـ ـ ـ ــدى ج ـل ـس ــات ــه
ً
لـيـسـتـقــل ب ــاص ــا ي ـت ـجــول ب ــه ف ــي حــولــي
وش ــوارع ـه ــا ال ـخ ـل ـف ـيــة ،وح ـب ــذا ل ــو كــان
جزء منها مشيا على األقدام ،مع دعائنا
لهم من القلب بالسالمة ،والله الحافظ،
و كــم نـكــون شــا كــر يــن لــو شملت الجولة
مناطق أ خــرى مثل السالمية وخيطان
وال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة والـ ـجـ ـلـ ـي ــب وغـ ـي ــره ــا مــن
مناطق الكويت الحبيبة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،وأثـ ـن ــاء ت ـجــوالــي

فــي تـلــك الـمـنـطـقــة م ــررت عـلــى "مــدرســة
حــو لــي ا ل ـم ـتــو س ـطــة" ،و ك ــم هـفــت نفسي
لــذلــك الـمـبـنــى ،وع ــادت بــي الــذاكــرة إلــى
تلك األ يــام الخوالي عندما كنت طالبا
في هذه المدرسة ،وكان الناظر األستاذ
عبدالوهاب القرطاس ومدرس التربية
الدينية األستاذ محمود شوقي األيوبي
ال ــذي ح ــول ذل ــك ال ــدرس إل ــى ســاعــة من
التربية الروحية ،بسرد مؤثر لقصص
األنبياء ،عليهم السالم ،فكانت عيوننا
وقـلــوبـنــا شــاخـصــة لـحــركــاتــه ،وشــرحــه
الذي يالمس القلب والعقل ،فجزى الله
ً
خيرا كل من علمنا حرفا ،لم نكن نعرف
في تلك األيام باصات نقل الطالب ،فكان
ال ــذه ــاب وال ـع ــودة مــن ال ـمــدرســة مشيا
ع ـلــى األق ـ ــدام مـهـمــا كــانــت حــالــة ال ـجــو،
وكان يستغرق ذلك نحو نصف ساعة.
في تلك الجولة تعرفت على صديق
عزيز من مصر العزيزة الدكتور "متى"
الـ ــذي ق ــدم م ـســاعــدة ق ـي ـمــة ،ف ـلــه الـشـكــر
ً
والتقدير وجزاه الله خيرا  ،وحفظ الله
الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء
ومكروه.

hasanjohar@hotmail.com
في ذ كــرى اإل مــام الحسين ،عليه السالم ،نــردد عبارة
ً
ً
يــا ليتنا كـنــا معكم سـيــدي فـنـفــوز ف ــوزا عـظـيـمــا  ،ولعل
ه ــذا ال ـت ـم ـنــي ي ـع ـكــس االرتـ ـب ــاط ال ـعــاط ـفــي ال ــوث ـي ــق بـمــا
يـحـمـلــه سـبــط الـنـبــي األكـ ــرم ،صـلــى الـلــه عـلـيــه وآل ــه ،من
مبادئ وخصال تستحق االنتماء إليها واالقتداء بها،
ولكن يبقى األ هــم مــدى اإل خــاص والنية الحقيقية في
ّ
وجسد ه في
ترجمة ما نادى به الحسين ،عليه السالم،
ملحمة كربالء بما في ذلك قمة التضحية والعطاء بأهله
ً
انتهاء بدمه الشريف وروحه الطاهرة مع قلة
وأصحابه،
العدد وخذالن الناصر.
فــا لـمـفــار قــة فــي نهضة ا لـحـسـيــن ،عليه ا ل ـســام ،تكمن
فــي تطبيق المبدأ ال التغني بــه كشعار ،فثورته كانت
ً
صرخة في وجه الظلم واالستبداد ،وقتله كان ثمنا لعدم
الرضوخ السياسي ومبايعة من ال يملك مقومات الحكم
الصالح وال يستحق أن يتزعم مقاليد قيادة األمة ليفسد
فـيـهــا و يـطـغــى و ي ـهــدد ثــروا ت ـهــا و خـيــرا تـهــا ويستصغر
شعبها وكــرامـتـهــا ،واأله ــم مــن ذلــك أن يـمــارس كــل هــذا
ا لــدور باسم ا لــد يــن ،و مــا يحتويه مــن قيم ومسؤوليات
ً
لها قدسيتها وأهميتها ليس للمسلمين حصرا ولكن
كنموذج يفترض أن يتباهى به أنصار هذا الدين بين
بقية األمم والنحل.
واألمـثـلــة عـلــى فـســاد األنـظـمــة وظـلـمـهــا ال حـصــر لها
وممتدة على مدى العصور واألزمنة ،ولعل الموقف منها
يعكس الرفض واالشمئزاز ،وقد تكون شعارات الحسين،
عليه السالم ،جلية حولها ،ولكن تطبيق مبادئ الحسين
ً
وترجمة مقولة يا ليتنا كنا معك بعيدة جدا  ،وال يملك
الكثير الجرأة المطلوبة للعمل بها ،فما بالك باألغلبية
الساحقة المتزلفة والمطبلة للفساد ورموزه وهي تترنم
بعبارة يا ليتنا كنا معكم؟!
ال يمكن أن ننكر بأن جمهور المسلمين وربما غيرهم
الكثير يحبون الحسين ،عليه السالم ،ويؤمنون بالقيم
ا لـتــي نــادى بـهــا ،ويفتخرون بما قــد مــه مــن تضحية قل
وجودها في التاريخ ،فهو اإلسالم الناطق وهو اإليمان
المتحرك و هــو القدوة في إ بــاء الضيم ومقارعة الظلم،
ولكن حب الحسين ،عليه السالم ،يأتي على شكل دوائر
مـتـعــددة األب ـعــاد والـمـســافــات ،فـهـنــاك الـحــب الـنــابــع من
كــونــه حـفـيــد الـمـصـطـفــى ،صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وآل ــه ،وسـيــد
شباب أ هــل الجنة ،وهناك الحب المنبثق من اإلعجاب
بشخصيته وشجاعته ،وهناك الحب الذي يحرق القلوب
لــوعــة مــن مـصــابــه األل ـيــم ،وم ــا شـهــدتــه ص ـحــراء كــربــاء
م ــن ب ـشــاعــة وح ـقــد ل ــم يـسـلــم م ـنــه ال ـط ـفــل ال ـص ـغ ـيــر ،وال
الهاشميات مــن أ هــل بيت ر ســول ا لـلــه ،صلى ا لـلــه عليه
وآل ــه ،وال مــن الـتـنـكـيــل بـجـســد الـحـسـيــن ،عـلـيــه ال ـســام،
و سـحـقــه بـحــوا فــر ا لـخـيــل ،و ل ـكــن يـبـقــى ا ل ـحــب الحقيقي
للحسين ،عليه السالم ،كالثائر على الظلم والمتفاني في
سبيل الرسالة ،والشجاع في ميدان المواجهة ،والشهيد
ً
في سبيل الله ،وعبارة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا
ً
ع ـظ ـي ـمــا ه ــي االن ـت ـم ــاء ل ـل ــدائ ــرة ال ـخــاصــة وال ـقــري ـبــة من
حـقـيـقــة الـحـسـيــن عـلـيــه الـ ـس ــام ،ول ــو ك ــان م ـ ــرددو هــذه
األمنية والمؤمنون بهذا ا لــد عــاء بالعدد ا لــذي نسمعه
على مر التاريخ فبالتأكيد لم تكن حال األمة اليوم بهذا
المستوى الـمـخــزي مــن الـتــردي والـخـنــوع واال سـتـســام
الفاضح للطغيان ،فـســام عليك يــا أ بــا عبدالله ،وعلى
األرواح ا ل ـتــي حـلــت بـفـنــا ئــك ،وأ نــا خــت بــر حـلــك ،مــا بقي
الليل والنهار.

جوزيف س .ناي االبن*

بصمة ترامب على السياسة الخارجية األميركية
لعل الدور الذي يؤديه
ترامب في التاريخ
يعتمد على ما إذا كان
سيعاد انتخابه ،ففي
األرجح سوف تتآكل
المؤسسات ،والثقة،
والقوة الناعمة إذا ظل
في منصبه لثماني سنوات
بدال من أربع ،ولكن في
أي من الحالين ،سيواجه
خليفته عالما متغيرا،
جزئيا بسبب التأثيرات
المترتبة على سياسات
ترامب.

الكارثة األكبر
من تغريدات
ترامب على
موقع "تويتر"
تتمثل
بإصراره
على إضعاف
المؤسسات
والتحالفات
وقوة الجذب
الناعمة
ألميركا

كـ ـ ــان سـ ـل ــوك ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ق ـمــة
مـجـمــوعــة الـ ــدول ال ـس ـبــع الـصـنــاعـيــة
الكبرى األ خـيــر فــي منتجع بياريتز
بـ ـف ــرنـ ـس ــا مـ ــوضـ ــع ان ـ ـت ـ ـقـ ــاد الـ ـع ــدي ــد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـك ـ ــون ـ ــه ط ــائـ ـش ــا
َ
وهـ َّـدامــا ،وزعــم آخ ــرون أن الصحافة
والمنتقدون يولون اهتماما أكبر مما
ينبغي لـغــرا ئــب تــرا مــب الشخصية،
وتغريداته ،وألعابه السياسية ،وهم
ي ــزعـ ـم ــون أن الـ ـم ــؤرخـ ـي ــن فـ ــي األمـ ــد
الـبـعـيــد سـيـعـتـبــرون ك ــل ه ــذا مـجــرد
هفوات أو زالت ،السؤال األكبر هو ما
إذا كانت رئاسة دونالد ترامب تثبت
أنها نقطة تحول رئيسة في السياسة
الخارجية األميركية ،أو أنها مجرد
لمحة تاريخية صغرى.
ال ــواق ــع أن الـ ـج ــدال ال ــدائ ــر حــالـيــا
حول ترامب يعيد إلى األذهان سؤاال
ظل مطروحا لفترة طويلة :هل تكون
الـنـتــائــج الـتــاريـخـيــة ال ـك ـبــرى نتاجا
الخ ـت ـيــارات بـشــريــة أو أنـهــا إل ــى حد
كبير نتيجة لعوامل بنيوية قاهرة
تنتجها قــوى اقتصادية وسياسية
خارجة عن إرادتنا؟
ي ـش ـب ــه بـ ـع ــض ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ت ــدف ــق
التاريخ بنهر مندفع ،يتشكل مساره
بفعل المناخ ،ومعدل هطول األمطار،
ِ
والـجـيــولــوجـيــا ،والـطــوبــوغــرافـيــا ،ال
بفعل أي شــيء يحمله ا لـنـهــر ،ولكن
حتى لو كان األمر كذلك ،فإن العوامل
البشرية ليست مـجــرد نمل يتشبث
بـقـطـعــة م ــن ح ـطــب ي ـجــرف ـهــا ال ـت ـيــار،
بل هي أقرب إلى ركاب طوف (أبسط
وســائــل االن ـت ـقــال عـلــى سـطــح ال ـمــاء)
ي ـحــاولــون فــي م ـيــاه هــائـجــة توجيه
الطوف وتجنب الصخور ،ومن حين
إلــى آخــر ينقلب الـطــوف وفــي أحيان
أ خــرى ينجحون فــي توجيه الطوف
إلى المقصد المرغوب.
قــد يـســاعــد فـهــم اخ ـت ـيــارات الـقــادة
وإخفاقاتهم في السياسة الخارجية
األمـيــركـيــة خــال الـقــرن الـمــاضــي في
تجهيزنا على نحو أفضل للتعامل
مع التساؤالت التي نواجهها اليوم
ح ــول رئــاســة ت ــرام ــب .يـعـتـقــد ال ـقــادة
في كل عصر أنهم يتعاملون مع قوى
تغيير فريدة ،لكن الطبيعة البشرية
تـظــل قــائـمــة ،وقــد تـكــون االخـتـيــارات
مهمة؛ وربـمــا ال تقل أفـعــال اإلهـمــال
أو الـ ـتـ ـق ــاع ــس ت ـب ـع ـي ــة عـ ــن األف ـ ـعـ ــال
المرتكبة .فقد ساهم تقاعس القادة
األميركيين عن العمل في ثالثينيات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ف ــي إش ـع ــال جحيم
م ـس ـت ـعــر ع ـل ــى األرض؛ و كـ ـ ــذا كــا نــت
نتيجة رف ــض ال ــرؤس ــاء األمـيــركـيـيــن

اسـتـخــدام األسـلـحــة الـنــوويــة عندما
كانت الواليات المتحدة تحتكرها.
ُ
ت ـ ـ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــل أم ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــف أو
األشخاص هذه االختيارات؟ قبل قرن
واحد من الزمن ،كسر وودرو ويلسون
التقليد المتبع وأرسل قوات أميركية
للقتال في أوروبا ،لكن هذا ربما كان
سـيـحــدث عـلــى أي ح ــال تـحــت قـيــادة
زعيم آخر (ولنقل تيودور روزفلت).
كـ ـ ــان الـ ـ ـف ـ ــارق ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي أح ــدث ــه
ويلسون متمثال في النبرة األخالقية
التي برر بها قراره ،ومن ناحية أخرى
َ
على نحو سلبي ه ـ َّـدام ،فــي إصــراره
الـعـنـيــد ع ـلــى م ـبــدأ ال ـكــل أو ال شــيء
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ع ـص ـبــة األم ـ ـ ــم .ي ــرى
بعض المراقبين أن أخالقية ويلسون
كانت مسؤولة عن شدة عودة أميركا
إ لــى االنعزالية في ثالثينيات القرن
العشرين.
ك ـ ــان ف ــران ـك ـل ـي ــن د .روزف ـ ـلـ ــت غـيــر
قــادر على إشــراك الــواليــات المتحدة
ف ــي ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة حتى
واق ـع ــة ب ـيــرل ه ــارب ــور ،ورب ـم ــا كــانــت
هــذه الــواقـعــة ستحدث حتى فــي ظل
ـاف ـظ ــة .ومـ ــع ذل ــك،
االنـ ـع ــزالـ ـي ــة ال ـم ـح ـ ِ
ك ــان تــأطـيــر روزف ـل ــت لـلـتـهــديــد الــذي
فرضه هتلر ،واستعداداته لمواجهة
ذلك التهديد ،من العوامل الحاسمة
التي دفعت أميركا إلى المشاركة في
الحرب في أوروبا.
بعد الحرب العالمية الثانية ،عملت
البنية الثنائية القطبية التي تألفت
م ــن ق ــوت ـي ــن ع ـظ ـم ـي ـيــن ع ـل ــى تـحــديــد
إط ـ ــار الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة .ول ـك ــن رب ـمــا
كــان أسلوب وتوقيت الــرد األميركي
سيختلفان لــو أصبح هنري واالس
(ال ـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـل ــص مـ ـن ــه ف ــران ـك ـل ـي ــن د.
روزف ـ ـلـ ــت ك ـن ــائ ــب ل ـلــرئ ـيــس ف ــي ع ــام
 ،)1944رئيسا بدال من هاري ترومان.
وبعد انتخابات  ،1952كانت رئاسة
ال ــرج ــل االن ـع ــزال ــي روب ـ ــرت ت ــاف ــت أو
رئــاســة الــرجــل الـحــازم دوغــاس ماك
آر ثــر ستعكر صفو التوطيد السلس
ن ـس ـب ـي ــا لـ ـسـ ـي ــاس ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ا َل ـت ــي
َ
انتهجها ترومان ،التي أدارها خلف
األخير دوايت د .أيزنهاور.
كـ ـ ــان مـ ــوقـ ــف جـ ـ ــون ف .ك ـي ـن ـيــدي
حــاسـمــا فــي تجنب ال ـحــرب الـنــوويــة
أث ـنــاء أزم ــة ال ـصــواريــخ الـكــوبـيــة ،ثم
التوقيع على أول اتفاقية للحد من
األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة .لـكـنــه أغـ ــرق هو
ول ـي ـن ــدون ب .ج ــون ـس ــون الـ ـب ــاد في
مغامرة حرب فيتنام الفاشلة وغير
الـ ـض ــروري ــة وال ـم ـك ـل ـفــة .وفـ ــي نـهــايــة
القرن ،تسببت قوى بنيوية في تآكل
االتحاد السوفياتي ،وعمل ميخائيل

غورباتشوف على التعجيل بتوقيت
االنـ ـهـ ـي ــار الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ،ولـ ـك ــن ك ــان
ال ـح ـشــد ال ــدف ــاع ــي ف ــي ع ـهــد رون ــال ــد
ريغان ،ومهاراته التفاوضية ،فضال
عن براعة جورج بوش األب في إدارة
األزمــات ،من العوامل التي أدت دورا
بالغ األهمية في إنهاء الحرب الباردة
سلميا.
ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـقـ ــادة
وم ـه ــارات ـه ــم أه ـم ـيــة واضـ ـح ــة ،وهــو
خبر غير سار إلى حد ما ،ألنه يعني
أن سـلــوك تــرا مــب ال يمكن استبعاد
عــوا قـبــه بسهولة ،إذ تتمثل الكارثة
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن تـ ـغ ــري ــدات ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
"تــوي ـتــر" ف ــي إص ـ ــراره عـلــى إضـعــاف
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،والـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،وقـ ــوة
الـ ـج ــذب ال ـن ــاع ـم ــة ال ـت ــي ت ـت ـم ـتــع بـهــا
أم ـي ــرك ــا ،وال ـت ــي تـظـهــر اسـتـطــاعــات
الــرأي أنها انحدرت في عهد ترامب.
فـهــو أول رئ ـيــس مـنــذ سـبـعـيــن عــامــا
يدير ظهره للنظام الدولي الليبرالي
الذي أنشأته الواليات المتحدة بعد
ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة .م ــؤخ ــرا،
أعرب الجنرال جيمس ماتيس ،الذي
اس ـت ـق ــال ب ـع ــد ت ــول ـي ــه م ـن ـصــب وزي ــر
ال ــدف ــاع األول ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب ،عــن
أس ـفــه ال ـشــديــد إزاء إه ـم ــال الــرئـيــس
للتحالفات.
يحتاج الرؤساء إلى استخدام كل
من القوة الصارمة وا لـقــوة الناعمة،
وال ـج ـم ــع بـيـنـهـمــا ع ـلــى ن ـحــو يـتـســم
بــالـتـكــامــل ال ال ـت ـض ــارب .صـحـيــح أن
المهارات الميكيافيلية والتنظيمية
تـشـكــل ض ـ ــرورة أس ــاس ـي ــة ،ل ـكــن هــذه
هي أيضا حال الذكاء العاطفي ،الذي
ينتج مهارات الوعي الذاتي وضبط
ال ـن ـف ــس ،والـ ــذكـ ــاء ال ـس ـي ــاق ــي ،وال ـتــي
تمكن القادة من فهم البيئة المتطورة،
واالستفادة من االتجاهات ،وتطبيق
مـهــاراتـهــم األخ ــرى وفـقــا لــذلــك ،ومــن
الواضح أن الذكاء العاطفي والذكاء
ال ـس ـيــاقــي لـيـســا ب ـيــن س ـمــات تــرامــب
القوية.
َ ِّ
أش ـ ــار ال ـ ـ ـ ُـم ــن ــظ ــر الـ ـقـ ـي ــادي ج ــوت ــام
مـ ــوكـ ــونـ ــدا إلـ ـ ــى أن الـ ــزع ـ ـمـ ــاء ال ــذي ــن
يـخـضـعــون لـفـلـتــرة دقـيـقــة مــن خــال
عـمـلـيــات سـيــاسـيــة راس ـخــة يميلون
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو ي ـم ـكــن
التنبؤ بــهُ ،
ويـ َـعــد ج ــورج بــوش األب
مثاال جيدا لـهــذا ،لــم يخضع آخــرون
لعملية الفلترة هــذه ،وعلى هــذا فإن
أداء هم في السلطة يتباين على نطاق
واسع .كان أبراهام لينكولن مرشحا
غير مفلتر نسبيا ،لكنه كــان وا حــدا
مــن أفضل ا لــرؤ ســاء األميركيين .أما
ت ــرام ــب ،الـ ــذي ل ــم ي ـخــدم ف ــي منصب

َ
س ـيــاســي قـ ــط ق ـبــل ف ـ ــوزه بــالــرئــاســة
وال ـ ـ ـ ــذي دخـ ـ ــل عـ ــالـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــة مــن
خلفية العمل العقاري في نيويورك
وتلفزيون ا لــوا قــع ،فقد أثبت براعته
غـيــر الـعــاديــة فــي إتـقــان الـتـعــامــل مع
وســائــط اإلعـ ــام ال ـحــدي ـثــة ،متحديا
الحكمة التقليدية واإل بــداع المعطل
ل ـل ـن ـظ ــم الـ ـق ــائـ ـم ــة .ورغ ـ ـ ــم أن ب ـعــض
المراقبين يعتقدون أن هذا قد يؤدي
إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة ،ع ـل ــى سـبـيــل
المثال فــي التعامل مــع الصين ،فإن
آخرين يتمسكون بتشككهم.
ل ـع ــل ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه ت ــرام ــب
فــي ا لـتــار يــخ يعتمد على مــا إذا كان
سيعاد انتخابه ،ففي األرجح سوف
تـتــآكــل الـمــؤسـســات ،والـثـقــة ،والـقــوة
الناعمة إذا ظل في منصبه لثماني
سـنــوات بــدال مــن أرب ــع ،ولـكــن فــي أي
من الحالين ،سيواجه خليفته عالما
م ـت ـغ ـيــرا ،جــزئ ـيــا ب ـس ـبــب ال ـتــأث ـيــرات
ال ـم ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ت ــرام ــب،
ولـكــن أيـضــا بسبب ت ـحــوالت طــارئــة
على قوى بنيوية كبرى في السياسة
العالمية ،سواء من الغرب إلى الشرق
(ص ـ ـعـ ــود آسـ ـ ـي ـ ــا) ،أو مـ ــن ال ـح ـكــومــة
إ لــى القوى الفاعلة غير التابعة ألي
دو ل ــة بعينها (ا ل ـتــي سيعمل ا لــذ كــاء
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي واالص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ع ـلــى
تمكينها) .وكما الحظ كارل ماركس،
فـنـحــن نـصـنــع ال ـتــاريــخ ،ول ـكــن ليس
في ظل ظروف من اختيارنا .وتبقى
السياسة الخارجية األميركية بعد
ترامب مسألة مفتوحة للتكهنات.
* أستاذ في جامعة هارفارد،
وأحدث مؤلفاته كتابه المرتقب "هل
لألخالق أهمية؟ الرؤساء والسياسة
الخارجية من فرانكلين د .روزفلت
إلى ترامب".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

السياسة الخارجية
األميركية بعد
ترامب تبقى مسألة
مفتوحة للتكهنات
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اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ رﻏﻢ ﺿﻐﻮط اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٦.٧ﻓﻲ  ٨أﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻆ وأﻓﺮاد
ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ...
واﻷﺟﺎﻧﺐ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ...وﻻ
ّ
ﺗﺤﻔﻆ أو ّ
ﺗﺸﺪد
ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف
ﻣﻦ أزﻣﺔ أو رﻛﻮد

ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻬــﺰات اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻟـﻬــﺎ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺷﻬﺪت
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪاول أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺼﺤﻴﺢ وأﺧﺮى ﺿﻐﻮط ﺑﻴﻌﻴﺔ
ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﺘــﺪاﻋ ـﻴــﺎت وﺿـﻐــﻮط
ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﺈن
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء ﺟ ـﻴ ــﺪ رﻏ ـ ــﻢ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ وﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎت أﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.
وﺗﺮاوح أداء أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ َ
أداء ﺑﻴﻦ  26.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺻﻨﺪوق
ﻏـﻠــﻮﺑــﻞ ﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول،
و 6.38ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧـﺼـﻴــﺐ
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮي
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﻖ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺴﺘﻮردة
ً
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺿ ـﻐ ــﻮﻃ ــﺎ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري،
ً
وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺳﻠﺒﺎ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻠﺔ
أﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
وﻣ ـ ــﻦ أﺑ ـ ـ ــﺮز وأﻫ ـ ـ ــﻢ اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب
واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮاﻣـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺎﻏ ـ ـﻄـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﺴــﻮق ﻫــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﻦ ،وﻻ ﻳـﻤـﻠـﻜــﻮن
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ أو ﻳـﺒـﻨــﻮن

ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﺎت
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﺗﻨﺒﺆاﺗﻬﻢ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺒﻠﺒﺔ
ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ واﻟﺮﻛﻮد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ وﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات أن
ً
ﻫﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆا أو ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ
أﻗـ ــﻞ ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻬــﻮﻳــﻞ ﺣـ ــﻮل أزﻣ ــﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ دون أرﻗﺎم أو ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻟﺬﻟﻚ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ ﺻ ـﻤــﺎم أﻣ ــﺎن ﻓــﻲ ﻛﻞ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ أو ﻳﺘﻘﺸﻒ
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ،ﻛـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺑﺪاﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،ذﻛـ ــﺮت
ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ أن اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة
دﻓﻌﺖ ﻓــﻲ اﺗـﺠــﺎه ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻤﻮذج
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹ ﻧـﺘــﺎ ﺟـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي ﺗﺒﺎﻃﺆ
أو ﻫﺪوء ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ.
وﻋ ــﻮدة إﻟــﻰ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓ ـﻘــﺪ ﻓ ـﻴــﻪ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول
 3.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻓـﻘــﺪ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺴﻮق  2.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  1.9ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠـﻤــﺎ أن ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
ً
اﻷول ﻛ ــﺎن ﺣـﻘــﻖ أداء إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ
ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم وﺣ ـﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  23.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻫﻮ أداء ﻣﻤﻴﺰ ً
ﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ  8أﺷـ ـﻬ ــﺮ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن
ً
ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﻌــﺎم ﺣـﻘــﻖ أﻳـﻀــﺎ
ﻣﻜﺎﺳﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  17ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ و 1.1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻮق
ﻓﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
ً
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫﻲ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﺑـ ـﻤـ ـﻌ ــﺰل ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺎت ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟﺴﻮق
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ
ﻟ ـ ــﻪ ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻋــﻦ
ﻛــﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻷﺧـ ــﺮى ،ﻣﻤﺎ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺐ إﻳ ـ ـ ـ ــﺪاع اﻟـ ـﻤ ــﺆﺛ ــﺮات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون
ً
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ أو ﺗﻬﻮﻳﻞ و ﻓـﻘــﺎ ﻟﺤﺠﻢ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
وﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﻮة
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ،
اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أﻓﻀﻞ وأﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ اﻷول و ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ
ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ  7ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات دﻳ ـﻨ ــﺎر،
وذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻗﺒﻞ  11ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ رﻓﺪ
اﻟﺴﻮق ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة.
ﻟ ـﻜــﻦ ﺗـﺒـﻘــﻰ اﻹﺷ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ أن
أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﺰات ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ دﺧ ـﻠــﺖ اﻟـﺴــﻮق
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﻨﻮك ﻻ
ﺗ ــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣـﻌـﻈــﻢ ﻗ ــﺮارات

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ¼ ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٩

اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت وﻣﺒﺎﻟﻎ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء .إﻟ ــﻰ أن اﻻﻛـﺘـﺘــﺎﺑـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺎﺻـﻴــﻦ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب ،إذ إن ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻛـﺘـﺘــﺎب
• وﺗﻮﻗﻌﺖ أوﺳﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺘﻲ اﻟــﺰور واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻫﻲ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮد اﻟ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪ ﻟ ـ ــﻦ ﺗـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋــﻦ
ﺿﺌﻴﻠﺔ.
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
%26.7
ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻨﻘﺪ
%21.62
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﺳﻢ
%3
وﻓﺮة ﻟﻠﺴﻨﺪات
%20.73
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%1.67
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
%19.28
ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ
%1.03
ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ
%17.5
ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮن
%0.02
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ
%17.33
ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻘﺎرﻳﺔ
%16.17
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%2.571
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري
%15.87
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
%0.83
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻟﻌﻘﺎري
%15.4
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻗﺎﺑﻀﺔ
%14.89
ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
%10.65
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﺾ
%13.80
ﺻﻨﺪوق وﻓﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%8.86
اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﺾ
%13.76
ﺻﻨﺪوق اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
%13.29
ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺎرف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%10.85
ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
%12.4
ﺻﻨﺪوق اﻟﺮؤﻳﺔ
%8.2
ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
% 9.50
ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%6.7
ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
%8.76
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪارج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%5.63
ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
%6.38
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
%4.93
ﺻﻨﺪوق ﻧﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
%4.6
ﻏﻠﻮﺑﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
%13.2
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪرة اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺗﺼﺎﻻت
%13.15
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ
%12.65
اﻷﺛﻴﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
%11.99
ﺻﻨﺪوق اﻟﻔﺠﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
%8.55
زاﺟﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
%8.37
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎب ﻛﻮرب اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻧﻔﻂ
%3.66
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻹﺳﻼﻣﻲ
%4.81
ﻣﻮارد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
%2.66
ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ
)( 7.6-
ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
ً
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ
زﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﻣﺘﺤﺪة« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻼت
ﻣﻊ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﺑـ  30.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ وزﻳﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻣﺘﺤﺪة« ،إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻗﻌﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ  30.907ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ »اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪة« .وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  19.955ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺣﺘﻰ  1أﻏﺴﻄﺲ
 ،2020إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.952ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﺎر ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ أول  .2022وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ
دﻳﻨﺎر ٍ
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ُ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم .2019

»اﻟﺴﻜﺐ« ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻴﻮم
ﻛﺸﻔﺖ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧــﻪ ﺗﻘﺮر إﻋ ــﺎدة ﺗ ــﺪاول أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ
ً
اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺳﻜﺐ ك( اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل.

»ﺑﻴﺘﻚ« ٦.٤ :ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻋﻠﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺗﺠﺎوز
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ  6.4ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ) 2019ﺳـﺤــﺐ آﻟ ــﻲ وﻧ ـﻘــﺎط ﺑـﻴــﻊ( وﻓ ــﻖ آﺧ ــﺮ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،إن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .وأوﺿﺢ أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺳﺤﺐ آﻟﻲ،
وأﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ( وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻨﻮك
أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  7.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ زادت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي  3.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮﻫﺎ
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻨﺎزﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ .2018
وﻳ ــﻼﺣ ــﻆ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻻﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟــﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ إﻟــﻰ  94.7ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑــﺰﻳــﺎدة  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول وارﺗﻔﻌﺖ  12.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ  2014ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  21.8ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل  2.9ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻘﺎﺑﻞ  13ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ً
ﻟﻨﻔﺲ ﻋﺪد اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ .2018
ﻛﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  47ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻌﺪدﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ
ﻧﺼﻒ ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ،وﺗــﺰاﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع
ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﻟﻰ  1.9ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗﺪاوﻻت اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  3.8ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  188ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ  77ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺪدﻫﺎ  97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ »ﺳﺤﺐ آﻟﻲ وﻧﻘﺎط
ﺑﻴﻊ« ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  71ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ و 69.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟـﻌــﺪدﻫــﺎ ﻓــﻲ ذات اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  .2018وﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ  4.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﺑﺤﺪود ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.

 143أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »أﻋﻴﺎن« ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ »أﺑﻴﺎر«
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗــﺪره  143أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻴﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺮﻣ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺑ ـﻴ ــﻦ أﺣـ ــﺪ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ

اﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻠـﻤـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺷﻜﻞ
ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑ ـﻴــﻊ ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت
وﺣﺪات ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري
ورﻫﻨﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ .وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أن
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻻﻣﺘﻴﺎز« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪا ﺑـ  7.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ إﺣــﺪى
ً
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻘﺪا ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  7.634ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺗﻪ  5ﺳﻨﻮات ،وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮة  -اﻟﺸﺮﻛﺔ
ُ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ .و ﺗــﻮ ﻗـﻌــﺖ »اﻻ ﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز« أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻗﺪره  2إﻟﻰ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ،
ً
وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ُﻣﺘﻐﻴﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ُ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  50.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ُ
اﻟﻤﻘﺪر.
اﻟﺮﺑﺢ

»ﺟﻴﺎد« ﺗﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار
إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ً
ﺗ ـﻈ ـﻠ ـﻤــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى
واﻟ ـﺘ ـﻈ ـﻠ ـﻤ ــﺎت ﺑ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق
اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮار إﻳ ـﻘ ــﺎف ﺳﻬﻢ
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أﻏﺴﻄﺲ  .2019وﻃﻠﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ،إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار ُ
اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ
ﻣ ـﻨــﻪ وإﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪاول
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى.

أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﺘﻌﺪل وﺿﻊ
اﻟﺴﻮق ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷﺎرة

ً
اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ
وﻟـ ـ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻳــﺬﻛــﺮ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ اﻟـﺘـﺴـﻴــﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﻄﻠﺐ إﺛﺒﺎت
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺪﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ »اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ«
ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﻌﺎم  ،2010إذ أﺟــﺎزت ﻷي
ﻣﺴﺎﻫﻢ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣــﺪرة أن
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
 أن ﻳﺘﻢ اﻻﻋ ـﺘــﺮاض ﺧــﻼل  15ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﺻ ــﺪار اﻟـﻘــﺮاراﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻪ أﻳﻬﻤﺎ أﺑﻌﺪ.
 أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻮن ﻣﻤﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاراﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ.
ً
 أن ﻳـﻜــﻮن اﻟ ـﻘــﺮار اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟـﺤــﺎﻓــﺎ ﺑﺤﻘﻮقاﻷﻗﻠﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻈﻠﻢ
ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ وﻣــﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ
ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﻋﺘﺮاض وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺘﺮض
ً
ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻷﺳﺒﺎب اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار،
وﻣــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ إﺟﺤﺎف ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ،وﺑﻴﺎن ﻳﺜﺒﺖ اﺗﻔﺎق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

ً
ً
 50دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻓــﻲ اﻛﺘﺘﺎب
اﻟ ـﺸــﺮﻛ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﻃ ـﻠــﺐ ﻛﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﻤﺤﺪد.

ً
وﺗﺮﺧﺺ اﺳﺘﺜﻤﺎرا
ً ...
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟـ»ﺑﻴﺘﻚ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺑـ »اﻟﺼﺤﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
إﺻ ــﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧـﻈــﺎم ﺑﻴﺘﻚ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ﻟـﻤــﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣــﺲ ،إن ذﻟــﻚ ﻳﺄﺗﻲ
ً
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎدا ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺮار رﻗـ ـ ــﻢ )(95
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2019ﺑـ ـﺸ ــﺄن رﺧ ـﺼــﺔ
ﻧ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻧ ـﻈ ــﺎم ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
ً
ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ 2010
ﺑ ـﺸ ــﺄن إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﻻﺋـﺤـﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ
.2019/05/28

ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء اﻷول أو اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ،
إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.21ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 71.91ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5863.38ﻧﻘﻄﺔ و ﺳ ــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  39.3ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 175.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  7354ﺻﻔﻘﺔز
ﻛــﺬﻟــﻚ ﺧـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.49ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ً
 97.18ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6415.26ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 32.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ
أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 80.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ 4046
ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗـ ـﺴ ــﺎوي  19.79ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  4783.72ﻧﻘﻄﺔ
ﺑ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  7.1ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  94.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  3308ﺻﻔﻘﺎت.

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ
ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻷول
أﻣﺲ ،ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟــﺬي ﺻﺒﻎ

ﺣ ـﻤــﺮاء ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟـﺴــﻮق
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ وﺑ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
وﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع واﻟ ـﺘــﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺪود  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ً
وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات أﺳــﻮاق دول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺳـﺠـﻠــﺖ
ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﻛــﺎن
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
دﺑـ ــﻲ ،وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﺛـ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي
وأﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺎت
اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣ ـﺤــﺪودة وﻛــﺎن
ذﻟ ـ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎوز
ً
ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮى  62دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧ ــﻼل ﻋـﻤــﻞ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺑ ــﺎﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ ،إذ ﻟــﻢ
ﻳ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ أي ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﻈــﻢ
اﻟﻔﺘﺮات ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺧــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺧﻀﺮ وﺳــﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻬﻢ

اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﺑـﻨـﺴــﺐ ﻛـﺒـﻴــﺮة زادت
وﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ،وواﺻ ـﻠ ــﺖ ﺗــﺮاﺟـﻌـﻬــﺎ
اﻟﺬي ﺑﺪأ أﻣﺲ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود
ً
ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻈﻢ
ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ

ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷﺳﻬﻢ
ذات اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳ ــﻮاء
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻛﺒﻴﺮة ،وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ً
ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ
أﺳﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﺛﻢ ﻋﺎدت وارﺗﻔﻌﺖ
ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺾ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﻢ وﻗ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﺖ
اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ،ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ

ﻃ ـﻐ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣــﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮات ﺗﺴﻌﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫﻲ
ﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮ ﻟ ــﻮ ﺟ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ  58.2ﻧـﻘـﻄــﺔ
واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  18.9ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك
ﺑـ  17.9ﻧﻘﻄﺔ وﻋﻘﺎر ﺑـ  14.1ﻧﻘﻂ
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  12ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت
ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  9.3ﻧ ـﻘ ــﺎط وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ ـ  3ﻧ ـﻘــﺎط وﻣ ــﻮاد
أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  1.8ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ وﺳـﻠــﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.12ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮا ﻗ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  22.6ﻧﻘﻄﺔ

وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  14.4ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮا ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻫـﻤــﺎ
ﻣـﻨــﺎﻓــﻊ ورﻋــﺎﻳــﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳـﻬــﻢ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗـ ــﺪاوﻻﺗـ ــﻪ  6.5ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.6ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ أﻫ ـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  5.4ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر
ً
وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻬ ــﻢ وﻃ ـﻨ ــﻲ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول 3.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 1.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وراﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول  3.3ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر وﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 0.36
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ب ﺑـ ـﺘ ــﺪاول  2.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ إذ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 19.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول 12.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.36ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟـ ـ ــﺎء ﺛــﺎﻟ ـﺜــﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺎت ﺑ ـﺘ ــﺪاول 10.2
ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ ﺳـ ـﻬ ــﻢ وﺑ ــﺎﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  2.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟ ــﺎء
ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول 10.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟـ ــﺎء ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ
ﺳﻬﻢ أرزان ﺑﺘﺪاول  9.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺳـﻬــﻢ وﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 3.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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ﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻷﺳﻌﺎر
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ  ١٦ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر واﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻳﺘﺮاﺟﻌﻮن ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ
ً
ﺳﺘﻮاﺟﻪ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺠﺰا
ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ
اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ورﻛﻮد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ
اﻷﺳﻮاق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺎﺋﺾ
ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﻮاﺟﻪ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺠﺰا
ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ
ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ورﻛﻮد
اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،وﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻷﺳ ــﻮاق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﺎﺋﺾ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷ ــﺎر ﺧـﺒــﺮاء ﻧﻔﻄﻴﻮن اﻟــﻰ أن
ﺧﻔﺾ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗــﺪﻫــﻮر إﻣ ــﺪادات إﻳ ــﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ،
وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺪد اﻷﺳ ــﻮاق؛ ﻣﻤﺎ
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﺳـﺤـﺒــﺎ ﻛﺒﻴﺮا
وﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون ،ﻳﺆدي إﻟﻰ
اﻟـﺘـﺨـﻠــﺺ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ــﻮﻓ ــﺮة ﻓﻲ
اﻹﻣﺪادات.

إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ً
ً
ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ

وﻳ ـﺒ ــﺪو أن درﺟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
واﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻬــﺪد إﻣ ـ ــﺪادات
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﻢ
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧـﺘــﺎج ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺪﻓــﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،إذ ﻣــﺎزاﻟــﺖ "أوﺑ ــﻚ" ﺗﺒﻘﻲ
ﻋﻠﻰ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﺎرج
اﻟﺴﻮق ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم  2017ﻛﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات إﻳﺮان ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ إﻋــﺎدة
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ؛ إﻟــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨــﺎﻗــﻼت،
واﻟـ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻣﺰﻳﺪا
ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟــﻰ  450أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻷرﻗ ـ ــﺎم ﺷـﻬــﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ؛ وﻣ ـ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ـ ــﻚ وﺣ ـﺴ ــﺐ
ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺸــﺄن
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟـﺼــﺎدرات ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 100
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣ ــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺼـﻔــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ اﻷرﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ
ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻳﺮان
ﻋــﻦ ﻣـﺼــﺎدر أﺧ ــﺮى ،ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﺘﺎ
اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟ ـﺼــﺎدرات

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2018

ﺗﻮازن اﻷﺳﻮاق
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
ﻟﺸﻬﺮ أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ إﻧ ــﻪ ﺗﻢ
ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ ﺗ ـ ـ ــﻮازن اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ دول "أوﺑﻚ"
وذﻟﻚ ﻣﺸﺮوط ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻋﻨﺪ  29.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2019ﺣﻴﺚ ان اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺰون ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺪة ﺳﻴﺒﻠﻎ  0.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم وﺳﻴﺴﻬﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
اﻹﻧﺘﺎج ﺧﺎرج "أوﺑﻚ" ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ.
وﺑﻨﻈﺮة واﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮض
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻹﻣﺪادات ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻐﻤﻮض
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎزاﻟﺖ
ﺗﻌﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ.

