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داخل العدد

أريانا غراندي ترفض تسلم لقب
«شرف الفروسية»
ص ١١

قانون التقاعد المبكر رهن
التعديالت القديمة الجديدة

الغانم :جلسة الثالثاء تستكمل التصويت عليه وإجراءات «حكم الدستورية»
ُ
• خورشيد :أحد مقدمي «إسقاط القروض» قال لي «اقمته» حتى ال يحل المجلس
محيي عامر وعلي الصنيدح

رغم انتهاء اللجنة المالية البرلمانية
في  19ديسمبر الماضي من التصويت
عـلــى الـتـعــديــات الـمـقــدمــة عـلــى قــانــون
التقاعد المبكر ،الذي أقره مجلس األمة
في المداولة األولى  11ديسمبر الماضي،
تـ ـع ــود ال ـل ـج ـنــة إل ـ ــى ف ـت ــح ه ـ ــذا ال ـم ـلــف،
لتجتمع األحد المقبل لمناقشة تعديالت
سبق أن رفضتها هي والحكومة.
ويرتبط تمرير القانون ،في المداولة
الـثــانـيــة خ ــال جلسة الـثــاثــاء المقبل،
ب ــال ــوص ــول إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع ال ـح ـكــومــة
حول التعديالت المقدمة على القانون،
وأب ــرزه ــا ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر ال ـم ـقــدم من
النائب علي الدقباسي ،بمشاركة رئيس
اللجنة المالية النائب صالح خورشيد.
وينص تعديل الدقباسي على وقف
استقطاع الـ %2عن كل سنة متبقية على
ً
السن القانونية ممن يتقاعد مبكرا قبل

تأدية سنوات الخدمة ( 30سنة للرجل
و 25للمرأة) ،وذلك عند بلوغ  55للرجل
و 50للمرأة ،مــع عــدم استمرار الخصم
مــدى الحياة مثلما ينص الـقــانــون في
مداولته األولى.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدي ــل مـ ـح ــل رف ــض
حكومي شديد ،وسبق أن صوتت اللجنة
برفضه ،فهل ستتراجع عن موقفها في
اجـتـمــاع األح ــد لـتـقــدم ت ـنــازالت جــديــدة
عـلــى الـقــانــون ال ــذي سـبــق أن ردت ــه إلــى
مجلس األمة ألسباب دستورية ولكلفته
ا لـمــا لـيــة ،أم تتمسك بموقفها ا لــرا فــض
لتلك التعديالت ،التي تؤثر على المركز
المالي لمؤسسة التأمينات االجتماعية؟
في م ــوازاة ذلــك ،رســم رئيس مجلس
األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم خ ــري ـط ــة جـلـســة
الثالثاء ،بتصريحه أمس ،لدى خروجه
م ــن ال ـم ـج ـلــس ،ب ـــأن اسـتـكـمــال 02

«االقتصادية»« :شراء القروض» انقضاض على االحتياطي العام
ً
إحالة  23ملفا لمدعي إعاقة
إلى النيابة بتهمة التزوير
●

جورج عاطف

أحــال وزيــر الشؤون االجتماعية سعد الخراز،
ً
 23ملفا لمدعي إعاقة إلى النيابة العامة ،بتهمة
ال ـت ــزوي ــر ف ــي أوراق رس ـم ـيــة ،واس ـت ـفــادت ـهــم غير
الـمـسـتـحـقــة م ــن ال ـم ـم ـيــزات الـمــالـيــة ال ـتــي منحها
القانون  8لسنة  ،2010الصادر بشأن حقوق ذوي
االحتياجات الخاصة.
وص ــرح ال ـخ ــراز أم ــس بــأنــه أح ــال إل ــى الـنـيــابــة
ً
كذلك عددا من موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعــاقــة ،بعد تورطهم فــي تــزويــر شـهــادات إثبات
ً
إعــاقــة ،مشيرا إلــى أن اكتشاف هــذا الـتــزويــر جاء
بسبب تطبيق نظام الميكنة واألرشفة اإللكترونية،
الذي كشف دخولهم غير المشروع إلى النظام اآللي
عن طريق سرقة أسماء مستخدمين وكلمات مرور
وأرقام سرية خاصة ببعض الموظفين المخولين
الدخول ،ثم قاموا بإجراء عمليات كثيرة03 .
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أثـ ــار م ــا أعـلـنــه رئ ـيــس اللجنة
المالية البرلمانية النائب صالح
خورشيد أن أحد مقدمي اقتراح
«إسقاط القروض» ،قال له «تكفى،
اقمت االقتراح في اللجنة ،ألن إذا
خلص هذا راح يحلون المجلس»
تـســاؤالت الـشــارع الكويتي حول
من يقصده خورشيد من النواب!
خــورش ـيــد ح ـصــر الـشـبـهــة في
أح ــد ال ـن ــواب الـتـسـعــة الموقعين
طلب استعجال مناقشة اللجنة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ل ــاقـ ـت ــراح ،السـيـمــا
أنــه قــال «أحــد مقدميه» ،فــإذا كان
ً
يـقـصــد ح ــرف ـي ــا ال ـم ـقــدم ـيــن ،فهو
النائب ماجد المطيري ،بصفته
الوحيد الذي قدم االقتراح بقانون

وأحـ ـي ــل إلـ ــى «ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة» ،أمــا
إذا ك ــان يـقـصــد أح ــد الـمــوقـعـيــن،
فــإن تصريحه يشمل إلــى جانب
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ،كـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب:
الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـع ــي وم ـح ـمــد
الحويلة وخــالــد العتيبي وفــراج
العربيد وحمود الخضير وحمدان
العازمي وثامر السويط ومبارك
الحجرف.
ً
وبعدما صرح العربيد إبعادا
لنفسه عــن دائ ــرة االت ـهــام بقوله:
«زميلي خورشيد ،يدي فوق يدك
إلنـجــاز قــانــون إسـقــاط الـقــروض،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخ ـ ـفـ ــف ع ـ ـ ــن ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
المواطنين المدينين ،والتاريخ
ال يرحم من يتخاذل» ،يبقى على

الثمانية اآلخرين مسؤولية إعالن
موقفهم مما قاله رئيس اللجنة
المالية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
ً
ال ـك ـن ــدري« :ك ـنــت وم ــازل ــت ثــابـتــا
ف ــي مــوق ـفــي ت ـج ــاه ك ــل الـقـضــايــا
ا لـتــي تهم الشعب الكويتي وفق
ً
األطـ ـ ــر ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،م ـب ـي ـنــا أن
«ال ــزم ـي ــل خ ــورش ـي ــد يـقـصــد أحــد
مقدمي االقتراح ،ال أعضاء اللجنة
المالية».

ً
تأكيدا لما انفردت بنشره «الجريدة»
ف ـ ــي ن ــو فـ ـمـ ـب ــر  2017ب ـ ـشـ ــأن ت ـق ــد ي ــم
الدوحة مقترحات الستضافة الكويت
م ـج ـمــوعــات م ــن ك ــأس ال ـعــالــم ،2022
ك ـشــف رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ،أمس،

اكتمال موظفي «التربية»
بالمبنى الجديد في أول
أيام 2019

«زغرب الفيلهارموني»
يجمع المقطوعات
الكالسيكية والكويتية

مقاتلون أكراد خالل تشييع زميلهم في القامشلي قبل أيام (أ ف ب)

●

واشنطن – إيلي يوسف

في خطوة إضافية تؤشر إلى ذوبان الجليد
ً
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـعــرب ـيــة  -ال ـس ــوري ــة ،وت ـحــديــدا
الخليجية ،أك ــدت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة ،صحة
التسريبات بشأن وجود خطة أميركية ،بتنسيق
مع روسيا وعدد من الدول العربية ،لملء الفراغ

بـعــد ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن ســوريــة،
مشيرة إلــى مــوافـقــة دول خليجية على إرســال
ق ــوات عسكرية إل ــى شـمــال وش ــرق ســوريــة ،في
إطار هذه الخطة التي نالت موافقة مبدئية من
األخيرة.
بعض األوساط األميركية تقول إن السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري ال ـنــافــذ لـيـنــدســي غ ــراه ــام ،صــديــق

ً
 ،»32موضحا أن «هذا األمر قد يحدث،
وتستضيف دول أ خ ــرى فــي الخليج
ً
م ـ ـجـ ــاورة ل ـق ـطــر ع ـ ـ ــددا م ــن م ـب ــاري ــات
البطولة».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ـ ـ ــازال أم ــامـ ـن ــا ال ــوق ــت
ً
لقرار مشاركة  48فريقا في مونديال
 ،2022وسنحاول إقناع بعض الدول
الخليجية المجاورة باستضافة عدد

من مباريات البطولة ،وهو
أمر يساهم في التواصل بين
ً
الدول» ،مؤكدا« :سنعمل في
إط ــار ك ــرة ال ـق ــدم ،وقــدرتـهــا
على إرسال رسالة إيجابية
للعالم ،وإذا لم نتمكن من
ذل ــك فـسـيـكــون الـمــونــديــال
ً
القادم بـ 32فريقا»02 .
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ً
ً
الرئيس دونالد ترامب ،قد يكون هو أيضا طرفا
في كشف عدد من الخطط التي جرت مناقشتها
بهدوء مع جهات خارجية عربية ستتولى ملء
هذا الفراغ في المرحلة المقبلة.
غراهام أكــد ،بعد لقائه ترامب مساء االثنين
ً
الماضي ،أن الرئيس أبلغه أمــورا كــان يجهلها
عن سورية ،وأنه وافق على تأخير سحب 02

الصين مصممة
على الوحدة مع تايوان...
ولو بالقوة

• «الفيفا» يدرس استضافة دول خليجية بعض مبارياته للمساهمة في التواصل
ً
• تأكيدا النفراد ةديرجلا .بنشر مقترحات الدوحة على الكويت بهذا الشأن
●

٠٣

١٧

«مونديال  ...»2022قطري  -كويتي  -خليجي
عبدالعزيز التميمي

«الخدمة المدنية»:
 4فترات لتسجيل الراغبين
في العمل العام الحالي

مسك وعنبر

سيد القصاص

أن االتحاد يدرس إمكانية استضافة
بعض الدول الخليجية المجاورة لقطر
ً
عددا من مباريات المونديال.
وقال إنفانتينو ،في الجلسة الثانية
من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ:13
«نحن اآلن نحلل وندرس إمكانية رفع
عــدد المنتخبات المشاركة في كأس
ً
ً
العالم  2022إلى  48منتخبا بدال من

الثانية

محليات

قوات عسكرية خليجية إلى شمال وشرق سورية
بترتيبات أميركية  -روسية وموافقة دمشق

أبـلــغ عــدد مــن العاملين فــي وزارة الكهرباء
والـمــاء إداراتـهــم بنيتهم تنفيذ اعتصام األحد
ً
المقبل؛ احتجاجا على تغيير موعد الدوام ليبدأ
ً
مــن الـســابـعــة والـنـصــف صـبــاحــا حـتــى الثانية
ً
والنصف عـصــرا ،بعدما كــان يبدأ مــن الثامنة
إلى الثانية.
ً
وتزامنا مع القرار الجديد ،قالت مصادر في
ً
«الـكـهــربــاء» إن ال ــوزارة سجلت ،أمــس ،حـضــورا
ً
مـنـخـفـضــا لـمــوظـفـيـهــا ف ــي أول ي ــوم دوام بعد
عطلة رأس السنة الميالدية ،والذي صادف بدء
تطبيق ق ــرار ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة الـجــديــد
بتمديد الدوام مدة  7ساعات ،الفتة إلى أن «نسبة
حـضــورهــم بلغت  %50فقط وفــق إحصائيات
البصمة».
02

األمير يعزي الدنمارك
وروسيا بضحايا
الحوادث

من يقصده خورشيد؟

اعتصام ً بـ «الكهرباء» األحد
احتجاجا على تغيير الدوام

●

الثانية

رياضة
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صورة ضوئية عن خ

بر انفراد «الجريدة»

الكويت والقادسية
في افتتاح الجولة الثالثة
لـ «التنشيطية»

ةديرجلا

•
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األمير يعزي الدنمارك وروسيا بضحايا الحوادث ولي العهد يستقبل الغانم والخالد والجراح والصالح
بعث سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى
ملكة مملكة الدنمارك مارغريت
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،أعـ ـ ـ ــرب ف ـي ـه ــا س ـم ــوه
عـ ــن خ ــال ــص تـ ـع ــازي ــه وص ـ ــادق
مواساته بضحايا الحادث الذي
ت ـع ــرض ل ــه أحـ ــد الـ ـقـ ـط ــارات في
شــرقــي الــدن ـمــارك ،وال ــذي أسفر
ع ــن س ـقــوط ع ــدد م ــن الـضـحــايــا
وال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن ،راجـ ـ ـي ـ ــا س ـم ــوه
للضحايا الرحمة وللمصابين
سرعة الشفاء.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن ،ع ـب ــر فـيـهــا
سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص تـ ـع ــازي ــه
وصـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـض ـحــايــا
انهيار المبنى السكني في مدينة
ماغنيتوغورسك ،وال ــذي أسفر
ع ــن س ـق ــوط ع ـش ــرات الـضـحــايــا
ً
والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،راج ـ ـ ـيـ ـ ــا س ـم ــوه

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ثــم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـلـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ خــالــد
الجراح.
واستقبل سموه نائب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس
الصالح.

للضحايا الرحمة ،وللمصابين
سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ

ن ــواف األح ـمــد ،ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات تعزية مماثلة.

«الخدمة المدنية» 4 :فترات لتسجيل
الراغبين في العمل العام الحالي

الكويت :حادثة
مانشستر تعكس
الجنوح للتطرف
عـبــر م ـصــدر م ـســؤول في
وزارة الـخــارجـيــة عــن إدان ــة
واسـتـنـكــار الـكــويــت لـحــادث
الطعن الذي وقع في محطة
للقطارات بمدينة مانشستر
في المملكة المتحدة ،وأسفر
عن سقوط عدد من الجرحى،
متمنيا لهم الشفاء العاجل.
وأشـ ـ ــار ال ـم ـص ــدر إلـ ــى أن
ه ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة
التي تستهدف أمن وسالمة
األب ــري ــاء وتـعـكــس الـجـنــوح
للعنف والتطرف واإلرهــاب
تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــب ت ـ ـ ـضـ ـ ــافـ ـ ــر ك ــل
الـ ـجـ ـه ــود ل ــوض ــع حـ ــد ل ـهــا،
وتـ ـخـ ـلـ ـي ــص الـ ـبـ ـش ــري ــة مــن
شرورها.

ً
ولي العهد مستقبال صباح الخالد أمس

«إحياء التراث» :الدبلوماسية «أمانة األوقاف» تبحث مع السنغال
الكويتية تنتصر للعمل الخيري التعاون في المشاريع الوقفية
«تأثيرات إيجابية على انسياب المشاريع»

أعلن ديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد تسجيل
الـكــويـتـيـيــن الــراغـبـيــن فــي الـعـمــل ب ـ ــوزارات وهـيـئــات
ومؤسسات الدولة ،خالل أربع فترات بالعام الحالي.
وأضاف الديوان ،في بيان صحافي ،أمس ،أن ذلك
يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم  551لسنة 1999
بشأن تسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل.
وأوضح أن هذه المواعيد تتوافق مع تخرج طلبة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة
ال ـكــويــت ،وب ـمــا يـضـمــن ع ــدم ال ـتــداخــل م ــع اإلجـ ــازات

قــال رئيس جمعية إحياء
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي طـ ـ ــارق
الـعـيـســى ،إن الــدبـلــومــاسـيــة
الـكــويـتـيــة وبـتــوجـيـهــات من
صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد
وح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ــت تنتصر
ل ـل ـع ـمــل الـ ـخـ ـي ــري ال ـكــوي ـتــي
مدافعة عنه أمام دول العالم
أج ـم ــع ،م ـش ـيــرا إل ــى تـصــدى
نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـش ـي ــخ
ص ـ ـبـ ــاح الـ ـخ ــال ــد لـلـتـشـكـيــك
ً
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،مبينا
ن ـقــاء ه ــذا ال ـع ـمــل وب ـش ـهــادة
ال ــدول الكبرى وعلى رأسها
الواليات المتحدة األميركية
والدول األوروبية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ــس،
ً
أن ع ـ ــددا م ــن مـمـثـلــي ال ــدول
األورو ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة زاروا ا ل ـ ـبـ ــاد،
وقــدمــوا الـشـكــر ال ــى حكومة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـع ــاونـ ـه ــا

الرسمية وشهر رمضان أو موسم الحج ،بهدف إتاحة
الفرصة لجميع الراغبين في التسجيل.
وذكــر أن الفترة رقــم  66ستكون مــن مطلع مــارس
حتى  15من الشهر نفسه ،والفترة رقم  67من  14إلى
 28يونيو ،والفترة رقــم  68من  13إلــى  27سبتمبر،
والفترة رقم  69من  6إلى  20ديسمبر.
وأش ــار إلــى أنــه بــإمـكــان الـمــواطـنـيــن الــراغـبـيــن في
الـتـقــدم التسجيل عـبــر الـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي لــديــوان
الخدمة المدنية خالل الفترات المحددة.

فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ج ـ ـمـ ــع األم ـ ـ ـ ــوال
وتحويلها ،وأكدوا أن الكويت
ً
أصـبـحــت م ـثــاال يـحـتــذى في
التعاون بين ال ــدول فــي هذا
المجال.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ضـ ـب ــط
وتنظيم العمل الخيري كان
لـ ــه الـ ـت ــأثـ ـي ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي فــي
انسيابية تنفيذ المشاريع
الـخـيــريــة بــاسـتـخــدام الــربــط
اآللي والتكنولوجيا الحديثة
مما زاد مــن شفافية وحجم
المشاريع المنفذة.

ً
السجاري مستقبال وفد األوقاف السنغالي

●

محمد راشد

نـظـمــت إدارة ال ــدراس ــات وال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
باألمانة العامة لألوقاف زيارة تعريفية لوفد الهيئة
العليا لــأوقــاف في السنغال بمقر األمــانــة العامة
لألوقاف بالدسمة .وتم خالل الزيارة مناقشة أوجه
التعاون المشترك في مجاالت تعزيز ثقافة الوقف،
وإثراء التجربة الوقفية ،وتبادل الخبرات ،وخاصة أن
«الدراسات والعالقات الخارجية» تقوم بتنفيذ جانب
كبير من مشاريع الدولة المنسقة لملف األوقاف في
العالم اإلسالمي.
وقد استقبل نائب األمين العام لإلدارة والخدمات

المساندة صقر السجاري ،أعضاء الوفد في مكتبه،
وبحث أوجه التعاون المشترك ،وسبل دعم الهيئة
العليا لــأوقــاف في السنغال ،من خــال المشاريع
الوقفية الـتــي تنفذها أمــانــة األوقـ ــاف ،باعتبارها
المكلفة أداء دور «الــدولــة المنسقة» لجهود الــدول
اإلسالمية في مجال الوقف.
وتــم خــال الــزيــارة كــذلــك تنظيم جــولــة ألعضاء
الــوفــد ،لــاطــاع على سير العمل فــي إدارات أمانة
األوقاف ،لالستفادة من تجربتها الوقفية الممتدة
ل ــرب ــع ق ـ ــرن مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــان ،ح ـي ــث زار الـ ــوفـ ــد ق ـطــاع
االسـتـثـمــار ،وقـطــاع اإلدارة والـخــدمــات المساندة،
وقطاع المصارف الوقفية.

برنامج تثقيفي لمنتسبي «لوياك» في نيبال نقص شديد في محاليل نظافة
ً
ً
تخييميا برعاية البنك الوطني األيدي بـ «العاصمة» الصحية
شمل مشروع اإلغاثة من الزلزال ونشاطا
●

جانب من المشاركين في رحلة «لوياك»

قانون التقاعد المبكر رهن...
إجراء ات حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة  16من الالئحة
ً
الداخلية وما يترتب عليه ،سيكون في جلسة  8الجاري ،فضال
عن تضمن تلك الجلسة تصويت المداولة الثانية على قانوني
تبادل المعلومات االئتمانية والتقاعد المبكر.
وأضاف الغانم أن «رئيس اللجنة المالية صالح خورشيد أبلغه
أن اجتماعات عدة تمت بشأن قانون التقاعد المبكر ،وستتواصل
األحــد المقبل لحسم التعديالت العديدة عليه ،وإذا تم االنتهاء
ً
منها فستتم مناقشة التقرير في جلسة الثالثاء» ،معقبا« :وهذا
ما نتمناه».
وأوضح أن جلسة  8يناير ستتضمن كذلك استكمال مناقشة
الخطاب األميري ،الذي شرع المجلس في مناقشته خالل جلسة
سابقة ،كما «نأمل أن يكون هناك متسع من الوقت لالنتهاء من
قانون الصحة النفسية».
ً
وقال الغانم إنه التقى أمس نوابا ،تحاور معهم حول معالجة
الـنـقــص التشريعي فــي الـقــوانـيــن ،وإن ـجــاز قــوانـيــن عــديــدة تهم
ً
الـمــواطـنـيــن ،آم ــا الـمــزيــد مــن التنسيق خ ــال الجلسة المقبلة
وتالياتها من أجل التوصل إلى إنجاز أفضل مما تحقق حتى اآلن.
إلــى ذلــك ،وفــي م ــوازاة الطلب الموقع من  9نــواب باستعجال
إنـجــاز االق ـتــراح بقانون الـخــاص بإسقاط ال ـقــروض المقدم من
النائب ماجد المطيري ،ومــع تــزايــد عــدد مؤيديه إلــى نحو 30
ً
نائبا ،كشف خورشيد أن أحد مقدمي االقتراح طلب منه إبقاء ه
في اللجنة المالية بقوله« :تكفى ،اقمت المقترح في اللجنة ،ألنه
إذا خلص هذا راح يحلون المجلس»َّ ،
فرد عليه« :أقسم بالله راح
أخلصه وسأزايد عليك».
ً
بـ ــدوره ،قــال عضو «الـمــالـيــة» الـنــائــب ف ــراج العربيد مخاطبا
خورشيد« :زميلي في اللجنة ،يدي فوق يدك إلنجاز قانون إسقاط
ً
القروض ،الذي يخفف عن كثير من المواطنين المدينين» ،مشددا
على أن «التاريخ ال يرحم من يتخاذل».

رؤيتنا توطيد
الحوار بين
الشعوب
وتعزيز مبدأ
السالم

العيسى

●

فهد الرمضان

ً
ً
خ ــاض  12مـتـطــوعــا ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بـيــن  14و 18عــامــا من
منتسبي «لوياك» تجربة فريدة من نوعها في دولة نيبال ،وذلك من
خالل رحلة تطوعية تحت رعاية بنك الكويت الوطني ،استمرت من
 25ديسمبر الماضي إلى األول من يناير الجاري.
ً
ً
ً
وتضمنت الرحلة برنامجا ثقافيا متنوعا اشتمل على زيــارة
موقع للتراث العالمي لليونيسكو في نيبال ،والتطوع في مشروع
ً
ً
ً
اإلغاثة من الزلزال ،ونشاطا تخييميا ونشاطات مائية ،وعددا من
الــزيــارات لمراكز ثقافية واجتماعية بهدف التعرف على الثقافة
النيبالية.
وق ــال ــت م ــدي ــرة قـســم ال ـخــدمــة المجتمعية ف ــي «ل ــوي ــاك» يـســرى
ً
العيسى إن برنامج الرحلة جــاء وفقا للعديد من األه ــداف ،منها
تـطــويــر التنمية الــذات ـيــة عـبــر ال ـبــرامــج الـتـطــويــريــة ال ـتــي تقدمها
«لوياك» للشباب ،مبينة أن هذه الرحالت التي تنظمها المؤسسة
وفق مبادئها تركز على أهمية التفاعل الثقافي ،وتوطيد التواصل
والحوار بين الشعوب ،األمر الذي يعزز مبدأ السالم ،الذي يتفق مع
رؤية لوياك «شباب مستنير من أجل السالم والرخاء».
وأضافت العيسى« :نشكر بنك الكويت الوطني لرعايته رحلة
نيبال مــن منطلق رسالته الهادفة فــي دعــم كــل شــرائــح المجتمع
ومؤسساته التطوعية التي تعتني بالشباب ،ومواكبة احتياجاتهم
ومتطلباتهم لمستقبل أفضل».

من ناحيته ،قال النائب عبدالله فهاد« :من يسأل عن موقفي من
إسقاط القروض ،ليكن على يقين بأنني ٌّ
بار بقسمي ،وداعم لكل
ِّ
ويحسن حياتهم».
مقترح يساعد المواطنين

اعتصام بـ «الكهرباء» األحد احتجاجًا...

ً
وبينت المصادر أن «عددا من الموظفين المتغيبين لديهم بالفعل
إجازات رسمية ،وبعضهم ربما تغيب ألسباب طارئة» ،مؤكدة أن الوزارة
تلتزم بتطبيق قرارات ديوان الخدمة التي نظمت وحددت عدد ساعات
العمل في كل الجهات الحكومية.

قوات عسكرية خليجية إلى شمال...
القوات من سورية ،والذي قالت معلومات إنه قد يمتد أربعة أشهر،
وهــي المدة التي ناقشها قــادة «البنتاغون» مع ترامب ،وتسمح
لهم بإنجاز عملية التسليم والتسلم للقوات التي ستحل محل
القوات األميركية.
وتشير األوساط إلى أن االتصال الهاتفي ،الذي جرى بين ترامب
ً
ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي ،أمس األول ،يؤكد جزئيا
التسريبات التي تولت مصادر إسرائيلية تعميمها عن وجود
هذه الخطة األميركية.
ال بــل تــؤكــد تلك التسريبات الـتـهــديــدات الـتــي أطلقها رئيس
االستخبارات الجوية اإلسرائيلية عن احتمال توسيع الجيش
اإلسرائيلي عمليات مطاردته للوجود اإليراني حتى داخل العراق.
ً
المصادر اإلسرائيلية ذكرت أن ضباطا من اإلمارات ومصر قاموا
بزيارات تفقدية لمدينة منبج ،وعاينوا المواقع األميركية فيها،
وجالوا على مناطق أخرى في شرق الفرات.
وإذا تأكدت تلك المعلومات فإن المنطقة متجهة نحو استاتيكو

يهدد سالمة
المرضى
ويساهم
في زيادة
العدوى

الراجحي

عسكري وسياسي كبير ،أشار إليه المسؤول اإلسرائيلي أعاله،
عندما تنبأ بتغييرات كبيرة ستشهدها سورية في العام الجديد.
صدقية تلك التسريبات يؤكدها ،على أي حال ،امتناع موسكو
عن تغطية محاوالت النظام السوري الدخول إلى مدينة منبج،
وعدم صدور تعليقات روسية على األنباء التي تشير إلى احتمال
نشر قوات عربية على الحدود السورية ـ ـ العراقية لقطع الطريق
على التمدد اإليراني في المنطقة.
روس ـي ــا ال ـتــي تـ ــدرك أن قـ ــرار االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي يـصــب في
مصلحتها ويعطيها اليد الطولى الرئيسية في تقرير مستقبل
سورية على األقل ،ال يسوؤها تقليم أظافر إيران ،وتحجيم دورها
الــذي تضخم بشكل بــات يتعارض مع مشاريعها اإلقليمية في
ً
المنطقة أيضا.
ً
أغلب الظن أن رو سـيــا سترعى فــي المرحلة المقبلة تنسيقا
ً
عــربـيــا ،بـقـيــادة مـصــر ،الـتــي يحتفظ رئيسها بعالقة مميزة مع
األس ــد ،لتطويق تداعيات التمدد التركي ـ ـ اإليــرانــي ،مما يفسر
تشديد الوزير اإلمــاراتــي أنــور قرقاش على ما وصفه بمواجهة
ّ
تغول الدولتين في المنطقة.
ً
أوساط أميركية كشفت أيضا أن االتصاالت الجارية مع تركيا
لمنع الصدام مع األكراد تهدف في الدرجة األولى إلى إعطاء أنقرة
ضمانات حقيقية ألمن حدودها الجنوبية ،عبر إجبار األكراد على
االلتزام بشروط التغيير الذي سيجري على األرض بعد انتشار
القوات العربية ،وتعهد الواليات المتحدة بتوفير الغطاء الجوي
لتلك القوات وفوق المنطقة الشمالية الشرقية من سورية ،األمر
الذي وصفته مصادر كردية بأنه بمنزلة منطقة حظر طيران.
لـكــن ،هــل يـقــود ه ــذا الـسـيـنــاريــو إل ــى الـحــديــث عــن حــل لــأزمــة
السورية؟ أوساط دبلوماسية عربية في واشنطن تقول إن األمر
مــرهــون ب ــرد فـعــل إي ــران وسـلــوكـهــا الـمـيــدانــي ،لكنها ح ــذرت من
تـصــريـحــات ق ــادة ط ـهــران بــاالسـتـعــداد لتشكيل «جـبـهــة مقاومة
شاملة» تضم حركة الجهاد اإلسالمي في غزة وحزب الله اللبناني
والميليشيات العراقية ،إذا تعرضت طهران للهجوم ،في وقت ترفع

عادل سامي

أ كــد رئيس مكتب منع ا لـعــدوى بمنطقـ ـ ــة العاصم ـ ــة الصحي ـ ــة
د .صبري الراجحي وجود نقص شديد في محاليل نظافة األيدي
بمستشفى األميري والمستوصفات التابعة للمنطقة.
وقــال الراجحي ،في كتاب أرسله إلــى مدير إدارة منع العدوى،
وم ــدي ــر مـنـطـقــة الـعــاصـمــة الـصـحـيــة ،وم ــدي ــر مستشفى األم ـي ــري،
إن «ه ـ ـنـ ــاك شـ ـك ــوى مـ ـتـ ـك ــررة مـ ــن أج ـن ـح ــة وأقـ ـ ـس ـ ــام الـمـسـتـشـفــى
والمستوصفات ،بسبب النقص الشديد في اإلمــدادات من محاليل
غسيل (هيبيسكرب) وتطهير اليدين (مطهر اليدين الكحولي) ،مما
يؤثر سلبا في أعمال منع العدوى ونظافة األيدي ،وما في ذلك من
مخاطر تهدد سالمة المرضى والطاقم العامل ،ويساهم في زيادة
معدالت العدوى والتفشيات الوبائية».
وطـلــب مــن المسؤولين النظر فــي األم ــر ،وات ـخــاذ مــا يـلــزم لحل
الـمـشـكـلــة ،ومـخــاطـبــة مــن ي ـلــزم فــي الـمـسـتــودعــات الـطـبـيــة ،أو أي
جهة أخرى مختصة ،للعمل على توفير الكميات الالزمة ألجنحة
المستشفى والمستوصفات من تلك التحاليل.
جــديــر بــالــذكــر أن عـشــرات المستشفيات الـعــامــة والتخصصية
تعاني نقصا شديدا من هذه المحاليل ومعقمات األيدي ،وخاطب
مسؤولو تلك المستشفيات في أوقات سابقة المسؤولين عن توفير
هذه المحاليل ،والعمل على توفير تلك المعقمات.

تصريحات إسرائيل األخيرة حول العراق وسورية ولبنان نسبة
األدرينالين في المنطقة.

«مونديال  ...»2022قطري  -كويتي....
وكانت «الجريدة» نقلت عن مصادر مطلعة ،أن هناك مقترحات
وصلت إلى مرحلة متقدمة ،الستضافة الكويت مجموعات من بطولة
كأس العالم  ،2022المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت المصادر ،إن لقاءات ضمت مسؤولين من البلدين خالل
األشهر الماضية بحثت إمكانية مشاركة الكويت في استضافة
جزئية للبطولة الكروية العالمية ،باإلضافة إلى سلطنة عمان،
الفتة إلى أن القرار يتطلب موافقة االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،ألن الملف لم يتضمن من البداية تقسيم المجموعات
على أكثر من دولة.
وأوضحت أن هناك مؤشرات إيجابية من «فيفا» ،ولكن هناك
سلسلة إج ــراء ات يجب على الكويت اتـخــاذهــا ،ال سيما فيما
يخص توفير المالعب المتوافقة مع متطلبات االتحاد الدولي،
وتسهيل دخول الجماهير والالعبين إلى البالد ،وانتقالهم ما
بين الكويت والــدوحــة ،وتوفير أكثر مــن رحلة طـيــران مــا بين
البلدين ،إضافة إلى حل إشكالية اإلعالنات في المالعب ،ال سيما
أن بعضها قد ال ُي َ
صرح به وفق القوانين الكويتية ،بينما هي
عقود تم االتفاق عليها بين «فيفا» ورعاة البطولة ،والشركات
المعلنة والوسيطة.

ةديرجلا
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محليات
بوشهري :الشراح والضاحي نموذج لنجاح المرأة الكويتية
• كرمتهما لحصولهما على جائزتين خليجية وعربية • إيصال الكهرباء للمباني العامة بالقطاع  Cفي «صباح األحمد»
يوسف العبدالله

في حين انتهت «السكنية» من
إيصال التيار الكهربائي للمباني
العامة في القطاع  Cبمدينة
صباح األحمد ،أعلنت توزيع
الدفعة األخيرة من الضاحية
 N2في «جنوب صباح األحمد».

كرمت وزيــرة األشغال العامة
وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون اإلسـكــان
د .ج ـنــان بــوش ـهــري ،المهندسة
بدور الشراح والمهندسة أمواج
الـضــاحــي مــن المؤسسة العامة
لـلــر عــا يــة السكنية ،فــي مكتبها،
صـبــاح أم ــس ،لحصولهما على
جائزة خليجية وأخرى عربية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــدور ال ـ ـمـ ــرأة
الكويتية فــي النهوض بالوطن

ورف ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــه وإسـ ـ ـه ـ ــام ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
الـ ـمـ ـج ــاالت ك ــاف ــة ،الف ـت ــة الـ ــى ان
تفوق ا لـمــرأة الكويتية خليجيا
وعربيا يعكس حرص الحكومة
واهتمامها بأبنائها" ،والشراح
والضاحي نموذج آخــر للنجاح
الحقيقي للمرأة الكويتية".
وقــالــت الـمــؤسـســة ،فــي بـيــان،
إن المهندسة ال ـشــراح مــن إدارة
الـتـصـمـيــم ف ــي ال ـمــؤس ـســة ف ــازت
بالمركز األول بورقة عمل بحثية

توزيع الدفعة األخيرة من N2
أعلنت المؤسسة أنها ستوزع الدفعة السادسة من الضاحية
الـثــانـيــة  N2مـ ــن الـقـســائــم الـحـكــومـيــة ف ــي مــديـنــة ج ـنــوب مدينة
صباح األحمد ،والتي تشتمل على  263قسيمة بمساحة  400م2
للمخصص لهم حتى تاريخ.2013/10/29 :
وقالت المؤسسة ،في بيان أمــس ،انها حــددت السبت المقبل
ً
ً
موعدا لتوزيع بطاقات القرعة على ان يكون األحد المقبل موعدا
لتوزيع بطاقات االحتياط ،مفيدة بأنها حــددت االثنين المقبل
ً
موعدا إلجراء القرعة.
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المدينة
ً
والمدرجة أسماؤهم الى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة
بمنطقة جنوب الـســرة ،وذلــك لتسلم بطاقة القرعة خــال أوقــات
الدوام الرسمي.

ب ـع ـن ــوان " "Smart Gridsعـلــى
مـسـتــوى دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي والدول المشاركة ضمن
جائزة مؤتمر المجلس العالمي
لألنظمة الكهربائية الكبرى (GCC
 )Cigre 2018في مجال الكهرباء
والـطــاقــة ،وال ــذي ُعـ ِقــد فــي الفترة
بين  11و 13نوفمبر .2018
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة أن
ال ـم ـه ـنــدســة ال ـم ـع ـم ــاري ــة أمـ ــواج
ً
الضاحي ف ــازت أيـضــا بتصميم
شـ ـع ــار يـ ـ ــوم االسـ ـ ـك ـ ــان ال ـع ــرب ــي
لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام  2019عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
جــامـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وال ــذي
ع ـبــرت ف ــي مـضـمــونــه األســاســي
عـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
لمؤسسات القطاع الـخــاص في
تنفيذ اإلسكان الميسر.

إيصال التيار
على صعيد آخر ،صرح نائب
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون التنفيذ
بـ ـ ـ "ال ـس ـك ـن ـي ــة" ال ـم ـه ـن ــدس عـلــي
الـحـبـيــل ،أم ــس ،ب ــأن المؤسسة
فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ـي ـه ــا الـ ـ ــى تـنـفـيــذ
قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة
بتشغيل ك ــل ا ل ـخــد مــات لمدينة
صباح األحمد ومشروع توسعة

جانب من تكريم بوشهري للشراح والضاحي بحضور الوقيان وخريبط
الـ ـت ــي ت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء م ـن ـهــا تــوفــر
العديد من الخدمات الضرورية
ً
للمواطنين ،مشيرا إلى االنتهاء
ً
فعليا من تسليم المفاتيح لـ24
مبنى ،وتمت مخاطبة الــوزارات
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة لـتـسـلــم
المباني المتبقية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أف ــاد
ال ـح ـب ـيــل ب ـ ــأن ال ـم ــؤس ـس ــة ب ــدأت
إجراءات إيصال التيار الكهربائي

الـ ــوفـ ــرة ،ق ــد ان ـت ـهــت م ــن إي ـصــال
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ل ـ ــ 40مـبـنــى
مــن الـمـبــانــي الـعــامــة بــالـقـطــاع C
بمدينة صباح األحمد ،ولم يتبق
سـ ــوى  3م ـب ــان ف ـقــط عـ ـب ــارة عن
مــدرســة ثانوية وعــدد  2مدرسة
متوسطة ،وسيتم إطــاق التيار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي بـ ـه ــا خـ ـ ــال ي ـنــايــر
الجاري.
وقـ ـ ــال ال ـح ـب ـي ــل ،ان ال ـم ـبــانــي

الخراز 23 :ملف إعاقة إلى النيابة بتهمة التزوير
إحالة موظفين بهيئة اإلعاقة لتورطهم في التزييف ...واسترداد المبالغ المصروفة
•

جورج عاطف

كشف وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
سعد الخراز عن إحالة  23ملف إعاقة
إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في
أوراق رسمية لالستفادة من مميزات
تمنح ل ــذوي اإلع ــاق ــة دون وج ــه حــق،
ً
ف ـض ــا ع ــن إح ــال ــة عـ ــدد م ــن مــوظـفــي

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة إلى
النيابة بعد اكتشاف تورطهم في تزوير
شهادات إثبات إعاقة.
وأوض ــح ال ـخــراز ،فــي تـصــريــح ،أنه
تــم اكـتـشــاف ال ـتــزويــر بفضل تطبيق
نظام الميكنة واألرشـفــة اإللكترونية،
إذ تبين من خالل المراقبة المستمرة
أن الموظفين المتورطين دخلوا على

«الشؤون» %72 :نسبة حضور الموظفين
ق ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع الـ ـش ــؤون الـمــالـيــة
واإلدارية في وزارة الشؤون االجتماعية حمد العنزي
إن "نسبة دوام موظفي الــوزارة في جميع قطاعاتها
الداخلية والـخــارجـيــة بلغت أم ــس ،عقب الـعــودة من
عطلة رأس الـسـنــة الـمـيــاديــة ،قــرابــة  72فــي الـمـئــة"،
ً
مشيرا إلــى أن "معظم حــاالت الغياب إج ــازات دوريــة
مسبقة أو مرضيات".

وشدد العنزي ،لـ "الجريدة" على أن "الوزارة ستتخذ
اإلجراءات والعقوبات اإلدارية الالزمة بحق المتغيبين
دون عذر أو إجازة مسبقة ،وفق قرارات ولوائح ديوان
الـخــدمــة المدنية ال ـصــادرة بـهــذا ال ـصــدد ،إلــى جانب
الـخـصــم مــن ال ــرات ــب" ،مـشـيــرا إل ــى أن "ه ــذه ال ـق ــرارات
ً
واللوائح ّ
تطبق أيضا على العاملين بنظام النوبة ،مع
مراعاة الموظفين المتعاملين مع الحاالت اإلنسانية".

«األشغال» 43 :مليون دينار
غرامات على مقاولين جار تحصيلها
•

سيد القصاص

أنهى مكتب التفتيش والتدقيق بوزارة األشغال العامة
مــؤخــرا تقريره الـخــاص بــالــردود على مالحظات ديــوان
المحاسبة ،الـتــي وردت فــي تـقــريــره األخـيــر حــول أعمال
الوزارة للسنة المالية  ،2018-2017وشملت  36مالحظة،
أبرزها حرمان الخزانة العامة من إيرادات غرامات تأخير
مؤجلة ومستحقة على المقاولين ،والتي لم يبت فيها
حتى السنة المالية  ،2018وبلغ مــا أمكن حصره منها
 43.050مليون دينار.
وذكرت الوزارة ،في تقريرها ،أنه ستتم متابعة تحصيل
تلك الغرامات تنفيذا للقرارات الوزارية بهذا الشأن ،ووضع
آلية لزيادة القيمة اإليجارية للعقود الخاصة بمحطات
"إرس ــال واستقبال أنظمة االت ـصــاالت" فــي بعض مواقع
الــوزارة ،بما يحفظ حق الــوزارة ،وذلك ردا على ملحوظة
الديوان بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية
لزيادة القيمة االيجارية لتتناسب مع القيمة السائدة في
اماكن تواجد تلك المحطات.

«القوى العاملة» :ضبط عمالة
مخالفة في بعض المراكز الطبية
•

سعد الخراز

وفق ملفات متكاملة ومستندات ثبوتية
وشـهــادات إعــاقــة معتمدة مــن اللجان
ً
الطبية ،مشددا على عدم التهاون مع
أي مخالفات للقانون ،وستتم محاسبة
المعتدين على المال العام واسترداد أي
مبالغ صرفت من دون وجه حق.

جورج عاطف

قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون
قـطــاع حماية الـقــوى العاملة عبدالله المطوطح إن
"الحمالت التفتيشية التي تقوم بها الهيئة ،متمثلة في
إدارة تفتيش وعبر اللجنة الرباعية المشتركة لمتابعة
أوض ــاع العمالة الــوافــدة فــي ال ـبــاد ،ضبطت عمالة
مخالفة لقانون العمل ،في بعض المراكز الطبية".
وأوض ــح المطوطح ،فــي تصريح صحافي أمــس،
أن "صــاحــب الـعـمــل ق ــدم طـلــب تـحــويــل ه ــذه العمالة
إلى مركز العمل الذي تم ضبطهم فيه ،وذلك لتعديل
أوضاعهم القانونية وتالفي المخالفة".
ولـفــت إلــى أنــه "تبين وج ــود عاملة تعمل بمهنة
(موظف إداري) ،وتم تقديم طلب تحويل لها بمهنة
(ممرضة) بشهادة مزاولة مهنة ،وعند التدقيق على
بياناتها ،من جانب مفتشي اللجنة واالستعالم عن
صحة الشهادة من خــال إدارة التراخيص الطبية،
تبين ع ــدم وج ــود بـيــانــات خــاصــة بـهــا ،وأن شـهــادة
مـ ــزاولـ ــة ال ـم ـه ـنــة غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ،وع ـل ـي ــه ت ــم إح ــال ــة
ً
ال ـمــوضــوع إل ــى اإلدارة الـقــانــونـيــة تـمـهـيــدا التـخــاذ
اإلجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن ،ومخاطبة
الجهات المختصة".

اكتمال موظفي «التربية» بالمبنى الجديد في أول أيام 2019
نقل جميع موظفي الشؤون المالية ومباشرتهم ألعمالهم بشكل كامل
انتظم جميع موظفي وزارة
التربية في المبنى الجديد أمس،
بعد انتقال كل أقسام الشؤون
المالية إلى مكاتبهم الجديدة
ومباشرتهم ألعمالهم.

المياه المعالجة
وأف ـ ــادت الـ ـ ــوزارة ،ف ــي رده ــا ع ـلــى مــاح ـظــات دي ــوان
الـمـحــاسـبــة ،بـخـصــوص االس ـت ـم ــرار ف ــي ت ــزوي ــد إح ــدى
الشركات بالمياه المعالجة رباعيا ،رغم عدم سدادها
د يــو نــا مستحقة قيمتها  14.986مـلـيــون د ي ـنــار ،بأنه
يــوجــد ح ـكــم أول درج ــة لـمـصـلـحــة الـ ـ ــوزارة ،وال ــدع ــوى
مازالت متداولة ،وستتم متابعتها.
واكـ ــد ت ـقــريــر "األشـ ـغ ــال" أن ــه ت ــم ال ـع ـمــل ع ـلــى تفعيل
مـكـتــب الـتـفـتـيــش وال ـتــدق ـيــق ،مــن خ ــال إن ـشــاء مخطط
إلدارة ا ل ـم ـك ـتــب ،و ت ــم تـعـيـيــن  4مــو ظـفـيــن م ــن مختلف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ،وإصـ ـ ــدار ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـ ـ ــوزاري لـمـخـتـلــف
القطاعات ،لاللتزام بما تضمنه التعميم.
و شــدد على أن ا لــوزارة ستتابع ،وتتأكد من مراعاة
أح ـكــام الــرقــابــة الــداخـلـيــة ،لـتــاشــي ت ـكــرار الـمــاحـظــات
الخاصة بشؤون التوظيف ،ومنها مأخذ بدل حضور
جلسات لجان وصرف بدالت موقع لعدد  161موظفا،
إضافة إلى مالحظات المخازن والمستودعات وأعمال
النقليات.

النظام عبر سرقة أسماء دخول وأرقام
سرية تعود لموظفين لهم صالحيات
الدخول على النظام ،وإجراء الكثير من
العمليات وفق تلك الصالحيات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ــم اكـ ـتـ ـش ــاف
ب ـعــض ح ـ ــاالت ال ـت ــزوي ــر ق ـبــل إصـ ــدار
ش ـهــادات إثـبــات إعــاقــة لـهــا ،الفـتــا إلى
أن ب ــاق ــي الـ ـح ــاالت ال ـ ـمـ ــزورة األخـ ــرى
تمكن أصحابها مــن صــرف مساعدة
ش ـهــريــة ،وأن آخ ــري ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا من
مميزات تمنحها هيئة االعاقة لذوي
االح ـت ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة" ،وسـنـعـمــل
بالتعاون مــع الـجـهــات المعنية على
استردادها جميعا حفاظا على المال
العام وحمايته من الهدر".
وأكد أن العمل في الهيئة يجري على
قــدم وس ــاق مــن أجــل مراقبة ومتابعة
جميع ملفات اإلعاقة للتأكد من أن كل
اإلجراءات سليمة ،وأن األموال تصرف
لمستحقيها وفقا للقانون ،وأن جميع
المميزات تمنح لذوي اإلعاقة الفعليين

للقسائم السكنية بمنطقة توسعة
الـ ــوفـ ــرة ،ح ـيــث ت ــم االن ـت ـه ــاء من
األع ـمــال الـخــاصــة لـ ــ 163قسيمة
سكنية يمكن ألصحابها مراجعة
وزارة الكهرباء والماء الستكمال
اإلج ـ ــراءات ،الفـتــا إلــى انــه سيتم
ً
اسـتـكـمــال بــاقــي الـقـســائــم تباعا
مــع زي ــادة األع ــداد بشكل شهري
إلى حين االنتهاء من كل القسائم.

أزمة المواقف تتفاقم
وبعض العاملين
تركوا سياراتهم في
الشوارع المحيطة

•

فهد الرمضان

بينما وصلت نسبة انتقال موظفي
وزارة الـتــربـيــة للمبنى الـجــديــد إلــى
 100ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس مــع
ان ـت ـق ــال ك ــل مــوظ ـفــي ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
ال ـمــال ـيــة وم ـبــاشــرت ـهــم ألع ـمــال ـهــم في
المكاتب الجديدة المطلة على البهو
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـم ـب ـنــى ،ب ــذل ــت ال ـج ـهــات
المختصة في "التربية" أمس جهودا
حثيثة الستيعاب أ ع ــداد الموظفين
الكبيرة وتنظيم عملية دخولهم إلى
مــواقــف الـمـبـنــى فــي ال ـس ــرداب وفـتــح
البوابات لهم ،حيث اكتضت الشوارع
المحيطة بالوزارة بسيارات الموظفين
وال ـمــراج ـع ـيــن ال ــذي ــن ل ــم ت ـتــوافــر لهم
مواقف في السراديب المعدة لذلك.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة مـطـلـعــة
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،إن ب ـعــض الـمــوظـفـيــن
اض ـ ـطـ ــروا إل ـ ــى ت ـ ــرك سـ ـي ــاراتـ ـه ــم فــي
ال ـ ـشـ ــوارع وال ـ ـنـ ــزول م ـن ـهــا لـلـتــوقـيــع
ب ــأج ـه ــزة ال ـب ـص ـمــة ث ــم الـ ـع ــودة ألخــذ
سياراتهم ،الفتة إلــى أن عــدد أجهزة
الـبـصـمــة ال ـم ـتــوافــرة ف ــي ال ـمــواقــف ال
تكفي ألعداد الموظفين الهائلة الذين
يحضرون فــي نفس التوقيت يوميا
لبدء دوامهم.
وأش ــارت المصادر إلــى أن الــوزارة
تسعى إلــى زي ــادة عــدد هــذه االجهزة
وتنظيم عملية الدخول بما يساهم في
تخفيف االزدح ــام وتسهيل إجــراءات
البصمة للموظفين.

اختبارات الـ 12
م ــن جــانــب آخـ ــر ،وب ـعــد ي ــوم راح ــة
واصـ ـ ــل طـ ــاب ال ـص ــف ال ـث ــان ــي عـشــر

المراجعون في بهو مبنى التربية الجديد
بقسميه العلمي واألدبي اختباراتهم
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول
 ،2019/2018حيث أدى طــاب القسم
العلمي اختبار الكيمياء الذي وصفه
ب ـعــض ال ـط ـل ـبــة بــال ـص ـعــب ،ف ــي حين
وصفه آخرون بالمتوسط ،وأدى طالب
"األدب ــي" اختبار الفلسفة الــذي قالوا
عن أسئلته انها متوسطة المستوى.
وذكر رئيس لجنة الثانوية العامة
في ثانوية مرشد سعد البذال للبنين
أحـمــد ال ـعــازمــي ،أن الـمــدرســة بكامل
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا ل ـتــوف ـيــر ك ــل م ــا يـلــزم
الـطــاب لـتــأديــة االخ ـت ـبــارات بالشكل
ال ـم ـنــاســب ،وذل ـ ــك م ــن خ ــال تجهيز
لـجــان االخـتـبــار مما يساعد الطالب
على تأدية اختباره بكل سهولة ويسر.
وأضاف العازمي أن مدرسة مرشد

ال ـب ــذال تـتـكــون م ــن  3ل ـجــان رئيسية
مـتـفــرع مـنـهــا  5ل ـجــان فــرع ـيــة ،حيث
بلغ عدد الطلبة في اللجنة الرئيسية
األولى لمركز جليب الشيوخ المسائي
 98طالبا ،وبلغ عدد اللجنة الرئيسية
الثانية لمدرسة الكويت األهلية 89
طالبا ،أ مــا اللجنة الرئيسية الثالثة
ل ـمــدرســة م ــرش ــد الـ ـب ــذال فـيـبـلــغ عــدد
طالبها  90طالبا.
وأكد أن اختبارات الثانوية العامة
في الفترة الدراسية األولى تسير على
أفضل ما يكون ،والطالب لديه العلم
والــوعــي الكامل فيما يتعلق بلوائح
الغش منذ بداية االختبارات ،وذلك من
خالل الوسائل المعلقة داخل المدرسة
أمام اللجان والتي تشتمل على قرارات
وزارة التربية فيما يتعلق بهذا الشأن.

سلة أخبار
«التجارة» تعيد صرف
التموين بجمعيات النعيم
أعادت وزارة التجارة
والصناعة صرف املواد
التموينية في جمعيات
النعيم التعاونية  -فرع تيماء
والفنطاس والفردوس .وأعلنت
"التجارة" ،في بيان أمس ،أن
هذا القرار يأتي بعد إزالة
الجمعيات املذكورة مخالفات
شروط األمن والسالمة
واالشتراطات الصحية في
الفروع التموينية .وكانت إدارة
التموين في الوزارة أعلنت
في  20ديسمبر املاضي وقف
صرف املواد التموينية لتلك
الجمعيات بسبب مخالفة
شروط التخزين وضعف
مستوى النظافة والسالمة.
وتهدف "التجارة" من اتخاذها
خطوة إيقاف الجمعيات
املخالفة إلى الحفاظ على أرواح
وسالمة املواطنني في حال عدم
توفر الوسائل الالزمة لضمان
جودة املواد التموينية ،وعدم
تعرضها للتلف أو الفساد مما
يسبب أضرارا تؤثر على صحة
املواطنني.

«القرية التراثية» :فعاليات
ترفيهية في الموسم الجديد
أفادت اللجنة املنظمة في قرية
صباح األحمد التراثية بأن
املوسم الجديد من مهرجان
املوروث الشعبي الخليجي
يشهد عدة أنشطة وفعاليات
رياضية وترفيهية ،تستمر إلى
األول من مارس املقبل.
وقال مدير القرية التراثية
سيف الشالحي ،في تصريح
صحافي ،إن الفعاليات انطلقت
بدءا من الثامن والعشرين من
الشهر املاضي بإقامة بطولة
كرة القدم للكبار ،وستليها غدا
بطولة كرة القدم للناشئني من
مواليد  2002و 2003و،2004
ويعقبها سباق الدراجات
الهوائية في الحادي عشر من
الشهر ذاته.
وتابع :كذلك سيقام ماراثون
الجري في الثامن عشر من
يناير الجاري ،وسيعقبها
ماراثون املشي بالزي الشعبي
في الثالث والعشرين من فبراير
أيضا ،وتختتم األنشطة بإقامة
اليوم العائلي الضخم في
الخامس والعشرين من فبراير
والذي يصادف العيد الوطني.

