الثالثاء

 22أكتوبر 2019م
 23صفر 1441هـ
العدد  - 4251السنة الثالثة عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

داخل العدد

ً
جنيفر لوبيز وشاكيرا ألول مرة معا
على المسرح فبراير المقبل
ص ١٧

السيسي :للكويت دور مهم
في مواجهة تحديات األمة
المبارك :مصر ركيزة أساسية ألمن الوطن العربي ونحرص على العمل المشترك
● رئيسا الوزراء وقعا اتفاقيات في االستثمار المباشر وتنمية سيناء ونفق شرم الشيخ
القاهرة  -حسن حافظ

وسط احتفاء رسمي مصري بزيارة رئيس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر المبارك
للقاهرة ،أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ــا ن ـق ـلــه ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
المصرية ،بسام راض ــي ،بــالــدور المهم الــذي
تقوم بــه دولــة الكويت فــي مواجهة تحديات
ً
األم ــة الـعــربـيــة ،م ـج ــددا تــأك ـيــده ارت ـب ــاط أمــن
الخليج باألمن القومي المصري.
وعـقــب استقباله الـمـبــارك أمــس فــي قصر
االتحادية وتسلمه رسالة خطية من سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،أعرب السيسي
عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية
ً
لـصــاحــب ال ـس ـمــو ،م ـش ـيــدا بـمـتــانــة الـعــاقــات
المصرية  -الكويتية وقوتها ،ومــا تتميز به
من خصوصية.
وأكد حرص القاهرة على تطوير التعاون

الــوث ـيــق والـمـتـمـيــز بـيــن الـبـلــديــن عـلــى شتى
ُّ
الص ُعد.
َّ
بــدوره ،ثمن المبارك دور مصر المحوري
في المنطقة ،باعتبارها ركيزة أساسية ألمن
ً
الــوطــن الـعــربــي واس ـت ـقــراره ،مـشـيــدا بحرص
مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية،
ً
والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.
وك ـ ــان الـ ـمـ ـب ــارك ال ـت ـق ــى ن ـظ ـي ــره ال ـم ـصــري
مصطفى مــدبــولــي وع ـقــدا جـلـســة مباحثات
ثنائية شـهــدا خاللها توقيع عــدة اتفاقيات
تـ ـع ــاون ،ف ــي م ـج ــاالت االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر،
ومذكرة تفاهم بمليار دوالر لتمويل المرحلة
الثانية من برنامج تنمية بشبه جزيرة سيناء،
ً
فضال عن اتفاقية استكمال مشروع نفق بشرم
الـشـيــخ ،وغـيــرهــا مــن االتـفــاقـيــات الـتــي تعزز
التعاون االقتصادي بين البلدين.
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اقتصاديات

 190.5مليون دينار أرباح
«بيتك» في  9أشهر
بنمو %12.7
١١

ً
السيسي متسلما رسالة األمير من المبارك لدى استقباله أمس

بيروت  -ريان شربل

م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـمـ ـهـ ـل ــة ال ـت ــي
وضعها رئيس الوزراء اللبناني
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري لـ ـش ــرك ــائ ــه
بالحكومة ،أقر مجلس الــوزراء
أمس في جلسة عقدت بالقصر
الجمهوري في بعبدا ،برئاسة
رئيس الجمهورية ميشال عون،
ورق ـ ـ ــة الـ ـحـ ــريـ ــري اإلص ــاح ـي ــة
ومشروع موازنة .2020
الحريري ،وفي كلمة وجهها
إل ـ ــى ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن إث ـ ــر ان ـت ـه ــاء
االجتماع ،أقر بشرعية مطالب
ً
المتظاهرين بـ «الكرامة» ،مشددا
عـ ـل ــى أن اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات لـيـســت
للمقايضة مع التظاهرات.
وأعلن الحريري إقرار موازنة
بـ ـعـ ـج ــز  %0.6مـ ـ ــن دون ّ
أي
ضرائب ،وخفض رواتب الوزراء
وال ـنــواب بنسبة  ،%50وإق ــرار
ال ـم ـشــاريــع األول ـ ــى م ــن مــؤتـمــر
سيدر ،لخلق فرص عمل خالل
السنوات الخمس المقبلة.
المحتجون الذين كانوا في
ً
الشوارع والساحات ،خصوصا
في بيروت وطرابلس ،لم يتلقوا
إع ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــري ب ــإي ـج ــاب ـي ــة،
وت ــزاي ــدت األعـ ـ ــداد الـقـلـيـلــة من
ً
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ص ـب ــاح ــا بشكل
ملحوظ بعد الكلمة ،األمر الذي
ُ
ً
ً
ً
اعتبر مــؤشــرا واضـحــا وكافيا
إلى أن اإلجــراء ات لم تنجح في
امتصاص الغضب الشعبي.
وبينما ترك الحريري الباب
ً
مفتوحا أمام استقالته 02

ظريف يعرض زيارة الرياض
وإسبر يصل إليها فجأة

٢٤

محليات

مزاج

ضغوط النتخابات مبكرة  ...والحريري ال يمانع

«العموم»
يرفض التصويت
على «اتفاق
جونسون»

«المركزي» يطلق برنامجًا
تدريبيًا متخصصًا في
إدارة المخاطر

«الصحة» :طرح إدارة
أجنبية لتشغيل مستشفى
الجهراء الجديد

لبنان :الحكومة تقر إصالحات وموازنة
وتفشل في امتصاص غضب الشارع

جانب من التظاهرات في طرابلس مساء أمس األول
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07

 22.7مليون دينار أرباح
«برقان» في الربع الثالث
بنمو %10.7
١٣

●

اقتصاد

ع ــرض وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد ظــريــف الـقـيــام
ً
بزيارة للسعودية لحل الخالفات ،مؤكدا أن جهود رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان ،الذي أعلن سعيه إلى تهيئة األجواء إلطالق
حوار بين طهران والرياض ،مستمرة.
وق ــال ظــريــف فــي تصريحات نقلتها قـنــاة «الـمـسـيــرة» التابعة
للمتمردين الحوثيين أمــس« :إي ــران ترحب بــأي مـبــادرة لخفض
التوتر بالمنطقة ،ومستعدون للتعاون مع أي خطوة إلنهاء الحرب
في اليمن».
في غضون ذلــك ،وصــل وزيــر الدفاع األميركي مــارك إسبر إلى
ُ َ
الرياض أمس في زيارة مفاجئة لم تعلن من قبل.
23

أكبر« :المنطقة االقتصادية
الشمالية» طوق نجاة للمستقبل
ً
بعيدا عن النفط
١٥

١٩

مركز جابر الثقافي
يحتفي بكوكب الشرق
في «ليلة األطالل»

ةديرجلا

•
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األمير يتلقى تهنئة الحكيم وتواضروس ولي العهد يستقبل النهام و 5محافظين
تـلـقــى صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
اتـ ـص ــاال ه ــات ـف ـي ــا ،ظ ـه ــر أم ــس،
م ــن رئـ ـي ــس ت ـح ــال ــف اإلصـ ــاح
واإلعمار ورئيس تيار الحكمة
بـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق عـ ـم ــار
الحكيم ،أعــرب فيه عن تهنئته
بمناسبة عودة سموه إلى أرض
الــوطــن الـعــزيــز سالما معافى،
متمنيا لسموه موفور الصحة
ودوام العافية.
وأعرب سموه عن بالغ شكره
وت ـق ــدي ــره ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـبــادرة
الكريمة ،وما عبر عنه من طيب
المشاعر.
وتلقى صاحب السمو برقية
تـهـنـئــة م ــن ب ــاب ــا االس ـك ـنــدريــة
وب ـط ــري ــرك الـ ـك ــرازة الـمــرقـسـيــة
بـمـصــر وس ــائ ــر بـ ــاد الـمـهـجــر
تواضروس الثاني ،أعرب فيها
عـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه بـ ـع ــودة
س ـمــوه إل ــى أرض ال ــوط ــن بعد

سموه التقى سفيري الكويت في تايلند وكندا

استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت بفضل الله ومنته
بــالـتــوفـيــق وال ـن ـج ــاح ،متمنيا
لسموه مــوفــور الصحة وتمام
العافية.

وب ـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة شكر
جوابية ضمنها خالص شكره
وتقديره على ما أعرب عنه من
تهان ومشاعر طيبة وتمنيات
صادقة.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،صـ ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،وك ـي ــل
وزارة الداخلية عصام النهام،
ومحافظ حولي الفريق أول م.
الشيخ أحمد النواف ،ومحافظ
األحـمــدي الشيخ ف ــواز الخالد،
ومحافظ العاصمة الشيخ طالل
الخالد ،ومحافظ مبارك الكبير
م ـح ـمــود ب ــوش ـه ــري ،ومـحــافــظ
الجهراء ناصر الحجرف.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،سفير
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى م ـم ـل ـكــة تــايـلـنــد
م ـح ـمــد ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،وس ـف ـيــرة
الكويت لدى كندا ريم الخالد.

سـ ـل ــم سـ ـفـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت
لدى قطر حفيظ العجمي،
إل ــى نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـقـ ـط ــري ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
بـ ــن ع ـب ــدال ــرح ـم ــن رس ــال ــة
م ــن نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة
الشيخ صباح الخالد.
و ق ــال السفير العجمي
في تصريح لـ«كونا» عقب
تسليم الرسالة ،إن الرسالة
التي سلمها للشيخ محمد
ب ـ ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن خ ــال
اللقاء الذي جمعهما امس
األول تـتـصــل بــالـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
وسبل دعمها وتطويرها.

ً
ولي العهد مستقبال الوكالء والمحافظين

العاهل األردني :الكويت رائدة في الخدمات اإلنسانية

العجمي سلم رسالة
من الخالد إلى وزير
خارجية قطر

الجراح التقى محافظ الجهراء

بحث مع الساير أعباء أزمة اللجوء السوري وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
أكــد العاهل األردن ــي الملك
ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي أه ـم ـيــة دور
ال ـكــويــت «الـ ــرائـ ــد» ف ــي تـقــديــم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة عـلــى
المستويين االقليمي والدولي.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــوان ال ـم ـل ـكــي
األردنـ ـ ـ ــي ،ف ــي ب ـي ــان ل ــه ام ــس
األول ،ان ذ ل ـ ـ ــك ج ـ ـ ــاء خـ ــال
استقبال الملك عبدالله رئيس
مجلس إدارة جمعية الهالل
األحمر الكويتي الدكتور هالل
الـســايــر فــي قـصــر الحسينية
بعمان.
ون ـ ـقـ ــل الـ ـبـ ـي ــان عـ ــن ال ـم ـلــك
عبدالله تأكيده عمق العالقات
«األخـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ــراس ـ ـخـ ــة» ال ـت ــي
ت ـج ـم ــع ال ـب ـل ــدي ــن الـشـقـيـقـيــن
وال ـحــرص عـلــى تـعــزيــزهــا في
ش ـتــى ال ـم ـي ــادي ــن ،م ـعــربــا عن
تقديره لــدور الكويت بقيادة
سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
صباح األحمد في دعم األردن

نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـمــر الـكــويـتــي فــي األردن،
السيما الجهود التي يبذلها
في خدمة الالجئين.
وتـ ـ ــم الـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى أعـ ـب ــاء
أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوء الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري
وضـ ـ ـ ــرورة ت ـح ـمــل الـمـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي م ـس ــؤول ـي ــات ــه ت ـجــاه
ا لــدول المستضيفة لالجئين
ل ـم ــواص ـل ــة ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
اإلغاثية واإلنسانية لهم.
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء س ـف ـي ــر
ا لـ ـك ــو ي ــت ل ـ ــدى األردن عــز يــز
ال ــديـ ـح ــان ــي ورئ ـ ـيـ ــس ال ـه ــال
األح ـ ـمـ ــر األردنـ ـ ـ ـ ــي د .مـحـمــد
الحديد ،وعدد من مستشاري
الملك.

العاهل األردني خالل استقباله الساير
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــه فــي
مختلف الظروف.
ون ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن ال ـســايــر

الهالل األحمر يوقع اتفاقية
تعاون مع الصليب األحمر الكيني
وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي مع جمعية الصليب
األحمر الكيني اتفاقية تعاون عامة في المجاالت اإلنسانية
واإلغاثية والتعليمية للمحتاجين واألطفال والنساء في كينيا.
وقال رئيس مجلس إدارة «الهالل األحمر الكويتي» د .هالل
الساير لـ «كونا» عقب التوقيع ،إن االتفاقية تأتي في سياق
ً
مشاريع الجمعية اإلنسانية واسـتـمــرارا للرسالة التنموية
اإلنسانية الكويتية .وأضاف الساير أن االتفاقية تهدف إلى
الـتـعــاون مــع الجمعيات الـنـظـيــرة لـهــا فــي الـعـمــل اإلنـســانــي
إلغاثة المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو
من صنع اإلنسان.
وأشار إلى مشروع لترميم مرافق المياه واآلبار في مدينة
«غاريسا» في كينيا بالتعاون مع الصليب األحمر الكيني
لمساعدة المتضررين من أزمة الجفاف.
وذكــر أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم أكثر من  17ألف
شخص ويعد بمنزلة دعامة من دعائم مسيرة الخير والعطاء
المستمرة من الكويت لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع
العالم.
ولفت إلى أن المشروع تم فيه حفر بئرين بعمق  55و150
ً
مـتــرا على ا لـتــوا لــي وتجهيزهما بمضخات تعمل بالطاقة
ً
الشمسية ،مبينا أن الكويت تبرعت بالمشروع لتوفير مصادر
مستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب ألهالي المنطقة
والـمـنــاطــق الـمـجــاورة المحاصرين مــن ال ـكــوارث الطبيعية
المتكررة في المنطقة.
مــن جانبه ،أكــد األمـيــن الـعــام للصليب األحـمــر الكيني د.
ً
ً
عباس غوليت لـ «كونا» إن الكويت جسدت نموذجا متميزا
للعمل اإلنساني الخيري ولم تتوان في تلبية نــداء الواجب
اإلنـســانــي وبــدا ذلــك واضـحــا فــي الـمـســاعــدات السخية التي
قدمتها للشعوب المنكوبة.
وشــدد غوليت على أهمية الشراكة الثنائية للجمعيتين
ً
مشيدا بمستوى التعاون بينهما السيما في مجال تقديم
المساعدات اإلنسانية للمحتاجين والمتضررين في بالده.
وأكــد أن توافق الــرؤى واأله ــداف حــدت بالصليب األحمر
الكيني وجمعية الهالل األحمر الكويتي لتعزيز شراكتهما من
خالل توقيع هذه االتفاقية وتأطير التعاون لتحقيق المزيد
من التنسيق في مجال المسؤولية اإلنسانية التي تأتي في
مقدمة اهتمام الجانبين.
وثمن غوليت الدور البارز الذي تؤديه الجمعية في كينيا
من خالل مساعداتها المتواصلة التي تصب ضمن المشاريع
التنموية الكبرى والمجاالت الخيرية اإلنسانية مما يسهم
بالتالي في تطور الحياة هناك.

إعرابه عن تقديره دور األردن
«المهم» بقيادة الملك عبدالله
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ال ــاجـ ـئـ ـي ــن

وتــوف ـيــر ك ــل أش ـك ــال الــرعــايــة
والـ ـخ ــدم ــات ل ـه ــم ،ك ـم ــا ج ــرى
خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض

ً
الجراح مستقبال الحجرف
اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،أمس،
محافظ الجهراء ناصر الحجرف ،وبحث
ً
م ـع ــه عـ ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـخــاصــة
ً
بالجوانب األمنية فــي المحافظة ،مثمنا
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة لـ ــارت ـ ـقـ ــاء بـمـجـمــل

ريم الخالد :عالقاتنا بالبرازيل وطيدة وتتجاوز نصف قرن

ً
السفير البرازيلي :نتشارك مع الكويت الرؤية لجعل العالم مكانا أفضل
●

ناصر الخمري

وصـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة وزيـ ـ ــر
الخارجية لشؤون األميركتين
السفيرة ريم الخالد العالقات
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة – ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــة
بالوطيدة ،معربة عن سعادتها
بإقامة حفل السفارة البرازيلية
بمناسبة العيد الوطني أمس
األول في دار اآلثار اإلسالمية،
ما من شأنه أن يعزز التواصل
بين الشعوب ،وهو «دائما ما
نشجع عليه وندعمه».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،ف ــي
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش
م ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــره ح ـ ـ ـشـ ـ ــد م ــن
الدبلوماسيين والشخصيات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ,ان ــه
«بالرغم من المسافة الكبيرة
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــإن ج ـس ــر
التواصل قائم بينهما ،السيما
من خالل الثقافة ،خصوصا أن

المعرض المصاحب يتحدث
عــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن في
البرازيل».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ع ـ ــا ق ـ ــات
البلدين تمتد ألكثر من نصف
قرن ،وأن لدى البلدين العديد
مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ،وم ـن ـه ــا مــا
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـع ــاون ال ـث ـقــافــي،
اضافة الى الزيارات المتبادلة
ل ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
الجانبين.
وحـ ـ ـ ــول دور ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة عـلــى
الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
والجهود التي تقوم بها وزارة
الخارجية واإلشادة التي تقدم
بها السفير د .أحمد الناصر
خ ـ ــال نـ ـ ــدوة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي والـ ـت ــي
تتعلق ب ــال ــدور الــدبـلــومــاســي
للمرأة الكويتية ،أشادت الخالد
بكلمة السفير الناصر وثنائه
عـلــى ه ــذا ال ـ ــدور ،كـمــا اش ــادت
بمسؤولي الخارجية الداعمين

معرض «األمل» رسالة سالم
قال السفير البرازيلي لدى البالد نورتون
راب ـي ـس ـتــا ان ال ـم ـعــرض ال ـف ـنــي الـ ــذي أقــامـتــه
سفارة بــاده في الكويت بعنوان «األمــل في
ال ـص ـم ــود» يـتـضـمــن ل ــوح ــات ف ـن ـيــة وصـ ــورا
للفنانة الـســوريــة هــديــل خـيــاط ،إضــافــة إلى
ال ـم ـصــور ال ـبــرازي ـلــي الــدبـلــومــاســي تــومــاس
ً
نابوليو ،مبينا أن هذا المعرض يمثل رسالة
سالم وإيمان باإلنسان مفادها «معا نستطيع

بناء عالم أفضل خال من الحروب والشتات
لألجيال القادمة».
وثمن جهود رئيسة دار اآلثار اإلسالمية في
الكويت الشيخة حصة الصباح ،والتي وصفها
بالقيادة النسائية المميزة ،كما أشاد بجهود
مساعدة وزير الخارجية لشؤون األميركتين
السفيرة ريم الخالد ،والتي ستتسلم منصبها
ً
نهاية الشهر الجاري سفيرة للكويت في كندا.

الخالد والسفير البرازيلي يقطعان قالب الحلوى
لـ ــدور الـ ـم ــرأة ،وتـمـكـيـنـهــا في
العمل الدبلوماسي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ان هـ ــذا
االمـ ــر ي ــدل عـلــى دع ــم الـقـيــادة
السياسية ووزارة الخارجية
لدور المرأة وتمكينها ،متمنية
ان تأخذ الـمــرأة دورهــا بشكل
ا كـ ـ ـب ـ ــر ،وأن ي ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا دور
مشارك في التنمية الكويتية.
وأ شـ ــادت بالدبلوماسيات
فـ ـ ــي بـ ـعـ ـث ــة األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
اللواتي بذلن الكثير من الجهد
من أجل عضوية الكويت غير
الدائمة في مجلس األمن.

تحديات وتطلعات
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد ال ـس ـف ـيــر
البرازيلي لدى البالد نورتون

«الهيئة الخيرية» تفتتح مدرستين في شمال الهند
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـخ ـي ــري ــة
اإلس ــام ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،مــدرسـتــي
الرحمة للعلوم الشرعية وحديقة
الـجـنــة ل ـل ــدراس ــات الـعـصــريــة في
شـمــال الـهـنــد بـطــاقــة استيعابية
تـصــل إل ــى  2000طــالــب وطــالـبــة،
وذلـ ـ ــك ب ــرع ــاي ــة وحـ ـض ــور سفير
الكويت لدى الهند جاسم الناجم.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي حـ ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح
لفيف من قيادات الهيئة الخيرية
والـنــاشـطـيــن فــي الـعـمــل الخيري
والمتبرعين من الكويت وأعضاء
فريق الـســام الداخلي التطوعي
برئاسة الناشطة د .حنان القطان،
والـ ـمـ ـش ــرف الـ ـع ــام ع ـل ــى جـمـعـيــة
الـغــزالــي التعليمية الخيرية في
الهند م .أحمد الهولي ومستشار

رئيس الهيئة الخيرية للعالقات
الدولية هديل السبتي.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـ ـقـ ـط ــاع االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ـم ــؤس ـس ــي
بالهيئة الخيرية ،محمد الشمري،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ــس،
ع ـلــى ه ــام ــش ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ،إن
ال ـمــدرس ـت ـيــن تـسـتـهــدفــان تعليم
البنين والبنات في مراحل الروضة
واالبتدائية والمتوسطة والثانوية
بوالية «أترابراديش» في الهند.
وأشارت إلى ان مدرسة الرحمة
تقع على مساحة  700متر مربع
وتسع  600طالب وطالبة ،بينما
مــدرســة حــديـقــة الـجـنــة الـثــانــويــة
للدراسات العصرية ،فتسع 1400
طالب وطالبة.

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
في نطاق المحافظة.
من جانبه ،شكر محافظ الجهراء الجراح
عـلــى ال ـج ـهــود ال ـتــي يـبــذلـهــا رجـ ــال وزارة
الداخلية بمختلف قطاعاتها ،وحرصهم
الدائم على بسط مظلة األمن واألمان.

ميلو رابيستا قــوة العالقات
البرازيلية  -الكويتية ،مشيدا
ب ـت ـطــورهــا ال ـم ـل ـحــوظ ،مــؤكــدا
انها بنيت على الثقة والصداقة
واالحترام المتبادل.
ولـ ـف ــت ال ـس ـف ـي ــر راب ـي ـس ـت ــا،
فــي تـصــريــح لــه خ ــال الحفل،
إلــى أن «االحـتـفــال بهذا العيد
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــرصـ ــة لـ ـي ــس فـقــط
لــاح ـت ـفــال ب ــال ـص ــداق ــة ،ولـكــن
ا يـضــا للتعبير عــن التضامن
م ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة
ومسؤوليات وأه ــداف الدولة
المستضيفة» .وشــدد على ان
البرازيل والكويت تتشاركان
نـ ـف ــس الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة وال ـت ـط ـل ـع ــات
ً
ل ـج ـعــل ال ـع ــال ــم م ـك ــان ــا اف ـضــل
ل ـل ـع ـي ــش فـ ـ ـي ـ ــه ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا ان
عواقب الـحــروب على السكان

المحليين ومخاوف تهجيرهم
احد ابرز التحديات التي تشغل
العالم.
وأشـ ـ ـ ــاد ب ـج ـه ــود ال ـك ــوي ــت،
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ــاح ـ ــب
الـسـمــو األم ـيــر الـشـيــخ صباح
األح ـم ــد ،فــي تخفيف مـعــانــاة
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوارث
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
والمشردين من مناطق النزاع،
مثمنا جهود الكويت في دعم
ومساندة الشعب السوري.
ولفت الى أن بالده انضمت
إلى جهود الكويت والمجتمع
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـع ــب
ال ـ ـسـ ــوري ح ـي ــث ي ــوج ــد اك ـثــر
من  9000ســوري في البرازيل
يعيشون فيها ويبنون انفسهم
من جديد.

لبنان :الحكومة تقر إصالحات وموازنة...
بقوله إن اإلج ــراء ات هي خطوة أولــى ،تزايدت الضغوط من أجل
إج ــراء انتخابات مبكرة ،وهــو مــا دعمه حزبا الكتائب والـقــوات،
وقابله الحريري بقوله« :إذا كانت االنتخابات النيابية المبكرة هي
مطلبكم فأنا مستعد».
ومع استمرار إغالق المصارف منذ الخميس الماضي ،وتعليق
ال ــدروس فــي ال ـمــدارس الكاثوليكية ،لــوحــت رواب ــط المتظاهرين
بعصيان مدني ،في وقت أفادت تقارير بأن أنصار التيار الوطني
ً
الحر يتجهون للتظاهر دعما للعهد ولرئيس التيار جبران باسيل.
وطالب زعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،ورئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،الرئيس عون بإزاحة باسيل،
ً
في وقــت قــال الرئيس نبيه بــري إن غرفا داخلية وخارجية وراء
ً
ً
استهدافه في الشارع ،محذرا من فتنة ،ومؤكدا مواصلته العمل
من أجل وحدة لبنان.
٢٢
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محليات

ّ
المبارك سلم رسالة خطية من األمير إلى الرئيس المصري
السيسي :أمن الخليج مرتبط بأمن مصر ...وحريصون على تطوير عالقاتنا بالكويت

ً
مستقبال المبارك والوفد المرافق أمس
السيسي

محادثات رئيس
الوزراء ومدبولي
ّ
توجت بتوقيع
ّ
اتفاقيات ومذكرات
تعاون

حريصون
على زيادة
الشراكة مع
مصر السيما
في برنامج
تنمية سيناء

الخالد

رئيس الوزراء ونظيره المصري يرعيان توقيع االتفاقيات

التقى رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك في
قصر االتحادية بالقاهرة ،أمس،
الــرئـيــس الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح
ّ
السيسي ،وسلمه رسالة خطية
م ــن س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
صـبــاح األح ـمــد ،تتضمن سبل
دعـ ــم ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بين
ا لـبـلــد يــن الشقيقين والقضايا
ذات االهتمام المشترك.
ك ـم ــا ن ـق ــل الـ ـمـ ـب ــارك تـحـيــات
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو وسـ ـم ــو ول ــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
وتمنياتهما للشعب المصري
ال ـش ـق ـي ــق بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـت ـق ــدم
واالزدهار.
وأعرب المبارك عن سعادته
بلقاء السيسي ،واالستماع إلى
رؤيـتــه تجاه مختلف القضايا
اإلقليمية والــدول ـيــة والـجـهــود
الدبلوماسية المبذولة لتحقيق
السالم واالستقرار في المنطقة
العربية.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء أعـ ـض ــاء الــوفــد
الرسمي المرافق.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،بـ ـس ــام راضـ ـ ـ ــي ،ال ــى
أن الــرســالــة تـتـضـمــن سـبــل دعــم
العالقات الثنائية بين البلدين،
وذل ـ ــك ب ـن ــاء ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج زيـ ــارة
الـسـيـســي األخ ـي ــرة إل ــى الـكــويــت،
والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وق ـ ـ ـ ــال راض ـ ـ ـ ــي إن ال ـس ـي ـس ــي
ّ
رحــب بالمبارك والــوفــد المرافق
ل ـ ـ ــه ،وط ـ ـلـ ــب نـ ـق ــل تـ ـحـ ـي ــات ــه إل ــى
أمـيــر ال ـب ــاد ،مـعــربــا عــن خالص
تمنياته بموفور الصحة والعافية
لـ ـص ــاح ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو ،كـ ـم ــا أش ـ ــاد
الــرئـيــس السيسي بمتانة وقــوة

ال ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة الـكــويـتـيــة،
وم ــا تـتـمـيــز ب ــه م ــن خـصــوصـيــة،
وأكد حرص القاهرة على تطوير
الـتـعــاون الــوثـيــق والمتميز بين
البلدين على شتى ُّ
الصعد ،بما
فيها تعزيز الـعــاقــات التجارية
واالقـتـصــاديــة ،إضــافــة إلــى جذب
مزيد من االستثمارات الكويتية.
وأضاف المتحدث الرئاسي إن
اللقاء شهد تباحثا حول مختلف
جوانب العالقات الثنائية ،فضال
ع ــن ال ـت ـش ــاور إزاء الـمـسـتـجــدات
عـلــى الـســاحــة اإلقـلـيـمـيــة ،إذ أكــد
الــرئ ـيــس الـسـيـســي ارتـ ـب ــاط أمــن
الخليج باألمن القومي المصري،
مشيدا بالدور المهم الــذي تقوم

به الكويت في مواجهة التحديات
التي تواجه األمة العربية.

مباحثات مع مدبولي
وعـ ـق ــد س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء جلسة مباحثات رسمية
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـم ـص ــري مصطفى
مدبولي بمقر رئاسة الوزراء.
وحضر المباحثات عن الجانب
ال ـكــوي ـتــي رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
غــرفــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة الـكــويــت
ورئيس الوفد التجاري المرافق
ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب

رئيس الوزراء التقى عبدالعال
التقى رئـيــس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جــابــر المبارك
رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال بمقر المجلس في
القاهرة ،وأعلن ،في تصريح عقب اللقاء ،أنه بحث مع عبدالعال
سبل دعــم العالقات األخوية القائمة بين البلدين الشقيقين،
إضافة إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
ّ
وقدم المبارك جزيل الشكر إلى رئيس البرلمان المصري على
حفاوة االستقبالّ ،
وثمن العالقات األخوية المتميزة التي تجمع
البلدين الشقيقين في كل المجاالت ،والتي ّ
تعبر عنها المواقف
التاريخية بين البلدين الشقيقين .كما أ كــد حــرص البلدين
على أهمية تعزيز التعاون ليشمل كافة المجاالت التي تخدم
المصالح المشتركة ،وتحقق طموحات وتطلعات الشعبين.
من جانبه ،أعرب عبدالعال عن ترحيبه بزيارة المبارك والوفد
وأكد تقدير
المرافق له ،مشيدا بالعالقات األخوية بين البلدينّ ،
مصر حكومة وشعبا ألمير الكويت لدوره الداعم والبناء الذي
يقوم به تجاه مصر وقضايا األمة العربية ،وتطرق إلى العالقات
البرلمانية المصرية  -الكويتية ،والتنسيق المتبادل بينهما
في المحافل البرلمانية الدولية.

رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
أن ــس ال ـصــالــح ،ووزيـ ــر الـتـجــارة
والصناعة وزيــر الــدولــة لشؤون
الخدمات خالد الروضان ،ووزير
ال ـن ـف ــط وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
د .خــالــد ال ـفــاضــل ،ونــائــب وزيــر
الخارجية خالد الجارالله ،وعدد
مــن كـبــار المسؤولين فــي ديــوان
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ووزارة
الخارجية والـصـنــدوق الكويتي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة الـعــربـيــة
والهيئة العامة لالستثمار.
كـ ـم ــا حـ ـض ــره ــا عـ ــن ال ـج ــان ــب
المصري عدد من الــوزراء وكبار
المسؤولين المصريين.

علي الغانم :برنامج لإلصالح االقتصادي
عقد الوفد االقتصادي الكويتي المرافق لرئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،خالل
زيارته لمصر حاليا ،محادثات رسمية مع رئيس
مجلس الوزراء المصري د .مصطفى مدبولي ،بهدف
تعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجاالت.
وقال رئيس الوفد االقتصادي ،رئيس غرفة تجارة
وصـنــاعــة الـكــويــت ،علي الـغــانــم ،فــي تصريح عقب
االجتماع ،إن العالقات التجارية طيبة ومتميزة بين
البلدين الشقيقين ،مشيرا إلى ضرورة تحديث اتفاقية
االزدواج الضريبي بين البلدين ،لما له من دور في
جذب المستثمرين للدخول بالسوق المصرية.
وأكد أهمية الحصول على الفرص االستثمارية
المدروسة لعرضها على أصحاب األعمال الكويتيين،
مشيرا إلى أن الكويت بصدد تنفيذ برنامج طموح
ل ــإص ــاح االق ـت ـص ــادي يعتمد عـلــى الخصخصة
وتحرير السوق ،وتشجيع االستثمارات األجنبية في
المشاريع ذات التقنية الحديثة.

«الفتوى» :سنحاسب األعضاء المقصرين
قضية إحدى الشركات
• المسعد :نحقق في غياب محامينا أمام المحكمة في ً
• «اإلدارة خصم شريف في جميع الدعاوى وليست طرفا ذا مصلحة شخصية»
•

حسين العبداهلل

أع ـلــن رئ ـيــس إدارة ال ـف ـتــوى والـتـشــريــع
ال ـم ـس ـت ـشــار ص ـ ــاح ال ـم ـس ـع ــد ،أن اإلدارة
باشرت إجــراء ات التحقيق لمعرفة أسباب
عــدم حـضــور محاميها أم ــام المحكمة في
الطعن باالستئناف الـمـقــدم مــن "الـفـتــوى"
على الحكم الصادر في اإلشكال المقام من
إحدى الشركات وبعض المستأجرين منها،
ً
مؤكدا أن اإلدارة لن تتقاعس عن محاسبة
المقصرين من أعضائها.
وأك ـ ــد ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـم ـس ـعــد ،ف ــي ب ـيــان،
ً
أمس ،ردا على ما أثير في وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ــن عـ ـ ــدم ح ـ ـضـ ــور م ـحــامــي
"الفتوى" أمام المحكمة ،أن اإلدارة ستحاسب

أي عـضــو يـثـبــت تـقـصـيــره فــي أداء أعـمــال
ُ
وظيفته ،وستوقع عليه العقوبة المناسبة
ً
اتباعا للنهج الذي تتخذه بشأن محاسبة
المقصرين بالجزاء المناسب ،والذي وصل
في بعض الحاالت إلى الفصل من الوظيفة
واإلحالة إلى النائب العام.
ً
وقال إن "الفتوى" ،وفقا لحكم المادة 170
من الدستور ،هي الهيئة المختصة بإبداء
الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة،
وتقوم بصياغة القوانين واللوائح ،وتتولى
تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام
ً
القضاء ،فضال عن اختصاصاتها األخرى
التي ينص عليها المرسوم بقانون رقم 12
لسنة .1960
وأوضح أن اإلدارة في دفاعها عن حقوق

الدولة أمــام القضاء هي خصم شريف في
ً
جـمـيــع ال ــدع ــاوى ال ـتــي تـبــاشــرهــا وص ــوال
ً
إ لــى الحقيقة القضائية ،وال تعتبر طرفا
ذا مـصـلـحــة شـخـصـيــة ف ــي أي قـضـيــة ،وال
ً
تدخر جهدا في الدفاع عن كل أجهزة الدولة
للمحافظة على المال العام.
وشدد على أن أعضاء "الفتوى" يباشرون
الـ ــدفـ ــاع فـ ــي ال ـق ـض ــاي ــا ع ـل ــى أعـ ـل ــى درجـ ــة
مــن الـكـفــاء ة والـخـبــرة الفنية والـقــانــونـيــة،
للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.

انتظام صيانة محطات
«الكهرباء»ً :
القوى استعدادا لصيف ٢٠٢٠
•

سيد القصاص

أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير
المياه بوزارة الكهرباء والماء ،خليفة الفريج ،انتظام جدول
أعمال صيانة وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ومقطرات
المياه في محطات القوى ،استعدادا للصيف المقبل ،2020
والتي بدأت في سبتمبر الماضي ،وفق المواعيد التي وردت
في جدول الصيانة ،مشددا على ضرورة إنجاز جميع أعمال
صيانة المحطات المتفق عليها ،بما يضمن عمل الصيانة
الــازمــة والمحافظة على تلبية االحتياجات ،قبل حلول
موسم صيف .2020
وقال الفريج ،في تصريح" :جار حاليا العمل على صيانة
 13مقطرة مياه بمعدل  23في المئة من إجمالي  57مقطرة
مبرمجة للصيانة ،وجــار العمل على صيانة  10وحــدات

توليد كهرباء بمعدل 11في المئة من الوحدات المبرمجة
للصيانة من أصل  90وحدة".
البرنامج يشمل صيانة  90وحــدة توليد
وأوض ــح أن ّ
كهربائية ،بما يمثل  83في المئة من إجمالي الوحدات
وصيانة  57وح ــدة تقطير ،بما يـعــادل  97فــي المئة من
إجمالي وحدات التقطير ،إضافة إلى صيانة وحدات تحلية
المياه بتقنية "التناضح العكسي" بمحطتي الزور الجنوبية
والشويخ وصيانة المعدات المساعدة في المحطات.
وذك ــر أن العاملين فــي محطات الـقــوى مــن مهندسين
وفنيين يشاركون ويشرفون على جميع أعمال الصيانات
المختلفة ،وفقا لبرنامج الصيانة المعتمد بالتنسيق مع
المقاولين في هذا المجال ،استعدادا لموسم الصيف المقبل
لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية والمائية ،بما يتناسب
مع احتياجات االستهالك.

وقـ ـ ــد جـ ـ ــرت ال ـم ـب ــاح ـث ــات فــي
أجواء ودية عكست عمق العالقات
الثنائية التاريخية بين البلدين
والــروابــط األخــويــة المتينة بين
الشعبين الشقيقين.
وت ـ ــرك ـ ــزت الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات عـلــى
سبل دعم العالقات بين البلدين،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي ش ـتــى
المجاالت السياسية واالقتصادية
والثقافية والسياحية التي تحقق
ط ـمــوحــات وتـطـلـعــات الشعبين
الشقيقين.
كـ ـم ــا ت ـ ـنـ ــاولـ ــت الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات
القضايا اإلقليمية والدولية التي
ت ـهــم ال ـكــويــت وم ـصــر وال ـج ـهــود
الدبلوماسية المبذولة لتحقيق

ال ـ ـسـ ــام ودعـ ـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
المنطقة.
وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـجـ ــانـ ـبـ ــان ال ـ ـ ــرؤى
ووج ـهــات النظر تـجــاه القضايا
اإلقـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ورغ ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـب ـل ــدي ــن
ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـش ــاور الـمـسـتـمــر
والتنسيق الدائم من أجل تحقيق
السالم واالستقرار في المنطقة.
وعـ ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات اح ـت ـفــل
الجانبان بالتوقيع على عدد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي
تخدم مصالح البلدين.
وتضمنت االتفاقيات اتفاقية
فــي مـجــال االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر،
ومـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم ب ـم ـل ـيــار دوالر
ل ـت ـمــويــل ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن

صالح المسعد

كما التقى الــوفــد االقـتـصــادي وزي ــرة االستثمار
ّ
والتعاون الدولي د .سحر نصر ،كما نظم االتحاد
الـعــام لـغــرف الـتـجــارة المصرية ملتقى اقتصاديا
كويتيا – مصريا.
يذكر أن الوفد االقتصادي ضم عددا من أصحاب
ُ
األعمال الكويتيين ،وهم :عضو مجلس إدارة غرفة
التجارة والصناعة طــارق المطوع ،ورئــيس اتحـاد
الصناعات حسين الخرافي ،ورئــيس اتحـاد شركـات
االستثمار صالح السلمي ،ورئيس مجلس إدارة شركة
مجموعة بوخمسين القابضة جـ ــواد بوخمسين،
ورئيس مجلس إدارة شركة األرجان العالمية العقارية
خال ــد المشعـان ،ورئيس مجلس إدارة شركة طيران
الجزيرة م ــروان بـ ــودي ،ورئـيــس مجلس إدارة بنك
الـكــويــت الــوطـنــي ناصـر السايــر ،ونــائــب الرئيس
التنفيذي للمركز المالي الكويتي بسام العثمان،
والمدير العام للغرفة ربـاح الرباح ،ومساعد مدير
إدارة العالقات واالعالم والمعارض خال ــد المانع.

ب ــرن ــام ــج ت ـن ـم ـيــة ب ـش ـبــه ج ــزي ــرة
س ـ ـي ـ ـنـ ــاء ،واتـ ـف ــاقـ ـي ــة اس ـت ـك ـم ــال
م ـ ـش ـ ــروع نـ ـف ــق ب ـ ـشـ ــرم الـ ـشـ ـي ــخ،
ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع
االستثمار المباشر ،وغيرها من
االتـفــاقـيــات الـتــي تـعــزز الـتـعــاون
االقتصادي بين البلدين.

زيادة الشراكة
ودع ـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
والـتـعــاون الــدولــي بمصر ،سحر
نصر ،عقب التوقيع ،المستثمرين
الـكــويـتـيـيــن إل ــى ض ــخ مــزيــد من
االسـتـثـمــارات فــي مـصــر ،بعد أن
وصـلــت االس ـت ـث ـمــارات الكويتية
إلى نحو  5.1مليارات دوالر ،في
ح ـيــن أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد ،حرص الصندوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
العربية على زي ــادة الـشــراكــة مع
مصر ،ال سيما في برنامج تنمية
سيناء ،في ظل النجاح الذي حققه
بمرحلته األولى.
وقال المتحدث باسم الحكومة
الـمـصــريــة ،ن ــادر سـعــد ،إن زيــارة
المبارك والوفد المرافق له ،تأتي
تــأكـيــدا لـمــا تتمتع بــه الـعــاقــات
المصرية  -الكويتية مــن روابــط
وثـيـقــة وتــاريـخـيــة بـيــن الـبـلــديــن
وال ـش ـع ـب ـيــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وأشـ ــار
إلــى أن العالقات الثنائية تشهد
تـ ـن ــامـ ـي ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا خ ـ ـ ــال ه ــذه
الـمــرحـلــة ،مــا يـجــب الـبـنــاء عليه
ل ــدف ــع أط ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك
لمجال أرحب.

«جائزة المعلوماتية» تعلن ًأسماء
الفائزين بدورتها الـ  ١٩غدا
تعقد جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية صباح غد
ً
ً
األربـعــاء مؤتمرا صحافيا إلعــان أسماء الفائزين بالجائزة في
دورتها التاسعة عشرة.
ويتحدث في هذا المؤتمر الصحافي الذي تستضيفه الجائزة
بمقرها رئيس اللجنة المنظمة العليا بسام ا لـشـمــري ،ومنسق
لجنة التأهيل ثاليا الفوزان أستاذ علوم الحاسوب في كلية العلوم
وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت ،بحضور أعضاء اللجنة
المنظمة العليا للجائزة ،وأعضاء لجنة التأهيل.
وفي تصريح له بالمناسبة اعلن الشمري أن افراد لجنة التحكيم
ينتمون الى سبع دول عربية ،وهم بشار الحوامدة (األردن) ،وحمد
المنصوري (اإلمـ ــارات) ،وسالم األذيـنــة (الـكــويــت) ،وسعيد زيــدان
(فلسطين) ،وعاطف نجيب (مصر) ،وعبداللطيف السريع (الكويت)،
وعلي العسيري (السعودية) ،ومحمد القائد (البحرين).
ومن جهته ،قال الفوزان إنه سيكشف خالل المؤتمر عن آلية عمل فريق
جائزة المعلوماتية التي تم تطبيقها في هذه الدورة لتحديد المشاريع
التقنية التي استحقت المراكز األولــى ،والمعايير التي اعتمد عليها،
ومن ثم تتم إزاحة النقاب عن أسماء المشاريع التقنية الفائزة بجائزة
ُ
ست ّ
كرم في الحفل الختامي
المعلوماتية على مستوى الوطن العربي التي
الذي تقيمه الجائزة برعاية صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح
األحمد مع ذكر أسباب فوزها ومميزاتها وما تقدمه من فوائد وخدمات.

بسام الشمري

رفض طرح مشروع مركز الفنيطيس بمناقصة محدودة
«الجهاز المركزي» طالب بطرحها «عامة» لفتح الباب أمام الشركات للمنافسة
•

سيد القصاص

رفض الجهاز المركزي للمناقصات
العامة في اجتماعه بتاريخ  6الجاري،
ط ـل ــب وزارة األش ـ ـغـ ــال ط ـ ــرح أع ـم ــال
مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مركز
ضاحية الفنيطيس من خالل "مناقصة
محدودة" ،حيث وجهت الوزارة كتابا
للجهاز فــي  10يوليو الماضي بهذا
الشأن.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــة ف ــي
"األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال" أن ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس إدارة
ال ـج ـهــاز ج ــاء ب ـعــدم ط ــرح الـمـنــاقـصــة

بنظام المناقصة المحدودة ،وطرحها
"بمناقصة عامة" ،إلتاحة الفرصة أمام
الـمــزيــد مــن الـشــركــات للمنافسة على
الفوز بتنفيذ األعمال ،مما يحقق هدف
الترسية على أفضل العطاء ات ماليا
وفنيا ،بدال من حصر التنافس في عدد
محدود من الشركات.
ّ
وبينت المصادر أن مشروع مركز
ضــاح ـيــة الـفـنـيـطـيــس م ــن الـمـشــاريــع
اإلن ـشــائ ـيــة الـمـهـمــة ال ـتــي م ــن الـمـقــرر
أن تنفذها "األ ش ـغ ــال" كجهة مشرفة
لمصلحة وزارة الشؤون االجتماعية
كجهة مستفيدة مــن الـمـشــروع الــذي

سيخدم أ هــا لــي المنطقة كغيرها من
المناطق الجديدة االخرى التي تحتاج
الى مبان خدمية.
وأش ـ ـ ـ ــارت أن الـ ـم ــرك ــز مـ ـ ــدرج عـلــى
ميزانية وزارة األشغال منذ ميزانية
 2004/ 2003أي منذ حوالي  15عاما
ب ـم ـســاحــة ك ـل ـيــة  98الـ ــف م ـتــر مــربــع،
وب ـم ـس ــاح ــة ب ـن ــاء ت ـق ــدر ب ـح ــوال ــي 44
الف متر.

إصالحات الطرق
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ــواص ــل الـهـيـئــة

الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل ال ـبــري أعـمــال
إصالحات الطرق السريعة والداخلية
فــي ال ـب ــاد ،حـيــث أعـلـنــت أم ــس األول
ق ـي ــام ـه ــا ب ــأعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة ل ـطــريــق
"صـ ـبـ ـح ــان" م ـق ــاب ــل م ــدخ ــل ص ـب ـحــان
بــاتـجــاه ال ـج ـنــوب ،واسـتـكـمــال أعـمــال
الصيانة لطريق "الــدائــري الـســادس"
م ـقــابــل إشـبـيـلـيــة ب ــات ـج ــاه الـمـسـيـلــة،
إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة على
طريق الدائري السابع مقابل "عبدالله
المبارك" باتجاه الجهراء.

برلمانيات 4
األولويات النيابية لدور االنعقاد المقبل ...العفو وتعديل
قانون االنتخاب ورفض الرسوم والضرائب
ةديرجلا

•
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انتقادات ألداء المجلس لتقاعسه وتقصيره عن اإلنجاز واالنتصار للقضايا الشعبية
فهد التركي

حدد عدد من النواب خريطة
أولويات مجلس األمة في
دور االنعقاد الرابع واألخير،
متطلعين إلى تعاون
السلطتين إلقرار القضايا
المهمة على الصعد السياسية
واالقتصادية والشعبية.

مطالبات بالتعاون
بين السلطتين
وإنجاز أكبر قدر
من التشريعات

تنوعت األولويات النيابية في
دور االنعقاد الرابع لمجلس األمة
مــا بـيــن الـمـطــالـبــة بــاإلصــاحــات
السياسية واالقتصادية وتعديل
قانون االنتخابات ،وإنجاز العفو
الشامل خصوصا عن المتهمين
ف ــي ق ـض ـيــة «دخ ـ ـ ــول ال ـم ـج ـلــس»،
مــع الـتـحــذيــر مــن مـســاس بجيب
المواطن من خالل فرض الرسوم
أو الضرائب.
ودعـ ـ ــا عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب فــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ال ــى
ضـ ـ ــرورة تـحـقـيــق ال ـت ـع ــاون بين
ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ،وإنـ ـج ــاز أك ـب ــر قــدر
م ــن ال ـت ـشــري ـعــات ،واص ـف ـيــن أداء
المجلس خالل ثالثة أدوار انعقاد
منصرمة بأنه «محبط للشارع».
وطالب النائب صالح عاشور
بـضــرورة أن ينظر المجلس إلى
مـطــالـبــات وق ـضــايــا الـمــواطـنـيــن
خ ــال دور االنـعـقــاد األخ ـيــر ،من
أجــل إق ــرار الـقــوانـيــن الـتــي يمكن
أن ترفع بعض األعباء عن كاهل
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وت ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم فــي
معيشتهم.
وقـ ــال ع ــاش ــور إن «الـمـجـلــس،
فـ ــي عـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،لـ ــم يـنـجــز
ً
الـكـثـيــر ونـ ــراه مـحـبـطــا لـلـشــارع،
لتقاعسه عن االنجاز واالنتصار
للقضايا الشعبية» ،مشيرا إلى
أن اهـ ــم األول ـ ــوي ـ ــات ال ـت ــي يـجــب
ان يــركــز عـلـيـهــا الـمـجـلــس خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ت ـت ـع ـلــق ب ــذوي
الـ ــدخـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــدود ،حـ ـي ــث الب ــد
ان ت ــرك ــز ال ـت ـشــري ـعــات ال ـجــديــدة
على مصلحة الـمــواطــن والــدولــة
تنمويا».
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن أ ه ـ ـ ـ ــم هـ ــذه
التشريعات «قانونان موجودان
لدى اللجنة الصحية البرلمانية،
وه ـمــا تـخـفـيــض س ــن مستحقي
المساعدات االجتماعية والعامة،
ليبدأ من  40عاما بدال من الحالي
ال ــذي يـصــل إل ــى  55عــامــا ،فـهــذا
القانون جيد ومستحق ،ألن كثيرا
مــن رب ــات ال ـب ـيــوت أع ـمــارهــن 40
عاما فما فــوق وهــن بحاجة الى
ه ــذه الـنــوعـيــة مــن الـمـســاعــدات»،
م ـض ـي ـفــا «أمـ ـ ــا الـ ـق ــان ــون ال ـثــانــي
فـ ـه ــو قـ ـ ــانـ ـ ــون ع ــافـ ـي ــة الـ ـخ ــاص
بالمتقاعدين وضرورة أن يشمل
ربات البيوت واألمهات ،ألن هذه
الفئة تــرى أن المجلس لــم يفعل
لها شيئا».

وذكر أنه قدم اقتراحا بقانون
يتعلق بقضية القروض يتضمن
أن َ«مــن تقدم بقرض يخصم من
ع ـ ــاوة غـ ــاء ال ـم ـع ـي ـشــة ع ـل ــى ان
يتكفل فـقــط ب ـســداد أص ــل الــديــن
الذي لم يتحصل على القرض ال
يخصم مـنــه» ،الفـتــا الــى أن «هــذا
سيساهم في حل مشكلة القروض
بشكل كبير».
ولفت الــى أن «اللجنة المالية
أخ ـ ـطـ ــأت فـ ــي الـ ـت ــوس ــع بـت ـعــديــل
قــانــون الـتــأمـيـنــات فـيـمــا يتعلق
بــاالسـتـبــدال ،خصوصا تفرعها
باالتجاه إلنشاء شركة تمويلية
واألم ـ ـثـ ــال وغ ـي ــره ــا م ــن الـنـســب
الـ ـج ــدي ــدة» ،م ــوض ـح ــا انـ ــه «ك ــان
االولى االكتفاء بـ  11أو  12راتبا
وأال تـتـجــاوز نـسـبــة الـخـصــم 10
فــي المئة ،امــا االسـتـبــدال فهناك
تقرير سابق حين سحبته اللجنة
المالية هو ال تزيد نسبة الخصم
عن  3في المئة».
وتابع ،أما ّالدخول في تفرعات
جديدة فهذا عقد المشكلة ،وشدد
على ضــرورة أن تتفرغ الحكومة
إلى اإلنجاز والرقابة على الجهات
ال ــرس ـم ـي ــة وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ق ـضــاء
حـ ــوائـ ــج ال ـم ــواط ـن ـي ــن وت ـط ــوي ــر
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات مـ ــن ت ـع ـل ـي ــم وص ـح ــة
وإسكان وغيرها.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور أن
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات ال ـح ــال ـي ــة هــي
نتيجة ما وصل إليه الشارع من
إحباط وعــدم االرتـيــاح من أداء
ً
المجلس المحبط ،مشيرا إلى أن
النائب ّ
يعبر عن نبض الشارع،
إذ يــرى النائب المستجوب أن
ت ـق ــدي ـم ــه ل ــاس ـت ـج ــواب إحـ ــدى
أدوات ال ـح ـلــول ال ـتــي يـمـكــن أن
يـقــدمـهــا ل ـل ـشــارع والـنــاخـبـيــن،
ً
مؤكدا أنه ليس ضد االستجواب
في وقت تملك الحكومة أغلبية
نيابية.

إصالحات
بــدوره ،كشف النائب أسامة
ال ـش ــاه ـي ــن أن أول ــوي ــات ــه ل ــدور
االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد ال ـم ـق ـب ــل ت ـ ـكـ ــون فــي
مـ ـس ــاري ــن األول اإلصـ ــاحـ ــات
السياسية والـثــانــي فــي مجال
المطالبات الشعبية.
وقال الشاهين ،إن ما يتعلق
باإلصالحات السياسية يتجلى

المجلس في
عين المواطن
لم ينجز الكثير
ً
ونراه محبطا
للشارع

ضرورة العفو
وإعادة النظر
في «االنتخاب»
وكسر األغلبية
الحكومية

فيما نراه من خالفات حكومية
ح ـكــوم ـيــة وف ــوض ــى سـيــاسـيــة
وضعف في عمل البرلمان ،كل
هذا يتطلب إصالحات سياسية
جــادة تتوج بتقديمه ،وإنجاز
قــانــون االن ـت ـخــاب ،والـعـفــو عن
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ف ــي ق ـض ـيــة دخ ــول
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،وه ـ ـ ــم م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
الوطنيين الذين نفتخر بهم.
وأضاف الشاهين أن كل هذه
اإلج ـ ــراء ات تـصــب فــي مصلحة
االستقرار واإلصالح السياسي
وال ـن ـهــوض بــال ـبــاد وانـتـشــالــه
م ــن ال ــوض ــع ال ـس ـي ــئ الـمـتـمـثــل
بـ ـ ــاألداء ال ـح ـكــومــي ال ـس ـيــئ من
جهة وتعزيز الوحدة الوطنية
من جهة أخرى.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـش ــاهـ ـي ــن إل ـ ـ ــى أن
المسار الثاني يتعلق باإلصالح
وال ـم ـطــال ـبــات الـشـعـبـيــة ،وه ــذا
يـتـمـثــل ف ــي ض ـ ــرورة أن يشهد
دور االن ـع ـق ــاد ال ـجــديــد إن ـجــاز
قوانين المسنين والمساعدات
االجتماعية العامة والمعاقين،
إذ إن هـ ـ ــذه ا لـ ـق ــوا نـ ـي ــن م ـلـ ّـحــة
وتـ ــأخـ ــرت ع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـم ــال
ً
المجلس كثيرا السيما تعديل
قــانــون االك ـت ـتــابــات الـعــامــة من
أج ــل رف ــع ال ـح ــرج ال ـشــرعــي عن

عاشور

نشعر
بالتقصير تجاه
إهمال عدد كبير
من القضايا
والقوانين

إصالح مسار
المجلس...
وجيب
المواطن خط
أحمر

الشاهين

الفضل

المرداس

قـ ـط ــاع ك ـب ـيــر م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن،
وإش ــراكـ ـه ــم ف ــي هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ً
تحديدا لمبدا تكافؤ الفرص.
وأك ـ ــد ضـ ـ ــرورة ال ـتــأك ـيــد على
مـطـلــب شـعـبــي آخـ ــر ،ه ــو قــانــون
التأمينات االجتماعية والقرض
ال ـح ـســن واسـ ـتـ ـب ــدال الـ ــراتـ ــب ،إذ
إن هــذه القضايا طــال انتظارها
ووج ــوده ــا أم ــر م ـلـ ّـح خ ــال دور
االنعقاد الجديد.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
ينجح الـنــواب في كسر األغلبية
الحكومية المسيطرة على جدول
األعمال في المجلس ،التي باتت
تعرقل آمال النواب والمواطنين.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب مـ ــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي دور االنـ ـعـ ـق ــاد
ال ـج ــدي ــد ،أفـ ــاد ال ـشــاه ـيــن «بــأنـنــا
ً
نـنـتـظــر م ــن ال ـح ـكــومــة تـضــامـنــا
ً
ً
ح ـك ــوم ـي ــا ح ـك ــوم ـي ــا أفـ ـض ــل مــع
وجـ ــود خ ـطــة تـنـفـيــذيــة وعـمـلـيــة
تـ ـنـ ـم ــوي ــة إصـ ــاح ـ ـيـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة
ولـيــس االكـتـفــاء بتحديد أغلبية
نيابية بالمعامالت والتعيينات
ً
البراشوتية عــوضــا عــن تحقيق
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ع ـلــى أرض ال ــواق ــع،
ً
ً
فالمواطن ال يرى تقدما حكوميا
يطرأ على الواقع إنما على العكس
المالحظ تعيينات غير مستحقة
وترضيات سياسية على حساب
ال ـمــال ال ـعــام والمصلحة العامة
لـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب أن ي ـت ـج ــه اإلط ـ ـ ــار
الحكومي إلصالح هذه األمور».

ي ـم ــس ولـ ــن ن ـس ـمــح كـ ـن ــواب ب ــأن
تتجه الحكومة إ لــى المواطنين
لتعويض هدرها ،بل يجب عليها
ترشيد مصروفاتها وا لـحــد من
الهدر في األروقة الحكومية.
وش ــدد عـلــى ض ــرورة التركيز
على القضية اإلسكانية والعمل
عـلــى ال ـت ـعــاون مــع الـحـكــومــة من
أجل حل القضية اإلسكانية ودعم
ال ـم ـت ـقــاعــديــن وت ـطــويــر الـتـعـلـيــم
والخدمات الصحية والعمل على
إحـ ــداث الـتـنـمـيــة بـمـشــاريــع ذات
نوعية تخدم الدولة والمواطن.
وقال إن الدور األكبر يقع على
عــاتــق ال ـح ـكــومــة ،ال ـتــي يـجــب أن
تنفذ القوانين الـتــي صــدرت عن
المجلس والعمل إلنجاز أكبر قدر
ممكن من اإلصالجات السياسية
ف ــي مـقــدمـتـهــا قـضـيــة الـع ـفــو عن
«دخول المجلس» و»تعديل قانون
االنتخاب».

بالتعاون الـجــاد مــن أجــل إنجاز
هذه التشريعات وغيرها.
ونوهت إلى أن الحكومة عليها
دور أكبر بالتجاوب مع مقترحات
النواب حول القضايا الحساسة
وترجمتها إلى قوانين ،بعيدا عن
التعطيل والتأجيل ،كما حصل في
كثير من القضايا.

