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النيابة :ال مبررات لتجميد 500
مليون دوالر كويتية في دبي
أكدت تملك مؤسستي التأمينات والموانئ  %80منها
حسين العبدالله

أكدت مصادر مطلعة أنه ال مبررات قانونية
وراء استمرار نيابة دبي في حجز  500مليون
ً
دوالر مجمدة في بنك باإلمارة تحفظيا ،تمتلك
مؤسستا التأمينات االجتماعية وا لـمــوا نــئ
الكويتيتان نحو  %80منها ،مبينة أن النيابة
الكويتية خاطبت نظيرتها في دبــي لإلفراج
ً
عن تلك األموال ،غير أن الرد لم يكن إيجابيا.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» إن ـ ــه رغ ــم
عــدم وجــود ب ــوادر إيجابية حتى اآلن ،مــازال

ً
التنسيق مستمرا على أمــل اإل ف ــراج عــن تلك
ً
األم ـ ـ ــوال ،ألن ف ــي اس ـت ـم ــرار ح ـجــزهــا إض ـ ــرارا
بالمال العام الكويتي ،موضحة أن ذلك المبلغ،
ً
ال ـ ــذي كـ ــان مـ ــوجـ ــودا ب ـم ـصــرف ف ــي دب ـ ــي ،تم
تجميده إثر مساهمة المؤسسات الحكومية
الكويتية بأموالها واستثمارها مــع شركاء
أجانب.

●

محيي عامر

خالل اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية
أمس ،أكدت الحكومة عدم دستورية االستجواب
الـمـقــدم مــن الـنــائــب شعيب الـمــويــزري لرئيس
مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك،
مستندة إلى عدة بنود ،منها ما جاء في حكم
المحكمة الدستورية ،وأن ً المبارك ُ«يستجوب
في أضيق الحدود» ،مسلمة للجنة مذكرة تعزز
ذلك ،في وقت علمت «الجريدة» ،من مصادرها،
أن الخبراء الدستوريين الثالثة الذين حضروا

أعـلــن وكـيــل وزارة الداخلية
المساعد لـشــؤون المؤسسات
اإلص ــاح ـي ــة وت ـن ـف ـيــذ األح ـك ــام
ال ـ ـلـ ــواء ف ـ ــراج ال ــزع ـب ــي أن عــدد
المشمولين بالمكرمة األميرية
الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ـل ـع ـف ــو هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
يتراوح بين  600و 700سجين.
وقـ ــال ال ــزع ـب ــي ،ف ــي كـلـمــة له
ع ـل ــى ه ــام ــش مـ ـع ــرض «ص ـنــع
أ ي ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ك ـش ــف

المشمولين بالعفو ُ
سيرفع إلى
ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة بــالــديــوان
األم ـي ــري مـطـلــع يـنــايــر المقبل
ً
للتدقيق عـلـيــه ،آ م ــا أن يكون
اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـن ـه ــم قـ ـب ــل األع ـ ـيـ ــاد
الوطنية للكويت.
ً
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـن ـ ــاك س ـع ـي ــا
الفـتـتــاح معهد تطبيقي داخــل
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ل ـت ـع ـل ـي ــم وتـ ــدريـ ــب
النزالء على حرف متنوعة تكون
بـمـنــزلــة عـمــل شــريــف لـهــم بعد
خروجهم.
٠٤

●

عيسى عبدالسالم ومحمد اإلتربي

أعلنت شركة «ستاندرد آند بورز داو
جونز» أنها تعتزم ترقية بورصة الكويت
إلى سوق ناشئ ابتداء من  23سبتمبر
 ،2019وهــي الخطوة التي رأت مصادر
مطلعة أنـهــا كــانــت متوقعة عقب إعــان
مؤسسة «فوتسي راسل» ترقية البورصة.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن
مـ ــؤ شـ ــر « »S&Pيـ ـض ــم أ ك ـ ـبـ ــر  30ش ــر ك ــة

خالد الخالد

جانب من آثار الدمار الذي خلفه االنفجار أمام مقر قيادة الشرطة في جابهار أمس (أ ف ب)

●

أكد مصدر في الحرس الثوري اإليراني،
ل ـ «الـجــريــدة» ،أن العملية االنتحارية التي
انفجرت قرب مقر قيادة الشرطة في مدينة
ً
ً
جــابـهــار كــانــت تستهدف اجـتـمــاعــا رفيعا
ل ـق ــادة ال ـح ــرس وقـ ــوى األمـ ــن ف ــي محافظة
سيستان وبلوشستان.
وبحسب المصدر ،فإن قائد القوة البرية
للحرس العميد محمد باكبور ،وقائد «لواء

ال ـقــدس» التابع لتلك الـقــوة العميد محمد
م ــاران ــي ،ال ـم ـســؤول ع ــن أم ــن ح ــدود الـبــاد
فــي الـحــرس ،وق ــادة الشرطة واألم ــن ،كانوا
مـجـتـمـعـيــن ف ــي م ـقــر ق ـي ــادة ال ـشــرطــة حين
حـ ـ ــاول انـ ـتـ ـح ــاري ي ـق ــود ش ــاح ـن ــة صـغـيــرة
الحجم مفخخة اقـتـحــام الـمـقــر ،لكن قــوات
الحماية أطلقت النار عليه ،األمر الذي أجبره
على تفجير نفسه في أقرب نقطة استطاع
الوصول إليها من بوابة المقر.
ً
وق ــال ال ـم ـصــدر ،ال ــذي ك ــان م ــوج ــودا في

ُ
موقع الهجوم ،إن حارسين قتال على الفور،
ُ
وجــرح أربعة من قــوات الشرطة التي كانت
مـســؤولــة عــن حـمــايــة الـمـقــر ،فــي حـيــن فقد
الـلــواء حيدر علي كيا ،قائد شرطة مدينة
جابهار ،وعيه بعدما أصيب بشظايا زجاج
مكتبه ّالذي انكسر إثر االنفجار.
وتـ ـب ــن ــت م ـن ـظ ـمــة ت ـح ـمــل اس ـ ــم «أنـ ـص ــار
الفرقان» مسؤولية العملية ،لكن األجهزة
األمنية اإليرانية رفضت التعليق على ذلك.
وت ـ ــواج ـ ــه م ـح ــاف ـظ ــة س ـي ـس ـتــان 02

نتنياهو :احتمال تحركنا داخل لبنان ّ
جدي
جال بالسفراء األجانب على الحدود ودعا حكومة بيروت إلى التصرف
●

بيروت  -ةديرجلا

انطالق مشاورات اليمن في السويد
وغريفيث يشيد بالكويت
١٨

ً
• االنضمام على مرحلتين وبوزن نسبي  • %0.56الخالد :استعدنا ثقة المستثمرين سريعا

ً
شاحنة انتحارية تستهدف اجتماعا
لقادة «الحرس الثوري» في جابهار

طهران  -فرزاد قاسمي

االجتماع اتفقوا على عــدم دستورية صحيفة
االستجواب (أي المحور الوارد به) ،مع تفاوت
اآلراء حول المساء لة ذاتها.
وقالت المصادر إن «الخبراء د .محمد الفيلي
وعـبــدالـلــه الرميضي ون ــواف الياسين اتفقوا
على عدم دستورية صحيفة االستجواب ،لكن
هناك َمن رأى أن ذلك ال يعني عدم مواجهته،
فهو أداة للنائب ،وال يمكن أن يقال عنه أنه غير
دستوري ،وإن كانت صحيفته غير دستورية،
إذ ال يــدخــل مـحــورهــا فــي اخـتـصــاص رئيس
الوزراء».
02

« :»S&Pترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في سبتمبر

العفو األميري يشمل
بين  600و 700سجين

•

بعد  3أيــام من بــدء عملية «درع الشمال» ،التي
أطلقها الجيش اإلسرائيلي لكشف وتدمير أنفاق
هجومية يشقها «حزب الله» باتجاه إسرائيلّ ،
وجه
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس،
«دعوة عاجلة» إلى الحكومة اللبنانية «للتوقف عن
الـسـمــاح بــاسـتـخــدام أراضـيـهــا لـشــن هـجـمــات ضد
ً
ً
ً
بالده» ،مؤكدا أن «هناك احتماال جديا بأن نتحرك
داخل لبنان».
وطــالــب نتنياهو ،خ ــال اجـتـمــاعــه مــع الـسـفــراء
األجانب المعتمدين لدى إسرائيل أثناء جولة في

منطقة الحدود الشمالية أمس ،بـ«إدانة خرق الحزب
للسيادة اإلسرائيلية ،وفرض عقوبات مشددة عليه».
وأط ـلــع رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـفــراء عـلــى حيثيات
عـمـلـيــة «درع ال ـش ـم ــال» وع ـلــى «اعـ ـت ــزام ح ــزب الـلــه
ً
استخدام تلك األنفاق ضد إسرائيل» ،مؤكدا أن أنفاق
ً
ً
الحزب «تشكل نموذجا واحدا للعدوان اإليراني في
المنطقة».
ولفت إلى أن «العملية ال تزال في مراحلها األولية،
ولكن في ختامها سيزول سالح األنفاق الذي بذل
ً
ً
الحزب جهودا جبارة لتطويره ،ولن يكون فعاال»،
ً
موضحا أن «إسرائيل تتوقع إدانة الحزب بشكل ال
لبس فيه».
20

الثانية

للجنة مذكرة بعدم دستورية االستجواب
• العفاسي قدم عرضا وسلم ُ
• توسع في آراء الدستوريين ...وفرص إنجاز التقرير االثنين ضئيلة

٠٤

●

ص ١١

الحكومة لـ «التشريعية» :المبارك
ُ
يستجوب ًفي أضيق الحدود

«اإليجابية» اختارت النغيمش وفادية المرزوق
و«لوياك» شخصيات عام 2018

محمد الشرهان

مغامرة جديدة ألندريا سافاج في
الموسم الثاني من «»I’m Sorry

بالبورصة ،في األسواق الناشئة ،والتي
تعمل بمجال البنية التحتية ،مع الحفاظ
على السيولة والقابلية للتداول ،مبينة
أن مكونات هــذا المؤشر تـتــوزع على 3
مجموعات مختلفة ،وهي البنية التحتية،
والطاقة ،إضافة إلى النقل والمرافق.
وذكــرت المصادر أن هــذه الترقية من
المرتقب أن تـجــرى على مرحلتين ،في
حين يتوقع أن يكون االنضمام الفعلي
للمؤشر العالمي بوزن نسبي .%0.56

ً
وتعليقا على هذه الترقية ،قال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـبــورصــة خ ــال ــد ال ـخــالــد إن
ال ـ ـسـ ــوق «يـ ـسـ ـي ــر ب ـخ ـط ــى ح ـث ـي ـثــة نـحــو
ب ـلــوغ أه ــداف ــه المتمثلة فــي دع ــم خطط
التنمية االقتصادية في الكويت ،وجعل
ً
ً
ً
ال ـبــاد م ــرك ــزا مــالـيــا إقـلـيـمـيــا يستقطب
المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـخ ــال ــد« :اس ـت ـط ـع ـنــا خ ــال
وقت قصير استعادة ثقة المستثمرين،
وحــرصـنــا عـلــى االل ـتــزام بـجــودة 02

ناصر الصباح يترأس
اجتماعين لبحث قضايا
التنمية والبيئة

اقتصاد

10
كندا توقف ابنة مؤسس
«هواوي» ...والصين
تطالب باإلفراج عنها

رياضة

٢١

المضف يعلن ابتعاده
عن انتخابات العربي

ةديرجلا

•
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األمير يعزي روحاني بضحايا تفجير جابهار
سموه هنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

local@aljarida●com

نظيره البحريني
المبارك يهنئ ً
بإعادة تعيينه رئيسا للوزراء
أجرى رئيس مجلس الوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك،
ً
ً
أم ــس األول ،ات ـص ــاال هــاتـفـيــا
بأخيه صاحب السمو الملكي
األمـ ـ ـي ـ ــر خ ـل ـي ـف ــة ب ـ ــن س ـل ـم ــان
رئيس وزراء مملكة البحرين،
ّ
هنأه خالله بمناسبة صدور
األمر الملكي بتعيينه رئيسا
ل ـ ـلـ ــوزراء وت ـش ـك ـيــل الـحـكــومــة
الجديدة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ألخ ـ ـيـ ــه
صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان عن تمنياته
ب ـ ــأداء ه ــذه الـمـهـمــة الــوطـنـيــة
التي يضطلع بها في مسيرة
البناء والتنمية التي تشهدها
مملكة البحرين.
وأكد سموه خالل االتصال
عـ ـ ـم ـ ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات األخـ ـ ــويـ ـ ــة
َ
والـ ـمـ ـت ــأصـ ـل ــة بـ ـي ــن قـ ـي ــادت ــي
البلدين والشعبين الشقيقين.

بعث سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد،
ب ـبــرق ـيــة ت ـعــزيــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي د .حسن
روح ــان ــي ،عـ َّـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص تـعــازيــه
وصـ ــادق مــواســاتــه بـضـحــايــا الـتـفـجـيــر اإلرهــابــي
الذي استهدف مقر قوات الشرطة بمدينة جابهار
في جنوب شرقي إيران ،وأسفر عن سقوط عدد من
الضحايا والمصابين.
وأعرب سموه عن استنكار الكويت لهذا العمل
اإلره ــاب ــي ،راج ـي ــا لـلـضـحــايــا الـمـغـفــرة والــرح ـمــة،
وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو أمير البالد ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية فنلندا ساولي نينيستو ،عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
ببرقيات مماثلة.

العتيبي :الكويت لن تنسى وقوف
بوش مع الحق والعدالة
ق ــال م ـنــدوب الـكــويــت الــدائــم لــدى
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـس ـف ـي ــر م ـن ـصــور
الـعـتـيـبــي ،أم ــس األول ،إن للرئيس
األميركي األسبق جورج بوش األب
مـكــانــة خــاصــة ل ــدى ال ـكــويــت قـيــادة
وحكومة وشعبا.
و ع ــزا السفير العتيبي فــي كلمة
له في جلسة لمجلس األمــن الدولي
ه ــذه ال ـم ـكــانــة إل ــى «دوره ال ـق ـيــادي
والتاريخي في حشد الدعم السياسي
وال ـع ـس ـكــري ،ون ـجــاحــه ف ــي تشكيل
أكبر تحالف دولي بقيادة الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ،وال ــذي ساهم
في تحرير الكويت من االحتالل عام
ً
 ،1991تنفيذا لقرارات مجلس األمن
ً
ذات الصلة ،وتجسيدا لمفهوم األمن
الجماعي».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن هـ ـ ــذه ال ـم ــواق ــف

جابر المبارك

المبدئية والشجاعة للرئيس األسبق
بوش األب ،ووقوفه إلى جانب الحق
وال ـع ــدال ــة ل ــم ول ــن يـنـســاهــا الـشـعــب
الكويتي ،وستبقى راسـخــة وعالقة
في ذاكرته.
وت ـق ــدم الـسـفـيــر الـعـتـيـبــي «بــأحــر
الـ ـتـ ـع ــازي وأص ـ ـ ــدق الـ ـم ــواس ــاة إل ــى
اإلدارة األميركية والشعب األميركي
على رحيل الرئيس بوش األب ،والذي
ً
ك ــان يــومــا مــن األي ــام مـنــدوبــا دائـمــا
ل ـبــاده ،ورئـيـســا لمجلس األم ــن في
شهر مايو من عام  ،1972والتعازي
كذلك ألسرته الكريمة».

ناصر الصباح يترأس اجتماعين لبحث قضايا التنمية والبيئة
هنأ مشعل األحمد بالوسام الفرنسي وأكد التأهيل المستمر للعسكريين وبحث العالقات مع أوزباكستان
جاهزية
القوة البرية
تعكس جهود
قيادتها في
إعداد وتأهيل
منتسبيها

إعداد تقرير
الستبدال
الوقود في
محطات
الكهرباء
لتحسين
جودة الهواء

تـ ـ ــرأس ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
ورئيس المجلس األعلى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر صـبــاح
األحـ ـم ــد االج ـت ـم ــاع ال ـث ــان ــي ل ــدور
االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد الـ ـث ــان ــي ل ـس ـن ــة 2018
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية.
وقالت األمانة العامة للمجلس
األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة في
ب ـي ــان ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن الـشـيــخ
ن ـ ــاصـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـب ـ ــاح أش ـ ـ ـ ـ ــاد خـ ــال
االج ـت ـمــاع ب ــال ــدور االسـتــراتـيـجــي
والـتـنـمــوي ال ــذي يــؤديــه المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ولجانه
المختلفة كــل حسب اختصاصه،
مـتـمـنـيــا لـلـجـمـيــع دوام الـتــوفـيــق
والنجاح في خدمة البالد وتحقيق
األهـ ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـش ــودة وفـ ــق رؤي ــة
"كويت جديدة ."2035
وأض ــاف ــت أن ال ـم ـج ـلــس نــاقــش
في اجتماعه الذي عقد أمس االول
تقارير اللجان الواردة على جدول
األع ـ ـمـ ــال ،مــوض ـحــة ان الـمـجـلــس
ناقش في بداية االجتماع تقارير
لجنة التنمية االقـتـصــاديــة حــول
بــرنــامــج االس ـت ــدام ــة االق ـت ـصــاديــة
والمالية.
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـحـ ــث أيـ ـض ــا
ت ـقــريــرا ح ــول ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
لـ ــرعـ ــايـ ــة وت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة ثم تقارير

لـجـنــة الـتـنـمـيــة الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
والعمرانية حول أولويات برنامج
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة إض ــاف ــة إلـ ــى رأي
اللجنة بشأن القضية اإلسكانية
والحلول المقترحة ومشروع قانون
الرهن العقاري.
وذكرت أن المجلس اختتم بنود
اجـتـمــاعــه بـمـنــاقـشــة تـقــريــر لجنة
السياسات العامة واإلع ــام حول
محاربة ظاهرة الفساد.

برقية تهنئة
ومــن جـهــة اخ ــرى ،بـعــث الشيخ
نــاصــر صـبــاح ببرقية تهنئة إلــى
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
ال ـش ـيــخ مـشـعــل األحـ ـم ــد ،ع ـبــر من
خــالـهــا عــن بــالــغ فـخــره واع ـتــزازه
بمناسبة تقليده وسام "قائد جوقة
الـ ـش ــرف" م ــن ق ـبــل وزيـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
تقديرا لجهوده
بجمهورية فرنسا
ً
الواضحة والمتميزة فــي ترسيخ
وت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــة ال ـث ـنــائ ـيــة بين
البلدين الصديقين.
وتـمـنــى لـنــائــب رئـيــس الـحــرس
الــوط ـنــي دوام الـتــوفـيــق وال ـســداد
لـخــدمــة وطـنـنــا ال ـغــالــي تـحــت ظل
قيادة صاحب السمو أمير البالد
ال ـقــائــد األع ـل ــى ل ـل ـقــوات المسلحة
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي
عهده األمين.
واستقبل النائب األول لرئيس

النائب األول خالل اجتماعه بالقوة البرية
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،صباح
أمس ،سفير جمهورية اوزباكستان
لــدى الـبــاد بـهــرامـجــان أعــايــوف،
حيث تم خالل اللقاء مناقشة أهم
األمــور والمواضيع ذات االهتمام
ال ـم ـش ـتــرك ،واش ـ ــاد ال ـش ـيــخ نــاصــر
الصباح بعمق العالقات الثنائية
بين البلدين الصديقين.

اجتماع القوة البرية
من جانب آخر ،عقد النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد ،بقصر
الـسـيــف ،صـبــاح أم ــس ،وبحضور

«هيئة العمل» تدرس عدم السماح بتحويل
إقامة الوافد إال بعد  3سنوات
●

جورج عاطف

ف ــي إط ـ ــار ال ـج ـه ــود الـحـثـيـثــة
المبذولة من الهيئة العامة للقوى
العاملة ،لمجابهة تجار اإلقامات،
وتضييق الـخـنــاق أكـثــر عليهم،
ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن «ال ـه ـي ـئــة
ً
تدرس حاليا إصدار قرار يقضي
بمنع تحويل إقامة العامل الوافد
المستقدم من خارج البالد للعمل
فــي الـقـطــاع األه ـلــي مــن صاحب

عـمــل إل ــى آخ ــر ،إال بـعــد م ــرور 3
سنوات على صدور إذن العمل».
وأوضحت المصادر أن «ذات
ال ـق ــرار مـعـمــول بــه مـنــذ سـنــوات
فـيـمــا يـخــص اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة
على ملفات شركات المشروعات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،وال ــذي
ســاهــم ب ـص ــورة ف ـعــالــة ف ــي منع
ج ـلــب ال ـع ـمــالــة ال ـهــام ـش ـيــة غير
المؤهلة إلــى ال ـبــاد» مــؤكــدة أن
«تطبيق هذا القرار بمنزلة ضربة

لـتـجــار اإلق ــام ــات ،خـصــوصــا أن
صاحب العمل سيكون غير قادر
على تحويل إقامة العامل إال بعد
مرور  3سنوات».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر،
«اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ـي ـئــة ف ــي إص ـ ــدار
الـ ـتـ ـص ــاري ــح وأذونـ ـ ـ ـ ــات ال ـع ـم ــل،
فضال عــن الموافقة على عملية
ً
تحويل اإلقامات ،وفقا للقرارات
والضوابط المعمول بها حاليا،
إلى حين البت في القرار السالف

ذكره» ،أشارت إلى أن «ثمة حزمة
ق ــرارات خاصة بتنظيم وضبط
سوق العمل سترى النور قريبا،
بهدف الحد من العمالة السائبة،
ال ـت ــي ك ــان ــت سـبـبــا رئـيـسـيــا في
ال ـخ ـل ــل الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب الـتــركـيـبــة
السكانية في البالد».
يــذكــر أن الـمــدة المعمول بها
ً
حاليا سنة من تاريخ الدخول أو
 ٦أشهر مع دفع رسوم  ٣٠٠دينار
لعدم استكمال السنة.

الكويت تدعم إصالحات غوتيريس لألمم المتحدة
جددت الكويت دعمها الكامل إلصالحات
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة أن ـطــون ـيــو
غوتيريس وجهوده في إعادة هيكلة ركيزتي
السلم واألمن باألمانة العامة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت ال ـتــي ألـقــاهــا
مـنــدوب الـكــويــت الــدائــم لــدى األم ــم المتحدة
السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس
االمن حول اعادة البناء االقتصادي في مرحلة
ما بعد الصراع ،كركيزة لبناء السالم وعامل
لالستقرار واالمن مساء امس االول.
وأك ــد الـعـتـيـبــي أهـمـيــة تحقيق ال ـهــدف ال ـ
 16مــن اه ــداف التنمية المستدامة مــن أجل

ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ـج ـت ـم ـعــات س ـل ـم ـيــة وب ـن ــاء
م ــؤس ـس ــات ف ـع ــال ــة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "مــرح ـلــة
الـخــروج مــن الـنــزاعــات تتطلب استراتيجية
متكاملة محاورها الرئيسية سياسية امنية
واقتصادية جميعها تعد ركائز اساسية لبناء
الـســام واستدامته وعــوامــل حيوية لتعزيز
االمن واالستقرار".
وأضـ ــاف أن تحقيق ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة
يتطلب توافر عدة عناصر مهمة ،اولها ارادة
سياسية واسـتـقــرار امـنــي وتـمــويــل مستدام
لنشاطات االنتعاش المبكر واستثمار مالي
مستدام على األمد المتوسط والطويل.

الحكومة لـ «التشريعية» :المبارك...
وأضافت أن «اللجنة حصلت على مذكرة حكومية من وزير العدل
ً
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية فهد العفاسي ،بعدما قدم عرضا
ً
وجار دراستها بجانب
شفويا أكد فيه عدم دستورية االستجواب،
ٍ
مذكرات الخبراء الثالثة» ،مستدركة بأن «اللجنة لن تكتفي باآلراء
الدستورية المقدمة ،لكنها ستأخذ بآراء قانونيين ودستوريين
آخرين تم ترشيح أسمائهم للحضور إليها ،وتم االتفاق كذلك على
االستعانة بآراء كبار الخبراء الدستوريين لمجلس األمة».
ّ
وأوضحت أن «رئيس اللجنة النائب خالد الشطي كلف مكتبها
الفني الـمـكــون مــن مستشارين وقانونيين بــإعــداد رأي قانوني
فني ،ال عالقة له بـالموقف السياسي» ،مشيرة الى أن «التشريعية»

وأوض ـ ــح أن "وج ـ ــود ك ــوت ديـ ـف ــوار ال ـيــوم
كعضو غير دائم يعد دليال بالغا على مدى
اهمية مرحلة ال ـخــروج مــن ال ـنــزاعــات ،فبعد
أن عانت أزمــة طاحنة استمرت زمنا طويال
استطاعت أن تتجاوزها بنجاح".
وأشار العتيبي إلى أن كوت ديفوار خرجت
من النزاعات بعد ما توفرت األجواء السياسية
واألم ـن ـيــة الـمــائـمــة عـبــر اجـ ــراء سـلـسـلــة من
االص ــاح ــات االق ـت ـصــاديــة الـفـعــالــة ف ــي عــدد
من القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة
والتعدين واالستثمار حصنتها مــن إعــادة
االنزالق الى النزاع.

ّ
ستصو ت إن تمكنت فــي اجتماع االثنين المقبل ،و هــو احتمال
ضعيف ،على مدى دستورية مساءلة المبارك فيما ورد بصحيفة
االستجواب ،وإذا لم تتمكن فسيكون ذلك في الجلسة التالية.
من جهته ،قال الشطي« :استمعنا أمس إلى وجهة نظر الحكومة،
ممثلة بــالــوزيــر العفاسي ووزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
عادل الخرافي ،ورئيس ّإدارة الفتوى والتشريع صالح المسعد»،
ّ
ً
موضحا أن العفاسي مثل الحكومة في إبــداء الــرأي ،وسلم إلى
اللجنة مذكرة به ،بحضور الخبراء الدستوريين الفيلي والرميضي
والياسين».
ً
وأضاف الشطي ،لـ«الجريدة» ،أن االجتماع شهد «إثراء قانونيا
ً
ً
ونقاشا دستوريا ،وتم خالله بحث الكثير من اإلشكاالت ،إلى جانب
بحث دستوري معمق حول مسألة االستجواب ،وسنستكمل النقاش
بعد سماع وجهة نظر النائب
المستجوب االثنين المقبل»05 .
ِ

رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش
الفريق الركن محمد الخضر ونائب
رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـن ــواف،
اجتماعا مع آمر القوة البرية اللواء
ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ـب ــاح وع ـ ــدد من
قيادات القوة البرية.
واس ـت ـم ــع ال ـن ــائ ــب االول خــال
االجتماع إلى إيجاز من آمر القوة
ال ـبــريــة ع ــن م ــدى م ــا وص ـلــت إلـيــه
الـ ـق ــوة م ــن ج ــاه ــزي ــة واسـ ـتـ ـع ــداد،
باإلضافة إلى طبيعة تأهيل وإعداد
مـنـتـسـبـيـهــا م ــن ض ـب ــاط وض ـبــاط
صف وأفراد والتمارين والتدريبات
الدورية التي تقوم بتنفيذها.

وأثنى على ما وصلت إليه القوة
الـبــريــة مــن جــاهــزيــة تعكس حجم
الجهود التي تبذل من قبل قيادتها
ف ــي إع ـ ــداد وت ــأه ـي ــل مـنـتـسـبـيـهــا،
ـددا عـلــى ض ـ ــرورة االس ـت ـمــرار
م ـش ـ ً
ب ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــأهـ ـي ــل والـ ـت ــدري ــب
ل ـم ـن ـت ـس ـبــي ال ـ ـق ـ ــوة ،وف ـ ــق أحـ ــدث
م ــا تــوص ـلــت إل ـي ــه الـتـكـنــولــوجـيــا
العسكرية مــن تقنيات وأ ســا لـيــب
متطورة ووسائل تدريب حديثة،
مع االستمرار في تنفيذ التمارين
والتدريبات المشتركة التي تسهم
بدورها في عملية تبادل الخبرات
ب ـي ــن م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـق ـ ــوات .ك ـم ــا أك ــد
حرصه ودعـمــه الــدائــم لكل مــا فيه

مصلحة منتسبي الجيش الكويتي،
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى تــأه ـي ـل ـهــم
وتدريبهم ،والعمل على توفير كافة
اإلمكانيات التى من شأنها خلق
بـيـئــة ع ـمــل ج ــاذب ــة ل ـهــم ،لتحقيق
الـهــدف المنشود وهــو خدمة هذا
الوطن والذود عن ترابه الغالي.
وت ــرأس النائب األول فــي قصر
ال ـس ـي ــف ام ـ ــس االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــراب ــع
للمجلس األعلى للبيئة .وقال مقرر
"المجلس" الشيخ عبدالله األحمد
في تصريح صحافي بعد االجتماع
ان المجلس أكــد أهمية تفعيل كل
مواد قانون حماية البيئة.
ون ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــش أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـحـ ـسـ ـي ــن

ج ــودة ال ـهــواء فــي الــدولــة بتوفير
الــوقــود النظيف لمحطات القوى
ال ـك ـهــربــائ ـيــة وت ـض ـم ـيــن ال ـطــاقــات
البديلة كأحد االشتراطات الملزمة
ع ـنــد إن ـش ــاء ال ـم ـبــانــي الـحـكــومـيــة
وتـ ـق ــرر ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد تـكـلـيــف
الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة بالتنسيق
الجهات المختصة بالدولة بتقديم
تقرير للمجلس األ عـلــى متضمنا
البرنامج الزمني الستبدال الوقود
ف ــي م ـح ـطــات ال ـق ــوى الـكـهــربــائـيــة
وم ـت ـط ـل ـبــات اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ــاق ــات
البديلة.
وذك ــر أن ــه تــأكـيــدا مــن المجلس
على استيفاء مشاريع الدولة لكافة
االشتراطات البيئية واتخاذ جميع
االجراءات الكفيلة للمحافظة على
البيئة فقد ناقش المجلس عددا من
المشاريع التي تقع في نطاق جون
الكويت وأكد عدم تحميل المنطقة
أي أعباء او احمال بيئية إضافية.
وأشار الشيخ عبدالله الصباح
إلى أن المجلس اطلع على التقارير
السنوية المقدمة من كل من وزارة
الــداخـلـيــة ممثلة فــي إدارة شرطة
الـبـيـئــة وص ـن ــدوق حـمــايــة البيئة
ووجــه بـضــرورة دعــم جهود إدارة
شــرطــة البيئة وتـعــزيــز امكاناتها
ب ـم ــا ي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن أداء أع ـمــال ـهــا
باإلضافة إلى تفعيل دور الصندوق
وف ـقــا الخـتـصــاصــاتــه ال ـ ــواردة في
قانون حماية البيئة.

ولي عهد دبي :نسير بخطى ثابتة لمضاعفة
االستثمار في العلوم والتكنولوجيا
●

دبي  -جورج عاطف

برعاية رئيس مجلس ال ــوزراء حاكم دبي،
نائب رئيس دولــة اإلمــارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وحضور ولي
عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،انطلقت ،أمس األول ،النسخة الخامسة
من قمة المعرفة  ،2018التي تستضيفها اإلمارة
على مدى يومين.
وافـتـتـحــت الـجـلـســة بــال ـســام الــوط ـنــي ،ثم
شاهد ولي عهد دبي والحضور عرضا مصورا
تضمن التعريف بالقمة وأهــدافـهــا وتعريفا
بجائزتي محمد بن راشــد للمعرفة ،وتحدي
األمية في الوطن العربي.
وألـقــى العضو المنتدب المدير التنفيذي
في مؤسسة محمد بن راشــد للمعرفة جمال
الـمـهـيــري ،كلمة االفـتـتــاح أش ــار فيها إل ــى أن
مؤشر المعرفة في الدولة حسب األمم المتحدة
تقدم من المرتبة  25إلى المرتبة  19عالميا،
وصنفت األمم المتحدة دولة اإلمارات من خالل
مؤسسة محمد بن راشــد آل مكتوم للمعرفة
بــأن ـهــا شــريــك عــال ـمــي لـلـمـعــرفــة ل ـعــام ،2018
واحتلت دولتنا في اقتصاد المعرفة المرتبة
ً
الثانية عالميا.
وأكد حمدان ،في كلمة له ،أن اإلمارات بدعم
وتــوجـيـهــات قـيــادتـهــا تـسـيــر بـخـطــى حثيثة
وثابتة نحو مضاعفة االستثمار في قطاعات
الـعـلــوم والـتـكـنـلــوجـيــا وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي

ولي عهد دبي يتوسط الفائزين
ً
والـمـعــرفــة بشتى حقولها والــوان ـهــا ،إيـمــانــا
من قيادتها بأن أســاس تقدم وبقاء الشعوب
المعرفة في كل شيء.
وتابع "نحن نريد لدولتنا أن تزهو بالعلم
والـ ـمـ ـع ــرف ــة ،وان يـ ـك ــون ل ـه ــا ب ـع ــد ح ـض ــاري
وإنساني على مستوى العالم ،وتكافئ دوما
الـمـبــدعـيــن فــي شـتــى حـقــول الـعـلــم والمعرفة
والـثـقــافــة واالق ـت ـصــاد ال ـتــي تـسـهــم فــي صنع
المستتقبل الواعد والمالئم لالجيال المتالحقة
في بلدنا والعالم".
وف ــي خ ـت ــام الـجـلـســة ك ــرم ال ـش ـيــخ ح ـمــدان
الفائزين بجائزة محمد بن راشد ،حيث فازت
المكتبة الــرقـمـيــة فــي ال ـس ـعــوديــة ،ومؤسسة

« :»S&Pترقية بورصة الكويت إلى...
ً
خــدمــات ـنــا» ،مـعـتـبــرا أن ه ــذه الـتــرقـيــة «خ ـيــر دل ـيــل عـلــى نجاح
مساعينا المستمرة لتنمية سوق مالي يتمتع بمصداقية عالية».
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شاحنة انتحارية تستهدف اجتماعًا...
وبلوشستان مشاكل أمنية عدة ،ومنذ أسبوعين ،أصدر المرشد
األعلى علي خامنئي ،بصفته القائد العام للقوات المسلحة ،أوامر

م ـجــدي يـعـقــوب م ــن م ـصــر ،ومـعـهــد التعليم
ال ــدول ــي ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ومؤسسة أميرسي في المملكة المتحدة.
كما كرم الفائزين بجائزة أصحاب اإلنجازات
في تحدي األمية ،التي فازت بها كل من وزارة
الـتــربـيــة والتعليم فــي مـصــر ،ومنظمة األمــم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)،
والـ ــدك ـ ـتـ ــورة الـ ـشـ ـف ــاء ح ـس ــن مـ ــديـ ــرة كــرســي
"الـيــونـسـكــو" ،والمنظمة اإلســامـيــة للتربية
والـعـلــوم والـثـقــافــة (االيـسـيـسـكــو) فــي جامعة
العلوم والتكنولوجيا في السودان.

بسحب قوات الحرس من الحدود الشرقية واستبدالها بأخرى من
الجيش بسبب تقارير عن اختراقات أمنية داخــل «لــواء القدس»،
ً
نشرت «الجريدة» تقريرا عنها.
إلى ذلك ،قدم جميع نواب محافظة أصفهان الـ 18استقاالتهم من
ً
مناصبهم النيابية؛ احتجاجا على إلغاء الحكومة اإليرانية ميزانية
مشاريع اإلنماء المائية في محافظة أصفهان من مشروع ميزانية
العام اإليراني المقبل.

ةديرجلا

•
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محليات

الحربي لـ ةديرجلا :.خطة إصالحية للعملية
التعليمية ...وزيارات المناطق لرصد المعوقات
اإلصالح يتطلب التخطيط الدقيق والوقت المناسب للتنفيذ
فهد الرمضان

وعد وكيل وزارة التربية
د .سعود الحربي بوضع خطة
إصالحية جذرية ،لمعالجة أي
معوقات للعملية التعليمية في
البالد.

أ كـ ـ ـ ــد و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
د.سـعــود الحربي أنــه يعمل على
إع ـ ـ ــداد خ ـط ــة إص ــاح ـي ــة ج ــذري ــة
ل ــواق ــع ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة فــي
ال ـ ـبـ ــاد ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـه ــدف
األس ــاس ــي ل ــزي ــارات ــه الـمـتــواصـلــة
لـلـمـنــاطــق لـيــس فـقــط لــاسـتـمــاع
إلـ ـ ــى مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـه ــا ،إنـ ـم ــا ل ــرص ــد
ج ـم ـيــع ال ـم ــاح ـظ ــات ودراس ـت ـه ــا
ً
بشكل دقيق ،تمهيدا لوضع خطة
اإلصالح الشاملة.
وقــال الحربي لـ «الجريدة» إنه
قـ ــام ب ــزي ــارة عـ ــدد م ــن ال ـم ـنــاطــق،
وس ـي ـس ـت ـمــر ف ــي ه ـ ــذه الـ ــزيـ ــارات
التفقدية لالستماع إلى مسؤولي
المناطق وموظفيها ،إضافة إلى
أن ــه سـيـتــواصــل مــع أه ــل الـمـيــدان
التربوي من خالل وسائل عديدة
منها «اإليميل» ،الــذي سيستقبل
م ــن خ ــال ــه ج ـم ـيــع مــاح ـظــات ـهــم
وشـكــاواهــم ،منوها إلــى أنــه جزء
م ــن آل ـي ــة الـ ـت ــواص ــل ،و»ال يعني
ذلك إغالق الباب أمام المراجعين
إنما سيظل هناك مجال لاللتقاء

بالجميع بشكل شخصي ،بحسب
م ـ ــا ت ـس ـم ــح ب ـ ــه ظـ ـ ـ ــروف ال ـع ـم ــل،
خ ـصــوصــا أن ال ـب ـعــض م ــن كـبــار
ال ـســن ق ــد ال ي ـج ـيــدون اس ـت ـخــدام
وسائل التواصل الحديثة».
وأضاف أنه «من خالل زياراته
ل ـل ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ت ـل ـمــس
ً
ع ــددا مــن المشاكل والمعوقات»،
موضحا أنــه سيعمل على وضع
خـطــة ل ــاص ــاح تـتـضـمــن جميع
ال ـج ــوان ــب اإلداري ـ ـ ــة والـتـعـلـيـمـيــة
واإلشرافية.
وشدد على أن «العمل التربوي
ج ـم ــاع ــي ت ـع ــاون ــي ي ـت ـط ـلــب ب ــذل
الجهود والتنسيق والتعاون مع
جميع المشاركين ،بهدف الوصول
إ لــى نظام تعليمي متميز يخدم
أبناء نا الطلبة ،ويحقق األهداف
التربوية ،التي تنشدها الدولة من
أجل مجتمع منتج وآمن وطموح».
وذكر أنه سيسعى إلى تحقيق
الـعــدالــة فــي تــوزيــع األنصبة بين
المعلمين ،وتوفير البيئة التربوية
المناسبة للمعلم بحيث يتمكن

«التربية» تبحث التعاون
الرياضي مع «سيلتك»
استقبل الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة بوزارة
التربية فيصل المقصيد ،فريق أكاديمية سيلتك لكرة القدم في
آسيا والمحيط الهادئ ،حيث تمت مناقشة نشاط األكاديمية
في الكويت والتعاون الرياضي ،واتفاقية المدربين الدوليين
بغالسكو في مارس .2019
وق ـ ـ َّـدم مــديــر األكــادي ـم ـيــة خــوسـيــه رومـ ـي ــرو ،هــديــة تــذكــاريــة
للمقصيد ،عبارة عن قميص األكاديمية مع علم شعار النادي.

فيصل المقصيد

سعود الحربي

م ــن أداء رســال ـتــه بـشـكــل أف ـضــل،
السيما أنه يعتبر حجر األساس
فــي الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،منوها
إلى أهمية جميع أركان المنظومة
التربوية ،التي تتطلب منا النظر
ف ـي ـهــا ،وت ــوف ـي ــر ك ــل ال ـس ـبــل الـتــي
تحقق أفـضــل أداء لـلـمــدارس في
مختلف المراحل التعليمية.

الشرطة النسائية
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع مـ ـنـ ـفـ ـص ــل،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع مـعـهــد الـشــرطــة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة بـ ــأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة س ـعــد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم األمـ ـنـ ـي ــة
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـلـ ــزهـ ــرات
والمرشدات وجمعية المرشدات
الكويتية ،أقيمت الدورة العسكرية
ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـم ــرش ــدات ال ـم ـنــاطــق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ــدائ ــم
للجمعية فــي ا لـفـتــرة المسائية،
ح ـي ــث احـ ـت ــوى ب ــرن ــام ــج الـ ـ ــدورة
على ثالث مراحل شملت التدريب
العملي الـعـسـكــري ،واإلسـعــافــات
األولية ،وكيفية احترام القوانين.

٤

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3979الجمعة  7ديسمبر 2018م  29 /ربيع األول 1440هـ

local@aljarida●com

«اإليجابية» اختارت النغيمش وفادية المرزوق
و«لوياك» شخصيات عام 2018

الجارالله يلتقي ماكاروف
والقائم باألعمال الصيني

ً
تقديرا إلسهاماتهم في الكتابات التنويرية وجهودهم بالتنمية الشاملة والمتكاملة للشباب
اختارت شبكة اإليجابية
د .محمد النغيمش شخصية
العام في فئة المحتوى
اإللكتروني ،كما اختارت
فادية المرزوق و«لوياك» عن ً
«المنظمات غير الربحية» تقديرا
لجهودهما في ميدان التنمية
الشاملة والمتكاملة للشباب.

أعـلـنــت شـبـكــة اإلي ـجــاب ـيــة ،أحــد
ش ــرك ــاء م ـن ـظ ـمــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة،
اختيارها د .محمد النغيمش للقب
شخصية الـعــام اإليـجــابـيــة األكـثــر
تأثيرا (فئة المحتوى اإللكتروني)
ل ـ ـعـ ــام  ،2018وذ ل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
مبادراته وإسهاماته على مستوى
الوطن العربي.
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـن ــاصـ ـف ــة «ف ـئ ــة
ال ـم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر ال ــرب ـح ـي ــة» بـيــن
فــاديــة ال ـم ــرزوق و«ل ــوي ــاك» تقديرا
ل ـج ـهــوده ـمــا ف ــي مـ ـي ــدان الـتـنـمـيــة
الشاملة والمتكاملة للشباب.
ويـتــزامــن هــذا التكريم السنوي
مع ذكرى تأسيس الشبكة واحتفال
العالم باليوم الدولي للمتطوعين
الذي صادف أمس األول.
وصرح مؤسس شبكة اإليجابية
(وه ــي منظمة غـيــر ربـحـيــة) جــراح
ال ـجــدعــي ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،بــأن
ّ
الـنـغـيـمــش مــن ال ـ ّكــتــاب الكويتيين
البارزين الذين سخروا قلمهم لخدمة
القضايا الـبـنــاءة واإليـجــابـيــة عبر
مقاالته وكتبه وأبحاثه ،حيث كتب
ّ
نحو نصف مليون كلمة جلها في
كتابات تنويرية تسعى إلى االرتقاء
ب ــاإلنـ ـس ــان ،وذل ـ ــك ع ـبــر إص ــدارات ــه
ومقاالته في صحف الشرق األوسط
اللندنية والبيان اإلماراتية والقبس
الكويتية وغيرها.
ك ـمــا ق ــدم د .الـنـغـيـمــش الـعــديــد
من المحاضرات والــدورات وورش

 %90نسبة العمالة الوطنية
في محطات الكهرباء
•

سيد القصاص

ً
كشفت إحصائية ص ــادرة حديثا عــن وزارة الكهرباء والـمــاء أن
إجمالي عدد العمالة في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه
ً
بلغ  5189حتى عام  ،2018موزعين بين  4645كويتيا بنسبة  90في
المئة ،و 544غير كويتي.
وأكــدت مصادر «الكهرباء» حــرص ال ــوزارة على ضمان استمرار
العمالة الوطنية واالستفادة من خبراتها ،ولذلك اتخذت عدة خطوات
وإجراءات في اآلونة األخيرة منها العمل على إحاللها مكان الوافدة،
األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة هذه العمالة في مختلف قطاعات
الوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة ملتزمة بالقانون رقم  19لسنة  2000بشأن
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها لدى الجهات غير الحكومية ،وقد
تم تفعيل ذلك في عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخــرى ،أوضحت اإلحصائية أن نسبة احتراق محوالت
شبكات التوزيع بلغت  1في المئة ،وهي التي تحدث بسبب ارتفاع
درجــات الحرارة واألحمال الكهربائية الزائدة خالل فترة الصيف،
وتعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الشبكة الكهربائية التي تضم
ً
 9442محول توزيع ثانوي وفقا آلخر اإلحصائيات.
في سياق متصل ،لفتت اإلحصائية إلــى أن «الكهرباء» تحرص
على تعزيز كميات المخزون االستراتيجي للمياه من خالل تنفيذ
المشاريع ذات العالقة ،وخصوصا خزانات المياه واألبراج المرتبطة
بالشبكة المائية.
وأكدت أن الكويت تحرص كذلك على جودة المياه وفق المعايير
العالمية ،األمــر الــذي جعلها فــي مصاف ال ــدول المتقدمة فــي ذلــك،
وساهم في تصنيفها أخيرا من الــدول التي حصلت على  100في
المئة فــي ج ــودة مـيــاه الـشــرب فــي تقرير منظمة الصحة العالمي،
وبهذا التصنيف تعد الكويت في المرتبة األولــى عربيا في جودة
المياه المنتجة.

محمد النغيمش

فادية المرزوق

الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد مــن
المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية
واإلذاعية ،وعمل عضوا في مجالس
إدارات عديدة؛ استثمارية وعقارية
وخدمية في دول الخليج العربية
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
وه ــو م ـس ـت ـشــار ف ــي اإلدارة لـعــدد
من المؤسسات الخاصة والعامة،
و ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ج ــا ئ ــزة
الـصـحــافــة الـعــربـيــة (مـقــرهــا دب ــي).
وحاصل على درجة الدكتوراه من
جامعة ساوثهامبتون في المملكة
المتحدة.

لـلـقــب شـخـصـيــة ال ـع ــام اإليـجــابـيــة
ال ـتــي تـمـنـحــه الـشـبـكــة ،حـيــث جــاء
االختيار األول لهذا العام مناصفة
ب ـيــن الـ ــرائـ ــدة ف ــي ب ــرام ــج ال ـخــدمــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة فـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق
و»ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك» ،تـ ـق ــدي ــرا ل ـب ـص ـمــات ـهــا
الملحوظة في هذا المجال.
وقــد أصـبــح يـشــار إلــى «لــويــاك»
بالبنان منذ انطالقتها عام ،2002
كمبادرة إيجابية من مجموعة من
الـسـيــدات ردا عـلــى أح ــداث العنف
التي جــرت في  11سبتمبر ،2001
إذ إن عضوات مجلس اإلدارة رأين
أنــه مــن الممكن خـلــق التغيير في
نـفــوس الـشـبــاب ومــواجـهــة العنف
ال ـمــوجــود فــي الـعــالــم ونـشــر قيمة
السالم عن طريق إنشاء مجموعة

خدمات مجتمعية
وقال الجدعي إن «فئة المنظمات
غ ـي ــر ال ــرب ـح ـي ــة» ه ــي ف ـئ ــة ج ــدي ــدة

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه أتم جميع
االستعدادات الخاصة بتسجيل الكويتيين
الراغبين في العمل لدى الجهـات الحكوميـة
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ـ ـ ــرة ال ـخ ــام ـس ــة وال ـس ـت ـيــن
للتـوظيـف والتـي سـتبـدأ فـجــر اليوم حتـى
منتصـف ليـل الجمعة  21الجاري.
وشدد الديوان في بيان له على ضرورة
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـم ــواع ـي ــد الـ ـت ــي س ـ ــوف ت ـحــدد
للمسجلين من قبل النظام وذلك بمراجعة
مقر دي ــوان الـخــدمــة المدنية خــال الفترة
ً
الصباحية أثناء الــدوام الرسمي موضحا
أنــه مــن ال ـضــروري اصـطـحــاب المستندات
الالزمة للتسجيل.
ً
وأوضح انه حرصا على سرعة استيفاء
بيانات الراغبين بالعمل فقد تم عمل الربط
اآل ل ــي مــع جامعة الكويت والهيئة العامة

اجتمع نــائــب وزي ــر الخارجية خــالــد الـجــارالـلــه بكل مــن سفير
روسيا لــدى الكويت نيكوالي مــاكــاروف ،والقائم بأعمال سفارة
الصين الشعبية لدى الكويت زهاو ليانغ ،وتم خالل اللقاء بحث
الجهود التي تبذل في مجلس األمن الستصدار قرار يتعلق بتجديد
آلية تقديم المساعدات اإلنسانية في سورية ضمن جهود وتحرك
الكويت في مجلس األمن.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات
الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

السعيد :نثق بمستوى المؤسسات
الصحية التايلندية
أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد عن
ثقة الكويت بالمستوى العالي للمستشفيات والرعاية الصحية في
مملكة تايلند الصديقة ،مؤكدا أن الكويتيين يتلقون الرعاية الكاملة
من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية هناك.
وقال السعيد خالل مشاركته في حفل العيد الوطني لمملكة تايلند،
إنها من أكثر الوجهات لدى الخطوط الجوية الكويتية على مستوى
جنوب غرب آسيا ،وتصل الى رحلتين باليوم حيث تعتبر العالقات
وثيقة جدا.

افتتح معرض «صنع أيدينا» السابع لنزالء المؤسسات اإلصالحية
أكد الزعبي أن وزارة الداخلية
متعاطي المخدرات
تولي ً ً
اهتماما خاصا بحكم أن
المتعاطي مريض ويجب أن
ُيعالج وال ُيعاقب.

نسعى إلى
افتتاح معهد
تطبيقي داخل
مجمع السجون
لتعليم النزالء
وتدريبهم

•

محمد الشرهان

أعلن وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المؤسسات
اإل صــا حـيــة وتنفيذ األ حـكــام،
ال ـل ــواء ف ــراج الــزع ـبــي ،أن عــدد
المشمولين بالمكرمة األميرية
ال ـس ــام ـي ــة ل ـل ـع ـفــو ل ـه ــذا ال ـع ــام
يتراوح بين  600و 700سجين
من مواطنين ووافدين ،مشيرا
ا ل ـ ــى أن س ـم ــو األ م ـ ـيـ ــر ي ـصــدر
أوام ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــراس ـ ـيـ ــم الـ ـخ ــاص ــة
بالعفو األميري عن السجناء
ف ــي ال ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي ،ومـ ــن ثــم
تـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
ب ــإع ــداد ك ـش ــوف الـمـشـمــولـيــن
بـ ــال ـ ـع ـ ـفـ ــو ،وتـ ـ ـض ـ ــع قـ ـ ــواعـ ـ ــده،
مـتـمـنـيــا أن ي ـص ــدر ا ل ـمــر ســوم
ق ـبــل ال ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي ،وي ـكــون
اإلف ـ ــراج ي ــوم ال ـع ـيــد ن ـف ـســه ،ال
س ـي ـم ــا أن ا ل ـ ـقـ ــوا عـ ــد و ض ـع ــت
وت ــم االن ـت ـه ــاء م ـن ـهــا ،وص ـ ّـدق
عليها وزيرا الداخلية والعدل،
ّ
وشــكـلــت لـجـنــة لـمـطــابـقــة هــذه
القواعد على السجناء ،وسيتم
ر ف ــع ا لـكـشــف أول شـهــر يناير
ال ـم ـق ـبــل ل ـل ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة

تنتهي  21الجاري وعدم اعتماد الدورات التدريبية الخاصة إال من «التطبيقي»
•

الجارالله والسفير الروسي خالل اللقاء

الزعبي :العفو األميري يشمل بين  600و 700سجين

«الخدمة المدنية» يبدأ اليوم فترة التسجيل للتـوظيف
محمد الجاسم

من البرامج التي تساعد في خلق
ش ـب ــاب مـسـتـنـيــر م ــن أج ــل ال ـســام
واالزدهار.
ومن أبرز إنجازات «لوياك» لهذا
العام برنامج «كــن لريادة األعمال
االجـتـمــاعـيــة» بــالـتـعــاون مــع كلية
بــاب ـســون األم ـي ــرك ـي ــة ،ح ـيــث تـقــوم
«ل ــوي ــاك» ب ـت ــدري ــس مـنـهــج الـكـلـيــة
المعتمد في مجال ريــادة األعمال
لمجموعة من الطالب المتدربين،
بـ ـه ــدف م ـس ــاع ــدت ـه ــم فـ ــي تــرج ـمــة
وتحويل أفكارهم إلى عمل مبتكر
وناجح ،وكيفية مواجهة التحديات
االجتماعية ،كما نظمت  3رحالت
ت ـطــوع ـيــة إلـ ــى الـ ـمـ ـغ ــرب ،تــاي ـل ـنــد،
وال ـن ـي ـب ــال ل ـف ـئ ــات بـ ـه ــدف ت ـعــزيــز
التفاعل االجتماعي والثقافي بين
الشباب من حضارات مختلفة ،مما
يساهم في إغناء تحصيلهم العلمي
والمعرفي والثقافي.
وت ـعــد الـشـبـكــة إح ــدى الـشــركــاء
اإلعالميين لمنظمة األمم المتحدة
بالمنطقة منذ عــام  ،2011ولديها
حسابات متخصصة على شبكات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ب ـل ـغ ــات
مختلفة.

للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة والـمــؤسـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية ووزارة التربية وذلك
بهدف تسهيل التنسيق وتبسيط إجراءات
تسجيل الراغبين بالعمل.
وأعلن ان التسجيل بالنسبة للخريجين
الجدد من جامعة الكويت وحملة المؤهالت
الجامعية والــدبـلــوم والـ ــدورات التدريبية
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب دون مستندات ،وإذا
لم يكن من حديثي التخرج فسيتم تحديد
موعد لهم للمراجعة في مقر الديوان.
ا مــا بالنسبة للحاصلين على الثانوية
العامة فأقل دون تدريب فيشترط أن يكون
مضى عند نهاية مدة التسجيل سنة كاملة
عـلــى تــركــه آخ ــر وظـيـفــة ك ــان يـشـغـلـهــا في
الجهاز الحكومي ،وسيتم تنفيذ هذا الشرط
ً
آليا من خالل النظام اآللي بالنسبة للجهات

الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط
بديوان الخدمة المدنية ،وما عدا ذلك يتم
تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة
ل ـمــرور سنة على تــرك الـخــدمــة الحكومية
وذلك عند استكمال اإلجراءات الالزمة لدى
الديوان عند الحضور في الموعد المحدد
من النظام.
وعـ ــن الـ ـح ــاالت ال ـم ـم ـكــن تـسـجـيـلـهــا من
الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها
دون تــدريــب لـفــت ال ــدي ــوان ال ــى ان ــه تجوز
لمن تجاوز عمره  25سنة عند نهاية مدة
التسجيل أو المتزوج أو المطلق أو األرمل
أو ال ـم ـتــزوجــة أو الـمـطـلـقــة أو األرمـ ـل ــة أو
الحاصلين على دورات تدريبية من معاهد
القطاع الخاص شريطة أال تقل مدة الدورة
عن عام تدريبي ( 9شهور متصلة) على أن
تكون معتمدة من الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري لـلـتــدقـيــق
عليه.

معهد للتدريب
وأوض ـ ــح ال ــزع ـب ــي ،ف ــي كلمة
لــه على هــامــش مـعــرض «صنع
أي ــدي ـن ــا» ال ـس ــاب ــع ،ال ـ ــذي أقــامــه
قـطــاع المؤسسات اإلصالحية
بسوق شرق صباح أمس ،أنهم
يـسـعــون خ ــال الـفـتــرة الحالية
إلى افتتاح معهد تطبيقي داخل
السجن لتعليم النزالء وتدريبهم
على حــرف متنوعة تـكــون لهم
ع ـم ــا ش ــري ـف ــا ب ـع ــد خ ــروج ـه ــم
م ـ ــن الـ ـسـ ـج ــن ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
الـهــدف مــن عــرض المنتوجات
هــو تشغيل ا لـنــز يــل بما يفيده
ويعود عليه بالمنفعة من إنتاج
مصنوعات ومشغوالت مميزة،
وه ـ ــذه ال ـم ـش ـغ ــوالت الـمـتـمـيــزة
تتكفل وزارة الداخلية بموادها
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ويـ ـ ــوضـ ـ ــع ع ـل ـي ـهــا
هامش ربح  30في المئة ،والربح
والقيمة كلها تؤول إلى خزينة
الدولة في الشؤون المالية.
وذكر أن أعداد المفرج عنهم

فراج الزعبي

هذا العام أقل من المعتاد ،وذلك
ألن ال ـعــام الـمــاضــي ك ــان الـعــدد
أكبر ،حيث بلغ عدد المشمولين
ب ــا لـ ـعـ ـف ــو  2800سـ ـجـ ـي ــن ب ـيــن
إفراج فوري وتخفيض عقوبة،
مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي
مـتـعــاطــي ال ـم ـخ ــدرات اهـتـمــامــا
خ ــاص ــا ب ـح ـكــم أن ال ـم ـت ـعــاطــي
مريض ،ويجب أن يعالج ال أن
ُي ـع ــاق ــب ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن لجنة
العفو اسـتـنــدت هــذا الـعــام إلى
م ـ ـ ـ ــادة  33مـ ـ ـك ـ ــررا م ـ ــن ق ــان ــون

المؤثرات العقلية والمخدرات،
ح ـيــث مـنـحـهــم ح ــق ال ـط ـلــب من
ال ـم ـح ـك ـم ــة وقـ ـ ــت ت ـن ـف ـي ــذ حـكــم
ال ـم ـت ـع ــاط ــي ،فـ ـ ــإذا أثـ ـب ــت ،وف ــق
لجنة صحية ،شفاء المتعاطي
والتزم بالبرنامج الرقابي مدة
فترة السجن تتم إضافة اسمه
إلـ ـ ــى قـ ــواعـ ــد الـ ـعـ ـف ــو األم ـ ـيـ ــري،
حـتــى يتمكن مــن االن ــدم ــاج في
المجتمع والـعـمــل ،والـحـصــول
على شهادة «ال حكم عليه».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــزع ـ ـ ـبـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى أن
القائمين على قطاع المؤسسات
اإلصالحية يعملون على رعاية
ال ـ ـنـ ــزيـ ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال إصـ ــاحـ ــه،
والبحث لــه عــن العفو وعــن أي
حق من حقوقه القانونية ،داعيا
مـنـظـمــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان إلــى
زي ــارة المؤسسات اإلصالحية
فــي أي وقــت يـشــاؤون ،ف ـ «نحن
نطبق كافة المعايير العالمية،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث وص ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي داخ ـ ـ ـ ــل
السجون إلــى افتتاح مخيمات
ف ــي ال ـســاحــات الــداخ ـل ـيــة خــال
فترة الــزيــارة ،لكي يرتاح فيها
السجين بالهواء الطلق ليبتعد
عن أجواء السجن».