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺒﺪو ان ﻫﻨﺎك
ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆا ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻤ ــﻮ إﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؛
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺨﺒﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﺗﺸﻜﻴﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟــﺬي ادى
إﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻹﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ،وﺑـ ـ ــﺪأ ﻫ ــﺬا
ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ أﺑﻄﺄ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺸﺪد أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ
وﻻﻳــﺔ ﺗﻜﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻵﺑﺎر
ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ
أﺳـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي إﻟ ــﻰ  1.65ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
ﻋﻦ ذروﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2.1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ .2018
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻧ ـﻤــﻮ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج "أوﺑ ـ ــﻚ"
ﺑﻤﻘﺪار  1.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ و 1.9ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻟـﻌــﺎم  2020؛ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ

ﻫ ــﺬه ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت ﻧـﻤــﻮ ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ﺟــﺪا
ﻣﻦ ﺧﺎرج "أوﺑﻚ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  2.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻋﺎم .2018

ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق
اﻟﻨﻔﻄﻲ أﻧ ــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
"أوﺑـ ـ ــﻚ" وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ ﻟـﻤـﻨــﻊ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟـﺘــﺎم ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻷﻋ ـﻤ ــﻖ اﻟـﺘــﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
وإﻳﺮان.
وﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻷﺳﻮاق اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻌــﺮض
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ
ﻳﻌﻨﻴﺎن أن اﻟـﻔــﺎﺋــﺾ ﺳـﻴـﻌــﻮد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣــﻦ ﻗﻀﻴﺔ ازﻣــﺔ
اﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﺨــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓ ــﺈن ﻫﻨﺎك
ً
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺣﺎﺟﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن :ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق
»ﻧﺴﺘﻬﺪف إﺟﺮاء ﻃﺮح أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ«
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ داﺧﻞ "أوﺑﻚ" وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ" ،اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ داﺧﻞ أوﺑﻚ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮازن اﻷﺳﻮاق
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول" وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻗﻨﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،إن ﺑﻼده ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺟﺮاء اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم
اﻷوﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
"ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".
أدﻟ ــﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ،وﻫــﻲ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟــﻪ ﺑﻌﺪ

ً
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺨﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﺗﺠﻬﺰ أراﻣﻜﻮ ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل
 ،2021-2020ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻃﺮح ﻋﺎم أوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﺎن ﻣﺼﺪران أﺑﻠﻐﺎ "روﻳﺘﺮز" ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑ ــﺄدوار ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،وإن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
واﻟـﻄــﺮح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟــﻲ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
ً
واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ.
)دﺑﻲ  -روﻳﺘﺮز(

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  16ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟـﻔــﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟ ــﻰ أن اﻷﻧـﻈــﺎر
ﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻧﺤﻮ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
)اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ( ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺳ ــﻮاق رأس
اﻟـ ـﻤ ــﺎل واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻬــﺎ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﻣـﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟ ـﻤ ــﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻳـﻀــﺎ ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﻪ ﺟﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪام ﻟـﻤـﺼــﺎدر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورات واﻷزﻣ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط
ﺑـﻴــﻦ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ،وﻟـ ــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻄــﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات ﺿ ـ ــﺦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻟ ــﺪى ﻗـﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﺟﺪوى
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮرة أﻛ ـﺜ ــﺮ

ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو :ﻟﺠﻨﺔ ً»أوﺑﻚ «+
رﺑﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ أﻫﺪاﻓﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻧـﻘـﻠــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺗ ــﺎس اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ﻟــﻸﻧ ـﺒــﺎء ﻋﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول "أوﺑﻚ" ﻗﻮﻟﻪ أﻣﺲ ،إن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ رﺑﻤﺎ
ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.
وﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،اﻟـﻤـﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑﺎﺳﻢ
"أوﺑ ـ ــﻚ  "+ﻣـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺎت ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ ،أو ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ،
ﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ﺧـ ـﻤ ــﺲ ﺳـ ـﻨ ــﻮات
ﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ "ﺗ ــﺎس" ﻋــﻦ ﺑﺎرﻛﻨﻴﺪو ﻗــﻮﻟــﻪ ﺑﺸﺎن
اﻷﻫﺪاف" :ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﺤﺜﻪ إذ اﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ وﺿﻊ
اﻟﺴﻮق".

وﺿﻮﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ــﻰ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻟـﻨـﻔــﻂ ،ﻟــﻺﻧـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.

ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء
وﻋ ـ ــﺰا اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻴ ــﻂ ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ
ﻓــﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ،وﻓﻘﺎ
ﻷوﻟــﻮﻳــﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
اﻟ ــﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺒﺪو ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أﻣـ ـ ــﺎم ﺧ ـﻴ ــﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات ﺟﺪوى اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻋﻮاﺋﺪ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ،إﻻ
أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرة
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرات اﻷﺳﻮاق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋ ــﺪم اﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻋـﻠــﻰ اﺗ ـﺨ ــﺎذ ﻗـ ــﺮارات
ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ
إﻳ ـﺠــﺎﺑــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﻛﻞ

ذﻟﻚ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓــﺈن ارﺗـﻔــﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻟ ــﺪى ﻗـﻄــﺎﻋــﻲ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ وﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﺣـﺠــﻢ وﻗـﻴــﻢ اﻟ ـﻘــﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺗﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻛﻮن
ﺣـﻜــﻮﻣــﺎت اﻟ ــﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺠﺰا ﻣﺘﺮاﻛﻤﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮازﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟــﺪى ﻗـﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة واﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ ﺗـﺘــﺮاﺟــﻊ
وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ.

ﻋﻘﺒﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت
وﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﺒــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،ﺑـ ــﺎت ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟــﺪى ﻗﻄﺎع
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ وﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻓـ ـ ــﺈن ﺣـﺠــﻢ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮص اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة
ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ﻣﻊ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴـﺠـﻠـﻬــﺎ أﺳـ ـ ــﻮاق رأس اﻟ ـﻤــﺎل
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮص
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ا ﻟ ـﺠ ــﺪ ﻳ ــﺮ ذ ﻛ ـ ــﺮه أن ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻟ ــﺪى ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟـ ـﻬ ــﺎ أن ﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺣ ــﺎﻓ ــﺰا
ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺪور
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﻤﻮ ﻣﺼﺎدر
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻣﺎ زال ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﺮة
اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ...واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻠﻤﺢ
ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت »أوﺑﻚ«
ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ ﺟﺮاء ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
أﻛﺒﺮ دوﻟــﺔ ُﻣـﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺳﺘﻮاﺻﻞ
دﻋﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ "أوﺑﻚ"
وﻣﻨﺘﺠﻮن ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ً
ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وزﻳﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﻴ ــﻮم اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﺑﺄن
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ أوﺑﻚ واﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮازن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺨﺎم.
وارﺗﻔﻊ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ 61
ً
ً
ﺳﻨﺘﺎ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  62.15دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ زاد ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
ً
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  65ﺳﻨﺘﺎ ﻣﺎ ﻳــﻮازي  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
ً
 57.17دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
واﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺴﻌﻮدي

ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔُ ،
وﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻣﺲ اﻷول
ً
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺨﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ،وﻫﻮ ﻧﺠﻞ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي،
وﻫــﺬه اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﺣــﺪ اﻓــﺮاد
اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺷ ـ ـ ــﺎرك اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻣﺪادات ﺑﻴﻦ
أوﺑﻚ واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "أوﺑﻚ ."+
وﻗ ــﺎل ﻣ ـﺴــﺆول ﺳ ـﻌ ــﻮدي ،إﻧ ــﻪ ﻟــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و"أوﺑﻚ".
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻬﻴﻞ
اﻟـﻤــﺰروﻋــﻲ أﻣــﺲ اﻷول إن اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣــﻦ "أوﺑــﻚ"
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘــﻮازن ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻨﻔﻂ.

ﺑﻜﻴﻦ ﺗﺘﺤﺪى واﺷﻨﻄﻦ وﺗﻨﻘﺬ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ
•

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

ﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﺑـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎ ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺠـﻠــﺔ ﺑـﺘــﺮوﻟـﻴــﻮم
اﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ إن
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﺘﺰم اﺳﺘﺜﻤﺎر  280ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﺮر ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات
اﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔ ــﺮﺿ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺪر
ﻓﻲ ﻟﻨﺪن واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ ،أن إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮان ﺳ ـ ـ ــﻮف ﺗ ـﻤ ـﻨــﺢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ
ﺣ ـ ـ ــﻖ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺟــﺪ ﻳــﺪة أو ﻣﺠﻤﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮل اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ إﻳﺮان ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻮادر واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﺼــﻢ اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﺿ ـﻤــﻦ اﺗ ـﻔــﺎق
ﺗ ـﻌ ــﺎون ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻳ ـﺼــﻞ اﻟـ ــﻰ  32ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
واﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻳﺮان.
واﻟـ ــﻼﻓـ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮة ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ أﻧﺒﺎء
ﻋﻦ اﺗﻔﺎق اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﻮف
واﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ،
وذﻟــﻚ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻼﻗﻴﻦ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮض ﺗﻌﺮﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺷﺎرت
إﻟــﻰ ﻫﺒﻮط أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﻳ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎودت اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻋــﻦ إدارة ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ أﺳـﻬــﻢ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﺣ ــﺪوث رﻛــﻮد

وﺷﻴﻚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮرة
ﻋﺎﻣﺔ.
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﺗـﻜــﺎﻓــﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ

أوﺑ ــﻚ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ إﺛ ـﺒــﺎت ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﺒﺢ ﻫـﺒــﻮط أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي اﺷ ـﺘ ـﻬــﺮ

ﺑــﺎﻟـﻤــﺰاﺟـﻴــﺔ وﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘ ــﺮوي دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،ووﺳﻂ أوﺿﺎع ﻣﺘﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
وأﺛـ ـ ـ ــﺎر ذﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎر ﻣـ ــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ
أﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ ﺣـ ــﻮل ﻗ ـ ــﺪرة ﻫـ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻓـ ــﺮض ﻧ ـﻔ ــﻮذﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳـ ــﻮاق
ً
اﻟﺨﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﺘﺮﻗﺐ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻮن ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺟﺪﻳﺪة
ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺣ ــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻋـﺒــﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑ ــﻚ ﻓﻲ
إﺛ ـﺒــﺎت اﻣـﺘــﻼﻛـﻬــﺎ ﻟـ ــﻸدوات واﻟ ـﻄــﺮق
اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺳﻔﺮت
ﻗﻴﻮد اﻹﻣﺪاد واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ
ﻓﻲ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋﻦ ﻫﺒﻮط ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻟ ـ ــﻰ أدﻧـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﻛﺜﻴﺮة.
ﻳـﺸــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﻘﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ وأﺻﺒﺤﺖ
أﻛـﺒــﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺨﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ .وﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ

ﺗﻬﺪد اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎوف اﻟﻄﻠﺐ.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم،
ﻗﺎل ﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى "ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن" ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ ،إن
اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة
اﻟـﺒـﻌــﺾ ﻣــﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﺻﻞ إﻟﻰ
ً
 60.77دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ا ﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ  ،0.1ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺪاول
ﻧ ـﻔــﻂ ﻏ ــﺮب ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ ﻋﻨﺪ
ً
 56.27دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻳـ ـ ـ ــﺮى ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠ ــﻮن أن اﻷوﺳـ ـ ـ ــﺎط
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑــﺎﺗــﺖ اﻟـﻴــﻮم
ً
أﻛﺜﺮ ﺣــﺮﺻــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗـﻔــﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻊ واﻹﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻀﺨﻢ.
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• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
• ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺒﻼد اﻟﺘﻨﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﺤﺮ ﻳﺄﺳﺮ اﻷﻟﺒﺎب
ُ
اﻛﺘﺸﻔﺖ
ﺻﻔﺎت ﻟﻢ أﻛﻦ
أﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻲ
اﻟﺒﺪﻳﻮي

ﻟﻘﻄﺘﺎن ﺟﻤﺎﻋﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ

زﻳﺎرة ﺳﻮر
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺗﺤﺒﺲ اﻷﻧﻔﺎس
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ

ﺣﻘﻘﺖ ﺣﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻮﺿﻲ

وﺟﺪت ﻣﺘﻌﺔ
ﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﻓﻲ
إﺛﺒﺎت اﻟﺬات
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻮﻫﻴﺐ

ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻦ
إدارة اﻟﻮﻗﺖ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻌﻄﺎر

ﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺖ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ "ﻟـ ــﻮﻳـ ــﺎك"
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ ﻟﻨﺤﻮ
ً
 12ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻋـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ﺗـﺘــﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  14و18
ً
ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة "ﺑـ ـ ــﻼد اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﻦ"
اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺛ ـﻘــﺎﻓــﻲ
واﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﺷــﺎﻣــﻞ اﺳـﺘـﻤــﺮ 10
أﻳ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ ﻏـ ـ ــﺮس ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺧـ ـﺒ ــﺮاﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ وﺻـ ـﻘ ــﻞ ﻣ ـﻬــﺎراﺗ ـﻬــﻢ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻦ
اﻟـﺘـﻨــﻮع اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻟـﺤـﻀــﺎري ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ أﺻﻘﺎع
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب
ﺧﻼل رﺣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ا ﻧ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ــﻲ  19أ ﻏـ ـﺴـ ـﻄ ــﺲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﺣـﺘــﻰ 29
ً
ً
اﻟـﺸـﻬــﺮ ذاﺗ ــﻪ ،ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
ً
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺎ ﺷـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ وزﻳ ــﺎرة ﻣــﺪن وﻣﻮاﻗﻊ
ﺗـ ــﺮاﺛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻟـﻠـﺘــﺮاث اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ،
ﺗـ ـﺸـ ـﻤ ــﻞ ﺟ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻐ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻨ ــﻎ
اﻟﺸﻬﻴﺮ وﺳ ــﻮر اﻟـﺼـﻴــﻦ وأﻗ ــﺪم
وأﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﺴـﺠــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷـﻴــﺎن ،وزﻳ ــﺎرة ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ
ﻣﺤﺎرﺑﻲ "ﺗﻴﺮاﻛﻮﺗﺎ" ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮع ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻒ ﻣﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻧﺪا وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺧﻼل رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ
اﻷﺧﻴﺮة وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎدات وﺗ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺪ اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮﻳﺔ
وﺗ ـﺤ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻧــﻲ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ اﻛـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮﻫ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺷــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺧــﺎﺿــﻮﻫــﺎ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون
ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪﻳـ ــﻮي،
"إﻧ ـﻨ ــﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻗﻴﻢ
اﻟﺘﻌﺎون وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
أﻧـ ـ ــﺎ وزﻣـ ـ ــﻼﺋـ ـ ــﻲ ،وأدرﻛ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻵﺧﺮ
واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻛـﻔــﺮﻳــﻖ واﺣ ــﺪ ﺗـﺴــﻮده
روح اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ،وﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻧـﻌـﻤــﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ أﺳــﺮة واﺣ ــﺪة ﻻ ﻛﺰﻣﻼء
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن زﻳ ـ ـ ــﺎرة ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﺷ ـﻴ ــﺎن ﻛ ــﺎن ﻟ ـﻬــﺎ أﺛ ــﺮ ﻛـﺒـﻴــﺮ "إذ
اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻫ ـﻨــﺎك ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل زﻳــﺎرﺗ ـﻨــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ
ﻳـﺘـﻌــﺎﻳــﺶ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ،وﻣـ ــﻦ اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ ﺧ ــﻼل
ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮف إﻟ ــﻰ
اﻟـﻔــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻤــﺎري اﻟ ــﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ
ً
ﺟـ ــﺬرﻳـ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎرة
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎﺗ ـﻨــﺎ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺒــﺪﻳــﻮي أﻧــﻪ "ﻋﻨﺪ
ﺳﻔﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ً
ﻟ ـﻜــﻦ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻌــﺎﻳـﺸـﻨــﺎ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ
ﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﺎدات اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
واﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻲ ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـﻬــﺎ
ً
اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ
وﻧ ــﻮع اﻷﻃ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ا ﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ أﻋ ـ ــﺎدت اﻛـﺘـﺸــﺎف
ﺻﻔﺎت ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪﻧﺎ
ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪم اﻻﻟـﺘـﻔــﺎت إﻟﻰ
اﻟـﻤـﻈـﻬــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﻷﻧﻪ
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎن.
وأﺿـ ــﺎف أن "أﺑـ ــﺮز ﻣــﺎ ﻳﻌﻠﻖ
ﺑﺬاﻛﺮﺗﻲ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ
اﻟ ـﺒ ـﺴ ــﺎﻃ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻴــﺰ ﺳ ـﻠــﻮك
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـ ــﺎدت ﺑـﻴـﻨــﻲ وزﻣ ــﻼﺋ ــﻲ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺻــﺪاﻗــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة أﺛﺮت ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗـ ـﻔـ ـﻜـ ـﻴ ــﺮي وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮﺗـ ــﻲ ﻟ ــﻸﻣ ــﻮر
ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ".

ﺳﻮر اﻟﺼﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻋــﻮاﻃــﻒ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ إ ﺣ ــﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت،
إن رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﺪ أول ﻋﻤﻞ
ﺗ ـﻄــﻮﻋــﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﺧ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﺎﺷ ــﺖ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق" ،إذ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣﻴﻮان اﻟﺒﺎﻧﺪا وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﻣﺒﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻐﺬاء
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺎﻧﺪا.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ ﺑ ـﻬ ـﺒ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ أﻧ ـﻬــﺎ
زارت ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺸ ـﻨ ـﻐــﺪو ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ أﻗ ــﺪم اﻟـﻤــﺪن ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ،
وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ً
اﻧ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺎ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ وﺻ ـﻔ ــﻪ ﻋﻦ
ﻣــﺪى ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺠﺒﺎل
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أﻧ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ 3
ﺳــﺎﻋــﺎت زار ﻓﺮﻳﻖ ﻟــﻮﻳــﺎك ﺳﻮر
اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ "وأﺣ ـ ــﺪﺛ ـ ــﺖ
ً
ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺷ ـﻌــﻮرا ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ
ﻳ ـﺤ ـﺒ ــﺲ اﻷﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎس ﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻫ ــﺬا
اﻟﺼﺮح اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﻓﻮر ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﺤﺖ ﻛﺎﻓﺔ زﻣﻼﺋﻬﺎ
ﺑـ ـﺨ ــﻮض ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ــﺮﻛ ــﺖ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﻮي
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ
ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻋــﺐ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ:
"ﻣﻊ ﻋﻮدﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺷﻌﺮت
ﺑ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮي
وﻧـﻈــﺮﺗــﻲ ﻧـﺤــﻮ ﻫ ــﺬا اﻻﺧ ـﺘــﻼف
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ وﺗﻌﻴﺪ
ﺗ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮك وﻧ ـﻈ ــﺮﺗ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻟﻠﺤﻴﺎة".

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺑـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻤـﺘـﻄــﻮﻋــﺔ
ﺟـﻨــﻰ اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ :ﻟــﻢ أﻛ ــﻦ أﺗــﻮﻗــﻊ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ أﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻬﺎرة
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ

ُ
وﺗﻌﺎﻳﺶ
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣ ــﺪن ﻋــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻣ ـﺜــﻞ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺷﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ وﻣ ـﻄــﺎﻋــﻢ ﺣــﻼل
ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أرﺟﺎﺋﻬﺎ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮﺿـ ــﻲ أﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ
"وأﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﻪ اﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎف أﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء ﻋــﻦ
ً
ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﻠﻤﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إذ
اﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﻨﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻬﺎم ﺗـﻔــﻮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻘﺪراﺗﻲ
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻜ ــﻮﻳ ــﻦ ﺻ ــﺪاﻗ ــﺎت
ً
ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة أن ﻳـﻜــﻮن
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻳﺒﺘﻌﺪ
اﻹ ﻧـﺴــﺎن ّ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻨ ــﻊ ﻟ ـﻴ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـﺤــﺐ
واﺣﺘﺮام اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻓﻦ إدارة اﻟﻮﻗﺖ

ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
دﺷﺘﻲ

ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻧـ ــﻮرة
اﻟﻌﻄﺎر إﺣــﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت" ،إن
ً
رﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ ﺟــﺎﻧـﺒــﺎ
ً
ً
ﻣـﻬـﻤــﺎ ﺟ ــﺪا ،وﻫ ــﻮ اﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺎت ﺑﺪاﺧﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ً
ﺑ ـﺴ ـﻬــﻮﻟــﺔ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ
ً
وﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﻟــﺬﻟــﻚ ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ ﻓﻲ
إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

وﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺸﻌﻮب
اﻷﺧﺮى".
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎر ،أن ﻫ ــﺬه
ً
اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ "ﺳــﺎﻋــﺪﺗ ـﻨــﺎ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﻓـ ــﻦ إدارة اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺴﻔﺮك
ً
وﺣـﻴــﺪا ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮة،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪد
أﺻـﺒـﺤـﻨــﺎ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻣـﺜــﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ ﺣــﻮل
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ
ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣﻀﺎرات ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﺒــﺮ ﻗــﺮاء ﺗ ـﻨــﺎ
ﻟـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرات
ً
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻳﺘﺮك ﺷﻌﻮرا ﻻ ﻳﻮﺻﻒ
ً
"ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟ ــﺪى زﻳ ـ ــﺎرة إﺣ ــﺪى
ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺴﺒﻊ أي ﺳﻮر
اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟـﻌـﻈـﻴــﻢ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻋﻠﻴﻪ
أﻣﺮ أﺣﺎول ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن"،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺼﻴﻨﻲ.

إﺛﺒﺎت اﻟﺬات
أﻣــﺎ ﻫﻴﺠﺎن اﻟﻮﻫﻴﺐ ﻓﺄﻓﺎدت
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ
ً
ً
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ أي
ﻛ ـﻴــﺎن ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻌــﻮن
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧــﺮ اﻷﻣﺮ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ
وﻓﺮﻳﻖ ﻟﻮﻳﺎك ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺠــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺘـﻌــﺔ إﺛ ـﺒ ــﺎت اﻟ ــﺬات
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮﻫ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺐ ،أن
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧــﺮى
ً
ﻳ ـﻌ ـﻄ ــﻲ ﻣ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪا ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ
اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ــﺬات
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ﺑﺪأت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ
أﺧ ــﺮى ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣ ـﻬــﺎرة اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ واﻟ ـﺘــﺄﻗ ـﻠــﻢ ﻣ ــﻊ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ،إن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ آﻻف
اﻷﻣﻴﺎل إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻤﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﻼق ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻲ إذ
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻬﺎرة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ
وأﺻﺒﺤﺖ ّ
ﻟﺪي دراﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ أﻛﺒﺮ
ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻮر
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
وأﺿـ ـ ــﺎف ﺷ ـﻤــﺲ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،أﻧــﻪ
اﻛ ـﺘ ـﺴــﺐ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎرات
ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻗ ـﻠــﻢ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـﻌ ـﻠ ــﻢ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ
واﻟـﻌـﻤــﻞ ﺿـﻤــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ واﻟﺘﺤﻠﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ أﻫ ــﻢ
اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟـﺘــﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺧــﻼل
ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ.

ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل ﺑــﺪر دﺷﺘﻲ،
إن ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺼـﻴــﻦ
ً
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻤـﺘـﻌــﺔ ﺟ ــﺪا "إذ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﺨﻼﺑﺔ".
وأﺿـ ــﺎف أن ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺮف
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ـﻴ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪا ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﻣﺜﻴﺮة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮد ﺟﺒﺎل
ﻛﻴﻨﻐﺘﺸﻴﻨﻎ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ ﻓــﺮﻳــﺪة
وﺗــﺮﺳــﺦ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد.

ً
ﺷﻜﺮا »وﻃﻨﻲ«

ﻗﺪم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ رﻋــﺎﻳـﺘــﻪ
ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻮﻳﺎك اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ،وأﺷﺎروا إﻟﻰ ﺣﺮص
ً
اﻟﺒﻨﻚ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
ﺧــﻼل رﻋــﺎﻳــﺔ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ واﻛﺘﺸﺎف
ﻗﺪرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻳﻬﻢ.

»ﻟﻮﻳﺎك«
ﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪف ﻣ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ إﻟــﻰ دﻋــﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ً
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ  16و 23ﻋﺎﻣﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ.

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ
ﺳﻮر اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ

ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻧﺪا

١٧
 ٦ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

ّ
أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ واﻟﻤﻠﻜﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
● اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﻤﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺗــﻮﻗـﻌــﺖ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﻤﺮار
ّ
ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺴﻨﻮات ًاﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت
أن ً
ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت.

ﻣـ ـ ــﻊ اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاب ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻓـ ـﺘ ــﺮة
اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻌﺎم  ،2019ﺗﺘﺠﻪ
أﻧﻈﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰﻫ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑــﺎﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺠﺮي ﺗﻮزﻳﻌﺎت
ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪة ،ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ واﻗـ ـ ــﻊ
أداﺋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وأرﺑـ ــﺎﺣ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻷﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻮزﻳـﻌــﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪر ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻊ
ﻟ ـ ـ ـ ـ »اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺪة« أن اﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
ﻣـ ـ ــﻊ اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاب ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ،
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺘ ــﺪاول
ﺑـ ــﺄﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺎ،
ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ
رأس اﻟـﻤــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟــﻰ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ أرﺑ ــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ

ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أداء اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،ﻻ ﻳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪ ﻋــﻦ
ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ أداء اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم ﺣــﺪوث أي ﻓﺮوق
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻷداء ،أو ﺗﺤﻘﻴﻖ
أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺮرة ،أو ﻣ ّــﻮاﺟـ ـﻬـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ أي
ﻣﺸﻜﻼت أو ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺳــﺪاد أي
اﻟﺘﺰاﻣﺎت.
وﺣــﺪدت ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات ﻳﻤﻜﻦ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﺗـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎذ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ:
أوﻻ :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣــﺮ ﻛــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ــﻸوراق
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮا ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ

»اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ اﻷول

أﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻪ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪﻻل ﺑ ــﻮﺿ ــﻊ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﻣﺆﺷﺮا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ اﻷﺳﻬﻢ،
ﺳ ــﻮاء ﺻ ـﻌــﻮدا أو ﻫـﺒــﻮﻃــﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت داﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ.
ﺛ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ :ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ّ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪﺧــﻞ وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاء ة
اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم
واﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﺧﻮﻓﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻻت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ.
ﺛـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺎ :دأﺑ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
واﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ

إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ
أداء ﻫــﺬه اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻷﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣــﻦ
 ،2018وﻣ ــﺎ ﺣـﻘـﻘـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ أرﺑ ــﺎح،
واﻟ ـﺘ ــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻟـﻬــﺬه
اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ــﻮء ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻷداء اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮﻣــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﻣــﺎ ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  25و 30ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ وﻃـﻤــﻮﺣـﻬــﻢ ،رﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻌﺎت وأرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﺳـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
أن أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ
ً
ﺟـﻴــﺪة ،وﻟــﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮا إذا ﻣﺎ
اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺬﺑﺬب ،اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
راﺑﻌﺎ :ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋﻠﻨﺖ

ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﺎ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وأداﺋـﻬــﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ﻳﻄﻤﺌﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺟﻴﺪة ﻓﻲ
ﺗﻌﺎن أي ﻣﺸﻜﻼت
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ
ِ
ﻓــﻲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ
وﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ
أي اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛـﺴــﺪاد
اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :دﺧﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اﻟـ ــﻰ ﻧ ـ ــﺎدي اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ،
ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،رﻏﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﻀﺎرﺑﻲ ،أﻣﻮال
ﺳــﺎﺧـﻨــﺔ ،إﻻ أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ
دﺧ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺳــﺎدﺳــﺎ :ﺗـﺠــﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة اﻟــﻰ
أن اﻟـ ـﻘ ــﺮاء ة اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪة ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ واﻟـﺘـﺤـﻠـﻴــﻞ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻬـﻤــﺎ دور أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓﻲ

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ،
ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺚ ﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎس أداء
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل
ﻻ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺮ :اﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح اﻟـﻔـﺼـﻠـﻴــﺔ
واﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ،وﻣـ ـﻜ ــﺮرات اﻷرﺑـ ــﺎح
 ،P/Eواﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺎت اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ،وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع ﺣـﻘــﻮق
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌـ ــﺎت
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوق ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـ ــﻒ
وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮداد ،وﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ،وﻫ ـ ــﻞ ﻫ ــﻲ أﻣ ـ ــﻮال
ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﺪدة
وﺗــﻮﻗـﻌــﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﺳﺘﻤﺮار
ّ
ﺗﺤﺴﻦ ﺗــﻮزﻳـﻌــﺎت اﻷرﺑ ــﺎح ﻫﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
ً
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺪت ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻨ ــﺎ
ً
ﺑ ـﻄ ـﻴ ـﺌــﺎ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺘ ــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎت،
ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺗــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
واﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮاﻓــﺮة
ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﺎ ،إذ اﺿ ـ ـﻄـ ــﺮت ﻣ ـﺠــﺎﻟــﺲ

إدارات ﺷﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ
أرﺑﺎح ،وﺗﺨﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻦ
ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻼ ،ﺳـ ـ ـ ــﻮاء ﻋـﺒــﺮ
إﻋــﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ،أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓ ــﻲ داﺋـ ـ ــﺮة اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاض وﺗ ـﺤـ ّـﻤــﻞ
أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﺑـ ّـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻫـﻨــﺎك
ﻣــﺎ ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  25و 30ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ وﻃـﻤــﻮﺣـﻬــﻢ ،رﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻌﺎت وأرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﺳـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
أن أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ
ﺟـﻴــﺪة ،وﻟــﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮا إذا ﻣﺎ
اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺬﺑﺬب ،اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
ّ
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﺸ ــﻜ ــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻄﻠﻖ
 VIVAﺗﺴﻤﻲ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ
» «SABAH AL INSANYAﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻊ ذﻛﺮى ﻣﻨﺢ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻘﺐ »ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺠﻲ

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﺠﻲ

ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺴﺎﻟﻢ

ﺷ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارﺗﻬﺎ اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺣ ـﻤــﻮد اﻟ ـﻔ ـﺠــﻲ رﺋـﻴـﺴــﺎ
ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ،و ﺟـ ــﺎ ﺳـ ــﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺠﻲ ،ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
وﻋﺪﻧﺎن ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺴﺎﻟﻢ رﺋﻴﺴﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
و ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ،ﻫــﻢ:
ﺣـﻤــﻮد اﻟـﻔـﺠــﻲ ،ﺧــﺎﻟــﺪ اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﻏ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺢ ،ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ
اﻟﺒﺪﻳﻮي ووﻟﻴﺪ اﻟﺰﻣﺎﻣﻲ.
وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮف ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ أﺳـ ـ ــﻮاق واﻋـ ـ ــﺪة ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ وﺷ ـ ـﻤـ ــﺎل
إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﺳ ــﻮاق
أوروﺑﻴﺔ.
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن »اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ« ﺗـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺖ
ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ أ ﻓــﺮع ﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮدﻳـ ـ ـ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻐﺬاء.

وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ »اﻟـ ــﺮاﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ« ﺑ ـ ـ ــﺎﺷ ـ ـ ــﺮت أوﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺎرس  ،2019ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذت
ﻋ ـﻠــﻰ  26ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣﻴﺪاف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺼ ــﺮ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ـﻀـ ــﻢ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻴﺮا إﻟﻰ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻏـ ﱠـﻴــﺮت ﺷﺮﻛﺔ اﻻ ﺗـﺼــﺎﻻت
ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ  ،VIVAا ﺳ ـ ــﻢ
ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ إ ﻟــﻰ »SABAH AL
 ،«INSANYAﺗ ــﺰا ﻣـ ـﻨ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮى اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣـ ـﺴ ــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺢ
ﺳﻤﻮ أ ﻣـﻴــﺮ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﻟـ ـﻘ ــﺐ
»ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ«،
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺐ »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ« ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻳـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ
ﻻﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜـ ــﺔ ،ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮا
ﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﻋـﻠــﻰ
ﻫ ـ ــﺬا اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ،
وﺿ ـﻤــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ
وا ﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺬي
ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد.
و ﺷ ـ ـ ــﺎرك ﻣ ــﻮ ﻇ ـﻔ ــﻮ VIVA
ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ وﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ
ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻮم ﻣ ــﻊ
ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﻢ ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﺑﻨﺎء

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وأ ﻋــﺮ ﺑــﻮا
ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺴﻤﻮ
أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻟــﻢ
ﻳﺪﺧﺮ أي ﺟﻬﺪ ،وﻟﻌﺐ دورا
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
دول ا ﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻢ ،ﺳ ــﺎ ﺋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ
ﱠ
ا ﻟ ـﻤ ــﻮ ﻟ ــﻰ ﻋ ــﺰ و ﺟـ ــﻞ أن ﻳ ـﻤــﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ ،وأن
ﻳﻤﺪه ﺑﻄﻮل ُ
اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،أﻣﺲ اﻷول،
إﻃ ــﻼق ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ )kia.gov.
 ،(kwواﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻤ ــﺖ إﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ـﻤــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ
ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻛﺄﻗﺪم ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﺴﺘﻌﺮض ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻟ ـﻴــﻞ
ﻣـﻔـ ﱠـﺼــﻞ ﻟـﻠـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺢ اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻫﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﺑــﺮاﻣــﺞ رﺋﻴﺴﺔ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗــﺪرﻳــﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﺣــﺪﻳـﺜــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨــﺮج ،اﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ
ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ،ﻓ ــﺮص ﻋﻤﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات،

وﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ وآﻟﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮض
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻣﺼﻮرة ﻟﻘﺼﺺ ﻧﺠﺎح ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻋ ـﻘ ــﺪت أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
 149428ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ،أﻧﺠﺰت ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 3347ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4944ﻣﺘﺪرﺑﺎ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪأت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ ﻋﺎم ،1995
ﻛﺄول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺷﻬﺪ ﺗﺨﺮﻳﺞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  684ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.

»ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن
اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ أﻋﻤﺎل اﻟــﺪورة
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري »EFG Hermes
 ،«London Conferenceوﻫﻮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ اﻷﻛ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻌــﺮض
وﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟ ـﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ،
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ  360ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر دوﻟـ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ 182
ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة أﺻ ـ ــﻮل ﻣـ ــﺪارة
ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز  14ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر،
وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـ
 177ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ.
وﻳـﻤـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ،اﻟــﺬي
ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻓـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺎد اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات
ﺑ ـﻠ ـﻨ ــﺪن ،ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ ﻓ ــﺮﻳ ــﺪا ﻳﺒﺤﺚ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن أﺑﺮز اﻟﻔﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣــﺪى إﻗﺒﺎل
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻔ ــﺮص ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻼت ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث اﻷﺑـ ـ ــﺮز ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ واﻟـﻤـﺒـﺘــﺪﺋــﺔ ﺣ ــﻮل ﻛﻞ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ
ﺣ ــﺮﻛ ﱠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت واﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪﻫـ ــﺎ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓــﺈن ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق ﺑ ـﻤــﺆﺷــﺮ MSCI
ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ أﺛـ ـﻤ ــﺮ ﻋــﻦ
زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺼﻨﻴﻒ » «+Aﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ

اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات،
ً
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ اﻣ ـﺘ ــﻼﻛ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأﺻــﻮﻻ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﻞ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  44ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـ ــﺰداد
إ ﻗ ـﺒــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺑ ـ ــﺪول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮد ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ اﻧ ــﺪﻣ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪورﻫﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻛ ـ ـﻔ ـ ــﺎءة وﻣـ ــﺮوﻧـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ .وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،أوﺿـ ــﺢ ﻛــﺮﻳــﻢ ﻋــﻮض
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ،أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ،وﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑﻌﺪ ﻗــﺮار
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ
اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﺑـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻣــﻮاﺗ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟـﻤـﺘــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدات اﻟـﻤ ـﺒ ـﺘــﺪﺋــﺔ
واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .وأﺿــﺎف ﻋﻮض أﻧﻪ
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ،
ﻓ ـ ــﺈن أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ
واﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘــﺪﺋــﺔ ﺷ ـﻬــﺪت
ﺗـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﻮﻇـ ــﺎ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ــﻮء ﻧـ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﻣ ـﺼ ــﺮ،
ً
ﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻼ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ أوﺿـ ـ ـ ــﺎع
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ــﺪﺋ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
ذﻟﻚ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻛﻴﻨﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.

١٨
اﻗﺘﺼﺎد
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دلبلا

•
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ً
ﺑﻠﻐﺖ  ١.٤ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٤٥٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ

أﻇﻬﺮ ﻣﻮﺟﺰ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٩إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  ٥ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳﻨﺎر ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،٢٠١٥وﺳﻂ اﻟﺤﺎﺟﺔ ّ
اﻟﻤﻠﺤﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻷﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ 3
أﻋﻮام ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.2
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﺰ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
إن أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ إﺳ ـ ـﻨـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ً
ﺷ ـﻬــﺪت ً
أداء ﻣـﺨـﻴـﺒــﺎ ﻟ ــﻶﻣ ــﺎل ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋ ـ ــﺎم ،2019
ً
ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ زﺧـﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪت
أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ إﺳ ـﻨ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ً
أداء
ً
ً
ﺿـﻌـﻴـﻔــﺎ ﻧـﺴـﺒـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم ،2018
ﻋــﺎودت ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻓﻲ
اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم 700) 2019
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(.
ﻟﻜﻨﻬﺎ ،وﻓﻖ اﻟﻤﻮﺟﺰ ،ﺗﺒﺎﻃﺄت
ً
ﻣﺠﺪدا ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  450ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
وﺳــﻂ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﻨﺎدﻫﺎ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻷول ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﺘــﺄﺧــﺮة إﻟﻰ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
إﺳـ ـﻨ ــﺎدﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻲ
ً
 4.2ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮات اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﻋ ــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
.MEED
وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ إﺳ ـﻨ ــﺎدﻫ ــﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  2019إﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ــﻮاﻟـ ــﻲ 5
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋــﺎم
 ،2015وﺳـ ــﻂ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟـﻤـﻠـ ّـﺤــﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻳﻀﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ
وﺗـﻴــﺮة اﺳـﻨــﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺑﺸﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم ) 2019ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ 1
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ،إذ ﺗﻢ إﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﻠﻴﻮن د.ك(

اﻹرﺳﺎء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

ﺷﺮﻛﻪ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻏﺎز

750

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ

360

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ /ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ – ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﺪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﻄﺎﻗﺔ

264

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ) 3أﺟﺰاء(

اﻟﻨﻘﻞ

264

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﺮاﺑﻊ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ /ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ  -ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﻬﺮاء ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
واﻟﺒﻨﺎء

149

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻨﻘﻞ

120

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻤﺼﺪرMEED :
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2.7ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻘﺮر
إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﺮﺑﻊ.
وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻷداء اﻟﻘﻮي ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﺗـﺤـﺴــﻦ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت ﻟ ـﻌــﺎم  2019ﻟﺘﺼﺒﺢ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ
ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ إﻟﻐﺎء أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺮﺳﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻄﺮا.
واﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮذ ﻗ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء
واﻟـﺘـﺸـﻴـﻴــﺪ ) 573ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر(
وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت )360
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ( ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺔ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﺔ إﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎد ﻋ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى ،ﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ
ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء واﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ) 430ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر( وﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ً
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ) 285ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ( اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أ ﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻓـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ إﺳـﻨــﺎد
ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺿ ـﻤــﻦ ﻗـﻄــﺎع

اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه.