قضايا مواطنين
مــن جانبه ،أكــد النائب نايف
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرداس ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اإلصـ ـ ـ ــاح
السياسي واالقتصادي وإصالح
م ـس ــار مـجـلــس األمـ ــة خ ــال دور
ً
االنـعـقــاد األخـيــر مـشـيــرا إلــى أنه
مطلوب من النواب التركيز على
الـقـضــايــا الـتــي تعكس االهـتـمــام
ً
بــالـمــواطـنـيــن ،وخـصــوصــا فيما
يتعلق برفع مستواهم المعيشي
واالهتمام بذوي الدخل المحدود.
وح ـ ـ ــذر ال ـ ـ ـمـ ـ ــرداس ال ـح ـك ــوم ــة
مــن االت ـجــاه إل ــى ف ــرض الــرســوم،
ً
مشيرا إلــى أن جيب الـمــواطــن ال

تسويف حكومي
من ناحيتها ،انتقدت النائبة
صـفــاء الـهــاشــم األداء الحكومي
بقولها :لن نقبل باألداء الحكومي
الضعيف كـمــا ك ــان فــي الـســابــق،
إنما مطلوب من الحكومة ممثلة
بوزرائها العمل من خالل منظومة
متكاملة تحدث نقلة نوعية في
ً
البلد وتنهض فــي التنمية قــوال
ً
وف ـ ـعـ ــا ،مـ ـح ــذرة م ــن ال ـت ـســويــف
الحكومي في التعاطي مع قضايا
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـم ـه ـمــة واالرتـ ـق ــاء
بمستواهم المعيشي.
وأك ـ ــدت أه ـم ـيــة ال ـتــرك ـيــز على
ال ـق ـض ــاي ــا والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ـتــي
ت ـك ــون الـ ـب ــاد وال ـم ــواط ـن ــون في
ح ــاج ــة م ــاس ــة إلـ ـيـ ـه ــا ،وأه ـم ـه ــا
إصـ ـ ــاح ال ـت ــرك ـي ـب ــة ال ـس ـك ــان ـي ــة،
وتعديل قانون التأمينات بالشكل
ال ـص ـح ـيــح ،ال ـ ــذي ي ـض ـمــن حـيــاة
كريمة للمتقاعدين فيما يتعلق
بــاالسـتـبــدال والـعـمــل على زيــادة
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـع ـي ـشــي ،وقـضـيــة
تــوظ ـيــف ال ـمــواط ـن ـيــن ،وتـطـبـيــق
اإلحالل ،مشيرة إلى أن السلطتين
التشريعية والتنفيذية مطالبتان

فرض الضرائب
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،رف ـ ـ ــض ال ـن ــائ ــب
أح ـم ــد ال ـف ـضــل ف ــرض ال ـضــرائــب
على المواطنين مــن دون إجــراء
إصالحات اقتصادية ،مشددا على
ضرورة معالجة الهدر الحكومي،
والعمل على أن تذهب الدعوم إلى
مستحقيها.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل إن «م ـج ـل ــس
األمــة رغــم إنـجــازه ّ
كما كبيرا من
ال ـق ــوان ـي ــن ،خـ ــال دور االن ـع ـقــاد
ال ـم ــاض ــي ،فــإن ـنــا كـ ـن ــواب نشعر
بــال ـت ـق ـص ـيــر تـ ـج ــاه إهـ ـم ــال ع ــدد
كبير من القضايا والقوانين التي
ي ـكــون ال ـمــواطــن بـحــاجــة إلـيـهــا»،
مشددا على أهمية التعاون بين
الـسـلـطـتـيــن خ ــال دور االنـعـقــاد
الرابع ،للمساهمة في إقرار حزمة
مــن القوانين والتشريعات التي
ظل المواطن ينتظرها طويال.
وأضـ ـ ــاف «ق ــدم ـن ــا ال ـك ـث ـيــر من
ال ـق ــوان ـي ــن ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـيــد،
خصوصا المتعلقة بالخدمات
والجوانب التنموية واالقتصادية،
كما ان هناك عــددا مــن القوانين
الـمـهـمــة ال ـتــي تــم االن ـت ـهــاء منها
بــالـلـجــان الـبــرلـمــانـيــة مــع نهاية
دور االن ـع ـقــاد ال ـمــاضــي ،لـكــن لم
يتسن لها الوقت للتصويت ،وهي
متوافق عليها نيابيا وحكوميا،
وتتراوح ما بين  4إلى  5قوانين،
فضال عن القوانين األخرى التي
أنجزتها اللجان في الصيف مثل
مخاصمة القضاء والعمل الخيري
وغيرهما من القوانين المهمة».
وأشــار الفضل بقوله «سئمنا
التأزيم وتعطيل مصالح الناس
واالسـ ـتـ ـج ــواب ــات غ ـي ــر ال ـم ـف ـيــدة
وغ ـ ـيـ ــر ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ،والب ـ ـ ـ ــد أن

أداء الحكومة
ضعيف...
وضرورة
إصالح التركيبة
السكانية

الهاشم

يتطلع نــواب األمــة إلــى مزيد من
العمل الجاد ،إلنجاز أكبر ّ
كم من
الـقــوانـيــن الـتــي تـعــالــج مشكالت
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،خـ ـص ــوص ــا فـيـمــا
ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـع ـي ـشــة ،ف ـض ــا عــن
االهتمام بالجانب اآلخر بقضايا
الدولة التنموية».
وش ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة تــركـيــز
الحكومة على إعــداد مشروعات
القوانين الالزمة ،لبحثها باللجان
البرلمانية المعنية ،ومناقشتها
في قاعة عبدالله السالم ،كالقضية
األمنية داخليا وخارجيا ،والعمل
على الخروج بقوانين تدعم هذا
الجانب ،وتساعد في حماية البلد
من األخطار الداخلية والخارجية.
وأكـ ـ ــد أن ق ـض ـي ــة األمـ ـ ــن مــن
القضايا الملحة التي يجب على
النواب التطرق اليها ومحاكاتها
ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
بـمـشــاريـعـهــا م ــن أج ــل دع ــم هــذا
الجانب ،في ظل المحيط الملتهب
وغـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـق ــر ال ـ ـ ــذي تـعـيــش
الكويت فيه.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة قـضـيــة
الــدعــوم الـتــي تـقــدم للمواطنين،
ً
مشيرا إلــى أن الحكومة مقصرة
في هذا الجانب ،والبد من توفير
ا لــد عــم المطلوب للمواطنين في
كثير من أمور حياته ،خصوصا
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاالحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ً
ال ـضــروريــة الـخــاصــة ب ــه ،مـحــذرا
مــن و قــف بعضها أو تقليصها،
وم ـط ــال ـب ــا ب ـم ـن ـح ـهــا وزي ــادتـ ـه ــا
لـلـمـسـتـحـقـيــن م ــن ذوي ال ــدخ ــل
الـمـحــدود ،وفــي نفس الــوقــت مع
استغاللها بطرق غير مشروعة،
كما طالب بأهمية إقــرار قوانين
تهدف إلى تطوير التعليمّ ،
في الوقت الذي قال فيها نحذر
ال ـح ـك ــوم ــة م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ــدر
الـحــاصــل فــي أروقـتـهــا ماليا من
خــال جيب الـمــواطــن ذي الدخل
الـ ـمـ ـح ــدود ،أو ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم
الحكومي المقدم له.
ولفت إلى أن األولى بالحكومة
وقــف الـهــدر الكبير الحاصل في
أجهزتها الرسمية ،والعمل على
اتباع سياسة ترشيد تساهم في
الحد من هذا الهدر.

الدالل :ما إجراءات «الخارجية» الحويلة بحث مع بوشهري مشاكل الوفرة
مع القنصلية المصرية؟

وجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب م ـح ـم ــد
الـ ـ ـ ـ ــدالل سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ــى ن ــائ ــب
رئيس مجلس الوزراء وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـ ـخ ــال ــد ،قـ ــال ف ــي م ـقــدم ـتــه:
«ل ـ ـكـ ــل م ـ ــواط ـ ــن ومـ ـقـ ـي ــم فــي
الـكــويــت كــرامـتــه الـتــي يجب
أال ينتقص مـنـهــا ،ولمهنة
المحاماة احترامها الخاص
وتقديرها ،في إطــار دورها
ال ــداع ــم لـلـحـقــوق ولتحقيق
العدالة».
واضاف الدالل ،في سؤاله،
«فوجئنا بــاالعـتــداء الــواقــع
دا خـ ــل قنصلية مـصــر على
أح ــد الـمــواطـنـيــن العاملين
فــي مهنة المحاماة وكذلك
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة،
ويعد ذلــك االعـتــداء مخالفا
ل ــات ـف ــاق ـي ــات ال ــدولـ ـي ــة ذات
الطابع الدبلوماسي ،كما أنه
يخالف المبادئ الحقوقية
والقانونية المرتبطة بمهنة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــاة ،وهـ ـ ــو ت ـص ــرف
مرفوض وغير مقبول ،ويعد
تـجــاوزا للقانون ولشرعية
الكويت».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :م ـ ـ ــا إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة للتعامل
مع االعتداء الواقع على أحد
الـمـحــامـيــن م ــن الـمــواطـنـيــن
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في قنصلية مصر مؤخرا؟».
وأردف« :تتكرر المشاكل
المتعلقة بقنصلية مصر،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدد الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـصــري ـيــن
المقيمين بالكويت ،وسوء
إدارة الخدمات التي تقدمها
القنصلية ل ـهــم ،و ق ــد خلق
ذلك مشاكل مع المواطنين
الكويتيين وكــذلــك الــدولــة،
فـ ـ ـم ـ ــا إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات
وزارة الـخــارجـيــة للتعامل
م ــع الـبـعـثــة الــدبـلــومــاسـيــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،لـ ـضـ ـم ــان ع ــدم
و ق ــوع مشاكل للمواطنين
أو االضرار بمصالحهم؟».

«األشغال» بدأت بفرش األسفلت للطرق المتضررة
قال النائب د .محمد الحويلة
«التقينا وزيرة األشغال العامة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان د .جـ ـن ــان
بوشهري ،بحضور أعضاء لجنة
أهــالــي ال ــوف ــرة ذي ــاب الخميس
وم ـح ـم ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــوان ،ل ـم ـنــاق ـشــة
وضــع منطقة الــوفــرة السكنية،
وما يواجهه أهاليها من مشاكل
وم ـعــوقــات ،وبـحــث سـبــل حلها
بسرعة ،وكذلك بحث مطالبهم
ً
سعيا لتلبيتها».
ّ
وبــيــن الـحــويـلــة فــي تصريح
أمــس ،أن األشـغــال بــدأت بفرش
األسفلت للطريق المتضرر من
األمطار بين  A&Bبمدينة صباح
األحمد ،ونحن بدورنا سنتابع
كل هذه األعمال والمطالب ،حتى
تـ ـك ــون م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـم ــد
والوفرة وكل المناطقة الجنوبية
كما يتمنى ويأمل ساكنوها».
وقال النائب« :وعند حديثنا
عن سفلتة الوفرة القائم ،أفادت
بأنه جار دراسة التكاليف والبدء
بالتنفيذ ،أما بشأن هيئة الطرق،
أكـ ـ ــدت أن االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن طــريــق
الوفرة سيكون في شهر يوليو
 ،2020وسيتم افتتاح جسر icc6
م ــدخ ــل مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـمــد
فــي ديسمبر المقبل» ،مضيفا:
«تـ ـط ــرقـ ـن ــا ل ـل ـم ـح ــور ال ـخ ــدم ــي
بالمنطقة ،وأفادت الوزيرة بأنه

سيتم البدء فيه بعد االنتهاء من
مـحــور منطقة صـبــاح األحـمــد،
وبـشــأن تسليم الحدائق لهيئة
الزراعة قالت إنه تم إرسال كتاب
موضح فيه المواقع المخصصة،
وب ـ ـشـ ــأن رب ـ ــط ص ـ ــرف األمـ ـط ــار
والصحي أكدت أن الربط جاهز،
وسيسلم لهيئة الــزراعــة ،ألنها
المختصة بتشغيله».
من جهة اخرى ،قدم الحويلة
اقتراحا برغبة نص على «إنشاء
معهد عال لتخريج الفنيين في
مـ ـج ــاالت انـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ونـقـلــه
وتخزينه ،واالستعانة بالخبرات
الـمــوجــودة حاليا فــي التدريب
لـ ـت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـمـتـخـصـصــة ف ــي ثـ ــروة الـبــاد
ً
ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـ ــدل م ــن االس ـت ـعــانــة
بالعمالة الوافدة».
ً
وقـ ـ ـ ــال الـ ـح ــويـ ـل ــة «بـ ـ ـ ـ ــدل مــن
االس ـت ـعــانــة بــال ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة
وس ـع ـي ــا إل ـ ــى ت ـك ــوي ــت ال ـق ـطــاع
النفطي بالكامل تأتي ضــرورة
العمل على إنشاء معهد لتخريج
فنيين في مجال النفط للحد من
العمالة الوافدة في هذا القطاع
ول ـت ـخ ـف ـي ــض ن ـس ـب ــة ال ـب ـط ــال ــة
وتحقيق الهدف المنشود وهو
تكويت القطاع النفطي بالكامل
وتطويره».
واضاف «االقتصاد الكويتي
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يعتمد بشكل كبير على النفط
أحــد أكبر القطاعات في الدولة
وأه ـم ـهــا إن ل ــم يـكــن الــرئـيـســي،
فـمـنــه يــأتــي نـحــو  95فــي المئة
مـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ــدول ـ ــة ،وي ـم ـثــل
ال ـشــريــان الــرئـيـســي لــاقـتـصــاد
الكويتي ،ويحتاج هــذا القطاع
إلــى العنصر الـبـشــري الوطني
ال ـم ــؤه ــل م ــن فـنـيـيــن كــويـتـيـيــن
مـتـخـصـصـيــن ف ــي ه ــذا الـقـطــاع
واالستفادة من طاقات الكوادر
الوطنية فــإن االحتياج في هذا
التخصص كبير في ظل وجود
وظ ــائ ــف مـشـغــولــة م ــن الـعـمــالــة
الوافدة».

ةديرجلا
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محليات

«نزاهة» :خريطة طريق لمواجهة الفساد في التعليم

العفاسي :مساع وطنية إلقرار
نظمت ورشة عمل لمعالجة خيانة األمانة األكاديمية والسرقات األدبية والغش في االختبارات تشريعات محفزة لالستثمار
إعداد مسودة
لمادتين
أساسيتين
لمواثيق
أخالقية في
التعليم

خطط تطوير
النشء تتطلب
ً
وقتا يتراوح
بين  3و5
سنوات

المنصور

●

ناصر الخمري

أكـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة
للهيئة العامة لمكافحة الفساد
( نــزا هــة) عبدالعزيز المنصور،
م ـع ــال ـج ــة انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـس ــاد فــي
التعليم وإع ــداد خريطة طريق
لـتـحـقـيــق ال ـن ــزاه ــة ،م ـش ـيــرا إلــى
التعرف على أبرز األدوات التي
يمكن أن تستخدم لقياس مدى
انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي الـتـعـلـيــم
ومعالجة ظواهره.
وقــال المنصور ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،عـلــى
هـ ــامـ ــش اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ورش ـ ـ ـ ــة ع ـمــل
بـعـنــوان «ال ـنــزاهــة فــي التعليم»
لبحث مكافحة السرقات األدبية
وخـ ـي ــان ــة األم ـ ــان ـ ــة األك ــادي ـم ـي ــة
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي وال ـغ ــش
بــاالخـتـبــارات ،إن الــورشــة تأتي
تفعيال لألولويات والمبادرات
المتعلقة بدور التربية والتعليم
الخاصة بتدريب العاملين في
هذا المجال على مكافحة الفساد
وتمكين المجتمع من بناء ثقافة
حــاضـنــة لـلـنــزاهــة ض ــد الـفـســاد

ً
المنصور متحدثا خالل الورشة
وفق وثيقة استراتيجية الكويت
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور أن
الــورشــة التي يشارك فيها عدد
م ـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
الحكومية والخاصة ومنظمات
المجتمع المدني تأتي تفعيال
لبنود التعاون الــواردة بمذكرة

بواسون :رسالتنا بناء قدرات الوزارات في التخطيط
استعرضت مديرة مهام البرامج في المعهد
ال ــدول ــي للتخطيط ال ـتــربــوي ( )iiepمــوريــال
بــواســون مهام المعهد ،الفتة الــى ان الرسالة
الرئيسية للمعهد هي بناء القدرات للوزارات
في مجال التخطيط وادارة التعليم.
واوض ـح ــت ان الـمـعـهــد مـنــذ س ـن ــوات اهـتــم

بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية
المختلفة لمكافحة الفساد والـحــد مــن تأثير
هذا الفساد على قطاع التعليم ،مؤكدة ان هذا
االمر يعد جزءا من رسالة المعهد والتي تتعلق
بـتـعــزيــز ق ـ ــدرات ال ـ ــدول االعـ ـض ــاء ف ــي منظمة
(اليونسكو) لتخطيط وادارة نظمها التعليمية.

«تقويم الطفل» ينظم ملتقى
«صعوبات التعلم»
قالت مساعدة المدير العام
بمركز «تقويم وتعليم الطفل»،
د .عبير الـشــرهــان ،إن «المركز
ي ـس ـت ـض ـي ــف ح ــالـ ـي ــا ال ـم ـل ـت ـقــى
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـص ـع ــوب ــات ال ـت ـع ـلــم،
بــالـتـعــاون مــع مجلس م ــدارس
واليـ ــة إل ـي ـنــوي األم ـيــرك ـيــة ،في
الفترة من  19إلى  23الجاري».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـشـ ــرهـ ــان ،فــي
تصريح صحافي ،أن «الملتقى
يـتـضـمــن بــر نــا م ـج ـيــن مكثفين
لـلـتــدريــب عـلــى م ــدى  30ساعة
خ ـ ــال  5أيـ ـ ـ ــام ،فـ ــي م ـق ــر مــركــز
تقويم وتعليم الطفل ،إذ يقام
البرنامج التدريبي األول تحت
عـ ـن ــوان «ت ـش ـخ ـيــص اضـ ـط ــراب
ف ــرط ال ـحــركــة ون ـقــص االنـتـبــاه
وإدارته» ،ويتضمن محاضرات
وورش عمل تتناول فهم العقل
البشري ،وتشخيص اضطراب
فــرط النشاط ونقص االنتباه،
وتـ ــأث ـ ـيـ ــره عـ ـل ــى ب ـي ـئ ــة ال ـط ـف ــل،

واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ــداعـ ـم ــة،
وإشراك أولياء األمور».
وأض ـ ــاف ـ ــت «أمـ ـ ـ ــا ال ـب ــرن ــام ــج
التدريبي الثاني فهو بعنوان
«ت ـ ـش ـ ـخ ـ ـي ـ ــص الـ ــدس ـ ـل ـ ـك ـ ـس ـ ـيـ ــا
وإدارت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا» ،ويـ ـشـ ـم ــل أي ـض ــا
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ــرات وورش عـ ـم ــل
تتناول تطور فهم عسر القراءة
واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات الـ ـت ــدري ــس
ال ـم ـنــاس ـبــة ،وأثـ ــر الــدسـلـكـسـيــا
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـش ـ ــاع ـ ــر واألف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار
والسلوك ،وتوعية أولياء األمور،
والمدرسة».
وأش ـ ــارت إل ــى أن «الملتقى
يحاضر فيه متخصصون في
مجال االحتياجات التعليمية
ال ـخــاصــة ،واض ـط ــراب ــات نقص
االنتباه وفــرط النشاط ،ورواد
في مجال تدريب المعلمين في
أميركا».

بواسون في الندوة
ال ـت ـف ــاه ــم فـ ــي مـ ـج ــال ال ـتــوع ـيــة
والتثقيف بين «نــزاهــة» ووزارة
ال ـتــرب ـيــة وتـ ـق ــام ب ــال ـت ـع ــاون مع
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
الـتــربــوي الـتــابــع لمنظمة األمــم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونسكو).

نشر الشفافية
ولفت إلى أن برنامج المعهد
يـهــدف إلــى تقديم الــدعــم للدول
األع ـ ـضـ ــاء ف ــي ال ـم ـن ـظ ـمــة لـنـشــر
ال ـش ـفــاف ـيــة بــال ـت ـع ـل ـيــم وت ـعــزيــز
أخــاقـيــات الـنــزاهــة فــي التعليم
وتوفير خطوات عملية ونظرية
من خالل مواد علمية متخصصة
بـ ــإعـ ــداد م ـس ـت ـش ــاري ــن وخـ ـب ــراء
دوليين بمجال التربية والتعليم
ومكافحة الفساد.

وبـيــن أن الــورشــة تستعرض
أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
لـقـيــاس وتــوث ـيــق قـضـيــة الـغــش
ب ـ ـ ــاالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـسـ ـ ــرقـ ـ ــات
األدبـ ـ ـي ـ ــة والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى أبـ ــرز
االستراتيجيات لمعالجة قضية
خيانة األمانة األكاديمية وإعداد
مسودة مقترحة من المشاركين
لـمــادتـيــن أســاسـيـتـيــن لمواثيق
أخالقية في مجال التعليم.

الشهادات المزورة
وحول الشهادات المزورة ،قال
المنصور ان الهيئة تتعاون مع
وزارتي التربية والتعليم العالي
لوضع الخطط والبرامج الالزمة
وتدريب العاملين في الوزارتين،
مشيرا الى ان «تلك الخطط ليست
على المستوى القصير بل نطمح

الــى ان تـكــون ذات تـصــور شامل
يدخل في تأهيل النشء وتطوير
المناهج واألســس الكفيلة للحد
من هذا الظاهرة».
وعــن خطط الـتـعــاون لتطوير
النشء ،اشار المنصور الى ان هذا
االمر يتطلب وقتا قد يستغرق 3
الى  5سنوات اال ان هناك قرارات
ستكون على المستوى القريب.
واوض ـ ـ ـ ـ ــح ان الـ ـمـ ـنـ ـص ــور ان
«نـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ــة» ال تـ ـ ـه ـ ــدف ف ـ ـقـ ــط الـ ــى
االح ـ ـ ـ ــاالت ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ــرش ــوة
واالع ـ ـمـ ــال االج ــرامـ ـي ــة ب ــل تـهـتــم
بعملية توعية وتثقيف للوصول
الى مجتمع نزيه.

قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل وزيـ ـ ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس األمــة
الـمـسـتـشــار د .فـهــد الـعـفــاســي
إن ال ـم ـســاعــي الــوط ـن ـيــة نحو
إقـ ـ ــرار ال ـت ـشــري ـعــات الـمـحـفــزة
لالستثمار تعد تأكيدا للجهود
الحثيثة لتنفيذ رؤية الكويت
.2035
وش ــدد العفاسي ،فــي كلمة
ألـ ـق ــاه ــا خ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
الدورة الثانية للمؤتمر الدولي
لـ ـلـ ـع ــدال ــة ،الـ ـ ـ ــذي تـسـتـضـيـفــه
مدينة مراكش المغربية ،على
الـ ـح ــرص وال ـس ـع ــي الــدائ ـم ـيــن
نحو تعزيز التعاون والتواصل
الـفـعــال إلث ــراء الـقـيــم السامية
واألسس الراسخة حول العدالة
والـ ـق ــان ــون ،ك ــأح ــد ال ـم ـقــومــات
ال ـم ـه ـمــة ف ــي تـشـجـيــع وج ــذب
االسـتـثـمــارات وتهيئة المناخ
نحو تحول نمط االقتصادات
الوطنية لتصبح مراكز مالية
وتجارية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــي
الوطنية نحو إقرار التشريعات
الـ ـمـ ـحـ ـف ــزة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ت ـعــد
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا لـ ـلـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـث ـي ـثــة
لتنفيذ رؤي ــة ال ـكــويــت ،2035
والـ ـت ــي ت ـت ـب ـلــور أط ــره ــا نـحــو
تحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري جاذب لالستثمار.
وأضاف أن الكويت وبجهود
م ـش ـتــركــة م ــع ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
تـعـمــل عـلــى تـحــديــث وتـطــويــر
م ـن ـظــومــة ال ـق ــان ــون ال ـت ـجــاري
الكويتي ،بإصدار قانون يعنى
بـمـســائــل اإلع ـس ــار واإلفـ ــاس،
لوضع حلول عملية متكاملة

ل ـل ـق ـضــايــا االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تشهدها بيئة األعمال.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــذب
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وتـهـيـئــة ال ـم ـنــاخ ت ـطــرق وزي ــر
العدل إلى إنشاء هيئة تشجيع
االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر بشقيه
األجنبي والمحلي ،عبر تطوير
وت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئــة االس ـت ـث ـم ــار
وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ــراءات وتــذلـيــل
المعوقات أمام المستثمرين.
وأشار إلى الجهود الكويتية
نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،وإق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ج ـم ـلــة
تشريعات بينها قانون تنظيم
برامج وعمليات التخصيص
وحماية المنافسة والتوفيق
والمصالحة.
وق ــال الـعـفــاســي إن مسألة
االستثمار هي الشغل الشاغل
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،السـيـمــا
في ظل التكتالت االقتصادية
والـمـنــافـســة فــي مـجــال تهيئة
االستثمار ،موضحا أن مسألة
ضــخ االسـتـثـمــارات فــي ال ــدول
يـسـبـقــه إجـ ــراء دراس ـ ــات حــول
أوضاع القوانين.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن االرت ـ ـب ـ ــاط
الـ ــوث ـ ـيـ ــق بـ ـي ــن دور الـ ـع ــدال ــة
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارات
الـخــارجـيــة يــدفــع ال ــى تحديث
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة بـمــا
يكفل تحقيق أ فـضــل النتائج
وال ـق ـي ــام ب ـم ـمــارســة األنـشـطــة
االستثمارية بكل أنواعها.

«السكنية» تعتمد توزيع  10200وحدة للسنة الحالية
تبدأ استدعاء المواطنين للقرعة األسبوع المقبل
●

دمج مخطط
ضاحيتي N12
و N11في «جنوب
صباح األحمد»

يوسف العبدالله

انتهى قطاع الـتــوزيــع فــي المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،أمس ،من وضع
اللمسات األخيرة على الجدول الزمني
النـطــاق الـتــوزيـعــات اإلسكانية للسنة
المالية الحالية  2020/2019بإجمالي
نحو  10200وحــدة سكنية ،منها نحو
ً
 9700قسيمة ،استكماال لتوزيع وحدات
مـشــروع جـنــوب مدينة صـبــاح األحـمــد،
باالضافة الى توزيع  520شقة بمدينة
جابر االحمد الجديدة.
وعـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» م ـ ــن مـ ـص ــادر
إسـكــانـيــة مطلعة أن الـمــؤسـســة ستبدأ
االس ـبــوع المقبل اسـتــدعــاء المواطنين
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـقـ ــدمـ ــوا ب ــال ـت ـخ ـص ـي ــص ع ـلــى
م ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـق ــائ ـم ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
الحالية ،مفيدة بأن قطاع التوزيع رفع
توصية ،أمس ،باعتماد الجدول الزمني

ل ـل ـت ــوزي ـع ــات االسـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـ ــى ال ـم ــدي ــر
ال ـعــام للمؤسسة م .ب ــدر الــوق ـيــان ،ومــن
المقرر اعتماده والموافقة عليه بعد غد
الخميس.
وحول قرعات «جنوب صباح» ،ذكرت
الـ ـمـ ـص ــادر ان ال ـم ــؤس ـس ــة ق ــام ــت بـضــم
مـخـطــط ال ـت ــوزي ــع لـلـضــاحـيــة  N12الــى
مخطط الضاحية  N11في مخطط واحد
بمشروع جنوب مدينة صباح االحمد،
على أن يشمل استدعاء المواطنين على
المخطط  9قرعات للتوزيع ،مشيرة الى
ان دمــج استدعاء ات الضاحيتين يأتي
للمزيد من التسهيالت امام المواطنين
الختيار منزل العمر ،وفق عدة خيارات
ومواقع مختلفة.
وح ـ ـ ـ ـ ــول االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاءات االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
للمواطنين في سبتمبر الماضي ،ذكرت
ال ـم ـصــادر ان ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة الـتــي
ً
تــم توزيعها مــؤخــرا فــي جـنــوب صباح

«دعم المخترعين» :لجنة «سفيرات
االختراع» الحتضان المرأة
قــالــت نــائـبــة رئ ـيــس مجلس
إدارة الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين غدير العبدلي ،إن
الجمعية بدأت تفعيل دور لجنة
سـفـيــرات االخ ـت ــراع واالب ـت ـكــار،
مشيرة إ لــى أن اللجنة ستقدم
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـتــي
ت ـس ـت ـه ــدف فـ ـئ ــة ال ـم ـخ ـت ــرع ــات
ف ــي الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،حيث
تسعى إلى احتضانهن ،والعمل
على دعمهن ومساعدتهن من
مختلف النواحي.
وأوضـ ـح ــت ال ـع ـبــدلــي ،وهــي
رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـن ــة ،أن م ــن أب ــرز
أهــداف اللجنة ،تعزيز وتفعيل
دور ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـمـ ـخـ ـت ــرع ــة فــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال إب ـ ـ ــراز
مواهبها ،وتسخيرها في خدمة
المصلحة العامة ،وتقديم الدعم
ً
ً
للمخترعة؛ اجتماعيا وثقافيا
ً
وعلميا ،والتعاون مع القطاعات
وجمعيات النفع العام والهيئات
الحكومية والدولية التي تعنى
بالمرأة ،ووضع برامج تدريبية
خاصة للمرأة المخترعة تلبي
احتياجاتها.
وب ـي ـن ــت أن ل ـج ـنــة س ـف ـيــرات
ً
االختراع واالبتكار تسعى أيضا

غدير العبدلي

إل ــى تمكين ال ـمــرأة المخترعة،
وت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــا ،وت ـعــزيــز
قــوتـهــا ف ــي الـمـجـتـمــع ،والـعـمــل
عـلــى إي ـجــاد ف ــرص لالستثمار
ف ــي اخ ـتــراعــات ـهــا وابـتـكــاراتـهــا
بــال ـكــويــت والـ ـخ ــارج ،وتثقيف
الـمــرأة مــن الناحية القانونية،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــورة ل ـ ـهـ ــا مــن
أص ـحــاب االخ ـت ـصــاص ،وإب ــراز
دورهــا في الفعاليات المحلية
والخارجية ،والعمل على إشراك
الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي م ـج ــال
االختراعات واإلبداع.

«زكاة الفحيحيل» :بناء  3دور
لأليتام بالخارج
أعلنت زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية بناء 3
دور لأليتام في اليمن وسيالن وكمبوديا.
وقال مدير لجنة زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أمــس ،إن ال ــدار تتسع لقرابة  200يتيم ،مشيرا إلــى أن
إنشاء مثل هذه الدور يشكل عالمة فارقة في حياة األيتام ،حيث
اننا نوفر جميع التزامات اليتيم من تعليم وصحة وتربية وغيرها
من االحتياجات األخرى.
ودعا الدبوس أهل الخير إلى دعم مثل هذه المشاريع اإلنسانية
الــرائــدة التي توفر الحياة الكريمة لشريحة األيـتــام ،الفتا إلــى أن
تكلفة الدار تبلغ  40ألف دينار.

ً
االحـ ـم ــد ك ــان ــت اس ـت ـك ـم ــاال ل ـت ــوزي ـع ــات
الـسـنــة الـمــالـيــة الـمــاضـيــة ،2019/2018
والتي انتهت بتوزيع ما يقارب 10600
قسيمة بــا لـمـشــروع بمساحة  400متر
مربع لكل منها ،مشيرة في الوقت ذاته
الى ان إجمالي وحدات المشروع 20300
ً
قسيمة تقريبا.
وأشـ ـ ــارت ال ـمــؤس ـســة ،ع ـبــر حسابها
الرسمي في «االنستغرام» أمــس ،إلى أن
م ـشــروع ج ـنــوب مــديـنــة ص ـبــاح االحـمــد
يعتمد على مـصــادر الطاقة المتجددة
وي ـحــافــظ عـلــى ال ـطــاقــة ال ـم ــوج ــودة ،من
خ ــال عـمـلـيــة خــايــا ال ـطــاقــة الشمسية
على أسطح المباني العامة والعمارات
السكنية.
وأضافت ان المشروع يتميز بتخطيط
المدينة بالنمط الشبكي ،والذي يسهل
ال ـح ــرك ــة الـ ـم ــروري ــة والـ ــوصـ ــول ف ــي كل
ً
االتجاهات ،فضال عن كونها أكبر منطقة

خ ــدم ــات بـنـيــة تـحـتـيــة ولــوجـسـتـيــة في
الجزء الشمالي الغربي.
وتـضــم الـمــديـنــة  12ضــاحـيــة سكنية
وت ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى اكـ ـث ــر مـ ــن  500مـبـنــى
تـ ـتـ ـن ــوع مـ ــا بـ ـي ــن  136مـ ـسـ ـج ــدا و136
مــدرســة حكومية و 66ســوقــا وجمعية،
ـان ع ــام ــة تــرفـيـهـيــة
ب ــاالض ــاف ــة إلـ ــى مـ ـب ـ ٍ
وخدمية واجتماعية ورياضية وجامعات
ومستشفيات.
ي ــذك ــر أن أول ــوي ــة الـتـخـصـيــص على
م ـشــروع ج ـنــوب مــديـنــة ص ـبــاح االحـمــد
ً
السكنية وصل مؤخرا ألصحاب الطلبات
االسكانية القائمة حتى نهاية أغسطس
 2019ومـ ــا ق ـب ــل ،ك ـم ــا وص ـل ــت اول ــوي ــة
التخصيص على مـشــروع شقق مدينة
جابر األحمد السكنية حتى نهاية عام
 2016وما قبل.
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«التمييز» :ال يجوز لألجانب فتح صيدليات في الكويت
• تأجير الرخص لألجانب التفاف على القانون الذي قصر الترخيص على الصيدلي الكويتي
• بطالن العقود المبرمة لتعلقها بمصالح عامة وأساسية بما يجعلها من النظام العام

حسين العبدالله

حسين العبدالله

h.alabdullah@aljarida.com

رأي «القضاء»
وعضوية
«الدستورية»!

في حكم قضائي بارز ،قضت
محكمة التمييز التجارية
برئاسة المستشار خالد
المزيني بإبطال عقد مشاركة
أحد الصيادلة األجانب ألحد
المواطنين في فتح صيدلية،
لعدم جواز االشتغال بمهنة
الصيدلية اال للكويتيين.
خالد المزيني

استغالل الوافدين
لصيدليات تم وفق
عقود باطلة وال
تنتج عنها أي آثار

مرافعة

أ كــدت محكمة التمييز في
حكمها بـعــدم ج ــواز حصول
االجــانــب على رخــص إلنشاء
الصيدليات فــي الـبــاد وذلــك
ل ـم ـخــال ـف ـتــه أحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـق ــرر فــي
قضاء هذه المحكمة أن النص
في المادة الثانية من القانون
رقــم  28لسنة  1996في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
األدوية قبل تعديلها بالقانون
ر قـ ـ ــم  30ل ـس ـن ــة  2016عـلــى
أن ــه «ال ي ـجــوز فـتــح صيدلية
خاصة اال بعد الحصول على
ترخيص مــن وزارة الصحة،
كما ال يجوز بعد تاريخ العمل
بهذا القانون الترخيص بفتح
ال ـص ـي ــدل ـي ــات اال لـلـصـيــادلــة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـ ـم ــرخ ــص لـهــم
ب ـمــزاولــة ال ـم ـه ـنــة .»...والـنــص
ف ــي الـ ـم ــادة  14م ـنــه ع ـلــى أن
«يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
على سنتين وبغرامة ال تزيد
ع ـل ــى ث ــاث ــة آالف دي ـ ـنـ ــار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل
من يرتكب احد االفعال اآلتية:
 - 1م ــزاول ــة مـهـنــة الـصـيــدلــة
دون ت ــر خـ ـي ــص - 2 ،ا نـ ـش ــاء
صـ ـي ــد لـ ـي ــة دون ت ــر خـ ـي ــص».
والـ ـن ــص ف ــي ال ـ ـمـ ــادة  11مــن
الئحته التنفيذية على أنه «ال
يجوز انشاء مركز صيدلي اال
بترخيص من الوزارة ،ويجب
ان ي ـك ــون ط ــال ــب الـتــرخـيــص
ص ـيــدل ـيــا ك ــوي ـت ـي ــا» .وال ـنــص
فــي ال ـمــادة  12منها عـلــى أن
«يعتبر الترخيص شخصيا
لصاحب المركز».

الشروط
ول ـف ـتــت الـمـحـكـمــة إل ــى أن

ا لـمـشــرع أراد ا خـضــاع مهنة
ال ـص ـي ــدل ــة وت ـ ـ ــداول االدوي ـ ــة
لرقابة الحكومة التنظيمية،
ح ـتــى يـتـسـنــى إب ـع ــاد م ــن ال
تـ ـنـ ـطـ ـب ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــم الـ ـ ـش ـ ــروط
ال ــواجـ ـب ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال،
ف ـ ـح ـ ـظـ ــر فـ ـ ـت ـ ــح الـ ـصـ ـي ــدلـ ـي ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة لـ ـغـ ـي ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي
إذا ا شـ ـت ــرط ف ــي ط ــا ل ــب ذ لــك
الترخيص أن يكون صيدليا
ك ــويـ ـتـ ـي ــا ،وج ـ ـعـ ــل الـ ـمـ ـش ــرع
ذل ـ ــك الـ ـت ــرخـ ـي ــص شـخـصـيــا
ل ـم ــال ــك ال ـص ـي ــدل ـي ــة ،وع ــاق ــب
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ي ـ ـن ـ ـشـ ــئ صـ ـي ــدلـ ـي ــة
بغير ترخيص بالحبس أو
الـ ـغ ــرام ــة ،وكـ ـ ــان الـ ـن ــص فــي
المادة  23من قانون التجارة
أنه «ال يجوز لغير الكويتي
االشتغال منفردا بالتجارة»،
م ـمــا مـ ـ ــؤداه ان ا ل ـم ـش ــرع قــد
قـ ـ ـص ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــرخـ ـ ـي ـ ــص ب ـف ـت ــح
ال ـص ـي ــدل ـي ــة ع ـل ــى ال ـكــوي ـتــي
ولـحـمــايــة ال ـن ـشــاط وصــونــه
م ــن مــزاح ـمــة االج ـن ـبــي نص
عـ ـل ــى أن ا لـ ـت ــر خـ ـي ــص ب ــذ ل ــك
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي ب ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ي ـ ـجـ ــوز
ال ـت ـن ــازل ع ـن ــه ،ومـ ــن ث ــم فــإن
الترخيص لالجنبي بمزاولة

م ـه ـنــة ا ل ـص ـيــد ل ـيــة ال ي ـســوغ
ل ــه االسـ ـتـ ـف ــادة م ـمــا يـمـنـحــه
وإنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ل ـ ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل
فيها وإدار ت ـهــا لـحـســاب من
ر خ ـ ـ ــص لـ ـ ــه بـ ـفـ ـتـ ـحـ ـه ــا ،وإال
كان استغاللها بان يديرها
ل ـح ـس ــاب ــه ال ـ ـخـ ــاص ال ـت ـفــافــا
عـلــى مــا قـصــده الـمـشــرع من
ق ـص ــر ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـص ـيــدلــي
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا عـ ــن
الـجـمـعـيــات والـمـسـتـشـفـيــات
المصرح لها ،ومن ثم يقع اي
اتفاق بذلك مخالفا للقانون
ويترتب عليه بطالنه بطالنا
مـ ـطـ ـلـ ـق ــا ،لـ ـتـ ـعـ ـل ــق االحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـم ـقــررة ل ــه بـمـصــالــح عــامــة
وا ســا سـيــة بـمــا يجعلها من
النظام العام.

العقد الباطل
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــد
ال ـبــاطــل ه ــو والـ ـع ــدم س ــواء،
ومـ ــن ث ــم ف ـهــو ال ي ـن ـتــج أث ــرا
ب ـ ـ ــذات ـ ـ ــه ،وي ـ ـ ـجـ ـ ــوز ل ـ ـكـ ــل ذي
م ـص ـل ـح ــة سـ ـ ـ ــواء ك ـ ـ ــان اح ــد
المتعاقدين او من الغير أن
يتمسك بــا لـبـطــان المتمثل

ف ــي عـ ــدم ق ـي ــام ال ـع ـقــد أصــا
وعدم نفاذ آثاره.
وتابعت :ولما كــان العقد
ب ـي ــن ال ـط ــاع ـن ــة وال ـم ـط ـع ــون
ضـ ــده االول خ ــو ل ــت االو لـ ــى
بمقتضاه ا لـثــا نــي استغالل
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــه
ال ـش ـخ ـصــي م ـن ـف ــردا ،بـقـصــد
تحقيق الربح حال كونه غير
كــو يـتــي فلسطيني ،و مــن ثم
يقع العقد باطال لمخالفته
ا ل ـن ـظ ــام ا ل ـ ـعـ ــام ،وال ا ثـ ــر ل ــه،
وك ــان الـحـكــم الـمـطـعــون فيه
قد خالف هذا النظر واتخذ
من ذلك العقد ركيزة لقضائه
اذ قـ ـض ــى ب ـف ـس ـخ ــه وإ لـ ـ ـ ــزام
الطاعنة التعويض الخاللها
ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا الـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة
ال ـن ــاش ـئ ــة ع ـن ــه؛ ف ــان ــه ي ـكــون
مـعـيـبــا ب ـمــا يــوجــب تـمـيـيــزه
دون حـ ــا جـ ــة لـ ـبـ ـح ــث ب ــا ق ــي
اوجه الطعن.
وب ـي ـن ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ب ـشــأن
عقد الطعن اآل خــر المرتبط؛
أن م ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر ف ـ ــي ق ـض ــاء
هـ ـ ــذه ا ل ـم ـح ـك ـم ــة أن ت ـم ـي ـيــز
الحكم المطعون فيه يترتب
عـلـيــه زوا ل ــه و م ـحــو جحيته

ّ
ال تمييز على أحكام رفض التظلمات من محكمة الوزراء

أك ــدت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة ع ــدم قـبــول
الـطـعــون الـتــي تـقــام عـلــى األح ـكــام ال ـص ــادرة من
مـحـكـمــة ال ـ ــوزراء بــرفــض الـتـظـلـمــات ال ـتــي تـقــدم
إليها تظلما على قرارات لجنة التحقيق الدائمة
بمحكمة الوزراء.
وق ـ ــال ـ ــت «الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز» ،ف ـ ــي حـ ـيـ ـثـ ـي ــات ح ـك ـم ـهــا
برئاسة المستشار عبدالله العبدالله ،وعضوية
الـمـسـتـشــاريــن مـنـصــور الـقــاضــي وعـطـيــة أحـمــد
وه ــان ــي م ـح ـمــد وخ ــال ــد ال ـق ـض ــاب ــي ،وأمـ ـي ــن ســر
ا ل ـج ـل ـس ــة جـ ـ ــراح ا لـ ـعـ ـن ــزي إن ا لـ ـ ـم ـ ــادة  6م ـك ــررا
ا لـمـضــا فــة إ لــى ا لـقــا نــون ر قــم  88لسنة  1995في
شأن محاكمة الوزراء بموجب المادة األولى من
القانون رقن  29لسنة  2014بتعديل بعض أحكام
القانون األول ا لـصــادر بتاريخ  2014 /4 /27قد
ّ
نصت على أنه« :يجوز للمبلغ التظلم من قرارات
الحفظ المشار اليها في المادتين  3و 6من هذا
القانون ،خالل شهرين من تاريخ إعالنه أو علمه
بقرار الحفظ ،وذ لــك أ مــام المحكمة المنصوص
عليها في المادة الثامنة من هذا القانون ،وكل

قـ ــرار بــال ـح ـفــظ ي ـص ــدر م ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
البالغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص
عليها في المادة  2من القانون رقم  1لسنة 1993
بـشــأن حـمــا يــة األ م ــوال ا لـعــا مــة ،تحيله اللجنة -
مــن تلقاء نفسها  -خــال شهرين ا لــى المحكمة
السابقة .وتفصل المحكمة بغرفة المشورة في
ً
التظلم خالل  30يوما من تاريخ تقديمه بقرار
ال يقبل الطعن فيه بأي طريق.»...
ول ـم ــا ك ــان ذلـ ــك ،وك ــان ــت الـ ـم ــادة ال ـثــام ـنــة مــن
ا لـ ـق ــا ن ــون ر ق ـ ــم  40ل ـس ـن ــة  1972بـ ـش ــأن حـ ــاالت
ا لـطـعــن بالتمييز وإ جـ ــراء ات قــد قـصــرت الطعن
أمـ ــام مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ع ـلــى األح ـك ــام ال ـص ــادرة
من محكمة االستئناف ،كما أن المادة  1/11من
القانون رقم  88لسنة  ،1995المار ذكره ،نصت
على أن األحكام الصادرة من المحكمة الخاصة
بمحاكمة ا لــوزراء تكون غير قابلة للطعن فيها
إال بطريقة التمييز ،بما مفاده أن الطعن بهذا
الطريق ال يرد إال على األحكام التي تصدر في
موضوع الدعوى الجزائية دون غيرها من أوامر

أو ق ــرارات على نحو مــا تـقــدم ،وكــانــت الـمــادة 6
مكررا المضافة الى القانون رقم  88لسنة 1995
فــي شــأن محاكمة ا لـ ــوزراء  -ســا لــف ا لـبـيــان  -لم
تجز الطعن بــأي طريق على القرار الصادر من
لجنة التحقيق ا لـخــا صــة بمحاكمة ا ل ــوزراء في
التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادة
سالفة البيان ،ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على
قـ ــرار الـمـحـكـمــة ال ـم ــذك ــورة ال ـص ــادر ف ــي الـتـظـلــم
ال ـم ـقــدم إل ـي ـهــا م ــن ال ـطــاعــن بـحـفــظ ال ـب ــاغ ال ــذي
ك ــان ق ــد ق ــدم ــه ال ـطــاعــن ال ــى ال ـنــائــب ال ـع ــام ضــد
وزير التعليم العالي بصفته بشأن االمتناع عن
تـنـفـيــذ ا لـحـكــم ا ل ـص ــادر لمصلحته فــي ا لــد عــوى
التي قررت محكمة الوزراء بقبول التظلم شكال،
وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم
منه ،وعلى النحو المار بيانه غير جائز ،ومن ثم
يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة
الكفالة.

وسقوط ما قرره او رتبه من
حـ ـق ــوق ،ف ـت ـعــود ال ـخ ـصــومــة
والخصوم الى ما كانوا عليه
قبل صدور الحكم المميز.

الخصومة
وأض ـ ــاف ـ ــت :ل ـم ــا ك ـ ــان ذل ــك
وكــانــت الـمـحـكـمــة قــد مـيــزت
ال ـح ـكــم ال ـم ـط ـعــون ف ـيــه عـلــى
نحو ما تقدم في الطعن رقم
 2778لـسـنــة  2018ت ـجــاري،
يضحى هذا الطعن غير ذي
ً
موضوع ويكون واردا على
غير محل بما يوجب الحكم
بانتهاء الخصومة فيه ،وال
مـحــل لـمـصــادرة الـكـفــالــة ،إذ
ان مـنــا طـهــا  -ع ـلــى ن ـحــو ما
توجبه المادة  153من قانون
المرافعات -أن يقضى بعدم
قبول الطعن او بعدم جوازه
او بـسـقــو طــه أو بـبـطــا نــه أو
برفضه.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ع ــن
مــو ضــوع االستئنافين :كان
مـ ـف ــاد ن ــص ال ـم ــادت ـي ــن 262
و 264م ــن ا ل ـقــا نــون ا لـمــد نــي
ان كــل مــن تـسـلــم شـيـئــا غير
م ـس ـت ـح ــق لـ ــه يـ ـلـ ـت ــزم بـ ـ ــرده،
و ع ـل ــى ذ لـ ــك إن كـ ــان ا ل ـش ــيء
غـ ـي ــر م ـس ـت ـح ــق ت ـس ـل ـم ــه فــا
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك ل ـ ـمـ ــا إذ
كـ ــان عـ ــدم االس ـت ـح ـق ــاق ه ــذا
راجـ ـ ـع ـ ــا الـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع
ن ـف ـســه -ك ـمــا ت ـق ــول ال ـمــذكــرة
اإليـضــاحـيــة ل ــذات الـقــانــون-
ك ـم ــا إذ ا س ـت ــو ف ــى ا لـمـسـتـلــم
ً
دي ـنــا لـيــس لــه اصــا او اخــذ
ا ك ـث ــر م ـمــا ي ـس ـت ـحــق او كــان
ع ـ ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ن ــاج ـم ــا
عـ ــن اعـ ـتـ ـب ــار قـ ــانـ ــونـ ــي ،ك ـمــا
هـ ــو ال ـ ـشـ ــأن ع ـن ــدم ــا يـتـسـلــم
ً
الشخص شيئا على اساس
عقد باطل او يتقرر إبطاله
او فـ ـسـ ـخ ــه او ا نـ ـفـ ـس ــا خ ــه،
وأن م ـ ـ ــؤدى ب ـ ـطـ ــان ا ل ـع ـق ــد
او إب ـطــالــه هــو إعـ ــدام الـعـقــد
إع ـ ــدام ـ ــا ي ـس ـت ـن ــد الـ ـ ــى وق ــف
إبرامه.
وأ ضــا فــت ا نــه يترتب على
ذل ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــار ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـقــد
كأن لم يكن ،ان كان قد نفذ،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـقـ ـتـ ـض ــي اعـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ــان ع ـل ـي ـهــا

عـنــد ا ل ـت ـعــا قــد ،وأن م ــا يـلــزم
بـ ـ ــه طـ ـ ـ ــرف ال ـ ـع ـ ـقـ ــد فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص م ـ ــن ت ـع ــوي ــض
وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـف ـق ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ا لـ ـ ـم ـ ــادة  187م ـ ــن ا لـ ـق ــا ن ــون
ال ـمــدنــي ي ـت ـحــدد ب ـم ـقــدار ما
عاد على المثري من نفع او
ما لحق المفتقر من خسارة،
ً
اي ا ل ـق ـي ـم ـت ـيــن أ قـ ـ ــل ،إ عـ ـم ــاال
لـ ـق ــاع ــدة اإلث ـ ـ ـ ــراء بـ ــا س ـبــب
وت ـط ـب ـي ـقــات ـهــا الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ً
مصدرا لذلك االلتزام.

الفسخ
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة أن
المستأنف ضــده قــد استند
فـ ـ ـ ــي طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــى اثـ ـ ـ ـ ــراء
ال ـم ـس ـتــأن ـف ـيــن ع ـلــى حـســابــه
بــا سبب ،فضال عــن أ ضــرار
لـحـقــت ب ــه ب ـعــد زوال ا لـعـقــد
بفسخه بإرادتهما المنفردة،
وك ـ ــان ال ـع ـقــد ال ـم ــذك ــور بـيــن
الـ ـمـ ـسـ ـت ــأنـ ـف ــة والـ ـمـ ـسـ ـت ــأن ــف
ً
ض ــده األول ق ــد و ق ــع بــا طــا
ً
ب ـطــانــا م ـط ـل ـقــا ،وه ــو م ــا ال
يـمـنــع اال س ـت ــر ش ــاد ب ــه فيما
اس ـت ـخ ـل ـص ـتــه ال ـم ـح ـك ـمــة مــن
أن ا ل ـف ــرق ب ـيــن م ــا تحصلت
ع ـل ـي ــه ال ـم ـس ـت ــأن ـف ــة األولـ ـ ــى،
وال ـ ـ ــذي ي ـن ـح ـصــر فـ ــي أجـ ــرة
العين عن مدة تنفيذ العقد،
وثمن البضاعة المسلمة الى
ال ـم ـس ـتــأنــف ض ــده وب ـي ــن مــا
فقدته مــن منفعة العين عن
تـلــك ال ـمــدة ،وت ـلــك الـبـضــاعــة
المذكورة ،يعادل الفرق بين
مــا س ــدده الـمـسـتــأنــف ضــده
م ــن أجـ ــرة وث ـم ــن ال ـب ـضــاعــة،
وب ـي ــن م ــا ت ـح ـصــل ع ـل ـيــه مــن
منفعة مدة تنفيذ العقد ،وما
بـهــا مــن ب ـضــاعــة ،وال يـكــون
ثمة إثراء قد تحقق الحدهما
ع ـل ــى حـ ـس ــاب اآلخ ـ ـ ــر ،وكـ ــان
الحكم المستأنف قد خالف
هـ ــذا ال ـن ـظ ــر ،فـ ــإن الـمـحـكـمــة
تـقـضــي فــي االسـتـئـنــاف رقــم
 579ل ـس ـن ــة  2018تـ ـج ــاري
بإلغائه وبرفض الدعوى.

رأي

ُ
تنظيم التأمين ...وشبهة عدم الدستورية

من السوابق المعيبة التي جرى عليها
الـ ُـمـشــرع الـحــالــي مــا تمثل فــي آخــر قــا نــون
ن ـشــر بــال ـجــريــدة الــرس ـم ـيــة ،وه ــو ال ـقــانــون
ر قــم  2019/ 129بشأن تنظيم التأمين ،إذ
أعطت الفقرة األخيرة من المادة  55الحق
لــو حــدة تنظيم ا لـتــأ مـيــن فــي ا لـتـقــدم بطلب
للمحكمة المختصة بــإ صــدار ق ــرار بوقف
إجـ ـ ــراء ات ال ـت ـقــاضــي ع ـلــى شــركــة الـتــأمـيــن
لمدة سنة ،إذ نصت على أنه « ...وفي جميع
األحوال يمكن للوحدة أن تقوم ،قبل اتخاذ
قــرار ا لــو قــف أو إ لـغــاء ا لـتــر خـيــص ،بتعيين
مــرا قــب مؤقت لمتابعة مــدى تقدم الشركة
فــي نـشــا طـهــا ،كـمــا ي ـجــوز لـهــا إذا رأت في
ذ لــك حماية لحملة الوثائق ،أن تطلب من
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـم ـخ ـت ـصــة إصـ ـ ــدار ق ـ ــرار بـمـنــع
ا تـخــاذ أي إ ج ــراء ات ضــد الشركة المعنية،
وو قــف جميع ا لــد عــاوى المرفوعة ضدها،
ويظل هذا القرار ساري المفعول مدة سنة».
الـ ـعـ ـب ــارة ال ـم ـع ـي ـب ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة هـ ــي ذات

ال ـع ـب ــارة ال ـت ــي تـضـمـنـهــا ن ــص الـ ـم ــادة 20
مــن ا لـمــر ســوم بقانون ر قــم  2009/ 2بشأن
تعزيز االستقرار المالي في الدولة ،وهي
ب ــدع ــة اب ـت ــدع ـه ــا الـ ـ ُـم ـ ـشـ ــرع ،مـ ــا أنـ ـ ــزل ال ـلــه
بـهــا مــن ُس ـل ـطــان ،إذ أع ـطــت ال ـحــق لــدائــرة
ُهيكلة ا لـشــر كــات بمحكمة اال سـتـئـنــاف أن
تصادق على خطة إعادة الهيكلة لشركات
االستثمار ،وبمجرد التصديق على الخطة
يتم وقف جميع إجراء ات التقاضي ،وهذا
بــا شــك أمــر فــي غــايــة ال ـخ ـطــورة ،وهــو أن
يـعـتــاد الـ ُـمـشــرع عـلــى االفـتـئــات عـلــى مــواد
الدستور بتعطيل حق دستوري ،أال وهو
حق التقاضي.
وانـتـقــل مـعــي عــزيــزي ال ـقــارئ ،إن شئت،
إلى المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون
تـعــزيــز االس ـت ـقــرار ال ـمــالــي ،الـتــي أوضـحــت
ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة والـ ـغ ــاي ــة م ــن وق ــف
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـتـ ـق ــاض ــي ومـ ـظـ ـل ــة ال ـح ـم ــاي ــة
للشركات المدينة مــن مطالبات الدائنين

ل ــوج ــود ضـ ـ ـ ــرورة ،وه ـ ــي ح ـم ــاي ــة ش ــرك ــات
االستثمار في ظل أزمة البورصة العالمية
في سنة .2008
ً
ً
مــا ت ـقــدم بـيــانــه لـيــس ت ـبــريــرا وتـسـلـيـمــا
ل ـســامــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ض ـم ـن ـهــا مــرســوم
ت ـع ــزي ــز االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ــال ــي ب ـت ـع ـط ـيــل حــق
التقاضي المنصوص عليه بالمادة  166من
ُالدستور ،بل هو في رأيي يحمل في طياته
شبهة دستورية ،ليس ألنه مرسوم ضرورة
فقط ،بل لما قررته المادة  20المشار إليها
من تعطيل حق التقاضي ،والتساؤل الذي
قد ُيثار هو :أين ُ
المبرر في قانون تنظيم
التأمين بتعطيل حــق إ ج ــراء ات التقاضي
فــي ظــل عــدم وج ــود ُم ـبــررات وع ــدم وجــود
مذكرة إيضاحية ُمصاحبة لقانون تنظيم
ً
التأمين؟! ولو سلمنا جدال بوجود ُمبررات
للمشرع فإنه من الخطورة بمكان أن يعتاد
الـ ُـم ـشــرع س ــن ت ـشــري ـعــات بــوقــف إجـ ــراء ات
التقاضي لمدد محددة ،كما هي الحال في

قانون تنظيم التأمين ،أو غير ُمحددة كما
هــي ال ـحــال فــي مــرســوم تـعــزيــز االس ـت ـقــرار
المالي.
ا ل ـمــا حــظ فــي ا ل ـمــر ســوم ب ـقــا نــون تعزيز
االستقرار المالي أن النص في المادة 20
ُ
المشار إليه لم ُيحدد مدة الوقف كما هي
الحال في قانون تنظيم التأمين ،لكن جرى
ـات بمحكمة
ا ل ـعــرف بــدا ئــرة هيكلة ا ل ـشــر كـ ُ
االس ـت ـئ ـن ــاف أن ت ـك ــون ال ـخ ـطــة خ ـم ـس ـيــة...
بــال ـتــالــي ي ـص ـبــح ق ــان ــون تـنـظـيــم الـتــأمـيــن
ً
مفتقدا للفلسفة التشريعية  -سواء بجعل
م ــدة ا ل ــو ق ــف س ـنــة أو غ ـيــر م ـح ــددة  -و هــو
ً
مــا ُيـعــد ا فـتـئــا تــا على ا لـقــوا عــد الدستورية
ً
وإهدارا ُلها ،متمثلة في حق التقاضي.
ُ
لــذلــك نـهـيــب بــالــمـشــرع إع ــادة الـنـظــر في
صياغة الفقرة األ خـيــرة مــن ا لـمــادة  55من
قانون تنظيم التأمين ،والكف عن السياسة
ً
والـ ُـسـنــن غـيــر الـحـمـيــدة الـتــي تـمـثــل تـغــوال
على حقوق األفراد في التقاضي.

المحامي أحمد المطوع

ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ــدره
المجلس األعلى للقضاء
قـبــل نـحــو أس ـبــوع بشأن
م ـق ـتــرح إنـ ـش ــاء األح ـ ــزاب
السياسية ،والذي انتهى
فيه إلى مخالفة المقترح
ألح ـكــام الــدس ـتــور؛ يؤكد
مـ ــا تـ ـم ــت اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـي ــه
ً
سـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
تـ ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون إنـ ـش ــاء
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة،
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون اعـ ـض ــاؤه ــا
م ـت ـفــرغ ـيــن لـعـضــويـتـهــا،
وأال ي ـج ـم ـعــوا مـعـهــا أي
عضوية بمجلس أو هيئة
قضائية أخرى.
قرار «األعلى للقضاء»،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر بـ ـ ــاسـ ـ ــم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ب ـ ــأكـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــه،
والـ ـمـ ـك ــون مـ ــن أع ـض ــائ ــه
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـس ــأل ــة
قـ ـ ــدر أه ـم ـي ــة ال ـ ـ ــرد فـيـهــا
واإلدالء ب ـ ــرأ ي ـ ــه ب ـش ــأن
سـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرح م ــن
الناحية الدستورية أمر
م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـن ـظ ــري ــة
ي ـ ـقـ ــدره ال ـم ـج ـل ــس ،وف ــق
الـصــاحـيــات الممنوحة
ل ـ ـ ــه ،ط ــالـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ل ــرأي ــه
وجـ ـ ــاهـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــأل ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــديـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مـ ــن
الـنــاحـيــة الـفـنـيــة ،وعليه
أن يـتـحـمــل س ـمــاع ردود
الـفـعــل الـمــؤيــدة لــرأيــه أو
المعارضة له.
إال أن تصدي المجلس
ألي مسألة تعرض عليه
يتعين أال تـتـعــارض مع
ال ــوظ ــائ ــف االخ ـ ــرى الـتــي
يمارسها اعضاء «االعلى
لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء» ،خـ ـص ــوص ــا
م ـم ــن هـ ــم اع ـ ـضـ ــاء كــذلــك
في المحكمة الدستورية
ويشكلون أغلبية فيها،
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي يــرتــب
عـ ـ ـ ــدم ص ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــم فــي
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــأي مـ ـس ــأل ــة
دس ـتــوريــة سـبــق لـهــم أن
أب ــدوا رأي ــا فـيـهــا ،بسبب
ع ـضــوي ـت ـهــم ف ــي مجلس
القضاء.
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن األمـ ـ ــر
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب مـ ـ ــن «األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء» أن ي ـ ـقـ ــرر
إعادة تشكيل المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـحــال ـيــة؛
ب ــأن تـسـنــد عضويتها
ألع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء مـ ـتـ ـف ــرغـ ـي ــن
لـ ـ ـه ـ ــا وال ي ـ ـش ـ ـتـ ــر كـ ــون
بـعـضــويــة الـمـجـلــس أو
أي هيئة قضائية أخرى،
خ ـصــوصــا أن عـضــويــة
المحكمة بها الكثير من
األعـ ـب ــاء وال ـم ـه ــام الـتــي
تبرر ذلك التفرغ ،أو أن
يسرع مجلس األمة الى
ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون إن ـش ــاء
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
بما يقرر استقالليتها
إداريـ ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،وأن
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــرغ أع ـ ـ ـضـ ـ ــاؤهـ ـ ــا
لممارسة اختصاصهم،
و أ ن ت ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــأ ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
مـفــوضـيــن فـيـهــا تعمل
على تحضير الدعاوى
الدستورية.
إن اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى فـكــرة
ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـ ـيـ ــن ع ـض ــوي ــة
«االع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـق ـ ـض ـ ــاء»
وال ـم ـح ـك ـمــة الــدس ـتــوريــة
والمحاكم األخــرى يمثل
ً
ً
ً
عـ ـبـ ـئ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا وش ـ ــاق ـ ــا،
ً
وربـمــا كــان م ـبــررا قبل 5
س ـ ـنـ ــوات ،إال أن ـ ــه ،وب ـعــد
إقرار حق االفراد بالطعن
األص ـلــي والـمـبــاشــر امــام
«ال ــدس ـت ــوري ــة» ،ونتيجة
الرتفاع الوعي القانوني
ل ــأف ــراد بـطــريـقــة الطعن
أمـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا؛ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ــن
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري ج ـ ـ ــدا ت ـف ــرغ
أعـضــاء المحكمة وحظر
ع ـض ــوي ـت ـه ــم ب ـ ــأي هـيـئــة
ق ـضــائ ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،فـضــا
ع ـم ــا ي ـم ـث ـلــه ال ـت ـف ــرغ مــن
تحقيق فكرة التخصص
ال ـتــي يـتـعـيــن أن تتحقق
بأعضاء المحكمة.
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محليات

ً
باسل الصباح :إدخال برامج زراعة القلب والبنكرياس والرئتين قريبا
عادل سامي

كـ ـش ــف وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة د .ب ــاس ــل
الصباح أن الوزارة بصدد طرح إسناد
مستشفى الجهراء الجديد إلى مشغل
وإدارة أجنبية تقوم بتشغيله حسب
المعايير العالمية وتلك التي وضعتها
وزارة الصحة.
وأعلن وزير الصحة ،خالل تدشينه
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
ا لـمــد يـنــة الطبية لمستشفى ا لـجـهــراء
ال ـجــديــد ،وال ـتــي تـضــم أق ـســام الـنـســاء
والوالدة واألطفال الخدج ،عن مراجعة
 270مريضا فــي الـعـيــادات الخارجية
لقسم الـنـســاء وال ـ ــوالدة ،وإجـ ــراء 120
ً
س ـ ــون ـ ــارا لـ ـم ــريـ ـض ــات ،إل ـ ــى ج ــان ــب 4
والدات ،بــواقــع والدت ـيــن طبيعيتين،
وأخريين قيصريتين.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه بــافـتـتــاح المرحلة
األول ـ ـ ــى ي ـك ــون ت ــم ت ـش ـغ ـيــل  %20مــن

المستشفى ،الفتا إلى أنه خالل المراحل
التالية سيتم افتتاح مبنى الجراحات
والمرحلة األخيرة من مبنى الباطنية.