اجتماع لمحافظة الفروانية
استعدادًا لألعياد
ترأس محافظ الفروانية،
الشيخ فيصل الحمود،
اجتماع اللجنة الرئيسية
واللجان الفرعية الحتفاالت
املحافظة باألعياد الوطنية،
واطلع على آخر استعدادات
القطاعات املختلفة باملحافظة
الحتفاالت هذا العام ،والتي
ستنطلق فعالياتها في 29
الجاري عبر مراسم رفع العلم.
وتناول االجتماع الخطط
والبرامج والفعاليات املزمع
تنفيذها في املحافظة ،احتفاء
باألعياد الوطنية للكويت
 .2019وشدد الحمود على
ضرورة خروج االحتفاالت
هذا العام بصورة مختلفة.
جدير بالذكر ،أن املحافظة
ستقيم احتفاالتها على
مدار  4أيام ،منها احتفال
رفع العلم في  29الجاري،
واحتفال حديقة العمرية في
 9فبراير ،واحتفال املحافظة
الرسمي بفندق كراون بالزا
في  13فبراير ،من ثم احتفال
مطار الكويت الدولي في 24
فبراير ،إضافة إلى العديد
من الفعاليات واالحتفاالت
األخرى التي ستشارك بها
املحافظة.

4

برلمانيات

عاشور يسأل عن الجمعيات الخيرية
وجــه النائب صالح عاشور
سـ ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية سعد الخراز بشأن
«اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ال ــوزارة تجاه مقار الجمعيات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة وغـ ـي ــر
الـمــرخـصــة» ،متسائال «ه ــل تم
ً
إعطاؤها مهلة لإلغالق تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء؟ وهل تمت
مخاطبة الجهات المعنية بشأن
تلك المقار غير المرخصة؟».

صالح عاشور
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ً
عسكر يقدم قانونا لتجنيس  4آالف في 2019
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون
بـ ـش ــأن ت ـح ــدي ــد الـ ـع ــدد الـ ـ ــذي يـ ـج ــوز مـنـحــه
الجنسية الكويتية سنة .2019
ونص االقتراح على ان «يحدد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019
وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة
مــن الـمــرســوم االم ـيــري رقــم  15لسنة 1959
المشار اليه بأربعة آالف شخص».
وج ــاء فــي الـمــذكــرة االيضاحية لالقتراح
بقانون :تنص المادة الخامسة من المرسوم
االميري رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية

بـمــرســوم ب ـنــاء عـلــى ع ــرض وزي ــر الــداخـلـيــة
لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها
في البند ثالثا من هذه المادة على ان يحدد
بقانون العدد الــذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية كل سنة بالتطبيق الحكام المادة
م ـمــن ت ــواف ــرت ف ـي ـهــم الـ ـش ــروط وال ـض ــواب ــط
المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي
تقوم به االجهزة المعنية.
وص ـ ـ ــدر الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  37ل ـس ـن ــة 2007
بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة  2007بالتطبيق ألحكام البند
الـثــالــث مــن ال ـم ــادة الـخــامـســة مــن الـمــرســوم

االميري رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية.
ول ـمــا ك ــان ه ــذا ال ـقــانــون ينتهي مفعوله
بنهاية ديسمبر  2007لذلك اعد هذا القانون
متضمنا في مادته االولى النص على تحديد
العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية
لسنة  2017وفقا ألحكام المادة الخامسة من
المرسوم االميري المشار اليه بأربعة آالف
شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من
المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال
تــم اق ــرار الـقــانــون للفترة بـيــن نـهــايــة 2007
ونهاية .2019

 5نواب إلصدار قانون للصكوك
قدم النواب أسامة الشاهين ومحمد الدالل
وع ـي ـســى ال ـك ـن ــدري وع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد ومـحـمــد
المطير اقتراحا بقانون بشأن إصــدار قانون
للصكوك ،لتنظيم التعامالت المالية والبنكية
والمصرفية ووضع الضوابط واألسس لحماية
مصالح العمالء.
ونـصــت ال ـم ــادة الـثــانـيــة مــن االق ـت ــراح على
ان «ال يـ ـج ــوز ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـم ــوي ــل عــن
طريق اصدار الصكوك إال للجهات التالية( :أ)
الحكومة( ،ب) الهيئات والمؤسسات العامة
الـكــويـتـيــة وال ـشــركــات الـمـمـلــوكــة ل ـلــدولــة( ،ج)
ش ــرك ــات ال ـم ـســاه ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة( ،د) ال ـب ـنــوك
الخاضعة إلش ــراف البنك الـمــركــزي الكويتي
بعد موافقته( ،هـ) المؤسسات المالية الدولية
واإلقليمية التي توافق عليها الهيئة والبنك
المركزي الكويتي لتمويل مشروعات في داخل
دولة الكويت.
وذكرت المادة ( :)3يشترط إلصدار الصكوك
ما يلي( :أ) إذا كــان المتمول شركة فيجب أن

يكون قد تم ٌدفع رأسمال الشركة المكتتب به
ً
كامال ،وأن يصدر من الجمعية العامة للشركة
قرار بإصدار الصكوك ،وأن يكون لدى الشركة
ثـ ــاث م ـي ــزان ـي ــات ســاب ـقــة مــدق ـقــة م ــن مــراجــع
حسابات مستقل.
(ب) إذا كان المتمول بنكا فيجب أن يصدر
م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة لـلـبـنــك ق ـ ــرار ب ــإص ــدار
الصكوك ،إضافة إلــى موافقة البنك المركزي
الكويتي على اإلص ــدار( .ج) إذا كــان المتمول
هيئة عامة أو مؤسسة عامة فيجب أن يصدر
قرار عن مجلس إدارتهما بالموافقة على إصدار
الصكوك ،أو الوزير المختص حسب األحوال.
(د) بالنسبة للبندين (أ ،ب) أ ع ــاه ،يجب
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
عـلــى اص ــدار الـصـكــوك .وبالنسبة للبند (ج)
أع ــاه يـجــب ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة الــوحــدة
المنشأة بموجب هذا القانون بوزارة المالية
والـمـنـصــوص عليها فــي ال ـم ــادة رق ــم ( )5من
هذا القانون.

(ه ــ) يـصــدر ق ــرار هيئة أس ــواق الـمــال خالل
خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب،
ُ
وإال أعتبر ذلــك موافقة على اصــدار الصكوك
ً
م ـتــى ك ــان ال ـط ـلــب مـسـتــوفـيــا ل ـل ـش ــروط ،وفــي
حالة عدم الموافقة يجب ان يكون قرار الرفض
ً
مسببا ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك
القرار أمام الجهة المختصة ،وتوضح الالئحة
التنفيذية لهذا القانون آلية الطعن وضوابطه.
(و) أن تصدر إجــازة الصكوك من الناحية
ً
الشرعية و فـقــا للضوابط ا لـتــي تنص عليها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة ( :)4في حال إصدار صكوك
لتمويل أحد المشروعات فيجب أن يتوفر فيه
مــا ًيلي( :أ) أن يكون مــن شأنه أن ُيــدر عــائـ ًـدا،
ُ
َوفــقــا لــدراســة جــدوى تعد عنه( .ب) أن يكون
ً
مستقال عن المشروعات األخرى الخاصة بجهة
ًّ
االصدار أو المتمول( .ج) أن يكون مستقل في
حساباته عن المشروعات األخرى التي تدخل
في الذمة المالية للمتمول.

عسكر العنزي

الصالح يسأل الحجرف
عن نوبات «الجمارك»
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب خ ـل ـيــل ال ـصــالــح
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
د .ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف بـ ـش ــأن ق ــرار
الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ن ــدب
مجموعة من الموظفين من نوبات
البحث والتحري إلــى العمل لدى
نوبات التحريات المالية.
وق ــال الـصــالــح فــي ســؤالــه :هل
نوبات التحريات المالية معتمدة
ف ــي ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي ل ـ ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك؟ ومـ ــا طـبـيـعــة
اختصاصاتها؟ الفتا الى ان القرار
تضمن نقل تخصصات ال تتناسب
مع طبيعة عمل وحدة التحريات
المالية مثل (محصل /طباع /فني
ميكانيكا)« ،فما مبررات ذلك؟».
وت ــاب ــع :ه ــل س ـج ـلــت الـجـهــات

خليل الصالح

الرقابية (ديــوان الخدمة المدنية
 وحدة الرقابة المالية في وزارةالـ ـم ــالـ ـي ــة -دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة)،
مالحظات أو أبدت اعتراضات على
قرار النقل محل السؤال.
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محليات

احتراق  3محالت ومنزلين في اليوم األول للعام الجديد

رئيس األركان يبحث التعاون
العسكري مع أستراليا

●

ً
رئيس األركان مستقبال المسؤول األسترالي
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه ،صباح أمس ،الملحق العسكري االسترالي
ال ـم ـق ـيــم ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـق ـيــد ب ــرادل ــي
روبرتسون ،وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في منصبه.
ووجه الخضر شكره وتقديره للعقيد برادلي روبرتسون،
ً
على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله ،متمنيا له التوفيق
والنجاح في حياته القادمة.
حضر اللقاء مدير شؤون الملحقين والبعثات العسكرية
العقيد الركن مساعد الحمدان.

محمد الشرهان

بــدا يــة ملتهبة سجلها ا لـيــوم
األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــدي ــد ،حيث
شهد  3بالغات حريق متتالية،
تـعــامــل معها عـنــاصــر "اإلط ـفــاء"
فـ ــي أوق ـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـق ــارب ــة ،ولـ ـس ــان
ّ
حالهم يردد "علها سنة خير لكن
بدايتها ال تبشر بذلك والله أعلم".

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــور وصـ ـ ــول
اإلطـ ـف ــائـ ـيـ ـي ــن تـ ــم فـ ـص ــل ال ـت ـي ــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي وإخ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـن ــزل
بالكامل ،وتبين أن الحريق اندلع
فــي مطبخ الـمـنــزل ،الفـتــا إلــى أن
اإلطـفــائـيـيــن ش ــرع ــوا ف ــي عملية
الـمـكــافـحــة ،وت ــم إخ ـمــاد الحريق
في فترة قياسية ،وإنهاء الحادث
دون وقوع إصابات.

 3محالت بالجليب

 ...وآخر في قرطبة

وفــي تفاصيل الـحــوادث التي
تعاملت معها فــرق اإلطـفــاء ،قال
م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعالم باإلدارة العامة لالطفاء
العميد خليل األمير ،إن "أول بالغ
ورد إل ــى غــرفــة الـعـمـلـيــات ،أمــس
األول ،أفـ ــاد ب ــان ــدالع حــريــق في
أحد المجمعات التجارية بمنطقة
ج ـل ـي ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ" ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أنــه فــور تلقي الـبــاغ تــم تحريك
مراكز إطفاء الجليب ،والعارضية
ال ـص ـنــاعــي ب ـق ـي ــادة ال ــرائ ــد علي
جمشيرإلى الموقع.
وأضاف أنه "عند وصول فرق
اإلطفاء تبين ان الحريق اندلع في
 3محالت تجارية متخصصة في
بيع المالبس بأحد المجمعات
الـتـجــاريــة" ،الفـتــا إل ــى أن "رج ــال

وع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ال ـ ـثـ ــالـ ــث ق ــال
العميد األمير ،إن "غرفة العمليات
وجهت فرقة إطفاء مركز الشهداء
بقيادة المقدم علي األربــش إلى
حريق منزل فــي منطقة قرطبة،
م ـســاء أم ــس األول" ،مـشـيــرا إلــى
أن ــه عـنــد وصـ ــول رجـ ــال اإلط ـفــاء
تبين أن الحريق اندلع في سطح
المنزل.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه ع ـل ــى ال ـف ــور
أخلى رجــال اإلطـفــاء األشخاص
الموجودين داخــل المنزل ،ومن
ث ــم ش ــرع ــوا يـكــافـحــون الـحــريــق،
وتبين انــه بسطح المنزل ،وهو
عبارة عن غرفة خاصة بالغسيل،
وتم مكافحته وإخماده ،وإنهائه
دون وقوع أي إصابة.

جانب من عملية إخماد أحد الحرائق
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـف ـ ــور ف ـص ـل ــوا
الكهرباء عــن المجمع ،وشرعوا
يكافحون الحريق ،ويعملون على
انقاذ بعض العمال الذين كانوا
نائمين داخل أحد المحال".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن اإلط ـفــائ ـي ـيــن
نـجـحــوا ف ــي م ـحــاصــرة الـحــريــق
وم ـ ـنـ ــع انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره أو ام ـ ـ ـتـ ـ ــداده

إل ــى ال ـم ـحــال ال ـم ـج ــاورة ،وتـمــت
السيطرة على النيران وإخمادها
دون و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع أي إ ص ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــات،
واق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرت األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى
الخسائر المادية ،الفتا إلــى أنه
ج ــار الـتـحـقـيــق لـمـعــرفــة أس ـبــاب
اندالع الحريق من فريق تحقيق
الحوادث.

أمــا عــن ال ـحــادث الـثــانــي فقال
الـعـمـيــد األمـ ـي ــر ،إن "ب ــاغ ــا ورد
إلى غرفة عمليات اإلدارة العامة
لإلطفاء يفيد بوقوع حريق منزل
بمنطقة سلوى" ،مشيرا الــى أنه
"ت ــم تـحــريــك مــركــز إط ـف ــاء الـبــدع
بـقـيــادة الـمـقــدمعـبــدالـلــه الخباز
الى الموقع".

«اإلطفاء» :ترقية ً  133ضابط صف إلى رتبة مالزم «الجنايات» :تحقيقات نيابة الجهراء
أمضوا في الخدمة  15عاما وحصلوا على الثانوية العامة
في قضايا البيئة ...باطلة
ً
برأت متهما من رمي مياه الصرف الصحي بالعبدلي
●

الضباط المرقون

●

محمد الشرهان

أصـ ــدر ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة
ً
ً
لإلطفاء الفريق خالد المكراد ،قرارا إداريا
ي ـق ـضــي ب ـتــر ق ـيــة  133ض ــا ب ــط ص ــف إ ل ــى
ر تـبــة م ــازم ،بعد أن أ مـضــوا فــي الخدمة
ً
 15عاما ،وحصلوا على شهادة الثانوية
العامة.
وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية

الموارد البشرية اللواء م .خالد التركيت،
ف ــي ح ـفــل أق ـيــم ب ـهــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،صـبــاح
أمــس ،بحضور مــديــر مــركــز إع ــداد رجــال
اإلطفاء العقيد عبدالله األنصاري ،وعدد
م ــن ق ـيــاديــي ال ـمــركــز" ،ان ــه طـبـقــا لـلـنـظــام
ً
الوظيفي لرجال اإلطفاء ،ونظرا الستيفاء
ا ل ـش ــروط ا ل ـخــا صــة بــا لـتــر قـيــات ،احتفلت
اإلدارة بترقية  133ضابطا برتبة مالزم،
ون ـب ــارك لـهــم اجـتـيــاز ال ـ ــدورة" ،آمـلـيــن ان

ً
تكون هذه الترقية دافعا لبذل المزيد من
العطاء تجاه الوطن والمواطن والمقيم.
ونـ ـق ــل ال ـت ــرك ـي ــت ل ـل ـض ـبــاط ال ـم ـتــرق ـيــن
تحيات وتقدير الفريق المكراد ،وحرصه
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر جـ ـه ــاز اإلط ـ ـفـ ــاء وتــدع ـي ـمــه
بـ ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
ال ـم ـس ـتــويــات ،داع ـي ــا إل ــى أن ت ـك ــون هــذه
ً
الـتــرقـيــة حــافــزا لـبــذل الـمــزيــد مــن العطاء
لخدمة وطننا الكويت.

حسين العبدالله

في حكم قضائي بــارز ،قضت
محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد ال ـي ــاس ـي ــن،
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـيـ ـي ــن أح ـم ــد
ال ـصــدى ،وأك ــرم الـطــويــل بـبــراءة
مـ ـتـ ـه ــم م ـ ــن تـ ـهـ ـم ــة جـ ـم ــع ون ـق ــل
المخلفات الخطيرة والتخلص
م ـن ـهــا م ــن دون ال ـح ـص ــول عـلــى
تــرخ ـيــص ،بـعــد ات ـهــامــه بتفريغ
شـحـنــة م ـي ــاه ال ـص ــرف الـصـحــي
بساحة إحدى المزارع بالعبدلي.
واستندت المحكمة في تبرئة
المتهمة إلــى بطالن التحقيقات
التي أجرتها نيابة الجهراء في
القضية ،وأنه كان يتعين أن تقوم
نيابة واحدة بالتحقيق فيها دون
النيابات األخرى.
وقالت "الجنايات" في حيثيات
حكمها ،الذي حصلت "الجريدة"
على نسخة منه" ،لما كان الثابت
من األوراق أن الجريمة المسندة
للمتهم ،وهــي مــن الجرائم التي
ت ـش ـكــل ف ــي تـكـيـيـفـهــا ال ـقــانــونــي
وص ــف جـنــايــة ،قــد تــم التحقيق
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف فـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن ن ـي ــاب ــة

ضبط  80بقي وبانشي بمدينتي الخيران وصباح األحمد
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية ،أن قطاع األمن العام بمديرية
أمن األحمدي تمكن من ضبط " 80بانشي وبقي"
في مدينتي الخيران وصباح األحمد البحرية،
خالفت قرارات المرور وقواعده.
وأوضحت اإلدارة ،في بيان ،أمس ،أن الحملة
ً
ج ــاء ت تنفيذا لـقــرار مجلس ال ــوزراء رقــم /900
ً
ث ــال ـث ــا ل ـس ـنــة  ،2009وال ـ ـ ــذي ي ـم ـنــع اس ـت ـع ـمــال
الـبــانـشـيــات وال ـب ـق ـيــات عـلــى ال ـطــرق الرئيسية
وال ـس ــري ـع ــة والـ ـمـ ـعـ ـب ــدة ،واألحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة،
والـمـنــاطــق الــداخـلـيــة والـســاحـلـيــة ،إضــافــة إلــى
مدينتي الخيران وصباح األحمد البحرية اللتين
ينطبق عليهما قرار المجلس.
ودع ــت اإلدارة الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إلــى
الـتـعــاون مــع رج ــال األم ــن فــي تطبيق ال ـقــرارات
ً
الـصــادرة ،حفاظا على سالمتهم ،مشددة على
ضـ ــرورة اح ـت ــرام ق ــواع ــد الـ ـم ــرور ،وع ــدم عرقلة
حركة السير.

جانب من البانشيات المضبوطة

حملة مرورية على منطقة أم نقا تسفر
عن ضبط مستهترين وحجز مركباتهم
ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعــام األمني بــوزارة الداخلية،
فــي بـيــان توضيحي لما نشر في
بعض وسائل اإلعالم حول انتشار
ظــاهــرة الــرعــونــة واالسـتـهـتــار في
مـنـطـقــة أم ن ـق ــا ،أن ق ـط ــاع ال ـم ــرور
والـعـمـلـيــات نـفــذ ح ـمــات مــروريــة
أس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـب ـ ــط عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
المستهترين ،وإحالتهم إلى توقيف
المرور وحجز مركباتهم.
واكــدت اإلدارة أن قطاع المرور
وال ـع ـم ـل ـي ــات م ـس ـت ـمــر ف ــي تـنـفـيــذ
ال ـ ـح ـ ـمـ ــات عـ ـل ــى أنـ ـ ـح ـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد،
لتسيير الحركة المرورية ،وضبط
المخالفين والمستهترين ،وتطبيق
القانون على كل من تسول له نفسه
مـخــالـفــة ق ــواع ــد الـ ـم ــرور ،وأهــابــت
بقائدي المركبات االلتزام بقواعد
المرور ،وعدم عرقلة حركة السير،
والتعاون مع رجال المرور.

ضبط إحدى المركبات

«الغوص» :حققنا إنجازات
كبيرة في 2018
أعلن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية،
أمس ،تحقيقه إنجازات ومشاريع بيئية كبيرة خالل
العام المنصرم  ،2018شملت أنشطة تطوعية مختلفة
ساهمت في الحفاظ على الحياة البيئية بالبالد.
وقــال رئيس الفريق وليد الفاضل ،في تصريح لـ
"كونا" بمناسبة إصــدار الفريق تقريره السنوي ،إن
مساهمات الفريق خالل العام الماضي كانت حافلة،
وأدت إلى زيادة التوعية المجتمعية بأهمية العمل
التطوعي وفائدته الكبيرة التي تعود على الوطن.
وأعرب الفاضل عن شكره لسمو أمير البالد الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد الس ـت ـم ــرار دع ـم ــه ال ـس ـن ــوي ال ـكــريــم
لمشاريع وأنشطة الفريق ،مما كان له األثر الكبير في
استكمال الفريق ألعماله البيئية ،مثمنا كذلك دعم
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وذكر أن الفريق تمكن من إنجاز أنشطته ومهامه
البيئية الدؤوبة بمعدل نشاط كل يومين ونصف خالل
عام  2018بمهام بلغت  162مهمة.

صهريج مخلفات يفرغ حمولته
ال ـج ـه ــراء ال ـجــزئ ـيــة بــالـمـخــالـفــة
لـنــص ال ـم ــادة  1/171مــن قــانــون
حماية البيئة ،التي نصت على
أن تتولى النيابة العامة للبيئة
الـتـحـقـيــق وال ـت ـص ــرف واالدع ـ ــاء
فــي جميع الجرائم الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون ،ومن
ثــم ف ــإن الـتـحـقـيــق ال ــذي بــاشــرت
به تلك النيابة ،والتصرف الذي
أجرته فيه يكون باطال ،وما ترتب
عليه من آثار لعدم اختصاصها

بالتحقيق والـتـصــرف واالدع ــاء
بهذا الـنــوع مــن الجرائم (جرائم
البيئة)".
وأضـ ــافـ ــت "ال يـ ـن ــال مـ ــن ذل ــك
القول إن النيابة العامة يهيمن
عليها مـبــدأ ال ــوح ــدة ،وبالتالي
فهي كل ال يتجزأ ،ذلك ان المشرع
رغــم مبدأ وحــدة النيابة العامة
قد اختص بعض أعضاء النيابة
العامة بممارسة بعض إجراءات
التحقيق وأوامره بحيث ال يجوز

لغيره مباشرتها ما لم يكن هناك
تفويض في ممارسة هذا اإلجراء،
وه ــو م ــا يـسـمــى بــاالخـتـصــاص
الذاتي".
وبينت المحكمة أن المشرع
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــص بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــات
بالتحقيق والـتـصــرف واالدع ــاء
ب ـب ـع ــض ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ،إمـ ـ ــا بـسـبــب
طبيعتها ،وإ م ــا بسبب المتهم
ب ــارتـ ـك ــابـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـس ـمــى
ب ــاالخـ ـتـ ـص ــاص الـ ـن ــوع ــي ،وه ــو
اختصاص متعلق بالنظام العام،
طالما أن المشرع قد نص عليه
ً
قانونا ،ومن ثم يكون دفع المتهم
ببطالن التحقيق الذي أجري معه
ً
س ــدي ــدا ،ويـتـعـيــن م ـعــه وال ـح ــال
كذلك القضاء ببراءته مما أسند
إليه.

أكدت اختصاص
نيابة محددة بها
وليس كل النيابات

أكاديميا
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الزيادات المالية تتصدر مطالب القوى الطالبية بالعام الجديد
أبرزها مقترح رفع المكافأة االجتماعية وميزانية الروابط
فيصل متعب

طالبت القوى الطالبية في
جامعة الكويت المسؤولين
بالنظر في مطالب الطلبة
وإقرار زياداة المكافأة
االجتماعية وميزانية الروابط
التي تم تقليصها.

بـعــد مـطــالـبــات مــالـيــة قدمها
االتحاد الوطني لطلبة جامعة
الكويت والجمعيات والــروابــط
الطالبية خــال الـعــام الــدراســي
الماضي ،ينتظر لهذه الروابط ان
ترى النور مطلع العام الجديد،
وخاصة بعد انخفاض ميزانية
الـ ــروابـ ــط ب ـن ـســب م ـت ـفــاوتــة من
كـلـيــة إل ــى اخـ ــرى ،ل ــذا اصبحت
ً
المطالبات بتلك الــزيــادات امــرا
ت ــراه الــروابــط بجامعة الكويت
ً
حتميا.
وشهدت أبرز المطالبات في
ال ـعــام الـمــاضــي تـقــديــم االتـحــاد
الــوطـنــي مـشــروعــا إل ــى مجلس
األم ــة بــزيــادة الـمـكــافــأة المالية
لـطـلـبــة جــامـعــة ال ـكــويــت بحيث
تـ ـصـ ـب ــح ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة ٣٠٠
ً
ديـنــار ،بــدال من ال ــ ٢٠٠الحالية،
ويـطـمــح الطلبة ه ــذا ال ـعــام إلــى
أن يـتــم إق ـ ــرار ه ــذه ال ــزي ــادة من
ال ـم ـســؤول ـيــن ل ـت ـتــم االس ـت ـف ــادة
منها.
في السياق ،سعت العديد من
الجمعيات والروابط في جامعة
الـكــويــت ال ــى زيـ ــادة ميزانيتها
السنوية بحيث قدمت جمعية
الهندسة والبترول مقترحا الى
ع ـم ــادة شـ ــؤون الـطـلـبــة بــزيــادة

الميزانية الخاصة بها وذلك بعد
ما تم تقليصها من خمسة االف
دي ـن ــار إل ــى  3االف ف ــي الـفـصــل
الــدراســي الــواحــد ،وعـلــى اثرها
طالبت الجمعية بزيادة حتمية
حتى تتمكن من اتمام انشطتها.
من جانب آخر ،طالبت جمعية
اآلداب بــزيــادة ميزانيتها التي
كـ ــذلـ ــك ت ـ ــم ت ـق ـل ـي ـص ـه ــا ،ألن مــا
يـصــرف لها فــي الــوقــت الحالي
ال يـســد احـتـيــاجــات الطلبة من
عمل انشطة وفعاليات ،مبينة
أن انخفاض الميزانية اثر سلبا
ع ـل ــى اق ــام ــة األن ـش ـط ــة م ــن قـبــل
الجمعيات والروابط.
ولم تقتصر المطالبات فقط
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات والـ ـ ــروابـ ـ ــط
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وانـ ـم ــا
كــانــت هـنــاك مـطــالـبــات مــن قبل
االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام لـطـلـبــة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـت ــدري ــب ،حـيــث ق ــدم االت ـحــاد
ً
ال ـمــاضــي م ـق ـتــرحــا ال ــى ع ـمــادة
شــؤون الطلبة لــزيــادة المكافأة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـطــالــب األعـ ــزب
إلــى  ٢٥٠والمتزوج  ،٣٥٠وجاء
االتـحــاد الحالي ليرفع السقف
لـ ـيـ ـن ــادي بـ ـ ــأن ت ـص ـب ــح م ـك ــاف ــأة
ك ــل ط ــال ــب م ـق ـيــد ف ــي ال ـك ـل ـيــات

والمعاهد في "التطبيقي" ٣٠٠
دينار.

اختبارات القدرات

ً
أكاديميا ،طالب االتـحــاد العام
ل ـط ـل ـبــة ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت بــإل ـغــاء
اخ ـت ـب ــارات الـ ـق ــدرات ال ـتــي تـفــرض
عـلــى طـلـبــة الـجــامـعــة قـبــل مرحلة
التقديم ،كون االتحاد ال يرى فائدة
منها ،وهي اختبارا اللغة العربية
والكيمياء ،كما بــادر االتـحــاد إلى

«مستقلة اآلداب» تعلن آلية
اإلنذارات الجامعية وشروط رفعها
التحويل الداخلي لطلبة الكلية ينطلق  7الجاري

الـمـطــالـبــة بــافـتـتــاح أك ـثــر مــن فــرع
لمكتبة الطالب في كل كلية.
من جهتها ،طالبت جمعية كلية
التربية بخفض نسب التحويل من
التخصصات العلمية أمام الطلبة،
وذل ـ ـ ــك ل ـم ــا وصـ ـل ــت إلـ ـي ــه األم ـ ــور
ب ـب ـلــوغ ال ـم ـعــدل ال ـ ــازم لـلـتـحــويــل
 ،٣.٥األمــر الــذي يصعب التحويل
على الدارسين .ومن هذا المنطلق
شـ ـ ــددت ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــى ض ـ ــرورة
خ ـفــض ال ـم ـع ــدل ،م ـطـ ِـال ـبــة ع ـمــادة

ال ـك ـل ـيــة بـخـفــض م ـع ــدل الـتـحــويــل
إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة لـتـحـقـيــق مـيــول
الطلبة ورغباتهم.
أما رابطة كلية العلوم االداريــة
فطالبت بفرض تخصص مزدوج
للطلبة الراغبين في دراسته ،مبينة
ً
ان ذلك سيخلق فرصا كبيرة امام
الطلبة للتوظيف وعدم االنتظار ،إذ
يحمل الطالب في صحيفة تخرجه
ً
تخصصين ال واح ــد ،مـمــا فــرصــا
عملية أمام الطلبة.

أعلنت القائمة المستقلة فــي كلية اآلداب بجامعة الكويت
آلية اإلنذارات الجامعية ،وشروط رفعها ،مشيرة إلى أن إنذارات
الـطــالــب تـبــدأ فــي نهاية الفصل الــدراســي الـثــانــي مــن التحاقه
بالجامعةُ ،
ويوضع على القائمة إذا كان معدله العام يقل عن
الحد المطلوب.
وأشــارت القائمة ،في تصريح ،إلى أن الطالب البد أن يرفع
معدله الـعــام إلــى الـحــد المطلوب خــال الفصلين الدراسيين
ُ
التاليين لوضعه على قائمة اإلنذار ،وإال اعتبر مفصوال ،الفتة
إلى أنه "مع مراعاة حكم المادة الخامسة ُيمنح الطالب المفصول،
لحصوله على اإلنــذار الثالث ،فصال دراسيا استثنائيا لرفع
معدله الـعــام ،فــإذا لــم يفعل ُيفصل مــن الجامعة مــا لــم يشمله
البند ."5
وتابعت" :مع مراعاة حكم المادة الخامسة يجوز في بعض
ال ـح ــاالت االسـتـثـنــائـيــة أن تنظر لجنة ال ـش ــؤون الـطــابـيــة في
الجامعة بااللتماسات المقدمة من الطلبة الحاصلين على اإلنذار
الــرابــع فــي المعدل الـعــام إلعطائهم فرصة استثنائية أخيرة،
وفقا للشرطين التاليين :أال تزيد المدة التي يحتاجها الطالب
للتخرج على فصل دراسي واحد ،وأال يقل المعدل العام ومعدل
التخصص عن  ،1.90فإذا منح الطالب هذه الفرصة ،ولم يرفع
بعد ذلك معدله إلى الحد المطلوبُ ،يفصل نهائيا من الجامعة".
من جانب آخــر ،كشفت القائمة أن فترة تحديد التخصص
الرئيسي والتحويل الداخلي لطلبة كلية اآلداب ستبدأ اعتبارا
من  7إلى  10الجاري.
ودعت القائمة الطلبة المتوقع تخرجهم إلى تسليم الهوية
الجامعية إلدارة األمن والسالمة؛ إلتمام عملية إخالء الطرف،
ً
مطالبة الراغبين في االستفسار عن تخصصاتهم ،ومساعدتهم،
بالتواصل مع أعضاء القائمة.

« :»AOUااللتحاق بالجامعة ال يزال
ً
متاحا عبر موقعنا اإللكتروني
أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـق ـبــول
والتسجيل في الجامعة العربية
المفتوحة بالكويت " "AOUناهد
الشيخ أن تقديم طلبات االلتحاق
بــال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي ال ـث ــان ــي مــن
الـعــام الجامعي  2019/ 2018في
ً
الجامعة ما زال متاحا عبر موقع
الجامعة اإللكتروني لمن يرغب
في إكمال دراسته الجامعية بعد
الثانوية العامة في تخصصاتها
الثالثة :برنامج اللغة اإلنكليزية
وآدابها ،وبرنامج إدارة األعمال،
وبـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ً
والحوسبة ،علما بأنه يتم قبول
خريجي الثانوية أو ما يعادلها
بنسبة  60في المئة أو ( )2.0في
نظام األربع نقاط فما فوق للطلبة
حديثي التخرج.
وأوضحت الشيخ ،في تصريح
أمــس ،أنــه "يجوز قبول طلبة من
خريجي الثانويات دون النسبة
ال ـم ــذك ــورة أعـ ــاه ( )%60إذا مـ ّـر
على تخرجهم أربع سنوات فأكثـر،
وتـ ــوفـ ــرت ل ــدي ـه ــم خـ ـب ــرة عـمـلـيــة
ووظـيـفـ ـيــة مـنــاسـبــة للتخصص

ناهد الشيخ

المطلوب ،ومدتها أربــع سنوات،
إضــافــة إلــى تــوفــر شــروط القبول
فــي الـبــرنــامــج (ثــانــويــة تخصص
علمي لبرنامج الحاسوب) ،ويتم
قـبــول الطلبة مــن جميع األعـمــار
بغض النظر عــن تــاريــخ التخرج
في الثانوية ،مشيرة إلى أن الفصل
الدراسي الثاني سيبدأ  9فبراير
المقبل لكل المقررات الجامعية.
وذك ـ ـ ــرت أن خ ــري ــج ال ـجــام ـعــة

ي ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــل عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ش ـ ـه ـ ــادت ـ ـي ـ ــن
ً
م ـع ـت ـمــدت ـيــن م ـح ـل ـيــا م ــن وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
وش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس مــن
الجامعة المفتوحة في المملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة فـ ــي ال ــوق ــت
ذات ـ ـ ــه "ان ـ ـنـ ــا ن ـس ـت ـق ـبــل خــري ـجــي
الدبلوم أو من لم يحالفه الحظ
ف ــي إكـ ـم ــال دراس ـ ـتـ ــه الـجــامـعـيــة
م ــن ك ـل ـيــات وج ــام ـع ــات مـعـتــرف
بـهــا مــن وزارة التعليم الـعــالــي،
ش ــري ـط ــة أن ي ـس ـت ــوف ــي ال ـطــالــب
شــروط شـهــادة الثانوية العامة
المذكورة أعــاه ،ويتقدم بعدها
بـطـلــب م ـع ــادل ــة ال ـم ـق ــررات الـتــي
درسها سابقا ،والتي تتم بحسب
األسس واللوائح المنظمة ،وبما
يتفق مع مناهجنا الدراسية في
تخصصاتنا الثالثة المتاحة".

«التدريب» للمشاركة
في استبيان «الترقيات»
دع ــا رئ ـي ــس راب ـط ــة أع ـضــاء
هيئة التدريب في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والـتــدريــب
د .محمد البريوج المدربين إلى
المشاركة فــي استبيان الئحة
الترقيات الــذي نظمته الرابطة
وتم تعميمه على جميع مديري
المعاهد الذين بــدورهــم قاموا
بتعميمه على جميع المدربين
بالمعاهد للمشاركة فيه ،مبينا
ان ه ــذا االسـتـبـيــان يـهــم الئحة
ال ـت ــرق ـي ــات ال ـت ــي ت ـعــد م ــن أهــم
ال ـل ــوائ ــح بــالـنـسـبــة لـلـمــدربـيــن
بشكل خاص .وشدد د .البريوج
عـلــى ض ـ ــرورة م ـشــاركــة جميع
المدربين بهذا االستبيان ،الذي
يعد مهما لمستقبلهم الوظيفي،
متوجها بالشكر للمدير العام
د .علي المضف ونائب المدير
ال ـعــام م .ط ــارق الـعـمـيــري على
تشكيل اللجنة برئاسة الكابتن
منذر الكندري الذي يعد من خير
الـمــديــريــن بالهيئة بــاإلضــافــة
إلى المدربين المشاركين بهذه
اللجنة على جهودهم الواضحة
لعمل هذه الالئحة.

«التطبيقي» :تشكيل مجلس إدارة معهد الطاقة
اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب تشكيل مجلس إدارة
المعهد ا لـعــا لــي للطاقة لـلـعــام التدريبي
 ،2019 /2018ب ــر ئ ــا س ــة م ــد ي ــر ا ل ـم ـع ـه ــد،
و عـضــو يــة كــل مــن :مـســا عــد مــد يــر المعهد
ورؤسـ ـ ــاء األقـ ـس ــام الـعـلـمـيــة ف ـي ــه ،وهـيـئــة

ً
الشالح رئيسا للجنة
ذوي االحتياجات
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ــاالتـ ـح ــاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة الـكــويــت
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــود
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد
التشكيل اإلداري للجنة
ذ و ي ا ال حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ج ـ ـ ــا ت
الخاصة للعام الجامعي
ً
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عــن اخـتـيــار عـبــدالــرحـمــن
ً
ال ـش ــال ــح رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة،
ً
وصـ ــاح الـ ـق ــراوي نــائ ـبــا
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ،وعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى
ً
ال ــرش ـي ــدي أم ـي ـن ــا لـلـســر،
ً
وغ ـن ــام ال ــرش ـي ــدي أم ـي ـنــا
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ،وصـ ـ ـ ــاح
ً
ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوال
للعالقات العامة واإلعالم.
وأوض ــح الحبيني ،في
تصريح أمــس ،أن تشكيل
االتحاد لهذه اللجنة يأتي
ً
انطالقا من إيمانه الكامل
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة هـ ــذه
الفئة المهمة ،وإحاطتهم
بالرعاية والعناية الكاملة
والتواصل المستمر معهم
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـلــى
مـطــالـبـهــم واحـتـيــاجــاتـهــم
وم ـ ـ ــا قـ ـ ــد يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــم مــن
مـ ـشـ ـك ــات ي ــومـ ـي ــة داخ ـ ــل
الجامعة ،والتحرك بجدية
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه ال ـم ـطــالــب
وتـ ــذل ـ ـيـ ــل أي صـ ـع ــوب ــات
أمـ ــام ـ ـهـ ــم ،بـ ـم ــا ي ــدع ـم ـه ــم،
وي ـه ـي ــئ ال ـس ـب ــل أم ــام ـه ــم
نـحــو مــواصـلــة مـشــوارهــم
الدراسي بكل راحة.

ال ـتــدريــب فــي الـمـعـهــد جــاســم ال ـســويــدي،
وخالد الدرعي ،واألستاذ المشارك بكلية
ا لــدرا ســات التكنولوجية أحمد الكندري،
و مــد يــرة إدارة التطوير ب ــوزارة الكهرباء
م .عواطف الشاهين ،ومدير إدارة الموارد
البشرية بشركة إيكويت للبتروكيماويات

م .محمد الشرهان ،ومساعد المدير العام
للشؤون الفنية بشركة شمال الزور م .فهد
غنيم الزعبي.
ويعد مجلس إدارة المعهد ثمرة تعاون
الهيئة وقطاعات ســوق العمل المختلفة
في القطاع الحكومي والنفطي والخاص.
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اﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺴﻮدان ...و»اﻹﺧﻮان«

ً
اﻟﻐﺮب اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻀﺎء ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﺴﻠﻴﺤﻪ

ﺟﺎء اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٩٨٩ﻓﻮق دﺑﺎﺑﺔ
"إﺳﻼﻣﻴﺔ" -إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ-
ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ورﻋﺎﻳﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﺎرز
د .ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.

ارﺗﺒﻂ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺻﻌﻴﺪ وﻣﻨﻬﺎ
"اﻹﺳﻼم
اﻟﺤﺮﻛﻲ"

ﻳﺒﺬل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ
وﺳﻌﻪ ﻹﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻳﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ،وﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺔ ﺧﻄﺎﺑﺔ إﻟﻰ أﺧــﺮى ،ﻟﻌﻞ وﻋﺴﻰ .وﻫﻮ
اﻵن وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻌﻤﻞ أي ﺷﻲء
وﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺪﻫﻮر
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ أﺳﻌﺎر
اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺎت واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت
وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻗﺎﺋﺪ اﻧﻘﻼب ،1989
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎردﻫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ً
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﺳ ـﻨــﻮات ،ﺑﻌﺪ أن أﺻ ــﺪرت أﻣــﺮا
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﺎم  2009ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط 300
أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،وﻧﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﻣﺸﺮد داﺧﻠﻴﺎ.
ﺟــﺎء اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989
ﻓ ــﻮق دﺑ ــﺎﺑ ــﺔ "إﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ" -إن ﺻ ــﺢ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ-
ﺑـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ورﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ وﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻔـﻜــﺮ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺎرز د .ﺣـﺴــﻦ اﻟ ـﺘــﺮاﺑــﻲ ،اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
أﻓﺎق ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم،
ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ د .ﺑﺸﻴﺮ
ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺎﻓﻊ ،ﺻﺒﺎح اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989
ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ
أن أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط
اﺳﺘﻴﻼءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا أول اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
اﻟﺬي ﺗﻨﺎوب ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺿﺒﺎط
اﻟﺠﻴﺶ" ،ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا ﻛﺎن أول اﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي
ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ أو إﺳﻼﻣﻲ ،ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﺿﺒﺎط
إﺳﻼﻣﻴﻮن وﻳﻨﺠﺤﻮن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻜﻢ" .ﻛﺎن اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وأﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ" ،أﻣﺎ

اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻠﻬﻢ اﻟﻀﺒﺎط
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ وﻣﺮﺟﻌﻬﻢ ،ﻓﻬﻮ د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺘﺮاﺑﻲ") .اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ،ﺑﻴﺮوت  ،2010ص.(187
ﻛﺎن أﺣﺪ زﻋﻤﺎء اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﻣﺮﺷﺪ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺸﻬﻮر
ﻗﺪ ﺻﺮح ﻟﺠﺮﻳﺪة اﻷﻧﺒﺎء ،1989 /11 /21 ،ﻳﻘﻮل:
"وﺳﻴﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓـﻘــﻂ ...وﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑﻬﺬه
اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ" ،وﻛ ــﺎن ﻳـﺘـﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣـﺼــﺮ ورﺑـﻤــﺎ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺪوة أﺿﺎف إﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺎرز
آﺧﺮ ﻣﻦ زﻋﻤﺎﺋﻬﺎ "ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻬﻀﻴﺒﻲ" ﺑﺎﻟﻘﻮل:
ً
"أﺣﺐ أن أوﺿﺢ أوﻻ أن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻨﻮات
ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻨﻮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" .ﺷﻮف اﻟﻔﺮق!
ارﺗﺒﻂ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ وﻣﻨﻬﺎ "اﻹﺳــﻼم اﻟﺤﺮﻛﻲ" ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﻄــﺮﻳـﻘـﺘــﺎن "اﻟـﻤ ـﻬــﺪﻳــﺔ" و"اﻟـﺨـﺘـﻤـﻴــﺔ" ﺗــﻮﻓــﺮان
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻏﻠﺐ
اﻟـﺴــﻮدان .زار اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟـﺴــﻮدان،
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟ ـﻤــﺮاﻏــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه
وﺗــﻮﻟــﻰ اﻟـﺸـﻴــﺦ ُ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻧﻔﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺢ رﻓﺎﻋﺔ
راﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻬ ـﻄ ــﺎوي ،ﻏ ـﻴــﺮ أن ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻹﺧ ـ ــﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟــﻮﻋــﺎء ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ .وﻟــﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان
ﻣﻼﻣﺢ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت.
وﻳﻘﻮل د .ﻧﺎﻓﻊ إﻧﻪ "ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  1954اﺗﻔﻘﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺒـﻨــﻲ اﺳ ــﻢ اﻹﺧ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ ،وﻟﻜﻦ
ً
اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼ ،إذ رﻓﻀﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،واﺧﺘﺎرت ﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ".
ﻧ ــﺎل اﻟ ـﺴ ــﻮدان اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋ ــﺎم  ،1956وﺑﻌﺪ
ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻗﻊ اﻧﻘﻼب اﻟﺠﻨﺮال إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻮد ،وﻛﺎن
ً
ً
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺧــﻮاﻧــﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ

اﻹﺧــﻮان اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻣﺘﻨﻌﻮا
ﻋﻦ إداﻧﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﺑﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺨﻠﻴﺺ
اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﻮﺿﻰ) .د .ﻧﺎﻓﻊ ،ص(188
وﺑ ـ ـ ــﺪأ اﻹﺧـ ـ ـ ـ ــﻮان ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ أﻏ ـﻠــﻖ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺮال ﻋـﺒــﻮد
اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻘﺮات اﻹﺧﻮان وﻧﺎدي أم درﻣﺎن،
ً
اﻟﺬي ُﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ .ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1959أﻋـﻠــﻦ ﻋــﻦ إﺧـﻔــﺎق ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ
ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻹﺧﻮاﻧﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺑــﺪون ﻋﻠﻢ رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ...وﻓﻲ ﻋﺎم
" 1962ﺗــﺪﻓـﻘــﺖ إﻟ ــﻰ ﺟـﺴــﻢ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ دﻣــﺎء
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻮدة ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
وﻣﻌﻪ ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺎﻫﺖ ﻣﻊ ﻣــﺮور اﻟﺴﻨﻮات إﻟــﻰ اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺒﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻮن".
ً
ً
ً
ﺷﻬﺪ اﻟﺴﻮدان اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا،
ﻓﻔﻲ ﻣﺎﻳﻮ  1969اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﻨﻤﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط
اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﻴﺮي
ﺑﻌﺪاء ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎدﻟﻪ اﻹﺧﻮان
اﻟـﻌــﺪاء ،واﻧﻀﻢ اﻹﺧ ــﻮان إﻟــﻰ ﺣﺰﺑﻲ اﻷﻣﺔ
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ أﻣـﻀــﻰ
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻦ.
ً
ً
"ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،دﻋﻤﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،اﻟﻤﻌﺎرﺿﺘﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻨﻤﻴﺮي ،ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ) ."1976ص .(191
وﻛﺎن اﻹﺧﻮان اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ﻗﺪ وﺿﻌﻮا
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم
ﻟــﻺﺧــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأﺻﺒﺤﻮا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أﻛ ـﺜــﺮ ﺣــﺮﻳــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻘــﻼﻻ ،وﻟ ـﻜــﻦ "اﻟ ـﺘــﺮاﺑــﻲ"
ﻣﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﺑﺄﻋﻴﻦ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻬﺪف "أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ،
ً
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﻞ اﻹﺧﻮان إﻻ إﻋﻼﻧﺎ
ﺷﻜﻠﻴﺎ ،إذ ﺣﺎﻓﻆ اﻹﺧﻮان اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﻜﻠﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ،
ﻛـﻀـﻤــﺎن -ﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ د .ﺑـﺸـﻴــﺮ -ﻳﻔﻴﺪﻫﻢ
"ﻋﻨﺪ إﺧﻔﺎق ﻣﺸﺮوع أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم" .وﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  1983أﻋﻠﻦ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻓﻲ اﻧﻘﻼب
ً
ﺷﻬﻴﺮ ﻟﻪ ،ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
أﺳ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان ،ﺗـﻤـﺤــﻮرت
ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺪود اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ
وﻗﻄﻊ اﻷﻳ ــﺪي وﻏﻴﺮ ذﻟــﻚ .و"ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺷﻌﺮ
اﻟﻨﻤﻴﺮي أن ﻧﻔﻮذ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ وﺻـ ــﻞ ﺣ ـ ــﺪا ﺑـ ــﺎت ﻳ ـﻬ ــﺪد ﺗ ـﻔ ــﺮده،
أﻃــﺎح ﺑﺎﻹﺧﻮان ﺑﻼ رﺣﻤﺔ .ﻓﺒﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣ ــﻦ إﻋـ ـ ــﺪام "ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﻃـ ــﻪ" -زﻋ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺤــﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻟﺮدة -أﻟﻘﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻲّ ،
وزج ﺑﻪ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ .وﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت
اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ،أن اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ إﻋ ــﺪام اﻟـﺘــﺮاﺑــﻲ" .ﻓﺸﻞ اﻧﻘﻼب
ً
اﻟﻨﻤﻴﺮي "اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،إذا ،وﺣﺎول اﻟﻨﻤﻴﺮي
أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻹﺧ ــﻮان ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ
اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ!
ﻟـﻠـﺒـﺸـﻴــﺮ ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺔ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻳ ـﻘ ــﻮل ﻓـﻴـﻬــﺎ:
"رﺑﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﻨﻤﻴﺮي ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
واﻹﺧﻮان أﻛﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﺳﻘﻄﺖ
اﻟـ ـﺜ ــﻮرة اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ﺣ ـﻜــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺮي ،وﻛ ــﺎن
ُ
ً
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،واﻋﺘﺒﺮ اﻹﺧﻮان
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻒ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ أن
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳ ـﻌــﺪون ﻣــﻦ ﺣـﻠـﻔــﺎﺋــﻪ ،وﻫ ـﻜــﺬا ﺧــﺮج
اﻹﺧــﻮان ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة
ً
واﻧﺘﺸﺎرا".
وﻫﻜﺬا ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ،ﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻘﻼب
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ.

ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ ﻏﻮﻣﻴﺮا*

ﻣﺎد

٧

زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017أﻋﻠﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻲ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺜﻴﺮا :ﻟﻘﺪ اﻛﺘﺸﻔﻮا ﻓﺼﻴﻠﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻐﺎب،
ﻟﻴﺼﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋــﺪد ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟـﻘــﺮدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟــﻰ ﺳﺒﻌﺔ،
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ،ﺗﻢ إﺧﻼء اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺄوي ﻗﺮدة اﻟﺘﺎﺑﺎﻧﻮﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ،800ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء
ﺧﺰان ﻣﻴﺎه اﻟﺴﺪود وﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.6
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ورﻏﻢ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻻ ﺑـ %1ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺒﻼد ،ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء إن
اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﺮاض ﻫﺬه اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺎدرة ،وﻫﺬا ﻳﻄﺮح
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﺆاﻻ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ :ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؟ ُ َ
ُ
ﻀﺮة
ﻟﻴﺴﺖ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻔﺎﺿﻼت اﻟﻤ ِ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺘﺸﺎرا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺜﺮ اﻟﺬﻫﻮل ﻫﻮ أن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  90ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء
أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺴﺪود وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻀﺮر اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء.
ً
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺘﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻴﺲ ُﻣﻘﺪرا؛ وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻴﺎرات ذﻛﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪرك
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،وأن ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع.
وﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻻ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا؛ إذ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻨﺠﺰ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻪ أزﻣــﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،وﺗﺮاﺟﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳـﻜــﻮﻟــﻮﺟــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻨــﻮع اﻟـﺒـﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ،وﺗﺸﻜﻞ
اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻌﺮض َ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﱢ
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر ُ
اﻟﻤ َﺪﻣﺮة ِﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻴﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﻗــﺪ أدرك ﺑﻌﺾ اﻟـﺨـﺒــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﻮن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ذﻛ ــﺮ ﺑـﻌــﺾ اﻷﺿـ ــﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧ ــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﻢ؛ وذﻛـ ــﺮوا ﻏﺎﺑﺔ
اﻷﻣ ــﺎزون ﻛﻤﺜﺎل ،ﻓﻬﻨﺎك أدت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
إﻧﺘﺎج ُﺳﺤﺐ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻄﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻨﻮب
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺠﻔﺎف اﻟــﺬي ﺟﻔﻒ ﺳــﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ﺑﻴﻦ 2014
راﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب "اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ" ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﺎخ
وِ 2017
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻧﻮﺑﺮ ،إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻀﺨﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ُ
ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺴﺘﺘﺤﻮل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻜﻞ  %70ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺤﺮاء.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻀﺮوري ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎزون ،ﻳﺼﻌﺐ إﻇﻬﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن
اﻟ ـﻐــﺎب ﻓــﻲ إﻧــﺪوﻧـﻴـﺴـﻴــﺎ ،وﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ ﻣ ــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖُ ،
ﺳﻴﻐﻴﺮ ﻓـﻘــﺪان
َ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﺮدة اﻟﺘﺎﺑﺎﻧﻮﻟﻲ ،ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري،
وﺳﻴﻌﺮﻗﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻏﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮدة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻴﻀﻴﻊ ﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻬﻢ ﺗﻄﻮرﻧﺎ وﺟﻴﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻴﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ "اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ،وﻳﻨﺺ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﺎم  1992ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﻋﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ أوﻻ ،أﻛﺜﺮ ﺣﻜﻤﺔ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.
وﻳ ـﻜ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪي اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺮﺳ ـﻴ ــﺦ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ــﺮوح ﻓــﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ُ
ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻣﻊ ﺣﻠﻮل  2050ﺳﻴﻜﻮن
ﻫـﻨــﺎك  15.5ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺮق اﻟﻤﻌﺒﺪة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟـﻠــﺪوران ﺣــﻮل اﻟـﻜــﺮة اﻷرﺿـﻴــﺔ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  600ﻣــﺮة ،وﺳﻴﺘﻢ
إﻧﺸﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %90ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺪة ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻄﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻓﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣــﺎزون ﻫﻨﺎك ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب اﻟـ 53000ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻠﻤﻌﺎدن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ  %21ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﻮض.
وﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺗﻘﻮل ﺗﻘﺎرﻳﺮ إن ﺧــﺰان ﻣﻴﺎه ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻳﻬﺪد ﻣﺄوى رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺸﻤﺒﺎﻧﺰي ،وﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
إﻧﺸﺎء ﺧﺰان ﻣﻴﺎه وﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺳﻴﻠﻮس ﻏﻴﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﺗﺮاث ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻣــﻊ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺣــﺎﺟـﻴــﺎت اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻫـﻨــﺎك أﺳـﺒــﺎب ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻨﺰف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ .وﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻨﻤﻮ ذﻛﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت إدراك دور
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻗﻴﻤﺔ.
* زﻣﻴﻞ ﻟﺪى أﺳﺒﻴﻦ ﻧﻴﻮ ﻓﻮﻳﺴﺰ ﻟﻌﺎم  ،2018وﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ّ
ﺣﻤﻞ ﻧﻴﻞ أرﻣﺴﺘﺮوﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ ،ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ أول رﺟﻞ ﻣﺸﻰ
ً
ً
ّ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺄن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ إﻧﺠﺎزا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﺣﺪث ﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻋﺎد اﻟﻨﺰول إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺘﺼﺪر ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻷن اﻟﻔﺨﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻬﺮب ﻣﻦ
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ وإﻳﺮان ﺑﺪأب ﻹﻃﻼق وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃﻼق واﻟﻬﺒﻮط ﻫﺬه ﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻧﺎ
ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻫﺎة اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ،
ً
وﻷﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﺗﺴﻌﻴﺎن أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﺬﻛﻴﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إﻧﺰال ﺻﺎروخ ﻧﻮوي ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ّ
إذا ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺑﻮﻟﻮ ذروة اﻷﻣــﻮر اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ،ﻳﺒﺪو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻜﻴﻦ
ً
اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺊ ،ﻓﺘﺸﺒﻪ ﻣﺮﻛﺒﺔ "ﺗﺸﺎﻧﻎ إي "-3ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻧﺎﺳﺎ ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺸﺎﻧﻎ إي -3ﻫﺒﻄﺖ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ دون أن ﺗﺤﻤﻞ داﺧﻠﻬﺎ أي إﻧﺴﺎن أو ﻛﺒﺴﻮﻟﺔ ﻋﻮدة إﻟﻰ
اﻷرض ،ﻓﺄﻇﻬﺮت اﻟﺼﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﺪاف،
واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺰال ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻘﻤﺮ.
ّ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﻔﺰة وراء اﻟﺮﺣﻼت اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ
اﻟﻔﻀﺎء ﺧــﻼل اﻟـﺤــﺮب اﻟ ـﺒــﺎردة ،ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻘﺖ روﺳـﻴــﺎ ﺳﺒﻮﺗﻨﻚ ،أول ﻗﻤﺮ
اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﺎﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء ،واﻟﻜﻠﺒﺔ ﻻﻳﻜﺎ ،وﻳﻮري ﻏﺎﻏﺎرﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﺎرج
ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ،ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻔﺎﺧﺮت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺰل أول رﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻘﻤﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻬﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،ﺗﺮاﺟﻊ
ً
ﻣﻌﻪ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫــﺬا ،وﺑــﺎت اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻷﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ،وﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ازدادت اﻟﻌﻼﻗﺎت
ً
ً
ً
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮا .ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻣﺠﺪدا أﺧﻴﺮا ،وﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ً
إﻃﻼق اﻟﺼﻴﻦ ﺻﺎروﺧﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﺑﻜﻴﻦ "ﻗﺮﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬل" ،ﺗﺨﺒﺮ ﺑﺠﺮأة ﺷﻌﺒﻬﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم" :ﻋﺪﻧﺎ!" .وﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺼﻴﻦ
ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻃﻼق إﻟﻰ اﻟﻤﺪار.
ﻓــﻲ ﻳ ــﻮم ذﻛ ــﺮى ﺑـﻴــﺮل ﻫــﺎﺑــﻮر ﻗـﺒــﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ،أﻃـﻠـﻘــﺖ اﻟﺼﻴﻦ
ﺻﺎروﺧﻬﺎ "ﻟﻮﻧﻎ ﻣﺎرش  3ب" اﻟﺬي ﺣﻤﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺸﺎﻧﻎ إي -4إﻟﻰ وﺟﻬﺔ
ﺑﻴﻨﻚ ﻓﻠﻮﻳﺪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ :اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا إﻧﺠﺎز
ﻣﻬﻢ ،ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻃﻤﻮح اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻘﻮة ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ ،وراء اﻷﻓﻖ،
ً
وﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء.
وﻧـﺠـﺤــﺖ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ واﺧـﺘـﺒــﺎر ﺻــﻮارﻳــﺦ ﻣ ـﻀــﺎدة ﻟﻸﻗﻤﺎر
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺴ ِﻘﻄﺔ أﺣﺪ أﻗﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻣﺨﻠﻔﺔ
ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء ﺗﻬﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺴﺎﺑﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪار ،ورﻏﻢ ﺻﻴﺤﺎت اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ واﻟﺸﺠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة ،ﺟﺎءت رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺼﻴﻦ واﺿﺤﺔ :ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،واﻹرادة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻗﻮة اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺠﺮد إﻋﻼن
ً
آﺧﺮ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻮاﻫﻤﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا.
ً
ﺧﻼل ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎنّ ،أﻳﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إدوارد ﺗﻴﻠﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ّ
وﻳﺒﺪل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ-اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،ﻓﻘﺪ
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء
ُ
ً
اﻋﺘﺒﺮ رﻳﻐﺎن وﺗﻴﻠﺮ أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ
ً
ً
ً
ّ
ﺑـ"ﺣﺮوب اﻟﻨﺠﻮم" ،ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وورﻗﺔ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻹرﻏــﺎم اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس إﻟــﻰ ﻃــﺎول اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
ً ً
ﻛﺎن ﺧﻮف رﻳﻐﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺟﺪا ،واﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء ﻗﺪ ﺗﻜﺒﺢ أو ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻐﻲ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻨﻮوي
ُ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪ اﻟﺘﺒﺎدل ،وﻫــﻲ ﻋﻘﻴﺪة اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ
ً
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺣﻔﺰ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﻮم؟
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﺘﺤﺎول ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺸﺎﻧﻎ إي -4اﻟﻨﺰول ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ وﻫﺪﻓﻬﺎ رﺑﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﻀﺎء،
ً
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﺟﺪا اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺴﻼم
أن ﻳﻌﻢ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻟﻠﻤﺤﺒﺔ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺠﻮم؟ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا
ﻓﺠﺮ ﻋﺼﺮ ﻓﻀﺎء ﺟﺪﻳﺪ.
* »ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺮاﻟﺪ«

ﻧﻮرﻳﻴﻞ روﺑﻴﻨﻲ*

ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﻄﺮ
اﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ،
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة
اﻟﺠﺪﻳﺪة أن ﺗﻔﻀﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ
إﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،
وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻌﺮض
واﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ﻳﺒﺪو أن أﺣﺪث
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺿﺪ اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺤﺮب
ﺑﺎردة ﺗﺠﺎرﻳﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻋﺮض

ً
اﻧ ـﺘ ـﺒ ـﻬــﺖ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا إﻟ ــﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ
َ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ أﺟـﻤــﻊ ﻃ ــﻮال ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻐــﺮﻳــﺪات
واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ اﻟﻤﺘﻬﻮرة ﻣﻦ
َ
ِﻗ َﺒﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋﻈﻢ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺆال
اﻟــﻮاﺿــﺢ اﻵن ﻫــﻮ :ﻟـﻤــﺎذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ؟
ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ،ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻳﺰﻋﻤﻮن أن ﺗﺮاﻣﺐ أﺷﺒﻪ ﺑﻜﻠﺐ ﻳﻨﺒﺢ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﻌﺾ )ﺟﻌﺠﻌﺔ ﺑﻼ ﻃﺤﻦ( .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻨﺤﻪ ﻓــﺎﺋــﺪة اﻟﺸﻚ ﻣﺎ
دام ﻳﻼﺣﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ،
وإﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ ،وﻏ ـﻴــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺣﺎﻣﻠﻲ
اﻷﺳﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮون ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺄن "اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮﻓﺔ" ﺳﻴﻘﻴﺪون ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أن
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹدارة ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮل.
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ــﺬه اﻻﻓ ـﺘــﺮاﺿــﺎت ﻣـﺴــﻮﻏــﺔ ﺑــﺪرﺟــﺔ
أو أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺧ ـ ــﻼل ﺳ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻓـﻀــﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت -ﻧﻈﺮا
ﻟـﻠـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟــﻮﺷـﻴـﻜــﺔ وإزاﻟـ ــﺔ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -إﻟﻰ أداء ﻗﻮي ﻟﺴﻮق اﻷوراق
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻓـﻔــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز .%20
ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﻮر ﺗﻐﻴﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﺬري ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2018وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
) %20ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ( ،ﺗﺤﺮﻛﺖ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋــﺮﺿــﻲ
ﺻﻌﻮدا وﻫﺒﻮﻃﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
واﻵن ﺳﻠﻜﺖ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﻫﺎﺑﻄﺎ ﺣﺎدا ،وﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻤﺮ ﻣــﺆﺷــﺮات ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ )ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %10ﻋﻦ ذروﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة( ،أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻧــﺎزداك،
ﻓﺘﻤﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻄﻮﻟﺔ
)ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻬﺒﻮط .(%20
ورﻏـ ــﻢ أن اﻟـﺘـﻘـﻠـﺒــﺎت اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ــﻮاق
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻜــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـﺼـﻴــﻦ،
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،واﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻷﺧﺮى،
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،ﻓــﺈن أﻏﻠﺐ
اﻻﺿـ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎت اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺗ ــﺮﺟ ــﻊ إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ.
ﺑــﺪأ اﻟـﻌــﺎم ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺶ اﻟ ــﺬي دﻓــﻊ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟــﻞ إﻟــﻰ اﻻرﺗـﻔــﺎع وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻤﻔﺮط اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻘﺘﺮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ .وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أدت

اﻟـﻤـﺨــﺎوف اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣ ــﻮل اﺣـﺘـﻤــﺎل ارﺗـﻔــﺎع
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺬي ﺣﺪده ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻨﺤﻮ  %2إﻟﻰ أول إﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم.
ﺛﻢ أﺗﺖ ﺣﺮوب ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎء اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ اﻟﻤﺨﺎوف
إزاء ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻹدارة
ﺛﻢ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﻣﺘﻜﺮر ﻃﻮال
اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﺑﻠﻐﺖ اﻵن ذروة
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﺒﺪو أن أﺣﺪث اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺪ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺤﺮب
ﺑ ــﺎردة ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻋﺮض .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺳﺒﺐ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻﻧﺰﻋﺎج
ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻔﺎده أن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﺧﺮى
ﻗ ــﺪ ﺗ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ إﺣـ ـ ــﺪاث ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ــﺮﻛ ــﻮد
اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ )اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ( .ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺨﻄﻂ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺘﺠﻪ
إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻗﺪ ﺳﺎرع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد
واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ
اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻬﺎرات.
ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻟــﻢ ﺗـﻘـﺘــﺮح اﻹدارة ﺧﻄﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص أو اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ ،وﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ"
وأﻣ ــﺎﻛ ــﻦ أﺧ ـ ــﺮى ،اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﺗﻮﺑﻴﺦ
وﺗـﻘــﺮﻳــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﺳـﺘـﺌـﺠــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ،واﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ،واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر،
واﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻬﺪاف ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ردة ِﻓﻌﻞ ﻋﻜﺴﻴﺔ
أوﺳــﻊ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣــﻦ ِﻗـ َـﺒــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﻫ ـ ـﺘـ ــﺰت اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ﺑـ ِـﻔ ـﻌــﻞ
ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وأدى إﺣﻜﺎم
اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة واﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ
إﻟــﻰ اﻻرﺗ ـﻔــﺎع ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــﻮة اﻟ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا ،ﺷﻬﺪت اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻫــﺮوب رأس اﻟﻤﺎل وارﺗـﻔــﺎع اﻟﺪﻳﻮن
اﻟـﻤـﻘــﻮﻣــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻻر ،ﻛـﻤــﺎ ﻋــﺎﻧــﻰ أوﻟ ـﺌــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ــﺎدرات ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ وﻟﻮ ﺣﺘﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﺣ ـﺘ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ أدت
إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﻠﺒﺎت ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﺴﺒﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع ،أدت ﺟـﻬــﻮد اﻹدارة ﻓﻲ
ﻓﺮض اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻳ ــﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ ﻫ ـﺒــﻮط ﺣ ــﺎد ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ،
ورﻏﻢ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا
ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺈن أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ُﻳ َﻌﺪ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط أﻣﺮا
ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ
اﻵن أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم ذﻫﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻟﻴﺲ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ
أﺟﻮر ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ( أﻋﻠﻰ،
وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳــﺮ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ إﺿﻌﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد.
اﻷﻣﺮ اﻷﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ أي ﺷﻲء آﺧﺮ رﻏﻢ ذﻟﻚ
ﻫﻮ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻮاق
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وأﻓﻌﺎل
ﺗﺮاﻣﺐ ذاﺗﻪ ،وﺣﺘﻰ اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪﻻع ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ )ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ "اﻟﻬﺪﻧﺔ" اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ( ﻫﻮ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ
رﺑﻴﻊ  ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﺗﺠﺎوز .%4
ﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻔﺰع
ﻣــﻦ اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻫ ــﺬا اﻟـﺸـﻬــﺮ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﺗ ـﺨــﺬ ﺑﻨﻚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺮارا ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎر أﻳﻀﺎ إﻟﻰ
وﺗـﻴــﺮة أﻛـﺜــﺮ ﺗــﺪرﺟــﺎ ﻟــﺰﻳــﺎدات أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2019وﻓـ ــﻲ اﻷرﺟـ ـ ــﺢ ،ﻛـ ــﺎن ﻣــﻮﻗــﻒ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ردة ﻓﻌﻞ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ ﻟــﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑــﺎول أن
ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻻ ﻳــﺰال ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟﻚ أﺗﻰ
ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺈﻏﻼق أﻗﺴﺎم ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـﻔــﺪراﻟـﻴــﺔ ﺑﺴﺒﺐ رﻓ ــﺾ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪي ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ،
وﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﻓﻲ إﺛﺎرة ﺣﺎﻟﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ

اﻷﺳــﻮاق ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻋﻘﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺻــﺪور ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﻗﺎﻟﺔ
ﺑـ ــﺎول ،وﻫ ــﻮ اﻟـﺘـﺤــﺮك اﻟ ــﺬي ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﻳﺤﻮل
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﺣﺎد .وﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ
اﻟﻤﻴﻼد ﻣﺒﺎﺷﺮة ،اﺿﻄﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ إﻟﻰ إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻋﺎم ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
اﻷﺳﻮاق ،ﻓﺄﻋﻠﻦ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﻳﺨﻄﻂ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑﺎول
رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ،وأن اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻈﺮوف ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺣﻘﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة داﺧﻞ اﻹدارة،
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰع ﻓﻲ اﻟـﺴــﻮق ،واﻟــﻮاﻗــﻊ أن رﺣﻴﻞ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺟﻮن ﻛﻴﻠﻲ
ووزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻟﻮﺷﻴﻚ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ،
وﺳﻮف ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺰﻣﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ وﺻﻘﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
إﻟﻰ إرﺿﺎء ﻛﻞ ﻧﺰوات ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺧﻄﺮ اﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﻄﺎق
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﺠﺪﻳﺪة
أن ﺗﻔﻀﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،وﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧ ــﺎص ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺸﻴﺮ أﺣﺪاث أﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ  ZTEوﻫﻮاوي.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ ﻳﺒﺪو ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺎزﻣﺎ ﻛﻞ اﻟﻌﺰم
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﻮﻳــﺾ ﺗ ـﻤــﺎﺳــﻚ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺎﻧﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ.
وﻳـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـ ــﺬي ﻳـﺠــﺮﻳــﻪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻴﻠﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016وروﺳﻴﺎ
ﺳﻴﻔﺎ ﻣﺼﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺘﻪ.
ﻟـ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـ ـﺤـ ــﻮل ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ اﻵن إﻟ ـ ـ ــﻰ "دﻛ ـ ـﺘـ ــﻮر
ﺳﺘﺮﻳﻨﺠﻠﻮف" اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ
اﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺠﻨﻮن اﻟﻌﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻛﻮﺑﺮﻳﻚ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،ﻳﻐﺎزل ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟــﺪﻣــﺎر اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ .واﻵن
وﻗﺪ اﻧﺘﺒﻬﺖ اﻷﺳــﻮاق إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ
ﺧﻄﺮ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
* أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺷﺘﻴﺮن ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
روﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎﻛﺮو أﺳﻮﺷﻴﺘﺲ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2018 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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 ٪٤.٧ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻓﻲ ٢٠١٨
ً
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ  ١.٧ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٢٩.٠١٣ﻣﻠﻴﺎرا
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

 4ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻘﻘﺖ
ﱡ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺒﺪ
 8ﺧﺴﺎﺋﺮ

ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاوﻟـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﺗـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﻦ
أداء ا ﻟ ـﻤــﺆ ﺷــﺮات ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ
ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  2018ﺣﺘﻰ اﻏﻼﻗﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ اﻟـ ـﻘ ــﻮة اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ً
ً
ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرا ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ
أداء ا ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻛـ ــﺔ ﺧـ ـ ــﻼل ا ﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،واﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ﺑــﺎﻷرﺑــﺎح
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،و ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺪ ﻓــﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ
ﻛــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ :ﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺮ ﺑ ــﺢ ﺑﻌﺪ
ا ﻟــﺰ ﻛــﺎة ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد اﻷ ﺳـﻬــﻢ ،أﻣﺎ
ﺗ ـﻌــﺮﻳــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻬــﻢ
ً
وا ﻟـﻌــﺎ ﺋــﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،
ﻓﻬﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ً
ﺳﻬﻢ ،وﻟﻴﺲ ﺷــﺮ ﻃــﺎ أن ﻳﻜﻮن
ً
اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﻗ ــﺪ ﻳـﻜــﻮن
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮزع

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ،ورﺑ ـﻤ ــﺎ
ﻻ ﺗ ــﻮزع اﻷر ﺑ ـ ــﺎح وﻻ اﻷ ﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﺑــﻞ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﺔ ،وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ
ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ .أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻠــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﺴـﻬــﻢ ،ﻣـﻀــﺎﻓــﺎ إﻟـﻴــﻪ اﻷرﺑ ــﺎح
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
وار ﺗـﻔـﻌــﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎل آﺧﺮ ﻳﻮم
ﺗﺪاول ﻟﻠﺴﻮق ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ،إذ زادت ﻣ ـ ــﻦ 27.242
ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎر دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ،ﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ إﻟـ ــﻰ
ً
 29.013ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا  ،أي ﺑــﺎر ﺗـﻔــﺎع
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  5.8ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑـﻔـﻌــﻞ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﺳـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ا ﻟـﺒــﻮر ﺻــﺔ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ
ً
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ
أداء ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺎت ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪر ﺟ ـ ــﺔ
وإﻋﻼن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﻋـﻠــﻰ أﺳـﻬــﻢ
ً
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺔ،

ﻋ ـ ـ ــﻼوة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻬ ــﺪف
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري ﻟ ـﻬــﺎ ،إذ ﺷـﻬــﺪت
ﺑﻌﺾ اﻷ ﺳـﻬــﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ
ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻼك ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ،
وﺗ ـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻧ ــﺎدي
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻣﻦ "ﻓﻮﺗﺴﻲ
راﺳـ ــﻞ" ،و"ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪر أﻧ ــﺪﺑ ــﻮرز"
و"داو ﺟـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ــﺰ" ،وا ﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎء
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ "ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ".

ً
اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

ً
ووﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ــﻺﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
ً
أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
ﺗﺼﺪرﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ا ﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎض  64ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻳ ـﻔ ـﻜــﺖ
ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ا ﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎض  61ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  51ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض

 49ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﻓ ـﻨ ــﺎدق 47
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺻ ـﻴــﺮﻓــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺴــﺎدس ﺑ ــ 45ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ،
ﺣـ ـﻠ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ داﻧـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎة
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺘ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ وﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ ،ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ا ﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض  44ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺛــﻢ
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ أﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان ،واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻓــﻲ
ا ﻟ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ ا ﻟ ـﺜ ــﺎ ﻣ ــﻦ ،إذ ا ﻧـﺨـﻔــﺾ
ا ﻟـﻌــﺎ ﺋــﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  42ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻻ ﺛ ـﻤ ــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻧﺨﻔﺎض  41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻛﻮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺔ ان دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﻴﺮﻓﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،إذ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1339ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ﺗﺼﺪرت ﺷﺮﻛﺔ
"اﻟﻤﺪار" ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻛﺜﺮ
ً
ار ﺗـﻔــﺎ ﻋــﺎ  ،ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ

اﻻ ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ،إذ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر 573
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﺳﻴﻜﻮ واﻟﺴﻔﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻠﻐﺖ  109ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣ ـ ـﻠـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻳ ــﻮﻳ ـﻨ ـﻜ ــﺎب
ﺛـ ــﺎﻟـ ــﺚ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرﺟـ ــﺔ
ﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
إذ ار ﺗ ـﻔ ــﻊ ا ﻟ ـﻌــﺎ ﺋــﺪ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 88
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ،ﺛ ـ ــﻢ أﺗ ـ ـ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
"أ ﻣــﻮال" ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،إذ
ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  84ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﺎدﺳـ ـ ـ ــﺎ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ
ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  51ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ا ﻟـﺴــﻮر ﻳــﺔ ،إذ ارﺗﻔﻊ
اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺑ ــ48
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺣـﻠــﺖ ﻛﻞ
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ وﺑــﻮﺑـﻴــﺎن
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ ،إذ ارﺗـﻔــﻊ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑـ  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﻨﺸﺂت" ﺑﻨﺴﺒﺔ  43ﻓﻲ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
»ﻓﻴﻔﺎ« :اﻟﻔﺎرس أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ "ﻓﻴﻔﺎ" ،إﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻓﺆاد اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،وﺗﻌﻴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺸﺎري اﻟﻔﺎرس ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ .2019/1/2

»ﺳﻨﺪ« ﺗﻠﻐﻲ اﺗﻔﺎق ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ ﺑﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺪ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إﻟﻐﺎء أي اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮاء
ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ .وﻗﺎﻟﺖ "ﺳﻨﺪ" ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻛﺎن ﻗﺪ واﻓﻖ ﻓﻲ  5ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2018ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﺑﺄﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺔ
دﻓﻌﺎت ُﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.224ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ  4ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018ﺑﻘﻴﻤﺔ  15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ،وذﻟﻚ
ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

»ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ« ٩٢.١ :ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت« ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ذﻛــﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﻋـﻘــﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻋــﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  59.62ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل »اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت« ،ﻋﻠﻰ »ﻣﻮاﺷﻲ«
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ورد
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑـ  ٤.٣ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  92.106ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أرزان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ

»أرﻛﺎن« :اﻟﺸﺎﻳﻊ
ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ

»اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ« :ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات
ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑـ  ١٠.٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر

أﻓ ـ ـ ــﺎدت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ارﻛ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑـ ــﺄن ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎذ اﻟﺸﺎﻳﻊ
ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻹﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻜﻮن آﺧــﺮ ﻳــﻮم ﻋﻤﻞ ﻟــﻪ  31ﻣــﺎرس
.2019

وﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.37ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 3.14ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻔﺠﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )أراﻣـﻜــﻮ ﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻠﻴﺞ– اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ(.
وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺟﻴﺪة أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٥.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 30.06ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5109.62ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  15.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  169.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  5212ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.71ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
 37.6ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5304.96ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  9.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 30.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  1294ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺑﺢ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي
 16.17ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4754.73ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 138.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3918ﺻﻔﻘﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺒﺸﺮة
ﻣـﻨــﺬ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﺴــﻮق ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ
أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻻول ﻫﻲ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺎط ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻻﺳﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ،وﺑ ـ ــﺪأت ﺗــﺰﺣــﻒ ﺑ ـﻌــﺾ اﻻﺳ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻤﻴﻦ او ﺛﻼﺛﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﺗﻀﺢ
ان ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻻﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﺳﻌﺎر اﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ وﺑﺪأت
اﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ ،ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻛﻤﻴﺎت اﻻﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻰ  135ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺛﻠﺜﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻟﺴﻬﻢ اﻋ ـﻴــﺎن ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺑـﺘــﺮوﺟـﻠــﻒ ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ ﻧـﺠــﻮم ﻫــﺬه
اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺸﺎﻋﺮ واﻻﻣﺘﻴﺎز وﺑﻌﺾ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة او اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻻﺳﻬﻢ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ووﺳﻂ ﻫﺬه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺸ ــﺮاء واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻻﺳ ـﻬ ــﻢ وﻧ ـﺴــﺐ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ،ﻟﻴﺘﺤﺮك اﻟﺴﻮق اﻻول،
وﻟﻜﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ،وﺑﻌﺪ ان ﻣﺮ
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻻوﻟ ــﻰ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺟﻴﺪة وﻣﻤﻴﺰة ﺟﺪا ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اداء ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،وﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻠﻰ
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ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟـﻠــﻮن اﻻﺧـﻀــﺮ إﻻ ﻓﻲ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ،وﻛ ــﺎن اﻻﺧـﻴــﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑﻨﻤﻮ اﻻﺳـﻬــﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻدراج ﻣــﻊ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﻮاق ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻋﻘﺎر ﺑـ  11.4ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك
ﺑ ـ  8.4ﻧـﻘــﺎط ،وﻣ ــﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑ ـ  8.2ﻧـﻘــﺎط ،واﺗـﺼــﺎﻻت
ﺑـ  7.6ﻧﻘﺎط ،واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  2.1ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ1.4
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.37ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ 2.1
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑ ـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑ ـ 0.91
ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ اﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺘﺪاول
 1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ادﻟﻮﻟﻲ ﺑﺘﺪاول  1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ
اﻋ ـﻴــﺎن ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  42.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ اﺑﻴﺎر
ﺑﺘﺪاول  15.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  11.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء راﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻨﺎ
ﺑﺘﺪاول  11ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺣﻞ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎرات ك ﺑﺘﺪاول  10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ اﻳﻔﻜﺖ،
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  107.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺑﻴﺎن
د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
واﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ــﺎن اﻛـﺜــﺮ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ اﺳـﻴـﻜــﻮ ،ﺣﻴﺚ
اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ ﺳﻨﺮﺟﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻣﺴﺎر ﺗﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ
»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  ٪١ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ٢٠١٨
اﺳـﺘـﻘــﺮت ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻷﺳـﻌــﺎر
ً
ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ  2018ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻵﺧــﺮ
ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﺎت اﻹدارة ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻛـ ــﺰ ﻳـ ــﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎء ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 2017اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ
 1.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺑـﻠــﻎ اﻟــﺮﻗــﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ
 113.2ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻗــﺪ
ً
ﺳ ـﺠ ــﻞ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎ
ً
ً
ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺎ ﻃ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺎ  0.1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛ ـ ــﻢ ﺗ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎر ﺗ ـﻨ ــﺎزﻟ ــﻲ واﺿ ـ ــﺢ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤﺪودة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ .2018
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ،ﻳﻼﺣﻆ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻻﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪي
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻗـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ
واﺿ ــﺢ ،ﻣﺜﻞ ﻣـﻜــﻮن اﻟـﻨـﻘــﻞ ،اﻟــﺬي
ﻣ ـ ــﺎزال ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ أﻋ ـﻠ ــﻰ رﻗ ــﻢ ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ،وإن ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ
اﻷﺷـﻬــﺮ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ،
ً
ﻣ ـﺴ ـﺠــﻼ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﺗ ـﻀ ـﺨــﻢ ﺳـﻨــﻮي
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻋﻨﺪ ﺣ ــﺪود  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﻣﺎزال اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮن

اﻟـﻤـﻔــﺮوﺷــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ وﻣـﻌــﺪات
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎره اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي
ً
ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ زاد ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ 2.3
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي،
وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮن
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑــﺪأ ﻳﺴﻴﺮ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺎر ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮ ﻣ ــﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ً
ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي ﻃﻔﻴﻔﺎ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ــﺮﻗـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻜــﻮن
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
ﺗﺼﺎﻋﺪي واﺿﺢ ،وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﺗﻀﺨﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﻧﺴﺒﺘﻪ
 4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018ﺛ ــﻢ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻷﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻤﻌﺪل
ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ 1.7
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻣ ـﻌــﺪل ﺗﻀﺨﻢ
ﺳ ـﻨــﻮي أﻋ ـﻠــﻰ ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳﺠﻞ
 2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
وارﺗﻔﺎع اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 0.303
دﻳـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟـﻴــﻮرو ﻋﻨﺪ  0.346دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.385دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.308
دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﺼــﺮف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻫﻲ
ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ،وﻻ ﺗﻌﻜﺲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﺷـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ــﺮﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻮرﻳﺪ ﻟﺤﻮم ﺿﺄن
ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ وﻣـﺒــﺮدة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
إﺣـ ــﺪى اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ 4.315
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أﻧـ ــﻪ ُﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﻰ ذﻛــﺮ
اﻷﺛـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺞ ﻋــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﻣﺎ
ﻳﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد.

اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻌــﺎﺷــﺮ
"اﻟﺘﺠﺎري" ﺑـ 38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

 7أﺳﻬﻢ
وﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ ﻋـ ــﻮاﺋـ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻧـ ـﺤ ــﻮ 59
ﺷ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ 106
ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺎت ﺧ ـﺴ ــﺎرة ،و ﻟ ــﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﻧﺤﻮ  7ﺷــﺮ ﻛــﺎت أي ﺗـﺤــﺮك ،إذ
ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
ا ﻟـﻌــﺎم ﻣﻨﺬ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ا ﻟـﻌــﺎم ،وﻫﻲ
ﺷــﺮﻛــﺔ "ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ" و"ﻣ ـﺸ ــﺮف"
و"ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎ" و"أرﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن" ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "دﻟ ـ ـﻘـ ــﺎن" ،وﺷــﺮﻛــﺔ
ً
"اﻧ ــﻮﻓ ـﺴ ــﺖ" ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
"ﺳﻨﺪ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ".

ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺼﺪر
ﻗﻄﺎع " ﻣــﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" ﺑﺎﻗﻲ
ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ
اﻷ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻌــﺎ ﺋــﺪ ﻋﻠﻰ
اﻻ ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺧ ـ ــﻼل  ،2018إذ
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ  25.95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،وﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋﺪ
ا ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎره  15.56ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز،
ﺑ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺑـﻠــﻎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  12.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﻦ
" ﺻ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻴــﺔ" ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3.67ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
واﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ،إذ ﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻛﺒﺮ
ا ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎ ﻋــﺎت ا ﻟ ـﺨــﺎ ﺳــﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ  73ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗﻠﺘﻬﺎ "اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ"
ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ  16.69ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ،
ا ﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر  10.07ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،8.02
ﺗـﻜـﻨــﻮ ﻟــﻮ ﺟـﻴــﺎ  7.12ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﺗﻠﻴﻬﺎ "رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ" ﺑﻨﺴﺒﺔ
 6.45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ "اﺗﺼﺎﻻت"
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا
اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض
ﺑﻠﻐﺖ  4.51ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻷﺳﻮاق« :ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ
»ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال« ﻗﺒﻞ  ١ﻣﺎرس
اﺳﺘﺮﻋﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻛﻞ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ
) (5-7ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
)ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫﺎب( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ ،2010
ﺑـ ـﺸ ــﺄن إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ﺑﻀﺮورة
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺰام ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆول اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺸـﺨــﺺ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﺘـﺨــﺬة
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
واﻟ ـ ـﻀـ ــﻮاﺑـ ــﻂ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وأي

اﻗﺘﺮاﺣﺎت ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن
ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻟ ـ ــﺬا ،ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﺎة
إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
ً
 1ﻣ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ،ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص ﺑــﻪ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻔﺘﺮة
ﻣــﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟــﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.

دلبلا

•

economy@aljarida●com

اﻟﻌﺪد  /4006اﻟﺨﻤﻴﺲ  3ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  27 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

اﻟﺰﺑﻦ» :أﻻﻓﻜﻮ« ﻟﺪﻳﻬﺎ  ٦٠ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺆﺟﺮة

اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻗﺎل اﻟﺰﺑﻦ إن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺎب،
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺬي أﻏﺮق
ﺳﻮق اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﺣﻄﻢ اﻷﺳﻌﺎر،
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
دﺧﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﻴﺮان ،وﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺘﺞ 62
ﻃﺎﺋﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،30ﻣﻤﺎ
أﺣﺪث وﻓﺮا ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺑﺎﻟﺴﻮق ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح »أﻻﻓﻜﻮ«.

ً
ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »أﻻﻓﻜﻮ«
اﻟﺰﺑﻦ

أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻹدارة اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﻻﻓـ ـﻜ ــﻮ ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ وﺷـ ــﺮاء
اﻟﻄﺎﺋﺮات أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﻦ أن »أﻻﻓﻜﻮ«
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ  60ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺆﺟﺮة
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﻞ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ  7ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات
ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺪن ،و 53ﺻـﻐـﻴــﺮة،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ،2019
ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ــﺰﺑ ــﻦ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ 30
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ  ،2018واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋـﻘــﺪت
أﻣــﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر  70.63ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺸــﺎر ﻳــﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ،ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل
ﺑﺄﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ  100ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  3و ،1ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زاﻟﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﻬﺎ.
وردا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺧﻼل
»اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ« ،أﺿــﺎف أن ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺼﻌﺎب ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ
اﻟﺬي أﻏﺮق ﺳﻮق اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﺣﻄﻢ
اﻷﺳﻌﺎر ،واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ دﺧ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻋـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان،
وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ
ﺗ ـﻨ ـﺘــﺞ  62ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺷ ـﻬــﺮﻳــﺎ ﺑــﺪﻻ
ﻣــﻦ  ،30ﻣــﺎ أﺣــﺪث وﻓــﺮا ﻓــﻲ ﻋﺪد

اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات ﺑــﺎﻟـﺴــﻮق ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وإﻋــﺎدة ﺗﺄﺟﻴﺮ ) (SLBﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ
ﺑﻮﻳﻨﻎ  300ER-B777ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻟﻔﺘﺮة
ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ  12ﺳﻨﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أﻻﻓﻜﻮ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ  5ﻃﺎﺋﺮات
ﻣــﻦ إﻳــﺮﺑــﺎص  A320neoﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻃﻴﺮان اﻟﻬﻨﺪ ) ،(Air Indiaﻟﻴﺼﻞ
ﻋﺪد اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
إﻟـ ــﻰ  ،8ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻌﺪد  14ﻃﺎﺋﺮة
ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻔﺘﺮة إﻳﺠﺎر ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ
 12ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ
ﻣــﻊ إﻳــﺮﺑــﺎص ،واﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻋﺎم .2011
وﺑ ـﻴ ــﻦ اﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻃــﺎﺋــﺮة
اﻳﺮﺑﺎص  900XWB-A350ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻃﻴﺮان ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ )Hong Kong
 (Airlineﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ وﻟﻔﺘﺮة إﻳﺠﺎر ﺗﻤﺘﺪ 12
ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ
ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻣﻊ
إﻳــﺮﺑــﺎص اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻋﺎم .2011

واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺰﺑﻦ أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻘــﺪ ﺷـ ــﺮاء 20
ﻃــﺎﺋــﺮة  B737 MAX 8ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻮﻳﻨﻎ ،وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ،40
و ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣ ــﻦ  2019إ ﻟــﻰ
 ،2023إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻧﻬﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ــﺰﺑ ــﻦ إﻟ ــﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ا ﻟ ـﺤــﺎ ﻟــﻲ ﻟ ــﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ أي
ﻓﻠﺲ ﻣﻦ أﻣــﻮال »أﻻﻓﻜﻮ« ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻧﻬﺞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟـ 18ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ،رﻏﻢ اﻹﻏﺮاءات اﻟﻤﺘﻜﺮرة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن »اﻟـﻤـﺴــﺎﻫــﻢ ﻋﻨﺪ
ﺗـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌــﺮف
أن ﻧ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات،
وﻟ ــﻢ ﻳـﺸـﺘــﺮ أﺳ ـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺘﺎﺟﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷﺳﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻮ
ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺬﻟﻨﺎ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﻬﺎ«.
وأوﺿــﺢ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻠﻌﺐ
دورا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟـﻄـﻴــﺮان ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ 33
و 35ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓــﺈن
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

وﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات،
ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ــﺰﺑـ ــﻦ ﻋـ ــﻦ ﺗ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﻊ ﻋـﻘــﺪ
ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ SKY Chile
ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪد  7ﻃـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺮات ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻣــﻦ
ﻃـ ــﺮاز إﻳ ــﺮﺑ ــﺎص  A320neoذات
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ،ﻟـﻔـﺘــﺮة
ﺗـﻤـﺘــﺪ  12ﺳ ـﻨــﺔ ،وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺧﻼل  2019و.2020
وأﺿ ــﺎف اﻧــﻪ ﺗــﻢ أﻳـﻀــﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ LOT Polish
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪد  6ﻃﺎﺋﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ﻣــﻦ ﻃ ــﺮاز ﺑــﻮﻳـﻨــﻎ B737 MAX 8
ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻟﻔﺘﺮة
ﺗﻤﺘﺪ  9ﺳـﻨــﻮات ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺧﻼل  2019و.2020
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﺮ 5
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ ﻃﺮاز إﻳﺮﺑﺎص -A320
 200ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ Allegiant Air
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ  12ﺳﻨﺔ،
وﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺆﺟــﺮة
ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ ﻋﻘﺪ
ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺮ ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮة ﺑ ــﻮﻳ ـﻨ ــﻎ -B737
 800ﻟﺴﺘﺔ أﺷـﻬــﺮ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه

اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﺆﺟﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
 ،Caribbean Airlinesاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ.

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ
وﻋ ــﻦ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات،
أﻓﺎد اﻟﺰﺑﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ  3ﻃﺎﺋﺮات
إ ﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﺎص  900XWB-A350ﻣــﻊ
ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 A M E D E Oو  ،S M B Cو ﻫ ـ ـ ــﺬ ه
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﻣ ــﺆﺟ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ
،Thai International Airways
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ـ ــﻢ ﻛ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻴ ــﻊ
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮﺗ ــﻲ ﺑــﻮﻳ ـﻨــﻎ 300ER-B777
ﻣ ــﻊ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﻂ ﺑﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ CMB( Financial
 (Leasingا ﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،و ﻫـ ـﻤ ــﺎ
ﻣﺆﺟﺮﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،و ﺑـﻴــﻊ ﻃﺎﺋﺮﺗﻲ ﺑﻮﻳﻨﻎ
 900ER-B737ﻣــﻊ ﻋـﻘــﺪ اﻟـﺘــﺄﺟـﻴــﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔFortress
 ،Investment Groupو ﻫ ــﺎ ﺗ ــﺎن
اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﺎن ﻣﺆﺟﺮﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﻃﻴﺮان Ukraine) International
 (Airlinesاﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ  5ﻃﺎﺋﺮات
ﺑﻮﻳﻨﻎ  800-B737ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ Orix-
 ،Merxوﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﻣــﺆﺟــﺮة
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ) ،(Turkish Airlinesﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺑﻴﻊ  4ﻃﺎﺋﺮات إﻳﺮﺑﺎص -A320
 200ﻣﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ  ،Aergenوﺗﻠﻚ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﻣ ــﺆﺟ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ
 VietJetا ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺔ و ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
 Indigoاﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ وﺷــﺮﻛــﺔ ﻃـﻴــﺮان
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
وواﻓﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »أﻻﻓﻜﻮ« ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﻞ ﺑـ ـﻨ ــﻮد ﺟـ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،ﺑـﻤــﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) 10ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ(
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻼت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻮم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق،
وﺗﻘﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ  9.520.935دﻳﻨﺎرا.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ واﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎب
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ( ،أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﺑﻦ ،ﺑﺮاك ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ
اﻟـﺼـﺒـﻴــﺢ ،ﺑــﻮﻟــﻲ ﻛــﻮﻳـﻜـﻠــﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،ﺷــﺮﻛــﺔ ﺟﻲ
آي ﻛﻮرب.

٩

اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻳﻌﻘﺪ أول
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﻬﻴﺌﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﻣــﺆ ﺳ ـﺴــﺔ
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮول اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ـﺘــﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
د .ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﻔــﺎﺿــﻞ ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺗــﻢ ﺑــﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ا ﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟﻤﺒﻨﺜﻘﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻫــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀ ــﺎت،
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ـﺼــﺪر ﻧـﻔـﻄــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ إن

اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ
ً
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻘﻂ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ رؤﺳﺎء
ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وﺳــﺪ اﻟﺸﻮاﻏﺮ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.

»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ« ١.٨٨ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺲ ،أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.88ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 6.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر( .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺎدرة
واﻟﻮاردة اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑـﻠــﻎ  1315ﻣـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟـﺸـﻬــﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  1077ﺷﻬﺎدة وﻛﺘﺎب

ﺗـﺜـﻤـﻴــﻦ ،و 137ﻛـﺘــﺎﺑــﺎ ﺻـ ــﺎدرا ﻟـ ـﻠ ــﻮزارات واﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وأﺿﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻓــﻲ »ﻧ ــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ« ﻋـﻘــﺪت ﺧــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ واﺣﺪا ﻟﺜﻼث ﻣﻌﺎﻣﻼت.
وﺗﻬﺪف اﻹدارة إﻟﻰ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ
واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻮزراء واﻟﺒﻠﺪي ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻘﺮرة.

١٠
اﻗﺘﺼﺎد
»اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«» :ﺷﺮاء اﻟﻘﺮوض« اﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
دلبلا
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● اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
● ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮﺻﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ أﺧﺮى
● ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وإﻳﻘﺎف اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ
أﻛﺪت »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«
أن اﻗﺘﺮاح إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض
»ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻮاده ﻋﺪة ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮرﻳﺔ
واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى«.

ﻗــﺎل ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ إن »ﻣــﻦ
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﺒﺪأ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض
ً
ً
أﺻﺒﺢ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﺘﻜﺮرا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻘﺒﺔ،
ﻓ ـﻔــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺤـﺘــﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟـﻈــﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻗ ـﻴــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج وﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟــﻰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن،
ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪد اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت ﺑ ــﺈﺳ ـﻘ ــﺎط
اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت
أﺿﺮارﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن» :وﻧﻮد ﺑﺪورﻧﺎ
أن ﻧـﺤــﺬر اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻐ ـﺒ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪة ﻛ ــﻞ اﻟﺒﻌﺪ
ﻋــﻦ ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة،
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﻼد واﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻊ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
واﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺾ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻈﺮوف
اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﺑــﺬرﻳـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﻮاﻫ ــﺪ
اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﻋﻘﺒﻨﺎ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـﺤـﻔــﻞ ،ﻣﻊ

إﻗﺮارﻧﺎ ﺑﺴﻮء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،إﻻ أن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﺮر اﻻﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻗﺘﺮاح
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺷﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ُ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،واﻟــﺬي ﻗـ ّـﺪم ﻃﻠﺐ
اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ
أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
وردت ﻓ ــﻲ ﻃـ ّـﻴــﺎﺗــﻪ ﻧــﻮﺟــﺰﻫــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ:

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ
* ﻧ ـﺼــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻳ ـ ــﺪاع
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻘــﺮوض
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻳﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ
إن ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻘــﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ أم
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺴﻄﺔ؟ إذ إن
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 1.02ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺴﻄﺔ  11.6ﻣﻠﻴﺎرا.
ﻓ ـﻜ ـﻴــﻒ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـ ّـﺮع ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻄ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣـﻠـﻴــﺎرﻳــﺔ

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎم دون أن ﻳـﺤــﺪد
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻔﺌﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ؟
* ﻧ ـﺼــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣﻦ
اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗﺘﻢ
إدارة إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪاﺋـﻨــﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ أرﺑﺎح
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﺨﻄﻮرة ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
اﻟﻤﺸﺮع ،وﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ
ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ
إﻟـ ــﻰ ﻃـ ــﺮح ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ :أﻳــﻦ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻫـ ــﺬه اﻷﻣـ ـ ــﻮال،
ً
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؟
ﻣ ـ ــﺎ اﻷﺳـ ـ ـ ــﺲ واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻬ ــﺬه
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات؟ ﻣـ ـ ــﺎذا ﻟ ــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮارات اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺔ وأدت إ ﻟـ ـ ــﻰ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺎم؟ ﻛ ـﻴــﻒ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ
ً
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ـ ــﻮال ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑــﺄن

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗـﺘــﺮاض واﻹﻗ ــﺮاض ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳـﻴـﺘــﻢ إﻗ ـ ــﺮاض ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻓﻜﻴﻒ
ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ؟
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﻄﻴﺮة وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﺔ
ﻟﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح.

ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
إن اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،اﻟ ــﺬي
ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻛــﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
وﺗ ـﺨــﺎﻟــﻒ ﻣ ـ ــﻮاده ﻋ ــﺪة ﻧـﺼــﻮص
دﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ واﺿـ ـﺤ ــﺔ وﺻــﺮﻳ ـﺤــﺔ
ﻋـﺒــﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻦ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﻴﺆدي
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن،

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض أﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﻺﻣ ــﺎرات ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ً
اﻟـﻨـﻤــﻮ ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﻣــﻦ  %2.2ﻓــﻲ  2018إﻟــﻰ  %2.4و %2.7ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﻲ  2019و 2020ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،رﻏــﻢ أن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻣﺎرات
ﻓ ــﻲ ﺟــﻮﻟــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺧـﻔــﺾ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم  2019ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »أوﺑﻚ« واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮازن اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق) ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ(.
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺟﺰ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء وارﺗ ـﻔــﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻌ ــﺮض دﺑـ ــﻲ اﻛ ـﺴ ـﺒــﻮ  ،2020ﺣﻴﺚ
أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ اﻻﺗـﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 60.3ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2019
وﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ ،ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﺴﻦ إﻗﺮاض ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل،
رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻮض
ﺑ ـﻌــﺾ آﺛـ ــﺎر ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ،
ً
إﻻ أن ﻣ ــﺰﻳ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻗــﺪ ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد

اﻻﻓ ــﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ،
إذ إن اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
ﻫ ــﺬا ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ ﺛﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻻﻣ ــﺎرات ﻓﻲ ﻋــﺎم ،2019
ً
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ »أوﺑ ـ ــﻚ« واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ،
ﺑﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %2.5ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ (2018
ً
إﻟ ــﻰ  3.1ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﺳـﻴـﻈــﻞ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
ً
اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %8.2
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي ،وﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ــﺎس،
ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ  %0.6ﻓﻲ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ %0.8
ﻓﻲ  .2019ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ
إﻟﻰ  %1.0ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻣﺎرات
ً
ﻟﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﺴﺒﺎ
ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ.

ً
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ داﻋـ ـﻤ ــﺎ ﻟـﻠـﻨـﻤــﻮ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3.0
و %3.4ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2019و 2020ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء،
ً
ﺗــﺮﻗ ـﺒــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ دﺑ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض إﻛـﺴـﺒــﻮ
.2020
وﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣـﺴــﺎﻋـﻴـﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴــﺰ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ،
واﺻ ـﻠــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻻﺗ ـﺤــﺎدﻳــﺔ وﺣـﻜــﻮﻣــﺎت
دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  2018ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﻤﻮ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺗ ـﺤــﺎدي ،واﻓﻘﺖ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ إﺻ ـ ــﺪار ﺗ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮات إﻗــﺎﻣــﺔ
ﻟـﻤــﺪة ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  10ﺳـﻨــﻮات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ واﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ ،وﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﻟـﺘـﻘــﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺄﺷـﻴــﺮات
إﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺼﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج »اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة«(
ﻣﻦ  %49إﻟﻰ .%100

اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،ﺳـﻴـﻈــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ﻏﻴﺮ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ،ﺣﻴﺚ َﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻹﻧـﻔــﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ
ً
اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻨﻔﻂ آﺛــﺎرا
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺛﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓــﻲ ﻋﺎم
 ،2019ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ُﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺠﺎري .إﻻ أﻧــﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓــﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـ ّ
ـﻮﺳ ــﻊ ﻹﻛ ـﺴ ـﺒــﻮ دﺑــﻲ
 2020واﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرات ﻛﻜﻞ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن
ﻳﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ً ُ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل داﺋﻤﺎ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
إن اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاض ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح
ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﺸـﻜــﻞ ﻻ
ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻛ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ﺿ ــﺪ ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ،
وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻌﻲ اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن
أن اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ،وأي
ﺿ ـ ـ ـ ــﺮر ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻪ ﻫ ـ ـ ــﻮ ﺿ ـ ـ ـ ــﺮر ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛـﻜــﻞ ،وﻫـﻨــﺎك اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت واﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻲ

»ﻣﺪن اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻄﺮح ﺣﻖ
اﻣﺘﻴﺎز »ذا ﺷﻮﻛﻠﻴﺖ ﺟﻴﺖ« ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪن اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﺰم ،ﻋ ـﺒــﺮ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ »أوﻟﺪ دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ«،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟـﺘـﺠــﺰﺋــﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻮرة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻟﻜﺒﺮى.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـ ــﺪن اﻷﻫ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻋ ـﻤــﺮ ﻧ ـﺠــﻢ أن »أوﻟـ ــﺪ
دﻳ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺪ« ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺮرت ﻃ ــﺮح
ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »ذا ﺷﻮﻛﻠﻴﺖ
ﺟ ـﻴــﺖ« ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻋﺒﺮ
ﻧﻈﺎم ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز »اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ«،
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻧ ـ ـﺠ ـ ــﻢ أن »أوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ« ،اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،ﺳﺘﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪﻳ ــﻦ
ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ،وأﺑـ ــﺮزﻫـ ــﺎ ﻧ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ
اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻜﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

ﻋﻤﺮ ﻧﺠﻢ

اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ اﻟـﻤـﻔـﺼــﻞ ،واﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
اﻟـﻤـﺒــﺪﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻗــﻊ ،واﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت
اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺿﺒﻂ ﺟﻮدة اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت،
وﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ وﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓــﻲ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻓﺘﺘﺎح ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
زﻳﺎرات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻧـ ـﺠ ــﻢ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا إﻟ ــﻰ
دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ »أوﻟﺪ
دﻳــﺎﻣــﻮﻧــﺪ« ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﺟﻬﺎت
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،أن
ﻳﺸﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻓ ــﻲ دول اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﻧـﻤــﻮا
ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻷرﺑ ــﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﻮ

ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ذات اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎء ة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻔــﺮص
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﻮق.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻮق
اﻷﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﺑ ـ ــﺎت ،ﺑ ـﻌــﺪ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺪ ﺟﻴﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
وﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
وﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ أن ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻷﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳﺸﻬﺪ
ﻧﻤﻮا وﻓــﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺣــﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺳﻨﻮي ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻋ ــﺪد
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم إﻟــﻰ 698
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ  276ﺗــﺮﺧـﻴـﺼــﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،و 134ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻟـ ـﻤ ــﺄﻛ ــﻮﻻت ﺧ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺔ ،ﻣــﻊ
ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد إﻗﺒﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي
ﺛﻢ اﻟﺠﻬﺮاء.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮاﺑﺢ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻜﺒﺮى
أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى »راﺗﺐ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة« ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﻠـﺤـﻈــﺔ اﻟ ـﻔــﺎرﻗــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﺎة ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،اﻟ ــﺬي رﺑ ــﺢ رﺑ ــﻊ ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
ً
ﻛﺮاﺗﺐ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺪة  250ﺷﻬﺮا.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﻟﻠﺴﺒﻴﻌﻲ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵن ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﺣﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻓﻲ »اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ -اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

وﻳﻌﺘﺒﺮ »اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷﺿﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺬي ﻳﻘﺪم
أﻋـﻠــﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ً
 3.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ  26ﺟــﺎﺋــﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ
ً
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
وﺗ ـﺘ ـﻠ ـﺨ ــﺺ ﺷـ ـ ـ ــﺮوط اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدة ﻣــﻦ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 100دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺗ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻛ ــﻞ  50دﻳـ ـﻨ ــﺎرا ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﺤﺎﻓﻆ

»ورﺑﺔ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
اﻟﺸﻬﺮي واﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﻴﻮم

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻤﺴﻄﺮة واﺣﺪة،
إذ إن أﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﻮﺿﻊ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪرة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺪاد
ﺗـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮد إﻟ ــﻰ آﺧـ ــﺮ ،ﻓﻤﺎ
ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي
اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻗﺘﺮاح؟

ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﻬﺪف
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ واﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ
وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻧﻮﺟﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
* ﻗــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  51ﻟﺴﻨﺔ 2010
وﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼﺗ ــﻪ واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء
ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺪاد
اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻤﻘﺴﻄﺔ،
واﻟﺬي ﺗﺸﻮب إﺟﺮاءاﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻷدوات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻀﺎرﻫﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ.
* ﻗـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﻮن ر ﻗـ ـ ـ ــﻢ  104ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
 2013ﻓــﻲ ﺷ ــﺄن إﻧ ـﺸــﺎء ﺻـﻨــﺪوق
دﻋـ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ــﺮة ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟــﻰ
ﻣـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ وﺷـ ـ ــﺮاء
اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة،
وﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى
ّ
اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﻳــﺘـﺴــﻊ اﻟـﻤـﺠــﺎل ﻟــﺬﻛــﺮﻫــﺎ،
ﻓـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻼﺣ ــﻆ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ واﺿـ ــﺢ
اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺗــﺪاﺧــﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت واﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ وﻋ ــﺪم
اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻛ ـﻔ ــﺆة وﻗــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
ﻟـﻬــﺎ آﺛ ــﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛـﺜـﻴــﺮة ،وﻧــﺆﻛــﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻋﻮﺟﺎج
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت وإﺟ ــﺮاءاﺗـ ـﻬ ــﺎ
ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ودﻋﻤﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ«.
وﻓــﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ
أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو
ﺑــﺂﺧــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن وﻻ ﻳ ــﺰال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻛ ـﻤــﻮرد أﺳــﺎﺳــﻲ ووﺣـﻴــﺪ
ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ،ﺗـﻀــﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻣ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺼــﺪي ﻟـﻜــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳـﻀــﺮ اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر دﺧ ــﻞ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻷﻃ ــﺮ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وإﻳﻘﺎف اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم وأوﺟﻪ اﻟﺼﺮف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة
وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ.

ﻳ ـﺠــﺮي ﺑـﻨــﻚ ورﺑـ ــﺔ ﺳـﺤــﻮﺑــﺎﺗــﻪ
اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ
ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮي ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺳـﺤــﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ
اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ
ﻋـﺸــﺮة ﻇـﻬــﺮ اﻟ ـﻴ ــﻮم؛ وﻳـﺘــﻢ إﺟ ــﺮاء
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﻮﺑـ ــﺎت ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﻋ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻷﻣـ ــﻮال ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﺮص ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟــﻺﻗ ـﺒــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻻﻗــﺎه ﻫــﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء،
ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆﻣـ ـﻨ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮص ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮرات ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب

اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮرات زﻳــﺎدة ﻋﺪد
اﻟ ــﺮاﺑ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ،ﻋ ـﺒــﺮ اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺳﺤﺐ
أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟـﺴـﺤــﺐ
اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮي ،ﻹﺗـ ــﺎﺣـ ــﺔ ﻓ ـ ــﺮص أﻛ ـﺒــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز ﺑ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر ،ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ  5راﺑﺤﻴﻦ ،وﻳﺘﻢ
اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ
ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.

