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 13نائبا :عضوية الحربش والطبطبائي
سارية ...وال يجوز المساس بها
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اعتبروا أن حكم «الدستورية» بشأن المادة  16انتقص استقالل السلطة التشريعية
● وليد وجمعان :بيان تاريخي وموقف دستوري ودفاع عن صالحيات المجلس
ُ ّ
● الفضل :معيب ومتناقض ويمثل موقعيه فقط ...وعلى الغانم إعالن خلو المقعدين
محيي عامر وعلي الصنيدح

ً
في بيان أصدروه أمس يمثل تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية
بعدم دستورية المادة  16من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،اعتبر
ً
 13نائبا أن هذا الحكم أخل بالتوازن الدستوري بين السلطات العامة
ً
للدولة ،فضال عن انتقاصه استقالل السلطة التشريعية.
وأكد النواب ،في بيانهم ،أن «عضوية النائبين د .جمعان الحربش
ود .وليد الطبطبائي سارية ونافذة» ،وال عالقة لها بهذا الحكم األخير،
ً
«كما ال يجوز المساس بها أو تعطيلها ،احتراما إلرادة المواطنين،
ً
وسيادة األمة ،مصدر السلطات جميعا».
وأوض ـح ــوا أن «مـجـلــس األم ــة حـســم ال ـنــزاع بتصويت ديمقراطي
وشفاف وفق المادة ( 16قبل القضاء بعدم دستوريتها)» ،الفتين إلى أن
«تصويت المجلس عمل برلماني أصيل ال يخضع للمراجعة الحكومية
أو القضائية بأي حال ،وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام
المحكمة الدستورية ذاتها».
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«حقوق اإلنسان» البرلمانية ٨٥ :ألف
مراجع لمستشفى الطب النفسي

٠٥

وتعديل «المحاماة»
»2
«المواشي
إلغاء
ً
ومد «االستئناف»  30يوما

يوسف العبدالله

ت ــوق ـع ــت م ـ ـصـ ــادر إس ـكــان ـيــة
رفيعة اكتمال التخصيص على
م ـش ــروع ج ـنــوب مــدي ـنــة صـبــاح
األح ـ ـمـ ــد قـ ـب ــل م ـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل،
ليقفل بذلك باب توزيعات السنة
ال ـمــال ـيــة  2019 /2018ع ـلــى 12
أل ــف وح ـ ــدة ،ك ـمــا ه ــو م ـقــدر في
البرنامج الحكومي لإلنجازات
السكنية.
وك ـش ـف ــت بـ ـي ــان ــات ال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية أن عدد

الــراغ ـب ـيــن ف ــي الـتـخـصـيــص على
ال ـم ـشــروع بـلــغ حـتــى أم ــس األول
 9801م ـ ــواط ـ ــن ،وفـ ـ ــق األولـ ــويـ ــة
ً
ال ـجــديــدة بـعــد رفـعـهــا أخ ـي ــرا إلــى
نهاية يونيو مــن الـعــام الماضي
وما قبل ،مما يعني أن ما يتبقى
ال يتجاوز  2200قسيمة ،وهو ما
يتوقع تلبيته خالل فترة وجيزة
ال تتعدى شهرين ،وفق تقديرات
المصادر ،في ظل التزايد الملحوظ
ب ــأع ــداد ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن حــديـثــي
الــزواج الراغبين في التخصيص
على المشروع.
٠٢

●

محيي عامر

مع بداية العام الجديد ،تسلم مجلس األمة
مــن الحكومة  3مشاريع بقوانين ،حصلت
«الجريدة» على نسخ منها ،تقضي بإلغاء
قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي ،وتعديل
ً
قانون الجزاء ،فضال عن تعديل قانون مهنة

الـمـحــامــاة ،فــي حـيــن يـنــاقــش الـمـجـلــس في
بداية جلسة الثالثاء المقبل ،بناء على طلب
مقدم مــن النائب أحمد الفضل ،اإلج ــراء ات
التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الحسابات
الوهمية في مواقع التواصل االجتماعي.
وأك ــدت الـحـكــومــة ،فــي مـشــروعـهــا بشأن
إلغاء القانون  29لسنة  2015بشأن إنشاء

سيد القصاص

اعـتـمــدت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء «مــدونــة حفظ
ً
الطاقة في المباني» ،التي حــددت شروطا إلزامية
إليـصــال التيار الكهربائي إلــى المباني الجديدة،
مبينة أن للوزارة الحق في االمتناع عن إيصاله إلى
مخالفي الشروط.
وصرحت مديرة إدارة كفاء ة الطاقة في الــوزارة
م .إق ـب ــال ال ـط ـيــار ،أم ــس ،ب ــأن االش ـت ــراط ــات تتمثل
في االلتزام بالقيم القصوى المسموح بها لمعدل
استهالك الكهرباء لكل متر مربع ألجهزة اإلضاء ة
والتكييف ،وأن تنتج المباني الحكومية الجديدة ما

شــركــة ثــانـيــة لـلـمــواشــي ،وال ــذي أحـيــل إلــى
ً
اللجنة المالية البرلمانية ،أنه جاء حرصا
على مصالح جمهور المكتتبين ،السيما مع
وجود اكتتاب عام للمواطنين بواقع ،%50
إلى جانب  %26للمستثمر االستراتيجي،
مــع احـتـمــال ع ــزوف األخـيــر عــن االستثمار
فــي ضــوء مــا خلصت إلـيــه دراســة 02

رئيس «البلدي» :ال تعيين أو نقل
أو مكافأة ...إال بتوقيعي
●

ال يقل عن  %10من الحمل األقصى للطاقة المطلوبة
لها بواسطة الطاقة المتجددة ،وتستخدم أجهزة
التكييف ذات السرعات المتعددة لطاقة التبريد التي
تقل عن  1000طن.
وأضافت الطيار أن الشروط تتضمن كذلك التزام
المبنى باستخدام نـظــام التكييف المبرد بالماء
للمشاريع التي تتجاوز طاقتها التبريدية 1000
طــن ،وأال يقل ُمعامل الـقــدرة ألنظمة التكييف عن
 ،0.80مع استخدام الترموستات القابل للبرمجة
للمباني ذات الطاقة التبريدية التي تقل عن  500طن،
ونظام التحكم المتكامل للمباني التي تزيد طاقتها
التبريدية على  500طن.
٠٣

علي حسن

أرسل رئيس المجلس البلدي
ً
أسامة العتيبي كتابا إلــى وزير
األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلســام ـيــة
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد
الـشـعـلــة يـطـلــب ف ـيــه م ــن األخ ـيــر
اإلي ـع ــاز لـمــن يـلــزم ب ـعــدم تعيين
أي م ــن مــوظـفــي األم ــان ــة الـعــامــة
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،أو نـقـلـهــم
أو اب ـت ـع ــاث أي م ـن ـهــم لـ ـل ــدورات
الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة ،أو إق ــرار
مـ ـط ــالـ ـب ــات مـ ــال ـ ـيـ ــة ،أو 02

٠٩-٠٨

ّ
االحتجاجات تسلط
الضوء على انعدام
االستقرار في الضفة

اقتصاد

«أبل» تهز األسواق بعد
توقعات سلبية لمبيعات
«آيفون» في الصين

دوليات

19
مقاتلة هولندية تعود أمس األول لقاعدتها في فولكل بعد مشاركتها في مهمة محاربة «داعش» في العراق وسورية

مندوب الخميني السابق في الكويت
متهم بنقل «أموال خليجية» لكروبي

اتـهــم المتحدث بــاســم السلطة
القضائية في إيــران ،غالم حسين
إي ـ ـ ـجـ ـ ــي ،م ـ ــرش ـ ــح اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن
لالنتخابات الرئاسية  2009القابع
في اإلقامة الجبرية ،مهدي كروبي،
بـتـلـقــي أم ـ ــوال م ــن دول خليجية
ن ـق ـل ـهــا إلـ ـي ــه م ـ ـنـ ــدوب الـخـمـيـنــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـس ـف ـيــر

رؤى عالمية

القاهرة  -رامي إبراهيم ،بيروت  -ريان شربل

ت ــوق ــع مـ ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي ع ــرب ــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة
أن ي ـصــدر ق ــرار مــرتـقــب مــن جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة
باستعادة سورية مقعدها في الجامعة قبل انعقاد
القمة العربية المقبلة في تونس المقررة في مارس
المقبل ،ليتسنى إعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة
بين دمشق والعواصم العربية ،التي قاطعتها بعد
اندالع الحرب األهلية في .2011
وأكــد المصدر ،لـ "الجريدة" ،أن األوضــاع العربية
ً
ّ
مهيأة حاليا لهذه الخطوة ،وخاصة في ظل "الدفء
الحالي في العالقات السعودية  -الروسية ،والتقارب
المصري مع سورية".
وبينما أعلن وزير خارجية العراق محمد 02

●

٠٤
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مصر رفضت اقتراحا بنشر قوات عسكرية في سورية

طهران  -فرزاد قاسمي

محليات

«التمييز» تؤيد حبس مواطن
عامين لتصويره ورقة
االقتراع بالدائرة الرابعة في
االنتخابات البرلمانية

دمشق تستعيد مقعدها
«الجامعة» قبل قمة تونس
في
ً
●

الجابر :الكويت والسعودية...
مصير واحد وتالحم أبدي

 3مشاريع بقوانين أحالتها الحكومة إلى مجلس األمة

إقبال على «جنوب صباح األحمد» «الكهرباء» :ال إيصال للتيار إلى المباني
●يقفل التخصيص قبل مارس المخالفة لمدونة «حفظ الطاقة»
●

الثانية

اإليــرانــي الـحــالــي بسلطنة عمان
محمد رضا شاهرودي.
وكـ ـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرودي م ـ ـنـ ــدوب
الخميني في الكويت عــام ،1981
عندما كان علي شمس أردكانيان
ً
سفيرا إليران فيها ،ثم تم تعيينه
ً
ً
س ـف ـي ــرا بـ ـ ــدال م ــن األخ ـ ـيـ ــر ،وك ــان
ي ـن ـت ـظــر قـ ـب ــول ّأوراق اعـ ـتـ ـم ــاده،
ل ـك ــن طـ ـه ــران خ ــف ـض ــت تـمـثـيـلـهــا
ف ــي الـ ـب ــاد إلـ ــى ق ــائ ــم ب ــاألع ـم ــال،

على خلفية موقف الكويت خالل
الحرب اإليرانية ـ العراقية ،ليعود
شاهرودي إلى إيران دون أن يبدأ
ً
عمله رسميا.
وص ــرح إي ـجــي ،قـبــل أيـ ــام ،بــأن
التحقيقات القضائية والمعلومات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن
اإلصالحيين صرفوا هذه المبالغ
لتغطية كلفة حمالت كروبي ومير
حسين موسوي االنتخابية.

ترامب:
إيران تغيرت
وتنسحب من
اليمن وسورية
19

(إي بي إيه)

السعودية :اإلعدام لـ  5بقضية خاشقجي
النيابة طالبت بـ «الجزاء الشرعي» في أولى جلسات المحاكمة
ان ـع ـقــدت ف ــي ال ــري ــاض ،أم ــس،
أولى جلسات محاكمة المتهمين
بقتل الصحافي السعودي جمال
خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي
ب ـق ـن ـص ـل ـي ــة ب ـ ـ ـ ــاده فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
إسطنبول.
وأع ـل ــن ال ـنــائــب ال ـع ــام سـعــود
المعجب ،في بيان ،عقد «الجلسة
األول ـ ـ ـ ــى ب ــال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـج ــزائ ـي ــة
بـمــديـنــة ال ــري ــاض لـلـمــدانـيــن من

جانب النيابة العامة في قضية
مقتل خاشقجي ،وعــددهــم ،»11
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـن ـيــابــة طــالـبــت
بـ «إيقاع الجزاء الشرعي بحقهم،
ومـ ــن بـيـنـهــم خ ـم ـســة مــوقــوفـيــن
طــال ـبــت بـقـتـلـهــم لـضـلــوعـهــم في
الجريمة».
ونقلت وكالة األنباء السعودية
ً
عن المعجب أن  11متهما بقتل
ال ـص ـحــافــي ال ـم ـعــارض 02

البشير :سفارات ومخابرات
تحرك المتظاهرين...
ومركبنا لم يغرق

رياضة

21

«الكرة» يرحب باستضافة
عدد من مباريات مونديال
2022

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يهنئ رئيس البرازيل بتوليه مهامه
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة إلـ ــى الــرئ ـيــس
البرازيلي جايير بولسونارو،
عـ ّـبــر فـيـهــا سـمــوه عــن خــالــص
تهانيه بمناسبة أدائه اليمين
ال ــدسـ ـت ــوري ــة وت ــول ـي ــه م ـهــامــه
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،م ـت ـم ـن ـي ــا س ـم ــوه
ل ـ ــه ك ـ ــل الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـ ـ ـسـ ـ ــداد،
وم ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
وللعالقات الطيبة بين الكويت
وجمهورية البرازيل االتحادية
ا لـصــد يـقــة ا لـمــز يــد مــن التطور
والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ا لـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

www●aljarida●com

الجابر :الكويت والسعودية ...مصير واحد وتالحم أبدي
سفير البالد في الرياض التقى خادم الحرمين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة
أك ــد سفير الـكــويــت ل ــدى المملكة الـعــربـيــة السعودية
الشيخ ثــامــر الـجــابــر ،عمق ومـتــانــة الـعــاقــات الكويتية-
السعودية ،التي بنيت على قواعد صلبة أساسها "تاريخ
مشترك ومصير واحد وتالحم أبدي".
وق ــال الـجــابــر فــي تصريح ل ــ"كــونــا" ،عقب لقائه خــادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه
بقصر اليمامة في الرياض ،الذي ودعه بمناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا للكويت لدى المملكة ،إن "ما وصلت إليه
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وفق
أعلى درجــات التنسيق والتعاون في كل المجاالت إنما
يعود الى حكمة قيادتي البلدين ممثلتين بخادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد".

دعم وترحيب

السفير الجابر وعدد من رؤساء البعثات

وأع ـ ــرب ال ـجــابــر ع ــن صـ ــادق م ـشــاعــر الـ ــود واالعـ ـت ــزاز
واالمتنان للدعم والترحيب من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بــن عبدالعزيز ،وول ــي عـهــده نــائــب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان.
وأضاف "انني حظيت منذ اليوم األول من تسلم مهام
عملي بحفاوة كبيرة ومحبة غمرني بها إخواني مسؤولو

الـمـمـلـكــة وال ـش ـعــب ال ـس ـع ــودي ال ـش ـق ـيــق ،مـثـمـنــا كــرمـهــم
ووفاءهم وصادق مشاعرهم".
وأشــاد بتعاون زمالئه رؤســاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدين في السعودية واالستفادة من خبراتهم ،مثمنا
الدعم الكبير من وزارة الخارجية السعودية ،ووزير الدولة

اإلقبال على «جنوب صباح األحمد» المس  ٩٨٠١طلب
و«السكنية» تتوقع إقفال التخصيص قبل مارس
عبدالله لـ ةديرجلا• :المشروع قضى على طابور االنتظار
• يوسف العبدالله
س ـ ـج ـ ـلـ ــت الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة تـ ــزايـ ــدا ك ـب ـيــرا
ف ــي عـ ــدد ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن حــديـثــي
ا لـ ــزواج ا لــرا غـبـيــن فــي التخصيص
على مشروع جنوب مدينة صباح
األحمد ،حيث بلغ العدد حتى أمس
األول  9801مــواطــن ،وفــق األولــويــة

ال ـج ــدي ــدة ،ب ـعــد رف ـع ـهــا أخ ـي ــرا إلــى
ن ـهــايــة يــون ـيــو م ــن ال ـع ــام الـمــاضــي
وما قبل.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" ،مــن مـصــادر
إ سـ ـ ـك ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة ،أن أ عـ ـ ـ ـ ــداد
ال ـت ـخ ـص ـي ــص قـ ــد ت ــرتـ ـف ــع االث ـن ـي ــن
ا لـمـقـبــل إ ل ــى  10آالف ،مــا يـعـنــي أن
القسائم المتبقية لتوزيعات السنة
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ا ل ـ ـجـ ــار يـ ــة ،2019 /2018

بإجمالي  12ألفا ،لن تتجاوز 2000
قسيمة ،متوقعة أن تغلق المؤسسة
أ بــواب التخصيص على المشروع
وفق توزيعات السنة الجارية قبل
نهاية فبراير المقبل.

لجنة األهالي
بدوره ،قال المنسق العام ألهالي

لجنة جنوب المدينة ،علي عبدالله،
إن ا لـ ـمـ ـش ــروع ق ـض ــى ع ـل ــى ط ــا ب ــور
االن ـت ـظ ــار اإلسـ ـك ــان ــي ،م ــؤك ــدا دعــم
الـلـجـنــة ل ـل ـقــرارات الـتـشـجـيـعـيــة من
قياديي "السكنية" ،لحصول الشباب
على بيت العمر.
وق ــال ع ـبــدال ـلــه ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ف ـ ــي إت ــاح ــة
الفرصة أ مــام الشباب مــن أصحاب

استدعاء دفعة جديدة االثنين المقبل
أعلـن نائب المدير العام لشؤون الطلبات
والتخصيص فــي المؤسسة العامة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة أحـ ـم ــد ال ـ ـهـ ــداب ج ـ ـ ــدول ت ــوزي ـع ــات
المرحلة الثالثة لمشـروع جنـوب مدينة صباح
األ ح ـم ـ ـ ــد ،و ع ــدد ه ــا  2558ق ـس ـي ـمــة ح ـكــو م ـيــة،

بمساحة 400م ،2والتي سيتم توزيعها على
المخطط.
وأ كــد الهداب ،في تصريح صحافي ،أمس،
التزام المؤسسة بخطتها السنوية الخاصة
بتوزيعات الوحدات السكنية للسنة المالية

ا ل ـح ــا ل ـي ــة وا لـ ـب ــا ل ــغ عـ ــدد هـ ــا  12000قـسـيـمــة
ً
حكومية مــوز عــة على المخططات ،مبينا أن
استدعاء الدفعة األو لــى من المرحلة الثالثة
سيكون االثنين المقبل.

ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـكـ ــن يـ ـخ ــدم
ال ـق ـض ـيــة اإلس ـكــان ـيــة ب ـش ـكــل كـبـيــر،
ً
داعـيــا إلــى الـمــزيــد مــن اإلصــاحــات
التي تصب في مصلحة الشباب.
ودع ـ ـ ــا الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن إلـ ـ ــى س ــرع ــة
التخصيص عـلــى ا لـمـشــروع و عــدم
تجاهله ،باعتبارها فرصة ذهبية،
على حد وصفه ،مضيفا" :ال تلتفتوا
ً
إل ـ ــى ال ـش ــائ ـع ــات بـ ـت ــات ــا ،وت ــاب ـع ــوا
الحسابات الرسمية للمؤسسة".
وذ ك ـ ـ ــر عـ ـب ــدا لـ ـل ــه أن ا ل ـم ــؤ س ـس ــة
ب ـ ـحـ ــاجـ ــة إلـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ــي
ب ـع ــض ق ـ ـ ــرارات ال ـت ـخ ـص ـيــص أم ــام
الشباب ،أبرزها :وضع المتقدمين
مـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ،خـ ــال
تـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـه ــم عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع،
فـ ـ ــي ل ـ ـ ـجـ ـ ــان ،ل ـ ـبـ ــت أحـ ـقـ ـيـ ـتـ ـه ــم ف ــي
التخصيص من عدمه ،لعدم وجود
أ بـ ـ ـن ـ ــاء أو مـ ـ ـ ــرور  3سـ ـ ـن ـ ــوات ع ـلــى
الزواج.

علي عبدالله

للشؤون الخارجية عــادل الجبير ،ودور وسائل اإلعــام
السعودية المميز في التواصل معه خالل فترة عمله.
وكان السفير الجابر أقام حفل عشاء في سفارة الكويت
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للكويت لدى الرياض،
والتي امتدت إلى  6سنوات.

طقس نهاية األسبوع
مشمس وبارد
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد طـ ـ ـق ـ ــس نـ ـه ــاي ــة
األس ـب ــوع ،تــوقـعــت إدارة األرص ــاد
ً
الجوية أن يكون الطقس مشمسا
ً
ً
وب ـ ـ ــاردا نـسـبـيــا وال ــري ــاح متقلبة
االتجاه شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة مع فرصة للغبار
المثار.
وق ــال مــراقــب الـتـنـبــؤات الجوية
ف ــي اإلدارة ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ـق ــراوي،
ل ــ"ك ــون ــا" ،أم ــس ،إن الـطـقــس الـيــوم
سيكون مشمسا مائال إلى البرودة
خالل النهار والرياح شمالية غربية
خـفـيـفــة إل ــى مـعـتــدلــة ســرعـتـهــا ما
بين  15و 35كيلومترا في الساعة،
وتـ ـك ــون درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة الـعـظـمــى
المتوقعة بين  17و 19درجة مئوية
تنخفض ليال إلــى مــا بين  7و10
درجات مئوية.
و تـ ـ ــو قـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراوي أن يـ ـك ــون
الـ ـطـ ـق ــس غ ـ ــد مـ ـشـ ـمـ ـس ــا ،وت ـظ ـه ــر
بعض السحب المتفرقة والرياح
شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه
تتحول الحقا إلى جنوبية شرقية
خفيفة إ ل ــى مـعـتــد لــة ســر عـتـهــا ما
بين  6و 28كيلومترا في الساعة،
وتـتــراوح درجــة الـحــرارة العظمى
ب ـ ـيـ ــن  18و  20در جـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـئـ ــو يـ ــة،
وتتراوح الحرارة ليال بين  12و15
درجة مئوية.

 355881عدد العاملين في الجهاز الحكومي نهاية 2018
بزيادة بلغت  %2.8عن ٢٠١٧
• محمد الجاسم
أصدر مركز نظم المعلومات في ديوان
الخدمة المدنية إحصائيته ربع السنوية
األخيرة لعام  2018للعاملين في الجهاز
الحكومي حتى  31ديسمبر الماضي ،إذ
بينت اإلحصائية ،التي حصلت "الجريدة"
على نسخة منها ،أن إجمالي العاملين في
الجهاز الحكومي  355881موظفا وموظفة،
بــزيــادة بلغت  7817عــن السنة الماضية
بنسبة  2.8في المئة ،حيث بلغ عدد الذكور
منهم  148926بنسبة  41.85فــي المئة،
بينما وصــل عــدد اإلنــاث  206958بنسبة
 58.15في المئة.
ولفتت اإلحصائية إلــى أن المواطنين
العاملين فــي الجهاز الحكومي 273002

مواطن ومواطنة بنسبة  76.71في المئة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ب ـلــغ عـ ــدد الـخـلـيـجـيـيــن
 4519موظفا وموظفة ،وأما الموظفون من
الجنسيات العربية فبلغ عددهم ،47604
والجنسيات األجنبية  30759بنسبة 22.02
في المئة.
وبينت اإلحصائية أن وزارة التربية
م ــن أك ـب ــر الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي عـلــى
أكثر عــدد من الموظفين المدنيين ،حيث
بلغ عــدد العاملين فيها  ،116705تليها
وزارة الـصـحــة  63327مــوظـفــا ومــوظـفــة،
فــوزارة الكهرباء والماء ب ــ ،21489ومن ثم
"الداخلية" بـ 20530موظفا وموظفة ،وباقي
الوزارات األخرى.
أما بالنسبة لمجاالت العمل الرئيسية،
وأن ــواع الوظائف ،فذكرت اإلحصائية أن

 13نائبًا :عضوية الحربش...
وأضــافــوا أن «واج ــب رئـيــس مجلس األم ــة واألع ـضــاء صيانة أحكام
الدستور وم ــواده كــافــة ،وفــي مقدمتها مــا يتعلق بحصانة النائب كي
يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة ،تجاه جميع السلطات العامة
وكل المرافق ،بما فيها مرفق القضاء».
من جهته ،أكد النائب د .وليد الطبطبائي أن بيان النواب الـ« 13للتاريخ،
فهو ليس مجرد دفاع عن عضويتنا ،بل دفاع عن صالحيات المجلس،
قبل أن يتحول إلى مجلس وطني ،بل أقل من ذلك».
في السياق ذاته ،اعتبر زميله الحربش أن «موقف النواب الـ 13دستوري
وتــاريـخــي أكــده الكثير مــن الـخـبــراء الدستوريين وال ـنــواب فــي الجلسة
ً
الماضية ،إذ اتخذ المجلس قراره برفض إسقاط العضوية» ،مشيرا إلى
أن «إسقاط المادة  16من الالئحة الداخلية ال يمس هذه الحقيقة».
ً
في المقابل ،أعلن النائب أحمد الفضل اعتراضه على هذا البيان ،مؤكدا
ً
ً
أنه «ال يمثل أعضاء مجلس األمة جميعا ،بل يمثل موقعيه فقط» ،مؤكدا
أنه «معيب ومتناقض ويدوس مبدأ فصل السلطات؟».
وطــالــب الـفـضــل ،فــي تصريح لــه أم ــس ،رئـيــس المجلس ب ـ «أن يقوم
ب ـم ـســؤول ـيــاتــه ،وي ـض ــرب ال ـم ـطــرقــة وي ـن ـفــذ م ــا ج ــاء ف ــي ح ـكــم المحكمة
الدستورية ،ويعلن خلو المقعدين».
٠٥

إلغاء «المواشي »2وتعديل...
الجدوى التي أظهرت أن الشركة ستحقق خسائر مالية خالل العشر
ً
ً
سنوات األولى من عملها ،وفي السنة الـ  11ستحقق أرباحا ضئيلة جدا.
وينص المشروع الحكومي الثاني المتعلق بتعديل قانون الجزاء،
ً
على تعديل المادة  201لمد ميعاد استئناف األحكام إلى شهر بدال
ً
ً
مــن  20يــومــا ،على أن يكون «ميعاد االستئناف  30يــومــا مــن تاريخ
ً
ً
النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ،ومن تاريخ

وظ ــائ ــف ال ـتــدريــس والـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب
تــأتــي بــالــدرجــة األولـ ــى ب ـ ـ ــ 85659موظفا
وموظفة ،ومــن ثــم وظــائــف الــدعــم اإلداري
 ،56509وتليها وظائف الخدمات الطبية
والـصـحـيــة ب ـ ـ ــ ،50741وب ـعــدهــا الــوظــائــف
الهندسية ب ــ ،44250ثم الوظائف المالية
واالق ـت ـصــاديــة والـتـجــاريــة بـعــدد ،23669
بينما أقــل الــوظــائــف هــي البحرية ب ــ548
موظفا وموظفة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة الـ ـم ــؤه ــات
الدراسية للعاملين في الجهاز الحكومي
ب ــأن الـحــاصـلـيــن عـلــى ش ـهــادة الــدك ـتــوراه
عددهم  5685موظفا وموظفة ،والحاصلين
على الماجسيتر  ،11880وعدد الجامعيين
 ،164568أمـ ــا ال ـح ــاص ـل ــون ع ـل ــى دب ـل ــوم
فعددهم  ،54419بينما الحاصلون على

مؤهل الثانوية ومــا في مستواه ،66984
وهناك  11909أقل من ابتدائي أو غير مبين
منهم  4681مواطنا ومواطنة.
ك ـمــا أش ـ ــارت اإلح ـصــائ ـيــة إل ــى خ ـبــرات
ومدة خدمة العاملين في الجهاز الحكومي،
حيث بلغ من تجاوزت خبرته أو خدمته 30
عدد  10818موظفا وموظفة منهم 7936
مواطنين.
وبينت اإلحصائية أن أعداد الموظفين
المدرجين تحت بند االستعانة بالخدمات
بلغ عددهم  ،6421منهم  4مواطنين فقط،
و 2872من الجنسيات العربية ،و 3169من
الجنسيات األجنبية  376من الجنسيات
الخليجية.

ً
صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا» ،بهدف رفع المشقة عن
ً
الخصوم ،بعدما كشف الواقع العملي في المحاكم أن هناك تأخيرا في
تسليم صورة األحكام للخصوم بعد إصدارها.
أما المشروع الثالث المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة،
فمن أبــرز تعديالته إضافة فقرة جديدة تقضي بــأن «تنشئ جمعية
المحامين معهد الكويت للمحاماة وتضع له الئحة خاصة ،مع إسقاط
ً
قيد المحامي بجداول المحامين بقوة القانون إذا فقد شرطا من شروط
القيد ،واشتراط اجتيازه اختبارات القبول والــدورات التدريبية التي
ينظمها المعهد للقيد».
إلــى ذلــك ،سيصوت المجلس فــي بــدايــة جلسة الثالثاء على طلب
قدمه النائب أحمد الفضل إللزام الحكومة أن تقدم إلى المجلس خالل
ً
أسبوعين بيانا بــاإلجــراء ات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات
الوهمية في شبكات التواصل االجتماعي المسيئة ألمن البالد ،والتي
تسعى إلــى تقويض اسـتـقــرارهــا واإلس ــاء ة لــرمــوزهــا ونـشــر األخـبــار
الـكــاذبــة وبــث الـشــائـعــات ،وإجـ ــراء ات وزارة الداخلية فــي مواجهتها
والتعامل معها في ظل تزايدها.
وأكد الفضل ،في طلبه ،أن هناك حسابات مرخصة وغير مرخصة،
يــديــرهــا غ ـيــر كــويـتـيـيــن ،وتـ ـم ــارس أب ـش ــع ص ــور االبـ ـت ــزاز ب ـمــا فيها
االبتزاز المالي ،مع ممارستها الضغوط على الشخصيات السياسية
واالقتصادية بغية الحصول على منافع ،عبر تعمد تشويه التصريحات
وب ـت ــر األخـ ـب ــار ب ـمــا ي ـح ــرف حـقـيـقـتـهــا ،وب ــث ال ـشــائ ـعــات وال ـم ـســاس
بالكرامات.

رئيس «البلدي» :ال تعيين أو نقل...
كشوف مكافأة األعـمــال الممتازة واإلضــافــي إال بوجود تأشيرة من
رئيس المجلس.
وقال العتيبي لـ «الجريدة» إن «هذه المطالبات من صميم القانون،

جانب من العاملين في الجهاز الحكومي

ً
وهي حق أصيل لرئيس المجلس البلدي» ،الفتا إلى أن «تلك األمور
ً
ُس ِلبت سابقا من الرئاسة ،واليوم كلنا أمل في الوزير الجديد إلعادة
الحق إلى أصحابه لضمان جودة العمل».

دمشق تستعيد مقعدها في...
الحكيم ،أمس ،أن "بــاده مع عودة سورية إلى وضعها الطبيعي في
العالم العربي" ،أكد نظيره البريطاني جيريمي هنت أن الرئيس السوري
ً
بشار األسد "سيبقى لألسف بعض الوقت" ،مشددا في الوقت نفسه
على أن سورية لن تحظى بسالم دائم في ظل وجوده.
وجاء تصريح هانت وسط تقارير سورية عن أعمال ترميم وتجهيز
إلحدى السفارات الغربية في دمشق ،على شاكلة ما جرى في السفارة
اإلماراتية قبل إعادة افتتاحها ،وسط تصاعد الدعوات داخل بريطانيا
إلعادة فتح سفارتها.
وفــي خطوة تمثل دفعة دبلوماسية لألسد بعد زي ــارة الرئيس
َ
ال ـس ــودان ــي عـمــر الـبـشـيــر لــدمـشــق وإع ـ ــادة فـتــح س ـفــارتــي اإلمـ ــارات
والـبـحــريــن ،حــدد الــرئـيــس الموريتاني مــوعــد زيــارتــه لـســوريــة قبل
منتصف يناير.
ووفــق مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية ،فــإن زيــارة محمد
ولد عبدالعزيز تستغرق يومين قبل مشاركته في القمة االقتصادية
واالجتماعية المقررة في بيروت  19و 20الجاري.
وف ــي ل ـب ـنــان ،نـقـلــت ت ـقــاريــر ع ــن م ـص ــادر ف ــي "حـ ــزب ال ـل ــه" ،أم ــس،
ترجيحها أن يقوم وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال جبران
باسيل بزيارة سورية لدعوتها إلى المشاركة في القمة االقتصادية ،إال
أن مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ،قالت لـ "الجريدة"،
إن "الرئيس الحريري يرفض ذلك في ظل األوضاع الراهنة".
ولفتت المصادر إلى أن "القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى
رئيس الحكومة ال الوزير" ،مستدركة بأن "احتمال عودة سورية إلى

كنف الجامعة العربية قبل انعقاد القمة االقتصادية مستبعد ،ومن
ثم فإن أي نقاش في هذا الموضوع ال معنى له".
في سياق متصل ،نفى مصدر مصري رسمي أن تكون القاهرة وافقت
على اقتراح بإرسال قواتها إلى سورية.
ً
ً
ً
ً
وأكد المصدر ،لـ"الجريدة" ،أن وفدا مصريا عسكريا وأمنيا برئاسة
ً
لواء في المخابرات ،وضم ضباطا رفيعي المستوى ،زار منطقة منبج
شمال سورية قرب الحدود مع تركيا الشهر الماضي ،في إطار وساطة
ً
مصرية بين األكــراد والنظام السوري ،مستدركا" :لكن ال عالقة لذلك
بالمبادرة األميركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب ،في اتصاالت
رفيعة المستوى ،بإحالل قوات عربية محل قوات بالده في شرق الفرات
وشمال سورية".
١٨

السعودية :اإلعدام لـ  5بقضية...
مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم بناء على المادة الرابعة من نظام
اإلجراءات الجزائية.
ً
وأضــاف أنــه بعد سماع المتهمين للدعوى طلبوا جميعا نسخة
ً
من الئحتها وإمهاال لإلجابة عما ورد فيها ،وتم منحهم المهلة التي
طلبوها حسب الـمــادة  136مــن نظام اإلج ــراء ات الجزائية ،فــي وقت
تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وأكد أن النيابة أرسلت مذكرتين إلى أنقرة لطلب األدلة والقرائن التي
لدى السلطات التركية ،إضافة إلى ما سبق إرساله من طلبات للحصول
ً
عليها والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ،موضحا أن النيابة
ً
السعودية ما زالت تنتظر ردا من السلطات التركية حول القضية.
(جدة ـ كونا ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻷﻧﺼﺎري ﻟـ   :ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
•

اﻟﺨﺮاز ﻳﻔﺎﺟﺊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺎل اﻷﻧﺼﺎري إن »زﻳﺎرة اﻟﺨﺮاز
َ
ﺷﻤﻠﺖ ﺻﺎﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل وإﻧﺠﺎز
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﻟﻠﺠﺎن ،واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ«.

ﻗــﺎم وزﻳــﺮ اﻟـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز ،أﻣﺲ ،ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﺸــﺆون ذوي
اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ ،ﺗﻔﻘﺪ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧــﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،أﻧـ ــﻮر
اﻷﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎري ،إن "اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة ﺷـﻤـﻠــﺖ
َ
ﺻﺎﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل وإﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌ ـﻴــﻦ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻠـﺠــﺎن
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤـﻨــﺢ ﺷ ـﻬــﺎدات
اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ آﻟﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن ،واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ".
وأوﺿﺢ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻟ ـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
أﻧﻪ "ﻋﻘﺐ اﻟﺰﻳﺎرة ،اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟـﺨــﺮاز ﺣﻴﺚ ﺷــﺮح ﻟــﻪ آﻟـﻴــﺎت ﻋﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺪارس واﻟﺤﻀﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬوي
ً
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت دورﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻔﺮق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع،
ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻗـ ــﻮف ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ـﻬ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻨﺎ".

»اﻟﺼﺤﺔ« :اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ »آﻻم اﻟﻈﻬﺮ« اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن  ١٠ﻳﻨﺎﻳﺮ
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ آﻻم اﻟﻈﻬﺮ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "آﻻم ﻇﻬﺮك ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣﺲ ،إن آﻻم اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
ً
اﻧﺘﺸﺎرا ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  5ﻳﻌﺎﻧﻲ آﻻﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأن أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ.
وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن آﻻم اﻟﻈﻬﺮ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺳﻦ
ً
اﻟﺸﺒﺎب ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻷﻋﺮاض أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷﻋﺮاض.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرة أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﻈﻬﺮ اﺣﺘﻤﺎل إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺂﻻم اﻟﻈﻬﺮ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ "اﻟﺼﺤﺔ" اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﺎدس ﻹدارة
ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن "ﻛﻴﺪاك" ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  10ﺣﺘﻰ  12اﻟﺠﺎري.
وأﻛ ــﺪت اﻟ ــﻮزارة أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺸﻤﻞ  20ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻣﺤﺎﺿﺮون ﻣﺤﻠﻴﻮن ودوﻟﻴﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﻦ أﻃﺒﺎء وﻓﻨﻴﻴﻦ وﻫﻴﺌﺎت
ﺗﻤﺮﻳﻀﻴﺔ وإدارﻳﺔ.

وﻛـﺸــﻒ أﻧ ــﻪ أﻋـﻠــﻢ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﺧــﻼل
اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺑﻔﺘﺢ ﺑــﺎب ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻗـﻴــﻦ ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ 2019
ً
 ،2020/اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وذﻟــﻚ ﻋﻘﺐ إﻏــﻼﻗــﻪ ﻣــﻦ  10أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ "ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أوﻟـ ـﻴ ــﺎء أﻣـ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻗ ـﻴــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ذوﻳـ ـﻬ ــﻢ )أول ﻣ ـ ــﺮة( ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
وا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ".
وذﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ــﻪ "ﻋ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻳﺘﻢ
ﻋ ــﺮض اﻟـﻤـﻌــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﻟﺠﻨﺔ دراﺳ ــﺔ
اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ وﻓﻖ ﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
أو اﻟ ـﻔ ـﺼــﻮل اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ أو ﻓـﺼــﻮل
اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻧــﻪ "ﻋـﻘــﺐ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻢ إﺻ ــﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎق ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺔ
اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ،ﺧــﻼل  10أﻳــﺎم ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ أو
رﻓﻀﻪ".
وﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ُ
"ﺟـ ـ ــﻞ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪارس
واﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ
ـﺎل ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﻮدة،
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻋ ـ ـ ٍ
ﻟــﺬا ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﻬــﺎت ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت،

اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻷﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎري إن
"اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺮاز اﺟﺘﻤﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ د.
ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﺑﺤﻀﻮره ،وﻧﺎﺋﺒﺔ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت

»اﻟﻤﺮور« :ﺑﻴﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻷرﺑﻌﺎء
ً
اﻟـﺨــﺮاز ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ إﻟــﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت
أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ د.
ﻧﺎدﻳﺔ أﺑﻞ ،ﺣﻴﺚ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﻫ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺢ ،وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗـﻴــﺎدﻳــﻲ

اﻟﻄﻴﺎر :ﺷﺮوﻃﻬﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر دون ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
أﻟﺰﻣﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
ﻃﺎﻟﺒﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪة
ﺷﺮوط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  ١٥ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻼد.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﻋﺘﻤﺪت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
"ﻣــﺪوﻧــﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"،
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪة اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻗﺒﻞ
ﻃـﻠــﺐ إﻳ ـﺼــﺎل اﻟـﺘـﻴــﺎر إﻟ ـﻴــﻪ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ أن اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاﻃ ــﺎت واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ،وﻟﻠﻮزارة
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة م .إﻗ ـﺒ ــﺎل اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺎر ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪوﻧﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﺤﻘﻖ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ 15
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة.

إﻗﺒﺎل اﻟﻄﻴﺎر

وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﺿﻌﺖ ﻋﺪة
ﺷﺮوط ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬــﺎ ﻟـﻤـﻌــﺪل

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ  ٢٧اﻟﺠﺎري
اﻟﺒﺸﻴﺘﻲ ﻟـ   :اﺧﺘﺒﺎر »اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ« ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر وراﻋﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ
•

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ،
وإﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ.

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑــﺪأت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ إﺟ ـ ــﺮاء ات إﻋ ــﺪاد
ﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى،
ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺘــﻮﻗــﻊ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ،وإﺻـ ـ ــﺪار اﻟـ ـﻘ ــﺮارات
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ 27
اﻟﺠﺎري ،ﻟﻴﺒﺎﺷﺮوا أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣ ــﺪارﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺗ ـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ
ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،إن إدارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑ ــﺪأت
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻓـ ــﺮز وﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺎت
اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟـ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ
اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت اﻟـ ــﺮاﻏ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﺪارﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ واﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل
إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى،
ﻣـ ــﻮ ﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ أن ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﺮز
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ،
أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ
أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻧﺸﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣــﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻨﻮﻋﻲ ،ﻋــﺪا رﻳــﺎض اﻷﻃﻔﺎل،
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ  ،201٩/201٨ﺣﻴﺚ ﻗــﺮر ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﺣﺚ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
وﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

وﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ وﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎﻗ ـﻴــﻦ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ اﻻﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ

اﻷرﺷﻔﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت ،واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت".