هدية سامية
م ــن ج ــان ـب ــه ،تـ ـق ــدم م ــدي ــر مـنـطـقــة
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـص ـح ـي ــة د .ب ـ ــدر ال ـع ـنــزي
بالشكر إلى صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد على هذه الهدية
ال ـث ـم ـي ـنــة أله ــال ــي م ـحــاف ـظــة ال ـج ـهــراء
والمتمثلة في مدينة الجهراء الطبية،
مؤكدا أن وحدة األمومة استقبلت عددا
من الحاالت تم نقلهم من المستشفى
القديم ،إلى المستشفى الجديد ،مضيفا
أنه في المرحلة األولى تم تدشين مركز
األمــومــة واألطـفــال الـخــدج ،حيث تقدم
فيهما جميع الخدمات الطبية.

ً
«كان» :تدريب  2772طبيبا وممرضة حتى أكتوبر الجاري
كشف استشاري األورام ،رئيس مجلس إدارة الحملة
الــوطـنـيــة لـلـتــوعـيــة ب ـمــرض ال ـســرطــان "كـ ــان" د .خــالــد
الصالح عن تدريب  940طبيب رعاية أولية حتى أكتوبر
الجاري ،حول التقصي على العالمات األولية لإلصابة
باألورام ،وذلك كجانب مهم للتشخيص المبكر لألورام
في مراحله األولية مما يساعد على رفع نسب الشفاء،
إلى جانب تدريب  1832ممرضا وممرضة حتى أكتوبر
 ،2019وذلك خالل الدورة الواحدة والسبعين لتدريب
الهيئة التمريضية بالتعاون مع إدارة الهيئة التمريضية
بوزارة الصحة.

وقال الصالح في تصريح صحافي في ختام الدورة
إن حـمـلــة "كـ ــان" ت ـقــوم ب ـتــدريــب ال ـطــواقــم التمريضية
على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة
مرضى السرطان ،باإلضافة إلى أنه تم إعــداد برنامج
متكامل يقدمه أخصائيو األورام للمتدربين يتضمن
تعريفا بمرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في
الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعالج والوقاية
واالكتشاف المبكر ونسبة الشفاء.

و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي إن  %90م ــن
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـقـ ــديـ ــم ت ـ ــم ن ـق ـل ــه إل ــى
المستشفى الـجــديــد يــوم أمــس األول،
حـيــث إن حـ ــوادث الـ ــوالدة وال ـع ـيــادات
الـخــارجـيــة م ــوج ــودة فــي المستشفى
ال ـجــديــد حــال ـيــا .بـ ـ ــدوره ،ت ــوق ــع مــديــر
مستشفى الجهراء د .علي المطيري أن
تتم إضافة خدمة طفل األنبوب ،ليكون
هذا المركز من أكبر المراكز الطبية في
الكويت قريبا ،الفتا إلى أن المستشفى
الجديد يضم عــددا مــن التخصصات
الدقيقة ،وأن افتتاح المرحلة الثانية
منه سيتم خالل األشهر القليلة المقبلة،
حيث "إننا نقدم اقتراحاتنا والــوزارة
تقرر موعد االفتتاح".
من جانبه ،أكد رئيس قسم النساء
والـ ـ ـ ــوالدة ف ــي الـمـسـتـشـفــى د .ســامــي
الطاهر أن عدد األسـ ّـرة العاملة حاليا
في المرحلة األولى يقدر بـ 230سريرا،
منها  180فــي قسم الـنـســاء وال ــوالدة،
الفتا إلى تشغيل  5طوابق من إجمالي
ً
أدوار المستشفى البالغة  12طابقا.

ملتقى العالج الطبيعي
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أك ــد وك ـي ــل وزارة
الـصـحــة الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـخــدمــات
الـطـبـيــة ال ـم ـســانــدة د .فـ ــواز الــرفــاعــي
أن إدارة خ ــدم ــات الـ ـع ــاج الـطـبـيـعــي
تحرص على االهتمام بتطوير الكوادر
الطبية ،السيما حديثي التخرج ،من
خــال تقديم كل اإلمكانات التدريبية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى مــن
التعيين.

الصباح ورضا والعنزي في جولة بإحدى غرف طوارئ الوالدة
وق ــال الــرفــاعــي ،فــي كـلـمــة لــه خــال
افـ ـتـ ـت ــاح "ال ـم ـل ـت ـق ــى ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـعــاج
الطبيعي لعام  ،"2019إن هذا الملتقى
العلمي يهدف إلى تزويد العاملين في
م ـجــال ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي وخـصــوصــا
حديثي التخرج بالمعلومات الحديثة
وتبادل الخبرات واآلراء والتعرف على
المستجدات العلمية في هــذا المجال
بما ينعكس على ممارسة العمل الطبي
ومستوى الخدمات الطبية العالجية.
وأعــرب عن خالص امتنانه لجميع
اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج ال ـط ـب ـي ـع ــي
لحرصهم وجهودهم على العمل الجاد
لتقديم أحدث الطرق العالجية المبنية
على االستدالل العلمي والتي تساهم
فــي تحسين ج ــودة الـخــدمــات الطبية

الوقائية والعالجية في كل تخصصات
العالج الطبيعي.
وأث ـنــى الــرفــاعــي عـلــى جـهــود إدارة
خـ ــدمـ ــات ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي وال ـ ــدور
المجتمعي الـتــي تـقــوم بــه فــي توعية
الـجـمـهــور والـمـشــاركــة فــي الفعاليات
وإبـ ـ ــراز أه ـم ـيــة ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي في
الجانب الوقائي والعالجي من خالل
ل ـجــان الـتــوعـيــة واإلصـ ـ ــدارات ووض ــع
البرتوكوالت العالجية.
من جانب آخــر ،أعلن وزيــر الصحة
د .باسل الصباح أنــه يتم العمل على
إدخــال برنامج زراعــة القلب وبرنامج
زراعة البنكرياس والرئتين ضمن برامج
وزارة الصحة في القريب العاجل ،وذلك
إلجراء مثل تلك العمليات في الكويت،

«العلمي» أطلق برنامج الباحثين والمبتكرين 2020
المقصيد :نشجع الشراكة المجتمعية إلبراز إبداعات الطلبة
أع ـل ــن األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـل ـنــادي
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي د .يـ ـحـ ـي ــى ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال
انـ ـ ـط ـ ــاق ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات م ـس ــاب ـق ــة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـع ـل ــوم وال ـه ـن ــدس ــة
الثامنة ،ضمن البرنامج الوطني
لــر عــا يــة الباحثين والمبتكرين
الـشـبــاب  ،2020بـحـضــور وكيل
وزارة التربية المساعد للتنمية
الـ ـت ــرب ــوي ــة واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة فـيـصــل
المقصيد ،ومدير إدارة الثقافة
العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم
العلمي د .سالم العبالني ،وعدد
من المسؤولين.
وأع ـ ـ ــرب الـ ـعـ ـب ــدال ع ــن ش ـكــره
ل ـس ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر الـمـحـمــد
على دعمه المستمر والمتواصل
ألن ـش ـط ــة الـ ـ ـن ـ ــادي ب ـش ـك ــل عـ ــام،
والـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة
الباحثين والمبتكرين الشباب
على وجه الخصوص ،كما تقدم
بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم

العلمي ،ووزارة التربية الداعمين
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ألنـ ـشـ ـط ــة
وفعاليات النادي العلمي.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة
الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت
للتقدم العلمي د .سالم العبالني،
ً
إن المؤسسة ال تــألــو جـهــدا في
دعم منظمات المجتمع المدني
والشركاء االستراتيجيين وعلى
رأسهم النادي العلمي لتحقيق
ً
أهدافها االستراتيجية ،مشيرا
إلــى أن مسابقة الكويت للعلوم
والهندسة تشهد "تفجر" مواهب
ك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي االب ـ ـت ـ ـكـ ــار وطـ ــرق
البحث العلمي.
مــن جــانـبــه ،أعـلــن المقصيد،
ً
اعتماد الــوزارة رسميا مسابقة
الكويت للعلوم والهندسة ضمن
أنشطتها وبرامجها الرئيسية
ً
ً
اعتبارا من هذا العام إيمانا منها
بأهمية دور مثل هذه المسابقات

ف ــي ت ـش ـج ـيــع وت ـن ـم ـيــة م ــواه ــب
أبنائنا الطلبة.
وأضاف المقصيد أن الوزارة
ح ــريـ ـص ــة لـ ـلـ ـع ــام الـ ـث ــام ــن عـلــى
التوالي على المشاركة في هذه
ال ـم ـس ــاب ـق ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار تـشـجـيــع
ال ـشــراكــات االسـتــراتـيـجـيــة التي
ت ـش ـج ــع ال ـط ـل ـب ــة عـ ـل ــى ال ـب ـحــث
العلمي ،وتتيح المجال أمامهم
إلب ـ ــراز إبــداعــات ـهــم ف ــي مختلف
ً
ً
ال ـم ـج ــاالت ،الف ـت ــا إل ــى أن ع ــددا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن طـ ـلـ ـب ــة وطـ ــال ـ ـبـ ــات
المرحلتين المتوسطة والثانوية
ب ـ ـم ـ ــدارس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص وال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ــديـ ـن ــي
ي ـحــرصــون ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة في
فعاليات المسابقة.
وثمن جهود رئيس وأعضاء
مجلس إدارة النادي العلمي على
ت ـقــديــم ال ـم ـب ــادرات وال ـم ـشــاريــع
اإلب ــداعـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـن ـمــي قـ ــدرات

ً
ال ـش ـب ــاب ،وأيـ ـض ــا دور الـهـيـئــة
التعليمية في "التربية" من خالل
إعطاء المجال األكبر لهم إلبراز

مصرع آسيوي انحشر في مصعد للبضائع
إصابة آخر في حريق مصنع بصبحان
●

محمد الشرهان

لقي عامل آسيوي مصرعه
صـبــاح أم ــس ،ج ــراء انـحـشــاره
دا خ ــل مصعد مخصص لنقل
البضائع بــإحــدى المؤسسات
التجارية في منطقة الفحيحيل،
كما أصيب عامل آسيوي آخر
خــال حريق اندلع في مصنع
بمنطقة صـبـحــان الصناعية
يحتوي على مكاتب ومخازن.
في تفاصيل الحادث األول،
ق ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لــإطـفــاء العميد خليل األمـيــر
إن غرفة العمليات تلقت بالغا
صـبــاح أم ــس ،يفيد بانحشار
ع ــام ــل ف ــي م ـص ـعــد مـخـصــص
لـنـقــل ال ـب ـضــائــع ،ف ـتــم تـحــريــك

م ـ ــرك ـ ــز إطـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل،
وتبين أن العامل توفي نتيجة
انحشاره بين المصعد وعمود
حديدي.
وأضـ ــاف الـعـمـيــد األم ـي ــر أن
رجال اإلطفاء عملوا على إخراج
الـجـثــة وتـسـلـيـمـهــا إل ــى رج ــال
األدلة الجنائية ،مشيرا الى أن
ضباط وحدة تحقيق الحوادث
انتقلوا الى موقع البالغ لمعرفة
أسباب الحادث.
وفي حادث آخر ،أفاد العميد
األمير بأن غرفة عمليات اإلدارة
تلقت بالغا يفيد باندالع حريق
في مصنع بصبحان ،وتدخل
رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء وشـ ــرعـ ــوا فــي
مـحــاصــرة الـنـيــران وإخـمــادهــا
والـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــارهـ ــا إل ــى
المباني المجاورة.

«المخطوطات» تقترح إعداد
حقيبة تعليمية للمعلم
قـ ــدمـ ــت إدارة الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــات وال ـم ـك ـت ـب ــات
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
م ـق ـت ــرح ــا إلـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات اإلس ــامـ ـي ــة
وشـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـق ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم ،ي ـت ـم ـثــل فـ ــي إعـ ـ ــداد
ا لـحـقـيـبــة التعليمية للمعلم ا ل ـتــي تـســا هــم في
تطوير العملية التربوية وتسهيل مهام المعلم
والنهوض بالعمل.
وقالت اإلدارة ،في بيان صحافي ،إن "المقترح
يـنــص عـلــى أن تشتمل ا لـحـقـيـبــة عـلــى المنهج
اإللـكـتــرونــي لـكــل م ــادة واالخ ـت ـبــار اإللـكـتــرونــي
لـلـمــادة ،وج ــدول ب ــاأله ــداف الـسـلــوكـيــة ،إضــافــة
إلى أهم الوسائل المستخدمة في كل مادة ،كما
سيتم التنسيق مع إدارة الــدراســات اإلسالمية
لـمـحــافـظـتــي ح ــول ــي وال ـع ــاص ـم ــة ،ل ـب ــدء دراس ــة
المقترح وإبداء الرأي باالستفادة منه من عدمه،
كخطوة مبدئية في حال رغبة بقية اإلدارات في
تطبيقه".

مواهبهم اإلبداعية في مختلف
المجاالت وخاصة في المجاالت
ً
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،مـ ـتـ ـق ــدم ــا ب ــال ـش ـك ــر

«الجمارك» :بيع
بضائع بـ  34ألف
دينار في مزادين
●

النيران تلتهم المصنع قبل إخمادها
ولفت الــى أن الـحــادث أسفر
عن إصابة وافد آسيوي بحالة
اختناق وإجـهــاد ح ــراري ،وتم
عــاجــه فــي مــوقــع ال ـحــادث من

ق ـبــل فـنـيــي الـ ـط ــوارئ الـطـبـيــة،
بينما بدأت التحقيقات لمعرفة
أسباب ومالبسات الحادث.

محمد الشرهان

أ ج ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـج ـم ــارك مـ ــزاديـ ــن عـلـنـيـيــن
لبيع بضائع متنوعة مصادرة
وم ـح ـج ــوزة ف ــي ب ـيــت ال ـم ــال،
وبلغت قيمة البضائع المبيعة
ً
بهما  34ألفا و 400دينار.
وب ـ ـيـ ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاد األول
 1401ك ــرز سجائر وبضائع
اخ ــرى منوعة بقيمة  16ألفا
و 600دينار ،وتم إلغاء بيع 4
حاويات ورق لتدني السعر.
وفـ ــي ال ـ ـمـ ــزاد ال ـث ــان ــي بيع
 1349ك ــرز سـجــائــر وحــاويــة
هياكل حديد وبضائع اخرى
ً
منوعة بقيمة  17ألـفــا و800
دينار.

«األحمد» :ضرورة إدخال إدارة النفايات
ضمن المنظومة البيئية
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها
العام الشيخ عبدالله األحمد ضرورة إدخال إدارة النفايات
ضمن المنظومة البيئية باعتبارها مــن أ هــم القضايا
البيئية التي تواجه دول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها األحمد خالل ورشة "تطوير
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة إلدارة الـنـفــايــات فــي الـكــويــت"
ونظمتها الهيئة والتابعة لمشروع مسح وإنشاء قاعدة
بيانات شاملة إلدارة النفايات.
وقال إن للنفايات مخاطر صحية وبيئية تتطلب اتخاذ
خـطــوات جــادة نحو كيفية إدارتـهــا وكلفة مالية عالية
إلعادة تأهيلها واالستفادة منها.
وبين أن الكويت تعاني القضية ذاتها منذ عشرات
السنين عندما سمح لشركات النظافة باستغالل حفر
ً
ً
الدراكيل غير المجهزة هندسيا وبيئيا ألغــراض الردم
والتخلص من النفايات بأنواعها المختلفة.
ً
وأكــد بــذل الهيئة جهودا كبيرة على أكثر من محور
للحد مــن المشكلة يتقدمها مـشــروع "إدارة النفايات"

تدشين حملة االستخدام
األمثل للمضادات الحيوية
●

العبدال والعبالني ومقصيد ومحمد الصفار خالل المؤتمر الصحافي

مصحوبة ببرامج للتدريب والتوعية إليصال رسائل
توعوية للجمهور تحثه فيها على االلتزام بالنهج البيئي
والحد من إنتاج النفايات وحماية البيئة.
وأف ـ ــاد ب ــأن ه ــذه ال ــورش ــة جـ ــاءت ل ـع ــرض مـخــرجــات
المشروع الــذي تم توقيعه قبل ثالث سنوات مع معهد
"ف ــران ـه ــوف ــر" لـتـكـنــولــوجـيــا الـبـيـئــة وال ـســامــة والـطــاقــة
في ألمانيا بهدف تعزيز النظام البيئي عبر البيانات
الحديثة الواقعية.
من جانبها ،قالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة
البيئية بالهيئة سميرة ا لـكـنــدري فــي كلمتها ،إن هذا
المشروع يهدف إلى تقييم الوضع الراهن إلدارة النفايات
فيما يتعلق باإلطار القانوني والتطبيق العملي.
وأضافت الكندري أن من أهم نتائج المشروع إنشاء
قاعدة بيانات بيئية لقطاع النفايات ودراس ــة الوضع
الـحــالــي لـمــواقــع ال ــردم ووض ــع الـبــدائــل الــازمــة إلع ــادة
تأهيلها وو ضــع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات
في الكويت.

ألول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ب ــاع ـت ـب ــاره ــم
شركاء رئيسيين في نجاح هذه
المسابقة.

بدال من ابتعاثها للعالج بالخارج .جاء
هــذا فــي تصريح لـلــوزيــر على هامش
تكريم الفرق الطبية المشاركة في إجراء
عـمـلـيــات زراع ـ ــة ال ـك ـبــد ف ــي مستشفى
جابر األحمد.
وأش ــاد الـصـبــاح بجميع القائمين
والمشاركين في إجــراء عمليات زراعة
الكبد ،متمنيا أن تشمل عمليات الزراعة
جميع المستشفيات ،وذ ل ــك لتحقيق
اك ـت ـفــاء ذاتـ ــي م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــات في
ال ـب ــاد .مــن جــانـبــه ،أعـلــن رئـيــس قسم
زراعــة األعضاء بمركز حامد العيسى
لزراعة األعضاء د .مصطفى الموسوي
زيادة عدد المتبرعين باألعضاء خالل
العام الحالي ،ليصل الى  ٢٣متبرعا.

عادل سامي

أكـ ــدت وك ـي ـلــة وزارة الـصـحــة
المساعدة لشؤون الصحة العامة
د .بـثـيـنــة ال ـم ـضــف ،أن مـقــاومــة
ال ـم ـض ــادات الـحـيــويــة آخـ ــذة في
االرتـفــاع إلــى مستويات خطيرة
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،الفتة
إل ــى أن ه ـن ــاك سـ ــاالت مـقــاومــة
جديدة في سبيلها إلى الظهور
واالنتشار ،مما يهدد القدرة على
عالج األمراض المعدية الشائعة.
وقالت المضف ،في كلمة لها
خــال تــدشـيــن الحملة الوطنية
لــاسـتـخــدام األم ـثــل لـلـمـضــادات
ال ـح ـيــويــة أم ـ ــس ،إن ال ــدراس ــات
أث ـب ـتــت أن م ـق ــاوم ــة ال ـم ـض ــادات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة تـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع
التكاليف الطبية ،وزي ــادة فترة
المكوث في المستشفى ،وارتفاع
مـ ـع ــدل الـ ــوف ـ ـيـ ــات ،وي ـظ ـه ــر ذل ــك
واضحا في البلدان التي ال تطبق
مبادئ استرشادية معيارية في
هذا المجال.

ولفتت إلى أن الحملة الوطنية
لــاسـتـخــدام األم ـثــل لـلـمـضــادات
الحيوية "استخدمها صح" تعد
امتدادا لحمالت سابقة بدأت منذ
ع ــام  ،2009كــانــت فيها الكويت
سباقة واألولى بمنطقة الخليج
في إقامة مثل تلك الحمالت.
وحـ ـ ـ ــذرت ال ـم ـض ــف م ــن س ــوء
اسـتـخــدام الـمـضــادات الحيوية،
ق ــائ ـل ــة :ي ـج ــب اتـ ـخ ــاذ اج ـ ـ ــراءات
ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة ل ـ ـض ـ ـبـ ــط اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادات الـ ـحـ ـي ــوي ــة ب ـه ــدف
محاولة تغيير اإلدراك والسلوك
الـمـجـتـمـعــي ف ــي اس ـت ـخ ــدام تلك
األدوية.
بـ ــدوره ،ق ــال مــديــر إدارة منع
الـ ـ ـع ـ ــدوى د .أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـط ــوع،
إن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة س ـت ـس ـت ـم ــر ش ـه ــرا
وستنتهي بالتزامن مع األسبوع
ال ـعــال ـمــي ل ـل ـم ـضــادات الـحـيــويــة
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  18إلـ ـ ــى 24
نوفمبر المقبل.
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«األسترالية» استضافت ملتقى «التعلم اإللكتروني» بالتعاون مع «التقدم العلمي»
حمد العبدلي

أكد رئيس الكلية األسترالية
في الكويت د .عصام الزعبالوي،
أن التقدم المستمر واالستثنائي
ف ــي ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
ً
ي ـ ـخ ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــا وت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
للمؤسسات التعليمية الفردية.
جاء ذلك خالل ملتقى «التعلم
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي» ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
الــذي نظمته الكلية األسترالية
في الكويت ،بدعم من مؤسسة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي فــي
مسرح الكلية -غرب مشرف.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاوي
أن ا لـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ع ـ ـقـ ــد ل ـت ـح ـف ـيــز
ال ـم ـن ــاق ـش ــات ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
ب ـشــأن الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه
قطاع التعليم العالي الخاص،
والنظر في البحوث واإلجراءات
المشتركة ،وتم عقد أول ملتقى
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2015تـ ـح ــت ش ـع ــار

«الـ ـف ــرص وال ـت ـح ــدي ــات» ،أعـقــب
ذلك ملتقى ثان عام  2017تحت
عنوان «البحث والتطوير».
وأض ــاف أن «الـجـيــل الحالي
يعتبر من الخبراء في الهواتف
ال ــذك ـي ــة ،فـكـيــف يـمـكــن ألع ـضــاء
هيئة الـتــدريــس اسـتـخــدام هذه
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ف ـ ــي ال ـف ـص ــول
ً
الــدراسـيــة ب ــدال مــن منعها؟ في
الواقع ،هل أصبح أعضاء هيئة
ال ـتــدريــس أكـثــر عــرضــة للخطر
ألن الطالب في كثير من الحاالت
أكثر كفاءة منهم في العديد من
مجاالت تكنولوجيا المعلومات؟
وكيف يمكن لمسؤولي التعليم
الـعــالــي مـســاعــدة أع ـضــاء هيئة
التدريس بشكل أفضل على سد
فـجــوة الـمـهــارات الــرقـمـيــة؟ وما
الوسائل الرقمية األكثر فاعلية
إلبـ ـ ـ ــاغ الـ ـ ـط ـ ــاب ال ـم ـح ـت ـم ـل ـيــن

جانب من الملتقى
بالبرامج المطروحة للتسجيل
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب
وال ـخــري ـج ـيــن ال ـحــال ـي ـيــن؟ وهــل
ح ــان ال ــوق ــت لتجميع الـجـهــود
بين المؤسسات لتطوير مواد
التعلم اإللكترونية؟ هذه بعض

التحديات المتزايدة التي تواجه
مسؤولي التعليم والمدرسين».
وأش ـ ـ ــار ال ــزعـ ـب ــاوي إلـ ــى أن
ملتقى التعليم العالي الخاص
ً
الثالث يتضمن عروضا يقدمها
خبراء دوليون ،مع إتاحة فرص

لألسئلة والـمـنــاقـشــات وتـبــادل
األفكار.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ان دولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
والـ ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ل ـ ــم تـ ـك ــن بـ ـمـ ـع ــزل ع ـ ــن ال ـت ــدف ــق

ال ــدول ــي والـ ـف ــوري للمعلومات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن «الـ ـج ــامـ ـع ــات
ً
المعترف بها عالميا تقدم برامج
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ب ـش ـكــل م ـتــزايــد
للطالب المحتملين من أي مكان
في العالم».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال أس ـت ــاذ علم
االج ـت ـمــاع فــي جــامـعــة الـكــويــت
د .محمد الرميحي «كلما فكرنا
في المستقبل برزت لنا تحديات
هائلة تورق الكثير من أهل الفكر
في بــادنــا ،ومــازالــت تفعل ،وال
جدال أن عالمنا اليوم تجتاحه
مجموعة من المتغيرات العميقة
الـتــي تــوثــر على حياتنا وعلى
اسـتـمــرار األج ـيــال الـقــادمــة بــأن
تتمتع بما تمتعنا به أو تحرم
منه».
وأضـ ــاف ان «ال ـعــالــم ل ــم يعد

قــادرا على التكميم مهما كانت
الـسـلـطــات الـتــي تحكمه ،فالكل
قادر على التواصل بين األفراد
والجماعات بطريقة أو بأخرى،
وس ـه ــل ذل ــك ال ـت ــواص ــل وص ــول
الثورة الكبرى في عالم اإلنترنت
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم بـ ــال ـ ـف ـ ـضـ ــاء الـ ـع ــالـ ـم ــي
المفتوح ،وذلــك يحمل مخاطر
ضخمة وغـيــر مـحــددة النتائج
على المجتمعات».
وأشــار إلى أن الحل هو بناء
ق ـ ــدرات ل ــدى ال ـف ــرد والـمـجـتـمــع
ت ـكــون ق ـ ــادرة ع ـلــى إي ـج ــاد آلـيــة
تعضد مــن ال ـقــدرة عـلــى مناعة
الـفــرد والـجـمــاعــة للتفريق بين
الـصــالــح وال ـطــالــح ،أي التعليم
المناعي إن صح التعبير.

ً
الهزاع :انتداب األساتذة في «الهندسة» قليل جدا
 220عضو هيئة تدريس مقابل  4900طالب بالكلية

●

فيصل متعب

أكد العميد المساعد للشؤون الطالبية
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـت ــرول بـجــامـعــة
الكويت ،د .خالد الهزاع ،أن انتداب أعضاء
ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ق ـل ـيــل جـ ــدا،
وال يـتـعــدى فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي الــواحــد
أستاذا أو اثنين ،نظرا لفتح باب االنتداب
لتخصصات ّ
معينة في الكلية ،مشيرا إلى
أنــه فــي حــال انـتــداب عضو هيئة تــدريــس،
«ننتدب من أساتذتنا القدماء الذين يعملون
في قطاعات أخرى بالدولة».

ورشة «تشجيع
البحث العلمي»
بـ «العمارة»
نظمت كلية ا ل ـع ـمــارة في
جامعة الـكــويــت ورش ــة عمل
تحت عنوان «تشجيع البحث
ال ـع ـل ـمــي وتـ ـب ــادل ال ـم ـعــرفــة»
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف دور
معرض الهندسة المعمارية
كوسيلة إلنتاج المعرفة.
وقالت العميدة المساعدة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة فــي
كلية العمارة د .أسيل الرقم،
أن الـكـلـيــة اس ـت ـضــافــت هــذه
الورشة التي تهدف إلى فهم
دور اإلنتاج البحثي من خالل
الــوظــائــف ال ـثــاث للمعرض
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري وه ـ ــي ال ـم ـن ـســق
كـمـسـهــل ومـنـظــم للمحتوى
وال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،واألك ــاديـ ـم ــي
كـ ـمـ ـش ــارك ن ـش ــط ح ـي ــث يـتــم
اسـتـيـعــاب الـخـطــاب النقدي
والمعرفة النظرية والعملية،
وال ـم ـمــارس كــإطــار عـمــل من
خالل النقاش النقدي.

وتابع الهزاع ،في تصريح لـ «لجريدة»،
أن أعداد األساتذة الذين يعملون في الكلية
تبلغ  220عضو هيئة تدريس مقابل 4900
طــالــب وطــالـبــة فــي مختلف التخصصات
العلمية ،حيث يكلف هــذا العدد من هيئة
التدريس ذلك العدد الكبير من الطلبة ،كما
أننا نحافظ على جــودة التعليم لدينا في
الكلية ،بحيث ال تتعدى الشعبة الدراسية
الواحدة  40طالبا في القاعة ،وذلك لحرص
الـكـلـيــة ال ــزائ ــد ع ـلــى ع ــدم اك ـت ـظــاظ قــاعــات
التعليم.
ّ
وبين أن هناك توسعا في مجال التدريب

الميداني بالنسبة إلى بعض التخصصات
بــال ـك ـل ـيــة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن م ـق ــرر ال ـتــدريــب
يعد مــن الـمـقــررات الـضــروريــة واإلجـبــاريــة
لتخصصات الكلية ،وغير إجباري لبعض
الـتـخـصـصــات ،ونـجــد أن بـعــض الطلبة ال
ّ
يسجل به ،الفتا إلى أنه حتى يتم التوسع
ب ــه ف ــي كـلـيـتـنــا ي ـجــب عـلـيـنــا ال ـت ـعــاقــد من
المؤسسات والشركات الستقطاب الطلبة،
وه ـ ــذه ال ـم ـســألــة ت ـح ـتــاج إلـ ــى وقـ ــت أط ــول
أمامنا كي نختار أجود الشركات لتدريب
طلبتنا بها.
خالد الهزاع

« »GUSTترعى جائزة «العالقات العامة»
وتستضيف ورشتي عمل عن خدمة المجتمع
اتفق رئيس جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
د .وليد بوحمرا ووفد جمعية
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة الـكــويـتـيــة
ب ــرئ ــاس ــة جـ ـم ــال ال ـن ـصــرال ـلــه،
على أن تكون الجامعة راعيا
لـ ـج ــائ ــزة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـعــاقــات
الـعــامــة وخــدمــة ال ـع ـمــاء ،كما
اتفقا إلى تنظيم ورشتي عمل
ب ــالـ ـح ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي؛ األولـ ـ ــى
يحاضر فيها أستاذ العالقات
الـ ـع ــام ــة د .عـ ـل ــي دش ـ ـتـ ــي عــن
المسؤولية االجتماعية يوم
االثنين  28الجاري ،في اليوم
التالي تقام الثانية ويحاضر
فـيـهــا ر ئ ـي ــس لـجـنــة التحكيم
لـلـجــائــزة خــالــد الـخـلـيـفــي عن
خدمة المجتمع.
وب ـ ـ ـحـ ـ ــث ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان خ ـ ــال
اس ـت ـق ـب ــال د .ولـ ـي ــد ب ــوح ـم ــرا
رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـنـ ـص ــرالـ ـل ــه ،أوج ـ ــه

جانب من اللقاء
التعاون والدعم الذي ستقدمه
الجامعة للجائزة التي حظيت
بأفضل دعم وتكريم ،إذ شرفت
بالرعاية السامية لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وذك ــرت الجامعة ،فــي بيان

ً
أم ــس ،أن ـهــا تسعى دائ ـم ــا في
رسالتها التربوية واألكاديمية
وم ـ ـ ـ ـ ــن دافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم كــل
السبل الممكنة للدعم ،وتوفير
كـ ـ ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ،ل ـت ـق ــدي ــم

األفضل وإنـجــاح كل األنشطة
ً
التي تخدم المجتمع تربويا
ً
ً
واجتماعيا وأكاديميا.

«األساسية» تدشن عيادتها
افتتحت كلية التربية األ ســا سـيــة فــي الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
التطبيقي والتدريب عيادتها الطبية الصحية الجديدة ،بحضور
مدير منطقة الفروانية الصحية د .محمد العجمي ،ونائب المدير
الـعــام للتعليم التطبيقي والـبـحــوث د .جــاســم األن ـص ــاري .وأكــد
د.العجمي أهمية التعاون المجتمعي البناء ،من خالل السعي الدائم
لتطوير الخدمات الصحية والثقافية والتوعوية بين الطرفين.
من جانبه ،أعرب د .األنصاري عن سعادته بهذا التعاون المثمر
والبناء بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ممثلة في
كلية التربية األساسية ،وبين منطقة الفروانية الصحية ،من خالل
استحداث هذه العيادة.
من جهته ،ذكر عميد كلية التربية األساسية د .فريح العنزي
أن الـعـيــادة تغطي ح ــاالت ال ـطــوارئ وتـقــديــم اإلسـعــافــات األولـيــة
الالزمة ،عبر االستعانة بطاقم صحي على مدار اليوم ،لبث الوعي
وتعزيز العادات السليمة وتقديم االستشارات واألدويــة وغيرها
من الخدمات.
من جانبها ،أفــادت العميدة المساعدة للشؤون الطالبية في
الكلية د .لطيفة الكندري بأن هذه الفكرة أتت نتيجة تنامي الكثافة
البشرية بالكلية ،فــإن مــن األهمية بمكان أن يتم توفير خدمات
صحية قادرة على استقبال الحاالت الطارئة يوميا.

«أبحاث الجامعة» نظم ورشة
عمل التسويق التجاري
نظم مكتب الـتـعــاون البحثي الـخــارجــي واالس ـت ـشــارات في
قطاع األبحاث بجامعة الكويت ،ورشة عمل التسويق التجاري،
ألع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس وطـلـبــة ال ــدراس ــات الـعـلـيــا للكليات
العلمية ،والتي حاضرت فيها مساعدة نائب مدير الجامعة
للتعاون البحثي الخارجي واالستشارات د .ليلى معروف ،أمس،
في قاعة االبتكار المؤسسي بمبنى اإلدارة الجامعية بالخالدية.
وذكرت د .معروف ،أن الورشة تهدف إلى إعطاء المشاركين
فكرة عن ريادة األعمال واالبتكار ،من خالل تسليط الضوء على
فائدة وأهمية التسويق التجاري لألبحاث.
وأشــارت إلى أن الورشة تقوم كذلك بالتعريف بدور مكتب
بـ ــراء ات االخ ـت ــراع وح ـقــوق الملكية الـفـكــريــة– مكتب الـتـعــاون
البحثي الـخــارجــي واالس ـت ـشــارات فــي حفظ الملكية الفكرية
والتعريف بخطوات التسويق التجاري لألبحاث.

ةديرجلا
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«إنتوا بعتوا وزارة
الداخلية؟»
waleedalghanim.com

إننا نسأل وزارة الداخلية :ما الحظوة والنفوذ لدى بعض
الناس الذين يعلنون للمأل استعدادهم لتخليص وإنجاز
أي معاملة في وزارتكم مهما كان نوعها؟ هل أعطيتم
الضوء األخضر لهم؟ ومن منحهم الميزة على باقي
الناس؟ وما ضريبة هذا اإلعالن؟
إعــانــات غريبة عجيبة انتشرت في المجتمع األسابيع
الماضية من أشخاص ّ
يدعون قدرتهم على تقديم خدمات
فــوق الـعــادة للناس فــي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها ،إن
شئت في المرور أو في الهجرة أو في الجوازات أو في الموارد
البشرية أو في التعيينات بالوظائف العسكرية أو بإسقاط
المخالفات المرورية ،وكل ما يخطر في بالك من معاملة أمنية
وغيرها فإن أولئك المعلنين يتطوعون لتنفيذها لك أو ألحد
أفراد أسرتك أو للعاملين تحت كفالتك.
جرأة اإلعالن ليست في تقديم تلك الخدمات فحسب ،إنما
في التجاوز حتى عن حضورك الشخصي إلنجاز المعاملة
وبدون تقديم أي تفويض منك أو وكالة رسمية ،وحتى دون
ذكر أي رسوم وطوابع مالية معتادة إلجراء تلك المعامالت،
فكل ما عليك بحسب اإلعالنات المزعومة أن تسلم معاملتك
المتعلقة بوزارة الداخلية ،و"خل الباجي علينا".
بالطبع فإن هذه الخدمات ليست تطوعية ،وإن هذا اإلعالن
ليس من باب نفع أخيك المسلم ،إنما وراءه مصالح انتهازية
واضحة أبرزها دعم صاحبه في أي انتخابات محلية.
كلنا نعلم أن الواسطة موجودة في وزارات الدولة ،ويلجأ
ً
لها الناس أحيانا ،لكن اإلعالن الفاضح والدعوة الصريحة لها
تدل داللة واضحة على أن األجهزة الحكومية تروج للواسطة،
وأن بعض القيادات العليا تسعد بها ،وأن وزارة الداخلية
ً
تحديدا تتدخل في االنتخابات السياسية في الكويت بشكل
قبيح من خالل دعم مرشحين معينين بتسهيل الواسطات
لهم وقبول المعامالت المقدمة من طرفهم بالتمييز الظالم
ضد باقي المواطنين.
إننا نسأل وزارة الداخلية :ما الحظوة والنفوذ لدى بعض
الناس الذين يعلنون للمأل استعدادهم لتخليص وإنجاز أي
معاملة في وزارتكم مهما كان نوعها؟ هل أعطيتم الضوء
األخـضــر لهم؟ ومــن منحهم الميزة على باقي الـنــاس؟ وما
ضريبة هذا اإلعالن؟
كما نوجه السؤال عن موقف هيئة "نزاهة" من اإلعالنات
التي تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي في شأن إنجاز
المعامالت في وزارة الداخلية بدون وكاالت رسمية ،وبمخالفة
شروط إنجازها المعلنة للعامة من قبل الوزارة؟ ومن يمرر
ه ــذه ال ـم ـعــامــات ف ــي الــداخ ـل ـيــة م ــن الـقـيــاديـيــن والـمــديــريــن
والضباط؟ وما مصلحتهم من ورائها؟
إن ق ـبــول الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،مـمـثـلــة بـمـجـلــس ال ـ ــوزراء،
وتشجيعها الـنــواب والمرشحين المحسوبين عليها على
افـتـتــاح مــراكــز الـخــدمــة الـخــاصــة بـهــم فــي بـيــوتـهــم ،وتلقي
معامالت ناخبيهم توجه مهين ،الـهــدف منه تحريف دور
النائب الرقابي والتشريعي وإهانة المواطن باضطراره إلى
اللجوء للواسطات واإلساءة لدولة المؤسسات التي يطالب
بـهــا كــل كــويـتــي مـخـلــص ،فـهــل ه ــذه خــاصــة خـطــة التنمية
والحكومة اإللكترونية؟ يا ترى "إنتوا بعتوا وزارة الداخلية
وخصصوتها للنواب اللي خبري خبركم؟" .والله عيب ما
يجري ألهل الكويت ،وواجــب على كل من بيده األمر إيقاف
هذه المهازل ،فمتى تتصرفون بذمة وأمانة؟
والله الموفق.

االنتفاضة اللبنانية
والحالة الكويتية!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

غرس الخير

وليد عبدالله الغانم

أثناء عملي الدبلوماسي كنت أحــرص على المشاركة في
األعـمــال الخيرية ،وذلــك إليماني بــأن العمل الخيري جــزء من
العمل الدبلوماسي ،ومــن خالله يمكن الدخول إلــى المجتمع
الــذي يمارس الدبلوماسي العمل فيه؛ مما يسهل عليه عمله
ويزيد دائرة عالقاته وعلى كل المستويات.
وق ــد هـيــأ ال ـلــه ل ــي نـخـبــة طـيـبــة م ــن رج ـ ــاالت ال ـكــويــت ممن
غــرس الله حب عمل الخير في قلوبهم ،وقــد عــادت إلــي بعض
تلك الذكريات في األسـبــوع الماضي حيث سعدت بلقاء األخ
والصديق العزيز "دعيج الشمري" عضو مجلس األمة السابق،
ً
كان لقاء وحديثا ذا شجون ،أعدنا فيه بعض الذكريات الطيبة.
فــي أثـنــاء عملي فــي اليمن الـعــزيــز سـعــدت باستقبال األخ
"بوسليمان" مع نخبة من رجــاالت الكويت ،وقد تم إنشاء دار
لأليتام والتي قسمت إلى قسم لألوالد وآخر للبنات مع مشغل
للحياكة ،وعمل بعض السجاد ،وقد أبلغني األخ "بوسليمان"
بــأنــه مــا زال على اتـصــال مــع الــدكـتــور "حميد زي ــاد" المشرف
على ال ــدار ،وال ــذي أف ــاد بــأن بعض مــن كــانــوا أطـفــاال قــد غــدوا
رجاال يمارسون هندسة تحويل الطاقة الشمسية إلى الطاقة
الكهربائية ،وقاموا بمساعدة بعض سكان األحياء المحيطة بهم.
أم ــا الـبـنــات فـقــد وف ــق الـلــه بعضهن ب ــال ــزواج ،ولـكــم سعدت
بهذه األخـبــار الـســارة ،وكــم أثلجت صــدري ،فهذا غــرس الخير
يؤتي ثماره ،وهذه الكويت ،وهذا ديدن أهلها ،إنها بحق وطن
اإلنـســانـيــة ،وقــائــدهــا ،حفظه الـلــه ورع ــاه ،أمـيــر لإلنسانية عن
جدارة واستحقاق.
مــن ناحية أخ ــرى وأث ـنــاء البحث بين أوراق ــي القديمة لفت
نظري رسالة مكتوبة بخط اليد ،واردة لي من إحدى العائالت
الجزائرية ،جاء في الرسالة هذه العبارات الصادرة من القلب:
"سعادة السفير ...في هذه اللحظات وأنا أقف وعائلتي أمام بيت
ً
الله العتيق في مكة المكرمة رافعين أيدينا بالدعاء لكم شخصيا
ولدولة الكويت وقيادتها وأهلها ،فبمساعدتكم الكريمة نقف في
هذا المكان المقدس ألداء مناسك الحج ،فلكم الشكر ،وأدام الله
على الكويت الحبيبة األمن واألمان" .فخالل عملي برئاسة البعثة
الدبلوماسية فــي جمهورية الجزائر الشقيقة قامت السفارة
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زوايا ورؤى

د .حسن عبدالله جوهر
بتقديم بعض المساعدة لبعض العائالت ألداء فريضة الحج،
وهذه رسالة من إحدى تلك العائالت الكريمة.
وقــد واصـلــت المشاركة فــي العمل الخيري فــي ال ــدول التي
عملت بها ،ففي مدينة "ال ه ــاي" العاصمة السياسية لمملكة
هولندا الصديقة سعدت بالمشاركة بإقامة مركز "عبد المحسن
الخرافي اإلسالمي" ،وبجهد مميز لفضيلة الشيخ أحمد الفالح
ً
"بويوسف" جزاه الله خيرا ،وبتبرع كريم من المغفور له "جاسم
الخرافي" رحمه الله وجعل الجنة مثواه.
وفي جمهورية البوسنة والهرسك سعدت أيضا بالمشاركة
بإعادة فرش بعض المساجد ،وتوزيع آالف النسخ من المصحف
الكريم ،أما في األردن الشقيق فلهذا الموضوع مقال قادم بإذن
الله ،وحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

دمعة شايب
خالل األسبوع الماضي راجعت أحد المستشفيات الخاصة،
وذلك لتعرضي للزكام المنتشر اآلن في البالد بسبب التغيرات
الجوية ،بعد أن أجريت الفحص المعتاد وأخذت وصفة األدوية
وأثناء وقوفي في االنتظار رأيت أحد رجال الرعيل األول ممن
اصطبغت لحيته بلون الزمن األبيض مع بعض ألوان "الحنا"،
وقد وقف أمام سيدة من جنسية عربية وهي تصرخ في وجهه
"يا حاج كم مرة أقولك أوراقك عند الراجل هناك" ،تراجع الشايب
ً
متوجها مرة أخرى إلى الرجل اآلخر الذي صرخ بوجهه قبل أن
ّ
يصل إليه "أنا مش حعملك أي حاجة إال لما الست هناك توقع
األوراق" ،ثــم وقــف الـشــايــب فــي وســط الـصــالــة ،وب ــدأ سيال من
التحلطم" :والله دوختوني رفعتوا عندي الضغط والسكر ما
أدري شسوي" .نظرت إليه وأحسست بأن هناك دمعة تحاول
أن تفر من عين ذلك الرجل الذي على أكتافه وأكتاف ربعه من
الرعيل األول ُبني هذا الوطن.
لم أستطع إكمال المشهد فانسحبت أكتب هذا المشهد لعل
هناك من تحرك مشاعره تلك الدمعة التي سالت من عين أحد
رجال الرعيل األول ممن تعرض لإلذالل و"المرمطة".

hasanjohar@hotmail.com
نجح اإلعــام الرسمي في تشويه انتفاضات الربيع العربي
الواسعة قبل عقد من الزمن ،فالحراك الذي انفجر بعفوية بسبب
الجوع أو االضطهاد كنتيجة للفساد الحكومي ونهب ثــروات
ّ
األمة ألبس عباءة المؤامرات الخارجية وتسلق اإلسالميين على
ظهرها ،حتى سقط وتنفس بعدها الكثير من الحكام الصعداء،
ً
ولكن بــدال من االعتبار من تلك األحــداث ،تمادت الحكومات في
طغيانها وســرقــة أم ــوال شعوبها ،فـجــاء ت ردة الفعل المدوية
ً
مـجــددا في الجزائر وال ـســودان ،وهــا هي االنتفاضات الشعبية
ً
تصل إلى العراق وحاليا لبنان.
ً
الحراك الشعبي في لبنان تحديدا ،والذي أبهر العالم بالجمع
بين الغضب والمرح الناعم وحفالت الموسيقى والشواء ،يشبه
الحالة الكويتية ،فكما الكويت لبنان تأسس على االستقطاب
الديني والطائفي والعرقي ،باإلضافة إلى الطبقية الجائرة بين
اإلقطاعيين والـفـقــراء ،وكما الكويت لبنان بلد صغير ومحاط
بقوى إقليمية كبرى ،إما تذكي أو تستميل انقساماتها ومكوناتها
الداخلية ،أو يتم استغالل عامل الخوف من الجيران للعبث في
الداخل ،وكما الكويت لبنان من الدول العربية النادرة التي تتمتع
بحدود من الديمقراطية والحرية والمشاركة في االنتخابات ،ولكن
مع النتيجة نفسها بأن البرلمان المنتخب أو الصحافة والقنوات
الفضائية هي تكريس للمحاصصة الطائفية والدينية واإلثنية.
أمــا العامل المشترك األهــم بين لبنان والكويت فيتمثل في
أن األح ــزاب السياسية القائمة على أســس طائفية أو دينية أو
مناطقية وعرقية هــي التي تشكل السلطة الحاكمة ،وتتقاسم
ال ـن ـفــوذ وت ـحــافــظ ع ـلــى وج ــوده ــا م ــن خ ــال دغ ــدغ ــة ال ـعــواطــف
ّ
ً
والتعصب ،وتحولت تدريجيا إلى أيقونات للفساد والهيمنة،
تاركة الشعب اللبناني يغرق في مشاكله اليومية ،ويئن من تردي
الخدمات والفشل العارم في إدارة شؤون الدولة ،ثم تأتي الحكومة
بكل صالفة لتلقي نتاج فسادها وفشلها على جيب المواطن
اللبناني ،وتفرض المزيد من الضرائب والرسوم المالية ،األمر
الذي أدى إلى انفجار الناس وخروجهم إلى الساحات والشوارع
بشعارات تخطت المظاهرات المطلبية لتصل إلــى حد إسقاط
الحكومة والمؤسسات العميقة دون التفكير حتى في النتائج
المترتبة على ذلــك ،وقــد يكون منها الفوضى العارمة وتهديد
وجود كيان الدولة نفسها.
فهذا الشعب الغاضب كان حتى األمس القريب هو الوقود الذي
تستخدمه األحزاب للوصول إلى البرلمان والحكومة وشارك في
ذلك بكل قوة ،لكنه استيقظ اآلن وأدرك أنه كان ألعوبة ،وقد حان
وقت التمرد ،لذلك فإن المظاهرات اللبنانية اليوم ليست موجهة
ضد حزب معين أو سلطة سياسية بعينها ،ولكن كل طائفة أو
تيار بــدأ ينقلب على قــادة حزبه ونــوابــه ووزرائ ــه مــرددة أقسى
الشعارات ضدهم ومطالبة برحيلهم.
ً
تماما ينطبق على الحالة الكويتية ،حيث ّ
تحول
هذا الوضع
مجلس األمة الذي انتخب تحت شعارات طائفية وقبلية وعائلية
إلى خانة الفساد ،وطعنت القوى السياسية أتباعها في الظهر
وراح ــت تـبــرم الصفقات الشخصية مــع الـحـكــومــة ،وب ــات غطاء
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إفريقيا وفرصة الوقود األحفوري
على االقتصادات الصناعية
أن تبذل المزيد من الجهد
لدعم صناعات النفط
اإلفريقية وضمان تخفيف
اآلثار السلبية المترتبة على
إنتاج النفط ،وإلنجاح هذه
االستراتيجيات ،يجب أن
تشارك صناعة النفط في
األمر.
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ف ــي أ غ ـس ـطــس ا ل ـمــا ضــي ر ف ـعــت ال ف ـتــة ضـخـمــة،
حـيــث و قــف ذات يــوم نـهــر أو ك ـجــو كــول ا لـجـلـيــدي
الشهير في أيسلندا ،قبل أن يحوله تغير المناخ
إلى بحيرة .تقول الالفتة" :هذا النصب التذكاري
لإلقرار بأننا نعلم ماذا يحدث ونعرف ما يجب
القيام به ،وأنتم فقط تعلمون ما إذا كنا فعلنا
ذلك".
م ــا يـ ـح ــدث ،ك ـم ــا ي ـح ــذر ن ــا ا ل ـف ــر ي ــق ا ل ـح ـكــو مــي
الدولي المعني بتغير المناخ والمجتمع العلمي
بأسره تقريبا ،هو أن الكارثة المناخية تقترب
سريعا ،وعلى الرغم من الكثير الذي يجب القيام
ب ــه ل ـم ـنــع ا لـ ـك ــار ث ــة ،ف ــإن ه ــذا ي ـس ـت ـلــزم أن تـسـلــك
ا لـمـنــا طــق ا لـنــا مـيــة فــي إ فــر يـقـيــا نهجا جــد يــدا في
التعامل مع التصنيع.
م ــن ن ــواح ك ـث ـيــرة ب ــدأ ا ل ـعــا لــم ي ـت ـعــا مــل بـجــد يــة
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دو ل ــة عـلــى ا تـفــا قـيــة بــار يــس لـلـمـنــاخ لـعــام ،2015
وفي الواليات المتحدة ،على الرغم من انسحاب
الرئيس دونالد ترامب من اتفاق باريس (وعمله
على تقليص تدابير الحماية البيئية) ،فقد حملت
حكومات الواليات لــواء تحقيق أ هــداف االتفاق،
و ي ـق ـتــرح ا ل ـمــر ش ـحــون ا لــد ي ـم ـقــرا ط ـيــون لـلــر ئــا ســة
ا سـتــرا تـيـجـيــات طـمــو حــة فــي ا لـتـعــا مــل مــع قضية
المناخ.
لكن الشباب ،ال القادة السياسيين ،هم الذين
ي ـقــودون ا لــد عــوة إ لــى ا لـعـمــل ،فـقــد ا حـتـلــت أ خـبــار
ا لـنــا شـطــة ا لـمـنــا خـيــة ا لـســو يــد يــة غــر يـتــا ثــو نـبــرغ،
ا ل ـبــا ل ـغــة م ــن ا ل ـع ـمــر س ـتــة ع ـشــر ع ــا م ــا ،ا لـعـنــاو يــن
ا لــر ئ ـي ـســة بـخـطـبـهــا ا ل ـب ـل ـي ـغــة ،و ح ــر ك ــة اإل ضـ ــراب
ا لـ ـم ــدر س ــي ،ور ح ـل ـت ـه ــا ع ـب ــر ا ل ـم ـح ـيــط األ ط ـل ـســي
ع ـلــى م ـتــن ي ـخــت ال يـطـلــق أي ا ن ـب ـعــا ثــات غــاز يــة.
و م ــؤ خ ــرا ،و ص ــف األ م ـي ــن ا ل ـع ــام لـمـنـظـمــة ا ل ــدول
ا ل ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أو بـ ـ ــك) ،مـحـمــد بــار ك ـي ـنــدو،
ه ــؤالء ا لـنــا شـطـيــن بــأ نـهــم "ر ب ـمــا يـشـكـلــون أ عـظــم
تهديد" لمستقبل صناعة النفط.
ز عـ ــم ب ــار ك ـي ـن ــدو أ يـ ـض ــا أن ص ـن ــا ع ــة ا ل ـب ـت ــرول
ليست السبب الوحيد وراء تغير ا لـمـنــاخ ،ربما
يكون على حق في بعض النواحي .ولكن يتعين
على قطاع النفط أيضا أن يعترف أن اعتمادنا
عـلــى "رأ سـمــا لـيــة ا لــو قــود األ ح ـف ــوري" يـقـتــرب من
نهايته .في تعليقاته التي ألقاها في أوائل شهر
يوليو ،الحظ باركيندو أن صناعة النفط الدولية
س ـت ـح ـتــاج إ ل ــى ا ل ــد خ ــول ف ــي ب ـعــض ا ل ـم ـحــاد ثــات
الصعبة حول المستقبل.
و ل ـ ـكـ ــن عـ ـل ــى ا ل ـ ــر غ ـ ــم م ـ ــن ض ـ ـ ـ ــرورة ا ل ـت ــر ح ـي ــب
ب ــا ل ـج ـه ــود ا ل ــرا مـ ـي ــة إ ل ـ ــى ا لـ ـتـ ـح ــول إ ل ـ ــى م ـص ــادر
ا لـطــا قــة ا لـمـتـجــددة ا ل ـتــي تـكـتـســب ق ــدرة مـتــزا يــدة
عـلــى ا لـمـنــا فـســة ،فــإن ا لـتـحــدي ا لــذي يـفــر ضــه هــذا
ع ـل ــى ا لـ ـبـ ـل ــدان ا ل ـن ــا م ـي ــة ا ل ـت ــي ل ــد ي ـه ــا مـ ـ ــوارد مــن
النفط وا لـغــاز ،وا لـتــي ساهمت فــي تغير المناخ
بـمـسـتــو يــات أ ق ــل كـثـيــرا مــن ا ل ـب ـلــدان ا لـصـنــا عـيــة،
يظل دون معالجة.
كان الوقود األحفوري داعما للتصنيع المعزز
ل ــازد ه ــار حـيـثـمــا ُو ِجـ ــد ،مــن أورو بـ ــا وا ل ــوال ي ــات
ا ل ـم ـت ـحــدة ف ــي ا ل ـق ــرن ا ل ـتــا ســع ع ـشــر إ ل ــى ا لـصـيــن

فــي ا لـعـقــد األول مــن ا ل ـقــرن ا ل ـحــادي وا لـعـشــر يــن،
و ل ـكــن ف ــي ا ل ـج ـنــوب ا ل ـعــا ل ـمــي ،ل ــم ت ـتــر جــم م ــوارد
ا لـنـفــط وا ل ـغــاز إ ل ــى تـنـمـيــة ا قـتـصــاد يــة مـسـتــدا مــة
ومستويات معيشة أعلى ،وبدال من ذلك اشتمل
األمر بشكل عام على االستخراج من بعض الدول
لمصلحة آخرين :أو ما يسمى "لعنة الموارد".
فــي هــذه اللحظة التي تتسم بتزايد االهتمام
بــا ل ـت ـحــوالت ا لـمـسـتــدا مــة وا ل ـع ــاد ل ــة ،يـسـعــى عــدد
مـتــزا يــد مــن ا لـبـلــدان اإل فــر يـقـيــة إ لــى ا سـتـكـشــا فــات
جــد يــدة للبترول وز يــادة اإل نـتــاج ،و مــن المفهوم
أن تأمل هذه البلدان في جني فوائد التنمية من
مواردها الطبيعية في نهاية المطاف .وفي حين
تشكل أنظمة الطاقة األكثر استدامة أهمية بالغة
مــن ا لـمـنـظــور ا لـبـيـئــي ،أ ث ـنــاء ا ل ـف ـتــرة اال نـتـقــا لـيــة،
و فــي حـيــن ال ت ــزال ا ل ـمــوارد ا لـبـتــرو لـيــة مـطـلــو بــة،
ف ــإن ا ل ـب ـل ــدان اإل ف ــر ي ـق ـي ــة س ـت ـح ـتــاج إ ل ــى تـحـقـيــق
ا ل ـقــدر األ ق ـصــى مــن اال س ـت ـفــادة مــن م ــوارد ه ــا من
الوقود األحفوري واستغاللها على نحو يساهم
في تعزيز نتائج الرفاهية اإليجابية ،وهذا هو
المنطق الذي تستند إليه التنمية البترولية.
ولكن حتى في ظل وجود استثمارات جديدة
ك ـب ـيــرة ،و خ ــا ص ــة م ــن ا ل ـص ـيــن وا ل ـه ـنــد ،تـتـضــاء ل
إ مـكــا نــات ا لـتـنـمـيــة ا لـبـتــرو لـيــة ،و مــا بــدا ذات يــوم
وكأنه مصدر لفرصة غير متناهية أصبح اليوم
مقيدا بـحــدود وا ضـحــة ،نـظــرا النخفاض أسعار
النفط العالمية والتحول في الطلب نحو مصادر
الطاقة المتجددة.
بوصفه الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية
فـ ــي ن ـي ـج ـي ــر ي ــا ،يـ ـ ــدرك ب ــار كـ ـيـ ـن ــدو ت ـم ــا م ــا ح ـجــم
الصعوبات التي تــوا جــه جهود استغالل مــوارد
النفط وا لـغــاز على النحو ا لــذي يـعــود بالفائدة
ا لـصــا فـيــة عـلــى كــل مــن ا لــدو لــة و مــوا طـنـيـهــا ،و مــع
ا كـتـســاب ا لـطــا قــة ا لـمـتـجــددة ا لـمــز يــد مــن الفعالية
من حيث التكلفة ،وانتقال المجتمعات إلى عالم
ما بعد الكربون ،ال ينبغي للحديث أن يدور حول
كيفية تحويل صناعة النفط القائمة إلى جزء من
الحل ،بل حول كيفية تمكين الصناعة من تقديم
المزيد مــن اإل سـهــا مــات فــي التنمية االقتصادية
االجتماعية خالل الفترة االنتقالية.
ح ـت ــى إذا ت ـع ــا ف ــت أ سـ ـع ــار ا ل ـن ـف ــط ،ف ـي ـب ــدو مــن
غير المرجح أن تتمكن أغلب البلدان اإلفريقية
م ــن تـحـقـيــق ا ل ـت ـن ـم ـيــة ا ل ـب ـتــرو ل ـيــة ا ل ـمــر غــو بــة مــن
دون إ ص ـ ـ ــاح ن ـه ـج ـه ــا فـ ــي ا لـ ـتـ ـع ــا م ــل مـ ــع إدارة
وحوكمة ا لـمــوارد الطبيعية جــذر يــا ،وسيتطلب
هـ ـ ــذا ا سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة ط ــو يـ ـل ــة األ ج ـ ـ ــل و م ـص ـم ـم ــة
بـعـنــا يــة و قــا ب ـلــة لـلـتـنـفـيــذ لـلـتـنـمـيــة اال جـتـمــا عـيــة
واالقتصادية.
على سبيل المثال ،ينبغي لهذه االستراتيجية
أن تدرك أن االستثمار الجديد في صناعة النفط
يعني إ نـفــاق مـلـيــارات ا ل ــدوالرات عـلــى مجموعة
وا سـعــة مــن ا لـسـلــع وا لـخــد مــات مــن شــر كــات تقوم
فــي كثير مــن األ حـيــان بما يـتـجــاوز كثيرا خدمة
ص ـن ــا ع ــة ا ل ـن ـف ــط .ف ــي ا ل ـس ـن ــوات األ خ ـ ـيـ ــرة ،كــا نــت
نيجيريا تـقــود حملة لتمكين منتجي ا لـبـتــرول
األ فــار قــة مــن الحصول على قيمة أكبر مــن خالل

الترويج "للمحتوى المحلي" ،وفي مختلف أنحاء
إ فــر ي ـق ـيــا ،ت ـح ــاول ا ل ـب ـلــدان ب ـنــاء ش ــر ك ــات مـحـلـيــة
وتشجيع الشركات الدولية على تنفيذ قسم أكبر
من أعمالها في البالد .و فــي وا قــع األ مــر ،تحاول
البلدان إيجاد وسيلة لالستفادة بشكل كبير من
مواردها قبل أن تنغلق نافذة الفرصة المتاحة
لتحقيق هذه الغاية.
ويتعين على االقتصادات الصناعية أن تبذل
المزيد من الجهد لدعم صناعات النفط اإلفريقية
و ضـمــان تخفيف اآل ث ــار السلبية المترتبة على
إنتاج النفط.
و لـكــن إل نـجــاح هــذه اال سـتــرا تـيـجـيــات ،يجب أن
ت ـش ــارك ص ـنــا عــة ا ل ـن ـفــط ف ــي األ م ـ ــر .و هـ ــذا يـعـنــي
ا ل ـم ـشــار كــة بــإ خــاص مــع ا ل ـح ـكــو مــات اإل فــر يـقـيــة،
مــن أ ج ــل تـحــد يــد أ ف ـضــل ا لـسـبــل لــد عــم األ ج ـنــدات
ا ل ــو ط ـن ـي ــة ل ـل ـت ـن ـم ـيــة وا لـ ـتـ ـن ــو ي ــعُ ،
ويـ ـ َـعـ ــد م ـعــرض
و م ــؤ تـ ـم ــر أ بـ ـ ــو ظـ ـب ــي ا ل ـ ــدو ل ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول ،ا لـ ــذي
ت ـس ـت ـض ـي ـفــه ش ــر ك ــة بـ ـت ــرول أ بـ ــو ظ ـبــي ا لــو ط ـن ـيــة،
وا ل ــذي سيحضره بــار كـيـنــدو ،فـضــا عــن العديد
من وزراء الطاقة األفارقة و قــادة صناعة النفط،
فرصة مثالية إلطالق هذه العملية.
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ا لـ ـعـ ـم ــل م ـ ــع أ صـ ـ ـح ـ ــاب ا ل ـم ـص ـل ـح ــة
اآل خ ــر ي ــن ،يـصـبــح بــو ســع مـنـظـمــي ا ل ـح ـمــات مــن
أ ج ــل ا ن ـت ـقــال م ـس ـتــدام و عـ ــادل أن يـحـقـقــوا أ يـضــا
المزيد من األ هــداف :السماح للطاقة الكربونية
بترك أثر إيجابي على االقتصادات التي لم تشهد
حتى اآلن سوى التأثيرات السلبية الناجمة عن
التنمية المدعومة بالنفط في القرن العشرين.
وبدال من إقصاء نشطاء المناخ الشباب على
َ
أنهم مصدر إزعاج لعالم المال واألعمال ،ينبغي
ل ـص ـنــا عــة ا ل ـن ـفــط أن ت ـن ـخــرط ف ــي ح ـ ــوار م ـف ـتــوح
صــر يــح ح ــول كـيـفـيــة عـمـلـهــا ع ـلــى ت ـعــز يــز إر ث ـهــا
التنموي ،و لــن يتسنى إال أل جـيــال المستقبل أن
تعرف ما إذا كانت فعلت ذلك حقا.
* أستاذ العلوم السياسية المشارك في
جامعة وندسور في كندا ،وهو مؤلف كتاب
"الدولة التنموية البترولية في إفريقيا".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

مؤتمر أبو ظبي الدولي
للبترول الذي سيحضره
َ
ُ
العديد من وزراء الطاقة يعد
فرصة مثالية لتخفيف اآلثار
السلبية إلنتاج النفط

"المجرب ال يجرب" شعار يتطلب من المواطن الوقوف عنده،
لذلك على الناخب التحري قبل اإلدالء بصوته ،فالنائب يمثل
األمة وال يمثل فئة أو مجموعة ،وعلى الناخب الحذر من التداعي
واالصطفاف وراء الصيحات القبلية والطائفية بعد أن أثبتت
هذه المخرجات فشلها في خدمة عموم المواطنين.
عـنــدمــا أطـلـقــت المرجعية فــي ال ـعــراق متمثلة بالسيد علي
"المجرب ال ّ
ّ
يجرب" ماذا كانت النتيجة؟ وهل
السيستاني شعار
ً
استجاب الشعب العراقي لهذه الدعوة؟ طبعا النتيجة معروفة
ً
سلفا من خالل المظاهرات المتكررة التي قام بها الشعب مما
ً
يعني أنــه لــم يحسن االخـتـيــار ،مـكــررا األخـطــاء نفسها بــإعــادة
الفاسدين إلــى مواقعهم ،وفــي أحسن األح ــوال استبدالهم بمن
هم أسوأ منهم.
هذا العنوان ال يختص به شعب بعينه ،وال فئة دون غيرها،
إنما هي دعــوة لمواجهة الفساد ورسالة لناخب عند اختياره
من يمثل األمة من خالل تحمله مسؤولياته الوطنية بالتصويت
لألكفأ دون النظر ألي اعتبارات أخرى ،كما أن هذا الشعار يقودنا
إلى داخل البيت الكويتي ،وإلى التجربة الديمقراطية التي مضى
عليها أكثر من نصف قرن ،وإلى األدوات التي يمتلكها المواطن
في مواجهة الفساد الذي استشرى في أركان الدولة.
رغم هذه التجربة وكل التغييرات التي مرت بالنظام االنتخابي
ً
في دولة الكويت فإن المواطن مازال حبيسا ألساليب االختيار
نفسها في إيصال ممثلي األمة ،وعدم محاولته التخلص منها إال
فيما ندر ،لذلك فإن الحديث عن اإلصالح دون أن يقوم المواطن
ً
بواجبه الوطني ّ
يعد ضربا من الخيال.
"المجرب ال يجرب" شعار يتطلب من المواطن الوقوف عنده،
لذلك على الناخب التحري قبل اإلدالء بصوته ،فالنائب ،وحسب
ما جاء في الدستور ،يمثل األمة وال يمثل فئة أو مجموعة ،وعلى
ً
الناخب أيضا الحذر من التداعي واالصطفاف وراء الصيحات
القبلية والطائفية بعد أن أثبتت هــذه المخرجات فشلها في
خدمة عموم المواطنين ،وإن وجود مثل هؤالء النواب قد أفشل
الحياة الديمقراطية.
ً
على العموم لست متفائال بمخرجات االنتخابات القادمة حتى
لو وصلت نسبة التغيير إلى  %100وذلك لعدة أسباب أهمها
توجه الناخب إلــى المكاسب الضيقة التي يحققها له النائب
باعتباره بوابة وبطاقة مرور لتخليص معامالته الحكومية.
م ــازل ــت أت ــذك ــر نــائـبـيــن إســامـيـيــن كــانــا يــرف ـضــان الــواسـطــة
بطلبهما مــن ناخبيهما أال يثقلوا عاتقهما بهذا ا لـعــبء ،وأن
المظلوم له حق ينصر داخل لجان مجلس األمة ،ومن القنوات
الرسمية ،وكانا يـفــوزان بكل أريحية في دائرتيهما ،لكن ومع
مــرور الــوقــت استطاعت الحكومة ترويضهما ،فسقط كالهما
بسبب هذا التحول ،أما اليوم فالحال تبدلت  180درجة ،فنائب
الخدمات والفزاع مكانه محجوز.
عندما أثيرت قضية تضخم حسابات النواب قبل سنوات قليلة
مضت تفاعل الشعب معها ،وقلنا حــان الــوقــت لــإصــاح ،لكن
ولألسف تبخر هذا الحلم ،وتحطم على أسوار المدينة ،ولم تعد
كل وسائل الهجوم تنفع معه ،فالجماعة محصنون من الناخب
الذي لم يتوان عن الدفاع عنهم.
في الختام مــاذا يرتجي من نائب يخرج من رحم انتخابات
فرعية ،وآخر تفتح الحكومة ذراعيها له ،وغيره يرصد الماليين
لتدشين حملته االنتخابية ،وآخــر يدغدغ مشاعر الطائفيين؟
وم ــاذا تــرتـجــي مــن منظومة انتخابية كــرســت مـفـهــوم القبلية
والحزبية ،ومــن نائب كــان باألمس القريب ال يملك ســوى بيت
حكومي وراتــب بالكاد يكفي متطلبات حياته اليومية واليوم
أصبح من أصحاب الماليين؟
ودمتم سالمين.