ﻋـﻠــﻰ رﺻ ـﻴــﺪه ﻣ ـ ّـﺪة أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ
ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
واﺣﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ إﻳﺪاع  50دﻳﻨﺎرا،
ﺑﺸﺮط أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪه ّ
ﻣﺪة ّ 7أﻳﺎم
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ.
وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮدع زادت ﻓﺮص
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻔﻮز ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب
اﻟﺤﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺆﻫﻠﻮن
ً
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺤﺼﺎد ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﺸﺮوط اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأﺣﻜﺎﻣﻪ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »«Make Meaning
ً
اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ ،ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء
ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
اﻟـﻴــﺪوﻳــﺔ واﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻹﺑــﺪاﻋـﻴــﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻣﺮﻛﺰ
 Make Meaningاﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺑﻤﻮل .360
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓــﻲ »ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن«،
ﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲ» :داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ
وﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻧـﻨـﻔــﺮد ﺑــﻪ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ،ﺳ ــﻮاء ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ أو
ﻷﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﻢ ،ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮون داﺋـﻤــﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﻧﺤﺎول إﺳﻌﺎدﻫﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻃــﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﻟﻴﺤﻈﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﻤﻔﻴﺪة«.
وﻟ ـﻔــﺖ ﺣــﺎﺟــﻲ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷول  400ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﺠﺎرب
ﻓﺮﻳﺪة وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻌﻤﻼء »اﻟﻐﺎﻟﻲ«،
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ :اﻟﺸﻤﻮع ،ﺗﻠﻮﻳﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺒﺲ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺰﺟﺎج ،ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن أو ﺗﻠﻮﻳﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮاﻣ ـﻴــﻚ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﻓــﺮﻳــﻖ Make Meaning
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺼﻄﺤﺐ اﻟﺰاﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻛﺘﺬﻛﺎر ﻣﻤﻴﺰ.
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن »ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن« ﻳـﻘــﻮم ﺑﺸﻜﻞ داﺋ ــﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل ﺣﺴﺎب اﻟﻐﺎﻟﻲ ،وﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﻧﺠﺎز.
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ً
بمناسبة مرور  115عاما
على افتتاحه {متحف الفن
اإلسالمي} يحتفل بأشهر
مجرى مالحي في العالم.

١٣

يخوض هاني عادل تجربة
البطولة السينمائية أول
مرة في فيلم {جريمة
اإليموبيليا} .لقاء معه.

١٤
مسك وعنبر

١٧

بفائدة يقدم أوركسترا «زغرب
تعود تمارين القوة ً
الفيلهارموني» ،على مدى
أكبر على القلب مقارنة
ً
ً
ثالث ليال ،برنامجا حافال
بنشاطات األيروبيك
بالمقطوعات الكالسيكية
كالمشي وركوب الدراجة
الهوائية وفق بحث أخير .والموسيقى الكويتية.

ديمي لوفاتو
كيفين هارت

باريس هيلتون

جوليا لويس دريفوس

كاردشيان وهيلتون تستمتعان هارتً وجونسون يلتقيان جوليا دريفوس تنضم
بوقتهما بين الثلوج
مجددا في « »Jumanjiلمسلسل «»Veep
نشرت عارضة األزياء العالمية كيم
كاردشيان عددا من الصور عبر حسابها
بـ«إنستغرام» ،وظهرت برفقتها صديقتها
وعارضة األزياء باريس هيلتون ،وهما
تستمتعان بوقتهما وتحتفالن ببداية
العام الجديد وسط الثلوج.
وأظهرت الصور وجود هيلتون ضمن
ضيوف حفل كيم ،الذي أقيم في منزلها
احتفاال بأعياد الميالد ،وسط حضور
عدد كبير من النجوم وعارضي األزياء.
َّ
وعلقت باريس على الصورة ،قائلة:
«كل عام وأنتم بخير مني ومن باريس
هيلتون» ،وتخطى عدد المعجبين
بالصور مليون متابع ،بعد ساعتين فقط
من نشرها.

يعود الثنائي كيفين هارت ودواين
جونسون للمواجهة مجددا ،وذلك
في الجزء الثالث من فيلم المغامرات
الشهير ( )Jumanjiالمتوقع بدء
تصويره نهاية الشهر الجاري.
ومن المرجح أن يتم عرض الفيلم في
 13ديسمبر المقبل ،على أن ينتهي
التصوير في مايو ،وتبدأ فقرة إعداد
المونتاج ،التي تستمر لمنتصف
نوفمبر ،قبل البدء في مرحلة
ً
التسويق ،ترقبا لطرحه.
والفيلم من إنتاج شركة سوني ،وبلغت
تكلفة إنتاج الجزء األخير  90مليون
دوالر ،ومن تأليف الثنائي سكوت
روزنبرغ وريك سومنرز ،وإخراج جاك
كاسدان.

أعلنت النجمة جوليا دريفوس ،من خالل
حسابها على «إنستغرام» ،انضمامها إلى
الجزء السابع من مسلسل  ،Veepالذي
ُيعرض على شبكة نيتفلكس .وذكرت
الشركة المنتجة ،أن الموسم السابع من
الكوميديا السياسية سيكون األخير،
حيث سيتم تعليق اإلنتاج،
حتى تتمكن دريفوس من
تلقي العالج والتعافي من
سرطان الثدي .وتضم
قائمة الممثلين أيضا
آنا تشلومسكي وتوني
هيل ومات والش
تيموثي سيمونز
وريد سكوت وسوف
برادشو.

ً
ديمي لوفاتو :شكرا لكل من جلبت
لهم الخزي والعار
بعد المعاناة الشديدة التي شهدتها نجمة هوليوود المطربة ديمي لوفاتو
خالل فترة العالج من اإلدمــان ،رأت ديمي أنها يجب أن تكون شاكرة ،لكونها
ما زالت على قيد الحياة ،وأن تشكر كل أصدقائها وأفراد عائلتها الذين جلبت
لهم الخزي والعار.
ونشرت لوفاتو تغريدة على "تويتر" في هــذا الـشــأن ،كتبت فيها" :ممتنة
ً
ً
أبدا بأي يوم يمر َّ
علي
كثيرا للدروس التي مررت بها ،فقد تعلمت أال أستهين
ً
في الحياة ،حتى إن كان سيئا بالنسبة لي .أشكر كثيرا جمهوري ،أصدقائي،
عائلتي وكل فرد دعمني".
ون ـشــرت لــوفــاتــو ( 26عــامــا) عـلــى صفحتها ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" ع ــدة ص ــور من
احتفاالتها العائلية بالكريسماس ،حيث قامت بتصوير شجرة عيد الميالد
الموجودة بمنزلها ،محاطة بعدد من الهدايا ،إضافة إلى مقاطع فيديو أظهرت
كالبها وهي تجري حول شجرة الكريسماس ،إلى جانب أطباق الحلوى الخاصة
باالحتفال.

ً
«ديزني» تطرح تريلر جديدا لفيلم
االنيميشن العائلي «»Dumbo

أريانا غراندي ترفض تسلم
لقب «شرف الفروسية»
مازالت حزينة على ضحايا الهجوم اإلرهابي في مانشستر
رغم حالة الحزن التي تملكتها مع نهاية العام
الماضي ،السيما عقب رحيل صديقها ماك
ميلر ،وانفصالها عن خطيبها بيت دافيسون،
فإن النجمة العالمية أريانا غراندي مازالت تسير
بخطى ثابتة في مشوارها المهني ،خصوصا أن
قـ ــررت ال ـف ـنــانــة الـعــالـمـيــة أري ــان ــا غــرانــدي
رف ــض تـسـلــم لـقــب "ش ــرف ال ـفــروس ـيــة" ،الــذي
تمنحه الملكة إليزابيث لكل من ُيقدم خدمة
لــدول الكومنولث ،حيث تمت دعــوة غراندي
للحصول عليه نتيجة ردة فعلها بعد الهجوم
اإلرهابي الذي استهدف حفلها في مانشستر
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،والـ ـ ــذي كـ ــان ض ـح ــاي ــاه 22
شخصا ،وجرح فيه المئات.
وبعد الهجوم اإلرهابي بأسبوعين ،عادت
غراندي إلى مانشستر ،وأقامت حفال خيريا
لجمع التبرعات لعائالت الضحايا ودعمهم،
وأطلقت عليه اسم ،One Love Manchester
ح ـيــث ج ـم ـعــت م ــن خ ــال ــه  17م ـل ـيــون جنيه
إسترليني ،كما شاركها في الحفل نجوم عدة،
مثل جاستن بيبر ومايلي سايرس ،وكايتي
بيري ،وروبي وليامز.
وبعد الحفل ،تواصلت اللجنة المسؤولة
ع ــن تـسـلـيــم ش ــرف ال ـفــروس ـيــة م ــع غ ــران ــدي،

غراندي و بيت دافيسون

إيفا جرين

أغنيتها األخيرة « »Thank U, Nextتتصدر
قائمة «بيلبورد» لألسبوع السادس على التوالي،
على الجانب اآلخر رفضت أريانا تسلم لقب «شرف
الفروسية» خشية وصفها بـ«عديمة اإلحساس».
ودعتها إلى حدث تكريمها ،ليأتي رد أريانا
بالرفض ،حيث قالت إن الوقت ما زال مـبكرا
الستالم هذا التكريم ،كما أشار مصدر مقرب
للنجمة الشابة إلــى أن غــرا ُنــدي مــا زالــت في
حالة حزن على األرواح التي فقدت في الهجوم.
وعلى الرغم من فرحتها بهذا التكريم فإن
أري ــان ــا تـخـشــى أن ي ــرى بـعــض الـمـتـضــرريــن
قبولها للقب الفروسية التكريمي أنها "عديمة
اإلحـ ـس ــاس" ،ل ــذا اع ـت ــذرت عــن ع ــدم اسـتــامــه
بـكــل أدب ،علما أ نـهــا حصلت عـلــى مواطنة
مانشستر الفخرية بعد الحفل الخيري.
يــذكــر أن النجمة الـهــولـيــووديــة أنجيلينا
جولي حصلت على لقب الفروسية التكريمي
من الملكة إليزابيث عام  ،2014عن الخدمات
السياسية الخارجية للمملكة المتحدة التي
قدمتها ،إضــافــة إلــى عملها فــي حملة إنهاء
العنف الجنسي في مناطق الحروب.
وأنهت أريــانــا غــرانــدي عــام  2018بتصدر

مع بداية العام الجديد ،طرحت شركة ديزني تريلر جديدا لفيلم األنيميشن
العائلي ( ،)Dumboالمقرر عرضه نهاية مــارس المقبل بالواليات المتحدة
َّ
األميركية ،وعلقت على التريللر عبر صفحتها" :فــي عــام  ...2019استعدوا
للفيلم الجديد ."Dumbo
ُيذكر أن الفيلم بطولة :إيفا جرين ،كولين فاريل ،مايكل كيتون ،داني ديفيتو،
كميل ليميسويسكي ،آالن أركين ،جوزيف جــات ،ساندي مارتن ،وشــارون
روني ،ومن إخراج تيم بيرتون ،وتأليف إهرين كروجر.
وتدور قصة العمل حول هولت ،نجم السيرك الذي يذهب إلى الحرب،
وعندما يعود تطرأ تغييرات كبيرة على شخصيته ،لذلك يقرر مالك
السيرك ،ماكس ميديتشي ،أن يستأجره لرعاية دامبو ،فيل حديث الوالدة،
والذي جعلته أذنه الضخمة محل سخرية من جميع المحيطين به ،لكن
عندما يكتشف أوالد هولت أن دامبو يستطيع الطيران ،يقررون جعله
نجما المعا في عرض من عروض السيرك.

أ غ ـن ـي ـت ـهــا ""Thank U, Next
قائمة بيلبورد هوت  ،100لألسبوع
الـســادس على الـتــوالــي ،وج ــاء ت األغنية
مليئة ب ــاإلش ــارات ألشـهــر األف ــام النسائية
فــي الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن ال ـج ــاري ،بـمــا في
ذلك " "Mean Girlsو" "Legally Blondeو"13
 "Going on 30و"."Bring it On
وظهر فيها عدد ال يحصى من المشاهير،
م ـثــل ك ــري ــس ج ـي ـنــر ،والـ ـ ــدة ع ــارض ــة األزيـ ــاء
األميركية الشهيرة كيم كاردشيان ،وتــروي
ساليفان ،فضال عن بطلي فيلم ""Mean Girls
جوناثان بينيت وستيفاني دروموند.
كـمــا تـحـمــل األغ ـن ـيــة إشـ ــارة إل ــى انـفـصــال
أريـ ــانـ ــا غـ ــرانـ ــدي األخ ـ ـيـ ــر عـ ــن ع ـض ــو فــريــق
الـبــرنــامــج الـكــومـيــدي األمـيــركــي " ،"SNLبيت
دافيدسون ،إضافة إلى عالقاتها السابقة مع
ماك ميلر وبيغ سين وريكي ألفاريز.

هيلي ستاينفيلد تكشف سر
« »Bumblebeeاليائس المحطم

أريانا غراندي

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم
 B u m b l e b e eي ـح ـق ــق
إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ضـ ـخـ ـم ــة م ـنــذ
طـ ــرحـ ــه ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــات
بمختلف دول العالم قبل
أيــام ،حيث استطاع كسر
حاجز الـ  160مليون دوالر
خ ــال  24ســاعــة فـقــط من
عرضه.
ال ـف ـي ـلــم ب ـط ــول ــة هـيـلــي
سـ ـت ــايـ ـنـ ـفـ ـيـ ـل ــد ،أنـ ـجـ ـي ــا
بــاس ـيــت ،جــاس ـتــن ث ـيــرو،
بــامـيــا أدل ـ ــون ،مــارسـيــا
بـ ــراج ـ ـيـ ــو ،ج ـ ـ ــون س ـي ـن ــا،
كـ ـيـ ـنـ ـي ــث ت ـ ـ ـشـ ـ ــوي ،جـ ــون
أورت ـي ــزل ،وبـيـتــر كولين،
ومـ ـ ـ ــن إخ ـ ـ ـ ـ ــراج ت ــرافـ ـي ــس
نايت ،وتأليف كريستينا
هودسون.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الفيلم
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،1987ح ـيــث
هيلي ستاينفيلد
ي ـج ــد بــوم ـب ـل ـي ـبــي مـلـجــأ
ف ـ ـ ــي سـ ـ ــاحـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــردة ف ــي
بـ ـل ــدة شــاط ـئ ـيــة صـغـيــرة
بكاليفورنيا ،لكن تشارلي،
التي تجسد شخصيتها هيلي ستاينفيلد ،وهي فتاة على أعتاب الـ  18عاما،
التي تحاول العثور على مكان لها في العالم ،تكتشف بومبليبي ،اليائس
المحطم ،وعندما تبادر بإصالحه ،تكتشف أنه ليس سيارة فولكس فاجن
صفراء عادية.

ثقافات
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«متحف الفن اإلسالمي» يحتفل
بأشهر مجرى مالحي في العالم

تنوير

فاصل ونواصل

يعد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة أكبر
متحف إسالمي في العالم ،فهو ّ
يضم مجموعات
متنوعة من ًالفنون اإلسالمية من الهند والصين
وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام
ومصر وشمال إفريقيا ًواألندلس .ويحتفل
المتحف بمرور  115عاما على افتتاحه في 28
ديسمبر  1903في عهد الخديوي عباس حلمي
الثاني.

د .أيمن بكر
َّ
تحولت الفواصل اإلعالنية في التلفاز إلى كارثة ،وأخص
ما يحدث داخل الدراما التي يفترض فيها التواصل الذهني
وتــراكــم التأثير النفسي .ولـنـحــاول النظر إلــى القصة من
أساسها.
المادة التي تعبئ تلك الفواصل هي إعالنات تجارية عن
منتجات ،لكنها تختلف كل االختالف عن إعالنات الصحف
أو الـشــوارع؛ فإعالنات التلفاز تقتحم منزلك ووعيك على
ً
السواء ،وال تترك لك فرصة االختيار أو الذهاب إليها تبعا
لحاجاتك ،إنها تلح على عقلك إلحاح الشيطان الرجيم ،ال
لترشدك كيف تسد حاجتك من سلعة معينة ،وإنما لتخلق
بداخلك تلك الحاجة حتى إن كانت السلعة غير ضرورية.
يـتـعــدى األم ــر خـلــق االح ـت ـيــاج الــوهـمــي لسلع كـمــالـيــة إلــى
الترويج لسلع خطيرة مدمرة للصحة وللعقل كليهما ،مثل
اإلعــانــات البراقة عن أنــواع السمن الصناعي الــذي يحذر
منه األطـبــاء ،أو البطاطس المقلية واألغــذيــة ذات النكهات
الصناعية ،أو ألعاب الفيديو العنيفة وغير ذلك من منتجات
هي إلى الجرائم أقرب وأنسب.
يتحول األمر إلى نوع من االحتالل الوقح لمساحات الرؤية
والعقل في مواسم المشاهدة ذات الكثافة العالية مثل شهر
رمضان ،واألســوأ أن االنتهاكات اإلعالنية تتخلل الدراما،
أو لنقل مع القائلين إن الــدرامــا تتخلل اإلعــانــات بصورة
تقضي على أيــة قيمة جمالية للعمل الـفـنــي .واألخ ـطــر أن
ذاكرة اإلنسان وذائقته كليهما يتحوالن بسبب هذا التقطيع
المرهق للمواد الفنية إلى ما يشبه المصفاة ذات الثقوب
الكثيرة التي ال تحتفظ بشيء.
ً
ً
ً
لكن شيئا غريبا وجميال حدث منذ أشهر عدة على قناة
فضائية تسمى  ،DMCحيث تحول معظم الفواصل اإلعالنية
إلى مواد فنية قصيرة تعرف المشاهد بمشاهير الفن واألدب
من مطربين وكتاب وشعراء وملحنين وممثلين ومخرجين
ومنشدين دينيين ،وتقدم مقاطع قصيرة من أغاني كبار
المطربين مـصــورة بطريقة مغرية على اال سـتـمــاع ،كذلك
تـقــدم مـقــاطــع قـصـيــرة مــن اإلن ـش ــاد الــديـنــي ال ــراق ــي للشيخ
سيد النقشبندي ومن الشعر المميز مثل رباعيات صالح
ً
جاهين .تابعت مندهشا الحس الفني الرفيع لصانعي هذه
الفواصل ،ورغبتهم التي تظهر جلية في صنع جسر ناعم
بين النماذج الجيدة من الفنون واآلداب وبين واقعنا الفني
واألدبي الرديء.
ورغ ــم ه ــذه التضحية بــوقــت اإلع ــان ــات لـصــالــح الـمــواد
الفنية واألدب ـيــة المحترمة ،تحقق هــذه الـقـنــاة الفضائية
ً
نسب مشاهدة عالية ج ــدا .ولعل هــذه النسب أن تكون رد
فعل من المشاهد المتعطش للفن الجميل واألدب الراقي.
وكان السؤال البديهي الذي اقتحمني :لماذا ال تصرف كل
ً
القنوات خاصة الحكومية جزءا من وقت إعالناتها في تقديم
مواد فنية وأدبية محترمة ،مع العلم أن ذلك سيعود عليها
بالنفع في زيادة نسب المشاهدة؟ ال شيء أكثر من التلفاز
يمكنه أن يسد الفجوة الكبيرة في الذائقة الفنية واألدبية
في ثقافات ال تقرأ.

سنة أخرى!
مسفر الدوسري

القاهرة  -أحمد الجمال
فــي إط ــار الـتـعــاون المشترك
بـ ـي ــن وزارة اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـم ـص ــري ــة
وه ـي ـئ ــة قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،نـظــم
مـ ـتـ ـح ــف الـ ـ ـف ـ ــن اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي فــي
ً
ً
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة م ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــا مـ ــؤق ـ ـتـ ــا
ب ـع ـنــوان {ق ـن ــاة ال ـســويــس على
ً
م ــر الـ ـعـ ـص ــور} ،وذل ـ ــك اح ـت ـفــاال
ً
بمرور  115عاما على افتتاحه،
ً
وم ــرور  149عــامــا على افتتاح
قناة السويس ،الممر المالحي
األشهر في العالم.
قالت رئيسة قطاع المتاحف،
إل ـ ـ ـهـ ـ ــام ص ـ ـ ـ ــاح ،إن الـ ـمـ ـع ــرض
ي ـض ـ ّـم م ـج ـمــوعــة م ــن مـقـتـنـيــات
م ـت ـحــف ه ـي ـئــة قـ ـن ــاة ال ـســويــس
تحكي تــاريــخ حفر الـقـنــاة مثل
ُم ـج ـس ـمــات لـسـفـيـنـتـيــن وص ــور
فوتوغرافية لبعض الشخصيات
التي كانت ذات الصلة بالقناة
م ـث ــل دي ـل ـي ـس ـبــس ،وال ـخ ــدي ــوي
إسـمــاعـيــل ،والــرئـيــس المصري
الراحل جمال عبدالناصر.

لوحات تاريخية
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك وخ ـ ـ ــال
يناير الجاري ،ينظم المعرض
التاريخي لهيئة قناة السويس
في مدينة اإلسماعيلية (إحدى
مـ ـ ــدن الـ ـقـ ـن ــاة الـ ــواق ـ ـعـ ــة ش ـم ــال
ً
ً
شــرق الـقــاهــرة) معرضا مؤقتا
مـ ـ ــن مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات مـ ـتـ ـح ــف ال ـف ــن
اإلس ــام ــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،يضم
بعض اللوحات التاريخية التي

متحف الفن اإلسالمي
ت ــرج ــع إل ـ ــى ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة لــوحــات
فوتوغرافية لقاعات المعرض
وب ـ ـعـ ــض م ـق ـت ـن ـي ــات ــه األث ـ ــري ـ ــة،
وا لـلــو حــة التأسيسية لمتحف
الفن اإلسالمي.
وأوضـ ـ ــح م ــدي ــر عـ ــام متحف
الفن اإلسالمي ،ممدوح عثمان،
ً
أن االح ـت ـف ــال ـي ــة ت ـش ـمــل أي ـض ــا
تقديم فقرة فنية لفرقة {سلطان
ُ
العارفين} ،كذلك ستقام ورش
تعليمية للحرف التراثية مثل
صناعة المراكب وغيرها.

أبرز المقتنيات
ّ
يضم متحف الفن اإلسالمي
مقتنيات تتجاوز مئة ألف تحفة
ً
ً
تغطي نحو  12قرنا هجريا ،إذ
يحتوي على مجموعات نادرة
من الفنون اإلسالمية من الهند
ً
والصين وإيــران ،مــرورا بفنون
الجزيرة العربية والشام ومصر
وشمال أفريقيا واألندلس.
وفي المتحف مكتبة تحتوي
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــب
والمخطوطات النادرة باللغات
الشرقية القديمة مثل الفارسية
وال ـت ــرك ـي ــة ،وم ـج ـم ــوع ــة أخ ــرى
بــال ـل ـغــات األوروب ـ ـيـ ــة الـحــديـثــة
كـ ــاإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة

واأللمانية واإليطالية ،باإلضافة
إل ــى مـجـمــوعــة ك ـتــب ف ــي اآلث ــار
اإلسالمية والتاريخية ،ويبلغ
عدد مقتنيات المكتبة أكثر من
 13ألف كتاب.
ك ــذل ــك ي ـض ــم ال ـم ـت ـحــف أق ــدم
م ـص ـح ــف ي ــرج ــع إلـ ـ ــى ال ـع ـصــر
األموي في القرن األول الهجري
وبداية الثاني ،وهو مكتوب على
عظم الغزال ومن دون تشكيل أو
تنقيط ،ألن هذه الطريقة كانت
سائدة في تلك الفترة.
وتـتـنــوع الـتـحــف الـمــوجــودة
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـن ــاب ــر
األث ــري ــة م ــن ال ـع ـصــر الـفــاطـمــي
واأليوبي والمملوكي ،واألحجبة
الخشبية ،و كــرا ســي المقرئين
الموجودة في المساجد األثرية،
ً
فضال عن مجموعات الصناديق
الخشبية التي تخص السالطين
واألمراء المسلمين ،ومن القطع
المهمة مفتاح الكعبة الشريفة،
المصنوع من النحاس المطلي

بالذهب والفضة باسم السلطان
األشرف شعبان.

فكرة إنشاء المتحف
انطلقت فـكــرة إنـشــاء متحف
لـلـفـنــون واآلثـ ــار اإلســام ـيــة في
عـصــر الـخــديــويُ ِّإسـمــاعـيــل في
عام  ،1869فيما نفذت في عصر
الخديوي توفيق عام  ،1880أما
مبنى المتحف الحالي فافتتح
في عهد الخديوي عباس حلمي
الثاني في  28ديسمبر  ،1903ثم
تغير اســم ال ــدار عــام  1951إلى
«متحف الفن اإلسالمي» .وشهد
ال ـم ـت ـح ــف خـ ـ ــال ع ــام ــي 1983
و 1984مرحلة مهمة في عمليات
توسيع مساحته ،وزي ــادة عدد
قــاعــاتــه ،ث ــم أضـيـفــت الـمـســاحــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـش ـغ ـل ـهــا مـحـطــة
ال ــوق ــود ع ـلــى ي ـم ـيــن الـمـتـحــف،
التي استغلت في إنشاء حديقة
متحفية ومقهى.

صورة نادرة أثناء شق قناة السويس

تفجير وتطوير

جانب من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي

منذ عام  ،2003بــدأت عمليات تطوير شاملة للمتحف ،وافتتح
ً
في  28أكتوبر  ،2010واستقبل وفودا من الجنسيات المختلفة .وفي
 24يناير  2014تعرضت واجهته وبعض مقتنياته للتدمير بسبب
عملية إرهابية تبنتها «جماعة أنصار بيت المقدس» ،إذ انفجرت
سيارة مفخخة كانت تستهدف باألساس مبنى مديرية أمن القاهرة
تبرعت منظمة اليونسكو بمبلغ
المقابل للمتحف .وفي اليوم التالي،
ً ُ
مالي ضخم لترميم القطع األثرية ،وفعال أعيد تطوير المتحف عام
 ،2015وافتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يناير .2017

رواية «لحياة غير مكتوبة»...
اختالط المكان بين الواقع واالفتراضي
صدرت عن دار {الرافدين} رواية {لحياة غير مكتوبة» للكاتب العراقي نعيم آل مسافر ،يستكمل فيها بحثه في مفهومي الزمان والمكان اللذين بدأهما
في روايتيه {كوثاريا} و{أصوات من هناك}.

بيروت  -ةديرجلا

•

في روايته الجديدة
استهوت نعيم
آل مسافر لعبة
األصوات والتداخل
بينها وإن كان
جربها في روايته
السابقة

تتكون روايــة {لحياة غير
م ـك ـتــوبــة» لـنـعـيــم آل مـســافــر
من فصول ثالثة ،يتناول كل
منها قصة مختلفة وكأنها
ثـ ــاث روايـ ـ ـ ــات ،ول ـك ـن ـهــا في
الواقع ثالث حيوات مختلفة
للشخصيات نفسها ،وذ لــك
كله س ـ ٌ
ـرد بأسلوب كافكوي
استثنائي.
فـ ــي ا ل ـف ـص ــل األول ،ي ـقــرأ
البطل نفسه رواية {المسخ}
وهو مفرط بقراء ة الروايات
حـتــى ب ــات يعيشها كحياة
واقـعـيــة .فــي الفصل الثاني،
ً
ي ـجــد ال ـب ـطــل نـفـســه خ ــارج ــا
م ــن ال ـن ـه ــر ب ـع ــدم ــا ن ـج ــا مــن
الغرق بأعجوبة وقــد تحول
إلــى امــرأة ويعيش تداعيات
ذلك .في الفصل الثالث ،يجد
ً
البطل نفسه قــرويــا صاحب
مضيفة ومشيخة قديمة لم
َ
يبق إال ذكرها.
في الفصول الثالثة يعيش
الـ ـبـ ـط ــل اخـ ـ ـت ـ ــاط ال ــواقـ ـع ــي
ً
باالفتراضي ويراجع طبيبا
ً
نفسيا.
الرواية هي العمل الثالث
لـ ـلـ ـك ــات ــب .كـ ـ ــان الـ ـمـ ـك ــان فــي
رواي ـ ـت ـ ـيـ ــه ال ـس ــاب ـق ـت ـي ــن هــو
اإلطـ ـ ـ ـ ــار وال ـ ـث ـ ـي ـ ـمـ ــة ،ال ـم ـك ــان
الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــزي ف ـ ـ ــي {كـ ـ ــوثـ ـ ــاريـ ـ ــا}
وال ـم ـك ــان ال ـم ـثــال ف ــي رواي ــة
{أصوات من هناك} الذي هو
مثال ألمكنة أخــرى تتداخل
مـ ـع ــه فـ ــي ب ـن ـي ـتــه ال ــواق ـع ـي ــة

والداللية ،ولكنه في روايته
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة اسـ ـتـ ـه ــوت ــه لـعـبــة
األصـ ــوات والـتــداخــل بينها،
وإن كان قد جربها في روايته
السابقة ،ليس إلحداث إيهام
ي ـ ـتـ ــداخـ ــل م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ك ـمــا
ً
فـعــل ســاب ـقــا ،وإن ـمــا مــع أفــق
م ـعــرفــي ،يـجـعــل مــن ال ـقــراء ة
ثيمة لروايته وبوابة لولوج
ً
الذات ،جاعال منها أداة حفر
لما تخفيه الكتابة ،أو تحاول
تزويره ،أو تبريره ،على أقل
تقدير.
ث ـ ــاث ح ـ ـيـ ــوات هـ ــي ث ــاث
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات لـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ واح ـ ـ ـ ــد،
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت الـ ـ ـم ـ ــداخ ـ ــل إل ـ ـيـ ــه،
وضــاعــت مـســاراتـهــا ،عندما
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
وظ ـ ـفـ ــت ف ـ ــي ف ـص ـل ـه ــا األول
وشخصياتها ،هــي بوصلة
عاطلة عن إنقاذ الشخصيات
وولـ ـ ـ ـ ــوج ب ـ ــواب ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ــة،
وتكتشف ذاتـهــا المتوحدة،

بينما تشير إلى أن ثمة حياة
أخرى ،خارج تلك المدونات
عـجــزت عــن أن تشير إليها،
أو ترسو بها في ضفة آمنة.

جوائز وتكريمات
ن ـع ـي ــم آل م ـس ــاف ــر خــريــج
م ـ ـع ـ ـهـ ــد ن ـ ـفـ ــط بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد .بـ ــدأ
الـنـشــر ع ــام  ،1988وتـتـنـ ّـوع
كتاباته األدبية بين الشعر،
والقصة ،والمقال ،والمسرح،
والرواية .صدرت له مؤلفات
داخل العراق وخارجه .نشر
ً
ق ـ ـص ـ ـصـ ــا ومـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت أدب ـ ـيـ ــة
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي جـ ــرائـ ــد
ومجالت ورقية وإلكترونية،
وحصلت على جوائز.
ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول نـ ـ ـق ـ ــاد نـ ـت ــاج ــات ــه
األدب ـي ــة ،وه ــو عـضــو اتـحــاد
األدب ــاء والكتاب العراقيين،
وعـ ـ ـض ـ ــو مـ ـنـ ـت ــدى الـ ـشـ ـط ــرة
اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي .ن ـ ــال جـ ــوائـ ــز فــي

الـ ـقـ ـص ــة والـ ـشـ ـع ــر والـ ـمـ ـق ــال
األدبــي ،وشــارك في أمسيات
في اتحاد األدباء ،والجامعة،
وملتقى الرواية العراقية.
له في الــروايــة{ :كوثاريا}
( ،)2014و{أصوات من هناك}
( .)2016حلت األول ــى ضمن
ال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة لـجــائــزة
ب ـغ ــداد ل ـل ــرواي ــة ع ــام ،2016
وكتب عنها نقاد عراقيون،
ك ـ ــذل ـ ــك ص ـ ـ ــدر عـ ـنـ ـه ــا كـ ـت ــاب
{كـ ـ ــوثـ ـ ــاريـ ـ ــا الـ ـم ــديـ ـن ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤال} ع ـ ـ ــن دار
كـتــابــات جــديــدة للنشر
اإل لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرو ن ـ ــي (،)2016
ت ـح ــري ــر وتـ ـق ــدي ــم ال ـن ــاق ــد
أم ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــد
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم

ال ــزي ــدي ،جـمــع فـيــه دراس ــات
ُ
كـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــت ع ـ ـن ـ ـهـ ــا وح ـ ـ ـ ـ ـ ــوارات
صحافية أجريت مع الكاتب
بشأنها .صدرت طبعة مزيدة
ّ
وم ـن ــق ـح ــة عـ ــن دار ك ـتــابــات
جــديــدة للنشر اإللـكـتــرونــي
( .)2016تناولتها مجموعة
من الباحثين في الدراسات
األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي الـجــامـعــات
العراقية.

قفز في الزمن
ح ــول رواي ـت ــه «كــوثــاريــا» ي ـقــول نعيم آل مـســافــر فــي لقاء
صحافي« :زمن روايــة «كوثاريا» يتناول حياة شخصياتها
خالل ثالثة عقود من الزمن ،من حرب الثمانينات إلى الحصار
االقتصادي إلى ما بعد  ،2003لكنها لم تأت بطريقة السرد
الكالسيكي مــن الـبــدايــة إل ــى الــوســط (ال ـع ـقــدة) إل ــى النهاية
(الـحــل) ،إنما تبدأ بالمقدمة (االستهالل) ،مقطع من طفولة
البطل بعنوان «مردوخ» .أجملت فيها فكرة الرواية الرئيسة

أو التساؤل األهــم ،ثم تبدأ بيوم اختطافه ،وتستمر الرواية
يتخللها كثير من االسترجاع والمونولوج الداخلي وغيرهما
من تقنيات استخدمتها لرسم خلفيات الشخصيات العائلية
واالجتماعية ،ودوافعها ونوازعها الخيرة والشريرة ،وسبر
أغوارها ،ومعرفة طريقة تفكيرها ،لمحاولة استكشاف كيفية
ّ
تكون هذه النوازع للشخصية واألسباب والظروف السياسية
واالجتماعية التي أدت لها».

ّإنا لنفرح باأليام نقطعها
وكل يوم مضى يدني من األجل!
كل يوم يمضي يأخذنا خطوة لألمام باتجاه آجالنا كما قال
الشاعر ،فكيف الحال إذن مع السنين التي تتساقط ثيابها عن
عاما بعد عام ،لتتركنا في نهاية المطاف عراة
أجساد أعمارنا
ً
كما ولدنا من أرحــام أمهاتنا ،لندفن عــراة أيضا في رحــم ّأمنا
األرض ،ها هي سنة أخرى تحزم حقائبها ملوحة بوداع إلى غير
أياما من حياتنا لن
لقاء ،ورحيل ال عودة فيه ،أخذت في حقائبها
ً
ترجع ،سعيدة كانت أم تعيسة ،وأخذت كذلك لحظات ثمينة لن
يبقى منها سوى صور على حائط ذكرياتنا ،وأخرى مما يعد من
ّ
منسيا
سقط المتاع ستهملها الذاكرة مع الوقت ،فتصبح نسيا
مع مرور األيام وتقادم الزمن.
فــي الموعد المحدد لرحيلها ،والمعلوم لـنــا ،لملمت السنة
أش ـيــاء هــا ،لــم تـتــأخــر ثــانـيــة واحـ ــدة ،مخلفة وراء هـ ــا ثـقــوبــا في
أعمارنا ،تساقط منها أحبة لن نلتقيهم مرة أخــرى في الحياة
الدنيا ،وآخــرون ربما نلتقي بهم مصادفة ما دمنا وهم أحياء،
ـدا ،كما سقط مــن ثـقــوب العمر فــي السنة
وقــد ال يـحــدث ذلــك أب ـ ً
الراحلة أمنيات لنا جف ماؤها ،فاستحالت وتحولت إلى حبات
رمل تسربت من شقوق العمر ،وآمال تشربها اليباس خالل السنة
الراحلة حتى أصبحت سهلة الكسر وغير عصية على الموت
لضيق في التنفس ،كنا نرتجيها مع طلوع كل صباح ال يعين
شمسه على الصحو من غيبوبتها.
يحدث ذلك في كل رحيل ألي سنة تمر بنا ،أو ربما نحن من يمر
بها ،وعلى شرف ذلك الرحيل نقيم االحتفاالت الباذخة ،ونغسل
األغــانــي بماء الــورد والــزعـفــران والطيب المعتق ،ونفرشها في
طريق السنة الراحلة عنا ،والذي هو ذاته طريق السنة الجديدة
والقادمة لنا ،فيختلط األمر علينا ،وال نعرف ما إذا كنا نحتفل
كابوس
المودعة أم أننا نحتفل بانتهاء
امتنانا لما أهدتنا السنة
ّ
ٍ
مضى فيها ،أم أن االحتفال هو على شرف استقبال السنة المقبلة،
وليس للسنة الراحلة أي نصيب منه ،وال حتى من باب عفى الله
عما سـلــف ،أو مــن بــاب اذك ــروا محاسن ماضيكم ،إنـمــا نحتفل
تعبيرا عن التفاؤل بما ستحمله لنا السنة الجديدة من بشائر
سارة ،وتكرارا لما فعلناه في السنوات الماضية من فتح صفحة
بيضاء مع األمل بعد أن نغفر خطاياه ،ونمد له يد الصلح بعد
اكتشافنا حقيقة خــذالنــه لنا حتى آخــر لحظة فــي السنة التي
مضت ّ
للتو ،لنعيد ذات السيناريو الذي حفظناه عن ظهر قلب
ط ــوال سنين خـلــت ،متناسين مــا أخــذتــه السنة المنصرمة من
آمال وأمان ،لنبدأ مشوار آمال وأمنيات أخرى ،ال نعلم إن كانت
شيئا منها أم أنها ستتجاهلها كما
السنة الجديدة ستمنحنا
ً
فعلت أخواتها من السنين السابقة ،كما ال نعلم إن كانت آجالنا
ستمهلنا لنرى أمانينا محققة أم أننا أصبحنا أكثر قربا من دنو
آجالنا بعد مضي ثالثمئة وخمسة وستين يوما ،وليس مضي
يوم واحد كما قال الشاعر؟!
تمنياتي لك عزيزي القارئ بعمر مديد وسعيد بقطفك ثمار
أمنياتك ،وزهر آمالك ،وسنة بطعم السكر للجميع.

إصدار

«ذات السالسل» تصدر رواية «القرية»
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت مـ ـكـ ـتـ ـب ــة ذات
ال ـ ـسـ ــاسـ ــل ل ـل ـن ـش ــر رواي ـ ـ ــة
"الـقــريــة" لـلــروائــي الــروســي
إيفان بونن ،الحاصل على
جائزة نوبل .1933
والــروايــة ،التي ترجمها
ع ــن "الـ ــروس ـ ـيـ ــة" ال ـم ـتــرجــم
أسـ ـت ــاذ األدب ال ــروس ــي د.
فؤاد المرعي ،تحتوي على
حياة من نوع خاص ،وهذه
ال ـح ـي ــاة ه ــي ب ـطــل ال ــرواي ــة
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ــدور
م ـ ــن حـ ــولـ ــه ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـن ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن رج ـ ـ ـ ــال
ونساء يراقبون ويعلـقون،
ويـعـيـشــون داخ ــل المنطق
الخاص الداخلي لقريتهم.
ويتوالى تسلسل األحداث مع تطور أحداث هذه الرواية وبناء
قصتها حين تتحدث الوقائع عن نفسها بنفسها ،فيخلق الكاتب
ً
إيفان بونين عند قارئه اإلحساس بموضوعية صورها ،بدءا من
شخصية تيخون إيليتش الذي استطاع االستيالء على مزرعة
نبيل مفلس.
يذكر أن د .فؤاد المرعي حصل حديثا على جائزة الشيخ حمد
للترجمة لعام  .2018وهو أستاذ في قسم اللغة العربية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة حلب.
ومن الكتب التي ترجمها عن "الروسية" :الممارسة النقدية،
بيلنسكي ،والـتــوازن االستراتيجي المفقود في القرن الحادي
والعشرين ،تأليف :ألكسندر بانارين ،وكتاب الرسائل (روايــة)،
تأليف :ميخائيل شيشكين ،ورقصة الماء (رواية) ،تأليف :سيرغي
كوزنيتسوف ،وترجمة أشعار الزعيم (روايــة) ،تأليف :يفغيني
تشيجوف.

«طرق بسيطة لفهم العالم»
ضمن سلسلسة {اإلب ــداع
ال ـع ــرب ــي} ،أص ـ ــدرت {الـهـيـئــة
ال ـم ـصــريــة ال ـعــامــة لـلـكـتــاب}
ديـ ــوان {ط ــرق بـسـيـطــة لفهم
ال ـع ــال ــم} ل ـل ـشــاعــر الـمـغــربــي
علي أزحاف.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـح ــري ــر
س ـل ـس ـلــة {اإلب ـ ـ ـ ــداع ال ـع ــرب ــي}
ال ـشــاعــر سـمـيــر دروي ـ ــش إن
ه ــذا اإلص ـ ــدار يــأتــي احـتـفــاء
بإسهامات أزحــاف المميزة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري
ً
المغاربي والعربي عموما.
وتعكس قصائد الديوان
ما يميز قصيدة النثر التي تميل إلى التكثيف والتقشف الشديد في
استخدام اللغة من دون زيادات أو ترهالت ،كذلك تستغني عن المجاز
التقليدي وبـنــاء الـصــورة بالمفهوم الـقــديــم .وفــي المقابل تصنع
مجازها الكلي كونها وحدة واحدة متماسكة ،إضافة إلى اإلشارات
المتعددة التي تستدعي مخزونه المعرفي وتجربته الحياتية.
ونقرأ في الديوان:
{يتدثرون بدخان السجائر /في األرك ــان القصية /من المقاهي
والـحــانــات /،يتحدثن عن الحب /بلغة أدمتها الحداثة /وأنهكتها
المواجع /،وحين يختلين إلى أنفسهن /يتوسدن الروايات العاطفية/
وموسيقى عازف الليل /،يحلمن بالرجل ّ
الحداء /كي ينتعلنه عونا/
على نهايات الطريق}.
الشاعر علي أزحاف من مواليد أغسطس  ،1966ويعمل صحافيا
في اإلذاعة والتلفزيون المغربي.

توابل ةديرجلا
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هاني عادل :زرت أطباء نفس بسبب
«جريمة اإليموبيليا»
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مزاج

أخبار النجوم

ملصق {دقيقة صمت}
من دون األبطال

يخوض هاني عادل تجربة البطولة السينمائية ألول مرة من خالل
فيلم «جريمة اإليموبيليا» .المقرر عرضه خالل أيام في الصاالت
المصرية.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث الفنان المصري عن الفيلم
وكواليسه واختياراته المقبلة ،وغيرها من التفاصيل.
القاهرة – هيثم عسران

«جريمة
اإليموبيليا»
وضعني في
مأزق صعوبة
االختيارات
المقبلة

ّ
من رشحك لفيلم «جريمة اإليموبيليا؟
ت ـح ـ ّـدث ال ـم ـخــرج خــالــد ال ـح ـجــر إل ـ ّـي
بـ ـش ــأن ال ـع ـم ــل وف ـ ـكـ ــرتـ ــه .ع ـم ـل ـنــا عـلــى
المشروع فترة طويلة ألن الشخصية
مــرك ـبــة ،ال سـيـمــا أن ال ـم ــرض النفسي
ً
الـ ــذي يـعــانـيــه الـبـطــل لـيــس س ـه ــا .لــذا
ً
كنت حريصا على التركيز الشديد في
هذه النقطة وعملت عليها لفترة طويلة
وجلست مع أطباء نفسيين وشاهدت
م ـ ـقـ ــاطـ ــع ف ـ ـيـ ــديـ ــو ل ـ ـمـ ــرضـ ــى يـ ـع ــان ــون
ال ـحــالــة نـفـسـهــا ،ورك ـ ــزت ع ـلــى مــريــض
الشيزوفرينيا ،وذلك كله ساعدني على
التعايش مع الشخصية والتفاعل معها.

ملصق {دقيقة صمت}

ّ
ه ـ ــل أث ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات فــي
ً
التصوير إيجابا؟
بالتأكيد .كان لها أكبر دور في خروج
ً
الفيلم بـصــورة ال قــت استحسانا لدى
جمهور مهرجان القاهرة السينمائي
الــدولــي بــدورتــه األخـيــرة ،وشعرت بأن
المجهود الذي قمت به لم يذهب سدى،
ً
فضال عن أن التجربة ممتعة رغم أنها
أرهقتني بشدة.
تخوض من خالل الفيلم
ال ـب ـط ــول ــة الـسـي ـنـمــائـيــة
ألول مرة ،هل هذا األمر
أحــد أسباب حماستك
للتجربة؟
ال أ فـ ـ ـك ـ ــر فــي
م ـ ـ ـسـ ـ ــألـ ـ ــة عـ ـ ــدد
مـشــاهــد ال ــدور
أو أي مشاهد
ســأظـهــر فيها
وأين سيتوقف
ـدور .تهمني طبيعة ال ــدور،
ال ـ ِّ
وهل يمثل إضافة إلي .وفي «جريمة
اإليـمــوبـيـلـيــا» وج ــدت نفسي إزاء
ً
ت ـح ـ ٍـد م ـخ ـت ـلــف ،خ ـص ــوص ــا أن
المريض النفسي شخصية
صـعـبــة ول ـكــن ف ــي الــوقــت

هاني عادل
نفسه مــن الصعب تـكــرارهــا .مــن ثــم ،أجد
أن ال ـف ـي ـلــم وض ـع ـنــي ف ــي م ـ ــأزق صـعــوبــة
االختيارات المقبلة.

تعايش مع الشخصية
وجــد البعض فــي مشاهدك مبالغة،
ما رأيك؟
ث ـم ــة فـ ـ ــارق ب ـي ــن ال ـح ــال ــة الـطـبـيـعـيــة
ل ـل ـمــريــض وف ـي ـهــا ت ـت ـحــرك يـ ــده بـتــوتــر
فحسب وبين اشتداد اضطرابه بسبب
المرض ،وهــو ما كــان يظهر في بعض
المشاهد .لذا ال بد من تفسير كل مشهد
بحسب الـمــوقــف .أشـيــر هنا إلــى أنني
تناقشت مع أطباء نفس ومدربي تنمية
بشرية في جميع المشاهد قبل أن أبدأ
التصوير.
هـ ـ ــل اسـ ـتـ ـعـ ـن ــت ب ـ ـت ـ ـصـ ــرفـ ــات ب ـعــض
المرضى في األحداث؟
ت ـ ـحـ ـ ّـددت ال ـش ـخ ـص ـيــة ب ــوض ــوح فــي
ال ـت ـح ـض ـيــرات ال ـت ــي عـمـلــت عـلـيـهــا مع
المخرج خالد الحجر ومــدرب التمثيل
لوك ليدز ،إذ رسمنا جميع التفاصيل
التي أضفت الواقعية على السيناريو
ً
والحوار ،وكــان هذا األمــر ضروريا ألن
نجاح الفيلم يأتي عبر تقديمه بواقعية
في تحضيراته ،فرغم أن البعض ربما
ً
ً
يجده عمال بسيطا فإن صعوبته كانت
في تفاصيله واالهتمام بها.

ً
ل ـك ـن ــك صـ ـ ـ ــورت الـ ـفـ ـيـ ـل ــم تـ ــزام ـ ـنـ ــا مــع
االش ـ ـت ـ ـغـ ــال عـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــال أخ ـ ـ ــرى ل ــدي ــك.
ه ــل وج ـ ــدت ص ـعــوبــة ف ــي ال ـت ـعــايــش مع
شخصيات عدة في الوقت نفسه؟

بينهما ،و خــال الفترة الماضية ّ
قد مت
حفالت غنائية عدة مع فرقة «وسط البلد»،
ِّ
ونـحــضــر ألبومنا الـجــديــد خــال الفترة
المقبلة ،كذلك ِّ
أجهز األستوديو الخاص.

ً
حـصـلــت عـلــى إجـ ــازة أي ــام ــا ع ــدة بعد
االنتهاء من تصوير الفيلم كي أستطيع
التخلص من الشخصية ألن صعوبتها
بالنسبة إ لــي كانت في طبيعة حركتها
ً
وكالمها ،وكنت حريصا على أن أتعايش
معها طــوال فترة التصوير .من ثــم ،كان
ارتباطي باألعمال األخرى بعد االنتهاء
من تصوير دوري في الفيلم.

ً
ُيطرح الفيلم في الصاالت المصرية تزامنا
مع موسم نصف العام ،هل تتوقع أن يحقق
إيرادات جيدة؟

غناء وإيرادات
ه ــل ت ـش ـعــر ب ـ ــأن ال ـت ـم ـث ـيــل أخـ ـ ــذك مــن
الغناء؟

ِّ
أتـ ـمـ ـن ــى ذل ـ ـ ــك ،ف ــال ـع ـم ــل يـ ـش ــك ــل تــول ـي ـفــة
سينمائية جيدة ،وأفالم اإلثــارة والتشويق
تـجــذب الـجـمـهــور .كــذلــك كــانــت ردود الفعل
بعد العرض األول قبل أسابيع على هامش
مهرجان القاهرة جيدة ،وأعتقد أن الشركة
المنتجة راع ــت فــي اخـتـيــار مــوعــد الـعــرض
ً
فرصة تحقيق العمل أرقاما جيدة ،ال سيما
أنها صاحبة القرار في هذا الشأن.

قراءات رمضان
حول ظهوره في الدراما الرمضانية المقبلة ،قال هاني عــادل إن هذا األمــر لم
ِّ
ُيحسم بعد ولكنه بانتظار االنتهاء من قراء ة مشروعين دراميين ليشكل موقفه
منهما.
ً
وأكد أن المهم بالنسبة إليه راهنا العثور على دور قوي يحافظ من خالله على
ً
ّ
يتعجل في الموافقة على األعمال الدرامية من
إيقاع الشخصية ،مشيرا إلى أنه ال
أجل الحضور في رمضان فحسب ،بل يهمه أن يكون لمشاركته وقع مميز.
نداء شرارة
احتفلت حاملة لقب {ذا فويس} نداء شــرارة بعيد ميالدها
ً
وأطفأت شمعة الـ  26عاما .وكتبت الفنانة على حسابها على
{إنستغرام} معلقة على هذه المناسبة السعيدة{ :وهيك بنكون
كملنا  26سنة كل عام وأنتم منورين حياتي}.
وت ـل ـق ــت نـ ـ ــداء رس ــائ ــل م ـه ـن ـئــة م ــن أص ــدق ــائ ـه ــا ومـحـبـيـهــا
ً
ً
وجمهورها إذ تمنوا لها عيدا سعيدا.
مــن جهة أخ ــرى ،سجلت ش ــرارة أغنية جــديــدة فــي بـيــروت،
ً
تـحــديــدا فــي استديو الـمــوزع الموسيقي جــان م ــاري ريــاشــي،
بعنوان {درجات} وهي باللهجة المصرية ،رومانسية ودرامية
من كلماتها وألحانها .ويقول مطلعها{ :درجــات واللي ساب
من غير حسابات}.
كــذلــك تعمل ن ــداء عـلــى أغ ــان للسيدة سـمـيــرة تــوفـيــق ومــن
المتوقع أن تصدرها برؤية جديدة .وفي الوقت نفسه تضع
اللمسات النهائية على ألبوم يناقش قضايا اجتماعية ،وكتبت
منه حتى اآلن أربــع أغــان تتناول :زواج القاصرات ،واأليـتــام،
وال ـط ـفــل ،وأط ـف ــال ال ـش ــوارع ،وال ـســرطــان ،وذوو االحـتـيــاجــات
الخاصة.
ونداء شرارة أطلقت منذ أشهر ألبومها األول بعنوان {بعدو
عطرك}.

ً
انتهى إعالميون وفنانون من التحضير لعدد من البرامج تمهيدا النطالقها خالل األيام
الفضائية ،في حين ُعرضت الحلقة األولى من
المقبلة ضمن الخريطة البرامجية للقنوات
ً
بعضها .في المقابل ،ثمة برامج ستتوقف نهائيا.
القاهرة -محمد قدري

وفاء الكيالني
انتقلت إلى
«دي إم سي»
بعد سنوات من
التعاون مع «إم
بي سي»

ً
ت ـن ـت ـه ــي ل ـط ـي ـف ــة قـ ــري ـ ـبـ ــا مــن
تسجيل برنامجها الجديد الذي
تـنـتـجــه شــركــة تــابـعــة ألح ــد أهــم
رم ـ ـ ــوز اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـص ــري أن ــس
الفقي .وعلمت «الجريدة» أن اسم
البرنامج «ساعة لطيفة» ،وتقدمه
الـفـنــانــة الـتــونـسـيــة عـلــى «دي إم
سي» خالل يناير الجاري.
يـتــألــف الـمــوســم األول مــن 13
ً
ح ـل ـقــة بـ ــواقـ ــع ح ـل ـقــة أس ـب ــوع ـي ــا
مــدتـهــا ســاعــة ون ـصــف الـســاعــة،
ويتمير بـطــابــع فـنــي غـنــائــي ،إذ
ً
تستضيف لطيفة مطربا وتتطرق
معه إلى حياته الفنية واألسرية،
وتشاركه الغناء ،باإلضافة إلى
وج ـ ــود ف ــرق ــة مــوسـيـقـيــة تـتــألــف
ً
من  50عازفا في أكبر استوديو
برامج غنائي.
وم ــن الـفـنــانـيــن الــذيــن

وفاء الكيالني
وخـطـفــت شبكة «دي إم ســي»
وفـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـك ـ ـيـ ــانـ ــي مـ ـ ــن «إم بــي
سـ ــي» ب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن الـعـمــل
معها فــي تقديم البرامج الفنية
والحوارية ذات الطابع الجدلي.
وج ــاء ذل ــك أث ـنــاء ان ـطــاق القناة
قـبــل سـنـتـيــن ،وم ــع بــدايــة تقديم
اإلعــامـيــة الـمـصــريــة «تـخــاريــف»
ولكنها فضلت إخـفــاء األم ــر عن
الجمهور كي ال تثير التشويش
ً
على برنامجها ،خصوصا أنها
ً
بــذلــت فـيــه م ـج ـهــودا إل ــى جــانــب
فريق البحث واإلعداد.
وخ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــت أخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار حـ ـ ــول

نداء شرارة ّ
سجلت {درجات}

ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،أعـ ـم ــل ع ـل ــى ال ـتــوف ـيــق

ً
برامج جديدة على الشاشات قريبا...
ولطيفة مفاجأة للجمهور
سجلوا حلقات للبرنامج :وا ئــل
جـ ـس ــار ،وم ـح ـمــد فـ ـ ــؤاد ،وراغـ ــب
عالمة ،وهاني شــاكــر ...وتحاول
لطيفة اال ت ـفــاق مــع محمد منير
ل ـت ـقــديــم ح ـل ـق ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ك ــل م ــن مـحـمــد حـمــاقــي وأصــالــة
وأنغام.
وب ـعــد ت ــروي ــج ق ـنــاة «حـ ــواس»
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـب ــرن ــام ــج ال ـف ـنــي
«دربـ ـ ــوكـ ـ ــة» مـ ــن ت ـق ــدي ــم ال ـم ـن ـتــج
والفنان تامر عبد المنعمُ ،عرضت
الـحـلـقــة األولـ ــى مـنــه خ ــال رأس
الـ ـسـ ـن ــة ،وس ـي ـس ـت ـم ــر مـ ـس ــاء كــل
خـمـيــس ،وه ــو ذو طــابــع غنائي
ويستضيف فنانين.
ً
عبد المنعم الــذي قـ ّـدم سابقا
مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــرامــج ف ــي الـفــن
وال ـم ـســاب ـقــات وال ـس ـي ــاس ــة ،كــان
تـعــاقــد مــع صــاحــب ال ـق ـنــاة رجــل
األعمال زياد روفائيل في بيروت،
واتفقا على إسناد مهمة اإلخراج
ألحمد خليل.