اﻟﻨﻘﻞ
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻤﺖ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
 210ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
 40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻋ ـ ــﺪم إﺳـ ـﻨ ــﺎد أي ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻗـ ــﺪ ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎش إﺳ ـﻨــﺎد
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت
ً
ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ّ
اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺘــﺄﺧــﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
إﺳﻨﺎد ﺳﻮى ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
.2019

ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠـ ّـﺤــﺔ
ً
أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ أﻛـ ـﺜ ــﺮ وﺿ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019وﺳﻂ
ﺧـ ـ ــﺮوج اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة
إﻟﻰ اﻟﻨﻮر .وﺷﻬﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.2ﻣﻠﻴﺎر
دﻳـﻨــﺎر ﺿﻤﻦ ﻗـﻄــﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2016
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
ً
أﻣ ــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺎ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺗﺸﻬﺪ
ً
ً
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻤﻮا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ،
إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ
وﻗ ــﺖ ﻻﺣ ــﻖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
وأواﺋﻞ ﻋﺎم .2020
وﻳـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻞ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ) 105ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر(
وأرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰاء ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  444ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر  ،وﻻ ﻳـ ــﺰال اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎن

ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﺷﻬﺪ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ً
ً
اﻧ ـﻜ ـﻤ ــﺎﺷ ــﺎ ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﻮﻇ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2019ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إ ﺳـﻨــﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  17ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ ،أي
أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إذ
ﻗﺪ ﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎءات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
وﺗـ ــﻢ إﺳـ ـﻨ ــﺎد ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻋ ـﻘــﺎري
واﺣﺪ وﻫﻮ ﺑﺮج اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺘﻌﺪد
اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت .وﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻷرﻗـ ــﺎم
اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣﺠﻠﺔ  MEEDإﻟــﻰ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع ﻣـ ـﻌـ ـﺘ ــﺪل ﻓــﻲ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ
اﺳـ ـﻨ ــﺎدﻫ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  2019ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺗ ـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ  274ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 64

ً
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ ﺗـ ــﻢ اﺳـ ـﻨ ــﺎدﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ً
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .أ ﻣــﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ  ،ﻓﺘﺒﺪو
آﻓـ ـ ــﺎق ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻴــﺪ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،إذ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺳﻨﺎد
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر
إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2020
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ أو ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
ً
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ أﺧﻴﺮا.
وﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ إﺳـﻨــﺎدﻫــﺎ ،ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ( اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺸ ــﺮف وزارة
اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه،
وﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
واﻟﺨﺎص وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  285ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر اﺳ ـﻨ ــﺎدﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ودﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2019ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ وﺟـ ـ ــﻮد اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻗـﻴــﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧــﺮى ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪام اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﻒ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻘﺮر إﺳﻨﺎد ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  ،2020ﺗــﺰاﻳــﺪت
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه ﻛــﺄﺣــﺪ أﻫ ــﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه

زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
ﺑ ـﺤ ــﻮاﻟ ــﻲ  17ﻏ ـﻴ ـﻐ ــﺎوات ﺑـﺤـﻠــﻮل
ﻋــﺎم  .2030وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻟـ ــﻢ ﻳـ ـﺘ ــﻢ إﺳ ـ ـﻨـ ــﺎد ﺳـ ـ ــﻮى ﻋ ـﻘــﺪﻳــﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  60ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﺗ ـﺴ ــﺎرع وﺗ ـﻴ ــﺮة اﺳ ـﻨــﺎد
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻋــﺎم ) 2019ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر( واﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  1.2) 2020ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر( ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ
ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺨﻴﺮان ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﻄﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه
) 1.0ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر( اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻣﺎ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم واﻟ ـﺨــﺎص
ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه وﻣﺸﺮوع
اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
) 360ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻪ أن
ﻳﺼﺒﺢ ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮوﺿ ــﻮﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  1500ﺟﻴﺠﺎوات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ واﻟﻤﻘﺮر ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019

اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﻄﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،اﺳﺘﻌﺎد ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز زﺧﻤﻪ وﺗــﻢ إﺳﻨﺎد
ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 167ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺧ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ
ً
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم و 571ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﻘــﺮر
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﻄﻠﻖ »وﻓﺮ وارﺑﺢ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺘﻲ« »اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﺻﻴﻔﻚ ﻛﺎش« »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ٥ :ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑـ »اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ«
ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ــﺮس ﻋ ــﺎدة
اﻻدﺧـ ـ ــﺎر ﻟ ــﺪى اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻦ ﻣـﺒـﻜــﺮة
واﻟـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﺗـﺒــﺎﻋـﻬــﺎ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
»وﻓﺮ وارﺑﺢ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺘﻲ« ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﺤﺐ ﺷﻬﺮي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل أﺻﺤﺎب
اﻟـﺤـﺴــﺎب ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑﻘﺴﺎﺋﻢ ﻫــﺪاﻳــﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  200دﻳـﻨــﺎر ﻟـﺸــﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
وأﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ أول ﺳﺤﺐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26
أﻏﺴﻄﺲ  ،2019وﻓﺎزت ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺟﻮري
اﻟﻤﻄﺮود ﻣﻦ ﻓﺮع اﻟﻌﺪان.
وﺳﻴﻘﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻳﻠﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت
ﺷﻬﺮﻳﺔ أﺧ ــﺮى ﺳﺘﻘﺎم ﻓــﻲ  24أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ و28
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و 19دﻳﺴﻤﺒﺮ و 16ﻳﻨﺎﻳﺮ  2020و13
ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .2020ﻳﺬﻛﺮ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺣﻤﻠﺔ »وﻓــﺮ وارﺑــﺢ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺘﻲ« اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺠﺪد.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ »ﺑﺪاﻳﺘﻲ«
ﺑـ ـﺤ ــﺪ أدﻧـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ ﻗـ ـ ـ ــﺪره  10دﻧ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺮ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ  8ﺳﻨﻮات.
واﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﻣـﺼـﻤــﻢ ﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ
ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ إدارة ﺷـ ــﺆوﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ
وﻏﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

أﺟ ـ ــﺮى اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟـﺴـﺤــﺐ
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻤـﻠــﺔ »ﺻـﻴـﻔــﻚ ﻛ ــﺎش«،
وﺗــﻢ إﺟ ــﺮاء اﻟـﺴـﺤــﺐ ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻣﻤﺜﻞ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﻓﺎز ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻬﻨﺎ اﻟﻬﺎﺟﺮي،
وﻟ ـﻤ ـﻴــﺎء ﻧـ ــﻮري اﻟ ـﻜــﺎﻇ ـﻤــﻲ ،وﻣ ـﺒــﺎرك
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎوي ،ﺑ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ اﺳ ـﺘ ــﺮداد ﻧـﻘــﺪي ﺣـﺘــﻰ 5
آﻻف دﻳﻨﺎر.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ أن ﺣﻤﻠﺔ »ﺻﻴﻔﻚ
ﻛـ ــﺎش« ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﺤــﺎﻣـﻠــﻲ ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،أو اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ
ﻓــﺮﺻــﺎ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت ﻋـﻨــﺪ إﻧ ـﻔــﺎق 25
دﻳﻨﺎرا داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  3ﺳﺤﻮﺑﺎت
ﻻﺧـﺘـﻴــﺎر  9ﻓــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑــﺎﺳ ـﺘــﺮداد ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ
 5000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻟــﺮاﺑــﻊ

واﻷﺧـﻴــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻴﻞ واﺣـﺪ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ
 10آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر .وأﺿ ــﺎف اﻟـﺒـﻨــﻚ أن اﻟﺴﺤﺐ
اﻟــﺮاﺑــﻊ واﻻﺧ ـﻴــﺮ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي ﺣﺘﻰ 10
آﻻف دﻳﻨﺎر .وﻣﺎزال ﻟﺪى ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﺣﺘﻰ  30اﻟﺠﺎري.

أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري،
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻣـ ــﻦ  1إﻟ ـ ــﻰ 5
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،واﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ 1000
دﻳ ـﻨ ــﺎر .واﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰون ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﻫــﻢ:
ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ ،وﻋﺪﻧﺎن
ﻋﺒﺪو ﺧﻠﻮف ،وﻧــﻮال ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﻼف،
وﺳﻌﻴﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻌﻴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻲ
ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻌﻄﻴﺔ.
وﻳﺠﺮي »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓــﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟـﺠــﺎري ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  500.000دﻳـﻨــﺎر ،أﻣــﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧﻴﺮ
ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻓﻲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻌﺎم  2019اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﻼء »اﻟــﺪاﻧــﺔ« ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة
ﻓﺮص ﻓﻮزﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻳﻮﻓﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﻧﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﻧﺔ
ﻟــﻺﻳــﺪاع اﻟـﺤـﺼــﺮي« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ
ﺣــﺮﻳــﺔ إﻳ ــﺪاع اﻟـﻨـﻘــﻮد ﻓــﻲ أي وﻗ ــﺖ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ »اﻟـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ« اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ
ﱢ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب
ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﻣﺒﺎدرة »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﺼﺮ
ً
ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻷﻓﻀﻞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ً
اﻟﻤﺤﺮي ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة

ﻣﻦ »ﺣﻤﻼت ﻧﻮر« ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣـﺒــﺎردة »ﻧــﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ً
ً
إﻧـ ـﺠ ــﺎزا ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑـﺤـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة إﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،إذ ﺗﻢ
ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺧ ــﻼل اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟــﺬي
ً
أﻗـﻴــﻢ أﺧ ـﻴــﺮا ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋ ـﻤــﺎن ،وﺗـﺴـﻠــﻢ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ إدارة اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي.
وﻗﺎل اﻟﻤﺤﺮي» :ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺒﺎدرة
ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  3ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﺼﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8آﻻف
ﺷ ـﺨــﺺ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪول
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻃـﺒــﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
وﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻌﻪ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺤﺮي أن اﻟﻤﺒﺎدرة،
ً
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ
اﻻﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟ ــﺪارﻳ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ ،ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻣﻦ
إﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷﻣـ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة إﻟ ــﻰ
اﻵﻻف ﻣﻤﻦ ﻓﻘﺪوا ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓــﻲ دﻋــﻢ

ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋ ــﺎدة اﻟﺒﺼﺮ
ﻟﻬﻢ وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻗ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ ﺑ ـﻨ ــﻚ
ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ وزراء
اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا ﻟ ــﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻻﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وزﻳـ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ،
ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟـ ـﺨ ــﺮاز ،ووﻛ ـﻴ ــﻞ وزراة اﻟ ـﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻴﺐ.

»ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن«
واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة »ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻷول ﻣ ــﺮة ﻋ ــﺎم  2016ﻛـﻔـﻜــﺮة ﻣﻦ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة،
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ،
ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ إدارة اﻻﺗـﺼــﺎﻻت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻣ ـﺒــﺎدرة ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺎرج
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺮي:

»ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻳـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ اﻷﻃ ـﺒــﺎء ،ﺑﻞ
ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ إﻋﺎدة اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ،
ﻷن ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ
ﺗ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮ ﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ،
وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ً
ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ً
ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪر رزﻗﻪ
ﻣﻊ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ
إزاﻟﺘﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ«.
وأﺿﺎف أن اﻛﺜﺮ ﺟﺰء ﻣﺆﻟﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻫﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟــﻮاﺣــﺪة ،واﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 100
دوﻻر ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧــﺮى ﻓﺈن ﺣﻴﺎة
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ.

»ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن «4
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺮي
إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻮر
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺳﻮف ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻓ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻣــﺪة اﺳـﺒــﻮع ﺳﻴﺘﻢ ﺧــﻼﻟــﻪ إﺟــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﺼﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﻘﺮى وﺻﺮف اﻻدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
دون إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﺑﻤﺮض اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﺒﻴﻀﺎء.
وﺳ ـ ــﻮف ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ
 6ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻃـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ إ ﻟ ــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ﻋــﺪد
ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ً
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺮي أن ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ راﺳﺨﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ،
وﻫ ــﻲ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟ ـ ــﺬي ﻋـ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ
وﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺮ ﺳﻔﻴﺮ
ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻋﺮف داﺋﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺨﻴﺮ.
وأﺿﺎف» :ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻫﻨﺎ اﻻﺷﺎرة
إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن
اﻻوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻚ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﺷــﻲء
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻮﺑﻴﺎن«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻫ ـ ـ ــﺪف ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد إﺟــﺮاء ذﻟﻚ
اﻟـ ـﻜ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻻ
ﻳﻤﺜﻞ إﻻ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺠﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟـﻴـﻬــﺎ
ﻣ ــﺮﺿ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء ﺣــﻮل
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟـﻤـﻌــﺮوف ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ
»اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺎرﻛ ــﺖ«» ،ﺑ ــﻞ ﻧـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺮض اﻟــﺬي
ﺗ ـﻘــﺪر ﺣـﺠــﻢ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﺑﻤﺌﺎت
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ«.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎردة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺪار
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
واﻷﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺤﻮا
ﺑﻮﻗﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب وﻣـﺸــﺎﻫـﻴــﺮ »اﻟـﺴــﻮﺷـﻴــﺎل
ﻣﻴﺪﻳﺎ« اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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وﺻﻒ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي
ﺷﻼ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑـ »اﻟﺬواق« وأن اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﺟﺪا .

ً
ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ ﺗﻔﻴﺾ أﻧﻮﺛﺔ وﺟﻤﺎﻻ
ﻓﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮﺿﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك
ﺿ ـﻤــﻦ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت أﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﺔ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،أﻗﻴﻢ ﻋﺮض أزﻳﺎء دار راﻟﻒ ﻟﻮرﻳﻦ
اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻟﻤﻮﺳﻢ رﺑﻴﻊ ﺻﻴﻒ .2020
وأﻃ ـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟ ـﻌــﺮض اﻟـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻ ــﻞ ،اﻟﺸﻬﻴﺮة
ً
ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ ) (22ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻔﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰة.
ً
وأﻃ ـﻠــﺖ ﺑـﻴــﻼ أﻳ ـﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻋ ــﺮض helmut
 ،langﺑﻔﺴﺘﺎن ﺟـﻠــﺪي أﺳ ــﻮد ،ﻛـﻤــﺎ ﻇﻬﺮت
ﻓــﻲ ﻋــﺮض ﺑــﺮاﻧــﺪون أﻛﺴﻮﻳﻞ ﺑـﻜــﺮوب ﺗﻮب
وﺗﻨﻮرة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ذﻛــﺮت
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳــﺎء ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ
واﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ذا وﻳﻜﻨﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ً
ﻳﺮام ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺸﺎﺟﺮان ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ رﺷﺤﺖ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻫﻤﺎ ﺣﻮل ﺗﻄﻮرات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وأﺷــﺎرت ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف داﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وأن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
ّ
اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  4ﺳﻨﻮات ،ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ
وﺷـ ــﻚ اﻻﻧـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎر ،وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﻘ ــﺮب ﻣﻦ
ّ
ّ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ" :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎوز ﻧ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﻐ ـﻀــﺐ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
ّ
ﺗـﻨـﺸــﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ّ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓ ــﺈن اﻷﻣ ــﻮر
ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ ﺗ ـﺒ ــﺪو ﻛ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أدﻧ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃ ــﻼق .وﻫـﻤــﺎ اﻵن ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟــﺔ ﺷ ـﺠــﺎر داﺋـ ــﻢ ،وﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ـﻘـ ّـﺮﺑــﻮن ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻦ ﺟﺪوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس".
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺼﺪر" :رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷوﺿﺎع

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ّ
اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳﺒﻘﻴﺎن ﻣﻌﺎ ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻫﻲ
ّ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ".
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻌﺮوضّ ،
ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺛـﻴــﺎب ﻣـﺼـﻨــﻮﻋــﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣ ــﻮاد ﻣﻌﺎد
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ أزﻳــﺎء ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﺮة اﻟﺮاﺣﻠﺔ دﻳﺎﻧﺎ.
وﻗــﺪ أﺑﻬﺮت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮري
ﺑﻮرﺗﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ
اﻟﺘﻲ ّ
زﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺰﻫﻮر ﻧﺎﻋﻤﺔ وأﻛﻤﺎم واﺳﻌﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ 53) ،ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﺪﻳ ــﺮ اﻣـ ـﺒ ــﺮاﻃ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻼﺑ ــﺲ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻗـﻴـﻤــﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
إن ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ رﺑ ـﻴ ــﻊ وﺻ ـﻴ ــﻒ  2020ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻣـﻴــﺮة دﻳــﺎﻧــﺎ ﻻ
ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ أﻋﺠﺒﺖ ﺑﻬﺎ ،وأردت
أن أﻛ ـ ـ ــﻮن ﺣ ـ ـ ــﺬرة ﺧ ـ ــﻼل ﻗ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻲ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة ،ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻳـ ـﻘ ــﻮﻧ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺿﺔ ،وﻟﻢ أﻛﻦ أرﻳﺪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
ذﻟ ــﻚ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺷـﻌــﺮت ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﺮﻳﺌﺔ ،وﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ّ
ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ إﻟﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا".
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻋ ـ ـ ــﺰزت
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻤـﺼـﻤـﻤــﺔ ﻫ ـﻴ ــﻼري ﺗﻴﻤﻮر
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺧﻂ اﻟﻤﻮﺿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﻟﻤﻬﺮج اﻟﺸﺮﻳﺮ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ

ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻮ

وﻓﻴﻠﻢ "" ،"IT: CHAPTER TWOإت ﺗﺸﺎﺑﺘﺮ ﺗﻮ"
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺗﺸﺎﺳﺘﻴﻦ وﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﻛﺎﻓﻮي
وﻋﻴﺴﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺑﻴﻞ ﻫﺎدر ،وﻫﻮ ﻳﺮوي ﻗﺼﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺘﻮاﺟﻬﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺮج
اﻟ ـﺸــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺗــﻞ ﻓ ــﻲ ﺑـﻨـﺴـﻠـﻔــﺎﻧـﻴــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻣﺮاﻫﻘﻴﻦ ﻗﺒﻞ  27ﻋﺎﻣﺎ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻠﻢ "إﻧﺠﻴﻞ ﻫــﺎز ﻓﺎﻟﻦ" ،ﻣﻦ

رﻳﻬﺎﻧﺎ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

23

ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ
أﻛﺪ اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﺟﻮﻫﺮ أن
ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة »اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ« ﻳﻌﻮد
اﻷﻫﻮاء واﻟﻮاﺳﻄﺔ وراء إﻗﺼﺎء ﻋﻦ أﺣﺪث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »دﻳﻨﺎر ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ﻣﺨﺘﺎر« ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻢ رﻣﻀﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻫﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻋﻦ
ً
ً
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﻌﺮض .
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻳﻤﺎ.

ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺘﻬﺎ
ﻫـ ـﻴ ــﻼري ﻟ ــﺪارﻫ ــﺎ "ﻛــﻮﻟ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮادا" اﻟـﺘــﻲ
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻴﻤﻮر "أﺷﻌﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺄﻧﻨﻲ أﺗﻌﻠﻢ
أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﻓﻌﻠﻬﺎ ،وأﺣﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ،واﻟﻨﺎس
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب
إﻟﻴﻪ".
)أ .ف .ب(

ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ » «IT: CHAPTER TWOﻳﺤﻘﻖ
 ٩١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻳﺘﺼﺪر ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ
ﺗـﺼــﺪر ﻓﻴﻠﻢ اﻟــﺮﻋــﺐ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ "IT: CHAPTER
 "TWOﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ،ﺣ ــﺎﺻ ــﺪا  91ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻓــﺎدت ﺷﺮﻛﺔ إﻛﺰﺑﻴﺘﺮ رﻳﻠﻴﺸﻨﺰ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻨﻎ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷول ﻟـﻌــﺮﺿــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺼ ــﺎﻻت ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺰء اﻷول
ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺣﺼﺪ ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ 123
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
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ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺮض
ً
 ٤٧ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ

إﻧ ـﺘ ــﺎج "ﻻﻳ ـﻨ ــﺰﻏ ــﺎﻳ ــﺖ" ،اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺮوي ﻗـﺼــﺔ ﻋﻤﻴﻞ
ﺳــﺮي ﻳــﺆدي دوره اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟـﻴــﺮارد ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻳﺘﻬﻢ
ﺧﻄﺄ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )ﻣﻮرﻏﻦ
ﻓﺮﻳﻤﺎن( ،إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺣﻘﻖ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
ﱠ
وﺣ ــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪي
"ﻏﻮد ﺑﻮﻳﺰ" ﻣﻦ إﻧﺘﺎج "ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﻞ" ﺑﺈﻳﺮادات 5.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

»اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻠﻚ«
وﺟ ـ ــﺎء ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ "ﻻﻳـ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻨــﻎ" )اﻷﺳـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ(،
ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﻧﺘﺎج "دﻳﺰﻧﻲ" ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وﺣﺼﺪ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ  4.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر.
وﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻠﻢ "أوﻓﺮﻛﺎﻣﺮ" ﻣﻦ إﻧﺘﺎج "ﺳﻮﻧﻲ"،
وﺑﻄﻮﻟﺔ أﻟﻴﻜﺲ ﻛﻨﺪرﻳﻚ وآرﻳــﻦ راﻳﺖ ﺗﻮﻣﺴﻮن،
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪات  3.8ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر.
)أ ف ب(

ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ

وﻓﺎة ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻮ
ً
ﻋﻦ  ٧٢ﻋﺎﻣﺎ

 ٦دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻮﻋﺪ إﺻﺪار
أﻟﺒﻮم رﻳﻬﺎﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻜﺤﻮل ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺲ
ﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﺖ ﻋﻦ أﻧﺠﻠﻴﻨﺎ

ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﻤﺆﻟﻒ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻮ،
اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺄﻏﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮة اﻣﺘﺪت
إﻟــﻰ ﻋـﻘــﻮد ،ﻋــﻦ  72ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﻓــﻖ ﻣــﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أﻣﺲ
اﻷول.
وﺟ ـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻧ ـﺸ ــﺮت ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﻪ اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ
ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻳﺆﺳﻔﻨﺎ أن ﻧﺒﻠﻐﻜﻢ ﺑﺄن اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻮ ﻏﺎدرﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮ .ﻓﻠﺘﺮﻗﺪ روﺣﻪ ﺑﺴﻼم".
وأﻓــﺎد اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﺑﺄن ﺳﻴﺴﺘﻮ ﺗﻮﻓﻲ إﺛﺮ
ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻤﺪرﻳﺪ) .أ ف ب(

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻨﺠﻤﺔ رﻳﻬﺎﻧﺎ ﻹﺻ ــﺪار أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﱠ
ﺻﺮح ﺑﻪ أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﻧﻮس ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن رﻳﻬﺎﻧﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﺧﻴﺮا ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﺟﺰﻳﺮة
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﻳﺴﻴﻜﺲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وﻫﻲ ﺟﺰﻳﺮة  ،Osea Islandﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ
 25أﻟﻒ دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت ،Miloco
وﺻﺎﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺳﻴﻨﻤﺎ وﺑﺮﻛﺔ.

ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻧﻔﺼﺎل ﺑــﺮاد ﺑﻴﺖ وأﻧﺠﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻮﻟﻲ ،ﻛﺸﻔﻪ ﺑﻴﺖ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ،ﺑﻌﺪ
ﻋﻼﻗﺔ داﻣﺖ  11ﺳﻨﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،أن ﺑـﻴــﺖ ﺧـﻀــﻊ ﻟ ـﻌــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺎت ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ إدﻣــﺎﻧــﻪ ،ﺣﻴﺚ
داﻣﺖ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﺑﻴﺖ ﺷﺎرك أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻟﻸﻓﻼم ﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ.76

ﺷﻌﺎر ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ
ﻳﻌﺮض ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
" ،"47ﻓـﻴـﻠـﻤــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪي واﻟ ـﻌ ــﺮب
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل دورﺗﻪ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﺤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻴﻒ ﺷﺮف.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺆﺳــﺲ ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻼوي ،إﻧـ ــﻪ ﺟـ ــﺮى اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل  524ﻃـﻠـﺒــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  30دوﻟــﺔ
ً
ً
ﻟﻴﻘﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ  ، 25ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻃﻮﻳﻼ و ،22
ً
ً
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻗﺼﻴﺮا ﻟﻠﻌﺮض ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﺿﺎف ﻗﺒﻼوي أن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺬي أﺳﺲ
ﻋﺎم " ،2011ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻌﺮض اﻷﻓﻼم
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓــﻼم اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻓ ــﻼم ﻫــﻲ" :اﻣ ـﺒــﺎرﻛــﺔ" و"ﻃـﻔــﺢ اﻟﻜﻴﻞ"
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ،و"ﻓﺘﻮى" ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ،و"اﻟﻀﻴﻒ"
و"ﻟـﻴــﻞ ﺧــﺎرﺟــﻲ" ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺮ ،و"ﺻ ـﺒــﺎح اﻟﺨﻴﺮ"
ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ،و"زﻳﺎﻧﺔ" ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،و"ﻣﻔﻚ"
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮي واﻟﻤﺨﺮج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺿﺎ
اﻟﺒﺎﻫﻲ واﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﻴﺲ ﻗﺎﺳﻢ.
وﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓــﻼم اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
 ،ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻓ ــﻼم ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن وﺳــﻮرﻳــﺔ
واﻷردن وﻣـﺼــﺮ واﻟ ـﺴ ــﻮدان وﺗــﻮﻧــﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ً
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة  23ﻓﻴﻠﻤﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻴﻒ ﺷﺮف
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﻌﺮض ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ "ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﺎ" ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻧﺠﻴﺐ
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺎﺿــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻜ ــﺮم اﺳ ــﻢ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ واﻟ ـﻨــﺎﻗــﺪ
اﻟﺮاﺣﻞ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻴﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻷﺑﺮز ﻣﻠﺼﻘﺎت
اﻷﻓ ـ ــﻼم اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﺠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
ً
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وﺣـﻠـﻘــﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
ﺑـﻌـﻨــﻮان "اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
واﻟـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ" ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـ ــﺪوة ﻋ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻧﻮرا اﻟﻌﺮوض  ،وﻫﻲ ﻣﻦ
ﺻﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻗﺪ أﻋﻴﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ  27ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ  ،2017وﺗـ ـﻘ ــﻊ ﻗ ـ ــﺮب ﺳــﺎﺣــﺔ
اﻟﻤﻮﻟﻔﻴﻨﻎ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،وﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ ﺻــﺎﻻت
اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮﻳﺪ ،إذ ﺗﺘﺴﻊ إﻟﻰ 377
ً
ﻣـﻘـﻌــﺪا ،وﻫـﻨــﺎك ﺳﻴﻨﻤﺎ روﻳ ــﺎل ،اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻋﺎم
 ،1961وﻫﻲ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺻــﺎﻻت اﻟﻌﺮض
ً
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻤﻮ ،ﺗﺘﺴﻊ إﻟﻰ  498ﻣﻘﻌﺪا وﺗﻘﻊ
ﻗﺮب ﺳﺎﺣﺔ ﻏﻮﺳﺘﺎف اﻟﺸﻬﻴﺮة وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺎﻟﻤﻮ ،وﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ ﺧﺘﺎم اﻟــﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
وﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻓﻮد ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻓﻨﺪق
ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻚ ﺗﺮﻳﺎﻧﻐﻴﻠﻦ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺿﻴﻮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺮﻳﺎﻧﻐﻴﻠﻦ ﻗــﺮب ﻣﺤﻄﺔ ﻗـﻄــﺎرات ﺗﺮﻳﺎﻧﻐﻴﻠﻦ
وﻣـﺠـﻤــﻊ ﺗﺮﻳﺎﻧﻐﻴﻠﻦ اﻟـﺘـﺠــﺎري ﺣـﻴــﺚ ﺳﺘﻘﺎم
ً
أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮق ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ أﻳﻀﺎ.

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺸﺮوط
ً
ﺗـﻌــﺮض اﻷﻓ ــﻼم ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻟـﻤــﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗـﻨـﻈــﻢ ﻋـ ــﺮوض ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ــﺪن اﻟـﺴــﻮﻳــﺪﻳــﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻼم
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
واﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻣ ــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﻟﻴﺲ ﺑــﺎﻟـﻀــﺮورة أن ﺗـﺸــﺎرك ﻛﻞ
َ
اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ُﺳ ِﺠﻠﺖ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺬﻟﻚ.
ً
وﻣــﻦ اﻟﺸﺮوط أﻳﻀﺎ ،ﻻ ﻳﻔﺮض اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
أي رﺳــﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻓ ــﻼم ،ﻟــﺬا ﻻ
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وﻳﺘﻢ
إﺧﻄﺎر ﺻﻨﺎع اﻷﻓــﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز
ﺳﺤﺐ اﻷﻓــﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﻗﺒﻮل اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ،2018
وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻓ ــﻼم اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣــﻦ إﻧﺘﺎج
ﻋﺎﻣﻲ  ،2019 – 2018وﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ
ﺗــﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮض.

ﺛﻘﺎﻓﺎت ٢٠

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤٢١٥اﻟﺜﻼﺛﺎء  ١٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ١١ /اﳌﺤﺮم ١٤٤١ﻫـ

tawabil@aljarida●com

ﺷﻼ :ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ ذواق واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ

اﻟﺪوﻳﺶ اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻌﺮﺿﻪ أﻫﺎزﻳﺞ ﺷﺮﻗﻴﺔ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٤٤ﻟﻮﺣﺔ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

أﻛﺪ د .اﻟﺪوﻳﺶ أن »أﻫﺎزﻳﺞ
ﺷﺮﻗﻴﺔ« أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ﺷﻼ.

ﱢ
وأﺟﺮب
أﺑﺤﺚ
وأﻋﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﺑﻨﺎء ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ

ﱠ
ﻗﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺷﻼ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض "أﻫــﺎزﻳــﺞ ﺷﺮﻗﻴﺔ"
ﺑ ـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺿــﺎﺣـﻴــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﺎ
ﺗــﻮ ﺻــﻞ إ ﻟـﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﻔﻨﻲ
ﺣﻮل ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﺮاث ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي.
اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
وا ﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﻮن واﻵداب د .ﺑ ــﺪر
اﻟ ــﺪوﻳ ــﺶ ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل د .ا ﻟ ـ ـ ـ ــﺪو ﻳ ـ ـ ـ ــﺶ إن
"أﻫﺎزﻳﺞ ﺷﺮﻗﻴﺔ" ُﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻮن ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻬ ــﺎدي ﺷ ــﻼ ،وﻳـﺤـﺘــﻮي
ﻋ ـﻠ ــﻰ  44ﻟ ــﻮﺣ ــﺔ ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌـ ﱢـﺒــﺮ
ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرﺳـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪﻳ ــﺔ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻠــﻮﺣــﺎت
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ
ﻋﻦ اﻟﺘﺮاث.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺷـ ـ ــﻼ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن
ﻣ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻪ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻌــﺮض
ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ
ﻳ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻲ ﻣ ـ ـﻔـ ــﺮدات ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻗﻲ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،ﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﺮ ﺷ ــﻼ
"اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ــﺔ" ،ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
ُ
"ﻟﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺎ
وﺣﻀﻮره ،وﻗﺎل:
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻷن ﻣﺸﻮاري اﻟﻔﻨﻲ
ﺑــﺪأﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ أواﺋ ــﻞ
اﻟـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت ،ﻣـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ــﻮدة
اﻟ ــﺮﻋ ـﻴ ــﻞ اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ـﺜ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻓﻜﻨﺖ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت
واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﻗﻤﺖ

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺼﻮف

د .اﻟﺪوﻳﺶ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﺸﺮح ﻣﻦ ﺷﻼ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض
ﻣـﻌــﺎرض ﻓــﺮدﻳــﺔ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ )اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ(،
وﺗـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﻼﻗ ـ ـ ــﺔ ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ
ﺟ ـ ــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ،
وﻟﻮﺣﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ،ﺣ ـﻴــﺚ أﻋ ـﺘ ــﺰ ﺑ ــﻮاﺣ ــﺪة
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ،وﻫـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ أواﺋ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣــﺎ
ﺗـ ــﻢ اﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎؤه ﻣـ ــﻦ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣــﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ".

ﺑﺤﺚ وﺗﺠﺮﺑﺔ
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ ﺷ ـ ـ ــﻼ" :اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض
ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ  44ﻟ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ .ﺑﺤﺜﻲ اﻟﻔﻨﻲ ﺣﻮل
اﻟـﺘــﺮاث ﺑــﺪأ ﻋــﺎم  1987وﺣﺘﻰ
اﻵن .أ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎ أ ﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺚ وأ ﺟ ـ ـ ـ ــﺮب
وأﻋ ـﻴــﺪ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ وﺑ ـﻨــﺎء ﺟﻮﻫﺮ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟ ـﺘــﺮاﺛ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ
اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻟﻮﺣﺔ
ﻟ ـﻬــﺎ ﺧـﺼــﻮﺻـﻴـﺘـﻬــﺎ وﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ
اﻟﺨﺎص ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎرج

اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﺿـﻤــﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أو
أﺳﺲ ﻣﺤﺪدة".
وأوﺿﺢ أن ﻛﻞ ﺧﻂ ووﺣﺪة
زﺧ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻟـ ـ ـ ـ ــﻮن ﻟـ ـ ــﻪ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘــﻪ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪروﺳ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺔ
واﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل
ﻳﻀﻄﺮ إﻟــﻰ أن ﺗــﺄﺧــﺬ أرﺑ ــﻊ أو
ﺧ ـﻤ ــﺲ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎت ﻟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﺣـﺘــﻰ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ أﺳــﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﻪ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺎت
أرﻗﺎم وﻟﻴﺴﺖ أﺳﻤﺎء ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺑـﺤــﺚ واﺣ ـ ــﺪ ،وأن اﺳــﻢ
اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺮة ﺑﻌﻨﻮان
"أﻫﺎزﻳﺞ ﺷﺮﻗﻴﺔ" ،واﻷﻫﺰوﺟﺔ
ﻫﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ
وأﺷﺎر ﺷﻼ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺎت ﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
ﻣ ـ ـ ــﻦ إﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج اﻟـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت
واﻟـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت ،ﻛ ـ ـﻨـ ــﻮع ﻣــﻦ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻛﻴﻒ ﺑــﺪأت ﻣﻌﻪ ﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﻨﻲ
ﺣـﺘــﻰ وﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓﻲ
ﻋﺎم .2019
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻮﻗــﻒ
ﺧـ ـ ــﻼل ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ،ﻓـﻘــﺪ
أﻗــﺎم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ
ﻛ ـﻨــﺪا وﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ ،ﻛ ــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺟﺎء اﻟﻤﻌﺮض ﺑﻌﻨﻮان "ﻧﺤﻦ

ﻣ ـﻌ ـﻜــﻢ" ،وﺷـ ــﺎرك ﻓـﻴــﻪ ﻓـﻨــﺎﻧــﻮن
ﻣ ـ ــﻦ ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ــﻦ وﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ .أﻣ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ــﻮى ،ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻧـﻔــﺲ
اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ واﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟ ــﺬي ﻋﻤﻞ
ﺑـ ــﻪ ،وأن اﻟ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎب ،واﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ اﻷول
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺗﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ.

ﺟﻤﻬﻮر ذواق
وذﻛﺮ أن "اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب ﺗﺠﺮﻳﺪي،
ﺗﺄت ﺑﺎﻓﺘﻌﺎل ،أو أﻧﻨﻲ أﺣﺐ
ﻟﻢ ِ
أن أﻏـ ﱢـﻴــﺮ أو أﺑـ ـ ﱢـﺪل ،ﻓــﺄﻧــﺎ أرﺳــﻢ
 Figureﺑ ـﻤــﻮﺿــﻮع إﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ،
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟــﺰﺧــﺮﻓـﻴــﺔ
ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ،وأﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﻐ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ
واﻟﺴﺎﺋﺪة".
وﺗﻤﻨﻰ ﺷﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن
ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺮﺿــﻪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن

"اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ذواق
ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻛﺜﺮ ،وﺣﺮﻛﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﺟﺪا".
وأوﺿ ــﺢ أﻧــﻪ ﺗـﻌــﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ،Figureﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات رﺳﻤﻬﺎ،
واﻵن ﻳـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ــﻢ ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮ ﻳـ ــﺪي
ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻓـ ـ ـﻬ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ـ ــﺬي
اﺧ ـﺘــﺎرﻫــﺎ ،ووﺿ ــﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ووﺣ ـ ـ ــﺪاﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ،وﻓ ـ ـ ـ ــﻖ رؤﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺮاف ﻓﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺪة  45ﺳﻨﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧ ـﻨــﻲ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ ﻣﺎ أرﻳﺪه ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺷﻬﺎدات
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺣــﻒ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض" اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻋ ــﺮﻓ ــﻮا
أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻃﻠﺒﻮﻫﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
اﻟ ـﻔ ــﻦ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﻲ ﻳ ـﺘــﻮﺟــﺐ أن
ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ ﺗ ـﻄــﻮر ،ﻷن اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن
ذاﺗــﻪ ﺗﻄﻮر ،وﻓــﻲ اﻟﻔﻦ ﻳﺘﻄﻮر
ﻣﺜﻞ أي ﺷﻲء آﺧﺮ.

 ...وأﺧﺮى ﻣﻌﺒﺮة

»ﻣﺎﻳﺎ ورﻳﺎ« ﺗﺘﺼﺪران ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ
ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ وﺗﺤﻤﻼن اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ

اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﺎ ورﻳﺎ

ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮاﻟﻨﺠﺎ

اﻓﺘﺘﺤﺖ وزارة اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻘﺒﺮﺗﻴﻦ أﺛﺮﻳﺘﻴﻦ
ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ دراع
أﺑﻮاﻟﻨﺠﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﻗﺼﺮ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﺎﻫﺮة،
اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ
" ،"tt١٥٩ﻟﻠﻤﻠﻚ رﻳﺎ،
ﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋﺸﺮة ،وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﻗﻢ
" ،"tt٢٨٦ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻧﻴﺎي،
أو ﻣﺎﻳﺎ.

baraka009@gmai.com
Twitter: @7moud009
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ﻟﻮﺣﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق

ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺒﺮﺗﺎ "ﻣﺎﻳﺎ ورﻳﺎ" أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،إذ ﺳﺒﻖ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وأﺟﺮﻳﺖ
ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ أﺧﻴﺮا،
وﻳﺘﺼﺪران اﻵن ﺟﺪول زﻳﺎرات اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
واﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ،ﻟﻴﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺪ "ﺧﻮﻧﺴﻮ"
اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ أﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﻗﺼﺮ.
وﻗﺎل د .ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻳﺮي ،اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر ،إن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﻴﻦ  16ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻮﻧﺴﻮ 20 ،ﻣﻠﻴﻮن
ـﺮا إﻟ ــﻰ أن أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ
ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ ،ﻣ ـﺸ ـﻴـ ً
ﺟ ــﺎء ت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﻣﺪارس ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺣﻘﻠﻴﺔ،
ﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ اﻵﺛ ـ ـ ــﺎر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
وأوﺿ ــﺢ وزﻳـ ــﺮي ،أن اﻟـﻤـﻘـﺒــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
" ،"tt159ﻟﻠﻤﻠﻚ رﻳﺎ ،ﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋ ـﺸــﺮة ،و ﻛ ــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺒﻌﻮث
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻵﻣـ ــﻮن ،وزوﺟ ـﺘ ــﻪ "ﻣ ـﻴــﺮت ﻣ ــﺎري"
واﻟﻤﻘﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ "ﺣﺮف  "tوﺑﻬﺎ ﻓﻨﺎء
ﻳ ـ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺪﺧ ــﻞ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،واﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋـﻠــﻰ"  "4آﺑ ــﺎر ﻟﻠﺪﻓﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮﻟﻴﺔ،
ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ـﺼ ــﻮرة ،ﺑ ـﻬــﺎ ﺗـﻤـﺜــﺎﻻن
ﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﺮة وزوﺟـ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ وﺿـﻌـﻴــﺔ
اﻟﺠﻠﻮس.

ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
أﻣــﺎ اﻟﻤﻘﺒﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ،"tt286ﻓﻠﻠﻤﻠﻚ

ﻧ ـﻴــﺎي ،أو ﻣــﺎﻳــﺎ ،اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻛﺎﺗﺐ
اﻟ ـﻄ ــﺎوﻟ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻋـﺼــﺮ اﻷﺳ ـ ــﺮة اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ،
وأﺑﻮﻳﻪ رﻳــﺮي وأﻳﺴﺮ ،وزوﺟﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺲ،
وﺗـﺒــﺪأ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﺑﻔﻨﺎء ،ﺛــﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﻐﻴﺮ
ﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻘ ـﺼــﻮرة
ﺻﻐﻴﺮة ،ﺛﻢ ﺣﺠﺮة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﺎرف،
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺌﺮ ﻟﻠﺪﻓﻦ ،وﺗﻌﺮض اﻟﻤﻘﺒﺮة
ﺑ ـﻌ ـﻀ ـ ًـﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ،
واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﺔ ،وﺗ ـ ــﻢ ﺗــﺮﻣ ـﻴــﻢ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﺪارﻳﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺮﻣﻤﺔ اﻵﺛﺎر أﺳﻤﺎء
ﺳﻌﻴﺪ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،أﺣــﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗــﺮﻣـﻴــﻢ اﻟـﻤـﻘـﺒــﺮﺗـﻴــﻦ إن "ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ
واﻟ ـﺘ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﺮﻗ ــﺖ ﺛـ ــﻼث ﺳـ ـﻨ ــﻮات"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻌﻤﻞ دا ﺧ ــﻞ اﻟﻤﻘﺒﺮﺗﻴﻦ ﺗﻢ
ﺗــﻮﺛـﻴـﻘــﻪ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﺳــﻢ واﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻠﻒ ﺑﺪاﺧﻠﻬﻤﺎ،
ﻛﻤﺎ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
"اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ" وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻤﻴﺎﺋﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺴﻨﺎج وﻓﻀﻼت
اﻟﻄﻴﻮر ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
وأﻋ ـﻘ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل وﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة.

رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻘﺒﺮﺗﻲ ﻣﺎﻳﺎ ورﻳــﺎ ﻟﻜﺒﺎر
رﺟـ ــﺎل اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﺗـﻔـﻘــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻵﺛ ـ ــﺎر ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻨﺴﻮ ﺑﺎﻟﻜﺮﻧﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻘﺎﺻﻴﺮه  ،إذ ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻷﻋﻤﺪة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﺗـﻤــﺖ إﻋ ــﺎدة اﻷﻟ ــﻮان ﻛﻤﺎ ﻟﻮ

ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﺘﺖ اﻵن ،ﺑﻄﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ،
دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺛﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺧﻮﻧﺴﻮ أو ﺧﻮﻧﺲ أو ﺧﻨﺴﻮ
ﻫﻮ إﻟﻪ اﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺑــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺮﻧــﻚ،
وﻧﻤﻮذج ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺒﺪ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺑﺪأ
ﺑﻨﺎءه اﻟﻤﻠﻚ "رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ" ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠﻮك
اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ  1198ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد،
ﺛﻢ زاد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه وﻟﺪه "رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻊ"،
وأﺧﻴﺮا أﺗﻤﻪ
ﺛﻢ "رﻣﺴﻴﺲ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ"،
ً
ﻣﻠﻜﺎ
أﺻﺒﺢ
اﻟﺬي
"ﺣﺮﻳﺤﻮر" رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻬﻨﺔ
ً
"ﻓﺮﻋﻮﻧﺎ" ﻋﺎم  1085ق .م ،وﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﻠﻮك
ً
اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ دراع أﺑﻮاﻟﻨﺠﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤــﺆدي ﻟﻠﺪﻳﺮ اﻟـﺒـﺤــﺮي ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻌﺴﺎﺳﻴﻒ ،وﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 50ﻣﻘﺒﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﺳﺮة
اﻟـ ـ  ،17ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺼــﺮ اﻟـﻔــﺮﻋــﻮﻧــﻲ ﻛﻤﻘﺎﺑﺮ
ﺟ ـﻨــﺎﺋــﺰﻳــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻓــﻦ
داﺧـﻠـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ ،وﺧــﻼل
ـﺮا ﻟﻬﻢ
اﻟـﻌـﺼــﺮ اﻟﻘﺒﻄﻲ ﺷـﻴــﺪ اﻷﻗ ـﺒــﺎط دﻳ ـ ً
ﻫ ــﻮ "دﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺨ ـﻴ ــﺖ" ،ﻓـ ــﻮق ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﺮ
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
و ﻓـ ـ ـ ــﻲ  ،2017ﺗـ ـ ــﻢ ا ﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎف ﻣ ـﻘ ـﺒ ــﺮة
"أوﺳﺮﺣﺎت" ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر
ﻛﻨﻮزا
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎم  ،2017واﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﺖ
ً
ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ
اﻟـﺒـﻌـﺜــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 1400

ﺗﻤﺜﺎل ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺣﺠﺎم ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺟــﺮى اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ ﻟﻜﻨﻮز ﻣﻘﺒﺮﺗﻴﻦ آﺧﺮﺗﻴﻦ
ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺑﻌﻤﻖ  7أﻣﺘﺎر
داﺧﻞ ﻣﻘﺒﺮة "أوﺳﺮﺣﺎت".