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات أﻣﺲ
ر ﻏـﺒــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ،ﻗــﺪر اﻹﻣ ـﻜــﺎن ،وﺑـﻤــﺎ ﻻ
ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ وﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﺘﻘﺎل
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻮزارة
ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ،ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ ﻣﻊ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺧـ ــﻼل ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻊ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑـﻌــﺾ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻨـﻘــﻞ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﻮﻫﺔ
إﻟﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل ﺗ ـﺘــﻢ وﻓ ــﻖ ﺷ ــﺮوط

ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺪم ﺗـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﺑﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻢ اﻟ ـ ــﺮاﻏ ـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل
ﻣﺴﺠﻼ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ ،وﺗﻌﺘﻤﺪه اﻟﻮزارة
ﻛ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪ أﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻲ ورﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ
ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ واﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪارس.
وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺮارات
اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻟ ـﻤــﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﻢ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط ﺧ ـ ــﻼل ﻋـﻄـﻠــﺔ
اﻟــﺮﺑـﻴــﻊ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓﻲ  27اﻟﺠﺎري ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــﻮزارة
ﺗﺴﻌﻰ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل ﺑـﻴــﻦ

اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻣﺮاﻗﺒﴼ
ﻟﻠﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻗﺮارﴽ
ﺑﻨﺪب رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺪارس
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﻨﺼﻮر،
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﳌﺪارس
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص.

أﻧﻮر اﻷﻧﺼﺎري

اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ زﻳﺎرات ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
ﻣ ـﻔ ــﺎﺟ ـﺌ ــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻨﺎ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ رﺻﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت،
ورﻓ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ
واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻬﻢ ،وﺑﻤﺎ ﻻ
ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،اﺷﺘﻜﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ،
أﻣﺲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻠﻤﺎت وﻗﻄﻌﺔ
ﺗـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﺎرج اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أﻛﺪت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ ﺑــ«اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ« ﺳ ــﻮزان
اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ـﺘــﻲ ،أن اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر وﺿــﻊ
ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ واﻟ ـﻔ ــﺮوﻗ ــﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ
أي ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﺸﻴﺘﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
إن »ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ وﺿ ــﻊ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات
ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀ ـ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪة ﺿـ ـ ـ ــﻮاﺑـ ـ ـ ــﻂ ﻻ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،وأﻫـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ أن
ﺗـﻜــﻮن اﻷﺳـﺌـﻠــﺔ ﺿـﻤــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮوق
اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ« ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻮن ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺞ أﻣـ ـ ــﺮ ﻏـﻴــﺮ
ﺻﺤﻴﺢ.
وأوﺿﺤﺖ أن »اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺗﺘﺤﺪث
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ
واﻟﺸﺎﺷﺎت ،وﻫﺬا اﻟﺪرس ﻣﻮﺟﻮد
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺪروس
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،وﺗـ ــﻢ ﺷــﺮﺣــﻪ
ﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻢ
ﺗـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻏـﻴــﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻟـﻬــﻢ« ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺔ أن »اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وأـﺠﻬﺰة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،وﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«.

اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻷﺟﻬﺰة اﻹﺿﺎءة واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘــﻖ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻣـﻌــﺎﻣــﻞ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل
اﻟﺤﺮاري اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪوﻧﺔ دﻋﺖ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ
اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻴﺎر إﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ،واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام أﺟ ـﻬ ــﺰة
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ذات اﻟـﺴــﺮﻋــﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋــﻦ 1000
ﻃﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ.
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ" :ﻳـﻠـﺘــﺰم اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧـﻈــﺎم اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺒﺮد

أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﳌﺤﺠﻮزة ﺑﻘﺴﻢ ﺣﺠﺰ اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺑﻜﺮاج ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮﴽ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎرت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
إﻟﻰ إﻋﻼﻧﻬﺎ أرﻗﺎم ﻟﻮﺣﺎت ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎرات وأﺳﻤﺎء ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻒ واﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ
 ،٢٠١٨ /١٠ /٢٤وﻃﺎﻟﺒﺖ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﻊ
اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ.

»ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ« :ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ  ٦اﻟﺠﺎري
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎء ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﺠــﺎوز
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪﻳﺔ  1000ﻃﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎء.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﺷ ـﺘ ــﺮﻃ ــﺖ أﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻣ ـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﻘ ــﺪرة
ﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻴــﻒ ﻋ ــﻦ  ،0.80ﻛﻤﺎ
اﺷـﺘــﺮﻃــﺖ أن ﻳـﺘــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام زﺟــﺎج
اﻟـﻨــﻮاﻓــﺬ ﻋــﺎﻟــﻲ اﻟـﻜـﻔــﺎءة ﻣــﻊ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺣﺮارﻳﺔ ﻹﻃﺎر اﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮم.
ودﻋﺖ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﻣﻮﺳﺘﺎت
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ذات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﺘـﺒــﺮﻳــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻞ ﻋــﻦ  500ﻃﻦ
ﺗﺒﺮﻳﺪي ،واﺳـﺘـﺨــﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ ذات اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  500ﻃﻦ
ﺗﺒﺮﻳﺪي.

أﻋـﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻻﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،أن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺨﻔﺮ
اﻟﺴﻮاﺣــﻞ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع أﻣﻦ
اﻟﺤﺪود ،ﺑﺼﺪد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ  ٦إﻟﻰ  ١٠اﻟﺠﺎري،
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﴼ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻇﻬﺮﴽ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﻗﺎروة
وأم اﳌﺮادم.
وﺣﺬرت اﻹدارة ﺟﻤﻴﻊ رواد
اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻤﻨﻊ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ »اﻟﺒﺪون«
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٧٥٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

ﻣﺴﺆوﻟﻮ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« وﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﺒﻴﺖ اﻟــﺰﻛــﺎة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻴﺮي ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ،أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم إﻟ ــﻰ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺑﻠﻎ
 750أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻄــﻼب
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
)اﻟـﺒــﺪون( ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ُﺳﺘﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
"اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ" واﻟـ ـ ــﻮزارة ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻟﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ "اﻟﺒﻴﺖ" اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺪون.

ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ د .ﺳﻌﻮد
اﻟﺤﺮﺑﻲ أن "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺆدي دورا رﻳﺎدﻳﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﺗﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺮؤﻳﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وأﺿــﺎف اﻟﺤﺮﺑﻲ أن "ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻧ ـﺴ ـﺠــﺎﻣــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع

ً
ً
ً
ﺣــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟــﺬي ﻧﻌﺘﺒﺮه واﺟـﺒــﺎ دﻳﻨﻴﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎ
ً
ً
ً
وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ووﻃﻨﻴﺎ" ،ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟــﺪ ﻋــﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دا ﺧــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة د .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ" :ﺑﺪأﻧﺎ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ،وﺳﺘﻈﻞ
ﺳــﺎرﻳــﺔ ﻣــﺪة ﻋــﺎم ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑ ــﻮرود ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻨﻔﺎد
ُ
ً
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ".
وأﺷ ــﺎر اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ إﻟ ــﻰ أن اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻘﺎ
ﻷواﺻﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ،ورﻏـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎون
وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮي داﺧ ــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺨــﺎص
واﻟﻨﻮﻋﻲ د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ إن اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺬل ﺟﻬﺪا
واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ً
واﻹﻋﺪاد اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
وأﺷ ــﺎد اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻮم ﺑﻪ
ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻃﻴﺒﺔ
وﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻرﺗ ـﻘــﺎء واﻟـﻨـﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤
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»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺗﺆﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮه ورﻗﺔ
اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ...وﻻ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺒﻮاﻋﺜﻪ

رﻓ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ
اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﻄﻌﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎم ﻣـ ــﻦ أﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺈﻓﺸﺎء ﺳﺮﻳﺔ ورﻗﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎب ،وأﻳﺪت ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
أول درﺟﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻊ
اﻟ ـﺸ ـﻐــﻞ ،وأﻣ ـ ــﺮت ﺑــﻮﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﺑـﺘـﻌـﻬــﺪ ،وﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ــﺪاد
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  500دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ ان
ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﺴﻠﻮك،
ﺑﻌﺪ أن ﺛﺒﺘﺖ اداﻧـﺘــﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ
ورﻗـ ـ ـ ــﺔ اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاع ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﺮة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺣـﻜـﻤـﻬــﺎ ،إن اﻟ ـﻄــﺎﻋــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ
اﻋ ـﺘ ــﺮض ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻟ ـﺼــﺎدر
ﺑـ ــﺈداﻧـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻟـ ـﻌ ــﺪم ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ أرﻛ ـ ــﺎن
ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ إﻓ ـﺸــﺎء ورﻗ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاع،
وأﻧ ــﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟــﻚ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻟﺼﺪﻳﻖ
اﺧﺘﻴﺎره ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،وأﻧﻪ
ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ،
وﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻇﺎﻫﺮا وﻟﻢ
ﻳـﻜــﻦ ﻳـﻌـﻠــﻢ أن ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟــﻮرﻗــﺔ
ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ
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ﻟﺴﻨﺔ  1962ﻓــﻲ ﺷ ــﺄن اﻧﺘﺨﺎب
اﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣـ ــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺪل
ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  70ﻟﺴﻨﺔ 2003

ﻳـﻌــﺎ ﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳ ـﻨــﻮات ،وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ آﻻف دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،أو
ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ،ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ دﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب وﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎز ﻇﺎﻫﺮ أو
ﻣﺨﻔﻲ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻋﻄﺎء
ﺻﻮﺗﻪ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻌﻴﻦ.

ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﻫــﺬا اﻟـﻨــﺺ ﻓــﻲ ﺻــﺮﻳــﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻪ
ووﺿ ــﺢ دﻻﻟ ـﺘــﻪ ان اﻟـﻤـﺸــﺮع ﻗﺪ
ﺣ ـﻈــﺮ دﺧ ـ ــﻮل اي ﻧ ــﺎﺧ ــﺐ ﻗــﺎﻋــﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎب اﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻫ ـ ـ ـ ــﻮ ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ
ﻣـﻌــﻪ ﺟ ـﻬ ــﺎزا ﻇ ــﺎﻫ ــﺮا او ﻳﺨﻔﻴﻪ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻋﻄﺎء ﺻﻮﺗﻪ
ﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ ﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـ ـ ــﺈن اﻟ ـﻘ ـﺼــﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ
ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ ﺑ ـﺜ ـﺒــﻮت ﻋ ـﻠــﻢ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﻲ
ﺑــﻮﺟــﻮد اﻟـﺠـﻬــﺎز ﻣـﻌــﻪ ،واﺗـﺠــﺎه
ارادﺗــﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ
ﻳ ـﺜ ـﺒــﺖ اﻋـ ـﻄ ــﺎء ﺻ ــﻮﺗ ــﻪ ﻟـﻤــﺮﺷــﺢ
ﻣﻌﻴﻦ ،وﻻ ﻋـﺒــﺮة ﺑﻤﺎ ﻳـﻜــﻮن ﻗﺪ
دﻓـ ـﻌ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻮاﻋ ــﺚ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ
ﺣﺼﺮ ﻷن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﺲ رﻛﻨﺎ ﻣﻦ ارﻛﺎﻧﻬﺎ

او ﻋﻨﺼﺮا ﻣــﻦ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ ،وﻻ
ﻳ ـﻠــﺰم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن أن ﻳـﺘـﺤــﺪث
اﻟﺤﻜﻢ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ،
ﺑــﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ أورده
ﻣ ــﻦ وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ وﻇـ ـ ــﺮوف ﻣ ــﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ«.
وﺑـﻴـﻨــﺖ اﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ أن ﺛـﺒــﺖ ﻣﻦ
وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى وأدﻟﺘﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻗ ــﺮار اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﺤﺮزا
ﻟﺠﻬﺎز ﻫﺎﺗﻒ اﻳﻔﻮن وادﺧﻠﻪ ﻣﻌﻪ
اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻻﻧـﺘـﺨــﺎب
اﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ  -اﻟــﺪاﺋــﺮة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ
ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺎن
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣــﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟـﻠــﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗـ ـﻴ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣــﻖ
اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ارﻛــﺎﻧـﻬــﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎدح ﻓﻴﻪ
ﻣــﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻣــﻦ ﺷــﻮاﻫــﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﻗﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﻟﺬا
ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺪد
ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ.

اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ
وأﻛــﺪت أن ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮه اﻟﻄﺎﻋﻦ
ﻣﻦ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ان ﺗﺼﻮﻳﺮ
ورﻗـ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣـﻌــﺎﻗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ ،ﻷن ﻫﺬا

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻳﻜﻮن
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ،ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺎدة  42ﻣﻦ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺠــﺰاء ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻧــﻪ:
»ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﻨﺸﺊ
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وﻻ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻨــﺺ ﻣــﺎﻧ ـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗــﻮاﻓــﺮ
اﻟـﻘـﺼــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋــﻲ ،اﻻ اذا ﻧﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ«.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ »اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ« إﻧ ـ ــﻪ
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻨ ــﺺ ﻓ ــﺈن اﻟـﺠـﻬــﻞ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن أو اﻟ ـﻐ ـﻠ ــﻂ ﻓ ــﻲ ﻓـﻬــﻢ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻻ ﻳﻌﺪم اﻟﻘﺼﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ،ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ان اﻟـﻌـﻠــﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻬﻤﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻣﺮ
ﻣـﻔـﺘــﺮض ﻓــﻲ اﻟ ـﻨــﺎس ﻛــﺎﻓــﺔ ،وإن
ﻛـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ــﺬا اﻻﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاض ﻳ ـﺨــﺎﻟــﻒ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴــﺎن ،ﺑﻴﺪ
أﻧـ ــﻪ اﻓـ ـﺘ ــﺮاض ﺗـﻤـﻠـﻴــﻪ اﻟ ــﺪواﻋ ــﻲ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮع ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﻲ واﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟ ــﻪ ﻣ ـﻔ ـﺘــﺮض ﻓ ــﻲ ﺣﻖ
اﻟﻜﺎﻓﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ او اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﻛﺬرﻳﻌﺔ
ﻟﻨﻔﻲ اﻟـﻘـﺼــﺪ اﻟـﺠـﻨــﺎﺋــﻲ ،اﻻ اذا
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺎدة  /44ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗ ــﻢ  35ﻟـﺴـﻨــﺔ  1962ﻓ ــﻲ ﺷــﺄن
اﻧـﺘـﺨــﺎب اﻋ ـﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣــﺔ
اﻟﻤﻌﺪل ،اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ،
ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻤﻬﻨﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺷﺆون »اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
أﺷﺎد ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺧﻼل ﻛﺎرﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟـﺘــﻲ ﺿــﺮﺑــﺖ اﻟ ـﺒــﻼد ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﻧـﺘـﺸــﺎر اﻟــﻮاﺳــﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟـﺴــﺖ ،وﻓ ــﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ،وإرﺳــﺎل اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات واﻹرﺷــﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻄﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ،
ﻣﺸﻴﺮا إ ﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻜﻮارث
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺗــﺮأﺳــﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻴــﺪ ﻓـ ــﻮاز اﻟـﻘـﻄــﺎن،
وﻣﺨﺘﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺮوﺿــﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻴﺮوان،
وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ«.

وﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺎ إن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ودراﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺼﻐﺮة اﺛﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ،
ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ووزارة اﻷﺷﻐﺎل ووزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث.

إﺣﺒﺎط ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﺷﺒﻮ وﺣﺒﻮب
ﻛﺒﺘﺎﻏﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ رﺟ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ اﻟ ـﺤ ــﺪودي ،ﻣﺴﺎء
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣــﻦ إﺣـﺒــﺎط ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻧﺤﻮ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ ﻣﺨﺪر
اﻟﺸﺒﻮ ،وﻛﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﻤﺨﺪرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ واﻟـﻤـﻀـﺒــﻮﻃــﺎت ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺮاﻗ ــﺐ ﻣ ـﻨ ـﻔــﺬ اﻟـﻌـﺒــﺪﻟــﻲ
ﺳـ ــﺎﻣـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮف ،ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ

ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،إن رﺟ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎرك
أﺧـﻀـﻌــﻮا ﺷــﺎﺣـﻨــﺔ ﻳـﻘــﻮدﻫــﺎ واﻓــﺪ
ﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺤ ــﺺ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،واﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ أﻣـ ــﺎﻛـ ــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺎﺣ ـﻨــﺔ
ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻳﺪوﻳﺎ،
ﻟﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ  3أﻛﻴﺎس ،اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺤﺘﻮﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺎدة
اﻟﺸﺒﻮ اﻟﻤﺨﺪرة ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ  2000ﺣـﺒــﺔ ﻛﺒﺘﺎﻏﻮن
اﻟﻤﺤﻈﻮرة واﻟﻤﺨﺪرة.

وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ وأداة
اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺐ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀ ـ ـﺒـ ــﻮﻃـ ــﺎت ﺗــﻢ
اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﺧ ـﻄــﺎر اﻹدارة
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟـ ــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺟﻠﺐ ﻣﺨﺪرات
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.
وﺛﻤﻦ ﻳﻘﻈﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ وزﻣﻼﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت،
ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎرك
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج
اﻟﺒﻼد أو اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ةديرجلا
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 13نائبا :حكم «المادة  »16أخل بالتوازن الدستوري

«الدستور أوكل للمجلس الفصل في صحة العضوية وواجب النواب صيانة مواده»

محمد هايف

الحميدي السبيعي

عبدالوهاب البابطين

خالد العتيبي

أ ص ــدر  13نائبا بيانا بشأن
حكم المحكمة الدستورية بعدم
دستورية المادة  16من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة ،مؤكدين
أن ــه «أخ ــل بــال ـتــوازن الــدسـتــوري
بين السلطات العامة للدولة من
جــانــب ،ويـنـتـقــص مــن اسـتـقــال
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة مــن جانب
آخر».

عمر الطبطبائي

نايف المرداس

وجاء في البيان الذي وقعه كل
من عبدالوهاب البابطين ،محمد
هايف ،الحميدي السبيعي ،عمر
الطبطبائي ،خالد العتيبي ،نايف
الـ ـم ــرداس ،عـبــدالـلــه ف ـهــاد ،ثامر
السويط ،د .عادل الدمخي ،محمد
المطير ،أسامة الشاهين ،مبارك
الحجرف ،محمد الدالل:
«اطلعنا بقلق بالغ على حكم

عبدالله فهاد

ثامر السويط

الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،ال ـمــؤرخ
 19ديـسـمـبــر  ،2018وال ـقــاضــي
ب ـعــدم دس ـتــوريــة ال ـم ــادة  16من
الالئحة الداخلية الـصــادرة عام
 ،1963ورغ ــم إيـمــانـنــا بصيانة
واس ـت ـقــال ـيــة ال ـق ـض ــاء وحـمــايــة
نزاهة القضاة وحيادهم – صدر
الحكم ُليخل بالتوازن الدستوري
بين السلطات العامة للدولة من

عادل الدمخي

محمد المطير

جــانــب ،ويـنـتـقــص مــن اسـتـقــال
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة مــن جانب
آخر».
وأضاف« :قررت المادة  50من
دستور دولــة الكويت أن (يقوم
نظام الحكم على أســاس فصل
ال ـس ـل ـط ــات م ــع ت ـع ــاون ـه ــا وف ـقــا
ألحكام الدستور ،وال يجوز ألي
سلطة منها ال ـنــزول عــن كــل أو

الفضل للموقعين :بيانكم متناقض ويمثلكم فقط
أعلن النائب أحمد الفضل اعتراضه على البيان الصادر
مــن  ١٣نائبا بـشــأن حكم المحكمة الــدسـتــوريــة والحديث
عن عدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد
الطبطبائي ،مؤكدا أن هذا البيان «ال يمثل اعضاء مجلس
ً
األمة جميعا ،بل يمثل الموقعين فقط».
وقال الفضل ،في تصريح صحافي« :أقول لمن وقع :إذا
كنت تعتقد أن القضاء ظهره مكشوف فأعد حساباتك»،
معتبرا أن هذا النوع من الخطاب ال يقوم به عضو برلماني
يحترم الدستور ويحترم قسمه ،و«لألسف وصلنا إلى مرحلة
يتداعى فيها عدد من نواب السلطة التشريعية إلى تجاهل

حكم محكمة دسـتــوريــة» .وأض ــاف« :ال ألــوم بعض النواب
الــذيــن يـمــارســون مــراهـقــة سياسية بــل اتـحــدث مــع الكبار
المخضرمين :كيف توقعون هذا البيان المعيب المتناقض
ً
الذي يدوس على مبدأ فصل السلطات؟» ،قائال« :يا نواب،
أنتم بهذا البيان تجرئون الناس على المساس بالسلطة
القضائية وتحثونهم على الفوضى».
وتابع« :على رئيس المجلس أن يقوم بمسؤولياته وأن
يضرب المطرقة وينفذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية
ويعلن خلو المقاعد ،والكويت ومشاريعها وتنميتها تمشي
ال تقف على شخصين» ،مضيفا« :أحــذركــم انـتــم ،وايضا

البابطين لعدم جواز تصويت
الوزراء على االستجواب
تقدم النائب عبدالوهاب البابطين باقتراح بقانون جاء في
نصه «تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( )1من القانون رقم ()12
لسنة  1963المشار اليه نصها اآلتي( :ال يجوز للوزراء المشاركة
فــي التصويت على المسائل المتصلة بــالـســؤال واالسـتـجــواب
وطرح موضوع عام للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر)».
وبينت المذكرة اإليضاحية «أضيف إلى نص المادة ( )1من
القانون رقم ( )12لسنة  1963المشار إليه فقرة جديدة ذكر فيها
عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة
باالختصاص الرقابي لمجلس األمــة كقرار إحالة االستجواب
إلــى اللجنة التشريعية والقانونية ،أو شطب االسـتـجــواب من
جدول األعمال ،وكذلك األمر بالنسبة الى باقي األدوات الرقابية
كاألسئلة البرلمانية ،وطلبات تشكيل لجان التحقيق ،والعلة من
ذلك التعديل هو تالفي تعارض المصالح بين الحكومة وبين
رقابة مجلس األمة على أعمالها».
وأوضـحــت أن «هــذا التعديل ينسجم مــع نـصــوص الدستور
التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص ،وكذلك مع نص
المادة ( )117من الدستور ،والتي فوضت مجلس األمــة بوضع
أصول األدوات الرقابية».

النائب الذي يفترض انه دكتور قانون الذي قال كالما ما انزل
الله به من سلطان عن اختصاصات المحكمة الدستورية،
كفى إساءات».
في سياق آخر ،أكد الفضل صحة ما ذكره رئيس اللجنة
المالية صالح خورشيد بأن أحد النواب المتقدمين باقتراح
ً
إسقاط القروض طلب منه ابقاء هــذا االقـتــراح مدفونا في
األدراج ،مضيفا« :وك ـمــا طـلــب مــن خــورشـيــد ،طـلــب أيضا
من رئيس اللجنة التشريعية وأيضا مني كرئيس للجنة
االولويات ،وهذا دليل عدم الجدية وأنهم يريدون البطولة
الوهمية أمام الناس ليضعوا بعض النواب في خانة اليك».

أسامة الشاهين

بعض اختصاصها المنصوص
عليه في الدستور) ،وحيث أوكل
الــدسـتــور –والــائـحــة الداخلية
وقـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب– لمجلس
األمـ ـ ــة ذاتـ ـ ــه ال ـف ـص ــل ف ــي صـحــة
عضوية أعضائه وكــل الشؤون
األخرى المتعلقة بالعضوية ،من
استقالة وإعــان شغور المقعد
الـنـيــابــي وغ ـيــرهــا ،وج ـعــل هــذا
هو األصل».
وتـ ــابـ ــع« :وحـ ـي ــث إن مـجـلــس
األمـ ـ ــة ح ـس ــم ال ـ ـنـ ــزاع بـتـصــويــت
ديمقراطي وشفاف وفق المادة
 16مــن الالئحة الداخلية – قبل
ال ـق ـض ــاء ب ـع ــدم دس ـت ــوري ـت ـه ــا –
وحـ ـي ــث إن ت ـص ــوي ــت الـمـجـلــس
عمل برلماني أصيل ال يخضع
للمراجعة الحكومية أو القضائية
بأي حال ،وفق المستقر عليه في
الفقه القانوني وأحكام المحكمة
الدستورية ذاتها».
وأردف« :وع ـل ـيــه نــؤكــد نحن
ال ـم ــوق ـع ـي ــن أدنـ ـ ـ ــاه أن ع ـضــويــة
النائبين الفاضلين د .جمعان
الحربش ،ود .وليد الطبطبائي
سارية ونافذة ،وال يمس الحكم

مبارك الحجرف

محمد الدالل

األخير منها ،وال يجوز المساس
بها أو تعطيلها ،احتراما إلرادة
المواطنين ،وسيادة األمة ،مصدر
السلطات جميعا».
وق ـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان« :واجـ ـ ـ ــب األخ
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة واإلخ ـ ــوة
األعضاء صيانة أحكام الدستور
ومـ ـ ـ ــواده ك ــاف ــة ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـح ـص ــان ــة ال ـن ــائ ــب
ك ـ ــي يـ ـ ـ ـ ــزاول أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ــرق ــابـ ـي ــة
والتشريعية كاملة ،تجاه جميع
السلطات العامة و كــل المرافق،
بما فيها مرفق القضاء».
واسـ ـت ــدرك« :ان ـن ــا ال نتعرض
في هذا البيان للعمل القضائي
البحت ،فقد استقل به القاضي
وان ـ ـفـ ــرد ،ك ـم ــا أن ـن ــا ال نـتـعــرض
ل ــأعـ ـم ــال ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ال ـب ـح ـتــة،
فالحكومة تستقل بها وتنفرد،
وكذلك نذود عن استقالل العمل
ال ـن ـي ــاب ــي وش ـ ــرف ت ـم ـث ـيــل األم ــة
والدفاع عن مصالحها وأموالها
وحقوقها وحرياتها ،مما يحتم
علينا إعالن هذا الموقف والعمل
وفقه ...حفظ الله الكويت وأميرها
وشعبها من كل مكروه».

«حقوق اإلنسان» ٨٥ :ألف مراجع لـ «الطب النفسي»
 ٪٧٢منهم مواطنون ...و ٦٠٠سرير بالمستشفى المستخدم منها ٤٧٧
قامت لجنة حقوق اإلنسان وشؤون المرأة
واألسـ ــرة الـبــرلـمــانـيــة ،صـبــاح أم ــس ،بــزيــارة
ميدانية لمستشفى الطب النفسي والرعاية
النفسية في وزارة الصحة.
وأك ــد رئـيــس اللجنة د .ع ــادل الدمخي أن
«زيارة أعضاء اللجنة لمستشفى الطب النفسي
والمراكز النفسية التابعة له تتزامن مع بدء
مناقشة قانون الصحة النفسية الذي سيتم
مناقشته في جلسة مجلس األمة».
وق ــال الــدمـخــي ،فــي تصريح صحافي ،إن
«النواب الذين حضروا االجتماع هم :عدنان
عبدالصمد ،ود .خليل عبدالله ،ومحمد هايف،
وثامر السويط ،والتقينا بوكيل وزارة الصحة
والـمـشــرفـيــن عـلــى مــراكــز الـصـحــة النفسية،
وتعرفنا على دور المركز وقانونه الذي أنشئ
فيه منذ عام  ،»١٩٥٩مشيرا إلى أن المركز فيه
 ٦٠٠سرير المستخدم منهم  ٤٧٧سريرا.
وأكــد الدمخي أن المستشفى يحتاج إلى

طواقم طبية ،مشيرا إلى أنه حسب المواصفات
العالمية فــإن لكل  ١٠٠ألــف مواطن  ٩أطباء،
وفي الكويت كل  ١٠٠ألف لهم  ٣أطباء فقط،
ً
مـطــالـبــا ب ـض ــرورة تــأهـيــل ال ـطــواقــم الطبية
وتوفيرها لخدمة الرعاية الصحية النفسية،
وتوفير برامج لتأهيل وتوفير األطباء بدال من
استقطابهم من بعض الدول العربية وغيرها.
وكشف أن هناك  ١٦ألف مريض ،والمركز
ف ـيــه  ٥٦ألـ ــف م ـلــف و ٢٨ج ـن ــاح ــا ،وان عــدد
الـمـتــردديــن عـلــى المستشفى وص ــل إل ــى ٨٥
ألفا للعيادات الخارجية بالسنة ٧٢ ،في المئة
منهم كويتيون بأمراض مختلفة ،مشددا على
ضرورة تعليق حقوق المرضى وتعميمها في
كل المستشفيات بالكويت.
وأكـ ـ ــد ال ــدم ـخ ــي وجـ ـ ــود ب ـع ــض ال ـع ــوائ ــق
واإلشكاليات« ،حيث انه ال يوجد لدينا مركز
ً
تأهيل متكامل» ،مشيرا إلى أن «الكويت تحتاج
ً
إلــى هــذا الـمــركــز بعناية شــامـلــة» ،الفـتــا إلى

مطالبة المسؤولين بالصحة بضرورة وضع
المخطط الذي يحتاجون إليه لتطوير الدعاية
الطبية والنفسية بالكويت ،و«نحن سندعمكم
بالميزانية في مجلس األمة».
وأوض ـ ـ ــح أن ه ـن ــاك م ــرض ــى ف ــي ال ـب ـيــوت
يـحـتــاجــون إل ــى مــركــز تــأهـيـلــي متخصص،
م ـشــددا عـلــى ضـ ــرورة تغيير سـيــاســة طلب
ملف مــن يــريــد التعيين فــي األمــاكــن األمنية
والعسكرية ،قائال «هذا ال يجوز ،ويجب أخذ
الرأي الطبي إن كان الئقا أم غيره من األطباء
المتخصصين بالمركز».
وقال «إننا زرنا األجنحة ،واستمعنا لهموم
المرضى ومعاناتهم» ،مشيرا إلى أن المركز
نــال شهادات إشــادة عالمية ،لكن يبقى عدد
األطـبــاء قليال ،وبــرامــج التأهيل تحتاج إلى
توسع أكـبــر ،خصوصا أنهم يستقبلون ٣٠
حالة فقط في الرعاية النهارية مدة  ٣أشهر.
وبين الدمخي أن «هناك إشكاليات رأيناها

وتحتاج إلى إصالح قانوني واصالح إداري»،
مشيرا إلى أن وكيل الــوزارة وعدنا بمعالجة
جزء مهم من هذه القضايا.
وأكــد ضــرورة إعــداد هــذا المركز بالشكل
الصحيح ،ومساهمة المجتمع المدني بدعم
أنشطته ورعاية المجتمع واألطفال في الطب
النفسي،
مـسـتـغــربــا ع ــزوف الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي عن
مساعدة مستشفى الطب النفسي ومساهمته
في البرامج التطويرية.
وخـتــم الــدمـخــي تصريحه قــائــا «اطلعنا
على سير العمل باألجنحة ،واستمعنا لبعض
شكاوى المرضى وتعرضهم للعنف ،باإلضافة
إل ــى ال ـن ـقــاش ال ـطــويــل ح ــول مـســألــة تحويل
المرضى إلى الطب النفسي من عدمه» ،موكدا
أن قــانــون الصحة النفسية سيعالج الكثير
مــن الـثـغــرات الـمــوجــودة فــي الــوضــع الحالي
الذي نعيشه.

مشروع حكومي بتعديل تنظيم مهنة المحاماة

ً
يتضمن إنشاء جمعية المحامين معهدا ووضع الئحة خاصة ...وشروط إلسقاط قيد المحامي
●

محيي عامر

أح ــال ــت ال ـح ـكــومــة إل ــى مجلس
األمة مشروع قانون تعديل بعض
أحكام القانون رقم  42لسنة 1964
فــي ش ــأن تنظيم مـهـنــة الـمـحــامــاة
ً
أمـ ــام ال ـم ـحــاكــم ،ش ــام ــا تـعــديــات
شملت ثماني مواد أبرزها إنشاء
معهد الكويت للمحاماة.
وجاء المشروع الحكومي ،الذي
حصلت «الجريدة» على نسخة منه
على النحو التالي:
• مادة أولى يستبدل بنصوص
ً
ً
المواد ( 6( ،)6مكررا) 6( ،مكررا أ)،
( 24( ،)22( ،)21( /)12فقرة ثانية)،
( )32فــي الـقــانــون رق ــم ( )42لسنة
 1964المشار إليه النصوص اآلتية:
• مـ ــادة ( )6ي ـك ــون لـلـمـحــامـيــن
المشتغلين جــدول عــام ،تقيد فيه
أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار
مزاولتهم المهنة ،وذلك وفق تاريخ
القيد ،ويلحق به الجداول اآلتية:
أ -جـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ت ـحــت
التمرين.
ب -جدول المحامين المقبولين
أمام المحكمة الكلية.
ج  -جدول المحامين المقبولين
أمام محكمة االستئناف.
د  -جدول المحامين المقبولين
أ م ــام محكمة التمييز والمحكمة
الدستورية.
ويـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـم ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــن غـ ـي ــر
المتشغلين جدول خاص ،تقيد فيه
أسماؤهم ومحال إقامتهم والمهنة
أو الوظيفة التي يعملون بها أو ما
يثبت تقاعدهم عن مزاولة المهنة.
وت ـح ـف ــظ هـ ــذه ال ـ ـجـ ــداول بـمـقــر
جمعية المحامين ،وتــودع نسخة
م ـن ـهــا بــال ـم ـحــاكــم ،ول ـ ــدى ال ـنــائــب
ال ـعــام وق ـطــاع التسجيل الـعـقــاري
والتوثيق بوزارة العدل.
ويـ ـشـ ـت ــرط ف ـي ـم ــن ي ـق ـي ــد اس ـمــه
فــي الـجــداول رقــم (ب) أن يكون قد
أمضى فترة التمرين مدة سنتين
كاملتين.
كما يشترط للقيد في الجدول

رقم (ج) انقضاء ثالث سنوات على
القيد في الجدول رقم (ب) واجتياز
اختبارات القبول ودورات التدريب،
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
للمحاماة ،والقيام بإعداد بحثين
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل فـ ــي أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـج ــاالت
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا يـتــم
اعتمادها من المعهد المشار إليه.
وي ـكــون الـقـيــد فــي ال ـجــدول رقــم
(د) بعد انقضاء ثالث سنوات على
القيد في الجدول رقم (ج) واجتياز
اختبارات القبول ودورات التدريب،
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
للمحاماة ،والقيام بإعداد بحثين
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل فـ ــي أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـج ــاالت
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا يـتــم
اعتمادها من المعهد المشار إليه.
وع ـلــى لـجـنــة ق ـبــول الـمـحــامـيــن
ال ـ ـت ـ ـث ـ ـبـ ــت م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ــروط
المنصوص عليها في المادة ()12
من هذا القانون.
ً
• مـ ـ ـ ــادة ( 6م ـ ـ ـكـ ـ ــررا) مـ ــع ع ــدم
اإلخ ـ ـ ــال ب ـح ـكــم ال ـ ـمـ ــادة ال ـســاب ـقــة
ي ـش ـتــرط لـلـقـيــد ف ــي الـ ـج ــدول رقــم
(أ) ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ـح ــام ـي ــن تـحــت
ال ـت ـم ــري ــن أن ي ـك ــون ط ــال ــب الـقـيــد
قــد أم ـضــى سـنــة كــامـلــة فــي معهد
الكويت للمحاماة ،واجتاز بنجاح
ال ــدورة التدريبية ،ويستثنى من
ذلـ ــك ال ـح ــاص ـل ــون ع ـلــى ش ـهــادتــي
ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر أو الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه فــي
القانون.
ويـجــب للقيد بـهــذا ال ـجــدول أن
ي ـل ـت ـحــق ال ـم ـح ــام ــي ب ـم ـك ـتــب أح ــد
المحامين المشتغلين ،وأن يخطر
لجنة القبول بذلك بكتاب مسجل
ً
ومصحوب بعلم الوصول ،مبينا
به اسم المحامي ومقر عمله ،وأن
يرفق بهذا الكتاب موافقته ،وفي
حال تغيير المكتب الذي التحق به
فعليه إخطار اللجنة بهذا التغيير،
وإذا ت ـعــذر عـلـيــه االل ـت ـحــاق بأحد
الـمـكــاتــب ح ــددت لــه لجنة القبول
المكتب الذي يلتحق به وال يجوز
لصاحب المكتب أن يمتنع عن ذلك
بغير عذر مقبول.

وي ـح ـظــر ع ـلــى ال ـم ـحــامــي تحت
ً
التمرين أن يفتح مكتبا باسمه أو
أن يزاول المهنة لحسابه الخاص،
وال يجوز له التوقيع على صحف
الــدعــاوى أو األوراق ،التي يتطلب
القانون توقيعها من محام ،وعليه
فــي حــال اسـتـخــدام صفته كمحام
أن يقرنها بعبارة (تحت التمرين).
ً
• مادة ( 6مكررا أ) فترة التمرين
سـنـتــان متصلتان مــن الـمـبــاشــرة
الفعلية للمحاماة ،يمنح بعدها
المحامي المقيد بالجدول رقم (أ)
المشار إليه في المادة ( )6شهادة
المحامي ال ــذي تـمــرن لــديــه يثبت
فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة
ال ـتــي قـضــاهــا بـصـفــة مـتـصـلــة في
التمرين وبـيــان األعـمــال الـتــي قام
بـهــا خ ــال تـلــك ال ـفـتــرة ،ويـجــب أن
ُيرفق بهذه الشهادة بيان رسمي
م ـع ـت ـمــد ب ـ ــأرق ـ ــام ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
باشرها.
وتـحـســب ضـمــن فـتــرة التمرين
مدة االشتغال بأحد األعمال اآلتية:
 - 1األعمال الفنية في وظائف
ال ـق ـض ــاء أو ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة أو
إدارة ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــوى وا لـ ـتـ ـش ــر ي ــع أو
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة
الــداخ ـل ـيــة أو اإلدارة الـقــانــونـيــة
ببلدية الكويت.

 - 2ت ــدري ــس ال ـقــانــون بجامعة
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت أو أي ج ــا مـ ـع ــة أ خ ـ ــرى
معترف بها.
 - 3أي عمل آخر يصدر به قرار
من وزير العدل ،بعد موافقة لجنة
ً
قبول المحامين باعتباره نظيرا
لمهنة المحاماة.
وإذا ق ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــدة ا ل ـ ـت ـ ـمـ ــر يـ ــن
المحسوبة على النحو السابق عن
سنتين لزم استكمالها.
ويكون القيد في الـجــداول (ب ،
ج  ،د) بحسب المدة التي قضاها
طــالــب الـقـيــد ف ــي م ــزاول ــة األع ـمــال
المشار إليها في البنود السابقة.
• مادة ( )12ال يجوز الجمع بين
مــزاولــة مهنة المحاماة واألعـمــال
اآلتية:
 - 1رئاسة مجلس األمة.
 - 2رئاسة المجلس البلدي.
 - 3التوظف في إحدى الجهات
الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات
أو ال ـب ـنــوك أو ال ـشــركــات أو لــدى
األفــراد ،ويستثنى من ذلك أعضاء
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس بـكـلـيــة ال ـح ـقــوق
بجامعة الكويت وبالهيئة العامة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب
(ت ـخ ـصــص ق ــان ــون) ال ــذي ــن ال تقل
درجـتـهــم عــن أس ـتــاذ مـســاعــد بعد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن م ــن الـسـلـطــة

بالجامعة أو الهيئة وقيد أسمائهم
في جدول المشتغلين.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ي ـخ ـي ــر
الـ ـمـ ـح ــام ــي بـ ـي ــن م ـ ــزاول ـ ــة م ـه ـنــة
الـمـحــامــاة أو اإلب ـق ــاء عـلــى العمل
اآلخ ـ ــر ،وإذا امـتـنــع ع ــن االخـتـيــار
خ ــال شـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ الجمع
يشطب اسمه من الجدول المقيد به.
وال ي ـج ــوز ل ـمــوظــف الـحـكــومــة
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرك الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ،واشـ ـتـ ـغ ــل
بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة
التي كان يعمل بها وذلك في خالل
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث ال ـت ــال ـي ــة ل ـتــرك
الخدمة.
وي ـح ـظ ــر ع ـل ــى ال ـم ـح ــام ـي ــن مــن
أعـضــاء مجلس األمــة أو المجلس
البلدي قبول الوكالة بالخصومة،
أو الـ ـم ــرافـ ـع ــة ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة أو
ال ـه ـي ـئــات أو ال ـمــؤس ـســات الـعــامــة
أو ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـم ـلــك ال ــدول ــة
رأسمالها بالكامل أو تساهم فيه
بنسبة ال تقل عن  25في المئة.
وف ــي جـمـيــع األحـ ــول يـقــع عمل
المحامي باطال في حالة مخالفة
أي من الفقرتين السابقتين.
• مـ ــادة ( )21م ــع ع ــدم اإلخ ــال
بحق الجهة المعنية فــي االطــاع
عـ ـل ــى أصـ ـ ــول الـ ـت ــوكـ ـي ــل الـ ـص ــادر
ً
لـلـمـحــامــي م ـصــدقــا ع ـل ـيــه ،يـجــوز

االك ـت ـفــاء بـتـقــديــم ص ــورة ضوئية
مــوقـعــة مــن الـمـحــامــي ت ــودع ملف
القضية أو جهة التنفيذ أو أي جهة
رسمية أو أهلية.
وإذا حضر المحامي مع الموكل
أ م ــام المحكمة أو جـهــة التحقيق
أو الـتـحــري أو الـخـبــرة يـتــم قبول
تمثيله وإثبات ذلك في المحضر.
• مــادة ( )22المحامي مسؤول
قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه
ً
ط ـب ـقــا ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون وشـ ــروط
التوكيل ،وله سلوك الطريقة التي
ً
يراها مناسبة وفقا ألصول المهنة
في الدفاع عن موكله.
• مادة ( 24فقرة ثانية) ويجوز
ل ـل ـعــام ـل ـيــن ب ـم ـك ــات ــب ال ـم ـحــام ـيــن
ال ـح ـض ــور ن ـي ــاب ــة ع ـن ـهــم بـتــوكـيــل
خ ـ ـ ــاص أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة وم ـك ــات ــب
العمل واألدلــة الجنائية والجهات
الرسمية واألهلية.
• مادة ( )32يتقاضى المحامي
ً
ً
أتـعــابــا وفـقــا للعقد الـمـحــرر بينه
وبين الموكل ،ويعتبر هــذا العقد
هو الحاكم للعالقة بينهما.
وال ي ـج ــوز إع ـ ــادة ت ـقــديــر هــذه
األتعاب إال في حالة بطالن العقد
أو إذا تـبـيــن ع ــدم وف ــاء المحامي
بالتزاماته في الــدفــاع عن موكله،
وف ـ ــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة أو ع ـن ــد ع ــدم
وجود اتفاق على تحديد األتعاب
يعرض األمر على الدائرة المدنية
بالمحكمة الكلية مشفوعة بــرأي
جمعية المحامين.
وإذا تفرعت عن الدعوى الـصلية
م ــوض ــوع االت ـ ـفـ ــاق أعـ ـم ــال أخ ــرى
فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنها
م ــا ل ــم ي ـنــص ال ـع ـقــد ال ـم ـبــرم بينه
وبين الموكل على خالف ذلك.
ويحظر على المحامي أن يبتاع
ك ــل أو ب ـعــض ال ـح ـقــوق الـمـتـنــازع
عليها ،والتي يقوم بالدفاع عنها،
كما يحظر عليه أن تكون أتعابه أو
جزء منها حصة عينية فيها.
وي ـ ـ ـجـ ـ ــوز أن ت ـ ـ ـحـ ـ ــدد أتـ ـ ـع ـ ــاب
الـ ـمـ ـح ــام ــي ب ـن ـس ـب ــة مـ ـئ ــوي ــة مــن
المبالغ التي قام بتحصيلها أو من

التعويضات أو الفوائد التي عادت
على الموكل نتيجة لعقد الوكالة.
وي ـك ــون الـمـحــامــي ح ــق امـتـيــاز
م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى ع ـلــى األمـ ــوال
وال ـح ـقــوق ال ـتــي ق ــام بتحصيلها
ً
للموكل تنفيذا لعقد الوكالة ،وحق
ام ـت ـي ــاز م ــن ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
الحاالت األخرى.
وال تستحق األتـعــاب كاملة إال
مــن تــاريــخ تنفيذ الـحـكــم أو األمــر
ً
ً
الـمـكـلــف بــه تـنـفـيــذا نـهــائـيــا مــا لم
ي ـنــص ع ـلــى خـ ــاف ذلـ ــك بـمــوجــب
عقد االتفاق.
• مادة ثانية تضاف فقرة أخيرة
إلى المادة ( )2ومادة جديدة برقم
ً
( 5مـكــررا أ) إلــى القانون رقــم ()42
لسنة  1964المشار إليه نصهما
اآلتي:
• مادة ( )2فقرة أخيرة ويسقط
القيد بقوة القانون في حال فقد أي
من تلك الشروط.
ً
• مـ ـ ـ ــادة ( 5م ـ ـك ـ ــررا أ) تـنـشــئ
ً
جمعية المحامين معهدا يسمى
معهد ا لـكــو يــت للمحاماة وتضع
ل ــه الئ ـح ــة خ ــاص ــة ،ويـ ـك ــون تحت
إدارة رقابة مجلس إدارة الجمعية
إدارة الجمعية ،ويختص المعهد
باإلشراف على تطوير المهنة ودعم
الـمـحــامـيــن وتــأهـيـلـهــم ورعــايـتـهــم
وت ـق ـي ـيــم أدائ ـ ـهـ ــم وع ـق ــد ال ـ ـ ــدورات
وتدريب المحامين تحت التمرين
وغيرهم على النحو الــذي تحدده
الالئحة.
• م ـ ــادة ثــال ـثــة ي ـل ـغــى ك ــل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
• مــادة رابعة على ال ــوزراء -كل
فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون،
وي ـع ـمــل ب ــه م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــره في
الجريدة الرسمية.