نشرت شركة اإلنتاج {الصباح لإلعالم} أول ملصق لمسلسل
{دقيقة صمت} الذي ُيعرض في رمضان  ،2019وهو من بطولة
عابد فهد ،وكاريس بشار ،وستيفاني صليبا ،وغيرهم ،كتابة
َ
ســامــر رض ـ ــوان وإخـ ـ ــراج شــوقــي ال ـم ــاج ــري ،وإن ـت ــاج شــركــتـ ْـي
ّ
{الصباح إخوان} و{إيبال الدولية}.
ً
وبــدأ تصوير المسلسل منذ  10أيــام تقريبا بين الالذقية
ً
ودمشق وسيصور كامال في سورية.
وغ ــاب عــن الملصق أب ـطــال الـعـمــل فيما ظـهــر ب ــاب السجن
ً
الـمــوصــد بــالـحــديــد ،خـصــوصــا أن األح ــداث تـبــدأ فــي المشهد
األول عند منتصف الليل أثناء استدعاء اثنين من السجناء
هربان من السجن ويصبحان ّ
إلى اإلعــدام ،ثم ُي َّ
حرين على أن
ُيقتال خارج السجن ُ
ويستبدل بهما اثنان آخران داخل السجن
ضمن عملية مركبة.
ويهرب بطل العمل ،أي عابد فهد ،والــذي يجسد شخصية
ً
{غدير} ،من السجن ويقصد صديقا له الذي بدوره يأخذه إلى
أحد األشخاص كي ّ
يزور له جواز سفر ليغادر البالد بسرعة.
فيلتقي ستيفاني صليبا التي تجسد شخصية {سمارة} وتبدأ
بينهما قصة حب جميلة رغم وضعها الصعب ،فهي لديها حالة
ّ
توحد وتعيش مع خالها الذي يحاول أن يستثمر موهبتها في
الرسم لتزوير أوراق ثبوتية وكسب المال.

رانيا يوسف في بيروت

لطيفة
الـ ـب ــرن ــام ــج مـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب ان ـت ـه ــاء
ً
«تخاريف» وتحقيقه صدى طيبا،
ُ
ويقال إنه لن يختلف عن برامج
الكيالني السابقة ولكن إنتاجه
سيكون أضخم مع إضافة لمسات
على طريقة التقديم والضيوف.
وث ـمــة نـقـطــة خ ــاف ح ــول مــوقــع
ال ـت ـصــويــر ،إذ تــرغــب اإلعــام ـيــة
فــي إنـجــاز العمل فــي مدينة أبو
ظ ـبــي ل ــإع ــام ب ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات،
ف ـي ـمــا ت ـف ـضــل الـ ـقـ ـن ــاة ت ـصــويــره
ً
فــي مصر ،خصوصا أنها تملك

إمكانات بشرية ومــاديــة مميزة،
ومن المتوقع أن يبدأ العرض في
بداية فبراير المقبل.

سالي عبد السالم
وت ـس ـت ـع ــد اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة س ــال ــي
ع ـب ــد الـ ـس ــام لـتـسـجـيــل حـلـقــات
ب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ـ ــذي
وق ـع ــت ع ـل ـيــه م ــع ش ــرك ــة «إعـ ــام
ال ـم ـص ــري ـي ــن» ،م ــال ـك ــة «ال ـح ـي ــاة»
و{أون» و{ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــي»،

وس ـت ـخ ـتــار ال ـش ــرك ــة واحـ ـ ــدة من
األخيرتين لتقديم البرنامج خالل
الدورة البرامجية المقبلة.
وعلمت «الجريدة» أن البرنامج
حـ ـ ـ ـ ــواري ي ـظ ـه ــر فـ ـي ــه م ـشــاه ـيــر
يتحدثون حول حياتهم وفنهم،
بــاإلضــافــة إل ــى ف ـقــرة مـســابـقــات.
ُ
وتعلن التفاصيل النهائية خالل
أيام قليلة ليبدأ العرض في يناير
ال ـ ـجـ ــاري .وك ــان ــت س ــال ــي قــدمــت
برامج سابقة مثل «المتوحشة»
و{كالم نواعم».

«قعدة قهاوي»
تستمر شبكة «النهار» في االستعانة بالشباب،
وتستعد خالل أيام قليلة إلطالق البرنامج الشبابي
«قـعــدة قـهــاوي» مــن تقديم مــاريــو أش ــرف ،ويتطرق
إلى أسلوب حياة الشباب والمشكالت االجتماعية
الـخــاصــة بـهــم وم ــا ي ــدور عـلــى الـمـقــاهــي المصرية

باعتبارها المكان الذي يفضله الشباب المصريون،
وي ـت ـخ ـلــل ال ـح ـل ـقــات ن ـق ــاش حـ ــول ال ـع ـمــل والـ ـ ــزواج
والسفر ...كذلك يتطلع مسؤولو القناة إلى استضافة
بعض الفنانين الشباب.

رانيا يوسف مع ابنتيها
ش ــارك ــت ران ـي ــا يــوســف متابعيها
عبر حسابها على تطبيق الصور
{إنستغرام} بلقطةٍ جديدة لها.
وب ــدت الممثلة الـمـصــريــة في
الـ ـص ــورة ال ـج ــدي ــدة بـمــابــس
ش ـتــويــة بــرف ـقــة اب ـن ـت ـي ـهــا في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة بـيــروت
حـ ـي ــث ي ـق ـض ـي ــن إج ـ ـ ـ ــازة رأس
السنة.
ُيشار إلى أن رانيا يوسف كانت
ّ
أثارت زوبعة من االنتقادات التي
تعرضت لها بسبب إطالالتها
الجريئة في أكثر من مناسبةٍ
ً
أخيرا.
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«آالم القلب» ...عالجات طبيعية تشفيها

لصيقة ،أو فقدان
مواجهة الخسارة العاطفية أمر بالغ الصعوبة ،سواء شملت تفكك عالقة ّ
ً
شخص عزيز على قلبنا ،أو موت حيوان أليف نحبه ،أو خسارتنا وظيفة نعلق عليها آماال
كبيرة .لكن الجيد أنك لست مضطرة إلى مواجهة هذا التحدي بمفردك ،فثمة عالجات
بديلة كثيرة تدعم مسيرتك نحو الشفاء.
اعتمادك مقاربة عالجية طبيعية شاملة يساعدك في التعافي من أية خسارة عاطفية،
حسبما تؤكد أمثلة النساء األربع التالية.

سلوى ( 39سنة) :تعافيت من الطالق
بمساعدة علم الحركة
علم الحركة
يساعدك في
مواجهة مشاعرك
ً
ومعالجتها بدال
من كبتها

العالج بالفن
ً
يشكل حافزا
ً
كافيا للشفاء بعد
فقد شخص عزيز
على قلبك

بعد انهيار زواجها ،قررت
سلوى طلب مساعدة معالجة
متخصصة في علم الحركة.
اكتشفت أن الجلسات تساهم
في تهدئة جهازها العصبي
وت ــدفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـظ ــر مــن
منظار روحــانــي إلــى تجربة
االنفصال التي خاضتها.
«ال ـت ـق ـيـ ُـت زوجـ ــي الـســابــق
ع ـنــدمــا ك ـنــت ف ــي ال ـســادســة
عـ ـش ــرة مـ ــن عـ ـم ــري وظ ـل ـل ـنــا
ً
م ـعــا إل ــى أن بـلـغــت الـحــاديــة
والـ ـث ــاثـ ـي ــن .عـ ـن ــدم ــا انـ ـه ــار
زواجـ ـ ـن ـ ــا ،ت ـم ـل ـك ـنــي الـ ـح ــزن،
والغضب ،والخدر ،والصدمة،
ً
فضال عن أنني شعرت بأنني
فقدت هويتي.
ع ـن ــدم ــا تـ ـم ـ ّـر ب ـص ــدم ــة أو
ت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـ ـص ـ ـي ـ ـبـ ــة ،ي ـخ ـت ــل
ج ـه ــازك الـعـصـبــي بــالـكــامــل،
ً
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع ع ـ ـج ــزك عــن
النوم بشكل سليم وانطالق
رد فعل المواجهة أو الهرب
ُ
اكتشفت أن
بأقصى ســرعــة.
ع ـلــم ال ـح ــرك ــة يـحـقــق نـتــائــج
مـ ــذه ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة ض ـبــط
الجهاز العصبي .ثمة نقاط
ُ
ع ـلــى ال ـج ـب ـيــن ت ــدع ــى نـقــاط
ت ـحــريــر اإلجـ ـه ــاد الـعــاطـفــي.
وعـ ـن ــدم ــا ك ــان ــت ال ـم ـعــال ـجــة

وداد ( 39سنة):
ساعدني العالج بالتنويم
المغناطيسي على
المسامحة واستعادة
الشعور بالسالم
بـعــد وف ــاة وال ــده ــا ،خضعت
وداد ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــاج بـ ــا ل ـ ـت ـ ـنـ ــو يـ ــم
المغناطيسي ،الــذي يقوم على
تقنية استرجاع الحياة السابقة،
ذ لــك بغية التغلب على حزنها

تضغط عليها ،كانت تساهم في
تحفيز عملية إخ ــراج اإلجهاد
من جسمي.
ً
يعتمد علم الحركة أيضا على
ُ
تقنية تدعى اختبار العضالت
ه ــدف ــه ت ـحــديــد ال ـس ـبــب الـكــامــن
وراء اخـتــال الـتــوازن العاطفي
أو ال ـج ـســدي وال ـت ـخ ـلــص مـنــه.
ً
تستخدم هــذه التقنية أحيانا
بلورات ،أو خالصات أزهار ،أو
كلمات أو مقاطع تحمل معنى
ً
عال.
عميقا تقرأها بصوت ٍ
أما على المستوى الروحاني،
فـ ـس ــاع ــدن ــي عـ ـل ــم الـ ـح ــرك ــة فــي
اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاف أع ـ ـ ـمـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـعـ ــانـ ــي
المحيطة بعملية االنفصال التي
مـ ُ
ـررت بها .على سبيل المثال،
ّ
رسـ ـخ ــت ال ـج ـل ـس ــات ف ــي عـقـلــي
ّ
ضرورة أن أكرم ذاتي.
ومن خالل اختبار العضالت،
نـجـحــت الـمـعــالـجــة فــي تحديد
بـ ـ ـل ـ ــورات وخ ـ ــاص ـ ــات ت ـنــاســب
ح ــال ـت ــي .ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـك ـ ــوارت ـ ــز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوردي ،وه ـ ـ ــو حـ ـج ــر ال ـح ــب
الذاتي ،يعود علي بفائدة ،شأنه
في ذلك شأن عطر Aura-Soma
من،Lady Nada Quintessence
الــذي يهدف إلــى تبديل الطاقة
السلبية إلى طاقة إيجابية.

ّ
وهـ ـك ــذا ولـ ـ ــد ع ـل ــم ال ـحــركــة
م ـســاحــة آم ـنــة أت ــاح ــت ل ــي أن
أشفى من جــراحــي .ساعدني
هذا العلم على أن ّ
أتقبل بكل
ه ـ ـ ــدوء واق ـ ـ ــع أن ـ ـنـ ــي أم ـ ـ ـ ّـر فــي
عـمـلـيــة صـعـبــة وأن الـشـعــور
ّ
ا لـسـيــئ ا ل ــذي يلفني ويغلف
ك ـ ـيـ ــانـ ــي ل ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم .ال ش ــك
ً
فـ ــي أن ال ـ ـغـ ــوص ع ـم ـي ـق ــا فــي
مـشــاعــرك يتطلب ال ـجــرأة ،إال
أن علم الـحــركــة يـســاعــدك في
مواجهتها ومعالجتها بدل
كبتها}.

وتخطي العالقة المعقدة التي
كانت تجمعها بوالدها.
«جمعتني بوالدي عالقة كثيرة
الـتـقـلـبــات .صـحـيــح أن ـهــا احـتــوت
ً
على الحب ،إال أنها شملت أيضا
خــافــات عــدة ألنــه مــا انفك ينتقد
الـ ـج ــان ــب الـ ـفـ ـن ــي الـ ـحـ ـس ــاس مــن
شخصيتي .لــذلــك عـنــدمــا تــوفــي،
عــادت جــراحــي العاطفية لتنزف.
الح ـظــت أن ـنــي لـســت مــرتــاحــة مع
جــان ـبــي األنـ ـث ــوي الــرق ـيــق وأن ـنــي
أواج ـ ــه م ـشــاكــل ف ــي عــاقــاتــي مع
الــرجــال .ويـعــود ذلــك إلــى عالقتي
المضطربة مع والدي.

ُ
أردت أن أفهم جراحي العاطفية،
وعرفت أن تقنية استرجاع الحياة
ال ـمــاض ـيــة ف ــي الـ ـع ــاج بــالـتـنــويــم
المغناطيسي تتيح لإلنسان لقاء
أناس رحلوا من دنياه .لذلك قررت
خـ ــوض هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،فـحـجــزت
جلسة.
ّ
أكـ ـ ــد لـ ــي الـ ـمـ ـع ــال ــج بــال ـت ـنــويــم
المغناطيسي أنني أتمتع بسيطرة
كــام ـلــة ع ـلــى ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،لــذلــك
ً
ّ
لــم أ شـعــر بالخوف مطلقا .تشكل
تقنية استرجاع الحياة الماضية
في العالج بالتنويم المغناطيسي
تجربة هــاد ئــة تستكشف خاللها

رحلة روحــك خالل مراحل حياتك
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ويـ ـمـ ـك ــن تـشـبـيـهـهــا
ً
بالتأمل .رأيت سبعا من حيواتي
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،مـ ــا م ـن ـح ـن ــي ب ـص ـيــرة
واسعة بشأن حياتي الحالية .في
إحدى هذه الحيوات ،كنت محامية
طـمــوحــة فــي أواخ ــر ال ـقــرن الثامن
عشر .في حياتي الراهنة ،أنا امرأة
قوية ،وشديدة التركيز ،وصاحبة
عزيمة راسخة في عملي .ولكن في
حياتي الخاصة ،أتحول إلى إنسان
ً
حساس وخجول جدا.
ســألـنــي الـمـعــالــج عـمــا إذا كنت
أرغب في الذهاب إلى مكان يمكنني
فـيــه ل ـقــاء وال ـ ــدي .كــانــت الـتـجــربــة
أشبه بالجلوس على طرف العالم
ً
والـنـظــر إلــى ال ـكــون .ف ـجــأة ،تجلى
أبي أمامي في سلسلة من الصور.
خــال هــذا اللقاء ،اعتذر مني ألنه
انتقدني بشدة وأقر بأن هشاشتي
ذكرته بنقاط ضعفه .كذلك أخبرني
أنني عمدت إلــى بناء جــدار كبير
ب ـس ـبــب ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي عــام ـل ـنــي
ب ـهــا وأن ع ـلــي هـ ــدم هـ ــذا ال ـج ــدار
ّ
والتخلص من الحواجز كي أنجح
فــي الــدمــج بين نقاط قوتي وبين
ضعفي.
ع ـقــب ال ـج ـل ـســة ،ش ـعــرت بــأنـنــي
شـفـيــت .خ ــال عملية المصارحة

والمسامحة هذه ،استعدت هدوئي،
وصرت أحب نفسي على طبيعتها.
وهكذا أتاحت لي تقنية استرجاع
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاج
بالتنويم المغناطيسي مواصلة
حياتي بسالم .وبعد سنة ،التقيت
تـ ــوأم روح ـ ــي :رج ــل يـعـشــق رقـتــي
وحساسيتي».

كارول ( 45سنة) :ساعدني
عالج ريكي (عالج الطاقة) في
التأقلم مع عمليات اإلجهاض
القسري المتكررة
كانت كارول تخضع لجلستين
ً
من عالج ريكي الياباني أسبوعيا.
وب ـف ـض ـل ــه ،ن ـج ـحــت ف ــي مــواج ـهــة
ال ـ ـحـ ــزن واألسـ ـ ـ ــى ال ـن ــاج ـم ـي ــن عــن
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاض الـ ـقـ ـس ــري
المتكررة التي عانتها.
«ب ــدأت جلسات عــاج ريـكــي أو
ما ُيعرف بعالج الطاقة الياباني
في أواخر عام  .2012كانت والدتي
توفيت في أغسطس من تلك السنة.
كــذلــك حـمـلـ ُـت ف ــي سـبـتـمـبــر ألفـقــد
الجنين في نوفمبر .كانت هاتان
الخسارتان كافيتين حدثت لتتراكم
األحزان في حياتي ،فشعرت بأنني
محطمة.

أ خ ـتــي خـبـيــرة متخصصة في
عالج ريكي ،وهو نوع من عمليات
الـ ـشـ ـف ــاء ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ت ـف ــاع ــات
ال ـطــاقــة ويـسـتـخــدم طــاقــة الـحـيــاة
ُ
اقترحت عليها أن
الكونية .لذلك
تخصص لــي بضع جلسات منه.
ُ
شعرت
كلما تواصلت الجلسات،
بــأنـنــي أح ـت ــاج إل ــى تـحــريــر مــزيــد
مــن الـمـســائــل الـعــالـقــة ألنـنــي كنت
ممتلئة بالغضب والحزن.
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات ،شـ ـ ـع ـ ـ ُ
ـرت
بالحرارة تخرج من يدي المعالجة،
فيما راح ــت تضعهما قــرب نقاط
ّ
مختلفة من جسمي .ولد اإلحساس
ً
بطاقة ريـكــي فــي أعـمــاقــي شـعــورا
ً
مذهال .وكلما تقدمت في الجلسات،
نمت قدرتي على اإلحساس بتلك
الطاقة.
ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـتــال ـيــة ،تـكــررت
عمليات اإلجـهــاض القسري التي
عانيتها إلى أن وصل عدد األطفال
الذين خسرتهم إلى سبعة .مررنا
ب ـم ــرح ـل ــة ع ـص ـي ـب ــة وم ـ ــري ـ ــرة ألن
زوج ــي مــا كــان يعلم السبيل إلــى
الـتـعــاطــي مــع هــذه المشكلة وظــل
ي ـلــوم نـفـســه عـلــى الـخـســائــر الـتــي
توالت في حياتنا ،فيما حاولت أنا
كبت المشاعر التي كانت تعتمل
فــي داخ ـلــي وتـعـتـصــر قـلـبــي .لكن

ج ـل ـســات ع ــاج ري ـكــي المنتظمة
ساعدتني في فتح قلبي وتحرير
المشاعر العالقة .كنت أتمدد في
ّ
غرفة العالج وأفكر في أنني بخير
وأن ـن ــي ال أع ــان ــي أي خ ـطــب .ومــا
هي إال دقائق قليلة حتى أجهش
ً
بالبكاء ،محررة كل ما وددت البوح
بــه طــوال أسابيع أو حتى أشهر.
وهكذا كنت أخرج بعد كل جلسة
وأنا أشعر براحة تامة ،حتى إنني
في بعض الجلسات كنت أسترخي
بالكامل فأغط في النوم بهدوء.
ً
فــي عــام  ،2015حملت مـجــددا،
إال أنـنــي لــم أوق ــف جلسات عالج
ريكي .وفي شهر مايو عام ،2017
رزقت بابني الوسيم .لم أتوقف عن
ً
العمل طــوال  39أسبوعا ونصف
أسـبــوع مــن حـمـلــي .كــذلــك خضت
ع ـم ـل ـيــة م ـخ ــاض طـبـيـعـيــة دام ــت
َ
ساعتين .وأع ــزو الفضل فــي ذلك
كله إلى عالج ريكي ،إذ ساعدني
فــي تـخـطــي اآلالم ال ـتــي كـنــت أمــر
بها ،ما مكنني في نهاية المطاف
من إنجاب طفل جميل .ومــا زلنا
أنا وصغيري نــزور اختي مرتين
ً
أس ـب ــوع ـي ــا ل ـل ـخ ـضــوع لـجـلـســات
ع ــاج ري ـك ــي .وال ــاف ــت أن طفلي
ً
أيضا يحبها».

صونيا ( 59سنة) :تخلصت من غضبي بالعالج بالفن
تــؤ كــد صــو نـيــا أن جلسة مــع معالجة متخصصة فــي أ حــد
ً
ً
مراكز العالج بالفن شكلت حافزا كافيا للشفاء بعدما خسرت
شقيقتها الكبرى التي كانت تصارع داء السرطان.
ُ
«لجأت إلى العالج بالفن من باب المصادفة المحض.
سافرنا أنــا وزوج ــي إلــى المنطقة التي كانت تقيم
فيها أختي لنساعد زوجها السابق في تنظيم
اإلج ـ ــراء ات الـضــروريــة ل ـقــراء ة وصيتها .ولكن
ً
مــن الـمــؤســف أن لـقــاء نــا بــه كــان مضطربا ولم
ينتهِ على خير.
عقب هذه المواجهة ،شعرت باستياء كبير .لذلك قرر
زوجي االتصال بندى ،وسألها عما إذا كانت تستطيع
تخصيص بعض الوقت لي .كنت أعلم أنها معالجة ،إال
أنني كنت أجهل أنها متخصصة في العالج بالفن.

شعرت في البداية بإحراج كبير ،إال أن ندى تتمتع بطريقة
هــادئــة ومميزة فــي التعاطي مــع الـنــاس .أعطتني ورقــة كبيرة
وط ـل ـب ــت م ـن ــي أن أخـ ـت ــار ب ـع ــض األلـ ـ ـ ــوان وأرس ـ ـ ــم ف ـي ـمــا رح ـنــا
نتحدث عن شقيقتي .عندما قادنا الحديث إلى زوجها السابق
ومواجهتنا معه ،انتهى بــي المطاف إلــى كسر عــدد مــن أقــام
التلوين .خالل هذه الجلسة ،لم أكتشف مدى الحزن الذي يعتمل
في داخلي فحسب ،بل كم أحمل في قلبي من استياء وكره.
ب ــدا رسـمــي أشـبــه بــأعـمــال ول ــد فــي الـثــانـيــة مــن ع ـمــره .ولكن
ً
وشقيقتي نحبها،
عندما أدارت ندى الورقة ،رأيت أمورا كنا أنا
ُ
كمشهد غــروب الشمس ،وأشجار النخيل ،والماء .ذهلت حين
ً
ُ
ّ
تتحول إلى
شاهدت صــورة تحمل كثيرا من األفكار الغاضبة
لوحة إيجابية .انتقلت بعد ذلك إلى رسم صورة أخــرى .ومرة
ً
ثانية ،أدارتـهــا نــدى ،فرأيت صــورا لسمك الـكــوي ،الــذي ُيعتبر

ً
رمزا للشجاعة والمثابرة ،وهذه بالتحديد نظرتي إلى شقيقتي.
في ختام الجلسة األولى ،عرضت علي ندى أن تحرق الرسم
األول الذي أعددته وتعطيني رماده ألتخلص منه ،فرميته في
ِّ
مطهرة ،وساعدتني في التحرر
المرحاض .بدت لي هذه الخطوة
من الغضب الذي كنت أحمله في داخلي.
ُ
احتفظت برسم سمك الكوي ووضعته في إطار.
في المقابل،
خالل رسمي هذه الصورة ،لم أدرك أنني كنت أختار األلوان التي
ّ
تحول
تحبها شقيقتي من األحمر القاني إلى البرتقالي .وهكذا
ً
ّ
هذا الرسم إلى شيء جميل يذكرني دوما بشقيقتي وبالعالقة
ً
اللصيقة التي جمعتنا معا».

زد شجاعتك بتفاديك  5هفوات
●

جودي كالرك

ً
عندما تواجه تحديا ،من السهل أن تشعر بأنك ترزح تحت عبء
التفاصيل غير المالئمة .قد تحاول التخفيف من هذا العبء بجمع
المعلومات ووضــع خطة قبل أن تبدأ العمل .ولكن عندما تغالي
ً
في جمع المعلومات والتخطيط ،قد يمنعك ذلك في المضي قدما.
قد تنسى بسهولة األهداف المنشودة وسرعان ما تقع في أشراك
متنوعة ،مثل األعذار ،والمخاوف ،والتبرير.
ً
ً
ّ
ّ
ال أحد كامال .يواجه كل إنسان ظروفا يتذكرها ويفكر{ :يا إلهي!
كان بإمكاني تقديم أداء أفضل} .ربما تفوهت بكلمات تتمنى لو
أنــك لم تنطق بها ،أو ربما تصرفت بطريقة ال تعكس قيمتك ،أو
ً
ربما جرحت أحدا عن غير عمد .لكن تجاربنا السابقة ال تستطيع
ً
بالتأكيد التنبؤ بمستقبلنا .بإمكاننا كلنا أن نتغير ونزداد نضجا.
ً
نعم ،هذا يشملك أنت أيضا .امنح نفسك فرصة النمو عبر تجاربك
الجديدة.
ربما يتملكك الخوف والقلق عندما تخرج من منطقتك المريحة.
تسعى إلى تطوير مهارة جديدة ،أو تقديم عرض إزاء آخرين ،أو
مواجهة موقف صعب مع األصدقاء أو أفراد العائلة .عندما نبدأ
ّ
بالنظر حولنا ،نفكر في َمن يراقبنا أو َمن يستطيع أن يحكم علينا.
وقد نتساءل{ :ما سيكون رأيهم بي؟}{ ،ماذا لو أخطأت؟} ،أو {ماذا
لو تسببت باإلحراج لنفسي؟}.
عـنــدمــا يــرتـكــز إحـســاسـنــا بنفسنا إل ــى ح ــد كـبـيــر عـلــى أدائ ـنــا
ً
وإنجازاتنا ،نمتلك غالبا طريقة تفكير شخص يطلب الكمال .لذلك
ً
نعتبر فكرة عــدم إتقان مهارة كامال أو ،األســوأ من ذلــك ،اإلخفاق
ً
في جهودنا ورؤية شخص آخر لنا في تلك اللحظات خطرا يهدد
احترامنا ذاتـنــا ونظرتنا إليها .لذلك بــدل أن نـقـ ِـدم على مخاطر
مماثلة ،نميل إلى تفادي أي نشاطات جديدة أو صعبة.
ال أحد يشعر بالثقة بالنفس عندما يعرب عن الشجاعة .نحتاج
ً
إلــى الشجاعة عندما نــواجــه على األرج ــح أم ــرا يمتحن حــدودنــا
ً
وق ــدرات ـن ــا .مـ ــاذا ي ـحــدث عـنــدمــا نـمـضــي ق ــدم ــا ونـخـفــق أو نشعر
باإلحراج؟ من السهل الهرب واالختباء أو لوم اآلخرين أو الظروف
على فشلنا ،حتى عندما ترتبط هذه المسألة باتخاذنا القرارات
أو سلوكنا.
ّ
عندما نتحمل مسؤولية أعمالنا ،يشكل ذلك طريقة مهمة وفاعلة
للتحلي بالشجاعة في حياتنا اليومية .تتيح لنا هــذه الخطوة
حرية الفرح واالحتفال عندما ننجح في مسعانا وفرصة التعلم
ً
والنمو عندما تتخذ التطورات منحى مخالفا لما نرجوه .استغل
ً
تلك الفرص لتعيد حشد قواك ،وتضع الخطط للنمو مستقبال في
ذلك المجال.

توابل ةديرجلا
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fitness

ً
تمارين القوة أكثر ارتباطا من األيروبيك بصحة القلب

culture@aljarida●com

ً
أكبر على القلب ،مقارنة بنشاطات األيروبيك ،كالمشي وركوب
تعود التمارين التي تبني القوةُ بفائدة ً
الدراجة الهوائية ،وفق بحث أجري أخيرا.

ممارسة
أي نوع من
التمارين
ارتبطت
بتراجع عوامل
الخطر القلبية
الوعائية بين
 %30و%70

ك ـش ـفــت دراسـ ـ ــة ش ـم ـلــت أرب ـع ــة
آالف بالغ أن النشاط الساكن ،مثل
ً
تمارين القوة ،أكثر ارتباطا بتراجع
خطر ًاألم ــراض القلبية الوعائية،
مقارنة بالنشاط الديناميكي مثل
المشي أو ركوب الدراجة الهوائية.
لكن الباحثين يشيرون إلــى أن
أي مقدار من َ
نوعي التمارين هذين
يحمل فوائد ،وأن من األفضل على
األرجح ممارسة االثنين بدل زيادة
أحدهما.
ت ــذك ــر ال ــدك ـت ــورة م ــاي ــا سـمـيــث،
بـ ــروف ـ ـسـ ــورة مـ ـس ــاع ــدة فـ ــي قـســم
الصحة العامة والطب الوقائي في
جامعة سانت جورج في غرينادا:
«ي ـب ــدو أن ت ـمــاريــن ال ـق ــوة ونـشــاط
األي ــروب ـي ــك م ـف ـيــدان لـلـقـلــب ،حتى
ولو بكميات قليلة ،على المستوى
العام».
ولكن رغــم أن «النشاط الساكن
يـ ـب ــدو أكـ ـث ــر فـ ــائـ ــدة مـ ــن ال ـن ـش ــاط
الــديـنــامـيـكــي» ،فتوضح الــدكـتــورة
ً
سميث أيضا أن َمن مارسوا هذين
النوعين من ًالنشاط «حققوا نتائج
أفضل» مقارنة بمن زادوا مقدار ما
يمارسونه من نوع واحد.
ُع ــرض ــت الـ ــدراسـ ــة ف ــي مــؤتـمــر
أميركا الالتينية لعام  2018الذي
نظمته الكلية األميركية لطب القلب
ً
أخيرا في ليما ببيرو.

أنواع موصى بها
تـ ــوصـ ــي ال ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ،وف ــق

ج ـم ـع ـيــة ال ـق ـل ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــأن
يـمــارس البالغ نشاطات جسدية
م ـ ـ ـ ــدة ال ت ـ ـقـ ــل ع ـ ـ ــن  150د قـ ـيـ ـق ــة
ً
أسبوعيا.
يـجــب أن تـشـمــل مــا ال يـقــل عن
 150دقيقة من تمارين األيروبيك
ال ـم ـع ـت ــدل ــة الـ ـح ــدة أو  75دق ـي ـقــة
ً
أسـبــوعـيــا مــن تـمــاريــن األيــروبـيــك
ً
الـ ـح ــادة أو خـلـيـطــا مـنـهـمــا .ومــن
األفضل توزيع هذه التمارين على
األسـبــوع بــدل جمعها فــي يــوم أو
اثنين.
ً
ت ـن ـص ــح الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات أيـ ـض ــا
بالقيام بتمارين تقوي العضالت،
مثل تمارين المقاومة أو التمارين
التي تشمل حمل وزن الجسم .ومن
الضروري ممارستها يومين على
ً
األقل أسبوعيا.
تؤكد جمعية القلب األميركية
ً
أي ـض ــا أن اإلن ـس ــان يـجـنــي فــوائــد
أكبر من تمرنه لنحو  300دقيقة
ً
أسـبــوعـيــا .كــذلــك تنصح بتقسيم
فترات الجلوس الطويلة .وتشدد
ع ـلــى أن ال ـن ـهــوض وم ـمــارســة أي
نشاط خفيف أفضل من الجلوس
فحسب.
يـنـصــح بــرنــامــج  Go4Lifeمن
ال ـم ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـي ـخــوخــة،
وهو أحد معاهد الصحة الوطنية،
المسنين بممارسة أربعة أنواع من
التمارين:
• تمارين التحمل أو األيروبيك
الـتــي تــزيــد التنفس وتــرفــع نبض
القلب.
• تمارين القوة أو المقاومة التي
تقوي مجموعات العضالت الكبرى
ف ــي الـ ـج ــزأي ــن ال ـع ـل ــوي وال ـس ـف ـلــي
ّ
وتحسن وظائفها.
• تـمــاريــن ال ـت ــوازن ال ـتــي تحد
م ــن خ ـطــر ال ـس ـق ــوط واإلع ــاق ــات
الناجمة عنه.
• تـ ـم ــاري ــن الـ ـم ــرون ــة ال ـتــي
تسهم فــي مــط الـجـســم وتـعــزز
مدى حركته.
تشمل نـشــاطــات األيــروبـيــك
الـ ـمـ ـش ــي ،وال ـ ـهـ ــرولـ ــة ،ورك ـ ــوب
الــدراجــة الهوائية ،والسباحة،
والبستنة ،وكل أشكال الرياضة

مثل الغولف ،وكرة المضرب ،وكرة
الطاولة.
ُ
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ت ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــط،
والـ ـتـ ـج ــذي ــف ال ـ ـثـ ــابـ ــت ،وتـ ـم ــاري ــن
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،وتـ ـم ــاري ــن ال ـم ـت ــوازي
( ،)dipsوت ـم ــاري ــن رفـ ــع الـســاقـيــن
والذراعين ،وتمارين قبضة اليدين
أمثلة لتمارين تبني القوة.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــاي ت ـ ـشـ ــي وال ـ ـيـ ــوغـ ــا،
ف ـي ـح ـس ـنــان ال ـ ـت ـ ــوازن والـ ـم ــرون ــة،
شــأنـهـمــا ف ــي ذل ــك ش ــأن الـتـمــاريــن
الـبـسـيـطــة ال ـت ــي تـشـمــل اس ـت ـخــدام
ال ـج ـس ــم أو أغـ ـ ـ ــراض مـ ــن ال ـح ـي ــاة
اليومية مثل كرسي.

التمارين والمخاطر القلبية
استخدمت الــدكـتــورة سميث
وزم ــاؤه ــا ب ـيــانــات م ــن الـمـســح

الوطني لتفحص الصحة والغذاء
لعام  2005-2006الذي ضم 4089
ً
بالغا في الواليات المتحدة.
ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
م ـع ـلــومــات قــدم ـهــا ال ـم ـشــاركــون
عن أنواع النشاط الجسدي التي
ي ـم ــارس ــون ـه ــا وم ـ ــا ي ــواج ـه ــون ــه
مــن عــوامــل خطر قلبية وعائية،
م ــن بـيـنـهــا ارتـ ـف ــاع ض ـغــط ال ــدم،
وال ـ ــوزن ال ــزائ ــد ،وارتـ ـف ــاع مـعــدل
الكولسترول ،والداء السكري.
ح ـلــل ال ـف ــري ــق ع ــوام ــل الـخـطــر
ال ـق ـل ـب ـيــة ال ــوع ــائ ـي ــة م ـقــابــل نــوع
ً
الـنـشــاط ،أي مــا إذا كــان ساكنا،
مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـت ـ ـم ـ ــرن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألوزان ،أو
ً
ديناميكيا ،مثل المشي أو ركوب
الدراجة الهوائية.
بعد تعديل النتائج وفق السن،
والـ ـجـ ـن ــس ،واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء االثـ ـن ــي،

والـ ـت ــدخـ ـي ــن ،ت ــأم ــل ال ـب ــاح ـث ــون
َ
الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج فـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــتـ ـي ــن
ع ـمــر ي ـت ـيــن :ب ـيــن  21و 44سنة
ً
(األصغر سنا) وأكثر من  45سنة
ً
(األكبر سنا).

كـشـفــت الـنـتــائــج أن  %36من
ً
األص ـغ ــر س ـن ــا م ـقــابــل  %25من
ً
األكبر سنا أفادوا أنهم يمارسون
تمارين ساكنة.
أما مع التمارين الديناميكية،

ً
ف ــذك ــر  %28مـ ــن األص ـ ـغـ ــر س ـنــا
ً
مقابل  %21من األكبر سنا أنهم
يمارسون هذا النوع من النشاط.

نوعان مفيدان
ارتبطت ممارسة أي نوع من التمارين بتراجع
عوامل الخطر القلبية الوعائية بنسبة تراوحت
بين  % 30و .% 70لكن الرابط بدا أقوى في حالة
ً
األصغر سنا ومع ممارسة تمارين ساكنة.
ل ــذل ــك ت ـش ـيــر ال ــدكـ ـت ــورة س ـم ـيــث إل ـ ــى أن عـلــى
الدراسات المستقبلية بذل جهد أكبر للتمييز بين
َ
نوعي التمارين هذين كي يتمكن العلماء من رؤية
تأثيراتهما المنفصلة في الصحة بوضوح أكبر.
يلتزم واحد من كل خمسة بالغين ومراهقين في
الواليات المتحدة بمقدار المئة والخمسين دقيقة

الموصى بها من النشاط «الــذي يدفع القلب إلى
الضخ بقوة» ،وفق جمعية القلب األميركية.
ً
ً
نظرا إلى ذلك ،قد تكون الرسالة األكثر إلحاحا
ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة ،حـسـبـمــا تـسـتـخـلــص ال ــدك ـت ــورة
َ
«نوعي النشاط هذين مفيدان» ،على
سميث :بما أن
العاملين في المجال الطبي تشجيع الناس على
«التمرن بغض النظر عما يختارونه» .تختم« :يبقى
ً
ً
األهم الحرص على أنهم يمارسون نشاطا جسديا».

انسداد الشرايين ...هل يمكننا القضاء عليه؟
ً
تنطلق قريبا تجربة عيادية جديدة تهدف إلى دراسة طريقة محتملة لتخفيض مخاطر
ّ
تصلب الشرايين المبكر...
ُ بعد تقييم األبحاث السابقة ،استنتج تقرير
نـشــر فــي {مـجـلــة جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة} أن
ُ
التجربة ا لـعـيــاد يــة المرتقبة قــد تمهد لظهور
عالج جديد لتقليص احتمال تصلب الشرايين
في مرحلة مبكرة.
تقول المشرفة الرئيسة على الدراسة ،جينيفر

روبنسون ،أستاذة في علم األوبئة ومديرة {مركز
التدخل الوقائي} في جامعة {أيــوا} ،إن الهدف
األســاســي قــد يتعلق بــاسـتـهــداف البروتينات
الدهنية البائية لــدى الشباب والــراشــديــن في
منتصف العمر.
تشمل بروتينات الدم هذه البروتين الدهني

مـنـخـفــض ال ـك ـثــافــة ،أي ال ـكــول ـس ـتــرول الـسـيــئ.
يعتبر العلماء هذا الكولسترول وغيره من أنواع
البروتينات الدهنية البائية مــن أبــرز أسباب
تصلب الشرايين.

ّ
الوقاية من تصلب الشرايين

تـ ــوضـ ــح روب ـ ـن ـ ـس ـ ــون{ :يـ ـعـ ـط ــي ت ـخ ـف ـيــض
ً
ً
م ـس ـتــويــات ت ـلــك ال ـبــروت ـي ـنــات أث ـ ــرا ك ـب ـيــرا في
تالشي مشكلة تصلب الشرايين .إذا نجحت هذه
الطريقة ،يمكن تبديد احتمال اإلصابة بنوبات
قـلـبـيــة وج ـل ـطــات دمــاغ ـيــة بــالـكــامــل ب ـعــد جيل
ً
أحدا ال ّ
يتعرض لنوبة قلبية أو جلطة
واحد ألن
ً
دماغية ما لم يكن مصابا بتصلب الشرايين}.
ت ـهــدف ال ــدراس ــة الـمــرتـقـبــة إل ــى ال ـتــأكــد من
إمكانية َعكس مسار تصلب الشرايين لدى
الراشدين الذين ُي َ
عتبرون أكثر عرضة
للخطر ويتراوح عمرهم بين الخامسة
والـعـشــريــن والـخــامـســة والـخـمـسـيــن،
ويأخذون أدويــة الستاتين ومثبطات
{بروبروتين كونفارتاز سوبتيليسين
كيكسين ال ـنــوع ال ـتــاســع} عـلــى مــر ثــاث
سـ ـن ــوات .ت ـع ـمــل هـ ــذه األدويـ ـ ــة ك ـل ـهــا عـلــى
تخفيض مستوى الكولسترول السيئ في الدم.
تــؤكــد روب ـن ـســون ن ـجــاح ه ــذه الـطــريـقــة في
ال ــدراس ــات ال ـتــي ج ــرت عـلــى ن ـم ــاذج حـيــوانـيــة
وتـ ـق ــول{ :ي ـت ـع ـلــق الـ ـه ــدف ال ـف ـع ـلــي بـتـخـفـيــض
مستوى الكولسترول بشدة خالل فترة قصيرة،

ما يسمح بتذويب تراكمات الكولسترول السابقة
وشفاء الشرايين .ثم يمكن أن يحتاج المرضى
إلى تكرار العالج كل  10سنوات أو  20سنة إذا
ً
بدأ تصلب الشرايين يتطور مجددا .حين نعرف
سبب الـخـلــل ،يمكن ابـتـكــار عــاج لــه والقضاء
ً
عليه نهائيا .لسنا أول من فكر بهذا الحل ،بل
ُ
ً
ّ
إن دراستنا تتوج عقودا من أبحاث أجراها آالف
ً
األشخاص قبلنا .لكني متحمسة جدا وأظن أن
الوقت حان إلثبات هذه الفرضية}.

تأثير في الصحة
يشير تصلب الشرايين إلى تراكم الصفائح
في الشرايين وقد يمنع الدم الغني باألوكسجين

م ــن ال ـت ـن ـقــل ع ـب ــر األوع ـ ـيـ ــة ال ــدم ــوي ــة إلي ـص ــال
اإلمدادات إلى بقية أعضاء الجسم.
تتألف الصفائح من عناصر مختلفة في الدم،
مثل الدهون والكولسترول والكالسيوم .مع مرور
هذه الصفائح بالتصلب ،فتتضيق
الوقت ،تبدأ ً
الشرايين نتيجة لذلك.
م ــن ث ــم ،ل ــن يـحـصــل الـشـخــص عـلــى الكمية
التي يحتاج إليها من الدم الغني باألوكسجين
وقد يترافق هذا الوضع مع عواقب وخيمة مثل
النوبات القلبية والجلطات الدماغية .حتى أنه
ً
قد يؤدي إلى الوفاة أحيانا.
يمكن أن يتحكم الناس ببعض عوامل الخطر
ُ
المسببة لتصلب الشرايين ،من بينها تسجيل
مستويات غير صحية من الكولسترول في الدم.

ُيعتبر ارتفاع مستوى الكولسترول السيئ مقابل
تراجع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة،
أي الكولسترول الجيد ،من أبرز أسباب المرض.
تبرز عوامل خطر أخرى في هذا المجال ،من
بينها ارتفاع ضغط الــدم والتدخين ومقاومة
األنـســولـيــن وال ـس ـكــري والـ ــوزن ال ــزائ ــد وغـيــاب
ِّ
النشاطات الجسدية .تشكل الحمية غير الصحية
ً
ً
ً
ع ــام ــا م ــؤث ــرا أي ـض ــا ،ال سـيـمــا عـنــد اسـتـهــاك
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن األغ ــذي ــة الـغـنـيــة بــالــدهــون
المشبعة وال ــده ــون المتحولة والـكــولـسـتــرول
والصوديوم والسكر.

ضوابط الدراسة
ّ
سيرحب الجميع بأية طريقة جديدة لمحاربة تصلب الشرايين
ً
المبكر نظرا إلى شيوع أمراض القلب واعتبارها أحد أبرز أسباب
الوفاة .تذكر {مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها} أن
حالة وفاة واحدة من كل أربع تنجم عن مرض في القلب.
مساعد
كان الدكتور جون ويلكينز ،طبيب قلب وأستاذ
ِ
فــي كلية {فـيـنـبـيــرغ} الطبية الـتــابـعــة لجامعة {ن ــورث
وس ـت ــرن} فــي شـيـكــاغــو ،إل ـي ـنــوي ،قــد أج ــرى دراس ــات
حول البروتينات الدهنية البائية ولكنه لن يشارك
في الــدراســة الجديدة .بحسب رأيــه ،سيكون إقناع

ً
الراشدين األصحاء بأخذ أدوية لتجنب تصلب الشرايين صعبا.
ً
يظن ويلكينز أيـضــا أن هــذا الـنــوع مــن الـتـجــارب العيادية صعب
التطبيق ألنه يتطلب مراقبة الناس طــوال  20أو  30سنة ،ولن تكون
هذه المهمة سهلة بأي شكل.
ً
عموماُ ،تعتبر الدراسة الجديدة ُم ّ
شجعة وتقول روبنسون إنها قد
ُ
تحدث تغيرات كبرى في الطريقة التي يعتمدها األطباء والمرضى
ً
لمحاربة أمــراض القلب مستقبال .ال شــك فــي أن العمل على تقليص
تصلب الشرايين أو التخلص منه هــدف ممتاز .صحيح أن التجربة
ً
العيادية لم تبدأ بعد ،ولكنها ستكون بداية واعدة حتما!

ِّ
التفاعل بين المناعة والجراثيم المعوية ...كيف يؤثر في الشيخوخة؟
ّ
سلط بحث جديد الضوء على آلية تربط بين جهاز المناعة والجراثيم
المعوية وبين الشيخوخة.
يزعم علماء من «مدرسة لوزان االتحادية للفنون التطبيقية» في
سويسرا أن أي خلل في جهاز المناعة يعوق عمل الجراثيم المعوية
بطريقة تضمن زيادة التغيرات المرتبطة بالشيخوخة داخل الجسم.
ُ
يـطــرح تقرير دراس ــة نـشــر فــي مجلة
«المناعة» تفاصيل حول ما فعله العلماء
ً
حين استعملوا ذباب فاكهة ُم ّ
عدل وراثيا
للتوصل إلى استنتاجاتهم.

ً
أح ــدث ه ــؤالء الـعـلـمــاء خ ـلــا في
م ـن ــاع ــة ت ـل ــك الـ ـحـ ـش ــرات مـ ــن خ ــال
تعطيل جينة معينة ،مــا أدى إ لــى
اختالل توازن الجراثيم المعوية ،أو
البيئة الميكروبية ،فأنتجت األخيرة
ً
فائضا من حمض الالكتيك.
أدى ف ــائ ــض ح ـم ــض الــاك ـت ـيــك
إل ــى إط ــاق م ــواد كـيـمــاويــة اسمها
«أنـ ـ ـ ــواع األوك ـس ـج ـي ــن ال ـت ـفــاع ـل ـيــة»
تـضـ ّـر بالخاليا وتــرتـبــط بتغيرات
متعلقة بالشيخوخة في األعضاء
واألن ـس ـجــة .ذك ــر الـمـشــرف الرئيس
على الدراسة ،برونو لوميتر ،أستاذ
في «معهد الصحة العالمي» التابع
لـ {مدرسة لــوزان االتحادية للفنون

الـتـطـبـيـقـيــة» ،أن ال ـثــدي ـيــات تحمل
آلية مماثلة.
يـقــول الـمـشــرف األول على الــدراســة،
إيـغــور إيــاتـسـنـكــو ،عـ ِـالــم ضـمــن الفريق
البحثي الــذي يــرأســه لوميتر« :تكشف
ً
ً
دراسـتـنــا أن عـنـصــرا معينا فــي البيئة
الميكروبية وناتجه األيضي يستطيعان
التأثير في شيخوخة الكائن المضيف».
ت ـش ـم ــل أم ـ ـعـ ــاء ج ـم ـي ــع ال ـح ـي ــوان ــات
ً
تقريبا مستعمرات واسعة من الجراثيم
ومن أنــواع أخرى من الكائنات الدقيقة
ً
الـ ـمـ ـع ــروف ــة جـ ـم ــاعـ ـي ــا ب ــال ـم ـي ـك ــروب ــات
المتعايشة.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـث ـ ـبـ ــت أن
الميكروبات المتعايشة تؤثر في جهاز
ال ـم ـنــاعــة ووظ ــائ ــف أخـ ــرى ف ــي الـجـســم
وتعيش بشكل متوازن معها.
ُي ـ ـع ـ ـ َـرف اض ـ ـط ـ ــراب هـ ـ ــذا ال ـت ـع ــاي ــش
ب ــاخـ ـت ــال ال ـ ـت ـ ــوازن ال ـم ـي ـك ــروب ــي وق ــد
يحصل ألسـبــاب متنوعة مثل المرض
وأخذ األدوية.
ً
ربطت الــدراســات أيضا بين اختالل
التوازن الميكروبي وبين تغيرات مشتقة
ً
مــن أم ــراض متنوعة ،فضال عــن تراجع

متوسط العمر المتوقع .لكن لم تتضح
بعد الطبيعة البيولوجية لهذه العالقات
واآلليات التي تربط بينها.
لـ ــذا قـ ــرر ف ــري ــق ال ـب ـح ــث اس ـت ـك ـشــاف
الموضوع عبر استعمال ذباب الفاكهة،
ً
ً
علما بأنه غالبا ما يختار العلماء هذا
الـنــوع مــن الحشرات لتحليل الجراثيم
المعوية والمعطيات الورائية.

اختالل التوازن الميكروبي
ف ــي ب ـحــث س ــاب ــق ،حـ ـ ّـدد إيــاتـسـنـكــو
ُ ّ
جينة تمكن جهاز المناعة لــدى ذباب
الـفــاكـهــة مــن رص ــد الـجــراثـيــم الدخيلة
المضرة ومهاجمتها .تحمل تلك الجينة
اسم «بروتين رصد الببتيدوغليكان».
إلجراء البحث الجديد ،أنشأ الفريق
ّ
متحولة من ذباب الفاكهة الذي
ساللة
ي ـح ـم ــل م ـن ــاع ــة مـ ـتـ ـض ــررة ،وذل ـ ـ ــك مــن
خ ــال تـعـطـيــل جـيـنــات بــروت ـيــن رصــد
الببتيدوغليكان.
ً
َ
نتيجة لــذلــك ،لــم يـبــق الــذبــاب الــذي
ي ـح ـم ــل مـ ـن ــاع ــة مـ ـتـ ـض ــررة عـ ـل ــى ق ـيــد
الحياة بقدر الذباب العادي .كذلك حمل

ً
أعدادا أعلى بكثير من جراثيم الملبنة
َ
الح ِمضة المسؤولة عن إنتاج حمض
الالكتيك.
ً
اكتشف العلماء فائضا مــن األخير
لدى الذباب الذي يحمل مناعة متضررة
ً
ت ــزامـ ـن ــا م ــع زيـ ـ ــادة ف ــي أعـ ـ ــداد أن ـ ــواع
األوكسجين التفاعلية لديه.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،أدى تـنـشـيــط
بــروت ـيــن رص ــد الـبـبـتـيــدوغـلـيـكــان إلــى
منع اخـتــال ال ـتــوازن الميكروبي لدى
الــذبــاب ،ما يعني أن الحشرات عاشت
لفترة أطول.
يـ ــوضـ ــح ل ــومـ ـيـ ـت ــر« :ي ـ ـصـ ــل حـمــض
الالكتيك ،أي الناتج األيضي الذي يشتق
من جراثيم الملبنة َ
الح ِمضة ،إلى أمعاء
ُ ّ
وي ـ ّفــكــك ه ـنــاك ،وق ــد يـنـشــأ أثــر
ال ــذب ــاب
جانبي يتمثل بإنتاج أنواع األوكسجين
التفاعلية التي تزيد المضار في الخاليا
الظهارية».
يــدعــو إيـغــور إياتسنكو إلــى إجــراء
دراسات إضافية الستكشاف التفاعالت
األي ـض ـيــة ب ـيــن ال ـجــراث ـيــم الـمـتـعــايـشــة
والجسم على مر مسار الشيخوخة.

16

تسالي

ف
ة
ا
ي
ا
ي
ر
ر
ف

ا
ق
ب
ر
ر
ع
ص
ا
ل

7

4
9

2

2

5

5

8

7
3

9
2

7

6

5
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كلمات متقاطعة
زعفران

كلمة السر

 - 4ع ـم ــاق (م) – مـلــك
فارسي.
 - 5ت ــدي ــم ال ـن ـظــر (م) –
للتفسير.
 ( - 6ال )...مـ ــن فـ ــروع

ا ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوم – ت ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــل
(مبعثرة).
 - 7والـ ـ ــد – ت ـق ــال عـنــد
وداع المسافر (م).
 - 8ف ــرخ الـنـســر – شق

“كاهله” (م).
 - 9ر تـ ـ ـ ـ ـ ــب – يـ ـتـ ـح ــد
(مبعثرة) – ثلثا (رئة).
 - 10أغنية ألم كلثوم.
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 - 1من الشهور القبطية
– غدا .
 - 2مـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ع ـل ــم
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات – أث ـق ــل
نغمة .
 - 3ثلثا (روى) – أنجزت
(م) – دق (م).

4

sudoku

ً
عموديا:

5

الحلول
1

 - 1ضـ ـ ــد « س ـ ـ ــا خ ـ ـ ــن» –
سمك مفترس .
 - 2ال ــزه ــور – الــذيــن ال
يسمعون.
 - 3نهض (م) – أخبره.
 - 4ق ــذ ف ـت ـن ــا (م) – مــن
األشعات.
- 5آلة إيقاع – من أسماء
األسد (م).
( - 6ال )..موضع البيع
والشراء – أثقال (م).
 - 7بواسطته – سباح
ماهر (م) – منع (م).
 - 8أنبياء (مبعثرة).
 - 9خ ــاف «ص ـغ ــرى» –
الجمع من “بديل”.
 - 10أ ص ـل ــح – ( ال )..
مدينة تونسية.