دلبلا
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»ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت« ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ »ﻧﻔﺎﺋﺲ«

اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أﻏﻨﻴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﻞ أﺻﻮل ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗـ ـ ــﺮرت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺼﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﺎﺋــﺲ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ رﻓ ــﺾ ﻣﺠﻠﺲ
ّ
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺸﺮاء
اﻹدارة ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ ،اﻟﻌﺮض
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  %21.12ﺑﺴﻌﺮ دﻳﻨﺎر.
وأﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟـ ــﻞ ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟ ــﻮارد
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ
أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ّ
ﺗﻮﺟﻬﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻵﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن رﻓ ــﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻼب
ﺳﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض ،ﺑﻞ إن اﻟﺮﻓﺾ ﺟﺎء ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺠﺪوى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎت ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
أﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ
واﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻤـﻠــﻚ ﻗــﺎﻋــﺪة

ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻧﺸﺎﻃﻴﻦ ّ
ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ أن ﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮزان ﻛﺎن ﺟﺎﻫﺰا
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴﺪاد ﻧﻘﺪي ،إﻻ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أذرع
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺠﻠﻬﺎ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻘــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮن ،وﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي وﻗﺖ.

ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ  ٤أﺷﻬﺮ
أﻇـ ـﻬ ــﺮت ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أن
ﻓ ــﺎﺋ ــﺾ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻣــﻊ
اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  9.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻴﺼﻞ
إﻟﻰ  50.9ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ )469
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر( ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻴﺴﺠﻞ أول ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ
 4أﺷﻬﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎدرات.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ،اﻟ ـﺘــﻲ
أﺻﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أوﻟـ ـ ـ ــﻲ أن إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ﺻﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻧﻤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 65ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ) 598ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ﻓﻲ أول زﻳﺎدة ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن واردات
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ  14ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
ﻳــﻦ ﻳــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ) 129ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر(
ﻓــﻲ ﻫ ـﺒــﻮط ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺾ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ ﻣــﻊ
اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  21.2ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  469.6ﻣـﻠـﻴــﺎر

ﻳــﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ) 4.3ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر(
ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
واردات اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻫﺒﻄﺖ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺮرة واﻟـ ـﻐ ــﺎز
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎل واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ اﻷﺧـ ـ ــﺮى اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻤﺜﻞ
 95.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات
اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 13.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎدرات
اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 8.5
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻘــﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺼﻠﺐ واﻵﻻت
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
وﺳﺠﻞ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺠﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻠﻎ
 123ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ) 1.1ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر( ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮا
ﺑﻀﻌﻒ اﻟ ـﺼ ــﺎدرات إﻟ ــﻰ اﻟﺼﻴﻦ
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎء ات أوروﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻰ 830.85
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) 927.43ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  776.83ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) 867ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2018
وذﻛﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻷوروﺑــﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻎ
 698.29ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) 779.45ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  610.05ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو ) 681.29ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن ﻗﻴﻤﺔ واردات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻠﻐﺖ  343.68ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ) 383.67ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  287.49ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) 320.94ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
)ﻛﻮﻧﺎ(
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2018

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

»ﻣﺘﺤﺪة« :ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
ذﻛــﺮت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﻣﺼﺮ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاءات زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 40ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ
ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة  -اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع  225ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.

 ٢.٩٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »أﺟﻴﺎل«
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑــﺎح ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ  2.94ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  3.03ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018إذ ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ  15.9ﻓﻠﺴﺎ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك
أﻓﺎد ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ،وﻃﺮح اﻹﺻﺪار اﻷول ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳـﺘـﻘــﺮ ﺳـﻌــﺮ ﺻ ــﺮف اﻟ ــﺪوﻻر
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻋـﻨــﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر ،واﺳﺘﻘﺮ
اﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ  0.338دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،إن ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺻ ــﺮف
اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧﺨﻔﺾ
إﻟ ــﻰ  0.391دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،واﻧـﺨـﻔــﺾ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟــﻰ 0.307
دﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻇـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى 0.002
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

١١
 ١٩٠.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ  ٩أﺷﻬﺮ ﺑﻨﻤﻮ ٪١٢.٧
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺮزوق :ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
أﻛﺪ ﺣﻤﺪ ًاﻟﻤﺮزوق أن »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ
وﻣﻮدﻋﻴﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
رؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 27.67
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
%12.6

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺣـﻤــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق ،إن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺣـﻘــﻖ ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑ ــﺎح
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻗﺪرﻫﺎ
ً
 190.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  169.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ  2018وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  12.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺮزوق ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ارﺗﻔﻊ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  701.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ
 10.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وذﻛــﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ  615.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧﻤﻮ  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ إﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  393.0ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ 7.0
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑﻴﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺮاد اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﺘﺒﻠﻎ 36.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  37.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ  27.67ﻓﻠﺴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  24.58ﻓﻠﺴﺎ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳ ــﺎدة  12.6ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻓــﻲ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدات
ﺑﻠﻐﺖ  6.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  18.999ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع )ﻣﺪﻳﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( إﻟﻰ 9.356
ً
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  167.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 1.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ رﺻﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻜﻮك ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  2.132ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺰﻳﺎدة
ً
ﻗﺪرﻫﺎ  568.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳــﺎدة  36.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻜﻮك
ﺳﻴﺎدﻳﺔ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  13.248ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1.467ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
 12.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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وأﺷﺎر اﻟﻤﺮزوق إﻟﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺰدوج اﻟﺨﺎﻧﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑــﺎح ،وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺟﺎءا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل.
وﺑﻴﻦ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻧﺠﺢ ﻓﻲ رﻓــﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻــﻮل
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ،
ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات،
ً
ً
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻻﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وأﺛــﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ،وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﻣﻄﺮدا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.

ً
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺮزوق أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﻴﻤﺔ ﺣـﻘــﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ و ﻣــﻮد ﻋـﻴــﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﺋــﺪ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺮزوق إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻃﺮح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ،وإﻃ ــﻼق أول روﺑــﻮﺗــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻷﻣﺎن وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﻨﺼﺎت
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأوروﺑﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت »اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﻗﻤﻲ«
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻣﻨﺼﺔ »ﺟﺰﻳﻞ« ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷوﻧﻼﻳﻦ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺗﺒﻨﻲ آﺧﺮ وأﺣــﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ » «FinTechﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي
ً
ً
ﺑﺎت ﻋﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ وﺗﻴﺮة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك.

ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وأو ﺿ ــﺢ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻷداء ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑ ــﺄن ﺑ ـﻨــﻮك اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وﻣــﺎﻟ ـﻴــﺰﻳــﺎ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ
وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ واﺻـﻠــﺖ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﻓــﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮة ﻛﻞ ﺳﻮق
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
وأﺿـ ــﺎف أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ-ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ« ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻗــﻮي
ً
ً
وﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ً
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎزل  ،3ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﻣـﻌــﺪﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟـﻤــﺎل وﻛــﻞ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ
»ﺑـﻴـﺘــﻚ-ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ« ﺗ ـﻔــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪﻻت اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻤﺘﺎزة.
وأوﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ »ﺑﻴﺘﻚ-
ﺗﺮﻛﻴﺎ« ،واﻷﺻﻮل ذات اﻟﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺣﺠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛﺒﺮ
ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ..ورؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ «2035
وﺷﺪد اﻟﻤﺮزوق ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻳ ـﻘــﻮم ﺑـ ــﺪور راﺋـ ــﺪ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ

رﻛ ـﻴــﺰة أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ وأرﺿ ـﻴــﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ رؤﻳ ــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 2035اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري
إﻗﻠﻴﻤﻲ وﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﻧ ـﺠ ــﺢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋ ـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟ ـﻤــﺎء واﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻹﻧ ـﺸ ــﺎء ات ،وﻛــﺎن
ﻟــﻪ دور ﻓــﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ إﺻ ـ ــﺪارات اﻟـﺼـﻜــﻮك ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ً
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﻣﺆﻛﺪا
ً
أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻳـﺒــﺪي اﺳـﺘـﻌــﺪاده دوﻣ ــﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﺳﺒﺎق
ً
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر
وﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

دﻋﻢ ّرواد اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟـ SMEs

وﻧـ ـ ّـﻮه ﺑـﺠـﻬــﻮد »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ ﻃ ـﻤــﻮح ّ
رواد اﻷﻋ ـﻤــﺎل
واﻟﺸﺒﺎب ،وﺑﺴﺠﻠﻪ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  ،SMEsودﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎد .وأﺿــﺎف
أن ﻟــﺪى »ﺑﻴﺘﻚ« إدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دور ﺣﻴﻮي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ A+ ...ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق أن اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣــﺮﻛــﺰه اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻣـﻨــﻮﻫــﺎ ﺑــﺄن وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣــﻮدﻳــﺰ«
ً
ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ أﺟـ ـ ــﺮت أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ دورﻳـ ــﺔ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ،إذ ﺛـﺒـﺘــﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  A1ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ،ورﻓﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ) (BCAإﻟــﻰ  ،baa3ﻣــﻊ اﻻﺑـﻘــﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺛﺒﺘﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
»ﻓﻴﺘﺶ« ،ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻦ اﻟـﺴــﺪاد ) (IDRﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤــﺪى اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ ﻟ ـ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻋـﻨــﺪ  A+ﻣــﻊ ﻧـﻈــﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﱠ
ﻣﺴﺘﻘﺮة .ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ا ﻟ ـﺠــﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )(VR
ﻋﻨﺪ .bb+

ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮزوق
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ً
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ،وﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ورﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء،
واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﺘﻔﻮق
ً
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ،وذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻨــﺎد اﻟــﻰ اﺳـﺘـﺸــﺎرات
ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ وﻣﺤﻠﻠﻴﻦ و ﺧ ـﺒــﺮاء ﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق ،إن ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺗﻌﺰزﻫﺎ ﻓﺮص
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ واﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﻬــﺎ،
وﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛ ــﻮادر وﻇﻴﻔﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رأس
اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮد ﻓــﻲ ﻛﻞ
ا ﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ،ﻣـﻨــﻮ ﻫــﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺟــﺮاء ات وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ
وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ.

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأﻓﻀﻞ »إﺳﻼﻣﻲ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وذﻛﺮ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﺎز ﺑﺠﻮاﺋﺰ رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻛـﺠــﺎﺋــﺰة »أﻓـﻀــﻞ ﺑﻨﻚ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ« ﻟـﻌــﺎم  2019ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
ﻳــﻮروﻣــﻮﻧــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋـﻤــﺎل ،وﺟﺎﺋﺰة
»أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم  «2019ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت،

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔA1) ...
و  (A+ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
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ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﺴﺘﻬﺪف
 ٢.٦ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  2.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﻣﺰﻳﺪ وﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ »اﻟﻐﻴﻐﺎ واط« ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺮﺑﺢ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻬﻨﺪ
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻠﻐﺖ
 90ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻟﺼﻴﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ
واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺈﻧﻔﺎق
 758ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ »اﻻﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﻟـ ـﻌ ــﺎم  ،«2019اﻟ ــﺬي
أﺻـ ــﺪره ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻷﻣـ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أن ُﻳﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗ ـ ــﺪرة اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة أرﺑ ـﻌــﺔ
أﺿﻌﺎف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ» ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤـﺘــﻮﻟــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻗــﻂ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة«ُ ،
وﺟ ــﻞ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺳﺘﻜﻮن
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.

 1650ﻏﻴﻐﺎ واط
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻷرﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ،ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻀـ ــﺎﻋـ ــﻒ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪة ﻣﻦ
ﻣـﺠــﺮد  414ﻏﻴﻐﺎ واط ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
 ،2009إﻟ ــﻰ  1650ﻏﻴﻐﺎ واط ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻞ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
واﻷرﻗـ ـ ــﺎم إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺴﺪود
اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  50ﻣﻴﻐﺎ واط.
وﺣ ـ ـﺴـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ ،ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺬﺑﺖ 1.349
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،أي ﻧﺼﻒ اﻟ ــ2.6
ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻘﺪ؛ وﺟــﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »1.023
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر« ،وﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ » 115.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر«،
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
» 42.7ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر« ،واﻟ ــﻮﻗ ــﻮد
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮي » 27.3ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر«،
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ »19.8
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«.

 100ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺰل
وﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ
وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ  25ﻏﻴﻐﺎ واط ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
 2010إﻟﻰ  638ﻏﻴﻐﺎ واط اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑـﺤـﻠــﻮل ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ  ،2019ﺑـﻤــﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻹﻧﺘﺎج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻞ
ﻋــﺎم ﻟﻨﺤﻮ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻨــﺰل ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ
 128ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن أﺳـ ـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ،2018
ﺑﻠﻐﺖ ا ﻟـﺤـﺼــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣـﺼــﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة  12.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ  ،2018ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  11.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ .2017
ﱠ
ﻫ ــﺬا اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺗ ـﺠــﻨــﺐ ﻣ ــﺎ ﻳـﻘــﺪر
ﺑﻤﻠﻴﺎري ﻃﻦ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺣﺪه ،وﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  13.7ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻓﻲ ،2018
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
»اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻜﺮﺑﻮن ﺻﻔﺮ« ،وﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﻳـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ ﺻــﺎﻓــﻲ
ُ 2366ﻏﻴﻐﺎ واط ﻣﻦ ﻗــﺪرة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ـﺼ ـ َـﺒ ــﺖ ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳﺘﻤﺜﻞ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻧ ـ ِ
ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ أﻛﺒﺮ
ﺣﺼﺔ » 638ﻏﻴﻐﺎ واط« ،واﻟﻔﺤﻢ
ﺛﺎﻧﻴﺎ » 529ﻏﻴﻐﺎ واط« ،واﻟــﺮﻳــﺎح
واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ
» 487ﻏﻴﻐﺎ واط و 438ﻏﻴﻐﺎ واط
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ«.

ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻛ ـﻤ ــﺎ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺪرة
اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﻌﻘﺪ .واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺔ »وﻫ ــﻲ ﺗــﺪﺑـﻴــﺮ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ« ﺑﻨﺴﺒﺔ
 81ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ  .2009وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎح اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2009
و ،2019ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺼــﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا
»ﻣﻘﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ«.
وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺮاوح اﻟ ــﺮﻳ ــﺎح
اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ أﻗﻮى اﻧﺨﻔﺎض ،ﻓﺈن
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﺴـﺠــﻞ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ
ﻗﻮﻳﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻷرﺧــﺺ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮاوح
اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ  305دوﻻرات ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ
واط ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ﻓ ــﻲ  2009إﻟــﻰ
ﻧ ـﺤــﻮ  90دوﻻرا ﻟ ـﻜــﻞ ﻛـﻴـﻠــﻮ واط
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ  .2019واﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮاوح
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  160دوﻻرا ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ
واط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ  2009إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 110دوﻻرات ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ واط ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ .2019

أرﺧﺺ ﻣﺼﺪر
وﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻫــﺬﻳــﻦ اﻟـﻤـﺜــﺎﻟـﻴــﻦ،
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ً
ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ  98دوﻻرا
ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ واط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ 2009
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  80دوﻻرا ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ واط

ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ  ،2019ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟـﺸـﻤــﺲ أرﺧ ــﺺ ﻣـﺼــﺪر ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ،إﻧ ـﻜــﺮ أﻧ ــﺪرﺳ ــﻦ ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌــﺔ »اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ﻫ ـ ــﻮ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓــﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣـﺴـﺘــﺪام وﻣ ــﺮﺑ ــﺢ ،وﻫــﻮ
ﻣ ـ ــﺎ أﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮه اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺬﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ
أن ﻧــﺮﻛــﻦ إﻟــﻰ اﻟــﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻨﻔﺲ،
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ وﻗ ــﺪ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ اﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﺗـﺴــﺮﻳــﻊ وﺗ ـﻴــﺮة اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،إذا
أردﻧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ«.

اﺳﺘﺜﻤﺎرات 2018
ﻛﻤﺎ واﺻﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺼﺪر
ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2007ﻧـﻈــﺮﺗــﻪ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟــﻰ اﻷرﻗـ ــﺎم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة  272.9ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻓﻲ  ،2018وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت ﺗﺠﺎوز ﻋﻼﻣﺔ رﺑﻊ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﺎن ﻋﺎم  2018ﻫﻮ
اﻟـﻌــﺎم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻟــﺬي
ﺗـﺠــﺎوزت ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻻﺳـﺘـﻴـﻌــﺎﺑـﻴــﺔ  200ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر،
واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻮق
 250ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺎﻟـﻔـﺤــﻢ واﻟ ـﻐ ــﺎز ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف.
وﺗـﺤـﻘــﻖ رﻗ ــﻢ ﻋ ــﺎم  ،2018ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃــﺎﻗــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎح،
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ُ
اﻟـﻌــﺎم .ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء 167
ﻏﻴﻐﺎ واط ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ  ،2018ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
 160ﻏﻴﻐﺎ واط ﻓﻲ .2017

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ،وﻫﻲ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺑـ ـﺤ ــﺎث ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺧــﻼل اﻷﻋــﻮام اﻷﺧﻴﺮة
ﱠ
ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء.
ﻛ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرات اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻏ ـﻴــﺮ
ذات اﻟ ـﻘ ــﺪرة ﻓــﻲ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدة ،واﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗــﺬﻫــﺐ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
وأﻇﻬﺮت ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر زﻳﺎدات ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وارﺗـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ أﺟ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ
 10ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ 13.1
ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ارﺗـﻔـﻌــﺖ
ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
وارﺗﻔﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري واﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.

اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد

ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻮوﻳﺔ

ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﺟ ـ ـ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮر ،اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ

وﻗــﺎل ﺳﻔﻴﻨﻴﺎ ﺷﻮﻟﺘﺰ ،اﻟﻮزﻳﺮ

اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎدي اﻷﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ اﻟـ ــﺬي أﺳ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺪاد
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ إن ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح أو اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ
ً
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﻏ ـﻀ ــﻮن ﻋ ـﺸ ــﺮة أﻋ ـ ـ ــﻮام ،ﺳﺘﻨﺘﺞ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺛﻠﺜﻲ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وأﺷ ـ ــﺎر ﺷــﻮﻟ ـﺘــﺰ اﻟ ــﻰ أن اﻟـﺒـﻠــﺪ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـ ــﺆدي إﻟــﻰ
اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣــﻦ اﻟﻔﺤﻢ،
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
دون ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻗﺘﺼﺎده ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻣﺼﺎدر
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻌـﻨــﻰ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎخ وإﻟ ـ ــﻰ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ،وﻣـ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻓــﺈﻧ ـﻨــﺎ ﻻ
ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣــﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻹزا ﻟــﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
وﺗﺴﺨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻻﺣ ـﺘــﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ
درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ أو  1.5درﺟــﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ«.
وذﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ــﻪ إذا أردﻧـ ـ ــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ آﻣــﻦ وﻣـﺴـﺘــﺪام ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧـﻔـﻌــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ اﻵن ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗــﻮ ﻓـﻴــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻧﻴﻠﺰ ﺳﺘﻴﻐﻠﻴﺘﺰ،
رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارة إﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻬــﻢ أن ﻧــﺪرك
أن ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻄﻠﺐ
اﺳﺘﻘﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة،
أﻣﺲ ،ﻣﻌﻮﺿﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻣـ ــﻊ ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﻐــﻮط
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺑـ ـﺤـ ـﻠ ــﻮل اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  0648ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ
ﻏــﺮﻳـﻨـﺘــﺶ ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠ ــﺔ ﻟـﺨــﺎم
اﻟـﻘـﻴــﺎس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﺮﻧــﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﻨﺘﺎ
واﺣﺪا إﻟﻰ  59.41دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻧــﺰﻟــﺖ ﻋـﻘــﻮد اﻟ ـﺨــﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻏــﺮب
ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ ﺳـﻨـﺘـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ 53.76
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳﺎﺑﻖ

ﻣــﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺤﺖ وﻃــﺄة ﻣــﺆﺷــﺮات ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻤــﺮار وﻓــﺮة اﻟـﻤـﻌــﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺑــﻮاﻋــﺚ اﻟـﻘـﻠــﻖ ﺑﺸﺄن
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،أﻛـﺒــﺮ
ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎرﻏﺮت ﻳﺎﻧﻎ ،ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ ﺳﻲ .ام .ﺳﻲ ﻣﺎرﻛﺘﺲ» ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ
ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،إذ ﻳﺒﺪو أن
ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟـﺘـﺠــﺎرة ﻟــﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻗﺮﻳﺒﺎ«.
وﻛﺎﻧﺖ روﺳﻴﺎ ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻗــﺎﻟــﺖ أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﻧ ـﻬــﺎ ﻟﻢ

ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺑـﺴـﺒــﺐ زﻳ ـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج
ﻣﻜﺜﻔﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺗﺄﻫﺐ اﻟﺒﻼد
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
)أوﺑـ ـ ــﻚ( أن ﺳ ـﻌــﺮ ﺳ ـﻠــﺔ ﺧــﺎﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ارﺗ ـﻔــﻊ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ  52ﺳﻨﺘﺎ ،ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ
 60.06دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــ59.54
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛ ـ ــﺮت ﻧ ـﺸ ــﺮة وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أﻧ ـﺒ ــﺎء »أوﺑـ ــﻚ«
أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن  52.43دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺸﺮة أن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي

ﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ ﺳ ـﻠ ــﺔ ﺧ ــﺎﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑـﻠــﻎ  62.36دوﻻرا ،أﻣ ــﺎ ﺷﻬﺮ
أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﺒﻠﻎ  59.62دوﻻرا
ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ ﺑـﻠــﻮغ
ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺴـﻠــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
ﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ 59.25
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻛ ــﺎن وزراء ﻧـﻔــﻂ ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ وﺧ ــﺎرج
»أوﺑﻚ« اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻟـﻔـﺘــﺮة اﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ  9أﺷـﻬــﺮ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺤﻠﻮل  31ﻣﺎرس .2020
وﺗﻬﺪف اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ »أوﺑﻚ« ﻣﻦ

ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺴﻮق ﻧﻔﻂ
ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻳﻘﻀﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ وزراء ﻧﻔﻂ
»أوﺑﻚ« وﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﺨﻔﺾ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ  800اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج
ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻠﺺ اﻟ ــﺪول اﻟ ــ 11ﻣــﻦ ﺧــﺎرج
»اوﺑ ــﻚ« ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ 400
اﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟـﻴــﻮم ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻵن ﺑﺤﺎﺟﺔ
إ ﻟ ــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ وراء ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى
ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
اﻟﻤﺴﺘﺪام اﻷوﺳــﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻳـﻬـﺘـﻤــﻮن
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﺑ ـﻤــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن ﻣﺎ
ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑــﻪ ﻟــﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ــﺾ اﻟـ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن
وﻣﺴﺘﺪام.

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻘﻮد
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺈﻧﻔﺎق
 758ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﺑـ ـﻴ ــﻦ 2010
واﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ  ،2019واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮت
 356ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ،وﻫ ــﻮ أﻗ ــﻞ ﻣﻦ
ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻣ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﺗــﻪ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ،
ﺛــﻢ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ  202ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ ان أوروﺑﺎ
ﻛﻜﻞ »اﻟــﺪول اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷورﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ«
اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻧﺤﻮ  698ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ أﺳـﻬـﻤــﺖ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
ﺑــﺄﻛ ـﺒــﺮ ﻗ ــﺪر ﺑـ ـ ــ 179ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر،
ً
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـ  122ﻣﻠﻴﺎرا.
وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑـ ـ  90ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻟــﻸوﻟــﻰ و82
ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑـ  55ﻣﻠﻴﺎرا،
ً
ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ أﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ ﺑ ـ  47ﻣـﻠـﻴــﺎرا،
ﺛـ ــﻢ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ﺑـ ـ ـ  45ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر
ﺛ ــﻢ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﺑـ ـ  35وﻛ ـﻨ ــﺪا »،«33
وﻫﻮﻟﻨﺪا » ،«25واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ »،«23
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ » ،«22واﻟﺴﻮﻳﺪ وﺟﻨﻮب
إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺑـ ـ  20ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ ﺷﻴﻠﻲ واﻟﺪﻧﻤﺎرك ﺑـ 14
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻇ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ أﻛـﺒــﺮ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺮد ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة ﻋ ــﺎم  2018ﻋـﻨــﺪ 88.5
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  38ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ  ،2017ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣ ــﻦ أي وﻗـ ــﺖ ﻣ ـﻀ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺜﻤﺮ 29
ﺑﻠﺪا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﻌﺪ أن
ﻛــﺎن  25ﺑﻠﺪا ﻓﻲ ﻋــﺎم  ،2017و21
ﻓﻲ .2016
وﻓﻲ  ،2018اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻟﺼﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة  88.5ﻣﻠﻴﺎر
ً
دوﻻر ،وأوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ  59.9ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرا،
ً
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  42.8ﻣﻠﻴﺎرا،
وآﺳﻴﺎ  -ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ
ً
  41.9ﻣﻠﻴﺎرا ،ﺛﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂوإ ﻓ ــﺮ ﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ  16.1ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر،
ً
واﻟﻬﻨﺪ  11.0ﻣﻠﻴﺎرا ،واﻷﻣﻴﺮﻛﺘﺎن
 ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةواﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ – 9.3ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر،
واﻟﺒﺮازﻳﻞ  3.4ﻣﻠﻴﺎرات.

ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻣﻦ اﻟﺨﺎم  ٪٣.٤ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،إن واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ارﺗﻔﻌﺖ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .واﺷﺘﺮت اﻟﻴﺎﺑﺎن ،راﺑﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2.95 ،ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﻠﻐﺖ واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل 6.439
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وﻫـﺒـﻄــﺖ واردات اﻟـﻔـﺤــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺮاري اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻓ ــﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  0.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إﻟــﻰ  9.186ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ،
وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺼﺨﺮي
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

أﻇﻬﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺻ ــﻮرة ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ
ﻫ ـﺒــﻮط اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر وﻓ ـﻘ ــﺪان اﻟ ـﻘــﺪرة
ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻣ ــﻊ أﺳ ـ ــﻮاق رأس
اﻟـﻤــﺎل وﺗــﺪﻧــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،ﻣ ــﻊ ﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
ﻓﻲ دول أﺧﺮى أﻳﻀﺎ.
وﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي درﺟــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ
اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎدت اﻟﻰ اﻻﻧﻜﻔﺎء
اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﻲ ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ،ﻛﻤﺎ
أﺛﺎرت أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار
ازدﻫ ـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺑــﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﺎل ،ﻓـﻘــﺪ
ﺧـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ

اﻣ ـﺒ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺎل ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل آرﻳ ـ ــﻦ ﻫــﺎس
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم اﻛـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮاﻛـ ـﺸ ــﻦ أوﻳـ ـ ـ ـ ــﻞ &
ﻏ ـ ــﺎز ،وﻫ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺣ ـﻔ ــﺮ ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ،وﺧﻔﻀﺖ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻤﻬﺎ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬــﺪف ﻣ ــﻦ  7دوﻻرات اﻟــﻰ
دوﻻرﻳﻦ ﻓﻘﻂ.
وﻗـ ـ ــﺪ ﻫـ ـﺒ ــﻂ ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻫ ــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
ﺗ ــﺪاوﻻت اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ا ﻟـﺒـﻌــﺾ ﻣــﻦ اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻜﻨﺪي ،ﺗﻘﻮل
ﻫ ــﺎس إن ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ
إﻧ ـﺘــﺎج ﺷــﺮﻛــﺔ إﻛـﺴـﺘــﺮاﻛـﺸــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ
ﻧﻈﺎم ﻏﺎز وﺳﺘﺮن .واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ
اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻫــﺎس ﻋــﻦ ﺿﻌﻒ وﺿﻊ
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑـﻘـﻴــﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر ،وأﺷﺎرت
اﻟــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺔ إﻛﺴﺘﺮاﻛﺸﻦ ﻗــﺪ ﻻ
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ.
وﺗـﻜـﻤــﻦ ﺑــﺎرﻗــﺔ اﻷﻣ ــﻞ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة
ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻀــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﺑﻴﻦ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣــﻮﺟــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟ ـﻴــﺔ ﺿﺪ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺮض
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ إﻧـﻬــﺎء اﻟـﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
زﻳـ ــﺎدة اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ ورﻓ ــﻊ
أﺳﻌﺎره.
وﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ وﺿــﻊ

ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
»دﻓ ـﻌ ـﻨــﺎ اﻟ ــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗـﻨــﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﻲ  2019و.«2020
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن ذروة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺳـﺘـﺤــﺪث ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻗﺮﻳﺐ
وﻳ ـﻌ ـﻘ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻫ ـﺒ ــﻮط ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك
اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻫ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺮد ﻓ ـﻜــﺮة أﺣــﺎدﻳــﺔ
اﻷﺑ ـﻌ ــﺎد ،وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺼــﻮرات
ﺗـ ـﻐ ـ ّـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎخ وﻻ ﺗـ ــﺄﺧـ ــﺬ ﻓــﻲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺗـ ـﻘ ــﻮل إن اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻓــﻲ
وﺿﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ
وﺿـﺤــﺎﻫــﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟــﺬي
ﻳﺒﻠﻎ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم،
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑ ــﺎﻻزدﻳ ــﺎد ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑﻨﻤﻮ

اﻻﺳـﺘـﻬــﻼك ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول ﻓــﻲ ﺧــﺎرج
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.
وﻳـﺴــﻮد ﺗـ ّ
ـﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑــﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﺘﻔﺎدي
اﻻﺣ ـﺘ ـﺒــﺎس اﻟـ ـﺤ ــﺮاري اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ،
ﻛـﻤــﺎ أن إدارة ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺷ ــﺎرت ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ
ﺣ ــﻮل اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ اﻟ ــﻰ أن
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻻزدﻳ ـ ــﺎد ﺣـﺘــﻰ ﻋ ــﺎم  ،2050وﻫــﻲ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ أﻫ ــﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل ّ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
اﻟـ ــﻰ أن ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺎت أﻣـ ــﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن
ﺗﻌﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟـﻐــﺎز ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﺆﺷﺮات
ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات ﻳـﺼـﻌــﺐ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

١٣
 ٢٢.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﺑﺮﻗﺎن« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﻤﻮ ٪١٠.٧
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● اﻟﻌﺠﻴﻞ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
● ﺣﻴﺎت :ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻇﻠﺖ إﻳﺮادات »ﺑﺮﻗﺎن« ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻗﻊ
 ١٧٨.٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪٢.٩ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻋﻨﺪ
 ٪٤١.٩ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أرﺑﺎح ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ١٠٣.٦
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

ﻻ ﺗﺰال ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻋﻨﺪ ٪0.7

أﻋ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2019اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أداءه اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
إذ ﺣ ـﻘــﻖ ﺻــﺎﻓــﻲ دﺧ ــﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 22.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮا
ً
ﻣـﺒـﻬــﺮا ﺑــﻮاﻗــﻊ  10.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ـ ــﺲ ،إن اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
• مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة مــن
اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات إذ ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ 61.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
• خـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ) 25.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2019
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  25.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .(2018
• خفض المخصصات (9.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2019ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ً
 17.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻋﺎم .(2018
وﻋـ ـ ــﺰز أداء اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن أداء اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻔﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻣـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺎم  2019ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺤــﻮ
اﻟﻤﺒﻴﻦ أدﻧﺎه:
ﻇ ـﻠ ــﺖ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋــﻦ
ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻋﺎم  2019ﺑﻮاﻗﻊ  178.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.9ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣــﺎﻓــﻆ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ
ّ
اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻋﻨﺪ 41.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أرﺑ ــﺎح ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 103.6
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
ﻻ ﺗ ـ ـ ــﺰال ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﻈــﻞ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺟﻴﺪة ﻋﻨﺪ
 162ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌﺠﻴﻞ

وﺑ ـ ـﻨـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،واﺻـ ـ ــﻞ ﺑـﻨــﻚ
ﺑــﺮﻗــﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑ ــﺎح ﻣﺘﻤﻴﺰة
إذ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳــﺮادات ﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ  67.5ﻣـﻠـﻴــﻮن
د ﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﻤــﺎ أدى ﻷن ﻳﺴﺠﻞ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺔ  10.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ـ ــﻮاﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﻓ ــﻲ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻪ أدت إﻟــﻰ
ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ/اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت ﺟ ـﻴ ــﺪة ،إذ ﺣﻘﻘﺖ
ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ
)  CET1) 11.0ﻓ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ
واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
) Tier 1 Ratio) 13.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ))CAR
 16.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺻ ــﺮح ﻣــﺎﺟــﺪ اﻟـﻌـﺠـﻴــﻞ رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن» :ﻟﻘﺪ
واﺻﻠﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣﻦ
زﻳ ــﺎدة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻗ ــﻮة
وﺻــﻼﺑــﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻴﺎت

ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ،
ﻣ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻃـ ــﺎر ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـﻌــﺎل
ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ«.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ـﻌــﻮد
ﺣ ـﻴ ــﺎت ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ور ﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ا ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ
ﺑﺮﻗﺎن» ،إن اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﺒﻨﻚ
ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ﺧـ ـ ــﻼل ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ
اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺎم 2019
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻔﺎء ة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف ﺣ ـﻴــﺎت أﻧ ــﻪ اﺑ ـﺘـ ً
ـﺪاء
ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻗــﺎم ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﻔﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن
ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺷ ـﻬ ــﺮ واﺣـ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎن
ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن،
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2019ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ أداء ا ﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺪﻋﻢ أﺳﺒﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻗـ ﱠـﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
رﻋـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،واﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ  13إﻟــﻰ
 17اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﺑ ـﻬــﺪف اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻤﺮض ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،وﻃﺮق
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻪ ،واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎرات
اﻟـ ـﻌ ــﻼﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣــﺮﺻــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻤﺮت ﺧﻤﺴﺔ أﻳــﺎم ،ﺗﻮاﺟﺪ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
وﻃ ـ ــﺮق اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮض
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﻼب وأﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ وﺟــﻮد
ﻣـ ــﺪرﺑـ ــﺎت ﻟ ـﺘــﻮﺿ ـﻴــﺢ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬاﺗﻲ.
وﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن
اﻟﺜﺪي اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻄﻮﻋﻦ ﻹﻃﻼع
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻦ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮض ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻋ ـ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﻮن ﻟــﻮﺣــﺎت
إﻋ ــﻼﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺤـﻤـﻠــﺔ،
ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻷﺣ ــﺪث ﻣﻦ

ﻧ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺴــﺮﻃــﺎن
اﻟﺜﺪي.
ُﻳﻌﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
ً
أﻧ ــﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻧـﺘـﺸــﺎرا ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺤﻮ  1.4ﻣﻠﻴﻮن
ﺣــﺎﻟــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم .وﻋﻠﻰ
ﻣـ ـ ـ ــﺪار ﺷـ ـﻬ ــﺮ أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ،ﺗـﻨـﻈــﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت،
ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻤــﺮض،
واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﺸ ــﻒ
اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻋﻼﺟﻪ ﺑﻄﺮق ﻣﻼﺋﻤﺔ
وﺳﻠﻴﻤﺔ.
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺪر اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
رﻋﺎﻳﺔ »اﻷﻫﻠﻲ« ﻟﺤﻤﻠﺔ أﺳﺒﻮع
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺮض ﺳـ ــﺮﻃـ ــﺎن

اﻟـﺜــﺪي ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺐ ،ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺰاﻣـ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ُ
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺪ »اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ« ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ ﻓﻲ دﻋﻢ
ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ
أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻟـ ـﻜ ــﻼ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻌﻴﺪ إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،أﻧﻪ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ وإدﺧــﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ وراﺣﺔ وأﺳﺮع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﺠﺎرب أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن» :أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ )ﺑﻮﺑﻴﺎن( ،ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻬﻢ واﻗﻌﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ،واﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﻢ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﻴﻦ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟـﺘـﻔــﺮد ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮﻳــﺎدة ﻓــﻲ اﺑﺘﻜﺎر أﺑﺴﻂ
اﻟﺤﻠﻮل وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻼءﻣﺔ«.
وﻳـﺤـﺘــﻮي اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺪث ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ واﺿــﺢ
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى ﻳﻀﻊ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،ﺳﻮاء
ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ ،أو ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻷﻗﺴﺎم ذات
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺒﻮل
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑ ــﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻗـﻴــﺎس ﻣــﺪى رﺿــﺎﺋـﻬــﻢ ،وﺷـﻌــﻮرﻫــﻢ ﺑــﺎﻟـﻔــﺎرق ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ.

أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ )أي ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ
ً
أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ( ﻋ ــﻮﺿ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻓ ـﺘــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﻚ
ﺑــﺮﻗــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ،وﻫــﻲ
ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن – ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﺑ ـﻨــﻚ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ،ﻣ ـﺼ ــﺮف
ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻨﻚ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻟـ ــﺪى ﺑ ـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن
واﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﻦ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺎت
اﻟﻔﺮوع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ً
 164ﻓﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق وﺗــﻮﻧــﺲ
و ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن وا ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻣﻘﺮه ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات.
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اﻟﺪﻋﻴﺞ :ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﺧﻼل إﻋﻼن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻠﻲ

ﻗــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺪﻋﻴﺞ إن اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا أن ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
ً
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻼء ﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،إذ ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺼﺼﺎت وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ
ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ
واﻟﺒﻴﺌﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟﺪﻋﻴﺞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻹﻋ ــﻼن إﻃ ــﻼق اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
واﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ،اﻟ ــﺬي
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ  -ﻓﺮع اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـﻤــﺎء ﻳــﻮﻣــﻲ  17و 18دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﺘــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻋﺒﺮ
ﻓﺮق ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
ً
إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺧﻄﻂ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺪى »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺒﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وذﻛــﺮ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ً
ﺗ ـﺤ ــﺮص داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ً
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
إذ ﺗﻌﺪ ﺑﺮاﻣﺠﻪ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ رﻛﻴﺰة
أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أو
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻟ ـﻴــﻦ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺠﺰء ﺣﻴﻮي ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮة
اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﻗﺎل إن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :إﺗﻤﺎم  ٤٣ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﺪﻳﻦ ﺑـ  ٧.٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺣﺼﺪت ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻹﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وأﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﻦ
اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
وﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻟـﺘــﺮﺳـﻴــﺦ ﻗــﻮاﻋــﺪ
اﻷﻣــﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ .وذﻛﺮ أن اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
أﻣــﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫــﺪاف
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮدة ،ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ ﺗـﻤـﺜــﻞ
ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ً
وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻷﻣﻦ
واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ دور ﺛــﺎﻧــﻮي ،رﻏ ــﻢ أﻧــﻪ
ً
ً
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ وأوﻟﻮﻳﺔ
ً
ﻗ ـﺼــﻮى واﺟ ـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ،ﻧـﻈــﺮا
ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻬ ـﺘــﻢ ﺑ ــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮه
ﻣ ــﻦ اﻷوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت .وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟــﺪﻋ ـﻴــﺞ
إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑــﻞ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴــﻦ ﻟـﻌــﺪم
ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ،ﻣ ــﻊ ﺿ ــﺮورة
اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎت
ً
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻋﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ

ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻸﻫﺪاف
اﻟﻤﺮﺟﻮة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻷ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻓﺮع اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻌﻠﻲ إن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟــﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ﺧ ـ ــﻼل إﻧ ـﺠ ــﺎز
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ واﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧﺼﺺ
ً
أﻗﺴﺎﻣﺎ وإدارات ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ً
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ورﺻــﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ أﻣﻠﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻻﺻﺎﺑﺎت.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻲ أن ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮة
ً
ﻳ ـﻌــﺪ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮا ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻷن
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓﻴﻪ
ً
ﻳﻤﺜﻠﻮن دوﻻ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻫ ـﻨــﺎك ﻣـﺘـﺤــﺪﺛــﻮن ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺮ ،إﻟــﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪﺛ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
إذ روﻋ ــﻲ أن ﺗـﻄــﺮح أوراق اﻟﻌﻤﻞ
واﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة اﻟﻌﻤﻞ
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و 18دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وأن ﻳﺘﻢ
ﻃﺮح ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟ ــﺬي
ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﺗﻮﻗﻊ أن
ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
إﻟ ــﻰ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  400ﺟـﻬــﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  40ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻌﺮاض
آﺧ ــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وﻓــﻖ آﺧﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات ،وﻫـ ــﻲ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻛـﺒــﺮى
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻷداء .وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻓـ ــﻲ ورش اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺒــﻖ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﻌﺮض ﺑﻴﻮم وﺗﻌﻘﺒﻪ
ﺑ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻷداء ﻟــﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،داﻋﻴﺎ
ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﻔﻌﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ.
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ﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  7.6ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺬ إﻃــﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳــﻮاق رأﺳﻤﺎل
اﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،اﺗﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻨﺠﺎح إدارة  7ﺻﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات
واﻟﺼﻜﻮك ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﺻﻮل وﺷﺮﻛﺎت
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻧﺸﺎﻃﺎ.
وأﺛ ـﻤ ــﺮ ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ اﻟ ـﻘ ــﻮي ﻓ ــﻲ أﺳـ ــﻮاق اﻟــﺪﻳــﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻓــﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺴﺠﻞ إﻧـﺠــﺎزات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳــﻮاق
رأﺳﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻣﻦ إدارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %80ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﻘﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻵوﻧـ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ ﻓــﻲ إدارة
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ،ﺷﻤﻠﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل إدارة إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﻛﻴﺒﻜﻮ( ،وإﺻﺪار
ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ  300ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ،
وإﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺷﺮﻛﺔ داﻣﺎك ﺑﻘﻴﻤﺔ  400ﻣﻠﻴﻮن.
وﻣــﺆﺧــﺮا وﺗـﻘــﺪﻳــﺮا ﻷداء ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ ﻫﺬا

اﻟﻘﻄﺎع ،ﺗﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ أﺳﻮاق رأﺳﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﻋﻤﺮ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأﺳﻤﺎل
اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑــﺪر اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓـﻀــﻞ ﺑـﻨــﻚ ﻹﺻ ــﺪارات
اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ  -ﻟﻌﺎم  «2019ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ
اﻟـ ــ ،21اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ  19أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺑـﻨــﺎدي اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ» :ﻳﻨﺒﻊ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ أﻫــﺪاف ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ« .وأﺿــﺎف» :ﻛﻼﻋﺐ ﺑﺎرز ﻓﻲ
أﺳﻮاق رأﺳﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻧﺄﻟﻮ
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ،ﺣﻘﻘﺖ داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
ً
ﻓ ــﻲ ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ ﺳ ـﺠــﻼ ﺣ ــﺎﻓ ــﻼ ﺑـ ـ ــ 142ﺻـﻔـﻘــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  21.0ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(2019وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأﺳﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ،
أﺳﻮاق رأﺳﻤﺎل اﻷﺳﻬﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻠــﻮب ﻗــﺎﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤــﻮث
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﻄﺮح ﺟﻬﺎز  Galaxy Foldاﻟﺜﻮري ﻣﻦ »ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ«
ّ ً
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺟﻬﺎز  Galaxy Foldاﻟﺜﻮري واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺬي ُﻳ ّ
ﻘﺪم أﻛﺒﺮ إﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮل ،وذﻟﻚ ّ
ﺑﺘﻤﻴﺰه ﺑﺸﺎﺷﺔ ُﻣﺒﻬﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
ُ
ُ ًّ
ّ
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻮاﺗﻒ
ُ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ وﻫــﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣــﺪى ﺷﻐﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ – اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﺑﺄﺣﺪث وأﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ُﻳ ّ
ﻘﺪم اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻋﺠﻮﺑﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ُﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻦ
آﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
ﻃﻴﻪ وﻓﺘﺤﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب .وأوﺿﺤﺖ »زﻳﻦ« أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ اﻵن
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  Galaxy Foldاﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﺑـ  60د.ك
ّ
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺘﺮﻧﺖ  LTE-Aﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود وﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ،ﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪودة ﻓﻘﻂ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻻﺳﺘﻌﻼم
ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﺘﺠﺮ زﻳﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ،kw.zain.com
ّ ً
ﺗﻤﻴﺰا ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ﺣﻴﺚ أﻛــﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺎﻗﺎت اﻷﻛﺜﺮ
اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ّ
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺟﻬﺎز  Galaxy Foldﺑﺸﺎﺷﺔ  Infinity Flexذات اﻟـ  7.3ﺑﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ
أﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻓﻬﺬه اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ُﻣﺒﺘﻜﺮة،
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ رﻗﻴﻘﺔ اﻷﻧﺴﺠﺔ
ّ
وﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻨﺤﺎﻓﺔ واﻷﻧﺎﻗﺔ ،وأﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻋﺸﺎق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻵن
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻄﻮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز أو ﻳﻔﺘﺢ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ
ً
اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ُ
اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﻳﺪة
ﱟ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻠﻮﺣﻲ.
وﺑﻔﻀﻞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ذات ﺣﺠﻢ  4.6ﺑﻮﺻﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻴﺪ واﺣﺪة ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻳﺘﻤﻴﺰ  Galaxy Foldﻋﻨﺪ ﻃﻴﻪ
ً
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺪﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ﻟﺤﻤﻠﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻴﺪ واﺣﺪة ،ﺑﻔﻀﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ وراﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎﺳﺢ ﺑﺼﻤﺔ اﻹﺻﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺑﻬﺎم أو إﺻﺒﻊ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ،
ًّ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻹﻣﺴﺎك ﺑﻪ.
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻔﻞ
وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ 7.3
ﺑﻮﺻﺎت ،ﺗﻌﺎدل ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻠﻮﺣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

وﺳﻂ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺴﻨﻨﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﻢ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ ،ﻟﻴﻨﻌﻢ
راق ،ﻣﻊ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﻃﺎر اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ
اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻤﻈﻬﺮ ِ
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﺎﻧﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﺮات ،وأﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﻌﻄﺎﻓﺎت اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻐﻄﺎء إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ
واﻟﺴﺤﺐ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ.
وﻳﺤﺘﻮي ﺟﻬﺎز  Galaxy Foldﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺘﻄﻮر ﺑﺴﺖ ﻋﺪﺳﺎت
ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺪﻗﺔ  16ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ،وﻛﺎﻣﻴﺮا
اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺪﻗﺔ  12ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ،وﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺑﺪﻗﺔ 12
ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ،وﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  RGBﺑﺪﻗﺔ  8ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ،وﻛﺎﻣﻴﺮﺗﺎن
ﻟﺼﻮر اﻟﺴﻴﻠﻔﻲ ﺑﺪﻗﺔ  10ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺑﻤﺠﺮد ﻓﺘﺢ ﻫﺎﺗﻒ Galaxy
 Foldﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻌﺪﺳﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ،ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﻄﻮل  ،4:3وﺳﺘﻌﺮض اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ
 7.3ﺑﻮﺻﺎت اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺮاه ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺪﻗﺔ.

ً
ً
»ﺳﺮاي« راﻋﻴﺎ ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻤﻌﺮض اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻄﻮر
ﺗـﺸــﺎرك ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳ ــﺮاي ﻟﻠﻌﻄﻮر
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻄﻮر 2019
ﻛ ـ ــﺮاع ﺑــﻼﺗـﻴـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮض اﻟ ــﺬي
ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑـﻤـﺸــﺮف ،ﻣــﻦ  24أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺣﺘﻰ 6
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳــﺮاي ﻟﻠﻌﻄﻮر
ﻣﻴﺴﺎء ﺣﻤﺪان أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﻄﻮر ﻛﻤﺸﺎرك وراع ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ،
ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ ﻣـﻌــﺎرض
اﻟﻌﻄﻮر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ ،وﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻄﻮر،
»وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻳ ـﻌــﺪ ﻣـﻨـﺼــﺔ ﻹﻃ ــﻼق
ﺟــﺪﻳــﺪ ﺳ ــﺮاي وﺗـﻌــﺮﻳــﻒ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ وأﻛﺒﺮ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﺣ ـﻤــﺪان أن »ﺳ ــﺮاي«
ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻌﻄﻮر إﻟــﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ
دورﻫــﺎ اﻟــﺮﻳــﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻄﻮر
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺮض
اﻟ ـﺨــﺮﻳــﻒ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻄــﻮر ،أوﺿ ـﺤ ــﺖ أن
»ﺳﺮاي« ﺗﻔﺨﺮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻌﺮض ﻛﺮاع أﺳﺎﺳﻲ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻌﻄﻮر ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
أوﻟﻮﻳﺎت ﺳﺮاي.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن »ﺳ ـ ـ ـ ــﺮاي
ﻟﻠﻌﻄﻮر« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ،2011
اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ وﻓ ــﻲ زﻣ ــﻦ وﺟ ـﻴ ــﺰ أن
ﺗـﻔــﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق،
ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻗﺔ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮت اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ

ﻣﻴﺴﺎء ﺣﻤﺪان
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ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻓﺘﺘﺎح
 3أﻓــﺮع ﻓﻲ دﺑــﻲ ،ﺑﻤﺮﺳﻰ اﻟﺴﻴﻒ
وﺑﺎﻟﺴﺘﻲ ووك .وﺗﺎﺑﻌﺖ» :وﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻓ ــﺮﻋ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا
ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﺒــﺮ ﺑ ـﻤــﻮل اﻟ ـﻈ ـﻬــﺮان وﻓــﻲ
اﻟــﺮﻳــﺎض ﺑـﻤــﻮل اﻟﻨﺨﻴﻞ ،وﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻧﻌﻠﻦ أول أﻓﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﺿﻤﻦ
ﺧ ـﻄ ـﺘ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون« .وأﻛﺪت ﺣﻤﺪان
أن »ﺧﺒﺮات ﺳﺮاي اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ وﺗﻨﻮع
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ذات اﻟـﺠــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
وﺣ ــﺮﺻ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘ ـﻄــﻮر
وﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ دورات ﻋﻤﻠﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي أﺷﻬﺮ
ﻣ ــﺪرﺑ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وأﻳـﻀــﺎ
ﺣـ ـﺼ ــﻮل اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة
اﻟﺠﻮدة أﻳﺰو  ،2015 :9001واﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮ وﻻء ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗ ـﻘــﻒ ﺑـﻤـﺠـﻤــﻮﻋـﻬــﺎ ﺧ ـﻠــﻒ ﺳــﺮﻋــﺔ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮوﻋﻨﺎ«.
وأﺷﺎرت اﻟﻰ ان »ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟــﺪﻫــﻮن واﻟـﺒـﺨــﻮر،
وﻋﻄﻮرات اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺠﺴﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺜﺒﺘﺎت اﻟﺒﺨﻮر واﻟﻤﺮﺷﺎت،
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﺨ ـﻴــﺮ واﻟـﺘـﻌـﻄـﻴــﺮ
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ــﺮﺟ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت«.

»اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻳﻜﺮم »ﻣﺼﻨﻊ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب« ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﻴﺮ
ﻫﻨﺄ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب ﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺗـﻌـﺒـﺌــﺔ
وﺗ ـﻐ ـﻠ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓــﻮزه ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﻴﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ،٢٠١٩
اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻟـ ــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﺧــﻼل
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺷــﺮ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻋ ـﻤــﺎن ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺮوﺿﺎن إن ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮ ،وﻫ ــﻮ أﺣــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة اﻟـﻤـﻤــﻮﻟــﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ ،ﻟ ـ ـﻬـ ــﻮ ﻣـ ــﺪﻋـ ــﺎة
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺨ ــﺮ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
وﻟـ ـﻜ ــﻞ أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .وأﺷــﺎر
إﻟ ــﻰ أن »ﻣ ـﺼ ـﻨــﻊ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب«
أﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺛ ـﺒ ـﺘــﺖ
ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰﻫـ ــﺎ وﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗــﻮﺳـﻌــﺎﺗــﻪ اﻟ ـﻤــﺪروﺳــﺔ وﺗﻨﻮﻋﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺼﻨﻊ
»ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب« ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺒــﺪﻳـﻨــﻲ
اﻟﺠﺎﺋﺰة إﻟــﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،اﻟ ــﺬي
ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ودﻋﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺳﻤﻮ
وﻟـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻧـ ـ ــﻮاف
اﻷﺣـﻤــﺪ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ

ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﻟــﺪﻋـﻤــﻪ إﺻ ــﺪار
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
ﺑـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ووزﻳــﺮ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻛـ ـ ــﺎن داﻋـ ـﻤ ــﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻨﺎ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﺣﺘﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﻮدة
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﺗــﺮﺟـﻤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ واﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ
ﻟــﻸﻣـﻴــﺮ واﺑـﺘـﻬــﺎﺟـﻬــﻢ ﺑـﻌــﻮدﺗــﻪ إﻟ ــﻰ ﺑـﻠــﺪه وﺷﻌﺒﻪ،
ﺑﻌﺮض ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻊ ﺻﻮرة ﱠ
ﻣﻜﺒﺮة ﻟﺴﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي.
وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺸــﺎﺷــﺔ ﻧﺤﻮ  2400ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻟ ـﻴــﻼ ﺑ ــﺈﺿ ــﺎءات
ﻣﺪﻫﺸﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟـﻘــﺎدﻣــﻮن إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺣـﻤــﺪي ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺤﻈﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻌﺎﺑﺮون ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ.