ﻣﻘﺒﺮة "أﻣﻨﻤﺤﺎت"
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2017ﺗ ــﻢ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف ﻣـﻘـﺒــﺮة
"أﻣ ـﻨ ـﻤ ـﺤــﺎت" ﺻــﺎﻧــﻊ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﻟــﻺﻟــﻪ آﻣ ــﻮن،
ـﺎﻻ ﻣ ــﺰدوﺟ ـ ًـﺎ
وﺑــﺪاﺧ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗـﻀــﻢ ﺗ ـﻤ ـﺜـ ً
ﻟﻪ وﻟﺰوﺟﺘﻪ ،وﻫــﻲ "أﻣﻮﻧﺤﺘﺐ" واﺑﻨﻬﻤﺎ
"ﻧــﺐ ﻧﻔﺮ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺗﻤﺜﺎل أوﺷﺎﺑﺘﻲ ،وﺗﻮاﺑﻴﺖ
ﺧـﺸـﺒـﻴــﺔ ﻣـﻠــﻮﻧــﺔ وﻣ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎوات وﻣــﺎﺳـﻜــﺎت
ﺧﺸﺒﻴﺔ وﺗـﻤـﺜــﺎل أوﺷــﺎﺑـﺘــﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ
رﻗﺎﺋﻖ ذﻫﺐ ،وأﻛﺴﺴﻮارات ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﺰوﺟﺔ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﺮة ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﺜــﻮر ﻋﻠﻰ
"أﺧﺘﺎم ﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ" ﻷرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻫﻢ :رورو،
وﻣﺎﻋﺘﻰ ،وﻣﻨﺠﻰ ،وﺑﺘﺎح ﻣﺲ.
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2018ﺗ ــﻢ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف ﻣـﻘـﺒــﺮة
ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ "ﺛﺎو إر ﺧﺖ اف" ،وﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ
ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺘﺤﻨﻴﻂ ﺑﻌﺼﺮ اﻟﺮﻋﺎﻣﺴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻌـﺼــﺮ  19و 20ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﻠﻤﻘﺒﺮة رﻗﻢ  ،TT28وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﺗﻤﺜﺎل
أوﺷــﺎﺑـﺘــﻲ ﺻﻐﻴﺮ وﻣــﻮﻣـﻴــﺎوات وﺗﻮاﺑﻴﺖ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻆ رﻏﻢ ﻣﺮور آﻻف
اﻟﺴﻨﻴﻦ.

ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن رؤﻳﺘﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ رؤﻳﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ،ﻻ
أﻧﻜﺮ ذ ﻟــﻚ ،ﺑﻞ أؤ ﻛــﺪ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ،وأ ﻗــﻮل إن ّ
أي ﻓﻌﻞ ﻳﺨﺮج
ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ.
رﺑ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺴــﺎء ل :ﻟ ـﻤ ــﺎذا؟ اﻟ ـﺠ ــﻮاب ﺑـﺴـﻴــﻂ ﺟ ــﺪا ،رﻏ ــﻢ أﻧــﻪ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮح ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻫﻲ
ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻟﺪ أو اﻟﺰواﻳﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻀﺮات ،واﻟﺒﻌﺾ
ّ
ﺑﺎﻟﺘﺪﻳﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ روﺣﻴﺔ ،ﺗﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮن اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي
ّ
أﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ
ﻳﺨﺘﺎره ،وﺧﻠﻮ أي ٍ
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ّ
إﻟﻲ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ دﺧﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،وﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ
ﻛﻠﻪ إﻟﻰ اﻵن ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة.
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ذا ﺗــﻲ واﻵ ﺧــﺮ ،ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣــﻦ اﺧـﺘــﻼﻓــﺎت وﺗــﻮاﻓ ـﻘــﺎت ،اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ اﻟـﺘــﻲ أﺗـﺼــﻞ ﻣﻌﻚ
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻗــﺪ ﻋــﺮ ﻓـﻨــﺎ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ،و ﻫ ــﻲ ا ﻟـﺘــﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﻓﻬﻤﻚ
وأﻓﻬﻤﻨﻲ.

)(2
ّ
أﺣﺪ أﺳﺮار اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮل:
"ﻛﻨﺖ أﺳﻤﻊ اﺳﻤﻲ
وﻻ أرى ﻧﻔﺴﻲ
ً
ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﻨﻔﺴﻲ
ً
ً
ﻟﻜﻨﻲ أﺑﺪا ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ
وﺣﻴﻦ ﻛﺎن وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ
وﺟﺪت ﻧـﻔﺴـﻲ".
ﻫﺬه إﺣﺪى اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻻﻛـﺘـﺸــﺎف ذاﺗ ــﻪ ،وﺑـﻌــﺪ ذﻟــﻚ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺮج
ﻣــﻦ ذا ﺗــﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻓــﻲ ذوات أ ﺧــﺮى ﻫــﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ،و ﻫــﺬا
ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﻨﻮع اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﺎ
ّ
اﻛﺘﻤﻞ ﻧﺼﻪ ،وﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وأن
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳــﺪا ﻓــﻊ ﻋﻨﻬﺎ و ﻫــﻮ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ
ً
وا ﺿـﻌــﺎ ﻟﻬﺎ ا ﻟـﻤـﺒــﺮرات ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ا ﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻬﻢ
ً
أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﺒﺮرا ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،ﻻﻋﺘﻘﺎده
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺴﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺬي ﻳﺮى أن
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ واﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺘﻨﻮع ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ
وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ.
ّ
وﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻨـﻄـﻠــﻖ ﻧـﺠــﺪ أن أﺟ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻜــﺘــﺎب ﻫــﻢ أوﻟـﺌــﻚ
ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻤﻮن ﺷﺨﻮﺻﻬﻢ ،ﺑــﻞ ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺎدﻳﺔ.
وأﻧﺎ أرى أن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺤﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن دورﻫﺎ ،ﻓﻼ وﺟﻮد ،ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ،ﻟﻠﺨﻴﺮ أو ﻟﻠﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك أﺑﻌﺎد دراﻣﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﺘﺘﻢ ﻫﺬه
اﻟﺤﻴﺎة ،وﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ.

إﺻﺪار

أﺣﻤﺪ اﻷﺳﻮاﻧﻲ ﻳﺼﺪر
دﻳﻮان »إﺑﺮة ﻓﻲ ﻛﻮم ﻗﺶ«
ً
ﺻـ ــﺪر ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺘــﺎب،
دﻳـ ـ ــﻮان "إﺑـ ـ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻛـ ــﻮم ﻗ ــﺶ"،
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺮ أﺣ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ـﺨ ـ ــﺮي
اﻷﺳﻮاﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن أﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﻓـ ـﺨ ــﺮي
اﻷﺳ ــﻮاﻧ ــﻲ ﺷ ــﺎﻋ ــﺮ ﻋــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮاء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳــﻮان ،ﻧﺸﺮ
ﻋ ـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟ ــﺪورﻳ ــﺎت واﻟـﺠــﺮاﺋــﺪ اﻷدﺑـﻴــﺔ،
وﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت أدﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
راﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،واﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻗ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ
ﻓ ــﺮع أﺳ ـ ــﻮان ،واﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول
ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻌــﺮ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋــﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل

ﻏﻼف اﻟﺪﻳﻮان
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻣـ ــﺪارس أﺳ ــﻮان،
واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ إﺑﺪاع
اﻟﻤﻨﺼﻮرة ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺷﻌﺮاء
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻟـﻌــﺎم  ،2012وﺻ ــﺪر ﻟﻪ
دﻳﻮان ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ.

أﺣﺪاث ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺔ
ﺗـﺸـﻬــﺪ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وأﺣﺪاث ﻓﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان "اﻻﺑﺘﻜﺎر واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت" ،وﻳﻨﻈﻤﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  75ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻣﻦ  14دوﻟﺔ.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  50ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.
وﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﺑ ــﺪار اﻷوﺑ ـ ــﺮا اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﺣـﻔــﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻟ ـ ــﺪورة اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﺗﻤﺘﺪ ﻋﺮوﺿﻪ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﺣﺘﻰ  19اﻟﺠﺎري.
وﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﺒﺪأ اﻟــﺪورة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻷﺳﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﻞ" ،اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ  12اﻟﺠﺎري ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  22ﻣﻨﻪ.
وﻳﻤﺘﺪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻟﺒﻮﻟﻔﺎر" ،اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺮق اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ روك وﻣﻴﺘﺎل وﻫﻴﺐ
ﻫــﻮب .وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ  13اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ  22ﻣﻨﻪ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﺮق ﻣﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻨﻐﺎل وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺮازﻳﻞ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
)روﻳﺘﺮز(

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ :أﺣﻠﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺴﺮح ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﻲ
»ﻟﻦ أﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺪراﻣﺎ ...وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﺸﺒﻬﻨﻲ«

• وبــالـنـسـبــة لـلـتـعــاون مــع الـمـخــرج
إﺳﻼم إﻣﺎم.
 ﺗــﺮﺑـﻄـﻨــﻲ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺻ ــﺪاﻗ ــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣﻊإﺳﻼم إﻣﺎم ،وﺳﺒﻖ أن ﻗﻤﺖ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ أول
ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻳـﺨــﺮﺟـﻬــﺎ ،ﻓـﻬــﻮ ﻣـﺨــﺮج ﻟﺪﻳﻪ
رؤﻳ ــﺔ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ،وﺗﺤﻤﺴﺖ
ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮار اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ـﻌ ــﻪ ،وﻗـ ــﺪ ﺳــﺎﻋــﺪﻧــﺎ
اﻃﻼﻋﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ودراﺳﺘﻪ ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻔﻨﻮن ﻓﻲ روﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮواﻳﺔ.

ﻣﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ

ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ
ﻋﻼﻗﺔ
ﺻﺪاﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻊ إﺳﻼم
إﻣﺎم وﻗﻤﺖ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ أول
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ

• أل ـ ـ ــم ت ـق ـل ــق م ـ ــن أن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ي ـتــم
ﺗﻤﺼﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ؟
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،وﺟــﺪت أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮﻣﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ،ﻷن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺒـﺴـﻴـﻄـﻬــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗ ـﻘــﺪﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺮح ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ،
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ،
ﺑـﻔـﻀــﻞ ﺟـﻠـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ
ﻋﻘﺪت ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﻬﺪف
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻫﻮ

ﺟﻮرج وﺳﻮف ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃﻼق
أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز

• حدثنا عن كواليس خــروج عرض
"اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ" ﻟﻠﻨﻮر؟
 اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض أﺣﺪ أﺣﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲاﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ اﺳﺘﻠﺰم
ﻣﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة وإﻧﻘﺎﺻﺎ ﻟﻮزﻧﻲ
ﺣ ـﺘــﻰ أﻛ ـ ــﻮن ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﺪور ،وﺟـ ــﺎءت
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻣﻌﻲ
وﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج إﺳﻼم إﻣﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض
ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ ،وﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ وزﻳ ــﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،وﺑﺪأﻧﺎ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ا ﻟـﻤـﺴــﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ،
اﻟﺘﻲ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻔﻦ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ "ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ" ﻟﻸدﻳﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻮﻟﺘﻴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺮح ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻟ ــﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﺬا ﻛﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪا ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎﻣﻪ
ﻓــﻲ "اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ" ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻋ ـ ــﺮض ﻳ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ـﻨــﺎ ﻛ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـﻤــﻞ
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ردود
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض،
وﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ اﻹﺷﺎدات ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة »اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ« ،ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ً اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻛﺒﻄﻞ ﻟﻠﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ أﺧﻴﺮا.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻪ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻳﺘﺤﺪث ﺳﺎﻣﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض وﻛﻮاﻟﻴﺴﻪ،
وﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

٢١

ﻣﺰاج

• تحدثت في أكثر من لقاء عن حلمك
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ،
ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟

ﺳﺎﻣﺢ ﺣﺴﻴﻦ
أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻷﺣﺪاث.

ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻌﺮض
• ه ـ ـ ــل طـ ـبـ ـيـ ـع ــة االس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ـ ــات
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﺄﺧﺮ ﺧﺮوﺟﻪ ﻟﻠﻨﻮر؟
 ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻣ ـﻨــﺬ ﻓـﺘــﺮةﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺮض
ﺗﺤﺪده إدارة اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ارﺗـﺒــﺎﻃــﺎت أﺧــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻨﻬﺎ أوﻻ ،وﺧ ــﻼل ﻫﺬه
اﻟﻔﺘﺮة ﻛــﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮازي ﻣــﻊ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
وﻓـ ـ ــﻮر ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺰا ﻻﻧﻄﻼق
اﻟﻌﺮض.
• مــا سـبــب تغيير ا س ــم المسرحية
"أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة"؟
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛــﺎن ﺑـﻬــﺪف اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰاﻻﺳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ،ﻟﻴﻜﻮن
ّ
ﻣﻌﺒﺮا ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃ ــﺮﺣ ــﺖ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗ ــﺪور ﺣ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل ،ﺣـﺘــﻰ اﺳـﺘـﻘــﺮرﻧــﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ
ً
وﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻌﺮض.
• كيف تحضرت لالستعراضات التي
ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮض؟
 -اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻀﻢ  12اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ،ﻛﻞ

ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑـﻤــﻮﻗــﻒ داﺧ ــﻞ اﻷﺣ ــﺪاث،
وإﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ وﻗ ــﺖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاﺿــﺎت ﻳﺼﻞ
إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ وﻗــﺖ ﻋــﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
وﻣ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﻛ ـﻨــﺖ ﺣــﺮﻳ ـﺼــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ
ﺟﻴﺪا ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت ،وإﻧﻘﺎص
وزﻧــﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ّ
ﻳﺠﺐ أن أﻗﻮم ﺑﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ اﺗﺒﻊ
ﺣـﻤـﻴــﺔ ﻏــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻜ ـﺜ ــﻒ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺧ ـﻔ ـﻀــﺖ وزﻧـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ّ
ﺳﻬﻞ ّ
ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت.

اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺴﻌﻲ
• وشخصية "كانديد" ،كيف تعاملت
ﻣﻌﻬﺎ؟
 ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﺒﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻓﻴﺠﻤﻌﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺴﻌﻲ
ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ
ﻳﻴﺄس ﺑﻌﺪ ﻃــﺮده ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
 30ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن
ﻗـ ـ ــﺎدرا ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـ ـﺠ ــﺎوز اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﺎب ،وﻟــﺪﻳــﻪ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﻠﻪ ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﺠﻬﻮده ،وﻣﺎ
ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ،
ﻓﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﺪف ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻜﻮن داﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻸﻣﺎم.

 ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺮض ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧـﺸـﺒــﺔاﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ،
وﻣ ـﻨــﺬ ﻫ ــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈــﺔ اﺗ ـﺨــﺬت ﻗـ ــﺮارا ﺑــﺄن
ً
أﻋ ــﻮد ﻷﻗــﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ ـﺠــﺪدا ،و"اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ"
ﺟـﻌـﻠـﺘـﻨــﻲ أﺣ ـﻘ ــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻢ ،ﻓـﻌـﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻣ ـ ــﻦ وﻗـ ـ ـﻔ ـ ــﻮا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧـﺸـﺒــﺔ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ
ﺗﺪرك ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أن ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺮح
ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز ﻷي ﻓﻨﺎن ،ﻷن اﺳﻤﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺠﻮارﻫﻢ.

وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ
• هل سيأخذك المسرح من اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن؟
 اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺪراﻣ ـﻴ ــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻐــﺮق وﻗـﺘــﺎﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺄﺳﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻤﺴﺮح ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣــﻊ إ ﻣـﻜــﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ
دراﻣﻲ ﺟﻴﺪ ،إذا وﺟﺪت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺠﺬﺑﻨﻲ،
ﻓﺤﻠﻤﻲ أن أﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺮح
ﺑﺎﺳﻤﻲ أﻗﺪم ﻋﺮوﺿﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وأﺗﻤﻨﻰ أن
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ.

ﺟﻮرج وﺳﻮف
ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﻄﺮب ﺟﻮرج وﺳﻮف ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻹﻃ ــﻼق أﻏـﻨـﻴــﺔ "ﺳـﻴـﻨـﻐــﻞ" ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻋـﺒــﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ
ﺑــ" ﻳــﻮ ﺗـﻴــﻮب" ،وا ﻟـﺘــﻲ ﻳـﺘـﻌــﺎون ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻳﺤﻴﻰ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻼك ﻋﺎدل.
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮب وﺳﻮف أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،و ﻫــﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺣــﺐ ،و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺮح ﺟﻮرج ،أﺧﻴﺮا ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﺳﻜﺖ اﻟﻜﻼم" ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ ﺑـ"ﻳﻮﺗﻴﻮب"،
وﻫ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻋــﺎﻃــﻒ ﻳــﻮﻧــﺲ ،أﻟ ـﺤــﺎن ﺷــﺎﻛــﺮ اﻟـﻤــﻮﺟــﻲ،
ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﺎ ،إ ﺧــﺮاج أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺠﺪ ،وﻇﻬﺮ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻴﺐ ﻣﻊ ﺟﻮرج اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﻋﺎﺑﺪ ﻓﻬﺪ وﻣﻴﻼد ﻳﻮﺳﻒ وﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮﻋﺐ.
ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن آﺧـ ــﺮ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻣـ ــﻼك ﻋ ـ ــﺎدل أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ
"ﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻮ" ،ﻟـﻠـﻤـﻄــﺮﺑــﺔ دﻳ ــﺎﻧ ــﺎ ﺣ ـ ــﺪاد ،ﻣ ــﻦ أﻟ ـﺤ ــﺎن ﻣــﺪﻳــﻦ،
وﺗﻮزﻳﻊ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،وﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب"
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.

ﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻓﺴﺘﺎن زﻓﺎﻓﻬﺎ

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻞ
ﺗﻀﻢ 12
ً
اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻤﻮﻗﻒ داﺧﻞ
اﻷﺣﺪاث

اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ
• كـيــف وج ــدت اسـتـقـبــال الـجـمـهــور
ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ؟
 ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح أﻧ ـ ــﻚ ﺗـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞرد ﻓـﻌــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ،وﺟﻤﻬﻮر

ﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ وأﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ

»ﻣﻮﺳﻢ أﻛﺘﻮﺑﺮ« ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
»اﻟﻔﻠﻮس« و»ﻳﻮم ﻣﺼﺮي« و»دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ« أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺟﻮ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﺄﻓﻼم ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ
ورأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺸﺘﻮي
ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ ﻳﻄﺮح »ﻗﻮﻟﻲ ﻗﻮﻟﻲ«
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ » ﻳﻮم ﻣﺼﺮي »

»ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ«
ﺗﻄﺮح ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
»ﻳﻮم ﻣﺼﺮي«
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻌﺪ
ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺗﺄﺟﻴﻼت

أ ﻧـﺠــﺰت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ ا ﻟــﺰا ﻫــﺪ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻓﺴﺘﺎن ا ﻟــﺰ ﻓــﺎف ،ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﻣﻮ ﻫﺠﺮس ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﺤﻔﻞ زﻓﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ.
وﺑﺪأ اﻟﻨﺠﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﻞ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت ﻫﻨﺎ دﻋﻮة أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ً
اﻟــﻮﺳــﻂ وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا أﺻــﺪﻗــﺎء اﻟــﺪراﺳــﺔ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ دﻋــﻮة
اﻟﻌﺮوﺳﻴﻦ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻨﻲ.
ً
وﻋﺎد ﻓﻬﻤﻲ أﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻓﻴﻠﻤﻪ "ا ﻟـﻌــﺎرف" ﻣﻊ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺚ وﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة
ﻷﺳﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻀﻮر ﺣﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف.
وا ﺣـﺘـﻔــﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻤﻲ و ﻫـﻨــﺎ ﺑﺨﻄﺒﺘﻬﻤﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻤﻨﺰل ﻫﻨﺎ واﻗﺘﺼﺮ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ،و ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻘــﺮرا أن ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣـﻔــﻞ ا ﻟــﺰ ﻓــﺎف ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ اﻧﺸﻐﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة إذ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻟﻮاد ﺳﻴﺪ اﻟﺸﺤﺎت" اﻟﺬي
ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻻﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻋــﺮض أﻓــﻼﻣـﻬــﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺟ ــﺎء ت اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ "ﻧ ـﻴــﻮ ﺳـﻴـﻨـﺸــﺮي" ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج
اﻟﻔﻨﻲ ،وﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﻔﻨﺎن ﻛﺒﻴﺮ
ﺑـﺤـﺠــﻢ اﻟـﻨـﺠــﻢ ﺗــﺎﻣــﺮ ﺣـﺴـﻨــﻲ وﻓﻴﻠﻤﻪ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ "اﻟ ـﻔ ـﻠــﻮس" ،ﺑـﻌــﺪ ﺧــﺮوﺟــﻪ ﻣﻦ
ﻣــﻮﺳــﻢ ﻋﻴﺪ اﻷﺿـﺤــﻰ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻟﻌﺪم
اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻢ رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻻﺷﺘﻌﺎل
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺳﺘﻄﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻟﻴﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ،ﺧﺎﺻﺔ
أن أﻓﻼﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ إﻳﺮادات
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺮح ﺑﻬﺎ.
وﺑــﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮﺳﺘﺮات
اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺮح ﺣﻤﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻗ ـﺒ ــﻞ وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺮض
اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
وذراﻋ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺘــﻮزﻳـﻌـﻴــﺔ ﻋ ــﺪدا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻦ
دور اﻟ ـﻌــﺮض اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ ﺗـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 90دارا ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻤﻊ أﻛﺜﺮ دﺧﻞ
ﻣﻦ اﻹﻳــﺮادات ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺗ ــﺪور ﺣ ــﻮل اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﻌــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻷﻓـ ـ ـ ــﺮاد أﺛـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋــﻦ
اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال ،وﺣ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻋـ ــﺪة أﺳ ـﻤــﺎء
ﻣﻨﻬﺎ "ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وأﻧﺖ ﻃﻴﺐ" ،و"ﺣﻤﺰة"
وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﻗـﺒــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳــﻢ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ زﻳ ـﻨــﺔ وﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﺼﺎوي وأﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم

وﻧــﺎﻧـﺴــﻲ ﺻ ــﻼح ،وﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ وإﺧﺮاج ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎروق.

اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺗﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻤ ـﻬــﺎ "ﻳ ـ ـ ــﻮم ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮي" ﻓـ ــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻼت،
ﺣﻴﺚ ﻛــﺎن ﻣﻘﺮرا ﻋﺮﺿﻪ ﺧــﻼل ﻣﻮﺳﻢ
ﻋ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻄــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗـﺒــﺪأ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ،وﺣﺪدت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 45ﺑــﺪور اﻟـﻌــﺮض ،وﺗــﺪور أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺠﺮﻳﺎت ﻳﻮم واﺣــﺪ ﻓﻘﻂ ،ﺣﻮل
ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺴﻴﺪة زﻳﻨﺐ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ووﺟﻮد ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻷﻣﻴﻦ ﺷﺮﻃﺔ
ﻳﺤﻘﻘﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ،وأب ﻳﺤﺎول ﻋﻼج
اﺑﻨﺘﻪ ،وﻳﻠﺘﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدي ﻟـ ـﻌ ــﺪد ﻣــﻦ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم؛ ﻣﻨﻬﻢ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي ودرة وأﺣﻤﺪ اﻟﻔﻴﺸﺎوي
وﺣـﻨــﺎن ﻣـﻄــﺎوع وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ،وﻣﻦ
ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ ﻳـﺤـﻴــﻰ ﻓ ـﻜ ــﺮي وإﺧـ ـ ــﺮاج أﻳـﻤــﻦ
ﻣﻜﺮم.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة
وﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺨﺮج إﻳﻬﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺑ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻤــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ "دﻓـ ـ ــﻊ رﺑـ ــﺎﻋـ ــﻲ" ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗــﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮزﻋ ــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ ﻟ ــﻪ،
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﺄﺟـﻴـﻠــﻪ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﺮة ،واﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ أﻓﻼم اﻟﺸﺒﺎب،
وﻳ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ أﺣ ـﻤــﺪ
ﺑ ــﺪﻳ ــﺮ ،وﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄﺣﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ وﺳﻨﺎء ﻳﻮﺳﻒ
وإﻳـﻨــﺎس اﻟﻨﺠﺎر وﻧــﺪى ﺑﻬﺠﺖ وﻋــﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻴﻦ؛ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺴﻢ

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮض »أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق«
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻌﺮض ﺻﻨﺎع ﻓﻴﻠﻢ "أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق" اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري،
ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟ ــﺪورة اﻟ ـ  41ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻋﻘﺐ ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻟﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺐ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وإن ﻛﺎن ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت أﺧﺮى أم ﻻ،
وﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻷﺿﺮار واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل زوﺟﻴﻦ ﻳﻘﺮران
اﻟﻄﻼق ﻋﻘﺐ اﻟﺰواج ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮاس ﺳﻌﻴﺪ وﻓﺮﻳﺎل ﻳﻮﺳﻒ.

ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻓﻲ » اﻟﻔﻠﻮس«
ﺷﻬﺎب وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ،
وﺗـ ــﺪور اﻷﺣـ ــﺪاث ﺣ ــﻮل ﻋ ــﻮدة أب ﻛــﺎن
ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ أﺑ ـﻨــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻓـﺘــﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻈﺮوف ﻣﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ
ﻳﺘﺒﻮأون وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺘﻮرﻃﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،وﻳـﺴـﻌــﻰ ﻹﺧــﺮاﺟ ـﻬــﻢ ﻣﻨﻬﺎ،
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﻓﻲ إﺣﺒﺎط اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ
وﻗـ ـ ــﺮرت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي "اﻟﻄﻴﺐ واﻟﺸﺮس واﻟﻠﻌﻮب"
ﻃﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري،
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وﻳﺴﻌﻰ
أﺑـ ـﻄ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ إﻟـ ــﻰ ﻛ ـﺴــﺐ ﻗـ ــﺪر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳــﺪﺧــﻞ اﻟﻨﺠﻢ
ﺗ ــﺎﻣ ــﺮ ﺣ ـﺴ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﺳ ــﺔ
ﺑﻔﻴﻠﻤﻪ ،واﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺗ ــﺪور أﺣــﺪاﺛــﻪ ﺣــﻮل
ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ ﻣـﻌـﺘــﺰﻟـﻴــﻦ ﻳﺨﻄﻄﻮن
ﻟﻠﻌﻮدة ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻧ ـ ــﻮع ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪﻳ ــﻦ ،وﻳـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،
وﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ أﺣـﻤــﺪ
ﻓﺘﺤﻲ وﺑـﻴــﻮﻣــﻲ ﻓ ــﺆاد وﻣﺤﻤﺪ ﺛــﺮوت
وﻣــﻲ ﻛـﺴــﺎب ،وﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ رأﻓــﺖ رﺿﺎ
وإﺧـ ــﺮاج راﻣ ــﻲ رزق اﻟ ـﻠــﻪ ،وﻣ ــﻦ إﻧـﺘــﺎج
إﻳﻬﺎب اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ.

ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ
ﻃ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮب ﺳــﺎﻣــﻮ زﻳ ــﻦ أﻏـﻨـﻴـﺘــﻪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة "ﻗــﻮﻟــﻲ
ﻗﻮﻟﻲ" ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ،ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت "ﻳﻮﺗﻴﻮب".
وروج زﻳﻦ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ً
"إ ﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮام" ،و ﻧ ـﺸــﺮ ﻣـﻘـﻄــﻊ ﻓـﻴــﺪ ﻳــﻮ ﻣــﻦ ا ﻟـﻜـﻠـﻴــﺐ ،ﻣﻌﻠﻘﺎ
"أﺷﻜﺮ أﺧﻮﺗﻲ وﻋﺰوﺗﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻷﻏﻨﻴﺔ رﺑﻲ ﻳﺒﺎرك
ً
ﻓﻴﻜﻢ ،اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﺣﺼﺮﻳﺎ
أﺗﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ أن ﺗﻨﺎل إﻋﺠﺎﺑﻜﻢ".
ُﻳﺬﻛﺮ أن آ ﺧــﺮ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﻣﻮ أﻟﺒﻮم " ﻟــﻮ ﻋﻤﺮي ﻳﺮﺟﻊ"،
ـﺎن  ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺿﻴﻒ ﺷــﺮف ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ا ﻟــﺬي ﺿــﻢ  8أ ﻏ ـ ٍ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﺪل اﻟﺤﺪوﺗﺔ
 "3ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دﻧﻴﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ.
ً
ﻛﻤﺎ ﻃــﺮح ﺳﺎﻣﻮ ﻗﺒﻞ أ ﻳــﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺣﺪث ﻛﻠﻴﺒﺎﺗﻪ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ "ورد اﻟﺒﺴﺘﺎن" ،ﻋﺒﺮ
ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ " ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﻷﺑﺮص ،وأﻟﺤﺎن ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ ،ﺗﻮزﻳﻊ إم دي ﺟﺎﺑﺮ.

٢٢

ﺗﺴﺎﻟﻲ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:
زﻣﻦ
ﺣﻼل
ﺟﻤﺎل
ﺷﻌﺐ
ﺳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﻮى
ﺧﻴﺮ
ﻛﺘﺎب
ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻟﻮم
ﺻﻮر
ﻣﺼﺪر
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻋﻦ
ﻛﻤﺎل
ﺳﺤﺮ
ﻓﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
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ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  13ﺣﺮﻓﺎ وﻫﻲ اﺳﻢ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﻣﺼﺮي
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻌﺎد ﺣﺴﻨﻲ وﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻲ.
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ
 9ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﻛﺒﻴﺮة )(3×3
 ،ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ
اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف
ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ 1
اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط
ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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اﻟﺤﻤﻞ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

 – 1ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻠﻴﻠﻰ ﻋﻠﻮي.
 – 2ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﻣﻦ اﻷرض – دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ.
 – 3ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ – أدرك اﻟﻨﺨﻞ – ﻣﻦ
اﻷﻟﻘﺎب.
ّ
 – 4ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺸﺪة – إﺳﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻮذا ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ – ﺑﻘﺮة ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 – 5ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻟﻠﻨﺪﺑﺔ – اﺷﺘﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪاوة – ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺑﺮي.
 – 6ﻳ ـﺘ ـﺸ ـﺘ ـﺘ ــﻮن وﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮزﻋ ـ ــﻮن – أﺣ ـ ــﺮف
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
 – 7أﺣﺮف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ – ﻇﻼم.
 – 8أداة ﻧﺼﺐ – أوﻻد ﺑﻘﺮ اﻟﻮﺣﺶ – ﻣﺎء
اﻟﻌﻴﻦ.
 – 9ﻣﻮﺳﻴﻘﺎر وﻣﻠﺤﻦ ﻣﺼﺮي راﺣﻞ – ﺻﺮّ.
 – 10ﻳﻘﻨﻂ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

1

2

3

4

5

7

6

9

8

11

10

1

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ
ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺛﻤﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء.
ً
ً
ّ
ﻣﺘﻠﺒﺪة ﻷﻧﻚ ﻻ
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﻗ ــﺪ ﺗ ـﺼ ـﻄ ــﺪم ﺑ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻒ ﺳ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻣــﻦ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ.
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮﺗﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻚ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﻋﻠﻴﻚ أوﻻ أن ﺗﺮﺿﻲ ﻧﻔﺴﻚ وأن اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻧـﻘــﺎﺷــﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ً
ﺣﺎدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻮارات ﻫﺎدﺋﺔ.
ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﺑﺪون ﺧﻮف.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﻵراء ﻣـﺘـﻨــﺎﻗـﻀــﺔ ﺑـﻴـﻨــﻚ وﺑ ـﻴ ــﻦ أﺣــﺪ
اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ
ﻗﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺎﻣﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
أﺧﺬ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺘﻊ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﻤﻴﺰان

2

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ
 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء واﻟﻔﻄﻨﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺸ ـﻌــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻚ ﺑﺠﺪﻳﺔ.
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ.
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣــﻊ ﻣــﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﻠﺒﻚ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎ وﺗﻌﻴﺶ
ّ
ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ.
وﺗﻌﺒﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮك.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺟــﺮأة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
ً
واﻟﻮﺷﺎﻳﺔ وﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻋﻔﻴﻔﺎ.
ﻋﻦ آراﺋﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ
ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻳﺤﻮم ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺴﺤﺎب.
ً
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻗــﺪ ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن أﻣ ــﺮا ﻃــﺎرﺋــﺎ ﻳﺰﻳﺪ
اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﻤﻴﻞ إﻟــﻰ ﻗﻠﺐ اﻟـﻄــﺎوﻟــﺔ ﻓﻲ
وﺟﻪ أﺣﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻚ وﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗـﺨـﻄــﻂ ﻷﻣ ــﺮ ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻋ ــﻦ اﻷﻧ ـﻈ ــﺎر
ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻚ ﻳﺠﻌﻠﻚ وﺗﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﻟﻮﺿﻌﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗـﻔــﺮح ﺑﻠﻘﺎء ﺷﺨﺺ ﻣــﻦ اﻟﻄﺮف
ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ وﺗﺤﺎول أﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﻪ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺴﻤﻊ أﺧﺒﺎرا ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ
آﺧﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮح ﻗﻠﺒﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﺎﺣﺬر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎدﺗﻚ اﻟﺴﻴﺎرة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

3
4
5
6

اﻟﻘﻮس

7

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :أﻃﻠﻖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺣﺎول ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺛﻤﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.
أن ﺗﺪﻓﻊ أﻋﻤﺎﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺤﻨﺎن إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﺗﻘﺮر ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﻜﻮن ﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻚ ﻋﺬاﺑﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﻠﻮﺑﻚ ﻣﻌﻪ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺪوﺋﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﺣ ـ ــﺎول أﻻ ﺗـﺘـﺨـﻄــﻰ ﺣـ ــﺪودك
وﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ردات ﻓﻌﻠﻚ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺳﻌﻴﺪة ورﻫﺎﻓﺔ ﻛﺒﺮى.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

8
9
10

اﻟﺪﻟﻮ

 – 4أﺑﻮد – ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
 – 8ﻧﻮع – ﻧﻬﺮ.
ً
 - 5ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺔ – ﻃ ــﺮح رأﻳ ــﺎ وﻃﻠﺐ  – 9أداة ﻧﺼﺐ – ﻳﺴﺘﻨﺸﻖ.
 – 1ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻨﻮر اﻟﻬﺪى وﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
 – 10أرﺧﺒﻴﻞ إﻳﻄﺎﻟﻲ – ارﺗﻔﺎع.
 – 2ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺰر ﻓﻮﻛﻼﻧﺪ.
 – 3أﻋ ـﻤــﻰ وﻛ ـﻔ ـﻴــﻒ – ﻧــﻮﺗــﺔ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ –  – 6ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ – ﻗﺼﺪ ﻓﻌﻞ.
 – 11إﺣﺪى ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت روﺳﻴﺎ – ﻫﺮب.
 – 7ﺟﺰﻳﺮة أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ – ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮوﺳﻴﺔ.
ﻟﻠﻨﺪاء.

اﻟﺤﻠﻮل

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﻌــﺎﻟــﺞ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ اﻟﻔﺬة اﻷﺑﺮاب
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻬﺪوء وﻣﻬﺎرة ﻛﺒﻴﺮة.
أﻣﺎم ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺳﺤﺮك اﻵﺧﺎذ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﺗﺠﻠﺐ ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :إ ﺻ ـﻐــﺎؤك ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
إﻟﻴﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ﻳﻘﻮي ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ً
ً
ﺗﻜﻦ
ﻟﻢ
ﻃﺎرﺋﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻚ.
اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺢ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :
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٢٣
ﺟﻮﻫﺮ ﻟـ   :اﻷﻫﻮاء واﻟﻮاﺳﻄﺔ وراء
اﺳﺘﺒﻌﺎد »دﻳﻨﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر«
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

•

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ﻣﺠﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ »ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ«

اﺳﺘﻐﺮب ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﻋﺮب اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻦ
أﺳﻔﻪ ﻹﻗﺼﺎء ﻣﺴﻠﺴﻞ »دﻳﻨﺎر
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر«ً ،ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﻫﻮاء
واﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻧﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ذﻟﻚ.

اﻟﺮؤﻳﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻷﻋﺬار ﻛﺜﻴﺮة
وأﺟﻬﺰ ﻟـ »اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ«

أﻧ ـﺠ ــﺰ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ أﺣ ـﻤــﺪ
ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ »دﻳﻨﺎر
ﻧـ ـﺼـ ـﻴ ــﺐ ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘ ـ ــﺎر« ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺷ ـﻬــﺮ
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻞ أن
ﻳـﻌــﺮض اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺿـﻤــﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
اﻟـﺒــﺮاﻣـﺠـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺻﺪم ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮض ﻋﻤﻠﻪ
إﻟﻰ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
وأﻋـ ـ ــﺮب ﺟ ــﻮﻫ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟ ـ ــ»اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ﻋـ ــﻦ أﺳـ ـﻔ ــﻪ ﻟ ـﻌــﺪم
وﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻮح اﻟـ ـ ـ ــﺮؤﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـﺨ ـﺼ ــﻮص
ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺖ اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ» ،وﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮب أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﻠﺴﻼت دﺧﻠﺖ اﻟﺴﺒﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ وﻋﺮﺿﺖ ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ
ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ
ﻣـ ــﻦ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـ ـﺼ ــﻮر ﺣـﺘــﻰ
اﻷﻳــﺎم اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻨــﺎ اﻟ ـ ــﺬي أﻧ ـﺠ ــﺰﻧ ــﺎه
ً
ﻛــﺎﻣــﻼ ﻗﺒﻞ رﻣـﻀــﺎن ﺗــﻢ إﻗـﺼــﺎؤه

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪراﻣﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﻌﺮوف ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺿــﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
ﻧﺠﻮم اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ
واﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮاح وﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮر وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﻢ ،ﻟ ــﻸﺳ ــﻒ
اﻷﻫ ــﻮاء ﺗﺤﻜﻢ واﻷﻋـ ــﺬار ﻛﺜﻴﺮة،
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ« واﺳﻄﺎت«.

أزﻣﺔ اﻟﻌﺮوض
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﺮد» :ﻧ ـ ـﻌـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ
ﻳﻔﻀﻞ ﻋﺮض أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﺎرج ﺳﺒﺎق
رﻣﻀﺎن ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ً
ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋ ــﻦ ﺗـﻜــﺪس
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻫ ـﻨ ــﺎك أزﻣـ ــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺮوض
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟـﻤـﺜــﺎل »دﻳ ـﻨــﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر«

ﺟﻮﻫﺮ واﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ »دﻳﻨﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر«

ﺷﺬى ﺳﺒﺖ :أﺳﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎل
اﻹﺧﺮاج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
●

ً
ﻛ ــﺎن ﻣـﻄـﻠــﻮﺑــﺎ ﻟـﺜـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣﺤﻄﺎت
ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺴﺒﺐ
إرﺟ ــﺎء اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻋــﺮض اﻟﻌﻤﻞ
إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة
ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﺿـ ــﺎف ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ﻧﻔﺴﻪ،
»أﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜ ــﺐ ﺳ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣـ ــﻮر
ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
دﺧ ـ ــﻞ اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ وﺗـ ـﻤ ــﺖ إﺟ ــﺎزﺗ ــﻪ
ﻓ ــﻲ اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر إدراﺟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪورة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ
ﻋ ـﻄ ـﻠ ــﺔ ا ﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻒ واﻵن ﺑ ـﺼ ــﺪد
ﺷ ـﻬــﺮ ﻣ ـﺤ ــﺮم ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﻣـﺘــﻮﻗــﻒ
واﻟﺮؤﻳﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
ﻣـﻨـﺘــﺞ ﻣـﻨـﻔــﺬ ﻷﻋ ـﻤــﺎل ﺟــﺪﻳــﺪة أم
ﻻ؟  ،وﻣ ـﺘــﻰ ﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻫـ ــﺰة؟ ﻛ ـﻠ ـﻬ ــﺎ أﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ دون
اﺟﺎﺑﺎت وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﻀﺢ اﻷﻣﻮر

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺷــﺬى ﺳﺒﺖ ﻋــﻦ ﻗﺮارﻫﺎ
ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎل اﻹﺧﺮاج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺷــﺬى ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«» :أﺳﺘﻌﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺨﻄﻮة ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻔﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ أدرس ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺘﻲ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎل اﻹﺧـ ــﺮاج اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ واﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ،
واﻟ ــﺬي أﻃـﻤــﺢ أن أﺗ ــﺮك ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﻲ أﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ رؤﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ» :ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﺘﺄن ،وﺣﻴﻦ أﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ
واﻷﻓﻜﺎر أدرﺳﻬﺎ
ٍ
أ ﺣــﺪ ﻫــﺎ ،ﺳﺄﻛﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ،
ﻓﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن أن ﻳﻌﺮف
ﺟﺪﻳﺪه«.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺷ ـ ــﺬى ﺗ ـﻌ ــﺎﻓ ــﺖ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟﻮﻋﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﱠ
أﻟﻤﺖ ﺑﻬﺎ وﺗﺴﺒﺒﺖ
ﻓــﻲ ﻣﻜﻮﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟـﻔـﺘــﺮة ،وﻗﺎﻟﺖ
ﺑـﻌــﺪ أن ﺗـﻌــﺎﻓــﺖ ﻣــﻦ ﻣــﺮﺿـﻬــﺎ إن »اﻟﺼﻤﺖ
ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺮام« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا
أﻧﻘﻴﺎء ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺣﺰن اﻵﺧﺮ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺳﻌﺎده«.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة
اﻷﺻﺤﺎب واﻟﻤﻌﺎرف ،ﻛﻤﺎ رأت أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ
اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن أن ﻧﻜﻮن ﻃﻴﺒﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،وأن
ً
ﻫﻨﺎك أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد أﺑﺪا ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ،وﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻳﻌﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻪ ،وﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري إﻏﻼق اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺆذي ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻈﺮ ﺟﻤﻴﻼ.