«الصحة» :ترخيص المعاهد مسؤولية «التجارة»

النجار :ضبط «معالج» يروج لنفسه عبر «الواتساب»
•

عادل سامي

أك ــدت وكـيـلــة وزارة الـصـحــة الـمـســاعــدة لـشــؤون
ال ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة األه ـل ـي ــة د .فــاط ـمــة ال ـن ـج ــار أن
ترخيص المعاهد الصحية يقع ضمن مسؤولية
«التجارة».
ً
وقالت النجار ،في تصريح صحافي أمــس ،ردا
عـلــى مــا ج ــاء فــي إح ــدى الـصـحــف بــوجــود معالج
أردني الجنسية ّ
يسوق لنفسه عبر وسائل التواصل
االجتماعي «الواتساب» كمعالج لعدة أمراض ،منها
عــاج ديسك الرقبة والظهر والخشونة واالن ــزالق
ال ـغ ـض ــروف ــي وع ـ ــرق ال ـن ـس ــا والـ ـش ــد ال ـع ـض ـل ــي ،إن
ترخيص المعاهد الصحية ،ومن ضمنها المعهد
ال ـص ـح ــي الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ـي ــه الـ ـم ــدع ــو ،ت ـق ــع ضـمــن
مسؤولية وزاره التجارة ،وال تعد «الصحة» جهه
ذات اختصاص.
وأضــافــت أن الـمــدعــو ( )...أردن ــي الجنسية قــدم
نفسه كمختص بعالج هذه األمراض ،بحيث يستلزم
وجــود ترخيص مــن وزارة الصحة لممارسة هذه

الـمـهـنــة ،وق ــام ــت الـ ـ ــوزارة ب ــإرس ــال فــريــق تفتيش،
بالتعاون مــع قسم مباحث الهجرة التابع لــوزارة
الداخلية ،وتم ضبطه أثناء ممارسة مهنة العالج
الطبيعي ألحد المرضى ،وعليه تم تسجيل محضر
ورفعه الى الجهات المعنية التخاذ الالزم.
من جانب آخر ،استضاف معهد دسمان للسكري،
الـ ــذي أن ـشــأتــه مــؤس ـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي،
كــا مــن د .هــال األش ــول ،الـفــائــز فــي مـجــال العلوم
األساسية في حفل جوائز مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي السنوي لعام  ،2018وقدم محاضرة علمية
ف ــي الـمـعـهــد حـمـلــت ع ـن ــوان «ال ـت ـش ـخ ـيــص الـمـبـكــر
واالسـتــراتـيـجـيــات العالجية لــأمــراض العصبية:
التحديات والفرص المتطورة» ،ود .محمد الصائغ
ً
الفائز أيضا في مجال العلوم األساسية ،والذي قدم
مـحــاضــرة علمية تحت عـنــوان «اآلل ـيــات المتعلقة
برفض األعضاء المزروعة».
وقال المعهد ،في بيان أمس ،إن حضورا الفتا من
وزارة الصحة وجامعة الكويت والعديد من الجهات
األخرى حضر الفعاليتين.

سلة برلمانية
«الطيران المدني»15 :
مليون مسافر في 2018
توقع نائب املدير العام
لشؤون سالمة الطيران
والنقل الجوي في االدارة
العامة للطيران املدني عماد
الجلوي ان يتجاوز عدد
املسافرين عبر مطار الكويت
الدولي خالل  2018نحو 15
مليون مسافر.
جاء ذلك في تصريح أدلى
به نائب الجلوي ،لـ»كونا»
على هامش حفل «اليوم
العاملي للطيران املدني» الذي
يصادف السابع من ديسمبر
سنويا.
وقال ان الزيادة السنوية
لعدد املسافرين عبر املطار
تتراوح ما بني  10و 12في
املئة بنحو مليون مسافر.

«المهندسين» تدعو إلى ضبط
سير الشاحنات على الطرق
حث أمني سر جمعية
املهندسني ،م .فهد
العتيبي ،الجهات املعنية
على ضرورة ضبط سير
الشاحنات ،وإلزامها
باألوقات املسموح لها
باملرور في مختلف
املناطق ،الفتا إلى رصد
ملحوظ الزدياد أعداد
الشاحنات التي تسير
في الطرقات الداخلية
والسريعة بغير األوقات
املسموح بها ،ما يزيد من
نسبة االزدحام على هذه
الطرق.
وأوضح العتيبي ،في
تصريح صحافي ،أن
املتطوعني من املهندسني
يقومون تباعا برصد
حركة السير على الطرق
السريعة ،حيث تبني
لهم أن أعداد الشاحنات
واملركبات املستخدمة
على هذه الطرق بازدياد
مستمر.

«البلدية» والفرق التطوعية
تنظفان شاطئ الصليبيخات
قامت إدارة العالقات
العامة في بلدية
الكويت ،بالتعاون مع
مركز الدوحة للنظافة
التابع لإلدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق
ببلدية العاصمة ،بتقديم
الدعم للفريق التطوعي
التابع للمعهد العالي
لالتصاالت واملالحة
الذي قام بحملة تنظيف
لشاطئ الصليبيخات،
أسفرت عن رفع  100كيس
من األنقاض واملخلفات.
وفي هذا الصدد ،أوضح
مدير إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق ببلدية
العاصمة مشعل العازمي
أن اإلدارة مستعدة لتوفير
الدعم للفرق التطوعية
بعد أخذ موافقة اإلدارات
املختصة في البلدية.

«ورتل» :الصويلح مشرفًا عامًا
َ
لمشروعي اإلسناد والقراءات
أعلن مدير إدارة «ورتل»
لشؤون القرآن الكريم،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية الشيخ وليد
الكندري انضمام القارئ
الشيخ جزاع الصويلح
ملشروعي
َ
مشرفا عاما
القراء ات واإلسناد
باإلدارة.
وقال الكندري ،في
تصريح صحافي ،إن
مشروع القراء ات يعد من
أهم املشاريع القرآنية
بالجمعية ،موضحا أنه
يخرج أعدادًا كبيرة من
الطلبة قاربت  100مشارك
ومشاركة سنويًا.
من جهته ،أعرب
الصويلح ،خالل لقائه
طاقم العمل ،عن سعادته
باالنضمام إلى إدارة
«ورتل».

ً
ً
الحرس الوطني يختتم «شاهين  »1الجراح يطلب تقريرا عاجال عن قضية «البدون» العنزي القبض على متهم بحوزته

برعاية وكيل الحرس الوطني،
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن مـ ـهـ ـن ــدس ه ــاش ــم
الرفاعي ،وبحضور قائد الحماية
والتعزيز العميد الركن حمد أحمد،
أق ـيــم الـتـمــريــن الـنـهــائــي لـلـتــدريــب
المشترك «شاهين  ،»1الذي نفذته
ك ـت ـي ـب ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة 67
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ــوحـ ــدة ال ــدول ـي ــة
ل ـم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب فـ ــي ال ـج ـيــش
البريطاني.
ونـقــل العميد الــركــن أحـمــد إلــى
الـمـشــاركـيــن فــي ال ـتــدريــب تحيات
ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا لـلـحــرس الــوطـنــي،
ممثلة برئيس الحرس سمو الشيخ
سالم العلي ،ونائبه الشيخ مشعل
األحمد ،ووكيل الحرس.

وأشـ ـ ـ ــاد ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـمـتـمـيــز
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـحـ ـق ــق م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـن ـف ـيــذ
مختلف مجريات التدريب ،إذ أظهر
الـمـشــاركــون بالتعاون مــع الـقــوات
البريطانية الصديقة براعة وسرعة
ف ــائ ـق ــة ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ج ـم ـيــع ال ـم ـهــام
ال ـع ـس ـكــريــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرب ،وال ـت ـخ ـط ـي ــط
لمواجهة العمليات اإلرهابية.
وثـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة
وال ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـجـيــش
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ـ ـت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
ومــواكـبــة الـمـسـتـجــدات العسكرية
واألمنية ،ترجمة لوثيقة األهــداف
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـحــرس الــوطـنــي
« 2020األمن أوال».
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النيابة تحفظ بالغ المتهم بمحاولة اغتيال الفضالة
أكـ ـ ــدت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،أن جـمـيــع
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذت بـ ـش ــأن ض ـب ــط أح ــد
المقيمين بصورة غير قانونية في البالد (محمد
العنزي) وإحالته إلى النيابة العامة جاءت وفق
الـلــوائــح والـقــوان ـيــن ،بـمــا فيها اسـتـصــدار إذن
النيابة للضبط والتفتيش.
تعليقا على ما
بيان
وأوضحت الــوزارة ،في
ً
تم تداوله في مواقع التواصل االجتماعي بشأن
إخ ــاء سبيل مقيم بـصــورة غير قــانــونـيــة ،إثر
ضبطه وإحالته إلــى النيابة العامة ،أنــه "على
إثر قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمر نائب
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ

خــالــد ال ـج ــراح ب ــإع ــداد ت ـقــريــر عــاجــل يتضمن
اإلجراءات التي اتخذتها أجهزة األمن ودفعتها
إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة".
وأكـ ـ ـ ــدت ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون،
والمحافظة على الحقوق والحريات التي كفلها
الدستور ،الفتة إلى أن أبوابها مفتوحة لسماع
أي شكوى وأخذها بعين االعتبار ،إذ إن رجال
األمن هم أبناء الوطن ،ويسعون دوما لتحقيق
األمن واألمان في البالد.
من جانب آخر ،أصدر النائب العام المستشار
ً
ضرار العسعوسي قرارا بحفظ البالغ المقدم من
وزارة الداخلية ضد أحد المقيمين بصورة غير

قانونية ،والذي يتهمه باالنضمام إلى «داعش»
وحيازة سالح ومحاولة اغتيال رئيس الجهاز
الـمــركــزي لمعالجة أوض ــاع المقيمين بصورة
غير قانونية صالح الفضالة ،لعدم وجود شبهة
جنائية في البالغ.
وأكدت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن النيابة
حفظت البالغ ،بعدما تبين لها عدم وجود أدلة
حقيقية ضــد المتهم ،وأن ا لـبــاغ يستند فقط
إلى أقوال ضابط الواقعة ،الفتة إلى أن النيابة
ال يمكنها ،و ه ــي تعمل تـحــت مظلة ا لــد سـتــور
والقانون ،أن تتنازل عن حقها في سالمة األدلة
التي ستدافع عنها أمام المحكمة الجزائية.

ضبط رجال اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع األمن الجنائي،
ً
متهما بحوزته  60كيلو غراما من مــادة الحشيش ،و 3كيلوغرامات
من مادة الشبو المخدرة مخبأة داخل حفرة في جاخور بمنطقة كبد.
وفي التفاصيل أن رجال المباحث رصدوا نشاط تاجر المخدرات
المحلي ،فتم جمع االستدالالت التي توصلت إلى جلبه المواد المخدرة
بهدف ترويجها ،وبعد التأكد من ذلك تم استصدار اإلذن القانوني
الالزم ،وجرى ضبطه بمنطقة كبد ،حيث كان يستغل جاخورا جعله
ً
مسرحا لتخزين المواد المخدرة ،وبتفتيشه عثر على صندوقين داخل
حفرة مغطاة بالتراب ،وقد أخفى المخدرات بداخلهما.
وعند استخراج الصندوقين وتفتيشهما عثرت المباحث فيهما على
 60كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ،و 3كيلوغرامات من الشبو،
وبمواجهته بالمضبوطات أقر واعترف بأنه جلبها بهدف االتجار بها،
وقد تمت إحالته مع المضبوطات إلى جهة االختصاص.

ةديرجلا
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«التشريعية» تسلمت مذكرات الحكومة والخبراء عيسى الكندري يسأل وزير األشغال
عن إجراءاته بعد «غرق الكويت»
الدستوريين بشأن استجواب المبارك

الحكومة في اجتماع «التشريعية» أمس

تسلمت اللجنة التشريعية
مذكرات الحكومة والخبراء
الدستوريين بشأن استجواب
رئيس الوزراء ،المقدم من
النائب شعيب المويزري.

تـلـقــت لـجـنــة ال ـش ــؤون الـتـشــريـعـيــة والـقــانــونـيــة
البرلمانية ،فــي اجتماعها أم ــس ،مــذكــرات بــالــرأي
ال ـح ـك ــوم ــي وآراء الـ ـخـ ـب ــراء ال ــدس ـت ــوري ـي ــن ب ـشــأن
االسـتـجــواب المقدم لرئيس مجلس ال ــوزراء سمو
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك م ــن ق ـب ــل ال ـن ــائ ــب شـعـيــب
المويزري الــذي وجهت له الدعوة للقائها االثنين
المقبل ،رافضة في الوقت ذاته طلب رفع الحصانة
عن النائب صالح عاشور في قضية توزيع أموال
التبرعات ،بداعي الكيدية.

االجتماع العاشر
وق ــال مـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب خليل عـبــدالـلــه ،في
تصريح أمس ،ان "اللجنة عقدت اجتماعها العاشر
ونظرت في مدى دستورية االستجواب المقدم من

فيصل الكندري يطلب من الرشيدي
السيرة الذاتية لمدير مصفاة فيتنام
وجه النائب فيصل الكندري سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن السيرة الذاتية للرئيس
التنفيذي لمشروع مصفاة فيتنام.
وقال الكندري في مقدمة سؤاله :يعتبر مشروع مصفاة
فـيـتـنــام مــن أه ــم الـمـشــاريــع االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي أنـشــأتـهــا
مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى االرت ـق ــاء
بقطاع النفط وزيادة الطاقة االنتاجية ما يساهم في زيادة
اإل ي ــرادات لــدو لــة ا لـكــو يــت ،حيث تــم تكليف تــر كــي العجمي
كرئيس تنفيذي لمشروع مصفاة فيتنام.
وعليه طلب تزويده بالسيرة الذاتية للمذكور ،موضحا
بها تاريخ التعيين والتسلسل الوظيفي (المسمى الوظيفي
وتاريخ حصوله على الدرجات الوظيفية) ،وتاريخ تكليف
ا لـمــذ كــور أ ع ــاه بوظيفة ر ئـيــس تنفيذي لـمـشــروع مصفاة
فيتنام وأسباب اختياره لرئاسته للمشروع واسم من رشح
المذكور ومن اعتمده والمسمى الوظيفي لهما.
وت ــاب ــع :ه ــل أن ـهــي تـكـلـيــف ال ـمــذكــور أع ــاه م ــن رئــاسـتــه
للمشروع؟ فــي حــال اإل يـجــاب يرجى تحديد أ سـبــاب إنهاء
تكليفه عــن إدارة ا لـمـشــروع ،و هــل التحق المذكور بالعمل
مرة أخرى داخل الكويت ،مع ذكر تاريخ االلتحاق بالعمل
والمسمى الوظيفي لــه؟ و هــل كلف المذكور أ عــاه بأعمال
أخرى داخل الكويت أو خارجها؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب
ّ
فما جهة العمل واألعمال التي كلف بها والمسمى الوظيفي
له؟

النائب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
ودعت وزير العدل وزير األوقاف فهد العفاسي كما
حضر االجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
ع ــادل ال ـخــرافــي ورئ ـيــس إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع
صــاح المسعد والـخـبــراء الــدسـتــوريـيــن د .محمد
الفيلي ود .عبدالله الرميضي ود .نواف الياسين".
وأوضـ ــح عـبــدالـلــه أن الـلـجـنــة اسـتـمـعــت آلرائـهــم
ً
ت ـ ـبـ ــاعـ ــا ،وت ـ ـقـ ــدم وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وبـ ـع ــض الـ ـخـ ـب ــراء
ً
الدستوريين بمذكرات برأيهم في هذا الشأن ،مبينا
أن اللجنة ستجتمع يوم االثنين المقبل لالستماع
المستجوب.
لرأي األخ
ِ
من جهة أخرى ،قال عبدالله ان اللجنة رفضت رفع
الحصانة عن النائب صالح عاشور بعد االستماع لرأي
المكتب الفني للجنة في فضية توزيع أموال التبرع.

وج ــه ال ـنــائــب عـيـســى الـكـنــدري
س ــؤاال إلــى وزي ــر األش ـغــال العامة
وزير الدولة لشؤون البلدية حسام
الرومي عن سبب عدم اتخاذ كل ما
يلزم من اإلجراءات الكفيلة لتطويق
اآلثار المدمرة لألمطار ،واإلجراءات
المتخذة تجاه ما حدث بعد هطول
األمطار من انهيار البنية التحتية
لكثير من الطرق.
وقال الكندري في سؤاله :شهدت
البالد في اآلونــة األخيرة موجات
عارمة من األمـطــار الرعدية وغير
الــرعــديــة ضربت جميع المناطق،
وكان للمناطق الجنوبية النصيب
األكبر من هذه األمطار التي استمر
هطولها بـصــورة متواصلة أياما
ع ــدة ،ونـتــج عــن ذلــك ح ــدوث حالة
من االضـطــراب واالرتـبــاك وتعطل
الـعـمــل ف ــي جـمـيــع أج ـه ــزة الــدولــة
ووف ـ ـ ــاة أح ـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ــاوة
على إصــابــة أع ــداد ليست بقليلة
إضــافــة إل ــى مــا لـحــق بالكثير من
الـمـمـتـلـكــات م ــن أض ـ ــرار جسيمة
كـتـصــدع بـعــض الـمـســاكــن وغ ــرق
وتـ ـل ــف الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات،
واقتضى األمــر االستعانة برجال
اإلطفاء في بعض المناطق إلخراج
المواطنين مــن مساكنهم بسبب
تـعــذر خــروجـهــم بـعــد أن غمرتها

«البيئة» توافق على اقتراح العتيبي
بإجراء مسح جيولوجي للبالد
ش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب خـ ـ ــالـ ـ ــد
العتيبي أعضاء لجنة البيئة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ع ـل ــى ت ـجــاوب ـهــم
وم ــوافـ ـقـ ـتـ ـه ــم الـ ـس ــريـ ـع ــة ع ـلــى
مـ ـقـ ـت ــرح ــه ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ــإجـ ــراء
مسح جيولوجي كامل ودقيق
ل ـط ـب ـي ـع ــة أرض و تـ ـض ــار ي ــس
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،ل ـ ـي ـ ـتـ ــوفـ ــر لـ ـلـ ـك ــوي ــت
خــري ـطــة جـيــولــوجـيــة حــديـثــة،
ن ـس ـت ـط ـي ــع مـ ــن خ ــالـ ـه ــا ب ـن ــاء
السدود والحواجز والبحيرات
ل ـت ـفــادي ال ـت ـغ ـيــرات الـمـنــاخـيــة
وتـقـلـيــل ال ـخ ـســائــر الـمـتــوقـعــة
جـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة
ا لـسـنــوات ا لـقــاد مــة وتحويلها
إلى مكاسب.

توصيات أكاديمية
وزاد العتيبي :لدينا العديد
من الجهات البحثية والعلمية
وهـ ـن ــاك ت ــوص ـي ــات أكــادي ـم ـيــة
قادرة على حل المشاكل التي

خالد العتيبي

تــواجـهـنــا مــن حـيــن آلخ ــر لكن
ال نعرف أسباب تجميد عمل
هذه المؤسسات والتوصيات،
ضــار بــا مـثــاال بـمــد يـنــة صباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدرت ل ـه ــا
العديد من التوصيات للقضاء
على مشاكلها البيئية وغيرها
م ــن ال ـم ـشــاكــل ل ـك ـن ـهــا لــأســف

عيسى الكندري
المياه وارتفع منسوب المياه فيها
حتى وصل إلى أرقام عالية جدا.

األرصاد الجوية
وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء م ـ ــا سـ ـب ــق ط ـلــب
اجـ ــاب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن االت ـ ـ ـ ـ ــي :ه ـ ــل وص ــل
إلـ ــى عـلـمـكــم م ــا س ـبــق أن أعـلـنـتــه
األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة م ــن ت ـحــذيــرات
مــن أن ال ـخــرائــط الـجــويــة للطقس
تشير إلى تعرض البالد في األيام
ال ـقــري ـبــة ال ـم ـق ـب ـلــة ل ـمــوجــة كـبـيــرة
م ــن األمـ ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة؟ إذا كــانــت
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي
ب ــاإلج ــراءات المتخذة مــن ال ــوزارة
تـجــاه هــذه الـتـحــذيــرات ،ومــا الــذي

ح ــال دون ات ـخــاذ كــل مــا ي ـلــزم من
اإلج ــراء ات الكفيلة لتطويق اآلثار
المدمرة لألمطار؟
وتابع :ما اإلجــراءات المتخذة
تجاه ما حدث بعد هطول األمطار
من انهيار البنية التحتية لكثير من
الطرق وما نتج عن ذلك من تطاير
ال ـح ـص ــى واصـ ـط ــدام ــه ب ــال ــزج ــاج
األم ــام ــي ل ـمــرك ـبــات م ــرت ــادي هــذه
ال ـطــرق؟ ومــا اإلج ـ ــراءات المتخذة
في الحالة نفسها لحاالت سابقة
مشابهة؟ ومن المسؤول عن تسلم
المشاريع الخاصة بالطرق التي
تـ ـش ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
واتضح فشل تنفيذها؟

الدالل :الوزير العازمي غير متعاون
في اإلجابة عن األسئلة البرلمانية

دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ح ـب ـي ـس ــة
األدراج.
ودعـ ـ ــا ال ـع ـت ـي ـبــي ف ــي خ ـتــام
تصريحه الحكومة الى سرعة
إجراء هذا المسح الجيولوجي
السيما مع التغيرات المناخية
الـ ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـل ــى مـنـطـقـتـنــا،
قائال :سأتوجه قريبا بأسئلة
الى وزير الكهرباء وغيره من
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ل ـلــوقــوف
على مدى االستفادة من مياه
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ـخ ـف ـيــض
ميزانية تكلفة تحلية المياه
التي تتحملها الدولة سنويا
ل ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات تـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه
العاملة في البالد.

قدم النائب محمد الدالل الى رئيس مجلس األمة رسالة واردة
يشكو فيها عدم اجابة وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي
عن بعض أسئلته ،على الرغم من مــرور أشهر طويلة من توجيه
األسـئـلــة إال أن الــوزيــر المختص لــم يجب عنها مما يعد إخــاال
ً
بدوره القانوني والدستوري ويتطلب التصدي لها وفقا للدستور
ً
والقانون ،مطالبا بعرض رسالته على مجلس األمة.

نص الرسالة
وق ــال الـ ــدالل فــي نــص رســال ـتــه :مــن أه ــم ال ـم ـبــادئ الــدسـتــوريــة
ً
التعاون بين السلطتين وفقا للمادة  50من الدستور ،كما أن من
أهــم المبادئ الدستورية أحقية أعضاء مجلس األمــة في الرقابة
ً
والمساءلة ألعضاء السلطة التنفيذية وفقا للنصوص الدستورية
مادة  99ومادة  100ومادة  114وغيرها من المواد وكذلك نصوص
الالئحة الداخلية للمجلس.
وأضاف :على الرغم من أهمية المبادئ والنصوص الدستورية
أعاله إال أنه لوحظ عدم تعاون وتقصير وزارة التربية والتعليم
العالي مع المبادئ والنصوص الدستورية ونصوص الالئحة
الداخلية بشأن الرد على عدد من األسئلة التي وجهتها للوزير
الـمـخـتــص فــي ف ـتــرات زمـنـيــة اسـتـغــرقــت أكـثــر مــن  3أشـهــر على
األقل وهو ما يعتبر اخالال بمبدأ المراقبة والمساء لة وإضعافا
للتعاون المفترض بين مجلس األمة والحكومة يتطلب التصدي
لهما.

الصالح يسأل عن حساب الجمارك بـ «تويتر»
المواطنين
قروض
إسقاط
المطيري:
ً
ً
دون تكليف الدولة دينارا واحدا

وج ــه ال ـنــائــب خـلـيــل الـصــالــح
سؤاال برلمانيا إلى وزير المالية
نايف الحجرف ،قال في مقدمته:
نصت الفقرة الخامسة من المادة
( )25مــن ال ـمــرســوم بـقــانــون رقــم
( )15لسنة  1979في شأن الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ع ـلــى أن "ي ـح ـظــر عـلــى
الموظف أن يدلي بأي معلومات
عـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغ ــي أن
ً
تـظــل ســريــة بطبيعتها أو وفـقــا
لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك
بــأي وسيلة إال ب ــإذن كتابي من
الوزير ،ويستمر هذا الحظر حتى
بعد انتهاء خدمة الموظف".

خليل الصالح

وأض ـ ــاف ال ـصــالــح ف ــي س ــؤال ــه:
لــوحــظ وج ــود حـســاب على موقع
ال ـت ــواص ــل اإلل ـك ـت ــرون ــي Twitter
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم@Customskw
مـ ــدونـ ــة ج ـم ــرك ـي ــة ،وح ـ ـسـ ــاب فــي
برنامج  Instagramويحمل اسم
@  Customskuwaitمـ ــدو نـ ــة
جـ ـم ــركـ ـي ــة ،ي ـ ـن ـ ـشـ ــران م ـع ـل ــوم ــات
وصورة للضبطيات التي تضبط
فــي الـمـنــاطــق الـجـمــركـيــة ،إضــافــة

إلى نشر أسماء وصور الموظفين
ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للجمارك ومعلوماتهم مما يشكل
ً
خطرا على هؤالء الموظفين ،علما
بأن ترجمة اسم الحسابين باللغة
العربية هي "جمارك الكويت" ،كما
لوحظ أن الحسابات األخ ــرى في
مواقع التواصل االجتماعي بدولة
الـكــويــت أو فــي ال ــدول الشقيقة ال
تقوم بنشر مثل تلك المعلومات
ً
والصور بشكل دقيق حفاظا على

حساب الجمارك

سريتها ،فضال عن أن التصوير في
المنافذ الحدودية البرية والجوية
والـبـحــريــة والـمـنــاطــق الجمركية
م ـم ـن ــوع ،م ــع ال ـع ـل ــم بـ ــأن ل ـ ــإدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك حـســابــا رسميا
ف ــي ب ــرن ــام ــج  Twitterوبــرنــامــج
 Instagramو ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ا سـ ـ ـ ــم @
 Customsgovkwوال يتم فيه نشر
مثل المعلومات الي يتم نشرها في
حساب "مدونة جمركية".

مدونة جمركية
وعـ ـل ــى ض ـ ــوء م ــا س ـب ــق طـلــب
اجــابـتــه عــن االت ــي :هــل مــن يقوم
بنشر المعلومات في حساب @
 Customskwم ــدو ن ــة جـمــر كـيــة
في برنامج  ،Twitterوحساب @
 Customskuwaitمدونة جمركية
في برنامج  Instagramمعروف
لدى اإلدارة العامة للجمارك أم ال؟
ً
وفي حال كان معروفا لدى اإلدارة
العامة للجمارك فهل ت ــدار هذه
الحسابات من قبل شخص واحد
أم مــن ع ــدة أش ـخ ــاص؟ وه ــل من
ً
يدير تلك الحسابات يعمل موظفا
لدى اإلدارة العامة للجمارك أم ال؟

أعلن النائب ماجد المطيري تقديم اقتراح
بقانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين
وال يكلف المال العام دينارا واحدا بحيث تقوم
الدولة بايداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك
ّ
وتحصل
كل حسب قيمة القروض المشتراة منه
البنوك قروضها وفوائدها من أربــاح الودائع
وترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك.
وقال المطيري في تصريح للصحافيين :منذ
سنوات طويلة وملف اسقاط القروض ال يبرح
مكانه ،فــإن تقدم خطوة تراجع عشر خطوات،
ولألسف فإن المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد،
فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض
وعلى أعتاب الحجز والسجون فضال عن آالف
الممنوعين من السفر وقصص كثيرة عن أسر
تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة.
وأوضح أنه "في ظل المآسي التي نسمع بها
بشكل يومي فكرنا بايجاد حل ينهي المشكلة
وال يكلف المال العام دينارا واحدا حتى ال يخرج
علينا أحدهم ويقول ان اسقاط القروض سيكبد
الخزينة أمواال طائلة ولنقطع الطريق على هؤالء
تقدمنا باقتراح قانون يقضي بأن تقوم البنوك
المحلية وشركات االستثمار الخاضعة لرقابه

بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي بحصر كــافــة الـقــروض
االستهالكية والشخصية الممنوحة للمواطنين
حتى تاريخ إصدار القانون".

مواد االقتراح
ونص االقتراح الذي تقدم به المطيري بشأن
شراء الدولة للقروض الشخصية واالستهالكية
للمواطنين وطريقه سدادها ،في مادته األولى
ع ـل ــى ان "ت ـ ـقـ ــوم الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة وش ــرك ــات
االس ـت ـث ـم ــار ال ـخ ــاض ـع ــة ل ــرق ــاب ــة ب ـن ــك ال ـكــويــت
الـمــركــزي بحصر كــافــة ال ـقــروض االستهالكية
والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ
إصدار هذا القانون بكافة تفصيالتها من قيمة
ال ـق ــرض وال ـف ــوائ ــد الـمـثـقـلــة ب ــه وق ـي ـمــة الـقـســط
الشهري وتخطر بها بنك الكويت المركزي في
مــوعــد أقـصــاه ثــاثــون يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
هذا القانون".
وجــاء في مادته الثانية :يقوم بنك الكويت
ال ـمــركــزي – نـيــابــة ع ــن ال ــدول ــة – ب ــإي ــداع قيمة
القروض االستهالكية والشخصية لدى كل جهة
من الجهات المنصوص عليها في المادة األولى
من هذا القانون وفقا للبيانات والمبالغ التي

ارسلت للبنك مشفوعة بكافة المستندات الدالة
عليها وف ــي الـمــواعـيــد الـمـحــددة بـنــص الـمــادة
االولــى من هــذا القانون ،ويكون اإلي ــداع لقيمة
تـلــك ال ـقــروض االسـتـهــاكـيــة والشخصية على
هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويلة االجل
لدى تلك الجهات.
أم ــا ال ـم ــادة الـثــالـثــة ف ـقــالــت :تـتــولــى الـبـنــوك
المحلية وشركات االستثمار الدائنة إدارة تلك
الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباحا
شـهــريــة ،عـلــى أن تـقــوم تـلــك الـبـنــوك بتحصيل
ق ـي ـمــة ال ـ ـقـ ــروض ال ـم ـم ـنــوحــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن مــن
الـفــوائــد والـعــوائــد واألرب ــاح التي تحققها تلك
الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت
الـمــركــزي ،فــي حين نصت الـمــادة الــرابـعــة على
ان "يتولى مدير بنك الكويت المركزي – نيابة
عن الدولة – تنظيم عملية اإليداع لتلك الودائع
وإدارة ومراقبة تلك الجهات المانحة للقروض
فيما تحققه تلك الــودائــع مــن أرب ــاح وإيداعها
ً
بحساب المواطنين سدادا للقروض الممنوحة
لهم حتى تمام الـســداد ،ويخول للمدير تنفيذ
أح ـكــام ه ــذا ال ـقــانــون بـمــوجــب قـ ــرارات ولــوائــح
تنظيمية تصدر منه.

«حقوق اإلنسان» :على الجراح التحقيق في تجاوزات تعرض لها العنزي
التقت لجنة حقوق اإلنسان
الشاب محمد العنزي واستمعت
إلى شكواه بما ًاعتبرته تجاوزات
صارخة ،مطالبة وزير الداخلية
بفتح تحقيق موسع بتلك
التجاوزات.

اكد مقرر لجنة حقوق االنسان واالسرة
البرلمانية النائب الحميدي السبيعي ان
اللجنة ناقشت خالل اجتماعها امس مع
الديوان الوطني لحقوق االنسان اسباب
تأخر اصــدار الالئحة الخاصة بالديوان
وط ـب ـي ـع ــة ع ـم ـل ـهــم وأدواره ـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ـنــوطــة
ب ـه ــم وف ـ ــق م ــا حـ ـ ــدده الـ ـق ــان ــون ومــاه ـيــة
االلية للتعامل مع لجنة حقوق االنسان
البرلمانية ،مشيرا الــى ان اللجنة اكــدت
مبدأ التعاون معهم ودعمهم بما يحقق
لهم االستقاللية بالعمل حتى وان احتاج
االمر الى تعديل على التشريعات.
وأشار الحميدي في تصريح للصحافيين
إل ــى ان الـلـجـنــة طــالـبــت ال ــدي ــوان الــوطـنــي
لحقوق االنسان بتقديم ّ
شيء ملموس حول
عملهم ،موضحا ان "الفكرة المأخوذة عنهم
عند المواطنين ان هذا جهاز حكومي وضع
من اجل إعطاء صبغة إيجابية امام المجتمع

سلة برلمانية
الدوسري« :إلغاء المركزي
للبدون» الجلسة المقبلة

أعلن النائب ناصر
الدوسري تقديمه طلب
استعجال مناقشة
االقتراح بقانون
املقدم بشأن نقل مهام
واختصاص الجهاز
املركزي للمقيمني بصورة
غير قانونية (البدون)
لوزارة الداخلية في جلسة
الثالثاء املقبل ،ومنحه
األولوية.
وأكد الدوسري أنه "لن
نقبل املماطلة والتسويف
واللعب على عامل الوقت
مع هذا القانون املهم".

الفضل يسأل الروضان
عن سيارات األجرة

وجه النائب أحمد الفضل
ً
سؤاال إلى وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان
عن أسماء الشركات أو
املؤسسات املرخص لها
مزاولة نشاط االجرة
تحت الطلب او االجرة
الجوالة.
وطلب الفضل تزويده
بكشف يتضمن أسماء
الشركات أو املؤسسات
املرخص لها مزاولة
األجرة تحت الطلب
او األجرة الجوالة -كل
على حدة -مع تحديد
حالة الترخيص الساري
او املنتهي مع تزويده
بإحصائية بأعدادها
مفصلة في السنوات
العشر املاضية.

السويط يسأل عن مزايدة
لـ«الداخلية»

وجه النائب ثامر
السويط سؤاال إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ،عن سبب
تنازل الوزارة عن رسوم
األرضية ونقل املركبات
في عقد املزايدة رقم
( 1لسنة  2017واملبرم
بتاريخ  5يناير )2017
للشركة املتعهدة.
وطلب في سؤاله اجابته
عن االتي :ما سبب
تنازل الوزارة عن رسوم
األرضية ونقل املركبات
في عقد املزايدة رقم
( 1لسنة  2017واملبرم
بتاريخ  5يناير )2017
للشركة املتعهدة؟ وهل
خاطبت الوزارة إدارة
الفتوى والتشريع للتحقق
من قانونية هذا التنازل؟
وملاذا تقدمت الوزارة
بكتاب إلى وزارة الشؤون
االجتماعية بالسماح
بتسجيل  400عامل
للشركة طوال مدة العقد
رغم أن الجدول املعد من
الشركة يؤكد احتياجها
لـ  250عامال ،حيث نمى
إلى علمي أن عدد العمال
بالعقد  134عامال فقط؟

عاشور يستفسر عن
الوافدين بـ «اإلدمان»

السبيعي :بحثنا أسباب تأخر الئحة «الديوان الوطني»
الدولي بوجود ديوان لحقوق االنسان وهو
قطاع تشرف عليه الحكومة وهو امر ال نقبل
به وهذه الصورة يجب ان تمحى من ذهن
المواطن ولكن نحن نتعامل معه كقانون
يخضع لرقابتنا".
ومـ ــن ج ــان ــب اخ ـ ــر ،قـ ــال ال ـس ـب ـي ـعــي ان
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـق ــت م ـح ـمــد ع ــوي ــد ال ـع ـن ــزي،
واستمعت منه للواقعة التي حدثت معه
في موضوعه مع رئيس الجهاز المركزي
صالح الفضالة ،مبينا انه قال انها حدثت
م ـعــه م ـنــذ ح ــوال ــي ش ـهــريــن ،وت ــم حـجــزه
بــالـنـيــابــة وع ــرض عـلــى قــاضــي التجديد
ثم افرج عنه بعد يومين من عرضه عليه.
وأضـ ــاف الـحـمـيــدي ان الـلـجـنــة كلفته
بإعداد مذكرة حول اإلجــراءات القانونية
التي تم اتخاذها ضد المشتكي من ناحية
من تقدم بالشكوى ونــوع التهمة وسبب
حجزه ووضع القضية.

برلمانيات

اجتماع لجنة «حقوق اإلنسان» أمس
وفــي ذات الـسـيــاق ،قــال عضو اللجنة
د .خليل ابل ان منهجية جهاز امن الدولة
ق ـيــل عـنـهــا اك ـث ــر م ــن م ــرة دون ان يـكــون
لدينا دليل اال ان تكرار سردها والشكوى
فيها يـحـتــاجــان ال ــى وق ـفــة ،الفـتــا ال ــى ان
ال ـل ـج ـنــة ك ـل ـفــت لـلـتـحـقــق وال ـح ــدي ــث مع
م ـحــامــي ال ـش ــاب مـحـمــد ال ـع ـن ــزي وي ـقــدم
تـقــريــر للجنة فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،م ـكــررا ان

ثبتت هذه التجاوزات فال يمكن السكوت
عنها واالصل في وضع هذه المؤسسات
حفظ كــرامــات الناس ولكن ان تقوم هذه
الـمــؤسـســات بـهـتــك ك ــرام ــات ال ـنــاس فهو
امر ال يمكن السكوت عنه او التعاون فيه.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ع ـضــو ل ـج ـنــة ح ـقــوق
االنسان وشــؤون المرأة واألســرة النائب
ثــامــر الـســويــط :التقينا فــي لجنة حقوق

االن ـســان بــالـشــاب محمد الـعـنــزي لبحث
شكواه واستمعنا للتجاوزات الصارخة
مـ ــن ق ـب ــل ب ـع ــض م ـن ـت ـس ـبــي أم ـ ــن ال ــدول ــة
األمـ ــر الـ ــذي يـتـطـلــب م ــن وزيـ ــر الــداخـلـيــة
فتح تحقيق موسع بتلك الـتـجــاوزات أو
فليتحمل المسؤولية السياسية إزاء تلك
الممارسات الوحشية.

وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ص ــال ــح
ً
ع ــاش ــور سـ ـ ــؤاال بــرلـمــانـيــا
إل ــى وزي ــر الـصـحــة الشيخ
ال ــدك ـت ــور بــاســل ال ـص ـبــاح،
طلب فيه إفــادتــه وتزويده
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدد ال ـ ـمـ ــدم ـ ـن ـ ـيـ ــن غ ـي ــر
الكويتيين الـمــودعـيــن في
مــركــز ع ــاج اإلدم ـ ــان؟ وكــم
م ـ ــدد ب ـقــائ ـهــم ف ــي ال ـمــركــز
منذ  2016/1/1حتى تاريخ
ورود هذا السؤال؟

أكاديميا
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«اتحاد مصر» لـ ةديرجلا• :ضرورة السماح لحملة
الشهادات القديمة باستكمال دراستهم الجامعية
حمد العبدلي

طلبة مغردون
يصفون قرار المنع
بالظالم ويطالبون
الوزارة بإلغائه وإال
فسيرفعون قضايا
ضدها

ً
تفاعال مــع مــا نشرته "الـجــريــدة" فــي عــددهــا ،أمس
األول ،بـشــأن سـمــاح "التعليم الـعــالــي" بــالــدراســة في
ال ـخــارج لـحــامـلــي "الـثــانــويــة الـقــديـمــة" الــذيــن صــدرت
لهم أحـكــام ،أكــد نائب رئيس االتـحــاد الوطني لطلبة
الكويت -فرع جمهورية مصر العربية صالح العازمي
أن استمرار وزارة التعليم العالي في قرار منع أصحاب
الشهادات القديمة من استكمال دراستهم في الجامعات
ً
المصرية أمر ظالم لشريحة كبيرة من الطلبة ،موضحا
أن السماح لمن لديهم أحكام قضائية فقط باستكمال
دراستهم سيفتح المجال للكثير من الطلبة للجوء إلى
القضاء إلنصافهم في حقهم بالدراسة.
وبين العازمي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن "اتحاد
طلبة الكويت في مصر كانت له تحركات عديدة خالل
الفترة الماضية إللغاء الكثير من القرارات التي تضر
اخــوان ـنــا الـطـلـبــة ،وال ـتــي مـنـهــا مـنــع دراسـ ــة الـحـقــوق
والشهادات القديمة واعتماد الجامعات المصرية".
وأشــار إلى ان بعض القرارات التي تتخذها وزارة
التعليم العالي ،وكذلك ديوان الخدمة المدنية ،تغلق
االبـ ـ ــواب امـ ــام ح ــق ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن ف ــي تـحــديــد

سلة أخبار

«المسؤولية الجنائية والمدنية» في «الصناعي»
نظم المعهد الصناعي بالشويخ محاضرة توعية بعنوان "المسؤولية
الجنائية والمدنية" حاضر فيها كل من المحامي محمد الصالح ،ومراقب
وزارة العدل عذاري الفرج.
قام المحامي الصالح بتعريف القانون بشكل عام وفروعه وأهميته في
ً
تنظيم العالقات بين االفراد ،شارحا المسؤولية وأنواعها تجاه الشخص
واآلخرين ،والفرق ما بين الجريمة والجناية.
من جانبها ،أوضحت الفرج كيفية حماية القانون لألشخاص وحقوقهم،
مسلطة الضوء على دور المسؤولية المدنية في تنظيم عالقة األفراد المادية.

مستقبلهم واستكمال دراستهم الجامعية والدراسات
الـعـلـيــا ،مــوضـحــا أن ق ــرار مـنــع الـمــوظـفـيــن استكمال
دراستهم ،إال بموافقة جهة عملهم ،ساهم بشكل كبير
في انهاء مستقبل الطلبة ،الذين يطمحون في دراسات
عليا تعدل من وضعهم الوظيفي واالجتماعي.
وقد تفاعل عدد من المغردين في مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي م ــع ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ،مــؤكــديــن أن ــه ظــالــم
وتجب إعادة النظر فيه من جانب وزير التعليم العالي،
وأن الدستور الكويتي كفل حق التعليم للمواطنين،
رافضين أسلوب الوزارة في اضطرارهم إلى رفع قضايا
وكسبها لتطبيق القانون لهم.

دون مجيب
من جانبها ،تواصلت "الجريدة" مع الناطق الرسمي
ل ـ ــوزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الــوك ـيــل الـمـســاعــد للبعثات
والعالقات الثقافية فاطمة السنان ،للوقوف على وجهة
نظر ال ــوزارة فــي هــذا الـقــرار ،مــن بــاب الشفافية ونقل
وجهة نظر ال ــوزارة ،إال أنها لــم تجب على اتصاالت
"الجريدة"!

«التدريب ...نماء وعطاء» في
«الخدمات اإلدارية» األحد
ينظم المعهد العالي للخدمات اإلدارية
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـت ــدري ــب ال ـم ـل ـت ـقــى ال ـت ــدري ـب ــي ال ـثــالــث
"الـ ـت ــدري ــب ...ن ـمــاء وعـ ـط ــاء" ،تـحــت رعــايــة
المدير الـعــام د .علي المضف ،وذلــك يوم
األح ــد ال ـمــوافــق  9ال ـج ــاري فــي الـســاعــة 9
ً
صباحا بقاعة المسيلة  1بفندق الجميرا.

صالح العازمي

ً
« »KiLAWتنظم برنامجا لـ «حماية
حقوق الملكية الفكرية»
نظم مركز الكويت للدراسات
والبحوث القانونية ( )KILRCفي
كلية القانون الكويتية العالمية
( ،)KiLAWب ــد ع ــم م ــن مــؤ سـســة
الكويت للتقدم العلمي البرنامج
التدريبي "حماية حقوق الملكية
الـ ـفـ ـك ــري ــة" ،ب ـم ـش ــارك ــة ع ـ ــدد مــن
الـمـبــادريــن والـشـخـصـيــات التي
ت ـت ــول ــى مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـت ـطــويــر
واالبتكار واإلدارة التنفيذية في
القطاعين الحكومي وا لـخــاص،
ومـ ـس ــؤول ــي الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدول ـي ــة،
إض ــاف ــة إل ــى أص ـح ــاب الـشــركــات
الصغيرة والمتوسطة ،واألفــراد
الراغبين فــي الـتــزود بالمعارف
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي ه ــذا
المجال.
وذكــر المركز ،في بيان أمس،
أن فترة البرنامج امتدت  5أيام
ب ـم ـع ــدل  5سـ ــاعـ ــات ي ــومـ ـي ــا ،تــم
فـيـهــا مـنــاقـشــة مــوضــوع حماية

جانب من المشاركين في البرنامج
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـك ــري ــة م ــن مـخـتـلــف
جوانبه بمشاركة  3مــن أعضاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي الـكـلـيــة هم
رئيس قسم القانون الخاص ،د.
م ـح ـمــود ع ـبــدالــرح ـمــن ،وأس ـت ــاذ
الـ ـق ــان ــون ال ـ ـخـ ــاص ،د .م ـح ـمــود
أبوالليل ،وأستاذ مساعد الثقافة

ً
«الطب» بطال لدوري مناظرات كليات الجامعة
ف ـ ــاز ف ــري ــق ط ــالـ ـب ــات ك ـل ـيــة ال ـطــب
ببطولة دوري مناظرات كليات جامعة
الكويت فــي اللغة العربية ،بنسخته
السابعة ،ورجحت كفة فريق طالبات
كلية الطب (م ــواالة) ،بعد تغلبه على
منافسه فريق طالبات كلية الحقوق
(م ـ ـعـ ــارضـ ــة) ،ف ــي ال ـج ــول ــة الـنـهــائـيــة
للبطولة ،وك ــان مــوضــوع المنافسة

بعنوان "قرر هذا المجلس إلغاء الرقابة
على الكتب".
وعـ ـق ــدت ال ـج ــول ــة ال ـن ـهــائ ـيــة ظهر
األرب ـعــاء  5ديسمبر ،بحضور نائب
مدير الجامعة للخدمات األكاديمية
المساندة د .جاسم الكندري ،بالقاعة
ال ـم ـس ـت ــدي ــرة ع ـل ــى مـ ـس ــرح ع ـبــدال ـلــه
الجابر ،بالحرم الجامعي في الشويخ،

وبحضور عدد كبير من المهتمين بفن
المناظرة .وأكد عميد شؤون الطلبة د.
علي النامي أن الفعاليات واألنشطة
الـطــابـيــة ال تـقــل شــأنــا وأه ـم ـيــة عن
العملية التدريسية والتعليمية داخل
الجامعة ،السيما إذا كانت تلك األنشطة
تعتمد على مـهــارات وق ــدرات الطلبة
وتصقل مواهبهم.

البيئية ،د .جاسم بشارة ،الذين
تـ ــوالـ ــوا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم م ـع ـلــومــات
وافـ ـي ــة وش ــام ـل ــة ومـ ــركـ ــزة ح ــول
م ــوض ــوع ال ـب ــرن ــام ــج ،وذل ـ ــك من
خالل التعريف بالملكية الفكرية
وأن ــواع ـه ــا الـمـخـتـلـفــة وج ــوان ــب
الحماية القانونية المقررة لها.

مهرجان «األفالم والتصوير»
في «األساسية» بعد غد
تـنـظــم كـلـيــة ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة في
هيئة التطبيقي مهرجان الطلبة لألفالم
والـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي فــي نسخته
ال ـخــام ـســة ،ت ـحــت رع ــاي ــة ال ـمــديــر ال ـعــام
للهيئة د .علي الـمـضــف ،يــوم األح ــد (9
الجاري) الساعة  11صباحا على مسرح
الكلية بوابة رقم  5مقابل استاد جابر.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3979اﻟﺠﻤﻌﺔ  7دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  29 /رﺑﻴﻊ اﻷول 1440ﻫـ

edhafat@aljarida●com

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ

اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
a.m.khajah@gmail.com

ً
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أﺑﺪا أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ً
واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب وزارة اﻹﻋﻼم ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺰاج وزراء اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﻬﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﻨﻌﻮا وﻳﺴﺎوﻣﻮا
وﻳﺤﺮﻣﻮا.
ﻫــﻲ دﻋ ــﻮة ﺑ ــﺎدرت ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺎﺿـﻠــﺔ ﻓــﺎرﻋــﺔ اﻟـﺴـﻘــﺎف ،وأﺟــﺪﻫــﺎ ﺟــﺪﻳــﺮة
ً
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻮري أﻳﻀﺎ ،اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺈﻳﺠﺎز ﻫﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻋﻦ وزارة اﻹﻋﻼم ،وأن ﺗﻜﻮن
ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ،وإن ﻛﻨﺖ أﻓـﻀــﻞ أﻻ ﺗـﻜــﻮن ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ إﻻ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺮواﺗﺐ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹداري اﻟﺘﺎم ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﻴﺮه اﻟﺪوﻟﺔ
أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ،وﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ً
ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أﺑﺪا أن ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ دﺳﺘﻮر
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﺳﺄﺗﻄﺮق ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻻﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ أﻗﻮل ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﺨﻀﻊ وﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وزارة اﻹﻋﻼم ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺰاج
وزراء اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﻬﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﻨﻌﻮا وﻳﺴﺎوﻣﻮا وﻳﺤﺮﻣﻮا ﻟﻤﺠﺮد
اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﺨﻮف أو اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ.
ﻣﺎ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﻮزارة أﺻﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻹدارﻳﺔ؟
أﻋ ــﻮد اﻵن إﻟــﻰ اﻟـﻨــﺺ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎدة  14ﻣــﻦ دﺳـﺘــﻮر دوﻟــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﻟ ــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋـﻠــﻰ» :ﺗــﺮﻋــﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻌـﻠــﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ« ،ﻫﻮ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وواﺿﺢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﻓــﺄﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﻌـﻠــﻮم ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻳﺮأس ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺣـﺴــﺐ اﻟـﻤــﺮﺳــﻮم
اﻷﻣﻴﺮي ﻟﻌﺎم  ،1973أﻣﺎ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻن اﻟﻮﺣﻴﺪان اﻟﻠﺬان
ﺗﻀﻤﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﻻ ﻳﺤﻈﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،أو اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ!!
ً
وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر أو ﻣﻔﻬﻮم أﺑ ــﺪا ،ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻘﻮﻳﻢ ﻫﻮ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻻ أن ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗـﺤــﺮم اﻷﺧــﺮى ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗـﻜــﻮن أﺳﻴﺮة
ﻟﻤﻘﺼﻠﺔ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم.
ﻟﺬﻟﻚ أﺷــﺪد وأؤﻳــﺪ ﻣﺎ دﻋﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﺎرﻋﺔ اﻟﺴﻘﺎف ،وﺗﺪاﻋﻰ ﻟﻪ
ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪوره دون ﺧﻮف ﻣﻦ أﺣﺪ أو
ﻣــﺰاج وزﻳــﺮ ﺟــﺎﻫــﻞ ﻓــﻲ اﻹﻋ ــﻼم ،أو ﺧــﺎﺋــﻒ ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن؟

ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ!

ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺄﻟﻒ رﺟﻞ

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺟﻪ

رﺋـﻴـﺴــﺔ ﺳـﻨـﻐــﺎﻓــﻮرة ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳـﻌـﻘــﻮب اﻣ ــﺮأة
ﻣـﺴـﻠـﻤــﺔ ﻣـﺤـﺠـﺒــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ ﻟﻤﻨﺼﺒﻬﺎ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻬﻢ :أﻧﺎ اﺳﻤﻲ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب ،واﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﺒﺎد
اﻟﻠﻪ ،أﺧﺸﻰ اﻟﻠﻪ وأﺧﺎﻓﻪ ،ﻣﻦ ﻳﺮد أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮري ﻓﺄﻧﺎ أﺧﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟـﻠــﻪ ،ﻫﻤﻲ رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺠــﺎزاﺗ ـﻬــﺎ زﻳ ـ ــﺎدة دﺧ ــﻞ ﺳـﻨـﻐــﺎﻓــﻮرة
ﺑ ــ 2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،وارﺗ ـﻔــﺎع دﺧــﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻓــﻮري إﻟ ــﻰ  85أﻟ ــﻒ دوﻻر ،أﺻﺒﺤﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻨـﻐــﺎﻓــﻮرة  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أﻧ ـﺠ ــﺰت ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺮة آﻻف ﻣـﺸــﺮوع
ﻋﻤﻼق ،أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ً
ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮا ،زﻳـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻞ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 5
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر.
ً
وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓــﺈن ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺼﻠﻲ
ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ
ﻋ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ ،وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺼ ــﻼة ﺗﺴﺘﻤﻊ
ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

ش

د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ

ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻋﻦ
رﺋﻴﺴﺔ ﺳـﻨـﻐــﺎ ﻓــﻮرة ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب ذﻛﺮﺗﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟــﺮاﺷــﺪ أﺑــﻲ ﺑﻜﺮ اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ -رﺿﻲ
اﻟ ـﻠــﻪ ﻋ ـﻨــﻪ -ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺔ ،ﻓ ـﻘــﺎل ﻓﻲ
ﺧﻄﺒﺘﻪ» :أﻳ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨــﺎس إﻧ ــﻲ ﻗــﺪ وﻟـﻴــﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ
وﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮﻛﻢ ،ﻓﺈن أﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ ،وإن
أﺳﺄت ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ ،اﻟﺼﺪق أﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﻜﺬب ﺧﻴﺎﻧﺔ،
اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ﻗﻮي ﻋﻨﺪي ﺣﺘﻰ أرﺟﻊ ﻟﻪ ﺣﻘﻪ،
واﻟﻘﻮي ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪي ﺣﺘﻰ آﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ«.
ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻃﺒﻘﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳــﻼم ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ زﻣــﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳــﻮل اﻟﻠﻪ،
ﺻـﻠــﻰ اﻟ ـﻠــﻪ ﻋـﻠـﻴــﻪ وﺳ ـﻠــﻢ ،ﻟ ــﺬا ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓﺴﺎد
ً
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،وﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ
ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ذات
ﻣﺮة» :إن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺒﻌﺎرﻳﻦ
)اﻟﺠﻤﺎل( ﻋﻦ ﺣﻤﻠﻪ«.
وﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح وﺟــﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ
إﻟﻰ اﻟﻮزراء واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻣﻦ

د .أﺳﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺒﺎح

ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ
ً
إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ« .وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ» :ﻟﻦ أﺳﻤﺢ
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻓﺴﺎد ﻓﻲ أﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ّ
وأﺣﻤﻞ اﻟﻮزراء واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻴﻮم،
ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد«.
وﻓﺠﺄة ﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ
أن ﻫﻄﻠﺖ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮر ،وأﻇﻬﺮت ﻣﺪى ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
اﻟﺘﻲ دﻣﺮت اﻷﻣﻄﺎر ﺷﻮارﻋﻬﺎ وﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ،ﻓﺈﻟﻰ
ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﺴﺎد؟ وﻣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ؟
أﻓﻴﺪﻳﻨﺎ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة.

* آﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎل
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘﺎرئ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  %15ﻓﻘﻂ؟

Osamaku@hotmail.com

أﻗﻮى اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ
ﻳــﺮى ﺳﻘﺮاط »أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﺒﻪ أﺑﻨﺎء ﻫﺎ ،ﻓﻼ ﻧﻄﻤﻊ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ
ً
ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ« ،أرى ﺣﻀﻮرا ﻟﻬﺬه »اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ« وأﻧﺎ أﻃﺎﻟﻊ ﻓﻀﺎءات اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ) KIU EXPOﺟﺴﻮر( ﻣﻦ  2إﻟﻰ 4
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف ،واﻟــﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺣﺮص ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋــﺎه ،ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬا
ً
اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ذا دﻻﻟﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ
ﺳﻤﻮه ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
أﻗﻮل ذﻟﻚ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﻈﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﺎح
ً
اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺈن ﺗﻮﺛﻴﻖ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻈﻞ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ أي ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
أﺣﺴﺐ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎه ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﻋﺎة وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﻌﺮض
وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻳﻌﻜﺲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث
ﱡ
وﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮاء.
اﻟﺴﻨﻮي

وﻟـﻌــﻞ ﻣــﺎ أود إﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣــﻦ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻫﻨﺎ ﻫــﻮ أن ﺻــﻮر ﻓـﻀــﺎء ات
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرض ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ إﻋﻼﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص(
وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ وﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮات ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻤﺎ ،وأن اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺎﻓﺬة اﻷﻣﻞ ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ُﺗ ّ
ﻬﻤﺶ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ أدوات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻘﺪم ،ﻓﻘﻂ ﻟﻨﺘﺠﺎوز اﻻﺗﻜﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺑــﺮاز اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
واﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت وﺧـﻠــﻖ اﻟـﺼــﺮاﻋــﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﻓـﻘــﺪان اﻟﺜﻘﺔ ،ﻓــﺬﻟــﻚ ﻻ ﻳﺼﻨﻊ
ً
ً
أوﻃﺎﻧﺎ ،أﻻ ﻳﻘﺎل »اﻋﻤﻞ ﻟﺪﻧﻴﺎك ﻛﺄﻧﻚ ﺗﻌﻴﺶ أﺑــﺪا«؟ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﺑﻜﻞ )ﺻــﺪق( وﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻳﺘﻬﺪدﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
أرى »أﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻟﺤﺸﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت
واﻟﺠﻬﻮد واﻟﻌﻄﺎء ،وأن ذﻟﻚ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ رؤﻳﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎه ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﺧﺘﻢ ﺑﻌﺒﺎرة
ً
ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻤﺆرخ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي إدوارد ﺟﻴﺒﻮن ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ »ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮاج واﻟﺮﻳﺎح ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻣﻊ أﻗﻮى اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ« ،ﻓﻬﻞ ﻧﻨﺘﻬﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻣﻊ أﻗﻮى اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ؟

ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻣﻴﻠﺮ*
ش

ﻣﺎﻛﺮون ّ
وﺣﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺿﺪه
ﻻ ﺷﻚ أن إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ذﻛــﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﺑﻜﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻠﻤﺎﻋﺔ ،ﺛﻢ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ً
ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ دﻳﻔﻴﺪ دي روﺗﺸﻴﻠﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل ﻋﻬﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻟﻴﻔﻮز
ً
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ واﻟﺜﻼﺛﺔ أرﺑﺎع.
ﻟﻜﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎء ه ،وﻋﺠﺮﻓﺘﻪ ،واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟـﺸــﺎرع ﺗـﻜــﺎد ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣــﺎ اﺗﺼﻔﺖ ﺑــﻪ ﻣ ــﺎري أﻧـﻄــﻮاﻧـﻴــﺖ ،ﻓﻔﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ،
ً
ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮون ﻳﺮﺗﺪون ﺳﺘﺮات ﺻﻔﺮاء ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء؟ ﻛﺎﻧﺖ »أﻧﺘﻴﻔﺎ« ،اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
»اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻮداء« ،ﺣﺎﺿﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،وﻗﺪ ارﺗﺪى أﻓﺮادﻫﺎ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻓﻮق أزﻳﺎء ﻗﺘﺎل اﻟﺸﻮارع اﻟﺴﻮداء اﻟﻔﺎﺧﺮة ،ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺎرك اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدون ﻣﻦ أﺣﻴﺎء ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻔﻘﻴﺮة ،ﻣﻊ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﺒﺪوا ﻋﻨﺎء
ارﺗﺪاء اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ،وﺧﻼل ﺗﺤﻄﻴﻢ واﺟﻬﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻗﺮب ﺷﺎرع
ً
اﻟﺸﺎﻧﺰﻟﻴﺰﻳﻪ ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮارا ﺻﻴﺤﺎت »اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ« .اﺳﺘﻐﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ً
اﻧﺘﻬﺎزﻳﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﻣﺠﺮﻣﻮن ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻛﺮون ﻳﻘﺘﺮف ﺧﻄﺄ ﻣﻤﻴﺘﺎ إذا ﻇﻦ
أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺨﺎوف ﺟﻴﺮاﻧﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮزﻋﻮن اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ راﻛﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻘﻮا ﺳﺘﺮة
ً
ﺻﻔﺮاء ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ إﻋﺮاﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ »ﺑﻤﻴﺪوﺳﺎ«
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻼ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ .ﺳﺎرع ﺳﻴﺎﺳﻴﻮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ،ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﺎن وﺟﺎن ﻟﻮك ﻣﻴﻼﻧﺸﻮن ،زﻋﻴﻢ
ﺣﺰب ﻳﺴﺎري ﻳﺪﻋﻮ ﻧﻔﺴﻪ »ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻷﺑﻴﺔ« ،ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﺣﺘﻰ
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ وﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﻘﺪا
أن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ ﺣﻠﻤﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋــﻮدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺄم ﻣﺎﻛﺮون وﺣﺪه ،ﺑﻞ ﺳﺌﻤﻮا اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
أﺟﻤﻌﻴﻦ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺰداد ﺳﻠﻮك ﻣﺎﻛﺮون ﻏﺮاﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻏﺎدر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻫــﺬه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ راح
ﻳﻌﻆ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ،ﺗﺤﺪث ﻣﻦ
ً
دون ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮال ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ً
ً
إﻻ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﻌﺘﺒﺮا إﻳﺎﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ،ﻟﻜﻨﻪ
ً
ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻮه ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻬﻢ ،أو ﻳﺮﻳﺢ ،أو ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻌﺎﻃﻔﺎ ﻣﻊ أﻣﺔ ﺣﺎﺋﺮة ،ﺛﻢ رﻓﺾ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄن أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ.
ﻟــﺪى رﺟــﻮﻋــﻪ إﻟــﻰ ﺑــﺎرﻳــﺲ ،ﺳ ــﺎرع ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻟـﻴـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ً
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺷﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻹﻃﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺒﺪوا ،ﺑﻌﺪ  12ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺴﺮورﻳﻦ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ
ً
ﻗﺼﻴﺮة وﻛﺎن ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺤﺮاﺳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ ،وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﻋﻠﺖ ﻓﻲ
وﺟﻬﻪ أﺻﻮات اﻻﺣﺘﺠﺎج ،وﺧﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ً
ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻫﻲ ﻣﺎ أﺷﻌﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن
ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﺻﺐ اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر.
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﺎﻛﺮون ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،وإن ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺮﻳﺒﺔ ،إﻻ أﻧﻪ
ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﺗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ دﻓﻌﻪ ﻫﻮﺳﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺑﺈﺑﻘﺎء ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺨﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﺷﻌﺎل ﻧﺎر ًﻫﻮﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻟﺘﻬﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻣﻀﻌﻔﺔ إﻳﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻨﻴﺮون ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل :راح ﻳﻌﺰف
ﻋﻠﻰ أوﺗﺎر أﻫﺪاف ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺘﺮق.
ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣــﺎﻛــﺮون وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺬرة ﺗﻮاﺿﻊ ﻓﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫــﺬا ﻋــﺎد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺮال دﻳﻐﻮل ،إﻻ أن
ﻣﺎﻛﺮون ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
أن ﺗﺼﻤﺪ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻞ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ً
إذا ،ﺑﺪل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪ وراء اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮوري ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺘﺤﺠﺮة وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ،
وﺑﺪل إﻟﻬﺎم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﺸﺮوع ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻷﻣﺔّ ،
وﺣﺪ ﻣﺎﻛﺮون
اﻟﺒﻠﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻫﻜﺬا اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ،ﻓﻠﻘﻲ
اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺘﻔﻬﻢ وﺗﻌﺮﺿﺖ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻹﺻﺎﺑﺎت ،وﻫﻜﺬا ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ً ً
ً
اﻟﻴﻮم ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﺟﺪا.
* »ﺳﺒﻴﻜﺘﺎﻳﺘﻮر«
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اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ أﺳﻮأ ﻟﺤﻈﺎﺗﻪً ،
ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎره اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻗﺘﺼﺎدات دول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻟﻌﻨﺔ ،وﺻﺎرت
ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﺒﺘﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﺷﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻼح وﻓﺮض أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ.
ﺣﺒﺎﻧﺎ اﻟـﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑــﺈﺣــﺪى أﻛـﺒــﺮ اﻟﻨﻌﻢ وأﻫـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻫﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻴﻮم وﺣﺘﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺎدم ﻋﺼﺐ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺤﺮك
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﻔﺰاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﻏﻴﺮت وﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  %60ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻔﻴﻠﺔ
ً
ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﻐﻨﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق،
ّ
واﻟﺼﻌﻮد ﺑﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻂ اﻷﻧﻈﺎر ،وﻣﻜﻨﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺴﻼح ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻓــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎره إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
ً
وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺗﻜﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮى
ً
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ دور ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ،ﺗﺤﺪﻳﺪا
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋــﺎم  ،1973ﺟــﺎء ت اﻷزﻣــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪد اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ ،وﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻫــﺬه اﻷزﻣــﺔ
ﺳﻴﻘﻮد إﻟــﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻨﺘﻬﺎ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ً
ً
أز ﻣــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻠﻔﺖ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻟﻴﺲ
ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪرة ﺑـﻌـﺸــﺮات اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات
ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪوﻻرات ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻرﺗ ـﺒــﺎك اﻷﻣـﻨــﻲ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ
ﻟﺸﻌﻮب ﻫﺬه اﻟﺪول واﻟﺠﺮاح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺮأ ﻟﻔﺘﺮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ً
ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ أﺳﻮأ ﻟﺤﻈﺎﺗﻪ،
أو ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎره اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻟﻌﻨﺔ ،وﺻﺎرت ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺒﺘﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﺷــﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺴــﻼح وﻓــﺮض أﻗــﻞ اﻷﺳﻌﺎر
ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ ،دون أي اﺣ ـﺘ ــﺮام ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺨﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﺮاداﺗﻪ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ،
وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،إﻻ أن ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻ
ً
ﺗﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﻼ.
ﻫــﺬا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﺳــﻮف ﺗﺘﺪﺣﺮج ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻧﺤﻮ
أﺿﺮار أﻛﺒﺮ ،وﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﻨﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﻫﻮ ﻣﺼﺪر
ً
ً
اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻮﺟﻮد ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ً
وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻗﺮارا ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻐﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ
اﻟﺤﺰﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان!

ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ
»دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك اﻟﺼﻮدﻳﻮم«
د .روﺿﺔ ﻛﺮﻳﺰ*
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻳﺼﺮف ﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ وآﻻم اﻟﺮوﻣﺎﺗﻮﻳﺪ ،دون ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ً
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﺮﻓﻪ! وﻗﺪ ُﻋﺮف ﺟﻠﻴﺎ
ً
ً
أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮن
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪواء.

داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ

ﺛﻤﺮة اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟﺼﺒﺮ ﻳﻄﻔﺊ ﻧﺎر اﻟﺮﻏﺒﺎت ،واﻟﺼﺒﺮ ﻳﻬﺬب
اﻟﺬوات ...اﻟﺼﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻹﻳﻤﺎن
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑــﺄن ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺮام.
ﻓﻬﻮ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ،وﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺮى اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أﻛﺒﺮ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ردات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ
ﻛﺒﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻨﺎ وردود أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ.
إﻟﺤﺎﺣﻚ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺤــﺪث ﻣ ــﻦ ﺗـﻠـﻘــﺎء ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ...ﻧـﺤــﻦ ﻻ ﻧــﺮاﻗــﺐ
اﻷزﻫ ــﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ،ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺘﻔﺘﺢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ،
وﻟـﺤـﻈــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺄة اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪة ﺗـﻠــﻚ ﻟـﻬــﺎ ﻃـﻌـ ٌـﻢ
ـﻖ ﺑ ـﺒ ــﺬورك ﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻃــﻦ اﻷرض
ﺧ ــﺎص .ﻟ ــﺬا ،أﻟ ـ ِ
ً
واﻧﺲ أﻣﺮﻫﺎ ،ﻓﺴﺘﺄﺗﻴﻚ أﺟﻤﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﻻﺣﻘﺎ.
ً
اﻟﺼﺒﺮ ﻳﻌﻄﻴﻚ وﻗﺘﺎ ﻷن ﺗﺨﺘﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ
وﺗﺘﻔﺤﺼﻬﺎ ﺑ ـﻠ ـﻄــﻒ ...ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻨـﻔــﺲ اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة،
ﺑﻜﻞ دواﻓﻌﻬﺎ وأﺣﻼﻣﻬﺎ وﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻤﻴﻢ ﻳﺘﺠﻨﺒﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﺎ ﻓﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ واﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟ ــﺬﻛ ــﻲ ﻛ ــﻲ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﻰ ذاﺗ ـ ــﻪ ،ﻓــﺎﺳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﻬــﺬه
اﻟﺨﻠﻮة وذﻟﻚ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ.
واﻟﺼﺒﺮ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻶﺧﺮ أن ﻳﺼﺤﺢ
أﺧـﻄــﺎء ه ،واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋــﻦ اﻟﻬﻔﻮات رﻗــﻲ وﻓﻦ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺠﺎوز
اﻟﻤﺎﺿﻲ و«اﻷﻧﺎ« ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﻣﺘﻰ ﻧﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺤﺮاك،
ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ أﻣﻮر ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻫ ـﻨــﺎﻟــﻚ أﻣـ ــﻮر ﻻ ﺗـﻨـﻤــﻮ وﻻ
ﺗﺘﺤﺴﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ،واﺣﺬر ﻣﻦ ﺻﺒﺮ اﻟﻀﻌﻔﺎء
وﻻ ﺗﺒﺮره ﻟﻨﻔﺴﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﺼﺒﺮ اﻟﺸﺠﻌﺎن.
ﻣــﺎ أﺧـﻄــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺤـﻠــﻪ ،ذﻟ ــﻚ اﻷﻣــﻞ
اﻟﻜﺎذب اﻟﺬي ﻳﺴﺮق ﻣﻨﻚ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻛﻞ
ﺗﺮﺑﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ.
اﻟـﺼـﺒــﺮ ﺑـﻌــﺪ ﻧ ـﻈــﺮ ،ﻓـﻬــﻮ ﻳ ــﺮى ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﺗﻠﻚ

اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ -واﻟـﻤــﺆﻗـﺘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن -إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
واﻟﺼﻤﺖ ﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺠﻠﻲ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗـﺘـﺠـﺴــﺪ أﻧـ ــﺖ ﻓ ــﻲ دور اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ
واﻟﻤﺘﺮﻗﺐ دون إﻃ ــﻼق أﻳــﺔ أﺣـﻜــﺎم ،اﻧﺘﻈﺮ! ﻻ
ﺗﻜﺸﻒ أوراﻗﻚ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﻟﺼﺒﺮ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺐ اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﺎة وﻗـ ـﺒ ــﻮل ﺗ ـﻘ ـﻠــﺐ أﺣ ــﻮاﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓــﺎﺳـﺘـﻜــﻦ
واﺻﻄﺒﺮ ،وﻟﻴﻜﻦ اﻟﺘﺮوي أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻗﺪ
أﺻﺒﺢ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض
ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟـﻤـﻨــﺎ اﻟـ ـﻔ ــﻮري واﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ذﻟ ــﻚ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ ﺻﻮاﺑﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ـﻮان! ﻛﻦ أﻧﺖ اﻟﺠﺒﻞ
ﻛﻞ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﺑﻀﻊ ﺛـ ٍ
اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﻛﻴﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻬﺎﺋﺠﺔ ﺗﻠﻚ.
* »اﻟـﺼـﺒــﺮ ﺛـﻤــﺮة اﻟـﻴـﻘـﻴــﻦ«) .اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ(.

د .ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸﻌﻴﺐ

ﺗﻌﻠﻴﻢ أم ﺗﺴﻴﻴﺲ؟
ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺨﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﺪار ﻓﻲ أروﻗﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺻﻔﻴﻬﺎ اﻷول واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ّ ،ﺑــﺄن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳـﻨــﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻨﻬﺞ
واﻟﺘﻴﺎر اﻹﺧﻮاﻧﻲ ،وﻫﺬا ُﺣــﺬر ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻗﺎﺋﻢ وﺑﺸﺪة ﻓﻲ
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ذﻣﻢ اﻟﺨﻠﻖ ،وﻟﻜﻦ إذا ﺧﻀﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ "ﻓﻘﻮﻟﻮا وداﻋﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ" ،واﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺮى ﻛﻼﻣﻨﺎ
ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ واﻗــﻊ وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺨﻞ ،وﻣــﻦ ﻳﺮد
أن ﻳﻌﻲ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎﻛﺮة ﻫﺪﻓﻬﺎ
إﻳﺼﺎل ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺧﻮاﻧﻲ ،أو ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺪم
اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﻓﻠﻘﺪ أﻋﺪوا اﻟﺼﻔﻮف ﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺜﺖ ﺟﺬورﻫﻢ
ﻣــﻦ اﻷوﻗ ــﺎف ،وﻛــﺄﻧــﻲ أراﻫ ــﻢ ﻳﺘﻐﻠﻠﻮن ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﻓــﻲ دﻫــﺎﻟـﻴــﺰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﻫﺎدﺋﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث
اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟــﻮزارة ،واﻟﺘﻲ أدت ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ إﻟﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻮﻛﻴﻞ واﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻴﻬﻤﺎ وإﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺛﻐﺮة
ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أﻳﻤﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻼﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺿﺦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻴﺎر ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ وﻻء
وﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ،ﻫﺎﺿﻤﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
وﻓــﻲ ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،ﻫـﻨــﺎك ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻟﺘﻮﻟﻲ أﺷﺨﺎص
ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ،ﻫﺎﺿﻤﻴﻦ
ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق أﻧﺎس ﻟﻬﻢ اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ
ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎر وأﻫﻠﻪ ،ﺳﻴﺤﺎرﺑﻮن ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ أﻛﻔﺄ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﺘﻴﺎر.
ً
وﺧﺘﺎﻣﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ :ﻻ ﺗﻨﺨﺪع ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل وﻳﺼﻮر
ﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﺮارة ،واﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺐ ﺷﺮاﻛﻬﺎ ﻟﻚ ﻟﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ،
وﺗﻜﻮن ﻟﻘﻤﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ووﻗﺘﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ وﻟﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ.
وﻣﺎ أﻧﺎ ﻟﻜﻢ إﻻ ﻧﺎﺻﺢ أﻣﻴﻦ.

ﻧﻌﻮد ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﻨﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮ أﻣﻮرا ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷدوﻳﺔ
وﻣﺪى ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ،
وﻣﻦ ﻫﺬه »اﻟﺤﻠﻘﺎت« اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﻟﺘﺎرﻳﻦ
ﻓﻲ »اﻟﻮاﺗﺴﺂب«!
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟ ـﻔــﻮﻟ ـﺘــﺎرﻳــﻦ »دﻳـﻜـﻠــﻮﻓـﻴـﻨــﺎك اﻟ ـﺼ ــﻮدﻳ ــﻮم« ﻣ ــﻦ اﻷدوﻳ ــﺔ
ً
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺴﻜﻦ ﻵﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺮودﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻷﺳ ـﺒ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟﺒﺎراﺳﻴﺘﺎﻣﻮل واﻟﺒﺮوﻓﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ! وﻛﻞ ﻟﻪ درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻷﻫﻤﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك ،ﻏﻴﺮ أن اﻷﺧﻴﺮ Diclofinac
 Sodiumواﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻛﺴﻴﺐ  Celecoxibﻫﻤﺎ اﻷﺳﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ّ
وﻳﺴﺮع
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ وأوﻋﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت اﻷﺧــﺮى،
ً
ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﻠﺐ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﻦ
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ.
وﻳﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺪﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺣــﺪوث ﻧﺰﻳﻒ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة ،وذﻟــﻚ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺼﺮف
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺣﺒﻮب ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﺗﺨﺮﺷﺎﺗﻪ ،ﻣﺜﻞ أوﻣﻴﺒﺮازول
أو راﻧﻴﺘﻴﺪﻳﻦ ،وأﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﺒﺪ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة
اﻟﻌﻼج واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺄﻗﺮب
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ إذا أﺣﺲ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻀﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ أو أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺘﻜﻲ اﻟﺮﺑﻮ ،أو اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ُ
ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻬﺎ.
وﻧ ــﺮى أن دﻳﻜﻠﻮﻓﻴﻨﺎك اﻟـﺼــﻮدﻳــﻮم ﻳـﺼــﺮف ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ وآﻻم اﻟﺮوﻣﺎﺗﻮﻳﺪ ،دون ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ
ً
ً
ﺣﻴﺚ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﺮﻓﻪ! وﻗﺪ ُﻋﺮف ﺟﻠﻴﺎ أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮن اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ّ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪواء .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت اﻷﺧﺮى
ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻺﻧﺰﻳﻤﺎت اﻟﻤﻄﻬﺮة
ً
ﻓﻲ اﻟﺪم ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻻﻛﺘﺌﺎب
واﻟﻘﻠﻖ واﻹﺣﺒﺎط ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﻮاﺑﻴﺲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم
ً
اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮم ﻟﻴﻼ.
وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ زﻣﻼﺋﻨﺎ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻷﻃﺒﺎء أن ﻳﺘﺄﻛﺪوا
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻬﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺻﺮف وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ
ً
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻵﻻم اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ،ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ .وإن
ﻛــﺎن ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻨﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء ُﻳﺴﺮع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻃﺮح اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺰاﺋﺪة وﻏﺴﻞ اﻟﺪم ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻮد
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻟﻸﻻم واﻟﻤﻬﺪﺋﺔ ﻟﻸﻋﺼﺎب ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﻮﺟﺒﺎت ،ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻣﻔﻌﻮﻻ أﻓﻀﻞ وأﺻﺢ ،وﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل!
ﺗﺮﻳﻀﻮا وﺗﺤﺮﻛﻮا ...ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺮﻛﺔ!
* ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻤﻮم وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
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» :«S&Pﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺳﻮق ﻧﺎﺷﺊ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩
• اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ وﺑﻮزن ﻧﺴﺒﻲ ٪٠.٥٦
• اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ »ﻓﻮﺗﺴﻲ«
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
وﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﺷﺎدت S&P Dow Jones
 Indicesﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻮظ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ دورة ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ٣+T
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻓﻊ ).(DvP

اﻹﻧﺠﺎز ﻧﺘﺎج
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻮق

أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ
ﺑ ـ ــﻮرز داو ﺟ ــﻮﻧ ــﺰ« أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﻌـﺘــﺰم
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺳﻮق
ﻧ ــﺎﺷ ــﺊ اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
.2019
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺄن ،أوﺿ ـﺤ ــﺖ
ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" أن
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣـﺼــﺎف اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪر
آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮرز ﺧ ـﻄــﻮة ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ
ﻋ ـﻘ ــﺐ إﻋـ ـ ــﻼن ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ
راﺳﻞ "ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻣــﺆﺷــﺮ
» «S&Pﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﻳﻀﻢ
أﻛﺒﺮ  30ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪاول ،وﺗﻮزع ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ  3ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻨﻘﻞ،
واﻟﻤﺮاﻓﻖ.
وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻘــﺐ أن
ﺗﺠﺮى اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑــﻮزن
ﻧﺴﺒﻲ  0.56ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ.
وﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪر آﻧﺪ ﺑﻮرز،
ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أﻻ ﺗـﺨــﺮج ﻋﻦ
اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟـ "ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ"،
وﻫـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺆﺷﺮات ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓ ــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ ،وﺛ ـﺒ ــﺎت
وﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ.
و ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن » «S&Pو ﺿ ـﻌــﺖ
ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮﻫـ ــﺎ،
واﺳﺘﻄﻠﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
آراء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص
اﻹﺻ ـ ــﻼﺣ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
ارﺗـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ـﻬــﺎ آراء

إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ إﻣـﻜــﺎن اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
ﺗﺘﺮﻗﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻮزن
ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ
»ﻓﻮﺗﺴﻲ« ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  20اﻟﺠﺎري،
ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻮزع ﺗﻠﻚ اﻷﻣــﻮال ﻋﻠﻰ
 12ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﺗــﺖ ُﻣــﺪرﺟــﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻫﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»ﺑﻴﺘﻚ«
و»زﻳﻦ« و»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« و»ﺑﻮﺑﻴﺎن«
و»ﻫ ـﻴــﻮﻣــﻦ ﺳ ــﻮﻓ ــﺖ« و»ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت« و»ورﺑ ـ ـ ــﺔ«
و»اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ« وﺑﻨﻚ
» «KIBو»اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز« و»ﻣـ ـﻴ ــﺰان
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ وﺻـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ــﻰ  167ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر أو ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ،ﻣ ــﻊ دﺧ ـ ــﻮل اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  Passive Fundsﻓﻲ 24
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأ ﺷ ـ ـ ــﺎدت S&P Dow Jones
 Indicesﺑ ــﺎ ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ا ﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻮظ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺄﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎص ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل
إﻟ ــﻰ دورة ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ ﻣــﻮﺣــﺪة T+3
وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻓﻊ ).(DvP
وﺗ ـﺠــﺪر اﻹﺷ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬه
ا ﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات ﺗ ــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ــﺬي
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل،
وﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬه ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ،وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ أن
إﻋــﻼن "إس آﻧــﺪ ﺑــﻲ" أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﺿﺎﻓﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟ ـﺴــﻮق ﻳ ــﻮم  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
S&P Dow Jones
 D o w J o n e sﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺄ ن

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار
ﻫﻲ:
• S&P Global BMI
• S&P Global BMI Shariah
• S&P/IFCI
• Dow Jones Global Index
• S&P Global Property
• Dow Jones Islamic
Markets
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎﻧﺪر آﻧﺪ ﺑﻮرز داو ﺟﻮﻧﺰ
وﺿـ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرة ﻟـﻠـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳــﻮق
ﻧ ــﺎﺷ ــﺊ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﻢ اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ﻓﻲ
ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وذﻟـ ــﻚ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ ،وﻗ ــﺪ
ذﻛــﺮت ﻓﻲ اﻹﻋــﻼن اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ أن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ
)ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل(
ﺗـﻨـﻔــﺬ ﺧ ـﻄــﻮات ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺳ ـ ــﻮق ﻧ ــﺎﺷ ــﺊ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎرب ﻣــﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻲ
اﻹﻋﻼن ذاﺗﻪ أن أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه
ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ:
 ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ دورة اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ ،T+3وذﻟ ــﻚ ا ﺳـﺘـﻴـﻔــﺎء ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞاﻟﺪﻓﻊ Delivery versus Payment
 ((DvPوا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻂ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه.
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق وﻓﻖﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.
وﻗـ ـ ــﺪ ذﻛـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ذاﺗـ ـ ـ ــﻪ أن
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟــﻮزن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻫﻮ
 0.56ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ﻛﺜﺎﻧﻲ
ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ FTSE
 ،Russellوﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ
إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات  MSCIواﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
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وأﻛــﺪت ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل أن
ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ﻧـﺘــﺎج اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﺷــﺮﻛــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،وﻓـ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑ ـ ـ ــﻮرﺻ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ،وﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﻃـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺪاول وأﻣﻨﺎء اﻟﺤﻔﻆ.

»ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻣﺎ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮارات
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ "ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ".
وﻳ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻮرﻏ ـ ــﺎن
ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻲ ﻣـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻣــﻮال،
ﺣـﻴــﺚ ﻳﻤﺜﻞ "ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ"
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن و 900ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﻴﻦ ا ﻟ ــﻮزن اﻷﻛﺒﺮ
ﻓ ـﻴــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﻋ ـﻠــﻰ  30ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻪ.

اﻷدوات ﻟﺠﺬب اﻷﻣﻮال
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﻞ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر إن اﻹﺳ ـ ــﺮاع
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـ ـ ــﺮح اﻷدوات ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
 6ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺳـﺘــﺎﻧــﺪر آﻧــﺪ ﺑ ــﻮرز ،ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣـﺤــﻂ أﻧ ـﻈــﺎر واﻫـﺘـﻤــﺎم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻔـﻀـﻠــﻮن
اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮع اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻓﻲ أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت،
وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷدوات اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻳ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮرﻏ ـ ــﺎن

اﻟﺨﺎﻟﺪ :اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺧﻼل وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ
اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑﻔﻀﻞ دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﺳﻮق
اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻷﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز داو
ﺟﻮﻧﺰ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق " "S&P Dow Jonesﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ إﻟﻰ
ً
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
ً
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮا ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ إس آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻲ داو
ﺟﻮﻧﺰ ﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻋﺘﻤﺎد دورة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
 ،T+3وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻓﻊ ).(DVP
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ إس آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻲ داو ﺟــﻮﻧــﺰ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻘﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳــﻞ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم ،ﻛـﻤــﺎ ﺿـ ّـﻤــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋ ــﺎم  ،2019اﻟــﺬي
ﻋﻠﻰ اﺛﺮه ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ً
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ" :ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ دﻋــﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ً
ً
وﺟ ـﻌــﻞ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺎ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ
ﺧ ــﻼل وﻗ ــﺖ ﻗـﺼـﻴــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﺛـﻘــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
ً
وﺣــﺮﺻـﻨــﺎ دوﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑـﺠــﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ،
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺷﺮ إس آﻧﺪ ﺑﻲ داو ﺟﻮﻧﺰ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺳﻮق ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻮق
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ".
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
)إم .إس .ﺳﻲ .أي( ﺿﻤﺖ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋ ــﺎم  2019اﻟ ــﺬي ﻋﻠﻰ
أﺛﺮه ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﺘﻄﻠﻊ آراء

و ﻗـﻌــﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
وﺗ ـﻨــﺎزل ﻋــﻦ دﻋ ــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟـﺴــﺪاد ﺑﻘﻴﻤﺔ  49.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر .وﻳﺒﺮئ
اﻟﺒﻨﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻳﻔﺮج ﻋﻦ
ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

»اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ« :ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١.٧٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إن اﻟﻌﻘﺎر ،اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ
إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻋﻘﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  1.78ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿﺤﺖ "اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ" أن اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  756ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ،
وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗﻄﻌﺔ  ،12ﻗﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ  ،2ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ً
ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺲ،
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺰء ﻧﻘﺪي وآﺧﺮ ﻋﻴﻨﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ :ﺳـﺘـﻘــﻮم اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـﺴــﺪاد ﻧـﻘــﺪي ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.45ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 329أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأﻓﺎدت "اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ" ﺑﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﺑﻮاﻗﻊ 60
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن
ﻳﺼﻞ وزن ﻣﺆﺷﺮ »إم .إس .ﺳﻲ.
أي اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« اﻟ ــﻰ  0.3ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ »إم .إس .ﺳــﻲ .أي«
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻟﻢ
ﻳﻨﺎﻗﺶ »ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ«

 ...وﺗﺰﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
»اﻟﺴﺮاج« إﻟﻰ ٪٤٢

•

وﻓﻲ إﻓﺼﺎح آﺧﺮ ،زادت اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ا ﻟـﻤـﻐــﺎر ﺑـﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺣ ـﺼ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺮاج اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ﺑـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋﻘﺪ
ﺷ ـ ــﺮاء ﻋـ ــﺪد  1.24ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ،
ﺑ ــﺈﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻗ ـ ــﺪره 111.96
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺴﺮاج اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  42.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺴﻮرﻳﺔ«
ﺑـ ٢٦٨أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺗﻤﺎم
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳـﻬــﻢ ،ﺑﺴﻌﺮ 0.040
ﻓ ـﻠــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ ،ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  268أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺪة
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺑـﻴـﺌــﺔ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ،وإﻧ ـﺸــﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة
ُﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وواﺳـﻌــﺔ ،وإﻃ ــﻼق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﺟـ ــﺬب اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺴﻮق.
ﻛـﻤــﺎ دﺷ ـﻨــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ أول
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﺷﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻰ
 3أﻗﺴﺎم ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق إﻟﻰ
آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻤﻴﺰات أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪاول ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻫﻲ:
اﻟﺴﻮق اﻷول ،اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﺳﻮق اﻟﻤﺰادات.
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺠﺎز اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻃﻼق
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ).(OTC

اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﺣ ــﻮل
اﻗ ـﺘ ــﺮاح »إﻋـ ــﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺷﺮ
)إم .إس .ﺳﻲ .أي اﻟﻜﻮﻳﺖ(« ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ إﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .2020

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« :ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ »اﻟﺘﺠﺎري« ﺑـ  ٤٩.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن د ق« ﺗﺨﺴﺮ  ١٣٢.١٦أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

»اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ« ﺗﺸﺘﺮي ﺣﺼﺔ ﺑـ ٢.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  132.16أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 0.88ﻓ ـﻠــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
 ،31/10/2018ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧـﺴــﺎ ﺋــﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 108.76آﻻف د ﻳـﻨــﺎر ،ﺑــﻮا ﻗــﻊ  0.73ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2017

أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره  2.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وأﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻌــﺎدﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﺦ واﻟـﺨـﺴــﺎرة ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻘﻴﻤﺔ وﻗﺪرﻫﺎ  2.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻋ ـﻘــﺪ أﻣـ ــﺲ ،ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﻄــﺮق اﻟــﻰ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻀﻮا ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ 35
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر ﻧﻔﻄﻲ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺪﻳــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب وزﻳــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ؛ ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ ﺑـﻤـﺠــﺮد ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟــﻰ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﺳﻴﺘﻢ
ﻓــﻮرا اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،وﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  3آﺧﺮﻳﻦ.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ أﻣﺲ،
ﺣﻴﺚ ﺻــﺮح اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ،
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ،واﻟﺬي اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻛﻮﻓﺒﻚ( ﻟﻌﺎم .2019
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ
.2040

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  30ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻷﺳـﺒــﻮع ،ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل 33.21
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5186.90ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  30.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ  118.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ،ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
 5347ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑــﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.84ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻫ ــﻲ  45.33ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5435.29ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  24.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ  58.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  3126ﺻﻔﻘﺔ.
وﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.23ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  10.85ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 4734.24ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،

وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ  60.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  2221ﺻﻔﻘﺔ.

ﺷﺮاء وﺗﺮﻗﻴﺎت
ﻧﺸﺮت ﺑﻌﺾ وﻛــﺎﻻت اﻷﺧـﺒــﺎر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد ﺑ ـﺸــﺄن ﻗ ــﺮار ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪر &
ﺑﻮر" اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻀﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮه
ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ زاد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء،
وﺷﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل
ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺑﺮزﻫﺎ
ﺳﻬﻢ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺤﻮاﻟﻲ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻻول ،وﻛــﺎن اﻛﺜﺮﻫﺎ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ "ورﺑ ــﺔ" ،اﻟــﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه أﻣــﺲ ﺑﺒﺪء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺎت ﻋﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻨﺖ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﺬت ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة
إﻟﻰ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﺴﻬﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻛﺒﻴﺮة زادت ﻋﻠﻰ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻷول ،واﻧﺪﻓﻌﺖ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺒﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  25ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،وﻫــﻲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﺧــﻼل  4أﺷـﻬــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻻول ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑـ 30ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
واﺳ ـﺘ ـﻔــﺎد ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻌﻈﻢ اﺳﻬﻤﻪ ﻋﺪا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻣﺤﺪودة
ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎز ،و"ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ" و"ﺳﻔﻦ"،
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ً
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎ ،ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺧ ــﻼل
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وأﺗ ــﻰ ﺿـﻐــﻂ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـﻌــﺪ أن أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻵن ﻓــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﺠــﺎوزاﺗـﻬــﺎ
ﺑﻜﺴﺮ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻟﺘﺒﺚ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺸﺪة.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺎن
أﻛـﺜــﺮﻫــﺎ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق دﺑــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي
وﻣﺆﺷﺮا اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺴﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ وأﺑﻮﻇﺒﻲ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
اﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات  8ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ:
ﺗﺄﻣﻴﻦ ب  29.7ﻧﻘﻄﺔ ،وﺧــﺪﻣــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ب
 22.2ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻨﻮك ب  10ﻧﻘﺎط ،وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ
ب  5.2ﻧـﻘــﺎط ،وﺳـﻠــﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ب  4.5ﻧـﻘــﺎط،
واﺗﺼﺎﻻت ب  3.6ﻧﻘﺎط ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ب  2.7ﻧﻘﻄﺔ،
واﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ب  1.5ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫــﻲ :رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ب

 4ﻧﻘﺎط ،وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ب  1.6ﻧﻘﻄﺔ ،وﻋﻘﺎر ب
 0.09ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ:
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ "ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  5.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ
ﺑﺘﺪاول  4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛــﻢ ﺳـﻬــﻢ زﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  3.7ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ،وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.63ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ "ورﺑ ــﺔ"
ﺑﺘﺪاول  2.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ
ﺳﻬﻢ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺘﺪاول  9.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ "ورﺑــﺔ"
ﺑﺘﺪاول  9.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.1
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ "زﻳ ــﻦ" ﺑـﺘــﺪاول 7.8
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.63ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ "اﻻﻣﺘﻴﺎز" ﺑﺘﺪاول  7.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.77ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ "اﻟﺪوﻟﻲ" ﺑﺘﺪاول  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ
ﻣﻌﺎدن ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  110ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ  27.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ
إﻧ ـﺠ ــﺎزات ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧﻠﻴﺞ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ
ﺻﻠﺒﻮخ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛـ ـ ـ ــﺎن أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ اﻷﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ك
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  69.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ ﻳــﺎﻛــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ
اﻛﺘﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ آن
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﺟﻴﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

٩
»أوﺑﻚ« ﺗﻨﺎﻗﺶ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق وﺳﻂ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
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اﻗﺘﺼﺎد

• روﺳﻴﺎ :ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺸﺘﺎء • ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﺑﻘﺎء اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻧﺰﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ
ﻋﻦ  ٦٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﻓﺸﻞ »أوﺑﻚ«
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق.

روﺳﻴﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧﺘﺎج

ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﻟﺢ ،أ ﻣــﺲ ،إن "أو ﺑــﻚ" وﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎ
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
وﺳ ــﻂ ﻣ ــﻊ روﺳ ـﻴ ــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
واﺟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻌ ــﺖ "أوﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻚ" ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻴ ـﻨــﺎ
ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﺳﻂ
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ،وﺗﻨﺘﻈﺮ
أﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء ﻣـ ــﻦ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك اﻟﺬي ﻏﺎدر ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ.
وﻳ ـﻌ ــﻮد ﻧ ــﻮﻓ ــﺎك إﻟ ــﻰ ﻓـﻴـﻴـﻨــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ "أوﺑﻚ"
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ.
وﺗــﺄﻣــﻞ "أوﺑ ــﻚ" ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ أﺳـﻌــﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﻧ ـﺤــﻮ اﻟـﺜـﻠــﺚ
ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺴـﻌــﺮ ﻧﻔﻂ
أﻗــﻞ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻻﻣـﺘـﻨــﺎع ﻋــﻦ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج.
و ﻗــﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ" :ﻧﺄﻣﻞ
ﻓــﻲ ا ﻟـﺘــﻮ ﺻــﻞ ﻟـﺸــﻲء ﻣــﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳــﻮم
ﻏـ ــﺪ ...ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ أن ﻧ ـﺸــﺮك ا ﻟـ ــﺪول ﻏﻴﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﺑﻚ".
وأ ﺿ ـ ــﺎف" :إذا ﻟ ــﻢ ﻳــﺮ ﻏــﺐ أ ﺣ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺎو،
ﻓ ـﺴ ــﻮف ﻧ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻨــﻰ ﻟـﻬــﻢ
ذﻟﻚ".
وردا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـ ــﺆال ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻣـ ــﺎ إن
ﻛﺎﻧﺖ "أو ﺑــﻚ" ﻗﺪ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إ ﻟــﻰ ا ﺗـﻔــﺎق ،ﻗــﺎل إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎرات
ﻣـﻄــﺮو ﺣــﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻄــﺎو ﻟــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ﺧﻔﺾ "أو ﺑ ــﻚ" وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ

ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻳــﺪور ﺑﻴﻦ  0.5و 1.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،وأن ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺒﻮل.

ﺣﺬر ﺷﺪﻳﺪ
وﻧـ ـ ــﺰﻟـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮد اﻵﺟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺨ ــﺎم
ﺑــﺮ ﻧــﺖ ﻋــﻦ  60دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ،ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﻓﺸﻞ "أوﺑﻚ" ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ـ ــﻰ اﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻮن
وﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻟـ "أو ﺑــﻚ" إن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑـﻤـﻘــﺪار ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل أوﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ ﺟـ ـ ـ ــﺎﻛـ ـ ـ ــﻮب ﻣ ــﻦ
"ﺑﺘﺮوﻣﺎﺗﺮﻛﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ"" :ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
أوﺑﻚ ﺳﺘﻤﻀﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓــﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﻹرﺿــﺎء
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ".
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺪوﺑـ ــﻮن ﻣ ـ ــﻦ "أوﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ" إن
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ وﺣـﻠـﻔــﺎء ﻫــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إذا ﺳﺎﻫﻤﺖ
روﺳﻴﺎ ﺑﻤﻘﺪار  150أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وإذا ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﺑﻨﺤﻮ  250أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ
اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺎك أن روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺳـﺘـﺠــﺪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﺧﻔﺾ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺸـ ـﺘ ــﺎء ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻐ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﺎرد.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ أن زادت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ واﻹﻣــﺎرات اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ دﻋﺎ ﺗﺮاﻣﺐ
إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟـﺼــﺎدرات ﻣﻦ إﻳــﺮان ،ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ
ﻓﻲ "أوﺑﻚ".

وﺗـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺖ روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻻ
ﺗﺸﺎرك اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ وﺗ ـﺸ ـﻈ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋ ـﻬــﺎ
اﻟﻨﻔﻄﻲ.

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺜﻒ اﻟﻀﻐﻂ
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات إﻳﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ واﺷ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺖ إﻋـ ـ ـﻔ ـ ــﺎءات
ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻟﺒﻌﺾ ﻣـﺸـﺘــﺮي اﻟـﺨــﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺣﺪوث
ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛ ـ ـﺘـ ــﺐ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء" :آﻣﻞ أن ﺗﺒﻘﻲ أوﺑﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة.
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ أﻋﻠﻰ
وﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ".
وﻗـ ــﺎل وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺑﻴﺠﻦ
زﻧﻐﻨﻪ إﻧﻪ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﻣــﺎ داﻣ ــﺖ إﻳ ــﺮان ﻟﻴﺴﺖ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .وأوﺿــﺢ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن أن اﻟﻌﺮاق ،ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ "أوﺑ ــﻚ" ،ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻪ.

اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« أﻣﺲ
ﺗـﻀــﺮرت ﻓﻴﻪ أﺳ ــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
واﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠــﺔ ﻟﺨﺎم
ﺑﺮﻧﺖ  2.72دوﻻر إﻟﻰ  8.84دوﻻرات
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺧ ــﻼل ا ﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ  58.36دوﻻرا،
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ 2.32

دوﻻر إﻟﻰ  50.57دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ــﺖ واﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  30ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺣﺪه.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل أوﻟـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺎﻧ ـ ـﺴـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ
ﺳــﺎﻛ ـﺴــﻮ" :ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻳـﻈـﻬــﺮ ﻫــﺬا
ﻗ ـ ــﻮة اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،و ﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻤﺎ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ١.٤٦دوﻻر

اﻷﺳﻌﺎر
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷ ﺳ ـﻌــﺎر ،ﺧﺴﺮ اﻟﻨﻔﻂ
أﻣ ــﺲ ﻧـﺤــﻮ  5ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻟﻤﺤﺖ
"أوﺑ ــﻚ" إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي

اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.46دوﻻر ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول
ً
ً
ﻟﻴﺒﻠﻎ  59.49دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  60.95دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﺣﺪث ﺧﻼل اﻟﻠﻴﻞ ...ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ
ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ وﺿﻌﻒ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف "ﻟـ ـﻜ ــﻦ أوﺑـ ـ ــﻚ ﺗ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ
إدارة اﻷﺳـ ـ ــﻮاق .ﻗــﺪ ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟ ـﺴــﻮق إﻟــﻰ
اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض ،ﺛــﻢ ﺗــﻮﺟــﻪ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
أﻳﻀﺎ".
وارﺗ ـﻔ ــﻊ إﻧ ـﺘــﺎج "أوﺑ ـ ــﻚ" اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ 4.1
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ  2018إﻟﻰ 33.31
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وزاد إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ" ،أوﺑ ـ ـ ــﻚ" وروﺳـ ـﻴ ــﺎ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة 3.3 ،ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ
ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2017إﻟﻰ  56.38ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻟﻴﻠﺒﻲ ﻧﺤﻮ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك
)روﻳﺘﺮز(
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

»اﻟﺼﺨﺮي« ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت »أوﺑﻚ« وﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ
ﺗﺰاﻣﻦ اﻧﺤﺪار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﺑﺪء
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
أﺑﻬﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺿﺠﺮﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﻲ
اﻟﺜﻤﺎر وﻫﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪون ﻃﻔﺮة ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﺼﺨﺮي
ً
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ُ
وﻣﺼﺪرا
ً
رﺋﻴﺴﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  ٢٩ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺎت ﻳﻬﺪد ﻫﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﺴﻨﺔ ﺗﻠﻚ ،وإذا
ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر دون  ٥٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎل ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺮاض.
وﻗ ــﺎل ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑ ــﺮوت ،اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي إﻟﻴﻔﻴﺸﻦ رﻳـﺴــﻮرﺳــﺰ ،إن اﻟﻨﺸﺎط ﻓــﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ
ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم إذا ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .وأوﻗﺪ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺷﺮارة ﻣﻮﺟﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي وﻗﺪ ﺗﻜﺪر اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﺰاج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺠﺎه
اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻨﻮات.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﻌﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻵﻣ ــﺎل ﻋﻠﻰ إﻧـﻘــﺎذ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧـﺘــﺎج ﻣﻦ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑ ــﻚ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺨﻤﻴﺲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "أوﺑ ــﻚ" ﻹﺑﻘﺎء
اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
ورﻏــﻢ أن ﺗﺮاﻣﺐ داﻋــﻢ ﻣﺘﺒﺎه ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣـ ـﻔ ــﻮري ،ﻓـﻘــﺪ ﺳـﺨــﺮ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤــﺎل ﺧـﻔــﺾ إﻧ ـﺘــﺎج "أوﺑ ــﻚ"
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره "ﻳ ـﺴــﺮق ﻣــﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ" ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ
اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ﻷﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .وأﻣﺲ اﻷول،
ُ
ﻏﺮد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﺪدا ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ "أن ﺗﺒﻘﻲ أوﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺒﻮﺣﺔ .اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺬﻟﻚ".
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،وﺑﻠﻎ
ً
ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء  ٥٢٫٨٩دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺄن ﺗﺘﻔﻖ "أوﺑﻚ" ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،أﺷﺎد ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻧﺤﻮ
 ٣٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٥٠دوﻻرا ،ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ".
وﻗ ــﺎل ﻓﻴﻞ ﻓﻠﻴﻦ ،اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟــﺪى ﺑــﺮاﻳــﺲ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮز ﻏــﺮوب
ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ،إن ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺣﻘﻘﻮا اﺧﺘﺮاﻗﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﻋ ــﻮام اﻷﺧـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑ ــﺎح ﻓﻲ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﺘﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﺳﻴﻀﻄﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪه إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻠﻴﻦ" :ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻳﺼﺎب ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ
ﻋﻨﺪ  ٥٠دوﻻرا ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻫﻢ ..ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ أوﺑﻚ إﺟﺮاء
ﺧﻔﺾ ،وﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ".
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ  ١٧ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ١٠٫٩
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺛﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ١٢٫٠٦ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ  .٢٠١٩وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ زﻳﺎدة
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺨﻄﻂ ﺷﺮﻛﺎت ،ﻣﺜﻞ أﻧﺎدارﻛﻮ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم،
ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو ﺧﻔﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ،وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻓﻮرات ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻗــﺎل ﺑــﺮوس ﻛﺎﻣﺒﻞ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻛﺎﻣﺒﻞ
ﻟﻲ آﻧﺪ روس ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،إﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ "أوﺑﻚ"
واﺳﺘﻘﺮت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺣﻈﻮﺗﻪ ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳﻬﻤﺎ ﻓﻲ "روﻳﺎل داﺗﺶ ﺷﻞ"
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺮى ﺳﺒﺒﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
وأﺿﺎف ﻛﺎﻣﺒﻞ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻛﺜﺮ" ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻐﺮق  ١٢إﻟﻰ  ١٨ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺘﻤﺪد

ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم" وﺟﻌﻞ اﻷرﺑﺎح ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺠﺪدا ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ
ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
"أن ﻳﺠﺪوا ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟﻪ".
ﻣﻨﺬ اﻧ ــﺪﻻع ﺣــﺮب اﻷﺳـﻌــﺎر ﻓــﻲ  ٢٠١٦ -٢٠١٤ﺑﻴﻦ "أوﺑــﻚ"
وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،ﺣﻴﻦ دﻓــﻊ اﻻرﺗ ـﻔــﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
اﻹﻣ ــﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺳـﻌــﺎر ﻟﻠﻬﺒﻮط إﻟــﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ّ
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس
اﻋﺘﺼﺎر اﻷرﺑ ــﺎح ﻋﻨﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٣٨
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  ٧١دوﻻرا ﻓﻲ  ،٢٠١٤ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻗﺎﻟﺘﻪ رﻳﺴﺘﺎد إﻧﺮﺟﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗﺪور ﺑﻴﻦ  ٤٣و ٤٨دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﺎع ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وأﺿﺎﻓﺖ رﻳﺴﺘﺎد أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻓﻲ
ُ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  ١١دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،و١٧
دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٢١دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ  ٨٧ -٨٥دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﺣﻔﺮ أﻛﺜﺮ ﻛـﻔــﺎءة ،وﺗﺘﻮﺳﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﺑــﻲ .ﺑﻲ

»اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ« :ﻣﻬﺘﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
أﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،د .ﻋﺪﻧﺎن
ﺷ ـﻬ ــﺎب اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮاج اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن.
وﻗ ــﺎل ﺷ ـﻬــﺎب اﻟــﺪﻳــﻦ ﻟـ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ"،
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
"اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ"
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،إن "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛــﺎ ﻧــﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج
واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﻓ ــﻲ وﺿ ــﻊ ﺧ ـﻄــﻂ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻻﻟﺘﻘﺎط وﺗﺨﺰﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وزﻳﺎدة

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى".
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج  15ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ
اﻟ ـﺒــﻼد ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن ﻗـﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺪأ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.
وﻗــﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
إن "ﻫـﻨــﺎك ﺗـﺒــﺪﻻ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ﻓــﻲ ﻣﺸﻬﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻌﺮب ،ﻷﻧﻨﺎ
ﻧـﻤـﻠــﻚ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧـﺼــﻒ اﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دور ﻣﺴﺘﺪام
ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬﻤﺎن ﻓﻲ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ،ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﺪاﺋﻞ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ".

»أدﻧﻮك« ﺗﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ آﺳﻴﺎ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أدﻧﻮك( إﻧﻬﺎ ﺣﺪدت ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺳﻌﺮ
ﺑﻴﻊ ﺧﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﺎن ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻨﺪ  68دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺗﻈﻬﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت "روﻳﺘﺮز" أﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼوة ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﺨﺎم ﻣﺮﺑﺎن ﻓﻮق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎم دﺑﻲ  2.44دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻮ
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ،ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ "أدﻧﻮك" أن ﺗﺨﻔﺾ ﻋﻼوة ﻣﺮﺑﺎن إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎم دﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺷﻬﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﺟــﺪا اﻟﺴﻌﻮدي اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﺗﺴﻌﻴﺮه ﻋﻨﺪ  75ﺳﻨﺘﺎ ﻓــﻮق اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎﻣﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ودﺑﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻗﺎل ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة "ﻣﺮﺑﺎن ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﺨﺎم
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﺟﺪا".
وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺣﺪدت "أدﻧﻮك" ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺨﺎﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
أم اﻟﻠﻮﻟﻮ ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺰﻳﺎدة  15ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻮق ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺨﺎم داس،
أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع  5ﺳﻨﺘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺎم زاﻛﻮم اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،ﺧﻔﻀﺖ "أدﻧﻮك" ﻋﻼوة
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﺎم إﻟﻰ  32ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻮق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻟﺨﺎم دﺑﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ  20ﺳﻨﺘﺎ.
وﻳﻔﻮق اﻟﺨﻔﺾ أﻳﻀﺎ ﺧﺎم ﻗﻄﺮ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﻗﺪره  17ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﻼوة ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻮق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎم
)روﻳﺘﺮز(
دﺑﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

وﺷﻴﻔﺮون وإﻛـﺴــﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.
وﻗﺎل ﺷﻮن رﻳﻨﻮﻟﺪز ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﺎن إﻳﻚ إن "اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻧﺸﺎط ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ".
وﻳ ــﺮى رﻳـﻨــﻮﻟــﺪز أن اﻟـﻘـﻄــﺎع ﺑـﺼــﺪد اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ "وﺿﻊ اﻟﺤﺼﺎد" ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻨﻲ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻴﻬﺪد اﻷرﺑــﺎح اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة .وﻗﺎل راﻳﺎن ﻻﻧﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻜﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إن أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺣﺪث
رﺑﻊ ﺳﻨﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻷرﺑﻌﺔ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ "ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺘﻨﺎ
ﻓﻲ وﺟﻪ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر".
وﻗ ــﺎل آل ووﻛ ــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻷﻧــﺎدارﻛــﻮ إن ﺷﺮﻛﺘﻪ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮة و ١٤ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض "اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ  ٥٠دوﻻرا".
وﻳﻌﻮل ﻣﻨﺘﺠﻮن آﺧــﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺣــﺪث ﻓﻲ ،٢٠١٦
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ "أوﺑﻚ" اﻹﻧﺘﺎج ،وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

١٠
اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻨﺪا ﺗﻮﻗﻒ اﺑﻨﺔ ﻣﺆﺳﺲ ّ»ﻫﻮاوي« ...واﻟﺼﻴﻦ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ
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ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻮﺟﺔ ﺑﻴﻌﻴﺔ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺼﺎﻧﻌﺔ ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت
»ﻫﻮاوي« ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻮق
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ.

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ،
اﻷرﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺎء ،أن اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫ ــﻮاوي اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،واﺑﻨﺔ
أوﻗـﻔــﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ،ﻣﻨﻎ واﻧــﺰﻫــﻮِ ،
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
وﻗــﺖ أﻓ ــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄن
واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك واﻧﺰﻫﻮ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
واﺣـﺘـﺠــﺖ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺑـﺸــﺪة ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻒ ﻣ ـﻨــﻎ ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻓ ــﺮاج
ّ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻟ ــﻢ "ﺗـﻨـﺘـﻬــﻚ أي ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن" ،وﻓ ــﻖ ﻣﺎ
ﺟــﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة أن
اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ ﻛﻨﺪا
ُ
"أن ﺗﺼﺤﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ،
ّ
وأن ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﻎ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ".
وﻗـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺘـ ـﺤ ـ ّـﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ وزارة
اﻟﻌﺪل اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ إن ﻣﻨﻎ واﻧﺰو ،وﻫﻲ
ﻋ ـﻀ ــﻮة ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
"أوﻗﻔﺖ
واﺑﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ رﻳﻦ ﺷﻨﻎ ِ
ﻓـ ــﻲ  1دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻓ ــﺎﻧ ـﻜ ــﻮﻓ ــﺮ"،
وﺗﺤﺪد اﻟﻴﻮم ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻤﺜﻮﻟﻬﺎ أﻣﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن "اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻃـﻠـﺒــﺖ ﺗـﺴــﻠـﻤـﻬــﺎ ،وﻣــﻦ
ا ﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻃـ ـ ـ ــﻼق ﺳ ـ ــﺮاح
ﻣﺸﺮوط".

ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ
وأﺿـ ــﺎف" :ﻧ ـﻈ ـ ًـﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻫﻨﺎك
َ
ﻧﺸﺮ ﺳــﺎرﻳــﺎ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ
ﺣﻈﺮ
ٍ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ اﻹدﻻء ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺪاد ﻋﻠﻰ ﺑﻮش

ﻣﻨﻎ واﻧﺰﻫﻮ

اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ" ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن "ﺣـﻈــﺮ
اﻟﻨﺸﺮ ﺗﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻎ".
وﻓ ـ ــﻲ أﺑـ ــﺮﻳـ ــﻞ ،أﻓ ـ ـ ــﺎدت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ
ﺟﻮرﻧﺎل ﺑﺄن اﻟﻘﻀﺎء
وول ﺳﺘﺮﻳﺖ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ
إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻨﻎ اﻧﺘﻬﻜﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي
أﻣﺲ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﻨﻎ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن "اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘ ـﻠــﻖ ﺳـ ــﻮى اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ ﺟـ ــﺪا ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﻢ
وﻟـﻴـﺴــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻠــﻢ ﺑ ــﺄي ﺿ ــﺮر ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻨﻎ".