برلمانيات
سلة برلمانية
المطيري :الرعب دب في
معارضي إسقاط القروض

قال النائب ماجد المطيري
إن «من الواضح أن معارضي
إسقاط القروض دب الرعب في
صفوفهم ،وفقدوا بوصلتهم،
وال غرابة أن المتنفذين الذين
يحاربون الشعب الكويتي
في لقمة عيشه بدأوا تحريك
أدواتهم ،والصوت العالي ،لبث
مسلسل الكذب ،والتشكيك
وتزييف الحقائق ،وغالبا ما
يكون الصراخ على قدر األلم».

الهاشم تسأل عن
التخلص من «النفايات»

وجهت النائبة صفاء الهاشم
ً
سؤاال إلى وزير األشغال العامة
عن الرقابة على الكراجات
والمطاعم والعيادات الطبية
وغيرها ،وكيفية التخلص من
نفاياتها.
وقالت الهاشم إن األزمة التي
عاشتها البالد بسبب غزارة
هطول األمطار ،والتي كشفت
الكثير من األخطاء والسلبيات
المتعلقة بآلية صرف المياه
وغرق الكثير من الطرق
وغيرها من األضرار التي
تكبدها الوطن والمواطن ،تدل
على الخلل الموجود في أداء
الهيئة العامة للبيئة لممارسة
أعمالها في نظافة وحماية
البيئة ومراقبة المخالفين،
وهي بهذا تحيد عن الهدف
الذي أنشئت من أجله.

الحويلة يسأل عن موعد
افتتاح المدينة الترفيهية

وجه النائب د .محمد الحويلة
سؤاال إلى وزير المالية
د.نايف الحجرف ،يختص
بموعد إعادة افتتاح المدينة
الترفيهية ،والميزانية
المرصودة لتطويرها.
وتساءل ،ما الموعد المحدد
إلعادة افتتاح المدينة
الترفيهية؟ ،ولماذا لم تجر
أعمال التطوير تدريجيا أثناء
استقبالها الجمهور؟ ،وكم
تبلغ الميزانية المحددة ألعمال
تطوير المدينة؟ ،وما مشاريع
التطوير السياحية التي تعمل
شركة المشروعات السياحية
على إنشائها وتحديثها؟ مع
بيان ما تم بشأنها ومدى
جاهزيتها ،وهل منها ما هو
متوقف سواء على مستوى
الصيانة أو اإلنشاء؟

عسكر إلنشاء أقسام إلنجاز
معامالت «ذوي اإلعاقة»

تقدم النائب عسكر العنزي
باقتراح برغبة بإنشاء قسم
خاص في مراكز خدمة
المواطن المنتشرة في كل
المحافظات يخدم ذوي اإلعاقة
إلنجاز المعامالت المتعلقة
بالجهات اآلتية :الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
ووزارة العدل ،على أن يكون
العمل على فترتين صباحية
ومسائية.
وقال عسكر في مقدمة
ً
االقتراح« :نظرا لوجود مكان
واحد خاص بتسلم البطاقات
المدنية ،وهو موقع الهيئة
العامة للمعلومات المدنية
في جنوب السرة ،األمر
الذي يضطر معه أصحاب
المعامالت إلى قطع مسافات
طويلة للتوجه إلى المقر
الرئيسي ،لذا تقدمت بهذا
االقتراح».

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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»ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻟـ   :إﻗﺮار »ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ«
واﻟﻜﺎدر وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﺑﺮز ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻨﺎ
•

ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ« ﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻋﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺷﺪد رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
د .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ راﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ
أﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
ا ﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ وا ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪر ﻳـ ـ ــﺐ د.
ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ ،ﻋ ــﻦ ﻋــﺪد
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﻮم
ﺑـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ــﺮاﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻻﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺨﺺ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑ ــﺎ ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،ﻣ ــﻮ ﺿـ ـﺤ ــﺎ ان ﻣــﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗــﺎﻧــﻮن إﻧ ـﺸــﺎء ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺟــﺎﺑــﺮ،
اﻟﺬي أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ 7
ﺳ ـﻨــﻮات ،وا ﻟ ــﺬي ﻣ ــﺎزال ﻣﻌﻠﻘﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﺷﺪد اﻟﺴﻮﻳﻂ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ــ"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة
اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻋ ـ ــﺮﺿ ـ ــﻪ وﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻪ ﺑـ ــﺄﺳـ ــﺮع
وﻗـ ـ ـ ــﺖ ،ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ
ﺑـﺸــﺄن ﺗﻔﻌﻴﻞ ا ﻟـﻘــﺎ ﻧــﻮن ،و ﻋــﺪد

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻟـ »ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺼﺮ« :ﺿﺮورة
إﺑﺮاز ﺻﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ« ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ً
اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
ﺣ ــﺚ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ،د .أﺣـﻤــﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وإﺑــﺮاز ﺻﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وإﻇﻬﺎر ﺻﻔﺎت اﻷﺧﻮة واﻟﺘﺮاﺑﻂ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل زﻳ ــﺎرة اﻟﻤﻄﻴﺮي ،أﺧـﻴــﺮا ،ﻣﻘﺮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ -ﻓ ــﺮع ﻣـﺼــﺮ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺼﺤﻲ د .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻜﻨﺪري،
ووﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري.
وذ ﻛ ــﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي أن أ ﺑ ــﻮاب اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ،واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ.
وﻋﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ.
و ﺛـ ﱠـﻤــﻦ أ ﻋـﻀــﺎء اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺟـﻬــﻮد اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﻀﻮره ﻟﻠﻘﺎء واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻹﻗــﺮار اﻟﺒﺪل اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﺮض ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻗﺮارا ﺟﺎدا ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻄﺐ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺪل،
"ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ إﻗﺮاره ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ؟".

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت اﻻﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ "ﻫﺎﺷﺘﺎق"
#ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎ_ﻧ ـﺼ ـﺒ ــﺢ_ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ،
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ".
وأﺿﺎف أن "زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﺮك ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻄﺔ،
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ً
أ ﻗ ـ ـ ــﺮت ﻗـ ـﺒ ــﻞ  20ﻋ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ  ،و ﻫ ــﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ
ﺣــﺎ ﻟ ـﻴــﺎ ﻓ ـﻘــﺪ زاد ﻋ ــﺪد ا ﻋ ـﻀــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
زﻳﺎدﺗﻬﺎ".
و ﻟـﻔــﺖ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﻳﻀﺎ
ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻜﺎدر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻋﻀﺎء
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ا ﻟـ ـﺘ ــﺪر ﻳ ــﺲ ،وأن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ
ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ ان
ا ﻟــﺮا ﺑـﻄــﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﺎد ﻻﻗﺮار
ﻫﺬا اﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
وﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻜ ـﺜ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺔ،
أوﺿﺢ اﻟﺴﻮﻳﻂ أن زﻳﺎدة ﻗﺒﻮل
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓﻲ
ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع أﻋ ـ ــﺪادﻫ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻮق اﻟ ـﺤــﺪ
اﻷ ﻗـﺼــﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ ان ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ اﻋ ــﺪاد
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
ً
ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  30و 40ﻃﺎﻟﺒﺎ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ وﺻﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ  110ﻃﻠﺒﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟــﻰ ان ﺗـﻌــﺎون وزﻳــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وز ﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣـﺤــﺪود ﻣﻊ
ا ﻟــﺮا ﺑ ـﻄــﺔ ،و ﻗ ــﺪ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ
اﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮة ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟــﻼﺳــﻒ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺐ ،داﻋـ ـﻴ ــﺎ إﻳ ـ ــﺎه اﻟــﻰ
ﻣ ــﺪ ﻳ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﺧــﺎﺻــﺔ
أن "اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ" ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ أﻛ ـﺒــﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

زﻳﺎدة ﻗﺒﻮل
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻮق
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻂ

ً
اﻟﺬروة رﺋﻴﺴﺎ ﻟـ »اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق
اﻟﺘﺪرﻳﺲ« ﺑـ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻟـ • :ﻧﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
● أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ
ً
ﻗ ــﺮارا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ د .ﻣـﺒــﺎرك اﻟــﺬروة
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟـﻘـﺴــﻢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ وﻃ ــﺮق
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ،اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ــﺬروة ،ﻟ ـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة"
أ ﻣ ــﺲ ،إن ﻗ ــﺮار اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻻ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻹﺻ ـ ــﻼح
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ آﻟـﻴــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺴــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ً
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎوﻧﺎ
ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ،
واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﺒﻞ
واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺻ ــﺮح
أﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺨــﺮﻳــﺞ
ﻛﻮﻛﺒﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ".

ﻣﺒﺎرك اﻟﺬروة

وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹدارات واﻟـﻠـﺠــﺎن،
ﺳ ــﻮاء إدارة اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ أو ﻟﺠﺎن
اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ،
ﻣ ــﻊ إﻋـ ـﻄ ــﺎء ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮرات
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﻘـﺴــﻢ
ﻣ ـﻔ ـﺘ ــﻮح أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ
اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺎت ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺟـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻘﺴﻢ.

اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ :أوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻄﺎﻟﺐ

ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
ﺟ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت د .ﻋﻤﺎر اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
أن اﻷو ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ــﻮ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻻﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدات اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻫ ــﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .2020-2019
و ﺗـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺮق د .ا ﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳــﺮﻳــﻊ إﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت
واﻹﺟﺮاء ات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد
وﺻ ــﺮف ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـ ـﻤ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
أﻛ ـﻤ ــﻞ وﺟ ـ ــﻪ ،وﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ
اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻬﻢ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻣـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮرة ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ
اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت د .اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻨﺪري
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
د .ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﻜـﻨــﺪري ،وﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت د .ﻋـﻤــﺎر
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪري ان
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﺖ ﻋــﺪة ﻓــﺮق ﻋﻤﻞ،
ﻫ ـ ــﻲ "ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ إﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺮﻳﻖ
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ،ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ أﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺤــﺎﺳــﺐ اﻵﻟ ــﻲ
وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺮﻳﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺣﺒﺎر".
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺞ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ )إﺑ ـ ـ ــﺪاع،
اﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ،اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاﻣـ ـ ــﺔ ،ﺗـ ــﻮاﺟـ ــﺪ
ﻣﺘﻤﻴﺰ( ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺮﺣﺒﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﻦ
ﻳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أوﺿﺤﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻓﺮﻳﻖ إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﺪﻳﺮ اﻟﻌﺼﻔﻮر ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻹدارات وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ
واﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ 31
اﻟﺠﺎري.
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ،ﻋـ ـ ــﺮﺿـ ـ ــﺖ

 ٣ورش ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ »ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«
ّ
ﻧ ـ ــﻈ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﻮارزﻣ ـ ــﻲ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
أﺧﻴﺮا  ،ﺛﻼث ورش ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ
ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮان "اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـ ــﻒ ﺑـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم
 ،"OFFICE 365ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ادارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻫ ــﺪﻓ ــﺖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ــﻮرش إﻟ ــﻰ

ﺗـ ـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات
اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ
ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ،ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺳــﺮﻋــﺔ
إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺄﻗ ــﻞ وﻗ ــﺖ
ﻣ ـﻤ ـﻜــﻦ ،وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺑــﺎب
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ رؤﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺗﺨﻠﻞ اﻟﻮرش اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ
ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎوب اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮﻳ ــﻦ
ﻣﻌﻬﻢ.

وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑﻴﻦ »اﻟﻄﺎﻗﺔ« و»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«

ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ اﻟﻄﻴﺎر
اﻟﺪﻋﻴﺞ
ﺑﺤﺜﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
رﺋﻴﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
ر ﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺪ م .إ ﻗ ـﺒــﺎل ا ﻟـﻄـﻴــﺎر ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات ﻷي ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳـﺘـﺤــﺪاث ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،وزﻳ ــﺎرة اﻟــﻮرش
واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻤﻌﻬﺪ.
وﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ م .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮﻫﻨﺪي
ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب م .اﻟﻄﻴﺎر ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر رؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم
وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺎم
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ م .أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻴﺞ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﻴﺎر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ.

رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻃﻠﺒﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا ﻟـﻤـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت دﻻل
اﻟﻤﻄﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﻊ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﻧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎذج ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻷﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎف،
وﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋـﻨــﺪ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻤــﺎذج ،ﻟﻀﻤﺎن
ﺳـ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ وﺳ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
اﻹﺟﺮاءات.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
إﻋﻼن ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
ﻟﻤﺴﺘﺠﺪي »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻣﻮﻋﺪ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،٢٠١٩ /٢٠١٨
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ٢١ﺣﺘﻰ ٢٢
اﻟﺠﺎري ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻌﻤﺎدة ،أن ﻣﻮﻋﺪ
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ٢٢ﺣﺘﻰ
 ٢٣اﻟﺠﺎري.

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺤﺐ اﻷوراق
ﻓﻲ »اﻟﻄﺎﻗﺔ«
ﺑﺪأ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﳌﺘﺪرﺑﲔ
ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ
أوراﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ /٢٠١٨
.٢٠١٩
وأﻋﻠﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﺻﺪور ﺟﺪول
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪي واﳌﻮاد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
 ،٢٠١٩-٢٠١٨واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ  ٢١ﺣﺘﻰ  ٢٢اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن اﺧﺘﺒﺎر ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻘﺮرات ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ .١٢

»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺪة ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ ﻓﻲ »اﻹدارة«
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺘﻪ
ﻟﻠﻘﺴﻢ ،ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .وﺗﻘﺪم
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺒﻮﻋﺮﻛﻲ ،ﻟﺠﻬﻮده
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎم ﻋﻤﻴﺪ
»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ د .أﺳﻌﺪ
اﻟﺰاﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ
اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻜﻨﺪري ،وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ د .أﺣﻤﺪ
اﻟﺤﻨﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ ،ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﳌﻮﻇﻔﺎت
اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻌﺮض
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
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شوشرة« :الصحة» بال صحة
مبارك العبدالهادي
دوامـ ــة وزارة الـصـحــة ال تـنـتـهــي ،فـقــد دخـلــت مــرحـلــة مــن الـضــرب
تحت الحزام بين البعض لتكميم أفواه من ينتقد أو يرفض سياسات
التخبط التي تؤدي عادة إلى تردي الخدمات الصحية ،والتي يفترض،
ً
وفقا للميزانية المخصصة والدعم التعزيري لها ،أن تكون من أفضل
الـخــدمــات ،ولكن يبدو أن تغيير الـحــال مــن المحال ،مادمنا نشاهد
طوابير المرضى.
فمنطقة الصباح الصحية تعاني األمرين ،فهناك أطباء يدرسون
فرص الهجرة إلى الخاص أو الخارج ،ومعامالت العالج بالخارج ّ
حدث
وال حرج ،وغيرها من المعاناة للمرضى ،وكأن الميزانيات المخصصة
والدعم الحكومي والنيابي تذهب أدراج الرياح في ظل عجز المسؤولين
عن عالج المشكلة أو تفاديها.
ال ننكر أن لدينا أطباء من أفضل الخبرات في العالم ،ولكن هؤالء
ً
ً
أيضا من الضحايا بعد أن أصبح دور بعضهم هامشيا نظرا لسياسة
الـحــرب ضــد الـكـفــاء ات الرافضة لالعوجاج فــي العمل ،وهــذا الوضع
ً
المتردي في بعض الخدمات الصحية ساهم أيضا في فقدان المريض
للثقة ،والــذي أصبح يخاف من التوجه إلــى بعض المستشفيات أو
المراكز الصحية ،خصوصا عند تكرار ما نسمعه من استمرار األخطاء
الطبية .ورغم كل هذه اآلهات الصحية فإن سياسة بعض القياديين
أو الـ ــوزراء الــذيــن تــولــوا هــذه الحقيبة المهمة تعتمد على سياسة
التطفيش والتطنيش ،ألنه ال هم لهم سوى مصالحهم الخاصة مع
شلليتهم من البطانة الفاسدة التي ساهمت بشكل كبير في تدمير
الجسد الصحي ،وانتشار جميع األورام فيه من خالل محاربة العناصر
الوطنية والكفاءات الصحية.
فــال ـفــاســدون ُوج ـ ــدوا لتنفيذ مــآرب ـهــم ،وأك ـبــر مشكلة أن كلمتهم
مسموعة ،فأين اإلصالح الذي تنادي به الحكومة طالما هذه اآلفات
ال ـمــدمــرة م ــوج ــودة ،وطــال ـمــا أن عـمــر ال ــوزي ــر ال ـنــاجــح وال ـصــالــح في
الحكومة قصير ألنه شوكة أمام بعض المتنفذين ،وفي هذا الصدد
البد من اإلشارة إلى الوزير السابق د .جمال الحربي الذي كرمه الشعب
ً
الكويتي ،وهي من النوادر للوزراء نظرا لجهوده المميزة طوال توليه
حقيبة الصحة ،حيث أنـجــز وعــالــج واسـتــأصــل ،وهــو أمــر عجز عنه
العديد من الوزراء الذين كان شعارهم حرف "السين" أي سوف وسنعمل
وسنعالج وغيرها ،وفي حقيقة األمر أنها مجرد كالم بكالم.
آخر الكالم:
الوضع الصحي حاليا يحتاج إلى غرفة عمليات وجراحين متميزين
ومتخصصين الجتثاث األورام وزمرة الفساد ،وهذا األمر يحتاج إلى
ً
تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء شخصيا ،حتى ال يصبح الوضع
على طمام المرحوم.

بالعربي المشرمح« :الرازق
بالسما والحاسد باألرض!»
محمد الرويحل
يقولون ديرة فسد وال ديرة حسد ،ونحن اجتمع لدينا الفساد وكثر
الحساد ،حتى أن الفاسد الــذي لــم يشبع مــن المناقصات والعطايا
والسرقات يحسد الفقير على سيارته المقسطة ومنزله المدين وراتبه
الذي ال يصمد أكثر من عشرة أيام.
ً
الغريب أن الحسد في نفوس البعض ال يظهر إال حين يطرح أمرا
فيه منفعة للمواطن ،فيخرج الحساد بلباس الوطنية وقناع المصلحة
العليا وعباءة الحفاظ على المال العام ،فلو قيل لنزد رواتب الكويتيين
ً
ً
لقامت الدنيا ولم تقعد معتبرين ذلك عبثا بالمال العام وهدرا لموارد
الــدولــة ،في حين رواتــب المقيمين من مستشارين وغيرهم أضعاف
رواتب المواطنين ،ولو قيل لنسقط القروض أو فوائدها على المواطنين
لثار الحساد متبجحين بالعدالة والمساواة التي لم يتحدثوا عنها في
منح القسائم الصناعية والمزارع والجواخير والشاليهات والمديونيات
الصعبة ومشتقات البنوك وغيرها من العطايا والهبات.
ومن الحسد الذي فاق كل التصورات أن معظمهم يرى الهدر المالي
الــذي تـجــاوز حــدود الــوطــن ليصل أصـقــاع األرض دون أن نسمع أن
حسادنا األشــاوس يعترضون عليه بحجة المصلحة العليا للوطن،
في حين يتصدرون المشهد لمجرد أنهم سمعوا أن ثم زيادة للرواتب
أو ثم فكرة إلسقاط القروض والفوائد فتقوم قائمتهم ،وأن أبناء البلد
مــن إخــوتـهــم الـمــواطـنـيــن سيسحقون األخ ـضــر والـيــابــس وستفلس
الدولة لو تم ذلك.
يعني بالعربي المشرمح:
"الرازق بالسما والحاسد باألرض" ،وفي هذا الزمن أصبح للحساد
مؤسسة مختصة بحسد إخوانهم المواطنين دون غيرهم ،وهي ميزة
ال يتميز بها أي حاسد في أي بلد سوى الكويت ،وكأن إسقاط القروض
أو زيادة رواتب المواطنين ستقضي على أموال الدولة التي نراها تعمر
في كل مكان ،وتصل إلى كل مكان إال أبناء الوطن ،فاتقوا الله بإخوتكم
المواطنين فهم أولى بالمعروف.

ً
شهادة مجروحة جدا!
خالد اسنافي الفالح
ً
ً
ُ
التغييرات الوزارية التي يلجأ لها
لم تعد مستغربة وال مستنكرة
مجلس الوزراء كلما الحت في األفق بادرة اختالف سياسي مع مجلس
ً
األمة ،ويبدو أن النخبة الحاكمة في الكويت استوعبت "متأخرا" ،بعد
تفاعل زمني تجاوز سنواته الخمسين من العمل المؤسسي -الذي يركن
إلى قيمة الشراكة ال االستفراد في رسم الرؤى ووضع رسائلها ،وينطلق
من قاعدة الهرم نحو ّ
قمته لتنفيذ الخطط وتحقيق األهداف -أن أسماء
الوزراء وسيرهم الذاتية لم تعد معايير لتكليفهم بمهامهم بقدر معيار ما
يحملون من تصورات وضبط إليقاع السياسات التي تصب في مصلحة
تنفيذ الرؤى .وإذا كان من ممكن فن السياسة تغيير صور الوزراء لسحب
فتيل خالف– وال أقول أزمة -في سبيل تثبيت استقرار سلطة تشريعية
ً
ُم َس ْي َطر عليهاَ ،
فلم ال؟! عوضا عن إرهاق المواطنين بصراع انتخابي
مكلف "ال تتغياه النخبة" وما يستتبعه من شقاق اجتماعي مؤلم رغم
تأقيته ،وال شــك أن ضــرره أكبر على الـمــدى البعيد مــن ضــرر الشغب
البرلماني ،ونفعه أقل من نفع التغيير الوزاري.
ً
وإذا كــان مــا بــدا لــي صحيحا ،فإني أفهم مــن ترشيح سمو رئيس
مجلس الــوزراء لحكيم الهندسة الكيميائية وأستاذها خالد الفاضل
وتكليفه بمهام وزارتي النفط والكهرباء والماء على أنه انتقاء حصيف
يستهدف دفع عجلة العمل نحو عدم الركون على النفط الخام كمصدر
دخــل يشكل  88%من ميزانية الــدولــة– كما أفــاد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع في مقابلته األخيرة مع التلفزيون الصيني -في حين
امتالكنا القدرة على تحويله إلى منتجات أولية ذات جدوى اقتصادية
ً
تخدم فــي تنشيط القطاع الصناعي ليكون راف ــدا مــن رواف ــد التنمية
ً
االقتصادية المستهدفة ،ومجاال لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين،
ومساحة عمل لتحفيز حس المبادرة لدى الشباب الكويتيين لتأسيس
المشاريع المتوسطة والصغيرة .وال شك أن الــوزيــر الــذي لن يعتمد
على النفط الخام كمصدر للدخل ،سيعمل على أال يكون النفط والغاز
ً
الطبيعي مصدرين وحيدين للطاقة ،بل سيشمر األذرع استعجاال بإدخال
واستعمال التقنيات المتطورة لالستفادة من الطاقات البديلة الناتجة عن
ضوء الشمس وحرارتها وحركة الرياح والمد والجزر والتيارات المائية
ً
ً
وطمر النفايات العضوية .لقد عاصرت الوزير أستاذا جامعيا لما كنت
ً
طالبا ،وشهدت اجتهاده بتحسين بيئة التعليم واهتمامه بطلبة العلم،
ً
ً
ً
اجتهادا واهتماما سيخلق تفاؤال في قادم األيام.

د .حسن عبدالله جوهر

hasanjohar@hotmail.com

بدل الجامعة جامعتان!
طالما كان الحرم الجامعي أحد أقدم األحالم
والطموحات لألجيال المتعاقبة منذ االستقالل،
سـ ً
ـواء النخبة األكــاديـمـيــة أو الطلبة أو أولـيــاء
األمـ ـ ـ ـ ــور ،وط ــالـ ـم ــا ك ــان ــت الـ ـع ــراقـ ـي ــل ،وخ ــاص ــة
الـسـيــاسـيــة مـنـهــا ،تـقــف حـجــر ع ـثــرة أمـ ــام هــذه
الرغبة الحضارية حتى عام  2004عندما صدر
قانون إنشاء المدينة الجامعية تحت اسم مدينة
صـبــاح السالم الجامعية ،ولــم يسلم المشروع
الــول ـيــد م ــن م ـح ــاوالت وأده أو تـغـيـيــر م ـســاره،
ً
وأخيرا تعطيله ما أمكن من خالل التراخي وكثرة
األوامر التغييرية والحرائق المتكررة ،لكن شاءت
اإلرادة واإلصرار إال أن تنتصر في النهاية ،وبدأت
مالمح هذا الصرح األكاديمي بالظهور ،وأعلنت
اإلدارة الجامعية خطة االنـتـقــال إلـيــه رغــم عدم
جاهزيته من الناحية اللوجستية ،ورغم الكثير من
المالحظات الفنية والعلمية التي قد تمدد فترة
عملية التحول الكامل إلى الجامعة الجديدة عدة
ً
سنوات أخرى ،األمر الذي قد يكون قابال للهضم
بسبب استمرار الضغوط حتى اللحظة األخيرة
ً
ً
لبلع المشروع كليا أو حتى جزئيا.
لكن عملية االنتقال وفلسفتها ال تبشر بالخير،
وال عــاقــة لــذلــك بــاالنـت ـقــال الـمــرحـلــي للكليات
ً
الجامعية تباعا وفق جدول زمني طويل ،وال حتى
من حيث جاهزية المدينة الجامعية وخدماتها،

الـمـســؤولـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة واألم ــان ــة األكــادي ـم ـيــة
تقتضي المحافظة عـلــى هــذا الـصــرح لغايات
تـعـلـيـمـيــة جــام ـع ـيــة ،وف ــي م ـقــدمــة االق ـت ــراح ــات
الــواعــدة في هــذا الصدد تحويل أحــد الحرمين
الجامعيين ،خاصة حــرم البنين وهــو األصغر
إلـ ــى ج ــام ـع ــة ح ـكــوم ـيــة ج ــدي ــدة بـتـخـصـصــات
عصرية جديدة مثل الدراسات المستقبلية أو
مــا وراء تقنية المعلومات الرقمية أو أمــراض
الـعـصــر ال ـجــديــدة ال ـتــي تــواكــب احـتـيــاجــات ما
تبقى من القرن الحالي ،أو تحويل هذا المرفق
إلى جامعة تربوية حديثة متكاملة ومنسجمة
مــع متطلبات التعليم الحديث فــي ظــل تدهور
مخرجات التعليم على مدى السنوات األخيرة.
قــد يخشى البعض مــن التغيير ،وقــد تكون
عقلية الخوف من الجديد مسيطرة على عقول
ونمط تفكير حتى النخبة األكاديمية ،ولكن هذه
دعوة لألخ الفاضل وزير التربية ووزير التعليم
العالي وهــو أحــد أساتذة الجامعة ليضع ولو
لبنة خالدة في التعليم العالي الكويتي ،ونقولها
بكل صدق وإخالص بأننا لو فكرنا في مستقبل
التعليم الجامعي بقدر همنا وتفكيرنا بالكورس
اإلضافي أو الكورس الصيفي لكنا متقدمين أكثر
وأكثر في رحاب الجامعة!

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

waethlane@gmail.com

علي الوردي وآراؤه «الشخصية»
الوردي فرضية عامة للمجتمع العراقي ومفتاحا لفهم شخصيته،
كما يسترسل في أن استيعاب آثار تلك الهجرات يخيم هاجسا
لمستقبل العراق ،وذلك على مدار كتاب كامل .إال أنه يعود ليذكر
أن الـبــدو ال يمثلون فــي ال ـعــراق ،مــن بين أمثلة أخــرى مــن الــدول
العربية ،أكثر من ( .%2ص.)97
أو حـيــن يـتـحــدث بــرومــانـسـيــة حــول نــزعــة الـحــرب لــدى الـبــدو،
وأ نــه مع خضوع البدو للدولة سيعم السالم( .ص ،)95ثم يعود
في خاتمة الكتاب (ص )409متهكما على طرح ديني يؤاخي بين
البشر متسائال :كيف لهؤالء أن ينسوا ضغائنهم وعصبياتهم؟
فذلك في رأيه ليس من سمات البشر بل المالئكة.
لكن األعجب من كل ذلك ما يعنونه الــوردي برأي شخصي أو
ما في معناه ،والحق أني أعجب كيف لسوسيولوجي أو عالم أن
ً
ينعت مجهودا أو رأيا له بالشخصي ،فإن كان هناك ما هو غير
شخصي فهو أ حــرى بــأن يتبع ويهمل ما هو شخصي ،فالعلم،
ومنه السوسيولوجيا ،ال تلتفت لما هو شخصي وال تأبه به ،فإن
كــان الباحث قد التزم بكل خطوات و شــروط البحث العلمي فما
يتوصل إليه ليس برأي شخصي ،بل رأي العلم ،وهو رأيه ورأي
كل باحث حتى ساعة نشر البحث ،وال تثريب على الباحث أو من
يرى رأيه أن يجد بعدئذ رأيا مخالفا ،سواء جاء ذلك تبعة لظهور
حقائق أخرى أو لتوظيف مناهج أخرى لمقاربة مشكلة البحث.
على أن بدعة الــرأي الشخصي لدى الــوردي تستوجب تفنيدا
آخرا إذا كان يظن أن ذلك مما ينسجم مع منهج السوسيولوجيا
األلمانية ،ال سيما ما يعرف بالسوسيولوجيا الفهمية لدى ماكس
فيبر ،الذي أتى الوردي على ذكره (ص .)22-21فالسوسيولوجيا
الفهمية توجب على الباحث ،من أجل الفهم ،االجتهاد في دراسة
الظاهرة كما لو كان مشاركا فيها ،وليس أن يكتفي بدور المالحظ
في محيطها ،وذلك بغية فهم أفضل لمغزى الفعل االجتماعي .وال
يكتمل هــذا المجهود بحسب فيبر إال بتفسير سببي للظاهرة
االجتماعية .ومثل هذا ال يستولد رأ يــا شخصيا بل رأ يــا علميا
حتى إشعار آخر.
لكن يبدو أن مفهوم الرأي العلمي الرصين الذي يمثل أساسا
لبناء علمي ،غير محسوم صراحة لــدى ا ل ــوردي ،انظر قوله في
ختام مقدمة الكتاب" :الواقع أنني خالل دراستي الطويلة للمجتمع
العراقي ،قد ناقضت نفسي كثيرا .وربما أخذت اليوم برأي ،وتركته
غ ــدا ،ثــم رجـعــت إلـيــه بعد غــد .وقــد الحــظ الـطــاب مني ذلــك [.]...
ولست أستبعد بعد صــدور هذا الكتاب أن أغير كثيرا من اآلراء
التي وردت فيه .ربما شهد القارئ في كتبي القادمة آراء مناقضة
لها!" (ص ،)19-18ومثل هذه الصراحة يحمد عليها الوردي لكنها
ال تطرب ال السوسيولوجيا وال أهلها.

د .حمود حطاب العنزي

# :High Lightإسقاط_القروض_ لليوم_٢٩
أكدت تقارير البنك المركزي أن المقترضين هم  429ألف مواطن،
ً
وهذا رقم كبير جدا ،فإذا اعتبرنا أن كل مقترض يؤثر قرضه في
ثــاثــة أف ــراد هــم ق ــوام أســرتــه فقط فمعنى ذلــك أن هــذه الـقــروض
ً
يطول أثرها جميع أبناء الكويت تقريبا ،وإذا علمنا أن من جملة
المقترضين  100ألف متعثر ،وأن أوامر الضبط واإلحضار وصلت
ً
إ لــى أكثر مــن  200أ لــف مــوا طــن فنحن إذا أ مــام قضية اجتماعية
كـبـيــرة ا لـحـجــم تـكــاد تـمــس أو تعصف بمعظم األ س ــر الكويتية،
وهاشتاق إسقاط القروض الذي حقق ومازال يحقق "ترند" حتى
اللحظة من  29يوما يدل وبوضوح على أن المشكلة تكاد تعني
الجميع.
ً
وإذا تـحــركـنــا قـلـيــا لــرصــد زاوي ــة أخ ــرى مــن زوي ــا الـمــوضــوع
فسنجد أن الـكــويــت حسب مــا أك ــده البنك الــدولــي خــامــس أغنى
دولة في العالم ،ونصيب الفرد من الثروة مليون ومئة وعشرون
ألــف دوالر ،وكما أكــد تقرير مؤسسة النقد الــدولــي فــإن ميزانية
دولة الكويت ال عجز فيها حتى  2021م ،وال حاجة للسحب من
احتياطي األجيال القادمة.
ً
ومن جهة ثالثة فإن إسقاط القروض من شأنه حتما إنعاش
الحركة االقتصادية ،وتحريك عجلة دورة المال ،ومن شأنه إنعاش
السوق الكويتي ،وقد لجأت الواليات المتحدة األميركية إلسقاط

القروض لمواجهة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في بدايات
القرن السابق ،فكان لذلك أثر كبير في إنعاش االقتصاد وتحريك
الركود ودفع عجلة التنمية.
ً
وإذا حــاول ـنــا أن ن ـجــد ح ـل ــوال إلس ـق ــاط ال ـق ــروض دون ضغط
ً
ً
على ا لـمــال ا لـعــام فسنجد مقترحا مناسبا قــد مــة ا لـنــا ئــب ماجد
المطيري يمكن الدولة من إسقاط القروض دون أن يتكلف المال
ً
ً
العام دينارا واحــدا وذلــك بأن يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة
القروض االستهالكية الشخصية على هيئة وديعة بنكية طويلة
األمد تديرها البنوك المحلية والشركات الدائنة حتى تستوفي
القروض من أرباحها ثم يستردها البنك المركزي ،وال سيما أننا
نعيش وفرة مالية أبناء الوطن أولى بها.
ً
ختاما:
إن ال ـك ــوي ــت م ـع ـط ــاء ة ل ـكــل الـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة ،وتـ ـس ــارع لـنـجــدة
المنكوبين وا لـمـعـســر يــن ،و ه ــذا ش ــرف للكويت نشجعه ونثني
يسر على معسر ّ
عليه" ،فمن ّ
يسر الله عليه في الدنيا واآل خــرة"
الكويت وبالطبع هو أولى،
فما بالكم لو كان هذا المعسر من أبناء
ً
فخيركم خيركم ألهله؟ أدام الله الكويت كافية ألهلها فياضة على
من حولها ،ودمتم بخير.