١٥
ً
أﻛﺒﺮ» :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻃﻮق ﻧﺠﺎة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
ً
اﻟﻘﺮوي ٤٢ :ﻣﺸﺮوﻋﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﺑـ  ٢٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺣﺘﻰ ٢٠٣٥
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

اﻟﻤﺸﺮوع
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻣﻦ  5إﻟﻰ 7
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ
2035

اﻟﻘﺮوي

اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻌﺮوض
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ
اﻟﺮاﺷﺪ

أﻛــﺪت ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳ ــﺎرة أﻛﺒﺮ
أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟﻌﻘﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ً
وﺳـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻃﻮق
ً
ﻧﺠﺎة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻛﻤﺼﺪر أﺣﺎدي ﻟﻠﺪﺧﻞ.
وﻗــﺎﻟــﺖ أﻛ ـﺒــﺮ ،ﻓــﻲ ﻟـﻘــﺎء ﻣﻔﺘﻮح
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ« وﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘ ــﻪ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﺗـ ـﺤ ــﺎد
ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﺟـﻬــﺎز
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،إن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـﺘ ــﺢ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ
ً
ً
واﻟﺠﺰر وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻠــﻮﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء
ﻣـﺒــﺎرك وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
وﻣ ـﺸــﺮوع اﻟــﺮﺑــﻂ اﻟـﺴـﻜـﻜــﻲ ،ﻻﻓﺘﺔ
ً
إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣـﻌـﺒــﺮا
ً
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ
وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ودول اﻟﺠﻮار.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮوي ،إن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﻃ ـ ــﻮق ﻧـ ـﺠ ــﺎة ﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ» ،وﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻨﺰاف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟــﺬي ﻗــﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ« .وأﺿﺎف
اﻟﻘﺮوي ،أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ً
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺒﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
واﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟ ـ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ
واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻴﻦ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣــﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
واﻻﺗـﺼــﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﺮص ﺑﻴﻦ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ودول اﻟـﺠــﻮار ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ً
واﻋـ ـ ـ ـ ــﺪة ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان وآﺳﻴﺎ
ً
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳـﺤـﻘــﻖ اﻷﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
إﻳـﺠــﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺧﻠﻖ
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻣﺎم اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻓﺎد
اﻟﻘﺮوي ﺑﺄن ﻫﻨﺎك  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،وﻫ ـﻨ ــﺎك ﺿ ـﻐ ــﻮط ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل  25أﻟﻒ
ﻣﻮاﻃﻦ إﻟــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎم،

أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﺟــﻮد ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ً
وﻗ ــﺎل إﻧــﻪ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ أﻛ ــﺪه وزﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف» ،ﻓ ــﺈن
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺧﻼل 14
ً
ﺷﻬﺮا وأن  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﺗ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮواﺗ ـ ــﺐ واﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮم،
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻘ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﻜ ـﻔ ــﻲ ﻟـﺘـﺤـﺴـﻴــﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻳﻔﻘﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ وﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ أي وﻗﺖ .وﻟﻔﺖ اﻟﻘﺮوي
إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض
ً
ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻐـ ــﻮط ﻣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺰاﻳ ـ ـ ــﺪة ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا
إﻟ ــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﺗ ـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  230ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ رﺳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ اﺳﺘﻤﺮت
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ زﻳﺎرات
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 30
ً
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
و 30ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗــﻢ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  300وﺛﻴﻘﺔ واﺷﺘﺮاك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 50ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ
ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ  5وزراء وأﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 10
رؤﺳــﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿـ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ وﺿ ــﻊ دراﺳ ــﺔ
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟـ  42ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﺗ ـﻘ ــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ 60
ً
ً
ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ
 22ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم 2035
ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻮاﺋﺪ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ وﺑ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  10و 20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋ ـ ــﻦ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــﺎل ،إن
ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت راﺋــﺪة ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻬﻴﺪ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
وﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻷﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻠــﻮﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ

اﻟﻔﻴﻠﻲ :ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻌﻴﻦ
أﻓﺎد اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري وأﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻴﻠﻲ »ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺣﻮل
اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬﺎ اﻷﺳــﺎس اﻷول ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟــﺬي ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻔـﻴـﻠــﻲ ،إن ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻳــﻮﺿــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻮﺿﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ وﺑﻤﺎ
أن اﻟﻤﺸﺮع ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻼ ﺿﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
وأﺿــﺎف »ﻧﺤﻦ أﻣــﺎم ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻜﺮﺗﻪ
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻌﻴﻦ أو ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮة وﻫﻨﺎك ﻧﻤﺎذج ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ وﻫﻨﺎك ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ .
وأﻓﺎد أن ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ وﺗﻨﺸﺄ ﻟﻬﺎ
ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن وﺟﻮد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
»ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت وﻫﻲ اﻹﺧــﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة وﻫﻮ أﺻﻞ ﻻ
ﻳـﺠــﻮز اﻻﺧ ــﻼل ﺑــﻪ إﻻ ﻓــﻲ ﺣــﺎل وارد ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮة ﺗ ـ ــﻮازي اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎواة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،وﻫـ ــﺬا ﺟــﺎﺋــﺰ وﻓــﻖ
اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وﺑـﻴــﻦ أن اﻟـﻨـﻘـﻄــﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻫــﻲ وﺟــﻮد
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺗــﺪﻳــﺮ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﻨــﺎﺣــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
»ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﻓﻜﺮة إﺳﻨﺎد ﻟﺠﻬﺎز ُﻳﻨﺸﺄ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ووﻓﻖ

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ راﺑﺤﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ــﺔ ﺳـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟـ 39ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮ
اﻟﺨﻤﻴﺲ؛ وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻋـ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ اﻟـ 5ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟـﺤــﻆ ﺧــﻼل
اﻟﺴﺤﺐ ،ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر ،وﻫﻢ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺸﻤﺮي ،ﻋﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺠﺎن ﻓﺮاج
اﻟﺴﻌﻴﺪي ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺨﻴﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﺳﺮي،
ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ ،ﺗﺎﻣﺮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎم.
وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻــﺪﺗـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻓــﺮص ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﺗ ـﻤ ــﺎﺷ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻊ رﻏ ـﺒ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ
واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوب اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ
اﻟ ــﺬي ﻟ ـﻘــﺎه اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب ،ﻳـﻌـﻴــﺪ ﺑـﻨــﻚ ورﺑــﺔ
إﻃﻼق ﺣﺴﺎب »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ﺑﺤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ  2019ﺗﻄﻮي ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ
ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ أﻛـﺒــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم
ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ وﺗ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﻼء
ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻞ اﻟ ــﻰ
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻮن
دﻳﻨﺎر!
وﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﻮﺑـ ــﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  5راﺑﺤﻴﻦ  1000دﻳﻨﺎر
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻓــﻲ 2019
ﺑــﺎﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى )(Mega Draws
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺎم ﻛــﻞ رﺑــﻊ ﺳـﻨــﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋــﻦ 5
راﺑﺤﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول
 100أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وأرﺑﻌﺔ راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرات
 .Land Cruiser VXRو ﻟـﻤـﻨــﺢ ا ﻟـﻌـﻤــﻼء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺴﺤﺐ اﻟـMega Draw
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم  2019ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻻﻧﺪ
ﻛﺮوز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻴﺤﻖ
ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،وﻗــﺪم ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺣﻼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﻢ ودﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻌﻮاﺋﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺼﻞ اﻟــﻰ  %3.5وﻓــﺮص رﺑﺢ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ ﻃـ ـ ــﻮال ﻓ ـﺘــﺮة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻛــﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت واﻹﻋ ـ ـ ــﻼم اﻟـﻤـﻨـﺒـﺜـﻘــﺔ
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ د .ﻓﻬﺪ اﻟﺮاﺷﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ﻣﻌﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻛﺎﻣﻞ وﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أو أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻋــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﺷ ـ ــﺮح ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻨﻮﻳﺮﻫﻢ ﺑﻪ.
ً
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺗـﻘـﺒــﻼ
وﺣـﻤــﺎﺳــﺔ وﻗـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ إﻗ ــﺮار
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وﺳـﺒـﺒـﻬــﺎ أﻣ ـ ــﺮان اﺛ ـﻨــﺎن
أوﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺣــﺮﺟــﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺪم ﻫﻮ
أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻫ ــﻮ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ.
وﻗﺎل اﻟﺮاﺷﺪ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ

»اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ« ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ » «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »ﻓﻴﻨﺘﻚ«
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ »«MIMS
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة
اﻟﻤﺮاﻓﻖ  UFMﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟـﻘــﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) ،(MIMSﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ أواﺋﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﻓ ــﻲ إدارة اﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة
ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت واﻟ ـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟــﺪى
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ،
إن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  MIMSﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗ ـﺼ ــﻞ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﻃ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﻣــﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋ ــﻢ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹدارة ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟـﻴــﺪ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ
ﻫــﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋــﻲ ﻹدارة
اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ.
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ  UFMﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ،
أﻓـ ــﺎد رﺋ ـﻴــﺲ ﻗ ـﻄــﺎع إدارة اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪس ﺑـ ـ ـ ــﺪر ﺳ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ــﺄن
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺟﻮد
ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮا ﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻣــﻊ
اﻟ ـﺒــﺚ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ إﻟ ــﻰ ﻏ ــﺮف اﻟﺘﺤﻜﻢ

 VIVAﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،VIVA
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟ ـﻄــﻼب ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ،ﻟـﺘـﻌــﺮﻳـﻔـﻬــﻢ ﺑ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻷﻗ ـﺴــﺎم واﻹدارات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻓــﻖ ﻋﺪد
ً
ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ VIVA
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات
ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ.
ً
ً
وﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻟ ـﻬــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟـﻌـﻤـﻠــﻲ

اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺠﻮز ذﻟﻚ وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎم ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز
ً
وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وأن ﻳﺨﻀﻊ ﻟــﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻹﺷ ــﺮاف
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻣﻦ ﻳﻤﺎرس اﻹﺷﺮاف ﻣﺴﺆول اﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن«.
وأﺿـ ــﺎف أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة ﻳـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أن اﻟـﺠـﻬــﺎز
ﻟــﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺠﻮز ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ،
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﻜﻮم ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻪ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻔﻴﻠﻲ أن ﻳـﺠــﻮز أن ﻳـﺤــﺪد ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺪﺧــﻮل
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ وﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ دول وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻧﻈﻴﺮة ﻟﻬﺎ.

ﺗـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻫ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻴﻨﺎء واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﺼﺤﺔ
واﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ
ً
وﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﻀﻤﻦ
اﻟﻨﺠﺎح وﻳﺴﺮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،وأن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻄﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪم ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﻤــﺎذج
ﻧ ــﺎﺟ ـﺤ ــﺔ ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ـﻠ ــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮاذ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  400و 650ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺪى  25ﻋﺎﻣﺎ.
وﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻣــﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻔﺖ اﻟﻘﺮوي إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ورﺑ ــﻂ اﻟـﺴـﻜــﻚ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻷﺧ ــﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ
ووﺿـ ــﻊ رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﺄﺳـﻴـﺴــﻲ
ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﺎدة
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة
ﻣﻦ رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ 2035
إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻘـ ــﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع واﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ واﻟ ـ ـ ــﺪول
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﺸﺮوع
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2035
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  5و 7ﻣﻠﻴﺎرات
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ﻟـﻠـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺳﻴﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 210
إﻟــﻰ  220أﻟــﻒ وﻇـﻴـﻔــﺔ ،وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻋ ـﻤــﻞ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ 22
و 23أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  420إﻟﻰ
ً
 440أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ  ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

ﻧ ـﻔ ــﺎذ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
ﺧـ ــﻼل أﺷ ـﻬ ــﺮ وﻓـ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﺻـ ــﺮح ﺑــﻪ
ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن ووﺟ ــﻮد ﺣــﻮاﻟــﻲ 600
أﻟ ــﻒ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳــﺪﺧـﻠــﻮن إﻟ ــﻰ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ .2035
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻤﺎح
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻷﺟ ـﻴــﺎل اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻦ
ً
ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻮى  12ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ً
ﺳﺘﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40إﻟﻰ  50دوﻻرا
ً
ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت
اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ.
وﻗــﺎل إﻧﻨﺎ ﻓــﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺣﺎد ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ووﺻﻠﺖ
إﻟـ ــﻰ اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة
ﺷﺆوﻧﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،ﻟﺬا اﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وإن ﻟــﻢ ﻧﺘﻐﻴﺮ ﺳﻨﻜﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺪول
اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ.
ورأى أن ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ا ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﻠﻴﺪي
إﻟـ ـ ــﻰ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻲ ﻣــﻦ
اﺟــﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻮاﻛﺐ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺖ ﺑ ـ ــﺪﻋ ـ ــﺔ ،
ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  ١٣٥دوﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺳﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋــﺪد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى
 ٣٠٠٠ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪول ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ  20إﻟ ــﻰ
 40ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻹﻧ ـﻌــﺎش
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

ﻟﺪراﺳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛــﻞ وﻓــﻖ ﺗﺨﺼﺼﻪ ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻃﻮال ﻓﺘﺮة وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ  VIVAﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
إدﺧﺎﻟﻬﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ودﻋﻤﻬﻢ
ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﺗﺴﻌﻰ  VIVAﻻﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻋﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ورﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل،
ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻹﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻄﺎء ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ
اﻟﻨﺠﺎح.

ﺑﺪر ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ
واﻷﻓــﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ
وإدارة ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺂت ،ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺪدا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓــﻲ إدارة
اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﺗـﻠـﻌــﺐ دورا أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
وذﻛﺮ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ MIMS
ﻳــﺮﻣــﺰ اﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻨﻲ
»ﻧـ ـﻈ ــﺎم إدارة ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮل« ،وﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺢ ﻧـ ـﻈ ــﺎم GPS
ﺗﻌﻘﺒﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو اﻟﺴﻴﺎرات
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أو اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ،وﻳﻨﻈﻢ
اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إدارة اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟــﺪورﻳــﺔ وﻳـﻘــﻮم ﺑﺤﺴﺎب
وﻋــﺮض ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻳ ــﺮﺳ ــﻞ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﻨـﺒـﻴـﻬــﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﺤﻮادث.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
إدارة اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﺮة اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻻرﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﺑ ـﺠ ــﻮدة
ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ واﻟـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ واﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة ﻓﻲ
اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ .وأﺷ ــﺎر إﻟﻰ
ان اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
أداة ﻓــﺎﻋ ـﻠــﺔ وﻣ ـﺤ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ ﻟﺬا
ﻓﺎن »اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ «UFM
ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ أداة
ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ
وإدارة ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ا ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺑﺴﻼﺳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓ ــﻮرات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ.

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ) (KIBرﻋﺎﻳﺘﻪ
اﻟ ـﺒ ــﻼﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ وﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻴﻨﺘﻚ( ﻓــﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،واﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ »إﻓﻨﺘﺲ ،«12
ﻣﻦ  22إﻟﻰ  24اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻓﻮرﺳﻴﺰوﻧﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺮص ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة
واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ورﺟـ ـ ـ ــﺎل اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻮن ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ
آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ،وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ ،واﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ،واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ اﻵﻟ ـ ــﻲ ،واﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ.
وﺻـ ـ ـ ـ ــﺮح ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ أول وﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻧــﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ» :ﻳﺆﻣﻦ
 KIBﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى زﻳﺎدة
اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺗﺒﺎع
ﻧﻬﺞ ﻣ ـﺘــﻮازن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة«.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺎ أن » «KIBﻳـ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة

ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ
اﻷﻣــﺎن واﻟﺴﺮﻳﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻟﻔﺖ
إﻟــﻰ أن اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻃﺮﺣﻬﺎ » «KIBﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻻﻗﺖ
اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﻮرﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺮق ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ
إﻧـﺠــﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ أي وﻗﺖ
وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺎت »«KIB
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻫــﻮ ﻧـﺘــﺎج اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣﻊ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ،واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟــﻰ آراﺋـﻬــﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮف ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ورﻏـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﻛﺜﺮ راﺣــﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن
» «KIBﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻣﻤﻴﺰا.

 :Ooredooﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ Flying Start Triathlon

أ ﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮ ﻛـ ــﺔ Ooredoo
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﺒـﻨــﺎﻫــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ــﻦ ﺷــﺮاﻛـﺘـﻬــﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ Flying Start
 Triathlonﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
ً
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ اﺗﺴﺎﻗﺎ
ً
ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﺷ ــﺎرك ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻴﺮزا ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ  Ooredooوأﺣﻤﺪ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺟ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
 Provisionﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮ ﻧـ ــﺎ ﻣـ ــﺞ ﻧـﻐــﻢ
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺬﻳــﻊ ﻃ ــﻼل ﻣﻠﻚ
واﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻧﻮف اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ إذاﻋﺔ
ﻣﺎرﻳﻨﺎ .FM
وﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ اﻹذاﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
ﺗـ ــﻢ إﻋـ ـ ـ ــﻼن اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت
اﻟ ـﺘــﺮاﻳــﺎﺛ ـﻠــﻮن ﺧ ــﻼل ﻋـﻄـﻠــﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻻﺳ ـﺒ ــﻮع واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﻓــﻖ  25و26
اﻟ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟـﺨـﻀــﺮاء،
إذ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮﻳﺎﺛﻠﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺳ ـﺒــﺎق اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

وﺳﺒﺎق اﻟﺪراﺟﺎت وﺳﺒﺎق اﻟﺮﻛﺾ.
وﺗــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﻮدﻳﺔ وﺑﺚ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ إﺑـ ــﺮاز دور Ooredoo
ﻓـ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب دﻋﻤﺎ
واﺣﺘﻀﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
ً
وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺷﺮاﻛﺔ  Ooredooاﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ــﻊ ،Flying Start Triathlon
أﻛ ـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أول إدارة اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ ﻣـﺠـﺒــﻞ اﻷﻳـ ـ ــﻮب ﻟــﺪى
 Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء
ﺑــﺮﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻟــﻸﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
واﻟـﺸـﺒــﺎب ،ودﻋﻤﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ودﻋﻤﻨﺎ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻧﺘﻤﻨﻰ
ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﻖ
واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻳﺎﺛﻠﻮن«.
وأﺿﺎف اﻷﻳﻮب »ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون
ﺑ ــﺄن ﻧﻌﻠﻦ ان ﺳـﻔـﻴــﺮة Ooredoo
اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻧﺠﻼء اﻟﺠﺮﻳﻮي،

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺣــﺎﺋــﺰة اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮاﻳ ـﺜ ـﻠــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺔ ﻗـ ــﻲ ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة ﻳـ ـ ــﺎس ﻓــﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﺮﻳﺎﺛﻠﻮن
 Flying Startﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وذﻟــﻚ
ً
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
»ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻳ ـﻌــﺪ ﻧــﺎﺑ ـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻴــﻢ Ooredoo
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي«.

وﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ
 Provisionﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﻳﺎﺛﻠﻮن ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ،
وﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎﺛ ـﻠ ــﻮن ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟ ــﻸﺧ ــﻼﻗ ـﻴ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ
واﻻﻧ ـﻀ ـﺒــﺎط واﻟـ ــﺮوح اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وأﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ

 600ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ .اﻟﻴﻮم ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻓﺌﺘﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ وﻫﻤﺎ ﻓﺌﺔ اﻻﻃﻔﺎل وﻓﺌﺔ
اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﺑﻬﺪف اﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ» :ﻧ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ Provision
ﻟـﻠـﺤـﻠــﻮل اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ وOoredoo
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،داﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،آﻣﻠﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮاﻛﺔ
ﻣﺜﻤﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ«.

اﻗﺘﺼﺎد
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ً
ً
ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺑﺈدارة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻃ ـﻠــﻖ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣ ـ ـﺠـ ــﺎ ﺗـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ دوره وﺟ ـﻬ ــﻮده ﻓﻲ
دﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺑﺈدارة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﺑـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

إدارة ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
أﺷﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف
واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ 5
أﺷﻬﺮ ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  3ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﺗﺒﺪأ اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻨﺪن
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻤﺪﻳﺮي إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات

ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪة وﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎرات
ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ﻣــﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ وﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وأﺿـ ــﺎف أن اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﺷـﻬــﺮ واﺣ ــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﻢ
ﺧـ ـﺒ ــﺮة ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻛـ ـ ـﻔ ـ ــﺎءة ﻣـﻬـﻨـﻴــﺔ
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻛــﺎة ذات
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻘﺪم وورش اﻟﻌﻤﻞ
واﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻷﻫﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎك.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،أوﺿــﺢ د .اﻟﻬﺎﺷﻞ أن
أﺳﺲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻫﻲ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﺣـ ــﺎﺻـ ــﻼ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺆﻫـ ــﻞ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ  3ﺳﻨﻮات ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ أو اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺸـﺘــﺮط اﺟـﺘـﻴــﺎز
اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻣ ـﺒ ــﺎدرة ﻛ ـﻔــﺎءة اﻟﺘﻲ
أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي،
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت

اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻫ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗـﻬــﺪف إﻟﻰ
ﺑﻨﺎء ﻛﻮادر وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرف اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟـﻤـﻬـﻨــﻲ
وﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﺎ
ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟـﺘـﻘــﺪم واﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﻬﺎﺋﻞ
واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟــﻰ أن اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﺗﻬﺪف
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻜﻔﺎءات
ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ـﻐ ــﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﻮف
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻣـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ إدارة ﻛـ ـﺒ ــﺮى
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ .وﺑـﻴــﻦ أن اﻟـﻤـﺒــﺎدرة

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ
ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ،
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ،وﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﺑ ـﺘ ـﻌــﺎث
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤــﺎﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺮ ،وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﺟــﺎﺋــﺰة
اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
وﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻗــﺎدة اﻷﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

 ...وﻳﺼﺪر ﺳﻨﺪات
ً
وﺗﻮرﻗﺎ ﺑـ ٢٤٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ
إﺻ ــﺪار ﺳ ـﻨــﺪات وﺗ ــﻮرق
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ
 240ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن د ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر
ﻛـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ) ﻧـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮ 792
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(.
وﻗ ــﺎل "اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي" ﻓﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ﻟ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" أﻣ ــﺲ إن
أﺟـ ـ ـ ــﻞ اﻻﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ
أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪل ﻋ ــﺎﺋ ــﺪ 3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن آﺧـ ـ ـ ــﺮ إﺻـ ـ ـ ــﺪار
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺪات وﺗـ ـ ـ ــﻮرق ﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰي
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻷﺟﻞ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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دﺧﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
زﻫﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻋﺎﻟﻢ اﻷدب
ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﻴﻦ
أﺻﺪرت دﻳﻮاﻧﻬﺎ »ﺻﻔﻮ
اﻟﻜﻼم« ﻋﺎم .٢٠١٤

اﻟﻌﺪد  / ٤٢٥١اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٢٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩م  ٢٣ /ﺻﻔﺮ ١٤٤١ﻫـ

ً
ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ وﺷﺎﻛﻴﺮا ﻷول ﻣﺮة ﻣﻌﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﺘــﺎن اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ـﺘــﺎن ﺟـﻨـﻴـﻔــﺮ ﻟــﻮﺑـﻴــﺰ
وﺷﺎﻛﻴﺮا أﻧﻬﻤﺎ ﺳﺘﺠﺘﻤﻌﺎن ﻷول ﻣــﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺮح  2ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2020
وذﻛـ ــﺮت ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻠـﻴـﻠــﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻟﻮﺑﻴﺰ وﺷﺎﻛﻴﺮا ﺳﺘﺸﺎرﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻣﻌﺎ
ﻳﻘﺎم ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻃﻲ ﻣﺒﺎراة "اﻟﺴﻮﺑﺮ ﺑــﻮل" اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺳﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ" :ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻌﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ...ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﻫﻼ
ﺑﺠﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ وﺷﺎﻛﺮا".
وﺣﻮل ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺎﻛﻴﺮا ﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻮﺑﻴﺰ" :ﺳﻨﺸﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄداﺋﻨﺎ".
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،اﻧ ـﺘ ـﺸــﺮت ﻋ ــﺪة ﺻ ــﻮر ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻮﺑﻴﺰ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ ﻓﺴﺘﺎن زﻓﺎف أﺑﻴﺾ
أﻧﻴﻖ وﻓﺎﺧﺮا ،ﺟﺎء ﻣﻄﺮزا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ ،ﻓﻈﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮون
أﻧـ ـﻬ ــﺎ أﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﺣ ـﻔ ــﻞ زﻓ ــﺎﻓـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻄ ـﻴ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻻﻋ ــﺐ
اﻟﺒﻴﺴﺒﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻟﻴﻜﺲ روردﻳﻐﻴﺰ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺧﻼل وﺟﻮد
ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﺳﻜﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﻬﺪ زﻓﺎﻓﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
"."Marry Me
وﺗﺠﺴﺪ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺑﻮب
ﺷﻬﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻬﺰ ﻟﺤﻔﻞ زﻓﺎﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻧﺠﻢ
اﻟﺮوك اﻟﺸﻬﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻓﺠﺄة ﻟﺘﻘﺮر اﻟﺰواج ﻣﻦ
أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻔﻆ
ﻛﺒﺮﻳﺎءﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ.
واﺧ ـﺘــﺎرت ﻟﻮﺑﻴﺰ ﻫــﺬه اﻟﻄﻠﺔ واﻟــﺮوﻋــﺔ أن ﺗﺮﺗﺪي

ﻳﺤﺘﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻜﻮﻛﺐ
اﻟﺸﺮق أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻮان »ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻃﻼل«.
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ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي
ﺳﻮف ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ
ﻻﺣﻘﺎ.

اﺣﺘﻮى ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻷول
ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ
واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ.

ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ ﻣــﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ زﻫـﻴــﺮ ﻣــﺮاد،
ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﺷ ــﺎدات ﻣــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ
وﻋﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
واﺗﺸﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻌﺎﺟﻲ ،وﻫﻮ
ً
ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻮل اﻟـﻤـﻄــﺮز ﻳــﺪوﻳــﺎ ﺑﺨﻄﻮط ذﻫﺒﻴﺔ أﻧﻴﻘﺔ،
وﺟﺎء واﺿﺤﺎ أﻧﻴﻘﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻨﻮرة واﺳﻌﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
ً
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺎت وﻃ ــﺮﺣ ــﺔ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻣـ ـﻄ ــﺮزة أﻳ ـﻀــﺎ
وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻤﺘﺪة زادﺗﻬﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺔ وأﻧﻮﺛﺔ.
وﺳﺒﻖ أن اﻧﺘﺸﺮت ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ،
ﺣـﻴــﺚ ﻟﻌﺒﺖ ﺟﻨﻴﻔﺮ دورا ﻓــﻲ أ ﺣــﺪ
ﻣـﺸــﺎﻫــﺪه ﻛــﺮاﻗـﺼــﺔ ،وﺗـﻘــﻮم ﺑــﺄداء
ﻧﺎد ﻟﻴﻠﻲ.
وﺻﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٍ
وﺗــﻮاﺻــﻞ ﻟﻮﺑﻴﺰ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣــﻦ أﻓ ــﻼم وﻏ ـﻨــﺎء وﻣـﺴــﺮح،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺗ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺮ
إﻋﻼﻣﻴﺔ أن ﺟﻨﻴﻔﺮ ﺗﻤﺮﻧﺖ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗــﺄدﻳــﺔ
دورﻫـ ـ ــﺎ ﻣـﺜـﻠـﻤــﺎ ﻳـﺠــﺐ،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن اﻟـ ـ ــﺪور
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺟـ ـﻬ ــﺪا ﻛـﺒـﻴــﺮا
وواﺿﺤﺎ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺟـﻨـﻴـﻔــﺮ اﻧﺘﻬﺖ
ً
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،واﺣـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻠ ــﺖ ﺑ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ
ﺑﺨﻄﻮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻴﻜﺲ رودرﻳﻐﺰ.

ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ وﺷﺎﻛﻴﺮا

»ﻣﺎﻟﻴﻔﻴﺴﻨﺖ :ﻣﺴﺘﺮس أوف إﻳﻔﻞ« ﻳﺘﺼﺪر إﻳﺮادات
دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـ  ٣٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ
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ﺗ ـﺼــﺪر ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻣــﺎﻟـﻴـﻔـﻴـﺴـﻨــﺖ :ﻣﺴﺘﺮس
أوف إﻳﻔﻞ" ،إﻳﺮادات دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻓ ـ ــﻖ ﻣ ــﺎ أﻇـ ـﻬ ــﺮت ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﺣﻘﻖ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
أﻧﺠﻴﻠﻴﻨﺎ ﺟﻮﻟﻲ وإﻳﻠﻲ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ وﻫﺎرﻳﺲ
دﻳﻜﻨﺴﻮن ،إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  36ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
واﻹﺛﺎرة )ﺟﻮﻛﺮ( ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
ﺧ ــﻮاﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓـﻴـﻨـﻴـﻜــﺲ وروﺑ ـ ـ ــﺮت دي ﻧـﻴــﺮو
وزازي ﺑﻴﺘﺰ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  29.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة
واﻟﺮﻋﺐ )زوﻣﺒﻴﻼﻧﺪ 2 :داﺑﻞ ﺗﺎب( ،واﻟﺬي
ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟ ـﺘــﻪ وودي ﻫــﺎرﻟ ـﺴــﻮن
وﺟﻴﺴﻲ آﻳﺰﻳﻨﺒﺮغ وإﻳﻤﺎ ﺳﺘﻮن ،ﻣﺤﻘﻘﺎ
 26.72ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ »ﺑﻮدﻛﺎﺳﺖ«
ﺗﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود

واﺣ ـﺘ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓـﻴـﻠــﻢ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ "ذا أداﻣﺰ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ"،
اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أداء أﺻﻮات ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ
أوﺳﻜﺎر إﻳــﺰاك وﺗﺸﺎرﻟﻴﺰ ﺛﻴﺮون وﻛﻠﻮي
ﻏــﺮاﻳــﺲ ﻣــﻮرﻳ ـﺘــﺰ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  16.05ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر.
ﱠ
وﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺨﻴﺎل
اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ "ﺟـﻴـﻤـﻴـﻨــﺎي ﻣـ ــﺎن" ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺸــﺎرك
ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ وﻳ ــﻞ ﺳﻤﻴﺚ وﻛــﻼﻳــﻒ أوﻳــﻦ
وﻣ ــﺎري إﻟـﻴــﺰاﺑـﻴــﺚ وﻳـﻨـﺴـﺘــﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ 8.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
)د ب أ(

اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻟﻮرﻳﻦ

ﻫﻮاﻧﻎ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻴﻨﻎ

ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﺑﻴﻜﻬﺎم

ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻟﻮرﻳﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة اﻟﻔﻨﺎن ﻫﻮاﻧﻎ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﺑﻴﻜﻬﺎم ﻳﻨﺴﺞ
ﱠ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻎ ﻣﻨﻔﺬ ﻫﻴﻜﻞ »اﻟﺜﻌﺒﺎن« ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻮراﻧﺲ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻹ ﻳـﻄــﺎ ﻟـﻴــﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻟــﻮر ﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ
)ﻓﻴﻴﻨﺎ(.
وﺗﻠﻘﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﻫﻮﻟﻴﻮود ) 84ﻋــﺎﻣــﺎ( ،ﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ
اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ اﻷوﺑ ــﺮا اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻷدﺑ ـﻴــﺔ ﻋﻦ
ﻣ ـﺸ ــﻮار ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻗ ــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻤــﺖ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻣ ــﻦ اﺑﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﻮﻧﺘﻲ ﺟﻲ آر ،اﻟﺬي اﻣﺘﺪح واﻟﺪﺗﻪ،
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻨﺎﻧﺔ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ اﻣــﺮأة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮي ،إذ ﺗﻘﻒ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺟﻮار أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ،
وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.
)د ب أ(

ﺗــﻮﻓــﻲ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﺻ ــﻞ ﻫــﻮاﻧــﻎ ﻳــﻮﻧــﻎ ﺑﻴﻨﻎ،
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،واﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻫﻴﻜﻼ ﻋﻈﻤﻴﺎ
ﻟﺜﻌﺒﺎن ﻃﻮﻟﻪ  250ﻣﺘﺮا ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ "ﻏــﺮان ﺑﺎﻟﻴﻪ" ﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم  ،2016وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﻨﻮر،
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ.
وﻛــﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺎن ) 65ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟــﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑ ــﺎرزة ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻦ اﻟﻄﻠﻴﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .1989ﻓﻬﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض ﻓﻲ
ﺑﻮﺑﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻷﺣــﺪاث ﺑﻤﻴﺪان ﺗﻴﺎﻧﺎﻧﻤﻦ ،ﻣﺎ
أﺟﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻫﻨﺎك.
)أ ف ب(

ﺑــﺪأ اﺑــﻦ ﻻﻋــﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﻔﻴﺪ
ﺑﻴﻜﻬﺎم واﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻜﻬﺎم ،اﻟﻤﺼﻮر ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﻬــﺎم ،ﺑـﻨـﺴــﺞ ﺻ ــﺪاﻗ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓﻴﺒﻲ
ﺗﻮراﻧﺲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺮه ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ً
وﺑـ ــﺪأ ﺑــﺮوﻛ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻤ ــﻮاﻋ ــﺪة ﻓـﻴـﺒــﻲ ) 25ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،ﺑﻌﺪ
اﻧـﻔـﺼــﺎﻟــﻪ ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻷزﻳ ـ ــﺎء ﻫــﺎﻧــﺎ ﻛـ ــﺮوس اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،أن ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﻜﻬﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺸﺒﻪ واﻟﺪﺗﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺎدﻗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ،ﻫﻮ ﻳﻨﺰﻋﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫــﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
واﻟﺪﺗﻪ.

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺳـﻨــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺧـﻠــﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ا ﻟـﺼــﻮ ﺗـﻴــﺔ ﺣـﻀــﻮرا
ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ رواج اﻟﻤﺪوﻧﺎت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ) ﺑــﻮد ﻛــﺎ ﺳــﺖ( ،و ﺑــﺎ ﺗــﺖ ﺗﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻟﺪى ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻤﺴﻮن آﻓﺎﻗﺎ
واﻋﺪة ﻷﻓﻼم وﻣﺴﻠﺴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺴﻖ.
وﻻ ﺗ ـ ـ ــﺰال اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪوﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻨــﻮع ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺗـﺘـﻨــﻮع ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺤــﻮارﻳــﺔ
واﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪد آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬه
اﻹﻧﺘﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ ﻫ ــﺬه اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ذﻛ ــﺮ "ﺑ ــﻼك
أوت" و"ﺑــﺎﺳـﻨـﺠــﺮ ﻟـﻴـﺴــﺖ" و"ﻛ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﺮ" وﻗــﺮﻳـﺒــﺎ
"ﻣﺎذر ﻫﺎﻛﺮ".
و ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل روب ﻫ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻴ ـﻨ ــﻎ ،ﻣ ــﺆ ﺳ ــﺲ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
"ﻛﻴﻮﻛﻮد" ﻟﻺﻧﺘﺎج ،اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋــﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﺑﻼك
أوت"" ،ﻛـﻨــﺎ ﻧــﺄﻣــﻞ ﺣـﺼــﻮل ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ،وﻗــﺪ ﺑــﺪأ
أﻣﻠﻨﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ".
وﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ إﻟ ــﻰ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﺊ ﺑ ـﻬــﺬا
اﻟﻨﺴﻖ ،ﺑﺎت ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻷول ﻳﻀﻌﻮن
أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪر ﻣﻦ
أﺻﻞ ﻣﺼﺮي راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ )ﺑﻼك أوت( اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﺟﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ.
وﺗﻘﻮل ﻣﻴﻤﻲ أودو ﻧـﻴــﻞ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﻤﻠﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺷ ـﺘــﺮﺗ ـﻬــﺎ "ﺳ ـﺒــﻮﺗ ـﻴ ـﻔــﺎي" ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ" ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ
ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺮواﺋﻴﺔ".
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻﺣﻈﺖ أﺧﻴﺮا إﻗﺒﺎﻻ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب ﻋـﻠــﻰ ﺧ ــﻮض ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻐ ـﻤــﺎر ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
"ﻣﺆﻟﻔﻮن ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﺼ ــﻮﺗ ـﻴ ــﺎت ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﻤﺴﺮح".
واﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب ﻟــﺪى "ﻛـﻴــﻮ ﻛ ــﻮد" آﺗــﻮن
أﻳـﻀــﺎ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻷوﺳـ ــﺎط ،ﺣـﺘــﻰ ﻟــﻮ أن اﻟــﺮاﺑــﻂ
ﻟ ـﻴــﺲ ﺑــﺪﻳ ـﻬ ـﻴــﺎ ،وﻳ ـﻘ ــﻮل روب ﻫـﻴــﺮﺗـﻴـﻨــﻎ" :ﻫ ــﺬه
ﺑﻮﺿﻮح ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺤﺪ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻬﻢ".
وﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺑـ ـﻘ ــﻲ ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﺪأ ﻋﺎﻟﻢ "اﻟﺒﻮدﻛﺎﺳﺖ" ﻳﺪرك أﺧﻴﺮا
اﻹﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻼت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.

وﻳﻘﻮل ﻣﺎرك ﺳﻮﻟﻴﻨﺠﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮي
ﻣﺴﻠﺴﻞ "أرﺷﻴﻒ  "81اﻟﺼﻮﺗﻲ ،إن "اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟـﺼــﻮﺗـﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺒـﻠــﻮر ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺮاﺑ ــﻂ اﻟ ـﻤــﺬﻫــﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ".
وﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺣ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ رؤﻳ ــﺔ
اﻟﺼﻮر ،ﺗﺘﺮك ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ أن ﻳﺴﺮح
ّ
ﺑـﺨـﻴــﺎﻟــﻪ ﻟـﻴـﺸــﻜــﻞ ذﻫـﻨـﻴــﺎ اﻷﺑ ـﻄــﺎل واﻟــﺪﻳ ـﻜــﻮرات
واﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﻀﻴﻒ" :وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻠﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻓﻀﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ،وﺳﻴﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑﻔﻴﻠﻢ
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  20ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر".
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻳـ ــﺮى روب ﻫ ـﻴــﺮ ﺗ ـﻴ ـﻨــﻎ أن "ا ﻟـ ـﻨ ــﺎس
ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا
ﻳﺮﻳﺪون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻮرة".
واﻹﺷـ ـﺒ ــﺎع ﺑــﺎﻟ ـﺼــﻮر ﻫ ــﻮ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ
ﺗ ـﺠــﺪد ﻧ ــﻮع ﻓ ـﻨــﻲ أدى ﻇ ـﻬــﻮر اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮن إﻟــﻰ
ﺗﺤﺠﻴﻤﻪ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻛـﺒـﻴــﺮة .و ﺧ ــﻼل ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت
وأرﺑ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﻹذاﻋ ــﺔ
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
و ﻓــﻲ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1938ﻧﺸﺮ أور ﺳــﻮن وﻳﻠﺰ
دون ﻗﺼﺪ اﻟﺬﻋﺮ ﻟﺪى آﻻف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﻗﺘﻨﻌﻮا ﺑــﺮوا ﻳــﺔ ّ
ﺗﻌﺮ ض اﻷرض ﻟﻐﺰو ﻛﺎﺋﻨﺎت
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "ذي
وور أوف ذي وورﻟﺪز" )ﺣﺮب اﻟﻌﻮاﻟﻢ(.
وﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪوﻳ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺗ ـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ
وﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﺗﺒﺪو
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ "ا ﻟـﺒــﻮد ﻛــﺎ ﺳــﺖ" ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺬب اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ،ﻳﺜﻴﺮ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺎ ﻟﺪى ﻫﻮﻟﻴﻮود
اﻟﻤﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺣﻘﻖ "ﻫﻮﻣﻜﺎﻣﻴﻨﻎ" ،وﻫﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺻﻮﺗﻲ
ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘ ــﺎج "ﻏ ـﻴ ـﻤ ـﻠــﺖ" وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ "أﻣ ـ ـ ـ ــﺎزون" ،ﻣــﻊ
ﺟﻮﻟﻴﺎ روﺑﺮﺗﺲ ﻓﻲ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻﻓﺘﺎ.
)أ ف ب(

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ً
ً
زﻫﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮي :أﻛﺘﺐ أدﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎ ﻳﻘﺪم ﻧﻤﺎذج إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
»اﻟﺪور اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«
دﺧﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ زﻫﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻋﺎﻟﻢ اﻷدب ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﻴﻦ أﺻﺪرت دﻳﻮاﻧﻬﺎ "ﺻﻔﻮ اﻟﻜﻼم" ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻟﻜﻦ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺟﺬﺑﻬﺎ إﻳﻘﺎع اﻟﺴﺮد ،ﻓﺴﺎرت ﻋﻠﻰ درﺑﻪ ﺑﺨﻄﻰ واﺛﻘﺔ،
وﺣﻈﻴﺖ رواﻳﺘﻬﺎ "ﻃﻴﺶ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت" ﺑﺸﻬﺮة واﺳﻌﺔ ،وأﺷﺎد
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد.
ﻣﻌﻬﺎ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮي
أﺟﺮﺗﻪ ً
وﻓﻲ ﺣﻮار ً
إﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺐ أدﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎ ﻳﻘﺪم ﻧﻤﺎذج إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎرئ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪور اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ،ﻫﻮ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار:
ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮل
ً
إﻧﻨﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﻛﺜﻴﺮا
ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت أﺣﻼم
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ

● ﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻨــﺎﻗـﺸـﻴـﻨـﻬــﺎ وﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣـﻨـﻬــﺎ
أﻋﻤﺎﻟﻚ؟
 ﻓـ ـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮدﻳـ ــﺔاﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻗـﺼــﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻴﺎﻓﻌﻴﻦ ،ﻛﻨﺖ أﻃﺮح
ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ
ﻣــﻦ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ،وأرﺻ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑﻌﻴﻦ
اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻗ ـﺒ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ـﺒــﺔ
ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﺘﻨﺎﺳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧــﺮى .وﻗﺪ رأى
ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻤﻦ اﻃﻠﻌﻮا ﺧﺎﺻﺔ
ﻋـﻠــﻰ أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ــﺮواﺋ ـﻴ ــﺔ أﻧـﻨــﻲ
ً
أﺳـﺒــﺮ أﻏـ ــﻮار اﻟـ ــﺬات ﻧـﺒـﺸــﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﻮص وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺑ ـ ـ ــﺄﻣ ـ ـ ــﺰﺟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ
واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺻـﻨــﻒ أﻋـﻤــﺎﻟــﻲ ﺿﻤﻦ
اﻷدب اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪم
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻧﻤﺎذج إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ وﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ.

»ﺻﻔﻮ اﻟﻜﻼم«
● ﺑـ ـ ــﺪأت ﺷ ــﺎﻋ ــﺮة ﺑ ــﺪﻳ ــﻮان
"ﺻـ ـﻔ ــﻮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻼم" ،ﺛـ ــﻢ اﺗ ـﺠ ـﻬــﺖ
ﻟﻠﺴﺮد ...ﻣﺎ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل؟
 -ﺑ ــﺪأت ﺷــﺎﻋــﺮة ﻓــﻲ "ﺻﻔﻮ

اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻼم" ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋـ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺻـ ـ ــﺪرت ﻋـ ــﺎم  ،2014و ﻛ ــﺎ ﻧ ــﺖ
ﺗ ـﻠ ــﻚ ﺧ ـﻄ ــﻮﺗ ــﻲ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺧ ـﻄــﻮات و ﻣـﻨـﻌـﻄـﻔــﺎت،
ﺣﻴﺚ اﺗﺠﻬﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺴﺮد وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ.
ُ
أ ﻇ ـ ـ ــﻦ أن ﻣـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ ا ﻟـ ــﻜ ـ ـﺘـ ــﺎب
ﻛـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻗـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ــﺪأوا ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘ ـﻬــﻢ
اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ إﻟ ــﻰ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻬﻢ أن اﻟﺸﻌﺮ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﻮاﺟﺴﻬﻢ
وأﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎرﻫ ـ ــﻢ ،ﻓ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ــﻮن إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮد ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺠـ ــﺪون ﻓـﻴــﻪ
ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻌﻲ،
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺑــﺪا ﻳــﺎت ﻃﺮﻳﻘﻲ
ﻛ ـﻤــﻦ ﻳـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ذاﺗ ـ ــﻪ ،وأﻳ ــﻦ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﺘـﻤــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺧﻀﻢ
ﺑ ـﺤ ــﺮ اﻷدب ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻖ ،ﺣـﺘــﻰ
اﻫﺘﺪﻳﺖ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
وﻫ ــﻮ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـﻘـﺼــﺔ واﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ.
وﻷﻧ ـﻨــﻲ ﻟــﻢ أﻛ ــﻦ راﺿ ـﻴــﺔ ﺗﻤﺎم
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ،
ﻓ ـ ــﺈﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ أﻗ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺄﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـﺴ ــﺖ
ﺑﺸﺎﻋﺮة ،ﺑﻞ ﻗﺎﺻﺔ وﻛﺎﺗﺒﺔ.

إﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎرئ
● ﻓـ ـ ــﻲ أ ﺣ ـ ـ ـ ــﺪث روا ﻳـ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ــﻚ
)ﻃ ـﻴ ــﺶ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻻت( اﻟـﺒـﻄــﻞ
واﻟﺒﻄﻠﺔ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺨﻮن اﻵﺧﺮ،
ـﺖ ﻓــﻲ إﻗـﻨــﺎع
ﻟـﻜــﻦ ﻛـﻴــﻒ ﻧـﺠـﺤـ ِ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﻠﺔ
)ﻣﺮﻳﻢ( ﻓﻘﻂ؟
 رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻨﻲﻗــﻂ وأﻧ ــﺎ أﻛـﺘــﺐ رواﻳ ـﺘــﻲ ﻓﻜﺮة
إﻗ ـﻨــﺎع اﻟ ـﻘ ــﺎرئ ﺑ ــﺄن ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ
ﻣﻊ ﺑﻄﻠﺔ "ﻃﻴﺶ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت"
)ﻣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻢ( ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ
أن ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎرئ ﺗ ـﺠــﺎه
ﺷـﺨــﻮص اﻟــﺮواﻳــﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻨﻲ
ﻟﻤﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻄ ـﻠ ــﺔ ،رﻏ ـ ــﻢ ﺧـﻴــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ
ﻟ ـ ــﺰوﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،ﻷﻧ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺑ ـﺒ ـﺴ ــﺎﻃ ــﺔ

أم ﻛﻠﺜﻮم...
ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

أﻗ ـﺤ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﻢ داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺔ،
ﻓﻌﺎﺷﻮا ﻣــﻊ ﻣﺮﻳﻢ ﻛــﻞ ﻇــﺮوف
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت،
وﻋ ـ ـ ــﺪم اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻲ
واﻟ ـ ــﻼﻫ ـ ــﺪوء ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻃ ـﻔــﻮﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.

baraka009@gmai.com
Twitter: @7moud009
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ﻓــﻲ  20أﺑــﺮﻳــﻞ  1968ﻗــﺎﺑـﻠــﺖ أم ﻛـﻠـﺜــﻮم أﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻴﺎء ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ.
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻻﻗﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎرح
وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻷم ﻛﻠﺜﻮم ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻬﺎ
ﺑﻴﻮت أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق ،رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﻬﻢ ﻣﺼﺮ وأم ﻛﻠﺜﻮم ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ.

أﺣﺪاث اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
* ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت
ﱠ
ﺻ ــﺎدﻣ ــﺔ ...ﻛ ـﻴــﻒ ﻋــﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻘﺮاء؟
 ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺮواﻳ ـ ـ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰت
ﻓﻮق أﺣﺪاث اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ﻟﺘﺆﺳﺲ
ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌــﺮج ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺺ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺴﻠﺦ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺮواﺋﻲ
ﻋــﻦ ﻋــﺎ ﻟــﻢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ إ ﻟ ــﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ً
ً
آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺨﻴﻴﻼ وإﻳﻐﺎﻻ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﻈﻲ واﻻﻧﺸﻄﺎر ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﺗـﺘــﺄرﺟــﺢ ﺑـﻴــﻦ ﻗﻄﺒﻲ
اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ،
واﻟﻤﺘﺨﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ،
وأﻇ ــﻦ أن أﻛـﺜــﺮ ﻣــﺎ ﺷــﺪ اﻟـﻘــﺮاء
ﻫــﻮ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ
ﻛﻤﺎ ﺷﺎء ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﺼﻔﻬﺎ.

ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ
● ﺗﻮﺣﻲ أﻋﻤﺎﻟﻚ ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم
ً
ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺟ ــﺪا  ،ﻓﻬﻞ ﺛﻤﺔ
ﻟﺪﻳﻚ؟
ﺧﻄﻮط ﺣﻤﺮاء
ِ
 ﻻ أﻇـﻨـﻨــﻲ ﻛــﺎﺗـﺒــﺔ ﺟــﺮﻳـﺌــﺔً
ﺟ ـ ــﺪا ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ــﻞ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن،
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠــﻲ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ
)ﻃـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺶ اﻻﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت(،
ﻓ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻃــﺮﺣ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻫــﻲ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎﻧــﺎ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻧﺘﻜﺘﻢ ﻋﻨﻬﺎ،
ً
وﻟـ ـ ــﻢ أﻓـ ـﻌ ــﻞ ﺷـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎ ﺳـ ـ ــﻮى أن
أﻣﻄﺖ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻫﻮ

ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن
أﻛﻮن ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا
ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻃﻔﺎل
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زﻫﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮي
اﻟـ ــﺪور اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻟـﻠـﻜــﺎﺗــﺐ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮي.

أﺣﻼم ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ
● اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺮ أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎد
أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء ﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص أﺣ ـ ـ ــﻼم
رواﻳﺘﻚ ...ﻫﻞ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ ﻓﻲ ً ِ
ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ؟
 ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻲ إﻧﻨﻲً
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت أﺣﻼم
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ ،ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻳﺼﻔﻨﻲ ﺑــﺄ ﺣــﻼم ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ
ﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ .وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺔ أﻧ ــﺎ
ً
ﻻ أﻧ ـﻜ ــﺮ أﻧ ـﻨ ــﻲ أﻋ ـﺠ ــﺐ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا
وأﻣ ـ ـﻴـ ــﻞ ﺑـ ـﺸ ــﺪة إﻟ ـ ــﻰ ﻛ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟـ ـﻜ ــﺎﺗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة
أﺣﻼم ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ ،ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ
رواﻳ ـﺘ ــﻲ اﻷوﻟـ ــﻰ )اﻟـﻤـﻨـﻌـﻄــﻒ(
ﻟ ـ ـ ــﻢ أﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺮوج ﻣ ــﻦ
ً
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ،وﺑـ ـ ــﺎن ﺟ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﺪى
ﺗ ــﺄﺛ ــﺮي ﺑــﺄﺳـﻠــﻮﺑـﻬــﺎ وﺳــﻼﺳــﺔ
ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷ ﺧ ـ ــﺎذة ،ﻏـﻴــﺮ أن ﻫــﺬا
اﻷﻣـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﺠ ــﺎوزﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ "ﻃ ـﻴــﺶ
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻻت" ،ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر
أﻧﻨﻲ أﺻﺒﺤﺖ واﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ
ﻟﻲ ﻛﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻲ ﺑﺼﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ وأﺳﻠﻮب ﺧﺎص ﺑﺰﻫﺮة
اﻟﻈﺎﻫﺮي.

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ

ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ

● إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﺷ ـﺘ ـﻐــﺎﻟــﻚ
ﺑ ـ ــﺎﻷدب ﺗـﻌـﻤـﻠـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ
ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ...ﻫﻞ ﻫﺬا
ﺳﺒﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل
ﻟﻠﺼﻐﺎر؟
 -ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ أن أﻛـ ــﻮن،

رواﻳﺔ »اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ«

ﻛـﻨــﺖ أﺗـﻤـﻨــﻰ ﻣ ــﻦ اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ــﻲ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ د.
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ أن ﻳـﺘــﺬﻛــﺮ ﻣــﺎ ﺣـﺼــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻷﻳ ــﺎم،
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻬﻢ أم ﻛﻠﺜﻮم ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد
ﻣــﻊ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻋـﻤــﺎر ﺗـﻘــﻲ ،ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺣـ ﱠـﻮﻟــﺖ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ً
إﻟﻰ "ﻏــﺮزة" ،وﻛﺎﻧﺖ أﻏﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺰﻳﻤﺔ .1967
ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ د .اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ زارت
ً
ً
أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻴﻮت أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﻴﺘﺎ ،ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ ﺳﻴﺪات
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻦ ﺑﺨﻠﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ذﻫﺐ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ،وﻗﺪﻣﻨﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻟﺤﺒﻬﻦ ﻟﻤﺼﺮ،
وﻟﺜﻘﺘﻬﻦ ﺑﺄم ﻛﻠﺜﻮم.
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ﺑـﺤـﻜــﻢ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ ﻋـﻤـﻠــﻲ ،ﻗﺮﻳﺒﺔ
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﺎﺣﺮ،
وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﻲ أﻛ ـ ـﺘـ ــﺐ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻗـ ـﺼ ــﺺ ﻣ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ
ﻟـﻠـﻄـﻔــﻞ ،وﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ ﻏﻴﺮ
ﺳ ـﻬ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮة ،ﻷن اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻔــﻞ ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎرة ﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ
● ﻣﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ً
ﺗﻌﻜﻔﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ؟
 ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ أوﺷـ ــﻚ أن أﻧـﺘـﻬــﻲﻣــﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗـﺼـﺼـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟـﺘــﻲ أﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻬــﻞ ،وﻗــﺪ
ً
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻟ ــﻲ ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣﻊ
ً
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺟﺪا.

ﻓ ـﻜــﺮة أن أم ﻛـﻠـﺜــﻮم وأﻏــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﻫﺰﻳﻤﺔ  ،1967ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أم ﻛﻠﺜﻮم
ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﱠ
ﻋﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮه ،وﻣﺎ إن وﺻﻞ أم ﻛﻠﺜﻮم ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء،
ﺣﺘﻰ أﻋﻠﻨﺖ اﻋﺘﺰاﻟﻬﺎ ،ﻣﺘﺤﻤﻠﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب.
ً
ً
ﻟـﻜــﻦ اﺗ ـﺼ ــﺎﻻ واﺣـ ــﺪا ﻣــﻦ ﺟ ـﻤــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺘﺌﺎب ،وﺗﺘﺤﻮل ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،إﻟﻰ "ﺟﻨﺪي ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل" ،ﺗﺪاﻓﻊ ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ
وأﻏﺎﻧﻴﻬﺎ وﻓﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
ـﻒ أم ﻛـﻠـﺜــﻮم ﺑـﺼــﻮﺗـﻬــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ أول ﻣﻦ
وﻟ ــﻢ ﺗـﻜـﺘـ ِ
ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻤﺠﻮﻫﺮاﺗﻬﺎ ،وﺟﺎﺑﺖ ﻗﺮى وﻣﺪن ﻣﺼﺮ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻋ ــﺎت واﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎء ،وﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ إﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﺣـﻔــﻼﺗـﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻋﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺠﻮل
واﻟﻐﻨﺎء ،رﻏﻢ ﻇﺮوف ﺳﻨﻬﺎ وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
و ﻣــﻦ ﺣﻔﻼﺗﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺧــﺎرج ﻣﺼﺮ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻔﻠﺘﺎ ﺑــﺎرﻳــﺲ؛ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺮح
اﻷوﻟﻴﻤﺒﻴﻚ اﻟﺸﻬﻴﺮ ،وﺣﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺎرل دﻳـ ـﻐ ــﻮل إﻧـ ـﻬ ــﺎ" :ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺖ أﺣــﺎﺳ ـﻴ ـﺴــﻲ
ً
وأﺣــﺎﺳ ـﻴــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ" .ﻛـﻤــﺎ زارت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وأﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ وﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎن وﺑ ــﺎﻛـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن وﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ واﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺮب
واﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻓﻲ  1970ﻛﺎﻧﺖ أم ﻛﻠﺜﻮم ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮد
اﻟﺤﺮﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
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أوﺷﻚ أن أﻧﺘﻬﻲ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ
أﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ
رواﻳﺘﻲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﻟـ ـﺴ ــﺆال اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ اﻟـ ــﺬي ﻳـﺸـﻐـﻠـﻨــﻲ :إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺘــﻰ ﺳـﺘـﺨــﺮج
ً
ﻟـﻨــﺎ أﺻـ ــﻮات ﺗـﺘـﻬــﻢ ﻛــﻮﻛــﺐ اﻟ ـﺸــﺮق ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣ ـﺨــﺪرا
ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ وا ﻟـﺴــﺆال اﻷ ﻫــﻢ :ﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وراء
ﻫﺬه اﻷﺻﻮات؟
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ واﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺮاﻫﺎ
ً
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ أ ﻳــﺪ ﻳــﻮ ﻟــﻮ ﺟـﻴــﺎ  ،إن ﻛــﺎ ﻧــﻮا إﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
أو ﻳ ـﺴ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ ،ﻫ ــﻲ ﻧ ـﻈ ــﺮة ﻗ ــﺎﺻ ــﺮة ،ﺑ ــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ،
ﻫــﻲ ﻧ ـﻈــﺮة ﺧــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺮ ،واﻟـﺴـﺒــﺐ ﻳ ـﻌــﻮد ﻷﻧ ـﻬــﻢ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺮوا اﻟﻔﻦ إﻻ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻦ أﻋﻠﻰ
ﻣــﻦ ﺗ ـﺼــﻮراﺗ ـﻬــﻢ ،وأﻛ ـﺜــﺮ ﻗ ــﺪرة ﻓــﻲ ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ـﻨــﺎس ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺐ ،ﻣﻦ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻀﻴﻘﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
أم ﻛﻠﺜﻮم ﻓﻌﻠﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أي ﻣﺘﺄدﻟﺞ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس.

ﺳﻮرﻳﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  ٦٤ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد

ّﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮس وﻛﺎﺳﻴﻮس ودوﺑﻠﻼ وأوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن
أﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ
ً
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  64ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻴــﻼد ﺟ ــﺰءا
ﻣ ــﻦ اﻹﻣـ ـﺒ ــﺮاﻃ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮوﻣ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ
ً
ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮس اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻣ ـﻔــﻮﺿــﺎ ﻣﻦ
ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮس ﻗ ـﻴ ـﺼــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ
ﻋ ـ ـ ــﺎم  47ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻼد ﺑ ـﻀ ـﻌــﺔ
اﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ؛ ﻟ ـﻜــﻦ اﻧـ ــﺪﻻع
اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ﺑ ـﻴــﻦ ﻗـ ــﺎدة اﻟـﻘـﻴـﺼــﺮ ﺑﻌﺪ
ﻣﻘﺘﻠﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ،ﻓﻔﻲ
ﻋﺎم  44ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد اﻧﺪﻟﻊ اﻟﻘﺘﺎل
ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺳﻴﻮس وﻣﻨﺎﻓﺴﻪ دوﺑﻠﻼ،
ووﻗﻔﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دوﺑﻠﻼ،
ﻓﺤﺎﺻﺮﻫﺎ ﻛﺎﺳﻴﻮس ﻋﺎم  43ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻴﻼد ،واﺳﺘﻄﺎع اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻓﺪﻣﺮ
ً
ً
أﺣﻴﺎء
ﻋــﺪدا ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ وأﺣــﺮق
ً
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ.