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
وأوﺿﺤﺖ "ﻫﻮاوي" أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة "ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻎ واﻧﺰﻫﻮ"
ُ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ــﺘ ــﻮاﺟ ــﻪ "اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺤﺪدة" ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ إن "اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺿﺒﺎط أﻣﻦ ﻳﺤﺮﺳﻮن ﻣﻜﺘﺐ »ﻫﻮاوي« ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪﻳــﺔ واﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﺳﺘﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ "ﺷﺮﻛﺔ ﻫــﻮاوي ﺗﺤﺘﺮم
ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪﺗ ـﻬــﺎ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة واﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ".
و"ﻫ ــﻮاوي" ﻫﻲ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﻣـﺼـﻨـﻌــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺪات اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ
اﻷﺳـ ــﻮاق اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ أﻣ ــﺲ ﺑـﻘـﻴــﺎدة

اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻦ ﻳﺮﺗﻔﻌﺎن ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل واﻧﺰﻫﻮ
ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻦ أﻣﺲ ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻋـﻤــﻼق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻫ ــﻮاوي ﺑـﻜـﻨــﺪا ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺜﻴﺮ اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﺗــﻮﺗــﺮات ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر ﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط ﻓـ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث رﻛﻮد
اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟـﻜــﻦ إﻟ ـﻘــﺎء اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﻬــﻮاوي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ ﻣﻨﻎ واﻧــﺰو رﻓــﻊ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺷﻜﻮك ﺑﺸﺄن
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﻛﻤﻼذ آﻣﻦ ُ
ﻫﺪﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺘﺠﺎرة أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﻴﻦ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ .وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ إن إﻟﻘﺎء
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻮاوي ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻟ ــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺖ ﻋﻤﻼت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 .97.202وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺨﻔﺾ  0.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ  17ﺷﻬﺮا
 ،97.693اﻟﺬي ﻻﻣﺴﻪ ﻓﻲ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟـ ــﺪوﻻر ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻔﺎء ﺟﺬوة

اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ.
وزاد اﻟـﻴــﻦ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاﺋﻪ ﻋــﺎدة ﻓﻲ أوﻗــﺎت اﻻﺿـﻄــﺮاب ﺑﺎﻟﺴﻮق،
 0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر إﻟــﻰ  113.05ﻳﻦ،
وﺣﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى.
وﻫﺒﻂ اﻟﺪوﻻر اﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 0.7 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 0.7220دوﻻر.
وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟ ـﻴــﻮرو ﻗﻠﻴﻼ إﻟــﻰ  1.1328دوﻻر
ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮﻃﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺒﺎﻟﻎ  1.1419دوﻻر واﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء.
)روﻳﺘﺮز(

)روﻳﺘﺮز(

ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﺔ ﻣﻌﺪات
اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت "ﻫـ ـ ـ ــﻮاوي" ،واﻟ ـ ــﺬي ﻗﺪ
ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ.
وﺑ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاوﻻت ،ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟـﻤــﺮﻛــﺐ  1.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  2605ﻧـﻘــﺎط ،ﻛﻤﺎ ﻫﺒﻂ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺷـﻨـﺘـﺸــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ  2.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  1350ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  6.8815ﻳ ــﻮان،
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10:59
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.

ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﻦ دون ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻪ إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2017ﻧﻬﺠﺎ أﺣﺎدﻳﺎ ،ﻓﻴﻨﺪد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﺑﻼده ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﻔﺮض
رﺳﻮﻣﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان
اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﻔـﺴــﺮه ﻋـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻣﺆﺷﺮ
ﺿﻌﻒ .وﻫــﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻓﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ أزﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪو ﻟ ـﻔــﺖ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ "ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎن اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة" ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻴﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ.
ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ،ﻛﺎﺷﻔﺎ أن "ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ دراﺳــﺎت
اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺘﺒﺎﻃﺂن،
وأن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺘﻜﻮن ﺧﺎﺳﺮة
ﻓﻲ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ" ،وﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
وﺟﻬﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

أﻳﻀﺎ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻦ.
وﺻــﺮح ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻫــﺎروﻫـﻴـﻜــﻮ ﻛـ ــﻮرودا ﺑ ــﺄن اﻟﺒﻨﻚ
ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ـﻴ ــﺐ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ
ﺣ ـﺴــﺐ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻠــﺮؤﻳــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ "ﻧﻴﻜﻲ" اﻟﺠﻠﺴﺔ
ً
ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﻀــﺎ  1.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋﻨﺪ
 21501ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ "ﺗﻮﺑﻜﺲ"  1.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1610ﻧﻘﺎط.
وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ،اﻧﺨﻔﺾ
ﺳﻬﻢ ﻣﻄﻮرة اﻷﻟﻌﺎب "ﻧﻴﻨﺘﻴﺪو"

ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺐ أﻣـ ـ ــﺲ ﻓــﻲ
ﻣـ ــﻊاﻣـ ــﻼت داﺧـ ـ ــﻞ ﻧ ـﻄ ــﺎق ﺿ ـﻴ ــﻖ ﻣ ــﻊ ﻗ ـﻴــﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر وﻧﺰل اﻟﺒﻼدﻳﻮم ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0823ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺬﻫﺐ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
إﻟﻰ  1235.57دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ( ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ
ً
 0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1240.8دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﻫــﺎرﻳــﺶ ف .ﻣﺪﻳﺮ أﺑـﺤــﺎث اﻟﺴﻠﻊ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﺟﻴﻮﺟﻴﺖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ"إﻳﻪ آي ﺟﻲ" ﺑﺮﻳﺎن دوﺑﺮوﻟﺖ ،إن ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ،وﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻫ ــﺬه اﻷزﻣـ ــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  750و 800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻜــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﻋـﺼــﺎر "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ،
وﺣﺮاﺋﻖ ﻏﺎﺑﺎت وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
وأﺿ ــﺎف دوﺑــﺮوﻟــﺖ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣــﻦ اﻹﻋ ـﺼــﺎر "ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ" رﺑﻤﺎ
ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ  300و 500ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻜﺒﺪ ﺣــﺮاﺋــﻖ
ﻏﺎﺑﺎت "ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ" ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  150و175
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ " "Chubbاﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻟ ــ"إﻳــﻪ آي ﺟ ــﻲ" ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،إذ أﻓﺎدت ﺑﺄن
ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺤﻮ  225ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺟﺮاء اﻹﻋﺼﺎر "ﻣﺎﻳﻜﻞ"
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  150و 250ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻓﻲ ﻛﻮﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ إن "اﻟﺬﻫﺐ اﻗﺘﺮب ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ  1240دوﻻرا ،ﻟﺬا ﻗﺪ
ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺾ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ".
وأﺿـ ــﺎف أن اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪرة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺘ ــﺮول )أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ( وﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟـ ــﻮﻇـ ــﺎﺋـ ــﻒ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ﻳـﺒـﻘـﻴــﺎن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي
اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺬرﻳﻦ.
وﻳﺠﺘﻤﻊ ﺻـﻨــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد )اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻳﻮﻣﻲ  18و 19دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ٢٠١٩
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ أﻣﺲ،
إن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﻗــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ ﻟ ــﻢ ﻳﻔﻠﺢ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن
ﻓ ــﺮض ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ إﻳ ـ ــﺮادات اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻛﻠﻪ.
وﻓﺸﻞ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق
ﺑﺸﺄن ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء،
رﻏﻢ ﺧﻄﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﺮه ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ
ﻏﻮﻏﻞ وﻓﻴﺴﺒﻮك.
وﻗﺎل ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
"أﻋـﻄــﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺘﻰ ﻣ ــﺎرس ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق
ﺑـﺸــﺄن ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ أوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ".
وأﺿﺎف "إذا ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ اﻷﻣﺮ ﻓﺴﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ."2019

أﻃﻠﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ،أول ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﺳﻨﺎب ﺷﺎت"
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪﺳﺔ "ﺑﻴﺘﻚ"
ﻋﻠﻰ "ﺳﻨﺎب ﺷﺎت" ﻟﻔﺮﺻﺔ رﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎدة ﺳﻴﺎرة ﻛﻮﺑﻴﻪ  BMWاﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻛﺼﻮرة اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ "ارﺑﺢ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺑﻲ"
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﺴﻴﺎرﺗﻴﻦ  BMWو 120ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 250دﻳﻨﺎرا ﻟـ 10ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻨﺎب ﺷﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل ،ﺛﻢ ﻣﺴﺢ رﻣﺰ ﺳﻨﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ وﺟﻤﻊ أﻛﺒﺮ
ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻣﺎﻟﺔ اﻟﺮأس أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ،وأﺧﻴﺮا
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب "ﺑﻴﺘﻚ" ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺎب ﺷﺎت KFHgroup
واﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ 30
اﻟﺠﺎري ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋــﻼن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ  11ﻓﺎﺋﺰا .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  14دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﺪﺳﺎت ﺳﻨﺎب ﺷــﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﻤﺴﺢ

ﻣﺴﺆول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻗـ ـ ــﺪم ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
رﻋ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
"ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ" ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﺼﻴﺪ
واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻤﻪ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟــﺮ ﻳــﺎ ﺿــﺔ اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ،
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
وﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮاﻫﺒﻬﺎ.
ّ
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺳﻠﻢ
"اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ" اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .وﻗــﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ ﻓـ ــﺮﺳـ ــﺎن

ّ
وﻓ ـ ـ ــﺎرﺳ ـ ـ ــﺎت ﻳـ ـﻤ ــﺜـ ـﻠ ــﻮن اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ،وﺣ ـﻀ ــﻮرا ﻻﻓﺘﺎ
ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺮاث ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺮف ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد.
وﻳﺤﺮص "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣــﻦ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي ﻛــﺄﺣــﺪ أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أن ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﺒﺎق "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻟﻠﻤﺸﻲ

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ أن ﻳﺘﻘﺮر
رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻧـ ـ ـ ــﺰل اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼدﻳ ـ ــﻮم  2.3ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ إﻟ ــﻰ  1215.43دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻳﺤﻮم ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻀــﺔ  0.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ إﻟــﻰ
ً
 14.37دوﻻرا ﻟ ــﻸوﻗ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ واﺻ ــﻞ
اﻟـﺒــﻼﺗـﻴــﻦ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮه ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻬﺒﻂ  1.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ 789.24
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
)روﻳﺘﺮز(

وﻳﺄﺗﻲ ﻓﺸﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﺿ ــﺪ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟـﻤـﻌـﻴـﺸــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ ،وﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻳـﻨـﻈــﺮ ﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺨــﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻷﺛﺮﻳﺎء ﻓﺤﺴﺐ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
إن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺨﻄﺖ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ إﻳﺮادات
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ  ،2017ﺣﻴﺚ
ﺷ ـﻬــﺪت ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﻓ ــﻲ أرﻗـ ــﺎم ﻟ ــﻦ ﺗـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
اﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺪﻧ ـﻤــﺎرك ﺗـﺘـﺼــﺪر دول اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓﺮﺿﺎ
ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻧﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪت إﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻤﺎرك.

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ »ﺳﻨﺎب ﺷﺎت«

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺮﻋﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻗﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ

اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ
ودﻋـﻤــﻪ اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻨﻬﻢ واﻷﺑﻄﺎل.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻔﺮﺳﺎن
اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬه
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﺳﺎن ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
واﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ "اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ"

 4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳﻬﻢ
"ﺳـ ــﻮﻓـ ــﺖ ﺑـ ـﻨ ــﻚ" ﺑـ ـﺤ ــﻮاﻟ ــﻲ  5ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.33ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  112.82ﻳﻨﺎ،
ﻋـ ـﻨ ــﺪ ا ﻟ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻋـ ــﺔ  09:44ﺻ ـﺒ ــﺎ ﺣ ــﺎ
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺻﺮح اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎو ﻓﻴﻨﺞ
ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻨﻮد
اﺗﻔﺎق اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟــﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ّوﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎوف ﻣ ــﻦ
ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ ،أﺷﺎر ﻓﻴﻨﺞ إﻟﻰ
اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟـﺘــﺎﻣــﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
ً
ﻳﻮﻣﺎ ،ﻗﺎﺋﻼ :إن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺳﺘﺒﺪأ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟ ـﺴ ـﻠــﻊ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺴﻴﺎرات.
وﻗﺪ وﻋــﺪت اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف
ﺳ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎ ﺑـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ
– اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ – ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻟﻢ
)أرﻗﺎم(
ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح

ّ
»اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ٨٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺣــﺬر رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،روﺑﺮﺗﻮ
أزﻳﻔﻴﺪو ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﺎﺳﺮا
ﻓﻲ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﻨــﺰاع اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ.
وأﻗــﺮ أزﻳـﻔـﻴــﺪو ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـﻘــﻮدﻫــﺎ ﻣـﻨــﺬ  2013ﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات ﺷــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﻏــﺮار
ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﺑ ـﻀــﺮورة إﺟ ــﺮاء إﺻــﻼﺣــﺎت ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓــﺾ اﻧـﺘـﻘــﺎدات
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﻬـﻤــﻮن اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺧـﻠــﻒ ﻓ ـﻘــﺪان اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪه
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
وﻗﺎل أزﻳﻔﻴﺪو ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ إن "اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
أﻓﻀﻞ" ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ
دول ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻋ ــﺰم ﻋـﻠــﻰ إﺻــﻼﺣــﻪ،
ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺑﻮﻳﻨﻮس آﻳﺮس.
وﺗــﺎﺑــﻊ ﻣ ـﺸــﺪدا" :ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻓـﻜــﺮة أن اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ راﺑــﺢ وﺧــﺎﺳــﺮ" ،ﻣـﻨــﺪدا ﺑﺬﻟﻚ

أﻏ ـﻠ ـﻘ ــﺖ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺑﻮاﺑﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول؛
ً
ﺗ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺤ ــﺎدي
واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟـ ـ ـ ــﻮرج ﺑـ ـ ــﻮش اﻷب ،اﻟـ ــﺬي
واﻓ ـﺘــﻪ اﻟـﻤـﻨـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﺸﻴﻊ
ﺟﻨﺎزﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮم.
وﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺤــﺪاد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﻓـ ـ ـ ــﺎة ﺑـ ـ ـ ــﻮش ،ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ـﺘ ــﺎن اﻷﻣــﺮﻳ ـﻜ ـﻴ ـﺘــﺎن
"ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك" و"ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك" إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﻴﺎرات ﻋﻄﻠﺔ
رﺳﻤﻴﺔ.

ﻟﻘﻔﺰ ا ﻟـﺤــﻮا ﺟــﺰ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻷﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ،
وﺧ ـﺼ ـﺼــﺖ ﻟ ـﻬــﺎ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻛ ـﺒــﺮى.
وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟـﻔـﺌــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘــﺪﺋــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع  90ﺳﻢ
واﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋـﻠــﻰ ارﺗـﻔــﺎع
 105ﺳﻢ ،ﺛﻢ ارﺗﻔﺎع  115ﺳﻢ ،ﺗﺒﻌﻪ
ﺷــﻮط اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎرﺗﻔﺎع
 115ﺳـ ــﻢ و 135ﺳـ ـ ــﻢ ،وا ﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ
ﺑ ـﺸــﻮط اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﺼـﻐــﺮى ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع  125ﺳﻢ.

ً
»ﺑﺮﻗﺎن« ٪١٠ :ﺧﺼﻤﺎ ﻟﺪى »دﺑﺪوب«
ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض ،أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﺷﺮاﻛﺘﻪ
ً
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ "دﺑﺪوب" ،ﻟﻴﻘﺪم إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﺘﺠﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻓﺈﻧﻪ
ّ
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء "ﺑﺮﻗﺎن" اﻵن ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ.
وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ "دﺑﺪوب" ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﻳﺤﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻠﻴﻒ
ّ
اﻟﻬﺪاﻳﺎ وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ.

رﻣﺰ ﺳﻨﺎب أو دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ .وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮ
زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ www.Kfh.
 com/snapgameاﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات اﻻﺷﺘﺮاك ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ "ﺳﻨﺎب ﻛﻮد".
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﻣ ـﺒــﺎدرة
ّ
ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻣﻦ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﻤﻼء
"ﺣﺴﺎﺑﻲ" ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﺎﺳﺒﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ" ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت .

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺰاج
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ
ﻓﺎروق ﺣﺴﻨﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻪ ،وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
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اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻇﻬﻮره ﺿﻴﻒ ﺷﺮف ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ }ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ{.
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ﻳﻌﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎن  F.A.Dﻇﺎﻫﺮة
ﻓﻨﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ »ﻻﺑﺎ« ﻷول ﻣﺮه ﻓﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻛﺒﺪاﻳﺔ
ﻣﻬﻤﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي.
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أﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ً
ً
»ﻣﺎذا ﻟﻮ؟« ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺠﻮم اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ وﻣﻨﺬر رﻳﺎﺣﻨﺔ
واﻟﻤﺨﺮج ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ.

ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻷﻧﺪرﻳﺎ ﺳﺎﻓﺎج ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ »«I’m Sorry
ﺗﺨﻮض اﻟﻨﺠﻤﺔ أﻧﺪرﻳﺎ ﺳﺎﻓﺎج ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "،"I’m Sorry
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ  TruTVﻋ ــﻦ أول ﺗــﺮﻳـﻠــﺮ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻤﻘﺮر أن
ُﻳﻄﺮح ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺗﺒﺪأ ﺳﺎﻓﺎج وﺿﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺟــﺪﻳــﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم،
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
وﺗﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻣﺘﻼك ﻃﻔﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة،
وﺗﻜﺘﺸﻒ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺬﻫﺐ
ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
وﻳ ـﻨ ـﻀــﻢ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ زوﺟـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ )ﺗ ـ ــﻮم إﻳ ـﻔــﺮت
ﺳﻜﻮت( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺑﻨﺘﻬﻤﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﺔ أﻣﻴﻠﻴﺎ
)أوﻟﻴﻒ ﺑﺘﺮوﺗﺸﻲ( ،واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﻴﻦ )ﻛﺎﺛﻲ
ﺑﻴﻜﺮ وﻣﺎرﺗﻦ ﻣﻮل(.
واﻧﻀﻢ إﻟــﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آدم ﺳﻜﻮت ،وﻟﻴﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎم،
ودﻳﺎن راﻓﺎﺋﻴﻞ ،وﺳﻜﻮت أوﻛﻴﺮﻣﺎن ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻛﺎن آﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ أﻧﺪرﻳﺎ،
ﻫ ــﻮ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ " ،"the houseاﻟـ ـ ــﺬي ﺟ ـ ﱠـﺴ ــﺪت ﻓـﻴــﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮرا.
وﺗ ــﺪور أﺣ ــﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣــﻮل إﺣــﺪى اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷب واﻷم ،وﻟﻬﻤﺎ اﺑﻨﺔ ﺗﺪرس
ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎ ﺑ ــﺈﺣ ــﺪى اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت ،وﺗ ـﻔ ـﻠــﺲ ﻫــﺬه
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ اﻷب واﻷم،
ﺣﺘﻰ إن ذﻟﻚ اﺿﻄﺮﻫﻤﺎ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ اﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ،
وﻳــﺪﻓ ـﻌ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻹﻓ ـ ــﻼس إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ
ﻛﺎزﻳﻨﻮ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ،أي ﻛﺎزﻳﻨﻮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ،
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ،وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷب ﻣﻬﻤﺔ إﻗﻨﺎع
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻧﺪرو ﺟﺎي ﻛﻮﻫﻴﻦ وﺑﺮﻳﻨﺪان

أوﺑﺮاﻳﻦ ،وأﺧﺮﺟﻪ أﻧﺪرو ﺟﺎي ﻛﻮﻫﻴﻦ ،وﺷﺎرك
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ :وﻳﻞ ﻓﺎرﻳﻞ وإﻳﻤﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮ وﺟﻴﺴﻮن
ﻣﺎﻧﺘﺰو وﻛﺎس أﻟﻴﺴﻮن ﺗﻮﻟﻤﺎن وأﻧﺪرﻳﺎ ﺳﺎﻓﺎج
وﻧــﺎﺗــﺎﺷــﺎ ﻛــﻲ ،وأﻧﺘﺠﻪ آدم ﻣﻜﺎي ووﻳــﻞ ﻓﺎرﻳﻞ
وﺑﺮﻳﻨﺪان أوﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎم  ،2017وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
وأﻧﺪرﻳﺎ ﱢ
ﺗﻜﺮس وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪراﻣﺎ ،واﺑﺘﻌﺪت ﻗﻠﻴﻼ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وأﻧﺪرﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ  1973ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺘﺎ
ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ،ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﺨﺮﺟﺖ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﺪأ ﻣﺸﻮارﻫﺎ
اﻟﻔﻨﻲ ﻋــﺎم  ،1995وأﺑ ــﺮز اﻷﻓ ــﻼم اﻟـﺘــﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻴﻬﺎDinner for Schmucks، I Love 2010 :
 ،You, Beth Cooper 2009وﻓـﻴـﻠــﻢ ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي
أﻣﻴﺮﻛﻲ )إﺧ ــﻮة ﻏﻴﺮ أﺷـﻘــﺎء( ﻋــﺎم  ،2008وﻓﻴﻠﻢ
.You're Not You 2014

ﻛﻮﺑﺮ وإﻳﺮﻳﻨﺎ ﻳﻨﻔﻴﺎن ﺗﻮﺗﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺮادﻟﻲ ﻛﻮﺑﺮ و إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺎﻳﻚ

ﺗـﺼــﺪر ﺧﺒﺮ ﺗــﻮﺗــﺮ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻧﺠﻢ ﻫــﻮﻟـﻴــﻮود ﺑــﺮادﻟــﻲ
ﻛﻮﺑﺮ ) 43ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺼﺪﻳﻘﺘﻪ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﻮدﻳﻞ إﻳﺮﻳﻨﺎ
ﺷﺎﻳﻚ ) 32ﺳﻨﺔ( ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ،إﻻ أن
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻗﺮرا ﻧﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻓـﻘــﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋــﺪﺳــﺎت ﻣ ـﺼــﻮري اﻟـﺒــﺎﺑــﺎرﺗــﺰي ﻋــﺪة
ﺻ ــﻮر ﻟـﻜــﻮﺑــﺮ ﺧ ــﻼل ﺗـﻨــﺰﻫــﻪ ﻣــﻊ ﺷــﺎﻳــﻚ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛــﺎن ﻛﻮﺑﺮ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ
ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﺒــﺎدﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ أﻃ ـ ـ ــﺮاف اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻇـﻬــﺮ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﻫﻤﺎ ﻳﺒﺘﺴﻤﺎن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻮر ﺧﻼل
اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮ اﻟﺒﺎرد ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ أﺟﻮاء روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺮادﻟﻲ وإﻳﺮﻳﻨﺎ ﺑــﺪأت ﻋــﺎم ،2015

أﻧﺪرﻳﺎ ﺳﺎﻓﺎج

ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺮاب ﻛﺎردي ﺑﻲ ﺗﻌﻠﻦ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻐﻨﻲ أوﻓﺴﺖ

ً
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺣﻤﻞ إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺣﺘﻰ
وﺿ ـﻌــﺖ ﻃـﻔـﻠـﺘـﻬــﺎ ،وﻫ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺤــﺮﺻــﺎن ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ
إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،ﻟﺘﺤﻈﻰ ﺑﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .وﺣـﺘــﻰ اﻵن ﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑــﺮادﻟــﻲ أو إﻳﺮﻳﻨﺎ
ﺧـﻄـﻄـﻬـﻤــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ــﺰواج
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﺗﺰوﺟﺎ ﺳﺮا.
وﺷـ ــﺎرك ﺑ ــﺮادﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻋ ــﺪة أﻓـ ــﻼم ﻧــﺎﺟـﺤــﺔ،
ﻣ ـﺜــﻞ "He's Just Not That Into You" :و"The
 "Hangoverو" "Case 39و"."All About Steve
ُ
ورﺷ ــﺢ ﻛــﻮﺑــﺮ ﻟـﺠــﺎﺋــﺰة أوﺳ ـﻜ ــﺎر أﻓـﻀــﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ
دور رﺋﻴﺴﻲ ﻋﺎم  2013ﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "Silver
 ."Linings Playbookوﻧﺎل ﻋﺎم  2014ﺛﺎﻧﻲ ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻪ ﻟﺠﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻢ ""American Hustle
ﻋﻦ ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ دور ﻣﺴﺎﻋﺪ.

ﻛﺎردي ﺑﻲ و أوﻓﺴﺖ

أرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي

ﺷﺎروﺧﺎن

روﺑﺮت ﺷﻮﻧﺘﻜﻲ

أﻏﻨﻴﺔ »«thank u, next
ﺗﺘﺨﻄﻰ  ١٠٣ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة

ﺷﺎروﺧﺎن ﻃﺮح اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ »زﻳﺮو«

ﺷﻮﻧﺘﻜﻲ ﻳﺘﺼﺪى ﻹﺧﺮاج
ﻓﻴﻠﻢ »«Snake Eyes

ﺣﻄﻤﺖ أﻏﻨﻴﺔ »،«thank u, next
ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي ،أرﻗﺎم
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑـ«ﻳﻮﺗﻴﻮب« ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ 103
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺧﻼل  4أﻳﺎم ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ.
وﻇﻬﺮت أرﻳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻟﻘﻄﺎت
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ زي ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﻳﻞ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﻠﻴﺐ » «thank u, nextﻣﻦ
إﺧﺮاج اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﺎﻧﺎ ﻟﻮﻛﺲ داﻓﻴﺲ
) 32ﻋﺎﻣﺎ( ،وﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺮاﻧﺪون
ﺑﻮﻧﻔﻴﻐﻠﻴﻮ .وﻳﺮى ﻧﻘﺎد أن ﻏﺮاﻧﺪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺬا
اﻟﻜﻠﻴﺐ.

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ "زﻳﺮو"،
ﻟﻠﻨﺠﻢ ﺷﺎروﺧﺎن ،ﻋﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ  21اﻟﺠﺎري.
ﱠ
وﻗﺪم ﺷﺎروﺧﺎن اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼل
اﻷﻏﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرا ﺧﺎﺻﺎ
ﻟﻠﻨﺠﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺪور
ﺷﺮﻓﻲ.
ً
ً
وﺳﻴﻌﻘﺪ ﺷﺎروﺧﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻓﻲ "اﻟﻜﻮت ﻣﻮل"
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .واﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ .وﻳﺸﺎرك
ﺷﺎروﺧﺎن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم
وﻧﺠﻤﺎت ﺑﻮﻟﻴﻮود ،ﻣﻨﻬﻢ :ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ،
ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن ،أﻧﻮﺷﻜﺎ ﺷﺎرﻣﺎ ،وﺳﺮﻳﺪﻳﻔﻲ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  ،Paramountأﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
روﺑﺮت ﺷﻮﻧﺘﻜﻲ ،ﻹﺧﺮاج ﻓﻴﻠﻢ Snake
 ،Eyesاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .G.I. Joe
وأﺧﺮج ﺷﻮﻧﺘﻜﻲ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻓﻼم
اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،Divergentوﺳﻴﻘﻮم
ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ إﻳﻔﺎن ﺳﺒﻴﻠﻴﻮﺗﻮﺑﻮﻟﻮس،
ﻣﺆﻟﻒ ﻓﻴﻠﻢ .Beauty and the Beast
ﻓﻴﻠﻢ  Snake Eyesﺳﻴﺪور ﺣﻮل ﻧﻴﻨﺠﺎ
ﺻﺎﻣﺖ ﻇﻬﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﻋﺎدة إﻃﻼق
ﻟﻌﺒﺔ "ﻫﺎﺳﺒﺮو" و"ﻣﺎرﻓﻴﻞ ﻛﻮﻣﻴﻜﺲ" ﻟﺨﻂ
اﻟﻠﻌﺐ ،اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ "ﺟﻲ .آي .ﺟﻮ".
واﺷﺘﻬﺮ ﺷﻮﻧﺘﻜﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﺑﺈﺧﺮاج ﻓﻴﻠﻢ
 The Captainاﻟﺪراﻣﻲ.

أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺎردي ﺑﻲ ،ﻣﻐﻨﻴﺔ اﻟﺮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
اﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ــﻦ زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻛ ـ ـﻴـ ــﺎري ﻛ ـﻨــﺪرﻳــﻞ
ﺳﻴﻔﻮس ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ"أوﻓﺴﺖ" ،وﻫﻮ ﻣﻐﻨﻲ
راب ﻣﻌﺮوف ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﺒﺮ
ﺣـﺴــﺎﺑـﻬــﺎ ﺑ ــ"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮام" ،ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮرﻃ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎﺟﺮة ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﺘﻲ ﻣﻠﻬﻰ ،اﺗﻬﻤﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻛــﺎن أﺣــﺪ أﻫﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ) 26ﻋــﺎﻣــﺎ(" :ﻛــﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﺘﻮﺳﻞ ﻟــﻲ ﻷﺗـﻐــﺎﺿــﻰ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺷ ــﻲء ،وأﻧﺘﻢ
ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺣﺎول ﺣﻞ اﻷﻣﻮر ﻣﻊ واﻟﺪ
ﻃﻔﻠﺘﻲ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺮﺟﺔ اﻵن".
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ" :ﻧـﺤــﻦ ﺻــﺪﻳـﻘــﺎن ﺣﻤﻴﻤﺎن ﺣﻘﺎ،
وﺷــﺮﻛــﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧــﻪ داﺋﻤﺎ
ﺷﺨﺺ أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث ﻣﻌﻪ ،وﻗﺪ ﻣﻨﺤﻨﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر
ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ".
وأﺿــﺎﻓــﺖ" :إﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺄ أﺣــﺪ ،وﻟــﻢ ﻧﻌﺪ
ً
ﻣ ـﻌــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻵن ،ﻻ أﻋ ـﻠــﻢ ،ﻗــﺪ ﻳـﺴـﺘـﻐــﺮق اﻷﻣــﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ،وﺳﺄﻇﻞ
داﺋﻤﺎ أﺣﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮا ،ﻷﻧﻪ واﻟﺪ اﺑﻨﺘﻲ".
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻛـ ـ ـ ــﺎردي ﺗـ ــﻮرﻃـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺎﺟ ــﺮة
ﻧﺸﺒﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ؛ ﺟﺎﻳﺪ وﺑﺎدي،
اﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻬﻰ ﻟﻴﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻷﺣﺪ
اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺮب ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ "أوﻓﺴﺖ".
ووﻓﻖ ﻣﺎ زﻋﻤﺖ اﻟﻔﺘﺎﺗﺎن ،ﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎردي ﺑﺄﻣﺮ
رﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮب ،وإﻟﻘﺎء
اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت واﻟﻜﺮاﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ،
ﻣــﺎ اﺳـﺘــﺪﻋــﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ رﻋــﺎﻳــﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻨﻴﺔ اﻟــﺮاب اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻣﺜﻠﺖ أﻣﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﻗـﺒــﻞ أﻳـ ــﺎم ،ﻟـﺘــﻮاﺟــﻪ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺎﺋﺸﺔ
ﱢ
ﺗﻌﺮض اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﺠﺎر
ﻓﻲ ﻣﻠﻬﻰ ﻟﻴﻠﻲ.
وﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ـﻴــﺔ ،واﺳ ـﻤ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ
ﺑ ـﻠ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﺰ أﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﺰار ،ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ  15أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻳﻨﺰ
اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻗــﺎل ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔُ ،ﻳﺪﻋﻰ ﺟﻴﻒ ﻛﻴﺮن،
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وﻗﺖ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﻟﺴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ دراﻳــﺔ ﺑﺄي أدﻟــﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﻟﺤﻘﺖ
اﻷذى ﺑﺄي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ".
وﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ
إن اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ــﻲ ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎردي وﺑ ـﻌــﺾ
ﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﺎ ﻫﺎﺟﻤﻮا اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﺟﺎﺟﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻋﺪ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎردي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺮاب ،وﺗﻨﺎﻓﺲ أﻫﻢ
ﻧﺠﻮم اﻟﺮاب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ اﻟﺴﻮﺑﺮ
ﺳ ـﺘ ــﺎر ﻧـﻴـﻜــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎج .وﻣـ ــﻦ أﺷ ـﻬ ــﺮ أﻏـﻨـﻴــﺎت
ﻛﺎردي ﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮاBodak" :
 "Yellowو" "Bartier Cardiو" "Be Carefulو"I
 ،"Doوﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻓﺎروق ﺣﺴﻨﻲ :ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع

ﺣﺼﺎد

اﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ٦٠
ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة

أﻛﺪ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ
ﻓﺎروق ﺣﺴﻨﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺧﺒﺮﺗﻪ ،وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ
اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ.

ﻛﻨﺖ أﻋﺮف
اﻟﻌﻴﻮب
واﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة

ﻣﺼﺮ ﻏﻨﻴﺔ
ً
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺣﻴﻦ
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺎل
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻛﻞ
ﺷﻲء

ﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪﻳــﺮة
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
أﻣــﺲ اﻷول ،اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺎروق ﺣـ ـﺴـ ـﻨ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﻦ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ"،
أدارﻫﺎ اﻟﺮواﺋﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻏﻠﻲ،
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ،
ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
وأﻟ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـﺤ ــﻮار اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﻓ ـ ــﺎروق ﺣـﺴـﻨــﻲ ﻛـﻔـﻨــﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ أ ﺣــﺪ رواد
اﻟ ـﻔــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﺪي اﻟ ـﺒ ــﺎرزﻳ ــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،وﻟﻪ رؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ً
ﻗﺪم ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻷﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ وﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ
ً
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﻪ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮا
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل ﻓ ــﺮﻏ ـﻠ ــﻲ
"ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أرﺣﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎ ﺑــﺮ اﻷ ﺣـﻤــﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
و ﺑــﺎ ﺳــﻢ ﻣـﻨـﺼــﺔ ا ﻟـﻔــﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﺎروق ﺣﺴﻨﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ،
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ
اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي
اﻓـﺘـﺘــﺢ ﻓــﻲ "ﻛ ــﺎب" ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
" ﺗ ـ ـﺠـ ــﺮ ﻳـ ــﺪ" ،و ﻳـ ـﺴ ــﺮ ﻧ ــﻲ أن أد ﻳـ ــﺮ
ﻫـ ــﺬه اﻷﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺤـ ــﻮار اﻟ ــﺬي
ﺳـﻴـﺘـﻨــﺎول ﺟــﻮاﻧــﺐ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﻴــﺮة
ا ﻟــﻮز ﻳــﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﻓــﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﺑـﻤـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى 23
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،وﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗــﻪ
ﻛ ـﻔ ـﻨ ــﺎن أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ" ،وﻗـ ـ ــﺪم ﻓــﺮﻏ ـﻠــﻲ
ﻣ ـﻘ ـﺘ ـﻄ ـﻔــﺎت ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻴ ــﺮة اﻟـﻀـﻴــﻒ
وأﺑﺮز إﻧﺠﺎزاﺗﻪ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﺣـﺴـﻨــﻲ إﻧــﻪ
ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻮارﻳ ــﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرب
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
وﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻖ ﺣ ـﺴ ـﻨ ــﻲ "أ ﻧـ ـ ــﺎ ا ﺑ ـ ــﻦ وزارة
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ،وﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺗـ ـﺨ ــﺮﺟ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻋـﻴـﻨــﺖ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻮزارة" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أ ﻧــﻪ ﻋﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑـ"اﻟﺨﻄﺄ"،
وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻨﻘﻞ إﻟﻰ
اﻹﺳ ـﻜ ـﻨــﺪرﻳــﺔ إﻟ ــﻰ "ﻗ ـﺼــﺮ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ
اﻷﻧﻔﻮﺷﻲ".
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎن ﻛــﺎن
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن
ا ﻟــﺬي أ ﺻـﺒــﺢ ﻓﻴﻪ وز ﻳ ــﺮا ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أ ﻧــﻪ أﺑﻠﻰ ﺑــﻼء ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ،
وﻛ ــﺎن آﻧ ــﺬاك أﺻـﻐــﺮ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻓﻲ
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ﻓﺎروق ﺣﺴﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻤﻜﺎن ،ورأى وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة أﻧﻪ
ﻳﺼﻠﺢ ﻹدارة ا ﻟـﻤـﻜــﺎن ،وﺗﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ
"أﻧﺎ أﻫﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ".
وأو ﺿــﺢ أن ﺑﻴﺘﻪ ﻛــﺎن ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ وزارة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺼﻐﺮة ،إذ ﻛﺎن
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻣﺮﺳﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻴﺲ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ.
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ ﺣـ ـﺴـ ـﻨ ــﻲ أﻧـ ـ ـ ــﻪ "ﻟـ ـﻤ ــﺎ
ﻋ ــﺮ ﺿ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ وزارة ا ﻟ ـﺜ ـﻘــﺎ ﻓــﺔ
ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮف أﻳ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﻮب،
وأﻳ ـ ـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج
ً
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ وإﺻ ـ ـ ــﻼح ،ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا
ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺮؤى اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ إن
"اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻮﺟــﻮدة
آﻧـ ـ ـ ـ ــﺬاك ﺛـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت،
وﺷﻌﺮت ﺑﻀﻴﻖ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓ ـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ،ﻓـ ـﻬ ــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺤ ـﺴــﺮ
اﻧـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎرا ﺷ ــﺪﻳ ــﺪا ،وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣــﻦ
ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺤ ــﺖ ﻓ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ ﺑ ـﻠــﺪ
اﻟﻨﺤﺖ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﺤــﺎﺗـﻴــﻦ ،وﻛ ــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺴــﺎﺋــﻞ
ﺳﺒﺒﺖ ﻟﻲ ﻗﻠﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪا".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ﺣ ـﺴ ـﻨ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ ﻃ ــﺮح
ﻓ ـﻜــﺮة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ وﻻﻗﺖ ﻗﺒﻮﻻ ،وواﻓﻘﻮا
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺎﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎع ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻮزارات.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮﺗﻪ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﻗ ــﺎم ﺑـﺘــﻮﺳـﻌـﺘـﻬــﺎ،
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ ﻗــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﺣﻮﻟﻬﺎ إ ﻟــﻰ ﻣــﺆ ﺳـﺴــﺎت ،وأ ﻋــﺎد
ﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻏ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ أﺣ ــﺪث ﺗـﻌــﺪﻳــﻼت
ﺟ ــﺬرﻳ ــﺔ وﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮزارة،
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ،وأﺳﺲ
ا ﻟـﻌــﺪ ﻳــﺪ ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﺸــﺎر ﻳــﻊ ،أﻫﻤﻬﺎ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮاء ة ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ،
اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ ﻣ ـﺼــﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وأ ﺷــﺎد ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن آدم
ﺣـﻨـﻴــﻦ ودوره ﻓ ــﻲ ﺳـﻤـﺒــﻮز ﻳــﻮم
اﻟﻨﺤﺖ ،وأوﺿﺢ أﻧﻪ اﻵن ﻳﻮﺟﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎﺗﻴﻦ ،وذﻛﺮ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺜﻪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻟﻠﻨﺤﺖ
ﻓﻲ أﺳﻮان ،واﺻﻔﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ،

ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ  140ﻣﺘﺤﻔﺎ ،و 58
ﻗﺼﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ،و 150ﻣﻜﺘﺒﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ واﺟ ـ ـﻬـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻣ ـﻨــﺬ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻪ ﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ودور ﻫ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻃـ ـ ــﺮح ﻓ ــﺮﻏ ـﻠ ــﻲ ﺳـ ـ ــﺆاﻻ ﻋـﻠــﻰ
ﺣ ـﺴ ـﻨ ــﻲ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻷﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر اﻟـ ــﺬي
ﻳـﺘـﻤـﻨــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﺎ وﻟ ــﻢ ﺗـﻨـﺠــﺢ،
ﻓ ـ ـ ــﺮد ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ "ﺣـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎل ﻳـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻛ ـ ــﻞ ﺷ ـ ـ ــﻲء"،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺨﻄﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
ﻓ ـ ــﻲ أﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻘﺮى ،ﻓﻬﻨﺎك  5000ﻗﺮﻳﺔ ،وﻋﺪد
ا ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت ﻧ ـﺤ ــﻮ  150ﻣـﻜـﺘـﺒــﺔ،
وﻋ ـﻠــﻖ ﻗــﺎﺋــﻼ "ﻋـ ــﺪد ﻗ ـﻠ ـﻴــﻞ ،وأﻧ ــﺎ
وﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أن أﻧﺸﺊ
ﺳـﻨــﻮ ﻳــﺎ ﻣــﻦ  15 –10ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ

اﻟ ـﻘــﺮى ،واﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺎت ﺗـﻌــﺪ ﻣــﺮﻛــﺰا
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ"ّ ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺷﺠﻊ اﻷدﺑﺎء
ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وأن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﻴﻄﺔ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أ ﺧ ــﺮى ،أ ﺷــﺎر إﻟﻰ
أﻧ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة ﺗــﻮﻟـﻴــﻪ اﻟ ــﻮزارة
أﺳﺲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻨـﺸ ـﻴــﻂ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

وﺿﻌﺖ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن
إﻧﺸﺎء 15 –10
ً
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮى

ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﺗﺠﺮﻳﺪي اﺗﺼﻔﺖ ﺑﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
واﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﻆ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮض أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺤﺮ ،واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ،واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ.

ً
»ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش« ١٤ ...ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
• شاهد على احتفاالت ملوك الفراعنة
ﺑﺎت ﻣﺸﺮوع »ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش« اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ ًﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻗﺼﺮ اﻷﺛﺮﻳﺔ )أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ( ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر
ﻣﺸﺮوع ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﻷﻗﺼﺮ وﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ
ﻓﻲ ﺣﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲً ﻧﺤﻮ  ١٤ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق أﺿﺨﻢ ً
ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ  ٢٧٠٠ﻣﺘﺮ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

وزارة اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺤﻴﻲ
 1200ﺗﻤﺜﺎل ﻓﻲ
ﻣﻤﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻃﻮﻟﻪ  2700ﻣﺘﺮ

ﺗﻮاﺻﻞ وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺠﺎز
ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑـﻴــﻦ ﻣـﻌـﺒــﺪ اﻷﻗ ـﺼــﺮ وﻣـﻌــﺎﺑــﺪ
اﻟﻜﺮﻧﻚ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ
ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻷﻗ ـﺼ ــﺮ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑــﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﻲ
اﻷﺛ ـ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﻣ ـﺼ ــﺮ .ﻳـﺤـﻀــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﺴـﻴــﺎق »ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺎش« ،وﻫ ــﻮ ﻣـﻤــﺮ ﻃﻮﻳﻞ
ﻳﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ  1200ﺗﻤﺜﺎل ﻟﺤﻴﻮان
ً
اﻟﻜﺒﺶ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ
واﻟﺴﺮﻗﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ،وﺗﺴﻌﻰ
وزراة اﻵﺛـ ــﺎر إﻟ ــﻰ إﺣ ـﻴــﺎء اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ وﺗﻤﺎﺛﻴﻠﻪ
ً
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ.
أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،2005
إﻻ أﻧ ــﻪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﺑـﻌــﺪ ﺳــﺖ ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب
اﻧ ــﺪﻻع ﺛــﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2011ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺎود
وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة
ً
 30ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2013ﻟﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ
ً
ً
اﻟﻜﺒﺎش ﻣﺠﺪدا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا

ﺻﻮرة ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش ﻗﺒﻞ ﺑﺪء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ

ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺰارات اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘـﺼــﺪﻫــﺎ
اﻟﺴﻴﺎح ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻣﺼﺮ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ ﻓﻲ اﻷﻗﺼﺮ،
اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺼﻐﻴﺮ ،إن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ
ً
ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .2019
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮ أﻻ ﻋ ـﻘ ـﺒــﺎت ﺧـ ــﻼل أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وأن وزارة اﻵﺛﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ
أﻗﺮب وﻗﺖ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺣــﺪ ﻣـﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ

ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
ً
ﺣ ـﻔــﺮت اﻟـﻤـﺠـﻠــﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘــﻮل وﻧ ـﻔــﻮس اﻟ ـﻌ ــﺮب اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻌﺘﺰون ﺑﻬﺎ وﺑﻜﺘﺎﺑﻬﺎ وﺑﺘﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺮوﺑﻲ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ .وﻛﺎن
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ زﻛﻲ أول رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ) ،(1975 - 1958ﺗﻼه اﻷﺳﺘﺎذ
أﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟــﺪﻳــﻦ ) ،(1982-1976وﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺗﺴﻠﻢ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ) ،(1999 - 1982ﺛﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﺑﺬل ﻛﻞ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻬﺪه ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ وإﻏﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ
ً
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ دورﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻘﻨﻴﺎ ،وﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ،وﻳﺰداد
ً
إﻗﺒﺎل اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.

إﺻﺪارات

ﻃﻴﻒ »اﻟﻜﺴﻨﺪر وﻟﻒ« ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻌﺮض »ﺗﺠﺮﻳﺪ« ﻓﻲ »ﻛﺎب«
ﻗـﺒــﻞ أﻣـﺴـﻴــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺟــﺎﺑــﺮ ﺑ ـﻴــﻮم ،ﺷ ـﻬــﺪت ﻗﺎﻋﺔ
ﻣـﻨـﺼــﺔ اﻟ ـﻔ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺻــﺮ "ﻛ ـ ــﺎب" اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣـﻌــﺮض
ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﺠﺮﻳﺪ" ﻟﻔﺎروق ﺣﺴﻨﻲ ،وﺳﻂ ﺣﻀﻮر
ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ  39ﻋ ـﻤــﻼ ﻓـﻨـﻴــﺎ ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﺟ ــﺎء ت

ﺗﺤﺘﻔﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻳﻮم  16دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺔ }اﻟﻌﺮﺑﻲ{ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺗﺘﻮﺟﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ إﻟﻰ إﺣﺪى
أﻋﺮق اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إذ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ أﺟﻴﺎل
ﻋﺪة.
وﺟـ ــﻪ ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ــﺬوﻳ ــﺦ دﻋ ـ ــﻮة إﻟ ــﻰ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل اﻟﺴﺘﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺒﺮي.
وﻳﺤﺮص اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن واﻟﻤﻔﻜﺮون واﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﻤﻨﺎﺣﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺠﻠﺔ }اﻟﻌﺮﺑﻲ{ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﻴﺖ ﻣﺜﻘﻒ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ
أﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻨﺬ أول إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  ،1958وﻫﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﻴﺮوت ودﻣﺸﻖ ،وﻛﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ زﻛﻲ أول رﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ.
ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة
ﻛــﺎﻓــﺔ ،وﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ ﻛـﺘــﺎﺑــﺔ ﻣـﻘــﺎﻻﺗـﻬــﺎ أﺑ ــﺮز اﻷدﺑـ ــﺎء واﻟ ـﺸ ـﻌــﺮاء واﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء
واﻟـﻤـﻔـﻜــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﻌــﺮب ،وﻛـﺘــﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﻪ ﺣـﺴـﻴــﻦ ،وﻋ ـﺒــﺎس ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﻌﻘﺎد ،وﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،وﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﺘﺎزي ،وإﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس ،وﻳﻮﺳﻒ إدرﻳﺲ ،وﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ،وﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،وﻓﺎروق
ﺷﻮﺷﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وأﺟـﻤــﻊ أدﺑ ــﺎء وﻣـﻔـﻜــﺮون ﻋﻠﻰ أن }اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗـﻘــﺪم رﺳــﺎﻟــﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟـﻘــﺎرئ ﻓﻲ أرﺟــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻷدﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح ﻓﻀﻞ إن اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ أول إﺻﺪارﻫﺎ ﺗﻮاﺻﻞ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻫﻤﺔ وﻧﺸﺎط ،وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻋﻠﻰ روﻧــﻖ اﻟﺸﻜﻞ ورﺻــﺎﻧــﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن ،ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ،
وأﺗﻤﻨﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة{.

أﺻ ـ ــﺪرت دار }اﻟ ـﻜــﺮﻣــﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ{
رواﻳـ ـ ـ ــﺔ }ﻃـ ـﻴ ــﻒ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨ ــﺪر وﻟ ـ ــﻒ{،
َ
وﻫﻲ أول ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻫﻔﺎل
ﻳــﻮﺳــﻒ( ﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻏﺎﻳﺘﻮ ﻏﺎزداﻧﻮف.
ﺗ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺮواﻳـ ــﺔ أﺛـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺤــﺮب
اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،وﻳﺤﺎول اﻟﺮاوي
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﺗﺐ ﻏﺎﻣﺾ ،إذ ﺗﺒﺪأ
اﻷﺣﺪاث ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺮاوي اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﺪي ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ،وﻳﻬﺮب ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻮة
ﺟﻮاد ذﻟﻚ اﻟﺠﻨﺪي.
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺴﻨﻮات ﻋﺪة،
وﻗـ ــﺪ أﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ــﺮاوي ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓــﻲ
ﺑــﺎرﻳــﺲ ،ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻟﻤﺆﻟﻒ
ُﻳﺪﻋﻰ }أﻟﻜﺴﻨﺪر وﻟﻒ{ ،وﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻪ
ً
ﺳﺮدا ﻟﻠﺤﺎدﺛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄدق ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
ً
ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻳﺤﺎول اﻟــﺮاوي اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻐﺎﻣﺾ
وﺗﻐﻴﺮ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ،ﻓﻴﻠﺘﻘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت وﺗﺪاﺧﻠﻬﻤﺎ.
وﻳـﻌــﺪ ﻏــﺎﻳـﺘــﻮ ﻏ ــﺎزداﻧ ــﻮف أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟ ــﺮوس ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻬـﺠــﺮ ﻓﻲ
ً
ً
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن ُ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻋﺎش ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ُﺑــﺪءا ﻣﻦ  ،1923وأﺻــﺪر ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت .أﻫﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ،ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
ً
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺘﺮﺑﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أوروﺑﻴﺔ
ﻋﺪة.

}اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة{
ﱢﺗﻮدع  ٢٠١٨ﺑﻤﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮت

ﻣﻌﺒﺪ اﻷﻗﺼﺮ
ً
ً
ﻟﻠﺒﻼد ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻟﻠﻮزارة ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ً
وﻗﻄﻌﺖ اﻟﻮزارة ﺷﻮﻃﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻜـﺒــﺎش ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ أﻫﺎﻟﻲ
ً
اﻷﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟﺴﻴﺎح ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻤﺸﻰ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش ،ﻛﺬﻟﻚ ﱢزود اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑـ}ﺑﺮﺟﻮﻻت«
ﺧﺸﺒﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮاﺣﺔ
أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

ﻣﻮاﻛﺐ ﻛﺮﻧﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش أﺣﺪ أﻋﺮق اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻳﻤﺘﺪ
ً
ً
ﺑﻄﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﻦ و 700ﻣﺘﺮ وﻋﺮض  76ﻣﺘﺮا ،راﺑﻄﺎ ﻣﻌﺒﺪ اﻷﻗﺼﺮ
ﺑﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ ،وﻳﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ  1200ﺗﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺑﻲ
اﻟﻬﻮل ﺑﺮأس ﻛﺒﺶ ،واﻟﻜﺒﺶ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻹﻟﻪ »آﻣﻮن« رﺑﻤﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺪ وإﺑﺮاز ﻣﺤﻮره ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ
»وات ﻧﺜﺮ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻟﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ُ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺗﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ
ذات ﻛﻮرﻧﻴﺶ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ وأﻟﻘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺪاﻣﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم،
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮش ،وﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺨﺬ
ﺷﻜﻞ ﺟﺴﻢ أﺳــﺪ ورأس إﻧﺴﺎن )أﺑــﻮ اﻟـﻬــﻮل( ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ
اﻟﻜﺒﺶ ورأس اﻟﻜﺒﺶ ﻛﺮﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻹﻟﻪ »آﻣﻮن رع«.
وﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻋﺎم ،ﺷﻖ ﻣﻠﻮك ﻣﺼﺮ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻃﻴﺒﺔ )اﻷﻗﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ( ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﺎش ﻟﺘﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻛﺒﻬﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﺧــﻼل اﺣﺘﻔﺎﻻت »أﻋﻴﺎد اﻷوﺑــﺖ« ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻓﻴﻀﺎن ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻛﻞ
ﻋــﺎم ،وﻛــﺎن اﻟﻤﻠﻚ ّ
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﻮﻛﺐ وﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟـﻘــﻮم ،ﻛــﺎﻟــﻮزراء
وﻛـﺒــﺎر اﻟﻜﻬﻨﺔ ورﺟ ــﺎل اﻟــﺪوﻟــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟ ــﺰوارق
ّ
اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ر ﻣــﻮز اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ

اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻄﻒ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻳــﺮﻗـﺼــﻮن وﻳـﻬـﻠـﻠــﻮن ﻓــﻲ ﺑـﻬـﺠــﺔ وﺳ ـﻌ ــﺎدةُ .
ودوﻧـ ــﺖ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻜﺮﻧﻔﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺼﺮ.
ً
وﺑﺎدر إﻟﻰ ﺷﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ أﻣﻨﺤﻮﺗﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻧﻄﻼق ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻌﺒﺪ اﻷﻗﺼﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺠ ــﺎز »ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺎش« ﻳ ـﻌــﻮد إﻟــﻰ
اﻟﻤﻠﻚ ﻧﺨﺘﻨﺒﻮ اﻷول ﻣﺆﺳﺲ اﻷﺳــﺮة
اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ )آﺧﺮ أﺳﺮ ﻋﺼﺮ
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ(.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﻜﺒﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ

ﺧـ ـﺼـ ـﺼ ــﺖ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔ }اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة{ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﺼــﻮر اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ ،إﺣ ــﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺎت وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﻋﺪدﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم )دﻳﺴﻤﺒﺮ(
ﻟـ ـﻤـ ـﻠ ــﻒ ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث واﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات ،ﻋــﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻘﺒﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان }ﺳﻜﻦ اﻟﺤﺒﺎﻳﺐ
ﻧﻮر{ ،دراﺳﺎت وﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻘﺒﻮر ﻣﺼﺮ وﻃﻘﻮﺳﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﺤــﻮث ﻣــﺎ ﺟــﺎء
ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨ ــﻮان }ﻗ ـﺒ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﺑــﺔ..
رﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻌﺎﻟﻲ{
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،و»ﺳﻜﻦ
اﻷﺣـﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻃﻴﻨﺔ اﻟﺒﻴﺖ{ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﺳــﻼﻣــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ
دروﻳ ــﺶ اﻷﺳـﻴــﻮﻃــﻲ ﻋــﻦ }ذﻛــﺮ ﻣــﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ﻓــﻲ }ﻋــﺪﻳــﺪ اﻟﺼﻌﻴﺪ{،
ً
وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎص أﺳﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎل }ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ 160 :ﻋﺎﻣﺎ
ﺗﻨﺎم ﺑﻮداﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرض{ ،ورﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ }ﺟﺒﺎﻧﺔ
ﻗﻨﺎ :وﻃﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء وﺗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ{ ،وﺗﻨﺎول اﻟﻘﺲ داود ﻣﻜﺮم }ﻃﻠﻌﺔ
ّ
وﺗﻄﺮق اﻷدﻳﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﺧﻮري
اﻟﻘﺮاﻓﺔ :آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﻮت{،
إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻷﺳﻮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﺟﻤﺎل وﻫﺒﻲ }اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﻄﺮز اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻨﺎء{.
وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ،ﻛﺘﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺴﻌﻮد
ﺷــﻮﻣــﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان }ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻷﺣـﺒــﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﻐﻨﺎء{
ً
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ }ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺘﺘﺤﺎ ﻟﻘﺮاءات ودراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،أرادت
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﺤﻈﺔ اﻵﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺬر اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻋﻼﺋﻘﻪ ﺑﺤﻀﺎرات ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض ﻓﺬاب
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮﻧﺎ وﺗﺴﻢ ﺷﻮاﻫﺪﻫﺎ ﺑﻤﻴﺴﻢ ﻳﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺮ
ﻓﻨﻮن اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺨﻂ واﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﺴﻘﻴﺎ وﻃﺮاﺋﻖ
اﻟﺒﻨﺎء وﺧﺒﺮات اﻟﺪﻓﻦ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺸﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة رﻏﻢ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻤﻮﺗﻲ{.
ً
وﺿﻤﺖ اﻟﻤﺠﻠﺔ أﺑﻮاﺑﺎ وزواﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ }ﻗﺮاءات ﻧﻘﺪﻳﺔ{ ،و»ﻓﻀﺎءات{،
و»اﻟﺼﻮت واﻟﻠﻮن واﻟﺤﺮﻳﺔ{ ،و»دﻗــﺎت اﻟﻤﺴﺮح{ ،و»ﻗﻴﻤﺔ وﺳﻴﻤﺎ{ ،و»ﻣﻦ
ﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﻪ{ ،و»رﺣﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ{ .واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻌﺪد ﺑﺰاوﻳﺔ }ﻋﻄﺮ اﻷﺣﺒﺎب{.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﱢ
ﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ :ﻻ أﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أداء دور ﺿﻴﻒ اﻟﺸﺮف اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث
ً
• يرى أن «ليل خارجي» سينجح تجاريا

culture@aljarida●com

١٣

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ّ
ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺳﺠﻞ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺴﺎف

ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪة .ﻓﻲ
دردﺷﺘﻪ ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻇﻬﻮره ﺿﻴﻒ ﺷﺮف ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
»ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ«.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻟﻴﻞ
ﺧﺎرﺟﻲ« ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﺪ
ﻷﻧﻨﻲ ﺗﺤﻤﺴﺖ
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ وإﻳﻘﺎﻋﻪ
اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻣــﺎ ﺳ ـﺒــﺐ ﺣـﻤــﺎﺳـﺘــﻚ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
»ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ« رﻏﻢ أن دورك ﻓﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺿﻴﻒ ﺷﺮف؟
دﻓ ـﻌ ـﺘ ـﻨــﻲ أﺳ ـ ـﺒ ــﺎب ﻋ ـ ــﺪة إﻟــﻰ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـ ـ ــﺪور ﻣ ــﻦ دون ﺗـ ــﺮدد،
ُ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺬﺑﺘﻨﻲ ﻣﻨﺬ
ً
ﻗﺮاء ﺗﻬﺎ ،ﻣﺮورا ﺑﻜﻮن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ
إﺧﺮاج ﺻﺪﻳﻘﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
وﻫﻮ ﻣﺨﺮج ﻣﺘﻤﻜﻦ أﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻣ ـﻌــﻪ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ أن اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
ﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﻲ ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﻗ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟـ ــﺬي
ﺗــﺮﺑـﻄـﻨــﻲ ﺑــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .وﻻ أﺧﻔﻴﻚ
ً
ً
ﺳ ــﺮا ﺑ ــﺄن ﺟـ ــﺰء ا ﻣــﻦ ﺣـﻤــﺎﺳـﺘــﻲ
ً
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮﺑـ ــﺔ أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ﺷ ـ ـﻌ ـ ــﻮري
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻤﻴﺰﻫﺎ،
ﻓــﺄﻧــﺎ ﻻ أﻣــﺎﻧــﻊ ﻓــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ دور
ً
ﺿﻴﻒ ﺷــﺮف إن ﻛــﺎن ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ
اﻷﺣﺪاث.
ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف
ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰﻣﻼﺋﻚ؟
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ«
ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻷ ﺣــﺪ ﻷ ﻧـﻨــﻲ ﺗﺤﻤﺴﺖ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ وإﻳـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﻪ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،إذ
ﺗـ ـﻤ ـ ّـﺮ اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻓـ ــﻲ  24ﺳــﺎﻋــﺔ
ﻓ ـﻘ ــﻂ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺔ
ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،واﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
ﻣـﻜـﺘــﻮب ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺟ ـﻴــﺪ ،ﺣ ـﺘــﻰ أن
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ

ﻣ ــﺆﺛ ــﺮة وﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ وﻟ ـﻴ ــﺲ دوري
ﻓﺤﺴﺐ.