جري سالم الجري

ُ
هل كتب التنمية تنمي؟
ُ
صرخه أبــو علي في
«أنــا نــاقــد!» هــذا ما
معرض الكتاب أ مــام المؤلفين فــي جلسة
نقاشهم الهادئة ،ثم أردف قائال« :أنا لست
ناقدا سياسيا أو أدبيا ولكني ناقد حياتي،
وكتب التنمية يزعم مؤلفوها أنهم أساتذة
م ــدرس ــة ال ـح ـي ــاة!» .لـقــد أب ـهــرنــي بعفويته
وصــراح ـتــه ،ول ـكــن هــل هــو م ـجــرد شخص
يريد تنفيس غضبه وسط المؤلفين لتكون
حــادثـتــه سالفة ت ــروى؟ أم هــل عـنــده نقاط
تستحق أن تروى؟
ك ـ ــان أب ــوعـ ـل ــي فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف ال ـخ ـل ـف ـيــة
أ مــام المسرح الحافل بنخبة مؤلفي كتب
التنمية ،فكانت هذه فرصته الذهبية التي
ّ
لن يرضى التفريط بها ،الحظ أحد الكتاب

سدانيات :حتى َ
يكتب
ُ
األسد!
محمد السداني

ولكن بسبب إصرار اإلدارة الجامعية على الفصل
ً
بين حرم اإلناث وحرم الذكور وفقا لقانون منع
االختالط الــذي ألغته المحكمة الدستورية قبل
ع ــدة س ـنــوات ،نـعــم تــم بـنــاء الـمــديـنــة الجامعية
ال ـجــديــدة وف ــق ق ــان ــون الـفـصــل بـيــن الجنسين،
ولكن النتيجة أننا أصبحنا نمتلك جامعتين
متكاملتين من جميع النواحي الخاصة بقاعات
الدرس والمكتبات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس
وال ـم ـكــاتــب اإلداري ـ ـ ــة وال ـم ـخ ـت ـبــرات وال ـخــدمــات
ومــواقــف السيارات وغيرها من متطلبات حرم
جامعي غير منقوص ،ولذلك فإن تكرار جامعة
الكويت الجديدة في حرمين متشابهين يعتبر
ً
هــدرا غير مسبوق وغير مبرر على اإلطــاق ،بل
قــد يصطدم مــع الــواقــع الجديد ويــربــك العملية
التعليمية بــرمـتـهــا ف ــي ظ ــل تطبيق ال ـم ـقــررات
ً
المشتركة للبنات والبنين المعمول به حاليا،
ويـ ــزداد ه ــذا التعقيد فــي ظــل خـفــض الـمــوازنــة
السنوية للجامعة.
ال ـخ ـط ــورة ال ـك ـبــرى تـكـمــن ف ــي ان ـك ـشــاف هــذا
الـخـطــأ الـقــاتــل وإقـ ــرار الـجــامـعــة بـعــد استكمال
عملية االنتقال بأنها ســوف تستغني عن أحد
حرميها ،األمــر الــذي يسيل له لعاب المتنفذين
لالستحواذ عليه وتحويله إلــى ملكية خاصة
ترضع من ثــدي الحكومة بالمجان! ولذلك فإن

شـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة طـ ـ ـف ـ ــرة فـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــراء ة م ــؤلـ ـف ــات
ا ل ـســو س ـيــو لــو جــي ا ل ـع ــرا ق ــي د .ع ـلــي ا لـ ـ ــوردي ( .)1995-1913قد
يـكــون سـبــب ذلــك غ ــزارة مـحـتــواهــا ،كـمــا ال يمكن إغ ـفــال عناوين
رنانة يختارها الــوردي لكتبه ،حتى وإن كان ذلك مما ال يعكس
بالضرورة محتوى الكتاب تماما.
وع ــن نـفـســي فـقــد ق ــرأت واح ــدا مــن أحــدث ـهــا ،أو لـعـلــه أحــدثـهــا،
"دراسات في طبيعة المجتمع العراقي" الذي نشر في  ،1965وقد
كفاني اال طــاع على غيره ما عــدا بعض تصفح عابر ،وباتخاذ
هذا الكتاب نموذجا لتركة الكاتب ،وهو كذلك سواء لحداثته ،أو
لتعبير عنوانه عن محتواه ،فــإن ا لـقــارئ يجابه بتساؤالت عدة
تحوم حول وصف ذلك المحتوى بالعلمي ،فغزارة المادة التي
يأتي الــوردي على ذكرها ترد في سياق أشبه بحديث متحدث،
أي بعيد عن طرح علمي منظم وممنهج ،ودون أن يستخرج من
كــل ذ لــك خيطا يتسنى للقارئ القبض عليه طــوال متن البحث.
كــا بــل إن ا ل ــوردي يجعل مــن حشد هائل مــن مسالك اجتماعية
معروفة ومن روايــات ،بعضها عن أفــراد من دائــرة معرفته ،ومن
شــوارد غريبة ،يــورده في سياق شبه وصفي ،ومهمال االستناد
ً
إ لــى مـصــادر رصينة ،مسوغا ألن يستسهل التعميم استسهاال
يثير العجب .ورغم أن طوافا بكل ذلك مما يفيض عن حدود هذا
المقال فال بأس من بعض رؤوس األقالم.
فحديث ا ل ــوردي عــن مجتمع عــرا قــي يمكن قبوله على سبيل
المجاز فحسب ،فمثل هــذا الطرح قد يعود لعدم فهم المقصود
بــالـمـجـتـمــع ف ــي االص ـط ــاح األج ـن ـبــي ،وال ـ ــذي يـشـيــر إل ــى متحد
متسق مــن أ ف ــراد قائم على إرث ثقافي مميز وتفاعل اجتماعي
وثيق وتطلعات متناغمة .كما قد يكون موروثا عن دعاية أنظمة
االستبداد العالم العربي ،ومنها ما لم يرفع قبضته عن العراق
إال في  ،2003والتي كانت في سبيل توثيق هيمنتها ،تطابق بين
مقولة الشعب ،و هــو مقطع قانوني يشير إ لــى مواطني ا لــدو لــة،
والمجتمع الذي ليس بالضرورة أن يكون مرادفا له .بمعنى أننا
يمكن أن نـصــادف فــي الشعب ا لــوا حــد أ كـثــر مــن مجتمع ،كما قد
ينتمي مجتمع واحد ألكثر من شعب ،ويبدو لي أن الشعب العراقي
بتنوعه العرقي واالنتماء ات المتداخلة لهذا الخليط إلى أديان
وطوائف متباينة بل متصارعة وعابرة للحدود ،أحدها.
ومع المرور على صفحات الكتاب المشار إليه يصادف القارئ
مالحظات تحاكي الواقع أو وصفية ال تأتي بجديد .لكن دهشة
الـ ـق ــارئ ت ـكــون ح ـيــن يــأتــي ع ـلــى م ــا يـنــاقـضـهــا ،أو ح ـيــن ينسف
بعضها مــا قبله بصفحات ،أ مــر يصعب حقا على ا لـمــرء تلمس
العذر له ،فرغم البدو وعالقتهم بحواضر الرافدين سواء كان ذلك
في غاراتهم أو هجراتهم واستيطانهم تلك الديار يمثل في نظر

٧

إضافات

مالمح أبي علي الجادة فأمر المساعدين
ب ــإرس ــال م ـي ـك ــروف ــون لـ ــه ،خ ـطــف أبــوع ـلــي
الميكروفون و قــال بسرعة« :أسهل طريقة
أدخ ــل بـهــا عــالــم الـكـتــب أن أسـتـخــدم ثــاث
كـلـمــات «س ـع ــادة» و»س ــر» و»ث ـ ــراء» .حينما
غاب الدين عن الغرب تشققت األسر ،وزادت
أنــان ـيــة ال ـف ــرد بـعــالـمــه الــرأس ـمــالــي ،فكلما
ً
تحول هو إلى آلة اعتبر نفسه زاد تطورا،
ول ـكــن الـمـشـكـلــة هــي أن ــه إن ـســان وسيبقى
إنسانا ،اشتاق لسعادة ،وجاع لثراء ،فصار
ي ـب ـحــث ع ــن الـ ـح ــل ،ول ـض ــال ـت ــه ي ـظ ــن حـلــه
هو ســر!» .أوقــف المتحدثون الميكروفون
فغضب عليهم الجمهور.
من رأيي الشخصي أن التنمية البشرية

هي أكثر مجال نبيل ،وكذلك هي أكثر مجال
استغله ضعاف النفوس ،لعدة أسباب :أوال،
على حسب اإلحصائيات كتب التنمية هي
ً
ً
األكبر مبيعا ،ثانيا ،هي مجال لم يحصره
علم أكاديمي حقيقي ،فالكل يمكن أن يفتي
ً
فيه ،ثالثا ،انعدام المحاسبة.
فــالـعــديــد م ــن الـكـتــب ال ـم ــوج ــودة حــالـيــا
ّ
تخلط عقائد من ديانات متضادة ،وتجزئ
أف ـ ـكـ ــارا م ــن ع ـل ــوم م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـطــري ـقــة غـيــر
صحيحة ،بل أخطر أمر أن كثيرا منها ما
يسبب مشاكل نفسية فضال عن تضيع وقت
ً
المستهلك وماله ،فهل سنسمع نقادا مثل
أبي علي ،علما أن من في المسرح هم أدنى
ً
منه أكاديميا؟!

AlSaddani@hotmail.com

على الكرسي الهزاز الذي لطالما تأرجحت عليه أحالمي وطموحاتي
المتعددة جلست أشاهد العالم يتغير وموجة من الثورات تجتاح المنطقة
باسم "الربيع العربي" الذي اندلعت شرارته من تونس حينما أشعلها
البوعزيزي رفضا للظلم والطغيان.
َّ
آمنت وأنــا أسمع أناشيد الثورة وصرخات الشعوب أن األمــل مازال
ً
موجودا ،وإن اختفى في سنوات طويلة عشناها تحت شعارات العروبة
والوحدة الكاذبة ،ولم تكن الثورات تختلف في مضمونها حتى جاءت
ثورة الشعب السوري الذي قلب مقاييس المشهد في المنطقة ،وأصبحت
سورية ساحة حرب عالمية بين مجاميع تحارب بالوكالة عن طوائفها
ومذاهبها وأنظمتها ،فالشعب السوري الذي خرج ليطيح بنظام يرفضه
وجد نفسه أمام معسكرات وميليشيات وأحزاب سياسية من مختلف دول
العالم .وها نحن بعد سنوات طويلة نشاهد الدول العربية تهرول نحو
النظام السوري الذي نعتته بأكثر الصفات قسوة؛ لما تعامل به من بطش
َّ
وظلم شهد العالم أجمع أنهما األبشع على مر التاريخ ،والحقيقة أن التاريخ
َّ
َّ
لن ينسى ،وإن نسيت هذه الدول ما حل بإخوة التراب والدين والعرق أن
ً
َّ
الصياد منتصرا حتى يتعلم األسد الكتابة! فحتى يتعلم
التاريخ سيكتب
الكتابة ستجد الكثير يصفق للصياد باقتناصه فرائسه التي اصطادها
غيلة وخداعا .قد تضيع رغبات الشعوب بين رحى القوى العالمية التي
ً
ال تريد خيرا لهذه األمة أو لهذه المنطقة ،ولكنها حتما لن تضل طريقها،
فمثلما نهضت دول كثيرة عانت مثلما تعانيه دولنا سننهض ونبني
أوطاننا بما تمليه علينا رغباتنا وضمائرنا.
خارج النص:
ً
• أقلق كثيرا حينما أقع في خطأ في الكتابة ،خصوصا وأنــا أكتب
ً
دائما ليال وأنا بعيد عن أي عامل للتركيز ،ولكن بعدما رأيت أحد الكتب
الرسمية من المجلس عرفت أن سيبويه الذي بداخلي لم يمت لفداحة ما
رأيت من أخطاء.
• في هذه األوقات نعاني ظاهرة الغش التي أصبحت بقدرة قادر نظاما
تكافليا بوجهة نظر البعض ،وأنه حق مكتسب لألسف.

العالجات النبوية وأمثالها
اليوم
د .روضة كريز*
كثير من المهتمين بالصحة والطب الطبيعي (الغذائي والفيزيائي)
قاموا بجمع معظم التراث الطبي البشري على مر العصور ،والمسلمون
األوائل جمعوا وسجلوا ما كان عليه رسول الله ،صلى الله عليه وسلم،
ً
ً
ً
من عادات غذائية ومعيشية ،وذكروا ما كان منها عالجا ناجعا ومباركا،
ً
ً
ومنها ما يكون أسلوبا صحيا لحياة أطول!
فكانت من األعـشــاب العالجية التي انتشرت منذ ذلــك الــزمــان السنا
( )Sennaوالمعروفة في الشرق األوســط بعشبة "السنامكي" نسبة إلى
مكة المكرمة ،وهــي أوراق صغيرة كانت تستخدم في الجاهلية وأيــام
النبي محمد ،عليه الـصــاة وال ـســام ،كمطهر لألمعاء وملين للبطن،
وتمنع تكون الخمائر والفطريات المعوية التي قد ينتج عنها التهابات
في اللثة والحلق وعلى أطراف اللسان ،ويقابلها من العالجات الكيميائية
 Dulcolaxو Bekunisو Laxilaxوغيرها في مختلف صيدليات العالم،
وهي عشبة مشهورة في الطب الهندي القديم والطب اإلسالمي .كما أن
ً
"الحناء  "Hennaأيضا تعتبر من األعشاب المهمة في الطب الغابر إلى
يومنا هذا لما لها من أهمية كبرى لعالج األمــراض الجلدية والصداع
بأنواعه ،والنبي محمد ،عليه الصالة والسالم ،في طبه كان يضع الحناء
على رأسه لخفض الحرارة وتسكين الصداع مثل  Eucalyptus oilلما لها
من خاصية التبريد وتوسيع األوعية الدموية وهدوء األعصاب ،كما أنها
تستعمل بعد المشي الطويل على األقدام كمسكن لأللم وخافض للضغط
ومهدئ ومضاد للتعب ،وعالج للتشققات والفطريات بين األصابع على
هيئة بودرة جافة .Daktarin powder
أما السواك ( )Salvadora persicaمن عود األراك فإن له خواص مطهرة
للفم ومضادة للجراثيم بأنواعها ،ويعطر الفم ويمنع تسوس األسنان
ونزوح اللثة (انحسارها) ويقطع نزيفها الحتوائه على مادة السيليس
وحمض العفص ( )Tannic acidالتي تجرف الفضالت ،وتمنع القرح
وتبيض األسنان ،ويقابلها المضمضة ومعاجين األسنان ،وقد وجد فيه
أيضا المركب األميني ( )Trimethyl Amineالذي يخفض من  PHللفم فتمنع
ُعيش الجراثيم .هذا باإلضافة للعسل والتمر وزيت الزيتون والتين التي
ً
ذكرت في مقاالت سابقة .لقد كان نبينا ،عليه الصالة والسالم ،قرآنا يمشي
على األرض ،حتى أنه لم يتهاون في استنشاق أنفاس الفجر الباكر وإن
ً
كان صيفا ،وتعتبر الصالة في هذا الوقت والمناجاة والتفكر عند األديان
ً
األخرى قديما وإلى يومنا هذا ،من أهم الرياضات الدماغية والروحية لما
تسببه من انتعاش الدم وزيادته باألكسجين النقي ،مما يزيد اإليجابية
واألسرار الشفائية لتلك األسلحة الكامنة في الدم ،والمسؤولة عن الدفاع
في الجسم ،وذلك باستخدام الغدد الليمفاوية والخاليا المسلحة للجهاز
المناعي ضد "األمــراض" بسبب السموم المتراكمة بين مفاصل الجسم
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
وعلى النهايات العصبية.

خريطة طريق قلب الزوج
محمد العويصي
ً
ً
ً
ً
أم أحمد ضاقت ذرعا بزوجها ،فهو ال يسمعها كالما حلوا معسوال،
حتى كلمة "أحبج" لم تسمعها منه منذ عشرات السنين ،فكرت أم أحمد
ً
أن تذهب إلى ساحر في إحدى القرى ليعمل لها عمال يجعل "بوأحمد"
ً
ً
يحبها ويتغزل بها ليال ونهارا ...ذهبت إلى أحد العلماء وهي تظنه
ً ً
ً
ً
ساحرا ،وطلبت منه أن يعمل لها عمال بحيث يحبها زوجها حبا جما.
ً ً
ً
وألنه عالم وليس بساحر ،قال لها :إنك تطلبين شيئا صعبا جدا،
فهل أنت مستعدة لتحمل التكاليف؟ قالت :نعم ،قال لها :أحضري لي
شعرة من رقبة األسد ،قالت :األسد ،قال :نعم األسد ،قالت :ال أستطيع،
األس ــد حـيــوان مفترس يمكن أن يأكلني وأم ــوت فــي الـحــال ويـتــزوج
أبوأحمد امرأة أخرى.
أعاد عليها قوله بإصرار :تريدين زوجك أن يحبك ،أحضري الشعرة!
ً
استشارت المرأة أناسا ثقة ،فقالوا لها إن األسد ال يفترس إال إذا جاع،
وعليها أن تشبعه حتى تأمن شره ...ذهبت أم أحمد إلى الغابة ،وأخذت
ترمى قطع اللحم إلى األسد من بعيد ،واستمرت على ذلك مدة طويلة
ً
حتى ألفت األســد وألفها ،وفي كل مرة تقترب منه قليال إلى أن جاء
اليوم الذي تمدد األسد بجانبها ،وأخذت تمسح على رقبته بكل هدوء
وحنان ،وبينما األسد مستمتع في هذا الجو الرومانسي أخذت شعرة
من رقبته وهو ال يدري ،فأسرعت إلى العالم وقدمت إليه الشعرة.
حصلت عليها؟ فشرحت له خطة ترويض األسد ومعرفة
سألها :كيف
ِ
الطريق إلــى قلبه عن طريق بطنه ،ومــع االستمرار والصبر حصلت
على الشعرة .فقال لها العالم :يا أم أحمد :زوجك ليس أكثر شراسة من
األســد ،افعلي مع زوجــك مثلما فعلت مع األســد تملكيه ،تعرفي على
مفتاح قلبه وأشبعي حاجاته تأسريه.
لألسف بعض الزوجات صار لهن سنوات طويلة مع أزوجهن ،لكنهن
ال يعرفن مداخل قلوبهم! على الزوجين في بداية حياتهما الزوجية
ً
الجلوس معا بحيث يفصح الــزوج عن كل ما يحب ويكره ،والزوجة
كذلك .ويتعاهدان على تطبيق اتفاقها ،وبالتالي سينعمان بالسعادة
ً
الزوجية والهناء واالستقرار وراحة البال بعيدا عن شبح الطالق الذي
انتشر في الدول العربية واإلسالمية كانتشار النار في الهشيم.
فهل وصلت قصتي إليكما؟ آمل ذلك.
* آخر المقال :لحم عربي +ابتسامة  +كلمة طيبة = زوج أليف!
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٨

ّ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
ﻏﻴﺚ اﻟﻌﻤﺮي وﻣﺎدﻳﺴﻮن رﻳﻨﺪر -واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

اﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ
ﻟﻦ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﺔ
ﻟـ"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"،
ﻓﺒﺪون إﺣﺮاز ّ
ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﺒﻬﺎت ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ "اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ" ﻓﻲ ﻓﻘﺪان
ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ.

ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ّ
ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن أن
اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻣﻔﺮﻃﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺰول
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع ﻳﺸﻜﻞ
ً
ّ ً
ﻣﺆﺷﺮا ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﻘﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،ﺑ ــﺪأ
ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺮون ﻓـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن
ّ
ﻳﺘﺠﻤﻌﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ
رام اﻟﻠﻪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
وﺗ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ
ـﺮة اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻓـ ــﻲ 1
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻟ ـﻠ ـﻤ ـ ُ
ً
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ أ ّﺟ ــﻞ ﻻﺣـﻘــﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« إﻟﻰ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019وﻣـﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴﻦ
ﺧــﺮﺟــﺖ ﻣ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻴﻞ وﻧﺎﺑﻠﺲ .وﻳﺤﺘﺞ ﻫﺆﻻء
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن
ٍ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﺪﻋﻮن أﻧﻬﺎ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن،
ً
أﻋﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ،
ﺗﻔﺮض
ً
ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋـ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ﱠﻠــﻰ
ُ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ واﻓﻘﺖ
»اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ«ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،رﻓﻀﺖ
ﺳـﺤـﺒــﻪ أو ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮه ،واﻗ ـﺘــﺮﺣــﺖ
ً
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
ﺑﺸﻜﻞ رﺟﻌﻲ،
ٍ
وﺗﻢ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم أﺻــﺪره رﺋﻴﺲ
»اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻣﺤﻤﻮد
ّ
ﻋﺒﺎس ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻠﻴﻖ
أﻋـ ـﻤ ــﺎل »اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ــﻲ« ﻋـ ـﻘ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻼء
»ﺣ ـﻤ ــﺎس« ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺰة ﻋ ــﺎم .2007
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﺳﻬﺎﻣﺎت
ّ
إﻟـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ ﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص وﻋ ـ ّـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ إﻟــﻰ
»ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﺑﻨﺴﺒﺔ  %9ﻷرﺑﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ،و %7ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﻋﻨﺪ
ﺑﻠﻮغ ِﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﺎل
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش
ﺗﻘﺎﻋﺪي.
وﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ،
ﻳـ ـ ـ ـ ـ ّـﺪﻋـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎرﺿ ـ ـ ـ ــﻮن أن
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻃـ ـ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ
ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺿ ـ ــﻮن ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻷﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،ﻣـﺜــﻞ
ﺣـ ــﺮﻣـ ــﺎن اﻷرﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎش
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪي اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ــﺰوﺟ ـﻬ ــﺎ
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻓـ ــﻰ إذا ﺣـ ـﺼـ ـﻠ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ
وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻻ ﻳـﺨـﻀــﻊ
اﻷراﻣــﻞ ﻟﻘﻴﻮد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـ ــﺎﻹﺟ ـ ــﺮاء ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺷـﺠــﺐ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮون ﻋـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور
ـﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧـ ّ
وﺳﻨﻪ ،ﻷﻧﻪ ّﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺷﺮاك ﻧﻘﺎﺑﺎت
ّ
اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ّ
وﻣ ـﻨــﻈ ـﻤــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺑﻮن ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«
وﻓﺴﺎدﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻻ ﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس

ﻓﻲ إدارة اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ
»ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻀـﻤــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.

اﻟﺴﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﺢ أرﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺔ
ّ
اﻟﻜﻔﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺳﻜﺎن
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻧﺤﻮ ،%18
ّ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ّ
ﺑﺸﺪة ﻟﻴﺒﻠﻎ
ﻧ ـﺤ ــﻮ  %40ﻟ ـﻤ ــﻦ ﻫ ــﻢ دون ﺳــﻦ
ً
اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،ووﻓﻘﺎ ﻟـ»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ«،
ﻳﺸﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ً
»ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺆا« وﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ »اﻟﺮﻛﻮد« .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎل
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،إذ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون
ﻣﻨﻬﻢ %26 -ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ
اﺳـﺘـﻄــﻼع »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺴﺤﻴﺔ«
ﻓـ ــﻲ د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ  - 2018إ ﻟـ ـ ــﻰ أن
واﻟﻔﻘﺮ ﻫﻤﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺘﺎن
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ً
اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺟ ـ ّـﺪﻳ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺘــﺎن ﺗــﻮاﺟـﻬــﺎن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ،
ﺗ ـﻔ ـﻘــﺪ »اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ«
وﻗ ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪاﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،إذ
وﺻ ــﻒ  %53ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻼع ﻫـ ـ ـ ــﺬه »اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ«
ً
ّ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ ،وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــ %64ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ إﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻳـ ــﺮﻳـ ــﺪون
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ّ
ﻋﺒﺎس .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻌﺰى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ّ
إﻟ ــﻰ ﻓـﺸــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺴــﻼم ،إﻻ أن
ً
اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ّ
ﺗﺆدي أﻳﻀﺎ
ًّ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺤﻮ %80
دورا
ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت
»اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻓــﺎ ﺳــﺪة،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ  %25ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺷـﻤـﻠـﻬــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع أن اﻟـﻔـﺴــﺎد
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ً
أن ّﻏﻴﺎب ً
ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛــﺎ ﻧــﻮ ﻳــﺔ  -ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

ً
ّ
ﻳﺘﺠﻤﻌﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ -ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ »ﺣﻤﺎس«
و»اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ« ،إﻻ
أن »اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ« ﻟﻢ
ّ
ﺗﻌﻮض ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺷﺮاك
ّ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ــﺪواﻓـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ وراء
ﺛﻮرات »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات .ﻟﻜﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن
ﻳﺘﺨﺒﻂ
ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺒﻪ،
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷ ﺧ ــﺮى،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳﺘﻤﺤﻮر أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﺣـ ـ ــﻮل اﻻﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼل اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ،
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ إﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻫـ ــﺬه اﻻﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ﻟـﻠـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻹﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أو ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ

ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺈن اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪدة ﺗ ـﺤ ـ ّـﻮل
ً
ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎس ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺑﺎﺗﺠﺎه
ّ
اﻟ ـﻘ ـ ّـﻮة اﻟـﻤـﺤـﺘــﻠــﺔ .وﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ،ﻓﻘﺪ
ﺗـ ـ ّـﻢ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺑ ـ ــﺪأت اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ
ﻫﺠﻮم
ﻓﻲ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻦ
ًٍ
إرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ،
ﻳـ ــﺆدي اﻻﻧ ـﻘ ـﺴ ــﺎم ﺑ ـﻴــﻦ »اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ« و»ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎس« إﻟ ــﻰ
ّ
اﻟﻤﺤﻴﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
ﺑ ــﻪ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺸـﻌــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮون ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن
ًّ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
اﺳﺘﻐﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﺣﻤﺎس« ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت
»اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ« .أﻣ ــﺎ
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ:
ّ
أي ﻧﺤﻮ  %61ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ
ّ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و %50ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻗﻄﺎع
ﻏـ ــﺰة ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘ ــﺪون أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﻢ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎد »اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ« دون ﺧ ــﻮف،
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ّ
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻛــﻞ ذﻟ ــﻚ ،ﻳﺸﻜﻞ

واﻗـ ــﻊ ﻧـ ــﺰول اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ إﻟــﻰ
اﻟـﺸــﻮارع ﻟﻼﺣﺘﺠﺎجّ ،واﺳﺘﻤﺮار
ً
ً
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻣﺆﺷﺮا ﻣﺜﻴﺮا
ﻟـﻠـﻘـﻠــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻠــﺐ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻜﻤﺎ اﺗﻀﺢ
ً
ﺿﻤﻨﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻹﺣﺒﺎط اﻟﻌﺎم ﺿﺪ
»اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ« ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـ ـﺘـ ـﺤ ـ ّـﻮل -أو ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﻪ-
ﺑـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ ﺿ ــﺪ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ،وﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـ ــﺮﻏ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﺤـ ـ ّـﺴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءة
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻘ ــﻮات أﻣـ ــﻦ »اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ« وﻓـﻌــﺎﻟـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻓــﺈن
اﻟﻤﺘﻔﻜﻜﺔ
اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ّ
ﻟ ـ »ا ﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﺗﻌﻘﺪ
ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ .وﻓــﻲ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺔ ،ﻗـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ّ
ـﺆدي
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ
اﻧـﻬـﻴــﺎر »اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«،
ً
ً
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ُﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺊ ﻓ ـ ــﺮاﻏ ـ ــﺎ أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺎ
ً
وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ .وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺿﻊ
اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻣﻊ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
»ﺣـﻤــﺎس« ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ
ّ
اﻟـﻀـﻔــﺔ اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻗــﺪ ﻳـﺸــﻜــﻞ ذﻟــﻚ
ّ ً
ً
ﻣﺘﻔﺠﺮا ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻟﻴﺲ
ﻣﺰﻳﺠﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ً
ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ،وﻛﻤﺎ
ﻳـﺘـﻀــﺢ ﻣ ــﻦ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ﺿﺪ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈن

اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻟـ »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ
ّ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ،ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ًّ
ﺣﺪا ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻗﺪ ﺗﻀﻊ
ً
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻷﻣـ ـﻨ ــﻲ ،وﻧ ـﻈــﺮا
إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺪم اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل إﺣـ ـ ــﺮاز ﺗ ـﻘـ ّـﺪم
ّ
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم ،ﻳـﺠــﺐ اﺗـﺒــﺎع
ﺳﺒﻞ أﺧــﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار،
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
ً
ﻣﺤﻮرا ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل إﻋ ــﺎدة ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 200ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر وا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗــﻢ
إﻳ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ ،2018
وﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ .وﻳ ـﺠ ــﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ -ﺻــﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ
»ﺟﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«  -ﻣﻦ
أﺟ ـ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ .وﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ

ﻫــﺬه اﻻﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت زﻳ ــﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
دﺧــﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟــﻰ ﺳﻮق
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻹﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻲ ،وإﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻔــﺔ
اﻟـ ـﻐ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﺎح ﺑ ــﺄﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
ّ
إﻻ أن اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺣ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاﻋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــ»اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ،وﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ اﻟـﻘـﻴــﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة »اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ،ﻓﺒﺪون إﺣﺮاز ّ
ﺗﻘﺪم
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬــﺎت ،ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
»اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻓﻲ ﻓﻘﺪان
ﺷ ــﺮﻋ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،وﺳ ـﻴ ـﺒ ـﻘ ــﻰ دورﻫـ ـ ــﺎ
ً
ﻣ ـﺤ ــﺪودا ﻛـﻌــﺎﻣــﻞ ﻟــﻼﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓﻲ
اﻟـﻀـﻔــﺔ اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ  -وﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺪى
اﻷﺑﻌﺪ -ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟـﺘـﻨــﺎزﻻت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﺳﻼم.

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ "اﻟﺘﺮاﻣﺒﻴﺔ" اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ!
إذا أراد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
رؤﻳﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮا
آراء ﺳﺎﻧﺪرز ووارن وﻳﻘﺮؤوا
اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺟﺎﻳﻚ
ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ذي
أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ« ،اﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ًأﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

●

ﻣﺎﻛﺲ ﺑﻮت  -واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ

ﻃﻮال ﻋﻘﻮد ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺨﺐ
ُ
ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ رأي
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗ ِ
واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن دﻋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ
ّ
ﻳﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ
ً
راﻫـﻨــﺎ ﻧﺸﻮء ﻣﺤﻮر ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻳﺴﺎري
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻳـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـ ــﺰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ ،أي اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أدى ﻓ ـﺸ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل
اﻟـﺜــﻼﺛـﻴـﻨـﻴــﺎت إﻟ ــﻰ اﻹﺟ ـﻤ ــﺎع اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟﺬي ﺳﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب.
ً
أﻃـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺣ ــﺮوﺑ ــﺎ
ً
ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ وأﺿ ـﻌــﻒ ﺣـﻠـﻔــﺎء ﻧــﺎ ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﻮع ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻐ ــﺎة ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ــﺎذا
ﻋ ــﻦ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴــﻦ؟ ﻻ ﻳ ـﻄ ــﺮح ﻫــﺬا
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة،
وﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺰب
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺗﺒﺪو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑـ«اﻟﺘﺮاﻣﺒﻴﺔ« اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ!
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎل ،ﺗـ ـﻄ ــﺮح
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻮرة إﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ وارن
)دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻃـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ وﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ( ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ:
»ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﻓﺎدت
اﻟﻨﺨﺐ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ،
إﻻ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺟ ـﻌ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻣـﺤـﺒـﻄــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺎءة .ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺠـﻬــﻮد
اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺿ ـﻤــﺎن أﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﻨــﺰاف ﻣ ــﻮارد
ﺿـﺨـﻤــﺔ وزﻋ ــﺰﻋ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑــﺄﻛـﻤـﻠـﻬــﺎ .ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،اﻧـﻬــﺎرت
اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺑﻬﺪوء ...ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ،ﻳﺠﺐ
أن ﻧﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺗﻔﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴـﻴــﻦ وﻻ ﺗﺨﺪم

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ

اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرة إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ وارن

اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز

ً
ً
ﻋﺪدا ﺿﺌﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ«.
أﻳﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻣﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻣﺐ؟ ﻳﺒﺪو اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪا
ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﺤ ــﺮة ﺑـﻘــﺪر
اﻟـﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري اﻟ ــﺬي اﺟﺘﺎﺣﺘﻪ
اﻟﻨﺰﻋﺔ »اﻟﺘﺮاﻣﺒﻴﺔ« ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗ ـﺼـ َـﺮف ﻟﺒﻨﺎء اﻷوﻃ ــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﻜ ــﻞ ﻫـ ـﺒ ــﺎت ﻟ ــﻸﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ،ﻋـﻠــﻰ
ً
اﻋﺘﺒﺎر أن ﺻﺮف ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال داﺧﻠﻴﺎ
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻗــﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﺮﻧﻲ
ﺳ ــﺎﻧ ــﺪرز ﻣــﻦ وﻻﻳ ــﺔ »ﻓ ـﻴــﺮﻣــﻮﻧــﺖ« ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ »وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ« ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
» :2017ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻻت ﻣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮرة ،أدى
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺼﻮدة ،وﻗﺪ ّ
ﻣﻬﺪت ﻟﻮﻗﻮع أﺿﺮار
ُ
ُ
ﻻ ﺗ ـ َـﻌ ـ ّـﺪ وﻻ ﺗ ـﺤ ـﺼــﻰ« .ﻳــﺮﻳــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ّ
ﺑـ ــﺪوره أن ﻳـﻘــﻠــﺺ ﺣـﺠــﻢ اﻟـﺘــﺪﺧــﻼت
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﺒ ــﺪأ ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻋﺪاد

اﻟـﺠـﻨــﻮد ﻓــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن .ﻟــﻦ ﻳﻄﺮح
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن وﻻ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن أي
ﺣﺠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻷو ﻃــﺎن
ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ أﻋ ــﺪاد ﺻﻐﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﺠﻨﻮد
واﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴ ـﻴــﻦ وﻋ ـﻤ ــﺎل اﻹﻏ ــﺎﺛ ــﺔ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑ ــﺄراﺿ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن أﻗـ ــﻞ ﻛ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹرﻫﺎب واﻟﺠﺮاﺋﻢ
واﻷﻣـ ــﺮاض اﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
ﻳﺼﻌﺐ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻗﻮال ﺳﺎﻧﺪرز ووارن .ﻳﺮﻛﺰ
اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎﺗــﻮران ﻋﻠﻰ ﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ،
ً
ﻋـﻠـﻤــﺎ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻻ ﻳـﻌـﺘــﺮف ﺑــﻮﺟــﻮد
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧـﻬـﻤــﺎ ﻳــﺪﻳـﻨــﺎن
ّ
ﺑـ ـﺸ ــﺪة اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪاد واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎد ،ﻟ ـﻜــﻦ
ّ
ﻳﺠﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺪل أن
ﺗﺮاﻣﺐ
ً
ﻳﺤﺎرﺑﻬﺎ .أﺧﻴﺮا ،ﻫﻤﺎ ﻳﺸﺪدان ﻋﻠﻰ
ﺿـ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء ﺑــﺪل
اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺛ ـﻤ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﺪود ﺻـ ــﺎرﻣـ ــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ
ً
اﻟﺘﻌﺎون .ﻛﺘﺒﺖ وارن ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﺿﺮورة

أن »ﻧ ـﺸ ـ ّـﺠ ــﻊ ﺣ ـﻠ ـﻔــﺎء ﻧــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻬــﻢ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪد اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف وﻃ ــﺮح
ﺑ ــﺪاﺋ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﻘـﺴــﺮﻳــﺔ
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ« .إﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﻤﺘﺎزة ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻌﺎرض وارن أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،أي اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدئ ،ﺑ ـﻘــﺪر
ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻛـﻤــﺎ أن رﻏ ـﺒــﺔ وارن ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎء ﻻ ﺗـﻤـﻨـﻌـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ
ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮات اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻓ ـ ـﻐـ ــﺎﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎن واﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮاق .ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن
اﻛـﺘـﺸــﺎف رأﻳـﻬــﺎ ﺑـﺸــﺄن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
اﻻﻧـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎب ﻫـ ــﺬه ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﻟــﻼﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺎرج ،إذ ﺳـﻴـﻜــﻮن رﺣ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻲ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺮﻋﺒﻴﻦ ﻣﺜﻞ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« وﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« .ﻟﻜﻦ ﻻ
ً
ﺗــﻮاﺟــﻪ وارن ﻣـﻄـﻠـﻘــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
اﻟﻮاﺿﺢ.
ﻛــﺬﻟــﻚ ،ﻻ ﻳــﻮﺿــﺢ ﺳــﺎﻧــﺪرز ووارن
ﻛ ـ ـﻴـ ــﻒ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪي ﻟ ــﻸﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ،

ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.
ﻣـﺜــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﻳ ـﺒــﺪو أﻧـﻬـﻤــﺎ ﺗﻜﺘﻔﻴﺎن
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺨﻴﻼن أن اﻟﺤﻠﻔﺎء
ً
ﺳـﻴـﺒــﺬﻟــﻮن ﺟ ـﻬ ــﻮدا إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺤﺼﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻬﻮدﻫﺎ.
ﺳﻴﻜﺘﻔﻲ ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻜـ ّـﻴــﻒ ﻣــﻊ اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺪاﺋ ـﻴــﺔ ﻣﺜﻞ
إﻳـ ــﺮان وروﺳ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ،أو ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـﺘـﺨــﺬوا ﺧ ـﻄــﻮات ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن
ﺗ ــﺰﻋ ــﺰع اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار ،ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻛ ـﺘ ـﺴــﺎب
أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ.
ً
ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ،ﻻ ﻳ ـﻘ ــﻮل
ﺳﺎﻧﺪرز ووارن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﻤﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﻋﺪاء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻣـﺜــﻞ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟ ــﺬي ﻳﻠﻮم
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎراك أوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟـ ـﺨ ــﺎص روﺑـ ـ ــﺮت س.
ﻣ ــﻮﻟ ــﺮ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﻮء اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
ﻣــﻊ روﺳ ـﻴــﺎ ،ﻳــﻮﺣــﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻮن ﺑﺄن
ً
ً
ﻋـ ــﺪدا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﻴﺲ
ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ أو ﻃ ـﻬــﺮان أو ﺑـﻜـﻴــﻦ .ﺣﺘﻰ
أن ﺳـ ــﺎﻧـ ــﺪرز أدرج ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻪ ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ »وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ« ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣــﻦ أﺧـﻄــﺎء اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺜﻞ
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪق ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1953
واﻹﻃـ ــﺎﺣـ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻠ ـﻔ ــﺎدور أﻟ ـﻴ ـﻨ ــﺪي ﻓﻲ
ﺗﺸﻴﻠﻲ.
ﻳﺮﻓﺾ ﺳﺎﻧﺪرز اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻓﺮض
»ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ّ
ﺧﻴﺮة« .ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ،
»ﻓـ ـﻘ ــﺪت ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ ﻣـﺼــﺪاﻗـﻴـﺘـﻬــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺣـ ــﺮب اﻟ ـﻌ ــﺮاق
اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺪﻣﺎر
اﻟﺘﻲ ّ
ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« .ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻔﻞ
ﺳ ــﺎﻧ ــﺪرز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺒ ــﺪو ﻋ ــﻦ ﺑﻌﺾ
ً
أﺣ ــﺪاث اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا
ﺑـﻴــﻦ ﻋـ َ
ـﺎﻣــﻲ  1914و ،1945ﻓـﻘــﺪ أدت

اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ ﻫﻮ
وﺗﺮاﻣﺐ.
إذا أراد اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳــﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ ،ﻳﺠﺐ
أن ﻳـﺘـﺠــﺎﻫـﻠــﻮا آراء ﺳ ــﺎﻧ ــﺪرز ووارن
وﻳـﻘــﺮؤوا اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺟﺎﻳﻚ
ﺳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎن ،ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن،
ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ذي أﺗــﻼﻧـﺘـﻴــﻚ« ،ﻓﻘﺪ دﻋﺎ
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
»اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ﺿـ ــﺮورة اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻢ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ
روﺳـﻴــﺎ واﻟـﺼـﻴــﻦ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻻﻋﺘﺪاء ات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ .ﻛﺘﺐ
ﺳــﻮﻟ ـﻴ ـﻔــﺎن أن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ »ﻻ
ً
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻔﻮﻳﺎ ،ﺑــﻞ إﻧــﻪ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ
أﺣـ ــﺪ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ أن ﻳ ــﺄﺧ ــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة
وﻳ ـﺘــﻮﻟــﻰ دور اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة« ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪة
ﻷداء ﻫ ــﺬا اﻟـ ـ ــﺪور ،ﻓ ـﻤــﻦ ﺳـﻴـﻔـﻌــﻞ؟ ﻻ
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻮن وﻻ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ً
ً
»اﻟ ـﺘــﺮاﻣ ـﺒ ـﻴــﺔ« ﺟ ــﻮاﺑ ــﺎ واﻓ ـﻴ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺤﻮري!
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻧﺶ– ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل رﻳﻔﻴﻮ

ً
إن ًادارة ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا
ﺳﻴﺌﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،وﻗﺪ
ﺧﺴﺮت ًاﻷﻣﺔ أﺑﺮز ﻣﺤﺎرﺑﻴﻬﺎ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﻤﺎ أﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺠﺪد
اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن
اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻌﺾ ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺮر واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﻮأ
أﺧﻄﺎء ﺳﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وأﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ أرى
ً
ﺗﻜﺮارا ﻟﻠﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻋﻼج ﻓﺸﻞ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻄﺮح
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ

ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ واﺣـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ
اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺪاﻟ ـﻨــﺎ اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﺒﺪو ﻧﺰاﻋﺎت ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ أﻧﻨﺎ
ً
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷوﻟﻰ،
ً
وﻳ ـ ـﻨـ ــﺪر أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن ﻧ ــﺮﺟ ــﻊ ﺧ ـﻄــﻮة
إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﻮراء ﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻻ ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟــﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻠﺠﺄ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن
اﻟــﻰ واﺿـﻌــﻲ اﻟـﺸـﻌــﺎرات ﻣــﻦ أﻣﺜﺎل
زﻣ ـﻴ ـﻠــﻲ آﻧ ـ ــﺪي ﻣ ــﺎﻛ ــﺎرﺛ ــﻲ وﻣــﺎﻳ ـﻜــﻞ
ﺑﺮﻧﺪان دوﻓﺮﺗﻲ )اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﺎن
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ(.
وﻟ ـﻨ ـﺤ ـﻠــﻞ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎﺗ ـﻨــﺎ ﺑــﻮﺿــﻮح
ودﻗﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ.
ً
أوﻻ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﺮف ﻋﺪو ﻷﻣﺘﻨﺎ
وﺣـﻀــﺎرﺗـﻨــﺎ ﻻ ﻳـﻬــﺪف اﻟ ــﻰ إﻟـﺤــﺎق
ا ﻟـﻀــﺮر ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ً
ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪا اﻟﻰ ﻗﺘﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،وﻋﺒﺮ أﻛﺒﺮ
ﻗ ــﺪر ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻼﻧـﻴــﺔ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳــﺰﻋــﺰع
أﻣﺘﻨﺎ وﻳﻔﻀﻲ ا ﻟــﻰ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﺴﺢ
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻈﻬﻮر ﻗﻮة ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ً
وﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدا
ﺑـﺴـﺒــﺐ أﻋ ـﻤ ــﺎل أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
وﺣــﺪﻳـﺜــﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑــﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ
أن واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻋــﺎدة ﻏــﺰو إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟـﻤـﺴـﻴـﺤـﻴــﺔ ﻹﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﺔ،
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  300ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف أﻣﻴﺮﻛﺎ.
ً
وﺛ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺎ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺼـﻌــﺐ اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ
ﺑﺄي ﻫﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل
إن اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻀﻤﻨﻮن
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻼذ آﻣﻦ ﻳﺼﺒﺤﻮن
ﺑﺸﻜﻞ دراﻣــﺎﺗـﻴـﻜــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﺧـﻄــﻮرة،
وﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻓ ـ ــﺈن إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣﻼذات آﻣﻨﺔ ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻄﺮ وﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺘﻤﺔ.
ً
وراﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎ ،وﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب واﺿـ ـﺤ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻼذات اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ
ً
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ دول وﻣﻮاﻗﻊ إﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة أو ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺰدﻫﺮ ﻓﻲ أرض ﺣﻠﻔﺎء أﻗﻮﻳﺎء.
ً
وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ،وﻫ ــﺬا ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺪر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ،إن اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﺳﻤﺔ داﺋﻤﺔ وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ واﺟﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت
ﻣﻌﺎدﻳﺔ أن ﺗﻈﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،واﻷﻓﻀﻞ
أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـ ــﺮدع ،وﻟـﻜــﻦ
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻔـﺸــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ــﺮدع ﻓــﺈﻧــﻪ ﻻ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺴﻼم ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪو ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻚ.

اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ
وﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب ﻛـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﺈن
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺣــﺮﻣــﺎن اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻼذات
اﻵﻣ ـ ـﻨـ ــﺔ ،وإﺑ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺮب ،وﻋﺪم ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﺪ واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم
ﺑ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻓ ــﻲ أﺟـ ـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴــﻼم
واﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،وﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺼ ـﻠ ــﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ا ﻟـﻔــﺮ ﺻــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻈﻴﻌﺔ وﻣﺮوﻋﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ وﺟﻮد
اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
وﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة وﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ا ﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ
اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ أو ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﺪرﺗﻚ
ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﻟﻌﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻒ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮي ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ .وﺣ ـﺘ ــﻰ
اﻟـﺤـﻤــﻼت اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻧﺸﻄﺔ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ﻳـﻨــﺪر أن ﺗﻜﻮن
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرض.
وﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪي ﻫ ـ ــﻮ أﻧ ــﻪ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟــﻮد اﻟـﻤــﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺪر أن ﺗﺠﺪ ﺣﻠﻔﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻘﺘﺎل
اﻟﻌﺪو ،وﺳﺠﻼﺗﻨﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻠﻖ
ﺣ ـﻠ ـﻔــﺎء راﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣﻦ

دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﺒﻄﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﺪم ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻫ ـ ـﻜـ ــﺬا ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﺮأ ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ
اﻷﺧﺒﺎر ﺣﻮل إرﺳﺎل ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻴﺠﺮ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ
ً
ﻳﻌﻨﻲ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘــﺰام اﻟﺮاﺳﺦ
ﺑـﺨــﻮض »ﺣ ــﺮب ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟـﻬــﺎ« ،ﺑﻞ
ً
ﻣﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﺪروس  17ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ ﻋﺪو ﻣﺘﻄﺮف.
وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻋﺪاﺋﻨﺎ
اﻻرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ )ﻟﻴﺲ ﻛــﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
أﻋ ـ ـ ــﺪاء ﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ( ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣـ ــﻼذات
آﻣـﻨــﺔ ﻓــﻲ أي ﻣـﻜــﺎن ﻣــﻦ دون ﺗﻮﻗﻊ
ﻛﻮارث ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ دون ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻰ
اﻷرض.

ﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ
ﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ
ﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟ ﺛﻢ إن اﻟﻘﻮل
إن ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻗﺪ دﺣــﺮ اﻟــﻰ ﺣﺪ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
أﻧــﻪ ﻫــﺰم ﺑـﺼــﻮرة ﺗــﺎﻣــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ أﻧــﻪ ﻻ ﻳ ــﺰال ﻣــﻮﺟــﻮدا
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳـ ــﺔ إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات

اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .وﻣﻦ
ﺷــﺄن ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟــﺮاﻫــﻦ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ دﻋ ــﻮة اﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ ﻟﻠﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وإذا ﻏـ ــﺎدرﻧـ ــﺎ وﺗ ــﺮﻛ ـﻨ ــﺎ ﺧـﻠـﻔـﻨــﺎ
ً
ً
ﻇ ــﺮوﻓ ــﺎ وأوﺿـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﺗـﻤـﻬــﺪ ﻹﻋ ــﺎدة
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺪاوة اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺨﻄﺮ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻠﻦ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﺑﻞ أﻋﺪﻧﺎ ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ
اﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺣﻖ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻏﻠﻄﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎراك أوﺑ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ،2011
ً
ً
ﻳــﻮﻣـﻬــﺎ ﺗ ــﺮك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ﺣـﻠـﻴـﻔــﺎ ﻫـﺸــﺎ
ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟ ـﻜــﺎرﺛــﺔ وﻗ ـﻌــﺖ ﺑ ـﻌــﺪ ﺛــﻼث
ﺳﻨﻮات ،وأﻧﺎ أﺟﺎدل ﻓﻲ أن اﻧﺴﺤﺎب
ً
أوﺑﺎﻣﺎ ﻛﺎن دﻓﺎﻋﻴﺎ ﺑﻘﺪر ﻳﻔﻮق ﻗﺮار
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ .وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻮم.
وﻳ ـﺼ ــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ ﺑ ـﺼــﻮرة
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﻲ ﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻮذﻧ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ـﻤ ــﺎل
ﺳــﻮرﻳــﺔ أو أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن إﻣ ــﺎ ﻧﻈﺎم
ﻋﺪاﺋﻲ )ﺳﻮرﻳﺔ( أو اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
)أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن( ،وﻧـﺤــﻦ ﻧـﻜــﺎد ﻧﻌﺮف
ﻣــﻦ ﺳﻴﻬﻴﻤﻦ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎﺑﻨﺎ وﻧﻌﺮف
ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ.

واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻘﻮات
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ ﻣــﻦ
اﺣﺘﻮاء اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺠﺰء ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻌﺘﺎد
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰو أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
أو اﻟ ـﻌ ــﺮاق ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓﻲ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺪو ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ً
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺧﺎﺻﺔ .وﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ وﻛﺄﻧﻨﺎ أﺧﺬﻧﺎ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪروس اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻤـﻨــﺎﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
وﻃ ـﺒ ـﻘ ـﻨــﺎﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
واﺣﺪة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺪﻣﺮة.
وﻧـﺤــﻦ اﻵن ﻧ ـﺠــﺎزف ﻓــﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ
ذﻟ ــﻚ ﻛ ـﻠــﻪ .وﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪان ﻧ ـﻀــﺎﻋــﻒ
اﻟﺨﻄﺮ اﻟــﺬي ﺳﻨﻮاﺟﻬﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮة
اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات وﺧﺴﺎرة
ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل واﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪات ﻣـﺘـﺠــﺪدة.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻴــﺮﻏــﺐ ﻣﻦ
اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺪﻣﻪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ اذا ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ
ﺳﻨﺘﺮﻛﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮت؟
وأﻧﺎ أواﻓﻖ آﻧﺪي ﻣﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺮأي
ً
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻮل إن اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ
دﺳـﺘــﻮري ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ،وأﻧــﺎ
ً
ﺟــﺎدﻟــﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻣ ــﺮارا ﺣﺘﻰ

ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻓﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋــﺶ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق وﻗ ـﻄ ــﻊ رؤوس
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وأﻟﻬﻢ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻬﻠﻜﺔ
وﻓﺘﺎﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎن
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺑﺎﻣﺎ
أن ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻃـﻠــﺐ اﻟـﺘـﻔــﻮﻳــﺾ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑ ــﺮد ﻋﻠﻰ
ذﻟ ــﻚ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﻔـﻌــﻞ ،وﻛ ــﺎن
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاره
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ.
وذﻟــﻚ أﻣــﺮ ﻣﺆﺳﻒ ،إذ ﻛــﺎن ﻓﺸﻞ
اﻟ ـﺤــﺰﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـ ــﺬي ﺣــﺮﻣ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ ﻧــﻮع
ً
اﻟـ ـﺠ ــﺪال اﻟـ ـﻀ ــﺮوري ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻟﺨﻠﻖ
اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻨ ــﺰاع ﻣ ـﺘ ـﺠــﺪد .وﻗــﺪ
أﺳﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري،
وﻋـ ـ ــﺰز ﺑـ ـﻘ ــﺪر أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻗـ ــﻮة اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻼج اﻟﻔﺸﻞ
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ــﻼج ﻓ ـﺸــﻞ اﻟ ـﺤــﺰﺑ ـﻴــﻦ ﻻ
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﻞ
ﻓــﻲ ﻗ ــﺮار ﺟــﺪﻳــﺪ ،واﻟ ـﻌ ــﻼج ﻳﻘﻀﻲ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ واﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎء
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس ﺑـ ـﻄ ــﺮح اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ.

ً
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ــﺮاﻛ ــﻢ
اﻟﻔﺸﻞ ﺑﻔﺸﻞ آﺧﺮ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ
ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻊ أو ﺿﺪ اﻟﻮﺟﻮد
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻟﻠﺤﻈﺔ وا ﺣ ــﺪة أن
اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻫﻮ
ﻧ ـﺘــﺎج ﻗ ــﺮار ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻗــﺎﺋــﺪ أﻋـﻠــﻰ
ﻣﻔﻜﺮ وﻣﻄﻠﻊ .إﻧــﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻬﻮر
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺟــﻞ ﺟﺎﻫﻞ ،وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳ ـﻴ ـﻘــﻮم اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﻮن
ﺑ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ وﺳ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﻮر واﻟﺠﻬﻞ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﺤﺮب
وﻻ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﺔ.
ً
ً
إن ادارة ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺳﻴﺌﺎ
ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،وﻗﺪ ﺧﺴﺮت اﻷﻣﺔ
ً
أﺑﺮز ﻣﺤﺎرﺑﻴﻬﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
وﺑـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗ ـﺠــﺪد اﻟ ـﺨ ـﻄــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻓــﺈن
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺮر واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﻮأ أﺧﻄﺎء
ﺳ ـﻠ ـﻔــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ،
ً
وأﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ أرى ﺗﻜﺮارا ﻟﻠﻌﻮاﻗﺐ
اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻳﺠﺎدل اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
ﺑﺄن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ً
ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﺨﻄﺮ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار
وﺗﺸﺒﻴﻪ وﺿﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﺎول ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺔ واﺣﺪة
ﻓﻲ ﻃﻮﻓﺎن.

ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ اﻧﻬﻴﺎر
اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺷﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ

●

روﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮاوﻧﺴﺘﻴﻦ– ذي أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ

ﺟ ـ ـ ــﺎءت آﺧ ـ ــﺮ ﺷ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺄﻳ ـﻴــﺪ
ﻟﺪوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺘــﺄﻛــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺻــﻼﺣـﻴـﺘــﻪ ﻟــﺪﺧــﻮل
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،وﻳﺒﺪو أﻧــﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺠﻮا أﻧﻬﻢ اﺗﺨﺬوا اﻟﻘﺮار
اﻟﺨﻄﺄ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺻﻼﺑﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻧﺴﻴﺎن ﻛﻢ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﺘﻰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻀﻠﻮه ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل رﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ أﻳ ـ ــﺪوا
ﺗﺮاﻣﺐ إﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪوا أن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺰاج
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻛ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ،ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع
ﻟﻴﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺟــﺮاه ﻣﺮﻛﺰ أدﻳﺴﻮن
ﻟﻠﺒﺤﻮث ،وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 3ﻣﻦ  10ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻃﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺬﻳﻦ أﻳــﺪوا ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟــﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ
ﻣﺮﻛﺰ أدﻳﺴﻮن ﻟﻠﺒﺤﻮث.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ذﻟـ ـ ــﻚ وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻣــﻊ
إﻋﺮاﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺮدد إزاء رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ إزاءه ،وذﻟﻚ إﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﺤﺒﻮن ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن أو ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن إﺣــﺪاث
اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ورﺑﻤﺎ ﻓﻜﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﻌﻤﺪ
اﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﻰ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﻮل إن ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺪد ﺗﻠﻚ
ً
اﻵﻣ ــﺎل ،وﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻜﻞ
اﺗﺠﺎه ﻣﻤﻜﻦ ،وﻳﻌﺰو اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻟﺨﺼﻮم
ً
ﻣﻌﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ:
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻬﻮرة ﺗﻨﻔﻌﻞ إزاء أي إﻫﺎﻧﺔ
ﻣﺘﺼﻮرة وﻣﻦ دون اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ

روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ

ﺣ ــﻮل اﻟـﻤـﻀــﺎﻋـﻔــﺎت ﻓ ــﻲ اﻷﺟ ــﻞ اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ
وﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﻇﻬﺮت ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟﻠﻴﺔ ،أن ﻧﺰﻋﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻪ
اﻟﺸﺎذ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ً
 40ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب– وﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻳﻔﻮق
ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟـﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري ﻓــﻲ ﻓــﻮزه
اﻟﺼﺎرخ ﻓﻲ  1994أو  –2010ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛــﺎن أﻗــﻞ ﻣﻦ  4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ووﺻﻒ ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﺎز أو اﻟﺠﻴﺪ .ﺛﻢ إن أداء ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺣﺰب
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻗـﺘـﺼــﺎد ﺑـﻬــﺬه اﻟ ـﻘــﻮة .وﻣ ــﺎل اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن
اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺾ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻦ وﺧ ــﺮﻳ ـﺠ ــﻲ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺷ ـﻜ ـﻜــﻮا ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق
واﺳﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ أﻫﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﺤﻮ
اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑ ـﻘــﻮة ﻓ ــﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻣﺎﻟﻮا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم .2016

ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺿــﺎﻋــﻒ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﺴﺎر
اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ،وﻫﻮ ﻣﺤﺎط
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﺑـﺜــﻼث أزﻣ ــﺎت ﻻﻓﺘﺔ
ﻧﺠﻤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﻗﺮاراﺗﻪ.
وﻗـ ـ ــﺪ ﻋـ ـﺠ ــﻞ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑ ـ ـﺤـ ــﺪوث أزﻣـ ــﺔ
دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﻋــﻼﻧــﻪ ﺑـﺼــﻮرة
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻧﻴﺘﻪ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛــﺎن أن دﻓﻊ ذﻟﻚ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﺿﺎﻋﻒ
اﻟﻬﺰة اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
ﻛﻤﺎ ﻋﺠﻞ ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﻓﺮض إﻏﻼق
ﺟــﺰﺋــﻲ ﻟ ـﻠــﻮﻛــﺎﻻت اﻟ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،وﻫﻮ إﻧﺬار ﻛﺎﻧﺖ
اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻗﺮت ﻗﺒﻞ ﻋﺪة
ً
أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  60ﺻﻮﺗﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
وﻗﺪ أﺛﺎر أزﻣﺔ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻏـ ــﻼق اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻻت اﻟ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ
ﺑ ـﺤــﺮب ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺼـﻴــﻦ وﻫﺠﻤﺎﺗﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜ ــﺮرة ﻋ ـﺒ ــﺮ "ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ" ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎط اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﺟـﻴــﺮوﻣــﻲ
ﺑﺎول ،ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﺮور ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ أﺻ ـﺒ ــﺢ
ً
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮاﺿ ـ ــﺢ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أن ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﻳ ــﺮى
ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺧــﺮق اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﺿﻔﺎء ﺳﻤﺔ اﻟﻐﻤﻮض
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﺧـﻄــﻮات ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻪ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻬﺪف اﻟــﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﺪود
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻛﻲ
ﻳﻘﻨﻊ أﻧﺼﺎره ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻀﻲ
اﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ،
وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻷﺻﻮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﺐ ﺳﻠﻮﻛﻪ ازدادت إﺷﺎراﺗﻪ إﻟﻰ
ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ.
وﺣﺘﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻰ ﻧﻘﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات ،وﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻮﺿﻰ
ً
وﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺘـﺤــﻮل
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﺷ ــﺎرة ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﻬﻮده اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷﺳﻮاق
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳـﺠــﺎدل اﻟـﻤــﺪاﻓـﻌــﻮن ﻋــﻦ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﺄن
ﻓــﻲ وﺳ ـﻌــﻪ اﻟ ـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷزﻣ ــﺎت
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ )ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
ً
ﻳـ ـﺒ ــﺪو ﺻ ـﻌ ـﺒ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪار ﻣــﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﺳﺘﻄﻼع ﻟـﻠــﺮأي ﺟــﺮى ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
رﺋﺎﺳﺘﻪ( ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ و ﻋــﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺸﺒﻴﻪ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﺎول ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻃﻮﻓﺎن.
ﻗ ـ ــﺪ ﺗـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻛ ـ ــﻞ واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻷزﻣـ ــﺎت ﻓــﻲ ﺳـﻨــﺔ  2019وﻟـﻜــﻦ اﻟﻤﺴﺎر
اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟــﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻻ اﻟﻌﻜﺲ ،وﻗﺪ أﻗﺎل
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑـﺼــﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻗــﻮة إزاء
ﺳﻠﻮك ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺳﻴﻮاﺟﻪ
اﺳ ـﺘ ـﻔــﺰازات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻔﻀﻲ
ً
اﻟﻰ اﺛﺎرة ﺗﻬﻮره وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( وﻳﻠﻮح
ﻓ ــﻲ اﻷﻓ ـ ــﻖ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل اﻹداﻧ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟـﻤـﺤـﻘــﻖ اﻟ ـﺨــﺎص روﺑـ ــﺮت ﻣــﻮﻟــﺮ وﻧﺸﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣــﻮل ﺗــﺮاﻣــﺐ وروﺳﻴﺎ
وﺣـﻤــﻼت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2016وﻓﻲ
ً
ﺳ ـﻨــﺔ  2019أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳـﺼـﺒــﺢ اﻟﺘﻔﺠﺮ
ً
ً
ﺧﻄﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻬﺪد ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ.
وﻣﻊ ﻫﺒﻮط أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﺑﻼغ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ً
ً
ﺑــﺄﻧ ـﻬــﻢ ﻳـ ــﺮون اﻵن ﺧ ـﻄ ــﺮا ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻓﻲ
رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" وﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻪ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺷﻜﻞ ﺿﺠﺔ ﻓﻘﻂ وراء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻳﺪﻋﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ رددت ﻗﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس ذﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ ،وﺣ ـﺘــﻰ
ﻓ ــﻲ ﺧـﻀــﻢ اﻻﺿـ ـﻄ ــﺮاب اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
اﺑﺘﻌﺪت ﻗﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ﺗــﺮاﻣــﺐ إزاء إﻏ ــﻼق اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻻت اﻟـﻔــﺪراﻟـﻴــﺔ
أو ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎﺗــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎط
اﻟﻔﺪراﻟﻲ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺮاره
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـﺴــﻮرﻳــﺎ وأﻋ ـﺒ ــﻮا ﻋــﻦ اﻷﺳــﻒ
ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﻋﺪد
ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷوﺳــﻊ ازاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮار ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﺮاﻣﺐ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗـ ــﺪ ﻳ ـﺨ ـﻠــﻖ اﻧ ـﻬ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺧــﺎص اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻷﺷ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﻦ
أﺟــﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﺳـﻠــﻮﻛــﻪ ،وﻟـﻜــﻦ ﻣــﺎ دام
أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري
ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺈن أﻣﻮاج
اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي
ً
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ،
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻤﺘﻬﻢ ﻳﺮاﻫﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن
ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺎت
ﻓﻲ ﻋــﺎم  2020ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮه
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2018
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ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﺑﻠﻐﺖ  ٢٥.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﺘﺠﺎوزة  ٢٣٨.٨ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ًﻛﺎن
اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ
إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻤﺴﺔ
أﺳﻮاق وﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻴﺪة
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻗﺘﺮاب ً»ﺑﺮﻧﺖ«
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  55دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻛﺎن ﺳﻮﻗﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﻋﻤﺎن »اﺳﺘﺜﻨﺎء« إذ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ﻛﺬﻟﻚ.

ﺳـﺠـﻠــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ً
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أرﺑــﺎﺣــﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ ،أﻣﺲ ،إذ رﺑﺢ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.57
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗـ ـﻌ ــﺎدل  29.32ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5138.94ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳ ــﻂ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 238.8ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻫ ــﻲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﺧ ــﻼل اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻛــﺬﻟــﻚ ارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.67ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫــﻲ 35.55
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5340.51
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  15.8ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 43.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ 2103
ﺻﻔﻘﺎت ،وارﺗﻔﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.38ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗـﺴــﺎوي  17.85ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  4772.58ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  9.8ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  194.9ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  4821ﺻﻔﻘﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ﻫ ـﻤ ــﺎ
ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،رﺳـﻤــﺖ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ
ﻟ ـﻠــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ أﻗــﻞ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﺣـﻴــﺚ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
أﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺖ واﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺖ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺸ ــﺎﺷــﺎت ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺴﻮق وﺧﺴﺮت أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﻞ زادت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺷ ــﺮاء اﻧـﺘـﻘــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳـﺘـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ـﺤــﺪودة ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻛــﺎﻧــﺖ

 ١٢ :OTCﺻﻔﻘﺔ
ﺑـ  ١٩.٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ  ٤ﺟﻠﺴﺎت
ﺷ ـﻬــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ )أو .ﺗ ـ ــﻲ .ﺳ ــﻲ(،
ﺧﻼل  4ﺟﻠﺴﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاول  357.6أ ﻟـ ـ ــﻒ ﺳـﻬــﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  19.5أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
 64.35أﻟﻒ دوﻻر( ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ
 12ﺻﻔﻘﺔ.
وﺷﻬﺪت ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺪاوﻻت
اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ
ﺗ ـ ــﺪاول ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﺒــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت
ﺑﻜﻤﻴﺎت أﺳﻬﻢ  4.04ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳـﻬــﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻧـﻘــﺪ ﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 272.9أﻟ ـ ــﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧ ـﺤــﻮ
 900.5أﻟﻒ دوﻻر(.
ﻫ ـﻨــﺎك ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ ﺑﻨﺴﺐ
واﺿـ ـﺤ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ أﺧ ـ ــﺮى،
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت أﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻷول وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺿﻴﺔ
ً
ً
ﺳـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺎ أﺻـ ـﺒ ــﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل ﻟ ــﺰاﻣ ــﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﺎﻟﻴﺎ ،وذات
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ،
ً
ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا
ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ إذ ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺘﺤﺮك ﺑﻜﺘﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﻸ
ﺷــﺎﺷــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ،وأﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ أﻛـﺜــﺮ
ً
ﺻﺤﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﺗـﻨــﻮﻋــﺎ ودون
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻜﻴﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ،
وﺳﺠﻠﺖ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﻤﻮاﺷﻲ«ً :اﻟﻤﺎﺟﺪ
ً
ﻣﺪﻳﺮا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻘــﻞ وﺗ ـﺠــﺎرة
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺷ ـ ــﻲ إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ
ﻣﺴﻤﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ
اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
إﻟــﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣﻦ .2019/1/1

ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »إﻧﻮﻓﺴﺖ« ﺗﺒﺮم
ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ أرض ﺑـ 2.40
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻮﻓﺴﺖ ﻋﻦ
إﺑ ـ ـ ــﺮام ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـﻴ ــﻊ ﺣ ــﻖ اﻧ ـﺘ ـﻔــﺎع
أرض ،ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل إ ﺣ ـ ـ ـ ــﺪى
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ،ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ
 2.40ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 714.71اﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أﻧـ ــﻪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻋﺎﺋﺪ رﺑﺢ
ﻗﺪره  50أﻟﻒ دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

»اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻳﻚ آﺧﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺘﻘﺪم دﻋﻤﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وأﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  26ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ  5ﺳﻨﻮات .وأوﺿﺤﺖ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ  ،2019ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  .2019وذﻛﺮت أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎﻣﻪ.

»رﻳﻢ« اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ »ﺑﻴﺎن« ﺑﺴﺪاد  459.07ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
أﻓـ ــﺎدت ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻴــﺎن ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺑ ــﺄن ﺷــﺮﻛــﺔ دار اﻟـﻈـﺒــﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ،
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﺑﻴﺎن« ،ﺗﺴﻠﻤﺖ إﺷﻌﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،ﻣﻔﺎده
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »دار اﻟﻈﺒﻲ« ﺑﺴﺪاد  459.07ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
وأوﺿﺤﺖ »ﺑﻴﺎن« أن ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﺠﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪرﻫﺎ  285.2ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ورﺳﻮم أﺧﺮى ﺑﻤﺒﻠﻎ  173.88ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ إﺧ ـﻄــﺎر ﺷــﺮﻛــﺔ دار اﻟﻈﺒﻲ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ُﻳﻔﻴﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻷن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﺴﺠﻞ
ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ »دار اﻟﻈﺒﻲ« ،وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

»اﻟﻤﺪار« ﺗﺤﻘﻖ  216.65أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺷﻄﺐ أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪار ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻄــﺐ أرﺻـ ــﺪة داﺋ ـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات ،ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 216.65
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي دﻋﺎوى

ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ .وﻟﻔﺘﺖ »اﻟـﻤــﺪار« إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻗﺪرﻫﺎ  216.65أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻄﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،ﺳﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إن اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ً
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ »ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ« ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﺎم
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻀﻮ »أوﺑﻚ« ،ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﺼــﺪر ،ﻟ ـ »روﻳ ـﺘــﺮز« أن اﻷﺣ ــﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ »ﺳﺎﻋﺎت« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎرت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻔﻦ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻰ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣﺲ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﻼد اﻟﺜﻼث ،اﻟﺸﻮﻳﺦ واﻟﺪوﺣﺔ
واﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ.
واﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ إن اﻟﻄﻘﺲ »ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ
اﻟــﺮﻳــﺎح اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻐﺒﺎر ﺧــﻼل اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  60ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺗﻘﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ  1000ﻣﺘﺮ«.
)روﻳﺘﺮز(

ً
ً
ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط إذ
اﻗـﺘــﺮﺑــﺖ وﺣــﺪﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى 200
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وأﺻﺒﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺘﺪاول ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
ﺑــﻞ ﺗﻌﺪت ﺗ ــﺪاوﻻت ﺳﻬﻢ اﺑـﻴــﺎر 43
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ وﺑ ـﻌــﺪ ﻧ ـﺸــﺎط ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﺴﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻦ
دون ﺗﺤﺮك ﻟﺒﻘﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻧ ـﻔ ــﺮد ﺳـﻬـﻤــﺎ »ﺑ ـﺘــﺮوﻏ ـﻠــﻒ«
و»ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون« ﺑﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﻨﺸﺎط وﺑﻐﻴﺎب ﺑﻘﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻛﺘﻠﺔ
اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﻲ أﺳـﻬــﻢ
ﻛﺘﻠﺔ إﻳﻔﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ دون ﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ

وﻇﻬﺮ ﺳﻬﻢ اﻻﺛـﻤــﺎر وﻧــﻮر ،وﻳﺒﺪو
أن ﻟﺤﺎق ﺑﻘﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﻜﺘﻞ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺤﺴﺐ
ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻼك واﻟﻤﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ
ﻧﻤﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﻼل
أول ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ أﺳﻬﻢ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻦ
ً
ﺑﻨﻤﻮ ﻣـﺤــﺪود ﻛــﺎن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺼﻌﻮد
ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺴﻮق اﻷول واﻟﻌﺎم إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳــﻮاق
دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
ً
ﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ،

إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻮاق
وﺳـ ــﻂ ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت ﺟ ـﻴ ــﺪة ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ واﻗﺘﺮاب ﺑﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ً
 55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺳﻮﻗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن إذ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ﻛﺬﻟﻚ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت إﻟـ ـ ــﻰ اﻷداء
اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت أﻣ ــﺲ ،إذ
ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺳـﺘــﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت
ﻫﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  14.7ﻧﻘﻄﺔ وﻣﻮاد
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  10ﻧﻘﺎط وﺑﻨﻮك ﺑـ 7.6

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق«» :اﻟﺘﺄدﻳﺐ« ﻳﻐﺮم »اﻟﻤﺪار« و»اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ«
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﺻ ــﺪور
ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ أﻣﺲ،
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺗﺤﺖ رﻗﻢ )96/2018
ﻣﺠﻠﺲ ﺗــﺄدﻳــﺐ( ) 163/2018ﻫﻴﺌﺔ( ﺿﺪ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪار ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
»ﻳﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت وﻣـ ــﻼﺣ ـ ـﻈـ ــﺎت ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻣ ــﺮدﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮﺳ ـﻠ ــﺔ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻜﺘﺎب رﻗﻢ )إﺷــﺎرة/005071 :ر.
ﻫـ (1/3/2017/اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2017/7/31ﺑﺸﺄن
ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﻸﺷـﺨــﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،اﻟﺬي أﻟﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺰاول ﻧ ـﺸــﺎﻃــﻲ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ واﻟ ـﺨ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻫـﻴـﺌــﺔ
أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل وﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻣــﺮاﻋــﺎة اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣــﻼﺣـﻈــﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺑـﺸــﺄن ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﻟـﺒـﻴــﺎ ﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ أو اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤــﺪﻗـﻘــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ.
ً
ﻛﺬﻟﻚ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻗﺮارا ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻪ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ
) 98/2018ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺗ ــﺄدﻳ ــﺐ( )155/2018
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ( ﺿ ـ ــﺪ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪار ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر» ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر
ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت )اﻷوﻟ ــﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻟﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ«.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
اﻵﺗﻲ:
 ﺣﻜﻢ اﻟـﻤــﺎدة ) (10 - 2 - 3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎبا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺎ ﻣـ ــﺲ )أ ﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻷوراق ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﻮن( ﻣ ــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  7ﻟـﺴـﻨــﺔ 2010
وﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼﺗ ـﻬ ـﻤــﺎ ،ﻟ ـﻌ ــﺪم ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑــﺈﺧـﻄــﺎر

اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺒ ــﻮل اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ وﻟ ـﻴــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻌﺼﻔﻮر وﻋﻨﺘﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎد
ً
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
 ﺣﻜﻢ اﻟـﻤــﺎدة ) (11 - 2 - 3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎباﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  2017/12/31ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ
أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
 ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) (2 3- 5-و) (1 5- 5-ﻣﻦاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ )أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء وأﺻﻮﻟﻬﻢ(
ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن ﺳﺎﻟﻒ
اﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ ،ﻟـ ـﻌ ــﺪم ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج أرﻗﺎم
) (1و ) (3و ) (4و ) (5ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  2018/2/28اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
) (2ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ )أﻣـ ــﻮال اﻟﻌﻤﻼء
وأﺻﻮﻟﻬﻢ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ.
 ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) (5ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(1 - 2 - 3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ(
ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن ﺳﺎﻟﻒ
اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار

ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻓـﻬــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ وﻃــﻼل
ﻋﻠﻲ اﻟـﻌــﻼج ،واﻟـﻠــﺬﻳــﻦ ﻳﺸﻐﻼن ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻷﻧﻬﻤﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2018/4/2
 ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻤــﺎدة ) (1 - 5 - 3ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎباﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺳــﺎﻟــﻒ اﻟــﺬﻛــﺮ ،وذﻟــﻚ
ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .ﻋﺪم إدراج ﻣﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر واﻟـﻤــﺪﻗــﻖ اﻟـﺸــﺮﻋــﻲ اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ
واﻟـﻤــﺪﻗــﻖ اﻟـﺸــﺮﻋــﻲ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ب .ﻋـ ــﺪم ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص
اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻓﻮر اﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻻﻃﻼع.
 ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) (9ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(1 - 1 - 4ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ(
ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن ﺳﺎﻟﻒ
اﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ ،ﻟ ـﻌ ــﺪم ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح ﻟ ــﺪى
اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻋــﻦ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
وﻫﻤﺎ وﻟﻴﺪ اﻟﻌﺼﻔﻮر وﻋﻨﺘﺮ ﺟﺎد.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪة ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓـ ــﻖ
 2019/1/3ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟـﻤـﻘـﻴــﺪة ﺑﺮﻗﻢ
)97/2018ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ ﺗ ــﺄدﻳ ــﺐ( )159/2018

ﺑﻼغ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
ﻛﺸﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳـﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑ ـ ـ ــﻼغ ﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺑ ـﺘـ ــﺎرﻳــﺦ
 2019/1/2ﻋــﻦ ﺷـﺒـﻬــﺔ وﻗـ ـ ــﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺪﻳ ــﻦ
)/1ب( و)/2أ ،ج( ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (122ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ،
ﻟـﻘـﻴــﺎم ﻣـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

ﺑــﺎﻻﺗ ـﻔــﺎق واﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺴـﺒــﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت أدت إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻘــﺎﺑــﻞ
ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻤﺎ وﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺚ ﺟﻤﻬﻮر
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ وزﻳــﺎدة اﻟﺰﺧﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﻣﻨﺎزل( ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺗﺪاول .2018/8/9

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﺨﻔﺾ وﺳﻂ وﻓﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮق

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ٧٣ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥١.٤٤دوﻻرا
اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ،
وﺳــﻂ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓــﻲ أﺳ ــﻮاق اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ،وﺑ ـﻔ ـﻌــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف ﻣﻦ
أن ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆا اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎ ﻓ ــﻲ 2019
ﺳﻴﻘﻠﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻹﻣﺪادات.
واﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺧ ــﺎم ﻏ ــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد
اﻵﺟ ـﻠ ــﺔ  75ﺳـﻨـﺘــﺎ ﻟـﻴـﺴـﺠــﻞ 45.79
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﺒﻂ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  50ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ 54.41
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻗﺎل ﻣﺸﺎرﻛﻮن ،ﻓﻲ ﻣﺴﺢ أﺟﺮﺗﻪ
روﻳـﺘــﺮز أﻣــﺲ ،إﻧــﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن

ﻧﻘﺎط وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  4.6ﻧﻘﺎط
واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  4.2ﻧﻘﺎط وﻋﻘﺎر ﺑـ
 1.5ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات
أرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﻲ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  19.6ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺑ ـ  1.5ﻧﻘﻄﺔ وﺳـﻠــﻊ اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ
 0.42ﻧﻘﻄﺔ وﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑـ ـ  0.2ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫــﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣـﻨــﺎﻓــﻊ ورﻋــﺎﻳــﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ 2.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.98
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول

 2.6ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﻨـﻤــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول
 1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﺑﺘﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول  1.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.39ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛـﻤـﻴــﺔ ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ اﺑ ـﻴــﺎر ﺣﻴﺚ
ﺗـ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  47.6ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ وﺑــﺄرﺑــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول 27.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.26ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﺑﺘﺪاول  16.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء راﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ اﻻﺛـﻤــﺎر ﺑـﺘــﺪاول  13.6ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 12.8ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ
ً
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات إذ ارﺗـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳﻬﻢ
ورﺑـ ــﺔ ت ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳ ـﻬ ــﻢ رﻳـ ــﻢ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.5ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛـ ــﺎن أﻛ ـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ
ﺳـﻬــﻢ إﻳ ـﻔــﺎ ﻓ ـﻨ ــﺎدق ﺣـﻴــﺚ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳﻬﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ
ً
ﻣــﺪار ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺨﻔﺾ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ أﺳـﻌــﺎر اﻟﺨﺎم
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ آﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺑﻤﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  50ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻘﻠﺺ ﻫﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﺳ ـﻌــﺮ
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  73ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ
ﺗ ــﺪاوﻻت أﻣــﺲ اﻷول ﻟﻴﺒﻠﻎ 51.44
دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  52.17دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﺗــﺄﺛــﺮت اﻷﺳـ ــﻮاق ﺑـﻬـﺒــﻮط ﻓــﺎق
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﻴﻦ
اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻴــﻞ ،وﺑـﺨـﻔــﺾ

ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺑـ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت .وﻳ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻃــﺆ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻓ ــﻲ أﺳ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﺷﻤﻞ أﺳﻮاق
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ .وﺗ ـﺘ ـﻌــﺮض أﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ وﻓ ــﺮة
اﻟـﻤـﻌــﺮوض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ.
وﺳﺠﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣـﻌــﺪﻻ ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﺑﻠﻎ  11.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
أواﺧﺮ  ،2018ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻗـ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ ،أﻣــﺲ
اﻷول ،إن ا ﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط اﻷ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺔ
ﻫــﻲ اﻟـﺘــﻲ أﺑـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺑﻼده
ﻓﻲ »أوﺑﻚ«.
وأﺿ ــﺎف» :ﻳــﺮى اﻟـﻨــﺎس أن ﺳﻌﺮ
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا ،وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
ﻫــﻮ أﻧـﻨــﻲ اﺗـﺼـﻠــﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟـﻨــﺎس
ﻓﻲ أوﺑﻚ ...أﺟﺮﻳﺖ اﺗﺼﺎﻻت وﻗﻠﺖ
ﻣ ــﻦ اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ أن ﺗـﺴـﻤـﺤــﻮا ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ ،وﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮا«.
)روﻳﺘﺮز(

ﻫﻴﺌﺔ( ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وذﻟﻚ» :ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻴﻬﺎ«.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
اﻵﺗﻲ
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣﻦاﻟﻤﺎدة ) (2 – 2ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ )أﻣﻮال
اﻟﻌﻤﻼء وأﺻﻮﻟﻬﻢ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ،
ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ج،ﻫـ( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (1ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ )اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أ .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  18.043.075د.ك واﻟﻤﺪرج
ﺿ ـﻤــﻦ ﺑ ـﻨــﺪ )ﻣـ ـﺨ ــﺰون( ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ - 2018/7/5
 2018/3/12وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة )ﻫـ(
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .2017/12/31
ب .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
دﺑﻲ وﻟﺒﻨﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3.009.639
د.ك واﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ )ﻣ ـﺨــﺰون( ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻴﻊ ﻟـﻌـﻘــﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ إن
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺒﺮ أﻛﺜﺮ
ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ،إﻻ أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة )ج(
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه.