2

1
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ً
ً
من  6أحرف وهي نوع نباتي بصلي ،يستخدم صباغا للحرير وملونا
للطعام باللون األصفر الذهبي.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :يحالفك الحظ وتحقق أرباحا مهنيا :فترة مالئمة للقيام بمبادرات
واستثمارات.
إضافية على عائداتك.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـ ّـك ف ــي أح ــد تـصــرفــات عــاطـفـيــا :يـحـمــل إل ـيــك أح ــد ال ـل ـقــاءات
ً
ً
موعدا جديدا مع الحب.
الحبيب وتفاتحه باألمر.
ً
ً
اجتماعيا  :تتحلى بثقة فــي النفس اجتماعيا :رحلة إلى الخارج يرافقك
خاللها أحد األصدقاء.
وبجرأة على المغامرة.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تــراجــع حـســابــاتــك وتــواجــه
الصعوبات بكل شجاعة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـن ـجــذب إل ــى ش ـخــص ثم
ً
تكتشف أنه ال يناسبك أبدا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـش ــارك ف ــي ن ـشــاطــات
ً
مختلفة وتحقق حضورا جميال.
رقم الحظ.18 :

ً
مهنيا :تتعاون مع مسؤولين كبار
ً
وتتعلم منهم أمورا كثيرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـع ـيــش ازدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
عالقتكما وال تستطيع اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا  :تـبــرز موهبتك فــي عقد
صداقات وروابط مع اآلخرين.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـظــر ف ــي وض ـع ــك اإلداري
وتراجع حساباتك بدقة.
ً
عاطفيا :تعيش حيرة في عالقتك مع
ً
الشريك ما يجعلك مضطربا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـنــاغــم عــائ ـلــي وت ـفــاهــم
يتيحان لك االستقرار.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تواجه عدم استقرار في وضعك
ً
وتفكر جديا بالتغيير.
ً
عــاطـفـيــا :تــأســر قلب الحبيب وتبدو
ً
سعيدا عندما تجتمع به.
ّ
ً
اجتماعيا :تكثر االحتفاالت التي توفر
لك فرص اللقاءات.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تختار ما هو صالح لك بعد
مراجعة سريعة.
ً
عاطفيا :تطرح تساؤالت حول نوايا
الشريك وتصرفاته األخيرة.
ً
اجتماعيا :لقاءات مسلية تبعد عنك
أجواء اإلرهاق في العمل.
رقم الحظ.3 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أحــد الــزمــاء ال يتعاون معك
فحاول معالجة األسباب.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـقـلــق ب ـشــأن ال ـشــريــك ألنــه
يغامر في العمل من دون درس.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـعــرف إل ــى شـخــص قد
ً
ً
يصبح صديقا مقربا لك.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تعاني صعوبات مع الزمالء
لكن تلجأ إلى المواجهة.
ً
عاطفيا :ترغب في عيش ّ
حب كبير؟
ابحث عنه بين المحيطين بك.
ً
ً
اجتماعيا :أحد األقرباء يؤدي دورا
في قرارات ستتخذها.
رقم الحظ.5 :

ً
ً
ً
مهنيا :المكان األكثر جذبا ومتعة لك
هو العمل.
ً
ً
عاطفيا :يـفــرض الـقــدر عليك توجها
ً
معينا لكنك تعارضه.
ً
اجتماعيا :تتوق إلى صداقة شخص
مثقف ورفيع المستوى.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تالحق أهدافك بمثابرة وحزم
ً
ً
وتتلقى تقديرا أو أرباحا.
ً
عاطفيا :تنتابك الهواجس وتتملكك
الغيرة بشأن الشريك فصارحه.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـل ـقــى دعـ ـم ــا م ــن أح ــد
ّ
ثقافي.
ناد
المعارف وتنتمي إلى ٍ
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :خ ـطــوة ج ـ ّـدي ــة إث ــر خـطــوة
ً
تجد نفسك قريبا من الهدف.
ً
عاطفيا :يشاطرك الحبيب أحالمك
والمثل العليا التي تتمتع بها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تحتفل مــع األصــدقــاء
بمناسبات تدخل البهجة إلى قلبك.
رقم الحظ.11 :
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مسك وعنبر

الكالسيكية والكويتية
المقطوعات
يجمع
الفيلهارموني»
«زغرب
ً

أحد أعرق األوركسترات األوروبية يعزف في مركز جابر على مدى  3أمسيات بدءا من اليوم

أوركسترا «زغرب الفيلهارموني»

يقدم أوركسترا «زغرب
الفيلهارموني»ً ،على مدى
ً
ثالث ليال ،برنامجا حافال
بالمقطوعات الكالسيكية
والموسيقى الكويتية.

ي ـس ـت ـهــل م ــرك ــز ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد الثقافي العام الجديد بحفل
أورك ـس ـتــرا زغ ــرب الفيلهارموني،
الذي سيقام في قاعة الشيخ جابر
الـعـلــي الـصـبــاح الموسيقية على
مدى ثالثة أيام ،من  3حتى  5يناير
ال ـج ــاري ،حـيــث يـقــدم األورك ـس ـتــرا
بــرنــامـجــا مختلفا يــومـيــا ،يتنوع
مــا بـيــن الـمـقـطــوعــات الكالسيكية

الطويلة وموسيقى أشهر األفــام
مثل حــرب الـنـجــوم وه ــاري بوتر،
ومختارات من الموسيقى الكويتية.
ويـ ـمـ ـتـ ـل ـ ُـك أورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا زغـ ـ ــرب
ال ـف ـي ـل ـه ــارم ــون ــي ت ــاريـ ـخ ــا حــافــا
ُّ
وي َ
يمتد على مدى  147عاماُ ،
عتبر
مــن الـفــرق األوركـسـتــرالـيــة الــرائــدة
في العاصمة الكرواتية زغــرب ،إذ
كـثـيــرا م ــا ســاهــم األورك ـس ـت ــرا في

الكالسيكية في
نـشــر الموسيقى
َّ
جميع أنحاء كرواتيا ،ومثل بالده
بوصفه سفيرا ثقافيا فــي جميع
أنحاء العالم ،مجسدا صورة زغرب
باعتبارها مركزا موسيقيا وفنيا
وثقافيا في وسط أوروبا.
وقـ ـ ـ َّـدم أورك ـس ـت ــرا زغ ـ ــرب أول ــى
ح ـف ــات ــه فـ ــي ع ـ ــام  ،1871ول ـك ـنــه
ف ــي عـ ــام  1920ا ك ـت ـســب تسميته

ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة .ومـ ـ ـن ـ ــذ ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت،
ســاهــم فــي إغـنــاء كــرواتـيــا بأفضل
الحفالت وال ـعــروض الموسيقية،
حـيــث ض ـ َّـم تــاريـخــه ألـمــع األسـمــاء
ف ــي ع ــال ــم ال ـمــوس ـي ـقــى م ــن ال ـق ــادة
األوركستراليين مثل فريدريتش
زاون ،ميالن هورفات ،لوفرو فون
ماتاتشيتش ،مــاد يــن باشيتش،
بــافـلــي دي ـس ـبــال ،ك ــازوش ــي أون ــو،

برنامج متنوع على مدار  3ليال
الليلة األولى  3يناير الجاري
تشايكوفسكي
 بيتر إيليتش ّس ـي ــري ـن ــادا ،م ـصــنــف  ،48مـقــام
دو كبير.
غريغ
 إدفاردّ
كــونـشــرتــو بـيــانــو ،مـصــنــف ،16
مقام ال صغير.
ريمسكي كورساكوف
 نيكوالي ّشهرزاد ،مصنف .35

الليلة الثانية –  4يناير

األوركسترا يقدم
ً
ً
برنامجا مختلفا
ً
يوميا يتضمن
موسيقى أشهر األفالم

 فاتروسالف ليسينسكيغراند بولونيز ،مقام دو كبير
 جاكومو بوتشينيافـتـتــاحـيــة الـفـصــل ال ـثــالــث ،من
أوبرا «مانون ليسكو»
 كامي سان صانزأل ـي ـغــرو أبــاس ـيــونــا ّتــو للبيانو
واألوركـسـتــرا ،مصنف ( 70أداء
عازفة البيانو ميا بيتشنيك).

 فولفغانغ أماديوس موتسارتال ـم ـق ــدم ــة ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ألوب ـ ــرا
«اختطاف من السراي»
 نيكوالي ريمسكي كورساكوفاالحتفاالت في
الحركة الرابعة:
ّ
بغداد (شهرزاد) ،مصنف 35
 كامي سان صانزّ
ّ
مقدمة «رون ــدو ن ــزوي» مصنف
( 28أداء عـ ـ ــازف ال ـك ـم ــان لــوكــا
لجوبا)
مقطوعات موسيقية كويتية
 عبدالعزيز شبكوه«رقصة الجواري»
 يوسف حالوة«فانتازيا العود»
 خالد نوري«الهوى»
 إنيو موريكونيمقطوعة «مزمار جبريل»
 جون ويليامزه ــاري بــوتــر وح ـجــر الـفــاسـفــة،

«هيدويغ»
 جون ويليامزه ــاري بــوتــر وح ـجــر الـفــاسـفــة،
«عالم هاري العجيب»
 ديمتري شوستاكوفيتش ال ـف ــال ــس م ــن م ـت ـتــال ـيــة ال ـجــازرقم 2

الليلة الثالثة –  5يناير

 بالغويا بيرساّ
آيديال «مقطوعة ريفية» ،مصنف
25
 بدريخ سميتانام ــول ــدوف ــا ،ال ـحــركــة الـثــانـيــة من
مقطوعة بالدي»،ماي فاذرالند»
مالر
 غوستاف ِالسيمفونية الثانية ،دو صغير
«القيامة» :الحركة الثالثة
 بيتر إيليتش تشايكوفسكيال ـس ـي ـم ـفــون ـيـ ّـة الـ ـس ــادس ــة ،ســي
صغير ،مصنف « 74باثيتيك»:

مرام البلوشي أنجزت «العذراء»
وتستعد لـ «القاهرة »56

نقابة الفنانين واإلعالميين تحيي الذكرى
الثانية لرحيل الزميل يحيى عبدالرحيم

ً
تطل على جمهورها مسرحيا في «نيوتن»

●

محمد جمعة

تـسـتـعــد ال ـف ـنــانــة مـ ــرام ال ـب ـلــوشــي ل ـل ـقــاء جـمـهــور
المسرح خالل الفترة المقبلة ،عندما تقف إلى جانب
القديرتين هدى حسين وأسمهان توفيق في مسرحية
"نيوتن" ،المقرر بدء عروضها خالل أيام.
وأعـ ــربـ ــت م ـ ـ ــرام ،ف ــي ت ـص ــري ــح لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،عــن
س ـعــادت ـهــا ب ـهــذه ال ـت ـجــربــة ،مـتـمـنـيــة أن ت ـنــال رضــا
الجمهور ،ولفتت إلى أنها تحمست للفكرة بمجرد
أن تلقت العرض من المخرج والمنتج عبدالمحسن
ال ـع ـم ــر ،ألن ـه ــا تـ ـش ــارك م ــع ن ـج ـم ـت ـيــن ب ـق ـي ـمــة ه ــدى
وأسمهان ولفكرة العمل المختلفة.
والمسرحية من تأليف جاسم الجالهمة ،وإخراج
عبدالمحسن العمر ،وإنتاج مؤسسة ستيج غروب
لــإنـتــاج الفني والـمـســرحــي ،وبـطــولــة هــدى حسين
وأسمهان توفيق ،وسعيدالمال ،وعبدالمحسن العمر،
وعبدالله الحمادي.
ومن المسرح للدراما ،حيث أنجزت مرام تصوير
مـشــاهــدهــا فــي مسلسل "الـ ـع ــذراء" ،وقــالــت عــن هــذه
التجربة" :العمل يضم نجوما مهمين من دول خليجية

عـ ــدة ،لــذلــك يـمـكــن وص ـفــه بــأنــه مسلسل
خليجي ،وي ـشــارك فـيــه شـجــون وسـعــاد
ع ـلــي وه ـي ـفــاء حـسـيــن ومـ ـش ــاري ال ـبــام
وأح ـمــد إي ــراج ولــولــوة ال ـمــا ،وغـيــرهــم،
وتــألـيــف األخــويــن عـلــي ومـحـمــد شمس
وإخراج محمد القفاص.
وحـ ـ ـ ـ ــول ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل،
ت ــاب ـع ــت" :ف ـك ــرة الـمـسـلـســل بـشـكــل عــام
ج ــدي ــدة ،إذ ي ـطــرح قـضــايــا اجـتـمــاعـيــة
ت ــام ــس اه ـت ـم ــام ــات ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
ت ـن ــوع خـلـفـيــاتـهــم ال ـث ـقــاف ـيــة ،واي ـضــا
الفئات العمرية ،وهنا يكون التميز
بأنك تخاطب شريحة أكبر ،أما عن
دوري فقد أتاح لي المخرج القفاص
مـســاحــة ك ـب ـيــرة ،اعـتـبــرهــا فــرصــة جـيــدة
ألقدم شخصية مختلفة بروح جديدة ،أتطلع
إلى أن تصل للجمهور".
يــذ كــر أن م ــرام تستعد لتصوير مسلسل
"ال ـقــاهــرة  ،"56تــألـيــف الـكــاتـبــة هـبــة مـشــاري
حمادة.

فوالدكار سعيد بتعاونه
مع آدم في «قرمط بيتمرمط»
أعــرب المخرج أسد فوالدكار عن سعادته بمشاركة
الفنان أحمد آدم فيلمه الجديد "قرمط بيتمرمط" ،قائال:
"أحمد آدم من أهم فناني الكوميديا ،ويتميز بأداء قوي،
وكنت أتمنى العمل معه منذ سنوات".
وق ــال ف ــوالدك ــار ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن القضية
األساسية للفيلم هي لشخص بسيط يتورط في تجارة
اآلثار ،وتدور بعدها األحداث في إطار تشويقي ،موضحا
أن العمل يعد أولى تجاربه اإلخراجية الحقيقية للسينما
في مصر.
يذكر أن فيلم "قرمط بيتمرمط" بطولة أحمد آدم ودينا
ف ــؤاد ومــي سليم وبيومي ف ــؤاد وولـيــد ف ــواز ،وتأليف
عبدالله حسن ومحمد جمال ،وإخــراج أســد فوالدكار،
ويظهر فيه أحمد آدم بشخصية القرموطي الشهيرة
التي حقق خاللها نجاحات كبيرة.

الحركة الخامسة
مقطوعات موسيقية كويتية
 محمد الحمدانس ـي ـم ـف ــون ـي ــة رق ـ ـ ــم  1عـ ـل ــى مــي
الـصـغـيــر« ،األرض ال ـخ ـضــراء»:
الحركة األولى
 عبدالعزيز شبكوه«القرين»
 مشعل حسين «البوشية» آستور بيازوالمـ ـقـ ـط ــوع ــة ت ــانـ ـغ ــو «بـ ـ ـ ــور أون ـ ــا
كابيزا»
 رامين جواديموسيقى «غيم أوف ثرونز»
 نينو روتا «ال ـح ــب والـ ـهـ ـج ــرة» ،م ــن فيلمالعراب
 جون ويليامز م ـت ـت ــال ـي ــة ،م ــوس ـي ـق ــى «حـ ــربالنجوم»

ب ــاف ــل ك ــوغ ــان ،أل ـك ـس ـنــدر راب ـ ــاري،
وفجيكوسالف شوتيج.
وق ـ َّـدم أوركـسـتــرا زغ ــرب العديد
مـ ــن الـ ـحـ ـف ــات فـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـ ــدول
األوروب ـي ــة ،بــاإلضــافــة إلــى أميركا
والـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ُ
وع ـ ـمـ ــان
والصين واألرجنتين.
َ
ـرتـ ــه الـ ـط ــويـ ـل ــة
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـس ـ ـيـ ـ ِ
والعريقة ،حرص أوركسترا زغرب
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـه ــارم ــون ــي عـ ـل ــى ت ـش ـج ـيـ ِـع
اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي واحـ ـ ـت ـ ــواء
مهارات المؤلفين الموسيقيين في
تسجيل أعمالهم
خالل
كرواتيا من
ِ
ِ َ
وعــرضـهــا على الـمـســرح أول مــرة.
كما ّ
اهتم أيضا بالوعي الموسيقي
ِّ
للطفل ،مخصصا أسبوعا سنويا
ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء ب ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـش ـب ــاب
واألطفال من كل األعمار.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــد أوركـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرا زغ ـ ـ ــرب
الفيلهارموني العديد من الجوائز
تقديرا للدعم المستمر الذي ِّ
يقدمه
إلـ ـ ــى ال ـم ـش ـه ــدي ــن ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن
الـمـحـلــي وال ـع ــال ـم ــي ،إض ــاف ــة إلــى
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره ف ـ ــي إث ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـث ـق ــاف ــة
الموسيقية.
ّ
وتخرج ديفيد رانتز ،الذي يقود
األوركـسـتــرا ،فــي جامعة فريدريك
ش ــوب ــان ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ف ــي مــديـنــة
وارسـ ـ ـ ــو ع ـ ــام  2016مـت ـخـ ِّـص ـصــا
ف ــي ق ـي ــادة الـسـيـمـفــونـيــة وأع ـم ــال
األوب ــرا ،وفــي تلك الفترة كــان أول
ظ ـه ــور ل ــه م ــع أورك ـس ـت ــرا وارس ــو
الفيلهارموني.
وتـتـلـمــذ ران ـتــز عـلــى يــد الـقــائــد
األورك ـس ـت ــرال ــي ج ــورم ــا بــان ـيــوال،
واش ـ ـتـ ــرك ف ــي أك ــادي ـم ـي ــة األوبـ ـ ــرا
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة ال ـمــوس ـي ـقــار

اإلي ـطــالــي ريـ ـك ــاردو م ــوت ــي ،حيث
ً
ُ
تـعـتـبــر ه ــذه الـمـحـطــة واح ـ ــدة من
محطاته الموسيقية ،ويعمل
أبرز
ِ
رانتز قائدا ألوركسترا دار األوبرا
الوطنية في وارسو منذ عام .2017
و فـ ـ ـ ــي م ـ ــو س ـ ــم ،2015 2014-
شغل رانـتــز منصب مساعد قائد
ألورك ـس ـت ــرا دار األوب ـ ــرا الــوطـنـيــة
البولندية ومنصب مساعد لقائد
أوركـسـتــرا وارس ــو الفيلهارموني
فــي ع ــام  .2017أم ــا أول ظ ـهــور له
ك ـق ــائ ــد أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ف ـق ــد ك ـ ــان فــي
ً
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فـ ــي مــدي ـنــة
س ـ ـ ــاب ـ ـ ــورو فـ ـ ــي يـ ــول ـ ـيـ ــو مـ ـ ــن عـ ــام
ض ـم ــن م ـهــرجــان الـمـحـيــط
ِ ،2017
ال ـه ــادئ لـلـمــوسـيـقــى الـ ــذي ش ــارك
فيه بــدعــوة مــن رئـيــس المهرجان
وقائد األوركسترا الروسيفاليري
غيرغييف.
وإلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب عـ ـمـ ـل ــه ك ـق ــائ ــد
أوركـسـتــرالــي ،خــاض رانـتــز أيضا
العديد مــن الـتـجــارب فــي التأليف
الـمــوسـيـقــي ،فـفــي ع ــام  2010حــاز
التأليف
الجائزة األولى في مجال ُ
الموسيقي ضمن منافسة أ قيمت
تحت رعاية وزارة الثقافة والتراث
الــوطـنــي السـتـعــراض أب ــرز أعـمــال
ال ـمــؤل ـف ـيــن ال ـش ـب ــاب ف ــي وارس ـ ــو،
وذلــك عن مقطوعته "إيفولوشن"،
وفـ ــي الـ ـع ــام ال ـت ــال ــي ،حـ ــاز جــائــزة
ع ــن مـقـطــوعـتــه "كــابــريـتـشـيــو بير
فـلــوتــو س ــول ــو" ف ــي إي ـطــال ـيــا ،كما
حـ ـص ــل أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر مــن
ً
احتفاء
الجوائز والبعثات األخرى
ب ــإنـ ـج ــازات ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة فـ ــي م ـج ــال
الموسيقى والتأليف.

مرام البلوشي

ت ـع ـق ــد ن ـق ــاب ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن واإلع ــام ـي ـي ــن
مؤتمرا صحافيا ،بحضور النقيب د .نبيل
الفيلكاوي ،ونخبة من الفنانين واإلعالميين،
بمناسبة الــذكــرى الـثــانـيــة لــرحـيــل الزميل
اإلعالمي يحيى عبدالرحيم ،وإصدار كتاب
"يحيى عبدالرحيم ابتسامة ال تغيب" ،وهو
سيرة ذاتية تابعها وأعدها الزميل اإلعالمي
عماد جمعة.
ويتناول الكتاب سيرة حياة الراحل من
قريته أم قمص بمحافظة المنيا ،مــرورا
بمراحله الدراسية المختلفة حتى تخرجه
في كلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،والتحاقه
بالجيش ،ثم قدومه إلى الكويت بعد فترة
ا لـغــزو وعمله بالصحافة الكويتية على
مــدى أكثر من  20عاما ،كما يتطرق إلى
حياته العائلية ،وزواجــه وصداقاته في
الوسطين الفني واإلعالمي ،ورصد ألهم
المحطات في حياته.
ويدير المؤتمر الزميل اإلعالمي مفرح
الشمري ،في مقر فرقة المسرح الشعبي
ونقابة الفنانين واإلعالميين بمنطقة
شرق ،في السابعة والنصف مساء اليوم،
وسيوزع الكتاب على جميع الحاضرين
مــن اإلعــامـيـيــن والـفـنــانـيــن مــن محبي
الراحل يحيى عبدالرحيم.

ّ
ودع الفنان حاتم العراقي أحزانه
مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا
ك ــان ــت أي ـ ــام الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي لـيـســت
كما يشتهي ،مــع حــا لــة ا لـحــزن التي
عاشها لعدة أ سـبــاب ،شاكرا وقوف
جمهوره معه في هذه المحنة التي
حلت عليه ،مؤكدا أن العام الجديد
سيكون عام المفاجآت التي ستسعد
ال ـج ـم ـهــور م ـع ــه ،ل ـمــا تـحـمـلــه األي ــام
المقبلة مــن أ عـمــال و نـشــا طــات فنية
وغنائية متعددة وجديدة وال تخلو
من عنصر المفاجأة.
وكان العراقي اختتم حفالت 2018
بــرفـقــة الـفـنــان عــاصــي الـحــانــي ،من
خ ــال حـفــل جـمــاهـيــري كـبـيــر أقــامــه
فــي كــازيـنــو لـبـنــان بـمــديـنــة بـيــروت،
وق ـب ـل ـهــا ف ــي قـ ـب ــرص وهـ ــي ال ـجــولــة
الختامية لعام  ،2018بعدما كانت
قبلها في أوروبا بين السويد مدينة

حاتم العراقي

«مافيا» رمضان يقترب من
 3ماليين مشاهدة

تخطى فيديو كليب
"مافيا" ملحمد رمضان
حاجز مليوني مشاهدة،
في أقل من  24ساعة،
متصدرا تريند اليوتيوب
رقم  ،1حيث يقترب من 3
ماليني مشاهدة ،وطرح
رمضان فيديو كليب أمس
األول ،عبر قناته الرسمية
على "يوتيوب".
وخالل  8ساعات وصل
كليب "مافيا" ،أحدث
كليبات محمد رمضان،
إلى أكثر من  1.5مليون
مشاهدة ،حيث اختار
رمضان طرحه بالتزامن
مع أول أيام عام .2019
ورغم أن الكليب طرح منذ
ساعات فقط ،فإن هذا
لم يمنع عشاق محمد
رمضان من اإلعجاب
بالرقصة ،وكلمات األغنية
والكليب ،بل وتقليده
أيضا ،وتحديدا من
األطفال.
وفيديو كليب "مافيا"
من إخراج ياسر سامي،
وكلمات محمد الفنان،
وشيندي ،وكنكا ،وتوزيع
إسالم األبيض واملدفعجية
ومونتي.

عرض «Smiley Face
 »Killersفي  19الجاري

أعلنت شبكة OXYGEN
تاريخ العرض األول
ملسلسلها التلفزيوني
الجديد (SMILEY FACE
KILLERS: THE HUNT FOR
 ،)JUSTICEاملقرر بدء عرضه
في  19الجاري.
ويدور العمل حول "مخالب
جرائم الجريمة الحقيقية"
في أعقاب تحقيق خاص
نشط يتزعمه املحقق
املتقاعد من شرطة نيويورك
كيفن جانون وفريق
املحققني املخضرمني أثناء
عملهم مع عائالت الضحايا
وخبراء الطب الشرعي من
أجل إجراء مزيد من التحقيق
والتساؤل حول أسوأ سلسلة
من عمليات الغرق الغامضة
وغير املقصودة في البالد،
ويمكن ربطها جميعا
بنظرية أكبر ،من خالل "THE
،"SMILEY FACE KILLERS
وفق ما أوردته تقارير
إعالمية عاملية.

فيلم «Mary Poppins
 »Returnsيواصل
حصد اإليرادات

غالف الكتاب

حاتم العراقي يستعد لطرح كليب أغنية «واتضح»
اس ـت ــوك ـه ــول ــم ،وم ــدي ـن ــة كــوبـنـهــاغــن
عاصمة الدنمارك.
وسيطرح خــال أ يــام قليلة كليب
أغنيته المصورة من أغنيات ألبومه
األ خ ـ ـيـ ــر " 2018وا ت ـ ـ ـضـ ـ ــح" ،ك ـل ـمــات
ال ـش ــاع ــر رامـ ـ ــي الـ ـعـ ـب ــودي ،وألـ ـح ــان
سيف عــامــر ،وتــوزيــع حـســام الــديــن،
بطريقة الفيديو كليب ،ومن إخراج
رأف ــت ال ـبــدر ،عـبــر قـنــاة روتــانــا على
"يوتيوب" ،والتي كان قد صورها في
تركيا خالل الفترة الماضية.
وس ـي ـطــرح ال ـعــراقــي خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة أغـ ـنـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مـ ـص ــورة
بطريقة الفيديو كليب ،يجدد خاللها
تعاونه مع ألحان الموسيقار طالل،
ومن كلمات الشاعر السعودي خالد
المريخي ،وتوزيع حسام كامل ،ومن
إخراج عالء األنصاري.

خبريات

حقق فيلم MARY
POPPINS RETURNS
إيرادات وصلت إلى 174
مليون دوالر أميركي،
منذ طرحه في 19
ديسمبر املاضي ،وبلغت
اإليرادات  100مليون
دوالر في الواليات املتحدة
األميركية ،و 74مليونا
حول العالم.
والفيلم من بطولة إميلي
بالنت ،وكولني فيرث،
وميريل ستريب ،وإميلي
مورتيمر ،وديك فان دايك،
وبن ويتشاو ،وأنجيال
النسبري ،وجولي والترز،
ولني مانويل ميراندا،
ومن إخراج روب مارشال،
ومن تأليف ديفيد ماجي،
وجون ديلوكا ،ومستوحى
من رواية الكاتبة بي إل
ترافرز التي تحمل نفس
االسم.
وتدور قصته في عصر
الكساد بلندن ،حيث
توظف ماري بوبينز
مهاراتها السحرية
الفريدة ،في مساعدة
صديقها جاك ،على إعادة
اكتشاف الفرح.

دلبلا
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ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ أﻧﻘﺮة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ ...وإﻳﺮان ﺗﺨﺮج »ﻗﺎدة« ﺑﺘﺪﻣﺮ

•ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻬﺮان ﻣﺴﺘﻤﺮة • ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﻛﺮاد • »اﻟﻨﺼﺮة« ﺗﺘﻮﻏﻞ ﺑﺤﻠﺐ وﻣﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﺮات

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أﻣﺮاء ووزراء أدوا اﻟﻘﺴﻢ
أﻣﺎم ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ

أدى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء واﻟﻮزراء،
وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى،
ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض،
أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﻋﻘﺐ ﺻﺪور اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﺣﻀﺮ أداء اﻟﻘﺴﻢ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺒﺎن.

ﻗﻄﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
»اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ«

ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ )أ ف ب(

ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺰﻳﺎرة
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﻧﺎدرة ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻗﺮار
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ،
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻛﺮاد
ﺳﻮرﻳﺔ ،واﺻﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺷﺮق ﺣﻤﺺ.

ﻳ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﺑــﺮﻫــﻢ
ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ ،اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ،زﻳ ـ ـ ــﺎرة ﻣ ـﻔــﺎﺟ ـﺌــﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻧﻘﺮة ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ــﺐ
اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻻﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﻛﻮﻧﺎ( إن ﺻﺎﻟﺢ
ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
اردوﻏﺎن.
وﺗــﺄﺗــﻲ زﻳ ــﺎرة ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟــﻰ اﻧﻘﺮة
ﺑ ـﻌ ــﺪ أﻳ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﺄن
ً
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻗـ ــﺪم ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ إﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت إﻟ ــﻰ
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺣـ ـ ـ ــﺰب اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻜــﺮدﺳ ـﺘــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﻮري
ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﻜﺸﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ
ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻧ ـ ـﻔـ ــﻰ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ وﺟ ـ ــﻮد
ﻣﻘﺘﺮح ﻛﻬﺬا ،ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺣﺮاﻛﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻳ ــﺮﺳ ــﻞ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰات ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻛﺮاد ،ﻗﺎﻟﺖ

ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺰب اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إن
زﻳﺎرة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻛ ــﺮاد ﺳــﻮرﻳــﺔ ،واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
دون ﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﻢ ﻟ ـﺨ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻏ ــﺪاة اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻛ ــﺮدي
ﻣ ــﻮﺳ ــﻊ ﻋ ـﻘــﺪ أﻣ ــﺲ اﻷول ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ .وﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع،
أوﺿ ــﺢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ،ﻏــﺮﻳــﺐ
ﺣﺴﻮ ،أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب ،ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
"ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﺼــﻒ اﻟ ـﻜــﺮدي وﺗﻘﺮﻳﺐ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﺮدﻳﺔ
وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻛــﺮدﺳ ـﺘ ــﺎن ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﻫـﻨــﺎك اﻧـﻘـﺴــﺎم ﻛ ــﺮدي ﺣــﺎد ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋــﻦ ﺣ ــﺰب "اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ"
وذراﻋ ــﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ "ﻟـﺠــﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺐ" ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟـﻜــﺮدي اﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺎﺣﻪ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ.

إﻳﺮان
اﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،وﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺗﻜﺜﻴﻒ

إﻳـ ـ ــﺮان ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻧـﺘـﺸــﺎرﻫــﺎ وزﻳ ــﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺧ ـ ﱠـﺮج اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺜــﻮري
دﻓـﻌــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ إﻋــﺪاد
اﻟ ـﻘــﺎدة ،ﺑﻌﺪ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟــﺪورات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻗــﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺪﻣﺮ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻤﺺ اﻟﺸﺮﻗﻲ.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺄن
اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟـ ـﺜ ــﻮري أﻧ ـﻬ ــﻰ اﻟـﺴـﺒــﺖ
اﻟﻤﺎﺿﻲ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت
ً
 25ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ،ﻫ ــﺪﻓ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ 200
ﺷـﺨــﺺ ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺻ ـﻔ ــﻮﻓ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
ِ
ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪة
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﺪورة ،أﺑــﺮزﻫــﺎ
"ﻟـ ـ ـ ــﻮاء اﻟـ ـﺒ ــﺎﻗ ــﺮ" و"ﻗ ـ ـ ـ ــﻮات اﻹﻣ ـ ــﺎم
اﻟﺮﺿﺎ" وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وأﺷــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ
إﺧـﻀــﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة
ﻟﺪروس دﻳﻨﻴﺔ وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﺜﻔﺔ ،أﻟﻘﺎﻫﺎ رﺟــﺎل دﻳــﻦ ﺷﻴﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻰ
ﺿﺒﺎط إﻳﺮاﻧﻴﻮن وﻗﺎدة ﻣﻦ "ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ" ً إﻋﻄﺎء اﻟــﺪروس اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه

اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ اﺳﻢ "دورة
اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ُ
ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺎدة".
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻓﺘﺘﺤﺖ إﻳﺮان
ً
ً
أﺧـﻴــﺮا ﻣــﺮﻛــﺰا ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﺑ ـﻠ ــﺪة "اﻟـ ـﺠ ــﻼء" ﺑ ــﺮﻳ ــﻒ دﻳ ــﺮ اﻟ ــﺰور
اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ ،وﻓـﺘـﺤــﺖ ﺑ ــﺎب اﻻﻧـﺘـﺴــﺎب
إﻟــﻰ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ
ﻟﻬﺎ دورة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
رﺟﺎل دﻳﻦ ﻗﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﻃﻬﺮان.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻞ ،ﻃ ـ ـﻤ ـ ــﺄن وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑ ــﺄن ﻗ ــﺮار
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺳـﺤــﺐ
ً
اﻟﻘﻮات ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ "ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ"
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ إﻳ ـ ــﺮان ودﻋ ــﻢ
وﺣﻤﺎﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﺷ ـ ــﺪد ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ،ﺧـ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ
ﻧـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ ﺗ ـﻨ ـﺼ ـﻴ ــﺐ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺣﺎﻳﺮ
ﺑـ ــﻮﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻧـ ــﺎرو ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن "ﺟـ ـﻬ ــﻮد
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺿ ــﺪ داﻋـ ــﺶ واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑــﺎﺳـﺘـﻘــﺮار
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺣﻤﺎﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮار".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ" :ﻫﻨﺎك
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻜﺜﻒ
واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ً
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺳﺘﺒﺤﺚ "ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻮﻗﻒ اﻟـﻌــﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ".
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆول أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ أن
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ "ﻧﺎﻗﺸﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻌﺪوان
واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺰاز اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﻲ ﻹﻳ ـ ـ ــﺮان
وﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ وأﻣ ــﻦ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ "أﻛﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻣﻦ
إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ وﺣـﻘـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮوط
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ".

اﻗﺘﺘﺎل داﺧﻠﻲ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﻞ ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ 40
ً
ﺷﺨﺼﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺘﺎل
اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮ ﺑـﻴــﻦ ﻓـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ وﻫـﻴـﺌــﺔ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﺸــﺎم

ً
)اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﺮة ﺳ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ( ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ــﺮب
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ.
ووﻓ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺻـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮري،
ﻓــﺈن "اﻟـﻨـﺼــﺮة" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻣﻊ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
إدﻟ ـ ـ ــﺐ وأﺟـ ـ ـ ـ ــﺰاء ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت
ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟـﻬــﺎ ،اﺗﻬﻤﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻧﻮر
اﻟﺪﻳﻦ زﻧﻜﻲ ،اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻧﻘﺮة،
ﺑ ـﻘ ـﺘ ــﻞ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮﻫ ــﺎ،
ً
وﺷ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻫ ـﺠ ــﻮﻣ ــﺎ ﺿــﺪ
ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻓــﻲ رﻳــﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻄـ ــﺮة ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪات ﺗـ ـﻘ ــﺎد
وزرزرﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎ واﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻃ ـ ــﻮرة ودﻳ ـ ــﺮ
ﺳﻤﻌﺎن وﺑﺴﺮﻃﻮن وﻋﺎﺟﻞ ،ﻗﺒﻞ
أن ﺗـﻘـﺘـﺤــﻢ ﺑ ـﻠــﺪة دارة ﻋ ــﺰة أﻛـﺒــﺮ
وأﺑﺮز اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
أﻣــﺲ ،ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ﺑﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺤﻠﺐ.
واﻧﻀﻤﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
"ﻧ ــﻮر اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ" ،ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟـﻤــﺮﺻــﺪ،
اﻟ ــﺬي أﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ إرﺳـ ــﺎل ﻓﺼﺎﺋﻞ
ﻣــﻮاﻟـﻴــﺔ ﻷﻧ ـﻘــﺮة ،ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﺷــﺮق
ً
ﺣﻠﺐ أﻳﻀﺎ ،ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻣﻦ "اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ" و"اﻟﻔﺮﻗﺔ  "23ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
"اﻟﻨﺼﺮة" ووﻗﻒ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ﻟﺒﻨﺎن :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻘﺘﺮح ﻓﺼﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻋﻮن ﻋﻦ »اﻟﺤﺮ« ﺣﺼﺎر ﻣﻨﺰل اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ
»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﺑﻜﺮﻛﻲ :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أﻣﺘﻦ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ »اﻟﺘﻴﺎر« اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء«
•

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﺣﺪاث ﺧﺮق ﻓﻲ ﺟﺪار
اﻷزﻣـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،واﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﺤــﺮﻳــﻚ ﻋﺠﻠﺔ
ﻣ ـﺒــﺎدرة اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻠــﻮاء ﻋـﺒــﺎس اﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﺧــﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻻﻋـﻴــﺎد،
أﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" اﻣــﺲ ،أن
"ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ
ً
إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺎ ّ
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ".
وﻗــﺎﻟــﺖ إن "اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺑ ــﺪأت ﺑــﺈﻋــﺎدة اﺣﻴﺎء
ً
ﺻـﻴـﻐــﺔ اﻟـ ـ ـ  32وزﻳ ـ ـ ــﺮا ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺑـﺤـﺜـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻠــﻮق ﻣ ــﻊ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﺟـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻻ ان ﻫﺬه
اﻟـﺼـﻴـﻐــﺔ رﻓ ـﻀ ــﺖ ﻛ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي" .واﺷ ــﺎرت
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر اﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ "ﻳ ـﺘــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺻﻴﻐﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺗﻘﻀﻲ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺘﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ
ﻛـﺘـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻴــﺎر اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ ان ﻳ ـﻜــﻮن اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺴﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺘﺸﺎوري ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ".
وﺗـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺖ" :ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ــﺪاﻋـ ــﺖ ﻛــﻞ
اﻟﺼﻴﻎ -اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ اﺧﻴﺮا ﻻﺧﺮاج
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ زﺟﺎﺟﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﺷﻬﺮ،
ّ
ﻋﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎه ﺗﻔﻠﺢ
ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓــﻲ  19و20
اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت".
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،أﺷ ــﺎر ﻋـﻀــﻮ ﻛـﺘـﻠــﺔ "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ّ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﺰي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء "اﻻرﺑﻌﺎء
اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ" ،أﻣﺲ ،اﻟﻰ ان "رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻳﻌﺘﺒﺮ ان اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ
اﻻﻗﻠﻴﻢ ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ان اﻟﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
داﺧـﻠـﻴــﺔ ،وﻳﺘﻤﻨﻰ ان ﻧﺘﻮﺻﻞ اﻟــﻰ ﺣــﻞ ﻗﺮﻳﺐ
وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ ان ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻄﻮرا اﻻ ﺑﺘﻨﺒﻨﻲ ﻗﻴﺎم
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ" .واﺿ ـ ــﺎف" :اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑــﺮي
اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎد ﻋﺎم  1969ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻰ ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺠﺘﻤﻊ
ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻻﻗ ــﺮار اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻧـﻈــﺮا اﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﻻﻣﺮ".

ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺣﺴﻦ ﺑﺰي وﻣﺮﻳﻢ ﺣﻤﺪان
وﺳﻬﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،أﻣﺲ ،ﺑﺈﺧﺒﺎر ﺿﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎرس ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ،
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺪﻋﻮة
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻛ ــﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﻛـﺘــﺐ ﻓــﻲ إﺣ ــﺪى ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ

ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ" :ادﻋﻮ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻮف .أﻧ ـﺘ ــﻢ ﻣ ـﻠ ــﺢ اﻷرض ،وﻛـ ــﻞ ﻣــﺎ
ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻮب رﻓ ــﻊ ﻋ ـﻨ ــﻮان اﻟـ ـﺴ ــﻼم .اﻟ ـﺴــﻼم
ﺑ ـﻴــﻦ أﺟ ـﻨ ـﺤــﺔ اﻹﺳ ـ ــﻼم وﺑ ـﻴــﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب وإﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﺑﻘﺪر
ﻣــﺎ ﺗﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴــﻼم ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﺗﻌﻈﻢ ﺣﺎﺟﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻜﻢ".

إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺮﻳــﺮك اﻟ ـﻤــﺎروﻧــﻲ
اﻟ ـﻜــﺎردﻳ ـﻨــﺎل ﻣ ــﺎر ﺑ ـﺸــﺎرة ﺑـﻄــﺮس اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ ﻓﻲ
ﺑﻜﺮﻛﻲ أﻣ ــﺲ ،وﻓ ــﺪا ﻣــﻦ "ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ" ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب
ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻗـﻤــﺎﻃــﻲ .وﻗ ــﺎل ﻗـﻤــﺎﻃــﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻠّـﻘــﺎء:
"ﻋﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ وإن ﺗﺄﺧﺮت
ﻗ ـﻠ ـﻴــﻼ واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻳ ـﺸ ـﺘ ــﺮك وﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓـﻴـﻬــﺎ
وأﻛﺪﻧﺎ ﻟﻐﺒﻄﺘﻪ ان ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺟﺎدون
ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وﻻ ﻋﻘﺒﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ
اﺻــﺎب اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ وﻧﺘﻮﻗﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻻن اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ" .واﺿﺎف
ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال" :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث اﻋﺮاف
وﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ِ
ﻓــﺮﻳــﻖ واﺣ ـ ــﺪ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان "اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﻓ ــﻲ اﻣـﺘــﻦ
ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن واﻟـﺘـﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺤﺮ ،وﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻋﻄﺎء  11او 12
وزﻳــﺮا ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮل
ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟـﺘـﺸــﺎوري ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻻ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻌﺪم
ﺣﺮق اﻟﻤﺒﺎدرة" .واﺷﺎر اﻟﻰ ان "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﺪﻋﻢ
ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻮﺣﺪ وﻻ ّ
ﺗﻔﺮق واﻟﺤﺰب
ّ
ﻟﻢ ﻳﺄﺳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺻﻼ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﻪ".

أﺻ ــﺪر ﻣﻜﺘﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ً
زﻋﻴﻢ "اﺋـﺘــﻼف اﻟﻨﺼﺮ" ﺣﻴﺪر اﻟـﻌـﺒــﺎدي ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ
ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺒﻐﺪاد
اﻷرﺑﻌﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات أﻣﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻜﺘﺐ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إﻧﻪ "ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮة ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻏﻼق
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺰل ﻳﺘﺨﺬه اﻟﻌﺒﺎدي ﺳﻜﻨﺎ ﻟﻪ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي وأﺑﻠﻐﻮﻧﺎ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻔﺴﺮون ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻌﺎودوا اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ".
وأﺿ ــﺎف أن "اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎدي رﻓ ــﺾ أي ﺗﺼﻌﻴﺪ ،وأﻧــﻪ
ﺳﻠﻢ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،وأﻧــﻪ ﻳﻨﻬﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ
آﺧــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎت وﻣﻨﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻨــﺰل وﺑــﺎﺷــﺮ ﺑﻬﺬه
اﻹﺟﺮاءات" ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ "ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت".
وﺗﺎﺑﻊ أن "ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي اﺗﺼﻞ وأﺑﺪى أﻳﻀﺎ رﻓﻀﻪ
ﻟﻬﺬه اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ،
ّ
واﻧﻪ ُﻳﻜﻦ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﻌﺒﺎدي اﻟﺬي ﺷﻬﺪت ﻓﺘﺮﺗﻪ
إﻧﺠﺎزات ﻟﻠﻌﺮاق وﺷﻌﺒﻪ".
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ أن "ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣــﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺼﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎء اﻟﻌﻜﺮ وﺑــﺚ اﻻﻛــﺎذﻳــﺐ،
ﻣﻤﺎ أدى ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ" ،ﻣﺸﺪدا "ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻋﺪم اﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ".
وﻛــﺎن ﻋﻀﻮ اﺋـﺘــﻼف اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻨﻴﺪ ،اﺗﻬﻢ
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺴﺆول ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺈﻗﻔﺎل ﻣﻨﺰل اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ،وﻣﻨﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ إﺧﺮاج
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻟﻠﻌﺒﺎدي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ أﻣــﺲ ،ﻋﻦ إﻓﺼﺎح
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﻋﻦ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻌــﺎم  ،2019أﻛ ــﺪ ﻋـﻀــﻮ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻫــﻮﺷ ـﻴــﺎر ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ،أﻣـ ــﺲ ،أن اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺨـﻀــﺮاء
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻔﺘﺢ أﻣــﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أﻧﻪ ﻣﻠﻒ ﻣﻠﻲء ﺑـ "اﻟﻔﺴﺎد" .وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن
"ﻫﻨﺎك ﻋـﻘــﺎرات داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻣ ـﻨ ــﺎزل ﺿـﺨـﻤــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻐـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ،
وﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮذت ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت ﺣــﺰﺑـﻴــﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2005وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﻼ ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو
دﺳﺘﻮري".

ً
ً
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أن "ﻫﻨﺎك ﻓﺴﺎدا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗــﺎم ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن
ﺑﺸﺮﻋﻨﺔ اﺳﺘﺤﻮاذﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ ﻣﺮور
ﺧ ـﻤــﺲ أو ﻋ ـﺸــﺮ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﺪﺗ ـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮة ﺟﺒﺎرة ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻫﺬه
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات واﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻫــﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ إﻳـ ــﺮادات ﺟﻴﺪة
ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻟﺸﻌﺐ أﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻌﻮا اﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺨﻤﺔ".
وﺗﺴﺎءل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ "ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻴﻮم أﻳﺔ ﺻﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻋﻘﺎرات
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑـﻘــﺮار ﺻﺎﻏﻮه وأﺻ ــﺪروه ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟ أﻣﺎ آن اﻷوان ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆول
ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ أﺳﻮة
ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول؟ وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪل
إﻳﺠﺎر ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ؟" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺗــﺄﻳـﻴــﺪه ودﻋ ـﻤــﻪ ﻟ ـ "أﻳ ــﺔ ﺧـﻄــﻮة ﻳـﻘــﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب ورﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻓﺘﺢ ﻫﺬا
اﻟﻤﻠﻒ واﺳـﺘــﺮﺟــﺎع ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ".
وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄن ﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺑﻐﺪاد وﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت"ّ ،
ﻣﺤﻤﻼ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻮد واردات
اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ".
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻋﺸﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن،
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء ،أﻣﺲ ﻋﺪم
وﺟﻮد أي ﺗﻮاﻓﻖ أو اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻮزارات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﺪل(.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ،ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑــﺈﻃــﻼق اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎرات اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻬــﻮاء ﻣــﻦ ﻣﺴﺪس
وﻫ ــﻲ ﺟــﺎﻟـﺴــﺔ داﺧ ــﻞ ﺳ ـﻴ ــﺎرة .وﺗـ ــﺮدد أن اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ
أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻻت رأس اﻟﺴﻨﺔ ،إﻻ أن
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ أﻛﺪت ان اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ زﻓﺎف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟــﺮﻣــﺎدي .وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮﻋﺪت ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﻠﻘﻲ اﻟﻌﻴﺎرات اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت أو
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ.

واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،أﻣﺲ،
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء "اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ"،
وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ".
وﺗﻬﺪف ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
إﻟﻰ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط
اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ،
ودﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻼم
اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮن
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ

اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
أﻣﺲ ،ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ،
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ أﺧﺮى ﻣﻬﻨﻴﺔ
وإﺻﻼﺣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
وﻛﺎن ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻗﺎﻃﻌﻮا اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺛﻢ دﺧﻠﻮا
ﻓﻲ إﺿﺮاب ﺑﻤﻘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻧﻔﺬوا "ﻳﻮم ﻏﻀﺐ"
ﻳﻮﻣﻲ  12و 19دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻤﺘﻄﺮف

دﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮي
وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﻟﺤﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺰرع
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺪي
ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻣﺤﻢ ﺧﻼل ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎش أﻗﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺴﺎء اﻣﺲ
اﻷول ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮات
ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﻮاﻻة "ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ
دورﻛﻢ ﻛﺼﻨﺎع رأي ﻋﺎم ﻓﻲ
ﻋﺰل ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ وﻣﺼﺪره،
ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻟﻮن ﻟﻪ وﻻ ﻋﺮق".
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ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮدة »ﺗﻴﺎر ﻧﺠﺎد« وﻳﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ أﻧﺼﺎر روﺣﺎﻧﻲ
• إﺻﻼﺣﻴﻮن ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ إﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ »رأس اﻟﻘﻀﺎء« • اﻷﻣﻦ ﻳﻔﺾ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ أﺻﻔﻬﺎن

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ

ﻣﺤﺘﺠﻮن ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ وﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ أﺻﻔﻬﺎن أﻣﺲ

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ً
أﻇﻬﺮت ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻴﻼ ﻟﺪى
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﻹﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻋﻮدة
ﺗﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ﻟﻠﺼﺪارة ،وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻌﻰ
اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ إﻟﻰ إﺑﻌﺎد
ﺳﺎدن اﻟﺤﺮم اﻟﺮﺿﻮي اﻷﺻﻮﻟﻲ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻲ رأس
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺘﻘﻞ »ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻮرق« وﻣﻘﺘﻞ
إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺑﺼﻔﻮف
»ﻃﺎﻟﺒﺎن«

ﺑﻌﺪ أن أﺛﺎر ﻗﺮاره ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺻﺎدق
ً
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻻرﻳـﺠــﺎﻧــﻲ رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ إﻳﺮان،
ﺑﻌﺪ وﻓﺎة آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻲ
ً
ﺷ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ــﺮودي ،ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﻼ ﻣ ـﻄــﺎﻟــﺐ
اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﻗــﺎم اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﺔ اﻹﺳــﻼم ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮي
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺤﻤﻮد
أﺣـﻤــﺪي ﻧـﺠــﺎد ،إﻣ ــﺎم ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻬﺮان.
وأﻏـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر
اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻟﻤﻌﺘﺪل ،ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺣ ـﺼ ــﻮل روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ أو أﺣــﺪ
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﺷـﻬــﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ ،اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻘﺪم ﺳﻨﻪ.
وﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻫﻮ إﻣﺎم ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻃـ ـﻬ ــﺮان ،إذ ﺗ ــﻢ ﺗـﻨـﺼـﻴـﺒــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣ ــﺆﺳ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ
اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺷـﺨــﺎص أﺋـﻤــﺔ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ
ﻳﻨﻮﺑﻮن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة.
وأﻛ ــﺪ ﻣـﺼــﺪر ﻣـﻘــﺮب ﻣــﻦ أﺣﻤﺪي
ﻧﺠﺎد أﻧﻪ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗـﺸـﺨـﻴــﺺ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ،
ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﻼﻓـ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﻪ وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻋــﺎﺋ ـﻠــﺔ
ﻻرﻳ ـﺠــﺎﻧــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻤــﺮﺷــﺪ ﻟــﻢ ﻳﻘﺒﻞ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ،وﻋ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻧـﺠــﺎد
ﻛﺘﺮﺿﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪر إن ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ

روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ أن ﻣﻜﺘﺐ
ً
اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑــﺪأ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺠﺪدا
أﻣﺎم ﺗﻴﺎر ﻧﺠﺎد ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ .وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻣـﻨــﺪوﺑــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت ﻗ ــﺎﻣ ــﻮا
ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر ﻧﺠﺎد ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﻲ أﮐﺒﺮ راﺋﻔﻲ ﺑﻮر ﻹﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺎت
ﻳﻨﺘﻘﺪون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺗﺘﻌﺮض رﻣﻮز ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ
وأﻧﺼﺎر روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻹذاﻋ ــﺔ
واﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،وﻫــﻲ ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،ﺑﺪأت ﺗﻔﺴﺢ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻷﻧ ـﺼ ــﺎر ﻧ ـﺠــﺎد ﺑــﺎﻟـﻈـﻬــﻮر
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺘﻬﺎ ،واﻧﺘﻘﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻛـ ــﺪ ﻣ ـﺼ ــﺪر آﺧــﺮ
ﻣﻘﺮب ﻣﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن
اﻹﺻــﻼﺣ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻌـﺘــﺪﻟـﻴــﻦ ﺑ ــﺪأوا
ﻣﺸﺎورات ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻹﻗﻨﺎع ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻗﺮاره ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،ﺳ ـ ــﺎدن اﻟـ ـﺤ ــﺮم اﻟ ــﺮﺿ ــﻮي
وﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ روﺣـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓــﻲ
ً
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ،رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻋﺘﻘﺎﻻت
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ واﺻ ـﻠ ــﺖ
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ،
ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ »اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ« اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﻮارع اﻟـﻤــﺆدﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
وﻣﻨﻌﺖ اﻻﻧﺘﺸﺎر داﺧﻠﻬﺎ ،ﻟﻠﺤﺆول
دون ﻧـﺠــﺎح اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﻣــﻮﺿــﻮع ﺳـﻘــﻮط ﻗﺘﻠﻰ ﻓــﻲ ﺣــﺎدث
اﻧ ـﻘــﻼب ﺣــﺎﻓـﻠــﺔ داﺧ ــﻞ ﺣ ــﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ
آزاد.

)إرﻧﺎ(

ً
»اﻟﺸﻮرى« ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺳﺮا
رﻓ ــﺾ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺸ ــﻮرى اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ أﻣــﺲ
ﻋـﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـﺸــﺮوع
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﻛﺘﻠﺔ »اﻣﻴﺪ« اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،اﻋـﺘـﻘــﺎل ﻣﻦ
وﺻـﻔـﺘــﻪ ﺑــ»ﺳـﻠـﻄــﺎن اﻟـ ــﻮرق« ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻜــﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ  16ﺷﺨﺼﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻘــﻒ وراء أزﻣ ــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﺒﻼد.
وﻗ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ ﻋــﺎﺻ ـﻤــﺔ
ﻃ ـﻬــﺮان اﻟ ـﻠــﻮاء ﺣﺴﻴﻦ رﺣـﻴـﻤــﻲ ،إن
»ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻫﺬه
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  1700ﻣﻠﻴﺎر
ﺗﻮﻣﺎن إﻳﺮاﻧﻲ«.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮاء رﺣـ ـﻴـ ـﻤ ــﻲ أن
»اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺰم
ﺿــﺪ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
ً
اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد إﻳ ـ ـ ـ ــﺮان« ،ﻣ ـﻨ ــﻮﻫ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن
ً
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وﻋـ ــﺎﻧـ ــﺖ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮان ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أزﻣﺔ ﺷﺢ ﺑﺎﻷوراق،
ﺣ ـﺘــﻰ ان ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ أﻋـﻠـﻨــﺖ
ﻋﺰﻣﻬﺎ وﻗﻒ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮت
اﻷزﻣﺔ.
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
أن ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﻀﻮ »اﻣﻴﺪ« ﻓﺮدﻳﻦ
ﻓــﺮﻣـﻨــﺪ اﻋـﺘـﺼــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،وﻃــﺎﻟــﺐ إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ  10ﻧﻮاب آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ
وﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﻢ
رﻓﺾ.