ﺗﺸﺎﺑﻪ وﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
وﺟ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﺗ ـﺸــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ وﺑ ـﻴــﻦ أدوار أﺧــﺮى
ً
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن آﺧﺮون ،ﺗﺤﺪﻳﺪا
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻷﺑﻴﺾ« .ﻣﺎ ردك؟
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻮر
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ُـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻛﺜﻴﺮة
وﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ،ﻟـ ــﺬا
ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳﻞ إﻟﻲ اﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ
ﻋـﺒــﺪ اﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻨــﺺ وﺑـ ــﺪأت ﻗ ــﺮاءة
اﻟــﺪور وﺟــﺪت أﻧﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،واﺳﺘﻤﺮﻳﻨﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ أﻳﺎﻣﺎ إﻟﻰ أن ﺧﺮﺟﺖ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
وأﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ أﻧـ ـﻨ ـ ُـﻲ ﻟـ ــﻢ أﺗـ ــﺎﺛـ ــﺮ ﺑ ــﺄي
ً
ﻧﻤﻮذح ﻣﻨﻬﺎ ﻗ ﱢﺪم ﺳﻠﻔﺎ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ وﺟـ ـ ــﺪ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.
ﺗﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻻ
ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮل إن ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺛﻤﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ
ﻟ ــﻪ اﻟ ـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑ ـﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬــﻢ اﻟ ـﺸــﺎب
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻮر ﻧـﻔـﺴــﻪ ،وﻗ ــﺪ اﻋـﺘـﻤــﺪﻧــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ وﻋﻠﻰ وﺟــﻮد
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺎرة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ

ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺴﺎف وﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺴﺎف
ً
ً
ﻛﻼﻣﺎ وﻟﺤﻨﺎ  .وأﻋﻠﻦ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ }ﺗﻮﻳﺘﺮ{ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرة ﺟﻤﻌﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،وﻋﻤﺮ ﺻﺒﺎغ،
واﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﻟﻰ.
وﻗــﺎل ﻋـﺴــﺎف} :ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻊ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟـﻌــﺮﻳــﻖ ﺻﺎﺑﺮ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ وأﻟﺤﺎﻧﻲ
ً
ّ
ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺮ ﺻﺒﺎغ ﻗﺮﻳﺒﺎ{.

ﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻣﻬﻤﺔ أﻳﻀﺎ .وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻏﻴﺎب
أﻳــﺔ رؤﻳــﺔ أﺧــﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
وﻟ ـﻜــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ
وﺟــﺪﻧــﺎﻫــﺎ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻣــﻦ وﺟـﻬــﺔ
ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻛﺼﺎﻧﻌﻴﻦ.
رﻏﻢ ﺑﺴﺎﻃﺔ دورك ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ
ً
ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ.
ً
ﻓ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻼ ،وﻫ ـ ـ ــﻮ أﺣ ـ ـ ــﺪ أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب
ﺣـ ـﻤ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـ ـ ــﻪ .ﻓـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺢ أن
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻرﺗﺠﺎل ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،إﻻ
أﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺠﺎرب ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ
أﻣ ـ ــﻮر ﻋ ـ ــﺪة ،وﻳ ــﺮﺟ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ إﻟــﻰ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ.

ﺻﺪاﻗﺔ وأﺟﺮ
ﺗ ـﺸــﺎرك ﻣــﻊ ﻛــﺮﻳــﻢ ﻗــﺎﺳــﻢ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،وﻛﻨﺘﻤﺎ ﻇﻬﺮﺗﻤﺎ
ً
ﺳﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ »أوﻗﺎت
ﻓﺮاغ« ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ واﻋﺘﻘﺪ
ً
اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻜﻢ ﺳﺘﻈﻠﻮن ﺳﻮﻳﺎ.

ً
ﻗــﺪﻣـﻨــﺎ ﺳــﻮﻳــﺎ »أوﻗ ـ ــﺎت ﻓ ــﺮاغ«
و}اﻟ ـﻤــﺎﺟ ـﻴــﻚ« ،وﻫ ـﻤــﺎ ﺗـﺠــﺮﺑـﺘــﺎن
ﻣ ـﻬ ـﻤ ـﺘــﺎن .وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻟ ــﻢ ﻧ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ .ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ أن ﺛﻤﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ،ﻓ ـﻨ ـﺤــﻦ
أﺻ ـ ـ ـ ــﺪﻗ ـ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى
اﻟـﺸـﺨـﺼــﻲ وﺳ ـﺘ ـﺠــﺪﻧــﻲ ﻋﻤﻠﺖ
ً
ً
ً
ﻣــﻊ ﻛــﺮﻳــﻢ ﻣ ـﺜــﻼ ﻣ ـﻨ ـﻔــﺮدا ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ
ً
وﺗـﻌــﺎوﻧــﺖ ﻣــﻊ ﺣــﺎﺗــﻢ أﻳ ـﻀــﺎ ،ﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟـﻴــﺪة ،ﻓﻨﺤﻦ
ً
ً
ﻟﺴﻨﺎ ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ ﻓـﻨـﻴــﺎ ،ﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻟﻴﺲ
ً
ﺿﺮورﻳﺎ أﻻ ﻧﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻫـ ــﻞ ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ
اﻟـﻤــﺎدي اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ أم
ّ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪور ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ؟
ﻃﺒﻴﻌﺔ »ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ« ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋ ــﻦ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻷﻓـ ـ ــﻼم اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،واﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ ﻳـﺘـﺨـﻠــﻰ ﻋﻦ
أ ﺟ ـ ـ ــﺮه ﻷ ﺟـ ـ ــﻞ أداء دور ﻣـﻌـﻴــﻦ
ﻹﻋـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻪ ﺑـ ــﻪ .وﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ

إﻟﻴﺴﺎ ﺗﻐﺰو ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻐﻨﺠﻬﺎ

ﻓﻴﻬﺎ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
أﻧـﻔـﻘــﺖ ﻓــﻲ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ،ﻓـﻬــﻲ أﻗــﺮب
إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ ،وﻗﺪ أﺣﺒﺒﺘﻬﺎ
وأﻧﺎ ﻓﺨﻮر ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ّ
ﻫــﻞ ﺗـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ً
إﻳ ـ ـ ــﺮادات ﺟـ ـﻴ ــﺪة ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن
ً
ﺛـﻤــﺔ اﻧـﻄـﺒــﺎﻋــﺎ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻌــﺾ ﻋﻦ
ً
أن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ
ُ
إﻳ ـ ـ ــﺮادات اﻷﻓـ ـ ــﻼم اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺮض
ﻓﻴﻬﺎ؟
أﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ أن ُﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
ً
ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻪ ﺑ ـﻬــﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة،
وﺑ ــﺎﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎدي أن ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﻓــﺮﺻــﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،إذ ُ
ﺳﻴﻄﺮح ﻓﻲ
اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
اﻟ ـﺠــﺎري ،وﻫــﻮ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ
ً
ﺑﺪاﻳﺔ إﺟﺎزة ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻀﻼ
ﻋـ ــﻦ أﻧ ـ ــﻪ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـﺴ ـﻴــﻂ وﺳ ـﻬ ــﻞ،
واﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﺑ ـﺨ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﻛــﺎﻓــﺔ
ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ وﻳﻀﺤﻚ.

إﻟﻴﺴﺎ
ﺧــﻼل وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻧﺸﺮت إﻟﻴﺴﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ
ّ
وﻣﻨﻈﻢ ﺣﻔﻠﻬﺎ ﻫﺎدي ﺣﺠﺎر ،ﻓﺘﺪاوﻟﻪ ّ
رواد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﺼﺪﻳﻘﻬﺎ
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ.
ّ
ﻇﻬﺮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻫﻲ ﺗﻐﻨﻲ أﻏﻨﻴﺔ }ﻛﺮﻫﻨﻲ{
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺠﺎر ،وﺧﺘﻤﺖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﺧﺪه ﻓﻐﺰت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻐﻨﺠﻬﺎ.
ّ
وﺷﻜﺮت إﻟﻴﺴﺎ ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ وزوﺟﺘﻪ ﺳﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ }إﻧﺴﺘﻐﺮام{.

ﻓﻴﻠﻤﺎن ﻗﺮﻳﺒﴼ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ »ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ«

ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻘﻮل
ً
ﻋﻤﺮو ﻋﺎﺑﺪ» :أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ راﻫﻨﺎ .اﻧﺘﻬﻴﺖ
ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻟﻤﺎ ﺑﻨﺘﻮﻟﺪ« وﻳﻌﺮض ﻓﻲ ،2019
وأﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﻊ أﻣﻴﺮ ﻋﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻧﺎدﻳﻦ ﺷﻤﺲ واﻹﺧﺮاج ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺰت .ﻛﺬﻟﻚ أوﺷﻜﺖ
ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪي ﻓﻲ »دﻣﺎغ ﺷﻴﻄﺎن« ﻣﻊ ﻛﻞ
ﻣﻦ راﻧﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ وﺑﺎﺳﻢ ﺳﻤﺮة ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻨﺎ

إﻻ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
ً
ﻟﻜﻦ ﻻ أرﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ راﻫﻨﺎ وأﻓﻀﻞ
ّ
دوري ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ«.
أن أﺗﺤﺪث ﻋﻦ
أﻣ ــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺪراﻣــﺎ اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ،
ﻓﻴﻮﺿﺢ ﻋــﺎﺑــﺪ أن ﻻ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ً
اﻟﺮاﻫﻦ ،وأﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻴﻘﺪﻣﻪ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ

»ﺣﻤﻠﺔ ًﻓﺮﻋﻮن« ً
ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺼﻴﺮا ﻣﺠﻬﻮﻻ

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻟﻐﻢ أرﺿﻲ« ...اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ وﻫﻮاﺟﺲ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻤﻮت
ً
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ }ﻟﻐﻢ أرﺿــﻲ{ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ }ﻣﺴﺮح
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ{ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺮوت ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ
واﻣــﺮأة ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ وزوﺟﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ،
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ً
ً
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻋﻤﻖ
ﻓﻲ
وﺗﻐﻮص
ﻣﻬﻤﺎ
دورا
ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
ً
ً
واﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ }ﻟﻐﻤﺎ{ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أﺷﺪ ﻓﺘﻜﺎ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻢ اﻷرﺿﻲ...
ﺑﻴﺮوت -ﻛﻠﻮد أﺑﻮ ﺷﻘﺮا

أداء ﻧﺪى
أﺑﻮ ﻓﺮﺣﺎت
وﻋﻤﺎر ﺷﻠﻖ ﻓﻲ
»ﻟﻐﻢ أرﺿﻲ«
ﻣﻤﻴﺰ وﻣﺘﻘﻦ

ﺗﺪور أﺣﺪاث ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ }ﻟﻐﻢ أرﺿﻲ{
ﻓــﻲ زﻣــﺎن وﻣـﻜــﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدﻳﻦ .رﺟﻞ
واﻣـ ــﺮأة ﻋــﺎﻟـﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺒــﺪو أﻧــﻪ ﻟﻐﻢ
ً
أرﺿﻲ .ﻓﻜﺮة اﻟﺬﻫﺎب ﺣﺎﺿﺮة داﺋﻤﺎ ﻟﻜﻦ
ّ
ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺰول
ﻫﺎﺟﺲ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻠﻐﻢ
اﻟــﻮزن ﻋﻨﻪ ﻳﺤﻮل دون أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣــﺮ
ﻣﺠﺮد ﻧﺰﻫﺔ .ﻟﻢ ﻳﺆﻛﺪ أﺣﺪ ﻗﺼﺔ اﻟﻠﻐﻢ
ﻫﺬه ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺬﺑﻬﺎ أﺣﺪ.
}ﻟ ـﻐــﻢ أرﺿـ ــﻲ{ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻣــﺆﻟـﻔــﺔ ﻣﻦ
ﻓ ـﺼــﻞ واﺣـ ــﺪ وﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ أﻗـ ـﺴ ــﺎم ،ﻳ ــﺆدي
ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻧﺪى أﺑﻮ ﻓﺮﺣﺎت وﻋﻤﺎر ﺷﻠﻖ،
وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ إﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎل وإﺧﺮاﺟﻪ،
ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ }ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ{ ﻓﻲ
ّ
ﻓﺤﻮﻟﺖ
ﺑـﻴــﺮوت ﻓــﻲ ﻋــﺮوض ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺮح إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ،أي ا ﻟــﺪ ﻳ ـﻜــﻮر ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻣﻸﻫﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪى أﺑﻮ ﻓﺮﺣﺎت وﻋﻤﺎر ﺷﻠﻖ
ﺑﺄداﺋﻬﻤﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻟﻤﺘﻘﻦ ،وﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻟﻪ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺮح
ً
وﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺘﻪ.

واﻗﻌﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺻـﺤـﻴــﺢ أن اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪور
أﺣــﺪاﺛ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﺳــﺎﻋــﺔ وﻧـﺼــﻒ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
ﺑ ـﻄ ـﻠ ـﻴــﻦ اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ
ﻓ ـﺤ ـﺴــﺐ ،إﻻ أن
اﻟ ـﻠ ـﻐــﻢ اﻷرﺿ ـ ــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ وﺳﻄﻪ
ﻳـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ
ﻣﻌﺎن ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻤﺎدة
ٍ
واﻟـﻤــﻮت اﻟﺠﺴﺪي ،إﻟﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺘﻲ

ﻋﻤﺮو ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﻘﺎﻫﺮة – دلبلا

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻟﻐﻢ أرﺿﻲ«
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻟﻐﺎم ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ً
أﺣ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣ ــﻮت ﻧـﻔـﺴــﻲ أﻳ ــﻦ ﻣـﻨــﻪ اﻟـﻤــﻮت
اﻟﺠﺴﺪي.
اﻟـ ـﺤ ــﺐ ،اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎﻧــﺔ ،اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء ،اﻷوﻻد،
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘـﻘ ـﺒــﻞ ،واﻻﺗـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺎدﻟــﺔ،
ّ
وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺤــﻜــﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة أو ﺑﺎﻷﺣﺮى
ﺑﻴﻦ زوج وزوﺟﺘﻪ ...ﺣﻀﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﻮار
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻄـﻠـﻴــﻦ اﻟ ــﺬي ﺳــﺎدﺗــﻪ اﻟــﻮاﻗـﻌـﻴــﺔ

اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋــﻦ ﻟﻌﺒﺔ اﻷﻗـﻨـﻌــﺔ ،وﻛــﺄن ﻫﺬا
اﻟ ـﻠ ـﻐــﻢ اﻷرﺿ ـ ــﻲ ﻓ ــﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻋﻴﺶ
ﻟـﺤ ـﻈــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ ،ﺑ ـﻐــﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋ ــﻦ أي
ً
ﻣ ــﺆﺛ ــﺮات ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻏــﺎﺑــﺖ ﻛـﻠـﻴــﺎ،
وإذا ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ إزاء ﻣــﺮآة
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت
وإﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎت ،وﻳــﺪﺧــﻞ ﻋــﻦ ﻗﺼﺪ أو ﻋﻦ
ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺼــﺪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻋ ـﺒــﺎرة أو ﻣــﻮﻗــﻒ ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﺻﺎدﻓﻬﻤﺎ

رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﺟﺎدت ﻧﺪى أﺑﻮ ﻓﺮﺣﺎت ﻓﻲ أداء دورﻫﺎ وﻛﺎن ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح
ً
ﻻﻓﺘﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ أوﺻﻠﺖ ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أراد اﻟﻤﺆﻟﻒ
إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻐﻤﺎس ﻋﻤﺎر ﺷﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور أﻋﻄﺎه أﺑﻌﺎده
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ...
ﺷﺎرﻛﺖ أﺑﻮ ﻓﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ» :اﻟﺨﺎدﻣﺘﺎنّ ،
ﻗﺪام ﺑﺎب اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﻃﻮﻳﻞ ،ﺣﻜﻲ ﻧﺴﻮان،
أﺳﺮار اﻟﺴﺖ ﺑﺪﻳﻌﺔ ،ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ« ،ﺑﺪوره ﺷﺎرك ﺷﻠﻖ ﻓﻲ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ» :ﺗﺸﻲ ،اﻟﺸﺮ اﻷوﺳﻂ ،ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻣﺶ ﻗﺎﺳﻤﻴﻦ،
وﻛﻌﺐ ﻋﺎﻟﻲ«.

ً
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،أﻳﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ.
اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺗﺬﻛﻴﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺪوره واﻟﻤﺮأة
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أي ﺿ ــﺮورة أﻻ ﻳــﺄﺧــﺬ اﻟﺮﺟﻞ
دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وأﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮأة
دور اﻟــﺮﺟــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ،ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻴﻬﺎ أو ﺗﻨﺎﺳﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ﺧﻀﻢ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎت ﻳﺆدي دور
ً
اﻵﺧﺮ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻻ اﻟﺠﻼد.
ﻛ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻳ ـ ــﺪور ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ـﻌــﺪ ﺧﺸﺒﻲ
وﺳﻂ اﻟﻤﺴﺮح ﻳﺸﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒﻄﻠﻴﻦ ،ﻓـﻴـﻤــﺎرس ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ،
ّ
وﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
وﻳﻮﺟﻪ ﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﻋﺪم ﻋﻴﺶ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ .وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
اﻟﻤﻮت،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺣﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻳﺄﺧﺬه
ً
ﺗﻌﻮد اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ﻟﺘﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻬﺎ راﺳﻤﺔ
ﻣــﺎﺿــﻲ ﺣ ـﻴــﺎة ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻟ ـﻐــﺎم ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ
اﻟﻮﺣﻴﺪ...

•

ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ »ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮن« واﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ
ً
ً
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣـﺼـﻴــﺮا ﻣـﺠـﻬــﻮﻻ ،ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
ً
اﻋ ـﺘــﺬار اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺳــﺎﻣــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ أﺧ ـﻴــﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ً
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ
»اﻟـﺒــﺮﻳـﻤــﻮ« ﻣــﻊ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺴـﻘــﺎ واﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﻋــﺮﺿــﻪ ﻓــﻲ رﻣـﻀــﺎن
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺬر ﻋﻤﺮو ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض
أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻔﻴﻠﻢ
آﺧﺮ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ »ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮن« اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﻳــﻮاﺟــﻪ »ﺣﻤﻠﺔ ﻓــﺮﻋــﻮن« أزﻣــﺎت ﻋــﺪة ﻣﻨﺬ إﻋــﻼن اﻧﻄﻼق
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺬار اﻟﻤﺨﺮج
ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﻤﻲ واﻧﺴﺤﺎب أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة ،إذ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن
ً
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻣﺘﺪادا ﻟﻨﺠﺎح »ﺣﺮب ﻛﺮﻣﻮز« اﻟﺬي ﻋﺮض ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
ً
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻋﺘﺬار ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﻨﺤﻪ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﻪ.
وﺑــﺎت ﻓــﻲ ﺣﻜﻢ اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ ﻋــﺪم ﻟـﺤــﺎق اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻤﻮﺳﻢ ﻋﻴﺪ
ً
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج
اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺪاﻳ ـ ـ ــﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة وﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
أﻓــﻼم اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺳـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎول اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻜــﻲ ﺧ ـ ــﻼل اﻷﻳ ـ ــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ً
اﻟﺒﺪﻳﻞ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﻳـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض أن ﻳـ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ
ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ وﻓ ــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺑﻨﺎء دﻳـﻜــﻮرات ﺿﺨﻤﺔ
ﻟــﻪ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟــﺰء رﺋﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ.

ﻋﻼﻗﺎت ١٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ّ
ّ
ّ ّ َ
اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ذاﺗﻚ ﱠ
ُ
ﻫﻞ ّ
وﺗﻮل اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﺗﻘﺪ َﻣﻚ اﻟﻤﻬﻨﻲ؟ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﺗﺸﻞ
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ

اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﻓﻲ اﻟﺬات اﻟﺤﺎﺟﺰ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﻌﻮق وﺻﻮل
اﻟﻨﺴﺎء
ّ
إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻬﻦ

إذا ﻟﻢ ّ
ﻧﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎدات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﺛﻘﺘﻨﺎ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﺤﺪث
أي ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻚ ﻣﻤﺘﻠﺊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻼزم ،وﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻷﻣﻮر ﺗﺨﺮج
ً
ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮﺗــﻚ .ﻫ ـ ــﺬا ﻟ ـﻴــﺲ أﻣ ـ ــﺮا
ً
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻓــﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ،
واﻟـ ـ ــﺬﻫـ ـ ــﺎب ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺑـﻠــﺪ
ً
ً
اﺳ ـﺘــﻮاﺋـ ّـﻲ ﻣ ـﺜــﻼ ﻻ ُﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻛﻔﻴﻼ
ّ
ﺑﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ّ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء ،ﺗﺆدي وﺗﻴﺮة
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻫــﻮادة ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،وﻳﺼﻞ
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺬات
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟـﻨـﺴــﺎء
ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ّ
وﺑﺎﺋﻴﺔٍ .
ﻟ ـﻨ ـﺘ ـﺤـ ّـﺪث ﺑـ ـﺼ ــﺮاﺣ ــﺔٍ  :ﻟ ــﻢ ﻳﻌﺪ
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺗﻴﺮة
ّاﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻫــﺬه .ﻳﻌﺘﻘﺪون
أﻧـﻬــﻢ ﻳﺘﺄﻗﻠﻤﻮن ﻣﻌﻬﺎ ،وﻟـﻜــﻦ إذا
ﺧ ــﺪﺷ ـ َـﺖ اﻟ ـﺴ ـﻄــﺢ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﺻ ــﻮرة
ً
ﻣ ـﻐــﺎﻳــﺮة ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ .ﻳ ـﺘ ـﺒــﻊ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮون
ـﺎت ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ
ﻋــﻼﺟـ ٍ
ّ
اﻟﻤﻨﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻷدوﻳﺔ
ﻳﺠﺐ؛ ﻣﻦ
ً
ّ
اﻟﻤﻬﺪﺋﺔ ﻟــﻸﻋـﺼــﺎب وﺻ ــﻮﻻ إﻟﻰ
ّ
ّ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ــﺪرات ،ﺳــﻤ ـﻬــﺎ ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺸــﺎء.
رﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺒـ ــﺪون ﻣ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ّ
اﻟــﻮﺿــﻊ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟ ـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﻜـ ّـﻢ
ّ
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أﻳﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺄوﺿﺎﻋﻬﻢ
ّ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﻟﻢ
ﻳ ـﺒ ـﻨــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺴــﺎرﻫــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﻲّ.
ّ ّ
ﻣﺠﺮد رﻛﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﻄﺎر
إﻧﻬﻢ
ُ
ّ
اﻟﺤﻴﺎة .وﺗﻌﺘﻴﺮ ﻫﺬه ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة .راﻫﻨﺎ،
ّ
ﻳﻔﻘﺪ اﻟـﻨــﺎس اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻳ ـﻔ ـﻘــﺪون ﻣـﻌــﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﺴـﻌــﺎدة.
ّ
ﻳﺘﺠﻤﺪون ﻣﻦ اﻟﺨﻮف وﻳﻌﺠﺰون
ّ
ﻋــﻦ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮارات إزاء ﻣﻔﺘﺮق
ﻃﺮق.
ٍ
ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

أو ﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﺼـﻴـ ﱟ
ـﺮي ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو
ٍ
ﱟ
ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴـ ٍـﺮ ﻣ ـﻬ ـﻨ ــﻲ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺧ ـﺴــﺮوا ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻢ وﻫــﺪﻓـﻬــﻢ ﻣﻦ
ّ
اﻟـﺤـﻴــﺎة؟ ﻳـﻘــﻮل اﻟـﺨـﺒــﺮاء إن اﻟﺤﻞ
ّ
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت
ّ
وﺗ ـﻌــﻠــﻢ اﻟ ـﻤــﺮوﻧــﺔ ﻓ ــﻲ وﺟـ ــﻪ ﻫــﺬه
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ .ﻟﺬا
اﺑﺪأ ﺑﻜﺴﺐ ﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺑ ـﻌــﺾ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء
ّ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ّ
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ
ﻗﺼﺪ
اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ٍ
ّ
ﺣﻴﻦ أزﻟﻨﺎ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ّ
وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ .ﺗ ـﺘ ـﺤــﻜــﻢ
ّ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑـﺤـﻴــﺎﺗـﻨــﺎ ،وﻧـﻌـﺘـﻘــﺪ أن
اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة ﻟـﻠـﺘــﺄﻗـﻠــﻢ ﻫﻲ
ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻋﻦ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮر ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ .أﺻ ـﺒ ـﺤ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻨــﺎم
ّ
اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ،
وﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ
ﻓـﻨـﻨـﻈــﺮ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻈـ ّـﺔ ﻧـﺴـﺘـﻴـﻘــﻆ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻔــﻘــﺪ ﺑــﺮﻳــﺪﻧــﺎ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎﺗ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋـ ّـﻲ،
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻜــﻮرﺗـﻴــﺰول
ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ
ّ ً
ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﻣﺤﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﻮﺿﻨﺎ
ّ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺮ ﺣـ ــﺘـ ــﻰ ،ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ـ ّـﺪد
ﻃ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﻨـﻤـﻀـﻴــﻪ.
ّ
ّ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة.
ﺗـﻜـﻤــﻦ اﻟـﻨـﺼـﻴـﺤــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓﻲ
ّ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ
إزاﻟــﺔ اﻷﺟـﻬــﺰة
ﻣ ــﻦ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮم .ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ،
ً
َ
ﻓﻘﺪت
ﺣﺘﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻚ
ﺳﺘﺸﻌﺮ ّ
ً
ذراﻋــﺎ وﻟﻜﻨﻚ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﺘﺠﺪ
ﻃــﺮاﺋــﻖ أﻛ ـﺜــﺮ إﻳـﺠــﺎﺑـ ّـﻴــﺔ ﺗ ـﺒــﺪأ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺪﺋﺬ ،اﺧﺘﺮ أﻓﻀﻞ وﻗﺖ
ﻳﻮﻣﻚ.
ٍ
ّ
ﻟـﺘـﺘـﻔــﻘــﺪ اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧـ ّـﻴــﺔ
ّ
ّ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ .وﺗـ ــﺄﻛـ ــﺪ أﻧــﻚ
ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﺘﻔﺴﺢ
ـﻮر أﺧ ــﺮى ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻷﻣـ ـ ٍ
ﺣـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻚ .ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺜ ــﺎل،
ّ
رﺑـﻤــﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻗــﺮاء ة رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ّ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎﺋﻚ ﻗﻬﻮﺗﻚ
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ أو ﺑ ـﻌــﺪ اﺻ ـﻄ ـﺤــﺎب
اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻣــﻦ دون
ً
ﺻﺮاخ ﻣﻌﻬﻢ )أو ّأﻳﺎ
إﺟﺮاء ﻣﺒﺎراة
ّ
ﻛﺎن اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻐﺬي روﺣــﻚ ﻓﻲ
ّ
ﺑﻄ ّ
ﺎرﻳﺔ
اﻟﺼﺒﺎح( .ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺷﺤﻦ
ّ
ّ ّ
اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔٍ ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ
ّ
ﺑﻄ ّ
ّ
ﺎرﻳﺘﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻧﻨﺴﻰ ﺷﺤﻦ

ّروض اﻟﻮﺣﺶ

أرﺳـﻠــﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳــﺎرا ﻫﺎﻳﺠﻲ
ﻋ ــﺎم  2015ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ«
ّ
ﺗﺮدد ﺻﺪاﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻮل
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺻﻼة ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل« ،أﺗﻰ
ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة» :إﻟﻬﻲ ،أﻋﻄﻨﻲ ﺛﻘﺔ
رﺟـ ــﻞ أﺑ ـﻴــﺾ ﻣ ـﺘــﻮاﺿــﻊ«ّ .
ﺗﺨﻤﻦ
ٍ
ً
ّ
ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ أن اﻟــﺮﺟــﺎل ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ ،ﻟﻮ
ﻣـﻬـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣــﻮﻫـﺒـﺘـﻬــﻢ،
ﻳ ـﻄــﺮﺣــﻮن أﻓ ـﻜــﺎرﻫــﻢ )وأﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﻢ(
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺟ ــﺎﻣـ ـﺤ ــﺔّ .أﻣ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء،
ّ
ﻓـﻴـﻜـﺒـﺤــﻦ آراء ﻫـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ واﺑ ــﻞ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟــﺬات .ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب
ّ
ّ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻣﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮ
روﺑ ـﻨــﺰ ﻓــﻲ »ﺗـﻴــﺪ ﺗــﻮﻛــﺲ« )TEDx
 (Talkﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان How to Stop
) Screwing Yourself Overﻛﻴﻒ
ّ
ﺗ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﺒــﺚ ﻣــﻊ ﻧـﻔـﺴــﻚ(،

ّ
اﻟﻤﺪﻣﺮ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء ،اﻟﻔﺮق
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻨـ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء
إﻟــﻰ اﻟـﻜـﻤــﺎل .ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ »اﻟـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل« ﺑﻔﻀﻞ
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻟ ّـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ أﻧ ـ ـﻨ ــﺎ أﺻ ـﺒ ـﺤ ـﻨــﺎ ﻧـﻌـﻴــﺶ
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺎت )أﻣ ــﺮ
ﻳﻄﺎول اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل(.
واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ّ
ﻟ ـﺘــﺬﻛ ـﻴــﺮ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻨــﺎ ﺑـ ـ ــﺄن ﻣ ــﺎ ﻧـﺤــﻦ
ـﺎف« وﻻ ﻧـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ أن
ﻋﻠﻴﻪ »ﻛـ ـ ٍ
ّﻧﻜﻮن »اﻷﻓﻀﻞ« .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺨﺒﺮاء
أﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
واﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ ﺑــﺎﻻﻣـﺘـﻨــﺎن
ﻟﻤﺎ ﻧﻤﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎّ ،
ﻧﻘﺪر أﻧﻨﺎ
ﻣﺤﻈﻮﻇﻮن.
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـ ّـﺮ
ﺑ ــﺎﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎن ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎد
اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺳـ ــﻲ ،أو اﻟ ـﻤ ـﻴــﻞ
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﻲ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺚ ﻋــﻦ

ّ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
أﺳﻜﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

وﺻﻔﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟــﻰ اﻷﺻــﻮات
ﻓــﻲ رأﺳ ــﻚ ﺑـﻜــﻮﻧـﻬــﺎ ّ}ﻓــﻲ ﺻﻔﻮف
ّ
وﺗﻘﻮل} :إذا ﺑﺜﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل
اﻟﻌﺪو{ّ .
ﻟﻨﻔﺴﻚ ،ﻟﻜﻨﺎ أرﺳﻠﻨﺎك إﻟﻰ ﻣﻌﻬﺪ
إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ{ .ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ
ّ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ }اﻷ ﻟـﻴــﻢ{
ﺗﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ
ّ
أو ﺗ ـًﺠ ـﻠــﺪ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻚ ﻷﻧ ـ ــﻚ ارﺗ ـﻜ ـﺒـ َـﺖ
ّ
ًّ
ً
ﺣﺪا ﻟﻬﺬا ﻛﻠﻪ.
ﺧﻄﺄ ﺑﺴﻴﻄﺎ ،ﺿﻊ
ّ ً
وأﻓﻀﻞ ﻧﺼﻴﺤﺔ؟ اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ أوﻻ
ﻋــﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ا ﻟـﺘــﻲ َ
ﻛﻨﺖ
ﻟـﺘـ ّ
ـﻖ ﻳ ـﻤـ ّـﺮ ﻓﻲ
ـﻮﺟـﻬـﻬــﺎ إﻟ ـ
ـﻰ ﺻــﺪﻳـ ٍ
ّ
ﺣﺎﻟﺔٍ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔٍ  ،ﺛﻢ اﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ّأول رﺟﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻊ

ﻣــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺐ أﻓـﻀــﻞ ﻣﻨﻚ
وأﺳﻜﺖ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ داﺧﻠﻚ.

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـ ّـﻴ ــﺎت .ﻟ ـ ــﺬا أﺑـ ـ ــﺬل ﻗ ـﺼــﺎرى
ّ ّ
ﺟﻬﺪك ﻟﺘﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﻤﺎل ﻳﻘﻀﻲ
ّ
اﻟﺘﻘﺪم.
ﻋﻠﻰ

ّﻏﻴﺮ ﻋﺎداﺗﻚ

ﺛ ـ ّـﻤ ــﺔ أﻧ ـ ـﻤـ ــﺎط ﺗ ـﺤ ـﻜــﻢ أﻓ ـﻜ ــﺎرﻧ ــﺎ
ّ
ّ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺗﺘﻮﻟ ّﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﻴﻦ
ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ »اﻟﺸﻐﺎل اﻵﻟﻲ« .ﺣﺴﺐ
اﻟـﺨـﺒــﺮاء ،ﻧﺤﻮ  % 80ﻣــﻦ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ّ
ﻳـ ـﺘ ــﺄﻟ ــﻒ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻮك اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺎد،
ّ
وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ ﻧﻐﻴﺮ اﻟـﻌــﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺰف ﺛـﻘـﺘـﻨــﺎ ﺑ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻨــﺎ ،ﻓـﻠــﻦ
ّ
ﻳ ـﺤــﺪث أي ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ .ﻟ ـﻜــﻦ اﻷﻣ ــﺮ ﻻ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋــﺎدات ﻛﺘﻨﻈﻴﻒ
ﺑﺮﻳﺪﻧﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
أو اﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋــﻦ ﻟــﻮﺣــﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ّ
ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔٍ ؛ ﺑﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ إﻃﺎر ﻋﻘﻠﻲ
ّ
إﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎل ﻣــﻦ »اﻟـﻌـﻘـﻠــﻴــﺔ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ« إﻟ ـ ــﻰ »ﻋ ـﻘ ـﻠـ ّـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤـ ّـﻮ«
ّ
ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﺨ ــﻠ ــﺺ ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎر اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر
اﻟـﻤـ ّ
ّ
ـﺪﻣــﺮ .اﺑــﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻋــﻤــﺎ إذا
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮك اﻟــﺮاﻫ ـﻨــﺔ

ﻣﻔﻴﺪة .إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب »ﻻ«ّ ،
ﻓﺠﺮب
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• خذ فترة راحةٍ من العمل وجد
أﻳﻦ ّ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ :ﺳﻮاء
ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮاﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،أو ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔّ .
ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ً
إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازن.
• مارس الفرح التعاطفي .افرح
ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑــﻚ .إذا َ
ﻛﻨﺖ
ﺗﺼﺎرع اﻟﻐﻴﺮة ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺪل ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺪ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﺑ ـﺘ ـﻬــﺎج إزاء
ﻧﺠﺎح اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ّ
ً
• ابحث عميقا عن سبب توترك
ّ
ّ
ﺛـ ـ ّـﻢ ﺣ ــﻠ ــﻞ ﻛ ـﻴ ـﻔـ ّـﻴــﺔ ردك ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ .إذا
ّ
ّ
ﻻﺣﻈﺖ أن اﻟـﺘــﺰاﻣــﻚ زاد ﻋــﻦ ﺣــﺪه،
ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻨﻔﺴﻚ واﻟﺘﺰم
ﻓﺎﺑﺪأ ّ
ﺑﻬﺎ .ﺗﺠﻨﺐ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ﻛﻌﺪم
ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ.
اﺑﺪأ ﺑﻘﻮل }ﻻ{ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ.

ّأﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ؟
ّ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :إذا اﻋﺘﻤﺪت
<
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻫﺬه ﻓﺴﺘﻤﻴﻞ إﻟﻰ:
• االنهزام بسهولة.
• ّ
الرد السيئ على االنتقاد.
• ا ل � �ش � �ع ��ور ب ��ا ل� �ت� �ه ��د ي ��د إزاء
ﻣﻮاﻫﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
• كره التغيير.
ّ ّ
• ا ل � �ظ� ��ن أن ا ل� �م� �ج� �ه ��ود غ�ي��ر
ّ
ﺿﺮوري.
< ﻋـﻘـﻠـ ّـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤـ ّـﻮ :إذا اﻋـﺘـﻤــﺪت
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻫﺬه ﻓﺴﺘﻤﻴﻞ إﻟﻰ:
• المثابرة.
ّ
• التعلم من ردود الفعل.
• االستلهام من نجاح اآلخرين.
ّ
• ّ
التحدي.
حب
• االل �ت��زام ب��أخ��اق� ّ�ي��ات مهنيةٍّ
ٍ
ﻋﺎﻟﻴﺔٍ .

ﻫﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻌﻼ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺜﻘﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل؟
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔٍ ﺣﺪﻳﺜﺔٍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ Forbes.
 comﺟﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ} :ﻟﺘﻌﻠﻮ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺠﺐ
ّ
ّ
ﺗﺼﺪﻗﻴﻦ ﻣﺎ
ﻛﻨﺖ
ﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ{ .إذا
ِ
ُﻳﻘﺎلُ ،
ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺬات اﻟﺤﺎﺟﺰ
اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﻮق وﺻ ـ ــﻮل اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء
ّ
إﻟ ــﻰ أﻫ ّــﺪاﻓـ ـﻬ ــﻦ .ﺗ ـﻘــﻒ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﻔــﺲ
ّ
اﻟﻤﻬﺎرات }اﻟــﺬﻛــﻮرﻳــﺔ{ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻓﻲ ﺻــﻒ
ّ
اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮأة إﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎء اتّ ،
ﺛﻤﺔ ﻓﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ :وﺟــﺪت دراﺳــﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ّ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ أن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺬات
ّ
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﻟﻤﻲ .وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎذا
ً
ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪا؟ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲّ ،
ﻓﺄي
ّ
ـﺮأة )ﻋــﺎﻗـﻠــﺔٍ ( ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺗـﺴــﺎم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻣ ـ ٍ
ّ
ّ
اﻟﻤﻬﺎرات ﻫﺬه؟ ّ
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺬﻧﺐ
ّ
اﻟﺬات أﻣﻮر
واﻟﺸﻚ واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻊ
ّ
ّ
ﻋﻘﻮد ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
دﻣﺮت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ًٍ
ّ
ﺗﻤﻨﻌﻬﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻋــﺎ ﻟـﻴــﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ

ً ّ ً
َ
وأﺻﻎ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﺟﻴﺪا؟ أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻚ ِ

ً ُ
ـﺎزات راﺋـ ـﻌ ــﺔ ّ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣــﻮﺿــﻊ ﻓ ـﺨـ ٍـﺮ.
إﻧ ـ ـﺠ ـ
ٍ
ً
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮون أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي
ّ
ّ
ﻳﺸﻌﻞ اﻟﻨﺎر .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺨﺒﺮاء أن اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑــﺎﻟـﺜـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ ﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼـ ّـﺮف
ّ
ﻛ ــﺎﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ،ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﺨــﺎذ
ﻟﻚ .ﻓﺤﻴﻦ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
أﻓﻀﻞ ﺧﻴﺎر ِ
ﻓــﻲ ﻧـﻔـﺴـ ِـﻚ ،ﻻ ﺗـﻘـ ّـﺪﻣـﻴــﻦ اﻷﻋـ ـ ّـﺬار ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ
ّ
ﺳﻠﺒﻴﺔ:
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ُﺻ ّﻮرت ﻟﻚ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ّ
ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ،أو ارﺗﻔﺎع ﻧﺒﺮة ﺻﻮﺗﻚ...
ّ
ّ
ﺘﻚ ﻓﺤﺴﺐ.
أﻧﺖ
ﺗﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴ ِ
ِ

ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ«.
ﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ّأن اﻹﺻﻐﺎء اﻟﺒﺴﻴﻂ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ »اﻟﺪﻗﺔ
أﺟ ــﺮى د .ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ ﻛ ــﺮوس ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻳ ـﻴــﻞ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ دراﺳ ـ ـ ــﺔ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻣــﻦ
ّ ّ
ﻓﺮﺿﻴﺔ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮت
ﻓـﻘــﻂ وﻗــﺪرﺗ ـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻹﺻ ـﻐــﺎء ﻣــﻦ دون

ّ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ّأﻳﺔ ﺣـ ّ
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ
ـﻮاس أﺧــﺮى،
ا ﻟـﻤـﺘـﺤــﺎور ﻳــﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣـﺸــﺎ ﻋــﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ً
ﺑﻌﻀﺎ.
ّ
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺣﺪه،

ّ
ّ
ﻣﻊ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ اﻟﻤﻐﻤﻀﺘﻴﻦ ،ﻳﻌﺰزان »اﻟﺪﻗﺔ
ّ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ« ،أي »اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻵﺧﺮ وأﻓﻜﺎره وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ«.
ﻻﺧﺘﺒﺎر ّ
ّ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ،اﺑﺘﻜﺮ د .ﻛﺮوس
ﺻﺤﺔ ﻫﺬه

ً
ُ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺗـﺠــﺎرب ،ﻧﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ّ
ّ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ) American Psychologistأﻃﺒﺎء ﻋﻠﻢ
ّ
اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن(.

ّ
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
إﺻﻐﺎء ودﻗﺔ

ـﺺ
 1800ﺷ ـﺨـ ّ ٍ
ﺷـ ـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ ً
ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺮ  18ﺳـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ّـﻞ.
اﺧﺘﺒﺮ د .ﻛﺮوس ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ اﺧﺘﺒﺎرات دﻗﺔ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻃـﻔـ ّـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ »ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﻮت ﻓ ـﻘــﻂ أو اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮ أو
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ«.
ُ
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ّ
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺠﻞ ﻻﻣﺮأﺗﻴﻦ ّﺗﻐﻴﻈﺎن
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ً
ً
ﺑﻌﻀﺎ .واﺧﺘﻴﺮت اﻹﻏﺎﻇﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ.
ُدﻋـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮن ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ُﻋـ ــﺮﻓـ ــﻮا ﺑــﺎﺳــﻢ
»اﻟـ ـﻤ ــﻼﺣـ ـﻈـ ـﻴ ــﻦ« ،ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻬ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﺤــﻮار ،وﻗـ ّـﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﺧﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮأﺗﺎن.
ً
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻼﺣﻈﻮن ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎط،
ً
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ »أﺑﺪا« و}ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« .وﺷﺎﻫﺪوا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻣﻊ اﻟﺼﻮت ،أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﺣﺪه ،أو اﺳﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ
اﻟﺼﻮت ﻓﺤﺴﺐ.
ً
اﺧﺘﺒﺎر آﺧــﺮ ،ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﻮن ﺗﻔﺎﻋﻼ
ﻓﻲ
ٍ

ً
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮا .اﻟ ـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼ ــﻮت ﻓ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ،أو
ّ ّ
ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻮاس ﻛــﻠـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﺿـ ــﺎءة اﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ أو
ﺗﻌﺘﻴﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺨﻤﺴﺔّ ،
ّ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ّ
أن ﻣــﻦ اﺳﺘﻤﻊ إﻟــﻰ اﻟـﺤــﻮار ﻣــﻦ دون ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ
اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ّ
ﻏﻴﺮه .وﻳﻌﻠﻖ د .ﻛﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ» :أﻇﻬﺮت
اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺮّ
اﻟﺴﻨﻴﻦ رﻏﺒﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻌــﻮاﻃــﻒ أو اﻟـﻨــﻮاﻳــﺎ.
وﻟﻜﻦ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻹرادة واﻟﻤﻬﺎرة ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن
ً
دﻗﻴﻖ«.
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ٍ
ٍ

ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺼﻮت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ّ
ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ
ﻳﺘﺎﺑﻊ د .ﻛﺮوس» :ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺤﺜﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ٍ
إﺷﺎرات اﻟﺼﻮت واﻟﻮﺟﻪ أو إﺷﺎرات اﻟﻮﺟﻪ وﺣﺪﻫﺎ ،ﻗﺪ ﻻ ّﻳﻜﻮن
ّ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮ أو ﻧﻮاﻳﺎه ﺑﺪﻗﺔٍ «.
أﻓﻀﻞ
ّ
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن أ ﺣــﺪ اﻷ ﺳـﺒــﺎب وراء ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ر ﺑـﻤــﺎ ﻳﻜﻮن
ّ
ّ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ
ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺧﻔﺎء اﻹ ﺷــﺎرات
ً ّ
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻟــﺪراﺳــﺎت أﻇـﻬــﺮت ﻟـﺠــﻮء ﻣــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ إﺧﻔﺎء
ّ
ّ
ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ إﺷﺎرات ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺪل ﺗﻠﻚ
ّ
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
ّ
ّأﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎم .وأﻇﻬﺮت ﻣﺤﺎوﻟﺔ

ً
ﺑﺄﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮ ٍة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻷداء ،وﻳﻨﻄﺒﻖ
اﻟﻘﻴﺎم
ٍ
اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة.
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ د .ﻛﻠﻮس ﻣﺎ ﻳﻠﻲ» :ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻫﺸﺔ .ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات
ّ
ﺗﺼﻮرات دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮه«.
اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ً
ّ
وﻳﺘﺎﺑﻊ» :وﺟﺪﻧﺎ أن اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺮون اﻟﻮﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺼﻮت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻀﺮوري
دﻗﻴﻖ .ﻟﺬا ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ داﺧﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ
إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ٍاﻟﺘﻲ ٍ ﱢ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮت«.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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What’s
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ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ وﻓﻠﻔﻞ ﺣﺎر ﻣﻊ ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﺑﻴﻀﺎء
ً
ً
ً
ً
اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻀﺎ ﻣﺒﺴﺘﺮا ﻷﻧﻪ ﻻ ُﻳﻄﻬﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺼﺔ .أﻣﺎ إذا أردت ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺨﻀﺮاوات
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺻﻔﺔ )اﻟﻬﻠﻴﻮن( ،ﻓﺠﺮﺑﻲ اﻟﺒﺮوﻛﻮﻟﻲ أو اﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء.

١٢
اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:
• كيلو ونصف الكيلو من شرائح لحم البقر
اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺑﺤﺠﻢ إﻧﺶ.
•  3ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ.
• ب�ص�ل��ة ح �ل��وة أو ب�ص�ل�ت��ان متوسطتان
وﻣﻔﺮوﻣﺘﺎن.
ً
• علبة ( 170ﻏﺮاﻣﺎ( ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ.
•  6ﻓﺼﻮص ﺛﻮم.
• نصف كوب من مسحوق الفلفل الحار.
• نصف كوب من مسحوق الفلفل (نصف
ً
ﻣﺮﻃﺒﺎن ﻣﻦ  35ﻏﺮاﻣﺎ(.
• ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻜﺎﻛﺎو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻠﻰ.
• ملعقة ص�غ�ي��رة م��ن ال�ك�م��ون المطحون
وأﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ.

•  3ﻋﻠﺐ )ﻛﻞ ﻋﻠﺒﺔ  400ﻏﺮام( ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻌﺒﺎت.
• كوب ونصف الكوب من مرق لحم البقر
أو ﻣﺮق اﻟﺪﺟﺎج أو ﻣﺮق اﻟﺨﻀﺮاوات.
• حبتان صغيرتان من الفليفلة منزوعة
اﻟﺒﺬور وﻣﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻌﺒﺎت.
ً
• بين  220و 280ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻄﺮ ﻛﺮﻳﻤﻴﻨﻲ
اﻟﻤﻘﻄﻊ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ رﻓﻴﻌﺔ )اﺧﺘﻴﺎري(.
•  4أﻛـ ـ ـ ــﻮاب ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺻ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء
ّ
اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ.
• كيلو من النقانق المطبوخة بالكامل.

زﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻔﻞ:
• رقائق تورتيال مفتتة ،مقرمشات المحار.

• كريما حامضة أو لبن يوناني عادي.

• جبنة مبروشة.

• كزبرة طازجة مفرومة ،بصل أخضر.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:
ّ
ّ• سخني الفرن على ح��رارة  160درﺟــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺳﻄﺤﻲ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ.
ﺳﺨﻨﻲ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ ﻣﻘﻼة ﻛﺒﻴﺮة وﻏﻴﺮ ﻻﺻﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧــﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻗــﻮﻳــﺔ .اﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ دﻓـﻌــﺎت وﺣـ ّـﻤــﺮي ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ
اﻟﺰﻳﺖ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﺛﻢ اﻧﻘﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻖ ﻛﺒﻴﺮ .ﻛﺮري
ّ
ﺗﺘﺤﻤﺮ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻠﺤﻢ ﻛﻠﻬﺎ وأﺿﻴﻔﻲ اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻟﻰ أن
• أﺿﻴﻔﻲ اﻟﺒﺼﻞ إﻟــﻰ رواﺳــﺐ اﻟﻤﻘﻼة ﻓــﻲ ﻃﻨﺠﺮة .اﻃﺒﺨﻴﻪ إﻟــﻰ أن
ّ
ﻳﺘﺤﻤﺮ ،ﻣﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ ،ﺛﻢ أﺿﻴﻔﻲ ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺜﻮم وﻣﺴﺤﻮق
اﻟﻔﻠﻔﻞ وﻣﺴﺤﻮق اﻟﻜﺎﻛﺎو واﻟﻜﻤﻮن واﻟﻤﻠﺢ .اﻃﺒﺨﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ:
 45دﻗﻴﻘﺔ.
ﻣﺪة اﻟﻄﺒﺦ :ﺳﺎﻋﺘﺎن
)أو  5ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺎخ
اﻟﺒﻄﻲء(.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﺻﻔﺔ
إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

• أﺿـﻴـﻔــﻲ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟـﻠـﺤــﻢ إﻟــﻰ ﺧـﻠـﻴــﻂ اﻟـﺒـﺼــﻞ ،ﺛــﻢ اﻟـﻄـﻤــﺎﻃــﻢ واﻟ ـﻤــﺮق
واﻟﻔﻠﻴﻔﻠﺔ اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﻔﻄﺮ )اﺧﺘﻴﺎري(.
ً
ّ
• ﻏﻄﻲ اﻟﻘﺪر واﻃﺒﺨﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺮن إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻠﺤﻢ ﻃﺮﻳﺎ ﻋﻨﺪ
ﻏﺮزه ﺑﺸﻮﻛﺔ ،ﻟﺴﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ .أو اﻃﺒﺨﻴﻪ ﺑﺒﻂء ﻋﻠﻰ ﻧﺎر
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻃﻮال أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت) .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ وﺻﻔﺔ اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ّ
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم .ﺿﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاد وﻏﻄﻴﻬﺎ(.
ً
• ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺒﻖ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،أﻋﻴﺪي ﺗﺴﺨﻴﻦ وﺻﻔﺔ اﻟﻔﻠﻔﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﻣﺠﻔﻔﺔ وﻣﻄﺒﻮﺧﺔ ،أﺿﻴﻔﻴﻬﺎ
ّ
اﻵن واﻃﺒﺨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻃﻮال  20دﻗﻴﻘﺔ .ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻗﻄﻌﻲ
اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻧﺼﻒ إﻧﺶ ،ﺛﻢ أﺿﻴﻔﻴﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﻔﻠﻔﻞ
ّ
اﻟﺤﺎر )ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻨﻬﺎ( .ﺳﺨﻨﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ
ً
ّ
ﺟﻴﺪا ﻟﻌﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ،ﺛﻢ ّ
ﺗﺬوﻗﻴﻪ وﻋﺪﻟﻲ اﻟﺘﻮاﺑﻞ وأﺿﻴﻔﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ّ
• ﺿﻌﻲ زﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻔﻞ ﻓﻲ أوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ .ﻗﺪﻣﻲ اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﺎر ﻣﻊ اﻟﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻬﺎ.
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ 585 :ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ 34 ،ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن 11 ،ﻏﺮاﻣﺎ
ً
ﻣــﻦ اﻟــﺪﻫــﻮن اﻟـﻤـﺸـﺒـﻌــﺔ 126 ،ﻣـﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻟ ـﺴ ـﺘــﺮول 29 ،ﻏــﺮاﻣــﺎ ﻣﻦ
ً
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 7 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ 40 ،ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت1511 ،
ﻣﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم 7 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف.

ﺻﻠﺼﺔ ﺧﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻤﻮن اﻷﺧﻀﺮ واﻷﻧﺸﻮﻓﺔ

ا
ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ10 :
دﻗﺎﺋﻖ.
اﻟﻜﻤﻴﺔ :ﻛ
ﻮب وﻧﺼﻒ
ﻮ
اﻟﻜ ب.
ا
ﻲ
ﺳﺘﻌﻤﻠ ﻫﺬه
ﺼﺔ
اﻟﺼﻠ ا
ﻟﻠﺬﻳﺬة ﻓﻮق
ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟ
ﺨﻀﺮاوات
اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻣﺜ
ﻞ
اﻟﺨﺲ.

اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

•  8ﺣﺒﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻤﻮن
ّ
اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.
• ن � �ص� ��ف ك� � � ��وب م� � ��ن ال� ��زي� ��ت
اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗــﻲ ﻣ ـﺜــﻞ دوار اﻟ ـﺸ ـﻤــﺲ أو
اﻟﻘﺮﻃﻢ.
• نصف كوب من زيت الزيتون
اﻟﺒﻜﺮ.
ً
• علبة ( 55ﻏﺮاﻣﺎ( ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻮﻓﺔ
ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺖ.
•  3ﻓﺼﻮص ﺛﻮم ﺻﻐﻴﺮة.
• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
اﻷﺳﻮد.
• ن � �ص � ��ف ك � � � ��وب م � � ��ن ج �ب �ن��ة
اﻟـ ـﺒ ــﺎرﻣـ ـﻴ ــﺰان أو ﺟ ـﺒ ـﻨــﺔ روﻣ ــﺎﻧ ــﻮ
اﻟﻤﺒﺮوﺷﺔ.

• اﻋﺼﺮي ﺣﺒﺎت اﻟﻠﻴﻤﻮن ﻛﻲ ﺗﺤﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮب ﻣﻦ
اﻟﻌﺼﻴﺮ .ﺿﻌﻲ اﻟﻌﺼﻴﺮ واﻟــﺰﻳــﻮت واﻷﻧﺸﻮﻓﺔ واﻟﺜﻮم
ً
واﻟﻔﻠﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻼط واﺧﻔﻘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻋﻤﺎ،
ً
ﺛﻢ أﺿﻴﻔﻲ اﻟﺠﺒﻨﺔ واﺧﻔﻘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﺟﻴﺪا.
• اﻧﻘﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ إﻟﻰ ﻣﺮﻃﺒﺎن ﻟﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻏﻄﺎء
ّ
ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻼﻗﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎم .ﻏﻄﻴﻪ وﺿﻌﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاد ﻟﺒﻀﻌﺔ
أﻳﺎم ،ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ.
• في الملعقة الكبيرة 74 :ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ8 ،
ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن ،ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ 3 ،ﻣﻠﻎ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ،ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 8 ،ﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ،ﻏــﺮام ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت 117 ،ﻣﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم،
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف.
ٍ

ﻛﻴﺶ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:

ﻟﻴﻨﺪا ﻏﺎﺳﻨﻬﺎﻳﻤﺮ

اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:
• طبق إلعداد اليخنة أو الفطائر قليل
ً
اﻟﻌﻤﻖ ﺑﻘﻄﺮ  25ﺳﻨﺘﻤﺘﺮا.
• رذاذ زيت الزيتون.
• نصف كوب من فتات الخبز المعد من
اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
ً
•  225ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪﻳﻼ اﻟﺪﺟﺎج ﻗﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻣﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة.
• كوب من شرائح فطر شيتاكي.
• كوب من شرائح البصل األحمر.
• كوب من الفليفلة الحمراء المفرومة.
• بيضتان كبيرتان.
• بياض أربع بيضات.
• ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
اﻟﻤﺒﺸﻮرة.
�ال من
�
�
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• ن �ص�
ٍ
اﻟﺪﺳﻢ.
• نصف كوب من جبنة شيدار الحادة
ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺪﺳﻢ اﻟﻤﺒﺸﻮرة.
• ملح وفلفل أسود مطحون طازج.