»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ« ٤٠.٨٣ :ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ٢٠١٨
أﻋﻠﻨﺖ إدارة ﻧــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻣــﺲ أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 40.83ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  134.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻹدارة ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻧ ـﻬــﺎ أﺻـ ــﺪرت ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺧﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﺎن ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﺜﻤﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻹدارات واﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹداراﺗﻬﺎ ،واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻤﻼﻛﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻟﺠﻨﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺪت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻓﻲ  ،2018وﺗﻢ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺪة ﻋﻘﺎرات ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺜـﻤـﻴــﻦ ﻋ ـﻘــﺪت ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮم 8
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟ ــ 18ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻋـﻘــﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت 8
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﻈﺮت ﺧﻼﻟﻬﺎ  10ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻋﺪد ﺷﻬﺎدات
ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧﻼل  2018ﺑﻠﻎ  ،14738ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮاردة
واﻟﺼﺎدرة  8416ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

 ٩ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر دﻳﻮن ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻴﺮﻳﺘﻲ راﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺠﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،2019ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻄﻬﺎ
اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺼﺮﻓﺖ
ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺻ ـﻌ ــﻮد أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷرﺑ ــﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ .2018
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺧ ـﻔ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺎت
ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺎت دول ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨــﺔ  ،2018وﻣـﻜـﻨــﺖ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋـﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ ذاﺗ ــﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ
روري ﻓﺎﻳﻒ ،وﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎ أدﻓﺎﻳﺰرز ،وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا
ﺗـﺤــﻮﻻ ﻋــﻦ ﻋــﺎم  ،2017ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻓﻌﺖ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻗﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ
دﻳﻮن ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺪ ﺗـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮر ﻫـ ـ ــﺬه اﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎﻣ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ
ﻋــﺎم  ،2019إذ ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻــﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ــﻰ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻓﻲ  4ﺳﻨﻮات ﺧﻼل  2018اﻻ أﻧﻪ أﻧﻬﻰ
اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺮﺑﻊ ﻛﺌﻴﺐ ﺧﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرة
ﻋ ــﺎم  .2019وﻣ ــﻊ ﻫ ـﺒــﻮط ﺳـﻌــﺮ ﺑﺮﻧﺖ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  35ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻨﺬ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗــﺪ ﺗﻀﻄﺮ ﺷﺮﻛﺎت

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺮاض
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻗــﺎﻟــﺖ أﺷﻠﻲ ﻛﻴﻠﺘﻲ ،وﻫــﻲ ﻣﺤﻠﻠﺔ
ﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﻮث ﻧ ـ ـﻔـ ــﻂ وﻏ ـ ـ ـ ــﺎز ﻟ ـ ـ ــﺪى ﻛ ــﺎﻧـ ـﺘ ــﻮر
ﻓﺘﺰﺟﻴﺮاﻟﺪ أوروﺑﺎ" ،ﺳﺘﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻧ ـﺤ ــﻮ اﺻـ ـ ـ ــﺪار اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮن،
وﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ،
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺨﺎم،
وﻟــﻦ ﺗﺮﺟﻊ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻋ ــﺪة ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،وﺳـﺘـﺴـﺘـﺨــﺪم اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ رﺧﻴﺼﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓ ــﻲ اﻻﻣ ـ ـ ــﺎرات وﻋ ـﻤ ــﺎن واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻗﺪ
ﻟﺠﺄت اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض واﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2018ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺿﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  9ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 19.4ﻣﻠﻴﺎرا ،ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ  150ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ أﺣ ــﺪ ﻓــﺮوﻋـﻬــﺎ ،وﻫ ــﻲ أدﻧــﻰ
اﻻﺻﺪارات ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .2014
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ،
وﻫــﻲ أﻛـﺒــﺮ ﻣـﺼــﺪر ﻟﻠﺨﺎم ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻟــﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺳﺠﻼت ﻋــﺎم  2018ﻓﺈن
ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠــﺪو ﻟــﺔ ﻓﻴﻬﺎ

ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﺳﻨﺪات وﻗﺮوﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺗﻔﺎق ﺳﻴﻐﻴﺮ اﻟﻰ اﻷﺑﺪ
ﺟ ــﺪول اﻟــﺪﻳــﻮن اﻻﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،إذ ﻣــﺎزاﻟــﺖ
أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪرس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻄﺮح ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  80ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻚ(.
وﻳـﻈــﻞ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻣـﺤــﻮر ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﺪى
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﻧﺘﺎج
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑـﻐـﻴــﺔ رﻓ ــﻊ أﺳـ ـﻌ ــﺎره .وﺗﺨﻄﻂ
ﺷــﺮﻛــﺎت إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـ ــﺪول ﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  600ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ.
وﺗـﺨـﻄــﻂ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت
ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2018ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم اﻟﻰ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑـﺤـﻠــﻮل ﻋ ــﺎم 2021
ﻣﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ .وﺳـﺘـﻨـﻔــﻖ  132ﻣﻠﻴﺎر

أرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﺴﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
●

»ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ« ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨
●

ﻛﻴﻨﻴﺚ راﺑﻮزا

أﻇﻬﺮت أرﻗﺎم اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،وﺗﻌﺪ ﻫــﺬه اﻟـﻘــﺮاء ة
اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2016دﻋﻚ إذن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺧﺴﺮت ،أو ﺳﺘﺨﺴﺮ،
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ورﺑﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻن
أو ﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﻀﺮﺑﺎت ﻣﻤﺰﻗﺔ وداﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ .وﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﺳﺘﻜﻮن
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟـﻀــﺮﺑــﺎت ﻣﻮﺟﻌﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻫـﻨــﺎك وﺟ ــﻮد ﻟﻨﻤﻮ اﻷرﺑ ــﺎح
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
ﻓﻘﺪ ﻫﺒﻂ ﻧﻤﻮ اﻷر ﺑـ ــﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻰ
ً
ﺳﺎﻟﺐ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺑﻠﻎ  3.6ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ .ورﻏﻢ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
ﻋ ـﻨــﺪ ﻧ ـﺤــﻮ  4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ
راﺳﺨﺎ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ،وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﻔـﺘــﺮة
ﺳ ـﻨــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻧ ـﻤــﻮ اﻷرﺑـ ــﺎح
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ  11.8ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 13.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ "وﻳﻨﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف
ﺑﺎﺳﻢ "ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ" اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺳﻴﺤﺪث "اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ ﺧــﻼل
اﻷرﺑــﺎع اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" ،ﺑﺤﺴﺐ ﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻮرا
ﺳﻴﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
وﺗﺠﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ
اﻷرﺑـ ــﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛ ــﺎن ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺒــﺎﻃــﺄ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟــﻰ
ً
 16.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ  20.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ  5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻰ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ً
ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨــﻮي ،وﻛــﺎن أداء
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﻴﻦ
أﻓﻀﻞ وارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  9.3اﻟﻰ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
و ﻳ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮل ﻟ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ـ ــﺲ ﻻو ،و ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻧﺪس ﻓﻲ ﺳﺎن
دﻳـﻴـﻐــﻮ" ،ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ﺑـﻌــﺾ اﻷدوات ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
وﻛ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ .وﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺷــﻲ
ﺟﻴﻨﺒﻨﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺘﺮة أﻃﻮل ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ،
وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓ ـ ــﺈن ﻫ ـ ــﺬا ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ازاء ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣـﻘــﺎو ﻣــﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت
وأﺧﻄﺎرﻫﺎ .واﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻫﻮ ﻛﻢ ﺳﺘﺘﻨﺎزل اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ
رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ؟".
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻮرا ﺗﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮ
اﻷرﺑ ــﺎح ﻓــﻲ  5ﺻـﻨــﺎﻋــﺎت ،ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
 76.6ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ .واﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ :اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ
)ﻣﻦ  370.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻰ 332.8
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي( ،واﻟﺼﻠﺐ )ﻣــﻦ 63.7
اﻟﻰ  50.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء )ﻣﻦ 45.9
اﻟﻰ  44.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻦ  22.1اﻟﻰ  19.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(،
وﺻﻨﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﻦ  21.1اﻟﻰ 21
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(.
وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم أن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ
ً
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺿﺮورة ،وﺳﻴﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ داﺋﻤﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻮا ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎذا ﺗﻤﺎﻣﺎ،
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻜﻴﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ازدراء ﺟﻴﻨﺒﻨﻎ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷدﻧﻰ أﻳﻀﺎ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮرا ،ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﻮ،
أن ﻳﻤﺘﺪ اﻻﺗـﺠــﺎه اﻟﻬﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻷرﺑــﺎح
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ  2019ﻓﻲ ﺿﻮء ﺿﻌﻒ
اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ واﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺮب
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ وﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻦ .وﻣ ــﻦ
اﻟــﻮاﺿــﺢ أن اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺮب ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣــﺎرس ،ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﺻﻮرة
اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ً
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ.
)ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ(

دوﻻر ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟـﺨـﻤــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳــﺮﻓــﻊ اﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺮاض.
وأﺻﺪرت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ

ً
ﻋﻤﺎن دﻳــﻮﻧــﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ  ،2018وﻗﺪ
أﺧــﺬت ﻫــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ اﻟــﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.6ﻣﻠﻴﺎرات

دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ،
ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺿﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ 1.1
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ.
)ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ(

اﻳﺮﻳﻨﺎ ﺳﻼف

ﻛ ــﺎن ﺳـﻬــﻢ ﻛــﻮﻧــﻮﻛــﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ أﻓ ـﻀــﻞ أﺳﻬﻢ
اﻟﻄﺎﻗﺔ أداء ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑــﻮرز 500
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﺗﻨﻄﻮي اﻷﻧﺒﺎء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻻﻓﺘﺔ ﻷﻧــﻪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻖ أداء اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﺑﺤﺴﺐ
وﻛــﺎﻟــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻓــﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ
أﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑ ــﻮرز ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺳﺠﻞ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺑــ 25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ،2018
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑــﺄﺳــﻮأ أداء ﻣﻨﺬ أزﻣــﺔ
ﻋﺎم  .2008وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﻨﺎ.
وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﻬﻢ ﻣﺘﻔﺮدا ﻓﻲ
ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺛﺎر اﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض
ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن وﺟﻨﻮب ﺗﻜﺴﺎس ارﺑﺎﻛﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ.
أﻟﻢ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﻟﻜﻞ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮض؟ وﻟﻜﻦ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ
أوﺿﺤﺖ أن ﺗﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﺮا ﺗﺮﻏﺒﻪ "ﺑﺄي ﺛﻤﻦ"،
وﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺎوي 250
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ رﻓــﻊ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ً
ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ  40دوﻻرا .وﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑ ــ 7.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺸﺘﺮي
أﺳﻬﻤﺎ ﺗـﺴــﺎوي ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر رﻏــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ

ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2017ﻼل
وﺧﻼل
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﺳـ ــﺪدت ﻛــﻮﻧــﻮﻛــﻮ
أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ دﻳـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ 7.6
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وأﻋﺎدت ﺷﺮاء
أﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3ﻣﻠﻴﺎرات.
وﻣ ـ ـ ــﻊ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﻞ ﺑـﻌــﺪ
اﻧ ـﻬ ـﻴ ــﺎر أﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺳ ـﻨــﺔ 2014
ﻣـ ـ ـ ــﺎذا ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أﻻ ﺗ ـﺤ ـﺒ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻛ ــﻮﻧ ــﻮﻛ ــﻮ؟ واﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻜﺒﺮى أﻳﻀﺎ :رﻓﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ واﻋﺎدة ﺷﺮاء
أﺳﻬﻢ ﺻــﺪرت ﻓﻲ ذروة اﻷزﻣــﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳــﻮن.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻻﺧﺮى.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﻌﺪ
إﻋــﻼﻧـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺑـﻴــﻊ أﺻ ــﻮل ﻓــﻲ ﺣ ــﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن
ً
وﺟ ـﻨــﻮب ﺗـﻜـﺴــﺎس ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻛــﻮﻧــﻮﻛــﻮ أﻳ ـﻀــﺎ إﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻘﻠﺺ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺴــﻢ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل
ﻣﺆﺛﺮا 3 :ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻘﺎء ﺣﻘﻮل ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  67أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .وﺗﺠﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ
اﻧﻴﻮس ﺣﻮل اﻷﺻﻮل.
ً
وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻻﺟـﺒــﺎري ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﺎﻓﻴﺰ .وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل
ﺑﻲ دي ﻓﻲ اس اﻳﻪ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ أﺟﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺟﺪول اﻟﺪﻓﻌﺎت.
وﻛـ ــﺎن آﺧ ــﺮ اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪة ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟــﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ إﻋــﻼن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2019
اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﺗﻔﺎؤل اﻟﺸﺮﻛﺔ ازاء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ رﻏﻢ
اﻟـﻬـﺒــﻮط اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ إﻧﻬﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
وإﻋ ــﺎدة ﺷ ــﺮاء ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  3ﻣـﻠـﻴــﺎرات اﺧ ــﺮى ﻣﻦ
اﻷﺳﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺣﺮة ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ  40دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻘﺎء ﻧﻔﻂ
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ،وﻗﺪ
ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﱠ
ﻫــﻮ ﻋ ــﺪم دﻓ ــﻊ اﻟـﻤـﻜــﻠــﻒ ﺑــﺎﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ )ﻓـ ــﺮدا أو ﺷــﺮﻛــﺔ( ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻪ أو ﺛﺮوﺗﻪ أو ﻋﻠﻰ أي ﻧﺸﺎط
آﺧﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،أو
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع ،وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻬﺮب

اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺟﺮﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺛﻐﺮات أو ﻧﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

ﻣﺪﻳﺮو »ﺑﻼك روك« و»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻏﺮوب« و»ﺑﻴﻤﻜﻮ« ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ٢٠١٩
»اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﺪث اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﺣﺮب اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ
ﺣ ـ ـ ــﺬر ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﻮ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ
وﻣــﺪﻳــﺮو ﻣﺤﺎﻓﻆ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن ﻓﻲ
أﻛـﺒــﺮ ﺟـﻬــﺎت إدارة اﻷﻣـ ــﻮال ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ
ﻋﺎم  .2019وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد رأى ﻫﺆﻻء
أن ﻧﻤﻮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳــﻮف ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  ،2019وأن ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎط اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻗــﺪ ﻳــﺮﻓــﻊ ﻣﻌﺪﻻت
ً
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﻴﻦ أﻳﻀﺎ ،وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺎﺋــﺪ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﺴﻨﺪات
ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن
أداء اﻷﺳﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺳ ـ ــﻮف ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﺖ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻮرﻳﻦ ﺗﻴﻤﺮ ﻣﻦ "ﻓﻴﺪﻳﻠﻴﺘﻲ
إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ" ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ  13دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ " إذا ﺟـﻤـﻌــﺖ اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ ﻛﻠﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺼﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﺳﻬﻢ – وﻗــﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ اﻟــﻰ رﻗــﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ
وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ".
وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ "أﺑﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻮة اﻷداء
إﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ" ﻟﻺﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻬﺰة ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﺎﻧﻌﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺿﺮورﻳﺔ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ رﻗﺎﺋﻖ

ً
اﻟ ــﺬاﻛ ــﺮة .وﻋـﻠـﻴــﻚ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎء اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺪﻻ
ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻤﺆﺷﺮ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﺗﻮﺟﺪ ﺗـﻄــﻮرات ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
واﻟـﻌــﻼﺟــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ً
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﺠﺴﻢ .وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
ً
ً
أن ﺗﺤﻘﻖ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺮاﻗﺎ ﻣﺪﻫﺸﺎ
ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻫﻮﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻜﻮ.
وﺑـﺤـﺴــﺐ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﺑﻌﺜﺖ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ دان إﻳﻔﺎﺳﻜﻴﻦ ﻣﻦ
"ﺑﺎﺳﻴﻔﻴﻚ إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ" ﻓﺈﻧﻪ
ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﺷـ ــﺮاء أﺳـﻬــﻢ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وأﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺤﻘﻖ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
أﺻ ــﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟـﻌـﻘــﺎرات واﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺴﻠﻊ – وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻫﺐ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "واﻋﺘﻘﺎدي ﻫﻮ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻃﺆ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﻈﻞ راﺳﺨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وﻳﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ
ً
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻳـﻀــﺎ .وأﻧ ــﺎ أﺗﻮﻗﻊ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻓﺎﺗﺮة.
وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل "ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ
ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑ ــﺈﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻪ أن ﻳـ ــﺮﻓـ ــﻊ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻮاﺋﺪ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ أﻳﻀﺎ
ً
– وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ إذا ﻣ ــﺎ أﺻ ـﺒــﺢ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﺑﺼﻮرة

ﺑﺎرزة .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﺮب
ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻔﺮض ﺿﻐﻮﻃﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ
أن ﻳــﺪﻓــﻊ أﺳ ــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
أدﻧﻰ أﻳﻀﺎ".
أﻣ ــﺎ ﺟـﻴـﻔــﺮي ﻏ ـﻨــﺪﻻك ﻣــﻦ داﺑ ــﻞ ﻻﻳــﻦ
ﻛ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎل ﻏ ـ ـ ـ ــﺮوب ،ﻓ ـ ـﺤـ ــﺬر ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وﻓﺠﻮات اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل
ً
رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل  12إﻟﻰ  24ﺷﻬﺮا.
وﻳﺘﻌﻴﻦ اﻵن ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﺜﻞ
اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺗﻔﺎﻗﻢ
ً
دﻳ ــﻮن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت .ﻛـﻤــﺎ أن ﻫـﻨــﺎك ﻓــﺮﺻــﺎ

ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺴﺒﺐ "اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ" اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﺘـﻘــﺪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "ﺑ ـﻴ ـﻤ ـﻜــﻮ" أن ﺣــﺪوﺛ ـﻬــﺎ
ﺿﻌﻴﻒ اﻻﺣﺘﻤﺎل.
وﻳﺮى رﻳﺘﺸﺎرد ﺗﻴﺮﻧﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻼك روك
أن اﻟﻤﺴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨ ــﺔ  ،2019وﺣـ ـ ــﺬر ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ودﻳ ــﻮن اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت وﺳـﻨــﺪات
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻷن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﺗﻌﺎود ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻرﺗﻔﺎع وﺳﻂ
ﺗـﻔــﺎﻗــﻢ اﻟـﻌـﺠــﺰ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟــﺮﻫــﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟـﺴـﻨــﺪات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ـﺠــﻮدة واﻟﻘﺼﻴﺮة
اﻟﻤﺪة واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ.
ﺑﻴﻞ ﺳﺘﺮوﻣﺒﻴﺮغ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻲ
ً
راو ﺑﺮاﻳﺲ ﻳﺘﻮﻗﻊ " ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019
ﻣﻊ دﺧــﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟ ــﺪورة اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة" .وﻫــﻮ ﻳﻔﻀﻞ أﺳﻬﻢ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟ ـﺠــﻮدة ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
وﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ أﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
وﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻳﻤﻜﻦ
إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـ ـﺘ ــﻮازن ﺿ ــﺪ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ" ،وﻧ ـﻔ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ذات
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻷﺟـ ــﻞ .وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣﺤﻔﻈﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟـﺒـﻌــﺪ ﻋــﻦ أﺳ ــﻮاق ذات ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺤﺪود وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺒﻮط ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ".
وﺑﺤﺴﺐ ﺟﻮزﻳﻒ دﻳﻔﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓــﺎﻧ ـﻐــﺎرد ،ﻛ ــﺎن أداء اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ﺟﻴﺪا .وﺧــﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 5إﻟﻰ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .وذﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ
ً
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺌﺎ .وﻗﺪ
ﺑــﺪأت أﺳﻬﻢ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أرﺧﺺ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎح أﻋﻠﻰ .وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ  8اﻟﻰ  10ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .وإذا
ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺑـﺤـﺴــﺐ ﻋـﻤــﺮ أﻏ ـﻴ ــﻼر ﻣ ــﻦ ﺗـﺸــﺎرﻟــﺰ
ﺷﻮاب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ وﻟﻴﺲ
ً
رﻛ ــﻮدا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وﺳــﻮف ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﻟﻦ
ﻧﺸﻬﺪ ﺣﺪوث ﺗﺴﺎرع ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ
ً
ﻷن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻧﺸﻬﺪ أﺟــﻮرا
أﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻐــﺬي اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ .ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻋــﺎﺋــﺪ
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق  3إﻟﻰ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وذﻟﻚ أﻗﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرخ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ  10.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل
ً
اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻏـﻴــﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق  6إﻟﻰ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ووﻓﻖ دان ﻓﺎس ﻣﻦ ﻟﻮﻣﻴﺲ ﺳﻴﻠﺲ
وﺷﺮﻛﺎه ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺎدي أو ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ
ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،أو اﻟﺴﻨﺪات ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟ ــﻰ اﻷﺻ ـ ــﻮل ،واﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ .وﻋﻠﻴﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح
وﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣـﺜــﻞ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺴــﺎب اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ واﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺑ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﺿ ـ ــﻮء ﺟــﺎذﺑـﻴـﺘـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت واﺣـﺘـﻤــﺎﻻت

ﺿﻌﻒ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ .ﻛﻤﺎ أن "ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وزﻳــﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات
ً
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة – وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻦ – واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺷــﺪ
واﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺪ
ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻧﺒﺮة أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ."2019
وﻳــﺮاﻗــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺴـﻨــﺪات ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
أﺿ ــﺎﻓ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ  20دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ "ﺑــﺎﻫـﺘـﻤــﺎم ﺷــﺪﻳــﺪ اﻻﻧـﻔـﺼــﺎل
اﻟ ـﻄ ـﻔ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﺤ ــﺎﺻ ــﻞ ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﻦ وﺿـ ــﻊ دول ﻓ ــﺮدﻳ ــﺔ –
ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧ ــﺎص وأﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﺟــﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ إﻟﻰ
ذﻟــﻚ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑ ــﻲ .وﻓــﻲ اﻷﺟــﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ذﻟ ــﻚ ﺳ ــﻮف ﻳـﻀـﻌــﻒ إﻟــﻰ
درﺟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ .وﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وإذا ﺣﺪث
ذﻟـ ــﻚ ﻓ ـﻬــﻞ "ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﻞ أﻧـ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء
ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ـ  55ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻷﺻ ــﻮات؟ وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻇــﻦ ﺳﻴﻜﻮن
ﻫﻮ ﺣﺪث اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ " .ﺛﻢ إن
"اﻟﺸﻲء اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺆول
إﻟﻴﻪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻮذ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟـﺼــﺎﻋــﺪة
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ".
)ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ(

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
»أﺑﻞ« ﺗﻬﺰ اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت »آﻳﻔﻮن« ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
دلبلا
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ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« وﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻳﺘﻜﺒﺪ  ٪٨.٩وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮردة
ﺧﻔﻀﺖ »أﺑﻞ« ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻹﻳﺮادات رﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول،
اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ  29دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ  84ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وﻫﻮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  91.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻋﻦ
ﺗﻮﻗﻌﺎت »أﺑﻞ« اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
إﻳﺮادات اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ 89
وﺿﻌﺖ ً
و 93ﻣﻠﻴﺎرا.

»داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻳﻤﺤﻮ
ﺧﺴﺎﺋﺮه ُ
وﻳﻨﻬﻲ
أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎﻣﺸﻲ

اﺗـ ـﺨ ــﺬت »أﺑـ ـ ــﻞ« ﺧ ـﻄ ــﻮة ﻏـﻴــﺮ
ﻣ ـﻌ ـﺘــﺎدة وﺧ ـﻔ ـﻀــﺖ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰاه
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺗﻴﻢ ﻛﻮك إﻟﻰ
ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت »آﻳـ ـﻔ ــﻮن« ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺮزح اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ وﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄة اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ.
ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻧــﺎﻟــﺖ
ﻣﻦ أﺳﻬﻢ »أﺑﻞ« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻠﻂ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﻜﻴﻦ إﻧﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ،وأﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺧ ـﻔــﺾ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت ﻗـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮردﻳـ ــﻦ
اﻵ ﺳ ـﻴــﻮ ﻳ ـﻴــﻦ وأدى إ ﻟ ــﻰ ﻣــﻮ ﺟــﺔ
ﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ .
وﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺮز ﺗ ـﻘ ـﻠ ــﺺ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات
ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻮ،
ﻛـﻴــﻒ أن اﻟـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻛــﺎن أ ﻛـﺜــﺮ ﺣــﺪة ﻣﻦ
ﺗــﻮ ﻗـﻌــﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻓﺎﺟﺄ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﺑـﻜـﻴــﻦ
وأﺟـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻮك ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺎب
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ» :ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ
ﺗ ــﻮﻗـ ـﻌـ ـﻨ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت
ﻓ ــﻲ أﺳـ ـ ــﻮاق ﻧ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻻ ﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص«.
وﺧـﻔـﻀــﺖ »أﺑ ــﻞ« أﻣــﺲ اﻷول
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات رﺑ ـﻌ ـﻬــﺎ
اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻷول اﻟ ــﺬي اﻧـﺘـﻬــﻰ ﻓﻲ
 29د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ إ ﻟـ ـ ــﻰ  84ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر

دوﻻر ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮ ﻗـﻌــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  91.5ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،و ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ــﻮ ﻗـ ـﻌ ــﺎت »أ ﺑ ـ ــﻞ«
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ إﻳﺮادات
ً
اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ  89و 93ﻣﻠﻴﺎرا.
وﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗـ ـﺼ ــﺪر ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ »أﺑ ـ ـ ــﻞ« ﺗ ـﺤ ــﺬﻳ ــﺮا
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت إﻳ ـ ــﺮاداﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ،
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـﻔـﺼـﻠـﻴــﺔ
ﻣﻨﺬ إﻃﻼق ﻫﺎﺗﻒ »آﻳﻔﻮن« ﻓﻲ
.2007

ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ود ﻓ ـ ـ ــﻊ أول ﺗـ ـﺤ ــﺬ ﻳ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣـ ــﻦ »أﺑ ـ ـ ــﻞ« ﻓـ ــﻲ 12
ً
ﻋ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎ اﻷﺳـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻢ اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﻟ ــﻼﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض أﻣ ـ ــﺲ ،ﻣ ــﻊ ﺗـﻠـﻘــﻲ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﺿــﺮﺑــﺎت
ﻋ ـﻨ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺧ ـ ــﺎص ،إذ
ﻫـﺒـﻄــﺖ أﺳـﻬــﻢ ﺻـﻨــﺎع اﻟــﺮﻗــﺎﺋــﻖ
اﻟ ـﻤ ــﻮردﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ
ً
ً
ﻟﻬﺎﺗﻒ »آﻳﻔﻮن« ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎدا .
وﻧـ ـ ـ ـ ــﺰل ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ »ﺳ ـ ـﺘـ ــﻮﻛـ ــﺲ
 «600اﻷورو ﺑ ــﻲ  0.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻊ اﻧﻀﻤﺎم أوروﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺔ
اﻟﺒﻴﻊ ا ﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷ ﺳــﻮاق
اﻵﺳ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ــﺔ ،وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗـ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن »أﺑﻞ«.
واﻧ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺾ ﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ »أﺑـ ـ ـ ـ ــﻞ«
اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت  8.9ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺧ ـﻔــﺾ ﻋـﻤــﻼق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت إﻳﺮاداﺗﻪ
ً
ﻣ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت »آﻳ ـﻔ ــﻮن« ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ

اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
و ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺖ »وول ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻳـ ــﺖ«
اﻟ ـﺘــﺪاول ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻬــﻢ »أﺑ ــﻞ« ﺑﻌﺪ
إﺻﺪار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎم .2018
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺻـ ـﻨ ــﺎع اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺋ ــﻖ
اﻟﻤﻮردون ﻟﺸﺮﻛﺔ »أﺑﻞ« ﻟﺒﻌﺾ
أﺳ ـ ــﻮأ اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ .وﻓ ـﻘ ــﺪ ﺳـﻬــﻢ
»أﻳــﻪ.إم.إس« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰود أﺣﺪث
ﻫ ــﻮاﺗ ــﻒ »آﻳـ ـﻔ ــﻮن« ﺑـﺤـﺴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا ﻟــﻮ ﺟــﻪ 19.4 ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ أﺳﻮأ أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ
»ﺳﺘﻮﻛﺲ«.
وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻮى ﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ »دﻳـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﻮغ«
ﻷ ﺷ ـ ـﺒـ ــﺎه ا ﻟـ ـﻤ ــﻮ ﺻ ــﻼت  7.8ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ أﺳـﻬــﻢ
»إﻧ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﻮن« و»أﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.إس.إم.إل«
و»أﻳـ ـ ـ ـ ــﻪ.إس.إم إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺎﺷــﻮﻧــﺎل«
و»ﻟﻮﺟﻴﺘﻚ« و»إس.ﺗﻲ ﻣﻴﻜﺮو-
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺲ« ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3.4و5.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫــﻮ اﻷ ﺳ ــﻮأ أداء
و ﻓـﻘــﺪ  2.4ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻮى أﺳﻬﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
وأﻧ ـ ـﻬـ ــﺖ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻓــﻲ ً ﻋﺎم
 2019ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ
ً
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ دﻋﻤﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻌﺎش
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وار ﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆ ﺷــﺮ »داو ﺟﻮﻧﺰ«
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

أو  18ﻧﻘﻄﺔ إ ﻟــﻰ  23346ﻧﻘﻄﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 350
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ »ﻧﺎﺳﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ
ا ﻟـﻤـﺌــﺔ أو  30ﻧـﻘـﻄــﺔ إ ﻟ ــﻰ 6666
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﻊ »S&P
 «500اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو ﺛﻼث ﻧﻘﺎط إﻟﻰ 2510
ﻧﻘﺎط.
ﻓــﻲ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن ،ﻻ ﺗــﺰال أﺳــﻮاق

اﻷ ﺳ ـﻬــﻢ وا ﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻊ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻼدي اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ .أﻣـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻓ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ أﺳ ـﻬ ــﻢ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ ﺧ ــﻼل
ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ
ﻗ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﺖ »أﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ« ﺗـ ــﻮﻗـ ـﻌـ ــﺎﺗـ ـﻬـ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﺸﻴﺮة إ ﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وأﻏ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »ﺷ ـﻨ ـﻐ ـﻬ ــﺎي

ً
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ« ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﺮا ﻋ ـﻨــﺪ 2464
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ »ﺷﻨﺘﺸﻦ
ً
اﻟﻤﺮﻛﺐ« – اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا
ﻷداء اﻷ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ا ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮ ﻟــﻮ ﺟ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ –  0.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 1246ﻧﻘﻄﺔ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰز ﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺮ »أﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ«
ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻹﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات ،إﻟـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣ ـﺴ ــﺢ أﻇـ ـﻬ ــﺮ اﻧ ـﻜ ـﻤ ــﺎش ﻧ ـﺸــﺎط
اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺧـ ــﻼل

دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ،اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟﻨﻤﻮ اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ً
وأﺛ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
 0.2ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ إ ﻟ ــﻰ  6.87ﻳــﻮان
أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻔﻘﺪ  ١١.٥ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨
ﺑـﻌـﺜــﺮ ﻋ ــﺎم  2018اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وأﻋﺎد
ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻷﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻘﺪان ﺷﺮﻛﺔ »أﺑﻞ« اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻷول ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2012
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪت 11.5
ً
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«،
وﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ  69.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﻘـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﺗـﺸـﻜـﻠــﺖ ﻓﻲ
 27ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم  ،2017وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﺪت
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺎت  17.5ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ،أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺎوي
ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﻴﻦ ﺻﻴﻒ  2015وأواﺋﻞ
 2016ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ اﻧ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق ﻫــﻮاﺟــﺲ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ...ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ
ذﻟﻚ أدﻧﻰ ﻣﻤﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
أزﻣ ـ ــﺔ  ،2008ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺧ ـﺴ ــﺮت اﻷﺳـ ـ ــﻮاق 37
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺎم  ،2018ﻓ ـﻘــﺪت »أﺑ ــﻞ«
ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ـﻬ ــﺎ اﻷول وﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
»ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ« ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮﻳــﺎدي،
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  776ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،أﻣﺎ »أﺑﻞ«
ﻓﺄﻗﻔﻠﺖ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ  741.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺗــﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أﻟـﻔــﺎﺑــﺖ« وﻫﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟـ »ﻏﻮﻏﻞ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  724.3ﻣﻠﻴﺎر،
ﻗﺒﻞ »أﻣــﺎزون« اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  722.7ﻣﻠﻴﺎر ،وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺮﻛﺸﺎﻳﺮ ﻫﺎﺛﺎواي« اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎردﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ وارن
ﺑﺎﻓﻴﺖ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  497.2ﻣﻠﻴﺎر.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮاﺗــﺐ اﻟــﻼﺣ ـﻘــﺔ ﻫ ـﻨــﺎك ﻓﻴﺴﺒﻮك
 383.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ،و»ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﻨــﺖ« اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ  376.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ،و»ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن آﻧــﺪ
ﺟﻮﻧﺴﻮن« اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  341.3ﻣﻠﻴﺎر،
وﺑﻨﻚ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن«  322ﻣﻠﻴﺎر ،وﺷﺮﻛﺔ
»ﻓﻴﺰا إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل«  388.6ﻣﻠﻴﺎر ،وﺷﺮﻛﺔ
ً
»أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  388.6ﻣﻠﻴﺎر ،وﻓﻘﺎ
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ »ﻓـﻴــﺰا« ﺳﺠﻠﺖ ﻓــﻲ 2018
دﺧــﻮﻟـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻌـﺸــﺮة اﻟـﻜـﺒــﺎر ﻟﺘﺤﺘﻞ
اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ،ﻣـﺘـﻔــﻮﻗــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
»أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ«.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ  20ﺷﺮﻛﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ
ﺗـ ـﺤ ــﻮﻻت أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻊ دﺧ ـ ــﻮل ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﻓ ــﺎﻳ ــﺰر«
اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﺣﺘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ  14ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ  30ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2017
ً
ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﺷﺮﻛﺔ
»ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻫﻴﻠﺚ« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ 31
ﻓﻲ  ،2017وﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺮﻳﺰون« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،29وﻛﺬﻟﻚ »ﺑﺮوﻛﺘﻞ آﻧﺪ ﻏﺎﻣﺒﻞ«.
وﺧ ـﺴ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳــﺎﻣ ـﺴــﻮﻧــﻎ« ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ً
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ  20ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،26
ً
وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻳـﻀــﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺜﻞ »أﻳــﻪ ﺗــﻲ آﻧﺪ
ﺗﻲ« و»ﺷﻴﻔﺮون« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ »وﻳﻠﺰ
ﻓﺎرﻏﻮ«.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

وﺗﺒﻘﻰ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة
ً
ً
داﺋـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻫـﺒــﻮط
ـﺎس ﺣﺼﻞ ﻓــﻲ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻗـ ٍ
 ،2018وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻧﺠﺪ  9ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ  10ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ
 100ﻧﺠﺪ  58ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أي ﺑﺰﻳﺎدة 3
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي

ارﺗﻔﻊ ﻧﺤﻮ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗ ـﺤ ـﺘــﻞ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ
ً
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﺜﻞ
ً
»ﻧـﺴـﺘـﻠــﻪ« ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ  15ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،واﻷوﻟ ــﻰ
ً
أوروﺑﻴﺎ ،و»ﻧﻮﻓﺎرﺗﻴﺲ« ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ .21
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﻧ ـﺠ ــﺪ »إل ﻓــﻲ
إم أﺗ ـ ــﺶ« ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ  ،48و»ﺗـ ــﻮﺗـ ــﺎل« ،49
و»ﻟﻮرﻳﺎل« ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ  ،53و»ﺳﺎﻧﻮﻓﻲ« ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ

ً
 ،67ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
.2017
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻼﺣﻆ ﺻﻤﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺎر ،وذﻟـ ــﻚ رﻏــﻢ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ »إم إس ﺳــﻲ آي« ﻟــﻸﺳــﻮاق
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ »وﻣـﻌـﻬــﺎ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ«
ﻟ ـﻬــﺎ اﻵن  12ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ أﻛ ـﺒــﺮ .100
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎ ﺑـ ــﻞ  15ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  .2017و ﺻ ـ ـﻌـ ــﺪت
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ ﺷ ــﺮﻛـ ـﺘ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺪﻳـ ـﺘ ــﺎن ،ﻫـﻤــﺎ
»رﻳﻠﻴﺎﻧﺲ أﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ« ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ  ،73و»ﺗﺎﺗﺎ
ﻛﻮﻧﺴﻠﺘﺎﻧﺴﻲ« ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ .74
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،ﺑﻘﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣ ـﺘــﺮﺑ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ وﻣ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة
ﻓــﻲ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،إذ اﺣﺘﻠﺖ أول  4ﻣﺮاﻛﺰ
ﻋـﺒــﺮ »ﻣــﺎﻳ ـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ« و»أﺑ ـ ــﻞ« و»أﻟ ـﻔــﺎﺑــﺖ«
و»أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎزون« ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ »ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒ ــﻮك« ﻓــﻲ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺴــﺎدس ،رﻏــﻢ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ ﻋﺘﺒﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،ا ﻟـﺘــﻲ و ﺻـﻠــﺖ إﻟﻴﻬﺎ
»أﺑﻞ« و»أﻣﺎزون« ،اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮا أﺳﻬﻤﻬﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺔ ،ﻓﺰاد
ً
اﻟﻌﺮض وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻻﺣﻘﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻛﺎت »أﻟﻔﺎﺑﺖ« و»أﺑﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك«
و»أﻣ ـ ـ ـ ــﺎزون« و»ﻣ ــﺎﻳ ـﻜ ــﺮوﺳ ــﻮﻓ ــﺖ« ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة
وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ً
 3.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ،أي ﺑﺰﻳﺎدة  20ﻣﻠﻴﺎرا،

ﻣـﻘــﺎر ﻧــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ  .2017ﺑﻔﻀﻞ
ً
ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ«  116ﻣﻠﻴﺎرا ،
ً
و»أﻣﺎزون«  159ﻣﻠﻴﺎرا.
أﻣــﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻢ أﻛـﺒــﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻢ ،ﻓ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ 5.1
ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮﻧــﺎت دوﻻر ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  5.4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
ﻗـﺒــﻞ ﺳـﻨــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻢ ُ
ﺗﻨﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻷﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل أن اﻟـﺤــﺮاك
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
دﻓــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ أﺳﻬﻢ دﻓﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ً
أﻣﺎﻧﺎ ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ  20ﺷﺮﻛﺔ ،ﻟﺠﻬﺔ دﺧﻮل »ﺟﻮﻧﺴﻮن
آﻧـ ــﺪ ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن« و»وول ﻣـ ـ ــﺎرت« و»ﻓ ــﺎﻳ ــﺰر«
و»ﻧـﺴـﺘـﻠــﻪ« و»ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ﻫ ـﻠــﺚ« و»ﻓ ـﻴــﺮﻳــﺰون«
و»ﺑﺮوﻛﺘﺮ آﻧﺪ ﻏﺎﻣﺒﻞ« ،أي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ُ
وﻳﻈﻬﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ أن اﻟ ـﻔ ــﻮارق ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜـﺒــﺎر،
وﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ »ﻣ ــﺎﻳـ ـﻜ ــﺮوﺳ ــﻮﻓ ــﺖ« و»أﺑـ ـ ــﻞ«
و»أﻟﻔﺎﺑﺖ«.
ً
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺪر اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أن أﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻓــﻲ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺎر ،وﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ »ﻓ ـﻴ ــﺰا« و»ﺟــﻲ
ﺑــﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن« و»ﺑـﻨــﻚ أوف أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ« و»اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ«.

ﺑﺎﻓﻴﺖ ﻳﺨﺴﺮ ﻧﺤﻮ  ٢.٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟﻰ اﻟﻴﻦ ﻛﻤﻼذ
آﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ »أﺑﻞ«
ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ وارن ﺑﺎﻓﻴﺖ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  2.8ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺑﻴﺮﻛﺸﺎﻳﺮ
ﻫ ــﺎﺛ ــﺎواي ﻟ ــﺪى »أﺑـ ـ ــﻞ« ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻵﻳـﻔــﻮن
ﺑ ــﺄﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  7ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ إﻏ ــﻼق وول
ﺳـ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺖ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إﺛ ـ ـ ــﺮ ﺧ ـﻔــﺾ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻺﻳﺮادات.
وﻳـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺑــﺎﻓـﻴــﺖ ﻧـﺤــﻮ 252
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﺪى »أﺑﻞ« اﻋﺘﺒﺎرا

ﻣــﻦ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ﺧـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ ﺻـ ــﺎﻧ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻵﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﻮن
واﻵﻳﺒﺎد أﻣﺲ اﻷول ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻟ ـ ـ ــﻺﻳ ـ ـ ــﺮادات ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﺳـﻬـﻤـﻬــﺎ
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻹﻏ ــﻼق
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  7.5ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  146دوﻻرا ،ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺺ
ﺣـﺼــﺔ »ﺑـﻴــﺮﻛـﺸــﺎﻳــﺮ« إﻟ ــﻰ ﻧﺤﻮ
 37.1ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺧﺴﺎرة ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  2.8ﻣﻠﻴﺎر.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ــﺪوﻻر ،ﻣﻊ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺑ ــﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟ ــﻺﻳ ــﺮادات،
اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي أﺿ ــﺎف إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺨــﺎوف اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻣـ ـﺨ ــﺎوف اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻋ ــﺰزﺗ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ــﺲ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ،
وﺳﺠﻞ اﻟﻴﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻴﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻤﻼذ آﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﻔﺰ اﻟ ــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺴﺘﻬﻼ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ أداء ﻗﻮي ،ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ

اﻟﻴﻦ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺬر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻘﻠﺐ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ.
وﻧ ــﺰل اﻟ ـﻴ ــﻮرو  1.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑـﻔـﻌــﻞ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻫﺰﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻮأ
أداء ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮ.
وﻫـﺒــﻂ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ  1.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣـﺒــﺪدا
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺴﻮح اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓــﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف
ﺑﺸﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.

ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻴﺘﻚ إﻛﺴﺒﺮس« ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻔﻮري ﻟﻸﻣﻮال ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻳﺘﻮاﺻﻞ إﻗﺒﺎل ﻋﻤﻼء ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻴﺘﻚ إﻛﺴﺒﺮس« KFH Xpress
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﺳﺮﻳﻊ وآﻣﻦ إﻟﻰ
ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺗﺘﻠﻘﺎه اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓــﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺣــﻮل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣــﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻮﺟﻬﻬﻢ
ﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ،ورﻏـﺒـﺘـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  KFH Onlineأو ﺗﻄﺒﻴﻖ kfhonline
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
وأي وﻗﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻣﺎن ،وﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺘﺴﻠﻢ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ
ً
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.

وﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ،وﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ
وﻣـﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء،
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ،إذ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻫﻴﻜﻠﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺮاﻋ ـ ــﺎة ﻛـ ــﻞ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﺴﻌﺮ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ
»ﺑﻴﺘﻚ إﻛﺴﺒﺮس« اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود .
وﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻴﺘﻚ إﻛﺴﺒﺮس« ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات
ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻷﻣ ــﻮال ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻇــﺮوف
اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن
ً
اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻧ ـﻘــﺪا ،أوﻣ ــﻦ ﺧــﻼل اﻹﻳ ــﺪاع ﻓــﻲ ﺣﺴﺎب
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ،أوﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ً
ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺎح
ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﻟﻐﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،إذا ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،دون أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أن ﻳﻌﺮف ﺳﻌﺮ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺟ ـﻬــﻮد »ﺑـﻴـﺘــﻚ«

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓـﻀــﻞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪراﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
وأﻧﻈﻤﺘﻪ وﺑﺮاﻣﺠﻪ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ،وﺣﺼﺘﻪ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ ،إذ
ﻳﻮاﺻﻞ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،واﺳﺘﻘﺼﺎء آراﺋﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ
وﺑﻌﺪ وأﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
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نظرة إلى أبرز الحفالت
الغنائية التي شهدتها
ليلة رأس السنة في مصر
وإطالالت النجوم فيها
وتفاعل الجمهور.

١٧
مسك وعنبر

يستعد الفنان محمد
العجيمي لخوض
غمار تجربة جديدة من
خالل مسرحية الرعب
«مصاصين الدماء»،

ً
النا ديل راي تطرح سينغل جديدا
العدد  /4007الجمعة  4يناير 2019م  28 /ربيع اآلخر 1440هـ

١٧

ضمن فعاليات الموسم
الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية
أطرب الفنان محمد مقصيد
جمهور مركز اليرموك في
أمسية « من التراث العربي».