ﺷﺬى ﺳﺒﺖ

ﺑ ـﺼ ــﻮرة أﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ.
وﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ ﺟـ ــﻮﻫـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص
ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣــﻮﺳــﻢ دراﻣ ـ ــﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻷﻣـ ـ ــﻮر ،و»ﻳ ـﺠ ــﺐ إﻋ ـ ــﺎدة دراﺳ ــﺔ
اﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻊ ﺑ ــﺮﻣـ ـﺘ ــﻪ ووﺿـ ـ ـ ــﻊ آﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد واﺿﺢ وﻣﺤﺪد ﻣﻦ
اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ دورة ﺑﺮاﻣﺠﻴﺔ«.

ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ
وﻋــﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ـ »دﻳﻨﺎر
ﻧﺼﻴﺐ ﻣـﺨـﺘــﺎر« وﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ،
أوﺿـ ــﺢ أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ »ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴـﻔــﻲ
وﻣ ـ ـ ــﻦ إﺧـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ــﻲ وﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
ﺑ ـﻄــﻮﻟ ـﺘــﻪ ﻋـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧـﺠــﻮم
اﻟ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ
اﻟﻌﻘﻞ واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح وﺣﺴﻴﻦ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮر وﻣـﻴــﺲ ﻛـﻤــﺮ وﻣﺤﻤﺪ
ﺟﺎﺑﺮ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪ وﻣﺒﺎرك
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن وﻫـﺒــﺔ اﻟﻌﺒﺴﻲ وﻫﺒﺔ
ﺳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎن وﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎب ﺣ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﻪ،
وﻣ ـﺨ ــﺮج ﻣـﻨـﻔــﺬ ﺷ ـﻴــﺮوﻳــﺖ ﻋ ــﺎدل
وﻣ ـ ــﻦ إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻣ ــﻦ إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻷﺑﺮق ،واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي ﺧﻔﻴﻒ
ﺗ ـ ـ ـ ــﺪور أﺣـ ـ ــﺪاﺛـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــﻦ اﻷوﺿ ـ ـ ـ ــﺎع
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪات ﻣ ــﻦ واﻗ ــﻊ
ﻳﻮﻣﻨﺎ وﺗﺪور اﻟﻘﺼﺔ ﺣﻮل ﺷﺎب
ﻳـﻌــﺮف أن ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﺗــﺰوﺟــﺖ ﻣﻦ
ﺷـﺨــﺺ ﻳــﺪﻋــﻰ »ﻧ ـﺼ ـﻴــﺐ« ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻋ ــﺮف أن ﻫ ــﺬا اﻟـﺸـﺨــﺺ ﻧـﺼــﺎب،
ﻓـﺴــﺎﻓــﺮ إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻛــﻲ ﻳـﻨـﻘــﺬﻫــﺎ ﻣﻨﻪ،
وﻫﻨﺎك وﺟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ دﻳﻨﺎر،
ً
وﻣﺨﺘﺎر ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﻴﺮة ،اﻟﺰوﺟﺔ

أﺣﻤﺪ ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺰوج ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ وﺗﺘﻮاﻟﻰ
اﻷﺣﺪاث.

اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
وﺣﻮل ﺟﺪﻳﺪه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻗــﺎل ﺟﻮﻫﺮ» :أﺟﻬﺰ ﻟﻌﻤﻞ دراﻣــﻲ
ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـﻌـﻨــﻮان )اﻟـﻌـﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ(
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻗﺒﻞ أن
أﺑـ ــﺪأ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ً
واﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻻﻟـﺘـﻘــﺎط اﻷﻧ ـﻔــﺎس ﻷﻏﻠﺐ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ دراﻣﻲ ﺣﺎﻓﻞ
وﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ
ً
اﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدا ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﻮﺳﻢ
رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳـﻴـﺒــﺪأ
ً
ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮا وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﺗﺘﻀﺢ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺛﻤﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮواج اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻣﻦ

ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ
ﻟﻠﻨﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة
وﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟــﻮه ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن آﺧ ــﺮ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺟــﻮﻫــﺮ
ﻛــﺎن ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺳـﻤــﻮم اﻟـﻤـﻌــﺰب«،
اﻟ ــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻫــﻮ اﻟﺠﺰء
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟـﻤـﻌــﺰب«،
اﻟ ــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ ُ
وﻋ ــﺮض ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج،
وأﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺟـ ــﻮﻫـ ــﺮ ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟﺤﺪاد ،وأﺣﻤﺪ اﻟﻬﺰﻳﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻨﻴﻊ ،وﻣﻴﺲ ﻗﻤﺮ ،وﻣﻨﻰ ﺷﺪاد،
وﻣﺒﺎرك ﺳﻠﻄﺎن ،وﻫﺒﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن،
وأﻣﻞ ﻋﺒﺎس ،وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ،
وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻓ ـ ــﺆاد ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر ،ورﺿ ــﺎ
ﻋـﻠــﻲ ﺣـﺴـﻴــﻦ ،وﻋ ـﻤــﺎد اﻟـﻌـﻜــﺎري،
وإﺳـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺮاﺷـ ـ ــﺪ ،وأﺣـ ـﻤ ــﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ أﺣﻤﺪ
ﺟﻮﻫﺮ ،وإﺧﺮاج أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻴﻠﻲ.

ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ :ﻣﺘﺤﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻔﻨﻮن
ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻛ ـﺸ ــﻒ ر ﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺎدي
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋــﻦ أﺣ ــﺪث اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻐﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة ،وﻫــﻮ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ً
ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﻒ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻗـ ــﺪﻳ ـ ـﻤـ ــﺎ ،ﻳـ ـﻀ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ــﻪ ﻣ ــﻼﺑ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ واﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
واﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ واﻹﻃ ـﻔ ــﺎء ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺮات
زﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﻼﺑ ــﺲ اﻟ ـﻜ ـﺸ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪات
واﻷﺷ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎل ،وﻋ ـ ـ ـ ــﺮض ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذج اﻷﺳ ـ ـﻄـ ــﻮل
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي واﻷﺳـ ـ ـﻄ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮي ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄــﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ،
ً
ً
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺻــﺪد
ﻣــﺮاﺳ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـﻬــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻣﻴﻦ
ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،ﺑﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻫﻢ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻨﺎن أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻨﺎن
ﺟﻤﺎل اﻟﻠﻬﻮ ،واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻔﻨﺎن زﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻴﺮي ،وﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ
»ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻔــﻦ« اﻟــﺰﻣـﻴــﻞ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟـﻐــﺮﻳــﺐ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﻋﺒﺮ ﺷــﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻄﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ودﻋــﺎ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ إﻟــﻰ زﻳــﺎرة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣــﺎ ﺗﻘﻮم

ً
اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺑ ــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ دور ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ
ً
ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟـﺘــﺮاث واﻟـﻔـﻨــﻮن ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا
اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
زﻳﺎرﺗﻪ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻓﺮﺻﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ً
راﺋ ـﻌــﺔ ﺗـﺼــﺪرﻫــﺎ ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻟ ـﻔ ــﻦ« ،وأﻧ ــﻪ ﻳـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺳـﻨــﻮات ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻘــﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﺗ ـﻐ ـﻄ ـﻴــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
واﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ »ﻋﺎﻟﻢ

اﻟﻔﻦ« اﻟﺰﻣﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﻳﺐ :إن اﻟﻌﺪد اﻷول
ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺔ »ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻔ ــﻦ« ﺻ ــﺪر ﻓ ــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
ﻋــﺎم  ،1971وﻻ ﺗــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺪور
ً
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺠﻠﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﺎ
أرﺷ ـﻴ ــﻒ ﺻ ــﻮر إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺿ ـﺨــﻢ ،وأﻋـ ــﺪاد
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت اﻷﻟﻒ ،وﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ
واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ  180أﻟــﻒ ﺻﻔﺤﺔ ،وﺑﻠﻎ
ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺼ ــﻮر ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ ﺳـﺒـﻌــﺔ آﻻف ﺻ ــﻮرة
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺧﺎص ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ً
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮﻓﺪ أﻳﻀﺎ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪواﻧﻲ.

ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﻄﺮب ﻣﺠﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻏﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻤﺎﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺼﺎرات أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ« ،ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ ،واﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ،
وﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮار اﻟﺒﺤﻴﺮي ،ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،اﻧﺘﻬﻰ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻟﺒﻮﻣﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻳﻀﻢ
 10أﻏﻨﻴﺎت ﻳﺘﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ واﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻴﺪ راﺿﻲ وﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ
وﻣﺤﻤﻮد ﺷﻮﻗﻲ وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻴﺮ
وﺣﻤﺎده ﻋﺼﻤﺖ ورﻳﻤﻮن
ً
وﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺰﻳﻜﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ً
ً
وأﺣﻴﺎ ﻣﺠﺪ أﺧﻴﺮا ﺣﻔﻼ
ً
ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻣﺤﻜﻰ
اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺬي ﻳﻘﺎم
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ود .ﻣﺠﺪي ﺻﺎﺑﺮ،
رﺋﻴﺲ دار اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ً
وﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ.

راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺠﻞ
أﻏﻨﻴﺔ »ارﺗﺎح«

ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻄﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان »ارﺗﺎح«
ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﻏﺔ،
وأﻟﺤﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻴﺎﻣﻲ،
وﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎﺑﺮ،
وﻫﻨﺪﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻫﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺮوس.
ً
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
أﻏﻨﻴﺎت اﻷﻟﺒﻮم ،ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن
ً
ً
ً
أﻟﺒﻮﻣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻏﻴﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺼﺪر اﻷﻟﺒﻮم ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ
اﻷﻏﻨﻴﺎت.
ﻳﺬﻛﺮ أن راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﻃﺮح
ً
أﺧﻴﺮا أﺣﺪث أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﺻﺪﻓﺔ«
ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
»ﻳﻮﺗﻴﻮب« وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻏﻨﻴﺔ ردود أﻓﻌﺎل
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺗﺄﻟﻖ راﻏﺐ
اﻟﻘﻮي ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ وأﺳﻠﻮب
ﻟﺤﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﻓﻜﺮﺗﻬﺎ.

ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺤﻴﻲ
ً
ﺣﻔﻼ ﻓﻲ دار اﻷوﺑﺮا

اﻟﺮﻣﻴﺎن :أﺳﺘﻌﺪ ﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻔﺰاﻋﺔ وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
●

ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﺮﻣﻴﺎن ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان »اﻟ ـﻔ ــﺰاﻋ ــﺔ« إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣــﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻮﺳﻢ
ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻓــﻲ ﺣ ــﻮار ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻓﺮﻳﻖ
ً
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ« ﻋﺮوﺿﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
• كيف تصف مشاركتك في
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻣﻮﺟﺐ«؟
 أ ﻧ ــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻲﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻣــﻮﺟــﺐ« ،ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺘﻴﻦ
ﻫﻴﻔﺎء ﻋ ــﺎدل وﺳـﻤــﺎح ،وﺑﻄﻮﻟﺔ
وإﺧ ــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻠﻲ ،وﻫﻲ
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗـﺼـﻨــﻒ ﻛ ـﻤ ـﺴــﺮح رﻋ ــﺐ،
وﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻋــﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻻ اﻟﺼﻮرة.
• وه ـ ــل ت ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـك ــرار
ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻹﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ؟
ً
 ﻧ ـﻌ ــﻢ ،ﻓ ــﺄﻧ ــﺎ أﻋ ـﻤ ــﻞ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وإﺧﺮاج ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

ﺟﺎر اﻵن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ٍ
ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2020
ً
واﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴـﻔــﻲ
وﺗـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻳـﻌــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ
أﻏﻠﺐ أﺑﻨﺎء ﺟﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب،
وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن وﻗﺮوض
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎزل ،وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺗـ ـ ـ ــﺪاول
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺄﺳ ـﻠ ــﻮب ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ »اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ« ،وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺎﻗﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﺪء اﻟﺒﺮوﻓﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
• وم ــاذا لديك على مستوى
اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ؟
 ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮنﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺎﺗـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي« رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﺳﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،أﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ أؤدﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺣﻮل ﺷﺨﺺ ﻃﻴﺐ ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ــﻼت ،ﻟـﻜـﻨــﻪ
ﻻﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟــﻰ ﻧﺼﺢ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻪ
ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻲ أزﻣـ ـ ــﺎت ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ
أﺣ ــﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وﻫــﻮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون

ﻣﺴﺮح اﻟــﺮﻋــﺐ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ذاﺋﻘﺔ
وﺑـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻹﺿﺎءة واﻟﺨﺪع واﻟﺪﻳﻜﻮر ﺣﺘﻰ
اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻤﻴﺰة ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم
ﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ ﺗ ــﻮﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﻧـ ـﺠ ــﺎح أﺧـ ــﺮى
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ً
وﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺮوض
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﺳﺘﻜﻮن
وﺟﺎر
أول ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ٍ
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟـﻌــﺮوض ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺻﻴﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﻨﻬﻢ ﺳـﻌــﻮد ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ
وﻋـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﻲ وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﻮﺷ ــﻲ ،وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪاد،
وﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »اﻟﻔﺰاﻋﺔ« ،ﻗﺼﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ د .ﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ وإﺧﺮاج
ﻋﻠﻲ ﺑﺪر.
• وكـ ـي ــف وجـ ـ ــدت ال ـت ـجــربــة
اﻷوﻟﻰ ﻟﻚ ﺑﻤﺴﺮح اﻟﺮﻋﺐ؟

 رﻏﻢ أن »اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ« أول ﺗﺠﺮﺑﺔً
ﻟــﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺴﺮح اﻟــﺮﻋــﺐ ،ﻓﻘﺪ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﺟــﺪا وﻋــﻮدة ﻗﻮﻳﺔ
ﺑـﻌــﺪ أول ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﺑﻬﺎ
ً
ً
ﻣـﺨــﺮﺟــﺎ ﻣـﻨـﻔــﺬا ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،2011
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو« ،ﻟﺬﻟﻚ أﻧﺎ
ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺑ ـﻤــﺎ ﺣـﻘـﻘـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ ﻧـﺠــﺎح
وأرﺟ ـ ــﻮ أن ﺗـﺤـﻈــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌــﻲ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻹﻗﺒﺎل
اﻟﺬي أﻣﺘﻌﻨﻲ وأﻣﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﻗﻢ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻓ ـﺘ ـﺨــﺮ ﺑﺘﻜﺮﻳﻤﻲ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن »ﺻـﻴـﻔــﻲ ﺛـﻘــﺎﻓــﻲ«
ﻓ ــﻲ دورﺗـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ  ،14اﻟ ـ ــﺬي أﺗ ــﺎح
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة
اﻟ ـﻌ ــﺮض واﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﺎع ﺑ ــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺼﺔ
• كـ ـي ــف اسـ ـتـ ـطـ ـع ــت ت ـق ــدي ــم

ﺣﺒﻜﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
»اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ«؟
 ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔً
ً
اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﻨﻲ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺗﺠﺎوز اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ،
ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻹﺧ ــﺮاج ،واﻋـﺘـﻤــﺪت ﻓــﻲ اﻟﻘﺼﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺗ ــﻮﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوض
ﻋﻠﻰ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ ،ﻓ ــﺈذا ﻗــﺪﻣــﺖ ﻋﻠﻰ

• ول ـ ـمـ ــاذا اخـ ـت ــرت ال ـتــرك ـيــز
ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺠ ــﻦ واﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟
 ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻮي اﻟـ ـﻨ ــﺎس،ً
ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎﺗ ـﻨــﺎ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﻘــﺪ ﺑــﻮﺟــﻮد
ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻻت ،ﻓﻠﻘﺪ أردت
ً
أن أﻛﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﺼﺔ
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ وﺗ ــﺮاﺛـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﺸ ـﻌ ــﺮ ﺑـﻬــﺎ
اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺗﺤﻴﻲ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﻫﺎﻳﺪي
ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺠﻤﺔ »ﺳﺘﺎر
ً
ً
ً
أﻛﺎدﻳﻤﻲ« ﺣﻔﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا
داﺧﻞ دار اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻳﻮم  2أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺪم
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت ﺧﻼﻟﻪ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣﺴﺮح اﻷوﺑﺮا.
ً
وﻃﺮﺣﺖ ﻫﺎﻳﺪي أﺧﻴﺮا
أﻏﻨﻴﺔ »أﻧﺎ اﺗﻌﻮدت« ﻛﻠﻤﺎت
ﻧﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،أﻟﺤﺎن ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺎرق
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﻜﺲ أﺣﻤﺪ
ً
ً
ﺟﻮدة وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
وﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺷﺨﺺ .
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺎﻳﺪي ﻣﻮﺳﻰ
ﺑﺪأت ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻤﻮاﻫﺐ »أراب أﻳﺪول
وﺳﺘﺎر أﻛﺎدﻳﻤﻲ« ،وﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ
اﻷول ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﻨﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ«
وﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ
واﻟﻤﻠﺤﻨﻴﻦ.

ةديرجلا

•
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دوليات

إسرائيل تضرب فصائل عراقية داخل األراضي السورية

ً
•  5غارات تقتل  21مقاتال وتؤجل فتح معبر القائم ...وتل أبيب تعلن إحباط صواريخ من دمشق
• ميليشيات النظام تترك مورك وخان شيخون بأوامر روسية ...و 150شاحنة أميركية لدعم «قسد»
في تطور ميداني كبير ،أطلق
فيلق "القدس" اإليراني
صواريخ عدة من ًداخل سورية
باتجاه إسرائيل ردا على ضربة
جوية استهدفت مواقع
فصائل شيعية عراقية تعمل
تحت قيادته في محافظة دير
الزور وتسببت بتأجيل فتح
معبر القائم الحدودي.

ف ــي حـ ــادث ن ـ ــادر ،رص ــد الـجـيــش
اإلسرائيلي ،أمــس ،محاولة إلطالق
عدة صواريخ من محيط العاصمة
الـســوريــة دمـشــق بــاتـجــاه تــل أبيب،
ً
متهما الميليشيات العاملة تحت
إمــرة فيلق القدس اإليــرانــي بقيادة
قاسم سليماني بشن الهجوم.
ً
وأصدر الجيش اإلسرائيلي بيانا
قال فيه" :في ساعات الصباح الباكر
أطلقت الميليشيات الشيعية ،بقيادة
ً
ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـ ـ ــددا مــن
القذائف الصاروخية مــن ضواحي
دمشق لكن جميعها لم تبلغ هدفها
وف ـش ـل ــت فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى داخـ ــل
إسرائيل".
وحـمــل الـمـتـحــدث بــاســم الجيش
أفيخاي أدرعي الجيش اإلسرائيلي
الـحـكــومــة ال ـســوريــة مـســؤولـيــة "كــل
ً
عملية تنطلق من أراضيها" ،محذرا
ف ــي ت ـهــديــد ش ــدي ــد ال ـل ـه ـجــة"ن ـظــام
الــرئـيــسبـشــار األس ـد بــأنــه سيدفع
ً
ً
ثمنا باهظا على سماحه لإليرانيين
وللميليشيات الشيعية ّالعمل من
داخ ــل أراض ـي ــه حـيــث ي ـغــض طــرفــه،
ّ
معها .ال يخفى هذا
وحتى يتعاون ُ
الشيء علينا .وقد أعذر من أنذر".

سلة أخبار
السعودية تلغي رسوم
تكرار العمرة

جنود إسرائيليون يجهزون قذيفة هاون بمرتفعات الجوالن المحتل أمس (أ ف ب)
أعلن وزير الحج والعمرة
السعودي محمد صالح بنتن،
صدور القرار المتضمن "إعادة
هيكلة تأشيرات الزيارة والحج
والمرور والمشتمل على إلغاء
رسوم تكرار العمرة".
وقال الوزير في تصريحات
نشرت أمس ،إن القرار "يدعم
الجهود الرامية لتحقيق أحد
أهم أهداف رؤية المملكة 2030
باستقبال  30مليون معتمر
في عام  ."2030وأشار إلى أن
القرار يأتي "وسط منظومة من
الخدمات الجليلة التي تقدمها
المملكة لضيوف الرحمن
ليؤدوا مناسكهم براحة
واطمئنان".

األردن :يوم ثان
من إضراب المعلمين

ً
 21قتيال

وي ــأت ــي إعـ ــان إس ــرائ ـي ــل ب ـعــد أن
أدت ضربات جوية استهدفت مواقع
للقوات اإليرانية ومجموعات موالية
ل ـهــا ف ــي ش ــرق س ــوري ــة ل ـيــل األح ــد-
ً
اإلثنين إلى مقتل  21مقاتال ،بحسب
المرصد السوري.
وكـشــف مـصــدر أمـنــي عــراقــي عن
ً
ً
سقوط  18قتيال و 38جريحا جراء
الضربات الجوية في البوكمال.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي ال ـع ــراق ــي
ه ـ ـشـ ــام ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي ،إن ال ـف ـص ــائ ــل
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت هــي
ميليشيات "حـيــدريــون" ،و"اإلب ــدال"
ً
و"كتائب حزب الله" ،مضيفا أنه لم
يتم التأكد من اسم الفصيل الرابع إذا
كان "فاطميون" أو "النجباء".
وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر فـ ــي ق ـ ـ ــوات ح ــرس
الحدود تعرض فصائل ال يعرف إن
كــانــت منضوية تحت ل ــواء الحشد
الشعبي أم ال للقصف داخل منطقة
البوكمال الحدودية من قبل طيران

ً
لم يحدد بعد ،مشيرا إلى أنها "تلقت
 5ضربات بين كل واحدة وأخرى لم
يتجاوز الدقيقة الواحدة".
وشـ ـ ــدد الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـق ـي ــادة
المشتركة العراقية على أن القصف
ً
تــم داخ ــل األراض ــي الـســوريــة ،نافيا
أن تكون المواقع المستهدفة داخل
العراق.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ،ف ــإن
الـ ـش ــري ــط ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ب ـي ــن الـ ـع ــراق
ً
وس ــوري ــة يشهد ان ـت ـشــارا لعناصر
"ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" ال ـل ـب ـن ــان ــي وك ـت ــائ ـب ــه
ً
ال ـع ــراق ـي ــة وأيـ ـض ــا ح ــرك ــة الـنـجـبــاء
وفصيلي "فاطميون" و"زينبيون".

ون ـق ـل ــت "أس ــوش ـي ـت ــد بـ ـ ــرس" عــن
إحدى جماعات المعارضة السورية
قولها ،إن الغارات أصابت مستودع
أس ـل ـحــة ل ـق ــوات "ال ـح ـشــد الـشـعـبــي"
العراقي المدعومة من إيران.
وكـ ــانـ ــت ش ـب ـك ــة "فـ ــوكـ ــس نـ ـي ــوز"
ً
االم ـيــرك ـيــة الـمـحــافـظــة كـشـفــت نقال
عن مصادر استخبارية غربية عن
ق ـيــام إيـ ــران بـبـنــاء ق ــاع ــدة عسكرية
جديدة في سورية على الحدود مع
ال ـع ــراق يـطـلــق عـلـيـهــا اس ــم "مجمع
اإلمام علي".
كما ذكرت الشبكة أن إيران تقوم
ببناء معبر حــدودي غير بعيد عن

بعثيون سوريون إلى تركيا
كـشـفــت صـحـيـفــة «الـ ــوطـ ــن» ال ـس ــوري ــة شبه
ال ـح ـك ــوم ـي ــة عـ ــن ن ـي ــة ع ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
السورية حضور مؤتمر في إسطنبول ،ببحث
«المسألة الـســوريــة» ،بعد تلقيهم دع ــوات من
«حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض.
وأكد مدير مدرسة اإلعداد الحزبي المركزية
التابعة لحزب «البعث» الحاكم بسام أبوعبدالله،

ً
تلقي دعوة لحضور المؤتمر ،قائال« :ستكون
أول فرصة يتاح فيها للسوريين أن يكونوا في
إسطنبول ،ويقدموا مقاربتهم فيما يجري».
ً
وأك ــد الـكــاتــب ســركـيــس قـصــارجـيــان أيـضــا
تـلـقـيــه دعـ ــوة ل ـح ـضــور ال ـمــؤت ـمــر ،م ــن ال ـحــزب
التركي.
وقال مدير «مؤسسة القدس الدولية» خلف

ً
المفتاح ،الذي تلقى الدعوة أيضا« ،إنه في حال
كــان هــذا المؤتمر يشكل مصلحة سورية فإن
حضوره سيحصل».
يشار إلى أن زعيم «حزب الشعب الجمهوري»
ال ـت ــرك ــي ،ك ـم ــال ك ـل ـي ـجــدار أوغ ـل ــو دع ــا ســابـقــا
الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بدء التفاوض
مع نظيره الرئيس السوري.

ال ـم ـج ـمــع ال ـج ــدي ــد ب ـع ــدم ــا ت ـعــرض
المعبر الحدودي "البوكمال ـ القائم"
ألضرار جسيمة.

تفجيرات غامضة
وشهدت األسابيع الماضية نحو
خمس تفجيرات كبرى لمخازن تعود
لفصائل "الحشد" ،آخرها وقع قرب
قاعدة بلد شمال بغداد حيث المقر
ا لـمـهــم لـلـقــوات المشتركة العراقية
واألمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــدرج األس ــاس ــي
لطائرات .F16
ومـ ـ ـ ــع غ ـ ـ ـ ــروب ث ـ ــان ـ ــي أي ـ ـ ـ ــام ع ـيــد
األض ـح ــى ال ـم ـب ــارك ،ش ـهــدت ب ـغــداد
تـفـجـيــرات مـهــولــة لــم تـشـهــد مثلها
منذ أعوام ،حيث خرق الهدوء انفجار
مــدو فــي مـخــازن عتاد "الحشد" في
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،واس ـت ـمــرت
الـ ـص ــواري ــخ والـ ـمـ ـق ــذوف ــات تـتـفـجــر
س ــاع ــات ط ــوي ـل ــة وت ــدم ــر ال ـم ـبــانــي
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة ،حـ ـت ــى ج ــرت
السيطرة عليه بصعوبة فجر اليوم
ال ـثــالــث ،دون أن تنهي مــوجــة هلع
اضـطــرت عــائــات كثيرة للهرب من
منازلها نحو شمال المدينة.
ونـ ـقـ ـل ــت ق ـ ـنـ ــاة "روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم"

الحكومية عــن مصدر أمني عراقي
ترجيحه تأجيل فتح منفذ القائم
ق وس ــوري ــة
الـ ـ ـح ـ ــدودي ب ـي ــنال ـ ـعـ ــرا 
ً
"حتى إشعار آخــر" الــذي كان مقررا
أن ي ـف ـت ـتــح أمـ ـ ــس ب ـس ـب ــب ال ـق ـصــف
اإلسرائيلي.
وتـعـهــدت إســرائ ـيــل بمنع إي ــران،
ع ـ ــدوه ـ ــا الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،م ـ ــن ت ــرس ـي ــخ
وج ـ ــوده ـ ــا ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي س ــوري ــة
ون ـ ـفـ ــذت ألج ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة م ـئــات
ال ـض ــرب ــات ض ــد مــواق ـع ـهــا وأخـ ــرى
ً
تــابـعــة لـحــزب ال ـلــه ،لكنها نـ ــادرا ما
تـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا .ورف ـ ـضـ ــت م ـت ـحــدثــة
ع ـس ـكــريــة الـتـعـلـيــق ع ـمــا إذا كــانــت
إسرائيل وراء الهجمات األخيرة.
ووسط أنباء عن دخول قافلة من
 150شاحنة محملة بالمساعدات
األميركية مــن شمال الـعــراق لقوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة (ق ـســد) شــرق
ال ـفــرات ،أف ــاد الـمــرصــد ال ـســوري عن
صدور أوامر روسية إلى ميليشيات
تابعة للنظام باالنسحاب من منطقة
مــورك شمال حماة وخــان شيخون
ل ـم ـص ـل ـحــة دوريـ ـ ـ ـ ــات م ـش ـت ــرك ــة مــع
القوات التركية.
(عواصم -وكاالت)

«حزب الله» يسقط «درون» إسرائيلية «من دون ضجة»
• «عملية رامية» تعيد قواعد اشتباك الـ 1701
ً
• قيادي الحزب الذي وجد مقتوال مقرب من بدرالدين
●

بيروت  -ةديرجلا

•

بعد "عملية أفيفيم" التي استهدف
فـ ـيـ ـه ــا "ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه" آل ـ ـيـ ــة ع ـس ـك ــري ــة
ً
ردا ع ـلــى م ـق ـتــل ك ـ َ
ـادري ــن
اســرائ ـي ـل ـيــة
للحزب بغارة إسرائيلية قرب دمشق
نهاية الشهر الماضي ،أسقط الحزب
فـجــر أمــس طــائــرة إســرائـيـلـيــة مسيرة
أثناء عبورها للحدود اإلسرائيلية -
اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية.
ّ
ومرت العملية بال ضجة ،ال من قبل
الضاحية وال من تل أبيب التي سارعت
إلى التخفيف من وطأة ما حصل ،قائلة
إ ن ــه "ال خشية مــن تـســر يــب معلومات
م ـن ـه ــا" .أم ـ ــا الـ ـح ــزب فـ ـق ــال ف ــي ب ـي ــان،
أمــس ،إن مقاتليه "تـصــدوا باألسلحة
المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة
أث ـنــاء عـبــورهــا ال ـح ــدود الفلسطينية
ً
اللبنانية باتجاه بلدة رامية" ،مضيفا:
ّ
المسيرة في خراج
"تم إسقاط الطائرة
البلدة ،وأصبحت في يد المقاومين".
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة إن "حـ ــزب
ال ـل ــه ل ــم يـسـتـخــدم أي س ــاح تـقـلـيــدي
فــي إسـقــاطــه للمسيرة اإلســرائـيـلـيــة"،
مشيرة إلى أن "إسقاط المسيرة حصل
ً
بالسيطرة عليها إلكترونيا ،حيث تم
استالمها سالمة من دون تفجيرها".
وذك ــرت الـمـصــادر أن "ال ـحــزب بعد
السيطرة عليها ،فصل مزودات الطاقة
التابعة لها لكي ال تتمكن إسرائيل من
تفجيرها عن بعد".

وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة إن
"ال ـع ـم ـل ـيــة رد ع ـلــى إرسـ ـ ــال ت ــل ابـيــب
مسيرتين إ ل ــى ا لـضــا حـيــة الجنوبية
لبيروت قبل  10ايــام" ،مضيفة" :رغم
التهديدات المتبادلة ورفــع السقوف
بين الطرفين ،ثمة تسليم من قبلهما
بــال ـعــودة إل ــى قــواعــد االش ـت ـبــاك التي
أرساها القرار  1701في جنوب لبنان
في أعقاب حرب  ،2006وعدم الذهاب
ً
بـ ـعـ ـي ــدا فـ ــي ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــدان ــي".
ورج ـحــت ال ـم ـصــادر أن ت ـكــون عملية
رامية طوت صفحة االشتباك االخير
بين اسرائيل وحزب الله ،على قاعدة
"واح ـ ـ ــدة ب ـ ــواح ـ ــدة" ،وب ــأق ــل االض ـ ــرار
واال ك ــاف الممكنة ،بحيث لــم يخرج
اي من المتصارعين منها خاسرا او
رابحا ،وحفظا ماء وجهيهما.

عبداللهيان
وفي أول تعليق إيراني على إسقاط
المسيرة ،قال مستشار رئيس البرلمان
اإليراني أمير عبد اللهيان ،أمــس ،إن
"تــل أبيب ستحترق إذا قــررت اللعب
بالنار" .وأضاف ان "عملية الحزب رد
مناسب سيجعل إسرائيل تندم على
اعتداء اتها".
فــي م ــوازاة ذلــك ،وبينما تضاربت
الــروايــات حــول سبب وفــاة المسؤول
السابق في "حزب الله" علي حاطوم،
بعد العثور على جثته في شقته امس

األول ،وس ــط أن ـب ــاء تـفـيــد ب ــأن ــه أق ــدم
على االنتحار ،وأخرى رجحت مقتله
عـلــى يــد مجهولين أو حـتــى احتمال
ت ـص ـف ـي ـتــه ،أشـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر إعــام ـيــة
ً
ً
إلى أن "حاطوم كان قياديا بــارزا في
الـ ـح ــزب وع ـ ــزل عـ ــام  ،2017وحـيـنـهــا
حصلت حركة احتجاجية محدودة في
ً
برج البراجنة احتجاجا على اقصائه"،
ً
مضيفة أ نــه "كــان مقربا مــن القيادي
ال ـس ــاب ــق م ـص ـط ـفــى بـ ــدرالـ ــديـ ــن ،أح ــد
المتهمين من قبل المحكمة الدولية
الـ ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـن ــان ب ــاغ ـت ـي ــال رئ ـيــس
الحكومة السابق رفيق الحريري .وقتل
بدر الدين في سورية في  ،٢٠١٦وتقول
اسرائيل انها تملك ادلة على تصفيته
من قبل حزب الله نفسه.

عون
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،دعـ ــا رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون،
أ مــس ،اللبنانيين إ لــى " عــدم الخوف
ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ألن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان لــن
ي ـس ـقــط ع ـلــى االط ـ ـ ــاق" ،م ـنــوهــا بما
تـحـقــق "م ــن م ـصــال ـحــات ب ـيــن جميع
الـ ـف ــرق ــاء" ،الف ـت ــا الـ ــى انـ ــه س ـعــى الــى
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــات "النـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ظــل
ال ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة كــان
يصعب االنطالق بمعالجات االزمات
والتحديات الماثلة اقتصاديا وماليا
واجتماعيا".

أنهى إضراب المعلمين
المفتوح في األردن يومه
الثاني ،أمس ،بينما أعلنت
نقابة المعلمين استعدادها
للحوار مع الحكومة حول
مطلبها برفع عالوة التعليم
 %50على الرواتب األساسية.
وثمنت النقابة الرسالة الملكية
التي وجهها جاللة الملك
عبدالله الثاني أمس األول
للجميع والقاضية بتقديم
مصالح الطلبة ،معلنا استعداد
النقابة للجلوس إلى أي طاولة
حوار حقيقية بدون شروط".
وطالبت بـ "تهدئة اإلعالم
الرسمي والمنابر اإلعالمية
الرسمية".

مشار يصل إلى جوبا
برفقة حميدتي

أعلن مصدر حكومي بجنوب
السودان أن زعيم المعارضة
المسلحة في البالد ريك مشار
وصل الى العاصمة جوبا،
أمس ،لعقد لقاء مع الرئيس
سلفاكير ميارديت لمناقشة
تنفيذ اتفاق السالم .وقال
توت قلواك ،رئيس لجنة إدارة
الفترة االنتقالية ومستشار
سلفاكير للشؤون األمنية ،إن
ً
مشار وصل الى البالد قادما من
العاصمة السودانية الخرطوم،
برفقة عضو المجلس السيادي
السوداني محمد حمدان دقلو
(حميدتي) .وأضاف أن حميدتي
سيلتقي خالل الزيارة أعضاء
الحركات المسلحة السودانية
الموجودة في جوبا في إطار
الوساطة المطروحة من جانب
سلفاكير.

«الكنيست» يسقط
«كاميرات االقتراع»

دورية لـ«اليونيفل» في بلدة رامية على الحدود مع إسرائيل أمس (رويترز)
وأك ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس عـ ـ ــون انـ ـ ــه "لـ ــوال
تحقيق االستقرار السياسي واالمني
لما كانت هناك قــدرة على اال صــاح
االقتصادي" ،مشددا على انه مستمر
"في العمل على اعادة تركيب الدولة
حجرا حجرا ،وأن التعيينات المقبلة
ستكون على ا ســاس اختيار النخبة
لتتبوأ المواقع االساسية على نحو
يـنـعـكــس تـصـحـيـحــا لـلــوضــع الـقــائــم
وتحسينا لسير العمل".
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ع ـق ــد وزيـ ــر
الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي الـ ـي ــاس بــوص ـعــب،
أ مــس ،اجتماعا أمنيا في مكتبه في
وزارة الــدفــاع ،حـضــره قــائــد الجيش
العماد جوزيف عون وقادة األجهزة
األم ـن ـي ــة ،وتـ ــم ال ـب ـحــث ف ــي مــوضــوع
المعابر غير الشرعية .وقال بوصعب
بـعــد االجـتـمــاع إن " 8إلــى  10معابر
غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة مـ ــا زالـ ـ ــت ت ـع ـم ــل عـلــى
الحدود مع سورية".

قبول البالغ ضد أوريان
قبل القضاء اللبناني ،أمس ،الدعوى المقدمة بحق الناشط
ّ
طوني أوريان الذي علق الفتة مثيرة للجدل أمام السفارة التركية
في بيروت األسبوع المنصرم.
وقررت النيابة العامة التمييزية في بيروت ،قبول اإلخبار
الـمـقــدم مــن ع ــدد مــن الـمـحــامـيــن ضــد أوريـ ــان بـجــرم "اإلسـ ــاءة
وتعكير صفو عالقات لبنان مع الجمهورية التركية ،وذلك سندا
إلى المادة  288من قانون العقوبات".
وتحمل الالفتة علم تركيا مرسوما عليه جمجمة ،وقد كتب
عليها" ،إنتو كمان انضبوا" ،وهــي عبارة استخدمها األمين
العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ،عندما توجه إلى إسرائيل
في خطابه إثر األحداث األخيرة.
واندلعت أزمــة دبلوماسية ،بين لبنان وتركيا على خلفية
تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة الذكرى المئوية
لتأسيس لبنان تـحــدث فيه عــن "إره ــاب الــدولــة ال ــذي مارسه
العثمانيون على اللبنانيين".

رفضت لجنة برلمانية
إسرائيلية في الكنيست ،أمس،
مشروع "قانون الكاميرات" الذي
أقرته حكومة بينامين نتنياهو
باالجماع أمس األول.
ويسمح القانون المثير للجدل
بوضع كاميرات مراقبة في
مراكز االقتراع لالنتخابات
العامة المقررة في  17سبتمبر
الجاري ،خاصة في المدن
والبلدات العربية.
وكان حزب "ليكود" الذي
يتزعمه نتنياهو ،نشر أكثر من
 1500كاميرا في االنتخابات
السابقة ،التي جرت في أبريل
الماضي ،بمراكز االقتراع في
مدن وبلدات عربية؛ األمر الذي
ً
اعتبر انه يتضمن ترهيبا
للناخبين العرب.
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القاهرة  -حسن حافظ

بدا أن فيديوهات رجل األعمال والممثل المغمور محمد علي؛ التي
يبثها من إسبانيا ،تواصل تفاعلها في الـشــارع المصري كل يوم،
فبعد البدء رسميا بالتحقيق في بالغات تتهم محمد علي بالخيانة
العظمى ،بسبب اتهامه لقيادات الدولة المصرية بالفساد ،طالب أحد
المحامين بشطب علي من جداول المهن التمثيلية ،فيما ردت النقابة
بأنها غير معنية باألمر ألن علي ليس مقيدا بجداولها من األساس.
وأرســل أحد المحامين إنــذارا رسميا إلى نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي ،يطالب فيها بشطب الفنان الهارب ،بسبب اإلساءة للدولة
ً
المصرية ،وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ،فضال عن نشر أخبار
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استقالته بسبب انتشار تسريبات صوتية له مع إحــدى السيدات،
األمر الذي أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ولم
يصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا حول االستقالة حتى عصر أمس،
إال أن مدير مكتب المحافظ أكــد في تصريحات للصحف المصرية
صحة نبأ االستقالة.
وقال المصدر لـ «الجريدة» إن محافظ اإلسماعيلية جمع متعلقاته
من مكتبه ،ثم أخبر مرؤوسيه بأنه تقدم باستقالته بسبب أزمة صحية،
ثم توجه صوب القاهرة لتقديم استقالته رسميا إلى رئيس مجلس
الوزراء ،الفتا إلى أنه تم تعيين نائب المحافظ المهندس أحمد عصام
قائما باألعمال.
في سياق آخــر ،أكــد رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني

الفريق أول ركــن عبدالفتاح البرهان ،أمــس ،متانة وأزلـيــة العالقات
السودانية المصرية.
وأشار البرهان ،لدى لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري
إلى الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين .وأكد شكري
خصوصية العالقات بين البلدين ،وقال إن المباحثات تناولت مجمل
العالقات ،من جهتها ،أكدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله أن
المباحثات إيجابية وجرت  ،حيث تم االتفاق على استمرار التعاون
بين البلدين في كل المجاالت وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة
بين .كما التقى شكري رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قبل
نحو أسبوع من استضافة القاهرة الجتماع اللجنة السداسية بين
مصر وإثيوبيا والسودان ،لمناقشة فترة ملء سد النهضة.