ﺧﺒﺰ ﻣﺤﻤﺺ ﺑﺎﻟﺒﺴﻄﺮﻣﺔ واﻟﺰﺑﺪة
ﻋﻠﻰ ﺷﻄﺎﺋﺮ اﻟﺠﺒﻨﺔ
ﺳﺘﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ زﺑﺪة ﻓﺠﻞ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ .ﺗﻀﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﺑﺪة ﻧﻜﻬﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﱠ
اﻟﻤﺸﻮﻳﺔ أو اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺸﻮي .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻤﺪﺧﻦ ﺑﺎﻟﺒﺴﻄﺮﻣﺔ.

ً
• ح�م��ي ال�ف��رن مسبقا ع�ل��ى ح ��رارة  200درﺟ ــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ورﺷﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﻄﺒﻖ وﺟﻮاﻧﺒﻪ ﺑﺮذاذ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن.
• رشي فتات الخبز على أسفل الطبق وجوانبه ،وحركي
اﻟﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮي ﻛﻲ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻖ ،ﺛﻢ ﻫﺰي
اﻟﻄﺒﻖ ﺑﺮﻓﻖ ﻛﻲ ﺗﻮزﻋﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻔﺘﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻔﻞ اﻟﻄﺒﻖ.
• ضعي مرتديال الدجاج ،والفطر ،والبصل ،والفليفلة
اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ ﻃﺒﻖ اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ.
ً
• في وعاء صغير ،اخفقي قليال البيضتين الكاملتين
وﺑﻴﺎض اﻟﺒﻴﻀﺎت اﻷرﺑﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻮﻛﺔ .أﺿﻴﻔﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺟﻮزة اﻟﻄﻴﺐ ،واﻟﺤﻠﻴﺐ ،واﻟﺠﺒﻦ ،واﻟﻤﻠﺢ ،واﻟﻔﻠﻔﻞ ﺣﺴﺐ
اﻟﺬوق .ﺻﺒﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﺬي أﻋﺪدﺗﻪ ،ﺛﻢ اﺿﻐﻄﻲ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻮﻛﺔ .أدﺧﻠﻲ اﻟﻄﺒﻖ إﻟﻰ
ً
اﻟﻔﺮن ﻣﺪة  25دﻗﻴﻘﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻔﻄﻴﺮة .اﺗﺮﻛﻴﻬﺎ وﻗﺘﺎ
أﻃﻮل ﺑﻘﻠﻴﻞ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ .أﺧﺮﺟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮن،
واﻗﻄﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ ،وﻗﺪﻣﻴﻬﺎ.
ً
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ 487 :ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ ) 25%ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن( 13.6 ،ﻏﺮاﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن ) 4.7ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ و 6ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ
ً
اﻟﺪﻫﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ( 217 ،ﻣﻠﻴﻐﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول،
ً
ً
 48.6ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ 34.6 ،ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت 3.6 ،ﻏﺮاﻣﺎت
ً
ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف ،و 1618ﻣﻠﻴﻐﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم.

اﻟ
 0ﺘﺤﻀﻴﺮ:
ﻣ  3دﻗﻴﻘﺔ.
ﺪة اﻟ
دﻗ ﻄﻬﻮ10 :
ﺋ
ﺎ ﻖ.
اﻟﻜﻤﻴﺔ:
ﺤ
ﻗ ﻧ ﻮ 20
ﻄﻌﺔ.

اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:
• رغيف من الخبز الريفي المعد من القمح الكامل
ّ
ﺑﻠﺒﻪ اﻟﻄﺮي وﻗﺸﺮﺗﻪ اﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺔ.
• زيت زيتون.
• قالب ونصف القالب (نصف كوب) من الزبدة
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻳﺔ.
• ملعقتان كبيرتان من خردل ديجون.
• ملعقة كبيرة إلى ملعقتين كبيرتين من فجل

ّ
اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ.
•  12ﺣﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻞ أو ﻗﻄﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻔﺠﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ.
• ملح خشن.
ً
•  340ﻏــﺮاﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺑﺴﻄﺮﻣﺔ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮاﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ.
• ثوم معمر طازج مفروم.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:
• ﺣـﻤــﻲ اﻟ ـﻔــﺮن ﻋـﻠــﻰ ﺣـ ــﺮارة  225درﺟ ــﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ،
وﺟ ـﻬــﺰي ﺻـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺧـﺒــﺰ أو اﺛـﻨـﺘـﻴــﻦ .ﻗـﻄـﻌــﻲ رﻏـﻴــﻒ
ً
اﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﻌﺮض  1.25ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  20ﺷﺮﻳﺤﺔ .اﻃﻠﻲ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ،ﺛﻢ وزﻋﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﺨﺒﺰّ ،
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ )اﻋﻤﻠﻲ
ﻣﻊ ﻗﻠﺒﻪ
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت إن دﻋﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ( .ﺣﻤﺮي اﻟﺨﺒﺰ ّ
ّ
ﻳﺘﺤﻤﺺ ﻣﻦ دون أن ﻳﺠﻒ ،أي
ﻣﺮة واﺣــﺪة إﻟﻰ أن
ﻧﺤﻮ  10دﻗﺎﺋﻖ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﺼﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﺗﺮﻛﻪ
ﻟﻴﺒﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺒﻚ.

ً
ً
• ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛ ـﻨــﺎء ،اﺳﺘﻌﻤﻠﻲ ﺧــﻼﻃــﺎ ﻳــﺪوﻳــﺎ أو
ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻘﻲ اﻟــﺰﺑــﺪة ﻣﻊ اﻟـﺨــﺮدل وﻓﺠﻞ
اﻟ ـﺨ ـﻴــﻞ اﻟــﺮﻳ ـﻔــﻲ ﻓ ــﻲ وﻋ ـ ــﺎء ﺻـﻐـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻤـﺘــﺰج
ً
ﺟﻴﺪا .ﻳﻤﻜﻨﻚ إﺑﻘﺎء اﻟﺨﻠﻴﻂ ﺧــﺎرج اﻟﺒﺮاد ﻣﺪة ﻳﻮم
أو اﺣﻔﻈﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺮاد ﻣــﺪة أﺳ ـﺒــﻮع .وﻟـﻜــﻦ اﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺧــﺎرج اﻟـﺒــﺮاد إﻟــﻰ أن ﺗـﻌــﺎدل ﺣــﺮارﺗــﻪ ﺣــﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
• اﻃﻠﻲ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ
اﻟﺰﺑﺪة .ﺛﻢ ﻏﻄﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺳﻤﻴﻜﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻔﺠﻞ )رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻞ(.

٢

ً
ﻃﻴﺒﻲ اﻟـﺸـﻄــﺎﺋــﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻠــﺢ .أﺧ ـﻴــﺮا ،ﻛﺪﺳﻲ
اﻟﺒﺴﻄﺮﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻮق ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺒﺰ ورﺷﻲ
ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻟﺜﻮم اﻟﻤﻌﻤﺮ .ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل.
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ 177 :ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ 7 ،ﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن 3 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ،
ً
ً
 21ﻣﻠﻴﻐﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول 19 ،ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت ،ﻏﺮاﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ 9 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ 402 ،ﻣﻠﻴﻐﺮام ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ،و4
ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف.

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات

٢

اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:
•  4أﻛﻮاب ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﻤﻐﺴﻮﻟﺔ
اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻸﻛﻞ.

• ملعقتان كبيرتان من صلصة الخل
واﻟﺰﻳﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺪﺳﻢ.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:
• ضعي الخضراوات في وعاء وقلبيها مع الصلصة.
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ 27 :ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ )% 13
ﻣﻦ اﻟــﺪﻫــﻮن( 0.4 ،ﻏــﺮام ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن )0.1
ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ و 0.3ﻏﺮام ﻣﻦ
اﻟﺪﻫﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ( ،ﻣﻠﻴﻐﺮام
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول 1.2 ،ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ،
 3.8ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت 2 ،ﻏــﺮام ﻣﻦ
ً
اﻷﻟﻴﺎف ،و 12ﻣﻠﻴﻐﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم.

ﺑﻮدﻳﻨﻎ ﺑﺎﻟﻘﻬﻮة اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺘﺤ
د ﻀﻴﺮ15 :
ﻗﻴﻘﺔ.
ا
ﻟﻄﺒﺦ0 :
 1دﻗﺎﺋﻖ.

ﻟﻴﺎ إﺳﻜﻴﻦ

اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ:
ّ
•  3ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
واﻟﻤﻘﻄﻌﺔ.
• ¾ ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال.
• بيضتان.
•  3ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ.
• ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من نشا
اﻟﺬرة.
• ِث ْمن ملعقة صغيرة من ملح كوشير.

٤

اإلسبريسو الكاملة.
• ربع كوب من حبوب ّ
ُ ّ
والمحلى.
• كوب من الحليب المكثف
• نصف كوب من الحليب كامل الدسم.
• نصف كوب من الكريما الثقيلة.
• عود فانيال مقسوم ومقشورّ .
• نصف كوب من اإلسبريسو المحضر (4
ً
ﺟﺮﻋﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(.
• كريما مخفوقة.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:
• اﺳـﻜـﺒــﻲ اﻟــﺰﺑــﺪة واﻟـﻔــﺎﻧـﻴــﻼ ﻓــﻲ وﻋ ــﺎء ﻛﺒﻴﺮ وﺿـﻌــﻲ ﻓﻮﻗﻪ
ً
ﻣﺼﻔﺎة ﻧﺎﻋﻤﺔ واﺗﺮﻛﻴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎ.
• ﻓــﻲ وﻋــﺎء ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﺧﻠﻄﻲ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺴﻜﺮ وﻧﺸﺎ اﻟــﺬرة
واﻟﻤﻠﺢ.
• ﺿﻌﻲ ﺣﺒﻮب اﻹﺳﺒﺮﻳﺴﻮ ﻓﻲ ﻛﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻼﻗﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ّ
ً
ﻣـ ـ ّـﺮري ﺷــﻮﺑـﻜــﺎ ﻓ ــﻮق اﻟـﻜـﻴــﺲ وﻓــﺘ ـﺘــﻲ اﻟـﺤـﺒــﻮب وﻟ ـﻜــﻦ ﻣــﻦ دون
ﺳﺤﻘﻬﺎ.
• ﻓ ــﻲ ﻃ ـﻨ ـﺠــﺮة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،اﻏ ـﻠــﻲ اﻟـﺤـﻠـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻜـﺜــﻒ واﻟـﺤـﻠـﻴــﺐ
اﻟﻌﺎدي واﻟﻜﺮﻳﻤﺎ وﻋﻮد اﻟﻔﺎﻧﻴﻼ )وﺑﺬوره( وﺣﺒﻮب اﻹﺳﺒﺮﻳﺴﻮ
واﻹﺳﺒﺮﻳﺴﻮ اﻟﺠﺎﻫﺰ.
• اﺳﻜﺒﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺑﺒﻂء ﻓﻮق
اﻟـﺒـﻴــﺾ وﺣــﺮﻛ ـﻴــﻪ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ،ﺛــﻢ اﺳـﻜـﺒــﻲ ﺧـﻠـﻴــﻂ اﻟـﺒـﻴــﺾ ﻓﻲ

ً
اﻟﻄﻨﺠﺮة ﻣﺠﺪدا .اﻃﺒﺨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺮﻛﻴﻪ ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
إﻟﻰ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺳﻤﺎﻛﺘﻪ.
• اﺳﻜﺒﻲ اﻟﻜﺎﺳﺘﺮد ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺨﻞ ﻓﻮق اﻟﺰﺑﺪة واﻟﻔﺎﻧﻴﻼ ،ﺛﻢ
ّ
ﺗﺨﻠﺼﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺨﻞ.
• اﺧﻔﻘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻂ ﺑﻤﺨﻔﻘﺔ ﻳﺪوﻳﺔ أو ﺧﻼط ﻋﺎدي .دﻋﻴﻪ ﻳﺒﺮد.
اﺿﻐﻄﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﻮدﻳﻨﻎ ،ﺛﻢ ﺿﻌﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاد إﻟﻰ أن ﻳﺒﺮد ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ )أو ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم(.
• اسكبي البودينغ في  4أﻛﻮاب ﻗﻬﻮة ﺻﻐﻴﺮة ووزﻋﻲ ﻓﻮﻗﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺎ اﻟﻤﺨﻔﻮﻗﺔ ،واﺳﺘﻤﺘﻌﻲ ﺑﻪ!
ً
• لتحضير الكريما المخفوقة :اﺧﻔﻘﻲ ﻛــﻮ ﺑــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻜﺮﻳﻤﺎ
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻧﻴﻼ وﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ّ
اﻟﺴﻜﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻛﺘﻞ ّﻟﻴﻨﺔ.

١٦

ﺗﺴﺎﻟﻲ

9
8 9
1

6 7
8

1

8
5

3

9

2

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

 -6ﻧــﺮﺷــﺪ )م( – اﻟـﺠـﻤــﻊ ﻣﻦ
»ﺳﻤﺎء«.
 -7اﻻﺳـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ ﻟـﻨـﺒــﺎت
»ﺳﺖ اﻟﺤﺴﻦ« )م(.
) -8ال  (...ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻜﻨﺎ –

ﻳﺠﺎزف )م(.
 -9ﺷﺎﻫﺪت.
 -١٠واﻟ ـ ــﺪة – ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪات ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ.

رواﻧﺪا

ﻣﻔﺘﺮس – ﺑﺤﺮ.
) -4ال  (.....اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﺴﻮن
ﻓﻲ أذن اﻟﻨﺎس – ﺣﻤﻖ.
 -5ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻟﻠﺮﻛﻮب واﻟﺤﻤﻞ
ﻣﻦ اﻹﺑﻞ )م( – ﺣﻤﻖ.

ً ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺻـﻌــﺐ اﻟ ـﻤــﺮاس ﻓــﺎﺣــﺬر
اﻻﺻﻄﺪام ﻣﻌﻪ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ أﺣ ــﺪ اﻷﻗ ــﺮﺑ ــﺎء ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻴﻘﺼﺪك ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.13 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ً
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﻚ ﻓﺎﻟﻈﺮف
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻦ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :إﺷــﺎﻋــﺎت ﺗﺮﻣﻲ إﻟــﻰ زرع اﻟﺸﻘﺎق
ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻓﺎﻧﺘﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻤﺖ
ّ
إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ.
ﺑﻌﻤﻞ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ّ
ﺗﻀﻴﻊ وﻗﺘﻚ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻧﻔﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻚ وﻻ
ﺑﻨﻘﺎﺷﺎت ﻋﻘﻴﻤﺔ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻋ ــﻮدا إﻟ ــﻰ ﻣــﺎ ﻛﻨﺘﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻏﻢ وﺗﺠﺎوزا ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ.
ً
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ :ﺿ ـ ـﻐـ ــﻮط وﻧ ـ ـ ــﺰاﻋ ـ ـ ــﺎت ﻣــﻊ
ّ
اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻚ ﺗﻮﺗﺮ أﻋﺼﺎﺑﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻘﻮس
ب

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

4
7
8

 ) -1ﻳـ ـ ـ ــﻮري  (....أول را ﺋـ ــﺪ
ﻓﻀﺎء ﺳﻮﻓﻴﺘﻲ -ﻟﻠﻨﻔﻲ.
 -2ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﻲ )م( – ﺣ ــﺮوف
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ.
 -3ﻣ ـ ـﺴـ ــﺢ )م( – ﺣ ـ ـﻴـ ــﻮان

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

1
6

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

6 4

اﻟﺠﻮزاء

5

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

 .............. ) -1ﻧـﻬــﺮو( زﻋﻴﻢ
ﻫﻨﺪي راﺣﻞ.
 -2ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﻰ
– ﻳﺼﻠﺢ.
 -3ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﺑ ـ ــﻞ
واﻟﺒﻘﺮ واﻷﻏﻨﺎم )م(.
 -4واﻟﺪ – ﺷﺘﻢ – ﺑﺤﺮ.
 ) -5ﺟـ ـ ــﺎن  (....ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﺴــﻮف
ﻓﺮﻧﺴﻲ.
 -6آﺧــﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ
)م(.
 -7ﻟﻬﺐ – إﻣﺪاد )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 -8ﻓﺎرﻏﺔ )م(.
 -9ﻳﺘﻌﺎﻗﺐ.
 -١٠اﻟﺮﺗﺐ واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
– ﺣﺴﻢ.

4

3

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ً
أﻓﻘﻴﺎ:

2
6

ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗ ــﺰداد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟـﻜــﻦ إرادﺗ ــﻚ
ﺻﻠﺒﺔ وﻃﻤﻮﺣﻚ ﻛﺒﻴﺮ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﻳﻌﺒﺮ ﻟﻚ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ
ﺣﺒﻪ وﺷﻮﻗﻪ إﻟﻴﻚ.
ً
ّ
ﺗﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﻧﺎس ﺟﺪد وﺗﻘﻴﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

4
7 5

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

ﻧﻄﺎق
ﺣﻜﻮﻣﺔ
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ﻗﺎﻧﻮن
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3
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ﺛﻮرة
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إﺗﺤﺎد
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ﺟﺒﻞ
ﺗﺠﺎرة
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ح
ب
و
خ
د
ل
ة
ر
ا

5

اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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sudoku

ﻣﻦ  6أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ دوﻟﺔ ﻓﻘﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻛﻦ
ً
ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺳــﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣــﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻴﻚ إزاﻟﺘﻪ ً
ﻓﻮرا.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻬﻮاﺟﺲ وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻋﻮد.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻔﺎﺟﺌﻚ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﺗﻔﻜﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎد
ّ
ﺣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺄزق.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﻮﻓﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮح
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻴﺄس ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻨﻮي.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ّ
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﻀـﻄـ ّـﺮ إﻟ ــﻰ ﻋـﻤــﻞ ﺷـ ــﺎق ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ
ﻃﺎﻗﺘﻚ وﻳﺮﻫﻘﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟـﺤ ـﺒـﻴــﺐ ﻳ ـﻘــﻒ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻚ ﻓﻲ
ﻇﺮوﻓﻚ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﺋﻴﻠﺔ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ
ّ
ّ
وﺗﺘﻄﻠﺐ روﻳﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻔﺮص ﺗﺨﻒ وﻗﺪ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة
أو ً
دﻋﻤﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺔ روﻣﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻗﻔﻠﺖ ﻗﻠﺒﻚ ﻃﻮﻳﻼ.
ً
ً
ﻣﺘﺄﻟﻘﺎ وﺗﺤﻤﻞ أ ﻓـﻜـ ً
ـﺎر ا
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺗـﺒــﺪو
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﺳ ـﺘ ـﻔــﺪ ﻣ ــﻦ وﺟـ ــﻮد اﻷﻓ ـ ــﻼك إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻚ وﻏﺎﻣﺮ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻮاﺟﻬﺎن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ وﻻ
ﺗﺘﺮاﺟﻌﺎن ﻋﻦ ﻗﺮاراﺗﻜﻤﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺗﺼﻐﻲ إ ﻟــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ّ
ﻣﻘﺮ ﺑﻴﻦ
ً
ّ
وﺗﺴﻮي ﻧﺰاﻋﺎ ﻣﻊ أﺣﺪﻫﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻌﻮاﺋﻖ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻜﻨﻚ
ّ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺤﺐ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎل ﺑﻞ ﻋﻤﻞ
ّ
ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺤﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ أﻣــﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ً
ﺟﻬﻮدا
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻄﺮأ أﻣــﻮر ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻚ
إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻨﻌﻤﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺗﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ
أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻤﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﻄــﻮل اﻟـﺒـﺤــﺚ ﺣ ــﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﻨﺎﻓﺮ واﺣﺘﻜﺎﻛﺎت ﻣــﻊ اﻟﺰﻣﻼء
وﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ً
ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :ﻻ ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ّ
ّ
ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﻞ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻜﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﺴﺘﺎء
أﺣﺪ اﻷﻫﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

r
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١٧

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

»ﻣﺎذا ﻟﻮ؟« ﺗﺠﺮﺑﺔ دراﻣﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻊ أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎرﻳﻦ

ً
ً
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ًﻣﺴﻠﺴﻞ ً
»ﻣﺎذا ﻟﻮ؟« ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺠﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ
وﻣﻨﺬر رﻳﺎﺣﻨﺔ واﻟﻤﺨﺮج ﺣﺴﻴﻦ
دﺷﺘﻲ.

اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻰ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
"ﻣﺎذا ﻟﻮ؟" ﻣﻤﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻗﻴﻢ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول
ﻟـﻠـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺗـﺠــﺮﺑـﺘــﻪ اﻟــﺪراﻣ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻧـﻘـﻠــﺔ
اﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪراﻣ ـ ــﺎ
ا ﻟـﺘـﻠـﻔــﺰ ﻳــﻮ ﻧـﻴــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
وﻋــﺮﺑ ـﻴــﺎ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ان ﻫ ــﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻳـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻔ ــﻲ ﺑـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ً
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن رﻫﺎﻧﺎ
ً
ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ أﻏ ـﻠــﺐ ﻧـﺠــﻮم
ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ا ﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ أﻣـ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ اﻷردﻧ ـ ـ ــﻲ
ﻣﻨﺬر رﻳﺎﺣﻨﺔ واﻟﻤﺨﺮج واﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺣﺴﻴﻦ دﺷـﺘــﻲ واﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ اﻟـﺸــﺎب
ﻋﺒﺪ اﻟـﻠــﻪ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺿــﺎ واﻟــﺪﻛـﺘــﻮر
ﺑﺸﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ادار اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺰﻣﻴﻞ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﻧﺎﺟﻲ.
ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺎل اﻟﻨﺠﻢ اﻷردﻧﻲ ﻣﻨﺬر
رﻳ ــﺎﺣـ ـﻨ ــﺔ" :ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ أزور
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺗﻄﻠﻊ داﺋﻤﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن
ﻣﻨﺒﺮا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺘﻤﻨﻰ ان
ً
ً
ﻧﻘﺪم ﻋﻤﻼ ﺟﻴﺪا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺷﺎﻫﺪت اﻟﻴﻮم
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻓــﺮغ ﻣﻨﻬﺎ
دﺷﺘﻲ ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ
إدارة ﻣﺨﺮج أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ أﻧﻪ
ﺧﻄﻴﺮ أﺣﻴﻴﻪ وأﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ أﻣﺎﻧﺔ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ".
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد رﻳـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻻﻣـﺴــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص،
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أﻧ ـ ــﻪ "ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻗ ـ ـ ــﺮأت أول
ً
ﺣﻠﻘﺘﻴﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ اﻷ ﻣ ــﺮ وﻗﺘﺎ
ﻻﺳ ـﺘــﻮﻋــﺐ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻲ"،
ً
ﻣﺆﻛﺪا ان "اﻟﺪور ﺻﻌﺐ وأﺗﻤﻨﻰ ان
أﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وأؤدي
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب".

أﺳﻴﻞ ﻋﻤﺮان ﺗﺘﻮﺳﻂ د .ﺑﺸﺎر وﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ وﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ" :ﻋــﺮض ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ
دﺷﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم إﺧ ــﺮاج ﻣﺴﻠﺴﻞ
)ﻣﺎذا ﻟﻮ؟( وﻛﺎﻧﺖ اﺟﺎﺑﺘﻲ ﻗﺎﻃﻌﺔ
ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻴــﻞ ،ﻷﻧ ـﻨ ــﻲ ﻣ ـﺨــﺮج
ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ ﻻ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﻧﻨﻲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ،وﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻃـﻠـﺒــﺖ ﻣـﻨــﻪ ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ،وﻛﺎن رأﻳﻲ
ً
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻬﻤﺔ إﺧ ــﺮاج اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،راﻫﻨﺖ
ً
ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أول
ﻳــﻮم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ
وﺷــﺎﻫــﺪﺗـﻬــﺎ أﻳـﻘـﻨــﺖ أﻧ ـﻨــﺎ ﺑﺼﺪد
ﻣﻴﻼد ﻣﺨﺮج ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل دﺷﺘﻲ " :ﻛﺎن ردي
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ واﺿﺤﺎ،
إذا ﻛﻨﺖ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻨﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ

ان أﺧﺮج اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ
ﺧﺎﻟﺪ وﻛــﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺿ ــﺎ
ﺷ ــﺮﻳ ـﻜ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ،وﻛـ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺧـ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮات ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻹﺿﺎءة ﻓﻴﻜﺎن
ﺟﻠﻜﻴﺎن".
وﻋ ــﻦ اﺳ ــﻢ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻗ ــﺎل إﻧــﻪ
ﺟ ـ ـ ــﺎء ﺑـ ــﺎﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر" ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗ ـﻘــﻊ
اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻓ ـ ــﻲ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﺧ ـﻄ ــﻮط
دراﻣـﻴــﺔ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻴﻂ رﻓﻴﻊ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ ،ﻛ ــﻞ اﻧ ـﺴــﺎن
اﻣــﺎﻣــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎرات
ﻳـﺤــﺎر ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺳــﻮف ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ
اﻟـﺤـﻠـﻘــﺎت اﻟـ ــ 15اﻷوﻟ ــﻰ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر
اﻷول ﻷﺑﻄﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟـ15
ﺣﻠﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻐﻴﺮ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،اذا ﻣﺎ ذﻫﺒﻮا ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺜﺎﻧﻲ" .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺷﺮﻳﻜﻪ

ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺿ ــﺎ داﻋ ـﻤ ــﺎن
اﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺎن ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب وﺗـ ـﺤ ــﺪى
اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.

ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻛﺒﻴﺮة
ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ واﻟـﻔـﻨــﺎن
ﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺮﺿـ ـ ـ ــﺎ ان
"اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ ﻣﻐﺎﻣﺮة
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻧـ ــﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﻣـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـ ـﻤـ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ،وﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻷن ﺗﻨﺎل إﻋﺠﺎب
اﻟﺠﻤﻬﻮر" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻴ ــﺪي ﻻ ﻳـﺨـﻠــﻮ ﻣ ــﻦ ﻣﺴﺤﺔ
ﻛ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺧ ـﻤ ــﺲ
ﻗـﺼــﺺ ﺑﺨﻤﺲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت ﻣﻦ

ﻧﺠﻮم ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻣﺎذا ﻟﻮ؟«

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪت
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
أﻳﻘﻨﺖ أﻧﻨﺎ
ﺑﺼﺪد ﻣﻴﻼد
ﻣﺨﺮج ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ

راﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺠﺴﺪ »اﻟﻌﺮاﻓﺔ«
ﻓﻲ »أﻳﺎم اﻟﻌﺴﻞ«
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ راﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﺣﺪاث
ﻣﺴﻠﺴﻞ "أﻳﺎم اﻟﻌﺴﻞ" ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺎروق
اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ واﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ ﻧﻮر ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ راﻧﻴﺎ إن أﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺗﺪور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻘﺔ رﻗﻢ  20ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻌﺮاﻓﺔ" ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻋﻼء ﻣﺮﺳﻲ وإﻳﻨﺎس
ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻌﺮب ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﺧﻼل
أﺣﺪاﺛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻓﺔ ﺷﻴﻤﺎء ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﺗﻮﻫﻢ
اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر.
وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻳﻮ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻘﺎرة ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ،وأن ﻳﺤﻈﻰ ﺑــﺈﺷــﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ "أﻳﺎم اﻟﻌﺴﻞ" إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺮي  -ﺳﻌﻮدي ﻣﺸﺘﺮك ،وﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻓﺎروق اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ،وإﺧﺮاج أﺣﻤﺪ ﻧﻮر ،وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﻓﻲ  36ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ  3ﻣﻮاﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ  12ﺣﻠﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻔﺘﺖ راﻧﻴﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ "أﺑــﻮ اﻟﻌﺮوﺳﺔ" ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪﻫﺎ ﺧﻼل أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻠﻬﺎ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺸﻜﻼت داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﻴﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ
اﺧﺘﻼف اﻷﺟﻴﺎل واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻬﺎ.
"أﺑﻮ اﻟﻌﺮوﺳﺔ" ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎل وإﺧﺮاج ﻛﻤﺎل ﻣﻨﺼﻮر ،وﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟــ 60ﺣﻠﻘﺔ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﺪ رﺟﺐ وﺳﻮﺳﻦ ﺑﺪر وﻧﺮﻣﻴﻦ
اﻟﻔﻘﻲ وراﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ وﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻴﺪو ﻋﺎدل وﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزي
وﻛﺎروﻟﻴﻦ ﻋﺰﻣﻲ.

راﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺎرزﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﺳــﻂ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺧﻤﺲ
ﻗﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﻤﺜﻞ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ ،ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟـ 15اﻷوﻟﻰ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻪ
اذا ﻣﺎ ذﻫﺐ ﻟﻠﺨﻴﺎر اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻓــﻲ اﻟ ـ ــ 15ﺣـﻠـﻘــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ﻧﺸﺎﻫﺪ
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺨﺘﻠﻒ واﻗــﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻗ ــﺮر ان ﻳـﻀــﻊ ﻳ ــﺪه ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻋﻠﻲ
اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨــﻲ" :ﺑ ـﻌــﺪ  18ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ﻛﺎن دﺧﻮﻟﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟــﺪراﻣــﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ " آﺧﺮ
ﺷﺘﺎء" ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ
وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺿــﺎ ،ﺛــﻢ ﺗﺄﺗﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ "ﻣﺎذا
ﻟﻮ؟" ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﺸﻐﻔﻬﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟـ ــﺪاﻓـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ان أﺷ ـ ـ ــﺎرك ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺑ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﻄﻢ ﻣﺎدﻳﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ".
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ ،ﻳ ـﻌــﻮد
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺎﻳﻊ اﻟﺸﺎﻳﻊ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻋﻘﺐ ﻏﻴﺎب ﺳﻨﻮات ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ان
ﺣﻤﺎس اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺎن داﻓﻌﻪ اﻷول
ﻟ ـﻴ ـﺨــﻮض اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ ،ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬــﻢ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻧـ ــﻪ ﻛــﺎن
ّ
ﻳﺪرس ﻷﻏﻠﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.

ﻗﺼﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﺳﻴﻞ ﻋﻤﺮان ﻗﺎﻟﺖ ان
اﻟـﻘـﺼــﺔ ﻛــﻼﺳـﻴـﻜـﻴــﺔ ،ﻗــﺪ ﺗـﻤــﺮ ﺑﻬﺎ
أي ﻓﺘﺎة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﺑﻴﻦ
ﻗﻠﺒﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻫﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة
اﻧﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻻﺳﻴﻤﺎ

ان اﻏـﻠــﺐ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻗــﺎ ﻟــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ روان ﻣﻬﺪي
اﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﺢ إﻟــﻰ أن ﺗﻘﺪم دورﻫــﺎ
ﺑﺼﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺣ ـﺴ ــﻦ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ
ﻓﺄﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﻳﺠﺘﻤﻊ
ﻫﺬا اﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ" ،وﻟﺪي
ﺷﻐﻒ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻧـ ـﻨ ــﻲ أﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ".
ﻛـﻤــﺎ ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻋــﺪد
آﺧ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻮم واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ،
وﻣﻨﻬﻢ ﺿﺎري ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ وﻋﻠﻲ
ﺷﺸﺘﺮي وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ ﻟــﻼﻃـﻔــﺎل ﻏ ــﺮور ﺻﻔﺮ
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،واﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﻓـﻴـﻜــﺎن ﺟـﻠـﻜـﻴــﺎن .ﻛﻤﺎ
ﺣ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻤــﻮﺗ ـﻤــﺮ ﻋـ ــﺪد ﺑ ـ ــﺎرز ﻣﻦ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت ،ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر
ﺑـﺸــﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺿــﺎ،
وﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎن واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺞ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ،وأﻛـﺒــﺮ ﺣﺸﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ واﻹﻋــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻣﺎذا ﻟﻮ؟" ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ أﻣﻴﻦ ،ﻣﻨﺬر
رﻳ ــﺎﺣ ـﻨ ــﺔ ،ﺣ ـﺴــﻦ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ،روان
ﻣ ـﻬــﺪي ،ﻧ ــﻮر اﻟ ـﻐ ـﻨــﺪور ،ﻋـﺒــﺪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻟﻴﻠﻰ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،أﺳﻴﻞ ﻋﻤﺮان ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺿــﺎ ،ﻏ ــﺮور ﺻـﻔــﺮ ،أﺣﻤﺪ
ﺑــﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺿ ــﺎري ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺿــﺎ،
ﻋﻠﻲ ﺷﺸﺘﺮي ،ﻏﺮور .وﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ دراﻣﻴﺔ
ﻋـ ــﺪﻧـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺲ وﻣ ـ ــﻦ إﺧ ـ ــﺮاج
ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ.

اﻟﺴﻘﺎف :ﻣﻬﺮﺟﺎن  F.A.Dﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻷداﺋﻴﺔ )ﻻﺑﺎ(

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻏﻴﺮا ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮة

أوﻗﻔﺖ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻏﻴﺮا،
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﺎ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
واﻹﺑﺪاع.
وذﻛﺮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ إﻳﺮﻳﺲ
روﻳﺲ ،ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺣﻤﻠﺔ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
رﻗﻢ " :349أﺑﻠﻐﻬﺎ ﺟﻬﺎز
أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﻬﺎ إذا
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ُ
ﺳﺘﻌﺘﻘﻞ ،وﻗﺪ أوﻗﻔﺖ
ﻓﻌﻼ" .وﻗﺎﻟﺖ ﺑﺮوﻏﻴﺮا إﻧﻬﺎ
ﺗﻨﻮي اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار.
وروت أﻧﻬﺎ أوﻗﻔﺖ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻟﻮﻗﺖ
ﱠ
ﻳﺘﻌﺪ ﺑﻀﻊ
ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻢ
ﺳﺎﻋﺎت.
وأﻛﺪت ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت أن اﻟﻘﺮار
 349ﻳﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ
واﻹﺑﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ.
وﻧﺪد ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ رودرﻳﻐﺰ،
أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻐﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
)أ ف ب(

ً
ﺟﻮﻧﺎس اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ

ﺣﻈﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻧﻴﻚ ﺟﻮﻧﺎس ﺑﺸﻬﺮة ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻋﻘﺐ زواﺟﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ،
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎﻳﻤﺰ
أوف إﻧﺪﻳﺎ ،ﺑﺄن ﻧﻴﻚ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن،
ﻟﻴﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪﻳﻴﻦ
أﻛﺸﺎي ﻛﻮﻣﺎر وﻋﺮﻓﺎن
ﺧﺎن واﻟﻤﻐﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟﺎﺳﺘﻴﻦ ﺑﻴﺒﺮ.
وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت أﻧﺒﺎء زﻓﺎف
ﻧﻴﻚ وﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺰوﺟﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺰوﺟﺎ ﻣﺠﺪدا
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻗﺎﻣﺎ ﺣﻔﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ أﻣﺲ
اﻷول ﺣﻀﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي.
)د ب أ(

ﺳﺎﻧﺪرا وﺳﺎﻣﺒﻴﺮج ﻳﻘﺪﻣﺎن
ﺣﻔﻞ اﻟﻐﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻓﺮﻗﺔ ﻛﺮو

●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻷداﺋﻴﺔ
)ﻻﺑﺎ( أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺮﻗﺺ
) ،(F.A.Dاﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ  4أﻳــﺎم ﺑﻤﻘﺮ "ﻟﻮﻳﺎك"
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:30ﻣﺴﺎء
وﺣـﺘــﻰ  10ﻣـﺴــﺎء ،وذﻟ ــﻚ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺣﻀﻮر
ﺳﻔﻴﺮ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻮرﻓﻴﻦ،
واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ إﻳـﻜـﻴــﺎ ﻣﺎرﻳﻨﻮ
ﻣــﺎﻏ ـﻨ ـﺘــﻮ ،ﻋ ـﻀ ــﻮي ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك،
وﺣـﻀــﻮر ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻮزﻟﻴﺴﺎ
ﺑﻮﻧﺎ.
ﻗ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ داﻓ ـ ــﻲ
واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ ﻛـ ــﺎرول ﺳــﻮﻛــﻲ ﻣ ــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺑـﻠــﻮن
ﺷ ـﺒــﺎﺑــﻲ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ ،وﺳ ــﻂ ﺣ ـﻀــﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ﺟــﺎؤوا ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﺣﺮﺻﻮا
ﻋـﻠــﻲ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﻢ ﻟـﺤـﻈــﺎت اﻟ ـﻔــﻮز واﻟﻤﺘﻌﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﻮﻫ ــﺎ ﺧـ ـ ــﻼل ﻓ ـﺘ ــﺮة
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
وﻗﺪ رﺣﺒﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "ﻟﻮﻳﺎك"،
ﻓﺎرﻋﺔ اﻟﺴﻘﺎف ،ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻲ ﻣﺎﺗﻦ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﺮت
أوﻟـ ـﻴ ــﺎء اﻷﻣ ـ ــﻮر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻌــﻢ ودﻋ ـﻤ ـﻬــﻢ

اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل "ﻻﺑ ـ ـ ــﺎ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ﺣــﺮص
"ﻟﻮﻳﺎك" ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓـﻘــﺮات اﻟـﺤـﻔــﻞ ،ﺧــﻼل ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ،
ﻋــﺮﺿــﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟــﺪراﻣــﺎ ﻣــﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
"ﻻﺑﺎ" ،اﻟﺬي ﺣﺎز إﻋﺠﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ Anne Marie de
 Bruijnﺑﺪرع ﻓﺎد ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أ ﻋـﻴــﺪ ﺗــﺪو ﻳــﺮ ﻫــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻹﺑﺪاع.
ﺗـ ــﻼﻫـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻘـ ــﺮة ﻣ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻻﺑ ــﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎرا،
ﺑ ــﺈﺷ ــﺮف رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗ ـﺴــﻢ اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﻧـﺴــﺮﻳــﻦ
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ وﻏ ـﻨ ــﺎء أﺣ ـﻤ ــﺪ ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ،
واﻟـﺘــﻲ ﻣــﺰﺟــﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻷﻏﻨﻴﺔ I
 Will Surviveواﻟـﻐـﻨــﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﻏﻨﻴﺔ آﺧﺮ
أﻳﺎم اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
وﻗﺪ أدى ﻣﺪرﺑﻮ اﻟﺮﻗﺺ ﻓﻲ "ﻻﺑﺎ" ﻟﻮﺣﺎت
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻢ ﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺮﻗﺺ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﺒﻮﺑﻴﻨﻎ واﻟﺒﺮﻳﻚ داﻧﺲ
واﻷوﻟ ــﺪ ﺳﺘﺎﻳﻞ ،وﻛــﺮاﻣــﺐ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪرب
ﺳـﺘــﺎن ﻛــﻮﻣــﺎر ﻣــﻊ اﻷﻃ ـﻔــﺎل واﻟ ـﻤــﺪرب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑـ "دوس" ،واﻟﻤﺪرﺑﺔ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ
ﺑﻴﺮﻳﺮا ،واﻟﻤﺪرب ﺷﺮد واﻟﻤﺪرب زوﻛﻲ.
أﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟـ ــﻚ ﻋـ ــﺮض ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ Mash Art
 Competitionﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻟﺠﻨﺔ ا ﻟـﺤـﻜــﺎم اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣــﻦ ﻓﺎرﻋﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎف وﻓ ـﺘ ــﻮح اﻟ ــﺪﻻﻟ ــﻲ ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺷ ــﺮف،
وأﻣـﻴــﺮة ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،وﺳﻔﻴﺮ ﺟـﻨــﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻛ ــﺎﻧــﺖ ﺣ ـﻈ ــﻮظ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﻣـﺘـﺴــﺎوﻳــﺔ،
إذ اﺳـﺘـﻄــﺎع ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻳ ـﺼــﺎل ﻓـﻜــﺮة ﺳﺤﺮ
إﻋ ــﺎدة اﻟ ـﺘــﺪوﻳــﺮ وﺗـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻻﺳﺘﻌﺮاض واﻷزﻳﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻟ ـﻴــﻦ واﻳـ ـ ــﺖ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺮﺻ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺑﻄﺮق
ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.
أﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟـ ــﻚ ﻋـ ــﺮض ﻟ ـﻠـﺒــﻮﺑـﻴـﻨــﻎ واﻟ ــﺮﻗ ــﺺ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟـﻔﻠﻴﺐ ﺷﺒﻴﺐ وﻣﺎﻛﻴﻨﺰي ،اﻟﻠﺬﻳﻦ
اﻧـﻀــﻢ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻻﺑــﺎ اﻻﺳـﺘـﻌــﺮاﺿــﻲ ﻓﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،ﺛﻢ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎرول ﺳﻮﻛﻲ.
ﺗﻼﻫﺎ ﻋﺮوض اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ Level
 Up Competitionﻟـﺜــﻼ ﺛــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
وﻋ ــﺮوض ﻣـﻨـﻔــﺮدة ،ﺣﻴﺚ ﻓــﺎز اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ
ﻋﻤﺮو ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻚ داﻧﺲ ﺑﺪرع "ﻻﺑﺎ" ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ.
ﺗــﺎﺑــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻋ ــﺮض ﻣـﺘــﻮاﺻــﻞ اﺳـﺘـﻤــﺮ ﻧﺤﻮ
ﻧـﺼــﻒ ﺳــﺎﻋــﺔ ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻛ ــﺮو اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺷــﺎرﻛــﻪ اﻟﻄﻔﻞ روﺑـﻴــﻦ ،اﻟــﺬي اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻮرﺷﺔ
ﻋ ـﻤــﻞ ﻛ ــﺮو ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى  4أﻳـ ــﺎم ﺣ ـﻘــﻖ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ
ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ أﺑـﻬــﺮ ﺑــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻬﺎرة
وﻓﻦ اﻹﻳﻘﺎع ،ﺛﻢ اﻧﻀﻢ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ

ﻓﺎرﻋﺔ اﻟﺴﻘﺎف
اﻟﻜﺒﺎر ،وأدوا ﻓﻘﺮة إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺑﺂﻻت ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻛــﺎﻟ ـﺒــﺮاﻣ ـﻴــﻞ وﻏ ــﺎﻟ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه واﻟـ ـﻜ ــﻮرات
واﻹﻳـﻘــﺎع اﻟﺠﺴﺪي ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺤﺮﻛﻲ.
وﺗ ــﻢ ﻋ ــﺮض ﻟـﻠــﺮﻗــﺺ اﻹﻓــﺮﻳـﻘــﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ  Thenjiﻣ ــﻦ ﺟ ـﻨ ــﻮب إﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ ،ﺛــﻢ
ﺷﺎرﻛﻬﺎ اﻟـﻤــﺪرب زوﻛــﻲ اﻟــﺪﻣــﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻗﺺ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي واﻟـ ــﺮﻗـ ــﺺ اﻹﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ أﻧـﻐــﺎم ﻳــﺎ ﻣ ــﺎل ،ﺗــﻼﻫــﺎ ﻋﺮض
ﻣـﻤـﻴــﺰ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎن رودﻟ ـ ــﻒ وأودﻳـ ـ ـ ــﺮي ،ﺛ ــﻢ ﺧﺘﻢ
ﻣ ــﺎﻣ ـﺴ ــﻮن اﻟ ــﺮﻗ ــﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮاﺿ ــﻲ ﻫ ــﺎوس
ﻣ ـ ـﻴـ ــﻮزك ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺷ ــﺎرﻛ ــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﺮﻗﺼﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﻨﻮان One
 ،loveوﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ اﻟﺤﺎر،
وأﻋ ـﻘــﺐ ذﻟ ــﻚ أﻏـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ داﻓ ــﻲ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪرﺑﻲ اﻟﺮﻗﺺ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.

أﻋﻠﻨﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود،
أن اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي أﻧﺪي
ﺳﺎﻣﺒﻴﺮج واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺳﺎﻧﺪرا أوه ﺳﻮف ﻳﻘﺪﻣﺎن
ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻐﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب
اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﺤﻔﻞ ﻋﻠﻰ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺑﺄن
ﻧﻌﻠﻦ أن ﺳﺎﻣﺒﻴﺮج وﺳﺎﻧﺪرا
ﺳﻮف ﻳﺸﺎرﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺣﻔﻞ اﻟﻐﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب اﻟـ."76
وذﻛﺮ ﺑﻮل ﺗﻴﻠﺠﺪي وﺟﻮرج
ﺷﻴﻜﺲ ،رﺋﻴﺴﺎ ﺷﺒﻜﺔ إن
ﺑﻲ ﺳﻲ اﻧﺘﺮﺗﻴﻨﻤﻨﺖ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،أن أﻧﺪي وﺳﺎﻧﺪرا
ﻳﻌﺪان "اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ"
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻔﻞ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻔﻨﺪق
ﺑﻴﻔﺮﻟﻲ ﻫﻴﻠﺘﻮن.
وأﺿﺎﻓﺎ" :ﺳﻮف ﻳﺠﻠﺒﺎن
اﻟﺴﺤﺮ واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﻴﻠﺔ
ُ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮح وﻻ ﺗﻨﺴﻰ".
)د ب أ(
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دوﻟﻴﺎت

اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺎورات اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ...وﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ

• ﻧﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر رﻏﻢ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﺳﻌﻲ أﻣﻤﻲ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺪة
• ﻫﺎدي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﻷﻟﻐﺎم • اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء
ُﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ أﻣﺲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎورات
اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
وﻓﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺤﻀﻮر ً
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ واﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎد
اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﻟﺨﺎص ﻣﺎرﺗﻦ
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﻮﻗ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﻋ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ،
اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪ أﻣ ــﺲ أوﻟ ــﻰ
ﺟـﻠـﺴــﺎت ﻣـ ـﺸ ــﺎورات اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف
اﻟـ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻲ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر وﻓ ــﺪي
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻫ ـ ـ ــﺎدي وﺟـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ »أﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎر اﻟ ـﻠ ــﻪ«
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
وﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ
اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ،ووزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻣـ ــﺎرﺟـ ــﻮ واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮوم ،ﺗ ـﻌ ـﺜ ــﺮا ﻓــﻲ
ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻌﺪد أﻋﻀﺎء
وﻓﺪﻫﻢ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪر ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺑــﺄن ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ أﺿــﺎﻓـﻬــﻢ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ
ذﻛــﺮ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن
اﻟﻤﺸﺎورات ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ أﺳﺒﻮﻋﺎ.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻳﺮد ﺑﺎﻷرﻗﺎم
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ
اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻳﺰور اﻹﻣﺎرات
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺎورات ﺑﻘﺼﺮ ﻳﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮغ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺤﻞ اﻟ ـﻨــﺰاع« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ دﻋﻤﻪ
ﻹﻳـﺠــﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟـﻠـﺼــﺮاع .واﻋﺘﺒﺮ
أن اﻟ ـﺴــﻼم ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ »إذا وﺟــﺪت
اﻹرادة« ﻻﺳﺘﻐﻼل »اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺷﺪﻳﺪة
اﻷﻫﻤﻴﺔ« ﺑﺎﻧﻄﻼق اﻟﻤﺸﺎورات.

ﺧﻔﺾ وﺗﺨﻔﻴﻒ
ً
وﻻﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻏ ــﺮﻳـ ـﻔـ ـﻴ ــﺚ ،ﻓــﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ،ﺑﺤﻀﻮر وﻓــﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟـ ـﺤ ــﻮﺛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪة رﻳ ـﻤ ـﺒــﻮ
اﻟـﺴــﻮﻳــﺪﻳــﺔ» :ﺑـﻌــﺪ ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ وﻧﺼﻒ
دون ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﻳﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ
ﻓﺎرﻗﺔ«.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﻮث اﻷﻣ ـ ـﻤـ ــﻲ
ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺻــﻞ ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة
ً
اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وأﺿ ـ ــﺎف ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :ﻛــﻞ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ ﻟ ــﻦ ﺗـﺤــﻞ إﻻ ﺑــﺎﻹﺻـﻐــﺎء
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮات اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت
ﺳـ ـﺘـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮق إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺧـ ـﻔ ــﺾ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ

وإﻳ ـﺼــﺎل اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ً
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﻨﺎك اﺟﻤﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟـﻤـﻠـﺤــﺔ ﻟـﺤــﻞ اﻟ ـﻨ ــﺰاع ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ أﺳــﻮأ أزﻣــﺔ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ورأى أﻧﻪ ﻳﺪرك أن ﻫﻨﺎك »ﻗﺮارات
ﺻـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ اﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺬت ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻃـ ـ ـ ـ ــﺮاف
ﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ــﺎورات« ،وﺷ ـﻜــﺮ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺬي ﺗـﻘــﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎورات.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أوﺿـﺤــﻮا اﻻﻓــﺎق اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد
ﻣ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ »وﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮة ﺑ ــﺄن
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﻣﺮاض واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ«.

اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻄﺎر
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد ﻏ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺚ ﺑـ ـ ــﺄن ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ
ﻃـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎت ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﻫﻨﺎك
إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﺟـ ـﺴ ــﻮر اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ،
ﺳ ـﻨ ـﻨــﺎﻗــﺶ اﻹﻓـ ـ ــﺮاج ﻋ ــﻦ اﻻﺳ ـ ــﺮى،

وﺳـﻨـﺘـﺤــﺪث ﻋ ــﻦ اﻟــﺮﻏ ـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﺘﺢ
ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء ،وﻗﻀﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻛﻴﻒ ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﺴﻬﻤﺎ ﻓــﻲ وﺿﻊ
إﻃﺎر ﻣﺤﺪد«.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻨﻒ و»اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﺳﻨﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺪة«.
و ﻗ ــﺎل إ ﻧ ــﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪة وﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮي
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ اﻟﺤﺮب.
وﺗـﻌـﻬــﺪ ﺑ ـﻄــﺮح ﻣ ـﺒ ــﺎدرة ﻹﻋ ــﺎدة
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪت وزﻳ ـ ــﺮة
ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪ ﺿ ـ ـ ــﺮورة رﻓ ــﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
واﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ ﻋ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ــﻞ أن ﺗ ـﻜــﻮن
ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﺑ ـ ــﻼدﻫ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﻹﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاع
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ  4ﺳﻨﻮات.

اﻟﺤﺪﻳﺪة واﻷﻟﻐﺎم
وﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎورات

اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﺗ ـﻔ ـﻀ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي
اﻧ ــﺪﻟ ــﻊ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﻴ ـﻄ ــﺮة اﻟ ـﺤــﻮﺛ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2014
ﻧـﻘـﻠــﺖ وزارة ا ﻟ ـﺨــﺎر ﺟ ـﻴــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ
اﻟــﺬي ﻳــﺮأس وﻓــﺪ ﺑــﻼده ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑ ـ » ﺧ ــﺮوج اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻻﻧ ـﻘــﻼﺑ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﻞ ،وﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ« ،ﻓ ــﻲ إﺷ ــﺎرة
إﻟ ــﻰ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪة وﻣـﻴـﻨــﺎﺋـﻬــﺎ
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ّ
إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫــﺎدي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺧــﺮاﺋــﻂ اﻷﻟ ـﻐــﺎم اﻟـﺘــﻲ زرﻋﻬﺎ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻮﺛﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻫـ ـ ــﺪدت ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﻮﺛ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺈﻏـ ــﻼق ﻣ ـﻄ ــﺎر
ﺻ ـﻨ ـﻌ ــﺎء اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺑ ــﻮﺟ ــﻪ رﺣ ــﻼت

اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻋـﺠــﺰت
ﻣـ ـﺸ ــﺎورات اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ
إﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻄﺎر
اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻣﻨﺬ  3ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ أﺟﻮاء اﻟﻴﻤﻦ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﻞ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻼق
اﻟﻤﺸﺎورات ،اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ دﻣ ــﺖ
ﺷ ـﻤــﺎل ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟ ـﻀــﺎﻟــﻊ ﺟـﻨــﻮب
اﻟﺒﻼد.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،أﻛـ ــﺪ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ
اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻟ ــﺪى اﻟـﻴـﻤــﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ آل
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ أن اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ واﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات
ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،إﻻ أن أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻧـﺼـﻔـﻬــﺎ ﻓ ـﻘــﻂ ﺻـ ــﺮف .وﺟـ ــﺎء ذﻟــﻚ
ردا ﻋﻠﻰ إﻋ ــﻼن ﻣـﺴــﺆول أﻣـﻤــﻲ أن
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻴﻤﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﻔﺎﻗﻢ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ـ ﻛﻮﻧﺎ ،اﻷﻧﺎﺿﻮل،
أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻣﺼﺮ ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ...واﻷﻣﻄﺎر ﺗﺸﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
ﺗﻌﻤﻞ داﺧ ــﻞ ﻣـﺼــﺮ ،وﺗـﻀــﻢ  20ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت
ﻋﺮﺑﻴﺔ وأوروﺑ ـﻴ ــﺔ ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ﺑــﺈﺷــﺮاﻛ ـﻬــﻦ ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل
ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶداب ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺨﺪرات
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ أﺣﻴﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎﻧ ـﻬــﺎ ،أﻣ ــﺲ،

ﻗﺮﻗﺎش :ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻘﻮة »اﻟﺘﻌﺎون«

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،أﻧﻮر
ﻗﺮﻗﺎش ،أن »ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ
رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف ﺣﻮل أزﻣﺔ
ﻗﻄﺮ« .وﻗﺎل ﻗﺮﻗﺎش ،ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«،
إن »ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺧﻠﻖ ﺳﻮق
ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮك«.
وﺷﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن
»اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻜﻨﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻧﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺬوذ
اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ«.

إﺷﺎدة
وأﺷﺎد ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻗ ـﺼــﺮ ﻳــﻮ ﻫــﺎ ﻧـﺴـﺒــﺮغ
ّ
ً
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل
ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ.
واﺳﺘﻬﻞ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺷﺎﻛﺮا
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟـ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻋــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﺳـﺘـﻤــﺮت
 100ﻳﻮم ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﻴﻤﻨﻲ
وﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺬﻛﺮ.
وﻗـ ــﺎل ﻏــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺚ» :اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻧــﺄﻣــﻞ
اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ«.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘــﻪ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﺗ ـﻔــﺎق
ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻷﺳـ ـ ــﺮى
واﻟـﻤـﻌـﺘـﻘـﻠـﻴــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺰاع،
وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺘــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗ ـﻔــﺎق
اﻟـﻤـﻬــﻢ ﺟ ــﺪا ﻵﻻف اﻟـﻌــﺎﺋــﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻠﻢ اﻟﺸﻤﻞ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻃ ــﺮﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻳ ـﺒ ـﻌــﺚ اﻷﻣ ـ ــﻞ ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ ﻟ ـﺤــﻞ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ .وﺗــﺎﺑ ــﻊ:
»ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼم
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺜﻼث واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ أن »ﻫﻨﺎك

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

إﻧـﻬــﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﺳــﺮﻳــﺔ اﻧـﺘـﻬــﺖ ﺑـﻀـﺒــﻂ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﺑﻌﺪ »ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻘﺎر ﺳﻜﻨﻬﻢ
وﻋﻤﻠﻬﻢ وﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﺠـﻴــﺰة« ،وأن
ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ ﺿـﺒــﻂ
اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ وﻛ ـﻤ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات،
وأن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺘﻜﺸﻒ ﺗــﻮرط ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻣﻐﻤﻮرة.

ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﺴ ـﺒ ـﺒــﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺴﻴﺊ ﻓــﻲ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻫﻄﻞ اﻷﻣ ـﻄــﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،إذ وﻗﻌﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻄﺎر.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة ﻋــﻦ
اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
آﺛﺎر اﻷﻣﻄﺎر ،ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺪس اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﻮارع ،أﻏــﺮﻗــﺖ ﻧــﻮة ﻗﺎﺳﻢ ﺷــﻮارع

اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﺗﻢ إﻏﻼق اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻷﻣﻄﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻏﻠﻖ ﺑﻮﻏﺎزي اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
واﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﺪ.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﺐ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى
ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت ﻛـﻔــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ واﻟﺒﺤﻴﺮة
ودﻣـﻴــﺎط وﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻐــﺰﻳــﺮة ﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﺻﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻫﻄﻞ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻴﻮم.

ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪّ ،
وﺟ ـ ـ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻹﺳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن ،ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ
ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ ،اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﻀــﺮورة
اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮل واﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر
اﻟﻐﺰﻳﺮة ،وأﺷﺎد ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﻖ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺒــﺬﻟــﻪ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﻮن ﻓــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎرات ﺷـﻔــﻂ وﻛﺴﺢ
اﻟﻤﻴﺎه ،و«اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻇﺮوف ﺟﻮﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ«.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎق ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ ،أﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ

وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
ﻋ ــﻦ ﻏ ـﻀ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺣ ـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺤــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ،وأﻛــﺪت »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« أن
ﺑـﻴــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرة ﺗﻀﻤﻦ »وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ ﻣﺰﻳﻔﺔ
وﻣﺨﺘﻠﻘﺔ وادﻋـ ــﺎء ات واﻫـﻴــﺔ ﻻ أﺳــﺎس
ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن«.