ً
تستعد إلصدار ديوان شعر استغرق إعداده  13شهرا
يبدو أن النجمة العالمية النا ديل راي قررت أن تستقبل عام  2019بجدول
عمل مزدحم ،حيث كشفت النجمة البالغة  33عاما أنها تستعد إلطالق أغنية
سينغل جديدة ،إضافة إلى كتاب للشعر.
وأشــارت النا ديل راي ،عبر صفحتها الشخصية على «انستغرام» ،إلى أن
األغنية التي ستطلقها تحمل اســم « hope is a dangerous thing for a
 ،»woman like me to haveوحــددت األربعاء المقبل إلطالقها ،مبينة أن
ديوان الشعر الذي من المقرر أن تطلقه احتاج أكثر من  13شهرا لإلعداد.
بينما اعتذرت عن إلغاء عدد من حفالتها الغنائية التي كان من المقرر أن
تحييها قريبا.
يذكر أن النا ديل راي شاعرة ومطربة ،ولدت عام  1986في مدينة نيويورك،
واسمها الحقيقي هو إليزابيث وولريدج قرانت ،والدها رجل أعمال ثري،
وكان يشجعها دائما بقربه منها ،ووالدتها معلمة تهوى كتابة الروايات،
ولها أخ يدعى تشارلي وأخت تدعى تشاك ،وهما أصغر منها سنا ،وتعمل
أختها مصورة فوتوغرافية.
لم تنشأ النا في رحاب أسرة تهوى الموسيقى ،فوالدها ووالدتها لم يكونوا
مولعين بــالـمــوسـيـقــى ،بــل كــانــا يــدنــدنــان فــي الـمـنــزل عـلــى سبيل الترفيه
والتسلية ،على عكسها فهي كانت عاشقة للغناء منذ سن المراهقة ،لكنها
لم تكن تنوي احتراف الغناء ،حتى شعرت وهي في الـ 17أنها ترغب في شيء
جديد ،فذهبت للعيش في نيويورك ،مما شجعها على التفكير في الغناء،
وخاصة أن كل من كان بصحبتها كان يقوم بتحفيزها على الغناء وسرعان
ما أصبحت تكتب األغاني وتغنيها.
وواجهت النا مرحلة معاناة مع إدمان الكحول ،ونجح والدها في عالجها
منه عن طريق إرسالها إلى مدرسة داخلية ،وألنها كانت شخصية اجتماعية
تعلقت كثيرا بمدرسيها في المدرسة ،مما ساعدها على التخلص من اإلدمان.
ثم أكملت دراستها الجامعية في نيويورك ،والتي كــان لها أكبر األثــر في

تغيير حياتها إلى األفضل ،كما كان لها الفضل في تميزها في كتاباتها،
حيث كانت دراستها أحد فروع علم الفلسفة أو علم ما وراء الطبيعة ،وهو
علم روحاني يهدف إلى اكتشاف حقيقة الوجود ،مما جعلها تتميز في
كتابة أشعارها.
لم يلق األلبوم األول ،الذي أصدرته النا،
رواجا كبيرا ،وهو بعنوان « ،»Sirensإال
أنها ما لبثت أن حققت نجاحا كبيرا في
ألبوماتها الالحقة ،حيث أصدرت ألبوما
ع ــام  2008أح ــدث ضـجــة كـبـيــرة فــي عالم
الـغـنــاء ،وهــو ألـبــوم « »Lizzy Grantالــذي
تضمن األغنية الشهيرة .Kill Kill
بعد ذلك قام والدها بدعمها في إصدار ألبوم جديد عام ،2010
حيث قام بتسويقه ،ويعد هذا األلبوم السبب في تغيير اسمها
وهو نفس اسم األلبوم  ،Lana Del rayوبعد ذلك قامت بتسجيل
أشهر ألبوماتها ،وهو  ،Born to dieفضال عن ألبومها الذي احتل
المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل  10أغاني رائجة ،وهو ألبوم Ultra
 Violenceالذي تضمن األغنية الشهيرة  West Coastالتي القت رواجا
ال مثيل له.
وقــامــت الفنانة النــا بتمثيل فيلمين ،األول عــام  2010بـعـنــوان Pool
 ،sideوالثاني عام  2013وهو بعنوان  ،Tropicoوهو عبارة عن عرض
ألشعارها وأغانيها بطريقة جديدة.

النا ديل راي

انتهاء عقد روبرت جونيور مع «»Marvel

روبرت داوني جونيور

كيم كارداشيان

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة " "Marvelان ـت ـه ــاء عقد
ً
الـ ـنـ ـج ــم روب ـ ـ ـ ــرت ج ــونـ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــا مــع
ال ـشــركــة ،بـعــد ط ــرح ال ـج ــزء األخ ـي ــر من
سلسلة " ،"Avengersوالـمـقــرر عرضه
ت ـج ــاري ــا ن ـهــايــة أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،وســط
ت ــوقـ ـع ــات ال ـم ــاي ـي ــن مـ ــن م ـح ـب ــي ه ــذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن األفـ ـ ــام بـتـحـقـيــق الـفـيـلــم
إيرادات تتخطى حاجز الملياري دوالر.
وج ـ ـ ــاء رد "مـ ـ ــارفـ ـ ــل" ب ـع ــد الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـت ـســاؤالت ح ــول االسـتـعــانــة بخدمات
جـ ــون ـ ـيـ ــر ب ـش ـخ ـص ـي ــة "،"Iron Man
الستكمال بطولة أفــام أخــرى من عالم
مارفل السينمائي .إال أن "مارفل" أكدت
أن روب ـ ـ ــرت ان ـت ـه ــى عـ ـق ــده بــال ـف ـعــل مــع
ط ــرح ال ـجــزء األخ ـيــر مــن السلسلة ،إلــى
جانب عــدد مــن أبطالها ،منهم :كريس
هيمسورث وكريس ايفانز.
الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــزء األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة

مشهد من فيلم «»Happy Death Day 2U

بعنوان " ،"Avengers: Endgameوالذي
سيستكمل أح ــداث ال ـجــزء األول ،الــذي
تم طرحه في أبريل من العام الماضي،
ح ــول تـجـمـيــع األف ـي ـن ـجــرز م ــرة أخ ـيــرة،
للوقوف ضــد العمالق ثــانــوس ،بعدما
أبـ ـ ــاد ن ـص ــف سـ ـك ــان الـ ـع ــال ــم ،ويـ ـش ــارك
ب ـب ـط ــول ــة ال ـ ـجـ ــزء األخ ـ ـي ـ ــر :س ـك ــارل ـي ــت
جوهانسن ،وبول رود ،وجوش برولين.
وكان قد تم اإلعالن عن انضمام الممثلة
الـشــابــة كــاثــريــن النـغـفــورد لـفــريــق عمل
الجزء الرابع من فيلم األكشن والخيال
العلمي  ،Avengersول ــم ُيـكـشــف حتى
اآلن ع ــن ال ـ ــدور الـ ــذي س ـت ــؤدي ــه .ورغ ــم
انتهاء تصوير الفيلم ،وفق تصريحات
األخ ـ ــوان روسـ ــو ،ف ــإن خـبــر انضمامها
آث ـ ــار ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـك ــوك بـخـصــوص
إعادة بعض المشاهد واستبدال إحدى
الممثالت.

جون بيرنثال

كيم كاردشيان تنتظر
ً ً
مولودا رابعا

عرض «Happy Death
 »Day 2Uمنتصف فبراير

طرح اإلعالن الدعائي
لمسلسل «»The Punisher

كشفت تقارير إعالمية عن انتظار نجمة تلفزيون
الواقع كيم كاردشيان ،وزوجها المطرب كاني ويست،
مولودهما الرابع عن طريق األم البديلة.
وقالت مصادر إنه من المقرر وضع المولود مطلع
مايو المقبل ،الفتة إلى أن كيم كانت دائما ِّ
تعبر عن
أمنيتها بأن يصبح لديها  4أبناء.
ُيــذكــر أن كـيــم لــديـهــا  3أب ـن ــاء ،ه ــم :نـ ــورث ،ســانــت،
وشيكاغو ،واألخيرة التي أنجبتها كانت أيضا عن
طــريــق عـمـلـيــة تــأجـيــر األرح ـ ــام ،بـسـبــب ع ــدم قــدرتـهــا
على اإلنجاب ،إثر تعرضها لنزيف أثناء والدة ابنها
الثاني.

كـشـفــت شــركــة " "Universalعــن اإلعـ ــان الــدعــائــي
الرسمي للجزء الثاني من فيلم الرعب واإلثارة "Happy
ً
ً
 ،"Death Day 2Uترويجا لطرحه تجاريا منتصف
فبراير المقبل.
ُ
ثان لفيلم يحمل نفس االسم طرح
جزء
والفيلم هو
ٍ
عــام  ،2017وحقق إي ــرادات عالمية بلغت  56مليون
َّ
دوالر م ــن مـيــزانـيــة إنـتــاجـيــة ل ــم تـتـخــط حــاجــز ال ـ ـ 4
ماليين دوالر.
وأظ ـه ــر الـفـيــديــو ال ـعــديــد م ــن الـمـشــاهــد الـمــرعـبــة،
استكماال ألحــداث الجزء األول ،حيث تكتشف بطلة
الفيلم أن موتها مــرارا وتـكــرارا بأحداث الجزء األول
أفضل كثيرا مما ينتظرها في النهاية.

ط ــرح ــت ش ــرك ــة " "Netflixاإلعـ ـ ــان ال ــدع ــائ ــي األول
للموسم الثاني من مسلسل الجريمة والتشويق "The
 ،"Punisherترويجا واستعدادا لطرحه على المنصة
الرقمية خالل األشهر القليلة المقبلة.
وأظهر اإلعالن العديد من المشاهد القتالية العنيفة
لنجم المسلسل جــون بيرنثال ،ال ــذي يــواصــل بطولة
الموسم الثاني من السلسلة.
والمسلسل ينتمي لقصص األبطال الخارقين الخاص
بعالم "مارفل" ،وتم عرض الموسم األول منه عام ،2017
والـمـكــون مــن  26حلقةُ ،
ورش ــح لـجــائــزة إيـمــي ألفضل
مسلسل ،والق ــى اإلع ــان رواج ــا كـبـيــرا بـيــن الجمهور
المتشوق لتتبع التفاصيل الجديدة للعمل.

فيلم «»Mary Queen of Scots
يحقق  10ماليين دوالر في شهر

من فيلم «»Mary Queen of Scots

حقق فيلم "،"Mary Queen of Scots
بـ ـط ــول ــة ال ـن ـج ـم ـت ـي ــن م ـ ــارج ـ ــوت روبـ ـ ــي،
وس ـيــرشــا رونـ ـ ــان ،إيـ ـ ــرادات وص ـلــت إلــى
 10ماليين دوالر ،حيث طرح  7ديسمبر
الماضي في الواليات المتحدة األميركية.
والـفـيـلــم م ــن بـطــولــة م ــارج ــوت روب ــي،
وس ـيــرشــا رون ـ ــان ،وجـيـمــا ت ـش ــان ،وجــي
ب ـي ــرس ،وج ــو ال ــوي ــن ،ودي ـف ـيــد تـيـنــانــت،
وج ـ ــاك ل ــودي ــن ،وإخ ـ ـ ــراج ج ـ ــوزي رورك،
وتأليف جون جاي وبوو ويليمون.
وتدور أحداث Scots of Queen Mary
حول صراع ملكة إنكلترا إليزابيث األولى
"م ــارج ــوت روبـ ــي" مــع اب ـنــة عـمـهــا مــاري
س ـت ـيــوارت "س ـيــرشــا رونـ ـ ــان" ،ومـحــاولــة
األخيرة اعتالء العرش.
وتحكي أحداث الفيلم ايضا عن الحياة
المضطربة لشخصية م ــاري ستيوارت
الكاريزمية ،والتي تصبح أرملة في سن
 18عاما ،تتحدى ماري ضغوطا للزواج
من جديد ،وبدال من ذلك تعود إلى مسقط
رأسـهــا فــي أسكتلندا الستعادة عرشها
الشرعي ،لكن أسكتلندا وإنكلترا تقعان
تـحــت حـكــم إلـيــزابـيــث األول ـ ــى .وم ــن هنا
يـبــدأ ص ــراع ش ــرس بـيــن الملكتين الــذي
سيتخلله الـكـثـيــر م ــن ال ـحــب والـخـيــانــة
والمؤامرات.

ترشيح لألوسكار
مـ ــارجـ ــوت روبـ ـ ــي ك ــان ــت ق ــد تــرشـحــت

ألوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي
عن دورهــا في فيلم  ،Tonya ،Iوسيرشا
رون ــان ترشحت كأفضل ممثلة فــي دور
رئيسي عن دورها في فيلم .Bird Lady
و ك ــا ن ــت " "Warner Brosأ ع ـل ـن ــت أن
فيلم " "Birds of Preyلـمــارجــوت روبــي
سيتم طــرحــه فــي دور الـعــرض  7فبراير
 ،2020ومن المقرر أن تعيد روبي تشكيل
شخصيتها من فيلم "،"Suicide Squad
التي كانت تدعى "هارلي كوين".

مغامرات متجددة
وت ــدور أح ــداث الفيلم ح ــول مـغــامــرات
مـجـمــوعــة مـتـجــددة مــن األب ـط ــال الــرجــال
واإلناث ،ويستند إلى شخصيات ومفاهيم
مجلة  DCالتي أنشأها كل من جوردان ب.
جورفينكل وتشاك ديكسون.
وابـ ـتـ ـك ــر فـ ــي األص ـ ــل الـ ـك ــات ــب روب ـ ــرت
كانيجير والفنانة كارمين إنفانتينو في
ع ــام  1947شخصية "ال ـك ـنــاري األس ــود"
وهـ ـ ــي م ـق ــات ـل ــة مـ ــن ع ــائ ـل ــة مـ ــن م ـقــات ـلــي
الجريمة ،وكان والدها الري النس ضابط
شـ ــرطـ ــة ،فـ ــي ح ـي ــن ك ــان ــت وال ــدتـ ـه ــا هــي
الكناري األسود األصلي ،منذ ستينيات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،حـسـبـمــا نـشــر مــوقــع "
."thewrap

ثقافات 14
الناقد والمترجم السيد إمام :سلطة الناقد انتهت
توابل ةديرجلا
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إصدار

«فونوغراف»

أصدر الناقد والمترجم السيد إمام أحدث ترجماته {النقد ً
النظير ..سبعة تأمالت في العصر إليهاب حسن} ،محدثا
ضجة واسعة في الوسط النقدي والثقافي .فهو باإلضافة إلى
تناوله شخصية الكاتب المهاجر الراحل إيهاب حسن وأفكاره،
دعا إلى مراجعة مفاهيمنا النقدية والثقافية ً وعالقتنا بالتراث
إلى حد نسف الخطاب النقدي القديم ،مؤكدا أن سلطة الناقد
انتهت إلى األبد.
ينتمى السيد إمام إلى جيل السبعينيات ،ترجم عشرات الكتب
النقدية في النظرية األدبية من بينها {الشعرية البنيوية،
وقاموس السرديات ،وشعرية ما بعد الحداثة ،والخروج من
مصر ،وموسوعة الليالي العربية} .حول كتابه األخير ومسيرته
في مجال النقد والترجمة ورؤيته للواقع المعيش التقته
{الجريدة} في هذا الحوار.
القاهرة -محمد الصادق

النص األدبي
أصبح متعدد
القراءات في ظل
تطورات العصر

يحمل كتابك {ا لـنـقــد النظير} رؤ يــة
غير مألوفة عن الوضع النقدي السائد
تصل حد الصدام .ما توضيحك لذلك؟
يدعو الكتاب إلى مراجعة مفاهيمنا
وتصوراتنا حــول ماهية النقد والفن
وال ـث ـقــافــة واألدب ،وي ـخــالــف أعــراف ـنــا
حول الكتابة في ظل ما نشهده اليوم
من تسارع وتيرة التطور والتغير في
ً
األنـ ـم ــاط ال ـتــي هـيـمـنــت عـلـيـنــا طــويــا
ويدعونا إلى تقليب النظر.
والكتاب غير معني بتقديم أجوبة،
وإن كــان يفعل ذلــك خلسة بين الحين
والـ ـحـ ـي ــن ،ح ـ ــول ك ـث ـيــر مـ ــن ال ـق ـضــايــا.
كذلك ال يعالج األسئلة التي تطرحها
النصوص األدبية بمعزل عن سياقاتها،
ً
كما فعلت البنيوية مثال ،ولكن يربطها
بــا ل ـت ـطــورات العلمية والتكنولوجية
والمعرفية التي أحاطت بها وتفاعلت
مـ ـعـ ـه ــا ...وم ـ ــن ثـ ــم ال ي ـن ـفــي ال ـ ـ ــذات أو
يستبعد اإلنـ ـس ــان ،وإن ـم ــا يـضـعــه في
القلب من خطابه.
هــل هــو دع ــوة إلــى تجديد الخطاب
النقدي؟
ً
فعال ،وأقول إن قراء ة الناقد لم تعد
م ـلــزمــة ف ــي هـ ــذا ال ـع ـص ــر ،ف ـمــع ظـهــور
الخطاب النقدي الجديد انتهت سلطة
ال ـنــاقــد إل ــى األب ـ ــد ،وأص ـب ـحــت قــراء تــه
للنص األدبي مجرد قراءة واحدة ضمن
ق ـ ــراء ات ع ــدة المـتـنــاهـيــة .كــذلــك انتقل
مــركــز الـثـقــل م ــن ال ـكــاتــب وال ـنــاقــد إلــى
ً
القارئ ،خصوصا مع ظهور
ن ـظ ــري ــات الـ ـ ـق ـ ــراء ة وال ـت ـل ـقــي
وبــروز فلسفة التفكيك ،وما
بعد البنيوية ،فأصبح النص
ً
ً
األدبي متعددا وليس واحدا،
وت ـ ـحـ ــرر مـ ــن أسـ ـ ــر ال ـم ـع ـنــى
الــواحــد وال ـق ــراء ة األحــاديــة
معان ال تنتهي
ليتسع إلى
ٍ
وتتعدد فيه المدلوالت.

مراجعة التراث
ه ــل يـنـعـكــس ذل ــك على
عالقتنا بالتراث؟
عــاق ـت ـنــا ب ــال ـت ــراث في
ً
حاجة إلى مراجعة دائما،
فــا بــد مــن أن تقوم على
التفاعل والحوار ال على
ال ـت ـس ـل ـي ــم واالجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرار.
خطابات القدماء أنتجتها عقول

السيد إمام
م ـثــل ع ـقــول ـنــا وب ـش ــر مـثـلـنــا شكلتهم
وصاغت رؤاهــم معارف غير معارفنا
وعلوم غير علومنا ،وظــروف حياتية
وحضارية تختلف عن ظروفنا .كانت
أطروحاتهم استجابة ألسئلة طرحتها
عصورهم وال ينبغي بـحــال أن تكون
ً
رؤاهـ ــم ق ـيــدا عـلــى حريتنا فــي الـتــأمـ ِـل
ـراف والـنـظــر واستجابتهم
واال
س ـت ـش ـ ِ
ً
ب ــدي ــا ع ــن اس ـت ـجــابــات ـنــا لـلـحـظــات لم
ً
يــأل ـفــوهــا م ـط ـل ـقــا ،ال ـع ــال ــم يـت ـغـيــر من
حولنا.
ً
هـ ــل ت ـع ـت ـقــد ب ـم ـق ــول ــة إن ث ـم ــة أدب ـ ــا
يموت؟

النص الــذي يترجمه ،ينقله إلــى لغته
ع ـلــى ن ـحــو أق ـ ــرب م ــا ي ـك ــون ل ـمــا أراده
مؤلفه ،ال حرية للمترجم في تحريف
النص األصلي ال باإلضافة أو الحذف،
وإذا كــان للمترجم رأي فــي مــا ينقله،
فأمامه الهامش يعترض فيه كما يشاء
ويعبر عن رأيه في ما يطرحه المؤلف
األصلي وفق الطريقة التي تعجبه ،أن
ً
ً
يـعــارضــه أو يــؤلــف كـتــابــا م ــوازي ــا أمــا
الخلط ،فمرفوض.
ما هي المعايير التي تضعها عند
اختيار الكتب التي تترجمها؟

األدب الذي يموت هو الذي يبتعد عن
أزمات االنسان ولكن األدب الذي ينشغل
ب ـق ـضــايــا ال ـح ـي ــاة والـ ـم ــوت وعــاقـتـنــا
ً
بالمجهول ال يـمــوت أبـ ــدا .مــن ق ــال إن
ث ــاث ـي ــة ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ و{الـ ـط ــري ــق}
و{ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــص والـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاب} و{ال ـ ـ ـش ـ ـ ـحـ ـ ــاذ}
و{الحرافيش} ماتت بموت محفوظ! فقد
ً
عالج في أعماله قيما عالمية تتجاوز
ال ــزم ــان وال ـم ـك ــان ح ـتــى وإن اخـتـلـفــت
الظروف والمالبسات.

ً
ً
أن تكون هذه الكتب تعبيرا صادقا
عــن روح ال ـع ـصــر ،وأن ت ـقــدم الـجــديــد،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـنـظــريــة
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة .ومـ ـ ــن هـ ـن ــا ك ــان
اهتمامي بإيهاب حسن الذي ترجمت
له {ب ــراء ة جــذريــة ،والـخــروج من مصر
ً
وتحوالت الخطاب النقدي} ،فضال عن
ترجمتي موسوعة {الليالي العربية}
التي تهدف إلى إعادة اكتشاف ما يعده
النقاد األوروبيون أهم أثر تركه العرب
في مجال الحكي ،وهو كتاب {ألف ليلة
وليلة} الذي صدر عن {المركز القومي
للترجمة}.

كيف ترى تجربتك في الترجمة بعد
ً
أكثر من  40عاما؟

كيف تــرى واقــع الترجمة في العالم
العربي اآلن؟

تجربة في منتهى الثراء أن تشارك
ول ــو ب ـقــدر ضـئـيــل فــي فـتــح نــافــذة كي
يطل منها القارئ على المشهد العالمي،
ع ـل ــى اآلخـ ـ ــر ال ـم ـخ ـت ـلــف فـ ــي ال ـن ـظــريــة
األدبية والنقدية والتطبيق ،والتعرف
إلــى أدوات جــديــدة للكشف عــن أبعاد
لـلـنـصــوص األدب ـي ــة لــم يـكــن بــاإلمـكــان
الوصول إليها بــاألدوات القديمة التي
تآكلت مــن فــرط االستعمال والـتـكــرار.
ال ـت ـع ــرف إلـ ــى االخـ ـ ــر ي ـس ــاع ــدن ــي عـلــى
مـعــرفــة نفسي بـكــل تــأكـيــد ،عـلــى األقــل
تحديد موقعي وعلى أية أرضية أقف.
محاولة التقوقع على الذات أو التحصن
داخل أسوارها هو آفة العالم العربي.

الترجمة في حالة انحسار في مصر
عــدا الـجـهــود المميزة الـتــي يـقــوم بها
ال ـم ــرك ــز ال ـق ــوم ــي ل ـل ـتــرج ـمــة ،والـهـيـئــة

الترجمة

كـيــف ت ــرى عــاقــة الـمـتــرجــم بالنص
الذي يترجمه؟
ً
ع ـلــى ال ـم ـتــرجــم أن ي ـكــون أم ـي ـنــا مع

ً
العامة للكتاب ،فضال عن الــدور الذي
تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة.
أم ـ ــا ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ف ـث ـمــة ط ـفــرة
واس ـعــة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال تـنـهــض بها
مؤسسات وأف ــراد على حــد س ــواء ،في
المغرب العربي ،والكويت ،ولبنان.

عالقتنا بالتراث
بحاجة إلى
مراجعة واألدب
اإلنساني ال يموت

«ليل ضال مثل بالد ضائعة»

تأمالت
يذهب السيد إمام في كتاب {النقد النظير ..سبعة تأمالت في ًالعصر} إلى
أن رؤيــة إيهاب حسن كناقد وناطق باسم الثقافة كانت حالمة على نحو
ً
خــاق ،تقدم مـنــارة مهمة لمشروع التيارات المتعارضة كونها تعبر عن
ً
الفكر النقدي المعاصر ،مؤكدا أن كل من يتصدى لإلبداع ،سرعان ما يجد
ً
نفسه مستغرقا فيه.
ً
يذكر أنه صدرت إلمام أخيرا ترجمة أخرى إلى العربية لكتاب إيهاب حسن
المعنون ب ـ {الخروج من مصر ..مشاهد ومجادالت لسيرة ذاتية}.
وإيـهــاب حسن مفكر مصري هاجر منذ حقبة الخمسينات وتــوفــي في
أميركا قبل سنوات ،وله مؤلفات تناولت مصطلح ما بعد الحداثة.

سعاد الصباح :لرابطة األدباء دور كبير في تنشيط الحراك األدبي والثقافي
ً
ُ
الكتاب قدموا لها درعا تذكارية ومجموعة من إصداراتهم

اسـتـقـبـلــت الـشـيـخــة د .سـعــاد
ً
الـصـبــاح وفـ ــدا مــن راب ـطــة األدب ــاء
أشادت د .سعاد
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وأشـ ـ ــادت بــالـجـهــود
الصباح بالدور الكبير
التطوعية التي تقوم بها الرابطة
الذي تقوم به رابطة
ودورها في تنشيط الحراك األدبي
والثقافي ،من خالل تقديم فعاليات
األدباء في تنشيط
وأنشطة مبتكرة تصل إلى شرائح
الحراك األدبي
مجتمعية كثيرة.
والثقافي من خالل
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أشـ ـ ـ ـ ــارت أم ـي ـن ــة
س ــر الــراب ـطــة ح ـيــاة ال ـيــاقــوت إلــى
تقديم فعاليات
أن ال ــرابـ ـط ــة ت ـث ـمــن ك ـث ـي ــرا ال ــدع ــم
وأنشطة مبتكرة.
الـمـتــواصــل ال ــذي تــولـيــه الـصـبــاح
للرابطة وأنشطتها ،والــذي يظهر
ف ــي تـبـنـيـهــا إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء مـســرح
الــراب ـطــة فــي ع ــام  ،2016ودعـمـهــا
المتجدد له.
وأضــافــت الـيــاقــوت أن الرابطة
تـسـعــد ب ــأن الـمـســرح ال ــذي يشهد
ن ـشــاطــات الــراب ـطــة يـحـمــل مـســرح
الــرابـطــة اســم قــامــة ثقافية رفيعة
حـمـلــت اس ــم األدب ال ـكــوي ـتــي إلــى
آفاق واسعة.
وضـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت كـ ــا مـ ــن األمـ ـي ــن
ال ـع ــام لـلــرابـطــة طــال
ال ــرم ـي ـض ــي ،ورئ ـي ــس
اللجنة الثقافية سالم
ال ــرم ـي ـض ــي ،ورئ ـي ـســة
لجنة أدب الـطـفــل أمــل
الــرنــدي ،ورئيس نادي
ال ـق ـص ــة ب ـ ــدر ب ــورق ـب ــة،
ورئ ـ ـيـ ــس ب ـي ــت ال ـش ـعــر
فيصل العنزي ،ورئيس
نــادي سين السينمائي
خ ـ ـ ـلـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي،
بحضور مدير دار سعاد
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ل ـل ـن ـش ــر ع ـلــي
المسعودي.
غالف مجلة البيان
وأهـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــوف ـ ــد إل ــى
ال ـص ـبــاح درع ــا تــذكــاريــة،

صــدرت عن دار {هاشيت} في بيروت روايــة {فونوغراف}
ّ
للكاتب سليم َبطي فيما يلي بعض ما جاء في المقدمة:
ٌ
ٌّ
الكتابة بحث مستمر عن األجوبة .باقة أسئلة تفوح بعبق
ّ
سطح
االل ـت ـبــاســات الـجـمـيـلــة ،تـلــك ال ـتــي تـضـفــي عـلــى ك ــل
ٍ
ً
ّ
انتقام للذاكرة .مهما
تطهر ،أو فعل
أعماقا .الكتابة فعل
ٍ
كانت ،فهي صرخة.
بطل {فونوغراف} يتابع رحلة مؤلمة في الذاكرة بدأها في
ـوح عالية ،ينكث جــراح الفقد
{لن أغــادر منزلي} .بجرعة بـ ٍ
واالنتزاع والتيه.
من كــان ذلــك الــوالــد الــذي أهمله؟ تلك األم التي استأجرت
ّ
ً
لــه رصيفا فــي كــل ميناء؟ تلك الـجـ ّـدة الـتــي لــم يـعــرف غير
ً
ّ
حضنها حـضـنــا؟ تـلــك ال ـهــويــة الـمـنـســالــة الـتــي لــم تقترن
ـأرض واحـ ـ ــدة؟ ه ـنــا ب ـي ــروت الـمـسـتـعـصـيــة .ه ـنــا ب ـغــداد
بــ
ٍ
ً
ً
النازفة .هنا الغرب البارد .هنا المطاراتّ ...أوال وأخيرا...
ٌ
ـث مـسـتـمـ ٌّـر عــن األج ــوب ــة .وه ــذا ك ـتـ ٌ
ـاب ال يبدأ
الـكـتــابــة ب ـحـ
واحدة منها .هو بعض
بأولى ّصفحاته وال ينتهي بآخر
ٍ
ّ
مصب.
وجع طويل ال يزال يبحث عن
حبر تدفق من نهر
ٍ
ٍ

أصـ ــدرت دار {روافـ ــد للنشر} كـتــاب {لـيــل ض ــال مـثــل بــاد
ضــائـعــة} لـلـكــاتــب ال ـس ـعــودي فـهــد الـعـتـيــق ،ويـتـضـمــن 13
قصة قصيرة ،تمزج ،وفق الناشر ،بين جزالة الشعر ومتعة
ال ـس ــرد عـبــر مـجـمــوعــة قـصــص تـ ــدور بـيــن عــالـمــي الــواقــع
واألحـ ــام ،ومــن أب ــرز عناوينها {كمين الـحـكــايــة ،ووقعت
الواقعة ،وليل ضال مثل بالد ضائعة ،ومحاولة دفن رطبة،
وطــريــق الـمـحـطــة ،وم ـحــاولــة تــرمـيــم ،وسـيـنــاريــو صغير،
ومقهى حي الغدير}.
وأهــدى المؤلف كتابه إلى جوهرة األدب في العالم كتاب
{ألــف ليلة وليلة} .و«ليل ضــال مثل بــاد ضائعة} التاسع
في مسيرة فهد العتيق السردية ،من بينها سبعة كتب في
القصة وكتابان في الرواية ،ومن أهمها كتابه القصصي
{إذع ــان صغير} ال ــذي صــدر عــن الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،ورواي ـتــه {كــائــن مــؤجــل} عــن {المؤسسة العربية
للدراسات والنشر} في بيروت عــام  ،2004والتي حظيت
ب ــدراس ــات ن ـقــديــة عــرب ـيــة م ـت ـعــددة وتــرج ـم ـت ـهــا الـجــامـعــة
األميركية إلى اللغة اإلنكليزية.

«مي زيادة أسطورة الحب والنبوغ»

سعاد الصباح مع وفد رابطة األدباء الكويتيين
باإلضافة لمجموعة من إصدارات
الرابطة وإصــدارات بعض أعضاء
مجلس اإلدارة.

مجلة البيان
من جانب آخــر ،أصــدرت رابطة
ً
ً
األدب ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن عـ ــددا خــاصــا
مــن مجلة البيان لشهر يناير عن
األديـ ـ ـ ــب الـ ــراحـ ــل إس ـم ــاع ـي ــل فـهــد
ً
إسماعيل ،تخليدا لمسيرته األدبية
ال ـ ــزاخ ـ ــرة ،وت ــأثـ ـي ــره ف ــي الـمـشـهــد
الروائي على وجه الخصوص.
وأشرف على العدد الكاتب طالب
ال ــرف ــاع ــي ،وأسـ ـه ــم ف ــي صـفـحــاتــه
نخبة من األدباء العرب.
اس ـت ـه ـلــت ال ـم ـج ـلــة هـ ــذا ال ـع ــدد
ال ـ ـخـ ــاص ب ــاف ـت ـت ــاح ـي ــة ق ــال ــت مــن
خ ــال ـه ــا" :ت ـم ـي ــز األديـ ـ ــب ال ــراح ــل
إس ـمــاع ـيــل ف ـهــد إس ـمــاع ـيــل ومـ ّـيــز
معه مرحلة جديدة من الرواية في
ال ـكــويــت ،وه ــذا الـتـمـيــز حـقــق فيه
الــراحــل شرطين أساسيين ،األول

يكمن فــي الـبـنــاء الـفـنــي الـظــاهــري
للرواية ،والشرط الثاني يتمثل في
المضمون الــروائــي ،فقد خــرج عن
النمط االجتماعي في آلية الطرح،
حتى وإن ظل تحت سقفه".
أم ـ ــا الـ ـك ــات ــب ط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي،
ف ـك ـتــب ف ــي ت ـقــدي ـمــه ل ـل ـع ــدد" :ل ـقــد
عـ ــاش إس ـمــاع ـيــل ف ـهــد إسـمــاعـيــل
( )1940-2018منذ طفولته ،وحتى
أيامه األخيرة بين الكتب .ولو ّقدر
ً
لي يوما أن أرســم لوحة تشكيلية
ً
لحياة إسماعيل لرسمته جالسا
بينها".
ً
وك ـ ـتـ ــب ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدد أيـ ـ ـض ـ ــا كــل
مــن األدبـ ــاء :إبــراهـيــم عبدالمجيد
بعنوان "إسماعيل فهد إسماعيل...
ه ــذه الـمـعــابــد ل ـل ـق ــراء" ،وإبــراه ـيــم
ن ـص ــر الـ ـل ــه بـ ـعـ ـن ــوان "إس ـم ــاع ـي ــل
فهد إسماعيل وحكاية اللقاء في
الـ ـصـ ـح ــراء" ،وال ـح ـب ـيــب الـســالـمــي
بعنوان "إسماعيل فهد إسماعيل
أول روائ ـ ـ ـ ــي ك ــويـ ـت ــي قـ ـ ـ ــرأت لـ ــه"،
وإلياس فركوح تحت عنوان "كيف

ن ـقــرأ إس ـمــاع ـيــل ف ـهــد إس ـمــاع ـيــل"،
وحمود زيادة بعنوان "أيموت َمن
بضاعته الـمـحـبــة؟" ،ود .سليمان
الـشـطــي ب ـع ـنــوان "إس ـمــاع ـيــل فهد
إسماعيل الكلمة والفعل" ،ونشرت
ال ـم ـج ـلــة ش ـه ــادة ســاب ـقــة لـلـشــاعــر
ال ــراح ــل صـ ــاح ع ـبــدال ـص ـبــور عن
رواي ــة كــانــت الـسـمــاء زرق ــاء بأنها
"روايـ ــة ال ـقــرن ال ـع ـشــريــن" ،ومـقــالــة
كـ ـتـ ـبـ ـه ــا ع ـ ـ ـبـ ـ ــداإللـ ـ ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــادر
بعنوان "إسماعيل فهد إسماعيل
نـخـلــة ع ـط ــاء دائـ ـ ــم" ،وعـبــدالـكــريــم
ال ـم ـقــداد ب ـع ـنــوان "إسـمــاعـيــل فهد
إسماعيل نصف قرن من التجريب
والـمـغــامــرة" ،وعـبــده خــال بعنوان
ً
"ه ـ ــل حـ ـق ــا رح ـ ــل إس ـم ــاع ـي ــل فـهــد
إسماعيل" ،وعلي المقري بعنوان
"إسماعيل فهد إسماعيل إمكانيات
روائـ ـي ــة" ،ود .غــانــم ال ـن ـجــار تحت
عنوان "إسماعيل وعرس الرحيل"،
وقــاســم ح ــداد بـعـنــوان "إسماعيل
طرح النقد عليه" ،وليلى العثمان
بـعـنــوان "فــي غـيــاب الـخــل الــوفــي"،

ومحمد خضير بعنوان "صدمات
ومعادالت في تجربة إسماعيل فهد
إسماعيل الروائية" ،ونبيل سليمان
بعنوان "برازخ في العالم الروائي
إلسماعيل فهد إسماعيل" ،وكتب
واسيني األعرج عن "إسماعيل فهد
إسـمــاعـيــل حـبـيــب فــي الـقـلــب وفــي
الذاكرة الروائية".
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة
ص ـف ـحــات ـهــا عـ ــن الـ ــراحـ ــل ب ــزاوي ــة
"محطات قلم" ،التي يكتبها أمين
عام رابطة األدباء الكويتيين طالل
سعد الرميضي ،والتي جاءت هذه
المرة بعنوان "رحيل والد األجيال
الــروائ ـيــة" ،ورب ــط مــن خاللها بين
فصل الـخــريــف ورحـيــل إسماعيل
بخيوط من حزن" :مع بداية تساقط
أوراق الشجر المصفرة في ليالي
ف ـصــل ال ـخــريــف الـكـئـيـبــة ،ووس ــط
ل ـم ـعــان أش ـع ــة ال ـش ـمــس ال ـه ــادئ ــة،
ُصدم الوسط الثقافي برحيل والد
األجيال الروائية األستاذ اإلنسان
إسماعيل فهد إسماعيل".

في طبعة جديدة أصــدرت دار {العين للنشر} في القاهرة
ك ـتــاب {م ــي زي ـ ـ ــادة ...أس ـط ــورة ال ـحــب وال ـن ـب ــوغ} ،للكاتبة
نــوال مصطفى .وأكــدت الــدار في تقديمها للكتاب أن ثمة
شخصيات ستظل في الذاكرة حية ال تموت.
وتبحر الكاتبة فــي أعـمــاق قصة حـيــاة األدي ـبــة والمفكرة
ً
الفريدة مي زيادة ،وتكشف أسرارا كان الغموض يكتنفها،
كــذلــك تلقي الـضــوء على صــالــون الــراحـلــة األدب ــي األشهر
فــى الـقــرن العشرين ،إذ كــان ملتقى أدب ــاء وعمالقة الفكر
في عصرها ،وهي كانت مثقفة من طراز فريد ،تجيد ست
لغات .والكتاب إبحار عميق وترجمة صادقة لحياة مفكرة
ورائدة تستحق أن تقرأ.
سبق أن نال الكتاب جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب،
وتلقت نــوال مصطفى تكريمات في منتديات وملتقيات
ثقافية.

توابل ةديرجلا

•
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في حفالتَّ رأس السنة بمصر ...فيفي محتشمة
وفؤاد يتغلب على أحزانه وشيرين بشعر قصير
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أخبار النجوم

ً
ً
أحالم تثير جدال واسعا

شهدت العاصمة المصرية حفالت غنائية بمناسبة ليلة رأس السنة،
َّ
ضمت مجموعة من النجوم ،من بينهم شيرين عبد الوهاب ،وصابر
الرباعي ،ومحمد حماقي ،ووائل جسار ،ومحمد فؤاد ،وحكيم ،وجنات،
ّ
واستمرت األمسيات حتى الساعات األولى من الصباح.
وغيرهم...
القاهرة – هيثم عسران

المطربة
الشعبية
بوسي اكتفت
بالمشاركة في
حفلة واحدة
مع محمد
حماقي

رغ ــم ال ــدع ــاي ــة ل ـح ـفــات رأس الـسـنــة
في مصرُ ،فإن غالبيتها لم تكن كاملة
العدد ،كما أعلن ،بسبب اشتراط بعض
المنظمين حجز الطاوالت كاملة ،حتى
أن ثمة من َّ
حدد الحد األدنى للحجز بـ12
ً
ً
مـقـعــدا وهــو عــدد كبير لــم يكن متاحا
لراغبين كثر.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـح ـ ـفـ ــات م ـ ـفـ ــاجـ ــآت فــي
إطـ ــاالت الـفـنــانـيــن ،إذ ظ ـهــرت شيرين
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ف ــي ح ـف ـل ـت ـهــا م ــع صــابــر
الرباعي بتسريحة شعر قصيرة عائدة
بذلك إلى {لوك} كانت اعتمدته قبل سبع
سـ ـن ــوات ،وأط ــرب ــت ال ـج ـم ـهــور بــوصـلــة
غنائية استمرت أكثر من ساعة وسط
تصفيق وتفاعل من الحضور مع أغاني
ألبومها الجديد {نساي}.
وحرصت شيرين على التقاط الصور
ال ـتــذكــاريــة م ــع ال ـج ـم ـهــور ب ـعــد انـتـهــاء
وصلتها الغنائية وهي كانت في أفضل
حاالتها ،فيما اختتم الحفلة الرباعي
الذي تفاعل الجمهور مع أغانيه بشدة
ً
ً
ً
وغناء.
تصفيقا ورقصا
والتزم محمد فؤاد بتعاقداته الفنية
فغنى مع الجمهور على مدار أكثر من

شيرين عبدالوهاب

أحالم

نيكول سابا
ســاعــة رغ ــم حــالــة ال ـح ــزن ال ـتــي ظـهــرت
عليه ،ال سيما أنه اضطر إلى الغناء بعد
أقل من يومين على وفاة شقيقه األكبر
حسن ،وهــو غــادر فــور انتهاء وصلته
ول ــم يتفاعل مــع الـجـمـهــور عـلــى عكس
حفالته السابقة.
وعلى عكس بدايتها الفنية ،اكتفت
المطربة الشعبية بوسي بالمشاركة في
حفلة واحدة مع محمد َّحماقي ،وظهرت
في أفضل حاالتها فغنت ورقصت مع
الـجـمـهــور وخـضـعــت لـجـلـســة تصوير
َّ
بالفستان الذي أطلت به ،والتقت زميلها
فــي كواليس الحفلة والتقطت الصور
التذكارية معه.
حرص محمد حماقي على استقبال
العام الجديد بأجواء عائلية إذ رافقته
ً
زوجـ ـت ــه ،ع ـل ـمــا بــأن ـهــا ت ـظ ـهــر م ـعــه في
ّ
الحفالت المختلفة منذ فترة ،فيما أطل
رامي صبري في حفلتين ارتدى في كل
منهما مالبس مختلفة.
أم ــا ال ـف ـنــانــة الـمـغــربـيــة ج ـنــات الـتــي
أحيت حفلتين ،األولى في قلعة صالح
الدين والثانية في أحد الفنادق ،فظهرت
ع ـل ـي ـهــا م ــام ــح ال ـح ـم ــل ب ــوض ــوح رغ ــم
أنها لم تعلن الخبر وهي متزوجة منذ
صيف  2017من محام مصري .ويبدو أن
الحمل سيضطرها إلى تأجيل ألبومها
المنتظر الذي كان ُيفترض أن يرى النور
خــال احتفاالت عيد الحب المقبلة أو
أعياد الربيع على أقصى تقدير.
وارت ــدت جـنــات فستانين مختلفين
ف ــي الـحـفـلـتـيــن :ف ـس ـتــان أس ـ ــود بسيط
ف ـض ـفــاض ،وف ـس ـتــان أح ـمــر فـضـفــاض،
مــا سهل عليها الـتـحـ ّـرك على المسرح
ولكن رقصها كان أقل بكثير مما اعتاده
الجمهور منها.
ون ـس ــق م ــدي ــر أع ـم ــال ن ـي ـكــول ســابــا،
وائل المصري ،تفاصيل إطاللتيها في

ً
ً
حفلتيها ،إذ اختار فستانا مختلفا لكل
حفلة ،فارتدت في أمسية بأحد المراكز
التجارية الشهيرة مالبس {كــاجــوال}،
فيما اختارت لحفلتها في أحد الفنادق
ً
ً
الفتاّ ،
وقدمت الفنانة اللبنانية
فستانا
مجموعة كبيرة من أغانيها.
أحمد شيبة بدوره أحيا أربع حفالت
ف ــي أم ــاك ــن م ـت ـن ــوع ــة ،ب ــدأه ــا ف ــي أح ــد
الفنادق الكبرى برفقة كارمن سليمان
ّ
التي غنت في حفلتين.