روﻏـ ـﻨ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ اﻟ ــﻮرﻗ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻋــﺪد
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﺒ ــﻮﻋ ــﺔ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ
أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﺪارﻫﺎ .وﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﻃ ـﻬ ــﺮان ،ﻋ ـﺒــﺎس ﺟﻌﻔﺮي
دوﻟﺖ آﺑﺎدي» ،إﺻﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم
ﺑـ ــﺎﻹﻋـ ــﺪام ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﻤـﻠـﻔــﺎت
اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻗــﺎل دوﻟــﺖ آﺑ ــﺎدي» :ﻓــﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء 1700
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،
ً
وﺗ ــﻢ اﻋـﺘـﻘــﺎل  420ﺷـﺨـﺼــﺎ ﻣﻨﻬﻢ«،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن »إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ أدت إﻟــﻰ
اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺴﺎد«.

ﻗﺘﻠﻰ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻛــﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
أﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ـ ــﻲ وﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ــﺎب
ﺑــﺄﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ،أﻣـ ــﺲ ،أن ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«
و 27آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

وﺣـﻀــﺮ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ  209ﻧ ــﻮاب ،ﺻ ــﻮت 76
ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻋ ـﻘــﺪ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻋﻠﻨﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺎرﺿﻬﺎ  104واﻣﺘﻨﻊ  4ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
)إرﻧﺎ(

ﻗ ـﺘ ـﻠ ــﻮا ﻓـ ــﻲ اﺷـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺎت ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺔ .وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮﻗﺔ
ﺷ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ  209اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺣﻨﻴﻒ
رﺿﺎﺋﻲ ،إن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ» :اﻟﻤﻼ
أﺣ ـﻤ ــﺪ واﻟـ ـﻤ ــﻼ ﺟ ـﻨــﺪ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ« ،وﻛــﺎﻧــﺎ
ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺑــﺎرزﻳــﻦ ﻓــﻲ »ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن« ﻓﻲ
ﻓﺎرﻳﺎب ،وﻗﺘﻼ إﺛﺮ ﻏﺎرة ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ »ﺧ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺳ ـﺒ ــﺰﺑ ــﻮش« ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف رﺿ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﻲ» :ﺗـ ـ ـ ـ ــﻮرط
اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ أﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺄﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ،ﻓ ـﻘ ــﺎﻣ ــﻮا ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴــﺢ
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺮﺑﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻫــﺬه أول ﻣــﺮة ﻧــﺮى ﻓﻴﻬﺎ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﻳ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﺻـ ـﻔ ــﻮف ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن«.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗـﻤــﺖ ﺑـﻌــﺪ أن
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎرﻳﺎب
ﺟــﺎوزﺟــﺎن اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ،وﻣﻨﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ
ﻗــﺎﻓ ـﻠــﺔ ﻟــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك.
وﺟﺎء ذﻟﻚ ،ﻏﺪاة ﻛﺸﻔﺖ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«،
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـﺸــﺄن ﻣﺤﺎدﺛﺎت
أﺟــﺮﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻃـﻬــﺮان ﻣــﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،

ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ إﻗـ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم واﻷﻣ ـ ـ ــﻦ،
وﺳ ـ ـﺤـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﻓ ــﻲ ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
أﻓﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر
ً ً
ﺧﺪﻣﺖ ،أن إﻳﺮان أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻼذا آﻣﻨﺎ
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﺤﻴﻦ »ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن
ﻟﻀﻐﻮط ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ،
ﻳﻐﺎدرون اﻟﺒﻼد وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﺮان«.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﺧ ــﺪﻣ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻣــﻮﻗــﻊ »إﻳـ ــﺮان واﻳ ــﺮ« اﻟـﻤـﻌــﺎرض ،أن
دﻋﻢ ﻃﻬﺮان ﻟـ«ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻟﻴﺲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،وأن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻮاﺻﻞ
دﻋـ ــﻢ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
وﻳﺴﻠﺤﻬﺎ »ﻣﻦ أﺟﻞ إذﻛﺎء اﻟﺤﺮب ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ،وﻛﺴﺐ أوراق ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،اﻧـ ــﺪﻟ ـ ـﻌـ ــﺖ
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺰارﻋﻴﻦ وﻓﻼﺣﻴﻦ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺻـﻔـﻬــﺎن وﻗ ــﻮات اﻷﻣــﻦ،
ﺧ ــﻼل ﻣـﺴـﻴــﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﺣﻞ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
ّ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ
زراﻋﺘﻬﻢ.

اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﺎﻳﻮان ...وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮة

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
إﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻠﻘﻲ
ﺧﻄﺎب اﻟﻮداع

أﻟﻘﻰ اﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن
أﻛﻴﻬﻴﺘﻮ ،اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن
ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﺮش ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﻄﺎب اﻟﻮداع ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أﻣﺲ ،أﻣﺎم
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ.
وﻗﺎل أﻛﻴﻬﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ
اﻷﺧﻴﺮ» :ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أﺻﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم
واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺸﻌﺐ ﺑﻼدﻧﺎ
واﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻨﺎزل أﻛﻴﻬﻴﺘﻮ
) 85ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻦ اﻟﻌﺮش ﻓﻲ 30
أﺑﺮﻳﻞ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ
 200ﻋﺎم.

ﻗﻠﻖ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت«
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﻐﻼدش

أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ
»ﻗﻠﻘﻬﺎ« إزاء ﺳﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش ،اﻟﺘﻲ
ً
ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻮزا
ً
ﺳﺎﺣﻘﺎ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺑ ّ
ـ»اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺤﺼﻮل
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت«.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ روﺑﺮت
ﺑﺎﻻدﻳﻨﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن »أﺧﺬﻧﺎ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ
ﺑﺸﺄن ﺣﺼﻮل ﺣﻤﻼت ﺗﻀﻴﻴﻖ
وﺗﺮﻫﻴﺐ وﻋﻨﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع،
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺻﻌﺒﺔ«.
وأﺿﺎف أن واﺷﻨﻄﻦ »ﻗﻠﻘﺔ
ﻷن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻳﻮم
ً
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻌﺖ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع«.

ﻛﺎﺳﺘﺮو ﻳﻬﺎﺟﻢ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ ٦٠ﻟﻠﺜﻮرة

ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ

اﻷﻋﻼم اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﺮف ﺧﺎرج اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ أﻣﺲ

)اي ﺑﻲ اﻳﻪ(

دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ،أﻣﺲ،
إﻟ ــﻰ »إﻋ ـ ــﺎدة ﺗــﻮﺣ ـﻴــﺪ« ﺑ ــﻼده ﻣــﻊ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ،ﺣﺘﻰ
ﺑﺎﻟﻘﻮة إذا ﻟﺰم اﻷﻣــﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺎي إﻧﻎ ون أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة.
وﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺒﻜﻴﻦ أﻣﺎم ﺟﻤﻬﻮر ﻳﻀﻢ
رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﺗﺎﻳﻮاﻧﻴﻴﻦ وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﺰب،
إﻧ ــﻪ ﻳـﺠــﺐ إﻋـ ــﺎدة ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ .وأﺿـ ــﺎف أن
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﺘﺮك »ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ أن »ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﺳـﺘـﺤـﻜــﻢ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ ،ﻫﻲ
ً
اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﺎﻳﻮان« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا »أن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻗ ـ ــﺎل :اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﻮن ﻻ ﻳ ـﻬــﺎﺟ ـﻤــﻮن ﺻﻴﻨﻴﻴﻦ
آﺧــﺮﻳــﻦ .ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺑ ــﺪاء أﻗﺼﻰ ﻗﺪر
ﻣــﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻠﻤﻴﺎ ،اﻻ اﻧﻪ أﺷﺎر اﻟﻰ
»أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺪم وﻋﻮدا ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة

وﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺨﻴﺎر اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ«
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﻳﻮان.
وﻛ ـ ــﺎن ﺷ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ
ﻟﺼﺪور »رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان« ﻓﻲ
اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1979ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻜﻴﻦ إﻧﻬﺎء
ﻗـﺼــﻒ ﻣــﺪﻓـﻌــﻲ روﺗـﻴـﻨــﻲ ﻟـﺠــﺰر ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺎﻳﺒﻪ وﻋﺮﺿﺖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﻳ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ﻟـﻬــﺎ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣـﻨــﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋــﺎم  1949ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻓــﺮ ﻗﻮﻣﻴﻮن
ﺻﻴﻨﻴﻮن إﻟﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮب
أﻫﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻘﻮدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻜﻴﻦ أن اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺟﺰء ﻣﻨﺸﻖ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺗــﺎﻳـﺒـﻴــﻪ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ ﺗ ـﺴــﺎي اﻣ ــﺲ،
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﺗــﺎﻳــﻮان ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺧﻄﺔ
اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ »دوﻟﺔ واﺣﺪة
وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ« اﻟـﺘــﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻎ
وﻣﺎﻛﺎو ﺗﻌﻮدان ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﻬﻤﺎ.
وأﻛ ــﺪت ﺗـﺴــﺎي أن ﺗــﺎﻳــﻮان ﻟــﻢ ﺗﻘﺒﻞ أﺑ ــﺪا ﺑﻤﺎ

ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﻋــﺎم  ،1992اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻤﺒﺪأ
»ﺻﻴﻦ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ« ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮك ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ
ذﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﺎي ،ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻄﺎب ﺷﻲ أن ﺑﻜﻴﻦ
ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎﻳﻮان ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺔ »دوﻟﺔ واﺣﺪة وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ«.
وﻗﺎﻟﺖ إن »ﺗﺎﻳﻮان ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ أﺑﺪا ﺑﺪوﻟﺔ واﺣﺪة
وﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻳﻌﺎرض ذﻟﻚ
ﺑﺸﺪة .وﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎﻳﻮان«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ :ﻧــﻮد أن ﻧﺠﻠﺲ وﻧـﺘـﺤــﺪث ،وﻛﺒﻠﺪ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻀﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ وإﺷــﺮاف
اﻟﺸﻌﺐ.
وأﻛﺪت ﺗﺴﺎي ﻣﺠﺪدا أن ﺗﺎﻳﻮان ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ
»اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺬاﺗــﻲ« .وﻗﺎﻟﺖ إﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،وﻫﻮ
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﺎﻳﻮان.
)ﺑﻜﻴﻦ ،ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺼﺮ :إرﺟﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ »اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ وﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ« ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو :ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ

وﻣﺒﺎدرة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻗ ــﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺼــﺮ ،أﻣـ ــﺲ ،ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ أﺟ ــﻞ اﻟﻨﻄﻖ
ً
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ  292ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
»ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ووﻟـ ــﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑ ــﻦ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ« إﻟـ ــﻰ ﺟـﻠـﺴــﺔ  27ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻟﺘﻌﺬر إﺣﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺴﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة
ﺑﻤﻌﻬﺪ أﻣﻨﺎء اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺘﻴﻦ ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻴﺴﻲ
أﺛﻨﺎء أداﺋــﻪ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ .وأﺷــﺎرت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت إﻟﻰ
أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﺑ ــﺮج اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ﺑﻤﻜﺔ اﻟـﻤـﻜــﺮﻣــﺔ ،وﻫــﻢ
أﺣ ـﻤــﺪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺎل ﺑ ـﻴــﻮﻣــﻲ ،وﺑــﺎﺳــﻢ
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،وﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ،
ﺧﻄﻄﻮا ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﻨﺪق اﻟﻤﺬﻛﻮر.
واﻋ ـﺘ ــﺮف اﻟﻤﺘﻬﻢ أﺣـﻤــﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺑﺘﺠﻨﻴﺪه ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﻃـﻠــﺐ اﻟـﻤــﺪﻋــﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ.
وﻗﺎم ﺑﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ رﺻــﺪ ﻣﻬﺒﻂ ﻃــﺎﺋــﺮات
اﻷﺳــﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺒﺮج
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﻌـﺒــﻮات
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﺳــﻮق اﻟﻜﻌﻜﻲ
ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ
 34ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺪق أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ـﻨــﺎﺳــﻚ
اﻟﻌﻤﺮة ،وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ
ﻓﻴﻪ ،وﺗــﺮﻛــﻮا اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻛﻲ
ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮه ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻋﺘﺮف
أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻌﺮض زوﺟﺘﻪ ارﺗﺪاء
ﺣــﺰام ﻧﺎﺳﻒ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗ ـﺤ ــﻮل اﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎه اﻟـ ـﻘ ــﻮات ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي.
وﻧﺴﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل  3ﻗﻀﺎة ﺑﺎﻟﻌﺮﻳﺶ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎص ،واﺳﺘﻬﺪاف
ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق ،واﻟﺘﻲ
أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻞ ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ و 4أﻓﺮاد
ﺷﺮﻃﺔ وﻣﻮاﻃﻦ.

ﻣﺼﺮي ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﻮﻟﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ اﻷول )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،وﺟــﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻴﻼدي
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ» :أوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة
إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت وأﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻻﺳﺘﻨﻬﺎض ﻋﺰﻳﻤﺔ أﻣﺘﻨﺎ
ً
ً
ً
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﺎﺑﺎ وﺷـﻴــﻮﺧــﺎ ...رﺟــﺎﻻ
وﻧـ ـﺴ ـ ً
ـﺎء ...وﺑــﺮﻋــﺎﻳـﺘــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة...
ﻹﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺧﻼل
ﻋﺎم .«2019

أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮازﻳ ـ ــﻞ
اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄـ ّـﺮف اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﺟـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﻮﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻧـ ــﺎرو ،ﺣـﻤـﻠــﺔ
ﺿﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﺑﻌﻴﺪ
ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ أ ﻣــﺲ اﻷول ،رﺋﻴﺴﺎ
ﻷﻛﺒﺮ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ،
ﻛـﻤــﺎ وﻋ ــﺪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟ ـﺒــﻼد ﻣﻦ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ.
وﺣ ـﺼ ــﻞ ﺑ ــﻮﻟ ـﺴ ــﻮﻧ ــﺎرو )63
ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟﻤﻈﻠﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻓــﻮرا
ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻋﺒﺮ »ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ« ﻣﻦ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣـﻌــﻪ
ﻓـ ــﻲ أﺳـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻪ اﻟـ ـﻔ ــﺞ وﻧ ـﻈ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻛﺘﺐ ﺗﺮاﻣﺐ :اﻫﻨﺊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎرو اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻟـ ـﻘ ــﻰ
ً
ﻟﻠﺘﻮ ﺧـﻄــﺎب ﺗﻨﺼﻴﺐ راﺋـﻌــﺎ،
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻌﻚ«ّ .
ورد ﺑــﻮﻟ ـﺴــﻮﻧــﺎرو ،اﻟﻤﻠﻘﺐ
ﺑـ»ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ« ﺑﺎﻟﻘﻮل:
أﻗ ـ ـ ـ ــﺪر ﻛـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺎت
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ا ﻟـﺘــﻲ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ إ ﻟــﻲ.
ﻣﻌﺎ ،وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮب ،ﺳﻨﺠﻠﺐ
اﻻزدﻫﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﻟﺸﻌﺒﻴﻨﺎ.
و ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﺘﻲ
أﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺎ أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻐ ــﺮس،
دﻋ ـ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ »إﻟ ــﻰ

ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺜـ ــﺎق وﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ دون ﺗﺤﻴﺰ
اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ«.
ورﻏ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻓ ــﺎز ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﺣـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ ﺣﻨﻴﻨﻪ إﻟﻰ
ﻋﻬﺪ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣـﻜـﻤــﺖ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻦ  1964ﺣﺘﻰ
 ،1985وﻣــﻦ ﻧﻬﺠﻪ اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮة اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟـﻤـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ واﻷﻗﻠﻴﺎت.
وأﻛﺪ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ،أن اﻟﺒﺮازﻳﻞ
»ﺳﺘﻌﻮد ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻠﺪا ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻرﺗ ـ ـﺒـ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻻﻳ ــﺪﻳ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ«.
واﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻧـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج إﻟـ ـ ــﻰ ﺧـﻠــﻖ
داﺋ ــﺮة ﺟـﻴــﺪة ﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻧــﺎ ﺗﺠﻠﺐ
ﻟﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ أﺳﻮاﻗﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ دون ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ«.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺬل ﻛ ــﻞ
ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻮﺳ ـﻌ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪي ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻛﻮﺑﺎ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎﺗــﻪ،

رﺣ ـ ــﺐ ﺑ ــﻮﻟـ ـﺴ ــﻮﻧ ــﺎرو ﺑـ ـﺤ ــﺮارة
ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ ﺗـ ـﻨـ ـﺼـ ـﻴـ ـﺒ ــﻪ ،وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث
اﻟﺰﻋﻴﻤﺎن ﻋﻦ »اﻻﺧﻮة« ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻋــﺮب ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻋﻦ
إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺘﺮاﻣﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺸﺎرك
ﻣ ـﻌــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎﺗــﻪ اﻟـﻘــﻮﻣـﻴــﺔ
وﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ـﻄ ــﺎب أﻟـ ـﻘ ــﺎه ﺑـﻌـﻴــﺪ
ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﻪ رﺋ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل
ﺑــﻮﻟ ـﺴــﻮﻧــﺎرو ان »اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﺘـﺤــﺮر
ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ وﻫﻮ
ﻳـﻠــﻮح ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ :ﻫﺬا
ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻨﺎ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﺑﺪا أﺣﻤﺮ
اﻟﻠﻮن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻀﺤﻲ ﺑﺪﻣﺎﺋﻨﺎ.
ﻛ ـ ـ ــﺬ ﻟ ـ ـ ــﻚ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ان »وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﺴ ـﺨ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎرﻛ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت« ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎد آﺧﺮ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﻤﺎل
اﻟـ ـ ـ ــﺬي زاد ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺴﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
)ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ  -أ ف ب(

ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺜﻮرة
اﻟﻜﻮﺑﻴﺔ ،ﻫﺎﺟﻢ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ راؤول
ﻛﺎﺳﺘﺮو إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﻌﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ،
اﻟﺬي ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ،واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻛﺎن ﻛﺎﺳﺘﺮو وﺷﻘﻴﻘﻪ اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ ﻓﻴﺪل ﻛﺎﺳﺘﺮو ﺗﺰﻋﻤﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻓﻲ ﻋﺎم  1959ﻣﻦ اﻹﻃﺎﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وأﻗﺎﻣﺖ
دوﻟﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﺪاء
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة.

ﻣﺎﻟﻲ :ﻋﻨﻒ ﻋﺮﻗﻲ ﻳﻮدي
ً
ﺑـ  ٣٧ﻗﺘﻴﻼ ﻣﻦ »اﻟﻔﻮﻻﻧﻲ«

ُ
ً
ﻗﺘﻞ  37ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ إﺛﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻮﻻﻧﻲ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺎﻟﻲ
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻫﺠﻮم
ّ
ﺷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ّ
ﺻﻴﺎدون
ّ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻮن.
ّ
وأﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻧﻬﺎ
»ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
واﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺴﻘﻮط  37ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ
ﻫﺠﻮم اﺳﺘﻬﺪف ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻏﻮن
ﻣﻮﺑﺘﻲ«،
اﻟﻔﻮﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ّ
ً
ّ
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻬﺠﻮم ﺷﻨﻪ
ّ
ّ
ّ
»ﻣﺴﻠﺤﻮن ﻳﺮﺗﺪون زي ﺻﻴﺎدي
اﻟﺪوزو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ«.
وﻣﻨﺬ ﺑﺮوز ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
وﺳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪر ﻣﻦ
ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺪاﻋﻴﺔ
إﺛﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻻﻧﻲ أﻣﺎدو ﻛﻮﻓﺎ،
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻬﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ رﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ وأﻓﺮاد
ﻣﻦ إﺛﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎﻣﺒﺎرا ودوﻏﻮن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻬﻦ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ اﻟﺰراﻋﺔ.
)أ ف ب(

٢٠
دوﻟﻴﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ »ﻧﺒﺮة ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ« ﻟﺠﻠﺐ
»ﺧﺼﻮم اﻟﺠﺪار« إﻟﻰ اﻟﺤﻮار
دلبلا
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ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻏﺎز أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻳﻨﻮي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﺎﻧﺴﻲ
ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،اﻟﻴﻮم ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ إﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ١٢
ً
ﻳﻮﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ،اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎد ،أﻣﺲ ،اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟــﻼﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد ﻣ ــﻦ دون
دﻻﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺧـ ـﻄ ــﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻹ ﻧـﻬــﺎء اﻹ ﻏــﻼق
اﻟـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ
رﺑ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ،
ً
واﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣـﻨــﺬ  12ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﻟﻢ
ﻳﺒﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أي
ِ
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻋ ــﻦ ﻃ ـﻠ ـﺒــﻪ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑ ـﻨ ــﺎء ﺟـ ــﺪار ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
واﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻊ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺎ
اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮة ﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
رأس اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺼﻴﺮة
ﻣ ـﺜ ـﻠــﺖ ا ﻟ ـﻴ ــﻮم اﻷ ﺧ ـﻴ ــﺮ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺠـﻠـ َـﺴــﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2017
و ،2018و ﻫـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ا ﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺗ ـﺴ ـﻤــﺖ ﺑــﺎﻧ ـﻘ ـﺴــﺎﻣــﺎت ﺣــﺰﺑـﻴــﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ.
ّ
واﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﺗ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﺑـﻴـﻠــﻮﺳــﻲ
رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﺑـﻌــﺪ
ﻓــﻮز اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻖ ،دﻋ ـ ــﺎ

اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ زﻋ ـ ـﻤـ ــﺎء
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻐ ــﺮس اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺳ ـﺒــﻞ إﻧ ـﻬ ــﺎء اﻹﻏ ـ ــﻼق اﻟـﺠــﺰﺋــﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري
ّ
ﻧـ ـﺒ ــﺮة اﺗـ ـﺴـ ـﻤ ــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺔ،
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎوﻟـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻪ ﻟـ ـﺠـ ـﻠ ــﺐ
ﺧـﺼــﻮﻣــﻪ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ إﻟــﻰ
ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻮار ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﻃـﻠــﻖ
ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺣ ـ ّ
ـﺎدة ﺿـ ّـﺪﻫــﻢ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـ ــﺪأ
اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺘﻐﺮﻳﺪة
ً
ً
ﺷــﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺠــﻮﻣــﺎ ﻻذﻋ ــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺮال اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ
ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎل ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي وﺻـ ــﻒ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻏ ـﻴــﺮ ﻧــﺰﻳــﻪ وﻏـﻴــﺮ
أ ﺧــﻼ ﻗــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ ﺷﺒﻜﺔ
»ﺳﻲ إن إن« اﻷﺣﺪ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ» :ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻃ ــﺮد
أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺮال ﻣــﺎﻛــﺮﻳـﺴـﺘــﺎل
ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﻓــﺎﺷ ـﻠــﺔ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ .وﻫ ــﻮ ﻣ ـﻌــﺮوف
ﺑ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺮﺛ ــﺮة واﻟـ ـﻐـ ـﺒ ــﺎء .وﻫـ ــﻮ ﻣــﻦ

أﺣﺒﺎء ﻫﻴﻼري« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
ُ
وأﺟـ ـﺒ ــﺮ ﻣــﺎﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘــﺎل ،اﻟ ــﺬي
ﻛ ــﺎن آﺧ ــﺮ ﻣـﻨـﺼــﺐ ﻳ ـﺘ ــﻮﻻه ﻫﻮ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻗﻮات
ﺣـ ـﻠ ــﻒ ﺷ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻷﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻓــﻲ
أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »روﻟﻨﻎ
ﺳ ـﺘ ــﻮﻧ ــﺰ« ﻣ ـﻘ ــﺎﻻ اﺣـ ـﺘ ــﻮى ﻋـﻠــﻰ
ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺎت اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑـ ـ ـ ــﺎراك أوﺑـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺎ ،ﻣــﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟــﻮ
ﺑﺎﻳﺪن.
وﻏ ــﺪاة ﻗــﻮل اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ اﻟـﻜــﻮري
ﺧﻄﺎب ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ّ
ّ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﺎء
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻧﻪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ ﻛــﺎن ،ﻛﺘﺐ
ً
اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :أﻧﺎ أﻳﻀﺎ
ّ
أﺗﻄﻠﻊ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻛﻴﻢ اﻟﺬي
ّ ً ّ
ﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪا أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻘ ـ ّـﻮﻣ ــﺎت اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
راﺋﻌﺔ«.
ﻓ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ
ﻗﻮات ﺣﺮس اﻟﺤﺪود اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﻞ ﻟ ـﻠ ــﺪﻣ ــﻮع ﻋـﻠــﻰ
ا ﻟـﻤـﻜـﺴـﻴــﻚ ،أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻟﻤﻨﻊ

ّ
ﻳﺼﻮب ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﻮر اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪود اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ
 اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗ ـﻴ ـﺨ ــﻮاﻧ ــﺎ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎش ﺣ ـ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة،
واﻟـ ــﺬي زادت ﺣــﺪﺗــﻪ ﺑـﻌــﺪ وﻓ ــﺎة
ﻃﻔﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﺷـ ـ ــﻮﻫـ ـ ــﺪ دﺧـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎﺑ ــﻞ
ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎج
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺪودي ،واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻂ أﺣ ـ ــﺪ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﻨﺒﻠﺔ ورد ﻫ ــﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺪود إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أﻣﺲ،
إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻮدة ﺟﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻣﺎرﻳﻨﺰ( ﺗﺤﺘﺠﺰه روﺳﻴﺎ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ،وﺗﺮﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﺴﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
وأﺿ ــﺎف ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت أدﻟ ــﻰ ﺑـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺟــﺎﻳـﻴــﺮ ﺑــﻮﻟـﺴــﻮﻧــﺎرو ،أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺗﺄﻣﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻣﻊ ﺑــﻮل وﻳــﻼن ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل دﻳﻔﻴﺪ ﺷﻘﻴﻖ وﻳﻼن ،إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺰور
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺤﻀﻮر ﺣﻔﻞ زﻓﺎف زﻣﻴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎة
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وإﻧﻪ ﺑﺮيء ﻣﻦ ﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.
وﻛ ــﺎن ﺟـﻬــﺎز اﻷﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدي اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ،أﻋـﻠــﻦ أن
وﻳﻼن اﻋﺘﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺪم أي
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ.
ووﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ــﺮوﺳ ـ ــﻲ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻳ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪان
ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓـﺘــﺮة ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ  10أﻋ ــﻮام
و 20ﻋﺎﻣﺎ.
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رياضة

لقاء سابق للقادسية والكويت قبل صافرة الحكم

الكويت والقادسية في افتتاح الجولة الثالثة لـ «التنشيطية»
 4مباريات اليوم في المجموعة األولى للبطولة
حازم ماهر

ت ـن ـط ـلــق الـ ـي ــوم م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ك ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ب ــإق ــام ــة
الـمـبــاريــات األرب ــع للمجموعة األول ــى،
حيث يلتقي الكويت مع القادسية على
اس ـت ــاد ال ـكــويــت ف ــي أقـ ــوى مــواج ـهــات
الجولة ،والساحل مع النصر على استاد
محمد الـحـمــد ،وخـيـطــان مــع اليرموك
على استاد صباح السالم ،والعربي مع
الشباب على استاد عبدالله الخلفية،
وت ـقــام الـمــواجـهــات األرب ــع فــي توقيت
واحد في الساعة  5.40مساء.
يــذكــر أن الـبـطــولــة فــي دوره ــا األول
تقام بنظام الدوري ،على أن يتأهل أول
وثــانــي المجموعتين األول ــى والثانية

ل ـل ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ،الـ ــذي سـيـقــام
ب ـن ـظ ــام خ ـ ــروج ال ـم ـغ ـل ــوب م ــن م ـب ــاراة
واحـ ــدة ،ويـتــأهــل الـفــائــز منهما لـلــدور
النهائي.
ً
وك ـ ــان االتـ ـحـ ــاد ات ـخ ــذ قـ ـ ـ ــرارا بـمـنــح
مكافآت مالية للفرق المتأهلة ،حيث
يحصل األول عـلــى مـكــافــأة قــدرهــا 15
ألف دينار ،والثاني على  10آالف دينار،
أما الخاسران في الدور نصف النهائي
فسيحصالن على  8آالف دينار ،بواقع
 4آالف دينار لكل منهما.

الكويت والقادسية
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه ،تـبـقــى م ـبــاريــات

الكويت والقادسية ذات نكهة خاصة
ً
جدا ،وهو األمر الذي ينطبق على لقاء
الـيــوم ،بغض النظر عــن كــون البطولة
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـف ــرق الـ ـمـ ـش ــارك ــة م ـج ــرد
إعـ ــداد ل ـهــا ،السـتـئـنــاف ال ـن ـشــاط ال ــذي
توقف بسبب بطولة كــأس آسيا التي
تستضيفها اإلمــارات خالل الفترة من
 5الجاري حتى  1فبراير المقبل.
وي ــدخ ــل ال ـك ــوي ــت ل ـق ــاء الـ ـي ــوم وفــي
رصـيــده  6نقاط تربع بها على القمة،
في حين يحتل القادسية المركز الثالث
ً
برصيد  3نقاط ،وتعد المباراة اختبارا
ً
جيدا لالعبين الذين سيتم الدفع بهم،
وأغلبهم مــن الالعبين االحتياطيين،
وأصحاب األعمار السنية الصغيرة ،لكن

سيبقى الفوز طموح كل منهم ،من أجل
االقتراب خطوة مهمة نحو حجز إحدى
تذكرتي التأهل للدور نصف النهائي.

السيد ،إلى تحقيق فوز معنوي يمحو
بــه آثــار الـخـســارة الـفــادحــة فــي الجولة
الماضية على يــد الـيــرمــوك ،أحــد فرق
دوري الــدرجــة األول ــى بــأربـعــة أه ــداف
مقابل هدف.

وتـ ـع ــد م ـ ـبـ ــاراة الـ ـع ــرب ــي ال ـخ ــام ــس،
برصيد  3نقاط ،مع الشباب الوصيف
ولـ ـ ــه أرب ـ ـ ــع ن ـ ـقـ ــاط ،واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أقـ ــوى
ً
مـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،خ ـص ــوص ــا
أن ال ـف ــائ ــز مـنـهـمــا سـيـبـقــى ف ــي دائـ ــرة
ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ،ف ـ ــي حـيــن
ستتقلص فرصة الخاسر إال حد ما.
وم ــن جـهـتــه ،يـسـعــى الـجـهــاز الفني
للعربي ،بقيادة المدرب السوري حسام

الساحل والنصر

العربي والشباب

«األولمبي» يتدرب على فترتين بحضور جوزاك
ق ــرر الـجـهــاز الـفـنــي لمنتخبنا الوطني
األولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب الكرواتي
دينكو جيليشيتش الذي تولى المهمة بدال
من راجكو ماجيك إجــراء التدريبات خالل
المعسكر الحالي الــذي دخله الفريق أمس
األول بفندق جميرا المسيلة على فترتين
صباحا ومساء ،وذلك على الملعب الفرعي
الستاد جابر األحمد الدولي.
ج ـ ــاء ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار م ـ ــن أج ـ ــل االرتـ ـ ـق ـ ــاء
ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي والـ ـب ــدن ــي لــاع ـب ـيــن،
قبل مواجهة فلسطين ا لــود يــة المقرر لها
ي ــوم  10الـ ـج ــاري ،ف ــي إطـ ــار االس ـت ـع ــدادات
ل ـخ ــوض م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة ق ـطــر الــدول ـيــة
الودية التي تنطلق منافساتها  15الجاري،
بمشاركة منتخبات البلد المضيف (قطر)
وطاجيكستان وإيران باإلضافة إلى األزرق.
وحــرص مــدرب المنتخب الوطني األول
الـ ـك ــروات ــي رومـ ـي ــو ج ـ ـ ــوزاك ع ـل ــى مـتــابـعــة
ال ـت ــدري ــب الـ ــذي أجـ ــري م ـســاء ال ـث ــاث ــاء من
أجــل تقييم الـفــريــق كــونــه يتولى اإلش ــراف
على المنتخب األولمبي إلى جانب قيادته
للمنتخب األول.
جاء حضور جوزاك خالل وجود عضو
مجلس اإلدارة ،نائب رئيس اللجنة الفنية

عجب يجتمع مع الالعبين في حضور أعضاء الجهازين الفني واإلداري
د .أحمد عجب ،ومدير التطوير والتدريب د.
أحمد عبدالحميد ،اللذين تواجدا من أجل
دعم الالعبين نفسيا ومعنويا ،حيث تم عقد
اجتماع مع الالعبين قبل انطالق التدريبات،
لتأكيد أهمية الفترة المقبلة ،و تأكيد طموح

«ستادكم» إضافة جديدة
لإلعالم الرياضي اإللكتروني
انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـمـ ــوقـ ــع
اإللـكـتــرونــي الـجــديــد
"س ـ ـ ـتـ ـ ــادكـ ـ ــم" www.
،s t a d k o m . c o m
بـ ـ ــإشـ ـ ــراف م ـج ـمــوعــة
مــن الــزمــاء اإلعالميين
الرياضيين ،الخبراء في مجال
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ل ـي ـك ــون
إح ــدى أدوات اإلعـ ــام الـجــديــد
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ف ـ ـ ــي حـ ـي ــاتـ ـن ــا
المعاصرة ،بعد التطور الهائل
فـ ـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا االتـ ـ ـص ـ ــال
والمعلومات وتــدفــق المعرفة،
يشبه تدفق الدم في الشرايين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ال ـمــوقــع األس ـت ــاذ مجمد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــادر إن ه ـ ــذا ال ـم ــوق ــع
س ـي ـك ــون حـ ــارسـ ــا ع ـل ــى ص ــدق
ال ـم ـع ـلــومــة وم ـ ـجـ ــاراة ال ـســرعــة
التي يفرضها اإلعــام الحديث
اإللـكـتــرونــي ،ملتزما بالمهنية
والشفافية والحياد والمصداقية
والموضوعية والــدقــة بالبحث
عن الحقيقة والــواقــع ،وسيعبر
ال ـمــوقــع ع ــن اإلع ـ ــام الـتـفــاعـلــي
ول ـي ــس االن ـف ـع ــال ــي ،ب ـع ـيــدا عن
األجندات الخاصة ،موفرا منبرا
لتعددية اآلراء المسؤولة.

الـ ـت ــي ت ـض ــم م ـن ـت ـخ ـبــات س ــوري ــة واألردن
وق ـ ـيـ ــرغ ـ ـيـ ــزس ـ ـتـ ــان ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي ض ـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا
تحت  23سنة ،والمؤهلة بدورها ألولمبياد
طوكيو .2020

استقر األم ــر داخ ــل إدارة الـكــرة بـنــادي الـســاحــل على ال ـخــروج إلى
معسكر تدريبي خالل فترة التوقف المقبلة في الدوري.
وحسب جهاز الكرة ،فإن القاهرة هي الوجهة المطلوبة للمعسكر،
على أن تكون إحدى دول الخليج القريبة البديل في حال لم يتم
إنجاز المعسكر المصري.
وأكد مدرب الساحل عبدالرحمن العتيبي أن تدعيم صفوف
الفريق بصفقات جــديــدة مــن األولــويــات فــي فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.
وي ـح ـتــل ال ـســاحــل وص ــاف ــة دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى خلف
اليرموك ،وهو ما يجعله ضمن المرشحين للتأهل للدوري
الممتاز ،حال حفاظه على مركزه.
وقال العتيبي ،لـ"الجريدة" ،إن إدارة الساحل نجحت في
حـســم صفقة الــاعــب السنغالي عيسى ب ــا ،مـشـيــرا ال ــى أن
التفاوض قائم مع محترفين ،ليكون المجموع  3في الفترة
الشتوية الحالية.
وكــان الساحل استغنى عــن جميع المحترفين الذين
تعاقد معهم بــدايــة الـمــوســم الـحــالــي ،أمــا فــي جلب
عناصر أخــرى .وأضــاف العتيبي أن البحث عن
صفقات محلية أمر صعب ،لكنه مطروح في حال
رصد العب أو أكثر على مستوى مميز.

المال استقبل أبطال «غرب آسيا» لرفع األثقال

ً
المال متوسطا أبطال نادي التضامن لرفع األثقال
استقبل نائب المدير العام لشؤون الرياضة
بالهيئة العامة للرياضة ،د .صقر المال ،أبطال
نادي التضامن ونادي الكويت في رفع األثقال،
بعد إنجازهم الرائع بتحقيق لقب بطولة غرب
آسـيــا لــأنــديــة ،الـتــي اختتمت أمــس األول في
البحرين ،بمشاركة  22ناديا تمثل  9دول ،حيث
تمكن أبطال التضامن من إحــراز  22ميدالية،
بــواقــع 11 :ذهبية و 5فضيات و 6برونزيات،
فـيـمــا حـقــق الع ــب ن ــادي ال ـكــويــت عـلــي شمس
الميدالية الذهبية.
حضر االستقبال رئيس اللجنة االنتقالية
إلدارة اتحاد رفع األثقال صالح بهمن ،ورئيس
الــوفــد صـبــاح ال ـج ـســار ،وال ـمــديــر الـفـنــي لرفع
األثقال بنادي التضامن حسين دشتي.
وهـ ـن ــأ د .الـ ـم ــا أب ـ ـطـ ــال نـ ــاديـ ــي ال ـت ـضــامــن
والـكــويــت ،بتحقيقهم اإلنـجــاز ولـقــب البطولة

ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـفـ ــوق مـ ـلـ ـح ــوظ ل ـل ـي ــرم ــوك
ع ـلــى ح ـس ــاب خ ـي ـطــان ف ــي مــواج ـهــات
دوري الــدرجــة األول ــى حتى اآلن ،وهو
األم ــر ذات ــه بالنسبة لـمــواجـهــة الـيــوم،
فاليرموك المنتشي بفوز على العربي
يحتل المركز الخامس برصيد  3نقاط،
بينما يتذيل خيطان الترتيب بال نقاط
وبخسارتين فادحتين على يد الكويت
والقادسية بنصف "درزن" أهداف.

أحمد حامد

اإلسماعيلي يفاوض البوركيني
سعيدو العب الداخلية
●

واكــد عبدالقادر أن "الموقع
سـ ـيـ ـشـ ـك ــل إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة
ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ــري ــاض ــي
األردن ــي الــذي نعتز بــه ،بحيث
يسهم إلى جانب وسائل اإلعالم
الــريــاضــي األخـ ــرى فــي تطوير
اإلع ـ ــام ال ــري ــاض ــي وال ــري ــاض ــة
األردن ـ ـيـ ــة ،وإيـ ـص ــال رســالـتـهــا
لـ ـي ــس فـ ـق ــط ل ـ ـ ـ ــأردن والـ ــوطـ ــن
الـ ـع ــرب ــي وإن ـ ـمـ ــا ل ـل ـع ــال ــم ك ـلــه،
م ــن خ ــال دع ـم ـكــم وم ــؤازرت ـك ــم
وتفاعلكم مع رسالته التي هي
رســالـتـكــم أي ـضــا ،بحيث تكون
ال ـ ــروح الــريــاض ـيــة وال ـصــراحــة
والحرص على المصلحة العامة
هي أهم أهدافنا المشتركة".

خيطان واليرموك

معسكر الساحل يتجه للقاهرة...
وتدعيم الصفوف بـ  3محترفين
●

االتحاد إلى تأهل الفريق لبطولة كأس آسيا
تحت  23سنة.
الـجــديــر بــالــذكــر أن المنتخب األولـمـبــي
س ـي ـشــارك ف ــي الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة الـتــي
تستضيفها ال ـكــويــت ف ــي مـ ــارس الـمـقـبــل،

ومــا ينطبق على الـمـبــاراة السابقة
ينطبق على الـمـبــاريــات الـثــاث بشأن
تـجـهـيــز الــاع ـب ـيــن ،ومـنـحـهــم الـفــرصــة
للتعبير عن إمكاناتهم ،لذلك فالجهازان
ال ـف ـن ـيــان ل ـمــواج ـهــة ال ـســاحــل والـنـصــر
يضعان نصب أعينهما ضرورة الدفع
بوجوه جديدة من الالعبين ،علما بأن

الساحل يحتل المركز السابع برصيد
نقطة واح ــدة ،بينما يــأتــي النصر في
المركز الرابع برصيد  3نقاط.

عن جدارة واستحقاق ،وهو ما يؤكد أن الكويت
ستظل دائما والدة للمواهب ،وحاضنة لألبطال.
وقال إن "رياضة رفع األثقال الكويتية أثبتت
تفوقا رائعا وحضورا مميزا ،ونجح أبطالها
في اعتالء منصات التتويج ،وتمكنوا بإصرار
وعــزيـمــة مــن تـقــديــم ملحمة وطـنـيــة بــرفــع علم
الكويت عاليا خفاقا فــي هــذا المحفل القاري
وعزف السالم الوطني".
وأضاف أن مسؤولية الهيئة ،وبتوجيهات
من سمو األمير ،وسمو رئيس مجلس الوزراء،
ه ــي االه ـت ـمــام ودعـ ــم ورع ــاي ــة ه ــذه الـشــريـحــة
المبدعة مــن "أبـنــائـنــا الــواعــديــن" ،مشيرا إلى
أن هذا التوجه يحظى باهتمام كبير وتوجيه
دائــم مــن وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
الجبري ،والمدير العام للهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح.

وأك ــد الـمــا أن "هـيـئــة الــريــاضــة مــاضـيــة في
تـقــديــم جميع أوج ــه الــدعــم الـمـنــاســب ،لتمكين
هذه العناصر المميزة من أبطالنا من مواصلة
التألق ،وتحقيق اإلنجازات ،والوصول بهم إلى
المستوى العالمي".
مــن جــانـبــه ،أش ــاد رئـيــس اللجنة االنتقالية
إلدارة اتحاد رفع األثقال صالح بهمن ،بالدعم
الطيب الذي حظي به "أبطالنا من هيئة الرياضة
في تيسير جميع األمور المتعلقة بإعداد العبينا
وتهيئتهم للمشاركة وتحقيق اإلنجاز".
وث ـ ـ َّـم ـ ــن ح ـ ــرص د .ال ـ ـمـ ــا عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر كــل
اإلمكانيات ومتابعة الالعبين خــال البطولة،
واسـتـقـبــالـهــم ف ــور ال ــوص ــول إل ــى ال ـب ــاد ،وهــو
األمر الذي حقق دفعة معنوية لالعبين وألسرة
رفع األثقال.

القاهرة  -ةديرجلا

•

كثف النادي اإلسماعيلي مفاوضاته في األيام الماضية ،مع
العب وسط فريق الداخلية البوركيني سعيدو سمبوري ،من أجل
التعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية يناير الجاري ،وشراء
الـ 6أشهر المتبقية في عقده مع النادي الشرطي.
ويرغب الجهاز الفني للدراويش ،بقيادة البلجيكي سيدومير
يانوفيسكي ،في تدعيم مركز خط الوسط لعدة اعتبارات ،بينها
مشاركة الدراويش في أكثر من بطولة في الفترة الحالية ،منها
دوري االبطال ،الى جانب كبر سن العب الوسط وقائد الفريق
حسني عبدربه ،وعدم قدرته على العطاء لمدة  90دقيقة داخل
المستطيل األخضر.
ووقع اإلسماعيلي في مجموعة نارية بالبطولة االفريقية ،مع
أندية مازيمبي الكونغولي واألفريقي التونسي وشباب قسنطينة
الجزائري ،وهو ما يتعين على إدارة النادي جلب عناصر قوية
تكون إضافة للفريق االصفر في المرحلة المقبلة.
وسبق أن تعاقد االسماعيلي مع المهاجم الدولي الناميبي
بنسون شيلونجو مــن فــريــق سموحة ،وسيضطر الـنــادي الى
االستغناء عن خدمات المهاجم الكاميروني كريستوفر ميندوجا
في حال نجاحه في التعاقد بشكل رسمي مع سعيدو سمبوري.
على جانب آخــر ،طلب الـمــدرب البلجيكي مــن رئيس النادي
إبراهيم عثمان ضرورة اإلسراع في حل أزمة المستحقات المالية
المتأخرة لالعبي الفريق ،حتى يستطيع الجميع العمل في بيئة
هادئة ،وال يتأثر أي العب بأمور خارجة عن المستطيل األخضر.
والح ــظ الـمــديــر الـفـنــي ش ـكــوى أك ـثــر مــن الع ــب ،بـسـبــب تأخر
اإلدارة ومماطلتها في صرف مكافآت الفوز في مباريات الدوري،
وال ـص ـع ــود لـ ــدور ال ـم ـج ـمــوعــات االف ــري ـق ــي ع ـلــى ح ـس ــاب الـقـطــن
الكاميروني ،وهو ما استدعى تدخله لحل األزمة.

٢٢
رياضة
ليفربول وسيتي يفتتحان العام الجديد بمواجهة مفصلية
ةديرجلا

•
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تتجه األنظار اليوم إلى
المواجهة المرتقبة
بين مانشستر
سيتي ،حامل
اللقب ،وليفربول
المتصدر ،في
قمة المرحلة
الحادية والعشرين
من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

س ـ ـ ــان ـ ـ ــي ن ـج ــم
مانشستر سيتي

يفتتح ليفربول العام الجديد بمواجهة مفصلية اليوم في
معقل مانشستر سيتي حامل اللقب ،وذلك في المرحلة الحادية
والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ً
صـحـيــح أن ال ـمــوســم ال ي ــزال فــي منتصفه تـقــريـبــا،
وستتبقى لليفربول  17مباراة لخوضها في الدوري
بعد لـقــاء الـيــوم مــع سيتي ،لكن "الـحـمــر" يــدركــون أن
العودة بالنقاط الثالث من "استاد االتحاد" ستجعلهم
أقــرب من أي وقت مضى للقب طال انتظاره منذ عام
.1990
ويأمل ليفربول توجيه ضربة آلمال سيتي باالحتفاظ
باللقب ،وتوسيع الفارق بينهما إلى  10نقاط بحال فوزه
في ملعب االتحاد للمرة األولى في الدوري
منذ  21نوفمبر .)1-4( 2015
وت ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب األل ـ ـمـ ــانـ ــي
لـلـيـفــربــول ي ــورغ ــن ك ـلــوب بــأن
يـقــدم فــريـقــه ،وه ــو الوحيد
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـخـ ـس ــر هـ ــذا
الـمــوســم ،كــل مــا لديه
ف ــي مــوقـعــة ال ـيــوم،
رافضا في الوقت
ذات ـ ــه ال ـت ـحــدث
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــب
والـ ـ ـف ـ ــارق ال ــذي
يفصل بين فريقه
ومالحقيه.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب،
لموقع النادي ،إن فريقه
الـ ــذي ح ـقــق ال ـس ـبــت ف ــوزه
الـتــاســع تــوالـيــا فــي ال ــدوري،
متعطش ،لكن "ال نفكر بالفارق،
ولو لثانية واحــدة .ما نفكر به هو
النقاط الـ( 54رصيد ليفربول حتى
اآلن) ،هذا أمر ال يصدق صراحة ...كل

sports@aljarida●com

ما في إمكاننا فعله هو االستمرار على هذا المنوال".
ورأى كـلــوب أن عـلــى فــريـقــه اس ـت ـعــادة لـيــاقـتــه بـعــد مـبــاراة
أرسنال التي تألق فيها البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسجيله
ثالثية ،ومن "ثم التحضير لمباراتنا المقبلة .ندرك جميعنا أن
مانشستر سيتي فريق مذهل ( )...سنذهب الى هناك وسنقدم
كل شيء لمحاولة الحصول على نتيجة (إيجابية)".
ويأمل المدرب األلماني أن ينجح بتكرار سيناريو الزيارة
األخـيــرة لفريقه إلــى "اسـتــاد االتـحــاد" حين عــاد منتصرا 1-2
الموسم الماضي بهدفين للمصري محمد صالح وفيرمينو في
إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ،بعدما
فاز ذهابا أيضا بثالثية نظيفة على أرضه.

المهمة لن تكون سهلة
ول ــن ت ـكــون الـمـهـمــة سـهـلــة أمـ ــام فــريــق ال ـم ــدرب اإلسـبــانــي
ً
جوسيب غوارديوال ،الذي كان قريبا من الفوز بمباراة الذهاب
في الدوري هذا الموسم على ملعب أنفيلد ،لوال إهدار الجزائري
ري ــاض م ـحــرز رك ـلــة ج ــزاء فــي الــدقـيـقــة  ،86مـمــا أن ـهــى الـلـقــاء
بالتعادل السلبي.
وبعد هزيمتين على التوالي أمــام ضيفه كريستال باالس
في معقله ( )3-2ومضيفه ليستر سيتي ( ،)2-1استعاد سيتي
ت ــوازن ــه األح ــد ب ـفــوزه عـلــى مـضـيـفــه ســاوثـهــامـبـتــون  1-3في
المرحلة العشرين واستعاد المركز الثاني من توتنهام الذي

موعد المباراة
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مانشستر سيتي  xليفربول
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حل ،أمس األول ،ضيفا على كارديف سيتي ،وهزمه واستعاد
ً
المركز الثاني مؤقتا.
وبعد فوز فريقه في مباراة األحد ،شدد غوارديوال على أن
أي تفريط إضافي في النقاط سيحسم اللقب عمليا لمصلحة
ليفربول .وبقي سيتي دون خسارة في المراحل الـ 15األولى،
قـبــل أن يتلقى ث ــاث هــزائــم فــي أرب ــع م ـبــاريــات ،مـمــا أتــاح
لليفربول التصدر واالبتعاد.
وقال المدرب السابق لبرشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ
األلماني بعد الفوز على ساوثهامبتون "نظرا لموقع ليفربول،
نعرف أن خسارة المزيد من النقاط تعني أن األمر انتهى ،انه
(السباق نحو اللقب) قد حسم".
وأضاف "لدينا خصم هو أفضل فريق في أوروبا
في الوقت الحالي ،ومــن أفضل أربعة فــرق في
العالم ( )...لهذا الخميس المقبل سيكون
تحديا وسنحاول الفوز .إذا حافظنا
على موقعنا ألطــول فترة ممكنة،
ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـص ــل الـ ـ ــى ن ـهــايــة
الـمــوســم ونـحــن ال ن ــزال نقاتل
من أجل اللقب".
وتابع "هي مباراة بين األول
والثاني .أعرف أن الفارق كبير -
سبع نقاط  -السيما نظرا ألنهم أقوياء وثابتين (في
مـسـتــواهــم ونـتــائـجـهــم) .لكنها م ـبــاراة عـلــى أرضـنــا
وآم ــل أن يــوفــر لنا المشجعون فــي اسـتــاد االتـحــاد
مساعدة إضافية".
وغ ــاب عــن سيتي األح ــد نجم وسـطــه البلجيكي
كيفن دي بروين العائد أخيرا من إصابة أبعدته عن
معظم النصف األول من الموسم .وكشف غوارديوال
أنـ ــه ل ـي ــس ب ــإم ـك ــان ــه ت ــأك ـي ــد م ـش ــارك ــة الـبـلـجـيـكــي
الـخـمـيــس ،قــائــا األحـ ــد "ال أع ـل ــم .ال ـي ــوم ل ــم يكن
بإمكانه المشاركة .ليست مشكلة كبيرة ،األمر
يتعلق بـشــيء عـضـلــي ،لكنه أمــر طبيعي بعد
غياب ثالثة أو أربعة أشهر بسبب اإلصابة".

صالح نجم ليفربول

توتنهام وأرسنال يستعيدان توازنهما
اسـ ـتـ ـع ــاد ق ـط ـب ــا ل ـ ـنـ ــدن ت ــوت ـن ـه ــام
وأرس ـ ـن ـ ــال ت ــوازنـ ـهـ ـم ــا ب ـفــوزي ـه ـمــا
الكبيرين ،أمس األول ،على كارديف
س ـي ـتــي -3ص ـ ـفـ ــر ،وف ــولـ ـه ــام 1-4
تواليا.
وأن ـه ــى تــوت ـن ـهــام ع ــام 2018
بخسارة غير متوقعة السبت أمام
ولـفــرهــامـبـتــون  ،3-1مـمــا تسبب
بتخلفه بفارق  9نقاط عن ليفربول.
لكن الفريقين اللندنيين استعادا
تــوازنـهـمــا فــي ال ـيــوم األول مــن الـعــام
الجديد ،حيث عاد توتنهام من ملعب
ك ــاردي ــف ب ـف ــوزه ال ـس ــادس ف ــي الـمــراحــل
ال ـس ـبــع األخـ ـي ــرة ب ـعــدمــا ح ـســم ال ـل ـقــاء في
شوطه األول بتسجيله األهداف الثالثة.
ولم يجد رجال بوكيتينو صعوبة في تحقيق

فــوزهــم الـتــاســع فــي الـمــراحــل الـ ــ 11األخ ـيــرة والـ ــ 16هذا
الموسم ،وضربوا باكرا بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة
 3بمساعدة الحظ ،إذ لعب كيران تريبيير كرة عرضية من
الجهة اليسرى ،فسقطت أمام هاري كاين ومدافع كارديف
شون موريسون الذي حاول ابعادها ،لكنها ارتدت من
هداف الضيف اللندني إلى الشباك.
وس ــرع ــان م ــا أضـ ــاف تــوت ـن ـهــام ال ـه ــدف ال ـثــانــي عبر
الــدنـمــاركــي كــريـسـتـيــان إيــريـكـســن ال ــذي وصـلـتــه الـكــرة
من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ،فسيطر عليها
عند مـشــارف المنطقة ثــم تخلص مــن الـمــدافــع قبل أن
يسددها أرضـيــة على يمين الـحــارس الفيليبيني نيل
إيثيريدج (.)12
ووج ــه فــريــق بوكيتينو الـضــربــة القاضية لمضيفه
الويلزي قبل الوصول الى نصف الساعة األول ،بتسجيله
الهدف الثالث عبر سون بعد تمريرة من كاين (.)26
ونفض أرسنال عنه غبار الهزيمة المذلة التي تلقاها

ال ـس ـبــت ع ـلــى م ـل ـعــب "أن ـف ـي ـلــد"
أم ــام ليفربول المتصدر (،)5-1
وذلــك بـفــوزه على جــاره وضيفه
فولهام .1-4
ويدين أرسنال بخروجه منتصرا
للمرة السادسة من أصل  6مباريات
خــاض ـهــا ف ــي الـ ـي ــوم األول م ــن ال ـعــام
الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ــى ال ـس ــوي ـس ــري غــران ـيــت
تشاكا والفرنسي ألكسندر الكازيت
والــويـلــزي آرون رامـســي والغابوني
ب ـي ــار-اي ـم ـيــري ــك أوب ــام ـي ــان ــغ الــذيــن
سجلوا األهداف.
وأك ــد أرس ـنــال تـفــوقــه ال ـتــام على
ممثل لندن اآلخر فولهام في ملعبه ،إذ
لم يفز األخير للمباراة الـ 29في جميع المسابقات ،رافعا
رصيده الى  41نقطة في المركز الخامس.