ﻫﻞ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي واﻟﺼﺪر اﻷدوار ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان؟
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺟﻞ
●

ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺮﻓﻊ أﻣﺲ ﻻﻓﺘﺔ ﺧﻼل ﺻﻼة ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺟﻴﺮاﻧﻨﺎ أﺻﺪﻗﺎؤﻧﺎ ﻻ أﺳﻴﺎدﻧﺎ
ﻗﺮارﻧﺎ ﻋﺮاﻗﻲ« وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﻪ ﻧﻮاب اﻟﺼﺪر ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ )أ ف ب(

ﺑﻐﺪاد  -دلبلا

•

ﺑﺪا أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟـﻨــﺎﻓــﺬ ﻣـﻘـﺘــﺪى اﻟ ـﺼ ــﺪر ،راﻋ ــﻲ أﻛ ـﺒــﺮ ﻛـﺘـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ،ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﺎدل
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﺼﺪر واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﺠﻒ ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﺮر ﺑــﺎﻟــﻎ ،ﻣﻊ
ﺗﻤﺴﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻬــﺪي ﺑـﺘــﺮﺷـﻴــﺢ ﻓــﺎﻟــﺢ اﻟﻔﻴﺎض
ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﺸﻞ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﻤﻞء اﻟﻮزارات اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وأﻫﻤﻬﺎ »اﻟﺪﻓﺎع« و»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ـﻒ ﺑ ــﺈﺑ ـﻘ ــﺎء اﻟ ـﻔ ـﻴــﺎض،
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜ ـﺘـ ِ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ أﺣ ــﺰاب وﻗ ــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ
ﻹﻳــﺮان ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟــﻮزراء اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻮاب ،ﺑﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧــﻮاب اﻟﺼﺪر ،ﺑﻼﺋﺤﺘﻪ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،أﻧﻪ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺼﺪر
ً
دﻋﺎه إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
ورﻏـ ـ ـ ــﻢ أن ﻛ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ﺗـ ـ ــﺪل ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ دﺧﻠﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻹﻧـﻌــﺎش،
ﻳ ــﺮدد ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن ﻋــﺮاﻗـﻴــﻮن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣـﻔــﺎده أن
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي واﻟﺼﺪر ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﺎن اﻷدوار ﻋﻠﻰ

ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮﻃــﻲ اﻟـﻔــﺎﺳــﺪ واﻟـﺸــﺮﻃــﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻬﻮﻟﻴﻮدﻳﺔ ،ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أن ﺳﻠﻮك ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ً
ً
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺼﺪر أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻃﻴﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻳﻤﻨﻊ
وﺻــﻮل ﻣﺮﺷﺢ إﻳ ــﺮان إﻟــﻰ أﺧﻄﺮ وزارة أﻣﻨﻴﺔ
دون أن ﻳﻐﻀﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻏﻄﺎء ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ ﻫﺆﻻء إﻟﻰ أن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي واﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺪر ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ
أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
أي ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻨﺪﻟﻊ اﻵن ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﻓــﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪة ﻋــﻦ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻣـﺤـﺠــﻮزة ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ اﻟـﺨــﺮﺳــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﺑﻞ
ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻔﻀﻞ إﺟــﺮاء ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺑـﺤـﺴــﺐ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ،ﻓ ــﺈن إﻳـ ــﺮان ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺎض،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام زﺧﻤﻬﺎ اﻟﻌﺪدي
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻷن اﻟﺼﺪر ﺟﺎﻫﺰ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ
واﻟـﻤــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ ﻻﻗـﺘـﺤــﺎم اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻓــﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ
وﻣﻨﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣــﻦ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي،
اﻛﺘﻔﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟـ 17ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﺒــﻮﺳــﻲ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض ﻧ ـﺤــﻮ 111
ﻣـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟــﻢ ﺗﺸﺮع ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ

ﺑ ــﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﺗــﺄدﻳــﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻮاب.
و ﻗـﺒــﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﺴﻢ إﻟﻰ
اﻷﺣ ــﺪ ،اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء ـ ـ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم ﺑﺒﻐﺪاد اﻟﺮﺋﺎﺳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺮﻫــﻢ ﺻــﺎﻟــﺢ،
ورﺋﻴﺴﻲ اﻟ ــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب؛ »ﻟـﺘــﺪارس
ﻣـﺠـﻤــﻞ اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ً
واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻛﻤﺎل
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
ودﻋﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ »ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وﺧــﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺮي
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ
ﺗ ـﻤ ـﻴــﻢ ﺑ ــﻦ ﺣ ـﻤ ــﺪ ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة ﻗ ـﻄ ــﺮ ،دﻋـ ــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،أﻣﺲ ،ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ وإزاﻟﺔ أﺟﻮاء
ً
اﻟﺘﺸﻨﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺪوﺣﺔ.
ً
ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺎ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗ ــﻮات اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ  30ﻋﺠﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋ ــﺶ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟ ـﺤــﺪودي ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ.

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن
أﻣﺲ أن اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺳﻴﺰور
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻦ  3إﻟﻰ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺣﻮار ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ﺣﻮل »اﻻﺧﻮة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« .وأوﺿﺢ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن
أن اﻟﺤﺒﺮ اﻷﻋﻈﻢ ﻳﻠﺒﻲ ﺑﺬﻟﻚ
دﻋﻮة ﻣﻦ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن،
واﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻟﻴﺒﻴﺎ :اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻤﺎد
اﻟﺴﺎﻳﺢ ،أﻣﺲ ،أن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼد ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋﻘﺪه رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف
ً
ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ.
وﻳﻬﺪف اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻟﻰ إﻗﺮار
دﺳﺘﻮر ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻼد ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎزع
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ
ﻃﺒﺮق ،ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ وﺑﺮﻟﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻮﺿﻰ.

ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺗﻬﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎرع

ّﻟﻮﺣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ
وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺴﺘﺮات
اﻟﺒﻴﻀﺎء« ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔّ ،ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ
ً
»ﺗﻼﻋﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻘﻮق
ّ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ،وﻋﺪم وﻓﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ«.
وﻗﺎل ﻟﺴﻌﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ،اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻣﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﺗﺤﺎد
اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ» ،إذا ّ
ﺗﻢ
ّ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ،
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺟﻮر
وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ وﺗﺠﻮﻳﻊ
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﺈن ﺛﻤﻦ اﻟﺠﻮع ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن إﻻ اﻟﺸﺎرع«.
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ً
ّ
ﻣﺎﻛﺮون ﻳﻠﻐﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺳﺒﺖ ﻋﻨﻴﻒ
 ٪٧٨ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ :ﺗﻨﺎزﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«

ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻮاﻛﺐ
ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺴﺘﺮات
ﻳﻬﺪدون ﺑﺸﻞّ
اﻟﺼﻔﺮاء« اﻟﺬﻳﻦ ّ
ّ ً
ﻣﺠﺪدا اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑﺎرﻳﺲ
رﻏﻢ ﺗﻨﺎزﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
أﻟﻐﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺴﻨﺔ
 ،٢٠١٩ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
»دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء« ،رﻏﻢ
ّ
ﺗﺨﻮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ
ﺟﺪﻳﺪة.

ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت
ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

أﺑﺪت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ "أﻋﻤﺎل
ﻋﻨﻒ واﺳﻌﺔ" ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺧﻼل
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻋــﺖ إﻟﻴﻬﺎ
ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء".
ورﻏﻢ ﺗﻨﺎزﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ
ّ ً
ﻣﻘﺮرا ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﻃــﻮال ﺳﻨﺔ
ﻛﺎن
 ،2019أﻓــﺎد ﻣﺼﺪر ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺑﺄﻧﻪ
"ﻟﺪﻳﻨﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﻋﻨﻒ واﺳﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ
اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء" ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.
ّ
وﺑﻴﻨﻤﺎ ّﻟﻮﺣﺖ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء" ﺑﺸﻞ
ً
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ـ ّـﺪدا ،اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ،ﻃ ـﻠــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ "دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء".
وﻻ ﺗــﺰال اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺻﺪﻣﺔ أﺣــﺪاث
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺣﻴﻦ ﻋﺎﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﺸﺒﻪ
ﺣ ــﺮب ﺷ ـ ــﻮارع ﻣ ــﻊ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺣ ــﻮاﺟ ــﺰ وإﺣـ ــﺮاق
ﺳـ ـﻴ ــﺎرات وﻧ ـﻬــﺐ ﻣ ـﺤــﻼت واﺷ ـﺘ ـﺒــﺎﻛــﺎت ﻣﻊ
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ.
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ
وأﻋﻠﻦ
ً
ﻏﺮﻳﻔﻮ ،ﻧﺎﻗﻼ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ
ّ
اﻟﻮزراء ،أن "اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ وﻗﺖ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﺑ ــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ"،
ً ّ
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن "رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻃـﻠــﺐ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وأرﺑــﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاء واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء
واﺣﺘﺮام اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮري".
وأوﺿﺢ ﻏﺮﻳﻔﻮ ّأن ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء ّ
ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ
"اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﻦ ﺧﺒﺚ واﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ،ﻻ داﻋﻲ
ﻟﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﺳﻴﻌﺮﻓﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ".
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدوار
ﻓ ـﻴـﻠـﻴــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ أﻣ ـ ــﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ّ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،أن "ﻣ ــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ ﻫــﻮ أﻣﻦ
أوﺟــﻪ ﻫﻨﺎ ﻧــﺪاءً
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎّ ...
ّ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﻨﺎﺗﻮ« ﻳﺤﺬر ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻴﺸﻬﺎ

أﻋﺮب اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻠﻒ
ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ( ﻳﻨﺲ
ﺳﺘﻮﻟﺘﻨﺒﺮغ ،ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﺶ،
وﺳﻂ ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻬﺸﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺻﺮﺑﻴﺎ
اﻟﻤﺠﺎورة .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن
ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ
اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻋﺎم
 ،2008ﺧﻄﻮات ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل
ﻧﺤﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﺶ .وﺗﻌﺎرض
ﺑﻠﻐﺮاد ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺸﺪة،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا
ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻸﻣﻦ ،وﺗﻨﺘﻬﻚ
ﺷﺮوط وﺟﻮد "اﻷﻃﻠﺴﻲ" ﻓﻲ
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ .وﻗﺎل ﺳﺘﻮﻟﺘﻨﺒﺮغ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ وزراء
ﺧﺎرﺟﻴﺔ دول "اﻟﻨﺎﺗﻮ" أﻣﺲ
اﻷول" ،إن ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ
ﺧﺎﻃﺊ .إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء
ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ،
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻣﺎج ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﻃﻠﺴﻴﺔ".
)ﺑﺮوﻛﺴﻞ  -د ب أ(

ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺒﻴﻠﻴﻴﻪ أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻃﻼب ﻳﺤﺮﻗﻮن ﺣﺎوﻳﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت
وأﺿــﺎف أن "ﺟﻤﻴﻊ أﻃــﺮاف اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ
وﻛــﺎﺗ ـﺒــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﻻت وﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﺳـﻴـﻜــﻮﻧــﻮن
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻷﻳـ ــﺎم
ّ ً ّ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﻟــﻦ ﺗﺘﻬﺎون"
ّ
"اﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ" و"ﻣﺜﻴﺮي اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ".
ﺣﻴﺎل
ّ
وأﻛﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻢ
ً
إﻋــﻼﻧـﻬــﺎ اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ﺳـﻌـﻴــﺎ ﻹﺧ ـﻤــﺎد "اﻟﻐﻀﺐ
اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ" ،وﻓـ ــﻲ ﻃـﻠـﻴـﻌـﺘـﻬــﺎ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ زﻳـ ــﺎدة
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ّ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وأﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻗـ ـ ّـﺮت
ً
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  358ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  194اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
ﻧﻘﺎش اﺳﺘﻤﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت.
ً
وﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء أﻳﻀﺎ ،أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓــﺮاﻧـﺴــﻮا دو روﻏ ــﻲ ﻟـﻘـﻨــﺎة "ﺑ ــﻲ أف
ّ
أم ﺗــﻲ ﻓ ــﻲ" اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﺧ ـﺒــﺎرﻳــﺔ ،أن ﻛﻞ
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟـﻤـﻘـ ّـﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ " 2019أﻟﻐﻴﺖ ﻟﻌﺎم
 "2019ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ّ
وﻳﺒﺪو أن إﻋــﻼن ﻫﺬه اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ
ّ
وﻳﻨﻈﻤﻮن ّ
ﺗﺠﻤﻌﺎت
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮق
ً
ﺗﺘﺮاﻓﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣــﻊ أﻋـﻤــﺎل ﻋﻨﻒ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
ﻳﺘﻢ ّ
وﻟﻢ ّ
ﻓﻚ اﻟﻄﻮق إﻻ ﻋﻦ ﻣﺨﺰﻧﻴﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮد،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ّ
ّ
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﻳﺘﻮﻋﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﺧﺬ ﺑﺘﻨﺎزﻻت
ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ دون ّ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺼﻔﻮﻧﻬﺎ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻣـﺠـ ّـﺮد
"إﺟﺮاءات ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ".
وأﻇ ـﻬ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع ﻟ ـﻠ ــﺮأي أﺟـ ـ ــﺮاه ﻣﻌﻬﺪ
ً
"إﻳــﻼب" وﻧﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أﻣﺲ اﻷول أﻳﻀﺎ،
ّ
أن  78ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون
ّ
أن إﺟــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
"اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء".

دوﻟﻴﺎت

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺿﺪ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮراﻟﻴﺲ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ

ووﺻﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ
إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺬي ّ
أﻗﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ً
وﻏــﺪاة ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﻴﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ،
ﻻ ﺗــﺰال ﻋﺸﺮات ّاﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺔ أو ﺗـ ـﻌ ــﺬر اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ أﻣ ــﺲ
اﻷول ،ودﻋ ــﺖ ﻧـﻘــﺎﺑــﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ً
ﻋــﺎﻣــﺔ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ أﻣ ــﺲ ،وﻗ ــﺪ ﺑ ــﺪأ ﺑﻌﺾ

اﻟﺼﻔﺮاء".
اﻟﻄﻼب اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ "اﻟﺴﺘﺮات
ّ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰارﻋـ ــﻮن أﻧ ـﻬ ــﻢ
ً
ﺳﻴﺘﻈﺎﻫﺮون اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ
ﺿﺪ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ" ﻟﻢ ّ
"ﺣﻤﻠﺔ ّ
ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -وﻛﺎﻻت(

اﻗﺘﺮاﺣﻲ ...ﻻ اﺗﻔﺎق ...أو ﻻ ﺧﺮوج
»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«:
ـ
ﻟ
ﺧﻴﺎرات
٣
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
ﺗﻘﺪم
ﻣﺎي
ً

أﺛﺎر ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻳﻔﻮ ﻣﻮراﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ"،
ّ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد أﻣﺲ.
)ﻻ ﺑﺎز  -د ب أ(

ﻗﺎﺋﺪ أوﻛﺮاﻧﻲ :اﺣﺘﺠﺰوﻧﻲ
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ رﺟﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ أوروﺑﺎ :اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ أﻳﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت

ﻣﺎي ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

ﻻ ﺗﺰال رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي،
ً
اﻟـﺘــﻲ أﻣـﻀــﺖ  17ﺷـﻬــﺮا ﻓــﻲ ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻣــﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ّ
ّ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﻻﺗـﻔــﺎق ،اﻟــﺬي ﺗﻜﺎﺑﺪ ﻟﺠﻤﻊ اﻷﺻ ــﻮات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹﻗـ ــﺮاره ،ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ 11
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋــﻼﻗــﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﻌﺪ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس  ،2019ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ ،إذ ﻳﺤﺎول أﻧﺼﺎر اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد وﻣﻌﺎرﺿﻮه ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء ،إﺣﺒﺎط ﺧﻄﺘﻬﺎ أو إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.
وﻓــﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ
ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"ّ ،ﻟﻮﺣﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ،اﻣﺲ ،ﺑﺜﻼﺛﺔ
اﺧﺘﻴﺎرات ﻻ راﺑﻊ ﻟﻬﺎ ،أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎي ﻟـ "ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ" ) ،(BBCإﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث
ﻣﻊ ﻧــﻮاب ﺑﺸﺄن إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن دورا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺤﺎول إﺣﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
وأﻧ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن إﺟ ــﺮاء اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء آﺧ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻫﻮ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ" :ﻫ ـﻨــﺎك ﺛــﻼﺛــﺔ ﺧ ـﻴ ــﺎرات :اﻷول ﻫــﻮ اﻟ ـﺨ ــﺮوج ﻣﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺑــﺎﺗـﻔــﺎق ،واﻻﺛ ـﻨــﺎن اﻵﺧ ــﺮان ﻫﻤﺎ اﻟـﺨــﺮوج
ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق أو ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق" .وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﻣﻦ
اﻟــﻮاﺿــﺢ أن ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﻤــﻮم ﻣــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ إﺣ ـﺒــﺎط اﻟـﺨــﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وﻫﺬا ﻳﺠﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب".
وﻳﺒﺪو أن ﻣﺆﻳﺪي "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺰب ﻣﺎي،
ﻳــﺮون أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻻ ﻃﺮﻳﻖ واﺣــﺪة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد

اﻷوروﺑﻲ ،وﻫﻲ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ أﻳﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت.
ّ
وﺣــﺬروا ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺤﻞ
اﻟ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗــﻮﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ـﻴ ــﻪ ﻣ ــﺎي ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺮوﻛ ـﺴ ــﻞ ،واﻟ ــﺬي
ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ  5أﻳﺎم.
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد ﻫ ــﺆﻻء اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﺸــﺪدﻳــﻦ ﻧـﺤــﻮ ﻣﺌﺔ،
وﻗﺪ أﻋﻠﻨﻮا أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮﻓﻀﻮن اﻻﺗﻔﺎق ،ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﻣﺎي اﻻ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة
أﺻﻮات.
وﺣ ــﺎول ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺳــﺎﺳــﺎ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻊ رﺳﺎﺋﻞ
ﻟﺤﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  48رﺳﺎﻟﺔ .وﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﻜﺮار ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إذا رﻓﺾ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ.
وﺣﺴﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﺨﻮﻓﻴﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2016
ووﺻﻒ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ،أﺣﺪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻛـﺜــﺮ ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟــﻼﺗـﻔــﺎق ّ ،اﻟـﻨــﺺ ﺑــﺄﻧــﻪ "إﻫــﺎﻧــﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻣـﻬــﺰﻟــﺔ" ،ﻷﻧــﻪ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻟﻨﺪن ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ورأى ﺳﺘﻴﻒ ﺑﻴﻜﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻨــﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ ﺑﺄوروﺑﺎ "اي ار ﺟﻲ" )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻷوروﺑﻴﺔ(،
أن اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ "ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺨﺎﻓﻮا ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ

دون اﺗـﻔــﺎق" ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﻨﻲ رﻓــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود.
وﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻛﻮب ﻣﻮغ ،إن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
دون اﺗﻔﺎق ﺳﻴﻌﻄﻲ دﻓﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ و"ﺑﻨﻚ اﻧﻜﻠﺘﺮا" وﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﺘﻜﺮرة
ﻣﻦ أوﺳﺎط اﻷﻋﻤﺎل.
واﻋﺘﺒﺮ ﻧﻴﻚ ﻛﻮﻫﻴﻦ ،ﻛﺎﺗﺐ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ذي
أوﺑﺰرﻓﺮ" ،أن ﻣﻮﻗﻒ أﻋﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﺰب ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪا .وﻛﺘﺐ" :ﻟﻢ ﻳﺨﻔﻮا أﺑﺪا أن ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻮدة
اﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان "ﻣﻐﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد
اﻻوروﺑﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻬﻢ".
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ
اﻟﻨﻮاب اﺗﻔﺎق ﻣﺎي ،ﻓﺈن ﺣﺰب "اﻟﻌﻤﺎل" ،أﺑﺮز أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،
ﻳﻌﺘﺰم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻃﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام.
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛ ـﻨــﺎء ،ﺑــﺪأ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪﻳﺲ
دوﻣﺒﺮوﻓﺴﻜﻴﺲ" :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺠﺐ أن ّﻧﻌﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ّ
ﻧﺴﺘﻌﺪ".
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .ﻟﻜﻨﻨﺎ
وﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ،
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺪر اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﺑﻮﺳﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻐﺎء ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ،
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
)ﻟﻨﺪن  -وﻛﺎﻻت(

ﺟﺜﻤﺎن ﺑﻮش اﻷب ووري اﻟﺜﺮى ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس
وﺑﻮش اﻻﺑﻦ أﺟﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﺧﻼل وداﻋﻪ
ووري ،أﻣــﺲ ،ﺟﺜﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟــﻮرج ﺑــﻮش اﻷب ،اﻟﺜﺮى ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻮش اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ "ﻛﻮﻟﻴﺪج ﺳﺘﻴﺸﻦ"
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﻮﺳﺘﻮن ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ واﺑﻨﺘﻪ روﺑﻦ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓـﻴــﺖ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟ ــﺪم ﻓــﻲ ﺳﻦ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﺟـﺜـﻤــﺎﻧــﻪ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻫﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻴﻞ أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻨﺎزة رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻮش ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻮن
ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
ﺗﻜﺴﺎس ﻋﻦ  94ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﻮر اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺟﻮن ﻣﻴﺘﺸﺎم ﻓﻲ
رﺛــﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ" :ﺟــﻮرج إﺗــﺶ .دﺑﻠﻴﻮ

ﺑ ــﻮش ﻛ ــﺎن آﺧ ــﺮ اﻟـﻌـﻈـﻤــﺎء ﻣــﻦ رﺟ ــﺎل اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ .ﻟﻘﺪ وﻗﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ
اﻟـﺸـﻤــﻮﻟـﻴــﺔ إﺑ ــﺎن اﻟ ـﺤــﺮب اﻟـ ـﺒ ــﺎردة ،وﻧــﺎﻫــﺾ
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ".
وﻛـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـ ّـﻴ ــﺔ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺷﺎرﻛﻮا أﻣﺲ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺎدة
اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎزة .
ّ
وﺳﺠﻲ ﺟﺜﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ّاﻟﺮاﺣﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺸﺮات آﻻف
ّ
ﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي ﻗﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑـﻬــﺪوء
اﻟﺒﻼد ﺧﻼل أوﻗﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،وﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷوﻟﻰ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﺪاس ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ،وﻫﻢ
ﺟﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺗﺮ ،وﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وﺟﻮرج ﺑﻮش

اﻻﺑﻦ وﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﻣﺐ.
وأﺟـﻬــﺶ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﺟ ــﻮرج ﺑﻮش
اﻻﺑــﻦ ،ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب رﺛــﺎء واﻟــﺪه ،ﺧﻼل
ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺠﻨﺎزة ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وأﻟـﻘــﻰ ﺑــﻮش اﻻﺑ ــﻦ اﻟـﺘــﺄﺑـﻴــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓﻲ
ﺟﻨﺎزة واﻟﺪه ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ
أن أﻛﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺰاﻫﺔ وﻳﻘﻮد ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ
وﻳﺘﺼﺮف ﺑﺤﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ ﺑﻼدﻧﺎ".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺴـﻄــﺮ ﻛـﺘــﺐ اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ،
ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن إن ﺟــﻮرج إﺗﺶ دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﻛﺎن
رﺋﻴﺴﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".
وﻟــﻢ ﻳﺘﻤﺎﻟﻚ ﺑــﻮش اﻻﺑ ــﻦ ﻧﻔﺴﻪ وأﺟـﻬــﺶ
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻗﺎﺋﻼ" :إن ﺻﻼﺣﻚ وإﺧﻼﺻﻚ وروﺣﻚ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ .ﻟﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻣﻮﻋﻨﺎ ،دﻋﻨﺎ ﻧﻌﺮف ﺑﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ

ﻟ ــﻚ ،رﺟ ــﻞ ﻋﻈﻴﻢ وﻧـﺒـﻴــﻞ .أﻓـﻀــﻞ أب ﻟــﻮﻟــﺪ أو
اﺑﻨﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن".
ورﻏﻢ ﺣﺰﻧﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﺈن ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات،
رﺻﺪت ﻟﻔﺘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش
ﻟﻤﻴﺸﻴﻞ أوﺑﺎﻣﺎ ،زوﺟﺔ ﺧﻠﻔﻪ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
ﻓﻘﺪ ﺣــﺮص ﺑــﻮش ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻣﺎ
ﻳـﺒــﺪو أﻧ ــﻪ ﻗـﻄـﻌــﺔ ﺣ ـﻠــﻮى ،ﻓــﻲ ﻣـﺸـﻬــﺪ ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ  3أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر ﺟﻮن ﻣﺎﻛﻴﻦ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋــﺪﺳــﺎت اﻟـﻜــﺎﻣـﻴــﺮا رﺻ ــﺪت ،ﺧﻼل
ﺟـﻨــﺎزة ﻣﺎﻛﻴﻦ اﻟـﺘــﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻳــﻮم  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻮش
وﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎول ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻠﻮى ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻤﺮرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻴﺸﻴﻞ أوﺑﺎﻣﺎ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ً
ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ﺧــﻼل ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺑــﻮش ﻗﻄﻌﺔ ﺣـﻠــﻮى ﻟﺰوﺟﺘﻪ
أوﺑــﺎﻣــﺎ
ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣﺲ اﻷول
)اي ﺑﻲ اﻳﻪ(

ﻋﺮض ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮال أﻫﻮر
ﻓﻮروﻧﺸﻴﻨﻜﻮ أن ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺠﺎزه
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺎرة اﻟـ 24
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻓﻮروﻧﺸﻴﻨﻜﻮ" :ﻳﻌﺘﺼﺮ
اﻷﻟﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرى ﺟﻨﻮدي
ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ روﺳﻴﺎ".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺬﻫﺎب
إﻟﻰ ﺳﺠﻦ روﺳﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﻢ،
إذا ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻃﻼق اﻟﺮﺟﺎل اﻟـ24
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ
روﺳﻴﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر
ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺤﺪود .وﻛﺎن
ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﻨﻊ
ﺳﻔﻨﺎ أوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮور
ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻛﻴﺮﺗﺶ ﻗﺒﺎﻟﺔ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم ،واﺣﺘﺠﺰﻫﺎ
واﻋﺘﻘﻞ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ.
)ﺑﺮﻟﻴﻦ  -د ب أ(

ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ّ
ﺗﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة
ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى

ّ
وﺳﻌﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻌﻴﺪة
اﻟﻤﺪى ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ زﻋﻴﻤﻬﺎ
ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ،واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،
ﺣﺴﺐ ﺻﻮر اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ أﻗﻤﺎر
اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ
 CNNاﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻓﺎدت  ،CNNأن ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ
ّ
ﻃﻮرت ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻐﺠﻴﻮ-
دوﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺑﻨﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

٢٠
دوﻟﻴﺎت
ّ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪي ﻟﺘﺤﺮك إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ داﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن
دلبلا

•
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ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ دﺑﺎﺑﺔ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن )أ ف ب(

●

ﺑﻴﺮوت  -

•

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﻬﻤﻜﺎ ﺑﻠﻤﻠﻤﺔ ذ ﻳ ــﻮل ﺣﺎدﺛﺔ
"اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ" وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﺟﺎء ت ﻋﻤﻠﻴﺔ "درع اﻟﺸﻤﺎل"
اﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ،ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ أﻧـﻔــﺎق
ّ
ﻟﺘﺤﻮل
ﺑﻨﺎﻫﺎ "ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺤــﺪودﻳــﺔ،
اﻷﻧﻈﺎر إﻟــﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﺟﻨﻮﺑﺎ ،وﺳــﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أي
اﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ.
ٍ
ﻓﺒﻌﺪ  3أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻫﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺎﺋﻼ" :ﻫﻨﺎك
اﺣـﺘـﻤــﺎل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟـﺘـﺤــﺮك إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ داﺧ ــﻞ ﻟـﺒـﻨــﺎن"،
داﻋﻴﺎ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻴﻬﺎ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ".
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﻟـ ــﺪى اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮاء
اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ" ،ﺑﺈداﻧﺔ ﺧﺮق ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وأن ﻳﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﺠﺮد
أﻋــﺪاء ﻧــﺎ ﻣــﻦ ﺳــﻼح اﻷﻧ ـﻔــﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ وﺣ ــﺎزم،
وﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟـ "ﺣﻤﺎس" وﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺘﺤﺮك وﻓﻖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻨﺎ ّ
ﻳﻌﺮ ض ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ وﺣﻤﺎس ﺗﻌﻠﻢ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺴﻔﺮاء إﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺪﻳﻨﻮا
ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺪوان اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ إﻳﺮان
وﻣﻨﻈﻤﺘﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وﺣﻤﺎس ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ
أﻳﻀﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف".
وأﻃﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻔﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ
"درع اﻟﺸﻤﺎل" وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺰام ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ
اﻷﻧـﻔــﺎق ﺿــﺪ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن "أﻧـﻔــﺎق ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ واﺣﺪا ﻟﻠﻌﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأﺿﺎف" :ﻋﻤﻠﻴﺔ درع اﻟﺸﻤﺎل ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ
اﻷوﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﺳﻼح اﻷﻧﻔﺎق اﻟــﺬي ﺑﺬل

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺟﻬﻮدا ﺟﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺳﻴﺰول ،وﻟﻦ
ﻳـﻜــﻮن ﻓـﻌــﺎﻻ" .وﺧـﺘــﻢ" :ﻧـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك إداﻧــﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ا ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎ ﻧـﻴــﺔ ،وأن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻤــﺎح ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام أراﺿ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻟـﺸــﻦ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻫـ ــﺬه ﺧ ـﻄ ــﻮة دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻤــﻞ ﺟ ـﻬــﻮدﻧــﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ وإﻳﺮان ﻣﻦ ﺳﻼح اﻷﻧﻔﺎق".
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق ،ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻓﻴﺨﺎي أدرﻋﻲ ،اﻣﺲ ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ "ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻛﻼ".
ّ
وﻋ ــﻠ ــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ" :ﻳ ــﺎ ﺳ ـﻜــﺎن ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻫ ــﺬه ﻫ ــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ،واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﻮت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻫﻮ
وﻓــﻲ
ﻣــﻮﻗــﻊ ﻟـﺤــﺰب اﻟـﻠــﻪ .ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻛﻔﺮﻛﻼ ِ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﻫﻜﺬا ّ
ﺣﻮل
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻘﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" .وﻛﺎن أدرﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎء
اﻣــﺲ اﻷول إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻗﺎﺋﻼ" :اﻧــﺖ ﻗﻠﺖ ﻫﻴﺪي اﻻﺷﻴﺎء ﻋﻦ
ّ
ﻧﺼﺪﻗﻚ ﻋﻨﺠﺪ.
زﻣﺎن ،وﻧﺤﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ
اﻟﻘﺮار  1701ﻣﻦ ّ
ّ
ﺑﺲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ إﻧﻮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪو ﺑﻴﻜﺬب ﻋﻠﻴﻚ
ّ
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ" .وﺧ ـﺘــﻢ" :ﻓ ــﻮق اﻷرض ﻳﻜﺬﺑﻮن
وﺗﺤﺖ اﻷرض ﻳﺤﻔﺮون".

اﻟﺤﺮﻳﺮي
وﻛﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻋﺘﺒﺮ أن "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻷي ﺗﺼﻌﻴﺪ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﻟﺒﻨﺎن وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ" .وأﻛ ــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول "اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮار  1701وﻟﻠﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻗﻮات
اﻟﻄﻮارئ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ﻫ ــﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﺤــﺪود وﺑـﺴــﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﺪود ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣ ــﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ " :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺣﺪودﻫﺎ،
وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋــﺪم ﺧــﺮق اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار
."1701

ﺟﻌﺠﻊ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،رأى رﺋﻴﺲ ﺣﺰب "اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ"
ً
ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ أن "اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب أﺻﺒﺢ دﻗﻴﻘﺎ،
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻴـﻠــﺔ أن
ً
ً
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓ ــﻮرا" ،داﻋـﻴــﺎ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ إﻟــﻰ أن
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺎرئ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮار  ."1701وﺷـ ّـﺪد
ﺟﻌﺠﻊ ﻋﻠﻰ "ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ّ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺻــﺪوره ﻋﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﻗــﻮات اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻞ
اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺟﻮد ّأﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧــﻪ "إذا ﺧﻠﺺ ﻗﺮار
اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ان
ً
ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻠﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﻴﺮ
ً
إﻟﻰ وﺟﻮد أﻧﻔﺎق ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ رﺳﻤﻴﺎ
ﻣــﻦ ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ أي أﻋـﻤــﺎل ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ً
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،وإﻋﺎدة ﺗﺬﻛﻴﺮه
ً
ّ
ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣـﻨــﻮﻃــﺔ ﺣـﺼــﺮا
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ".

»ﻛﻠﻨﺎ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ«
اﺳﺘﻔﺎق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮر رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ،
اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺘﻬﻢ إﺧﻔﺎء ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ،
اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وأرﻓﻘﺖ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻋﻼﻧﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ" :ﻛﻠﻨﺎ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ".
وأوﻗـﻔــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻏﺼﻦ ﻓﻲ  19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻓﻲ
ﺧـﻄــﻮة أﺛ ــﺎرت ﺻــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻷﻋ ـﻤــﺎل وﻗـﻄــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎرات
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا .وﺻﻮﺗﺖ اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ،
"ﻧﻴﺴﺎن" و"ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ" ،ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﺮأس
إدارة ﺷﺮﻛﺔ "رﻳﻨﻮ" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻗــﺎل داﻧــﻲ ﻛﻤﺎل ،أﺣــﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣــﺎد ﻛــﺎي أﻧﺪ
ً
ﻛﺎي" ،إن اﻟﺤﻤﻠﺔ ّ
ﺗﻤﺖ "ﺑﻤﺒﺎدرة ﺷﺨﺼﻴﺔ" ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ
أﺣﺪ "ﻣﻌﺎرف" ﻏﺼﻦ .وأوﺿﺢ" :إﻧﻬﺎ ّ
ﻣﺠﺮد ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ.
ً
ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺬﻧﺒﺎ ﺣﺘﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ".

رﺟﻞ ﻳﻤﺮ ﻗﺮب ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮرة
)ا ف ب(
ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ

ةديرجلا

•
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رياضة
المضف يعلن ابتعاده عن انتخابات العربي

باختصار
انطالق دوري البولينغ
للوزارات

أكد لـ ةديرجلا• رغبته في إفساح المجال للشباب وطالب الناخبين باختيار األصلح
أحمد حامد

اتخذ أمين سر النادي
العربي عبدالرزاق المضف
قرارا باالنسحاب من سباق
االنتخابات المقبلة للقلعة
الخضراء ،ليطوي صفحة
عضويته في مجلس اإلدارة،
التي بدأت قبل  42سنة (على
فترات) حتى اآلن.

أطالب أعضاء
الجمعية
العمومية
بوضع
مصلحة
النادي نصب
أعينهم

أعلن أمين سر النادي العربي
عبدالرزاق المضف عدم ترشحه
فــي انـتـخــابــات الـقـلـعــة الـخـضــراء
المقبلة ،ليكتب نهاية عضويته
الـ ـت ــي جـ ـ ــاء ت ع ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات ،مـنــذ
 42س ـنــة ،دا خ ــل مـجــا لــس إدارات
النادي المتعاقبة.
وتواجد المضف داخل مجلس
إدارة ا لـ ـن ــادي ا ل ـعــر بــي م ـنــذ عــام
 ،1976ك ـع ـض ــو ل ـم ـج ـل ــس ادارة
ال ـق ـل ـع ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،وتـ ـ ــدرج فــي
المناصب بداية من مساعد أمين
ص ـ ـنـ ــدوق ،ومـ ـس ــاع ــد أمـ ـي ــن س ــر،
لـيـسـتـقــر ب ــه ال ـم ـطــاف مـنــذ 1987
وحتى بداية التسعينيات أمينا
لسر ا لـنــادي ،حيث غــاب دورتين
فــي ا لـتـسـعـيـنـيــات ،لـيـعــود مطلع
األلفية الثالثة الى أمانة السر.
وق ــال المضف لــ"الـجــريــدة" ان
"ل ـك ــل ب ــداي ــة ن ـهــايــة ،وانـ ــه فضل
االبتعاد في الوقت الحالي ،لفتح
الباب أمــام طاقات شابة لخدمة

النادي بكل اخــاص ،واستكمال
مسيرة بــدأت منذ عقود طويلة،
حـتــى ب ــات ال ـن ــادي الـعــربــي أحــد
رمـ ـ ـ ـ ــوز ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة فـ ـ ــي الـ ــوطـ ــن
العربي".

خالفات بين األعضاء
وأض ــاف انــه سيدعم الشباب
في المقام األول ،الى جانب قائمة
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ــال ــي
عبدالعزيز عاشور ،وذلك توسما
أن يكون مستقبل النادي أفضل،
بـعــد أن تسببت ال ـخــافــات بين
أعضاء مجالس اإلدارات األخيرة
فـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال
يرضي ايا من المنتمين للنادي.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـضـ ــف أع ـ ـضـ ــاء
الجمعية العمومية فــي ا لـنــادي
"بــوضــع مصلحة ال ـنــادي نصب
أعينهم ،الختيار  11عضوا لديهم
القدرة على اعادة النادي العربي
ال ـ ــى م ـكــان ـتــه الـ ـت ــي يـسـتـحـقـهــا،

واعادة تشييد هذا الصرح الكبير
بالصورة التي يستحقها".
حـ ّـمــل أمـيــن ســر ال ـنــادي العربي
الكثير مــن أعـضــاء مجالس إدارات
النادي المسؤولية ،لوقوفهم موقف
المتفرج من دون اي مشاركة فعالة،
وهو ما ادى الى انتكاسات متتالية،
حتى الوصول لالبتعاد عن منصات
التتويج سنوات طويلة.
وبين المضف ان سنوات الصحوة
في النادي العربي والتي كان شاهدا
عليها ،كأحد أعضاء مجلس اإلدارة
في الثمانينيات ،كانت تشهد إدارة
متفاهمة على قلب رجل واحد ،وهو
م ــا ج ـعــل ال ـف ــرق ال ـخ ـض ــراء تــزهــو،
وتحصد األلقاب ،حيث حقق النادي
لقب الدوري سبعة مواسم ،الى جانب
البطولة العربية ،وبطوالت الكؤوس
المختلفة.
وأشاد بحقبة
ال ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس
أح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد

ً
عبد الصمد ،مؤكدا انه االفضل من
بين الرؤساء الذين عاصرهم طوال
فترة تواجده في القلعة الخضراء.
وانـ ـتـ ـق ــد ال ـم ـض ــف األص ـ ـ ــوات
الـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة تـ ــواجـ ــد
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال داخـ ـ ــل
م ـج ــا ل ــس إدارات األ نـ ــد يـ ــة،
وال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي ع ـلــى وجــه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص لـ ـح ــاجـ ـت ــه ل ـل ــدع ــم
ً
الـمــالــي ،مبينا ان "ال ـنــادي ليس
للبيع" ،مشيرا الــى أن "العربي"
كانت لديه وفــرة من األمــوال في
سنوات سابقة لم يكن فيها اي
دعم من قبل أعضاء مجالس
اإلدارات ،لدرجة أن النادي
اب ـق ــى ع ـلــى دع ــم وزارة
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون وقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا،
وا ل ـ ـبـ ــا لـ ــغ  180أ ل ــف
دي ـن ــار كــودي ـعــة،
لعدم حاجته
إليها.

 ...وخليفة يبتعد ويدعم الكاظمي
أعلن عضو مجلس إدارة الـنــادي العربي عادل
خليفة عدم ترشحه في انتخابات القلعة الخضراء
ال ـق ــادم ــة ،لـمـنــح قــائـمــة أس ــرة أب ـن ــاء الـ ـن ــادي ،الـتــي
يترأسها جمال الكاظمي ،فرصة ضخ دماء جديدة

في الفترة المقبلة.
وذكــر موقع الـنــادي أن خليفة أبــدى استعداده
لوضع كل خبراته في خدمة النادي ،لضمان أداء
أفضل في الدورة المقبلة.

عبدالرزاق المضف

الكويت أسقط سلة الجهراء ...والقادسية يهزم الشباب
•

انطلقت أمس على صالة
كوزمو بالسالمية منافسات
بطولة دوري الوزارات
للبولينغ لفئة الرجال،
بمشاركة  11وزارة وهيئة
حكومية .وشهد اليوم األول
منافسات األشواط الثالثة
األولى للفردي والفرق.
َّ
وصرح مدير إدارة الرياضة
للجميع ورئيس اللجنة
الفنية للبولينغ للوزارات
حامد الهزيم ،بأن دوري
البولينغ سيستمر حتى 8
يناير المقبل ،تعقبه بطولة
الكأس ،التي ستقام من
 14حتى  27فبراير ،2019
وتقام منافسات الدوري
للفردي والزوجي والفرق
واألساتذة.

وتبادل الفريقان الهجمات والتقدم في
الربع الثاني حيث تقدم الجهراء  27-34عبر
تميز عبدالله الـصــراف فــي التسجيل من
الخارج وعبدالعزيز ضاري في المتابعة
ً
اسـفــل الـسـلــه ،اال أن األبـيــض عــاد سريعا
من خالل الهجوم المعاكس السريع وتألق
مصطفى الرفاعي وحسين الخباز لينهي
ً
الربع الثاني متخلفا بفارق نقطة .36-35
وضــرب الكويت بقوة في الربع الثالث
من خــال الــدفــاع الضاغط ليتقدم 39-44
لكن الـجـهــراء اسـتـعــاد الـتـقــدم بثالثيتين
لعبدالله الصراف وتركي حمود ليتبادل
ال ـفــري ـقــان ال ـن ـقــاط لينتهي ال ــرب ــع الـثــالــث
بتقدم الكويت .50-57
ً
وعاد الجهراء مجددا الى اجواء المباراة
من خالل تحركات نايف الصندلي اسفل
السلة ليقلص الفارق الى نقطتين ،57-59
اال ان خ ـب ــرة الع ـب ــي ال ـكــويــت ال ــى جــانــب
لياقتهم العالية في الوقت الذي هبطت به
لياقة العبي الجهراء واضاعتهم الكبيرة
للرميات الحرة رجحت كفة االبيض لينهي
المباراة لمصلحته .65-76

جابر الشريفي

ً
ً
حقق فــريــق ن ــادي الـكــويــت ف ــوزا مثيرا
على نظيره الجهراء بنتيجة  65-76خالل
المباراة التي جمعتهما امــس االول على
ص ــال ــة ف ـج ـح ــان هـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ب ـن ــادي
القادسية ضمن منافسات الجولة الثامنة
ً
ل ـلــدوري التمهيدي وال ـتــي شـهــدت ايـضــا
تـغـلــب ال ـقــادس ـيــة ع ـلــى ال ـش ـبــاب 88-107
واليرموك على النصر  65-85والعربي على
الصليبيخات .62-65
وبهذه النتائج واصل القادسية صدارته
للدوري برصيد  12نقطة يليه الكويت بـ
 10ثم الشباب  ،8يليهما القرين والجهراء
وال ـع ــرب ــي وال ـي ــرم ــوك ب ـ ـ  7ل ـكــل م ـن ـهــا ،ثم
كاظمة والصليبيخات وا لـنـصــر ب ـ  ،6ثم
ً
التضامن  ،5وأخيرا الساحل بـ 4نقاط.
جدير بالذكر ان نظام البطولة يؤهل
الستة األوائ ــل في ال ــدوري التمهيدي الى
الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من
ً
دورين على ان يتوج الفريق االكثر جمعا
للنقاط في اللقب.
وقد جاء ت مباراة الكويت مع الجهراء
ق ــوي ــة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة فـ ــرض ب ـهــا ال ـج ـهــراء
افضليته وتقدم  4-9و  ،6-13لكن سرعان
ما استعاد الكويت توازنه وقلص الفارق
مع نهاية الربع االول .20-19

مباريات اليوم
تقام اليوم منافسات الجولة التاسعة،
ح ـيــث يـلـتـقــي ال ـقــادس ـيــة م ــع ال ـعــربــي في
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة فـ ـجـ ـح ــان ه ــال

نهائي كأس ولي العهد
أواخر يناير
•

جانب من مباراة الكويت والجهراء في كرة السلة (تصوير جورج رجي)
ً
المطيري بنادي القادسية ،تليها مباشرة
مباراة الساحل مع الجهراء على الصالة
ذاتها.

وع ـل ــى ص ــال ــة ن ـ ــادي ال ـس ــاح ــل ،يلتقي
في السادسة التضامن مع كاظمة تليها
ً
مباشرة مباراة القرين مع الكويت.

«بيراميدز» يتعاقد مع إيريك
تراوري بـ  35مليون جنيه

حازم ماهر

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات
استئناف بطولة كــأس االتحاد
ا لـتـنـشـيـطـيــة ف ــي  24ا لـ ـج ــاري،
إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة ل ـل ـفــرق الـتــي
سـ ـت ــودع ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس سـمــو
ول ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـلــق
ً
منافساتها غ ــدا  ،فــي ا لــدور يــن
األول والثاني ،من لعب مباريات
تحمل الطابع الرسمي.
وسـ ـ ــوف ت ـس ـت ـمــر م ـن ــاف ـس ــات ب ـطــولــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة خـ ـ ــال ي ـن ــاي ــر
المقبل ،لوجود أكثر من موعد مقترح
إلقامة كأس ولي العهد أواخر يناير
المقبل ،على أن يحسم ديوان ولي
العهد الموعد النهائي خالل األيام
القليلة المقبلة.
وكــانــت إقــامــة بـطــولــة االت ـحــاد
ا لـتـنـشـيـطـيــة أ ح ــد خ ـي ــارات لجنة
المسابقات خالل توقف النشاط،
إلقــامــة بـطــولــة ك ــأس آسـيــا التي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا اإلمـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن 5
يناير حتى  1فبراير المقبلين.

َ
َ
اليرموك بطل كأس «عمومي الكراتيه» األخضر عبر الفحيحيل وواصل زحفه نحو «ممتاز اليد»
•

أعلن نادي بيراميدز
المصري تعاقده مع
البوركيني إيريك تراوري
العب مصر المقاصة مدة
 5مواسم اعتبارا من فترة
االنتقاالت الشتوية في
يناير المقبل ،وذلك مقابل
 35مليون جنيه مصري.
وجاء فوز "بيراميدز"
بصفقة تراوري بعد
منافسة من ناديي األهلي
والزمالك اللذين كانا
يرغبان في التعاقد مع
الالعب ،إال أن مغاالة نادي
المقاصة في سعره ّ
حولت
الدفة إلى النادي حديث
العهد.
يذكر أن "بيراميدز" ّ
أتم
صفقة أخرى منذ عدة أيام
بعد التعاقد مع عمرو
مرعي مهاجم النجم
الساحلي التونسي.

االتحاد يلتقي سموحة في
كأس مصر ...اليوم

محمد عبدالعزيز

بهبهاني يتوج العبي اليرموك بكأس البطولة
حـقــق فــريــق ال ـكــرات ـيــه ب ـن ــادي الـيــرمــوك
كأس بطولة االتحاد الثانية للكراتيه لفئة
العمومي ،بعد أن حصد  39نقطة بالمركز
األول ،وجاء ثانيا نادي الشباب بـ  37نقطة،
وحل القادسية ثالثا بـ  24نقطة ،في ختام
البطولة ،أمــس األول ،بصالة االتـحــاد في
السالمية.
وعقب الختام ،قام رئيس مجلس إدارة
االتـحــاد عـمــاد بهبهاني ،ونــائــب الرئيس
أح ـمــد ب ــن ي ــوس ــف ،وأم ـي ــن ال ـســر منصور
السبيعي ،وعضو االتحاد أحمد الخالدي،
بتتويج العبي اليرموك بكأس البطولة.
وش ــارك فــي مـنــافـســات كــراتـيــه االتـحــاد
الثانية للعمومي  211ال عـبــا يمثلون 13
ناديا .وأسفرت النتائج النهائية لمنافسات
البطولة عــن فــوز الـيــرمــوك بالمركز األول

ف ــي كــاتــا الـ ـف ــرق ،وجـ ــاء ال ـقــادس ـيــة ثــانـيــا،
والسالمية والشباب ثالثا.
َّ
وفي كاتا فــردي عمومي ،حل أوال سيد
عبدالله (الـيــرمــوك) ،وفــي قتال فــردي وزن
تحت  55كغم حقق اللقب سلطان المطيري
(ال ـن ـص ــر) ،ووزن ت ـحــت  60ك ـغــم عـبــدالـلــه
شعبان (الشباب) ،ووزن تحت  67كغم علي
الشطي (الـقــادسـيــة) ،ووزن تحت  75كغم
مهدي الصراف (السالمية) ،ووزن تحت 84
كغم محمد المجادي (الشباب) ،ووزن فوق
 84كغم يــوســف محمود (ال ـيــرمــوك) ،وفي
قـتــال فــرق جــاء الـيــرمــوك أوال ،والقادسية
ثانيا ،والسالمية والشباب ثالثا.

واص ــل فــريــق ال ـعــربــي ل ـكــرة ال ـيــد زح ـفــه بثبات
نـحــو الـ ــدوري الـمـمـتــاز (الـخـمـســة ال ـك ـبــار) ،بعدما
رفــع رصيده إلــى  16نقطة في المركز الثالث ،إثر
ف ــوزه المستحق عـلــى منافسه الفحيحيل ،ا لــذي
تجمد رصيده عند  6نقاط في المركز الثاني عشر،
بنتيجة ( 25-31الشوط األول  ،)14-14في المباراة
التي جمعتهما أمس األول على صالة مركز الشهيد
فهد األحمد بالدعية ،في ختام منافسات الجولة
العاشرة من الدوري العام للعبة.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ،بات النصر
عـلــى ُب ـعــد خ ـطــوة واحـ ــدة مــن ال ـخ ــروج مــن سباق
المتأهلين للممتاز ،بعدما َّ
تجمد رصيده عند 8
نقاط في المركز الثامن ،إثر خسارته أمام خيطان،
الــذي ارتقى للنقطة  7في المركز العاشر بنتيجة
( 29-31الشوط األول .)12-15
جــاء ت مباراة العربي والفحيحيل متوسطة
ً
ال ـم ـس ـتــوى ،بـعــدمــا ظـهــر "األخـ ـض ــر" ب ـع ـيــدا عن
مستواه المعهود ،خصوصا في الدفاع ،لوجود
مـســاحــات بـيــن الـمــدافـعـيــن (منتصف ال ــدائ ــرة)،
ً
نظرا لغياب مشعل سويلم ،لتعرض ابنه لحادث
سير قبل المباراة ،إضافة إلى تسرع العبيه في
إنهاء الهجمات ،ما أوقعهم في أخطاء شخصية
كثيرة استغلها العبو "األحمر" ،مع تألق صقر
الفهد في التصويب من الخط الخلفي ،وعبدالله

عبدالله مصطفى يصوب على مرمى الفحيحيل (تصوير جورج رجي)
الطرقي من الجناح األيمن ،لينتهي الشوط األول
بالتعادل.
وفي الشوط الثاني نجح مدرب العربي ،عمرو
الجيوشي ،في إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية ،وأغلق
منتصف الدائرة ،لينهي العربي المباراة لمصلحته.
في سياق آخــر ،أصــدرت اللجنة المؤقتة إلدارة

االتـحــاد الـجــدول المعدل لمباريات ال ــدوري العام
فــي ا لـجــو لـتـيــن المقبلتين ( 11و )12بـعــد تأجيل
مباريات فريقي الكويت والسالمية ،لمشاركتهما
في البطولة العربية الــ 34لألندية أبطال الــدوري،
المزمع أن تستضيفها صفاقس التونسية من 19
حتى  29الجاري.

 ٥مباريات في دوري الشباب
تقام الـيــوم  5مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة مــن دوري
الشباب لكرة اليد تحت  19سنة ،حيث يلتقي في الرابعة والنصف مساء
السالمية (المتصدر  16نقطة) مع العربي (الثاني  13نقطة) ،وكاظمة
(السابع  6نقاط) مع الصليبيخات (األخير بنقطة واحدة).
وفــي الـســاعــة  5:45دقيقة يلعب الفحيحيل (الـتــاســع بنقطتين) مع

اليرموك (الثامن بـ 3نقاط) ،والقرين (الرابع بـ 9نقاط) مع النصر (الخامس
بـ 6نقاط).
وتختتم مباريات اليوم في السابعة مساء باللقاء الذي سيجمع بين
الكويت (الثالث بـ 12نقطة) مع خيطان (السادس بـ 6نقاط) ،وتجري جميع
المباريات على مالعب االتحاد بالدعية.

يشهد استاد برج العرب
مواجهة قوية في الثامنة من
مساء اليوم بتوقيت الكويت،
حينما يلتقي االتحاد
السكندري مع سموحة
ضمن منافسات دور الـ 16
لبطولة كأس مصر.
ويسعى المدير الفني
لزعيم الثغر حلمي طوالن
إلى مواصلة النتائج
الجيدة التي يحققها خالل
الفترة األخيرة ،وآخرها
إقصاء الزمالك من البطولة
العربية ،ولذلك طالب العبيه
بضرورة تحقيق الفوز،
والصعود إلى دور الثمانية.
في المقابل ،يسعى المدير
الفني لسموحة طارق
يحيي إلى إعادة الفريق
إلى الطريق الصحيح،
بعد تراجع النتائج في
المباريات األخيرة ،إذ طالب
العبيه بضرورة اليقظة
أمام االتحاد ،وبذل قصارى
جهدهم من أجل خطف
بطاقة الصعود إلى الدور
التالي.
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لينغارد نجم مان يونايتد يحرز الهدف الثاني في مرمى أرسنال

خسارة مفاجئة لتشلسي ...وليفربول يفوز بشق األنفس
خيم التعادل اإليجابي
بهدفين لمثلهما على قمة
مواجهات الجولة الـ 15في
الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم "البريمير ليغ" بين
مانشستر يونايتد وأرسنال على
ملعب "أولد ترافورد" مساء
األربعاء ،بينما استغل توتنهام
هوتسبير األمر ،وفاز على ضيفه
ساوثامبتون ( )1-3ليقفز إلى
المركز الثالث.

اإلصابة قد
تبعد غوميز
فترة طويلة

انتهت قمة مانشستر يونايتد
وغـ ــري ـ ـمـ ــه ارس ـ ـ ـنـ ـ ــال ال ـح ـم ــاس ـي ــة
بــالـتـعــادل  ،2-2وت ــراج ــع تشلسي
الى المركز الرابع بخسارة مفاجئة
أم ـ ــام ول ـفــرهــام ـب ـتــون ال ـم ـتــواضــع
 ،2-1بينما اح ـتــاج لـيـفــربــول إلــى
دخول مهاجميه روبرتو فيرمينو
ومـحـمــد ص ــاح كــي يـقـلــب تــأخــره
ضـ ــد م ـض ـي ـفــه ب ـي ــرن ـل ــي ال ـ ــى ف ــوز
 ،1-3األرب ـع ــاء فــي خـتــام المرحلة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام أكـ ـ ـب ـ ــر
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن ،ف ـت ـس ـلــق مــركــزيــن
دفعة واحدة وأصبح ثالثا برصيد
 33نقطة بعد فــوزه الصريح على
ضيفه ســاوثـمـبـتــون  ،1-3وانـفــرد
بالمركز الثالث بفارق نقطتين عن
تشلسي وأرسنال.
و بـقــي مانشستر سيتي حامل
اللقب ( 41نقطة) متصدرا بفارق
نقطتين عــن لـيـفــربــول ،وذل ــك بعد
ف ــوزه الـســابــع تــوالـيــا فــي ال ــدوري
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء عـ ـل ــى حـ ـس ــاب مـضـيـفــه
واتفورد .1-2
وع ـجــز يــونــاي ـتــد ،حــامــل الــرقــم
الـقـيــاســي بـعــد األل ـق ــاب ( ،)20عن
تـحـقـيــق ال ـف ــوز ل ـل ـم ـبــاراة الــراب ـعــة
تــوال ـيــا واك ـت ـفــى بـنـقـطــة ال ـت ـعــادل
للمرة الثالثة تــوالـيــا ،ليبتعد في
المركز الثامن بفارق  18نقطة عن
الـ ـص ــدارة ،بـيـنـمــا خ ــاض ارس ـنــال
مباراته العشرين دون خسارة في
جميع المسابقات.

ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ث ــاث
مباريات ،ترك البرتغالي جوزيه
مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو مـ ـ ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــاي ـتــد نـجـمـيــه الع ــب الــوســط
الفرنسي بــول بوغبا والمهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو على
مقاعد البدالء.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو س ـب ـع ــة
ت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة الـتــي
ت ـعــادلــت م ــع ســاوثــام ـب ـتــون 2-2
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،بـيـنـمــا خــاض
ال ـم ــداف ــع االرج ـن ـت ـي ـنــي مــاركــوس
روخ ــو م ـبــاراتــه األولـ ــى أســاسـيــا
هذا الموسم بعد اصابة قوية في
ركبته .وغــاب عن يونايتد قائده
أش ـل ــي ي ــون ــغ الي ـق ــاف ــه وال ـم ــداف ــع
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ف ـي ـك ـت ــور ل ـي ـن ــدل ــوف
وال ـم ـهــاجــم الـتـشـيـلــي اليكسيس
سانشيس لالصابة.
فــي الـمـقــابــل ،أج ــرى اإلسباني
أوناي ايمري تغييرا وحيدا على
التشكيلة الـتــي ف ــازت على جــاره
توتنهام  2-4األحد ،فحل الويلزي
أرون رام ـســي ب ــدال مــن األرمـيـنــي
هنريك مخيتاريان ،ومرة جديدة
أبـ ـع ــد الـ ـ ـم ـ ــدرب ص ــان ــع االلـ ـع ــاب
األلماني مسعود أوزيل عن كامل
التشكيلة.
وتقدم ارسنال اثر ركلة ركنية
تـ ـط ــاول ل ـه ــا الـ ـم ــداف ــع األل ـم ــان ــي
شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــودران م ـص ـط ـف ــي ول ـع ـب ـهــا
برأسه ،اخطأ الحارس االسباني
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي داف ـ ـ ـيـ ـ ــد دي خ ـ ـيـ ــا فــي
امساكها ،فتجاوزت خط المرمى

قد يفتقد نادي ليفربول ،وصيف الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
جهود مدافعه جو غوميز فترة طويلة ،لإلصابة.
َّ
وتعرض غوميز ( 21عاما) إلصابة في الكاحل ،وغادر الملعب بالدقيقة
 20من المباراة ،التي فاز فيها ليفربول على بيرنلي  3-1أمس األول.
وغــادر غوميز الملعب على محفة ،لكن حتى اآلن لم يعلن ليفربول
فترة غيابه.
وقال األلماني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول" ،إنها إصابة في الكاحل.
جو تعرض إلصابة ربما قوية ،سنرى كيف ستسير األمور ،حتى اآلن
ال نعرف مدة غيابه ،لكنه سيبقى تحت المالحظة خالل األيام المقبلة".
(د ب أ)

بـ ــرغـ ــم م ـ ـحـ ــاولـ ــة الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
مواطنه أ نــد يــر هيريرا تشتيتها
(.)26
وعـ ــادل يــونــايـتــد بـســرعــة بعد
ركلة حرة من األرجنتيني روخو
ابعدها الحارس االلماني بيرند
لـيـنــو ،لكنها ارت ــدت ال ــى هيريرا
الذي عكسها عرضية وسط تكتل
ال ــاع ـب ـي ــن ،ف ـتــاب ـع ـهــا ال ـفــرن ـســي
أن ـ ـطـ ــونـ ــي مـ ــارس ـ ـيـ ــال قـ ــويـ ــة فــي
الـشـبــاك مــن مـســافــة قــريـبــة (،)30
مقدما لنفسه أجمل هدية يوم عيد
ميالده الثالث والعشرين.
واص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال
روب هــولــديـنــغ فــدخــل ب ــدال منه
السويسري ستيفان ليشتشتاينر
( ،)36لينتهي الشوط االول على
وق ـ ــع ت ــوجـ ـي ــه خ ـم ـس ــة انـ ـ ـ ـ ــذارات
للفريقين فــي آخــر  8دقــائــق .لكن
ارسنال خسر تبديال ثانيا بسبب
االصــابــة فـغــادر رامـســي لحساب
مخيتاريان.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،دخـ ــل
المهاجم الكسندر الكــازيــت بدال
من النيجيري اليكس ايوبي ()65
وسـجــل هــدفــا غــريـبــا اسـتـعــاد به

كوسيلني يقترب من العودة إلى المالعب
ي ـس ـت ـعــد الـ ـم ــداف ــع ال ـفــرن ـســي
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم ل ـ ـ ـ ــوران كــوس ـي ـل ـنــي
ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة إل ـ ـ ــى ف ــريـ ـق ــه أرس ـ ـنـ ــال
اإلنكليزي بعد غيابه منذ مايو
الماضي بسبب اإلصابة ،حسبما
أكد فريقه اللندني ،أمس األول.
وكتب أرسنال في بيان" :تابع
ل ــوران كوسيلني إع ــادة تأهيله
الـ ـث ــاث ــاء ب ـخ ــوض ــه م ـ ـبـ ــاراة مــع
فريق تحت  21عاما .سيتم تقييم
( )...ل ـ ــوران ق ـبــل مـ ـب ــاراة الـسـبــت
ض ــد هــادرس ـف ـي ـلــد" ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وأوض ــح الـنــادي أن الــاعــب ال
يـعــانــي أي إص ــاب ــة ج ــدي ــدة رغــم
خروجه وهو يعرج من المباراة
ضد بورتسموث مساء الثالثاء،

كوسيلني

إيمري تشان يعود إلى صفوف اليوفي
ي ـعــود الع ــب ال ــوس ــط األلـمــانــي
الــدولــي إيمري تشان إلــى صفوف
يوفنتوس بعد غياب طويل.
وخـ ـض ــع تـ ـش ــان ل ـل ـج ــراح ــة في
مستشفى بألمانيا ،بعد تعرضه
لمشاكل في الغدة الدرقية.
وانضم تشان ( 24عاما) للقائمة
التي اعلنها المدرب ماسيميليانو
اليغري لمواجهة إنتر ميالن اليوم
فــي ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم،
ويغيب عن صفوف يوفنتوس منذ

خضوعه للجراحة في أواخر اكتوبر
الماضي.
وانـ ـ ـض ـ ــم ت ـ ـشـ ــان إل ـ ـ ــى ص ـف ــوف
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ب ـعــدمــا
قضى أربـعــة مــواســم مــع ليفربول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وشـ ـ ـ ــارك ف ــي ثـمــانــي
م ـب ــاري ــات م ــن أصـ ــل  14خــاضـهــا
يوفنتوس في الدوري اإليطالي ،كما
شــارك أيضا في مباراتين للفريق
بدوري أبطال أوروبا.
(د ب أ)

إيمري تشان

تـ ـق ــدم أرس ـ ـنـ ــال ،ف ـب ـعــد خ ـط ــأ فــي
التشتيت من دفاع يونايتد تبادل
الك ــازي ــت ال ـك ــرة م ــع مـخـيـتــاريــان
وعـنــدمــا ح ــاول روخ ــو تشتيتها
سقط الالعبان ارضا وتدحرجت
الـكــرة فــي الــزاويــة اليمنى بعدما
لمسها مهاجم ليون السابق (.)68
ل ـك ــن ب ـع ــد ث ـ ــوان ق ـل ـي ـلــة ،اس ــاء
الـ ـ ـظـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــوس ـ ـ ـنـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاد
كــوالش ـي ـنــاتــس ال ـت ـقــديــر ف ــي ظل
ضغط البديل لوكاكو ،فهيأ الكرة
عن طريق الخطأ لجيسي لينغارد
الذي عادل ألصحاب االرض (.)69
أهدر بعدها المهاجم الغابوني
ب ـيــار اي ـمــريــك اوبــام ـيــانــغ فــرصــة
ثمينة الرس ـنــال صــدهــا دي خيا
ببراعة ( ،)71ثم لعب مخيتاريان
ك ـ ـ ــرة م ـ ــن مـ ـس ــاف ــة مـ ـت ــري ــن ف ــوق
الـ ـع ــارض ــة ( ،)72ق ـب ــل أن ي ـســدد
اوبــام ـيــانــغ ك ــرة قــويــة مــن خــارج
المنطقة ابعدها دي خيا ببراعة
( ،)75وي ـ ـتـ ــرك ل ـي ـن ـغ ــارد م ـكــانــه
لبوغبا قـبــل أن تنتهي ا لـمـبــاراة
بـتـعــادل مثير بعد صــدة جديدة
م ـم ـي ــزة ل ـ ــدي خ ـي ــا اث ـ ــر ت ـســديــدة
ق ـ ــوي ـ ــة ل ـ ــاع ـ ــب وسـ ـ ـ ــط ارسـ ـ ـن ـ ــال

األوروغوياني لوكاس توريرا في
اللحظات االخيرة.

فوز صعب لليفربول
بقي ليفربول الوصيف متأخرا
ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  62أم ـ ــام مـضـيـفــه
بيرنلي ،قبل أن يتغلب بصعوبة
على وصـيــف الـقــاع  .1-3وتعرض
مدافع ليفربول الشاب جو غوميز
الصابة قوية في منتصف الشوط
االول.
وف ــي ال ـثــانــي ،مـنــح ج ــاك ك ــورك
التقدم الصحاب االرض بعد خطأ
من الحارس البرازيلي اليسون (،)54
لكن المخضرم جيمس ميلنر عادل
بسرعة بتسديدة زاحفة من خارج
المنطقة إلى يسار الحارس (.)62
ب ـعــدهــا ،دف ــع االل ـمــانــي يــورغــن
ك ـلــوب م ــدرب لـيـفــربــول بالثنائي
الهجومي المصري محمد صالح
والبرازيلي روبرتو فيرمينو ()63
بدال من البلجيكي ديفوك أوريجي،
صاحب هدف الفوز المتأخر على
اي ـف ــرت ــون ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـســابـقــة،
واالسباني ألبرتو مورينو.

وج ــاء مـفـعــول الـتـبــديــل سريعا
فـمـنــح فـيــرمـيـنــو "ال ـح ـم ــر" الـتـقــدم
مــن لمسته األول ــى بعد ركلة حرة
تــاب ـع ـهــا ق ـل ــب ال ــدف ــاع ال ـهــول ـنــدي
فيرجيل فان دايك ( ،)69ثم أضاف
ال ـس ــوي ـس ــري ش ـ ـيـ ــردان شــاك ـيــري
ً
الهدف الثالث في الوقت بــدال من
ضائع (.)1+90

ولفرهامبتون يهزم تشلسي
وأم ـ ـ ــام ف ــري ــق ل ــم ي ـف ــز ف ــي آخ ــر
 6م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات (خـ ـ ـس ـ ــر  5مـ ـنـ ـه ــا)،
سقط تشلسي ا لـثــا لــث على أرض
ولـفــرهــامـبـتــون الـثــانــي عـشــر ،2-1
لـيـتـعــرض ل ـخ ـســارتــه ال ـثــان ـيــة في
ثالث مباريات ويتخلف بفارق 10
نقاط عن المتصدر.
وب ــرغ ــم تـ ـق ــدم العـ ـب ــي الـ ـم ــدرب
االيطالي ماوريتسيو ساري باكرا
عـبــر روبـ ــن لــوفـتــوس-تـشـيــك بعد
تمريرة من النجم البلجيكي ادين
ه ـ ــازار ( ،)18عـ ــادل الـمـضـيــف عن
طريق المكسيكي راوول خيمينيز
( )59ثم سجل له البرتغالي ديوغو
جوتا هدف الفوز (.)63

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق بشأن هازارد

مضيفا" :لـعــب ل ــوران  85دقيقة
وخرج من دون تعقيدات" ،مشيرا
إل ــى شــد عضلي لــاعــب الــدولــي
السابق.
وتـ ـع ــرض ال ــاع ــب ال ـب ــال ــغ 33
عاما إلصابة قوية بقطع في وتر
أخيل فــي مايو الماضي ،وغــاب
عــن تـتــويــج ب ــاده فــي مــونــديــال
روسيا .2018
وكان الالعب عاد الى المالعب
األسبوع الماضي عندما خاض
 45دقيقة مع فريق أرسنال تحت
 23عاما.

ذكــرت تقارير إعــامـيــة ،أمــس ،أن نــادي ريــال
مدريد اإلسباني لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع
تشلسي اإلنكليزي لضم صانع اللعب البلجيكي
الدولي إدين هازارد.
ووفقا إلذاعة "أوندا مدريد" ،فإن ريال مدريد
سيدفع لتشلسي  170مليون يورو لضم هازارد.
وأشارت المحطة اإلذاعية اإلسبانية إلى أنه
بخالف المقابل المالي سيبيع النادي الملكي
ماتيو كوفاسيتش إلى تشلسي بشكل نهائي.
ويلعب كوفاسيتش في صفوف تشلسي على
سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد.
وق ــال ه ــازارد فــي وقــت ســابــق ،إن حلمه منذ
الطفولة كان ارتداء قميص الريال" ،لن أكذب ،هذا
كان حلمي منذ أن كنت طفال ،دائما حلمت بهذا
النادي .سنرى ما سيحدث ،ال أريد الحديث في
هذا الشأن كل يوم".

وتــابــع" :لـقــد تحدثت فــي األم ــر بعد ظهوري
بمستوى طيب في كــأس العالم ،ألنــي اعتقدت
أنه الوقت المناسب للتغيير".
وأوضح أنه "في بعض األحيان استيقظ من
النوم وأنا أرغب في الرحيل عن تشلسي ،لكن في
أحيان أخرى أفكر في البقاء .إنه قرار صعب جدا.
إنه مستقبلي ،أنا في السابعة والعشرين،
وســأب ـلــغ ال ـثــام ـنــة وال ـع ـشــريــن من
عمري في يناير المقبل".
ويـمـتــد عـقــد هـ ــازارد مع
تشلسي حتى .2020
(د ب أ)

هازارد

بيليه :مارادونا أفضل من ميسي
اعـتـبــر األسـ ـط ــورة ال ـبــرازي ـلــي بـيـلـيــه أمــس
األول أن األرجنتيني دييغو مارادونا أفضل
من مواطنه ليونيل ميسي ،في حين انتقد أداء
نجم باريس سان جرمان الفرنسي ،البرازيلي
نيمار دا سيلفا.
وأكد بيليه في مقابلة مع جريدة "Folha de
 "Sao Pauloاليومية "من الصعب الدفاع عن
نيمار ،نظرا لما يفعله بعيدا عن كــرة القدم،
لقد تحدثت معه ،وقلت له إنه يمتلك الموهبة.
ل ـقــد ك ــان س ـيــئ ال ـحــظ ب ـخ ــروج ال ـب ــرازي ــل من
المونديال ،واألنظار كلها اتجهت له".

وأضـ ـ ـ ــاف "ال ـت ـق ـي ـت ــه م ــرت ـي ــن فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،
وت ـحــدث ـنــا ،وق ـلــت ل ــه اآلت ـ ــي :ل ـقــد مـنـحــك الـلــه
الموهبة ،ولكن ما فعلته هو ما جعل األمور
صعبة".
إال أن "الملك" اعتبر أن مواطنه "أكثر موهبة"
مــن زمـيـلــه فــي الـفــريــق ال ـبــاري ـســي ،الفرنسي
كيليان مبابي الذي قاد منتخب بالده للفوز
بالمونديال.
وتطرق بطل العالم مع "السيليساو"  3مرات
( 1958و 1962و )1970للحديث عن المقارنة
بين األسـطــورتـيــن األرجنتينيتين مــارادونــا

وميسي ،حيث اعتبر أن األول أفضل من قائد
برشلونة اإلسباني.
وقال في هذا الصدد" :بالنسبة لي ،مارادونا
أحــد أفضل الالعبين في تاريخ الـكــرة ،إذا ما
سألتني هل كــان أفضل من ميسي؟ فسأقول
نعم ،أفضل بكثير ،بيكنباور وكــرويــف كانا
أيضا العبين ممتازين".
وأش ــار صــاحــب ال ــ 78عــامــا إلــى أن صحته
"ج ـي ــدة ج ــدا" بـعــد خـضــوعــه ل ـثــاث عمليات
جراحية خالل السنوات األخيرة.
(إفي)

اإلنتر في مهمة صعبة إليقاف انتصارات يوفنتوس

إيكاردي نجم اإلنتر

يحل فريق إنتر ميالن ضيفا على
فريق يوفنتوس المتصدر الـيــوم في
الـجــولــة الـخــامـســة عـشــرة مــن ال ــدوري
اإليـ ـط ــال ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،فـ ــي مـ ـب ــاراة
ك ــاس ـي ـك ـي ــة قـ ــد تـ ـك ــون هـ ــي ال ـف ــرص ــة
األخ ـي ــرة لـلـفــريــق الـضـيــف لـلـبـقــاء في
سباق المنافسة على لقب الدوري.
وحصد إنتر ميالن ثالث الترتيب،
نقطة واحدة من آخر مباراتين خارج
أرضــه ،حيث خسر  1-4امــام أتاالنتا
وتعادل مع روما  ،2-2وهو ما جعل
الفريق يبتعد بفارق  11نقطة عن
يوفنتوس ،حامل اللقب.
وكانت انطالقة يوفنتوس
مـ ــذه ـ ـلـ ــة ،حـ ـي ــث ف ـقــد
ن ـق ـط ـت ـيــن ف ـق ــط مـنــذ
بــدايــة الـمــوســم ،بعد
ت ـعــادلــه م ــع جـنــوى
 1/1ف ـ ـ ــي أ ك ـ ـتـ ــو بـ ــر
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـل ـمــا بــأنــه

ون ـفــض تــوتـنـهــام عـنــه بسرعة
غبار خسارته أمام غريمه أرسنال،
وحـقــق ف ــوزا صريحا على ضيفه
الجريح ساوثمبتون  ،1-3ليتقدم
على ارسنال وتشلسي في الترتيب
وينفرد في المركز الرابع.
تقدم العبو المدرب االرجنتيني
مارويسيو بوكيتينو بسرعة عبر
هــداف كأس العالم االخيرة هاري
كـيــن ( ،)9قـبــل أن يـعــزز الـبــرازيـلــي
ل ـ ــوك ـ ــاس م ـ ـ ـ ــورا ( )51وال ـ ـك ـ ــوري
الجنوبي ســون هيونغ مين ()55
ال ـن ـت ـي ـجــة ف ــي الـ ـث ــان ــي ،ث ــم سـجــل
تـ ـش ــارل ــي أوس ـ ـتـ ــن ه ــدف ــا شــرف ـيــا
لساوثامبتون (.)3+90
وت ـ ـع ـ ــادل اي ـ ـفـ ــرتـ ــون ال ـ ـسـ ــادس
مـ ــع ض ـي ـف ــه ن ـي ــوك ــاس ــل يــونــاي ـتــد
ال ــراب ــع عـشــر بــواس ـطــة الـبــرازيـلــي
ريتشارليسون ( )38ال ــذي عوض
الـ ـه ــدف االف ـت ـت ــاح ــي ل ـل ـف ـنــزوي ـلــي
سالومون روندون (.)19
كذلك ،تعادل فولهام األخير مع
ضيفه ليستر سيتي الثامن بهدف
الفرنسي ابو بكر كامارا ( )42مقابل
هدف لجيمس ماديسون (.)74

حقق  40نقطة من  14مباراة ،وهو رقم
قياسي حتى هذا التوقيت من الموسم.
وستشهد الـمـبــاراة صــراعــا مــن نوع
خــاص بين كريستيانو رونــالــدو العب
يوفنتوس ،ومــاورو إيكاري العب إنتر
ميالن.
وس ـ ـجـ ــل رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ع ـ ـشـ ــرة أه ـ ـ ــداف
لـيـفــونـتــوس فــي الـ ــدوري ه ــذا الـمــوســم،
في حين سجل إيكاردي ثمانية أهداف
إلنتر ميالن.
وسـ ـتـ ـك ــون م ـه ـمــة ال ـث ـن ــائ ــي ص ـع ـبــة،
خـصــوصــا أن الـفــريـقـيــن يـمـلـكــان أقــوى
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إنتر ميالن  xيوفنتوس

HD4

خ ـطــي دفـ ــاع ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،ح ـيــث تلقت
شباك يوفنتوس ثمانية أه ــداف ،فيما
تلقت شباك إنتر ميالن  12هدفا فقط.
وقــال ميالن سكرينار قلب دفــاع إنتر
ميالن" :نحن بحاجة للذهاب إلــى هناك
بحثا عــن ال ـثــاث ن ـقــاط ،مثلما حاولنا
فعل ذلك أمام روما .يوفنتوس فريق قوي،
ولكننا أيضا فريق تنافسي .كريستيانو
رون ــال ــدو؟ مــن الـصـعــب مــراقـبـتــه ولكننا
نركز على الفريق كله".
وي ــراق ــب هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـك ـب ـيــرة عن
كثب ،فريق نابولي ،الذي خسر  1-3أمام
يوفنتوس فــي أواخــر سبتمبر الماضي
ويحتل المركز الثاني بفارق ثمانية نقاط
عن المتصدر.
وقــال كــارلــو أنشيلوتي المدير الفني
ل ـن ــاب ــول ــي ل ـص ـح ـي ـفــة "ال غ ــازيـ ـت ــا دي ـلــو
سبورت" أمس" :إن يوفنتوس فريق قوي
ومـتـنــاســق ،ول ـكــن لـيــس مــن المستحيل
التغلب عليه .بخبرتي لم أجــد أي فريق

ال ي ـ ـهـ ــزم .ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي نـفــس
ســرعــة يــوفـنـتــوس ،تـحـتــاج إل ــى صنع
المعجزات".
وق ــدم ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي بــاولــو
سوزا ،الذي لعب لفريقي يوفنتوس
وإن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
القليل مــن ا لـمــوا ســاة للمتنافسين
على اللقب.
وقـ ــال ل ـ ــ"ال غ ــازي ـت ــا"" :أع ـت ـقــد أن
يوفنتوس لــم يكن لديه مثل هذه
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـق ــوي ــة ،ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق
األمـ ـ ــر ب ــال ـك ــم والـ ـكـ ـي ــف ،وم ـم ـي ــزات
وشخصيات الالعبين .يمكنهم تغيير
طــري ـق ــة ل ـع ـب ـهــم وق ـت ـم ــا ي ـ ـشـ ــاؤون .لــدى
المدرب ماسيمليانو أليغري قدرة عظيمة
على ابقاء الالعبين متحمسين دائما .ال
أعتقد أن يوفنتوس سيتساهل".
(د ب أ)

رونالدو نجم يوفنتوس
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برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى
دور الـ  16في كأس إسبانيا
تأهل برشلونة لدور الـ 16
ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة
القدم ،بعدما تغلب  1-4على
ضيفه كولتورال ديبورتيفا
ليونيسا ،الذي يلعب بدوري
الدرجة الثالثة األربعاء.

بلغ برشلونة حامل اللقب واتلتيكو
م ــدري ــد دور ال ـ ـ  16م ــن مـســابـقــة كــأس
إسـبــانـيــا لـكــرة ال ـقــدم بـفــوز األول على
ضيفه كولتورال ليونيسا من الدرجة
الثالثة  ،1-4والثاني على ضيفه سانت
أنــدرو من الرابعة -4صفر األربعاء في
إياب دور الـ .32
في المباراة األولى على ملعب كامب
نو ،خاض برشلونة الذي اكتفى بالفوز
ذهابا بهدف يتيم ،المباراة بتشكيلة
اح ـت ـي ــاط ـي ــة ص ــرف ــة ب ــاس ـت ـث ـن ــاء الع ــب
الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي
مــرر كــرتــي الهدفين األولـيــن الــى منير
الحدادي ( )18ودينيس سواريز (.)26
وتابع راكيتيتش مهمته في تمويل
زمالئه ،واعطى كرة مناسبة للبرازيلي
مالكولم تابعها األخـيــر بــرأســه هدفا
ثالثا (.)43
وفي الشوط الثاني ،قلص ليونيسا
الفارق بعد ركنية ومتابعة من جوسيب
سـيـنـيـيــه ( )54ق ـبــل أن يـعـيــد ديـنـيــس
ســواريــز الــى ســابــق عـهــده اثــر تمريرة
بينية من ريكوي بويغ (.)70

انتصار كبير ألتلتيكو
في المباراة الثانية على ملعب واندا
متروبوليتانو ،سجل اتلتيكو أهدافه

في الشوط الثاني عن طريق الفرنسي
توماس ليمار ( ،)48والكرواتي نيكوال
كالينيتش ( ،)53واألرجـنـتـيـنــي أنخل
كوريا ( )55وفيتولو (.)81
وكـ ــان اتـلـتـيـكــو الـ ــذي خ ــاض الـلـقــاء
بتشكيلة خلت من بعض األساسيين
السيما الفرنسي أنطوان غريزمان ،فاز
ذهابا خارج ملعبه -1صفر.
وافتتح اتلتيكو التسجيل عبر ليمار
ال ــذي هــز الـشـبــاك بتسديدة مــن خــارج
المنطقة بعد نــزو لــه بديال للبرتغالي
جيلسون مارتينز في بداية هذا الشوط
(.)48
وأضـ ـ ـ ــاف ص ــاح ــب األرض ســري ـعــا
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي ب ــواسـ ـط ــة الـ ـك ــروات ــي
كالينيتش من متابعة بالرأس لعرضية
عالية رفعها المدافع الدولي الكولومبي
سانتياغو أرياس (.)53
وق ـض ــى األرج ـن ـت ـي ـن ــي ك ــوري ــا عـلــى
آمال الفريق المغمور بتسجيله الهدف
الثالث في  10دقائق من متابعة لكرة
نفذها ليمار من ركنية (.)55
واخـتـتــم فيتولو الـمـهــرجــان بهدف
رابع بعدما تابع بيمناه كرة من ساوول
نيغويز (.)81
وح ــول جـيــرونــا تخلفه أم ــام ضيفه
ديبورتيفو أالفيس بهدف لبيدرو ألكاال
( 62خطأ في مرمى فريقه) الى فوز 1-2

فالفيردي يثني على أداء العبي «الرديف»
أثـ ـن ــى إرنـ ـسـ ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي
المدير الفني لبرشلونة على
أداء ال ع ـب ــي ا ل ـف ــر ي ــق ا ل ــرد ي ــف
الذين دفع بهم في مباراة إياب
دور ا لـ 32بكأس ملك إسبانيا
أمام كولتورال ليونيسا والتي
انتهت بفوز الفريق الكتالوني
(.)4-1
وأب ـ ـ ـ ــدى فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي خ ــال
المؤتمر الصحافي الذي أعقب
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة سـ ـع ــادت ــه ب ــاع ـب ــي
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ال ـ ـ ــردي ـ ـ ــف الـ ــذيـ ــن
شاركوا في اللقاء الذي اعتبره
"اختبارا صعبا لهم".
وا مـتــدح فالفيردي تحديدا
ري ـ ـ ـكـ ـ ــي بـ ـ ــويـ ـ ــج الع ـ ـ ـ ــب وس ـ ــط
الـ ـ ــرديـ ـ ــف والـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـ ـ ــارك مــع
ا ل ـف ــر ي ــق األول ل ـل ـمــرة األو لـ ــى،
مـبــرزا أ نــه يتمتع ب ـ "إمكانات
كبيرة هجوميا ودفاعيا".
وأ بــرز فالفيردي أيضا أداء
بعض العبي الفريق األول مثل
دي ـن ـيــس س ــواري ــز ال ــذي أح ــرز
هدفين من الرباعية وقال عنه

فالفيردي
"نـنـتـظــر األف ـضــل مــن ديـنـيــس.
اليوم سجل هدفين وكان فعاال
للغاية في الهجوم".
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـنـ ـي ــر
ال ـ ـحـ ــدادي ال ـ ــذي س ـج ــل هــدفــا

وقال عنه "حاول أن يلعب دورا
بارزا في المباراة وانهى اللقاء
منهكا النه ركض كثيرا جدا".
(إفي)

مالكوم نجم برشلونة يحتفل بهدفه في مرمى ليونيسا
بـعــدمــا سـجــل لــه الـيـكــس غــرانـيــل ()74
وكريستيان بورتو (.)79
وت ـع ــادل الـفــريـقــان ذهــابــا  2-2على
أرض أالفيس فتأهل جيرونا.
واكتسح فياريال صيفه الميريا من
الدرجة الثانية -8صفر بعد تعادلهما
ذهابا .3-3

وكـ ـ ـ ــان الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي كـ ـ ـ ــارل ت ــوك ــو
ايكامبي نجم المباراة بتسجيله رباعية
"ســوبــر هــاتــريــك" ( 23و 30و 36و،)47
وأضاف الكولومبي كارلوس باكا (45
و )83وجـيــرار مورينيو ( )67ودانـيــال
رابا ( )89األهداف األربعة األخرى.
وتغلب ريال سوسييداد على ضيفه

سيميوني :فريقي أصبحت له هوية

كوستا يخضع لجراحة ناجحة
في البرازيل
قـ ــال ن ـ ــادي أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدريــد
اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أم ــس،
إن مـهــاجـمــه ال ـبــرازي ـلــي دييغو
كوستا خضع لعملية جراحية
ناجحة في القدم.
ول ـ ـكـ ــن أت ـل ـت ـي ـك ــو ل ـ ــم ي ـح ــدد
الموعد الزمني لعودة المهاجم
( 30عاما).
وعاد كوستا إلى البرازيل هذا
األس ـبــوع ،للخضوع للجراحة،
نتيجة اإلصابة التي تعرض لها
أواخر الشهر الماضي.
وأشار النادي في وقت سابق
إل ــى أن ــه مــن الـمـتــوقــع أن يـعــود
كوستا إلى المالعب في فبراير
المقبل ،قبل منافسات دور الستة
عشر بدوري أبطال أوروبا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــام
إسبانية ،خالل األيام الماضية،
أن تحرك مسمار طبي ،كــان قد

سلتا فيغو بهدفين نظيفين اويارثابال
( )10والبلجيكي عدنان يانوزاي (.)27
وتعادل الفريقان .1-1
وفاز اشبيلية ،وصيف بطل الموسم
الماضي (خسر أمام برشلونة صفر،)5-
على ضيفه فيانوفنسي (ثالثة) بهدف
للبرتغالي اندريه سيلفا ( )49كان كافيا

لتأهله بعد التعادل السلبي في الذهاب.
ج ــدد بـلــد الــولـيــد ف ــوزه عـلــى ضيفه
مايوركا (ثانية) بنفس نتيجة الذهاب
 .1-2سجل للفائز اوسـكــار بالنو ()49
واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي دان ـي ـي ـل ــي ف ـ ـيـ ــردي (،)88
وللخاسر أبدون براتس (.)48

أبرز المدير الفني ألتلتيكو مدريد األرجنتيني
دييغو سيميوني ،عقب تأهل فريقه لثمن نهائي
كأس ملك إسبانيا إثر فوزه برباعية
نظيفة على سانت اندرو ،أن األمر
الــذي يعتبره أفضل من كونه قاد
 400مباراة مع الروخيبالنكوس،
هــو أن الفريق اصبحت لــه هوية
مميزة وبات الجميع يعلم كيف
يلعب األتلتي.
وب ـق ـيــادتــه ل ـمــواج ـهــة ســانــت
أنـ ــدرو ال ـتــي أقـيـمــت الـلـيـلــة قبل
الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب وان ـ ـ ــدا
متروبوليتانو ضمن منافسات
دور ال ـ ـ ــ 32م ــن كـ ــأس ال ـم ـل ــك ،أتــم
"التشولو"  400مباراة مع الفريق
منذ توليه اإلدارة الفنية.
وتـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــا عـ ـ ـل ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال
سيميوني عقب انتهاء المباراة
"الحقيقة هذا األمر يجعل بدني
يقشعر وأشعر بتأثر حين أفكر
فيه".
وأضـ ـ ــاف "إنـ ـن ــي س ـع ـيــد جــدا
بوجودي في النادي الذي أحبه،

دييغو كوستا

ج ــرى تــركـيـبــه ف ــي ق ــدم كــوسـتــا
خالل العملية الجراحية األولى
ف ــي ال ـق ــدم ،تـسـبــب ب ــاألل ــم ال ــذي
عاناه أخيرا.
(د ب أ)

للبحث عن األفضل كفريق وكمؤسسة ،وأتمنى
أن أ بـقــى هنا طالما أستطيع تقديم كــل طاقتي
لهذا النادي".
وتعقيبا عـلــى غ ـيــاب ال ع ـبــه دييجو
ك ــوس ـت ــا عـ ــن الـ ـم ــاع ــب ح ـت ــى ف ـبــرايــر
القادم عقب خضوعه لعملية جراحية
ف ــي ال ـق ــدم ال ـي ـس ــرى ،أبـ ــرز سيميوني
"هو دائما العب هام جدا بالنسبة لنا
وإصابته ستفتح الباب أمــام الشباب
الــذيــن كــانــوا ينتظرون الـحـصــول على
فـ ــرصـ ــة وي ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــون ف ـ ــي إظـ ـه ــار
مواهبهم".
(إفي)

سيميوني

ديشامب :البعض يحاول التقليل من إنجاز فرنسا االتحاد األميركي للجمباز يعلن إفالسه
رد ديدييه ديشامب ،المدير الفني
لمنتخب فرنسا لـكــرة ال ـقــدم ،أمس
األول ،عـلــى االن ـت ـق ــادات الموجهة
ألداء المنتخب في مونديال روسيا
على الرغم من الفوز باللقب .وذكر أن
إسبانيا فازت بلقب مونديال 2010
بثمانية أهداف فقط ،بينما سجل "لو
بلو"  14في روسيا.
وق ـ ـ ــال ديـ ـش ــام ــب فـ ــي ح ـ ـ ــوار مع
صحيفة "لو موند" الفرنسية اليومية
"س ـج ـل ـنــا  14ه ــدف ــا ف ــي م ــون ــدي ــال
روسيا 4 ،منها فقط في النهائي ،و10
في األدوار السابقة .إنها المرة األولى
منذ أن فعلتها البرازيل في مونديال
 .1970إسبانيا فازت بمونديال 2010
بــأداء القــى إشــادة الجميع ،ولكنها
سجلت  89هدفا فقط".
وي ــرى ديشامب أن "هـنــاك طرقا

ك ـث ـيــرة لـتـحـقـيــق ال ـ ـفـ ــوز" ،وفــرنـســا
اخـ ـ ـت ـ ــارت "ال ـف ــاع ـل ـي ــة" فـ ــي ال ــدف ــاع
والهجوم على حد سواء.
وأش ـ ــار بـطــل ال ـعــالــم م ــع فرنسا
كــاعــب وك ـم ــدرب "الـبـعــض يـحــاول
ال ـس ـخ ــري ــة مـ ــن األداء .ت ـم ـك ـنــا مــن
الـتـسـجـيــل م ــن الـهـجـمــات الـمــرتــدة
السريعة والمنظمة .كنا أفضل من
المنافسين .هذه هي الحقيقة".
وتوجت فرنسا بلقب المونديال
عقب تخطي فــي دور المجموعات
كل من أستراليا ( ،)2-1وبيرو (،)1-0
والدنمارك ( ،)0-0واألرجنتين ()4-2
فــي ثمن النهائي ،وأوروغ ـ ــواي في
دور الثمانية ( ،)2-0وبلجيكا بهدف
في نصف النهائي ،ثم في النهائي
كرواتيا (.)4-2
ك ـمــا ت ـح ــدث دي ـشــامــب ع ــن أحــد

ديشامب
نجوم فرنسا في البطولة ،كيليان
مـبــابــي ،ال ــذي حصد جــائــزة أفضل
العب صاعد في البطولة.
وقال في هذا الصدد "إنه قائد في
الهجوم ،وناضج بشكل كبير.

ال أجد أي صعوبة في توجيهه.
ن ـض ـجــه وذكـ ـ ـ ــاؤه ي ـس ــاع ــدان ــه على
االسـتـمــاع والـتـطــور ،والـتـحــول إلى
موهبة استثنائية".
(إفي)

أعلن االتحاد األميركي للجمباز
إفالسه في خضم فضيحة الطبيب
الـســابــق للمنتخب الــوط ـنــي ،الري
نصار ،الذي أدين باالعتداء الجنسي
ع ـل ــى عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـق ــاص ــرات
والنساء.
واختار االتحاد ،الذي يواجه نحو
 100دعوى من أكثر من  350ضحية
اعـ ـت ــداء ج ـن ـســي م ــن ق ـبــل الـطـبـيــب
ال ـســابــق ،إعـ ــان اإلف ـ ــاس األرب ـع ــاء
"ل ـت ـســريــع" ب ـحــل دعـ ـ ــاوى الـفـتـيــات
والنساء الالتي عانين بسبب نصار.
وقالت ،كاثرين كارسون ،رئيسة
االتحاد في بيان لها ،نشرته وسائل
إع ـ ـ ــام أم ـي ــرك ـي ــة" ،نـ ـح ــن مــدي ـنــون
للناجيات بحل االدع ــاءات ،القائمة
عـلــى أع ـم ــال م ــروع ــة م ــن الـمــاضــي،

اللجنة األولمبية األميركية
وج ــاء ه ــذا ال ـقــرار للتعجيل بالبت
في القضية".
وتحقيقا لهذه الغاية ،قرر االتحاد
تـقــديــم طـلــب حـمــايــة طـبـقــا لـلـمــادة
 11من قانون اإلفالس في الواليات

المتحدة ،إلى محكمة إنديانابوليس،
وهــو إج ــراء يسمح للكيانات التي
لديها مشكالت مالية ،بوضع خطة
إلعادة الهيكلة من أجل البقاء والدفع
لدائنيها.

وذك ـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام محلية،
أن إع ـ ــان اإلف ـ ــاس س ـي ـحــول دون
الكشف عن النتائج الجديدة المتعلقة
باالتحاد األميركي للجمباز ،بشأن
الـطـلـبــات ال ـتــي ت ـقــدم بـهــا ضحايا
نصار .ويمكن لهذا اإلجــراء ،أيضا،
تعطيل ج ـهــود الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
األميركية من أجل تفكيك هذا االتحاد
كهيئة رسمية.
ي ــذك ــر أن ـ ــه ُحـ ـك ــم ع ـل ــى الـطـبـيــب
الـســابــق لفريق الــواليــات المتحدة
ل ـل ـج ـم ـبــاز ،الري نـ ـص ــار ،ف ــي إط ــار
محاكمتين بالسجن بـمــا يـتــراوح
بين  100وأكثر من  200عام عن 40
عاما بتهم اعتداء جنسي على أكثر
من  350طفلة وسيدة وامتالك مواد
إباحية مرتبطة بأطفال( .إفي)

ً
كوري يتألق مجددا ووستبروك ثالث أفضل العب في الـ «تريبل دابل»

كوري نجم غولدن ستايت خالل مواجهة كليفالند

تألق صانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين
الماضيين ،ستيفن كوري ،مجددا وقاد فريقه الى فوز صريح
على مضيفه كليفالند كافالييرز  105-129بتسجيله  42نقطة،
فيما بات نجم أوكالهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك أفضل
ثالث العب في تاريخ الدوري في الـ"تريبل دابل".
في المباراة األولــى ،أثبت كوري أن اإلصابة التي ابعدته
عن المشاركة في  11مباراة ،أصبحت من الماضي في ثالث
مباراة يخوضها بعد عودته بعد أن أمطر سلة غريمه في
المواسم األربعة األخيرة بـ  42نقطة.
وف ــي غـيــاب "الـمـلــك" لـيـبــرون جيمس المنتقل فــي بــدايــة
الموسم من كليفالند الى لوس أنجلس ليكرز ،وكيفن لوف
إلجرائه عملية في إصبع القدم ،استعرض كوري ورفاقه في
هــذه الـمـبــاراة ،وعمقوا جــراح الغريم الــذي يقبع في المركز
الـثــالــث عـشــر (م ــن أص ــل  )15فــي تــرتـيــب المنطقة الشرقية
بالخسارة الـ ( 19مقابل  5انتصارات فقط).
وقدم كوري ثاني أفضل أداء له هذا الموسم بعد تسجيله
 51نقطة في سلة واشنطن ويزاردز أواخر أكتوبر ،ونجح في
 55في المئة من محاوالته التهديفية منها  64.3في المئة
من الرميات الثالثية ( 9من أصل  ،)14اضافة الى  9متابعات
و 7تمريرات حاسمة.
وأضاف كيفن دورانت  25نقطة مع  10متابعات و 9تمريرات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

حــا سـمــة ،فيما كــان كولين سيكستون المنضم حديثا الى
صفوف كليفالند أفضل مسجل لفريقه ( 21نقطة) ،وتريستان
طومسون أفضل مدافع ( 19متابعة).

أوكالهوما يهزم نتس
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،تـغـلــب أوكــاهــومــا عـلــى مضيفه
بروكلين نتس  112-114بفضل بول جورج صاحب  47نقطة
(مــع  15متابعة)  25منها فــي الــربــع األخـيــر السيما الرمية
الثالثية التي أتــت بنقاط الفوز قبل ثــاث ثــوان من صافرة
النهاية.
في المقابل ،رفع وستبروك رصيده الى  108تريبل دابل
(اكثر من  10في ثالثة عناصر من اإلحـصــاء ات األساسية)
بتسجيله  21نقطة و 15متابعة و 17تمريرة حاسمة ،وأصبح
ثالث أفضل العب على هذا الصعيد.
وتـخـطــى وسـتـبــروك الـنـجــم الـســابــق جــايـســون كـيــد ،لكن
الفرق ال يزال كبيرا بينه وبين صاحب الرقم القياسي أوركار
روبرتسون ( ،)181وصاحب المركز الثاني ماجيك جونسون
(.)138
ورفع أوكالهوما بهذا الفوز الرابع تواليا رصيده إلى 16
انتصارا في  23مباراة ،وارتقى الى المركز الثاني في ترتيب

اإلعالنات:

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

المنطقة الغربية مستفيدا من خسارة لوس أنجلس كليبرز
أمام مضيفه ممفيس غريزليز .96-86
وقــاد ليبرون جيمس فريقه ليكرز الــى فــوز صريح على
ضيفه ســان انتونيو سبيرز  113-121بتسجيله  42نقطة
منها  20في الربع األخير.
وحقق تورنتو رابتورز ،متصدر المنطقة الشرقية ،الذي
مني االثنين بهزيمته الخامسة هذا الموسم على يد متصدر
المنطقة الغربية دنفر ناغتس ،فوزه الـ  21على حساب ضيفه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز .102-113
وسجل نجم تورونتو كاوهي ليونارد  36نقطة ،وأضاف
الليتواني جوناس فاالنسيوناس  26نقطة منها  18في الربع
األخير ،في حين كان جيمي باتلر ( 38نقطة و 10متابعات)
ودجي دجي ريديك ( )25األفضل في صفوف الخاسر.
بــدوره عزز دنفر صدارته للمنطقة الغربية بالفوز الـ 17
(مقابل  7هزائم) عندما هزم مضيفه اورالنــدو ماجيك بعد
التمديد .118-124
وتغلب ميلووكي باكس على ديترويت بيستونز ،92-115
ومينيسوتا تمبروولفز على تشارلوت هورنتس ،104-121
ونيو أورلـيــانــز بيليكانز على داالس مافريكس ،106-132
فيما خسر أتالنتا هوكس أمام واشنطن ويزاردز .131-117

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

مدينة من السكر والبهارات في لندن
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم م ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــون
معماريون السكر والبهارات
ً
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ل ـص ـن ــع مــدي ـنــة
مستقبل من خبز الزنجبيل
قابلة لألكل ،وذلك في متحف
فيكتوريا وألبرت في لندن،
بـهــدف إظـهــار أن التخطيط
ال ـع ـم ــران ــي ي ـم ـكــن أن ي ـكــون
ً
ً
مرحا ولذيذا.
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر فـ ـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض
السنوي ،الذي يستمر من 8
ال ـجــاري حـتــى ال ـســادس من
يناير المقبل ،مبان أقامها
مـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــون ومـ ـصـ ـمـ ـم ــون
ُ
ومهندسون طلب منهم بناء
مــدي ـنــة مـسـتـقـبــل مـسـتــدامــة
وشاملة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال روبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ن ـ ـ ـ ــوالن،

ال ـم ـه ـنــدس ال ـم ـع ـمــاري ُلــدى
شــركــة "إيـ ــه .ب ــي .ت ــي"" :نـعــد
تصميمات ونعمل كثيرا في
صـنــع ال ـن ـم ــاذج ،وع ـلــى هــذا
المقياس أيضا".
وتـ ـ ــم خـ ـب ــز أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 60
هيكال ،وتضم المدينة عربة
تلفريك مصنوعة باستخدام
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرق س ـ ـ ـ ــوس وحـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ً
لـلــدراجــات وطــريـقــا للمشاة
مصنوعة بالكامل من السكر،
بينما صمم مهندسو شركة
ً
هوالند هارفي ملجأ حديثا
للمشردين.
(رويتزر)

اكتشاف «األنيميا» ...بالصورة!
ق ــال بــا ح ـثــون إن تطبيقا
إلـكـتــرونـيــا جــديــدا قــد يوفر
حال سريعا لألشخاص الذين
يعانون فقر الــدم (األنيميا)
ويرغبون في مراقبة حالتهم،
أو أولئك الــذي يشكون فقط
فـ ـ ــي أنـ ـ ـه ـ ــم ربـ ـ ـم ـ ــا يـ ـك ــون ــون
مصابين بالمرض.
وذكر الباحثون في دورية
"نيتشر كوميونيكيشن" أمس
أن نظاما حسابيا طوروه في
أتــان ـتــا اس ـت ـطــاع أن يــرصــد
بدقة عالمات لألنيميا ،وذلك
مــن خ ــال ل ــون الـجـلــد أسفل
األظافر فقط.
وقال ويلبور الم المشارك
في الدراسة وأستاذ الهندسة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة وطـ ــب
األط ـ ـفـ ــال ب ـم ـع ـهــد جــورج ـيــا
لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وج ــامـ ـع ــة
إيـمــوري" :النتيجة النهائية
هــي أ نـنــا استحدثنا طريقة

ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ألي شـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص أن
يفحص بـهــا حــا لــة األنيميا
ف ــي أي وق ــت وف ــي أي مـكــان
دون ال ـحــاجــة لـسـحــب عينة
من الدم".
ويستخدم التطبيق الذي
طــوره الم وزمــاؤه نوعا من
الذكاء االصطناعي لتحديد
مـسـتــويــات الـهـيـمــوغـلــوبـيــن
ب ـف ـحــص لـ ــون ال ـج ـل ــد أس ـفــل
األظافر.
وقــال الم" :بشكل أساسي
يتعلم نظامنا الحسابي من
كل مرة نــزوده فيها بصورة
ال ـت ـق ـطــت بــال ـهــاتــف بــالــذكــي
ل ـل ـج ـلــد أسـ ـف ــل األظ ـ ــاف ـ ــر مــع
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـه ـي ـم ــوغ ـل ــوب ـي ــن
المرفق بالصورة".
(رويترز)

صالح القالب

قبالت سياسية!

ً ً
ُ
صبي يغير قانونا بلديا بالواليات المتحدة
تحظر مدينة سيفيرانس األميركية منذ ما يقارب القرن
معارك كرات الثلج في شوارعها ،لكن صبيا في التاسعة من
العمر أقنع مجلسها البلدي بإلغاء هذا القرار.
واحـتـ ّـج الطفل دان بيست بــأن "األط ـفــال يحتاجون إلى
ّ
اللعب في الخارج" متحدثا عن دراسات ّ
تبين أن "قلة اللعب
فــي ال ـخ ــارج يـمـكــن أن تـسـبــب الـ ّـسـمـنــة ومـشـكــات التركيز
والقلق والتوتر".
ولــذا طــالــب السلطات المحلية فــي المدينة الــواقـعــة في
واليــة كــولــورادو أن تسمح له باللعب بكرات الثلج وقذفها
في الشارع .وتحظر القوانين المحلية في المدينة التراشق
بأي نوع من المقذوفات ،وذلك منذ تأسيس المجلس المحلي
عام .1920
ّ
ومــن ســوء حــظ أطفال هــذه المدينة البالغ عــدد سكانها
أربعة آالف نسمة ،فإن كرات الثلج تدخل ضمن وصف "أي
نوع من المقذوفات".
وخضعت السلطات المحلية لرغبة الطفل ،فسحبت الحظر
وأجازت له اللعب بكرات الثلج،
المفروض على كرات الثلج
ّ
وهو ّ
تعهد في المقابل بأن يتجنب النوافذ الزجاجية.
(أ ف ب)

كاتب وسياسي أردني

ال ضير فــي أن يحترم قــائــد حــركــة "ح ـمــاس" إسماعيل هنية،
ُمضيفه المرشد علي خامنئي ،وأن يجله ،والمثل يقول" :أطعم
ال ـفــم تستحي ال ـع ـيــن" ،أم ــا أن يـهـجــم عـلـيــه فــي م ـقــره فــي طـهــران
بحركة مسرحية فيها الكثير من التذلل ،في حين يبتسم اآلخر
ابتسامة أبوية فيها الكثير من االستدراج؛ فإن هذا قد بدا وكأنه
نكاية بالعرب ،الذين أجبرتهم إيران ،بتدخلها السافر في الشؤون
العربية ،حتى من استقبل منهم الثورة في عام  1979بفرح غامر
ومبالغة في المراهنة عليها ،أن يكونوا ضدها ،وأن يواجهوها
بالقوة العسكرية!
قرأنا لبعضهم قبل أيام قليلة أن "حماس" حركة تحرر وطني،
وأن من حقها أن تكون على مسافة واحــدة من مراكز الـقــوى ،إن
في هذه المنطقة أو في العالم بأسره ،وكان هذا الكالم ،الذي فيه
الكثير من االستهزاء بعقول المعنيين ،بمثابة تبرير عودة هذه
الحركة ،كعودة االبن الضال إلى أحضان نظام األسد ،بعدما كانت
وضعت نفسها في جبهة الثورة السورية ،على اعتبار أنها ثورة
"إخوانية" ،وأنها هي بدورها الذراع المسلحة لإلخوان المسلمين!
كانت حركة "حماس" ،التي أوجدها التنظيم العالمي لإلخوان
ً
المسلمين ،بعد اثنين وعشرين عاما من انطالق الثورة الفلسطينية
المعاصرة ،قد بقيت ترفض االنضمام إلى منظمة التحرير ،رغم أن
الرئيس الفلسطيني الراحل بقي "يطاردها" لاللتحاق بالمسيرة
الفلسطينية ،وبقيت تتالعب على التناقضات في هذه المنطقة،
إلى أن جاءت اللحظة التي كانت بانتظارها ،فبادرت إلى انقالبها
ً
ً
العسكري الشنيع حقا والدموي فعال في عام  ،2007وذلك بعدما
ّ
ارتدت على اتفاقية مكة المكرمة ،التي كانت أبرمت برعاية الراحل
عبدالله بن عبدالعزيز ،رحمه الله ،قبل أسابيع قليلة.
ً
ّ
وهكذا فــإن هــذه الحركة ،التي هي "إخــوانـيــة" أكثر كثيرا مما
هي حركة تحرر وطني فلسطينية ،قد بــادرت إلــى إدارة ظهرها
لمعظم العرب ،إن لم يكن لجميعهم ،وعادت لتعزز ارتماء ها في
الحضن اإليــرانــي ،وتـعــود "ع ــودة االب ــن الـضــال" إلــى نـظــام بشار
األسـ ــد ...وال ـســؤال هنا هــو :هــل يــا تــرى هــذا هــو مــوقــف التنظيم
العالمي لإلخوان المسلمين الذين يقودهم "إخــوان" مصر؟ وهل
ً
ً
هو أيضا موقف "اإلخوان" السوريين ،الذين تماشيا مع انتماءاتهم
حولوا الـثــورة السورية إلــى مجرد "أداة" سياسية في يد تركيا
اإلردوغانية؟!
وعليه ،فإن هذه القبالت االستعراضية ،التي لقم بها إسماعيل
هنية يــدي علي خامنئي ،هــي فــي ُحقيقة األم ــر قـبــات اإلخ ــوان
بانتقال الشيخ يوسف
المسلمين كلهم ،مما يعني أننا قد نفاجأ
ُ
ً
القرضاوي إلى "قم" ،وعلى الرحب والسعة ،أو قد نفاجأ أيضا بأن
"اإلخوانيين" في مصر هم الذين يديرون هذه الحملة المسعورة
على شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب ...ولحساب من؟ بالطبع
لحساب اإليرانيين الذين ركبوا هذه الموجة الطائفية البغيضة،
ليتغلغلوا كل هذا التغلغل الزاحف في المنطقة العربية!

وثيقة لها تاريخ

الدولة العثمانية تشتكي لإلنكليز من هجوم ألتباع
الشيخ مبارك الصباح عام  1903ضد بني طوالة

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

مــازلـنــا نكتشف م ــراس ــات جــديــدة للشيخ
مبارك الصباح لم نكن نعلم بها من قبل ،مما
يدل على غزارة المكاتبات التي كان يقوم بها
حاكم الكويت التاسع بعد توليه ُ
الحكم عام
.1896
هــذه المكاتبات ُحفظتُ ،
لحسن الـحــظ ،في
األرشيف البريطاني بشكل ممتاز ،ومتوافرة
للباحثين ،لالطالع عليها واالستفادة مما ورد
فيها .كما البــد أن أشـيــر إلــى دور مكتبة قطر
الوطنية ،التي استطاعت أن تدرج على موقعها
اإللكتروني ملفات ووثائق عديدة من وثائق
ً
تقريباَّ ،
سهلت
األرشيف البريطاني ،قبل عامين
على الباحث عناء السفر وتكاليف االنتقال.
ومن الوثائق الجميلة التي سنستعرضها
اليوم في هذا المقال وثيقة تعود إلى عام ،1903
كتبها المعتمد البريطاني في الكويت ،وأرسلها
إلى الشيخ مبارك الصباح ،مفادها نقل شكوى
من الدولة العثمانية ضد الشيخ مبارك ،بسبب
بعض التحرشات والهجمات الحدودية من قبل
عشائر تابعة للشيخ مبارك على عشائر تابعة
البن رشيد حاكم حائل.
ت ـبــدأ الــرســالــة بـمــا ي ـلــي" :ال ـبــاعــث لتحرير
الـكـتــاب الـ ــودودي إب ــاغ ال ـســام وال ـس ــؤال عن
صحة حالكم على الدوام ،وبعد نعرف جنابكم
ال ـش ــري ــف أن م ــن م ـض ـم ــون ال ـك ـت ــاب ال ــواص ــل
إلـيـنــا م ــن قــونـســل ال ــدول ــة الـبـهـيــة الـقـيـصــريــة
اإلن ـك ـل ـيــز م ـق ـيــم ال ـب ـص ــرة ي ـص ـيــر م ـع ـلــوم بــأن
الدولة العثمانية أظهروا الشكاية عند جناب
سفير الدولة البهية القيصرية اإلنكليز المقيم
إسالمبول (إستانبول) من جهة هجوم الواقع

منكم في شهر مي (مــايــو) مطابق في شهر
صفر  1321ه ـ على شــرذمــة مــن طايفة بني
طوالة من عشاير شمر في وقت الذي كانوا
مخيمين حول الزبير".
فالشكوى إذن قدمتها الدولة العثمانية
إلــى سفير بريطانيا في إستانبول ،وفيها
تشتكي من أن مجموعة من العرب التابعين
للشيخ م ـبــارك هـجـمــوا عـلــى مجموعة من
عـشـيــرة بـنــي ط ــوال ــة م ــن قـبـيـلــة شـمــر وهــم
مستقرون حول الزبير .ولم توضح الشكوى
العثمانية تفاصيل الهجوم على بني طوالة،
ولــم تشر إلــى الخسائر التي َّ
تكبدوها ،بل
أف ــادت بــوقــوع الـهـجــوم ،وطـلـبــت توضيح
م ــوق ــف ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ،وت ـح ــدي ــد أس ـبــاب
الهجوم.
وقــد أشــار العثمانيون إلــى أن الجانب
الكويتي كان يضم أحد أقرباء الشيخ مبارك
الصباح ،وهو الشيخ مبارك العذبي ،حيث
ورد في الرسالة الموجهة للشيخ مبارك:
ً
"وبلغنا أيـضــا أن مــع تلك الـقــوم نفر من
أقــربــائـكــم الـمـسـمــى م ـبــارك ال ـعــذبــي .إننا
نصير مسرورين أن تعرفونا تفصيل هذه
المقدمة ،وتوضحون السبب في هجومكم
على بني طوالة ومبارك العذبي ،ألجــل إبالغ
جناب المعظم سفير الدولة المقيم إسالمبول".
وقـ ـب ــل إن ـ ـهـ ــاء الـ ــرسـ ــالـ ــة ،ح ـ ـ ــاول ال ـم ـع ـت ـمــد
البريطاني في الكويت أن يؤكد للشيخ مبارك
ضرورة ضبط النفس ،وعدم اللجوء للقوة في
التعامل مع اآلخرين ،فقال" :نأمل أن جنابكم ال
زال ترسخون في خاطركم وتسلكون بموجب

النصيحة الـتــي أعـطـيـنــاكــم حـســب أم ــر دولـنــا
ً
أعطيناكم مــرارا تتحذرون وتمنعون أنفسكم
مــن كــل إقــدامــات أو الـثــورات التي توقعكم في
اإلشكال مع مأمورين حكومة العثمانية" .في
المقال المقبل ،إن شــاء الـلــه ،سنستعرض رد
الشيخ مـبــارك على هــذه الـشـكــوى ،وسنعرف
الظروف المحيطة بهذا الموضوع.

وفيات
غسان نصف اليوسف النصف

 71عاما ،شيع ،الرجال :ديوان النصف ،ضاحية عبدالله السالم ،النساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق،1
شارع حمد الخليفة ،م ،5ت22560777 ،22531555 :

فاطمة أحمد حسين األحمد

أرملة صقر سعود بشارة
 83عاما ،شيعت ،الرجال :القادسية ،ق ،6ش ،64م ،24النساء :السرة ،ق ،5ش ،6م16أ ،ت،99017077 :
66132323 ،99067577

مساعد علي عبدالواحد الرشود

 57عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ق ،1شارع عبدالعزيز الراشد ،ج ،15م ،2النساء :السالم ،ق ،2ش،214
م ،39ت90007977 ،99963963 :

أحمد عبدالله منير المهنا

 60عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،6م ،58النساء :العدان ،ق ،8ش ،13م ،6ت،65050595 ،67747764 :
97804300

ثريا عبدالله صالح درويش

 58عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،2ش ،8م ،17حسينية آل درويش ،النساء :الرميثية ،ق ،10حسينية
العترة الطاهرة ،ت94407150 ،66633318 :

جولي أني العلي

زوجة فهمي خالد حسين العلي
 62عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ق ،4ش ،44م ،7النساء :الشامية ،ق ،6شارع عبدالله المجرن الرومي،
م ،35ت24816782 ،99060900 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:05
06:29
11:39
02:31
04:50
06:12

الطقس والبحر
العظمى 21
الصغرى 10
ً
أعلى مد  12:48ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:22صب ــاحـ ـ ــا
 06:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