كاذبة من شأنها اإلضــرار بالمصالح العليا للبالد ونشر الفوضى
واالض ـطــرابــات ،متهما محمد علي بتلقي مبالغ طائلة مــن جهات
معادية لمصر لإلساءة لألخيرة.
النائب مصطفى بكري ،دخل على الخط وشن هجوما على محمد
علي في سلسلة من التغريدات عبر حساب النائب الرسمي على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،قائال إن هناك مخططا ممنهجا لتشويه
الجيش المصري ،ونفى بكري ادعاءات محمد علي جملة وتفصيال،
مطالبا إياه بتقديم األدلة على اتهاماته المرسلة.
الى ذلك ،ترددت أنباء قوية ،أمس ،حول تقديم محافظ اإلسماعيلية
اللواء حمدي عثمان ،استقالته إلى رئيس مجلس الــوزراء مصطفى
مــدبــولــي ،وق ــال م ـصــدر مـطـلــع إن ــه تــم إج ـبــار الـمـحــافــظ عـلــى تقديم
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فضيحة لالستخبارات اإليرانية بشأن اغتيال عالمين نوويين
• «الوكالة الذرية» تطالب إيران بالتعاون • نتنياهو :طهران لديها موقع نووي سري في آباده
طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
فجر رئيس االستخبارات
اإليراني فضيحة تتعلق
باتهام أبرياء في اغتيال
عالمين نوويين ،بينما أكدت
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن إيران تقترب من
انتهاك االتفاق النووي ،في
حين رجحت وسائل إعالم
إسرائيلية أن يكشف رئيس
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
عن معلومات استخبارية
جديدة على عالقة ببرنامج
إيران النووي ،بعد أن اتضحت
صحة المعلومات التي كشفها
عن مخزن نووي إيراني سري.

اعـ ـت ــرف وزي ـ ــر االس ـت ـخ ـب ــارات
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــوي ب ــأن
األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة اع ـت ـق ـل ــت 53
ً
ً
شخصا بريئا بتهمة المشاركة
في عملية اغتيال عالمين نوويين
قـبــل أن تـطـلــق ســراح ـهــم بـعــد أن
دفعت لهم تعويضات بلغت 1.2
مليون دوالر من أجل إسكاتهم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــح خ ـ ـ ـ ــاص
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أك ــد نــائــب إيــرانــي
ش ـ ــارك ف ــي اج ـت ـم ــاع خـ ــاص بين
ع ـلــوي وأع ـض ــاء الـلـجـنــة األمـنـيــة
بـمـجـلــس ال ـش ــورى قـبــل أي ـ ــام ،أن
أج ـه ــزة األمـ ــن عــذبــت المتهمين
ً
ً
جسديا ونفسيا وضغطت على
عــائــات ـهــم ل ـي ـقــومــوا بــاالع ـتــراف
بتورطهم فــي عمليات االغتيال
ورم ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـهـ ـم ــة عـ ـل ــى أحـ ــدهـ ــم،
لـكــن عـلــوي رف ــض االع ـت ــراف بــأن
عناصره قامت بذلك أو استخدمت
الـ ـق ــوة ض ــده ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى أنــه
لــم يعط أي ج ــواب على مــا فعله
بالضباط المسؤولين عن الواقعة.
وأك ــد وزي ــر االس ـت ـخ ـبــارات أن
أحــد المعتقلين اآلخرين ويدعى
مجيد جمالي فشي اعترف بأنه
قام باغتيال مسعود علي محمدي
وحكم عليه باإلعدام وتم إعدامه
بالفعل.
وقال النائب محمود صادقي،
ال ـ ــذي طـ ــرح ال ـ ـسـ ــؤال ع ـل ــى وزي ــر
األم ـ ــن ع ـبــر «ت ــويـ ـت ــر» ،إن جلسة
االستجواب استغرقت  40دقيقة
وسيتم استكمالها فــي أكتوبر
ال ـم ـق ـب ــل ألن األجـ ــوبـ ــة لـ ــم تـقـنــع
ً
النواب ،مشيرا إلى أنه أقر بدفع 45
ألــف دوالر إلسكات أحــد ضحايا
االع ـت ـق ــاالت الـعـشــوائـيــة ويــدعــى
مــازيــار إبراهيمي ،لكنه طلب أن
يـتــم إج ــراء مقابلة مـبــاشــرة معه
من اإلذاعة والتلفزيون الرسميين
كي يتحدث عن بــراء تــه وال ــوزارة
رفضت طلبه.
وقـ ـ ــام ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـح ـكــومــي
بنشر فيلم وثائقي عن اعترافات
إبراهيمي باعتباره حلقة وصل
بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية
التي قامت بتهيئة عملية اغتيال
العلماء النوويين اإليرانيين ،لكنه
أنكر تلك االعترافات أمام المحكمة
وأك ــد تعرضه وعائلته للتهديد

إيرانيون يحيون «ليلة تاسوعاء» داخل حسينية في أصفهان أمس األول
والـ ـضـ ـغ ــط والـ ـتـ ـع ــذي ــب ل ــإق ــرار
بصحة االتهامات.
ً
والحـ ـ ـق ـ ــا ،ت ـم ـك ــن إب ــراه ـي ـم ــي
م ــن ال ـه ــرب خـ ــارج إيـ ــران وكـشــف
ت ـف ــاص ـي ــل اح ـ ـت ـ ـجـ ــازه ،لـتـتـعــالــى
أص ــوات عــديــدة بـعــد أن تبين أن
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة تـعـتـقــل أبــريــاء
وتضغط عليهم لالعتراف بجرائم
لم يرتكبوها.

الوكالة الذرية
حذرت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أمس ،من أن إيران تستعد
الن ـت ـهــاك «االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي» مع
القوى الكبرى ،مؤكدة أن طهران
ض ــاعـ ـف ــت ع ـ ـ ــدد أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـط ــرد
ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـت ـقــدمــة لتخصيب
اليورانيوم المحظور الذي يسمح
بإنتاج رؤوس حربية ،مما يعني
أن المعاهدة المبرمة عــام 2015
تحتضر.
وفـ ــي ح ـي ــن أكـ ـ ــدت ت ـق ــاري ــر أن
مفتشي الــوكــالــة الــدولـيــة عـثــروا
ع ـل ــى آث ـ ـ ــار يـ ــوران ـ ـيـ ــوم مـخـصــب
ب ـن ـس ـبــة م ـن ـخ ـف ـضــة فـ ــي م ـن ـشــأة
إيــرانـيــة لــم تــدرج بقوائم الرقابة

ب ـ ـعـ ــد ح ـ ــدي ـ ــث رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
عـنـهــا ،ق ــال الـقــائــم بــأعـمــال مدير
الوكالة كورنيل فيروتا ،في بيان
لمجلس ح ـكــام الــوكــالــة ،بفيينا
أمس ،إنه طالب طهران بتوضيح
م ــا إذا كــانــت ق ــد أبـلـغــت الــوكــالــة
بالفعل بكل ما لديها من منشآت
ومواد وأنشطة نووية.
وجدد فيروتا الذي زار طهران،
أمس األول ،مطالبته لها بضرورة
التعاون التام والفوري مع الوكالة.
وأك ـ ــد أن «عـ ــامـ ــل الـ ــوقـ ــت أم ــر
ً
ج ــوه ــري» ،م ـشــددا عـلــى الحاجة
ل ـ «أن تــرد إي ــران على الـفــور على
أسئلة الوكالة».
وحــث المسؤولين اإليرانيين
عـلــى ال ـت ـعــاون ال ـتــام مــع الــوكــالــة
فيما يتعلق بكل الجهود للتحقق
ً
من أن إيران ال تخفي شيئا بشأن
برنامجها النووي.
فـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ق ـ ـ ــال
دبـلــومــاسـيــان يـتــابـعــان عمليات
ت ـف ـت ـي ــش ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،إن ع ـي ـن ــات
أخــذتـهــا الــوكــالــة مــن مــوقــع الــذي
وص ـف ــه ن ـت ـن ـيــاهــو ب ــأن ــه «م ـخ ــزن
نــووي ســري» أظهرت وجــود آثار

معلومات نتنياهو
وعـ ـل ــق ن ـت ـن ـيــاهــو أمـ ـ ــس ،عـبــر
«فيسبوك» ،على التفتيش بالقول:
«أعلم أن الوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة تـتـعــامــل م ــع ال ـم ـســألــة .ال
أع ـت ــزم مـنــاقـشــة ذل ــك ال ـي ــوم ومــن
الـمـمـكــن أن ي ـكــون ل ــدي مــا أقــولــه
ً
حول الموضوع غدا».
وتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــع تـ ـق ــاري ــر
إسرائيلية ،أف ــادت بــأن نتنياهو
ً
ينوي الكشف قريبا عن تفاصيل
اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة جـ ــديـ ــدة تـخــص
البرنامج النووي اإليراني «حصل
ع ـل ـي ـهــا جـ ـه ــاز الـ ـم ــوس ــاد خ ــال
االستيالء على األرشيف النووي
اإليراني».

وفي وقت الحق ،قال نتنياهو
إن «إسرائيل كشفت مواقع سرية
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـب ــرن ــام ــج
إيــران النووي في منطقة آبــاده»،
ً
مضيفا أن تل ابيب توصلت الى
ال ـم ـع ـلــومــات م ــن خـ ــال سـجــات
نووية قالت إنها حصلت عليها
من قلب طهران.

روسيا وألمانيا
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،أك ـ ــد وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،أن روس ـ ـيـ ــا وف ــرن ـس ــا
تنويان مواصلة التعاون من أجل
الحفاظ على االتفاق النووي مع
إيران ،وأنه ال يوجد بديل معقول
لهذا االتفاق.
وقـ ــال الفـ ـ ــروف ،خ ــال مــؤتـمــر
في موسكو مع نظيره الفرنسي
جان إيف لودريان« :نحن نرحب
بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا
ورئ ـي ـس ـه ــا إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ــات تـسـمــح
بالحفاظ على خطة العمل الشاملة
بــال ـكــامــل ،م ــع ض ـم ــان الـمـصــالــح
االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـشــروعــة إلي ــران

المدرجة في هذه الخطة».
مــن جــانــب آخ ــر ،ش ــدد الــوزيــر
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ح ـ ــل الـ ـخ ــاف ــات
فــي الـخـلـيــج عـبــر خـفــض الـتــوتــر
والـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــوار وب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء اس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار
اس ـتــرات ـي ـجــي م ــع ض ـم ــان حــريــة
وسالمة المالحة.

كشف النائب العراقي جمال كوجر عضو اللجنة المالية
البرلمانية ،أن  6منافذ عراقية حــدوديــة ،فــي إش ــارة شبه
مباشرة للمعابر مع إيران ،تصبح تحت سيطرة الميليشيات
بعد انتهاء الدوام الرسمي للموظفين الحكوميين.
وقــال كــوجــر ،إن «مفتش عــام المنافذ الـحــدوديــة وخــال
استضافته باللجنة المالية ،أشار إلى وجود  6منافذ حدودية

إدخال كل ما ترغب فيه الميليشيات التي تسيطر عليها بدون
وجود سيطرة نوعية أو فحص أو دفع أي جمارك» ،الفتا إلى
أن «هذا الوضع يعني أن الدولة مسلوبة اإلرادة والبلد حدوده
مفتوحة أمام األعداء والفساد واألمراض».
وهناك  8معابر بين العراق وإيران اثنان منها في إقليم
كردستان العراق.

فــي الـمـقــابــل ،رد م ـنــدب إي ــران
الــدائــم بالوكالة الــدولـيــة للطاقة
الــذريــة ،كاظم غريب آب ــادي ،على
ك ـشــف م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـقــومــي
األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ــون ب ــول ـت ــون ق ـيــام
الوكالة بالتحقق من العثور على
آثـ ــار ال ـي ــوران ـي ــوم ف ــي م ـس ـتــودع،
ً
قائال :إن المؤسسة ليست تابعة
ألم ـي ــرك ــا ل ـي ـح ــدد جـ ـ ــدول أع ـم ــال
زيارات مسؤوليها.
وأك ــد آبـ ــادي عـبــر «تــوي ـتــر» أن
«زيــارة المدير العام المؤقت إلى
ط ـهــران تــأتــي فــي إط ــار التعامل
والتعاون المعمول به بين إيران
ً
والوكالة» .رافضا «مزاعم وجود
أنشطة سرية نووية إليران».

وردت هيئة المنافذ الحدودية،على تصريح كوجر مشددة
على أن «جميع المنافذ الحدودية االتحادية هي تحت سيطرة
الهيئة عدا منافذ إقليم كردستان ألنها غير خاضعة لسلطة
الحكومة االتحادية».

«مرشحو بوتين» يتكبدون خسائر في موسكو ويهيمنون خارجها

تمر تحت ّ
سائحة ّ
مجسم على شكل قوس في موسكو (رويترز)

في ّ
تحول لما كان من المفترض أن يكون
جــولــة ه ــادئ ــة م ــن االن ـت ـخــابــات اإلقـلـيـمـيــة
فــي روس ـيــا  ،وف ــي الــوقــت نفسه استفتاء
ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن وحــزبــه
الحاكم «روسيا الموحدة» ،أظهرت نتائج
االنتخابات المحلية التي جرت أمس األول،
أن الحزب الحاكم مني بخسائر كبيرة في
انتخابات برلمان مدينة موسكو التي جرت
وخـســر فيها أكـثــر مــن ثلث مـقــاعــده ،عقب
حملة قمع شنتها الـشــرطــة الحتجاجات
مناهضة للحكومة خالل الصيف.
لـكــن مــرشـحــي الـكــرمـلـيــن هـيـمـنــوا على
انـتـخــابــات محلية وإقليمية أخ ــرى جــرت
خارج العاصمة.
وك ـ ـ ــان الـ ـم ــرشـ ـح ــون الـ ـم ــدع ــوم ــون مــن
الكرملين حصلوا في االنتخابات الماضية
ً
على  38مقعدا في مجلس موسكو المؤلف
ً
م ــن  45مـ ـقـ ـع ــدا ،ل ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
ً
الحصول سوى على  25مقعدا في انتخابات

أمس األول .وقال زعيم المعارضة أليكسي
نافالني ،الذي دعا إلى أول احتجاجات هذا
الصيف بعد حظر حلفائه من المشاركة في
االنتخابات ،إن خسائر الحزب الحاكم تعود
إلى خطته لـ»التصويت الذكي».
ودع ــت تلك الخطة سـكــان موسكو الى
التصويت للسياسيين األكـثــر ق ــدرة على
هزيمة المرشحين الموالين للكرملين مهما
كان الحزب الذي ينتمون له.
واستفاد من ذلك «الحزب الشيوعي» الذي
ً
حصل على  13مقعدا ،بارتفاع خمسة مقاعد
عن السابق ،وحــزب «بابلوكو» الليبرالي،
وحــزب «روسـيــا الـعــادلــة» ،حيث حصل كل
حزب على ثالثة مقاعد.
ويأتي التغيير في برلمان المدينة وسط
ركود االقتصاد وتدني مستويات المعيشة
وه ـب ــوط ف ــي شـعـبـيــة ال ــرئ ـي ــس فــاديـمـيــر
بوتين.
وشـهــد ح ــزب «روس ـيــا ال ـمــوحــدة» الــذي

ً
تشكل عام  2001لدعم بوتين ،انهيارا في
شعبيته في السنوات األخيرة.
ف ـ ـفـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــرشـ ــح أي مــن
المرشحين الموالي للكرملين تحت رايته،
بل قدموا أنفسهم على أنهم «مستقلون».
وتــم انتخاب ألكسندر بيغلوف ،نائب
ح ــاك ــم س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــرغ ،ل ـق ـي ــادة ثــانــي
أكبر مدينة روسية بعد انسحاب منافسه
الرئيسي من االنتخابات األسبوع الماضي.
وتحدث نشطاء عن مخالفات في مراكز
االق ـت ــراع فــي أن ـحــاء ال ـب ــاد ،بينما ظهرت
تـسـجـيــات فـيــديــو عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي عن تصويت نفس المقترعين
م ــرات عــدة فــي ســانــت بطرسبرغ وغيرها
من المدن.
وأعـ ـلـ ـن ــت رئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
المركزية ،إيال بامفيلوفا ،أن النسبة النهائية
في االنتخابات بلغت  41.2في المئة.
وعـقــدت االنتخابات المحلية فــي «يــوم

االق ـتــراع الـمــوحــد» فــي  85منطقة روسـيــة،
ً
ً
بما فيها االنتخابات لـ  13مجلسا تشريعيا،
ً
واالن ـت ـخــابــات ال ـم ـبــاشــرة لـ ـ  21نــائ ـبــا في
مجلس الدوما لمختلف المدن.
وفي وقت دعت مفوضة حقوق اإلنسان
فـ ــي األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
االستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة
ً
الــروسـيــة ردا عـلــى االح ـت ـجــاجــات ،أعــربــت
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــروسـ ـي ــة ع ــن ت ــأي ـي ــده ــا إلجـ ــراء
تحقيق في اتهامات بأن شركتي اإلنترنت
األميركيتين «غوغل» و«فيسبوك» قد تدخلتا
في االنتخابات الروسية.
وقال ديميتري بيسكوف ،الناطق باسم
الرئيس بوتين »،إنه تم تشكيل لجنة للنظر
في هذه القضايا بطريقة احترافية».
من ناحيتها ،نفت «غوغل» و«فيسبوك»،
وأش ــارت ــا ف ــي بـيــانـيــن مـنـفـصـلـيــن إل ــى أن
المعلنين هم المسؤولون عن ذلك.
ِ
(موسكو ،جنيف  -وكاالت)

لندن :سريان قانون منع بريكست بال اتفاق جمهوري ثالث يتحدى ترامب في 2020
قـبــل ســاعــات مــن تعليق أع ـمــال مجلس العموم
(الـبــرلـمــان) ،الــذي أمــر بــه رئيس ال ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،وافقت الملكة إليزابيث الثانية،
بشكل نهائي ،على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء
من إخراج البالد من االتحاد األوروبي (بريكست) في
 31أكتوبر من دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم «الموافقة الملكية»،
ً
تعني فعليا مــوافـقــة الملكة رسـمـيــا عـلــى الـقــانــون
الذي أقره البرلمان األسبوع الماضي ،رغم معارضة
الحكومة .وجاء إعالن الموافقة الملكية في مجلس
اللوردات ،المجلس األعلى في البرلمان.

وع ـل ــى وقـ ــع االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـرض ل ـهــا من
المؤيدين المتشددين لـ «بريكست» الذين يعتبرون
أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم ،أعلن
رئيس مجلس العموم جــون بــركــاو ،أنــه سيستقيل
ً
ّ
من منصبه .وأكــد بركاو أنــه لن يترشح مـجــددا إذا
ّ
صوت النواب لمصلحة إجراء انتخابات مبكرة ،وأنه
سيستقيل في جميع األحــوال في  31أكتوبر ،مهما
كانت نتيجة تصويتهم .وتأتي هذه الخطوة في وقت
أعلن الناطق باسم جونسون ،أنه تم بالفعل تعليق
البرلمان ابتداء من مساء أمس ،وحتى  14أكتوبر.
(لندن  -وكاالت)

ّ
المحتجون
بعد يوم من احتجاجات سعى خاللها
للحصول عـلــى دع ــم ال ــوالي ــات الـ ّمـتـحــدة فــي األزم ــة
المستمرة منذ ثالثة أشـهــر ،ح ــذرت حكومة هونغ
كــونــغ ،أمــس« ،الحكومات األجنبية مــن التدخل في
شؤون المدينة» ،في حين ّ
هددت الصين «بسحق أي
شكل من النزعات االنفصالية».
وب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن تـ ـج ـ ّـم ــع عـ ـ ـش ـ ــرات آالف
المتظاهرين عند القنصلية األميركية طلبا للمساعدة
في تحقيق الديمقراطية بالمستعمرة البريطانية

السابقة ،ذكــرت وســائــل اإلع ــام الرسمية بالصين،
أمس ،أن «هونغ كونغ جزء ال يتجزأ من الصين ،وأن
أي شكل من النزعات االنفصالية سيسحق» .وكتبت
صحيفة «تشاينا ديلي» ،الناطقة باسم الحكومة أن
«تجمع يوم األحد في هونغ كونغ دليل على أن قوى
خارجية تقف وراء االحتجاجات التي بدأت منتصف
يونيو» ونبهت المتظاهرين إلى ضرورة أن «يكفوا عن
اختبار صبر الحكومة المركزية».
(هونغ كونغ ،بكين  -وكاالت)

الصين ّ
تهدد بسحق أي نزعة انفصالية

في داللــة على وجــود جيوب
مـ ـق ــاوم ــة ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب داخ ـ ــل ال ـحــزب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري ،وم ـ ـ ـ ــع أن ـ ـ ـ ــه م ــن
ً
المستبعد جــدا أن تعرقل هذه
الـتــرشـيـحــات تـسـمـيـتــه مــرشــح
الـ ـ ـح ـ ــزب ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ع ــام
 ،2020أعلن الحاكم الجمهوري
السابق م ــارك ســانـفــورد ،أمس
األول ،ت ــرش ـح ــه لــا ن ـت ـخــابــات
التمهيدية ضد ترامب استعدادا
لالنتخابات الرئاسية ،ليصبح
الجمهوري الثالث في السباق
لنيل ترشيح الجمهوريين.
وفي تصريح لشبكة «فوكس
نيوز» أمس األول ،قال سانفورد
الـمـعــروف بإقامة عــاقــة خــارج
نطاق الزواج أثناء عمله حاكما
ل ـ ـلـ ــواليـ ــة« ،أعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـح ــزب
الجمهوري ضل طريقه وأضاع
ال ـبــوص ـلــة» ،م ـش ــددا خصوصا
عـلــى ال ــدي ــون «غ ـيــر الـمـعـقــولــة»
التي تلقي بثقلها على الدولة،
ومحمال ترامب مسؤولية هذا
األمر.

ّ ً
متحدثا خالل أحد لقاءاته في جنوب كاروالينا (أ ف ب)
سانفورد
وكانت وزارة الخزانة توقعت
أن يبلغ العجز في السنة المالية
ً
ال ـحــال ـيــة م ــا ي ــزي ــد ق ـل ـيــا على
تريليون دوالر.
وق ـ ـ ـ ــال س ـ ــانـ ـ ـف ـ ــورد ف ـ ــي ه ــذا
اإلطـ ـ ـ ـ ــار« :لـ ـق ــد أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس
نفسه ملك الــديــون ،وهــو يبدو
ً
ً
مـعـتــادا ال بــل مــرتــاحــا مــع هذه

الـمـسـتــويــات م ــن ال ــدي ــون الـتــي
سـتــأخــذنــا فــي الـنـهــايــة ،حسب
رأيي ،في االتجاه الخطأ».
وت ـس ـل ــم س ــانـ ـف ــورد مـنـصــب
ح ــاك ــم كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
م ــن  2003الـ ــى  2011ك ـمــا فــاز
بواليتين كنائب عــن المنطقة
نفسها.

بلجيكا :قتيل وإصابة
شرطي بإطالق نار

رد إيراني

 6منافذ عراقية بيد الميليشيات بعد الدوام!
تكون خارج سيطرة الدولة بعد نهاية الــدوام الرسمي هو
ً
ً
أمر مستغرب ولم نجد له تفسيرا» ،مضيفا أن «عدم إيجاد
الــدولــة حــل لقضية تلك المنافذ التي تغدو تحت سيطرة
الميليشيات بعد نهاية الــدوام هي عالمة استفهام كبيرة
بحاجة إلى جواب».
وأضاف النائب العراقي ،أن «تلك المنافذ يتم من خاللها

جوهانسبرغ :قتيل بتجدد
العنف ضد األجانب

قتل شخص على األقل
وأصيب خمسة في وسط
مدينة جوهانسبرغ ،جراء
تجدد أعمال العنف ضد
األجانب .وشهدت جنوب
إفريقيا األسبوع الماضي،
موجة من أعمال العنف التي
أصابت األجانب ،وخصوصا
في جوهانسبرغ ،وأسفرت
عن مقتل عشرة أشخاص
على األقل ،إضافة إلى اعتقال
أكثر من  400شخص .وقال
رئيس الشرطة في جنوب
إفريقيا بيكي كيلي أمس،
إن السلطات تقوم بمواجهة
منفذي سلسلة من الهجمات
التي أسفرت عن مقتل ما
ً
اليقل عن  12شخصا.

(إرنا)

ل ـل ـيــوران ـيــوم ل ــم ت ـق ــدم إيـ ـ ــران أي
تفسير لها حتى اآلن.
وأض ـ ـ ــاف ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــان أن
ال ــوك ــال ــة تـحـقــق لـمـعــرفــة مـصــدر
جزيئات اليورانيوم وطلبت من
إيران تقديم تفسير .لكن طهران لم
تفعل ذلك مما يؤجج التوتر بين
الــواليــات المتحدة والجمهورية
اإلسالمية.

سلة أخبار

وردا على سؤال حول فرصه
في هزيمة ترامب قــال« :ال أحد
يعلم».
وسـبــق أن أعـلــن جمهوريان
اث ـنــان مـغـمــوران عزمهما على
تـ ـح ــدي تـ ــرامـ ــب ،ه ـم ــا ال ـحــاكــم
السابق لوالية ماساتشوستس
بيل ويلد ،والسناتور السابق
جو والش.
ونقلت وسائل إعالم اميركية
أن الـمـســؤولـيــن الـجـمـهــوريـيــن
في واليــات عدة مثل كاروالينا
الـجـنــوبـيــة ون ـي ـفــادا واري ــزون ــا،
ي ـن ــوون ع ــدم اجـ ــراء انـتـخــابــات
ت ـم ـه ـي ــدي ــة الخـ ـتـ ـي ــار ال ـم ــرش ــح
الجمهوري ،وسيختارون ترامب
مباشرة.
وفيما بــدا أنــه رد على خبر
تــرشــح ســانـفــورد ،كتب ترامب
أمـ ــس ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ان نسبة
التأييد له في الحزب الجمهوري
ب ـل ـغــت  94ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ووج ــه
انتقادات الذعة له.
(واشنطن  -أ ف ب ،د ب أ)

أصيب شرطي بإصابات
خطيرة وتوفى رجل آخر،
عقب إطالق نار في مدينة
لياج البلجيكية صباح أمس.
فبينما كان رجال الشرطة
ّ
ً
يفتشون شخصا كان بمفرده
في مركبتهم ،أقدم الرجل
على إطالق النار على رأس
أحد رجال الشرطة ،فرد زمالء
الشرطي بإطالق النار على
ً
الشخص ،الذي توفي الحقا.
وكتب عمدة المدينة ويلي
ديمير على «تويتر»« :ضابط
من قوة شرطة لياج في حالة
حرجة بعد تدخل».

الحكومة اإليطالية تتعهد
بعصر جديد من اإلصالحات

تعهد رئيس الوزراء
اإليطالي جوزيبي كونتي،
أمس ،بأن تقود الحكومة
ً
ً
الجديدة «عصرا جديدا من
اإلصالحات والعمل البناء مع
االتحاد األوروبي» .وتتألف
الحكومة الجديدة ،التي تم
تشكيلها األسبوع الماضي
بعد إبعاد زعيم «حزب
الرابطة» اليميني ماتيو
سالفيني ،من «حركة  5نجوم»
و«الحزب الديمقراطي» من
يسار الوسط .وقال كونتي
أمام مجلس النواب ،الذي
ّ
صوت على الثقة في حكومته
«اآلن بداية عصر جديد،
ونعتقد أنه عصر حاسم من
اإلصالحات» .ومن المقرر
ثان على
إجراء تصويت ٍ
الثقة بالحكومة اليوم ،في
مجلس الشيوخ ،الذي يحظى
االئتالف الحاكم بأغلبية أقل
داخله.

ماليزيا مستعدة
الستمطار الغيوم

تستعد ماليزيا الستمطار
الغيوم بعدما وصلت جودة
الهواء في أجزاء من البالد
إلى مستويات غير صحية
بسبب الضباب الدخاني
الناجم عن حرائق الغابات
في إندونيسيا المجاورة.
ويغطي الضباب الدخاني
بانتظام أجزاء من جنوب
شرقي آسيا خالل موسم
الجفاف عندما تحرق
أراضي إندونيسية من أجل
زراعة النخيل المنتج للزيت
واألشجار إلنتاج الورق
وسواها من المزروعات ،ما
يثير غضب جيرانها .وخالل
األيام القليلة الماضية ،غطى
الضباب الدخاني أجزاء من
والية ساراواك الواقعة في
شرق ماليزيا في جزيرة
بورنيو .وبلغ مؤشر معايير
التلوث في بعض المناطق
«مستويات غير صحية
ً
جدا» ،كما قال غاري ثيسيرا
المسؤول في وزارة البيئة.

ةديرجلا

•
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رياضة

«األزرق» إلثبات وجوده أمام المنتخب األسترالي اليوم
في الجولة الثانية من تصفيات مونديال  2022وكأس آسيا 2023

حازم ماهر

يلتقي األزرق ضيفه
األسترالي في الساعة 6:30
من مساء اليوم على استاد
الكويت ،في الجولة الثانية
من منافسات المجموعة
الثانية للتصفيات المؤهلة
لنهائيات مونديال 2022
وكأس آسيا .2023

يواجه منتخبنا الوطني
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم نـظـيــره
األسـ ـت ــرال ــي ف ــي ال ـســادســة
والـنـصــف مــن مـســاء اليوم
على استاد نــادي الكويت،
وذل ــك فــي الـجــولــة الثانية
مــن مـنــافـســات المجموعة
الثانية ،ضمن التصفيات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة
لنهائيات كأس العالم التي
تستضيفها قطر عام ،2022
وكأس آسيا المقرر إقامتها
في الصين عام .2023
ويـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا
الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم
متربعا على قمة المجموعة
ال ـثــان ـيــة بــرص ـيــد  3ن ـقــاط،
ج ـم ـع ـه ــا م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوز عـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـن ـ ـي ـ ـبـ ــالـ ــي
الخميس الماضي بنتيجة
ث ـق ـي ـلــة ق ــوامـ ـه ــا  7أه ـ ــداف
مـ ـق ــاب ــل ال ش ـ ـ ــيءّ ،بـ ـع ــد أن
رجحت األهداف كفته على
كـ ـف ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب األردنـ ـ ـ ــي
ال ــوصـ ـي ــف ،ب ـي ـن ـمــا جـنـبــت
ا لـقــر عــة منتخب أستراليا
مـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ح ـ ـيـ ــث ي ـس ـت ـه ــل
الفريق منافساته اليوم.
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن ال ـف ــوز
الذي حققه األزرق بسباعية

«هواوي» ترعى مباريات المنتخب

مسؤولو هواوي في صورة جماعية مع األزرق
أعلنت مجموعة هــواوي تكنولوجيز الكويت رعاية مباريات
منتخبنا الوطني لكرة القدم خالل التصفيات المشتركة المؤهلة
لبطولتي كأس العالم  2022وكأس آسيا  2023التي تقام في الكويت.
ً
وتأتي هذه الخطوة انطالقا من إدراك "هواوي" لمكانة كرة القدم
في قلوب ما يقارب نصف تعداد السكان حول العالم منذ مرحلة
الطفولة .ويتجلى ذلــك بالشغف الكبير الــذي يبديه الناس على
المستويين المحلي والعالمي بهذه اللعبة ،وبدورها في تعزيز
مشاعر الفخر واالنتماء الوطني عبر المنتخبات الوطنية.
وباعتبارها واحدة من الجهات الراعية للمباريات ،وضمن إطار
دعمها المتواصل والمتنامي للمواهب الرياضية المحلية؛ تعاونت
ً
"هواوي" مع العبي منتخب الكويت بطريقة فريدة جدا تمثلت بمنح
هاتف  Huawei P30 Proألفضل العب في الفريق.

نظيفة على منتخب نيبال
فــي الجولة األول ــى ،والتي
ح ـم ـلــت ت ــوق ـي ــع الــاع ـب ـيــن
ي ــوس ــف ن ــاص ــر (ه ــدف ـي ــن)
وفهد الهاجري ،وعبدالله
م ـ ـ ـ ـ ــاوي ،وب ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع،
ورض ـ ـ ـ ــا ه ـ ــان ـ ــي ،وح ـس ـي ــن
ال ـم ــوس ــوي ،رف ـع ــت الـ ــروح
المعنوية لالعبين بشكل
الفــت للنظر ،خصوصا أن
ال ـم ـبــاراة هــي األولـ ــى التي
ت ـقــام تـحــت مظلة االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فيفا)
منذ تعليق النشاط يوم 12
أكتوبر .2015

تعليمات جوزاك
وجاءت تعليمات الجهاز
الفني لمنتخبنا الوطني
بـقـيــادة ال ـمــدرب الـكــرواتــي
رومـ ـي ــو ج ـ ـ ــوزاك لــاعـبـيــن
بضرورة طي صفحة الفوز
على نيبال ،وعدم المبالغة
في السعادة ،حتى ال يكون
لها م ــردود سلبي عليهم،
ومــن ثم الظهور بمستوى
سيئ في اللقاء اليوم.
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أي ـض ــا أن
ا لـ ـف ــوارق بـيــن المنتخبين
النيبالي واألسترالي كثيرة

لـلـغــايــة ،بــل مــن الصعوبة
ب ـم ـك ــان حـ ـص ــره ــا ،وال ـت ــي
تصب بالطبع في مصلحة
الـفــايـكـنــج الـ ــذي ي ـعــد أحــد
أقوى المنتخبات في القارة
اآلسيوية إن لم يكن األقوى
بالفعل ،لذلك يمكن القول
إن المباراة بمنزلة اختبار
جـ ــاد لـمـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـم ـس ـت ــوى
ومـ ـع ــدل ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
ومــدى استيعاب الالعبين
ل ـ ـف ـ ـكـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي،
والـمـسـتــوى ال ــذي وصـلــوا
إليه ،ومدى انصهارهم في
بوتقة واحدة.
ويدرك جوزاك ومعاونوه
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون م ــدى
أهمية وصعوبة لقاء اليوم
جيدا ،وهم بالطبع ليسوا
ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى تــذكـيــرهــم
بـ ـه ــذا األمـ ـ ـ ــر ،ال س ـي ـم ــا أن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة الـ ـت ــي
لعبها األزرق مع المنتخب
األسترالي في العام الحالي،
والـ ـت ــي خ ـســرهــا بــربــاعـيــة
أح ــداثـ ـه ــا ل ـي ـس ــت ب ـع ـي ــدة،

موعد المباراة
كما أنهم يدركون جميعا،
أن الـ ـف ــوز ع ـلــى الـمـنـتـخــب
األس ـ ـتـ ــرالـ ــي صـ ـع ــب ،لـكـنــه
ليس مستحيال ،وبالتالي
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب الـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب أم ـ ــام ـ ــه
التحلي بــروح قتالية منذ
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة األولـ ـ ـ ـ ــى وح ـت ــى
انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،م ـ ــع ب ــذل
أق ـ ـ ـصـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـهـ ــود م ـم ـك ــن
ل ــدي ـه ــم ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام تـمــامــا
بتعليمات الجهاز الفني،
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـفـ ــريـ ــط فـ ـ ــي أي
فرصة قد تتاح لهم باللقاء،
خـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا أن ا لـ ـ ـف ـ ــرص
الـســانـحــة لـلـتـهــديــف ق ــد ال
تتكرر كثيرا فــي مثل هذه
المباريات.

االستمرار على القمة
وإذا كان جوزاك يرى أن
ا لـفــوز على منتخب نيبال
يــؤكــد أن األزرق يسير في
الـ ـط ــري ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،وأن
الكرة الكويتية عــادت بعد
أن عـ ــانـ ــت كـ ـثـ ـي ــرا ب ـس ـبــب

 06:30م

استاد نادي الكويت

اإلي ـ ـقـ ــاف ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الخارجي ،فإن الفوز اليوم
على المنتخب األسترالي
س ـي ـم ـن ــح األزرق ش ـح ـنــة
معنوية هائلة ،وسيستمر
فــي الـ ـص ــدارة ،وسـيــواصــل
قـتــالــه عـلــى الـمـنــافـســة من
أجـ ــل ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـقـمــة
والظفر بها في النهاية ،أو
حتى الفوز بلقب الوصافة
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
الـبـطــولــة ال ـقــاريــة ،لـكــن في
ه ــذه الـحــالــة سيفقد األمــل
بــال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـتــأهــل
للمونديال.

عدم حسم التشكيل
وال ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ــر
التأخير في إعــان جــوزاك
ال ـت ـش ـك ـي ــل ،خ ـص ــوص ــا أن
التدريبات تشهد التغيير

ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل الـمـحـتـمــل
كـ ـثـ ـي ــرا ،وهـ ـ ــو م ـ ــا يـعـنــي
أن ــه قــد ي ـتــردد فــي اتـخــاذ
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،أو انـ ـ ـ ــه مـ ـج ــرد
إلهاب لحماس الالعبين
ل ـيــس إال ،م ــع ال ــوض ــع في
االعـتـبــار أن هـنــاك العبين
من الصعوبة بمكان اإلبقاء
عليهم على مقاعد البدالء،
ومنهم سليمان عبدالغفور
وف ـهــد ال ـهــاجــري ويــوســف
ن ــاص ــر وس ـل ـط ــان ال ـع ـنــزي
وفيصل زايد وبدر المطوع.

انطالقة قوية
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،ف ـ ـ ــإن
المنتخب األسـتــرالــي جاء
إل ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـحـ ـث ــا عــن
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز م ـ ــن أج ــل
ف ــرض كـلـمـتــه م ـب ـكــرا على
المجموعة ،وهو ما اتضح
جليا في التدريبين اللذين
أجــراه ـمــا الـمـنـتـخــب أمــس
األول عـ ـل ــى ا سـ ـ ـت ـ ــاد عـلــي
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ب ـ ـنـ ــادي

جوزاك :نعلم من سنواجه ...وانتظروا مفاجآت
●

حازم ماهر

ق ــال م ــدرب منتخبنا الــوطـنــي
روم ـ ـ ـيـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ـ ــوزاك ،إن ال ـت ـش ـك ـي ــل
األس ــاس ــي ال ـي ــوم سـيـشـهــد بعض
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ،ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظــل
اختالف كل منتخب عن اآلخر في
المجموعة الثانية.
وأضـ ــاف جـ ــوزاك فــي المؤتمر
الـصـحــافــي ال ــذي عـقــد ظـهــر أمــس
في فندق الريجنسي ،أنه يعلم من
س ـيــواجــه ج ـيــدا ،إذ إن ــه عـلــى علم
بــإمـكــانـيــات المنتخب االسـتــرالــي
والتغييرات الـعــديــدة الـتــي طــرأت
عـلـيــه ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ومــن
ث ــم ال ــوق ــوف ع ـلــى أب ـ ــرز سـلـبـيــات
وإيجابياته.
و ش ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
االس ـتــرالــي يمتلك العـبـيــن لديهم
ق ـ ـ ــوة ب ــدنـ ـي ــة وخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات ع ــري ـض ــة
ويـ ـتـ ـمـ ـلـ ـك ــون روح االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات
ف ــي جـمـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت ،مـبـيـنــا أن
األزرق سيلعب م ـبــاراة ال ـيــوم من
أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام
منافس قوي.

وتابع" :حققنا فوزا كبيرا على
المنتخب النيبالي أرى له جوانب
معنوية هــائـلــة ،علما بــأن األزرق
دخل اللقاء وكان يعاني ضغوطا
نفسية وعصبية هائلة ،النها كانت
المباراة االفتتاحية في التصفيات،
وه ـ ــذا األم ـ ــر يـنـطـبــق ت ـمــامــا على
المنتخب االسترالي الــذي يعاني
ضغوطا كبيرة نظرا ألنه يخوض
مباراته األولى".
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
االسترالي من المنتخبات الكبيرة،
والحديث عن توقع نتيجة اللقاء
غير ذي جــدوى ،مؤكدا أن األزرق
ي ـم ـت ـلــك مـ ـف ــاج ــآت سـ ـي ــواج ــه بـهــا
منافسه في مباراة اليوم ،واألداء
والـ ـجـ ـه ــد هـ ـم ــا ال ـ ـ ـلـ ـ ــذان ي ـ ـحـ ــددان
النتيجة على البساط األخضر.
واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم ج ـ ـ ـ ـ ــوزاك ت ـص ــري ـح ــه
مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن ال عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي األزرق
سيجارون في مباراة اليوم العبي
ا لـمـنــا فــس ،موضحا أن المنتخب
عاد بقوة بعد الفوز على المنتخب
النيبالي" ،لكن تبقى لمباراة اليوم
أهمية كبيرة".

جوزاك

النصر ،وأمس على استاد
نادي الكويت.
وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
غ ـ ــراه ـ ــام أرن ـ ــول ـ ــد فــي
مـ ـت ــابـ ـع ــة م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
ال ــوط ـن ــي جـ ـي ــدا ،س ــواء
خـ ــال ب ـطــولــة كـ ــأس غــرب
آس ـ ـيـ ــا الـ ـتـ ــي اس ـت ـضــاف ـهــا
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،أو فــي
مواجهة نيبال ،مما يعني
أنه يقف على كل سلبيات
األزرق وإيجابياته.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب
األس ـتــرالــي قــد اسـتـعــد من
ل ــأزرق مــن خ ــال معسكر
قصير مدته أسبوع فقط،
أقامه الفريق في دبي ،التي
غـ ـ ــادر م ـن ـهــا إلـ ــى ال ـكــويــت
مباشرة.

طاقم الحكام
يـ ــديـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ط ــاق ــم
حـكــام سنغافوري يتكون
من محمد تقي بن جهاري،
(ح ـ ـكـ ــم سـ ـ ــاحـ ـ ــة) ،ورون ـ ـ ــي
ك ــوه ك ـيــات (م ـســاعــد حكم
أول) ،و عـ ـب ــدا لـ ـحـ ـن ــان بــن
عبدالجاسم (مساعد حكم
ثـ ـ ــان) ،والـ ـسـ ـع ــودي خــالــد
الطريسي (حكم رابع).