أغويرو نجم مانشستر سيتي

برناردو
سيلفا:
الضغط
أكبر علينا
برناردو سيلفا

قال برناردو سيلفا ،العب وسط مانشستر سيتي ،إنه سيكون
من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج
منتصرا من مواجهتهما بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.
وأبلغ سيلفا الصحافيين" :نعلم أن الضغط أكبر علينا ،ألننا
إذا لم نفز ،فإنه سيكون من الصعب تشديد الخناق على ليفربول.
يتعين علينا الفوز بكل مباراة للحاق بهم ،وتضييق الفارق ،وهو
ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة".
وتابع" :نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عنهم ،وإذا فزنا فإن الفارق
سيتقلص إلــى أرب ــع نـقــاط .األم ــر يختلف بين سبع وأرب ــع نقاط.
سنحاول الضغط عليهم".
ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى اآلن ،ويملك أقوى خط دفاع،
حيث لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات.
وأضاف سيلفا ،قبل أن يشيد بباقي خطوط ليفربول" :حافظوا
عـلــى نـظــافــة شـبــاكـهــم فــي م ـبــاريــات كـثـيــرة .يـمـلـكــون دفــاعــا مثيرا
لــإعـجــاب .ثــاثــي الهجوم فــي حــالــة رائـعــة ،ال يكل وال يـمــل .العبو
الوسط يبذلون جهدا كبيرا ،ويضغطون كثيرا .يقدمون عروضا
رائعة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري األبطال".

فيرمينيو نجم ليفربول

األلماني روز مرشح لتدريب يونايتد
أشــارت تقارير إعالمية بريطانية إلــى أن
األلماني ماركو روز مدرب ريد بول سالزبورغ
ال ـن ـم ـســوي دخـ ــل ض ـمــن قــائ ـمــة الـمــرشـحـيــن
لتولي تدريب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
بدء ا من الموسم المقبل ،بعد انتهاء الوالية
المؤقتة لمدربه الحالي النرويجي أولي غونار
سولسكاير بديل البرتغالي جوزيه مورينيو
المقال من منصبه الشهر الماضي.
وذكــرت صحيفة "ذا صــن" أن "روز أصبح
آخــر الـمــدربـيــن المرشحين لتولي اإلش ــراف
على يــونــايـتــد" ،وذل ــك بعد قـيــادتــه ريــد بول
سالزبورغ إلى نصف نهائي مسابقة الدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي حيث
خسر أمام مرسيليا الفرنسي.
وهيمن فريقه على الدوري المحلي الموسم
الماضي وهو في طريقه لتكرار االنجاز عينه،
إذ يتصدر بفارق  14نقطة عن أقرب منافسيه
(فاز  15مرة وتعادل  3مرات).
ول ــم يـشــرف ال ـمــدرب الـبــالــغ مــن الـعـمــر 42
ع ــام ــا ع ـلــى نـ ــاد ك ـب ـيــر ،إذ ش ــق ص ـفــوفــه مع
فريق الشباب لسالزبورغ حيث تفوق على
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي وبــرش ـلــونــة
اإلسباني في طريقه إلى احــراز لقب الــدوري
األوروبي للشباب في عام .2017
وكـ ــان روز مــداف ـعــا ف ــي ص ـف ــوف اليـبــزيــغ
( ،)2000-1995وهانوفر ( )2002-2000ثم انضم
إلى ماينتس حيث لعب تحت إشراف يورغن
ك ـلــوب الـ ـم ــدرب ال ـحــالــي لـلـيـفــربــول مـتـصــدر
الــدوري اإلنكليزي ،وتوماس توخل المدرب
الحالي لباريس سان جرمان متصدر الدوري
الفرنسي.

موناكو يتوصل إلى اتفاق
مبدئي لضم فابريغاس

المدرب األلماني روز
وقــدم سولسكاير الــذي عين في المنصب
حتى نهاية الموسم ،بداية رائعة مع فريقه
الجديد فحقق الفوز في مبارياته الثالث في
الـ ــدوري ،والـتــي تــألــق فيها النجم الفرنسي
بــول بوغبا ال ــذي واج ــه تعقيدات كبيرة مع
مورينيو.
وتـ ـت ــداول ال ـت ـقــاريــر أس ـم ــاء ع ــدة مــرشـحــة
لتولي منصب المدير الفني مع "الشياطين

الـ ـحـ ـم ــر" فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،ع ـل ــى غـ ــرار
الفرنسيين زي ــن الــديــن زي ــدان ولـ ــوران بــان
واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (المدرب
الـحــالــي لتوتنهام) ،إضــافــة الــى سولسكاير
نفسه.

ذك ــرت تقارير صحافية أن ن ــادي موناكو تــوصــل إلــى اتفاق
مبدئي مع الدولي اإلسباني سيسك فابريغاس النتقاله للفريق،
بــانـتـظــار حـســم بـعــض الـتـفــاصـيــل مــع نــاديــه ال ـحــالــي ،تشلسي
اإلنكليزي.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية ،فإن موناكو ،الذي يواجه
موسما كارثيا -يقبع في المركز قبل األخير بالدوري الفرنسي-
يسعى لتعزيز صفوفه في ســوق االنتقاالت الشتوية الــذي بدأ
للتو ،مبرزة أن فابريغاس الذي اليزال لديه  6أشهر متبقية في
عقده مع النادي اإلنكليزي ،يعد الخيار الرئيسي للفريق الذي
يدربه تيري هنري.
وأك ــدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة مــونــاكــو تــواصـلــت مع
العب الوسط اإلسباني البالغ من العمر  31عاما ،مبرزة أن هناك
مؤشرات على أن الصفقة ستبرم قريبا.
وأضافت "ليكيب" أنه "على الرغم من وجود بعض التفاصيل
التي ينبغي حلها مع تشلسي ،تم التوصل بالفعل إلــى اتفاق
مبدئي بين الــاعــب ون ــادي موناكو ،لتوقيع عقد مدته عامان
ونصف العام".
وعلى الرغم من ذلك ،ال يتوقع موناكو انتقال الالعب لصفوفه
قبل أس ـبــوع ،فــي الــوقــت ال ــذي يــرغــب فيه الــاعــب اإلسـبــانــي في
المشاركة بمواجهة ساوثهامتون المقررة مساء اليوم في الجولة
الـ ــ 21مــن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ،ليخوض بــذلــك الـمـبــاراة
الــ 500له بقميص تشلسي كي تكون بمنزلة الــوداع الرسمي له
مع "البلوز".
ويساهم في الدفع بهذه الصفقة المحتملة وجود المدرب تيري
هنري ،الذي لعب إلى جانب فابريغاس بين صفوف أرسنال بين
عامي  2003و ،2007كما أنهما يتعامالن مع نفس وكيل األعمال،
دارين دين.
(إفي)

بوليسيتش إلى تشلسي نهاية الموسم مقابل  64مليون يورو

بوليسيتش

أعلن نــادي بوروسيا دورتموند
األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال الع ـ ــب
وسـطــه الــدولــي األمـيــركــي كريستيان
بوليسيتش إلى تشلسي اإلنكليزي مقابل 64
مـلـيــون ي ــورو ،عـلــى أن يبقى م ـعــارا لمتصدر
ترتيب الدوري األلماني لكرة القدم حتى نهاية
الموسم الحالي.
وقال بوروسيا دورتموند في بيان :توصل
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد إل ــى ات ـفــاق مــع تشلسي
بخصوص انـتـقــال ف ــوري لــاعــب الــوســط المهاجم كريستيان
بــولـيـسـيـتــش ،م ـش ـيــرا ال ــى أن تـشـلـســي "س ـي ـع ـيــره لـبــوروسـيــا
دورتموند حتى نهاية الموسم".
وسـيـنـهــي الــاعــب ال ــواع ــد ( 20عــامــا) بــالـتــالــي ال ـمــوســم مع
بوروسيا دورتموند مثلما كان يرغب األخير.
وأوضــح النادي األلماني ان "المبلغ الــذي سيدفعه تشلسي
مقابل الحصول على خدمات بوليسيتش الذي سينتهي عقده
مع بوروسيا دورتموند الموسم المقبل ،هو  64مليون يورو.
بــوروسـيــا دورتـمــونــد مــن جهته ليس مطالبا بــدفــع أي أمــوال
مقابل اإلعارة".

وغــاب بوليسيتش عن مباريات كثيرة في الــدوري المحلي
هذا الموسم ،وبدأ كأساسي في أربع من المباريات الست التي
خاضها الفريق األلماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا ،وذلك
بسبب تفضيل مدربه السويسري لوسيان فافر االعتماد على
الدولي اإلنكليزي الواعد جادون سانشو في مركزه.
وقال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند ميكايل تسورك:
كــان اللعب فــي ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز الحلم األكـبــر دائما
لبوليسيتش .هذا دون شك له عالقة بجذوره األميركية ،وانطالقا
من ذلك كان من المستحيل بالنسبة إلينا تمديد عقده ،معتبرا
أن هذه الصفقة "مربحة جدا" بالنسبة لدورتموند.
من جهته ،قال بوليسيتش في بيان أصدره النادي اللندني :في
الصيف سأنتقل إلى تشلسي وإلى مسابقة جديدة هي الدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وأضاف إنه "شرف لي التوقيع لمثل هذا النادي األسطوري،
وأتطلع بفارغ الصبر إلى العمل الجاد للمساهمة في فريقهم
الذي يضم العبين عالميين".
بدورها ،أكــدت مديرة النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا
أنها تتطلع إلى أن يصبح بوليسيتش العبا مؤثرا في صفوف
النادي لسنوات قادمة.

وقالت :نحن سعداء بالتعاقد مع أحد أكثر الالعبين الشباب
المطلوبين في أوروبا ،مضيفة :أظهر كريستيان جودته خالل
فترة رائعة في ألمانيا وفي سن العشرين فقط ،نعتقد أنه يملك
المؤهالت ليصبح العبا مهما في تشلسي لسنوات عدة مقبلة.
وتابعت :نتطلع إلى الترحيب به في ستامفورد بريدج في
الصيف المقبل ،ونتمنى له ولفريق دورتموند النجاح في الفترة
المتبقية من الموسم الحالي.
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،قــال مايكل زورك مــديــر الـكــرة بنادي
دورتموند إن بوليسيتش دائما ما كان يحلم باللعب في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،مضيفا :لم يكن باستطاعتنا تمديد التعاقد
معه ...وقد قررنا قبول عرض مربح جدا من تشلسي.
وبدأ بوليسيتش الذي كان اسمه مرتبطا أيضا باالنضمام
إلــى صفوف ليفربول متصدر الــدوري اإلنكليزي ،مسيرته مع
دورتـمــونــد منذ أن كــان فــي الخامسة عشرة مــن عـمــره ،وبعمر
السابعة عشرة فقط خــاض معه أول مباراة في البوندسليغا،
وكــذلــك مــع منتخب ب ــاده بعد رفـضــه دع ــوة لـلــدفــاع عــن ألــوان
المنتخب الـكــرواتــي بلد ج ــده .وب ــات بوليسيتش فــي نوفمبر
الماضي أصغر قائد للمنتخب األميركي األول بعمر  20عاما
و 63يوما.

ةديرجلا
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رياضة

إصابة ماريانو تعيد إيكاردي وفيرنر لحسابات ريال مدريد
تلقى نادي ريال مدريد
اإلسباني لكرة القدم صدمة
بإصابة ماريانو دياز ،ليدخل
النادي الملكي في دوامة
البحث عن مهاجم ثان بجوار
مهاجمه األساسي الفرنسي
كريم بنزيمة.

ذك ــرت تـقــاريــر صحافية أن إصــابــة
العـ ــب ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،م ــاري ــان ــو ديـ ــاز،
األخ ـي ــرة ال ـتــي سـتـبـعــده عــن الـمــاعــب
نحو أسبوعين ،فتحت الباب مجددا
أمــام الـحــوار بشأن حاجة الملكي الى
ضم مهاجم صريح جديد ليكون بديال
طبيعيا للفرنسي كريم بنزيمة.
وع ـقــب إعـ ــان ال ــري ــال قـبــل أيـ ــام عن
مـعــانــاة مــاريــانــو مــن الـتـهــاب العصب
ال ــورك ــي بـعــد أن ك ــان قــد تـعــافــى للتو
من إصابة عضلية كان قد أصيب بها
ف ــي الـ ـس ــادس م ــن دي ـس ـم ـبــر الـمــاضــي
أثناء مـبــاراة فريقه أمــام مليلة بكأس
ملك إسبانيا ،أبرزت صحيفة "آس" أن
النادي الملكي عاد ليدرس إمكانية ضم
رأس حربة جديد قبل انتهاء الميركاتو
الشتوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن األلماني
ت ـي ـمــو ف ـي ــرن ــر واألرج ـن ـت ـي ـن ــي م ـ ــاورو
إيـ ـك ــاردي ،ال ـلــذيــن كــانــا م ــن بـيــن أب ــرز
األسـمــاء المطروحة الصيف الماضي
ح ـي ــن ق ـ ــرر الـ ــريـ ــال فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ضــم
م ــاري ــان ــو فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
أغسطس لتعزيز هجوم الميرينغي،
ع ــادا ليكونا ضمن حـســابــات الملكي
هذا الشتاء.
وذكرت "آس" أن مهاجم إنتر ميالن
( 25ع ــام ــا) ي ـع ــان ــي ح ــال ـي ــا ح ــال ــة مــن
اإلحباط عقب خروج فريقه من دوري
األبطال األوروبي في دور المجموعات،
مشيرة إلى أن صحيفة "ال غازيتا ديلو
سبورت" كانت قد أشارت إلى أن الالعب
سيجدد عقده في يناير الجاري ،إال أن
زوجته ومديرة أعماله واندا نارا نفت

ذلــك ،علما بــأن قيمة الـشــرط الجزائي
في عقده تصل إلى  110ماليين يورو.
أما فيرنر صاحب الـ 22عاما ،فتكثر
الـشــائـعــات ح ــول إمـكــانـيــة رحـيـلــه عن
اليبزيج األلماني وتبلغ قيمته السوقية
حاليا  65مليون ي ــورو ،وفـقــا لموقع
"ترانسفير ماركت".

تكريم رابطة الصحافة
من جانب آخر ،تكرم رابطة الصحافة
الرياضية في مدريد فريقي العاصمة
ريال مدريد وأتلتيكو خالل احتفالها
السنوي في  28من الشهر الجاري.
وت ــوج ري ــال مــدريــد بـ ــدوري أبـطــال
أوروبا الموسم الماضي الذي حقق فيه
أتلتيكو لقب الدوري األوروبي.

وتشمل قائمة مــن سيتم تكريمهم
أيـ ـض ــا ال ـم ــاك ـم ــة جـ ــوانـ ــا ب ــاس ـت ــران ــا
ومـنـتـخــب ك ــرة ال ـقــدم لـلـسـيــدات تحت
 17عاما والعب القوى دييغو جارثيا
كاريرا.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ــراب ـ ـطـ ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن ــه
ت ــم اخ ـت ـي ــار هـ ــذه األسـ ـم ــاء ب ـن ــاء على
"األلقاب والنجاحات التي حققتها على
المستوى الوطني أو القاري أو العالمي
خالل ."2018

االستعداد لمواجهة فياريال
مــن جهة أخ ــرى ،أنـهــى ري ــال مدريد
اسـتـعــداداتــه لمباراته األول ــى فــي عام
 ،2019والتي سيخوضها أمام فياريال
الـ ـي ــوم ،وه ــي مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة للفريق

فالفيردي :ال أفكر على المدى البعيد
يجهل إرنستو فالفيردي ،المدير الفني
لبرشلونة اإلسباني ،إذا ما كان سيستمر
في قيادة الفريق الكتالوني خالل الموسم
المقبل أم ال ،مــؤ كــدا أ ن ــه ال يفكر مطلقا
"على المدى البعيد" ،في حين يعتقد أن
التفكير ولو لمدة شهرين قادمين في كرة
القدم يعتبر "فترة طويلة جدا".
ويـنـتـهــي عـقــد ال ـم ــدرب الـبــاسـكــي مع
الـ ـب ــاوغ ــران ــا فـ ــي ي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،مــع
إمـكــانـيــة تـمــديــده لـعــام آخ ــر إذا لــم يقدم
أي مــن الطرفين على إنـهــائــه قبل بداية
مايو .2019

وقــال فالفيردي في تصريحات لقناة
النادي التلفزيونية "حسنا .ال .كرة القدم
بها كــل شــيء ،مــن ي ــدري؟ ال أفـكــر مطلقا
على المدى البعيد ،أو لفترة طويلة ،ألن ال
أحد يعلم إذا كان الشهران يعتبران وقتا
طويال بالنسبة لنا".
وأقر مدرب البرشا بأن "الجميع يكون
سعيدا" عندما يفوز الفريق ،وفــي حالة
الخسارة "فاألنظار كلها تتجه لك" ،ولهذا
فهم يركزون على "تحقيق األهداف" ،التي
وض ـعــوهــا لـيـقـيـمــوا كـيــف كــانــت األم ــور
حينئذ" :سنرى".

قبل نهاية العام المنصرم ،أحد
ش ــروط الــوكــالــة الــدولـيــة للقرار
ال ـم ـث ـيــر ل ـل ـج ــدل الـ ـ ــذي ات ـخــذتــه
ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،بــرفــع
اإلي ـق ــاف ع ــن الــوكــالــة الــروسـيــة
لمكافحة المنشطات "روســادا"،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروض م ـ ـنـ ــذ  3أع ـ ـ ـ ــوام

ب ـس ـب ــب م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم
لألندية -بدون ثالثة العبين مصابين
لــن يتمكنوا مــن الـمـشــاركــة فــي اللقاء
الذي يستضيفه ملعب "السيراميكا" هم
ماركوس يورينتي ،ماركو أسينسيو
وماريانو.
وي ـعــانــي يــوري ـن ـتــي ( 23ع ــام ــا) من
إصــابــة فــي العضلة الـضــامــة اليسرى
ستبعده عن المالعب  3أسابيع ،لينضم
بذلك إلى أسينسيو وماريانو ،ليغيب
ال ـث ــاث ــي ع ــن آخ ــر مـ ــران لـلـمـلـكــي قبل
الذهاب إلى فياريال.
وسـيـخـســر ال ـمــديــر الـفـنــي لـلـفــريــق،
األرجنتيني سانتياغو سوالري ،بذلك
العبا حجز مكانا أساسيا في تشكيلة
الفريق الفترة األخيرة ،كما تم اختياره
كــأفـضــل الع ــب فــي ال ـم ـبــاراة النهائية

فيورنتينا يظفر بخدمات مورييل
أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي أمس األول حصوله
عـلــى خــدمــات الـمـهــاجــم الـكــولــومـبــي الــدولــي لويس
مــوريـيــل قــادمــا مــن إشبيلية اإلسـبــانــي على سبيل
اإلعارة مع إمكانية الشراء نهائيا.
ولــم يـحــدد ال ـنــادي اإليـطــالــي فـتــرة إع ــارة الالعب
الذي سيعود بذلك ألجواء "السيري آ" بعد أن دافع في
السابق عن ألوان ليتشي وأودينيزي وسامبدوريا.
وت ـعــد صـفـقــة مــوري ـيــل ( 27ع ــام ــا) ه ــي األول ـ ــى لـ
"الفيوال" خالل الميركاتو الشتوي ،حيث من المنتظر
أن يصل الالعب قريبا لمدينة فلورنسا من أجل إجراء
الكشف الطبي وتوقيع العقد.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ك ــل ال ـت ـقــاريــر الـ ـص ــادرة من
إيطاليا خــال األي ــام الماضية كــانــت تــؤكــد اقـتــراب
الــاعــب بـشــدة مــن ارتـ ــداء قميص م ـيــان ،فــإنــه حط

وأكــد بأنه "تعلم أشياء كثيرة" داخل
ب ــرش ـل ــون ــة خـ ــال الـ ـع ــام ونـ ـص ــف ال ـع ــام
الماضيين.
وق ـ ــال ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد" :فـ ــي كــل
يوم يحدث أمر جديد ،أمر عليك أن
تواجهه بطريقة أو بأخرى.
ع ـنــدمــا تـ ــدرب فــري ـقــا مثل
ال ـ ــذي أدرب ـ ـ ــه ،ف ــأن ــت ت ــدرك
حـ ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي
ت ـت ـخــذهــا ،ول ـك ـنــي أحـ ــاول
مواجهتها بشكل طبيعي".

روسيا لم تلتزم بمهلة «وادا»
أكدت الوكالة الدولية لمكافحة
الـمـنـشـطــات (وادا) أم ــس األول
أن روسـ ـي ــا تـ ـج ــاوزت م ـه ـلــة 31
ديسمبر الماضي لمنح خبرائها
ح ــري ــة ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ب ـي ــان ــات
مـ ـخـ ـتـ ـب ــر مـ ــوس ـ ـكـ ــو ل ـم ـك ــاف ـح ــة
الـمـنـشـطــات ،وه ــو أح ــد ش ــروط
ت ـع ـل ـيــق إيـ ـق ــاف ــه ب ـع ــد فـضـيـحــة
تنشط مدوية.
وعاد وفد الوكالة ،التي تتخذ
من كندا مقرا لها ،خالي الوفاض
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،إذ ل ــم يتمكن
 5خ ـ ـبـ ــراء مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
بيانات المختبر بسبب مسائل
أثــارهــا ال ــروس ،ولــم تكن واردة
فــي المباحثات بين الجانبين،
لجهة أن استخدام الفريق معداته
الخاصة لسحب البيانات يجب
أن يـخـضــع لـمـصــادقــة بموجب
القانون الروسي.
وكان توفير حق النفاذ الكامل
إلى قاعدة البيانات في المختبر

لكأس العالم لألندية التي استضافتها
اإلم ـ ــارات وف ــاز بـهــا ري ــال مــدريــد بعد
تغلبه عـلــى الـعـيــن اإلم ــارات ــي بأربعة
أهداف لهدف ،وهو يورنتي.
وس ـي ـس ـم ــح هـ ـ ــذا الـ ـغـ ـي ــاب بـ ـع ــودة
ال ـب ــرازي ـل ــي كــاس ـي ـم ـيــرو إل ــى تشكيلة
األب ـي ــض ،خــاصــة بـعــدمــا ت ــدرب بـقــوة
م ــع زم ــائ ــه ف ــي مــدي ـنــة بــالــديـبـيـبــاس
الرياضية بضواحي مدريد.
ويسعى ريال مدريد الى الفوز بهذا
اللقاء لتقليل فارق النقاط بينه وبين
برشلونة الذي يحتل الصدارة برصيد
 37نقطة ،بينما يأتي الملكي في المركز
ال ــراب ــع بــرصـيــد  29نقطة فـقــط ولــديــه
مباراة مؤجلة.
(إفي)

الرحال في النهائية داخل ملعب (أرتيميو فرانكي).
وتتضمن إعارة مورييل للفريق ،الذي يحتل المركز
العاشر في جــدول الترتيب برصيد  26نقطة ،بندا
بإمكانية الشراء دون تحديد قيمة من جانب الطرفين،
إال أن بعض وسائل اإلعالم تتكهن بأنها قد تتراوح
بين  12و 13مليون يورو.
وبـ ـ ـه ـ ــذا يـ ــرحـ ــل م ــوريـ ـي ــل ع ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف ال ـف ــري ــق
األندلسي بعد أن انضم إليه في صيف  2017قادما
من سامبدوريا اإليطالي مقابل  22مليون يورو في
صفقة هي األغلى في تاريخ النادي.
ولم يقدم الالعب المستوى المنتظر منه خالل تلك
الفترة حيث شارك في  55مباراة رسمية في جميع
(إفي)
المسابقات وسجل  13هدفا فقط.

ديوكوفيتش يضرب بقوة في الدوحة

عـلــى خـلـفـيــة فـضـيـحــة التنشط
الـمـمـنـهــج بــرعــايــة ال ــدول ــة الـتــي
هزت الرياضة العالمية.
ومــن المقرر أن تعقد اللجنة
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة لـ ـم ــراجـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــزام
روسيا بقوانين وكالة مكافحة
المنشطات اجتماعا في  14و15

يناير الجاري ،لمناقشة متابعة
القضية بحسب الوكالة.
وشــرحــت الــوكــالــة ،فــي بـيــان،
"تؤكد وادا (الثالثاء) أنه منذ 21
ديسمبر لم تجر أي مهمة أخرى
في روسيا".
ونتيجة لذلك ،انتهى الموعد
النهائي في  31ديسمبر الماضي
للوصول إلى البيانات ،وهو أحد
شرطين حددتهما الوكالة في 20
سبتمبر الماضي لرفع اإليقاف
عن الوكالة الروسية.
وقال كريغ ريدي ،رئيس وادا،
"أش ـ ـعـ ــر ب ـخ ـي ـبــة أم ـ ــل شـ ــديـ ــدة"،
مــوض ـحــا أن ال ــوك ــال ــة سـتــرســل
فــي األي ــام المقبلة تـقــريــر بعثة
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء الـ ـ ــى ل ـج ـن ــة م ــراج ـع ــة
االمتثال المسؤولة عن تحديد
التزام الوكاالت الوطنية بقوانين
وادا.

ض ـ ــرب الـ ـص ــرب ــي نـ ــوفـ ــاك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش،
المصنف أول ،بقوة في مستهل مشواره في
دورة الدوحة الدولية لكرة المضرب ،بفوزه
ال ـس ـهــل ،أم ــس األول ،عـلــى الـبــوسـنــي دامـيــر
دزومهور  1-6و.2-6
واح ـتــاج ديوكوفيتش ،الـفــائــز بلقب هذه
ال ـ ــدورة عــامــي  2016و ،2017إل ــى  55دقيقة
ف ـقــط ،لـكــي يـتـخـلــص م ــن دزومـ ـه ــور ويحقق
فوزه الثاني على منافسه البوسني ،من أصل
مواجهتين بينهما.
ومن المفترض أال يواجه الصربي صعوبة
ً
ف ــي تـخـطــي الـ ــدور ال ـثــانــي أي ـض ــا ،إذ يلتقي
الـمـجــري م ــارت ــون فــوشــوفـيـتــش الـفــائــز على
الروماني ماريوس كوبيل  3-6و.2-6
كـمــا تــأهــل ال ــى ال ــدور الـثــانــي السويسري
سـتــانـيـســاس فــافــريـنـكــا ،وذل ــك ب ـفــوزه على
ش ــري ـك ــه ف ــي ف ـئ ــة الـ ــزوجـ ــي الـ ــروسـ ــي ك ــاري ــن
خــات ـشــانــوف الـمـصـنــف ثــال ـثــا بـنـتـيـجــة 6-7
( )7-9و.4-6
ويلتقي فافرينكا ،الذي تراجع في تصنيف
ال ـم ـح ـتــرف ـيــن الـ ــى ال ـم ــرك ــز  66ب ـس ـبــب تــأثــره
ب ــاإلص ــاب ــة ،ف ــي الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ال ـســوي ـســري

نيكوالس يــاري الفائز على الهولندي روبن
هازه.
وانـتـهــى مـشــوار البلجيكي دافـيــد غوفان
ال ـس ــادس عـنــد ال ـ ــدور األول بـخـســارتــه أم ــام
الليتواني ري ـك ــارداس بيرانكيس  3-6و6-4
و ،)7-4( 7-6فــي حين تأهل اإليطالي ماركو
تـشـيـكـيـنــاتــو ال ــراب ــع ب ـف ــوزه عـلــى األوك ــران ــي

سيرغي ستاخوفسكي  4-6و ،2-6واإلسباني
غييرمو غارسيا لوبيز بفوزه على القطري
مبارك شنان زايد  1-6و ،3-6والصربي دوشان
اليــوف ـي ـتــش بـ ـف ــوزه ع ـلــى ال ـفــرن ـســي ادري ـ ــان
مانارينو  3-6و ،)5-7( 6-7واألرجنتيني غيدو
بيا على التركي شيم ايلكل  )1-7( 6-7و.3-6

لينارد يقود رابتورز إلى الفوز برقم قياسي شخصي
تغلب تورونتو رابتورز على
ضيفه يوتا جاز بفضل تألق
النجم كاوهي لينارد أمس
األول ضمن منافسات الدوري
األميركي لكرة السلة.

لينارد نجم رابتورز

ح ـقــق ال ـن ـجــم ك ــاوه ــي ل ـي ـنــارد رقـمــا
قياسيا شخصيا ،وقاد فريقه تورونتو
رابتورز إلى الفوز على ضيفه يوتا جاز
 116-122أمس األول في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــارد ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ن ـج ـم ــا
لـلـمـبــاراة ،وأن ـســى جماهير تــورونـتــو
غياب النجمين اآلخرين كايل الودري
وال ـل ـي ـتــوانــي ي ــون ــاس فــاالنـسـيــونــاس
بسبب اإلصابة ،فسجل  45نقطة وهي
أعلى غلة في مسيرته االحترافية علما
بأنه سجلها دون أن يحقق أي ثالثية.
وه ــو ال ـف ــوز ال ـ ــ 28ل ـل ـفــريــق الـكـنــدي
مقابل  11خسارة ،فاقترب من صدارة
المنطقة الشرقية التي عززها ميلووكي
باكس بفوزه الـ 26في  36مباراة عندما
تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز
.98-121
وان ـت ـظــر ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز الــربــع
الثالث لفرض سيطرته على مجريات
المباراة وتحديدا نجمه لينارد الذي

سـجــل  19نـقـطــة بـنـسـبــة ن ـجــاح بلغت
 100في المئة.

باكس يتابع تألقه
وف ـ ــي م ـي ـل ــووك ــي ،ت ــاب ــع م ـي ـلــووكــي
باكس تألقه في اآلونة األخيرة ،وحقق
ف ــوزه الــرابــع على الـتــوالــي والـثــامــن في
مبارياته العشر األخـيــرة عندما تفوق
على ضيفه ديترويت بيستونز -121
 98بفضل  25نقطة لـبــروك لوبيز و22
نقطة لكريس ميدليتون ،في حين اكتفى
العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
بتسجيل  15نقطة ،لكنه كان قريبا من
الثالثية الـمــزدوجــة "تريبل دب ــل" مــع 8
متابعات و 7تمريرات حاسمة.
وف ــرض مـيـلــووكــي بــاكــس سيطرته
على مجريات المباراة من البداية حتى
النهاية وكسب أرباعها  27-35و25-33
و 21-24و 25-29على التوالي.
وبـ ـ ــرز ب ــاي ــك غــري ـف ـيــن ف ــي صـفــوف

الـ ـخ ــاس ــر ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  29ن ـق ـطــة مـ ــع 9
متابعات و 4تمريرات حاسمة.
واستعاد فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
رابع المنطقة الشرقية توازنه بفوزه الـ24
في  38مباراة عندما تغلب على مضيفه
لوس أنجلس كليبيرز .113-119
وضرب الضيوف بقوة في الربع األول
عندما أنـهــوه فــي صالحهم بـفــارق 13
نقطة ( ،)28-41وحسموا الثاني بفارق 5
نقاط ( )30-35ليتقدموا بفارق  18نقطة
في نهاية الشوط األول (.)58-76
واستعاد أصحاب األرض توازنهم في
الربعين األخيرين ( 25-30و 18-25تواليا)
دون أن يتفادوا الخسارة السادسة عشرة
في  37مباراة.
وتغلب دنفر ناغتس متصدر المنطقة
الغربية على نيويورك نيكس 108-115
بفضل تألق تريبل دبل لالعب ارتكازه
الصربي نيكوال يوكيتش صاحب 19
نقطة مع  15تمريرة حاسمة و 14متابعة.
وه ــي الـثــاثـيــة ال ـمــزدوجــة الثالثة

ليوكيتش هذا الموسم.
وهــو الـفــوز الـ ــ 24لدنفر ناغتس في
 35مباراة حتى اآلن هذا الموسم ،فعزز
موقعه في صدارة المنطقة الغربية أمام
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في
العامين األخيرين ( 25فوزا و 13خسارة).
وحـ ـس ــم ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز
مباراته مع مضيفه ساكرامنتو كينغز
في صالحه  108-113بعد التمديد (الوقت
األصلي .)103-103
وكــان ساكرامنتو كينغز في طريقه
إلــى حسم المباراة في الوقت األصلي،
لكن داميان ليالرد حرمه ذلك بتسجيله
التعادل قبل  15ثانية من النهاية ،قبل
أن يسجل نصف غلة فريقه في الشوط
اإلضافي الذي كسبه .5-10
وأنـهــى لـيــارد الـمـبــاراة برصيد 25
نقطة ،وتألق البوسني يوسف نوركيتش
بدوره بتسجيله  24نقطة مع  23متابعة
(رقم قياسي شخصي) و 7متابعات و5
صدات ومثلها سرقات للكرة.
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ!

ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺷﻴﻄﺎن
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ؟

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻏـ ـﻴ ــﺎب ،ﻓ ــﺎﺟ ــﺄﺗ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮري ...اﻟـﺘـﻔـﺘــﺖ
ُ
ﺗﺒﺴﻤﺖ ﻟﻬﺎ،
ﻧﺤﻮي ﺑﺤﺎﺟﺒﻴﻦ رﻓﻌﺘﻬﻤﺎ اﻟﺪﻫﺸﺔ...
ﻓﻘﺎوﻣﺖ دﻣﻮﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻴﺒﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻫﺎّ ،
وردت ﻋﻠﻰ
ُ
اﻻﺑـﺘـﺴــﺎﻣــﺔ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗــﺎﺋـﻬــﺔ ﺗـﺨـﺠــﻞ اﻟﻤﻮﻧﺎﻟﻴﺰا
ّ
وﺗﺤﻴﺮ داﻓﻴﻨﺸﻲ.
ُ
ﺟﻠﺴﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ .ﻫﻤﺴﺖ ﻓﻲ أذﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن
وﺿﻌﺖ ﻳﺪي ﺧﻠﻒ ﻛﺘﻔﻬﺎ اﻷﻗﺼﻰ واﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ:
ﻣــﺎ ﻓ ــﺎت ﻣ ــﺎت ،ﺗـﻔــﺎء ﻟــﻲ! ﺑـﺼــﻮت ﻣـﺨـﻨــﻮق ﺗﻤﺘﻤﺖ:
"أﻧــﺎ ﻻ أﺑﻜﻲ ،ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻻ
ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺒﺎﺋﺲ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
ً
وأﻛﻤﻠﺖ ﺑﺼﻮت ﺣﺰﻳﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ اﻟﺠﺒﺎل:
"ﻳﺎاا ﻟﺒﺸﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ...ﻳﺎ ﻟﻜﺂﺑﺘﻪ .ﻫﻞ
ُ
ﺗﺪرك ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث؟ ﻫﻞ ﺗﻌﺮف أن ."...ﻗﺎﻃﻌﺘﻬﺎ
ﺑﺼﻮت ﻳﺘﺼﻨﻊ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ" :ﺗﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻋﻦ
ﺗﻬﺎﻟﻚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ؟ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻧﻬﺎرا؟
ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻠﺼﻮص ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ؟ ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﺷﻴﺎء وﻗﺘﻴﺔ ﺳﺘﺰول ،وﺳﻨﺴﺘﻌﻴﺪ
ﺗﻮازﻧﻨﺎ وﻧﺤﺎﺳﺐ ﻫﺆﻻء" ...ﻫﺰت رأﺳﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺮدد
ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ اﻟﺤﺰﻳﻦ" :ﻻ ،ﻻ ،ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ذﻟﻚ".
ُ
واﺻﻠﺖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺼﻮﺗﻲ اﻟﻤﺘﺼﻨﻊ" :ﺗﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻋ ــﻦ ﺳـﻠـﻄــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴـﻠـﻠــﺖ ﻣ ــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻳــﺪﻳــﻪ،
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺒــﻖ ﻟ ــﻪ إﻻ ﺻ ـ ــﻮرة ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﻫــﻮ
ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪاره؟
ً
ـﺖ
ﺻﺪﻗﻴﻨﻲ ،ﻏ ــﺪا ﺳﻴﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻠﻄﺘﻪ .أ ﻧـ ِ
ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ أن ﺗـﻄــﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ رﻳﺎﺿﻲ ،ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮات و ،"...ﻗﺎﻃﻌﺘﻨﻲ،
ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺮة ،ﺑﺼﺮﺧﺔ أرﺑﻜﺘﻨﻲ" :ﻻ .أﻧــﺎ ﻻ أﺗﺤﺪث
ﻋﻦ ذﻟﻚ .ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻻ
ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟ ـﺼــﻮري وﻻ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺬي ﺟﺮدﺗﻤﻮه
ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ وﺳﻠﺨﺘﻢ ﻟﺤﻤﻪ ،وﻻ وﻻ وﻻ ...أﻧﺎ أﺗﺤﺪث
ﻋــﻦ ﺗـﻨــﺎﺣــﺮﻛــﻢ ،ﻋــﻦ ﺳـﻘــﻮط ﻣﺒﺎدﺋﻜﻢ ُ
وﻣـﺜـﻠـﻜــﻢ ،ﻋﻦ
ﻫﺸﺎﺷﺘﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻔﻴﻒ ،ﻋﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻜﻢ
ﻟﻠﺺ واﻟـﻨــﺬل واﻟﺨﺎﺋﻦ وﺳﻘﻂ اﻟـﻘــﻮم ،وﻧﺴﻴﺎﻧﻜﻢ
أﺣﺮارﻛﻢ وأﺷﺮاﻓﻜﻢ ،ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻜﻢ ﺑﺄن أﻛــﻮن أﻧﺎ ﻓﻲ
ً
ً
ﻣﺆﺧﺮة اﻟﺪول ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وأﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮة
اﻟﺸﻌﻮب".
ﻗﺎﻟﺖ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺻﻤﺘﺖ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗﻤﺘﻤﺘﻬﺎ:
"ﻻ أرﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪث أﻛﺜﺮ .اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺒﻜﻴﻨﻲ ،وأﻧﺎ ﺗﻌﺒﺖ
ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء" ...ﻣـ ُ
َ
ﻓﺪﻓﻌﺖ
ـﺪدت ﻳﺪي ﻷﻣﺴﺢ دﻣﻮﻋﻬﺎ
ُ
ﻳﺪي ﺑﺒﻂء وﺣﺰم ،وأﻃﺮﻗﺖ .ﻓﻘﺒﻠﺖ رأﺳﻬﺎ وﻏﺎدرﺗﻬﺎ
ً
ﻣﺨﻔﻴﺎ دﻣﻮﻋﻲ.
آه ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺖ .آه أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ .آه أﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺧﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺠﻌﺪت
ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ .ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﻜﺎك ،وﻛﺴﺮ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻗﻠﺒﻚ .آﻣﻴﻦ.

ً
ﺧﺘﺎن اﻟﺒﻨﺎت ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق
ً
ﺗﻄﺮق ﻛﺮدﺳﺘﺎن رﺳﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ،ﺻﺎرﺧﺔ
ﺑــﺄﻋـﻠــﻰ ﺻــﻮﺗ ـﻬــﺎ" :أﻋـ ــﺮف أﻧ ـﻜــﻢ ﻫ ـﻨــﺎ ،أرﻳ ــﺪ ﻓﻘﻂ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪث إﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻢ" .ﺧ ـﻠ ــﻒ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب ،ﻓ ـﺘــﺎﺗــﺎن
ﺗﻮاﺟﻬﺎن ﺧﻄﺮ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺘﺎن ﺳﺒﻖ أن
ً
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺨﻀﻊ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺣﺠﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺸﻜﻮى اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟــﺮﺗ ـﻬــﺎ ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ اﻹﻋ ـ ــﻼم واﻟـﻨـﺸــﺮ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻣﺲ ،ﺣﺠﺰ
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذ ﻣــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ
اﻟﻴﻮم ،ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﺟــﺎء ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻊ
اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮى
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﺿــﺪﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮي ،ﺑـﺴـﺒــﺐ

إﻋﺪادﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳــﺎء ة اﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ
وﻛ ــﺮاﻣ ــﺔ اﻟـﺸــﺎﻛـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي.
ووﺟـﻬــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ً
ﺗـﻬـﻤــﺎ ﺑـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻗــﻮاﻧ ـﻴــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎﻻت ،إﻻ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ أﻧـ ـﻜ ــﺮت
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﺨﺘﺎن ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  58.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﺎم  2011ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻜﻢ
ذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺮأة أﻛﺜﺮ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻔــﻮﻟــﺔ
)ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ( ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺧﻀﻌﻦ
ﻟﻠﺨﺘﺎن ،ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض .ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻴﻮم

 37.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺎت اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﺗـﺘــﺮاوح
أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻴﻦ  15و 49ﺳﻨﺔ.
ً
ﺑـﻴــﺪ أن ﻛــﺮدﺳ ـﺘــﺎن رﺳ ــﻮل ) 35ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻐﻄﻲ رأﺳﻬﺎ ﺣﺠﺎب زﻫﺮي اﻟﻠﻮن ،ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا
ً ً
اﻟﺮﻗﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪا.
وﻫ ــﻲ ﺗـ ــﺰور ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪات واﻟـ ـﻘ ــﺮى ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ،وﺗﻜﺮر ﺑﻼ ﻛﻠﻞ أن اﻹﺳــﻼم ﻻ ﻳﻮﺟﺐ
اﻟﺨﺘﺎن ،وأن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺼﺪﻣﺔ.
ﺗﻌﻮد ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ "وادي" ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ
ﺷﺮﺑﻮﺗﻲ ﺻﻐﻴﺮة ﻓــﻲ ﺷــﺮق أرﺑـﻴــﻞ ،ﻛﺒﺮى ﻣﺪن
ﻛــﺮدﺳ ـﺘــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺮاق .وﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺠــﺪ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺔ ،ﺗﻜﺮر
ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﻧﺴﺎء.
ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺒﺮﻫﺎ إﺣﺪاﻫﻦ أن ﺟﺎرﺗﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺧﺘﺎن
اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ ،ﺗﻬﺮع رﺳﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .ﻟﻜﻦ
ً
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،ورﻏﻢ إﺻﺮارﻫﺎ ،ﺑﻘﻲ اﻟﺒﺎب ﻣﻐﻠﻘﺎ.
ﺗﻘﻮل رﺳﻮل ،ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" :ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت ،وﻟﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺐ".
وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﻤﻼت ،أﻗﺮت
ً
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2011ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺨﺘﺎن.
)أ ف ب(

ً
ً
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻛﺎن راﺋﻌﺎ وﻣﺮﺗﺒﺎ ،وﻻﻣﺲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﻤﻮم اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻠﻖ "اﻟﻮاﻋﻴﻦ" ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ،ﻣﻊ
ﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑﺰوغ ﺟﺤﻴﻢ ﺣﺮوب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﺎن
ً
ً
ً
ً
ً
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﻼﻣﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ،وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ أﺣﺪا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،وأﻗﺼﺪ أﺳﺮة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ،وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﺠﺎح ،ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن "اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ"،
ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﻄﺎن؟
ﺑﻌﺒﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﺪث اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ،وﻗﺎل" :إن اﻟﺠﻬﻮد ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح أﻣــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ...واﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟــﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
وﻏﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺳﻌﺪاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ" )اﻟﻘﺒﺲ( ...راﺋﻊ ...ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ؟! ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﻫﻮ ﺗﺴﺮﻳﺢ أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزراء ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻬﺸﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺴﺮ ،ﺛﻢ وزراء ﺟﺪد ﻳﺤﻠﻮن ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻪ ﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أي أﺳﺮة اﻟﺤﻜﻢ ،وﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻜﺮر
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻐﻴﺮ؟ أﻳﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺴﻪ ،أو
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ؟! ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ،ﻫﻠﻜﻨﺎ ﺳﻴﻔﻮه ﻳﺎ ﺷﻴﺦ.
ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﺬا ﻣﻊ ﻧﻜﺪ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺎﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻮ ذاﺗﻪ )ﻣﺠﻠﺲ وزراﺋﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮ( ﻳﻔﻜﺮ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﺮﻳﻀﺔ ،ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ وﻗﻀﺎﻳﺎه ﺑﻜﻞ ﻣﺮة ،ﻻ ﻳﺘﺒﺪل وﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزراء
ً
اﻟﺪﻳﻠﻮﻛﺲ إﻻ ﻧ ــﺎدرا ،أﻛـﺜــﺮ ﻫﻤﻮﻣﻪ ﻛﻴﻒ ﻳــﺮﺿــﻲ ﺷﻴﺦ ﻓــﻼن ،وﻛـﻴــﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ،وﻣﺴﺎﺋﻞ إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ أﻧﺘﺠﺖ ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﺮﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة اﻷراﺿﻲ واﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ أﺛﺮﻳﺎء أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ واﻗﻊ ﺑﺸﺮ
ﺑﺪون ﻫﻮﻳﺔ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺴﻴﺐ ،وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ أدﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﻀﺒﻂ
ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﺒﺼﻢ وﻳﺨﺮج ﻟﻴﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺒﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟــﺪوام ،وﺗﺨﺘﻨﻖ اﻟﺸﻮارع ﺑﺰﺣﻤﺔ ﻣﺮور ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ ووﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﺳﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن
ً
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻣﻘﻬﻰ وﻣﻄﻌﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﻬﻰ وﻣﻄﻌﻢ آﺧﺮ ،وﻃﺒﻌﺎ ﺑﻴﻦ
ﻛﻞ ﻣﻄﻌﻢ وﻣﻄﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻄﻌﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺰﻳﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ً
ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻐﺪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻜﺒﺎر ﻃﺒﻌﺎ!...
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎس ﻟﻀﺒﻂ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺄﺿﺤﺖ ﺑــﺈدارة ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ووﺳﺎﻃﺎت ﻧﻮاب اﻟﻐﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ووزراء اﻟﺘﺮﺿﻴﺎت ،ﻋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻞ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﻠﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ،وإﻧﻤﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
"ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺮﺧــﺎء" اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗـﻘــﻮل ﻳــﺎ ﺷـﻴــﺦ ،ﺗﻌﻨﻲ أن
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ،ﻓﻜﻢ ﻣﺮة ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن
وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم دون ﺟﺪوى؟ ﻓﻤﺎذا ﻓﻌﻠﺘﻢ؟! ﻫﻞ اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻳﺎ ﺷﻴﺦ؟ ﻫﻞ
ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻳﺘﻤﺪدون ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ )ﻋﻨﺪﻛﻢ( ﻟﻸﺳﻔﻞ،
وﺣﺘﻰ إدارات "ﺗﻌﺎل ﺑﺎﺟﺮ" ،وﻧﺎﻗﺼﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﺪﻣﺎر
اﻹداري دون رؤﻳﺔ ﻗﺮار ﺣﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ؟!
ً
ً
وﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﻢ ﻋﻨﺪ "اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺟﻴﺪا؟ ﻫﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻃﺒﻌﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ
ً
ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ،ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺪاع رأس ﺳﻴﻦ وﺟﻴﻢ
ﻣﺠﻠﺲ "اﺳﻤﺢ ﻟﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ" ،وﻳﺘﻤﺪد اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻐﺪ ﻣﺠﻬﻮل.
ﺑﻜﻼم آﺧﺮ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻹداري دون إﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻳﺴﺒﻘﻪ؟ وﻫﻞ "اﻟﺮﺑﻊ" ﻳﻌﺮﻓﻮن وﻳﺪرﻛﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟! ﻻ أدري ،ﻛﻢ ﻧﺘﻤﻨﻰ
أن ﻧﺘﻔﺎءل ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻔﺎؤل اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ...ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ،ﻓﻤﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ
ﻣﻌﻪ؟ ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺳﻌﺪاء وﻻ أﻏﻨﻴﺎء ،ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل وﻧﺨﺸﻰ اﻟﻐﺪ.

ً
وأﺧﻴﺮا ...دﺧﻠﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺑﺎرﻳﻤﺎﻻ
دﺧـﻠــﺖ اﻣ ــﺮأﺗ ــﺎن ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
ً
ً
أﻣﺲ ﻣﻌﺒﺪا ﻫﻨﺪوﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﺮاﻻ
ﺑﺠﻨﻮب اﻟﻬﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺻــﺪور ﻗﺮار
ﻋــﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﻣﻨﻊ
دﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻴﻦ ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة
واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ إﻟﻴﻪ ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت.
واﻧ ـ ــﺪﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ وﻣـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻫـﻨــﺪوس
ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

دﺧﻮل اﻣﺮأﺗﻴﻦ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ.
وأﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪﻣـ ــﻮع وﺧ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﻢ
اﻟـﻤـﻴــﺎه ﺑـﻌــﺪ اﻧ ــﺪﻻع اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
وﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت
ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،وأﺻﻴﺒﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت.
)أ ف ب(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣﻔﻞ أورﻛـﺴـﺘــﺮا "زﻏــﺮب
اﻟﻔﻴﻠﻬﺎرﻣﻮﻧﻲ"
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

وﻓﻴﺎت
ﻓﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻧﻊ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ

 44ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،ت51389000 :
ﻧﻮرة ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻮزق أرﻣﻠﺔ ﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪي ﻓﺮج اﻟﺴﻌﺪي
 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﻘﺼﺮ ،ق ،2ﺷﺎرع ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،م ،26ت،66056740 :
99656265

»ﻧﻴﻮ ﻫﻮراﻳﺰوﻧﺰ« ﻳﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻃﻴﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪواﻧﻲ

 93ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻛـﻴـﻔــﺎن ،ق ،5ﺷ ــﺎرع اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،م ،43اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،ق ،3ش ،31م ،13ت99643334 ،66444448 :

ﺣﻴﺪر أﺳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ أﺳﺪاﻟﻠﻪ

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أﺑﺎ ذر
اﻟﻐﻔﺎري ،اﻟﺸﻌﺐ ،ق ،5ش ،55ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ،ت99078374 :

ﻋﺎﻳﺪة ﺟﻌﻴﺜﻦ ﺟﺰاع اﻟﺸﻤﺮي

 67ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ق ،2ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن،
م ،32اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻴﻮن ،ق ،2ش ،9م ،21ت55010008 ،99825658 ،66996366 :
ﻫﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺼﻘﺮان أرﻣﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ
 85ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،16م ،43دﻳﻮان اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﻴﺪ
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،20م ،8ت99756953 ،95596711 :
ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻴﺪان ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺴﺘﻼن أرﻣﻠﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ
 75ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،8ش ،4م ،17اﻟﻨﺴﺎء :ﺧﻴﻄﺎن ،ق،10
ش ،16م ،34ت99465534 ،50503260 ،99007010 :

ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﻄﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي

 45ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،4ش ،9م ،183اﻟﻨﺴﺎء :ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ،
ق ،5ش ،46م ،64ت96665587 ،99864379 :

ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻴﺔ ﺣﺴﻦ

 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،ﺑﻴﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم
اﻟﺒﻨﻴﻦ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،9ﺷــﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳــﺪ ،ج ،93م ،38ت،99611636 :
99633217
ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻨﺪري أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻨﺪري
 94ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻌﺐ ،دﻳﻮان اﻟﻜﻨﺎدرة،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﻴﺮوان ،ق ،3ش ،301م ،63ت99588515 ،98000428 :

اﺗﺼﻞ ﻣﺴﺒﺎر اﻟﻔﻀﺎء )ﻧﻴﻮ ﻫﻮراﻳﺰوﻧﺰ( ،اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻹدارة اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺎﺳﺎ( ﺑﺎﻷرض،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻌــﺪ رﺣ ـﻠــﺔ أﺧ ــﺬﺗ ــﻪ إﻟ ــﻰ أﺑ ـﻌــﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻳـﺴـﺘـﻜـﺸـﻔـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻃ ـ ـ ــﻼق ،وﻫـ ــﻲ ﺻـﺨــﺮة
ﻣـﺘـﺠـﻤــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴــﺔ ﻳــﺄﻣــﻞ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﺗﺒﻮح ﺑﺄﺳﺮار ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺒﺎر ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ6.4 ،
ً
ﻣﻠﻴﺎرات ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  3540ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا

ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ أﻟﺘﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻲ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ
ً
 32ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺣﺰام ﻛﻮﻳﺒﺮ.
وﺣــﺰام ﻛﻮﻳﺒﺮ ﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺟـﺴــﺎم اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠـﻤــﺪة إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺎرج ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ ﻣ ــﺪار ﻛﻮﻛﺐ
ﻧﺒﺘﻮن.
وﻫﻠﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻴﻨﺰ
ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ
اﻹﺷﺎرات اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎء ﻋﺒﺮ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﺤﻴﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"ﻧﺎﺳﺎ".
وﻗــﺎﻟــﺖ أﻟـﻴــﺲ ﺑ ــﻮﻣ ــﺎن ،ﻣــﺪﻳــﺮة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ،
ً
"ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻀﺎء ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا".
وذﻛﺮت "ﻧﺎﺳﺎ" ،أن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺳﺘﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮر واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
واﻧﻄﻠﻖ "ﻧﻴﻮ ﻫﻮراﻳﺰوﻧﺰ" ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2006ﻟﻴﻘﻄﻊ
 6.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺻ ــﻮب أﻃـ ــﺮاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻛــﺐ اﻟـﻘــﺰم ﺑﻠﻮﺗﻮ وأﻗـﻤــﺎره
اﻟﺨﻤﺴﺔ.
وﻗــﺎل أﻻن ﺳﺘﻴﺮن ،اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ــﺎر ،ﺧـ ــﻼل ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮ
ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻴﻨﺰ ﻓﻲ ﻟﻮرﻳﻞ" :أﺟــﺮت ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎء
ﻧﻴﻮ ﻫﻮراﻳﺰوﻧﺰ أﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وأﻧﺠﺰت ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ".

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺸﺮوق
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺸﺎء

05:18
06:43
11:52
02:43
05:02
06:24

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ 19
اﻟﺼﻐﺮى 07
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  11:05ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا
 09:57ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  04:31ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 04:05ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءً

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