ﻣﺎرك أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﻟ ـﻜــﻦ ﻛــﺎﺳ ـﻴــﻮس ﻓ ـﻘــﺪ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺑ ـﻌــﺪ ﺛـ ــﻼث ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓ ـﻘ ــﻂ ،ﺣـﻴــﻦ
اﺳـﺘـﻄــﺎع اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ ﻣ ــﺎرك أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﺛـ ــﻢ أﻋ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﺎ
ً
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻧﻈﺮا
ﻷوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺠﺒﻪ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎم.
وزارﻫ ـ ــﺎ ﻋ ــﺎم  20ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤـﻴــﻼد
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن وأﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ،وﻣ ــﻊ ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻷول
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﻋ ـ ـ ــﺎدت إﻟ ــﻰ
ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋـﻬــﺪﻫــﺎ ،ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣ ــﺮﻛ ـ ًـﺰا ﺗ ـﺠــﺎرﻳـ ًـﺎ ﻣ ــﺰدﻫ ـ ًـﺮا وﻣـﻴـﻨـ ً
ـﺎء
ً
ﻧـﺸـﻴـﻄــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘـﻴــﺮاد واﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ،
وﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻷول دﺧﻠﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،وﻛــﺎن "ﻟــﻮﻗـﻴــﻮس" أو
"ﻟــﻮﻗــﺎ" اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر ﻓــﻲ ﺳـﻔــﺮ أﻋـﻤــﺎل
اﻟــﺮﺳــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟـﻤـﻘــﺪس أول
أﺳﺎﻗﻔﺘﻬﺎ وﻫﻮ أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة ﺑﻮﻟﺲ
اﻟﺮﺳﻮل.
وﺗــﺪل اﻵﺛــﺎر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺪﻣﺮ
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﻛﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎروس
ً
ً
ﻣﺜﻼ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻘﻼ
ً
ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴـﻴـﺤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﻮد
اﻟﻤﺒﻜﺮة ،وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ،ﺳﻜﻨﺖ اﻟﻼذﻗﻴﺔ
ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺼﺪر اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺒﺮوﻧﺰ
وﺗـ ــﺮﺑ ـ ـﻄ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت ﺗـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻗـ ّ
ـﻮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ أﻏـ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﺣ ــﻮض
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 193
اﺳﺘﻌﺮ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺘﻴﻤﻮس
ﺳﻴﻔﻴﺮوس وﺑﻴﺴﻴﻨﻴﻮس ﻧﻴﺠﺮ
ﺣﻮل ﻋﺮش روﻣﺎ؛ اﺳﺘﻄﺎع ﻧﻴﺠﺮ
اﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل اﻟ ــﻼذﻗـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﺨــﺮﻳ ـﺒ ـﻬــﺎ،
ﻟ ـﻜــﻦ ﺳ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺮوس اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﻐــﺪو
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ،ﻫﺰم ﻧﻴﺠﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ إﻳﺴﻮس ،وأﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،وأﻣــﺮ أن ﻳﺨﻠﺪ اﻧﺘﺼﺎره
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻗﻮس اﻟﻨﺼﺮ

ً
اﻟـ ــﺬي ﻻ ﻳـ ــﺰال ﻣ ــﺎﺛ ــﻼ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن،
ً
ﺟﺎﻋﻼ إﻳﺎه ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،إذ ﺗﻔﺮع
ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮس ﺷــﺎرﻋــﺎن ﻣﺘﺼﺎﻟﺒﺎن
ﻛ ـﻤ ـﺤ ــﻮرﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎم
ﺑـﺘــﻮﺳـﻌــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻓــﺄ ،وﻣـﻨـﺤـﻬــﺎ ﻟﻘﺐ
"ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺖ" أي "ﻣﺪﻳﻨﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ"،
ﺛــﻢ أﻣ ــﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫـﺒــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻟﻬﺎ ،وأﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ
ﺷﻮارﻋﻬﺎ.
وﻳـ ـﻌ ــﻮد ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻨــﺎء
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪرج اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺟـﺒـﻠــﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ
دﺧـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ــﻼذﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺣـ ــﺪود
ﻣـﻤـﻠـﻜــﺔ ﺗ ــﺪﻣ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻬــﺪ ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ
زﻧــﻮﺑـﻴــﺎ ،ﻏﻴﺮ أن ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻫ ــﺬا ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺗ ـﺒــﺪد ﻣــﻊ ﻋــﻮدة
اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  297وﺗــﺪﻣ ـﻴــﺮﻫــﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧــﻼل ﻋﻬﺪ اﻹﻣـﺒــﺮاﻃــﻮر
ﺗ ــﺮاﺟ ــﺎن .وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  395ﻗﺴﻤﺖ
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺰﻧ ـﻄ ـﻴــﺔ أو "اﻹﻣـ ـﺒ ــﺮاﻃ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟــﺮوﻣــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ" ،وأدﻣ ـﺠــﺖ

ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺔ إدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أﻃ ـﻠ ــﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى" ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ.
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺊ
ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮارث
ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟ ــﺰﻻزل،
إذ أﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺛــﻼﺛــﺔ زﻻزل ﻣﺪﻣﺮة
أﻋ ـ ــﻮام  494ﺛ ــﻢ  529و ،555ﻛــﺎن
أﻗ ـﺴــﺎﻫــﺎ اﻟ ــﺬي وﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ  2ﻳﻨﺎﻳﺮ
 529وأدى إ ﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﻞ ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ
آﻻف وﺧـﻤـﺴـﻤــﺎﺋــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ،
وﺗﺪﻣﻴﺮ أﺟــﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ
اﺿﻄﺮ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﺟﺴﺘﻴﻨﺎن إﻟﻰ
إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث
ﺳ ـﻨ ــﻮات وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪات ﻣﻦ
روﻣﺎ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﺗﻬﺪم ﻣﻨﻬﺎ
وإرﺳ ــﺎل ﻣﻌﻮﻧﺔ "ﺣﻨﻄﺔ" ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻟـﺴـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺤــﺪث وﻻﻳ ــﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة أﺳـﻤــﺎﻫــﺎ ﺗ ـﻴــﻮدورﻳــﺎرس،
ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻼذﻗﻴﺔ وأﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ
ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟـﺒـﻠــﺔ وﺑــﺎﻧ ـﻴــﺎس وﺳــﺎﺋــﺮ
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري.
وﻳ ـ ـﻌـ ــﻮد ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺒ ـﻴــﺰﻧ ـﻄ ـﻴــﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻛـﻜـﻨـﻴـﺴــﺔ اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺲ
ﻧ ـﻴ ـﻘ ــﻮﻻوس ﻟ ـﻠ ــﺮوم اﻷرﺛ ــﻮذﻛ ــﺲ
وﻛ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺴ ـ ّـﻴ ــﺪة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺬراء ﻓــﻲ
ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ أوﻏـ ــﺎرﻳـ ــﺖ وﻛ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻣــﺎر
ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺗـ ـﺒـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻄ ـﻘــﺲ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺎﻧ ــﻲ؛ وأﻣـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ
اﻟ ـﺠ ــﺪال اﻟــﺪﻳـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي اﻧــﺪﻟــﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وأﻓﻀﻰ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ
اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
أﺳـﻘـﻔـﻬــﺎ أﺑــﻮﻟ ـﻴ ـﻨــﺎروس اﻟــﻼذﻗــﻲ،
اﻟـ ــﺬي ُﺣـ ــﺮم وﻃـ ــﺮد ﻣ ــﻦ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴــﺔ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ آراﺋـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘــﻲ
اﻟﻤﺴﻴﺢ؛ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺧ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﺪوﻧ ـﻴ ــﺔ اﻧ ـﻘ ـﺴ ـﻤــﺖ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺑــﻼد اﻟـﺸــﺎم إﻟﻰ
أﺳﻘﻔﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ــﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ا ﻟـﻤـﺠـﻤــﻊ أي اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ أو ا ﻟ ــﺮوم
اﻷرﺛ ـ ــﻮذﻛ ـ ــﺲ ،واﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ
رﻓﻀﻮه أي اﻟﺴﺮﻳﺎن اﻷرﺛﻮذﻛﺲ،
إﻻ أن ا ﻟـ ـﻐـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻛ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﺴــﻢ
اﻟﺨﻠﻘﻴﺪوﻧﻲ أي إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ.

١٩
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﻜﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ »ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻃﻼل«
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻣﺰاج

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٣إﻟﻰ  ٢٥اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ

ً
ﻟﻴﺎل ،ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻴﺰة وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﺑﻜﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ،أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﺼﻴﺪة »اﻷﻃﻼل« ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ٍ
اﻟﻤﺴﺮح ،ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺼﻮرة.
أم ﻛﻠﺜﻮم ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺛﻼث ﺣﻔﻼت ﺗﻘﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٣إﻟﻰ  ٢٥اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺤﻴﻴﻬﺎ ﻣﻄﺮﺑﺔ دار
وﺗﺤﻈﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ،ﻫﻲ :ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،و»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻲ ﻓﺎروق ،ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻋﻤﺎد ﻋﺎﺷﻮر.
اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ«.
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎء اﻟﺨﺎص اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻃﻼل« ﺑﺎﻟﺜﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻣﻲ ﻓﺎروق ﺗﺤﻴﻲ
اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺜﻼث
ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو
ﻋﻤﺎد ﻋﺎﺷﻮر

اﻟﺤﻔﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﻟﺠﺰأﻳﻦ اﻷول ذو
ﻃﺎﺑﻊ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ
ً
واﻵﺧﺮ أﻛﺜﺮ أﻟﻘﺎ
وﻓﺨﺎﻣﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺮح

اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺛــﻼث ﻟﻴﺎل ،ﻣﻦ
 ٢٣إﻟﻰ  ٢٥اﻟﺠﺎري ،ﻳﺤﺘﻔﻲ
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻜﻮﻛﺐ ا ﻟـﺸــﺮق "أم
ﻛﻠﺜﻮم" ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻟـﻴـﻠــﺔ اﻷﻃـ ـ ــﻼل" ،وذﻟـ ــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﺒﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫﺮ اﻟﺬي
ﺣ ـﻘ ـﻘــﻪ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻔــﻼت
"ﻛﻠﺜﻮﻣﻴﺎت" ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼل
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺛﻼث
ﺣ ـﻔــﻼت ﺗﺤﻴﻴﻬﺎ ﻓـﻨــﺎ ﻧــﺔ دار
اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻲ ﻓﺎروق
ﻣــﻊ ﻓــﺮ ﻗــﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـﻤــﺎﻳـﺴـﺘــﺮو ﻋ ـﻤــﺎد ﻋــﺎﺷــﻮر،
وﺗ ـﻐ ـﻨ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﺛ ــﻼث
أﻏﻨﻴﺎت ﻣﻦ رواﺋﻊ أم ﻛﻠﺜﻮم:
"أﻣـ ـ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﺗـ ــﻲ" ،و"أﻧ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎرك" و"اﻷﻃ ـ ـ ــﻼل" ،ﻏﻴﺮ
أن ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫــﺬه اﻷﻣﺴﻴﺎت
ﻫﻮ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓ ـ ـﻔـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰء اﻷول ﻣــﻦ
ا ﻟـﺤـﻔــﻞ ،ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﻀﻮر
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﺤﻔﻼت
اﻟ ـ ـﻐ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎﻃ ــﺔ
واﻷﺻ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻃ ـﺒ ـﻌ ــﺖ
ﺴ ـﻬــﺮات ،ﺣـﻴــﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـ ُ
اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﺔ وﻓﺮﻗﺘﻬﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وﻟﻤﺎ ُﻳـﻘـ ﱠـﺪم ﻣﻦ
ﻏﻨﺎء ،وﺣﻴﺚ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻗـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮر.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓـﻘــﺪ
َ ً
اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن أﻛـ ـﺜ ــﺮ أﻟـ ـﻘ ــﺎ
وﻓـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـﺒ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ
ﺑـ ــﺄﺣـ ــﺪث ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح
وإﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ،
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر
ﺑ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺪة "اﻷﻃـ ـ ـ ـ ــﻼل" ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺤﻮﻟﺖ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ُ
ﺘﺮﺟﻢ
اﻟﻤﺴﺮح إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗ ِ
ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.

»اﻷﻃﻼل«
ُ
ُ
وﺟﻤﻌﺖ ﻗﺼﻴﺪة اﻷﻃﻼل،

ﺳﻌﺪاء ﺑﺘﻜﺮار
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
»زﻳﻦ« وﻣﺮﻛﺰ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎد
وﻫﺎدف وﻳﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ

وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ

ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم
ﺑﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
إﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض
واﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة
اﻟﺮوﻣﻲ

اﻟﻌﻨﺰي

ُ
أروع ﻣــﺎ ﻏـﻨــﺖ ﻛــﻮﻛـ ُـﺐ
وﻫ ــﻲ
اﻟﺸﺮق ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت،
ﻣـ ـ ــﻦ دﻳ ـ ــﻮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ُــﺎﻋ ــﺮ إﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻧ ــﺎﺟ ــﻲ؛
ﻓﺒﻌﺾ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة
اﻷﻃ ـ ــﻼل ﻣ ــﻦ ُدﻳ ـ ــﻮان "ﻟـﻴــﺎﻟــﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة" ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ
ﻗﺼﻴﺪة "اﻟ ــﻮداع" ﻣــﻦ دﻳــﻮان
"وراء اﻟﻐﻤﺎم".
ُ
وﻳــﺮوى أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﺎﺟﻲ
ﻛ ــﺎن ﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻐﻨﻲ ﻟــﻪ أم
ﻛﻠﺜﻮم "اﻷﻃــﻼل" ﻣﻨﺬ ﻛﺘﺒﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ
ﻫــﺬه اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ا ﻟـﺴـﺘـﻴـﻨـﻴــﺎت ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻤﺪ رﻳــﺎض اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ إﻟﻰ
دﻣﺞ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ
واﺣﺪة وﺗﻠﺤﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
ٍ
ً
ﺷﺎﻋﺮﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ  13ﻋﺎﻣﺎ.
َ
ُﻳﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻇـﻠــﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﻨﻴﻬﺎ
أم ﻛـ ـﻠـ ـﺜ ــﻮم ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم ،1966
وذﻟ ــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧـﺸــﻮب ﺧﻼف
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ وﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻠ ـ ﱢـﺤـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ،
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻋـﺘــﺮﺿــﺖ أم ﻛﻠﺜﻮم
ـﻦ اﻟـﻤـﻘـﻄــﻊ اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻟ ـﺤـ ِ
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﺄﺻ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒــﺎﻃــﻲ
ﻋـﻠــﻰ رأﻳـ ــﻪ ،وﻏ ـﻀــﺐ وﻗــﺎﻃــﻊ
أم ﻛـﻠـﺜــﻮم ،ﻏـﻴــﺮ أن اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
ً
ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـﺪم ﻃ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﻼ – ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻧـﻘـﻴــﺾ ﻣ ــﺎ ﺣ ــﺪث ﻣ ــﻊ ﺷﻴﺦ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ـﻨ ـﻴــﻦ زﻛ ــﺮﻳ ــﺎ أﺣـ ـﻤ ــﺪ -
وﺗــﻮﺻــﻞ اﻻﺛـﻨــﺎن إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق
أن ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮب ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﺔ ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ
اﺧ ـ ـﺘـ ــﺎرﻫـ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ــﺎﻃ ــﻲ ﻓــﻲ

اﻟﺤﻔﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﻓﺈذا أﻋﺠﺒﺖ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر أﺑـﻘــﺎﻫــﺎ ﻛـﻤــﺎ ﻫــﻲ،
ُ
وإذا ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﺠ ـﺒــﻪ ﻓـﺴـﻴـﻜــﻮن
ً
ﻋﻠﻴﻪ أن ُﻳـﻐـ ﱢـﻴــﺮﻫــﺎ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗــﺮﻳــﺪه أم ﻛـﻠـﺜــﻮم .وﺣُــﺪث ﻣﺎ
أراد اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ــﺎﻃ ــﻲ ،ﻓــﺄﻋ ـﺠــﺐ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ وﺿﻌﻬﺎ
ﱡ
ﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻄــﻊ "ﻳ ـ ــﺎ ﺣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒ ــﻲ ...ﻛ ــﻞ
ـﻲء ُﺑﻘﻀﺎء" ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
ﺷـ
ٍ ْ
َ
ﺑ ـ "ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﺌﻨﺎ ...ﻓﺈن اﻟﺤﻆ
ﺷﺎء" اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻨﻴﻬﺎ أم ﻛﻠﺜﻮم
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺠﻮاب.

اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻘﺼﻴﺪة اﻷﻃﻼل
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﺘﺮﺟﻢ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺮح

رﻋﺎة »ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻃﻼل«
وﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻃﻼل"،
ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓﻲ
ﺷــﺮﻛــﺔ "زﻳ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ" وﻟﻴﺪ
اﻟـ ـﺨـ ـﺸـ ـﺘ ــﻲ" :ﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺪاء
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﻣــﺮة
أﺧـ ـ ــﺮى ،واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
زﻳ ـ ــﻦ ﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻷﻃ ـ ـ ــﻼل،
إذ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟـﺘــﺰاﻣـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﺟــﻮد
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓــﻲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرات واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ
اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟــﻰ
ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎ ًﻓ ـﻴــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ،وﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ أن
ﻫــﺬا اﻟﺤﻔﻞ ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑــﺎﻹرث
اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﻟ ـﻜــﻮﻛــﺐ
اﻟﺸﺮق أم ﻛﻠﺜﻮم اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﺰ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ

أﻏﻨﻴﺔ »اﻷﻃﻼل«
ﻇﻠﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ
اﻷدراج ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﻨﻴﻬﺎ
أم ﻛﻠﺜﻮم

اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

ّ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ:
"ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻦ ﻛـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـﻌ ـﺘــﺰ
ً
ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮا ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ﻓـ ــﻲ إﺣ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ًواﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ،
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻗـ ـ ّـﺪﻣـ ــﻪ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻌﺮوض
واﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ واﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎﺑــﺎ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻘﻂ ﺑــﻞ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺬﻟﻚ".
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ" :ﻳـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ دﻋ ـﻤ ـﻨ ــﺎ
ﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺆﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودورﻧﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ
وﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ راﺋ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﺑـﺼـﻤــﺔ ﻣــﺆﺛــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻬﺘﻤﻮن
ﺑــﺪﻋــﻢ وﻣـﺴــﺎﻧــﺪة اﻟـﻤـﺒــﺎدرات
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ُ
أن ﺗ ـ ـﺜـ ــﺮي اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ً
وﻟــﻦ ّ
ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻜﺮة
ورؤﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻹﺑﺪاع
وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ".

رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٢٠٣٥
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة

اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓــﺎﻳــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي إن
"ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰي أن
"اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﺣﺮﻳﺼﺔ دا ﺋ ـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ
وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺟــﺎد
وﻫ ـ ــﺎدف وﻳ ـﻌ ــﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ـ ــﻼدﻧـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻫــﺎ ،ﻋــﻼوة
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣـﺒــﺪأ اﻟـﺘـﻌــﺎون
واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
أو اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ً
اﻟﻤﺮﺟﻮة وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ
ﻛﻮﻳﺖ ."٢٠٣٥
وأﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـ ـﻠ ــﺔ
واﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻴ ــﻊ ﻓــﻲ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻀــﻊ دوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪول
اﻟ ـﺠــﺎذﺑــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ واﺟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
وﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
ً
ً
اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮس وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮدﻫـ ـ ــﻢ

اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻫــﺬا
اﻟﺼﺮح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.

إﺑﺪاع اﻟﻌﺮوض
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻹدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻤــﺪﻳــﻦ" ﻣ ـﻌ ــﺎذ اﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ أن
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ
ﻓ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻫـ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑــﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ،
اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻣﺒﺘﻜﺮ ،وﻧـﺤــﻦ ﺳ ـﻌــﺪاء ﺑﻬﺬه
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة وﻧﻔﺨﺮ ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﻓﻲ
اﻟﻌﺮوض واﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻓــﻲ
ً
ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ".
ً
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ" :ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ
رﻛ ـﻴــﺰة أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي
ﺗـﺘـﺒـﻨــﺎه ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻲ
ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـﺜــﺮي اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻷد ﺑـﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻓ ــﻲ دوﻟـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺗ ــﻮﻃ ــﺪ
ﺟـ ـﺴ ــﻮر اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".

ً
ﻣﻦ  12ﺣﺮﻓﺎ ﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ وﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺷﺎﺑﺔ.
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ً
ّ
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻻ ﺗ ـﻴــﺄس ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﺸــﻞ ﻓـﻬــﻮ ﻣﻨﺼﺔ
ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﺸﻘﺎء ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ
إﻟﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻚ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺒﻚ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗـﻀـﻄــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺑـﻌــﺾ ﻣ ـﻔــﺮوﺷــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺰل ﻟـﻜــﻦ وﺿـﻌــﻚ ﻻ
ﻳﺤﺘﻤﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :أﺳﻮأ أﻣﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻼ
ً
ﺗﻜﻦ ﻣﻤﺎﻃﻼ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺣﺒﻴﺒﻚ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎل ،ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ وﺗﻀﺤﻴﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﺣــﻮاﻟـﻴــﻚ ﻧﻈﺮة
ﻻﻣﺒﺎﻻة ﻛﺄﻧﻚ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

اﻟﺠﻮزاء
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ ان ﻟﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺛـﻤــﺔ ﺷـﺨــﺺ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨــﺲ اﻵﺧــﺮ
ﻳﺤﺎول ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎرك اﻟﻴﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ وﻻ
ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻤﻀﻲ ﺑﺪون اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

sudoku

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﺣـﺘــﺮام ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻹﻧـﺠــﺎز ﺻﻔﺔ
ﻣﺮﺑﺤﺔ إذا ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﺤﺒﻴﺐ ّ
ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻚ
ﺑﻞ ّ
ﻋﻤﺎ أﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺨﻠﻮة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ درب ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻷﺳﺪ

2
9

اﻟﻌﻘﺮب

اﻟﻤﻴﺰان

8
8

3
4
5

اﻟﺪﻟﻮ
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6

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺎﺑﻬﺘﻚ اﻟﻈﺮوف ﺑﻘﺴﺎوﺗﻬﺎ
ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ وﻻ ﺗﻴﺄس.
ً
ّ
اﻟﺸﺒﺎك واﻧﺖ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺤﺐ ﻣﻦ
ﺗﻨﺘﻈﺮ وﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب.
ً
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﻛ ـ ــﻞ ﻳـ ـ ــﻮم ﻗ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴ ـﺌــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﺎﺑﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻬﺎرك.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

7
8
9
10

اﻟﺤﻮت
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ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑ ـﺠـ ّـﺪ وﻓ ــﺮح ﻳـﺠـﻠــﺐ ﻣﻌﻪ
ً
ﺣﻈﻮﻇﺎ ﻛﺜﻴﺮة.
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺸـﻌــﺮان ﻣ ـﻌــﺎ ﺑـﺴـﻌــﺎدة ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﻓﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ.
ً
ً
اﺟـﺘـﻤ ًــﺎﻋـﻴــﺎ :أﺣــﺪﻫــﻢ ﻳﺠﻠﺐ ﻟــﻚ ﺧ ـﺒــﺮا أو
ً
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﺮح ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

اﻟﺤﻠﻮل

2
1

1

11 10 9

7

2

3

4

5

6

8

sudoku
دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 – 1دوﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

2

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ
 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ
ّ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ إﻗﺒﺎل اﻟﺤﻆ ﻟﺬﻟﻚ اﺗﻜﻞ
ً
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺪﻳﻚ.
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ً
ً
ّ
ﺗﺼﺮ ﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻳﺤﺎول
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﻻ ﺗﻮﺑﺦ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ
إﻳﻘﺎﻋﻚ ﻓﻲ ّ
ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ّ
ﺣﺒﻪ.
ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺄ.
ً
ً
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺪﻋﻰ ّإﻟﻰ ﻧــﺪوة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ واﺟﺒﺎﺗﻚ ﺗﺠﺎه
واﻟﺪﻳﻚ وﻻ ﻓﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻬﻤﺎ.
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

3

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

1

11

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

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

 – 1دوﻟـ ـ ــﺔ أوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ – اﺳ ــﻢ
ﻣﻮﺻﻮل.
 – 2دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ – وﺣﺪة وزن
ﻟﻸﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.
 – 3ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ – ﻣــﻦ
اﻷﻣﺮاض – ﻣﺨﺒﺰ.
 – 4ﻗــﺮع اﻟـﺠــﺮس – اﻧـﻔــﺮاد –
ﻣﻦ ﺷﻌﻮب أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
 – 5ﻣﺪﻳﻨﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ – أﺻﺎب
ّ
وأﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺮوه.
 – 6ﻧ ــﻮر اﻟـﻨـﺒــﺎت واﻟـﺸـﺠــﺮ –
اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
 – 7ﻣــﻦ اﻷﺣ ـﺠــﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ –
ﺟﺒﻞ اﻟﻨﺎر.
 – 8ﺛﻮب – ﻟﻠﻨﻔﻲ – ﺗﻘﻮى.
 – 9ﻳﻀﻲء – دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
 – ١٠اﺣﺘﺮم – وﻻﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
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أﻓﻘﻴﺎ:

 – 2ﺻﻨﻮﺑﺮ – ّأول ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
 – 3ﻓ ـﻘــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب – آﻓــﺔ
ﻟﻠﺰرع.
 – 4ﻣ ـﻠ ـﻜ ــﺔ ﻋ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺔ – ﺣـﺴــﻦ
اﻟﻮﺟﻪ.
 – 5ﺟـ ـﻨ ــﺲ ﺳـ ـﻤ ــﻚ – ﺗ ـﻔ ــﺮق
وﺗﺒﺪد – ﺳﻘﻲ.
ﻣﺎدة ﻗﺎﺗﻠﺔ.
–6
ّ
 – 7أﺧ ـ ــﻒ وأدﻧـ ـ ــﻰ – ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 8ﺧـ ــﺎ ﺻ ـ ـﺘـ ــﻲ – ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻠ ـﻴــﻪ
اﻟﺨﻄﻴﺐ – ورك.
 – 9ﻋ ـ ـﻈـ ــﺎم ﻣـ ـﻴ ــﺖ – ﻋ ــﺎ ﺋ ـﻠ ــﺔ
ﻓ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ راﺣ ـﻠ ــﺔ
ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺔ اﻷﺻﻞ.
 – ١٠ﻣﻐﻨﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 11إﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻜﻼم – ﺟﻨﺲ
ﻃﻴﺮ.
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ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻫ ــﻮ أﺳ ــﺎس
ً
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻼ ﺗﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ.
ً
ّ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ
ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :ﻗ ـ ّـﺪ ر ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﻣــﺎ
ّ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ اﻟﻴﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
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ًﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
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 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ:اﺟﻌﻞ ﻗــﺪراﺗــﻚ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑــﺎﻻﻃــﻼع
ً
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﺤ ــﺐ زﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إذا ﻛــﺎن
اﻻﺛﻨﺎن ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﺑﺎﻟﺼﺪق.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :أﻋـ ــﻂ ﻧـﻔـﺴــﻚ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ
وﺣﺎول أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
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 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
ً
ً
ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣ ــﺎول أن ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺮﺗــﺎﺣــﺎ ﻓــﻲ اﻃــﺎر ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻚ
ً
ً
ﻳﻨﻮي ﺷﺮا ﻓﻜﻦ ﺣﺬرا.
ﻋﻤﻠﻚ ﻛﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓﻀﻞ.
ً
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺼ ـﻠــﻚ إﺷـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺮﻓــﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ّ
ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻛﺎذﺑﺔ.
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص وﻻ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻀﻊ ﺛﻘﺘﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻌﺮف
ّ
اﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﻮن ﺛﻘﺘﻚ.
اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ27 :

1

3
5

اﻟﻌﺬراء

7

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

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

8

ح
ن
ر
ف
س
م
غ
ا
ل

ة
ي
ج
ي
و
ا
ق
م
ي

م
ة
د
ة
ش
ن
ا
ر
ح

اﻟﺤﻤﻞ

ا
ل
ب
ر
ا
ز
ي
ل

ﺣﻴﺎة
ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺪة
ﻏﺮاﻣﺔ
زﻣﻦ
دﻟﻴﻞ
ﺻﺤﺔ
وزن
ﻗﻨﺎة
ﻣﺴﺮح
ورﺷﺔ
ﻣﻮاﻃﻦ
ﻣﺼﺮ
ﻣﺴﻴﺮة
رﻏﻢ
ﻋﺎم
ﻃﺮف

د
و
ر
ط
ل
ع
ا
غ
ي

م
ز
ب
ر
م
ا
ر
ر
د

ك
ي
ا
م
ر
م
م
م
ي

م
ح
م
س
ح
و
ن
ة
ل

ز
ا
م
ر
ر
ط
ن
ص
ص

ن
ب
ة
ش
ة
ا
ة
ن
ة

اﻟﺜﻮر

9

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﻓﻠﻚ

10

ﺗﺴﺎﻟﻲ

tawabil@aljarida●com

ج

٢٠
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tawabil@aljarida●com

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ
أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﺣﺘﻮى »ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻷول«
ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ
واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ،وأﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﻤﻌﺮض اﺣﺘﻮى
ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ
ً
ﻟـ  30ﻓﻨﺎﻧﺎ

اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻴﺦ دﻋﻴﺞ
اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ،ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض "ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻰ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
اﻷول– ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ  "2019ﻓــﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ أﺑ ـ ـ ـ ــﺮز اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮب ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻛ ــﺎن ﻟ ـﻬــﻢ ﺑـﺼـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
ا ﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﺑ ــﺪﻋ ــﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
وا ﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن واﻵداب ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اﻟـ ـﺸـ ـﻴـ ـﺨ ــﺔ ﺳ ـﻬ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح،
وﺳ ـﻔ ــﺮاء وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ واﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮض اﻟـﻘــﻮﻣـﺴـﻴـﻴــﺮ اﻟـﻔـﻨــﺎن
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﺷــﺮﻳــﻒ
اﻟ ـﻘ ــﺮﺷ ــﻲ ،وﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،وإﻳﻠﻲ
ﺑﻮﺷﻌﻴﺎ ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن ،ود .ﻃﺎﻫﺮ
ﺣﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،وﻓﻮاز اﻟﺪوﻳﺶ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋـ ّـﺒــﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻗــﺎ ﺋــﻼ " ﺷــﻲء
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 30
ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ورؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑـﻨـﺤــﻮ 100
ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺤﺒﻮن
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ".

ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﺻ ــﺮح اﻟـﻘــﺮﺷــﻲ
ﺑﺄن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮة
ً
ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻀﻢ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻳﺠﻤﻊ
ﻓـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﻜــﺎن
واﺣ ــﺪ ،وﻳـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس واﻷﺳ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺐ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأن ا ﻟ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻛﻞ
ذﻟــﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺸـﻌــﻮب اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﺟــﺎء ت ﻣــﻦ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻛــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وﻋـ ــﺮب ﻣـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻣﺪارس ﻓﻨﻴﺔ
واﺣ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻋ ـﻠــﻰ
ً
أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﻟـ 30ﻓﻨﺎﻧﺎ  ،ﻗﺪﻣﻮا
ً
أ ﻋ ـﻤــﺎﻻ ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺔ واﻻﻧـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪﻳ ــﺔ ،وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت
ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣــﻊ ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ وا ﻟـﺨـﻴــﺎل
ً
ﻣﻌﺎ ﻓــﻲ ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻠﻮﺣﺎت ذات إﻳﻘﺎﻋﺎت
ﻟــﻮﻧـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻨــﺎﻏـﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤــﺎل،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺤﺘﻴﺔ
ﺑـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻦ رؤى
ﻣﻐﺎﻳﺮة ،وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻣﺰ.
واﻣﺘﺎزت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻐﻒ ا ﻟـﻔـﻨــﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳــﺆدي
إﻟﻰ إﻇﻬﺎر اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أﻧﺴﺎق
ﻓﻨﻴﺔ ﺟــﺬا ﺑــﺔ ،وذات ﻣﺪﻟﻮﻻت
ﺣـﺴـﻴــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺤــﺎور ﻣ ــﻊ اﻟـﺤـﻴــﺎة
ﻓـ ــﻲ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه ،وﻓ ــﻖ
ﻣـﻨـﻈــﻮ ﻣــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺳﻬﻴﻠﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻻﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ وأﺷ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ
وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ.

رؤى ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ
وأﻓـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺖ أﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺨـﺒــﺎز،
إﻟﻰ رؤى ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
وﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻣـﺘـﺤــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﺗ ـﺠ ــﺎه،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أﺳـ ـﻬـ ـﻤ ــﺖ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ ﺧ ـﻀ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻜﻮن وﻓــﻖ ﻣﺪﻟﻮﻻت
ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻷﺛــﺮ ﻋﻠﻰ وﺟــﺪان
اﻟـﻤـﺘـﻠـﻘــﻲ ،واﺳـﺘـﻠـﻬـﻤــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ا ﻟ ـﺴ ـﻌــﻮد ﻳــﺔ روان ﻣ ـﻜــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻀ ـ ــﺎءات اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺣﻞ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺰﻋﻞ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻔـ ــﺎص ﺿـ ـﻴ ــﻒ ﺷ ـ ـ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻗ ـ ــﺪم أﻋـ ـﻤ ــﺎﻻ
ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺟﺬاﺑﺔ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻃﺎﻫﺮ
ً
ﺣﻠﻤﻲ ﻗﺪم أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻠﻊ
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة.

اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
وﺗ ـ ـ ـ ــﺄﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ أ ﻋ ـﻤــﺎل اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ

اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ د .ﻋ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري،
وأﻳـﻀــﺎ ﺣــﺮص اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺮم ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻗﺪم اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺷﻔﻴﻖ
ﻣـﺤـﻤــﺪ رؤاه اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴــﺔ وﻓــﻖ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺛـ ــﻢ ﺑـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻓـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ
إﻳﻠﻲ ﺑﻮﺷﻌﻴﺎ ذات أﺑﻌﺎد ﻓﻨﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ،وﻛ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮك
ﻓـ ــﻲ اﺗـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻋـﻤــﺎل اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟﻤﺼﺮي
ﺷــﺮﻳــﻒ اﻟـﻘــﺮﺷــﻲ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻔﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻈ ــﺎت اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
رﻣ ــﺰﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣــﺎ

ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ا ﻟـﺴــﻮر ﻳــﺔ ﺳﻼم
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻼت ﺣﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺮﻣﺰ.
ّ
وﻋﺒﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺻﻼح
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ رؤى ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ
ﻋـﺒــﺎس ﻣــﺎﻟــﻚ اﻟــﺮﻣــﺰ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻤ ـﻴــﺰت أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓــﻮاز اﻟﺪوﻳﺶ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن.

ً
ً
ً
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻟـ دلبلا• :أدرس ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ

٢١

ﺧﺒﺮﻳﺎت
أﺻﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ
ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻳﺎن

ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﺻﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺮ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ
اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وأﻛﺪت أن
ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻃﺎرق
اﻟﻌﺮﻳﺎن ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ
اﻟﻄﻼق.
وﻛﺘﺒﺖ أﺻﺎﻟﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ "اﻧﺴﺘﻐﺮام"" ،ﻻ أﺳﻤﺢ
ﻷﺣﺪ ﺑﺄن ﻳﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺘﻲ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰوﺟﻲ وأﺑﻮ
أوﻻدي ،أرﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﺪم اﺧﺘﻼق ﻗﺼﺺ ﻟﻬﺎ
ﺳﻮء اﻟﺼﺪى ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس
وأﻋﲔ أوﻻدﻧﺎ ،ﻣﺜﻠﻨﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻧﺨﺘﻠﻒ ،وﻟﻜﻦ
وﻧﺤﻦ ﻓﻲ أوج ﺧﻼﻓﻨﺎ
)اﻟﻌﺎدي(".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻧﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﻞ
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻔﺨﺮ،
ﻓﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﺤﺮا ﺑﺤﻴﺎة
اﻵﺧﺮ ،وارﺗﺒﻄﻨﺎ ﺑﺄذﻫﺎن
اﻟﻨﺎس ،اﺛﻨﺎن ﺑﻜﻴﺎن واﺣﺪ،
وﺑﻴﻨﻨﺎ ﺷﺮاﻛﺔ وﻧﺠﺎح
وأﺻﺪﻗﺎء وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ
أوﻻدﻧﺎ ،وﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻲ،
وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﺬﻟﻨﻲ وأﻧﺎ ﻟﻦ
أﺧﺬﻟﻪ ،وﻗﺪ ﺻﺎن ﻋﺸﺮﺗﻲ
وﺗﺤﻤﻞ اﻧﺸﻐﺎﻟﻲ ،وﺗﻐﺎﺿﻰ
ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺑﻲ وﻳﺮى ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ".

ﻳﺴﺮا ﺗﻠﻘﺖ ﻋﺮوﺿﴼ
ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﺪراﻣﻴﺔ

ﺗﻤﻨﻰ ﻋﺮض »اﻟﻄﻮاش« ﻋﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺼﺮي ﺳﻴﻜﺸﻒ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ً
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎ.

اﻟﻜﺎﺗﺐ
واﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺟﻤﺎل ﺳﺎﻟﻢ
اﺧﺘﺎر أﺑﻄﺎل
»اﻟﻄﻮاش«
ﺑﺬﻛﺎء ﻛﺒﻴﺮ

•

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺣ ـﻀــﻮره اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻗـﻠـﻴــﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻣﺆﺛﺮ وﻟﻪ ﺑﺼﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﻴﺰه.
إﻧﻪ اﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟــﺬي أﻃﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"اﻟ ـ ـﻄـ ــﻮاش" ﺑـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة
ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﻛﺸﻒ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻋــﻦ دراﺳــﺔ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮي
ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﻋ ــﻮدة اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﻨﺘﺞ ﺟﻤﺎل ﺳﺎﻟﻢ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ،ﺗ ـﺤ ــﺪث اﻟـﻔـﻨــﺎن
اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎراﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻞ "
اﻟﻄﻮاش" ،وﻗﺎل" :اﺧﺘﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ ﺟ ـﻤ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ أﺑ ـﻄــﺎل
"اﻟـ ـﻄ ــﻮاش" ﺑ ــﺬﻛ ــﺎء ﻛـﺒـﻴــﺮ ووﻓ ــﻖ
ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﺧــﺎﺻــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻛ ــﺎن ﻟﻪ
أﺛــﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ،
وﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ،ﺟـﺴــﺪت
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ دور رﺟﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ )ﻟﻴﻮة(،
وﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ وأﻧﺎ
ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﺎس أﻋ ـ ــﺮف ﻫـ ــﺬا اﻟـﻔــﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﻮراﺛﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ،
واﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﺒ ــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻤﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻷﺟﺴﺪ أﻧــﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻷب ﻣ ــﻊ أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ ،وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺠــﻮ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺳﺮﻳﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﺳﻮاء اﻣﺎم
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات أو ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ،
واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ واﺣــﺪ
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻛــﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﺎب ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﻓــﻲ

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺒﺮ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء وﻧﺤﻦ
ﻧ ـ ــﺮﺗ ـ ــﺪي اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﺑـ ــﺲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﻀــﺮورة اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ وﻏـﻴــﺮ ذﻟﻚ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺬاﻛ ــﺮة
وﻧﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻧﻀﺤﻚ
ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ".

رﺳﻢ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
وأﺿﺎف" :ﻧﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻇﺮوف،
ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ
ﻧــﺆدﻳـﻬــﺎ وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧــﻮﻓــﻖ ﻓﻲ
رﺳ ـ ــﻢ اﻻﺑـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺤـﻴــﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر".
وﻛﺸﻒ ﺳﻌﻴﺪ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺣﻈﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ

اﻟﺨﺎﻟﺪي :ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﻳﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﺼﺪ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ
وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ،اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ،BBC
واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
واﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﺮواﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺣ ـﻤــﻞ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻋﻨﻮان "" 120ﻋــﺎم ﻣﻦ اﻟـﺼــﺪاﻗــﺔ" ،واﻟــﺬي
ﺗﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ وﻣﺒﻬﺮ وﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻼﻗ ــﺎت وﻣ ـﻴ ـﺜ ــﺎق اﻟ ـﺼــﺪاﻗــﺔ
اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻼ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺮور  120ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
واﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻣ ــﻦ إﻋ ـ ــﺪاد وﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮي ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
إدارة ا ﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟﻔﻨﻲ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ،وﻣــﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧــﺮاج
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ.

وﻗ ــﺎل وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻻﻋ ــﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ﺳـﻌــﻮد اﻟـﺨــﺎﻟــﺪي إن اﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟــﺬي
ﺣﻘﻘﻪ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﻤﺮة ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳﺮ
اﻻﻋـ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ،ودﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ وﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة ﻣﻨﻴﺮة
اﻟﻬﻮﻳﺪي ،ﺑﺎﻟﺤﺮص واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ
ﺗ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻠــﻲ ذي ﻣ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
ﻋـﺒــﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟــﺪوﻟــﻲ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣــﻦ رﻳ ــﺎدة وﺣـﻀــﻮر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺛ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪي دور أﺑ ـﻨ ــﺎء
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﺠﻬﻮد
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز
اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ وﺳـ ــﻂ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ
واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻞ
ذات اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﺳﻌﻮد اﻟﺨﺎﻟﺪي

ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﻟـﺸــﺮا ﺋــﺢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺎل:
"ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻹﻋـ ــﺎدة ﻋــﺮﺿــﻪ اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﺒﺮ أي ﻣﺤﻄﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻴﺤﻈﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة أﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻟﻴﻌﺮف
اﻻﺷﻘﺎء اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺮاﺛﻲ ﻟﻺﻣﺎرات،
وﻧ ـﺤ ــﻦ -اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ-
ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎدات واﻟـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ ،وﻟﻜﻦ
ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺧ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﺠﺘﻤﻊ".

»ﺣﺎﻳﺮ ﻃﺎﻳﺮ«
وأﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻲ

ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ »اﻟﻄﻮاش«
اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ
ﺟﻤﺎل ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "أﺣﺪ أﻫﻢ
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وراﻓﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة
ﻣ ـﻨــﺬ "ﺣ ــﺎﻳ ــﺮ ﻃ ــﺎﻳ ــﺮ" ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟــﻰ
دراﺳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮوض،
وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮي
ﺳﻮف ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ.

ﻣﺴﺮح أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺴﺮح
أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﺳﻌﻴﺪ رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗـ ــﻪ،

أوﺿﺢ "ﻗﺪﻣﻨﺎ ورﺷﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻛﺎن ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻈﻬﺮون ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ )رﺣﻴﻖ( ،اﻟﺘﻲ
ﺳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎرك ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
اﻹﻣ ـ ــﺎرات ﻟـﻤـﺴــﺮح اﻟـﻄـﻔــﻞ ،ﻋﻠﻰ
ان ﻧــﺪﺷــﻦ ورﺷ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح ﻻﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب
ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪارس أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ ،وذﻟﻚ
ﻟ ــﺮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮه ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ".
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻟﻄﻮاش"،
ﻟﻜﺎﺗﺒﻪ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﺟﻤﺎل ﺳﺎﻟﻢ،

ﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺴ ـﻤــﻲ،
ورزﻳـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرش ،وﺟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ
ﻋـﻠــﻲ ،وﻣـ ــﺮوان ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،وﻋﻠﻲ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻲ ،وﺳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻟـ ــﻢ،
وأﺣﻤﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ،وﺗﺪور أﺣﺪاث
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﺗ ــﺮاﺛ ــﻲ
ﻛﻮﻣﻴﺪي ،ﻳﺘﻨﺎول ﺣﻜﺎﻳﺔ "اﻟﺘﺎﺟﺮ
ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟـﻄــﻮاش" ،واﻟﻤﺼﺎﻋﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻪ اﻟﻜﺎﺳﺪة
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻇﻬﻮر اﻟﻠﺆﻟﺆ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

داود ﺣﺴﻴﻦ :ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺳﺎم أﻋﺘﺰ ﺑﻪ
ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن داود ﺣﺴﻴﻦ إن ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ  18اﻟﺠﺎري وﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ  25ﻣﻨﻪ،
وﺳﺎم ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻪ ،وﻳﻀﺎف إﻟﻰ رﺻﻴﺪ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻤﺴﺮح.
وأﻋ ــﺮب ﺣـﺴـﻴــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬي ﺣﻈﻲ
ﺑﻪ وﺗﺴﻠﻤﻪ درﻋــﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺬي
ﺷﻬﺪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
أﻋﻄﻮا ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ.
وأﺷ ــﺎد ﺑﺎﻟﺤﻔﺎوة اﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
واﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟـﻤـﻐــﺮﺑــﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟــﻚ
دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻫﻞ اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻠﻔﻦ واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﻮاﻟﻲ إن
ﺗ ـﻜــﺮ ﻳــﻢ ا ﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن داود ﺣﺴﻴﻦ
ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ودوره
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎرز واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ اﺛـ ــﺮاء
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاﻟ ـ ـ ــﻲ أن
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن

ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ
ﺿﻮء ﺣﻀﻮره اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺎ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺣ ــﺪا ﻣﻦ
روادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﻳـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻫ ــﺬه اﻟـ ــﺪورة  30ﻓﻴﻠﻤﺎ
رواﺋـﻴــﺎ ﺗﻤﺜﻞ  11دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮاﺋــﺰ اﻟــﺪورة
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟ ــﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺗ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ "إن
ﺑ ـ ــﺎرادوﻛ ـ ــﺲ" ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨــﺮج ﺣ ـﻤــﺪ اﻟـ ـﺼ ــﺮاف اﻟ ـ ــﺬي دﺧــﻞ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  198ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻰ إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر
ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

داود ﺣﺴﻴﻦ

أﻛﺪت اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻳﺴﺮا أﻧﻬﺎ
ﺗﺪرس ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﺪراﻣﺎ
رﻣﻀﺎن  ،٢٠٢٠ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب
ﻣﻮﺳﻢ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺿﻲ،
وﻗﺎﻟﺖ ﻳﺴﺮا إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ ،وﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﳌﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺼﺢ
ﻋﻦ اﻷﻣﺮ.
وأوﺿﺤﺖ ﻳﺴﺮا أﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ »ﺻﺎﺣﺐ
اﳌﻘﺎم« ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب أﻋﻮام
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻨﺠﻢ آﺳﺮ ﻳﺎﺳﲔ
واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﻣﻴﻨﺔ ﺧﻠﻴﻞ ورﻳﻬﺎم
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد،
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ،
ﺣﻴﺚ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻳﺒﺪأ ﻣﺨﺮج
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ
ﻣﻮﻧﺘﺎج وﻣﻜﺴﺎج اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎت.

ﻧﺎدر أﺑﻮاﻟﻠﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﺤﻔﻠﻴﻦ ﻏﻨﺎﺋﻴﻴﻦ

ﻳﺴﺘﻌﺪ اﳌﻄﺮب ﻧﺎدر
أﺑﻮاﻟﻠﻴﻒ ﻹﺣﻴﺎء ﺣﻔﻠﲔ
ﻏﻨﺎﺋﻴﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،وﻣﻦ اﳌﻘﺮر
أن ﻳﻘﺪم أﺑﻮ اﻟﻠﻴﻒ ﺧﻼل
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﻔﻠﲔ أﻏﻨﻴﺎت ﻣﻦ
أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﳌﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺑﻮاﻟﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻷﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﳌﻘﺮر
ﻃﺮﺣﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ،
وﻳﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﳌﻠﺤﻨﲔ
واﳌﻮزﻋﲔ.
وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ،
وأﺣﻤﺪ اﻟﻘﺒﻄﺎن ،وﻫﺸﺎم
ﺻﺎدق ،واﳌﻠﺤﻨﻮن ﻋﻤﺎد
ﺗﺎج ،وﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدق،
واﳌﻮزﻋﻮن ﻣﻮرو ،وأﺳﺎﻣﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ،وﺻﺎدق ﻋﺎدل
ﺻﺎدق ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﺸﻤﻞ
 ١٢أﻏﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ اﻟﺪراﻣﺎ
واﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل أﺑﻮاﻟﻠﻴﻒ
أﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان »أﻫﻼ
ﺑﻴﻚ« ،اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،وأﻟﺤﺎن وﺗﻮزﻳﻊ
راﻣﻲ اﳌﺼﺮي.
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دوليات

ّ
الحريري ّيقر «إصالحات جريئة» ...والشارع ال يتجاوب

• ّأيد انتخابات مبكرة • عون :تعميم الفساد فيه ظلم كبير • جنبالط وجعجع إلزاحة باسيل

سلة أخبار
السندات الدوالرية تهوي

هوت السندات الحكومية
للبنان بمقدار سنت أو
أكثر ،أمس ،مع استمرار
االحتجاجات الشعبية،
وهوى إصدار  2025بمقدار
 1.34سنت في الدوالر،
ليجري تداوله عند 65.5
ً
سنتا ،حسبما أظهرته
بيانات «تريدويب» ،لتصل
خسائر السندات في يومين
إلى نحو  4سنتات.

«الجوكر» يحضر
في االحتجاجات

ً
الحريري ملقيا كلمته في قصر بعبدا أمس

بيروت  -ريان شربل

انتهت مهلة الـ  72ساعة
التي حددها رئيس الحكومة
سعد الحريري لشركائه في
مجلس الوزراء دون أن يعلن
استقالته ،بينما أقرت حكومته
ورقة إصالحية وصفت
ُ
بأنها جريئة ،لكنها لم ت ًرض
الشارع الذي شهد تزايدا في
االحتجاجات ودعوات لعصيان
مدني.

(رويترز)

لـلـيــوم الـخــامــس عـلــى الـتــوالــي
ت ــداع ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــون ،أم ـ ــس ،إلــى
س ــاح ــة ري ـ ــاض ال ـص ـلــح وســاحــة
ال ـش ـهــداء فــي وس ــط ب ـي ــروت ،كما
شـ ـه ــدت م ـن ـط ـقــة ص ـ ــور ت ـظــاهــرة
حاشدة .وكان الفتا لليوم الثاني
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ح ـج ــم ال ـم ـشــاركــة
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس .ك ـمــا
ت ـج ـ ّـم ــع الـ ـم ــواطـ ـن ــون ع ـن ــد نـقـطــة
«ال ـش ـي ـفــرول ـيــه» ف ــي ب ـي ــروت وجــل
ال ـ ــدي ـ ــب (ك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــروان) وال ـن ـب ـط ـي ــة
(الجنوب) وحلبا (عكار).
ومـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدء ظ ـ ـهـ ــور ت ـب ــاي ـن ــات
سـيــاسـيــة بـيــن ال ـق ــوى وال ـشــرائــح
والروابط المشاركة في التظاهرات
وب ــوادر انقسامات قــد تتزايد في
األي ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ،أع ـل ـنــت جمعية
المصارف استمرار إغالق البنوك،
كما قــالــت ال ـمــدارس الكاثوليكية
إن ـهــا سـتــواصــل تعليق ال ــدروس
لـ ـلـ ـي ــوم الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي.
ووس ــط دعـ ــوات لعصيان مــدنــي،
أف ـ ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات بـ ـ ــأن أن ـص ــار

متظاهرون في وسط بيروت أمس (أ ف ب)
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،يتجهون
ً
الــى التظاهر دعـمــا للرئيس ،وأن
مناصري حزب الله قد ينضمون
إليهم في وقت الحق.
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار
االحتجاجات في مختلف المناطق
اللبنانية وتواصل قطع الطرقات،
ع ـقــد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء جـلـســة في
قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئ ـي ــس
الجمهورية ميشال عون في غياب
وزراء «ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» الــذيــن
ق ـ ّـدم ــوا اسـتـقــاالتـهــم فيما انتهت
مهلة  72ساعة التي حددها رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري لنفسه
دون أن يقدم استقالته.
وقد أقرت الحكومة خاللها ورقة
اإلصالحات التي أعدها الحريري
ومشروع موازنة .2020
وقال الرئيس عون في مستهل
الجلسة إن «ما يجري في الشارع
ّ
يعبر عن وجع الناس ،ولكن تعميم
الفساد على الجميع فيه ظلم كبير،
ل ــذل ــك ي ـج ــب ع ـل ــى األقـ ـ ــل أن نـبــدأ

باعتماد رفع السرية المصرفية عن
حسابات كل من يتولى مسؤولية
ً
حاضرا أو مستقبال».
وزارية ّ
كما وقع الرئيس عون مرسوم
إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس
الـنــواب .وأفيد بــأن سجاال حصل
ب ـي ــن وزراء «الـ ـتـ ـق ــدم ــي» ووزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل على
خلفية ورقة اإلصالحات ،مما أدى
إلــى مـغــادرة وزي ــري «االشـتــراكــي»
الجلسة قبل انتهائها.

الحريري
وقـ ـ ــال الـ ـح ــري ــري ،إثـ ــر ان ـت ـهــاء
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أم ــس إن
«ه ــدف الـمـمــارســة السياسية هو
تــأم ـيــن ك ــرام ــة الـ ـن ــاس وال ـش ـعــور
بالسيادة واالستقالل ،وأن يكون
ه ـن ــاك خ ــدم ــات ل ـل ـنــاس وط ـبــابــة
وضمان» .وقال« :الشباب والصبايا
ص ـ ـبـ ــروا ل ــوق ــت طـ ــويـ ــل ،والـ ـي ــوم
ان ـف ـج ــروا لـلـتـعـبـيــر ع ــن غضبهم
والمطالب كثيرة ومحقة ،والمهلة
ّالتي طلبتها لم أطلبها من الشعب
إنما من الشركاء في الحكومة».
وأعلن عن إقرار:
• الموازنة بعجز  0.6من دون
ّ
أي ضرائب.
• خ ـ ـفـ ــض مـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة م ـج ـلــس
الجنوب واإلعمار بنسبة .%70
• خفض رواتب الوزراء والنواب
بنسبة .%50
•  160مـ ـلـ ـي ــون دوالر ل ــد ع ــم
القروض السكنية.
• إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة األم ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـم ـن ـهــوبــة
وقـ ــانـ ــون إلن ـ ـشـ ــاء ه ـي ـئــة وط ـن ـيــة
لمكافحة الفساد.
• إلـغــاء وزارة اإلع ــام ،ووضــع
خ ـط ــة إلل ـ ـغـ ــاء الـ ـم ــؤسـ ـس ــات غـيــر
الضرورية.
• إقـ ــرار الـمـشــاريــع األولـ ــى من
«س ـيــدر» لخلق ف ــرص عمل خالل
الـ 5سنوات المقبلة.
وتابع« :القرارات التي اتخذناها
ال تحقق مطالبكم ،ولن أطلب منكم
الـتــوقــف عــن التظاهر ،وال أسمح

ً
تستثن زعيما
هتافات وشتائم لم
ِ

طالت الشعارات والهتافات التي رددهــا
ال ـم ـت ـظــاهــرون ف ــي س ــاح ــات ب ـي ــروت وم ــدن
أخ ــرى ،من شمال البالد حتى جنوبها ،كل
الزعماء السياسيين دون استثناء ،في مشهد
غير مألوف بلبنان كسر «محرمات» لم يكن
من السهل تجاوزها ،وابتكر المتظاهرون
شـ ـ ـع ـ ــارات ل ـك ــل زعـ ـي ــم سـ ـي ــاس ــي ،تـتـضـمــن
غالبيتها كلمات بذيئة.

كلون يعني كلون
وإلــى جانب شعار «ث ــورة ث ــورة» وشعار
«الشعب يريد إسقاط النظام» المستورد احتل
الصدارة هتاف «كلون يعني كلون» ،في إشارة
إلى المطالبة برحيل الطبقة السياسية كاملة.
وفي بلد تحكمه توازنات طائفية يطمئن هذا
الشعار البعض إلى أن التحرك الشعبي لن
يستهدف طائفة بعينها.

نصرالله واحد منون
وطالت الشعارات األمين العام لحزب الله
حسن نصرالله ،الذي كان توجيه اتهامات أو
انتقادات ذات طابع سلبي إليه من المحرمات
في السابق ،حتى ان تقليده في برامج فكاهية

تـسـبــب أحـيــانــا فــي ردود فـعــل غــاضـبــة من
أنصاره بالشارع ،وكــرر المتظاهرون مرارا
«كلون كلون كلون ،نصرالله واحد منون».

الــذيــن اتـهـمــوه بالسرقة والـفـســاد ،ورددوا
هتاف «حرامي حرامي نبيه بــري حرامي»،
وحملوا عليه لبقائه في منصبه منذ بداية
التسعينيات واستهدفوا خصوصا زوجته
رندا بشتائم بذيئة.

ونـ ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاسـيــل،
صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ،ورئيس
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ال ـحـصــة األك ـب ــر من
الشتائم ،وردد المتظاهرون بكثافة أنشودة
ضمنوها شتائم بذيئة تبدأ بعبارة «هيال
هو» ،وحولوها إلى مقطوعات موسيقية تم
تداولها عبر مواقع التواصل.

حكم األزعر وحكم المصرف

باسيل «هيال هو»

«بي الكل فل»
ً
وردا على تسمية «بــي (أب) ال ـكــل» ،التي
أطلقها مناصرو التيار الوطني الحر على
عون بعد انتخابه َرئيسا ،ردد المتظاهرون
ّ ّ
ّ
«فل (ارحل) فل فل منك (لست) بي الكل».

«حرامي حرامي»
ولم يغب اسم رئيس البرلمان نبيه بري،
الذي يرأس حركة أمل ،عن لسان المتظاهرين

ً
واس ـت ـعــاد الـمـعـتـصـمــون ش ـع ــارا رددوه
خالل أزمة نفايات اجتاحت شوارع بيروت
ومناطق أخ ــرى فــي عــام  2015هــو «يسقط
يسقط حـكــم األزعـ ـ ــر» ،وه ــي تسمية تطلق
على األش ـخــاص ذوي الـســوك الـسـيــئ ،كما
ردد بـعـضـهــم ش ـعــار «يـسـقــط يـسـقــط حكم
المصرف» ،في إشارة إلى النفوذ االقتصادي
الكبير للمصارف.
وفي دليل على تضامن اللبنانيين في هذا
البلد الصغير ،حيث توجد  18طائفة ،ردد
بعض المتظاهرين شعار «إسالم ومسيحي
مع دولة مدنية».
والقت الفتة كتب عليها باللغة اإلنكليزية
«أسعد مكتئبين قد تلتقونهم على اإلطالق»،
فــي إش ــارة إلــى االحـتـفــاالت الصاخبة التي
شهدتها التظاهرات ،ت ــداوال على مستوى
دولي واسع على وسائل التواصل.

واشنطن تدعم التظاهر وطهران لعدم التدخل
دعمت الحكومة األميركية حق اللبنانيين في
التظاهر السلمي ،مشيرة إلى أن «تطبيق لبنان
لإلصالح يفتح الباب أمام الدعم المالي الدولي».
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ف ــي ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ً
لقناة «الحرة» ،إن «عقودا من الخيارات السيئة
وال ـف ـســاد وض ـعــت لـبـنــان عـلــى حــافــة االنـهـيــار
االقتصادي».
وأع ــرب الـمـســؤول األمـيــركــي عــن أم ــل بــاده
«أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو
اإلصالح االقتصادي».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أعـ ــربـ ــت ط ـ ـهـ ــران ،أم ـ ــس ،عـ ًـن
تضامنها مع الحكومة والشعب في لبنان ،داعية
بتهديدكم ،وعلى الدولة حمايتكم
ّ
ألنكم البوصلة» .وختم« :من موقع
مسؤوليتي قمت بواجبي ،وأنتم
ت ـط ــال ـب ــون ب ـكــرام ـت ـكــم وصــوت ـكــم
مـسـمــوع ،وإذا كــانــت االنتخابات
ّ
الـنـيــابـيــة ال ـم ـبــكــرة ه ــي مطلبكم،
فأنا مستعد» .وأكــد المتظاهرون
رفضهم لإلصالحات التي أقرتها
ال ـح ـكــومــة ،ودع ـ ــوا إل ــى مــواصـلــة
االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات لـ ـحـ ـي ــن إج ـ ـ ـ ــراء
إصـ ــاحـ ــات ح ـق ـي ـق ـيــة واس ـت ـقــالــة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وهـ ـتـ ـف ــوا مـ ــن وس ــط
ب ـي ــروت« :ال ثـقــة بـحـكــومــة ليست
متفقة على هذه اإلصالحات ،أين
كانت إصالحاتكم منذ سنوات».

بري
واعتبر رئيس مجلس النواب
نـبـيــه ب ــري ف ــي حــديــث صـحــافــي،
أمس ،أن «جريمتي أنني مع وحدة
لبنان والحفاظ عليه» ،مشيرا الى
أن «مــن يـقــود الـحـمــات ماكينات
الداخل والخارج تقوم
ممولة من
ّ
ب ـهــذا ال ـف ـعــل ،لـكــنـنــي مستمر في
ح ـمــايــة ل ـب ـنــان ال ــى آخ ــر ي ــوم في
حياتي».
في السياق ،رأى رئيس الحزب
«ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي» ال ـنــائــب
السابق وليد جنبالط في حديث

إلى إيجاد حل مناسب لألزمة الحالية ،من دون
تــدخــل خــارجــي .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة محمد
جواد ظريف ،إنه «طالما وقفت إيران إلى جانب
الـشـعــب الـلـبـنــانــي وش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،ونــؤمــن
بأنه ينبغي االهتمام باالحتياجات والمطالب
المحقة للشعب اللبناني ،إلــى جانب الحفاظ
على أمن وهدوء واستقرار لبنان».
من جهة أخرى ،أعرب المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية ،عباس موسوي ،عن أمله في
أن تتمكن مختلف التيارات اللبنانية من إيجاد
حل مناسب لألزمة الحالية ،مؤكدا أهمية عدم
التدخل الخارجي.

إل ــى ق ـنــاة ال ـم ـيــاديــن ،م ـســاء أمــس
األول ،أن «ال ـح ــراك الـشـعـبــي غير
مقتنع بالورقة اإلصالحية ،وهو
يريد إسقاط النظام ،وعلينا تلبية
ذلك بتنظيم االنتخابات المبكرة
ّ
وتقبل نتائجها» ،مشددا على أن
«ال ـح ــل بــانـتـخــابــات خـ ــارج القيد
الطائفي».
وقال« :طرحنا ورقة اقتصادية،
لكن ال بد من اإلصالح من الداخل
وتعديل وزارات أساسية» ،مضيفا
أن «بعض ال ــوزراء ومنهم جبران
ب ــاس ـي ــل ي ـج ــب أن ي ـت ـن ـ ّـح ــوا ،وال
يمكننا البقاء معهم في الحكومة».
واعتبر أنــه على «حــزب الله أن
ً
ّ
يتفهم غضب الـشــارع» ،الفتا إلى
أن «تـغـطـيــة ح ــزب ال ـلــه عـلــى رمــز
االستبداد الحكومي جبران باسيل
يجب أن يتغير».