الكويت يتفوق في
المباريات الرسمية

أرنولد

أرنولد :أعرف األوراق الرابحة
أكــد مــدرب المنتخب األسـتــرالــي ،أغــراهــام أرنــولــد ،أن اسـتـعــدادات فريقه
جاءت من خالل إجراء التدريبات في دبي لمدة أسبوع ،مبينا أنه يبحث عن
ً
المزيد من التركيز لالعبيه ،لذلك رفض أن يصطحب أيــا من الالعبين معه
إلى المؤتمر الصحافي .ولفت أرنولد إلى أنه تابع المنتخب الكويتي جيدا
في الفترة الماضية ،التي شهدت العديد من المباريات كان آخرها مباراته
مع المنتخب النيبالي.
وأكد أنه على علم تام بأبرز سلبيات وإيجابيات "األزرق" ،ويعرف أيضا
أوراقه الرابحة التي ِّ
يعول عليها الجهاز الفني للمنافس كثيرا ،لذا "أسعى
إلى استثمار معلوماتي عن المنافس اليوم".

التقى منتخبنا الوطني نظيره األسترالي
فــي  12مواجهة ،فــاز األزرق فــي خمس منها،
كما حقق المنافس الفوز في العدد نفسه من
الـمـبــاريــات ،بينما فــرض الـتـعــادل نفسه على
مواجهتين لهما.
ونـ ـج ــح األزرق فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
المنتخب األس ـتــرالــي فــي الـمـبــاراتـيــن اللتين
جمعتهما فــي تـصـفـيــات ك ــأس ال ـعــالــم 1978
بنتيجة  1-2خ ــارج أرض ــه ،ثــم  -1صـفــر على
أرضه ،بينما تواجه المنتخب في أربع مباريات
بتصفيات كــأس آسيا ،وتميل الكفة في هذه
ا لـمــوا جـهــات لمصلحة منتخبنا ا ل ــذي حقق
الفوز  -2صفر في عام  ،2006ثم خسر بالنتيجة
نفسها ،وفــي عــام  2009فــاز  -1صـفــر ،قبل أن
يتعادل .2 -2
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ح ـقــق الـمـنـتـخــب األس ـتــرالــي
الفوز على األزرق في بطولة كأس آسيا 2015
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ،كما تقابل
المنتخبان في  5مباريات ودية .وإذا كان األزرق
يتفوق في المباريات الرسمية ،فإن المنتخب
األسترالي فرض كلمته في المباريات الودية،
إذ فاز في ثالث مقابل خسارة وتعادل واحد.
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السعودية واإلمارات تدشنان مشوارهما في التصفيات المزدوجة

ً
قطر تواجه الهند بحثا عن االنتصار الثاني
في التصفيات المزدوجة المؤهلة
لنهائيات كأس العالم 2022
وكأس آسيا  ، 2023يدشن
اليوم
المنتخب السعودي واإلماراتي ً
مشوارهما عندما يحل األول ضيفا
على نظيره ً اليمني ،في حين يحل
الثاني ضيفا على نظيره
الماليزي.

ي ــدش ــن الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـي ــوم
مـ ـ ـش ـ ــوارهـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات
كــأس الـعــالــم  2022وك ــأس آسيا
ً
 ،2023عندما يحل األول ضيفا
ً
ثـقـيــا عـلــى نـظـيــره اليمني على
اس ـ ـتـ ــاد ال ـب ـح ــري ــن ال ــوطـ ـن ــي فــي
ً
المنامة ،فيما يحل الثاني ضيفا
عـلــى نـظـيــره الـمــالـيــزي في
العاصمة كوااللمبور.
ودخ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ً
الـ ـسـ ـع ــودي م ـع ـس ـكــرا
ً
داخـ ـلـ ـي ــا فـ ــي ال ــدم ــام
ً
م ــدة أس ـب ــوع تــأهـبــا
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـيـ ـم ــن
ت ـع ــرف م ــن خــالــه
المدرب الفرنسي
الجديد هيرفيه
رون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـل ــى
إم ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــات
العبيه .وتخلل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــر
خوض مباراة
وديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
أم ـ ـ ــام م ــال ــي ان ـت ـهــت
بــالـتـعــادل  1-1منح
خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة ألغ ـ ـلـ ــب
الــاعـبـيــن للوقوف
عـ ـل ــى جــاهــزي ـت ـهــم
الفنية والبدنية.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ــرضـ ـ ــى
األخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر بـ ـغـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز ب ـن ـت ـي ـج ــة
مـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ،لـ ـ ـه ـ ــذا
س ـ ـي ـ ـل ـ ـعـ ــب م ـ ــدرب ـ ــه

مدرب قطر فيليكس سانشيز

معسكر تركي لمنتخب السلة
●

جابر الشريفي

واف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــازان اإلداري
والفني لمنتخبنا الوطني األول
لكرة السلة على إقامة المعسكر
ال ـتــدري ـبــي ف ــي تــرك ـيــا ،وإق ــام ــة 5
ً
مباريات ودية استعدادا للبطولة
الخليجية التي ستقام في الفترة
من  23إلى  30نوفمبر المقبل.
وسيبدأ الجهاز الفني تجميع
الــاع ـب ـيــن ومــرح ـلــة اإلع ـ ـ ــداد في
 19أك ـتــوبــر الـمـقـبــل ب ـعــد تــوقــف
الدوري من أجل مشاركة الكويت
في البطولة العربية لألندية وبدء
مرحلة إعــداد المنتخب للبطولة
الخليجية.
وطالب الجهاز الفني االتحاد

باالتفاق مع متعهد المعسكر على
اللعب مــع فــرق معينة تدريجية
الـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
االستفادة الكاملة من المعسكر.
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،تسلم
االت ـحــاد مــوافـقــة هيئة الــريــاضــة
الرسمية على استضافة منتخبنا
لـلـبـطــولــة الـخـلـيـجـيــة ،إذ يسعى
ً
االتحاد حاليا إلى تجهيز جميع
األم ـ ـ ـ ــور الـ ـخ ــاص ــة بــاس ـت ـضــافــة
البطولة مــن فـنــادق لـلــوفــود إلى
جانب تشكيل اللجان الرسمية.
واعـتـمــدت اللجنة التنظيمية
لبطوالت الخليج في اجتماعها
األخ ـيــر ،ال ــذي أقـيــم فــي المنامة،
نظام البطولة الــذي سيتغير في
النسخة الحالية.

بـطــريـقــة هـجــومـيــة م ـنــذ ال ـبــدايــة
ً
خ ـص ــوص ــا أنـ ــه درس الـمـنــافــس
ً
ج ـ ـيـ ــدا ب ـع ــدم ــا ش ــاه ــد م ـب ــارات ــه
ال ـس ــاب ـق ــة أمـ ـ ــام س ـن ـغ ــاف ــورة فــي
الجولة األولى.
ويـ ـب ــرز ف ــي ص ـف ــوف األخ ـضــر
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن
يجمعون بـيــن الـخـبــرة وحيوية
ال ـش ـب ــاب أمـ ـث ــال ع ـمــر ه ــوس ــاوي
وياسر الشهراني وسلمان الفرج
وســالــم الــدوســري وعبدالرحمن
الـ ــدوسـ ــري وع ـب ــدال ـل ــه ال ـح ـمــدان
وهتان باهبري.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى تـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــه ف ــي
م ـ ـشـ ــاركـ ــاتـ ــه بـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات كـ ــأس
العالم ،يدخل األخضر السعودي
كــل نـسـخــة ب ـمــدرب جــديــد بــدايــة
م ــن ال ـبــرازي ـلــي بـيــل م ــاغ ــراي في
تصفيات  1978وحتى رونار الذي
سيتولى المهمة في التصفيات
الـحــالـيــة ،لـيـكــون ع ــدد المدربين
الذين أشرفوا على أألخضر خالل
ً
التصفيات االثنتي عشر  19مدربا
كــان أكثرهم فــي تصفيات 2010
الـتــي تــواجــد بـهــا ثــاثــة مدربين
ف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـت ـص ـف ـيــات األربـ ــع
األولى بمدرب وحيد.

اإلمارات وماليزيا
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـت ـط ـلــع مـنـتـخــب
اإلم ـ ـ ـ ــارات إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار تـفــوقــه
الـتــاريـخــي عـلــى مــالـيــزيــا عندما
ً
يحل ضيفا عليها في كوااللمبور
الـ ـي ــوم ،وت ـل ـعــب إنــدون ـي ـس ـيــا مع
ت ـ ــاي ـ ــان ـ ــد فـ ـ ــي ج ـ ــاك ـ ــرت ـ ــا ض ـمــن
المجموعة نفسها.

وكانت الجولة األولى شهدت
ف ــوز مــال ـيــزيــا ع ـلــى إنــدونـيـسـيــا
 3-2في جاكرتا ،وتعادل تايالند
وفيتنام صفر-صفر.
وتتفوق اإلمارات على ماليزيا
فــي المباريات الرسمية وتعود
آخ ــر خ ـس ــارة أمــام ـهــا إل ــى كــأس
آسـيــا  1980فــي الـكــويــت عندما
سقطت بهدفين نظيفين ،وبعدها
فازت في آخر أربع لقاءات بينهما
م ـن ـه ــا اك ـت ـس ــاح ـه ــا مـضـيـفـتـهــا
10صفر في تصفيات مونديال 2018لتلحق بها أقسى خسارة
في تاريخها.
ً
لكن ماليزيا التي قدمت عرضا
ً
مميزا في الجولة األولى وحولت
ت ــأخ ــره ــا م ــرت ـي ــن فـ ــي الـنـتـيـجــة
أمــام مضيفتها إندونيسيا إلى
ف ــوز مثير تتطلع إ ل ــى الحاضر
ونسيان الماضي.

الـخـمـيــس ال ـمــاضــي فـيـمــا خسر
المنتخب الهندي  1-2على ملعبه
أمام المنتخب العماني.
رغـ ـ ــم سـ ـه ــول ــة ال ـم ـه ـم ــة أم ـ ــام
الفريق القطري فــإن هناك حالة
مــن الـحــذر تسيطر على الفريق
القطري بسبب التطور الملحوظ
ل ـل ـف ــري ــق الـ ـهـ ـن ــدي ال ـ ـ ــذي أحـ ــرج
مـنــافـســه الـعـمــانــي وت ـق ــدم عليه
ب ـهــدف قـبــل أن يخسر
في نهاية المباراة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر
ح ـ ــارس مــرمــى
مـنـتـخــب قطر
ونـ ـ ــادي الـســد
م ـش ـع ــل ب ــرش ــم
زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه م ــن

قطر والهند
ويـ ـب ــدو الـمـنـتـخــب
ال ـق ـطــري بـطــل آسيا
ً
 2 0 1 9م ـ ـ ـ ــؤ ه ـ ـ ـ ــا
لمواصلة انتصاراته
وتحقيق فوزه الثاني
فــي التصفيات عندما
ي ـس ـت ـض ـي ــف ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـهـنــدي الـيــوم فــي الجولة
الثانية للمجموعة الخامسة
الـتــي تضم عـمــان وأفغانستان
وبنغالدش.
ً
وح ـقــق الـفــريــق الـقـطــري ف ــوزا
ً
س ـه ــا ب ـســدا س ـيــة دون رد على
أفـغــانـسـتــان فــي ال ـجــولــة االول ــى

فان مافيك

العربي يضم عيدان في انتقال حرُ
●

عبدالرحمن فوزان

أعلن النادي العربي ،رسميا ،تعاقده
م ــع الع ــب خ ــط ال ــوس ــط ســالــم ع ـيــدان،
في صفقة انتقال ُحــر ،بعد شطبه من
كشوفات نادي النصر.
وتعاقد "األخـضــر" مــع عـيــدان ،بعد
اج ـت ـيــازه فــرصــة الـتـجــربــة الـمـيــدانـيــة
التي خضع لها خالل األيــام الماضية
تحت إشراف المدرب اإلسباني خوان
مارتينيز.
وي ـش ـغ ــل عـ ـي ــدان ( 21ع ــام ــا) مــركــز
الوسط الدفاعي ،وهو من غير محددي
الجنسيةُ ،
وي ـعــد تدعيما جـيــدا لدكة

مـ ـغـ ـب ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــار ب ــالـ ـف ــري ــق
المنافس بقوله" :يملك المنتخب
ً
الهندي طموحا بتقديم أفضل ما
لديه في مواجهتنا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ن ـ ـ ـحـ ـ ــن جـ ـ ــاهـ ـ ــزون
ل ـل ـم ـب ــاراة ونـ ـ ــدرك أن الـمـنـتـخــب
الهندي أ حــد المنتخبات األكثر
ً
تطورا في اآلونة األخيرة ،بالتالي
يتعين علينا تــوخــي الـحــذر في
مواجهته".
وكـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـس ـ ــان حـ ــال
زميله في المنتخب
والسد بدرو ميغيل
م ـ ـ ـمـ ـ ــاثـ ـ ــا ب ـ ـقـ ــولـ ــه
"خ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـنـ ــد
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ج ـ ـيـ ــدة ضــد
ع ـم ــان ع ـلــى ال ــرغ ــم من
خسارتها .كما قدمت
ً
عروضا جيدة في

نهائيات كأس آسيا مطلع العام
الحالي".
ً
وتــابــع "ن ــدرك تماما أن الهند
منتخب جيد ونحن نكن لــه كل
االحترام .جميع المباريات ليست
سهلة ونأمل أن نكون في حالة
جيدة للخروج بالفوز".
و ي ـخــوض المنتخب القطري
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـ ـص ـ ـفـ ــوف م ـك ـت ـم ـلــة
ً
خصوصا بعد التأكد من
ش ـ ـفـ ــاء قـ ــائـ ــد ال ــوس ــط
ك ــري ــم بــوض ـيــف بعد
تـ ـع ــرض ــه ل ــإص ــاب ــة
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة م ـ ـبـ ــاراة
أفـغــانـسـتــان إذ عــاد
ل ـل ـت ــدري ـب ــات وبـ ــات
ً
جاهزا للمباراة.

"األخضر" ،التي تعاني شحا واضحا
في هذا المركز.
وبذلك ،يكون عيدان الصفقة المحلية
الثامنة للعربي خالل هذا الصيف ،بعد
التعاقد مــع الـحــارس عـمــار البلوشي
وعـبــدالـلــه حسن وفـهــد زوي ــد ومحمد
الـ ـب ــذال ــي وعـ ـل ــي ع ـت ـي ــق وحـ ـم ــد أمـ ــان
وفيصل عجب.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،وص ــل إل ــى ال ـبــاد
مـحـتــرف ال ـعــربــي ال ـجــديــد الـبــرازيـلــي
م ــاري ــون سـيـلـفــا ف ـيــرنــانــديــز ،لينضم
إل ــى تــدري ـبــات "األخ ـض ــر" لــاسـتـعــداد
لمواجهة السالمية السبت المقبل في
الجولة األولى من "دوري فيفا".

وتعاقد العربي مع ماريون األسبوع
الماضي ،وأتــم تسجيله في كشوفاته
ل ـ ــدى اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ق ـب ــل إغـ ـ ــاق ب ــاب
التسجيل الخميس الـمــا ضــي ،وبذلك
ي ـ ـعـ ــوض رح ـ ـيـ ــل الـ ـب ــوركـ ـيـ ـن ــي ح ــام ــد
إسماعيل ،الذي فشل في إثبات نفسه
مع "األخـضــر" ،إثــر األداء الهزيل الذي
ق ــدم ــه أم ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري فــي
البطولة العربية لألندية األبطال.
ويـضــم الـعــربــي فــي صـفــوفــه حاليا
خمسة محترفين ،هم :ماريون سيلفا،
السوري يوسف قلفا ،الليبي السنوسي
الهادي ،إضافة إلى اإلسبانيين تشافي
توريس وراؤل رودريغز.

هيرفيه رونار

القادسية يقسو على برقان برباعية
حقق فريق القادسية لكرة القدم فوزا عريضا على برقان بأربعة أهداف من
دون رد ،في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس األول ،على استاد محمد
الحمد ،في ختام استعدادات الفريقين لمنافسات الدوري الممتاز.
وتنتظر األصفر مواجهة أمام التضامن في الجولة األولى من دوري فيفا
االثنين المقبل ،في حين يواجه برقان في مستهل مـشــواره بــدوري الدرجة
األولى فريق الفحيحيل  25من الشهر الجاري.
أه ــداف الـمـبــاراة سجلها ،لــوكــاس قاوتشيو (هــدفـيــن) ،ورشـيــد سوماليا،
ورونينهو ،إذ نجح األصفر في إنهاء الشوط األول بهدفين للوكاس ،وسوماليا،
وفي الشوط الثاني تكرر األمر بين لوكاس ،ورونينهو.
من جانبه ،أعــرب مدير فريق القادسية ناصر بنيان عن رضــاه ،والجهاز
اإلداري عن فترة اإلعداد ،واالستعدادات الخاصة بالموسم الجديد ،مبديا ثقته
بجميع الالعبين المسجلين في قائمة األصفر.
وأضاف بنيان أن العمل منذ بداية االستعداد للموسم الجديد ،شهد جهدا
كبيرا من الجميع ،ورغبة في اعادة األصفر إلى طريق البطوالت.
ومن جهته ،أكد مدرب برقان ماهر الشمري أن الهدف من اللعب مع الكبار
خــال فترة اإلع ــداد هــو رفــع مـعــدالت اللياقة عند الالعبين ،ورصــد األخطاء
ومحاولة التعامل معها قبل انطالق الموسم الجديد.

رماة الكويت عادوا من قرغيزستان بميداليتين «ناشئي الطائرة» يلتقي البحرين في «العربية»
أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي أن
تحقيق رمــاة الكويت ميداليتين في بطولة
قرغيزستان الدولية لرماية القوس والسهم
األولمبي بواقع ذهبية وبرونزية يعد إنجازا
مهما باعتباره االول على المستوى الدولي
في هذا النوع من الرماية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ــرأس الـ ــوفـ ــد
الـكــويــت الـمـشــارك فــي البطولة فــي تصريح
للصحافيين ،عقب ع ــودة الــوفــد إلــى البالد
مساء أمــس األول ،إن رمــاة الكويت عبدالله
طه وبــدر المطيري وفيصل السندي حققوا
ذهبية منافسات الفرق كما نال البطل السندي
برونزية الفردي.
ودعـ ــا الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــريــاضــة لـتـقــديــم
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم ل ــرم ــاة ال ـق ــوس والـس ـهــم
لمساعدتهم على تحقيق اإلن ـجــازات أســوة
بزمالئهم رماة الشوزن والمسدس والبندقية،
ً
مشيدا بما قدمه الرماة الكويتيون في هذا
االسـتـحـقــاق الـمـهــم وإهـ ــداء ريــاضــة الــرمــايــة
الكويتية لهذا اإلنـجــاز لرماية القوس التي
بدأت ممارستها في النادي قبل سنوات قليلة.
من جانبه اعتبر أمين السر العام للنادي
عبيد العصيمي في تصريح مماثل ،إن هذا
ال ـفــوز يــأتــي فــي إط ــار تـطــور ه ــذا ال ـنــوع من

●

صورة جماعية لرماة الكويت مع رئيس النادي و أمين السر
الرماية في الكويت بعد تحقيق انتصارات
ً
على المستويين الخليجي والعربي مؤكدا
أن مجلس إدارة ال ـنــادي حــريــص عـلــى دعــم
رماته ورامياته في مختلف منافسات الرماية.
ب ــدوره ق ــال الــرامــي الـسـنــدي فــي تصريح
مماثل ،إن البطولة التي شهدت مشاركة عدد

من أبرز المنتخبات في هذه الرياضة السيما
مــن آسـيــا اتـسـمــت بــالـقــوة والـنــديــة إذ كانت
ً
المسابقات صعبة وقوية معربا عن سعادته
بتحقيقه وزمالئه هذا اإلنجاز التي تسجل
باسم الرماية الكويتية.
(كونا)

محمد عبدالعزيز

يلتقي منتخبنا الوطني
ل ـل ـنــاش ـئ ـيــن ل ـل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة مــن
ظهر اليوم نظيره البحريني
ع ـل ــى ص ــال ــة األم ـ ـيـ ــرة سـمـيــة
في العاصمة األردنية عمان،
وذل ــك ضـمــن مـنــافـســات دور
الثمانية من البطولة العربية
لمنتخبات الناشئين المقامة
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك حـ ــال ـ ـيـ ــا وح ـ ـ ـتـ ـ ــى 14
الجاري.
ويتطلع منتخبنا الوطني
لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي ع ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــة ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب،
وم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره ف ــي
البطولة ،حيث من المتوقع أن
تكون صعبة على الطرفين.
وك ــان "نــاشـئــي األزرق" قد
ت ــأه ــل ل ـل ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي،
بـعــدمــا احـتــل الـمــركــز الثاني
ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه ال ـث ــال ـث ــة ب ــ3
نقاط من فــوزه على منتخب

اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة أمـ ـ ــام
العراق ،بينما صعد البحرين
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـصـ ــدر م ـج ـمــوع ـتــه
األولـ ــى ب ــ 6ن ـقــاط مــن فــوزيــن
ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن
والجزائر.
وسيحاول مدرب المنتخب
ج ــاس ــم الـ ـ ـط ـ ــراروة اس ـت ـغــال
ط ـمــوح الــاعـبـيــن ف ــي تـقــديــم
مـ ـسـ ـت ــوى جـ ـي ــد ،والـ ـتـ ـص ــدي
لـ ـق ــوة الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ط ـم ـعــا فــي
الـ ـت ــأه ــل ل ـل ـن ـصــف ال ـن ـه ــائ ــي،
وعلى الجانب اآلخر سيعمل
منتخب البحرين على تحقيق
نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ومــواص ـلــة
حملة دفاعه عن اللقب.

مباريات اليوم
تـ ـق ــام ال ـ ـيـ ــوم  3مـ ـب ــاري ــات
ض ـمــن ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي،
حـ ـ ـي ـ ــث ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان م ــع
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق م ــع
ال ـجــزائــر ،وم ـصــر مــع لـبـنــان،

جانب من تدريب سابق لناشئي الطائرة
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ي ـ ـل ـ ـعـ ــب مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الترضية لتحديد المركز من
 9إلى  11األردن مع فلسطين.

ً
الزمالك بطال لكأس مصر للمرة الـ  27بعد ثالثية بيراميدز

توج الفريق األول لكرة القدم
بنادي الزمالك بلقب كأس
مصر للمرة الــ  27في تاريخه
والثانية على التوالي بعدما
فاز  - 3صفر على بيراميدز في
المباراة النهائية للمسابقة.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

عاشت جماهير نــادي الــزمــالــك ليلة
س ـع ـيــدة ب ـعــد ح ـصــد ل ـقــب كـ ــأس مصر
للمرة الثانية على التوالي والـ ـ  27في
ت ــاري ـخ ــه ع ـق ــب الـ ـف ــوز ع ـل ــى ب ـيــرام ـيــدز
بثالثة أهداف دون رد في المباراة التي
جمعتهما م ـســاء أم ــس األول (األحـ ــد)،
على استاد برج العرب في نهائي بطولة
موسم .2019 -2018
جــاءت بــدايــة الـمـبــاراة سريعة بــدون
فترة جس نبض ،وإن كانت الغلبة في
الدقائق األولى من نصيب العبي الزمالك
عـلــى منطقة ا ل ـم ـن ــاورات ،بينما كانت
الفرصة األولى عن طريق بيراميدز في
الدقيقة السابعة بعدما أرســل عبدالله
السعيد كــرة عرضية قابلها علي جبر
لتصل إلــى جــون أنـطــوي الــذي سددها
خــارج المرمى ،وفــي الدقيقة  13أضاع
الـ ــزمـ ــالـ ــك ف ــرص ــة خـ ـطـ ـي ــرة عـ ــن ط ــري ــق
فرجاني ســاســي ،وفــي الدقيقة  15قاد

محمود عبدالرازق هجمة عنترية وسدد
ك ــرة قــويــة لـكـنـهــا م ــرت ب ـج ــوار الـقــائــم،
وفي الدقيقة  31تصدى أحمد الشناوي
لضربة رأس مــن ســاســي ،بعدها أعــاد
بيراميدز ترتيب خطوطه ،وكاد إبراهيم
حسن أن يحرز الهدف األول بعد أن سدد
كرة صاروخية لكن محمد عواد كان لها
بالمرصاد في الدقيقة .37

مهرجان األهداف والسيطرة البيضاء
ً
اخ ـت ـل ــف األداء جـ ــذريـ ــا ف ــي ال ـش ــوط
الثاني ،إذ دانت السيطرة الكاملة ألبناء
ال ـق ـل ـعــة ال ـب ـي ـض ــاء وس ـ ــط ت ــراج ــع فـنــي
وبدني لالعبي بيراميدز ،وفي الدقيقة
 52سدد شيكاباال كرة قوية تصدى لها
الـشـنــاوي ،قبل أن يـعــود الفهد األسمر
ً
مجددا ويــرواغ المدافعين ويرسل كرة
بينية إلى أوباما الذي نجح في إحراز
الهدف األول بالدقيقة  ،53وحاول بعدها
بيراميدز العودة للقاء بضغط هجومي

لكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن،
وت ـم ـك ــن أش ـ ــرف ب ــن ش ــرق ــي م ــن إحـ ــراز
الـهــدف الثاني بالدقيقة  63عــن طريق
ضربة رأس بعد تلقيه كرة عرضية من
حـمــدي الـنـقــاز ،بعدها أج ــرى الصربي
ميتشو المدير الفني للزمالك تغييرين
ب ـن ــزول مـحـمــد أون ــاج ــم وإمـ ــام عــاشــور
ً
بدال من شيكاباال وأوباما ،بينما أجرى
بيراميدز  3تغييرات بنزول عبده لوماال
وأح ـم ــد عـلــي ومـحـمــد فـ ــاروق ب ــدال من
إبــراهـيــم حسن وج ــون أنـطــوي وإســام
عيسى ،إال أن األداء استمر على النفس
المنوال حتى عزز بن شرقي تقدم فريقه
وأحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له
في الدقيقة  83من عمر المباراة هجمة
منظمة مــن الجبهة ا لـيـســرى بصناعة
أونــاجــم بعدما مــرر الـكــرة البــن شرقي
الــذي ســدد الـكــرة فــي المرمى بسهولة،
ومرت الدقائق المتبقية بال جديد حتى
أط ـل ــق ال ـح ـكــم ص ــاف ــرة ال ـن ـهــايــة معلنا
تتويج األبيض بلقب الكأس.

مـ ـ ــرت ـ ـ ـضـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــور
يتوسط العبي الزمالك

٢٩
إسبانيا وإيطاليا بثبات نحو نهائيات أوروبا
ةديرجلا
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بتحقيق كل من المنتخبين
واإليطالي فوزه
اإلسباني ً
السادس تواليا ،األول على
جزر فارو برباعية نظيفة،
والثاني على مضيفه الفنلندي
 ،1-2يواصل المنتخبان
طريقهما بثبات نحو بلوغ
نهائيات كأس أوروبا .2020

تابع المنتخبان اإلسباني
واإلي ـط ــال ــي طــريـقـهـمــا بثبات
ن ـح ــو بـ ـل ــوغ ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا  2020ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
ب ـت ـح ـق ـي ــق ك ـ ــل م ـن ـه ـم ــا ف ـ ــوزه
الـ ـس ــادس ت ــوال ـي ــا ،األول على
جـ ــزر ف ـ ــارو بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة،
والثاني على مضيفه الفنلندي
 1-2أ مـ ــس األول ف ــي ا ل ـجــو لــة
السادسة.
فــي الـمـبــاراة االول ــى ،سجل
رودري ـغ ــو مــوريـنــو ( 13و)50
وال ـب ــدي ــل بــاكــو أل ـكــاس ـيــر (90
و )3+90األهداف.
ورفـ ـ ــع م ـن ـت ـخــب «ال روخـ ــا»
رص ـيــده إل ــى  18نقطة مــن 18
ممكنة في المجموعة السادسة
لـ ـي ــدن ــو خ ـ ـطـ ــوة اض ــافـ ـي ــة مــن
النهائيات ،حيث يتقدم بفارق
 7نقاط عن منافسته المباشرة
الـســويــد الـتــي سقطت فــي فخ
التعادل مــع جارتها النرويج
 ،1-1فــي حين تحتل رومانيا
المركز الثالث بفوزها الصعب
على مالطا 1-صفر.
وقال مدرب اسبانيا روبير
مــوري ـنــو« :يـعـتـقــد الـبـعــض أن
مواجهة جزر فارو سهلة لكن
مع وجود  11العبا في منطقة
الجزاء تصبح االمور صعبة»،
م ـض ـي ـفــا« :ق ــدم ـن ــا اداء ج ـيــدا
وص ـن ـع ـنــا ب ـعــض ال ـف ــرص مع
تسديدات كثيرة ونجحنا في
تـحـسـيــن الـنـتـيـجــة ف ــي اواخ ــر
المباراة».
وع ــن تــأهــل فــري ـقــه ،ق ــال إن
«األمـ ـ ــور ش ـبــه مـحـســومــة لكن
لـيــس مــن الـنــاحـيــة الحسابية
ب ـعــد .نــأمــل حسم

رامــوس

األم ــور فــي المواجهة المقبلة
ضد النرويج».
وخـ ـ ـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع وق ـ ــائ ـ ــد
مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا سـيــرخـيــو
رام ــوس مـبــاراتــه الــدولـيــة رقــم
 167ل ـي ـعــادل ال ــرق ــم الـقـيــاســي
اإلس ـب ــان ــي الـ ــذي ك ــان ب ـحــوزة
حارس المرمى األسطورة إيكر
كــاس ـيــاس زمـيـلــه ال ـســابــق في
ريال مدريد.
وافتتح رودريغو التسجيل
ع ـنــدمــا تــابــع عــرض ـيــة ميكيل
اوي ــارزاب ــال مــن مـســافــة قريبة
داخل الشباك (.)13
ووجـ ـ ـ ـ ــد أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب االرض
صعوبة في اختراق دفاع جزر
فـ ــارو فـيـمــا تـبـقــى م ــن الـشــوط
االول الــذي شهد تألق حارس
االخير بالتصدي لكرة رائعة
سددها تياغو الكانتارا.
وفــي مطلع الـشــوط الثاني،
قــام رودريـغــو بمجهود فــردي
داخ ــل المنطقة قـبــل أن يسدد
كرة بيسراه ارتطمت بقدم أحد
مــداف ـعــي ج ــزر فـ ــارو وتــابـعــت
طريقها داخل الشباك .والهدف
ه ــو ال ـخ ــام ــس ل ــرودري ـغ ــو في
تـ ـس ــع م ـ ـبـ ــاريـ ــات دول ـ ـيـ ــة مـنــذ
مونديال روسيا .2018
وسـ ـج ــل الـ ـب ــدي ــل ال ـكــاس ـيــر
مهاجم بــوروسـيــا دورتـمــونــد
األلـ ـم ــان ــي ه ــدف ـي ــن م ـتــأخــريــن
عندما غمز الكرة داخل الشباك
( ،)90قبل ان يختتم المهرجان
بكرة رأسية (.)3+90

إيطاليا وفنلندا
وب ــات ــت إي ـطــال ـيــا ع ـلــى بعد

رودريغو نجم منتخب إسبانيا يحتفل بهدفه األول أمام جزر فارو
ثـ ـ ــاث نـ ـق ــاط مـ ــن ال ـن ـه ــائ ـي ــات
ب ـفــوزهــا الـثـمـيــن عـلــى فنلندا
بـهــدفـيــن لـتـشـيــرو إيـمــوبـيـلــي
( )59وجورجينيو ( 79من ركلة
جزاء) مقابل هدف لتيمو بوكي
( 72من ركلة جزاء) لفنلندا.
والـ ـف ــوز ه ــو الـ ـس ــادس على
الـتــوالــي إليطاليا الـتــي عــززت
موقعها في صدارة المجموعة
العاشرة برصيد  18نقطة من
 18ممكنة ،ب ـفــارق ســت نقاط
أمام فنلندا ،وتسع نقاط أمام
أرم ـي ـن ـي ــا ال ـث ــال ـث ــة ،وبــال ـتــالــي
ب ــات ــت ع ـل ــى ب ـع ــد  3ن ـق ــاط مــن
حـجــز إ ح ــدى بطاقتي التأهل

لتحطيم رقم أحمد حسن
وض ــع ســرخ ـيــو رامـ ـ ــوس ،قــائــد
وم ــداف ــع مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ،أمــس
األول ،هــدفــا ج ــدي ــدا ف ــي مـسـيــرتــه
مع «ال روخــا» ،حيث أكــد أنــه يهدف
إلــى الــوصــول ل ــ 200مـبــاراة ،ليصبح
عميد العـبــي الـعــالــم دول ـيــا ،بـعــد أن
أك ـم ــل م ـب ــارات ــه الـ ـ ـ ــ 167أم ـ ــام جــزر
ف ـ ــارو ،وال ـت ــي أنـهـتـهــا إسـبــانـيــا
ب ــاكـ ـتـ ـس ــاح ب ــرب ــاعـ ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة
ض ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـس ــادس ــة
بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم
أوروبا (يورو .)2020
وق ــال رام ــوس فــي تصريحات
ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـ ـ ــذي اح ـت ـض ـن ــه
مـلـعــب «إل مــول ـي ـنــون»« :ب ـعــد كل
هــذه الـسـنــوات ،مـعــادلــة رقــم إيكر
(ك ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــاس) ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس األفـ ـض ــل
ف ــي ت ــاري ــخ إس ـب ــان ـي ــاُ ،يـ ـع ــد أم ــرا
استثنائيا ،وأ يـضــا كونه صديقي.
ط ـ ـمـ ــوحـ ــي ل ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــدود،
واألرق ـ ـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة وج ــدت
لكي تحطم ،وأتمنى تحقيق
ا لـ ـ ـم ـ ــز ي ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وأن ت ـظ ــل
اإلصابات تحترمني».

راموس

وتابع« :أشعر بأنني بحالة جيدة،
ومازلت أطمح إلى تحقيق المزيد مع
المنتخب .هدفي هو تخطي المصري
الذي يمتلك هذا الرقم والوصول إلى
 200مباراة» ،يقصد النجم المصري
الـمـعـتــزل أح ـمــد ح ـســن ،ال ــذي يحمل
ح ــال ـي ــا ل ـق ــب ع ـم ـيــد العـ ـب ــي ال ـع ــال ــم،
بإجمالي  184مباراة.
وأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 33ع ـ ــام ـ ــا
ت ـص ــري ـح ــات ــه« :إن ـ ـ ــه رق ـ ــم مـ ــذهـ ــل .لــم
أك ــن أحـلــم بــالــوصــول لـهــذا اإلن ـجــاز،
وب ــاألخ ــص ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،المليئة
بــاألحــداث الكثيرة .أريــد االستمتاع
عــامــا وراء ع ــام .حـلـمــت ف ــي الـبــدايــة
ب ــارت ــداء قـمـيــص ال ـم ـن ـت ـخــب ،ث ــم مع
منتخب بطل ،واآلن تتبقى لي سنوات
ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـم ــاع ــب .م ــازل ــت أمـتـلــك
الـ ـطـ ـم ــوح ،وأع ـت ـن ــي ب ـن ـف ـســي ج ـي ــدا،
وبإمكاني تقديم المزيد».
(إفي)

المخصصتين لألول والثاني.
وعانت إيطاليا في البداية
أم ــام االن ــدف ــاع الـبــدنــي الكبير
أل ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض ،ق ـ ـبـ ــل ان
ي ـت ـح ـس ــن أداؤهـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـن ـت ـصــف
الـشــوط األول وتخلق العديد
مــن ال ـفــرص دون ج ــدوى ،قبل
أن تتقدم مطلع الشوط الثاني
عبر إيموبيلي (.)59
وفك مهاجم التسيو صيامه
ع ــن الـتـهــديــف دول ـي ــا ،وسـجــل
هـ ــد فـ ــه األول مـ ـن ــذ ا ل ـخ ــا م ــس
مــن سبتمبر  2017فــي مرمى
إ س ـ ـ ــرا ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ( 1-ص ـ ـ ـفـ ـ ــر) ف ــي
ت ـص ـف ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم الـتــي

رياضة

تشيرو إيموبيلي مهاجم إيطاليا يحتفل بهدفه في شباك فنلندا

ف ـش ـلــت إي ـط ــال ـي ــا ف ــي بـلــوغـهــا
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ ،1958
والثامن في  36مباراة دولية.
وردت فـنـلـنــدا بــركـلــة ج ــزاء
انـ ـب ــرى ل ـه ــا هـ ـ ــداف نــوري ـتــش
سيتي اإلنكليزي بوكي بنجاح
( ،)72ورد عـلـيــه الع ــب وســط
تشلسي اإلنكليزي جورجينيو
بــرك ـلــة ج ـ ــزاء م ـنــح ب ـهــا ال ـفــوز
للطليان (.)79
وسـتـكــون الـفــرصــة سانحة
إليطاليا النتزاع بطاقة التأهل
ع ـن ــدم ــا ت ـس ـت ـض ـيــف ال ـي ــون ــان
ال ـش ـهــر ال ـمـقـبــل ع ـلــى الـمـلـعــب
االول ـ ـم ـ ـبـ ــي ف ـ ــي رومـ ـ ـ ـ ــا ،وق ـ ــال

مدربها روبرتو مانشيني في
هــذا الـصــدد إن «الـمـبــاراة ضد
اليونان قد تكون حاسمة في
حسم التأهل ،ونأمل أن يكون
م ـل ـعــب أول ـم ـب ـي ـكــو م ـم ـتــأ عن
آخره».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :س ـي ـط ــرن ــا عـلــى
مجريات اللعب لكننا خسرنا
بعض الكرات السهلة .شعرنا
بالخوف عندما كانت النتيجة
 1-1لكن الشباب قــامــوا بعمل
جيد على العموم».
وأن ـع ـش ــت أرم ـي ـن ـيــا آمــالـهــا
بفوزها الثمين على ضيفتها
البوسنة  2-4في يريفان

بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــده ـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــريـ ــك
مخيتاريان الذي سجل هدفين
( 3و ،)66وصنع الهدف الثالث
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـجـ ـل ــه ه ــوف ـه ــان ـي ــس
هامباردزوميان ( )77وتسببه
فــي الــرابــع الــذي سجله مدافع
ال ـبــوس ـنــة سـتـيـبــان لــونـتـشــار
بــال ـخ ـطــأ ف ــي م ــرم ــى مـنـتـخــب
بالده (.)5+90
وس ـجــل إدي ــن دجـيـكــو ()13
وعـ ــامـ ــر غـ ــويـ ــاك ( )70هــدفــي
البوسنة.

استقالة مدرب البوسنة
أعلن الكرواتي روبرت بروزينيتشكي ،استقالته من منصبه مدربا
للمنتخب البوسني لكرة القدم ،عقب الخسارة أمام أرمينيا  ،4-2أمس،
في يريفان بالجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة في
تصفيات كأس أوروبا .2020
وقــال بروزينيتشكي عقب المباراة« :تحدثت مع
الجميع ،وأستقيل من منصبي .عندما توليت هذا
المنصب أعتقدت أننا سنتأهل إلى نهائيات كأس
األمم األوروبية .لقد فشلنا».
وأضاف في تصريح نقله االتحاد البوسني لكرة
الـقــدم« :سيحظى خلفي بفرصة إلعــداد الفريق لــدوري
األمم .لم أعد مدربا (للمنتخب البوسني)».
ويحتل المنتخب البوسني المركز الرابع في المجموعة العاشرة
برصيد  7نقاط ،خلف إيطاليا ( 15نقطة) ،وفنلندا ( 12نقطة) ،وأرمينيا
( 9نقاط) ،قبل أربع جوالت من ختام التصفيات.
ُ
وع ِّين بروزينيتشكي مدربا للمنتخب البوسني في يناير ،2018
خلفا لمحمد بازداريفيتش ،الذي فشل في قيادته إلى نهائيات كأس
العالم  .2018واختير نجم كرة القدم اليوغسالفية والكرواتية السابق
( 50عاما) «باإلجماع» من اللجنة التنفيذية لالتحاد البوسني لكرة
القدم .ولعبت الخبرة التدريبية الدولية لبروزينيتشكي ،الذي عمل
مساعدا لمدرب كرواتيا ( )2010-2006ثم مدربا لمنتخب أذربيجان
( ،)2016-2014دورا في اختياره لإلشراف على اإلدارة الفنية للبوسنة.
كما درب النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين ،النجم
األحـمــر بـلـغــراد ( ،)2012-2010ال ـنــادي ال ــذي فــاز معه ب ــدوري أبطال
أوروبا عام .1991

روبرت بروزينيتشكي

إنكلترا تختبر كوسوفو ...وفرنسا في نزهة أمام أندورا
في أول لقاء بينهما اليوم
على ملعب سانت ماري
في ساوثمبتون ،سيعتمد
منتخب إنكلترا على قوته
الهجومية في مواجهة
كوسوفو العنيدة التي لم
تخسر في آخر  15مباراة
لها.

سـيـعـتـمــد مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا
على قوته الهجومية الضاربة
في مواجهة كوسوفو العنيدة،
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـخ ـس ــر فـ ــي آخـ ـ ــر 15
م ـبــاراة لـهــا ،عندما يتواجهان
اليوم على ملعب سانت ماري
فــي ساوثمبتون ،فــي أول لقاء
ب ـي ـن ـه ـمــا ،ف ــي ح ـيــن ي ـتــوقــع أال
يــوا جــه المنتخب الفرنسي أي
صـ ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـخ ـط ــي ان ـ ـ ــدورا
ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـمـ ــورة فـ ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
األوروب ـي ــة الـمــؤهـلــة لنهائيات
عام  2020من البطولة القارية.
وض ـ ـ ــرب م ـن ـت ـخــب «األس ـ ـ ــود
الـ ـث ــاث ــة» بـ ـق ــوة ف ــي م ـبــاريــاتــه
ً
ً
الثالث األولى مسجال  14هدفا

جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي

م ــن خ ــال ان ـت ـص ــارات ســاحـقــة
ع ـل ــى ج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ـش ـيــك - 5
صفر ثم على مونتينيغرو 1-5
فبلغاريا  - 4صفر.
وكان نصيب هداف المنتخب
وتوتنهام هاري كاين  6أهداف
بينها هاتريك في مرمى بلغاريا
رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده الـ ــى  25هــدفــا
فــي  40م ـب ــاراة دول ـي ــة ،ورحـيــم
ستيرلينغ مـهــا جــم مانشستر
سيتي  4أهداف بينها هاتريك
في مرمى التشيك.
وأعرب مدرب إنكلترا غاريث
ساوثغيت عن سعادته المتالكه
ه ــذه ال ـق ــوة ال ـض ــارب ــة ف ــي خط
ال ـم ـق ــدم ــة ب ـق ــول ــه ب ـع ــد مـ ـب ــاراة
بلغاريا« :أنــا سعيد
ً
جـ ـ ــدا بــالـنـتـيـجــة
ً
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا م ــن
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة خ ــط
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـت ــي
كانت رائعة».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
سـ ـ ـ ــاوث ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
المنتخب كاين
ً
م ـع ـت ـب ــرا إيـ ــاه
قدوة لالعبين
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــان
بـقــولــه« :لقد
تـ ـ ــوق ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــا
وتـ ــاب ـ ـع ـ ـنـ ــا
كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذه

رك ـ ــات الـ ـج ــزاء خـ ــال الـحـصــة
ً
التدريبية مدة  20دقيقة تقريبا.
يريد أن يمنح نفسه أكبر نسبة
من النجاح عندما يقوم بذلك».
وأضــاف «هــذا األمــر يمنحنا
ُ
ثقة عالية عندما تحتسب لنا
رك ـلــة ج ـ ــزاء .ان ــه قـ ــدوة لجميع
الشبان الذين يتابعونه .يملك
ً
عقلية الفوز دائما وهــو هـ ّـداف
من طراز عال».
فـ ــي ال ـمـ ـق ــاب ــل ،اع ـت ـب ــر كــايــن
أن األل ـقــاب أه ــم مــن اإلن ـجــازات
ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــه وقـ ـ ــال ف ــي ه ــذا
الـ ـ ـص ـ ــدد« :ب ــالـ ـطـ ـب ــع أمـ ـ ــر رائـ ــع
تـسـجـيــل األهـ ـ ــداف وال ـح ـصــول
على الجوائز الفردية ،لكن األهم
هــي ق ـيــادة الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
إلــى إحــراز األلـقــاب ،وهــذا ما لم
ينجح به المنتخب اإلنكليزي
منذ فترة طويلة».
وأحـ ـ ـ ــرز مـنـتـخــب
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـث ــاث ــة
ً
ً
لـ ـقـ ـب ــا ك ـب ـي ــرا
ً
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
ع ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــا
اسـ ـتـ ـض ــاف
كأس العالم
عـ ـ ــام 1966
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة
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التمديد.

ً
وأوضـ ـ ـ ــح« :أدرك ت ـم ــام ــا أن
جميع زمالئي يملكون الرغبة
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـب ـطــولــة
كبرى ،لكن الجميع تحدث عن
هــذا االم ــر عـلــى مــدى الـسـنــوات
الـعـشــريــن األخ ـي ــرة ول ــم نحقق
أي شيء».

فرنسا واندورا
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
ي ـجــري مـ ــدرب مـنـتـخــب فرنسا
ديــديـيــه دي ـشــان تـغـيـيــرات عــدة
على تشكيلته األساسية التي
خــاضــت الـمـبــاراة األخـيــرة ضد
أل ـبــان ـيــا ( )1-4ال ـس ـبــت عـنــدمــا
يلتقي انــدورا المغمورة ضمن
منافسات المجموعة الثامنة.
ً
وكــان ديـشــان واضـحــا خالل
تصريحات أدلــى بها لبرنامج
«تيلي فوت» على القناة األولى
الفرنسية بقوله «ستكون هناك
تغييرات .أرغب في منح الفرصة
ألك ـبــر ع ــدد م ــن الــاعـبـيــن على
مدى المباراتين».
وتشهد المجموعة منافسة
حــامـيــة الــوط ـيــس إذ تـتـســاوى
أرص ـ ـ ــدة ث ــاث ــة م ـن ـت ـخ ـبــات فــي

ال ـصــدارة وهــي فرنسا وتركيا
وآيـسـلـنــدا مــع  12نـقـطــة ،فيما
تقبع انـ ــدورا فــي ق ــاع الترتيب
م ــن دون أي ن ـق ـطــة م ــن خمس
مباريات.
وكان المنتخب الفرنسي فاز
ً
ذهابا برباعية نظيفة في مارس
ال ـم ــاض ــي وكـ ــل ال ــدالئ ــل تشير
ً
إلى أنه سيجدد فوزه نظرا إلى
الفوارق الفنية بين المنتخبين.
يذكر أن المنتخب الفرنسي
ب ـلــغ ن ـهــائــي الـنـسـخــة األخ ـي ــرة
الـتــي اسـتـضــافـهــا وخـســر أمــام
البرتغال صفر -1بعد التمديد
ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــوض م ـ ـ ــن خـ ــال
الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـ ـكـ ــأس الـ ـع ــال ــم فــي
روسيا .2018
أم ــا الـبــرتـغــال حــامـلــة اللقب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري فـ ـتـ ـح ــل ضـ ـيـ ـف ــة ع ـلــى
ل ـ ـي ـ ـتـ ــوان ـ ـيـ ــا م ـ ـتـ ــذيـ ـلـ ــة ت ــرتـ ـي ــب
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة آم ـل ــة فــي
ً
تحقيق فــوزهــا الـثــانــي تــوالـيــا
خارج ملعبها على مدى أربعة
أيام بعد فوزها على صربيا في
بلغراد  2-4السبت.
وت ـعــول الـبــرتـغــال عـلــى نجم
يوفنتوس اإليطالي كريستيانو
ً
رونــالــدو ال ــذي سجل  89هدفا

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الجبل األسود  -التشيك

9:45

beINSPORTS HD5

انكلترا  -كوسوفو

9:45

beINSPORTS HD1

لوكسمبورغ  -صربيا

9:45

beINSPORTS HD7

ليتوانيا  -البرتغال

9:45

beINSPORTS HD4

ألبانيا  -ايسلندا

9:45

beINSPORTS HD6

فرنسا  -أندورا

9:45

beINSPORTS HD2

مولدوفا  -تركيا

9:45

beINSPORTS HD3

ف ــي  159مـ ـب ــاراة دول ـي ــة وعـلــى
ب ـعــض ال ــوج ــوه ال ـشــابــة أم ـثــال
بــرنــاردو سيلفا مــن مانشستر
سيتي وجــواو فيليكس جناح
أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ـ ــدريـ ـ ــد .وت ـت ـص ــدر
أوك ــرانـ ـي ــا تــرت ـيــب الـمـجـمــوعــة

بـ ــرص ـ ـيـ ــد  13نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــن 5
مباريات وتأتي البرتغال في
المركز الثاني مع  5نقاط من
 3مباريات.

اإلصابة تبعد لوكا يوفيتش

لوكا يوفيتش
أصيب مهاجم ريال مدريد اإلسباني ،لوكا يوفيتش،
خالل مباراة منتخب بــاده صربيا أمــام البرتغال مساء
السبت والتي انتهت بفوز أبطال أوروبا ( ،)4-2ليغيب بذلك
عن مواجهة لوكسبمورغ اليوم في التصفيات المؤهلة
لبطولة أمم أوروبا (يورو .)2020
وأشــار االتـحــاد الصربي لكرة القدم في بيانه إلــى أن
صــاحــب ال ـ ــ 21عــامــا «ت ـعــرض النـتـكــاســة أم ــام الـبــرتـغــال،
حيث تجددت إصابته التي كــان انضم بها إلــى معسكر
ً
المنتخب» ،مضيفا أنه «بعد أن خضع الالعب لمزيد من
الفحوصات من قبل أطباء المنتخب ونــاديــه ،تقرر عدم
قــدرتــه عـلــى االس ـت ـمــرار فــي المعسكر مــن أج ــل مواجهة
لوكسمبورغ».
وسافر المنتخب البلقاني امس إلى لوكسمبورغ ،وعينه
على حصد النقاط الثالث للحفاظ على آماله في التأهل
ألمم أوروبا ،حيث يحتل حاليا المركز الرابع بأربع نقاط.
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برشلونة ينتظر عودة ميسي وسواريز
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ت ـ ـم ـ ـثـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـنـ ـج ــم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،الذي لم
يـخــض بـعــد أي م ـب ــاراة رسـمـيــة هــذا
الـمــوســم ،والـمـهــاجــم األوروغــويــانــي
لويس سواريز ،الذي تعرض لإلصابة
في مستهل مشوار فريقه بـ"الليغا"،
هاجسا لبرشلونة و جـمــا هـيــره قبل
ال ـمــواج ـهــة ال ـمــرت ـق ـبــة ،ال ـس ـبــت ،أم ــام
فــال ـن ـس ـيــا ف ــي ال ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة مــن
"الليغا".
وكما يبدو ،فــإن ميسي وسواريز
أص ـ ـب ـ ـحـ ــا ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــن لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ــى
المستطيل األخضر ،وقد يدفع بهما
ال ـم ــدرب إرن ـس ـتــو فــال ـف ـيــردي ،للمرة
األولــى إلى جانب الفرنسي المنضم
حــدي ـثــا ل ـل ـفــريــق أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان،

أمــام "الخفافيش" ،الذين نجحوا في
الـفــوز بآخر مواجهة بين الفريقين،
في نهائي الكأس الموسم الماضي.

إصابة ميسي
 أصـيــب الـهــداف األرجنتيني فيم ــران ي ــوم  5أغـسـطــس ال ـمــاضــي من
الــدرجــة األول ــى فــي العضلة النعلية
لساقه اليمنى.
 غاب عن فترة اإلعداد لفريقه فيالواليات المتحدة.
 أعـلــن األرجـنـتـيـنــي عـبــر حسابهعلى "إنستغرام" عن أسفه ،لعدم تمكنه
من خوض فترة اإلعداد ،إلصابته في
أول مران له مع "البالوغرانا"َّ ،
ووجه
الشكر لكل َمن بعث له برسالة دعم.

 الـمـبــاراة األخ ـيــرة الـتــي خاضهاميسي كانت يوم  6يوليو في مباراة
ت ـحــديــد ال ـمــركــزيــن ال ـث ــال ــث وال ــراب ــع
ب ـب ـطــولــة ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،وف ـي ـهــا فــاز
منتخب بلده على تشيلي .2-1
 غـ ـ ـ ــاب مـ ـيـ ـس ــي عـ ـ ــن أول ثـ ــاثم ـب ــاري ــات لـفــريـقــه ف ــي "ال ـل ـي ـغــا" أم ــام
أث ـ ـل ـ ـت ـ ـيـ ــك ب ـ ـل ـ ـبـ ــاو وري ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــس
وأوساسونا.

إصابة سواريز
 أصيب الهداف األوروغوياني فيمستهل مشوار "البرسا" للدفاع عن
لقبه بملعب سان ماميس أمام بلباو،
والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف
في الدقائق األخيرة.

 لم يشارك سواريز في أي مباراةمنذ  16أغسطس ،بعد إصابته بتمزق
في العضلة النعلية للساق اليمنى،
ولم تتم تحديد فترة إصابته ،رغم أن
هذا النوع من اإلصابات يتطلب راحة
تصل إلى شهر.
 قد يعود األوروغوياني للمالعبأم ــام فــالـنـسـيــا فــي مـلـعــب كــامــب نــو.
وي ـ ـهـ ــدف ف ــالـ ـفـ ـي ــردي إل ـ ــى أن ي ـكــون
سواريز وميسي جاهزين بنسبة 100
في المئة لمباراة بروسيا دورتموند
بدوري األبطال يوم  17الجاري.

أرقام أنطوان غريزمان

 ُيـ ـع ــد غ ــري ــزم ــان أب ـ ـ ــرز ص ـف ـقــاتبرشلونة في الصيف الماضي ،بعدما

اشتراه مقابل  120مليون يورو،
قادما من أتلتيكو مدريد.
 نظرا إلصــابــة ميسي،ل ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع غ ــري ــزم ــان
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
"الـ ـ ـب ـ ــرغ ـ ــوث" إلـ ـ ــى اآلن،
وهو الثنائي المنتظر أن
يكون األفضل في "الليغا"
هذا الموسم.
 ش ـ ـ ــارك غ ــري ــزم ــان فــيال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـث ـ ــاث األول ـ ـ ــى
لبرشلونة في "الليغا" بشكل كامل
( 270دقيقة) وسجل هدفين ،في
الـ ـف ــوز  5-2ع ـل ــى ري ـ ــال بـيـتـيــس
بملعب كامب نو.
(إفي)

سواريز وميسي

سانتوس يفلت من الهزيمة في الوقت القاتل استقبال حافل لمارادونا مع خيمناسيا ال بالتا
أفـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوس مـ ــن
ف ـ ــخ الـ ـه ــزيـ ـم ــة أمـ ـ ـ ــام أت ـل ـت ـي ـكــو
ب ــاران ـي ـن ـس ــي ،وان ـ ـتـ ــزع ت ـع ــادال
ص ـع ـب ــا وم ـ ـتـ ــأخـ ــرا  1-1م ـســاء
أم ــس األول فــي الـمــرحـلــة ال ــ18
م ــن الـ ـ ـ ــدوري الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ل ـكــرة
ال ـقــدم ،الـتــي شـهــدت أيـضــا فوز
بوتافوجو على أتلتيكو مينيرو
 1-2وجــري ـم ـيــو ع ـلــى مـضـيـفــه
ك ــروزي ــرو  1-4وأالج ــان ــو على
شابيكوينسي  -2صفر.
وأن ـه ــى بــاران ـي ـن ـســي ال ـشــوط
األول لمصلحته بـهــدف نظيف
سجله برايان روميرو في الدقيقة
 ،42وتـ ـع ــادل ســان ـتــوس بـهــدف
س ـج ـلــه ك ــارل ــوس ســان ـش ـيــز من
ضربة جزاء في الدقيقة األخيرة
مــن ال ـم ـب ــاراة ،لـيــرفــع ســانـتــوس
رصيده إلى  37نقطة في المركز
ال ـث ــان ــي ،ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن خلف
فــام ـن ـغــو ال ـم ـت ـص ــدر ،ك ـمــا رفــع
بارانينسي رصيده إلى  26نقطة
في المركز التاسع بفارق نقطة
واحدة خلف أتلتيكو مينيرو.
واستغل بوتافوجو النقص
ال ـ ـ ـعـ ـ ــددي ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ض ـي ـفــه
أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ـيـ ـنـ ـي ــرو ،بـ ـع ــد ط ــرد
إي ـج ــور راب ـي ـلــو ف ــي الــدقـيـقــة 43
لنيله اإلنذار الثاني في المباراة،
وانتزع فوزا غاليا عليه بهدفين
س ـ ّـج ـل ـه ـم ــا ديـ ـيـ ـج ــو دي سـ ــوزا
أندراده وأليكس باولو سانتانا

كارلوس سانشيز نجم سانتوس
في الدقيقتين  45من ضربة جزاء
و 66مقابل هدف سجله فرانكو
دي سانتو في الدقيقة .90
ورفع بوتافوجو رصيده إلى
 26نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ـعــاشــر،
ح ـيــث كـ ــان الـ ـف ــوز ه ــو األول لــه
في آخر  4مباريات خاضها في
المسابقة.
وس ـجــل الـمـهــاجــم الـبــرازيـلــي
الدولي الشاب إيفرتون هدفين،
لـيـقــود فــريـقــه غريميو إل ــى فــوز
ثمين و كـبـيــر  1-4عـلــى مضيفه
كروزيرو في وقت سابق.
ورفع غريميو رصيده إلى 25

بارتي تستعيد صدارة التصنيف
دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نــادي الخمس األول ـيــات في
تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب ،بفضل فوزها بلقب بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة ،السبت ،فيما عادت األسترالية آشلي
بارتي إلى الصدارة ،مستفيدة من ُخروج حاملة لقب العام الماضي،
اليابانية ناومي أوساكا ،من الدور ثمن النهائي في "فالشينغ ميدوز".
وحققت أندرييسكو ( 19عاما) ،التي كانت خارج قائمة المصنفات
الـ ــ 200منذ عــام ،لقبها األول فــي الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى مــن أول
مشاركة لها في "فالشينغ ميدوز" ،بتغلبها على المخضرمة األميركية
سيرينا وليامس في النهائي  ،7-5 ،6-3لتتقدم  10مراكز في الترتيب.
وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوســاكــا الرابعة ،التي
تــراجـعــت ثــاثــة مــراكــز ،بعد خسارتها اللقب ال ــذي حققته العام
الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.
واستفادت بارتي ،حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة ،من نكسة
اليابانية ،لتعود إلى صــدارة الترتيب،
رغـ ُـم أنـهــا خــرجــت أيـضــا مــن الــدور
ثمن النهائي في نيويورك.
وتـ ـتـ ـق ــدم األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ب ـف ــارق
أقــل مــن  400نقطة عــن التشيكية
كـ ــارول ـ ـي ـ ـنـ ــا ب ـل ـي ـش ـك ــوف ــا
بارتي
الثانية ،ما يمهد لصراع
مـحـتــدم بـيــن الالعبتين
إلن ـ ـ ـهـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــوسـ ــم فــي
الصدارة.
وتقدمت األوكرانية
إيلينا سفيتولنيا،
الـ ـت ــي ب ـل ـغــت ال ـ ــدور
نـصــف الـنـهــائــي في
آخر بطوالت الغراند
س ـ ــام ه ـ ــذا ال ـمــوســم
قـبــل أن ت ـخــرج عـلــى يد
وليامس ،إلى المركز الثالث.

نقطة ،وتجمد رصيد كــروزيــرو
عند  18نقطة.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم غ ــريـ ـمـ ـي ــو ب ـه ــدف ـي ــن
نـ ـظـ ـيـ ـفـ ـي ــن سـ ـجـ ـلـ ـهـ ـم ــا ديـ ـيـ ـغ ــو
ت ــارديـ ـل ــي وألـ ـيـ ـس ــون ك ــاس ـت ــرو
ف ــي ا لــد ق ـي ـق ـت ـيــن  18و ،28ورد
ك ــروزي ــرو ب ـهــدف وح ـيــد سجله
فريد جويديس من ضربة جزاء
في الدقيقة .37
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،سجل
إي ـفــرتــون هــدفـيــن لـغــريـمـيــو في
الدقيقتين  64و 77ليقود فريقه
للفوز الكبير.
واسـ ـتـ ـغ ــل أالج ـ ــان ـ ــو ال ـن ـقــص

ال ـ ـ ـعـ ـ ــددي ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ض ـي ـفــه
شابيكوينسي ،إثر طرد الالعبين
م ــارسـ ـي ــو أراوخ ـ ـ ـ ــو ووي ـل ـن ـت ــون
بيريرا رودريغيز في الدقيقتين
ّ
 70و 77و ت ـغــلــب عـلـيــه بهدفين
سجلهما ألـيـســانــدرو باربوسا
وج ــون ــاث ــان دي ـف ـيــد جــوم ـيــز في
الدقيقتين  40و 90ليرفع رصيده
إل ــى  15نـقـطــة ،ويـتـقــدم للمركز
الثامن عشر في جدول المسابقة
بفارق نقطة أمام شابيكوينسي
الذي تراجع للمركز قبل األخير
بجدول المسابقة.
(د ب أ)

لقي األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا استقباال
حافال امس االول في مرانه األول كمدرب لفريق خيمناسيا
ال بالتا األرجنتيني على ملعب "خوان كارميلو ثيريو".
وفي أولى كلماته لجماهير فريقه الجديد ،حيث بدا
التأثر الشديد عليه من حفاوة االستقبال" :أريد أن أعدكم
بشيء :طالما أنا مدرب هذا الفريق فستبقى المجموعة
مثاال يحتذى به للجميع .ومن أجل كل هذا الحب الذي
منحتموني إياه سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز
بالمباريات ،وسنفوز بها".
وظـهــر الـ ـ "بـيـلــوســا" لـلـمــرة األول ــى رسـمـيــا فــي مــران
الفريق وسط حضور أكثر من  30ألف متفرج.
وأضـ ــاف م ــارادون ــا خ ــال كـلـمـتــه" :ث ـقــوا تـمــامــا أننا
سنستعد جيدا لمباراة األحد ،وسنخوض مباراة حياة
أو موت ،وسنحتفل جميعا باالنتصار".
وتم تقديم بطل العالم مع "األلبيسيليستي" في 1986
بالمكسيك ،وذلك بعد التعاقد معه رسميا يوم الخميس

الماضي .وظهرت بعض مالمح الصعوبة على
حركة مارادونا الذي كان قد خضع لجراحة
في ركبته اليمنى منذ شهر تقريبا ،حتى
أنه احتاج لعربة الجولف من أجل التنقل بين
جنبات الملعب.
وستكون المهمة الرسمية األولى لمدرب
دورادوس سيناوال المكسيكي سابقا
األح ــد المقبل بمواجهة راسينغ
كلوب ضمن الجولة السادسة من
الدوري األرجنتيني.
ويـ ـم ــر ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـقــب ب ـ
"الـ ــذئـ ــب" ب ـمــوقــف ال يحسد
عـلـيــه فــي الـمـســابـقــة ،حيث
يـ ـت ــذي ــل جـ ـ ـ ــدول ال ـت ــرت ـي ــب
بنقطة وحيدة جمعها من
تعادل مقابل  4هزائم.

اليونان تفوز على تشيكيا وتودع مونديال السلة
ودعـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ونـ ـجـ ـمـ ـه ــا ي ــان ـي ــس
أنتيتوكونمبو نهائيات كأس العالم لكرة
السلة المقامة في الصين حتى  15الجاري،
رغم فوزها في مباراتها بالدور الثاني على
تشيكيا .84-77
وتابع أنتيتوكونمبو ،أفضل العــب في
الـ ــدوري األمـيــركــي للمحترفين مــع فريقه
ميلووكي باكس ،الدقائق الخمس األخيرة

من المواجهة من مقاعد البدالء ،بعد ارتكابه
الخطأ الشخصي الخامس منتصف الربع
األخير.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،الـ ـمـ ـت ــوج ــة بـفـضـيــة
مــونــديــال  ،2006بحاجة للفوز بـفــارق 12
نقطة أو أكثر ،لإلبقاء على آمالها حية في
بلوغ الدور ربع النهائي.
ونجحت بالتقدم بـفــارق  12نقطة قبل

حوالي سبع دقائق من نهاية اللقاء ،لكن
التشيكيين نـجـحــوا فــي تقليص ا ل ـفــارق،
قبل أن يخرج "العمالق" اليوناني ( 24عاما)
باألخطاء الخمسة.
وت ـح ـت ــاج تـشـيـكـيــا إلـ ــى فـ ــوز ال ــوالي ــات
المتحدة على الـبــرازيــل لبلوغ ال ــدور ربع
النهائي.

نادال يحرز لقبه الـ  19في «الغراند سالم»
أحرز اإلسباني رافاييل نادال لقب
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة في
كرة المضرب ،بفوزه أمس األول ،على
الروسي دانييل مدفيديف في مباراة
نهائية امـتــدت نحو خمس ســاعــات،
رافعا رصيده في "الغراند سالم" الى
 19لقبا ،على بعد واحد فقط من الرقم
القياسي للسويسري روجيه فيدرر.
وتفوق المصنف ثانيا على منافسه
الخامس  ،6 -4 ، 7-5 ،3 -6 ،5 -7و،4 -6
ليتوج بطال لفالشينغ ميدوز للمرة
الرابعة بعد  ،2010و 2013و.2017
وأتى فوز نادال بعد مباراة تنافس
خاللها الالعبان حتى الرمق األخير،
م ـت ـحــدي ـيــن حـ ـ ــدود ال ـ ـقـ ــدرة الــذه ـن ـيــة
واللياقة البدنية بأداء مذهل تنوع بين
التبادالت الطويلة عن الخط الخلفي
وال ـت ـق ــدم ن ـحــو ال ـش ـب ـكــة ،الس ـي ـمــا في
المجموعات الـثــاث األخـيــرة ،بعدما
كان اإلسباني قد فاز بالمجموعتين
األولى والثانية.
وبعد أربع ساعات و 50دقيقة ،حقق
ن ــادال ( 33عــامــا) لقبه الـتــاســع عشر
ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـبــرى م ــن أص ــل 27
مباراة نهائية خاضها ،في حين فشل
الروسي الشاب ( 23عاما) في تحقيق
أول لقب كبير فــي أول نهائي غراند
سالم في مسيرته االحترافية.

وارت ـم ــى ن ـ ــادال أرضـ ــا بـعــد ال ـفــوز،
ول ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــان م ـ ــن ح ـبــس
دمــوعـهـمــا بـعــد م ـبــاراة مضنية أمــام
آالف المشجعين على ملعب آرثر آش
في نيويورك.
وب ــات اإلسـبــانــي ثــانــي أكـبــر العــب
ي ـ ـتـ ــوج بـ ـلـ ـق ــب الـ ـبـ ـط ــول ــة ف ـ ــي ع ـصــر
االحتراف بعد األسترالي كين روزوول
بطل  1970عن عمر  35عاما.
وهــو ثاني لقب كبير هــذا الموسم
لـ ـلـ ـم ــات ــادور اإلسـ ـب ــان ــي ب ـع ــد روالن
غــاروس الفرنسية الــذي تــوج به هذا
ال ـم ــوس ــم ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة فــي
مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة (رق ــم قـيــاســي)،
ل ـي ـت ـق ــاس ــم ونـ ـ ــوفـ ـ ــاك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش
ً
المصنف أول عالميا ،األلقاب األربعة
الكبرى في  ،2019بعدما فاز الصربي
ب ـل ـق ـبــي أس ـت ــرال ـي ــا ال ـم ـف ـتــوحــة (ع ـلــى
حساب نادال) ،وويمبلدون اإلنكليزية.
وك ــان مدفيديف أول العــب روســي
ي ـب ـل ــغ ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة غـ ــرانـ ــد س ــام
مـنــذ مـ ــارات ســافـيــن ال ــذي ت ــوج بطال
ألستراليا المفتوحة عام  ،2005واألول
ف ــي "فــاش ـي ـنــغ مـ ـي ــدوز" م ـنــذ ســافـيــن
أيضا يوم توج بلقب عام .2000
وق ــدم ال ــروس ــي أداء تـصــاعــديــا في
 ،2019أت ــاح لــه الـتـقــدم مــن الـمــركــز 16
عالميا فــي نهاية الـعــام الماضي إلى

المركز الخامس ،بعدما أحرز لقبين في
دورة سينسيناتي األميركية للماسترز
ألف نقطة ،وصوفيا البلغارية .وخاض
الروسي النهائي الرابع تواليا له في
األسابيع األخيرة ،بعد دورة واشنطن
األم ـي ــرك ـي ــة (خـ ـس ــر أمـ ـ ــام األسـ ـت ــرال ــي
ن ـيــك ك ـي ــري ــوس) ،وم ــون ـت ــري ــال (خـســر
أم ــام ن ــادال) وسينسيناتي (ف ــاز على
البلجيكي دافيد غوفان).
ون ــال الـفــائــز جــائــزة مــالـيــة قــدرهــا
 3.85م ــا ي ـي ــن دوالر ،و 1.9مـلـيــون
للوصيف.

ف ـي ـه ــا خ ـ ــال األوقـ ـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـب ــة مــن
الـمـبــاراة تجلعني فــي قمة السعادة.
حاولت السيطرة على مشاعري لكن
كان األمر مستحيال".
وتابع نــادال الفائز ببطولة روالن
غــاروس الفرنسية هــذا العام أيضا:
"أمارس كرة المضرب ألني أعشق
هذه اللعبة .ال أستطيع التفكير
ف ـق ــط ب ــال ـغ ــران ــد س ــام،
كرة المضرب هي اكثر
م ـ ــن م ـ ـجـ ــرد الـ ـف ــوز
ببطوالت كبرى".

نادال :المتابعة بأعلى مستوى
من جانبه ،أكد اإلسباني رافاييل
نـ ــادال أن االس ـت ـمــرار فــي الـمــاعــب
على أعلى المستويات هو األولوية
بالنسبة اليه وليس تخطي منافسه
السويسري روجيه فيدرر في عدد
األل ـ ـقـ ــاب ال ـك ـب ـي ــرة أو ال ـت ـط ـل ــع ال ــى
استعادة المركز األول في التصنيف
من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وقال نادال بعد تتويجه" :أنا سعيد
ً
جدا .هذه الكأس تعني الكثير بالنسبة
إل ــي .كــانــت الـســاعــات الـثــاث االخـيــرة
صعبة جدا من الناحيتين المعنوية
والبدنية".
وأضــاف أن "الطريقة التي صمدت

وكشف" :ال يمكن ان تتطلع يوميا
لـمـعــرفــة مــا اذا ك ــان الع ــب آخ ــر يملك
عددا اكبر منك من االلقاب أو اخر يملك
اقــل منك .كــل مــا حققته فــي مسيرتي
يفوق ما توقعته ومــا حلمت بــه .أود
أن أكون الالعب صاحب اكبر
عدد من االلقاب بطبيعة
الـ ـ ـح ـ ــال ،ل ـك ــن اع ـت ـقــد
أنـ ــي ل ــن اك ـ ــون اك ـثــر
او اق ـ ــل سـ ـع ــادة اذا
حـ ـص ــل هـ ـ ــذا االم ـ ــر
ام لـ ــم ي ـح ـص ــل ،مــا
يمنحني ا لـسـعــادة
هو اني بذلت افضل
ما لدي".

ً
لوكلير يهدي إلى فيراري فوزا أول في إيطاليا منذ 2010
ً
حقق شارل لوكلير فوزه الثاني تواليا في
سباقات الفورموال واحد ،أمس األول ،بحلوله
فــي الـمــركــز األول بـجــائــزة إيطاليا الكبرى،
المرحلة الــرابـعــة عـشــرة مــن بطولة العالم،
ليمنح فريقه فيراري فوزه األول في عقر داره
على حلبة مونزا منذ تسعة أعوام.
وقدم ابن إمارة موناكو أفضل هدية ممكنة
للصانع اإليطالي في عيده التسعين ،إذ عبر
سباق تصدى فيه لمحاوالت
خط النهاية بعد َ
تجاوزه من قبل سائقي فريق مرسيدس ،بطل
العالم البريطاني لويس هاميلتون الذي أنهى
السباق في المركز الثالث خلف زميله الفنلندي
فالتيري بوتاس.
وفي مقابل األداء الالفت للسائق الشاب
( 21ع ــام ــا) ف ــي مــوسـمــه األول م ــع الـفــريــق
األحـمــر ،دفــع زميله األلماني سيباستيان
فيتل ثمن أخطاء القيادة ،منهيا السباق في

المركز الـ 13بعد انطالقه من المركز الرابع.
وهو الفوز الثاني للوكلير والثاني تواليا
في بطولة  ،2019بعد جائزة بلجيكا األسبوع
الماضي ،وأصبح به أول سائق لفيراري يفوز
بجائزة إيطاليا الكبرى ،منذ بطل العالم مرتين
اإلسباني فرناندو ألونسو في عام .2010
ومـنــح لوكلير ف ـيــراري ال ـفــوز الـثــانــي في
موسم يشهد هيمنة لمرسيدس.
وقال السائق ،بعد تتويجه" :يا له من سباق.
لم يسبق لي أن شعرت بالتعب الى هذا الحد
ً ً
خالل السباقات .لقد كان صعبا جدا .بالنسبة
إل ــي إن ــه حـلــم أن أفـ ــوز هـنــا أمـ ــام الـتيفوزي
ً
ً
(مشجعي فيراري) .شكرا جميعا".
وشهد السباق تنافسا قويا بين لوكلير
وهاميلتون على حلبة مونزا ،التي استضافت
سباق الجائزة الكبرى للمرة  ،69أكثر من
أي حـلـبــة أخـ ــرى ف ــي ت ــاري ــخ بـطــولــة الـعــالــم

للفورموال واحد التي انطلقت في عام .1950
وأمتع السائقان بتنافسهما .وتمكن لوكلير
من الحفاظ على صدارته عند االنطالق على
رغــم محاولة البريطاني بطل الـعــام خمس
ً
مرات تجاوزه ،وسط ضغط أيضا من بوتاس
ثالث المنطلقين.
وحافظ الثالثة على مراكزهم حتى اللفة ،20
حين كان هاميلتون أول الداخلين الى حظيرة
ً
فريقه ،ليعود إلى الحلبة خامسا ،ويلحق به
لوكلير فــي اللفة التالية ،ليعود رابـعــا أمــام
البريطاني بفارق ضئيل.
ومنذ تلك اللحظة ،بدأ تنافس محموم بين
لوكلير وهاميلتون امتد لنحو عشرين لفة من
أصل لفات السباق ال ــ .53وسعى البريطاني
سريعا الستغالل درجة الحرارة المنخفضة
إلطارات لوكلير ،وكان على وشك تجاوزه عند
منعطف في اللفة .23

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

مارادونا

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

نادال

جانب من احتفال فريق فيراري

اإلعالنات:

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

الشكاوى والتوزيع:

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

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤٢١٥اﻟﺜﻼﺛﺎء  ١٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ١١ /اﳌﺤﺮم ١٤٤١ﻫـ

www●aljarida●com

آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

وﻓﻴﺎت

َُ
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟!

رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻨﺰي

 83ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺮوﺿــﺔ ،ق ،2ﺷ ــﺎرع ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﻜﺤﻴﻞ ،ﺻﺎﻟﺔ دﺳﻤﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﻴﺮوان ،ق ،2ش،330
م ،32ت50675777 :

د .ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣﺪى وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻧﻪ "ﻓﻲ ﻋﺎم  1896ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺎم ﻫﺎدﺋﺔ ﻳﻠﻔﻬﺎ اﻟﺴﻜﻮن ،ﻋﺪد ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻟﻔﻴﻦ وﺛﻼﺛﺔ آﻻف ،ﻓﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ،وﻗﺪ ُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﺐ ،وﻳﻌﻴﺶ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻗﻊ
ٍ
ٍ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ اﻟـﻠــﺆﻟــﺆ ...وﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻊ
أﺣﻮاض ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎت ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮ( ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻔﻮف
)ﻣﻮاﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ٍ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺘﺮاﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻊ ﻧﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻧﻴﻖ ،ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ
ُ
ﻓﺈن أﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻛﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ  700و 800ﻣﺮﻛﺐ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻛﺐ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻐــﻮص ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣــﻦ ﺣــﺎﺟــﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻠﻮد،
ُ
واﻷﺻـ ــﻮاف ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓــﻲ ﺟﻠﺐ ﺣــﺎﺟــﺎت اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺘﻤﻮر
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ،وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
• اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎه ﻟﻠﺸﺮب أو ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أو ﻣﺰروﻋﺎت ،وﻟﻬﺎ ﻣﻴﻨﺎء
ً
ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺪا وواﺳــﻊ ،وﻫﻲ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﺰوات اﻟﻌﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺮ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
أﻣﻦ وأﻣﺎن ،وﺗﻄﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ وﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﻋﺎﺷﻮا ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ٍ
وﺗـﺠــﺎرﺗـﻬــﻢ ،ورﻏـﺒــﺔ اﻟـﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗــﺰاﻳــﺪت ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻓﺎﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ
ً
َ ً
ً
ﻣﻴﻨﺎء ﻛﺒﻴﺮا وازدادت أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ
وﻋـﻤــﺎرا وﺑﺎﺗﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ــﺎزدادت ﺛــﺮوة
ً
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟــﻮﺟــﻮه ،ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﺮا ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻧﺠﺪ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺮاق وﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻧﺠﺪ.
ً
• وﻛﺎن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﺄﻧﻬﻢ أﺳﺮة
ً
واﺣﺪة ،ﻓﺄﺟﺪادﻫﻢ وردوا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون".
***
ﺳﻄﻮر ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﺘﺒﻬﺎ
• وأﻗﺘﻄﻒ ﺑﻌﺾ
ٍ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
"اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﺒﻘﺎء أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وﺣﺎﻣﻲ ﺑﻴﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻮاد ﻏﻴﺮ ذي
اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ ،آﻣﻴﻦ ،إﻧﻨﺎ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻌﺮض أﻧﻨﺎ ﺳﺎﻛﻨﻮن ٍ
زرع ،ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ أﺳﺮة آل اﻟﺼﺒﺎح وﻫﻢ رؤﺳﺎؤﻧﺎ ،رﻏﺒﺘﻨﺎ
ٍ
ﻟﻄﻒ دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﻮة إﺳﻼﻣﻨﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻴﺮ وراءﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ﻋﻠﻰ دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،وﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎﻻﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ اﻟﻮﻻة اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،راﻓﻌﻴﻦ أﻛﻒ
اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺪوام ﻣﻠﺠﺄ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ".
***
ً
• ووﺛـﻴـﻘــﺔ أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻳـﻀــﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻞ
"اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ" ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻠﻮرد ﻛﺎرﻳﺰون ﻋﺎم  1903ﻓﻴﻘﻮل" :إن ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺨﺺ داﻫﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺬي
زﻳﺎرة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻫﺒﺎء ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻗﺎم ﺑﻀﻴﺎﻓﺔ ﺧﺎرﻗﺔ وذﻛﻴﺔ ،ﻃﻮق ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻖ ﺿﻴﻔﻪ اﻟﻠﻮرد ﻛﺎرﻳﺰون".
***
• وﻫﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﻗﺪ أﻓﺮﺟﺖ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺨﺺ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ،ﻓﻔﻲ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﺳﻄﻨﺒﻮل وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻫﻨﺎك وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺼﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺸﻲء اﻟﻐﺮﻳﺐ
أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أرﺧﺖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

 60ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،6ش ،15م،35
ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ا ﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻄ ــﺎس ،ق ،2ش ،9م ،18ت،55735515 :
94198885

رﺟﺎ ﻣﺒﺎرك رﺟﺎ اﻟﻤﻌﺼﺐ

 89ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ ،ق ،2ش ،204م،29
ا ﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :ا ﻟ ــﺮا ﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ق ،3ش ،30م ،18ت،97799055 :
66041960

ﻣﻄﻠﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺴﻬﻮ

 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،دﻳﻮان اﻟﺴﻬﻮ ،ق ،4ش،1
م ،12ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮق اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻂ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،1ش ،20م ،49ت94000722 ،50525252 :

ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﺸﺎﻳﻊ

 75ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،7ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻤــﺰﻳـﻨــﻲ ،دﻳ ــﻮان اﻟـﺸــﺎﻳــﻊ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟـﻨــﺰﻫــﺔ ،ق ،3ﺷــﺎرع
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺎرس ،م ،44ت99779894 ،99771987 :

ﻛﻠﺜﻢ ﺻﻘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻬﺪ

ﺟﺪ »اﻵﻳﻔﻮن« اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ
َﻋﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﺠﺪ اﻷﻛﺒﺮ" ﻷﺟﻬﺰة آﻳﻔﻮن ،وﻛﺎن ﻓﻲ
ﻗﺒﺮ اﻣﺮأة ُدﻓﻨﺖ ﺑـ "أﺗﻼﻧﺘﺲ" اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2100ﻋﺎم.
ُ
وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا "اﻵﻳـﻔــﻮن" اﻷﺛــﺮي وﻏﻴﺮ

اﻟﻌﺎدي ،اﻟﺬي ﻗﺪر ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺤﻮ  2137ﺳﻨﺔ،
ﻓﻲ ﻗﺒﺮ ﻓﺘﺎة ﺷﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ دﻓﻦ ﻏﺎﻣﺾ أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ "أﺗﻼﻧﺘﺲ اﻟﺮوﺳﻲ".
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ،
ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر أن اﻟﻘﺒﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻔﺘﺎة ﺷﺎﺑﺔ

ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ أزﻳ ــﺎء ﻓــﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﻦ ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ" ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎف ﺑﺤﻴﺮة ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺒﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
ﻓـﺘــﺮة إﻣ ـﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺔ "ﺷـﻴــﻮﻧـﻐـﻨــﻮ" اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ،
وﻫﻲ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ
ﺳـﻬــﻮل ﺷ ــﺮق آﺳ ـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻷول
اﻟﻤﻴﻼدي.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ُﻋﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺻﺨﻮر اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ،وﻣﻄﻌﻤﺔ
ﺑــﺎﻷﺣـﺠــﺎر ﺷـﺒــﻪ اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ .وﻫ ــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺑﻞ ﻣﺠﺮد "إﺑﺰﻳﻢ" ﺣﺰام ﻣﺰﺧﺮف.
وﻗﺎل ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻓﻴﻞ ﻟﻴﻮس إن
"دﻓﻦ ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﻣﻊ )ﻫﺎﺗﻒ آﻳﻔﻮن( ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻬﻮﻧﻮ )اﻟﺸﻴﻮﻧﻐﻨﻮ( ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮر
إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ".

أرﻣﻠﺔ ﻫﻨﺪي ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﻤﺪي
 85ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ق ،2ش ،13م ،12ت،55640099 :
66175575 ،66557759 ،66221115

ﻋﺎﻳﺸﺔ ﺷﻬﺎب أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ

زوﺟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺮي اﻟﺠﺎر اﻟﻠﻪ
 70ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺗـﺸـﻴــﻊ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻌــﺪ ﺻـ ــﻼة اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،ق  ،4ش  ،40م ،5اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺼﻮر ،ق ،1ش،45
م ،17ت50209077 ،97829278 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:09

اﻟﻌﻈﻤﻰ 44

اﻟﺸﺮوق

05:29

اﻟﺼﻐﺮى 26

اﻟﻈﻬﺮ

11:45

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  08:18ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:17

 10:52ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

06:02

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  02:33ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:19

 04:27ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