ميقاتي
إلى ذلك ،اعتبر رئيس الحكومة
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي أن
«الـتـظــاهــرات فــي لبنان حضارية
وموقفها وطني وشامل من دون
أي طائفية ومذهبية» ،مشيرا إلى
أن «الورقة اإلصالحية المطروحة
جيدة ،لكن العبرة بالتنفيذ».
وتـمـنــى مـيـقــاتــي أن «يستقيل

الرئيس الحريري ويـعــاد تكليفه
ّ
وي ـشــكــل ح ـكــومــة م ــع فــريــق عمل
مـ ـتـ ـج ــان ــس ل ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـخـ ـط ــوات
اإلص ــاح ـي ــة الـمـطـلــوبــة وال ــورق ــة
اإلصــاحـيــة التي أعــدهــا» .وختم:
«إذا كانت هناك صعوبة في تشكيل
ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،ف ـي ـجــب إج ـ ــراء
تعديل وزاري ووضع حد الستعالء
البعض وفوقيته ،ومنهم الوزير
جبران باسيل الذي لم يالمس واقع
اللبنانيين بطروحاته».
ّ
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد رئ ـيــس
ّ
ح ــزب «ال ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانــيــة» سمير
جـعـجــع أن «ه ــذه ال ـم ــرة ،سيكون
اح ـتــواء ال ـشــارع صعبا مــن خالل
سـ ـي ــاس ــات ال ـت ــرق ـي ــع ،ويـ ـج ــب أن
يقدم رئيس الحكومة استقالته،
ولتشكل حكومة الصدمة ،على أن
تكون بعيدة بالتأكيد عن الطبقة
السياسية الحالية».
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي حـ ــديـ ــث لـصـحـيـفــة
«لـ ــوريـ ــان ل ــو ج ـ ــور» ،ن ـشــر أم ــس،
«بـ ـلـ ـغ ــت مـ ــوجـ ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
مــديـنــة طــرابـلــس ومـنــاطــق أخــرى
لطالما اعتبرت معاقل مهمة لتيار
المستقبل .هــذا يعني أن القاعدة
الـشـعـبـيــة لـلــرئـيــس ال ـح ــري ــري ما
عــادت تتقبل خياراته السياسية،
وعليه أن يراجع عالقته مع الوزير
باسيل».

عواقب استقالة الحريري قد تكون وخيمة

ستأتي بحكومة أقرب إلى «حزب الله» ّ
تعمق األزمة االقتصادية
ً
طرحت وكالة «بلومبرغ» تساؤال عن العواقب
المحتملة الستقالة رئيس حكومة لبنان سعد
الحريري .وقالت الوكالة ،في تقرير نشرته أمس،
إن المخاطر االقتصادية كبيرة بالنسبة للبنان،
حيث يحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل،
فالتدفقات األجنبية التي اعتمدت عليها تقليديا
قد نضبت.

أي حكومة جديدة؟
وأشارت إلى أن األزمة في لبنان قد تدفع البلد
إلــى مرحلة ال يمكن التنبؤ بها ،إذ إن استقالة
حكومة الحريري قد تنتهي بلبنان إلى حكومة
يهيمن عليها حزب الله ،مما سيزيد من صعوبة
جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب.
ّ
ويملك الحزب وحلفاؤه أكثرية نيابية تمكنه من
تسمية رئيس حكومة جديد من دون إشراك القوى
المناهضة له.
وأضافت أن بعض أعضاء حزب الله يخضعون
ل ـع ـق ــوب ــات م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ل ــذل ــك ف ــإن
المستثمرين سيتخوفون من ضخ استثمارات في
لبنان إذا وجدت فيه حكومة تهيمن عليها الحركة
المدعومة من إيران.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز
الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي  %30من
الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية هذا العام.
انطلقت الخميس،
ووس ــط االض ـطــرابــات ،الـتــي ّ
أصدر الصندوق تقريرا جديدا ،توقع فيه أن النمو
االقتصادي ،الراكد عند  %0.3في  ،2018سيظل
ضعيفا وســط حــالــة مــن عــدم اليقين السياسي
واالقتصادي وانكماش حاد في القطاع العقاري.
كذلك توقع أن يرتفع َّ
الدين العام إلــى %155
من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية العام
الحالي.

ثقة المستثمرين
وزعزعت حالة االرتـبــاك التي يشهدها لبنان
حاليا ثقة المستثمرين بــاالقـتـصــاد اللبناني،
ورفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية ضد
التخلف عن السداد ،التي صعدت بمقدار  87نقطة
أســاس إلــى  1262نقطة ،مسجلة أعلى مستوى
منذ بداية الشهر.

بين الحشود الغاضبة
في شوارع لبنان ،ظهر
«الجوكر» متجوال بين
المتظاهرين ،عندما لجأ
عدد من الشباب والفتيات
إلى رسم القناع الشهير
على وجههم ،في داللة على
«التمرد» ،لكن بشكل سلمي،
على عكس الفيلم الشهير
الذي تصدر شباك التذاكر
في أنحاء العالم.
وانتشرت على مواقع
التواصل صور فتاة وسط
المتظاهرين في بيروت،
تضع مكياج «الجوكر»
وتحمل العلم اللبناني،
وبعدها سار عدد من
اللبنانيين على المنوال
نفسه ،ورسموا «قناع
الجوكر» على وجوههم،
وساروا بشكل جماعي،
حسبما رصدت عدسات
المصورين.
ورغم أن «الجوكر» اختار
في الفيلم اللجوء إلى
العنف للتعبير عن غضبه،
فإن «الجوكر اللبناني»
اتسم باالحتجاج السلمي
الرافض لممارسة العنف.

هتافات إلردوغان
وإحراق علم إسرائيل

نشر ياسين أقطاي،
مستشار الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان،
مقطع فيديو لمجموعة
من المتظاهرين في مدينة
طرابلس ،شمال لبنان ،وهم
يهتفون بحياة الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان.
إلى ذلك ،عمد متظاهرون
إلى إحراق علم إسرائيل،
وسط ساحة رياض الصلح
في بيروت وفي مدينة صور
الجنوبية.

غرفة عمليات إلجالء
اإلماراتيين

أفادت السفارة اإلماراتية
في بيروت بأنه ومنذ بداية
االحتجاجات تم تفعيل
غرفة عمليات بالسفارة
مرتبطة بوزارة الخارجية،
بهدف تسهيل مغادرة
رعاياها.
وأشارت السفارة ،عبر
سلسلة من التغريدات على
«تويتر» ،إلى أن الخطة
الموضوعة تم تفعيلها مع
األجهزة اللبنانية المعنية
التي قدمت كل التسهيالت
الالزمة ،مبينة أن الجهود
ال تزال مستمرة لتسهيل
مغادرة اإلماراتيين.

ةديرجلا
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ظريف يعرض زيارة السعودية لحل الخالفات

دوليات
رئيس كازاخستان يمنح سلفه
سلطة تعيين مسؤولين

تقارير عن اعتقال مرتبطين بمدير «آمد نيوز» في مكتب روحاني
عرض وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف زيارة
السعودية ّ
لحل الخالفات،
في وقت ناقش اجتماع دولي
استضافته المنامة تنسيق
حماية أمن المالحة البحرية
والجوية و«ردع إيران».

ـاع دول ـي ــة
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع م ـ ـسـ ـ ٍ
وإقـلـيـمـيــة إلن ـه ــاء ال ـتــوتــر ،أع ــرب
وزي ــر الخارجية اإليــرانــي محمد
جواد ظريف ،أمس ،عن استعداده
لـ "زيارة السعودية لحل الخالفات
م ـع ـهــا ف ــي ح ـ ــال ك ــان ــت الـ ـظ ــروف
مهيأة لذلك".
وقـ ــال ظ ــري ــف ،ف ــي تـصــريـحــات
نقلتها قـنــاة "الـمـسـيــرة" التابعة
للمتمردين الحوثيين ،إن "إيــران
ترحب بأي مبادرة لخفض التوتر
في المنطقة ،ومستعدون للتعاون
مــع أي خـطــوة إلنـهــاء الـحــرب في
اليمن".
وأضـ ــاف" :إيـ ــران ستقف دومــا
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـي ـم ـن ــي،
ونؤمن أن إنهاء الحرب سيساعد
هــذا الشعب فــي الــوهـلــة األول ــى"،
ً
مــؤكــدا أن جـهــود رئـيــس ال ــوزراء
ال ـبــاك ـس ـتــانــي ع ـم ــران خ ــان حــول
تهيئة األج ـ ــواء لـعـقــد ح ــوار بين
طهران والــريــاض وإنـهــاء الحرب
في اليمن متواصلة.
في غضون ذلك ،رحب المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
ع ـ ـبـ ــاس مـ ـ ــوسـ ـ ــوي ،بـ ـم ــا وص ـف ــه
"التطورات الجدیدة" في العالقات
ً
بين طهران وأبوظبي ،نافيا علمه
بـ "اإلفراج عن أموال إيرانية كانت
مجمدة في اإلمارات".
وكـ ـش ــف ال ـم ـت ـح ــدث أن بـ ــاده
قــدمــت شـكــوى إلــى مجلس األمــن
الدولي بشأن تعرض ناقلة إيرانية
لـ"هجوم بصاروخين" في البحر
األحمر قبالة السواحل السعودية.

ناقش رؤســاء األركــان في دول مجلس التعاون ومصر واألردن
وبــاك ـس ـتــان وبــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفــرن ـســا وكــوريــا
الجنوبية وهولندا وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا واليونان في
الــريــاض ،أمــس ،الحماية البحرية والجوية و»األع ـمــال العدائية
في سياق آخــر ،نفت الحكومة
الـيــابــانـيــة صـحــة ال ـت ـقــاريــر الـتــي
تحدثت عن وجود اقتراح ياباني
فــرن ـســي م ـش ـتــرك إلق ـ ــراض إي ــران
مبلغ  18.42مليار دوالر بضمانات
نفطية.

اعتقاالت
إل ــى ذل ــك ،كـشــف نــائــب إيــرانــي

عن اعتقاالت شملت موظفين في
مـكـتــب ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي حسن
روحــانــي ،على خلفية اعـتــرافــات
أدل ــى بـهــا الـصـحــافــي الـمـعــارض
روح ال ـل ــه زم ،م ــدي ــر م ــوق ــع "آم ــد
ن ـيــوز" اإلخـ ـب ــاري ،ال ــذي اختطفه
"الـحــرس الـثــوري" خــال رحلة له
ً
من باريس إلى بغداد أخيرا.
وكتب عضو تكتل األصوليين
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،جـ ــواد

اإليرانية» والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن المنطقة
واسـتـقــرارهــا.وفــي الـصــورة رئـيــس األرك ــان الفريق الــركــن محمد
ً
متوسطا نظراءه في اجتماع الرياض أمس.
الخضر
(كونا)
كــريـمــي ق ــدوس ــي ،عـلــى "تــوت ـيــر"،
أنه "يجب على القضاء أن يكشف
تـفــاصـيــل االع ـت ـق ــاالت ف ــي مكتب
الرئاسة والمرتبطة بقضية آمد
نيوز وزم ،إلى الرأي العام".
وات ـ ـهـ ــم قـ ــدوسـ ــي فـ ــي ت ـغــريــدة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـ ـس ـ ــام الـ ـ ــديـ ـ ــن آش ـ ـنـ ــا،
الـمـسـتـشــار اإلع ــام ــي لــروحــانــي
بــأنــه ك ــان يــديــر "غــرفــة العمليات
الـنـفـسـيــة الـحـكــومـيــة" ف ــي مكتب

الرئاسة والمرتبطة بـ"آمد نيوز"
ال ـ ـ ــذي اشـ ـتـ ـه ــر ب ـن ـش ــر وت ـس ــري ــب
"وثــائــق ف ـســاد" متعلقة بالنظام
اإليراني.
ً
والح ـ ـقـ ــا ،وصـ ــل وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي مايك إسبر إلى الرياض،
في زيارة لم تعلن من قبل.
(طهران  -كونا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

العراق :تحشيد لـ  25أكتوبر ...وتضارب بشأن قطع اإلنترنت
يـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ال ـت ـح ـش ـي ــد
ل ـت ـظــاهــرات يـعـتـقــد أن ـهــا سـتـكــون كبيرة
ف ــي  25ال ـ ـجـ ــاري ،وتـ ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـهــاء
المهلة التي اقترحتها المرجعية الدينية
ف ــي ال ـن ـج ــف ،ل ـل ـك ـشــف ع ــن ال ـم ـتــورط ـيــن
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات قـ ـت ــل الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن فــي
االحتجاجات التي اندلعت أوائــل الشهر
الجاري ،وكذلك مع مرور عام على تولي
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي منصبه.
وارتفعت حدة التوتر بعد إعالن أنصار
ً
التيار الصدري مشاركتهم رسميا ،بينما
قـ ــال ن ــائ ــب زع ـي ــم "ف ـص ـيــل ال ـخ ــراس ــان ــي"
المتحالف بــإيــران إن "هــذه التظاهرة لن
تحدث ألن الشعب الـعــراقــي عاقل ويعي
حجم الفتنة".

وقـ ــال سـيــاسـيــون وص ـحــاف ـيــون أمــس
إنهم الحظوا أن عبدالمهدي غير صورته
الشخصية في "واتساب" لتتضمن خارطة
ً
ً
ال ـعــراق ،وقــد كتب تحتها "ب ــردا وسالما
يا بالدي".
وبينما عـقــدت اللجنة العليا لحزمة
اإلصالحات لتلبية طلبات المتظاهرين
ف ــي الـ ـبـ ـص ــرة ،أمـ ـ ــس ،ت ـع ـقــد اج ـت ـمــاع ـهــا
األول برئاسة وزير النقل رئيس اللجنة
عـبــدالـلــه لـعـيـبــي ،أك ــدت رئـيـســة الـ ــوزراء
النرويجية ايرنا سولبرغ ،أمــس ،التزام
بالدها بالشراكة مع العراق في محاربة
"اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ب ــاده ــا
تــركــز عـلــى أهـمـيــة الـحـفــاظ عـلــى سلمية
التظاهرات بالعراق.

وقالت سولبرغ ،في مؤتمر صحافي
م ـش ـتــرك م ــع ع ـبــدال ـم ـهــدي ف ــي ب ـغ ــداد،
بـحـســب ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي" ،نـلـتــزم
ب ـش ــراك ـت ـن ــا مـ ــع الـ ـ ـع ـ ــراق فـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلرهـ ـ ــاب" ،مـضـيـفــة" :نــاقـشـنــا الـحـلــول
ال ــازم ــة إلنـ ـه ــاء الـ ـص ــراع ف ــي ســوريــة
والمنطقة".
وتابعت" :نركز على أهمية الحفاظ
عـلــى سلمية الـتـظــاهــرات فــي ال ـعــراق"،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن "ال ـ ـ ـسـ ـ ــام وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
هـ ـم ــا أسـ ـ ـ ــاس ال ـت ـن ـم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية في البالد".
واعتبر نائب رئيس الوزراء السابق
بـ ـه ــاء االع ـ ــرج ـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،ان اس ـت ـقــالــة
الحكومة فــي هــذا الـظــرف ليست حال.

وقال االعرجي في تغريدة إن "استقالة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف
ليست حــا ،بــل تعقيد لــأزمــة" ،داعيا
"جـمـيــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة إل ــى تحمل
المسؤولية ومصارحة الشعب العراقي
بمسؤوليتها عن الحقبة الماضية".
وطــالــب الـكـتــل أيـضــا بــ"مـنــح رئيس
الـ ــوزراء الـفــرصــة لتعديل وزاري كبير
دون تــدخـلـهــا ،مـقــابــل تـعـهــده بــإجــراء
إصــاحــات حقيقية خــال فترة زمنية
محددة".
إلى ذلك ،ساد لغط حول نية الحكومة
ق ـطــع اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ي ــوم ال ـت ـظــاهــرات.
وق ــال وزي ــر االت ـصــاالت الـعــراقــي نعيم
الــرب ـي ـعــي ،ف ــي ك ـتــاب رس ـمــي أم ــس ،إن

ال ــوزارة أبلغت شركات االتـصــاالت في
البالد بأنها ستوقف خدمات اإلنترنت
يومي الجمعة والسبت المقبلين ،بهدف
إجراء أعمال صيانة في أبراج الخدمة
بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ــديـ ــرة
ال ـعــاقــات واإلعـ ــام ب ــال ــوزارة عــواطــف
ش ـه ــاب إن "ال ــوث ـي ـق ــة ال ـت ــي تـنــاقـلـتـهــا
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام وم ـ ــواق ـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بشأن نية وزارة االتصاالت
قـطــع خــدمــة االن ـتــرنــت يــومــي الجمعة
والـسـبــت المقبلين ،عــار مــن الصحة"،
مـضـيـفــة أن ــه "ال ت ــوج ــد أي ن ـيــة لقطع
خدمة اإلنترنت بتاتا".

مـ ـن ــح رئ ـ ـيـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ق ــاس ــم
ج ــوم ــارت تــوكــاي ـيــف س ـل ـفــه الــرئ ـيــس
نور سلطان نزارباييف سلطة تعيين
المسؤولين الكبار ،على ما ذكر موقع
الكتروني رسمي أمس ،وسط شائعات
عن توتر في قيادة الدولة الواقعة في
آسيا الوسطى.
وأصبح توكاييف ( 66عاما) رئيسا
بـعــد االسـتـقــالــة الـمـفــاجـئــة فــي مــارس
الماضي لنزارباييف ،الذي حكم البالد
ثــاثــة ع ـقــود وال يـ ــزال يـعـتـبــر صــانــع
القرار الرئيسي فيها.
وبموجب مرسوم رئاسي صدر في
 9أكتوبر ونشره موقع رسمي للقرارات
القانونية الحكومية ،سيتعين على
توكاييف التشاور مع نزارباييف قبل
تـعـيـيــن رؤس ـ ــاء ال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة
والـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاس ـت ـث ـن ــاء وزراء ال ــدف ــاع
والداخلية والخارجية.
وتقع لجنة األمن القومي الواسعة
النفوذ ضمن ا لــو كــاالت التي ال يمكن
ت ـع ـي ـيــن رؤس ــائـ ـه ــا إال ب ـع ــد م ــواف ـق ــة
نزارباييف.
ولـ ـ ــم ي ـن ـش ــر الـ ـم ــوق ــع االلـ ـكـ ـت ــرون ــي
الرسمي لتوكاييف المرسوم الرئاسي
حتى بعد ظهر أمس.
ويـ ــرأس نــزاربــاي ـيــف مـجـلــس األمــن
القومي والحزب الحاكم ،الــذي اختار
ت ــوك ــايـ ـي ــف لـ ـلـ ـت ــرش ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية في يونيو الفائت.
ونــدد المعارض مختار ابليازوف،
ّ
الفار ووزير الطاقة السابق،
المصرفي
مرارا ،بتوكاييف ،الذي اعتبره بمثابة
"قطعة أثاث".
وت ــوق ــع اب ـل ـي ــازوف أن ت ـتــم إطــاحــة
توكاييف للسماح بتنصيب دار يـغــا
اب ـن ــة ن ــزارب ــاي ـي ــف رئ ـي ـســة ل ـل ـبــاد في
حياة ابيها.
ّ
ّ
ل ـ ـكـ ــن ت ــوك ــايـ ـي ــف أكـ ـ ـ ــد بـ ـع ــد ف ـ ــوزه
باالنتخابات أ نــه ال مرحلة انتقالية،
ودعا إلى تخفيف القيود على تنظيم
تظاهرات سلمية في البالد .وضاعف
نزارباييف أخيرا من ظهوره العلني
وانتقد الشائعات عن وجود توتر في
عالقته بتوكاييف.
ّ
لـكــنــه ع ــاد وق ــال فــي مـقــابـلــة إن ــه لن
ي ـظ ــل ص ــام ـت ــا إذا اتـ ـخ ــذت ال ـح ـكــومــة
قرارات ال يوافق عليها.
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واشنطن لدمشق وموسكو :نفط شرق سورية بعهدتنا

• «الهدنة» تنتهي اليوم وإردوغان يحدد خطواته بعد لقاء بوتين • قاعدة روسية بجب الغار

القافلة األميركية المنسحبة من سورية على مشارف دهوك أمس (رويترز)

قبل ساعات من انتهاء مهلة
وقف إطالق النار بين القوات
التركية والوحدات الكردية،
ّ
وجهت واشنطن رسالة غير
مباشرة إلى دمشق وموسكو
مفادها أن قواتها باقية في
شمال شرق سورية لحماية
حقول النفط.

ْ
عشية عقد الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين والـتــركــي رجب
ً
طيب إردوغ ــان لقاء قمة حاسما
فــي ســوتـشــي ،أعـلــن وزي ــر الــدفــاع
األم ـي ــرك ــي م ـ ــارك إس ـب ــر أمـ ــس أن
قواته المنتشرة قرب حقول النفط
بـشـمــال ش ــرق ســوريــة ليست في
ً
ً
مــرحـلــة انـسـحــاب حــال ـيــا ،مــؤكــدا
بـ ـق ــاء ه ــا ل ـض ـم ــان ع ـ ــدم س ـي ـطــرة
تنظيم "داع ــش" أو جـهــات أخــرى
عليها.
وتـحــدثــت صحيفة "نـيــويــورك
تايمز" عن موافقة الرئيس دونالد
ترامب على خطة عسكرية جديدة
لــوزارة الدفاع (البنتاغون) تنص
ع ـلــى إب ـق ــاء  200ج ـنــدي ف ــي ديــر
ال ــزور لمنع سقوط حقول النفط
في يد نظام الرئيس السوري بشار
األسد وروسيا.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ــأكـ ـي ــد إس ـب ــر
مساعدة االستخبارات في مراقبة
الهدنة بين األتراك واألكرادَ ،
عبرت
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة الـمـنـسـحـبــة
م ــن س ــوري ــة ص ـب ــاح أمـ ــس معبر
فيشخابور الحدودي باتجاه إقليم
كردستان ،وكذلك من معبر سحيلة

إلى محافظة دهوك بشمال العراق.
وأفادت مصادر عسكرية تركية
ب ــأن وق ــف إط ــاق ال ـنــار م ــدة 120
سينتهي اليوم في السابعة مساء
بتوقيت غرينتش ،مؤكدة أن نحو
 125آلية غــادرت مناطق سيطرة
المقاتلين األكراد منذ بدء سريانه
يوم الخميس.
وقــالــت الـمـصــادر إن "المنطقة
اآلمنة" سيبلغ طولها في مرحلة
أولى  120كلم تمتد من تل أبيض
إل ـ ــى رأس الـ ـعـ ـي ــن ،ع ـل ــى أن يـتــم
ً
توسيعها الحقا إلى  440كلم.

خطوات إردوغان
وبينما شــددت المصادر على
أن "الجيش سيشل حركة من بقي
حين تنقضي المهلة" ،شن الرئيس
ً
إردوغان أمس هجوما على جميع
دول االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وبينهم
أع ـض ــاء ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي،
لعدم دعمها عمليته ضد األكراد،
ً
متهما إياها بـ"الوقوف إلى جانب
اإلرهابيين".
وشـ ـ ـ ـ ــدد إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى أن ــه
سيتخذ الخطوات الالزمة بسورية

عقب اجتماعه الـيــوم مــع بوتين،
ً
مؤكدا أن تركيا ليست لها مطامع
في أراضي أي دولة وتريد الدفاع
عــن ح ــدوده ــا وال ـتــأكــد مــن عــودة
الالجئين السوريين بطريقة آمنة
إلى أرضهم.
واس ـت ـب ــق وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الــروســي سيرغي الف ــروف قمة
ب ــوت ـي ــن وإردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـت ــي مــن
ال ـم ـق ــرر أن ت ـت ـن ــاول ت ــداع ـي ــات
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة وحـ ـ ـ ــدود
المنطقة اآلمنة وعودة الجيش
الـ ـس ــوري ل ـل ـح ــدود ،ودع ـ ــا إلــى
دخ ـ ـ ـ ـ ــول أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ودمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق فــي
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إلزال ـ ـ ــة
الخالفات على أســاس اتفاقية
"أض ـ ـنـ ــة" ال ـم ــوق ـع ــة ف ــي ،1998
ً
ً
مؤكدا أيضا ضرورة الحوار بين
األكراد والنظام.
وإذ كـ ــرر الف ـ ـ ــروف ال ـمــوقــف
الـ ــرافـ ــض ل ــوج ــود أي تـشـكـيــل
عـ ـسـ ـك ــري م ـس ـل ــح عـ ـل ــى أراض
س ــوري ــة ،ج ــدد ن ـظ ـيــره الـتــركــي
مـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــود جـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــش ت ـ ـهـ ــديـ ــده
باستئناف عملية "نبع السالم"
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم انـ ـسـ ـح ــاب

ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة م ــن منطقة
شرق الفرات مع نهاية اليوم.

حماية السجون
وحـ ــذر وزيـ ــر ال ــدف ــاع الــروســي
سيرغي شويغو مــن أن العملية
التركية تتطور في المجرى غير
ً
الـ ـم ــرغ ــوب فـ ـي ــه ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ثمانية مخيمات لالجئين و12
ً
سجنا لمقاتلي "داعــش" األجانب
بقيت دون حماية بسببها.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــوي ـ ـغـ ــو أن روس ـ ـيـ ــا
مـنـفـتـحــة ل ـل ـح ــوار م ــع ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـق ــرار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة،
ً
داع ـي ــا األتـ ــراك واألمـيــركـيـيــن إلــى
م ـن ــع ت ـخ ـف ـيــض م ـس ـت ــوى األمـ ــن
واالستقرار.
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ن ـ ــاق ـ ــش ب ــوت ـي ــن
م ــع رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي
ب ـن ـي ــام ـي ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ال ـق ـض ــاي ــا
ً
الـحـيــويــة بالمنطقة وخـصــوصــا
سورية وتموضع "فيلق القدس"
وميليشياته فيها ،اعتبر المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية
عـ ـب ــاس م ــوس ــوي اع ـ ـتـ ــزام أن ـق ــرة

إق ــام ــة  12م ــوق ــع م ــراق ـب ــة داخ ــل
ً
ً
سورية قرارا مرفوضا ستواجهه
بمعارضة شديدة مع دول أخرى،
ً
منبها إلى ضرورة احترام وحدة
أراضيها وحــل القضايا بالسبل
الدبلوماسية واالتفاقيات الموقعة.

رأس العين
ومع انسحاب الوحدات الكردية
من مدينة رأس العين شــرق نهر
ال ـفــرات كـلــه ،اتهمت دمـشــق أمس
األول الـقــوات التركية باحتاللها
وتــدم ـيــر ع ــدد كـبـيــر م ــن الـمـنــازل
والـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ـح ـي ــوي ــة وال ـب ـن ــى
الـتـحـتـيــة وإجـ ـب ــار األه ــال ــي على
النزوح.
ووف ــق وكــالــة األنـبــاء الرسمية
"س ـ ــان ـ ــا" ف ـ ــإن ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
ال يزال يستكمل عمليات االنتشار
في أرياف حلب الشمالي الشرقي
والرقة والحسكة ،مؤكدة أن القوات
األميركية قامت بتفكيك وتدمير
قواعد في محيط منبج وكوباني
ً
وري ـف ــي ال ــرق ــة وال ـح ـس ـكــة ،فـضــا
عن أكبر مواقعها بمطار صرين
العسكري.

ومع االنشغال بالهجوم التركي،
أن ـش ــأت الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة خــال
ال ـف ـت ــرة م ــن  12إلـ ــى  19ال ـج ــاري
ً
ً
معسكرا ضخما لها فــي منطقة
ج ــب ال ـغ ــار بــال ـقــرب م ــن معسكر
ج ــوري ــن ،ال ــذي ُي ـعــد أك ـبــر ثكنات
قوات األسد وميليشيات إيران في
سهل الغاب غرب محافظة حماة.
ووف ــق مــوقــع "زمـ ــان الــوصــل"،
فــإن المعسكر الــروســي يقع على
األط ـ ـ ــراف الـشـمــالـيــة ل ـجــب ال ـغــار
ال ـج ـب ـل ـي ــة ويـ ـ ـح ـ ــوي  25خ ـي ـمــة،
ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط رفـ ـيـ ـع ــي
ب ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــراف ً 6
المستوى ،إضافة إلى قوات خاصة
روسية ،كما يضم  600عنصر و45
ً
ضابطا من قوات الفيلق الخامس،
والـ ـح ــرس ال ـج ـم ـه ــوري ،وال ـفــرقــة
العاشرة ،والقوات الخاصة التابعة
لجيش النظام.
أم ـ ــا ع ــن ع ـ ـتـ ــاده ،ف ـي ـح ــوي 11
مدفع "فوزليكا" مجنزرا ،و 5مدافع
 ،130ومــدافــع ه ــاون ،ورشــاشــات
محملة على سـيــارات بيك
ثقيلة
ً
آب ،إضــافــة إلــى س ـيــارات روسية
مصفحة.
(عواصم -وكاالت)

ُّ
«العموم» يرفض التصويت على «اتفاق جونسون» ترقب لقمة السيسي وآبي حول «سد النهضة»

ً ً
برلين ال تستبعد تأجيال تقنيا وقيادي أوروبي يطالب بعدم تمديد «المأساة» وزير النقل لـ«النواب» :ال زيادة في تذاكر القطارات إال بعد تحسين الخدمة
مع بقاء  10أيــام فقط على موعد مغادرة بريطانيا االتحاد
األوروبي (بريكست) ،ووسط حالة من الفوضى تخيم على مشهد
الخروج مرة أخرى ،طرح ،أمس ،رئيس الوزراء بوريس جونسون
ً
مجددا" ،بريكست" للتصويت في البرلمان ،للحصول على دعم
لالتفاق الذي تم التوصل إليه مع االتحاد األوروبــي ،بعد فشل
محاولة أولــى ،وإخــراج بريطانيا من االتحاد في نهاية الشهر،
إال أن رئيس مجلس العموم جون بيركو ،رفض التصويت مرة
جديدة على خطة جونسون.
واعتبر امام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع
نفسه سيكون أمرا "مكررا".
وأضاف أنه بدال من ذلك ،يمكن أن يتم اتباع طريق الحصول
على التشريع الالزم لمغادرة بريطانيا عبر البرلمان أوال ،بدال من
التصويت بـ "نعم أو ال" بشكل مباشر على االتفاق.
وأكد بيركو" :باختصار ،إن اقتراح اليوم هو في جوهره مثل
اقتراح السبت ،وقد سبق أن قرر مجلس العموم األمر ،لذلك فإن
قراري هو أن االقتراح لن تتم مناقشته اليوم ،ألنه سيكون تكرارا
لما حصل السبت".
وخــال يوم دراماتيكي في البرلمان السبت ،تبنى البرلمان
تعديال يمنح النواب مزيدا من الوقت لمناقشة النص والتصويت
عليه ،على عكس رغبة جونسون .وصوت نواب لدعم تعديل النائب
المحافظ السابق اوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت بواقع 322
صوتا مقابل  306أصوات.
وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد
إليجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من
االتحاد األوروبي بعد أكثر من  3سنوات من استفتاء  2016الذي
دعم بريكست بفارق ضئيل.
وك ــان جونسون مجبرا بحكم الـقــانــون على إرس ــال خطاب

لرئيس المجلس األوروب ــي دونــالــد تــوســك ،يطلب فيه تأجيل
"بريكست" ،لكنه رفض توقيعه.
وأرســل رئيس الــوزراء المحافظ خطابا آخر يظهر بوضوح
أنه ال يريد إرجاء "بريكست" إلى ما بعد نهاية هذا الشهر ،والذي
تم تأجيله مرتين بالفعل ،محذرا من أن "تأجيال إضافيا سيدمر
مصالح بريطانيا وشركاء االتحاد األوروبي".
وبعد فشله في الحصول على دعــم مجلس العموم االتفاق
الذي توصل إليه مع االتحاد األوروبي بشأن بريكست الخميس
الماضي ،مرر النواب قانونا ينص على أنه في حال لم يصادق
البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول  19أكتوبر ،ينبغي على
رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد "بريكست" حتى  31يناير .2020
ورغــم ذلــك أصــر كبير مخططي الحكومة البريطانية بشأن
"بريكست" مايكل غوف على أن بالده ستغادر التكتل في نهاية
الشهر الجاري .وأفاد دبلوماسي أوروبي ،فضل عدم ذكر اسمه،
بأن "االتحاد األوروبي يبقي كل الخيارات متاحة ،وقد أطلق عملية
المصادقة ليتم تسليمها للبرلمان األوروب ــي" ،بينما قال وزير
الخارجية األلماني هايكو ماس" :لن أستبعد ،في حال كانت هناك
مشاكل في بريطانيا مع خطوات التصديق ،إمكانية أن يكون هناك
تمديد تقني قصير" ،في حين ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن
االتحاد األوروبي سيؤجل "بريكست" حتى فبراير  2020إذا عجز
جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق االنسحاب.
وفــي ستراسبورغ ،أعــرب قيادي في البرلمان األوروب ــي عن
دعمه إلرجاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي مجددا ،فقط
ُ
إذا كانت هذه المهلة ستستخدم في بريطانيا إلجراء انتخابات
مبكرة أو استفتاء ثان على "بريكست" ،مضيفا" :ال يمكن تمديد
مأساة البريكست دون نهاية".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

•

القاهرة -حسن حافظ

يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية،
للمشاركة في فعاليات القمة الروسية
ً
اإلفــري ـق ـيــة األول ـ ـ ــى ،ال ـت ــي تـنـطـلــق غ ــدا،
وسيترأس الرئيس المصري القمة مع
نظيره الروسي فالديمير بوتين ،بصفته
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ف ــي دورتـ ــه
الحالية ،كما تشهد سوتشي المنتدى
االقتصادي المشترك ،ويشارك في القمة
والمنتدى زعماء ووفود  47دولة إفريقية.
وت ـش ـه ــد ال ـق ـم ــة م ــرح ـل ــة م ـه ـمــة مــن
تعزيز التعاون االقتصادي بين القاهرة
وموسكو ،إذ كشف رئيس مركز التصدير
الروسي ،أندريه سليبنيف ،أنها ستشهد
التدشين الرسمي للمنطقة الصناعية
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي إق ـل ـي ــم قـ ـن ــاة ال ـســويــس
المصري ،والـتــي وصفها لوكالة أنباء
سبوتنيك ،أمس ،بأنها "بوابة التصدير"
الروسي إلى إفريقيا.

قمة النيل
وت ـت ــرق ــب األوسـ ـ ــاط ال ـم ـصــريــة عقد
قمة استثنائية بين السيسي ورئيس
الـحـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة آب ــي أح ـم ــد ،على
هــامــش اجـتـمــاعــات ســوتـشــي ،مــن أجل

مناقشة ملف سد النهضة المتأزم ،والذي
تعثرت الـمـفــاوضــات حــولــه بين مصر
وإثيوبيا والسودان في الخرطوم مطلع
أكتوبر الجاري ،إذ أعلن الرئيس المصري
عن القمة المرتقبة في  13أكتوبر الجاري،
بعد اتصال هاتفي مع أحمد.
وعلمت "الجريدة" أن القاهرة ستطلب
من أديس أبابا بشكل مباشر االستعانة
بوسيط دولي وإشراكه في المفاوضات
من أجل حل الخالفات المتعلقة بسنوات
ملء بحيرة السد ،إذ ترغب مصر أن تكون
سنوات الملء سبع سنوات على األقل،
لتقليص حـجــم ال ـضــرر الــواقــع عليها،
بينما تتمسك أدي ــس أبــابــا بالملء في
ثالث سنوات فقط.
وسـعــى رئـيــس الـحـكــومــة المصرية
م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي لشرح وجهة نظر بــاده أمام
دوائ ـ ــر صـنــع الـ ـق ــرار األم ـيــرك ـيــة ،خــال
زيارته األخيرة لواشنطن ،ما يعزز من
فرضية اختيار مصر ألميركا للعب دور
الوسيط ،لكن األمر لن يكون سهال خالل
القمة المصرية اإلثيوبية في سوتشي ،إذ
سبق أن رفضت أديس أبابا هذا الطلب
أكثر من مرة.
مــدبــولــي ش ــارك فــي افـتـتــاح أسـبــوع
ال ـق ــاه ــرة ال ـثــانــي ل ـل ـم ـيــاه ،أم ــس األول،

بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه،
وتـحــدث مدبولي صــراحــة عــن التحدي
ال ــذي تــواجـهــه مصر فــي الــوصــول إلى
اتفاق عادل بشأن ملء السد ،وشدد في
كلمته أنــه لــم يتم استكمال الــدراســات
البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية
أو المائية الخاصة بالسد ،بسبب رفض
"األشقاء في إثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق
عليه".
من جهتها ،توقعت مديرة البرنامج
اإلف ــري ـق ــي ب ـمــركــز األهـ ـ ـ ــرام ل ـل ــدراس ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،أم ــان ــي
الطويل ،أن يحقق االجتماع بين القيادة
ً
السياسية في مصر وإثيوبيا إعالنا عن
حسن النية.
وت ـع ــد قـضـيــة ال ـم ـي ــاه قـضـيــة حـيــاة
أو مــوت ألكثر مــن  100مليون مصري
يعتمدون على مياه النيل لتوفير نحو
 95%من استهالكهم من المياه.

تحسين الخدمة
في الشأن الداخلي ،تعهد وزير النقل
اللواء كامل الوزير خالل اجتماع بلجنة
النقل فــي مجلس ال ـنــواب ،بـعــدم زيــادة
أسعار تذاكر القطارات إال بعد تحسين
الخدمة.

سلة أخبار
بكين تدعو إلعادة
«توحيد» تايوان

دعا وزير الدفاع الصيني
الجنرال وي فينغيه ،أمس،
إلى "إعادة توحيد" تايوان
ً
بالبر الرئيسي ،معلنا،
أمام منتدى دفاعي رفيع
المستوى ،أن تلك عملية "ال
يمكن ألي قوة" أن توقفها.
وتعتبر الصين تايوان ،التي
تتمتع بحكم ذاتي ،مقاطعة
منشقة سيتم توحيدها
في نهاية المطاف مع البر
الرئيسي ،وبالقوة إن اقتضى
األمر ،بعد انشقاقهما عام
 1949إثر حرب أهلية.
وأعلن وي أمام وزراء الدفاع
ومسؤولين من أنحاء آسيا
في منتدى شيانغشان في
بكين ،أن بالده لن توقف
جهودها نحو "تحقيق إعادة
التوحيد الكامل للوطن".

زعيمة هونغ كونغ
تزور مسجدًا و ...تعتذر

اعتذرت رئيسة السلطة
التنفيذية في هونغ كونغ
الموالية لبكين ،كاري الم،
وقائد شرطة المدينة ستيفن
لو ،أمس ،أثناء زيارتهما
لـ"مسجد كولوون" ،أكبر
المساجد في هونغ كونغ،
تعرض للرش بمدفع
ماء يحتوي على صباغ
أزرق خالل االحتجاجات
العنيفة األخيرة في
المدينة .وتستخدم الشرطة
الصباغ األزرق للتعرف
على المحتجين ورصدهم.
وأعلن مكتب الم ،في بيان،
أن رئيسة السلطة التنفيذية
ً
"تقدم اعتذارا عن الرش غير
المقصود للمدخل الرئيسي
وبوابة المسجد".

الكنديون يقررون
مصير ترودو

أدلى ،أمس ،الكنديون
بأصواتهم في انتخابات
تشريعية ستحسم نتيجتها
من سيتولى رئاسة الحكومة،
رئيس الوزراء المنتهية
واليته جاستن ترودو المنهك
بعد أربع سنوات في الحكم
والذي الذي أضعفته فضائح
عدة ،أو المحافظ الشاب أندرو
شيرُ .
ودعي نحو  27.4مليون
ً
كندي النتخاب  338نائبا
ً
عقب حملة انتخابية غالبا ما
شهدت توترات .وإذا صدقت
استطالعات الرأي ،يرتقب أن
ً
يضع الكنديون حدا لألكثرية
المطلقة التي كان يتمتع
بها رئيس الوزراء المنتهية
واليته منذ انتصاره المفاجئ
عام .2015

ّ
«انتفاضة المترو» تشل تشيلي ومخاوف من تجدد العنف

السكان يحرسون أحياءهم من النهب مرتدين «سترات صفراء»

متظاهر يحمل علم تشيلي يــركــض بــاتـجــاه جـنــود في
سانتياغو أمس (أ ف ب)

ً
شهدت مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي ،شلال
مــع توقف وســائــل النقل الـعــام عــن العمل بكاملها
تقريبا ،وإغــاق أغلبية المتاجر أبوابها ،في حين
يقوم الجيش بدوريات في الشوارع ،وتسود مخاوف
من تجدد العنف بعد ثالثة أيام من التظاهرات التي
تخللتها أعمال شغب ونهب أوقعت  7قتلى.
وما يحدث هو أسوأ تحرك اجتماعي في البالد
مـنــذ ع ـقــود ف ــي بـلــد يـعـتـبــره رئـيـســه سيباستيان
بينيرا "في حالة حرب" .وبدأت التظاهرات الجمعة
ً
احتجاجا على زيادة رسوم مترو سانتياغو من 800
إلى  830بيزوس ( 1.04يورو).
ّ
ومــع أن الرئيس تراجع ،مساء السبت ،عن قرار
زيادة أسعار المواصالت ،إال أن شرارة االحتجاجات
ّ
لم تنطفئ ،بل إن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم
لـتـشـمــل قـضــايــا أخ ــرى مـثــل ال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعــي
واالح ـت ـج ــاج عـلــى ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي المطبق
وال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.
ودعا الطالب إلى تظاهرات جديدة ،وعاش سكان
العاصمة الـ  7.6ماليين ليلتهم الثانية تحت حظر
التجول الليلي.

وحال الطوارئ المطبقة أيضا منذ مساء الجمعة
فــي العاصمة تطال  9مناطق أخــرى مــن ال ـ  16في
البالد .ونشر  10آالف شرطي وجندي .وهي المرة
األولى التي ينزل فيها العسكريون إلى الشارع منذ
سـقــوط دكـتــاتــوريــة ال ـج ـنــرال أوغــوس ـتــو بينوشي
(.)1990-1973
وبـحـســب الـسـلـطــات ت ــم اع ـت ـقــال  1462شخصا
بينهم  644في العاصمة و 848في باقي البالد.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـش ـي ـلــي ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
للصحافيين" :نحن في حالة حرب ضد عدو قوي
ال يــرحــم وال يحترم أح ــدا وال شيئا وهــو مستعد
الستحدام القوة دون أي حدود".
وطلب من شركات النقل الخاصة المساعدة في
نقل المواطنين .وأمس األول ،ارتفعت أسعار سيارات
األجرة في سانتياغو حيث النقل العام شبه مشلول.
ً
والـمـتــرو ال ــذي يستخدمه يــومـيــا ثــاثــة ماليين
را كــب مغلق منذ الجمعة ،بعد تخريب  78محطة
قدرت أضرارها بأكثر من  300مليون دوالر .وخط
ً
واح ــد مــن خـطــوط الـمـتــرو السبعة سيفتح قريبا،
بينما كانت شبكة الحافالت تعمل جزئيا األحد.
واس ـت ـهــدفــت م ـح ـطــات ال ـم ـتــرو وال ـح ــاف ــات في

الـتـظــاهــرات العنيفة ،إضــافــة إلــى عـشــرات السوبر
ماركت والسيارات ومحطات البنزين التي خربت أو
أحرقت .وبقيت معظم المحالت مغلقة ،أمس األول.
وعلقت الدراسة في المدارس في  48من مقاطعات
سانتياغو الــ .52وفي مطار العاصمة أمضى آالف
المسافرين الذين ألغيت رحالتهم أو تأخرت ،ليلتهم،
بسبب حظر التجول وغياب وسائل النقل العام.
وفي أحياء عديدة من سانتياغو حرص السكان
على عــدم وقــوع أعـمــال تخريب جــديــدة .وبموافقة
قوى األمن باتوا يحرسون المتاجر ليال مسلحين
بقضبان ومرتدين سترات صفراء.
وق ــال ــت بــري ـش ـيــا الـمـقـيـمــة ف ــي م ــاك ــول (شـ ــرق)
لتلفزيون " 24أوراس" إن "الفكرة من ارتداء سترات
ص ـفــراء هــي الـتـنـظـيــم لـلـتـعــرف عـلــى بـعـضـنــا .كــان
البعض يريد النهب وتنظمنا للدفاع عن أنفسنا".
وتـسـبـبــت أع ـمــال الـشـغــب بـسـقــوط سـبـعــة قتلى
فــي سانتياغو فــي نهاية األس ـبــوع بينهم خمسة
في حريق مصنع مالبس واثنان في حريق سوبر
ماركت .كما أصيب ثالثة أشخاص بجروح بالغة.
ناشد العديد من نجوم المنتخب التشيلي لكرة
القدم الـقــادة في بالدهم بـ "االستماع الــى الشعب"

وإي ـجــاد حـلــول ألس ــوأ ص ــراع اجتماعي فــي البالد
منذ عقود.
وكتب نجم برشلونة اإلسباني أرت ــورو فيدال،
مساء أمس األول ،في حسابه على "تويتر"" :أدعو الله
أن تكون تشيلي الحبيبة في وضع أفضل" ،متوجها
الى السياسيين "من فضلكم ،استمعوا الى الشعب
لمرة واح ــدة! نريد حلوال اآلن! فنحن معا ونتقدم
لألمام كما الحال دائما".
ورأى قــائــد الـمـنـتـخــب الـتـشـيـلــي ح ــارس مــرمــى
مانشستر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي ك ــاودي ــو بــرافــو أنــه
"حان الوقت للحصول على إجابات وحلول" ،محذرا،
على غرار فيدال ،بأن التظاهرات تتحول الى انفجار
اجتماعي.
وحــض العــب بولونيا اإليـطــالــي غ ــاري ميديل،
المتوج مع تشيلي بلقب كوبا أميركا لمنتخبات
أميركا الجنوبية عامي  2015و ،2016السلطات على
أن "تستمع الــى الشعب وتتوقف عــن اللعب معه"،
مرفقا تعليقه بصورة قائمة كتبت عليها مطالب
المتظاهرين لتحسين النظام الصحي ،والتعليم،
والتقاعد ،من بين إصالحات أخرى.
(سانتياغو ـ ـ أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة
«درب» األبيض «أخضر» في دوري ڤيڤا الممتاز
«نقطة» بطعم الفوز للعربي والساحل والخسارة للشباب والقادسية

السالمية وكاظمة (تصوير نوفل ابراهيم)

أحمد حامد

لــم يجد فريق الكويت لكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم صـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي ان ـ ـتـ ــزاع
صـ ـ ــدارة ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز في
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــدمــا حقق
الفوز بسداسية مقابل هدفين
على التضامن ،في وقــت وجد
ال ـق ــادس ـي ــة ص ـعــوبــة بــالـغــة
ليخرج بنقطة التعادل
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــل،
بـعــدمــا نـجــح األخـيــر
فـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــف ه ـ ـ ــدف
التعادل في الوقت
القاتل .واستفاد
كاظمة من وضع
ال ـســال ـم ـيــة

السالمية
يدفع ثمن
العصيان
والمستفيد كاظمة

الـ ـمـ ـت ــراج ــع ل ـي ـح ـصــد ال ـن ـق ــاط
الـثــاث بتسجيله هــدف الفوز
اي ـض ــا ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة،
في وقت اكتفى الشباب بنقطة
أم ــام الـعــربــي ،إذ نـجــح األخـيــر
ف ــي خ ـطــف ه ــدف ال ـت ـع ــادل في
ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن عـمــر
المباراة ،وبالمثل حول اليرموك
خسارته بهدفين أمــام النصر
لتعادل بهدفين لكل فريق في
نهاية المباراة.
تبادال
الترتيب
جدول
وشهد
ً
فــي ال ـمــراكــز ،بـصـعــود الكويت
إلى القمة بالعالمة الكاملة بـ 9
نقاط ،في حين تراجع القادسية
لـلــوصــافــة بـ ـ  7ن ـق ــاط ،وت ـبــادل
كــاظـمــة مــوقـعــه مــع الـســالـمـيــة،
ليحل في المركز الثالث برصيد
 6نقاط ،وتراجع السماوي إلى
المركز الرابع برصيد  4نقاط،
وه ــو نـفــس رص ـيــد الـشـبــاب
وال ـ ـسـ ــاحـ ــل ف ـ ــي ال ـم ــرك ــزي ــن
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس ع ـلــى
الترتيب ،وبرصيد  3نقاط حل
التضامن ،ثم العربي بنقطتين
فــي الـمــركــز الـثــامــن ،والـيــرمــوك
وال ـن ـص ــر ب ـن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة لـكــل
منهما فــي الـمــركــزيــن الـتــاســع
والعاشر.
وخيم التعادل اإليجابي
ع ـ ـلـ ــى  3مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ  5ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة
ال ـثــال ـثــة ،بـعــدمــا
افتتح النصر

وال ـ ـيـ ــرمـ ــوك الـ ـج ــول ــة بـهــدفـيــن
لكل منهما ،وتبعهما العربي
وال ـش ـب ــاب ب ـه ــدف ل ـكــل فــريــق،
ثم القادسية والساحل بنفس
النتيجة ،في وقت كان الفوز من
نصيب الكويت وكاظمة على
حساب التضامن ،والسالمية.

فوز بالخبرة
ورغ ـ ــم ال ـف ــوز الـك ـب ـيــر ال ــذي
حققه الكويت على التضامن
وت ـس ـج ـي ـلــه  6أهـ ـ ــداف مـقــابــل
هـ ــدف ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة لــم
تكشف عن فــوارق فنية عالية
لمصلحة األبيض ،السيما أن
سوء الحظ الزم أبناء الفروانية
فـيـمــا يـخــص إص ــاب ــة مــدافـعــه
هــانــز وال ـن ـقــص ال ـع ــددي بعد
خ ـ ـ ــروج م ـح ـم ــد ع ـبــدال ـنــاصــر
بداعي الطرد ،إال أن ما يحسب
لــأبـيــض قــدرتــه وخـبــرتــه في
ال ـع ــودة ب ــاألوق ــات الـحــاسـمــة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ـ ًـا عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ق ـل ــص
التضامن النتيجة في الشوط
الثاني وبات على مقربة هدف
لتحقيق التعادل.
كذلك تعامل مدرب األبيض
حـ ـس ــام ال ـس ـي ــد ب ـي ـق ـظــة عـلــى
ص ـع ـيــد ال ـت ـب ــدي ــات لـلـحـفــاظ
على أوراقه الرابحة استعدادا
لقمة مباريات الجولة الرابعة
أمام القادسية الجمعة المقبل.

غياب التركيز
حاضرا
ولم يكن القادسية
ً
فنيا أمــام الساحل،
ذهنيا أو
ً
ً
وهو ما يتحمله االسباني
فـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو والـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز

المعاون ،وبــدا أن األصفر في
نزهة سرعان ما حولها العبو
الساحل إلى كابوس لم ينته إال
مع صافرة الحكم أحمد العلي.
ول ــم ي ـقــدم األص ـف ــر أي أداء
ي ــذك ــر أمـ ـ ــام ال ـس ــاح ــل ف ــي ظــل
جمود األطراف وقلوب الدفاع،
وك ــذل ــك رب ــاع ــي خ ــط ال ــوس ــط
ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص تـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
ال ـه ـج ــوم ــي ال ـم ـط ـل ــوب ،وك ــان
ال ـخــط األم ــام ــي غــائ ـبـ ًـا أي ـضـ ًـا
بـ ـ ـص ـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
هجمات تعد على أصابع اليد،
وف ــي الـمـقــابــل كــانــت تحركات
فريق الساحل إيجابية وسط
ج ـ ـ ــرأة ه ـج ــوم ـي ــة وانـ ـضـ ـب ــاط
خـطـطــي م ــن أغ ـلــب الــاعـبـيــن،
إلى جانب لياقة عالية ساعدت
الــاع ـب ـيــن ع ـلــى إرهـ ـ ــاق دف ــاع
شوطي
كثيرا طوال
القادسية
َ
ً
المباراة.

روح غائبة
وعلى عكس ما يميز العربي،
غابت الروح في مواجهة أبناء
األح ـم ــدي فــريــق ال ـش ـبــاب ،ولــم
يقدم األخضر المردود المطلوب
باستثناء بـعــض االجـتـهــادات
الـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـل ـي ـب ــي
السنوسي الهادي.
فــي المقابل ،نجح أصحاب
األرض ومدربهم خالد الزنكي
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاعـ ــب بـ ــاألخ ـ ـضـ ــر فــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،ع ـ ـبـ ــر أداء
خططي منضبط ومنظم ،وتقدم
مـ ـ ـ ـ ــدروس لـ ـ ــأطـ ـ ــراف والعـ ـب ــي
ال ــوس ــط ،إال أن مــا يــؤخــذ على
الشباب هو تفريطهم في تعزيز
تقدمهم بعد الهدف النموذجي

لــاعــب أحـمــد الــزنـكــي ليدفعوا
الثمن باهظا في نهاية المباراة.

فوز خادع
كــانــت الـفــرصــة مـتــاحــة أمــام
ك ــاظ ـم ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز مــريــح
عـلــى ح ـســاب الـســالـمـيــة ،حيث
بــدا على األخير معاناة بدنية
كبيرة ورغبة في الخروج بأقل
ال ـخ ـس ــائ ــر ،إال أن ال ـبــرت ـقــالــي
انتظر حتى آخر الدقائق.
وال ي ــزال الـبــرتـقــالــي يعاني
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى االن ـ ـس ـ ـج ـ ــام،
وال ـت ــراب ــط بـيــن ال ـخ ـطــوط ،إلــى
جانب عدم القدرة على تمويل

الخط األمــامــي بالصورة التي
تـكـفــل لـلـفــريــق الـمـنــافـســة على
الصدارة.
ودفـ ـ ــع ال ـن ـص ــر ث ـم ـنــا بــاه ـظــا
ل ـ ـتـ ــراجـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـب ــدن ــي
ألغـ ـل ــب ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي مــواج ـهــة
ال ـيــرم ــوك ،ول ــم يـتـمـكــن الـعـنــابــي
من تعويض النقص بعد اشهار
البطاقة الحمراء للمدافع خالد
شامان ،ويعتبر المكسب الوحيد
لـلـعـنــابــي ه ــو تــوهــج الـمـحـتــرف
الـسـعــودي تيسير الـجــاســم .في
المقابل يحسب لليرموك قدرته
فــي الـعــودة إلــى الـمـبــاراة ،إال أنه
يحتاج لمزيد من العمل لمقارعة
فرق "الممتاز".

الحكام في الميزان
• هاشم الرفاعي ...لم يكن موفقا في قرار طرد العب النصر
خالد شامان ،كان األولى به ،إن لم تكن متأكدا تماما من لمس
الـكــرة يــد الــاعــب ،إع ــادة الركلة الـحــرة فقط مــن دون إشهار
البطاقة الثانية ،وتحميل النصر النقص العددي ألكثر من
 50دقيقة من عمر المباراة.
• عـمــار أش ـك ـنــانــي ...ق ـ ّـدم أداء مـتــزنــا فــي م ـبــاراة العربي
والشباب ،وكان موفقا في أغلب القرارات ،ولياقته البدنية
أسعفته لمواكبة اغلب األحداث.
• أحمد العلي ...باستثناء قراره المثير للجدل ،الخاص
بإلغاء هدف القادسية في شباك الساحلّ ،
قدم مستوى جيدا،
وواكب أغلب األحداث في المباراة.
عبدالله الكندري ...التسرع في إظهار البطاقات الملونة،
كذلك تعامله الحاد مع بعض الالعبين واللين مع البعض
اآلخر.
• سعد الفضلي ...نجح في قيادة مباراة السالمية وكاظمة
إلى بر األمــان ،وهو ما يحسب له بصفته من حكام النخبة
اآلسيوية.

حضور مكتمل في بداية تدريبات «أزرق» السلة «يد الكويت» تتمسك باألمل أمام
●
إيران ...وفوز كوريا ضرورة
جابر الشريفي

دشن منتخبنا الوطني األول تدريباته
اليومية ،أمــس األول ،على صالة نــادي
الكويت بقيادة المدرب التونسي عادل
ً
التالتلي استعدادا لبطولة الخليج التي
ستقام في الكويت خالل الفترة بين 23
نوفمبر حتى األول من ديسمبر المقبلين.
ً
وحـ ـض ــر الـ ـت ــدريـ ـب ــات  15الع ـ ـبـ ــا مــن
القائمة هم عبدالله توفيق ،وعبدالعزيز
ال ـح ـم ـيــدي ،وم ـح ـمــد ال ـ ـ ــوراد ،وسـلـطــان
ال ـ ـس ـ ـهـ ــو ،وم ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـس ـ ـهـ ــو ،وأحـ ـم ــد
سـ ـ ـع ـ ــود ،ون ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـه ـ ـجـ ــرس ،وأحـ ـم ــد
ال ـب ـل ــوش ـي ــأ وس ـ ـيـ ــد م ـح ـس ــن م ــرت ـض ــىأ
وم ـس ــاع ــد ال ـع ـت ـي ـب ـيــأ وص ــال ــح ي ــوس ــف،
ومحمد أشكناني ،وعبدالرحمن السهو،
وعبدالعزيز ريحان ،وبدر العتيبي.
ول ــم يتغيب إال العـبــو ن ــادي الكويت
ً
الذي يشارك حاليا في البطولة العربية
لألندية في المغرب.
ودخل المنتخب أمس بعد التدريبات
ً
ً
مـعـسـكــرا داخـلـيــا فــي فـنــدق الموفنبيك
يستمر حـتــى  31أك ـتــوبــر ال ـج ــاري قبل
يغادر األزرق إلى إسطنبول في  2نوفمبر
المقبل إلقامة معسكر خارجي يلعب من
خالله المنتخب  6مباريات وديــة على
أن يعود للكويت في  19من الشهر ذاته
ً
للدخول في الفندق الذي سيكون سكنا
للمنتخبات الخليجية المشاركة

المشاركة في البطولة.
وسيتولى الـمــدرب التالتلي اختيار
ً
ً
 16العبا من الالعبين الموجودين حاليا
في المعسكر ومن العبي نادي الكويت
الــذيــن سـيـعــودون بـعــد نـهــايــة البطولة
ال ـعــرب ـيــة ،لمعسكر إسـطـنـبــول عـلــى أن
تتم تصفيتهم بعد المعسكر الخارجي

●

جانب من تدريب العبي المنتخب أمس األول
ً
ال خ ـت ـيــار  12ال ع ـبــا لتمثيل األزرق في
البطولة.
وكــان المنتخب قد تــدرب أمــس ،على
ف ـتــرت ـيــن ص ـبــاح ـيــة ع ـل ــى ص ــال ــة ن ــادي
ال ـك ــوي ــت وم ـســائ ـيــة ع ـلــى ص ــال ــة ن ــادي
الـنـصــر وت ــم نـقــل الـتــدريـبــات المسائية
لصالة النصر.
وتـ ـ ــركـ ـ ــزت الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الصباحية على رفع معدل اللياقة البدنية
في حين كانت التدريبات المسائية يوم
أمس وأمــس األول ترتكز على الجوانب
الفنية والخطط الدفاعية والهجومية.
وح ـض ــر ال ـت ــدري ـب ــات رئ ـي ــس االت ـح ــاد
رش ـيــد ال ـع ـنــزي ونــائ ـبــه خـلـيــل إبــراه ـيــم
ورئيس لجنة المنتخبات ثامر الشنفا
ومدير المنتخبات عبدالرحمن الناشي،
إضافة إلى عضو مجلس إدارة االتحاد
عــويــد الـعـنــزي وإداري المنتخب أحمد
الديحاني.
واجتمع رئيس االتحاد رشيد العنزي
م ــع الــاع ـب ـيــن ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـتــدري ـبــات
وحـثـهــم عـلــى االلـ ـت ــزام بــالـمـعـسـكــر ،كما

استمع لبعض الالعبين الذين تواجههم
مشاكل في التفرغات لحلها
من جانبه ،قــال رئيس لجنة المنتخبات
ف ــي االتـ ـح ــاد ثــامــر الـشـنـفــا إن الع ـبــي أزرق
السلة باستثناء العبي نادي الكويت الذين
ً
يشاركون حاليا في البطولة العربية لألندية
األبطال في المغرب بدأوا تدريباتهم بقيادة
ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ال ـتــون ـســي ع ــادل
التالتلي.
وأضـ ــاف الـشـنـفــا أن تــدري ـبــات المنتخب
ستستمر بــال ـبــاد حـتــى ال ـ ـ  31مــن أكـتــوبــر
ال ـج ــاري بـحـضــور ع ــدد كـبـيــر مــن الالعبين
قبل االستقرار على التشكيلة النهائية التي
ً
ً
ستدخل معسكرا خارجيا في تركيا ،الذي
يبدأ في  2وحتى  19نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن المنتخب سيلعب بالمعسكر
ست مباريات تجريبية مع فرق تركية ذات
ً
م ـس ـتــوى ج ـيــد م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه أن تنجح
خطة اإلعداد التي أعدها االتحاد في تطوير
مستوى الالعبين لتحقيق أفضل نتيجة في
أول مشاركة خارجية لهم بعد رفع اإليقاف
الرياضي الذي استمر نحو ثالث سنوات.

محمد عبدالعزيز

يتطلع منتخبنا الوطني األول لكرة اليد
إلــى الـلـحــاق بــركــب المنتخبات المتأهلة
ل ـل ــدور ال ـثــانــي ف ــي الـتـصـفـيــات اآلسـيــويــة
المؤهلة ألولمبياد طوكيو  ،2020عندما
يلتقي فــي الـســادســة مــن مـســاء الـيــوم مع
ن ـظ ـي ــره اإليـ ــرانـ ــي ف ــي م ـ ـبـ ــاراة م ـص ـيــريــة،
ً
ويسبقها في الرابعة عصرا مباراة أخرى
تـجـمــع ب ـيــن مـنـتـخـبــي ال ـب ـحــريــن وك ــوري ــا
الجنوبية ،وتجرى المباراتان على صالة
م ـج ـمــع ال ــدح ـي ــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـقـطــريــة
الدوحة ،ضمن الجولة الثالثة واألخيرة من
الدور التمهيدي (المجموعات) للمسابقة.

حظوظ األزرق
األم ــور واضـحــة ،حيث ضمن البحرين
التأهل باحتالله الصدارة بـ 4نقاط ،بينما
تتنافس المنتخبات الثالثة كوريا الثاني
وإيران الثالث بفارق األهداف ورصيد واحد
نقطتين والـكــويــت الــرابــع واألخ ـيــر بــدون
رص ـيــد عـلــى الـبـطــاقــة الـثــانـيــة ،ب ـنــاء على
حسبة معقدة (برمة) ،ففي حالة فوز كوريا
على البحرين تنتهي األمور ويتأهالن معا
لـلــدور الثاني بعد حساب فــارق األهــداف
بينهما لتحديد المركزين األول والثاني.
أمــا الحالة الــوحـيــدة التي يتأهل فيها
منتخبنا الوطني للدور الثاني فهي فوزه
عـلــى إيـ ــران ب ـفــارق  8أه ـ ــداف ،مــع خـســارة
كــوريــا مــن الـبـحــريــن ب ــأي نتيجة ،مــا عــدا
ذلك يبتعد األزرق عن الحسبة وتبقي آمال
كوريا وإيران هي األقوي في الحصول على
البطاقة الثانية.
ل ــذا سيسعى ال ـج ـهــاز الـفـنــي واإلداري

وال ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــو األزرق ل ـ ـل ـ ـت ـ ـم ـ ـسـ ــك ب ـ ـ ــاأل م ـ ـ ــل،
وسـيـحــاولــون بــذل أقـصــى مجهود ممكن
ل ـت ـعــويــض الـهــزيـمـتـيــن الـســابـقـتـيــن أم ــام
الـبـحــريــن وكــوريــا الجنوبية ومـحــو آثــار
ً
ً
األداء الباهت فنيا وانضباطيا.
ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفرنسي
سيال تغييرات جذرية على مستوى الدفاع
والهجوم ،وسيدفع بعبدالله الخميس في
مركز صانع ألعاب والمخضرم عبدالعزيز
نجيب في الساعد األيسر وتثبيت عبدالله
الغربللي في الساعد األيمن ،باإلضافة إلى
تفعيل دور األجـنـحــة صــالــح الـمــوســوي،
وإبراهيم األمير ،ويعقوب أسيري.
وسيفقد األزرق خــدمــات حــارســه على
صفر بسبب إ صــا بـتــه بتمزق فــي الركبة،
وس ـي ـع ــوض غ ـي ــاب ــه ش ـق ـي ـقــه حـ ـس ــن ،كـمــا
تحوم الشكوك حول مشاركة النجم محمد
ً
الـغــربـلـلــي بـعــد خــروجــه مـصــابــا مــن لقاء
كوريا ،وأصبحت مشاركته في يد الجهاز
الطبي.

غرامة  3000آالف دوالر
من جانب آخر ،فرض االتحاد اآلسيوي
ل ـك ــرة ال ـي ــد غ ــرام ــة مــال ـيــة ع ـلــى الـمـنـتـخــب
الكويتي وقدرها  3000آالف دوالر بسبب
تصفيق الالعبين على حكام مبارتهم مع
كوريا عقب نهاية اللقاء.

ديربي القادسية
والعربي في طائرة
االتحاد اليوم
●

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم  5مباريات ضمن الجولة
الثانية من بطولة االتحاد للكرة الطائرة،
حيث تقام  3مباريات ضمن المجموعة
األول ــى للمسابقة ،أبــرزهــا فــي السابعة
مـســاء بين الـقــادسـيــة والـعــربــي ،اللذين
يتساويان بنفس الرصيد (نقطتان لكل
منهما) ،ويسبقها مباراة الكويت برصيد
نـقـطـتـيــن م ــع ال ـســاحــل (ن ـق ـطــة واح ـ ــدة)،
وت ـق ــام ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة يــوســف
الشاهين بنادي كاظمة ،كما يلتقي في
السادسة مساء الشباب مع اليرموك على
صالة نادي الساحل (نقطة واحدة).
وفي المجموعة الثانية يلعب كاظمة
(ن ـق ـط ـتــان) م ــع ب ــرق ــان (ن ـق ـطــة واح ـ ــدة)،
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،ك ـمــا
يلتقي الجهراء (نقطتان) مع التضامن
بـ ـ ــدون رصـ ـي ــد ،ف ــي أول ظـ ـه ــور ل ــه فــي
الـبـطــولــة ،وتـجــرى الـمـبــاراة على صالة
الصليبيخات.

خالص العزاء
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي بخالص
العزاء إلى رئيس نادي كاظمة السابق
سليمان الـعــدســانــي ،لــوفــاة المغفور
لها بإذن الله تعالى شقيقته ،سائلين
المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع
وذوي ـه ــا
رح ـم ـت ــه ،وأن ي ـل ـهــم أ َّه ـل ـه ــا
َّ
َّ َ
و"إنا ِللهِ َو ِإنا ِإل ْيهِ
الصبر َوالسلوانِ ...
َ
اج ُعون".
ر ِ
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ريم الشطي تقتنص أول ذهبية للكويت
في دورة رياضة المرأة الخليجية
فازت على اإلماراتية العنود السعدي في فردي االيبيه
افتتحت أمس األول فعاليات
النسخة السادسة من دورة
رياضة المرأة الخليجية التي
تستضيفها الكويت حتى 30
أكتوبر الجاري ،بمشاركة ستة
منتخبات تتنافس في 11
لعبة فردية وجماعية.

إش ــادات واسـعــة نالها حفل
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـس ــادس ــة
ل ــري ــاض ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
ال ــذي أقـيــم أم ــس األول برعاية
وحضور النائب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح ،ورئيس
االتحاد رئيس اللجنة األولمبية
الكويتية الشيخ فهد الناصر،
والمدير العام لهيئة الرياضة
حمود فليطح.
واشتمل الحفل على عدد من
الـفـقــرات االستعراضية التي
تعبر عن الثقافة الخليجية،
ك ـم ــا ألـ ـق ــت رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـنــة
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـع ـل ـي ــا ال ـش ـي ـخــة
نـعـيـمــة األح ـم ــد كـلـمــة عـبــرت
فيها عــن سعادتها بانطالق
ال ـ ــدورة ال ـتــي تـشـهــد مـشــاركــة
جـمـيــع دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،مثمنة دعــم ورعاية
وحضور الشيخ ناصر الصباح
للدورة ،وللدور الكبير والمتميز
الذي يقوم به من دعم الرياضة
والرياضيين.

الشطي تحصد
ذهبية «االيبيه»

ريم الشطي

وأسـ ـف ــرت ن ـتــائــج أمـ ــس ،عن

تـتــويــج الـكــويـتـيــة ري ــم الشطي
ب ــذهـ ـبـ ـي ــة ف ـ ـ ـ ــردي االي ـ ـب ـ ـيـ ــه فــي
منافسات المبارزة ،بعدما فازت
على اإلماراتية العنود السعدي
صــاحـبــة الـفـضـيــة فــي الـمـبــاراة
النهائية ،التي أقيمت ظهر أمس
ع ـلــى صــالــة ات ـح ــاد الـلـعـبــة في
الدعية .وتقاسم البرونزية كل
من القطرية وضحى العبدالله
واالماراتية عائشة عيد.

منافسات اليوم
وتستكمل المنافسات اليوم،
ح ـيــث ت ـش ـهــد ت ــوزي ــع مـيــدالـيــة
ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ف ـ ــي سـ ــاح
الـفـلــوريــه لـلـفــرق ضـمــن ال ــدورة
التي تستمر حتى  30الجاري.
وفي منافسات السلة ،حققت
ً
ً
س ـيــدات الـكــويــت ف ــوزا عريضا
على المنتخب العماني بنتيجة
 31 –74ف ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ا ل ـت ــي
جمعتهما مساء أمس األول ،كما
ً
حقق المنتخب اإلمــاراتــي فوزا
ً
س ـهــا عـلــى نـظـيــره الـسـعــودي
بنتيجة .57-45
وفـ ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ــرم ــاي ــة،
أعلن نائب المدير الفني العام
للمسابقة عبدالله عبدالعزيز
البركات جاهزية مجمع ميادين

صورة صاحب السمو «وقرت عينكم» في حفل االفتتاح
الشيخ صباح األحمد النطالق
المنافسات اليوم بمشاركة 46
م ــن رام ـي ــات ال ـ ــدول الخليجية
المشاركة في مسابقتي بندقية
 10أمتار ومسدس  10أمتار.
وتقام اليوم ايضا مسابقتا
ً
ت ـ ـ ــراب  75ط ـب ـق ــا وس ـك ـي ــت 75
ً
طبقا ،وقد خاضت أمس جميع
الراميات التدريب األخير الذي
يـسـبــق الـبـطــولــة تـحــت إش ــراف
اللجنة المنظمة.

راعي البطولة يتوسط كبار الحضور

«آسيا للبولينغ» تشهد اليوم أول تتويج وظهور كويتي
افتتاح رائع وحضور مميز للبطولة الخامسة والعشرين
افتتحت أ مــس األول بطولة
آسـ ـي ــا الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـع ـش ــري ــن
ل ـل ـبــول ـي ـنــغ ب ـف ـي ـلــم ق ـص ـي ــر عــن
اإلسهامات الكبيرة لسمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
في تعزيز دعائم العمل الخيري
واإلنساني حول العالم ،فضال
عن عروض فنية تعبر عن حياة
الشعوب اآلسيوية والعربية.
وعـلــى وقــع التنظيم الــرائــع،
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة رس ـم ـي ــا
وت ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى  30ال ـ ـجـ ــاري،
برعاية رئيس مجلس ال ــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك،
وبمشاركة  228العبا والعبية
يمثلون  27دو ل ــة ويتنافسون
عـلــى  12مـيــدالـيــة ذهـبـيــة فــي 6
فئات.
وقـ ــال مـمـثــل راعـ ــي الـبـطــولــة
وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
عقب االفتتاح ،إن المشاركة في
مـثــل ه ــذه األح ـ ــداث الــريــاضـيــة
ت ـ ـس ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي صـ ـ ـق ـ ــل م ـ ـ ـهـ ـ ــارات
الالعبين وتـطــويــرهــا ،مضيفا
أن استضافة البالد لهذا المحفل

إحدى فقرات الحفل
الرياضي المهم يعيد الكويت
إلى الساحة الرياضية القارية
وال ـع ــال ـم ـي ــة ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مــن
اإليقاف الرياضي.

أول ظهور للكويت اليوم
وتـشـهــد الـبـطــولــة ال ـيــوم أول
ظـ ـه ــور ك ــويـ ـت ــي فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة

ب ـم ـنــاف ـســات فـ ـ ــردي ال ـس ـي ــدات،
التي تشارك فيها  72العبة من
مختلف دول القارة ،ويمثل أزرق
الـسـيــدات ال ـطــاف ك ــرم ،وحصة
ال ـ ـجـ ــريـ ــد ،وفـ ــاط ـ ـمـ ــة الـ ـج ــري ــد،
ووسن العون ،وسمية العبدالله،
وزبيدة عيسى ،وتعد مشاركة
منتخب السيدات األولى دوليا.
إلى ذلك ،يشهد مركز الكويت

كلوب ينتقد تقنية «فار»
أكــد األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب م ــدرب فــريــق ليفربول أن تقنية حكم
الفيديو المساعد (فار) ،مازال الطريق طويال أمامها قبل أن تضع األمور
في نصابها الصحيح ببطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت مباراة ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد ،أمس ،التي
انتهت بالتعادل  1 / 1في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة،
اللجوء لتقنية فار من أجل احتساب هدف التقدم لمانشستر يونايتد،
الــذي أحــرزه ماركوس راشفورد في الدقيقة  ،36وهو ما جعل كلوب
ينفجر غاضبا.
ويرى كلوب أن العبه البلجيكي ديفوك أوريغي تعرض لإلعاقة في
كرة مشتركة في منتصف الملعب مع فيكتور لينديلوف العب يونايتد،
قبل أن تنتقل الكرة إلى دانييل جيمس ،الذي أرسل تمريرة عرضية إلى
راشفورد سجل منها هدف التقدم ألصحاب األرض ،غير أن تقنية فار
أشارت إلى عدم ارتكاب العب يونايتد أي مخالفة ،ليتم احتساب الهدف.
وقال كلوب ،في تصريحات له عقب المباراة "أعتقد أن الكثير من
الناس رأت وجود مخالفة لمصلحة أوريغي ،إنني متأكد من ارتكاب
العب يونايتد لمخالفة".
وأضــاف المدرب األلماني "السيد أتكينسون (حكم المباراة) ترك
اللعبة تستمر لوجود تقنية فار".

للبولينغ فــي الـســالـمـيــة ،الــذي
يحتضن المنافسات ،أول حفل
تـ ـت ــوي ــج ب ــال ـب ـط ــول ــة فـ ــي 4:10
عصرا ،من خالل مسابقة فردي
السيدات التي تبدأ فعالياتها
ب ـت ــزي ـي ــت الـ ـخـ ـط ــوط مـ ــن 7:30
الـ ــى  9ص ـب ــاح ــا ،وتـعـقـبـهــا 10
دقــائــق مــن الـتـمــاريــن ،لتنطلق
المنافسات الفعلية حتى الفترة

•

وزير اإلعالم يتوسط الحضور خالل الحفل
المسائية ،وسط صراع متوقع
ب ـي ــن ال ـ ـكـ ــوريـ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــات
والـ ـت ــاي ــوانـ ـي ــات وال ـم ــال ـي ــزي ــات
وال ـيــابــان ـيــات الــاتــي يتسيدن
المشهد على الصعيد اآلسيوي،
حيث ستدافع الكورية جونغ دا
وون عن ذهبيتها التي احرزتها
في النسخة الماضية.
وع ـق ــب ت ـتــويــج بـطـلــة ف ــردي

هندرسون سعيد بالتعادل

كلوب

سلة الكويت تلتقي أهلي
طرابلس الليبي في «العربية»

أبدى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول رضاه عن تعادل
فريقه  1-1مع مضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة
التاسعة لبطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد هندرسون في تصريحات إعالمية أدلى بها عقب المباراة
التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد أن
النتيجة كانت أكثر أهمية من األداء الذي اعترف بأنه دون المستوى،
لينهي سلسلة انتصارات الفريق األحمر التي استمرت في  17مباراة
متتالية في المسابقة العريقة.
وقال هندرسون" :كان يمكن أن نكون أفضل اليوم ،يتعين علينا
االعتراف بذلك".
وأكد "كنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني وأردنا أن نمضي ونفوز
بالمباراة  ،ولكن إذا لم تتمكن من الفوز ،فيتعين عليك أال تخسر".
وأعــرب قائد ليفربول عن سعادته بتسجيل الالنــا هدفه األول
منذ عامين ونصف العام ،مشددا على أن زميله لعب دور "المنقذ"
للفريق األحمر .وأوضح هندرسون "إنني مسرور لالالنا ألنه عمل
بجد ويستحق بعض الحظ .لقد أنقذنا بنقطة اليوم".
(د ب أ)

السيدات ،تنطلق عملية تزييت
الـ ـخـ ـط ــوط وي ـع ـق ـب ـه ــا ت ــدري ــب
قصير ،ثم منافسات المجموعة
االول ــى مــن فــردي الــرجــال حتى
الـ 5:50مساء.

جابر الشريفي

يستهل الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت مشواره في
البطولة العربية ،التي انطلقت أمس في المغرب ،بلقاء فريق
أهلي طرابلس الليبي في السادسة من مساء اليوم .كما تشهد
المنافسات اليوم أيضا مواجهة أهلي سداب العماني مع الريان
القطري ،وسطاولي الجزائري مع خدمات البريج الجزائري،
والرفاع البحريني مع الجزيرة المصري.
وقد أجريت القرعة أمس األول في مقر فندق الوفود ،حيث
أسفرت عن وقوع فرق االتحاد السكندري المصري والمنستيري
التونسي ،والجيش الملكي المغربي والنادي األلماني السوداني
بالمجموعة األولى ،في حين جاء الكويت في المجموعة الثانية
إل ــى جــانــب جمعية ســا الـمـغــربــي ،وأه ـلــي طــرابـلــس الليبي،
وخدمات البريج الفلسطيني وسطاولي الجزائري ،فيما ضمت
المجموعة الثالثة أندية بيروت اللبناني وأهلي سداب العماني
والجزيرة المصري والرفاع البحريني والريان القطري.
ووفق نظام البطولة ،يصعد األول والثاني عن كل مجموعة
إلى دور الثمانية ،إضافة إلى أفضل فريقين صاحبي المركز
الثالث في المجموعات الثالث.
ُ
ويسمح لكل فريق مشارك في البطولة االستعانة بمحترفين
أجنبيين فقط ،للمشاركة مع الفريق داخل الملعب.
وقد اكتفى الكويت لالستعداد للبطولة باإلعداد المحلي عبر
ً
مباريات الدوري التمهيدي ،غير أن "األبيض" أقام معسكرا في
بيروت مطلع الشهر الماضي في بـيــروت ،استعدادا للدوري
المحلي .كما تعاقد مع المحترفين األميركيين سيدريك سيميز
وكوامي فون ،للمشاركة معه في البطولة العربية التي يطمح
من خاللها للمنافسة ،بعد أن حصل على المركز الثالث لثالث
سنوات متتالية قبل اإليقاف الرياضي.

راشفورد :كنا نستحق الفوز
أكــد مــاركــوس راشـفــورد العــب فريق مانشستر
يونايتد ،أن فريقه قام بما يكفي للفوز على ضيفه
لـيـفــربــول أم ــس األول فــي قـمــة مـبــاريــات المرحلة
التاسعة لبطولة الــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،مشيرا إلــى أن الحظ لم يقف بجوار ناديه،
ليكتفي بالتعادل  1-1مع الفريق الضيف.
وقال راشفورد ،الذي أحرز هدف التقدم ليونايتد
في الدقيقة  36من عمر المباراة التي جرت بملعب
(أولد ترافورد) معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين
الحمر) ،في تصريحات إعالمية عقب المباراة" :كنا
نستحق الفوز والحصول على النقاط الثالث".
وأوض ــح العــب يونايتد "أعتقد أن ليفربول لم
يبذل الجهد الالزم للحصول على نقطة التعادل أو
الفوز بالمباراة ،ولكن هذه هي كرة القدم".
وك ــان يــونــايـتــد أن ـهــى ال ـشــوط األول متقدما
بهدف راشفورد ،غير أن (البديل) آدم الالنا أحرز
هدف التعادل القاتل لليفربول قبل نهاية الوقت

األ صـلــي بخمس د قــا ئــق ،ليخفق مانشستر في
تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في
البطولة العريقة ،ويصبح في جعبته عشر نقاط
في المركز الثالث عشر بترتيب المسابقة.
واختتم راشفورد تصريحاته قائال" :لقد كانت
فرصة كبيرة عجزنا عن استغاللها ،نأمل أن نفوز
في المباراة المقبلة ،وسنبدأ االستعداد لها من اآلن".
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه
بــارتـيــزان بـلـغــراد الـصــربــي بـعــد غــد فــي الجولة
الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري
األورو ب ــي ،حيث يحتل فريق الشياطين الحمر
المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة ،التي
تضم أيضا ألكمار الهولندي وإف سي أستانا
الـكــازاخــي ،برصيد أربــع نـقــاط ،بـفــارق األهــداف
خلف بارتيزان (المتصدر) ،المتساوي معه في
نفس الرصيد.
(د ب أ)

ميالن يتعادل في أول اختبار لبيولي

ً
هدفا في مرمى ميالن
باباكار مهاجم ليتشي يحرز

تعادل ميالن مع ضيفه ليتشي  2-2في
أول اختبار لمدربه الجديد ستيفانو بيولي،
أمس األول ،في المرحلة الثامنة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وك ـ ــان الـ ـم ــدرب س ـت ـي ـفــانــو ب ـيــولــي قــاب
قــوس ـيــن أو أدن ـ ــى م ــن الـ ـخ ــروج ف ــائ ــزا من
اخ ـت ـبــاره األول مــع "روس ــون ـي ــرو" ،قـبــل أن
يحرمه ليتشي المتواضع الفوز ،بتسجيل
هدف التعادل  2-2في الوقت القاتل.
وتــولــى بيولي فــي وقــت ســابــق مــن هذا
الشهر ،مـهــام تــدريــب مـيــان خلفا لماركو
ج ــامـ ـب ــاول ــو بـ ـع ــد ت ـ ـ ــردي نـ ـت ــائ ــج ال ـف ــري ــق
ف ــي ال ـمــراحــل الـسـبــع األولـ ــى م ــن الـمــوســم،
والتي تلقى فيها أربــع هزائم مقابل ثالثة
انتصارات.
وض ـغــط ال ـفــريــق ال ـل ــوم ـب ــاردي م ــن الـبــدايــة

بحثا عن نتيجة إيجابية ،وكانت له محاوالت
عبر البرتغالي رافــايــل لـيــاو والـتــركــي هاكان
شاالنوغلو الذي تمكن من التسجيل في الدقيقة
 20بعد تمهيد للكرة والتفاف وتسديدة.
وح ـ ـ ــاول اإلسـ ـب ــان ــي س ــوس ــو مـضــاعـفــة
الـنـتـيـجــة ل ـم ـيــان ب ـت ـســديــدة قــويــة بـعـيــدة
الـمــدى أبـعــدهــا ح ــارس ليتشي الـبــرازيـلــي
غابريال بأطراف أصابعه (.)29
وفي الشوط الثاني الحت فرصة ذهبية
لميالن لمضاعفة الغلة ،لكن لياو أهدرها
بتسرعه بعدما سدد خارج الشباك (.)55
واحتسب حكم المباراة فابريزيو باسكوا
رك ـلــة جـ ــزاء لـمـصـلـحــة لـيـتـشــي ب ـعــد ال ـعــودة
لتقنية المساعدة بالفيديو إثر لمسة يد على
أندريا كونتي ،فانبرى لتنفيذها السنغالي
خ ــوم ــا ب ــاب ــاك ــار ل ـكــن الـ ـح ــارس جــانـلــويـجــي

دون ــاروم ــا صــدهــا ،ف ـعــادت للسنغالي الــذي
تمكن من هز الشباك في الفرصة الثانية (.)64
ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب
الفريق الضيف فابيو ايفيراني العتراضه على
قراراته ( ،)79قبل دقيقتين من تمكن البولندي
كريستوف بيونتيك من إعادة األفضلية لميالن
ً
مستثمرا تمريرة شاالنوغلو إلى داخل منطقة
الجزاء ،وحولها الى الزاوية العكسية للمرمى.
وأنـ ـق ــذ م ــارك ــو ك ــال ــدي ــرون ــي ف ــري ـق ــه مــن
ال ـخ ـس ــارة بـتـسـجـيـلــه هـ ــدف ال ـت ـع ــادل مــن
تسديدة صاروخية بعيدة المدى اخترقت
الزاوية اليسرى لمرمى دوناروما (.)90+2
وه ــو ال ـت ـع ــادل األول ل ـم ـيــان ،وب ــه رفــع
رص ـيــده إل ــى  10نـقــاط فــي الـمــركــز الـثــانــي
عـشــر ،فــي حين أصـبــح ليتشي فــي المركز
الخامس عشر برصيد سبع نقاط.
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يحل ً ريال مدريد اإلسباني
ضيفا على غالطة سراي
التركي ،بينما يلعب باريس
سان جرمان الفرنسي على
أرض كلوب بروج البلجيكي،
الليلة ،ضمن منافسات
المجموعة األولى بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.

راموس

يـخــوض ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،صاحب
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ب ـعــدد األلـ ـق ــاب ( ،)13رحـلــة
م ـح ـفــوفــة بــال ـم ـخــاطــر ح ـيــن ي ـحــل ال ـي ــوم في
إسطنبول ضيفا على غالطة سراي التركي في
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة األولى
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وي ــدرك ال ـنــادي الملكي أن ــه يـخــوض هــذه
المباراة في وضع مختلف تماما عن زيارته
األخ ـيــرة لملعب غالطة س ــراي حين اكتسح
األخ ـي ــر  1-6ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات لـمــوســم
 ،2014-2013ليس فقط ألنه خسر جهود النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو الــذي سجل
ثالثية في تلك المباراة ،بل ألن فريق المدرب
الفرنسي زين الدين زيدان خسر الكثير
من هيبته بعد الخروج المخيب من
الدور الثاني الموسم الماضي.
وي ـض ــاف ال ــى ه ــذا ال ــواق ــع ال ــذي
فرضه أياكس الهولندي على النادي
الملكي الموسم الماضي وجرده من
لقب احتكره لثالثة مواسم متتالية،
أن ف ــري ــق زيـ ـ ـ ــدان ي ــدخ ــل مـ ـب ــاراة
إسطنبول على خلفية هزيمة
أولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
المحلي السبت على
يد مايوركا ،كما أنه
حصد نقطة يتيمة
م ـ ـ ــن م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــه
األول ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
دوري األبطال
بـ ـخـ ـس ــارت ــه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
بـ ـ ــاريـ ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جـ ــرمـ ــان
الفرنسي
(ص ـ ـفـ ــر)3-
وتـعــادلــه

على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي (.)2-2
وك ــان زي ــدان واض ـحــا بـعــد الـخـســارة أمــام
مايوركا (صفر )1-بقوله إن الــدوري المحلي
"يجب أن يكون األولوية الرقم واحد بالنسبة
لنا ،إنها المسابقة األطول والمسابقة التي ال
يجب أن نفرط بها ،وسأضع ذلــك في أذهــان
الالعبين".
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن جـعـلــه ال ـ ــدوري المحلي
المسابقة األهم ،عمد زيدان السبت الى إدخال
تعديالت على تشكيلته مــن أ جــل التحضير
بــأفـضــل طــريـقــة لـمـبــاراة غــالـطــة س ــراي الــذي
يقف على المسافة ذاتها من عمالق مدريد،
ول ـكــل مـنـهـمــا نـقـطــة واح ـ ــدة ،بـيـنـمــا يتصدر
سان جرمان الترتيب بست نقاط قبل أن يحل
الثالثاء ضيفا على كلوب بروج (نقطتان).
ويـ ـشـ ـك ــل م ـل ـع ــب "عـ ـل ــي س ــام ــي يـ ــن سـبــو
كومبليكسي" عقدة للريال إذ لم يفز سوى مرة
من أصل أربع زيــارات ،أوالها عام  2000على
كــأس السوبر األوروبـيــة ( 2-1بعد التمديد)،
ثم ذهاب ربع نهائي دوري األبطال عام 2001
( 3-2قبل أن يفوز إيابا -3صفر) وإياب الدور
ذاته عام  3-2( 2013بعد الفوز ذهابا -3صفر
أيضا) ،وصوال الى فوزه األول والوحيد عام
 2013في دور المجموعات (.)1-6

عودة مبابي وكافاني
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـق ـط ــع س ـ ــان ج ــرم ــان
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ن ـصــف
ال ـط ــري ــق نـحــو
ثمن النهائي
حتى في ظل
غياب النجم
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
نيمار الذي
افتقده نادي

ال ـع ــاص ـم ــة ف ــي م ـب ــارات ـي ــه األولـ ـيـ ـي ــن بـسـبــب
اإليـقــاف ،لكنه سيغيب الليلة بسبب اصابة
تعرض لها مع منتخب بــاده وستبعده عن
المالعب حتى منتصف الشهر المقبل.
وي ـح ــل ف ــري ــق الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي تــومــاس
ت ــوخ ــل ض ـي ـفــا ع ـلــى ك ـل ــوب ب ـ ــروج متسلحا
بعودة نجميه كيليان مبابي واألوروغوياني
إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويال
عن المالعب ،وباالندفاع المعنوي الحاصل
عـلـيــه م ــن ف ـ ــوزه ال ــراب ــع ت ــوال ـي ــا ف ــي ال ـ ــدوري
المحلي وال ــذي حققه الـسـبــت عـلــى مضيفه
نيس  1-4بفضل ثنائية لألرجنتيني أنخل دي
ماريا وهدف للبديل مبابي الذي صنع الرابع
لألرجنتيني اآلخر ماورو إيكاردي.

بايرن يواجه أولمبياكوس
وف ــي المجموعة الـثــانـيــة ،يسعى بــايــرن
مـيــونـيــخ األل ـمــانــي ال ــى تــأكـيــد أن الـهــزيـمــة
التاريخية التي ألحقها في الجولة الماضية
بتوتنهام اإلنكليزي و صـيــف البطل ()2-7
بفضل رباعية سيرج غنابري ،لم تكن وليدة
المصادفة ،بل إنه عازم على أن يكون منافسا
جديا على الفوز باللقب للمرة األولــى منذ
 ،2013وذ ل ــك حـيــن يـحــل ضيفا ثقيال على
أولمبياكوس اليوناني.
لكن على مدرب النادي البافاري الكرواتي
نيكو كــوفــاتــش اخ ــراج العـبـيــه مــن الــوضــع
الـمـعـنــوي الـمـهــزوز الـنــاجــم عــن فشلهم في
تحقيق ال ـفــوز فــي الـمـبــاراتـيــن المحليتين
اللتين خاضهما النادي بعد فوزه الكاسح
على توتنهام فــي لـنــدن ،إذ سقط على
أرض ــه أم ــام هوفنهايم  2-1ثــم تعادل
الـسـبــت م ــع أوغ ـس ـب ــورغ  2-2بـعــد أن
كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع.
ول ــم يكتف بـطــل الــ"بــونــدسـلـيـغــا"
ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة نـ ـقـ ـطـ ـتـ ـي ــن فـ ـ ـق ـ ــط أمـ ـ ـ ــام
أوغ ـس ـبــورغ ،بــل خسر أيـضــا جهود

جوسينس

مدافعه الدولي نيكالس زوليه الذي تعرض
لتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى
وسيبتعد عن المالعب فترة طويلة.
وعلق غنابري على مباراة السبت بقوله:
"لــم نستغل فرصنا ،لو نجحنا في ترجمة
واحـ ـ ــدة م ـن ـهــا لـحـسـمـنــا األمـ ـ ــور ن ـهــائ ـيــا...
تخوض في بعض األحـيــان مـبــاراة مماثلة
للتي لعبناها ضد توتنهام حيث يحصل كل
شيء بسالسة ،ثم تجد نفسك في أيام مماثلة
ل ـهــذه ال ـم ـب ــاراة أو ض ــد هــوفـنـهــايــم .علينا
ببساطة أن نستغل فرصنا بشكل أفضل".
وعلى الرغم من الوضع المعنوي المهزوز،
يبدو بايرن مرشحا للعودة من بيرايوس
ب ـفــوزه الـثــالــث تــوالـيــا فــي ه ــذه المجموعة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـح ــاول ــة ال ـن ـس ـي ــان
لـتــوتـنـهــام (نـقـطــة) عـلــى أرض ــه ضــد النجم
األحمر الصربي ( 3نـقــاط) ،والخامس من
أصل خمس مواجهات له مع مضيفه
ال ـي ــون ــان ــي (الـ ـم ــواجـ ـه ــات األربـ ــع
الـســابـقــة فــي دور المجموعات
وس ـجــل فـيـهــا بــايــرن  14هدفا
مقابل هدفين فقط في شباكه).

وعـلــى غ ــرار بــايــرن وســان
ج ــرم ــان ،سـيـكــون مانشستر
س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي مــرشـحــا
فـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
ف ـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـثـ ــالـ ــث تـ ــوال ـ ـيـ ــا فــي
المجموعة الثالثة
ح ـ ـي ـ ــن ي ـس ـت ـض ـي ــف
الوافد الجديد الى
المسابقة أتاالنتا
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي
خ ـ ـسـ ــر مـ ـب ــاراتـ ـي ــه
األول ـ ـي ـ ـي ـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا
يـ ـ ـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار

نزونزي

خيسوس يتطلع إلى مواصلة التهديف

غابرييل خيسوس

بعد أن سجل فــي آخــر  5مـبــاريــات شــارك
فيها ضمن التشكيل األ ســا ســي لمانشستر
سيتي اإلنكليزي ،يتطلع المهاجم البرازيلي
غ ــاب ــري ـي ــل خ ـي ـس ــوس إل ـ ــى م ــواصـ ـل ــة تــأل ـقــه
التهديفي ،خــال الـمـبــاراة الـتــي يستضيف
فـيـهــا ال ـفــريــق أتــان ـتــا اإلي ـطــالــي ال ـي ــوم ،في
الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وع ــادة مــا كــان خيسوس الـخـيــار البديل
ل ـس ـي ــرج ـي ــو أغ ـ ــوي ـ ــرو م ـن ــذ ان ـض ـم ــام ــه إل ــى
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ق ــادم ــا م ــن ب ــال ـم ـي ــراس
ع ــام  ،2017لـكــن عـنــدمــا حـصــل عـلــى فرصة
ال ـم ـش ــارك ــة أس ــاس ـي ــا ن ـجــح ف ــي اسـتـغــالـهــا
بشكل جيد ،وواصل التألق ليعزز الخيارات
الهجومية لدى المدير الفني بيب غوارديوال،

مباريات اليوم

الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ،ليمنح
ذلــك بيب غــوارديــوال أفضلية ال يتمتع بها
سوى قليل من المدربين.
وق ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ع ـق ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة أمـ ــام
كريستال بــاالس" :لدينا مهاجمان رائعان،
وسيرجيو مهم جدا لهذا النادي".
وأضاف" :عاد غابرييل من البرازيل ،وافتقد
سيرجيو إيقاع التدريبات مدة  10أيام ،لهذا
اتخذت القرار (بإشراك خيسوس أساسيا)،
لكن كل منهما عنصر مهم للفريق ...عندما
يشارك سيرجيو يقدم مستوى جيدا ،وعندما
يشارك غابرييل يقدم مستويات جيدة أيضا".
ويتطلع خيسوس إلــى أن يمنحه التألق
ف ــرص ــة ال ـم ـشــاركــة م ـج ــددا ض ـمــن الـتـشـكـيــل
األساسي في مباراة الغد أمام أتالنتا.

«الموندو» :موقعة إسطنبول قد تكون األخيرة لزيدان
أك ـ ــدت ص ـح ـي ـفــة "الـ ـم ــون ــدو"
اإلسبانية ،أمس ،أن نادي ريال
مــدريــد سيمنح الـفــرنـســي زيــن
الــديــن زيـ ــدان فــرصــة أخ ـيــرة له
ف ــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم أم ــام غالطة
س ــراي الـتــركــي فــي إسـطـنـبــول،
ضمن الـجــولــة الثالثة مــن دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات بـ ـ ـ ــدوري أب ـط ــال
أوروبا.
وإذا فشل الفريق الملكي في
الـفــوز فسيتعقد موقف الريال
ف ـ ــي احـ ـ ـت ـ ــال أح ـ ــد ال ـم ــرك ــزي ــن
األول أو الـثــانــي الـمــؤهــل لــدور
الستة عشر ،حيث يحتل حاليا
الـمــركــز األخـيــر فــي المجموعة

األولـ ــى بــرصـيــد نـقـطــة وحـيــدة
من مباراتين.
ويتصدر باريس سان جرمان
الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـســت
نقاط ،ويأتي خلفه كلوب بروج
البلجيكي بنقطتين ،ثــم غاالتا
سراي بنقطة.
وع ـل ـيــه أك ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة أن
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو،
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرب األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق لـ ـلـ ـف ــري ــق
المدريدي ،الذي ال يتولى حاليا
قـيــادة أي فــريــق مـنــذ إقــالـتــه من
تــدر يــب مانشستر يونايتد في
د ي ـس ـم ـب ــر  ،2018س ـي ـك ــون هــو
الخيار الطارئ لرئيس النادي،

زيدان مدرب ريال مدريد إلى جانب الطاقم الفني واإلداري

ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز ،إلنـ ـق ــاذ ما
يمكن إنقاذه .وأضافت أن نتائج
الريال المتذبذبة في الليغا تزيد
أي ـض ــا ال ـض ـغــوط ع ـلــى ال ـفــريــق،
وقد تدفع برحيل "زيزو" ونهاية
حقبته الثانية من الفريق.
وسقط الريال في فخ الهزيمة
أمام مايوركا المتواضع السبت
الماضي بهدف نظيف ،ليهدي
صدارة الليغا لبرشلونة ،بعدما
سقط أيضا في فخ التعادل ثالث
مرات ،من أصل تسع جوالت.
وك ـ ــان زي ـ ــدان ( 47ع ــام ــا) قــد
تولى مسؤولية الريال في مارس
الماضي في حقبته الثانية خلفا

لألرجنتيني سانتياغو سوالري،
وقـ ــاده مـنــذ ذل ــك الـحـيــن ف ــي 20
مباراة بالليغا ،حقق منها عشرة
ان ـت ـص ــارات وخ ـم ـســة ت ـع ــادالت،
فضال عن خمس هزائم.

عودة كروس وكارباخال
مــن جــانــب آخ ــر ،كــانــت عــودة
ك ــل م ــن ت ــون ــي ك ـ ـ ــروس ،ودان ـ ــي
ك ــارب ــاخ ــال ،وإديـ ــن ه ـ ــازارد هي
أبرز المستجدات في قائمة ريال
مدريد التي استدعاها المدرب
زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ـ ــدان ،اس ـت ـع ــدادا
للمواجهة الحاسمة أمام غاالتا

دانييتسك األوكراني االفادة من عامل األرض
لتحقيق فــوزه الثالث على حساب دينامو
زغرب الكرواتي.
وف ـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،سـيـسـعــى
كريستيانو رونالدو ورفاقه الى االبقاء على
صدارتهم حين يستضيفون لوكوموتيف
موسكو الروسي ضمن المجموعة الرابعة
التي جمع فيها فريق "السيدة العجوز" أربع
نقاط ،على غــرار أتلتيكو مدريد اإلسباني
ال ــذي يستضيف بــايــر لـيـفــركــوزن األلماني
(دون نقاط).

مان سيتي أمام أتاالنتا

ستيرلينغ

وربـمــا أيضا يصيبه بالحيرة عند اختيار
األساسيين.
وشارك البرازيلي الدولي خيسوس ضمن
التشكيل األساسي في  5من  13مباراة لعبها
مــانـشـسـتــر سـيـتــي حـتــى اآلن ه ــذا الـمــوســم،
وسـجــل فــي جميع الـمـبــاريــات الخمس ،كما
سـجــل  21هــدفــا خ ــال آخ ــر  20م ـشــاركــة له
بالتشكيل األساسي لسيتي.
وكان آخر هدف لخيسوس جاء في المباراة
التي فاز فيها سيتي على كريستال باالس
2ص ـف ــر ال ـس ـبــت ،ضـمــن مـنــافـســات الـ ــدورياإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز ،حـيــث ش ــارك أســاسـيــا
بعدما تــألــق مــع المنتخب الـبــرازيـلــي خالل
جولة المباريات الدولية الماضية.
وتزامن تألق خيسوس مع براعة أغويرو،

رياضة

سراي ،والتي خرج منها كل من
لــوكــا مــودري ـتــش وغ ــاري ــث بيل
لإلصابة.
وعــاد العــب الوسط األلماني
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــه م ـ ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة
ال ـع ـض ـل ـيــة ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ــه فــي
م ـ ـبـ ــاراة غ ــرن ــاط ــة ،وم ـن ـع ـتــه مــن
ال ـم ـشــاركــة م ــع ال ـمــان ـشــافــت في
ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـم ــؤه ـل ــة لـبـطــولــة
" يـ ـ ـ ـ ـ ــورو  ،"2020وأ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا مــع
الميرينغي أمام ريال مايوركا.
ك ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــاد أيـ ـ ـض ـ ــا كـ ـ ـ ــل م ــن
كارباخال ،الذي غاب عن المباراة
األخـيــرة أمــام مــايــوركــا ،كما هو
الحال بالنسبة لهازارد الذي غاب
عن هــذه المواجهة بعد وصول
مولوده الجديد فجر يوم الجمعة
الماضي .واستمر غياب كل من
مودريتش وبيل لإلصابة التي
لحقت بهما خــال مشاركتهما
مــع منتخبيهما ،وا نـضـمــا إ لــى
قائمة المصابين التي تضم كال
م ــن نــات ـشــو فــرنــانــديــز ومــاركــو
أسينسيو.
وض ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ21
الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا :كـ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ــوا ،وأري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال،
ودي ـي ـغــو أل ـتــوبــي ،وك ــارب ــاخ ــال،
وأودري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزوال ،ومـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــاو،
وس ــرخـ ـي ــو رام ـ ـ ـ ـ ــوس ،وفـ ـ ـ ـ ــاران،
ومارسيلو ،وميندي ،وفالفيردي،
وكروس ،وكاسيميرو ،وخاميس
رودري ـغ ـيــز ،وإي ـس ـكــو ،وبــراهـيــم
ديـ ــاز ،وه ـ ـ ــازارد ،وفينيسيوس
جونيور ،ورودريـغــو ،وبنزيمة،
ولوكا يوفيتش.
(إفي)

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

أتلتيكو مدريد  -ليفركوزن

beINSPORTS HD1

7:55

شاختار – دينامو زغرب

beINSPORTS HD7

10:00

كلوب بروج – سان جرمان

beINSPORTS HD6

 10:00يوفنتوس – لوكوموتيف موسكو beINSPORTS HD4
10:00

مانشستر سيتي  -اتاالنتا

beINSPORTS HD2

10:00

توتنهام  -زفيزدا

beINSPORTS HD3

10:00

أولمبياكوس – بايرن ميونيخ beINSPORTS HD5

10:00

beINSPORTS HD1

غالطة سراي – ريال مدريد

دلبلا

•
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

َّْ
 ...ورد ...ﻏﻄﺎﻫﺎ

آﻣﺎل

وزارة اﻹﻋﻼم:

ﺷﻜﻠﻨﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎوزات
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﻔﻼت ،وأوﺻﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 ٣أﺷﻬﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﻟﺒﻨﺎن ...ﺳﻘﻂ ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ روزﻧﺎﻣﺘﻪ!
ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ﱠـﺮر ﺑ ـ ـ ــﻪ وﺑـ ـﻬ ــﺎ
)اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ أو ﺿﺪ
اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ُﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ :ﻣﻐﺮر ﺑــﻪ( .أﻗــﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣـﻐــﺮر ﺑــﻪ وﺑـﻬــﺎ ﺧــﺮﺟــﻮا ﻓــﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات
ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺸﻌﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ،ﻫﺰ أرﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻠﻬﺎ ،وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻫﺰ
َ
ﻛﺮاﺳﻲ ﻛﺎن أﻛﺜﺮﻧﺎ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻬﺘﺰ؛
"ﻛﻠﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻦ".
ﻣﺎ ﻋﺎدوا ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣــﺮاء اﻟﺤﺮب وأﺑﺎﻃﺮة
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل وذوو اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـﻴ ــﻮخ
اﻟﻄﻮاﺋﻒ؛  8آذار و 14آذار وﺧﺮﻃﻲ آذار.
ﻛﻠﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻦ .ﻣﺰﻗﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺎش ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎدة اﻷزﻣﺎت.
ﻣﺰﻗﻮﻫﺎ وﻣﻌﻬﺎ ﻣﺰﻗﻮا اﻷﻋﻼم اﻟﺼﻐﺮى،
ً
وأﻧ ـﺸــﺄوا ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ روزﻧــﺎﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗ ــﻮﺣ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ وﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﻪ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻋـﻠــﻢ
واﺣ ـ ــﺪ ﻳ ـﻌ ـﻠــﻮه ﺷ ـﻌ ــﺎر ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن اﻷﺟ ـﻤ ــﻞ،
ﺷﺠﺮة اﻷرز.
ﻫـﻨــﺎ ﻳـﺼــﺪح ﻓـﻨــﺎن ﺛـ ــﻮري ،ﻣﺎرﺳﻴﻞ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺗﺮﻗﺺ ﻓﺘﺎة ﻣــﺎروﻧـﻴــﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﺗﺼﻠﻲ
ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ ﺳ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﻦ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻳ ـﺼــﺮخ
ﻏﺎﺿﺐ ﺷﻴﻌﻲ" :ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻦ"،
ﻓﻴﺨﺎﻟﻄﻪ ﺻﺮاخ ﺳﻴﺪة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ" :ﺣﻞ
ﻋﻨﺎ ﻳــﺎ ﺑــﺎﺳـﻴــﻞ" .ﻓــﺄزاﻟــﻮا ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﺮة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﻋﻘﻞ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻌ ــﺮف ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ
وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ" :ﻛﻴﻒ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺤﻀﺮه وﺗﻤﺪﻧﻪ واﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ،أن ﻳﺘﺤﻮل
إﻟــﻰ ﻣـﺠــﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳـﻘــﻮدﻫــﺎ أﻣــﺮاء
ﺣﺮب وﺗﺠﺎر ﺷﻨﻄﺔ؟".
وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻳﺮان اﻟﺴﻼح ،ﻋﺒﺮ
ﻣـﻨــﺪوﺑـﻬــﺎ ﻫـﻨــﺎك وﺑـﺴـﺘــﺎﻧــﻲ ﺣﺪﻳﻘﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ،وﻣـ ـ ــﺎ ﻟـ ــﻢ ﺗـ ـﺤ ــﺮك إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ
أﺻـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﻮط اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺔ ،ﺿــﺪ
ً
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،ﺳﻴﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺒﻨﺎﻧﺎ آﺧﺮ،
ﻳﺒﻬﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻏﺎزي اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ" :إذا أردت
ّ
ﻟﻤﻮﺿﻮع أن ﻳﻤﻮت ﻓﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﻟﺠﻨﺔ" ،ﻓﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﺗﺨﺬت ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﻘﻀﻴﺔ
ُ َ
ﻓﺘﺎة ﺗﻬﺰ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ ،وﻋﺸﺮات
اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻬﺰ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺒﺮ!

ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻌﺎج ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻣﺪرﻳﺪ
اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﻧﻌﺠﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ رﻋﺎﺗﻬﺎ،
ﺷ ــﻮارع ﻣــﺪرﻳــﺪ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ
ً
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣــﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺎت
ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺪﺛﺎر ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺮي.
واﺣﺘﺸﺪ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻮن ،ﻣﻦ ﺳﻴﺎح وﺳﻜﺎن،
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة ،اﻟـﺘــﻲ ﻋـﺒــﺮت أﺑ ــﺮز ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﱠ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﺷﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ.
وراﻓ ـ ــﻖ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﻮن وراﻗ ـ ـﺼـ ــﻮن ،ﺑـﻠـﺒــﺎس
ﺗﻘﻠﻴﺪي ،اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة.

اﻟﻔﺠﺮ

04:34

اﻟﺸﺮوق

05:54

اﻟﻈﻬﺮ

11:33

اﻟﻌﺼﺮ

02:46

اﻟﺼﻐﺮى 19
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:53ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 08:04ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:11

اﻟﻌﺸﺎء

06:28

وﺗــﻮﻗــﻒ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎة أﻣ ــﺎم ﻣـﻘــﺮ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﱠ
ﺳــﻠـﻤــﻮا ا ﻟـ ﱡـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  50ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﻮد
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﺿﺮﺑﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮور.
واﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻛــﺎﺳــﺎ دي ﺗﻤﺒﻮ،
وﻫﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺻﻴﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﱢ
ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ
أﻛﺒﺮ ﻣﺘﻨﺰه ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ،وﻋﺒﺮت ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻮﻳﺮﺗﺎ
دﻳﻞ ﺳﻮل ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺨﺘﺘﻢ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

وﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1994ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎة ﻣﻊ
ﻏﻨﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻛــﺎن ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ وﻣ ــﺮوج وﻏــﺎﺑــﺎت،
ـﺮاع ﺷـﺘــﻮﻳــﺔ ﺗـﻘــﻊ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮب
ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﻣ ـ ٍ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
)أ ف ب(

***
ُ
سن مبكرة ،فيبزون به الكبار
ناس في ٍ
• وهناك اإللهام الذي يأخذ طريقه أل ٍ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت إﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺮﺳﻢ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻠﻐﺎت ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ:
ً
• موزارت ،مثال ،كان يعزف على البيانو بشكل مذهل وهو في السادسة من
ﱠ
ً
ً
ﻋﻤﺮه ،وأﻟﻒ أوﺑﺮﻳﺘﻴﻦ ،وﻟﺤﻨﺎ ﻛﻨﺴﻴﺎ ،وﻗﺎد أورﻛﺴﺘﺮا وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة.
• وبيتهوڤن يـكــاد يـكــون قــد م ـ َّـر بنفس تـجــربــة مـ ــوزارت وه ــو دون سن
اﻟﻌﺎﺷﺮة.
• وطاغور كان يرسم بمهارة فائقة قبل أن يتعلم القراءة.
ً
• أما باسكال ،فكان شغوفا بالرياضيات منذ طفولته ،وفي سن السادسة
ﻋﺸﺮة ﻛﺘﺐ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻣﻔﺼﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺮوﻃﺔ(.
• وقــد حصل ڤيكتور هيغو على جائزة األكاديمية في تولوز وهــو في
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• عالم النفس يونغ تعلم القراءة وهو في سن الثالثة من عمره ،ولما وصل
إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻦ  6ﻟﻐﺎت.

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  11:46ﻇـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

ﻋ ـ ـ ـ ـ ﱠـﺒ ـ ـ ـ ــﺮ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ
اﻹﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴــﻲ ،اﻟـ ُـﻤ ـﻌــﺎد اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻪ،
ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻪ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻗــﺎﻣــﺔ "ﺗــﻮﻣـﺒـﻨــﻎ" ،وﻫﻮ
ﻃﺒﻖ ﺷﻌﺒﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺸﻜﻞ،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺳﺒﻌﺔ أﻣﺘﺎر.
وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻧﺤﻮ
 100ﺷ ـﺨ ــﺺ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻐـﻨــﺎء
واﻟﺮﻗﺺ ﺣﻮل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻫﺬا،
اﻟـﻤــﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ ،ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل

ﺑﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮﻛﻮ وﻳــﺪودو،
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻮﻛﻮي ،اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﺟــﺎﻛــﺮﺗــﺎ( .وﺷـﻴــﺪ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮج اﻟﻌﻤﻼق ﻓﻲ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ،ﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺪن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮاوات ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ــﻚ
اﻟﺠﺰر واﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن واﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ
اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاء واﻟـ ـﻤ ــﻮز واﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻘ ــﺎل،
وﻳﻌﻠﻮﻫﺎ اﻷﻧﺎﻧﺎس.

***

• وهناك الكثير غير النماذج التي ذكرتها ،وبعضها في عالمنا العربي
ٌ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ...ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق ﻇﻬﺮ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﻳﻘﻮم ﺑﺤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪه اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺎز.
وﻃﻔﻞ آﺧﺮ إذا ﻣﺎ ذﻛــﺮت ﻟﻪ أي ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ آﻳــﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎن ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
• أعود لسؤال عنوان المقال :هل اإللهام مقتصر على أفراد معينين؟! أم
أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻬﻤﻠﻬﺎ؟!

ﻓﺮﺣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻴﻦ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﻢ» ...ﺗﻮﻣﺒﻨﻎ«
واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻎ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻃـ ـﺒ ــﻖ
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪي ﺷ ــﺎﺋ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت
اﻹﻧــﺪوﻧـﻴـﺴـﻴــﺔ ،وﻋ ــﺎدة ﻣــﺎ ُﻳﺼﻨﻊ
ﻣﻦ اﻷرز ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ،وﻳﻘﺪم
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻠﺤﻮم.
وﻗﺎل ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪث ،ﻛﻮﺳﻨﺎن،
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" :ﻳﻤﺜﻞ ﻃﻮل
ﻫﺬا اﻟﻤﺜﻠﺚ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺳﺒﻌﺔ أﻣﺘﺎر،
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ".
)أ ف ب(

وﻓﻴﺎت
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ راﺷﺪ اﻟﻤﺬن

 59ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،11ش ،115م ،18اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،2ش ،23م ،28ت22571707 ،66244338 :

ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺪوﺳﺮي

 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ،ق،3
ش ،337م ،38ت69999390 :

ﻓﺆاد ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺨﻀﺮ اﻟﻌﻠﻲ

 57ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮت ،ﺷﺎرع ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،ت94121117 ،97929915 ،99445090 :

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮم ﻧﺎﺻﺮ

 38ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،ﺑﻴﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ق ،1ش ،105م ،167ت97896955 ،97818119 :

أﻗﻨﻌﺔ ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ

دوﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﻤﻄﻴﺮي

أرﻣﻠﺔ ﺣﻤﻮد ﺣﺠﺎر ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻤﻄﻴﺮي
 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ،
ق ،10ش ،1ج ،11م ،2ت99994027 :

دﻻل ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ

أرﻣﻠﺔ راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻮﻫﻴﺐ
 91ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة ،اﻟﺴﻼم ،ق ،5ش،520
م ،5اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :اﻟ ــﺰﻫ ــﺮاء ،ق ،8ش ،802م ،189ت،99806988 :
99080130

ﻣﻮﺿﻲ ﻓﻬﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺪر

 77ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﺒﺪر ،ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﻮﻳﺦ ،ق ،1ش ،14م ،14ت،22461888 ،22461444 :
24811058

ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻳﺪ

أرﻣﻠﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﺿﺎن
 86ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺻـﺒــﺎح اﻟ ـﻴــﻮم ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺷــﺮق،
دﻳﻮان اﻟﺮوﺿﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق ،6ش ،6م ،16ت،25331300 :
25317750

ﻣﺸﺎﻋﻞ ﻃﻼل ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺼﺎر

زوﺟﺔ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
 32ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺒﺮة ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،4ش ،22م ،9ت،99645088 :
65155507

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ رﺟﺐ

أرﻣﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺒﺼﻴﺮي
 78ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،3ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ،
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،9ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ
زﻳﺪ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ،ت99708589 :

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

وﺗـﺸـﻴــﺮ أﻧ ـﺒ ــﺎء إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
إﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻫﺮﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻜﻮى ﺑﻤﺠﺮد اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر،
ﻛﻤﺎ وﺻــﻒ إس ﺳــﻲ ﺑﻴﺮﺟﺎد ،ﻧﺎﺋﺐ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﻲ ،ﻫ ــﺬا اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ﺑــﺄﻧــﻪ "ﻏـﻴــﺮ
إﻧﺴﺎﻧﻲ".
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺗﺎﻳﻤﺰ أوف إﻧﺪﻳﺎ"

ﻋ ــﻦ ﺑ ـﻴــﺮﺟــﺎد ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ" :ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗﻠﻘﻴﺖ
رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ،ذﻫﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
إﻟــﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وأﻣــﺮت اﻹدارة ﺑﻮﻗﻒ
ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء".

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺮح ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻲ ﻋﺎم  1954ﺑﻤﺠﻠﺪﻫﺎ رﻗﻢ  22ﺻﻔﺤﺔ  398ﺣﺪوث ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻟﻬﺎم اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ واﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﻨﺎﺳﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﺣﺘﻰ
ُ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ دﻳﻤﻮﻣﺔ
ٍ
إﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ.

***
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• ولنأخذ بعض األمثلة على ألسنة َمن َّ
تيسر لي االطالع على ما قالوه
ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻟﻬﺎم:
علي اآلراء التي ُ
• سقراط كان يردد :اإللهام كان يملي َّ
كنت أبثها بين الناس،
وﻗﺎل ﻟﻘﻀﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ :إن ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت اﻹﻟﻬﺎﻣﻲ ،وﻛﺄﻧﻪ
ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻷﺑﺪﻳﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﻟﻤﺎذا أﺷﻐﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ُﺗﻮﺣﻰ ﱠ
إﻟﻲ.
َّ
أتحول إلى حالة غير
• الشاعر تيسون يقول :أثناء كتابتي القصيدة كنت
ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻐﻮر ،وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﻛﺘﺒﻬﺎ ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ٍ
ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
• الشاعر ألفريد دي موسيه يقول :أنا ال أفعل شيئا ،لكني أسمع ما ُيلقى
ً
ً
ﱠ
إﻟﻲ ،ﻓﺄﻧﻘﻠﻪ وﻛﺄن ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻳﻨﺎﺟﻴﻨﻲ.
واع،
غير
وأنا
الرواية
هذه
كتبت
لقد
ڤارتر":
"آالم
روايته
عن
غوته
وقال
•
ٍ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ُ
ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﺘﺄﺧﺬﻧﻲ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻗﺮأﻫﺎ.
تدخل
• والفيلسوف شوبنهاور يقول :إن آرائي في الفلسفة جاءت بدون
ٍ
ﻣﻨﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ إرادﺗﻲ اﻟﺘﻲ ُﻳﻮﺣﻰ ﱠ
إﻟﻲ ﺑﻬﺎ.
• ومما قاله ديكارت :إلهام الشعراء منبع لحكمة تفوق فلسفة الفالسفة،
ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻨﺎ.

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻋﺘﺬر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺮت ﻋـﻠــﻰ ﻧ ـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ
ً
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﺼــﻮر ﺗـﻈـﻬــﺮ ﻃــﻼﺑــﺎ
رؤوﺳﻬﻢ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻮرق
اﻟﻤﻘﻮى.
وﻗﺎﻟﺖ "ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ً
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ أﻣ ــﺲ اﻷول ،إن ﺻ ــﻮرا
اﻟـﺘـﻘـﻄــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻄــﻼب ،وﻋ ـﻠ ــﻰ رؤوﺳ ـﻬ ــﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ،
وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ أﺛﻨﺎء اﻣﺘﺤﺎن
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻛﺎرﻧﺎﺗﺎﻛﺎ.
وﺗﺤﺪث ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔُ ،ﻳﺪﻋﻰ
ً
"إم ﺑــﻲ ﺳﺎﺗﻴﺶ" ،ﻋﻠﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ،
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺬر إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻋـﻨـﻬــﺎ ،وأﻋـ ــﺮب ﻋــﻦ أﺳـﻔــﻪ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ً
اﻟ ـﻐــﺶ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻃﺒﻘﺖ
اﻹﺟــﺮاء ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ "أﺳــﺎس ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ"
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻋـﻠـﻤــﺖ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻪ ﻓ ــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ
أﺧﺮى.
وﻗـ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﺳـﻤــﻊ ﻋ ــﻦ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻫــﺬه
اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎي ،ﻛﻤﺎ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ أن
ُ
اﻹﺟﺮاء ﻃﺒﻖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﻼب ،اﻟﺬﻳﻦ
أﺣﻀﺮوا ﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟــﻰ اﻧــﻪ "ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﺟﺒﺎر ﻣﻦ أي
ﻧﻮع ،وﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻮر أن
ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺪوﻫﺎ".
وأﺿــﺎف" :ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻤﻦ
ارﺗ ــﺪوا اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺈزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ 15
دﻗﻴﻘﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ  20دﻗﻴﻘﺔ،
وﻃـﻠـﺒـﻨــﺎ ﻧـﺤــﻦ أﻧـﻔـﺴـﻨــﺎ إزاﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة".

ﻣﺎ ﻣﺼﺪر اﻹﻟﻬﺎم؟!

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

 71ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑـﻌــﺪ ﺻ ــﻼة اﻟـﻌـﺼــﺮ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :دﻳ ــﻮان
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻛﻴﻔﺎن ،ق ،5ﺧﻠﻒ ﻣﺨﻔﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻛﻴﻔﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﻛﻴﻔﺎن ،ق ،4ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺮﻋﺎوي ،م ،6ت،99021999 :
97441487

ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺰﻋﻞ اﻟﻌﻨﺰي

 86ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :ﻣـﺴـﺠــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻲ ،اﻟــﺪﺳ ـﻤــﺔ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،2ش ،201م ،25ت99403973 :

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