مالمح الحمل
ظهرت بوضوح
على الفنانة
المغربية
جنات

ً
ً
أثارت المطربة اإلماراتية أحالم جدال واسعا عبر {سناب
ً
شات} ،حيث نشرت صورا وفيديوهات من وصولها إلى
مطار جدة ،في طائرتها الخاصة ،والالفت عدم ارتدائها
عباء ة.
وح ـضــرت الـفـنــانــة اإلمــارات ـيــة إل ــى الـسـعــوديــة إلحـيــاء
حفلة زف ــاف خــاصــة ،بــرفـقــة الـمـطــربــة الـمـصــريــة أن ـغــام.
واستقبلها فــي الـمـطــار النجم الـسـعــودي محمد عبده،
وعدد من معجبيها.
وانتقد ناشطون أحالم بسبب لباسها في السعودية
على مقربة من مكة المكرمة ،ال سيما أنها طالما أيدت
منع المرأة من القيادة في المملكة.
وفي وقت الحق ،نشرت الفنانة صورة للحرم المكي،
مع عبارة {لبيك اللهم عمرة} ،في إشارة إلى أدائها مناسك
العمرة بعد االنتهاء من إحيائها الزفاف.

دومينيك حوراني تسقط
على المسرح

وائل ّ
جسار
دومينيك حوراني

عودة خجولة
فوجئ الجمهور بفيفي عبده تعود إلى الرقص ببدل رقص محتشمة
وأدت فقرات في حفلتين غنائتين ،وهي ظهرت بوزن زائد على المسرح رغم
َّ
اتباعها حمية غذائية خالل الفترة الماضية .ويبدو أن النجمة لم تتمكن من
ً
ً
العودة بقوة إلى الحفالت التي شهدت حضورا الفتا لكل من دينا وجوهرة
وصوفيناز الالتي ارتدين بدل رقص مثيرة.

األغاني المنفردة تنافس األلبومات في 2019

سقطت دومينيك حوراني على المسرح خالل غنائها
في حفلة رأس السنة في أحد المالهي الليلية في بيروت.
وكانت الفنانة اللبنانية تغني وترقص ،إال أنها خالل
مشيها فقدت توازنها وسقطت ،وسط ذهول المحيطين
الذين سارعوا إلى مساعدتها على الوقوف.

تقرير

ِّ
رامز جالل يحضر برنامج
المقالب

ً
ً
ً
أغان منفردة في العالم العربي عموما ومصر خصوصا ،تزامنا
تشهد الساحة الفنية إطالق ٍ
السنة ،وهي تنافس األلبومات بقوةّ ،
وتقصد نجوم كثيرون طرح
مع االحتفال بالميالد ورأس
أعمالهم خالل هذه الفترة رغم أنها جاهزة قبل فترة.
القاهرة -محمد قدري

محمد رمضان
ّ
سجل أغنية
«مافيا» مع
الفريق الغنائي
«المدفعجية»

ع ــاد الـمـطــرب خــالــد عجاج
بعد اختفاء فترة طويلة عبر
«ص ـ ـ ــاروخ» ،م ــن كـلـمــات عــزيــز
الـشــافـعــي وأل ـحــانــه ،وتــوزيــع
أمير محروس وإنتاجه.
أطـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـمـ ـص ــري
أغنيته على مــواقــع التواصل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي واإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ً
ً
ح ـيــث ت ـح ـقــق ن ـج ــاح ــا الف ـت ــا،
ـوض
م ـ ــا دف ـ ـعـ ــه إلـ ـ ـ
ـى قـ ـ ـ ــرار خ ـ ِّ
ً
التجربة مجددا ،وهو يحضر
ً
راه ـ ـنـ ــا أغ ـن ـي ـت ـيــن م ـن ـفــردتـيــن
رومــانـسـيـتـيــن ،يـطـلــق األول ــى
خ ــال األ يـ ــام المقبلة وتليها
األخرى بعد أسبوع.
ويـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــد رمـ ـ ـض ـ ــان
ً
الـ ـج ــدل مـ ـج ــددا ب ـع ــودت ــه إلــى
األغـ ـ ــانـ ـ ــي بـ ـع ــد «نـ ـمـ ـب ــر وان»
و{أن ــا الـمـلــك» ،إذ ط ــرح أغنية
«مـ ــاف ـ ـيـ ــا» وصـ ـ ـ ّـورهـ ـ ــا بـ ـ ـ ــإدارة
ال ـم ـخ ــرج ي ــاس ــر س ــام ــي عـلــى
طريقة المهرجانات الشهيرة
في مصر مع الفريق الغنائي
«المدفعجية».
َّ
ورو ج ا ل ـ ـن ـ ـجـ ــم ا لـ ـمـ ـص ــري
ألغنيته خالل األيام الماضية،
وبمجرد نشر الصورة األولى
م ــن كــوال ـيــس ال ـت ـصــويــر أث ــار
ال ـجــدل على مــواقــع التواصل
االجتماعي.
وكتب األغنية كل من «إسالم
شـنــدي وك ـن ـكــة» ،وهـمــا كاتبا
أغ ــان ــي م ـهــرجــانــات ،ووزع ـهــا
مـ ــون ـ ـتـ ــي ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة إسـ ـ ــام
األب ـيــض .أم ــا رم ـضــان فــراهــن
ً
على أن تكون األعلى استماعا
واألكثر مشاهدة بعد حصده
ماليين المشاهدات على «نمبر
وان» و{الملك».

وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت أص ـ ـ ــال ـ ـ ــة خ ـ ــال
مهرجان اإلسكندرية الدولي
لــأغ ـن ـيــة اس ـت ـع ــداده ــا لـطــرح
أغنية مـنـفــردة بـعـنــوان «بنت
أك ـ ــاب ـ ــر» .وتـ ـتـ ـع ــاون ف ـي ـهــا مــع
ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف م ـح ـم ــد أبـ ـ ــو ن ـع ـمــة
والـمـلـحــن مـحـمــود الخيامي،
فيما تتولى اإل ن ـتــاج الشركة
ال ـتــي يـشــاركـهــا فـيـهــا زوجـهــا
المنتج طارق العريان.
وت ـط ـلــق الـنـجـمــة ال ـســوريــة
جديدها على مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي و{يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب»،
وك ــان ــت ج ـهــزت لــأغـنـيــة منذ
ش ـهــر يــول ـيــو ال ـمــاضــي ولـكــن
تــأخــر ال ـشــاعــر أب ــو نـعـمــة في
كتابة الكلمات.

ٍّ
تحد وعودة

وعلى طريقة األغاني التي
تتميز بالتحدي اختارت مي
سليم جديدها بعنوان «أعلنت
ال ـح ــرب» ،وه ــي ب ــدأت اإلع ــداد
لألغنية عـقــب انفصالها عن
ولـيــد ف ــواز بـعــد زواج لــم يــدم
أكثر من شهر .وتعود الفنانة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء بـ ـع ــد أل ـب ــوم ـه ــا
األخير الذي طرحته قبل عام،
وهي استغلت عدم انشغالها
ب ــالـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ل ـ ـق ـ ـلـ ــة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ّ
وسجلت األغنية التي تعاونت
فـيـهــا م ــع ال ـش ــاع ــرة الـغـنــائـيــة
س ـل ـم ــى رش ـ ـيـ ــد ،ف ـي ـم ــا وض ــع
األل ـ ـحـ ــان ال ـم ـل ـحــن وال ـم ـط ــرب
هيثم نـبـيــل ،وتــولــى الـتــوزيــع
أحمد عبد السالم.
وب ـع ــد ثـ ــاث سـ ـن ــوات على
طـ ــرح آخـ ــر أل ـب ــوم ــات ــه ،يــراهــن

محمد رمضان في {مافيا}
رامز جالل
خ ـ ــال ـ ــد سـ ـلـ ـي ــم عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــودة
ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ب ــأغ ـن ـي ــة م ـن ـف ــردة
ب ـع ـن ــوان «ل ـس ــة ك ـت ـي ــر» ،كــذلــك
ا نـتـهــى مــن تسجيل أغنيتين
أخريين ولكنه قــرر أن يؤجل
طرحهما.
األغنية الجديدة من كلمات
الشاعر الغنائي وليد الغزالي،
وألحان صديقه كريم محسن،
وت ــوزي ــع ك ــري ــم ع ـب ــدال ــوه ــاب،
ً
وي ـطــرح ـهــا خــالــد ت ــزام ـن ــا مع
نشاطه التمثيلي واستعداده
إلطالق فيلمه المؤجل «اتنين
رايح جاي».
كذلك قرر المطرب الشعبي

نـ ــادر أب ــو الـلـيــف ال ـع ــودة إلــى
الـ ـغـ ـن ــاء مـ ــن خ ـ ــال «ك ـ ــل سـنــة
وأنت حبيبي» التي انتهى من
تسجيلها قبل أ ي ــام وأطلقها
ً
ليلة رأس السنة تحديدا على
المواقع االجتماعية واإلذاعات،
وه ـ ــي م ــن ك ـل ـم ــات أيـ ـم ــن ن ــور
الــديــن وأل ـحــانــه ،وم ــن تــوزيــع
أحمد عبد العزيز.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــل رامـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـمـ ــال
الفترة الراهنة وموجات البرد
ّ
وقدم خالل رأس السنة أغنية
منفردة بعنوان «ال ـبــرد» ،كان
ص ــوره ــا ف ــي ل ـن ــدن ،وه ــي من
كلمات أحمد مــرزوق وألحان

محمد يحيى ،فيما وقف على
إخراج الكليب كريم نجيب.
ويستعد رامي صبري لطرح
كليب جديد بعنوان «مبروك
ع ـل ـي ـنــا» ه ــو ب ــاك ــورة إن ـتــاجــه
مــع شــركــة «ن ـجــوم ري ـك ــوردز»،
ص ـ ّـوره بين لبنان والـقــاهــرة،
واألغ ـن ـيــة مــن كـلـمــات الشاعر
الغنائي تامر حسين وألحان
رام ــي ص ـبــري ،وتــوزيــع جــال
ال ـ ـح ـ ـمـ ــداوي ،وإخ ـ ـ ـ ــراج فـ ــادي
حداد.

هاني شاكر يطرح
«خلصت السنة دي»
مع انتهاء  2018طرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنيته «خلصت السنة دي» التي سجلها
قبل أيام من كلمات صارو هاني ،وألحان المطرب الشاب أحمد زعيم ،وتوزيع شريف قاسم.

بــدأ را م ــز جــال التحضير لبرنامج المقالب الجديد
الذي يطل به في رمضان المقبل عبر شاشة {أم بي سي}
ً
وسيكون أضخم البرامج التلفزيونية إنتاجا.
خالل األيام الماضية عقد الفنان المصري جلسات عمل
مع رئيس قناة  mbcمصر محمد عبد المتعال واتفقا على
تصوير البرنامج نهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير
المقبل على أقصى تقدير ،فيما يفاضالن بين أكثر من
فكرة لالستقرار عليها.
وح ـص ــل رام ـ ــز ع ـلــى وعـ ــد م ــن ع ـبــد ال ـم ـت ـعــال بـتــوفـيــر
اإلمكانات الالزمة إلنجاح البرنامج الذي سيعرض عند
ً
مــوعــد اإلف ـطــار فــي رم ـضــان ،علما بــأن فــريــق العمل هو
نفسه فريق عمل السنوات الماضية الذي رافق رامز في
البرنامج.
واتفق فريق العمل على إرجــاء اإلعــان عن البرنامج
إلى حين االنتهاء من تصويره ،ووضــع أسماء عدد من
المشاهير الــذيــن سـيـشــاركــون فــي الـحـلـقــات المختلفة،
بعضهم نجوم في الرياضة والفن ويبدأ التفاوض معهم
َ
قريبا.
ً
وقدم المسؤول الرئيس لتطوير البرنامج أفكارا عدة
ً
لمعالجة الحلقات لالختيار من بينها ،علما بــأن رامز
ً
جــال سيتفرغ للبرنامج بشكل كــامــل تــزامـنــا مــع طرح
فيلمه الـجــديــد فــي ال ـصــاالت السينمائية خ ــال إج ــازة
نصف العام.
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كلمات متقاطعة
ماليبو

كلمة السر

ً

عموديا:
 -2ملك فرنسي تم أسره
في المنصورة.
 -1جـ ـ ـه ـ ــاز ا لـ ـب ــو لـ ـي ــس  -3مجاسر (مبعثرة) –
الدولي.
من األشعات.

 -4سوستة – عاهد (م).
 -5ولج – يشاهد.
 -6أقبل – شدد العداوة
– متشابهان.

 -7فضل (م) – (كاظم )...
مطرب عراقي (م).
 -8يشير بيده – يغيرن
(م).

 -9مطربة مغربية.
 -١٠ممثل سوري شارك
في مسلسل «المفتاح».
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sudoku

1

 -1أول حفيدة للرسول
(ص) وا ب ـ ـ ـنـ ـ ــة ف ــا ط ـم ــة
الزهراء.
 -2ن ـ ـج ـ ـمـ ــة و م ـ ـطـ ــر بـ ــة
لبنانية.
 -3ب ــري ــد إل ـك ـت ــرون ــي –
مواد قاتلة (م).
 -4ت ـغ ـيــر و ف ـس ــد (م) –
وهب (م).
 -5ف ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـ ـ ــوري
ب ـط ــل م ـس ـل ـســل «دل ـي ـلــة
والزيبق».
 -6تجدها في (لــورد) –
أهنأ (مبعثرة).
 -7يلوم (م) – العقل.
 -8ت ـ ـ ــا ب ـ ـ ــع – در سـ ـ ـ ـ ــوا
(مبعثرة).
 -9تجدها في (السفر) –
البني آدمين.
 .... ( -١٠فـ ـه ــد) ف ـنــان
سوري – شعاع شمس.

1
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من  6أحرف وهي اسم إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلس ،كاليفورنيا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :جــدال فــي العمل لكنه يــؤدي مهنيا :الظروف في مصلحتك فأقدم
على المغامرة من دون خوف.
إلى نتائج طيبة.
ً
ً
عاطفيا :يبوح لك الشريك بسر كبير عاطفيا :يخشى الحبيب من محاسبة
أو لوم إذا باح لك ّ
بسر.
طالما اخفاه عنك.
ً
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـت ـم ـت ــع ش ـخ ـص ـي ـتــك اجتماعيا :تكون لــك قصة رائـعــة مع
أحد أفراد العائلة.
بجاذبية محببة تلفت األنظار.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـ ـتـ ــاح ل ـ ــك فـ ــرصـ ــة ع ـل ـيــك
ّ
دراستها وعدم التخلي عنها.
ً
عــاط ـف ـيــا :أي ــة عــاقــة تـنـشــأ ف ــي هــذا
ّ ً
الوقت ال مستقبل جديا لها.
ّ
ً
اجتماعيا :المتطلبات العائلية في
ازدياد وتجد نفسك في مأزق.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
الجيد من
مهنيا :فرصة للتخطيط
دون ضجيج أو معوقات.
ً
عــاطـفـيــا :تحمل ه ــذه الـفـتــرة معها
ً
أحالما قابلة للتحقيق.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :بـ ـ ــاألخـ ـ ــاق ال ـح ـس ـنــة
والمعاملة الطيبة تكسب القلوب.
رقم الحظ.9 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أوضاع استثنائية في محيط
عملك فاستفد منها.
ً
عاطفيا :تطلع أحد أفراد العائلة على
مشاكلك مع الشريك.
ً
اجتماعيا  :إ تـكــل على حــد ســك ّ
لتبين
الصالح من الطالح.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
تنكب على دراسته وقد
مهنيا :مشروع
ً
يبصر النور قريبا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أم ــام ــك ص ـف ـحــة رومـنـسـيــة
جديدة قد تريح قلبك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـث ــار قـ ـض ــاي ــا عــائ ـل ـيــة
حساسة وتجد نفسك في حيرة.
رقم الحظ.19 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تتخذ قرارا مصيريا وتسقط
ً
ً
عبئا ضخما عن كاهلك.
ً
ً
عاطفيا :تجذب شخصا من الطرف
اآلخر من دون أن تقصد.
ً
اجتماعيا :يصغي الناس إليك وإلى
ً
ذرائعك فتبدو لهم مقنعا.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تتداخل أوضاعك المالية مع
أوضاعك العائلية فترتبك.
ً
عاطفيا :عالقتك الطويلة مع الحبيب
ستؤدي إلى ارتباط متين.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ــدع الـغ ـضــب يـســود
ّ
ويغير مجرى حياتك.
تصرفاتك
رقم الحظ.12 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :تباشر بعمل جــد يــد أو تقف
ّ
أمام خيار ال بد منه.
ً
عاطفيا :تثار نقاشات بينكما تصل
إلى ّ
حد النزاع فحاذر.
ً
اجتماعيا :ال تشاطر أفكارك وأحالمك
ّ
إل مع الذين تثق بهم.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـض ـطـ ّـر إل ــى ات ـخ ــاذ مــواقــف
متشددة للخروج بنتائج فاعلة.
ً
عاطفيا :انقباض وتوتر بسبب غيرتك
الشديدة على الحبيب.
ً
اجتماعيا :لقاء ات ومناسبات تجلب
لك السعادة والبهجة.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :تشعر بحيرة إزاء مجازفة
مالية وعليك اتخاذ قرار.
ً
عاطفيا :تحتاج إلى االنفراد التخاذ
قرار يتعلق بعالقتكما.
ّ
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـع ــل ــق أه ـم ـي ــة عـلــى
النميمة والثرثرة من حولك.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
م ـه ـن ـيــا :تــت ـخــذ قـ ـ ــرارات ف ــي عملك
تؤدي إلى انقالب في حياتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـق ــوى م ـش ــاع ــرك تـجــاه
الحبيب وترغب في رؤيته.
ً
اجتماعيا :تسير نحو األفضل في
عالقاتك الشخصية.
رقم الحظ.5 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

محمد العجيمي :أتشح بعباءة الشر في «حضن الشوك»
انتهى من تصوير مسلسل «وما أدراك ما أمي» بمشاركة نخبة من النجوم
محمد جمعة

يستعد الفنان محمد العجيمي
لخوض غمار تجربة جديدة
من خالل مسرحية الرعب
"مصاصين الدماء" ،إلى جانب
انشغاله بتصوير مسلسل
"حضن الشوك".

يلتقي انتصار
الشراح وهيا
الشعيبي والمفيدي
في مسرحية
«مصاصين الدماء»

يعيش الـفـنــان الـقــديــر محمد
ال ـع ـج ـي ـم ــي ح ــال ــة مـ ــن ال ـن ـش ــاط
ال ـف ـنــي ب ـيــن ال ــدرام ــا وال ـم ـســرح،
حيث انتهى منذ أيام من تصوير
دوره في مسلسل "ومــا أدراك ما
أمـ ـ ــي" ،ك ـمــا يـ ـش ــارك ف ــي ال ــدرام ــا
ال ــرم ـض ــان ـي ــة "حـ ـض ــن ال ـ ـشـ ــوك"،
فـضــا عــن اس ـت ـعــداده لمواجهة
ال ـج ـم ـه ــور م ــن خـ ــال مـســرحـيــة
الـ ـ ــرعـ ـ ــب "م ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــن الـ ـ ــدمـ ـ ــاء"
بمشاركة الفنانة انتصار الشراح
ونخبة من النجوم.
وشــرح العجيمي لـ"الجريدة"
بـعـضــا م ــن تـفــاصـيــل مـشــاريـعــه
الفنية ،وكانت البداية من مسلسل
"ومـ ــا أدراك م ــا أمـ ــي" ،الـ ــذي قــال
عــن دوره فـيــه" :قلما أجـســد تلك
النوعية من األدوار ،حيث ألعب
دور رب األس ـ ـ ــرة ال ـط ـي ــب ال ــذي
يحاول ان يلم شمل أسرته حوله
من منطلق حرصه عليهم عكس
والدتهم التي تظهر في هذا العمل
ب ـص ــورة م ـغــايــرة ع ــن ف ـطــرة األم
ال ـح ـن ــون ،ح ـيــث ن ـجــدهــا قــاسـيــة
ً
عليهم ،ولكن ظروفا قاهرة خارج
ارادة الزوج تغير مجرى االحداث
سـتـتـعــرفــون عـلـيـهــا عـنــد عــرض
المسلسل".
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـج ـي ـمــي" :اعـ ـت ــاد
الجمهور على ظهوري في األدوار
الـمــركـبــة الـصـعـبــة وال ـت ــي يمكن
وصفها بالشريرة ،بينما في هذا
العمل هناك بعد إنساني جميل
م ــس شـيـئــا بــداخ ـلــي وشجعني
على قـبــول هــذه المهمة ألوصــل
رسالة اجتماعية للجمهور أتمنى
ان تعرف دربها إلى قلوبهم".

نانسي عجرم تستعد لطرح
ألبومها الجديد «نانسي »10
تـعـيــش ا لـنـجـمــة اللبنانية
ن ــانـ ـس ــي ع ـ ـجـ ــرم أجـ ـ ـ ـ ــواء مــن
ال ـس ـع ــادة والـ ـف ــرح بـمـنــاسـبــة
أعـ ـي ــاد رأس ال ـس ـن ــة وأعـ ـي ــاد
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاد ،وكـ ــذلـ ــك ح ــال ــة مــن
الـ ـت ــرق ــب ،إذ ت ـس ـت ـق ـبــل خ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة
مولودتها الثالثة.
ك ـمــا ت ـع ـيــش ن ـج ـمــة لـبـنــان
حالة من النشاط الفني ،إذ
بدأت التحضير ألحدث
أل ـب ــوم ــات ـه ــا "ن ــان ـس ــي
 ،"10و ه ــو مــا أعلنته
ع ـبــر "ت ــويـ ـت ــر" ،حيث
ً
كتبت" :بــدأت مؤخرا
ال ـع ـمــل ع ـلــى األل ـبــوم
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــاص
بــي  ...Nancy10أنــا
متحمسة جدا ،ألني
أري ـ ـ ـ ــد م ـش ــارك ـت ـك ــم
األخبار".
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن آ خـ ــر
أل ـ ـبـ ــومـ ــات ع ـج ــرم
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان "نـ ـ ــان ـ ـ ـسـ ـ ــي
 ،"9و ت ـض ـم ــن 14
أغ ـن ـي ــة ،أش ـهــرهــا
"ح ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــك"
و"خمسة فرفشة"
و"ق ـل ـبــي بـيـســأل
عيني" و"معاك".

محمد العجيمي
يذكر أن مسلسل "وما أدراك ما
أمــي" ،من تأليف علي الــدوحــان،
وم ــن إخ ـ ــراج حـسـيــن الـحـلـيـبــي،
ويـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه عـ ــدد من
نـ ـج ــوم ال ـخ ـل ـي ــج ،م ـن ـه ــم :إل ـه ــام
ال ـف ـض ــال ــة ،وم ـح ـم ــد الـعـجـيـمــي،
وه ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـع ـ ـي ـ ـبـ ــي ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الكندري ،وشيالء سبت ،وحسين
الـمـهــدي ،ونــاصــر ع ـبــاس ،وفهد
باسم ،ونور خالد الشيخ ،ورتاج
ال ـع ـل ــي ،وش ـه ــد الـ ـكـ ـن ــدري ،ومــن
إخــراج حسين الحليبي وإنتاج
المجموعة الفنية للمنتج باسم
عبداألمير.

حضن الشوك
وفـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع درام ـ ـ ـ ــي آخـ ــر،
ق ــال ال ـف ـنــان ال ـم ـخ ـضــرم" :أص ــور
دوري في مسلسل جديد بعنوان
(حضن الشوك) من إنتاج شركة

العجيمي مع إلهام الفضالة في «المسا فات»
إبراهيم الحربي ،ليلى عبدالله،
إلهام الفضالة ،انتصار الشراح،
أح ـمــد م ـســاعــد ،مـحـمــد الـعـلــوي،
خــالــد ال ـبــري ـكــي ،م ــي الـبـلــوشــي،
وآخرين.
وم ـ ــن ال ـ ــدرام ـ ــا إل ـ ــى ال ـم ـس ــرح
ثـ ـم ــن ال ـع ـج ـي ـم ــي تـ ـج ــربـ ـت ــه فــي
مسرحية "بــالـغـلــط" الـتــي وثقت
ع ــودت ــه ل ـل ـت ـعــاون م ــع الـفـنــانـيــن
ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـع ـقــل وان ـت ـصــار
الشراح ودواد حسين بعد انقطاع
سنوات عن المسرح الجماهيري

ً
وث ـمــن ه ــذا ال ـت ـع ــاون ،مـبـيـنــا أن
"أصـ ـ ـ ــداء ال ـع ـم ــل ك ــان ــت م ـم ـتــازة
وال ـح ـض ــور ف ــاق ال ـتــوق ـعــات في
ج ـم ـيــع ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال ع ـيــدي
ال ـف ـط ــر واألض ـ ـحـ ــى وأي ـ ـضـ ــا فــي
العروض األخيرة قبل أيام".

«مصاصين الدماء»
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــب
"مـ ـص ــاصـ ـي ــن ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاء" الـ ـمـ ـق ــرر
عرضها قريبا ،قــال" :المسرحية

مـ ــن ت ــألـ ـي ــف م ـح ـم ــد أكـ ـب ــر وم ــن
إخراج ناصر البلوشي ويشارك
في بطولتها مجموعة مميزة من
الفنانين منهم انتصار الشراح،
هـيــا الشعيبي ،خــا لــد المفيدي،
سـعـيــد ال ـم ــا ،ن ــاص ــر الـبـلــوشــي
وآخرون ،وستعرض على مسرح
دع ـيــج الـخـلـيـفــة بـمـنـطـقــة ش ــرق،
والـ ـعـ ـم ــل ج ــدي ــد فـ ــي م ـض ـمــونــه
وتنفيذه".

محمد مقصيد أطرب جمهور مركز
اليرموك في أمسية «من التراث العربي»

ضمن فعاليات الموسم الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية

جانب من الحفل

●

محمد جمعة

مازال للتراث مريدوه وعشاقه
وم ـ ـح ـ ـبـ ــوه ،حـ ـت ــى م ـ ــن األج ـ ـيـ ــال
ال ـجــديــدة .ه ــذا مــا أثـبـتــه الـفـنــان
م ـح ـم ــد م ـق ـص ـي ــد ،الـ ـ ـ ــذي أحـ ـي ــا،
مـســاء أمــس األول ،حفال غنائيا
استثنائيا بنكهة طربية خالصة،
ضمن فعاليات الموسم الثقافي
لدار اآلثار اإلسالمية.
ع ـلــى أنـ ـغ ــام ب ــاق ــة م ــن أجـمــل
األغـ ـنـ ـي ــات ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،ســافــر
مقصيد بجمهور مركز اليرموك
الـ ـثـ ـق ــاف ــي إل ـ ـ ــى ف ـ ـضـ ــاء ال ـ ـتـ ــراث
األص ـ ـيـ ــل ،لـ ـي ــروي ع ـط ـش ـهــم إل ــى
روائع عمالقة الغناء العربي.
مقصيد ،الــذي أطــرب جمهور
أمسية "من التراث العربي" ،نجح
بامتيار في تقديم مجموعة من

ياسمين عبدالعزيز تتخلى عن
الكوميديا في مسلسل «الملكة»
ت ـخــوض ال ـف ـنــانــة يــاسـمـيــن ع ـبــدال ـعــزيــز الـسـبــاق
الرمضاني المقبل بمسلسل "الملكة" ،بتيمة مختلفة
عن التي اعتادت تقديمها في األعمال الماضية ،إذ
اشتهرت ياسمين بتقديم األعمال الكوميدية التي
تفردت بها وسط أبناء جيلها من الفنانات.
وي ـش ــارك الـفـنــان فـتـحــي ع ـبــدالــوهــاب فــي بطولة
المسلسل ،ليجسد دور البطولة أمام ياسمين ،كما
انضمت الفنانة ندا موسى لقائمة أبطال المسلسل،
استعدادا النطالق التصوير نهاية يناير الجاري.
وانتهى مؤلفو المسلسل عبدالله حسن وأمين
جمال وطارق الكاشف من كتابة  20حلقة من أحداث
العمل ،ويواصلون كتابة الـ 10حلقات المتبقية ،ليكون
السيناريو مكتمال مع األسابيع األولى للتصوير ،كما
تم االستقرار على فريق عمل "الملكة" ،من مهندس
الديكور إبراهيم خرما ،ومدير التصوير كريم أشرف،
ويتم العمل على اختيار المالبس وباقي التفاصيل.
وتعود ياسمين بـ"الملكة" إلى الدراما في رمضان
الـمـقـبــل بـعــد غـيــابـهــا ع ــن ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،حيث
قدمت آخــر مسلسالتها "هربانة منها" في رمضان
قبل الماضي مع شركة سينرجي ،وخاضت به أولى
بـطــوالتـهــا المطلقة فــي عــالــم الــدرامــا التلفزيونية،
وشــارك في بطولة العمل مصطفى خاطر ،وإخــراج
معتز التوني.

كـنــوز الخليج للكاتب عـبــد الله
سعد والمخرج حمد البدري من
الـمـتــوقــع عــرضــه خ ــال رمـضــان
المقبل ،وهو التعاون الثاني على
التوالي مع كنوز الخليج والكاتب
ع ـب ــد الـ ـل ــه س ـع ــد ب ـع ــد مـسـلـســل
(الخافي اعظم) الذي عرض خالل
رم ـض ــان ال ـمــاضــي وح ـقــق ردود
أفـعــال واسـعــة وأتـمـنــى ان نكون
عند حسن ظن الجمهور بنا في
هذا التحدي الجديد".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ع ــن
شخصيته في العمل" :هنا أتشح
بـعـبــاءة ال ـشــر ،ول ــن اك ــرر نفسي
وســأقــدم الــدور بصورة مختلفة
من حيث الشكل واألداء وأفضل
عــدم الـخــوض فــي تفاصيل اكثر
ل ـن ـت ــرك ل ـل ـج ـم ـهــور م ـس ــاح ــة مــن
التوقع واالستنتاج عند عرض
المسلسل" .ويـشــارك فــي بطولة
الـعـمــل نـخـبــة مــن الـنـجــوم منهم

ياسمين عبد العزيز

أجمل أغنيات كبار قامات الطرب
العربي مثل محمد عبدالوهاب
وأم كلثوم وصباح فخري ،وهو
ما بــدا واضحا من خــال تفاعل
الجمهور.
وال يخفى على أحد تطور فن
الـمــوسـيـقــى فــي رك ــب الـحـضــارة
العربية ،إلى أن وصل إلى ذروة
مـ ـج ــده ،ح ـي ــث وصـ ــل إلـ ــى أع ـلــى
درجــات اإلب ــداع في إتقان السلم
الموسيقي واآلالت الموسيقية.
وقد اهتم العرب بالموسيقى
ون ـ ـظـ ــروا إل ـي ـه ــا ك ـف ــن ل ــه إج ــال
واح ـت ــرام ،كما حظيت بالعناية
والـتـقــديــر ،وشـغــف بها الخلفاء
واألم ـ ـ ــراء وال ـفــاس ـفــة والـعـلـمــاء
الذين ابرزوا جمالها وأصالتها،
لذا ال يتوقف سلسال اإلبداع عند
حـقـبــة زمـنـيــة م ـح ــددة ،ولطالما

محمد مقصيد

جـ ـ ــاد ال ـ ــزم ـ ــان بـ ـم ــواه ــب قـ ـ ــادرة
على حفظ االمــانــة ونـقــل الـتــراث
لالجيال المتعاقبة ،وتجلى ذلك
لكل من تابع حفل مقصيد.

ف ــي ت ـم ــام ال ـســاب ـعــة ،اسـتـقـبــل
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـقـ ـصـ ـي ــد وف ــرقـ ـت ــه
الموسيقية المكونة من  6عازفين
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن ابـ ــرز اآلالت
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ق ـبــل أن
يعتلي ص ـبــاح الــريــس الـمـســرح
ً
ً
مـقــدمــا الحفل ومـعــرفــا بأعضاء
الفرقة والفنان الشاب الذي صال
وجـ ــال بـصــوتــه ال ــداف ــئ ،وتــرجــم
مـ ـش ــاع ــره عـ ـب ــر كـ ـلـ ـم ــات وجـ ــدت
طريقها لقلوب الجمهور ودغدغة
م ـش ــا ع ــر ه ــم ،إذ ا ن ـت ـقــى مقصيد
بذكاء مجموعة مميزة من اغنيات
عمالقة الطرب ،واستطاع التنقل
بين لهجات عدة بسالسة.
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز مـ ــا ق ــدم ــه رائ ـع ــة
م ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــار األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال م ـح ـم ــد
عبدالوهاب" :كل ده كان ليه" ،من
كلمات الشاعر مأمون الشناوي،

والقى اداءه استحسان الجمهور،
كـ ــذلـ ــك نـ ـه ــل م ـق ـص ـي ــد م ـ ــن ن ـهــر
الموسيقى الـســوري ،وأج ــاد في
أغ ـن ـي ــة "قـ ـ ــدك الـ ـمـ ـي ــاس" لـلـفـنــان
القدير صباح فخري ،مقام حجاز،
والتي طرحها للمرة االولــى عام
 ،1973ليعيدها محمد بتمكن،
فـتـعـلـقــت ب ــه األن ـظ ــار واسـتـطــاع
ان ـ ـتـ ــزاع اآله ـ ـ ــات م ــن ال ـج ـم ـهــور،
إلــى جانب العديد من األغنيات
المميزة التي تنقل بينها بسهولة
واقتدار.
يذكر أن مشاركة مقصيد في
األمسية التي نظمتها دار اآلثار
اإل ســا مـيــة ،للسنة الثانية على
ال ـت ــوال ــي ،جـ ــاءت ل ـتــؤكــد حــرص
الـ ـ ـ ـ ـ ــدار ع ـ ـلـ ــى تـ ـبـ ـن ــي وت ـش ـج ـي ــع
الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،ال س ـي ـمــا
صاحبة اإلبداع والتميز.

رحيل الكاتب عبدالوهاب األسواني
●

القاهرة  -أحمد الجمال

ّ
غيب الموت الكاتب المصري
الـكـبـيــر ع ـبــدالــوهــاب األس ــوان ــي،
أمس ،بعد صراع مع المرض ،عن
ً
عمر ناهز  85عاما.
ولد األسواني عام  1934بقرية
جزيرة المنصورية في محافظة
أس ــوان ،وأثــرى المكتبة العربية
طــوال سنوات طويلة بإبداعاته
م ــا ب ـيــن ال ــرواي ــة وال ـق ـص ــة ،ومــن
أب ـ ــرزه ـ ــا "م ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـط ــارح ــات
العائلية"" ،للقمر وجهان" ،و"شال
من القطيفة الصفراء" ،و"سلمى
األسوانية" ،و"وهبت العاصفة"،
و"اللسان المر" ،و"ابتسامة غير
مـفـهــومــة" ،و"أخ ـبــار ال ــدراوي ــش"،
"النمل األبيض" و"كرم العنب".
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــط األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
اإلس ـك ـن ــدري ــة بـمـجـتـمــع األدب ـ ــاء
والمثقفين ،واقـتــدى باألجانب،
حـيــث تـعـلــم مـنـهــم أهـمـيــة ق ــراءة
اآلداب وم ـتــاب ـعــة ال ـف ـن ــون ،وب ــدأ
ف ــي س ــن م ـب ـك ــرة ي ـل ـت ـهــم ال ـك ـتــب،
حتى أصبح أحــد أهــم المثقفين
ال ـم ــوس ــوع ـي ـي ــن خـ ـص ــوص ــا فــي
مجال التاريخ.
واهتم األسواني أكثر بالرواية،

عبدالوهاب األسواني
وأخلص لها إلــى جانب القصة،
وصــدرت له العديد من األعمال،
ولــه مــواقــف درامـيــة مــن التاريخ
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وخ ـ ــال ـ ــد ب ـ ــن ال ــولـ ـي ــد،
وأبوعبيدة بن الجراح ،والحسين
بــن عـلــي ،وب ــال م ــؤذن الــرســول،
وعمرو بن العاص.
وحــولــت بـعــض مــؤلـفــاتــه إلــى
مسلسالت وسـهــرات تلفزيونية
وإذاعـ ـي ــة مـنـهــا ال ـن ـمــل األب ـيــض،
واللسان المر ،ونجع العجايب،
وسلمى األسواني.
وحصل الــروائــي الــراحــل على
 11جـ ــائـ ــزة مـ ـص ــري ــة وع ــربـ ـي ــة،

م ـن ـهــا ال ـم ــرك ــز األول ف ــي خمس
مـ ـس ــابـ ـق ــات لـ ـلـ ـقـ ـص ــة ،وجـ ــائـ ــزة
ا ل ــدو ل ــة التشجيعية فــي اآلداب،
وع ــام  2011فــاز بـجــائــزة الــدولــة
التقديرية في اآلداب.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــورة إي ـ ـنـ ــاس
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــداي ـ ــم ،وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـثـ ـق ــاف ــة
المصرية ،إن "األوس ــاط األدبـيــة
في مصر والوطن العربي فقدت
أحد فرسان الرواية الذين نجحوا
ف ــي خـلــق ع ــوال ــم فـكــريــة ســاحــرة
مــن خ ــال مــؤلـفــاتــه الـتــي شكلت
ً
جزء ا من مالمح ثقافة المجتمع
المصري".

سلة أخبار
محمد منير يخطف قلوب
محبيه بـ «أهل أول»

ُ
"يا فل يا كادى يا ك َّمل
يا ْأهل األدب والذوق
ّ
ومجمل"...
وعشت وبقيت
ِ
بمثل هذه الكلمات خطف
الفنان املصري محمد
منير قلوب املاليني
من جمهوره في العالم
العربي ،بإطالق أولى
مفاجآته الغنائية في
العام الجديد ،عبر أغنية
"أهل أول" بشكل فيديو
كليب "ليريكال".
ويشبع منير رغبات
محبيه تدريجيا من
االشتياق لسماع ألبومه
الجديد ،الذي قرر طرح
أغانيه بشكل منفرد ،حيث
تعد هذه األغنية ثالث
بشائر األلبوم املنتظر،
بعد قرابة أسبوعني فقط
من أغنية "لو باقي في
عمري" ،ونحو الشهر
منذ ظهور أول أغانيه
"طاق طاقية" ،وتغنى امللك
خاللها بكلمات عبدالله
دبلول ،وألحان محمد
الحداد ،وموسيقى أسامة
الهندي.

ً
إليسا تحيي حفال خيريًا
لمصلحة مرضى السرطان

تحيي النجمة إليسا
بأحد فنادق القاهرة 18
ً
الجاري حفال خيريًا كبيرًا
ُ
سيخصص دخله ملصلحة
مرضى السرطان.
وطرحت الجهة املنظمة
للحفل ،املقرر أن يبدأ
في التاسعة والنصف
مساء ،التذاكر للجمهور،
وقسمتها إلى  3فئات ،هي
 700و 1500و 2000جنيه.
وطرحت إليسا العام
املاضي ألبومها "إلى كل
اللي بيحبوني" ،الذي ضم
 16أغنية هي "إلى كل اللي
بيحبوني" ،و"كرهني"،
و"مفيش أسباب" ،و"نفسي
أقوله" ،و"أنا وحيدة"،
و"لسه فيها كالم"،
و"حكايات" ،و"بني قلبي
وقلبك" ،و"مريضة اهتمام"،
و"ارتاح وعيش" ،و"انت
معي" ،و"بينا نعشق"،
و"كتيرة عليه" ،و"عينيا
دي" ،و"عا املخفي"،
و"وحشتوني".

طرح تريلر جديد لمسلسل
Whiskey Cavalier

أصدرت شبكة  ABCتريلر
جديدا ملسلسل Whiskey
 ،Cavalierاملقرر بدء عرضه
على الشبكة  27فبراير
املقبل.
واملسلسل بطولة سكوت
فولي ،ولورين كوهان،
ويدور حول رؤساء فريق
مشترك بني الوكاالت
من جواسيس معيبني
ومضحكني وبطوليني
ينقذون العالم دوريا،
وبعضهم اآلخر أثناء
التنقل في الطرق
الصخرية ،وتدور أحداث
املسلسل حول الصداقة
والرومانسية وسياسة
املكتب جميعها خطوط
درامية متشعبة يتولى كل
فنان مسؤولية تجسيد
أحدها عبر الشاشة
الصغيرة.
من جهة أخرى ،يستعد
بطل العمل سكوت فولي
ملجموعة من املشاريع
الفنية التي يتكتم
تفاصيلها ،على أن يكشف
عن مالمحها تباعا.
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دوﻟﻴﺎت

واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺤﻤﻲ أﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ ...وﺗﺴﺤﺐ دﻓﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

• ﺗﺮاﻣﺐ :دﻣﺸﻖ ﺑﻠﺪ »اﻟﺮﻣﻞ واﻟﻤﻮت« • اﻧﺴﺤﺎب ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ • اﻗﺘﺘﺎل اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻳﺘﻤﺪد إﻟﻰ إدﻟﺐ وﺣﻤﺎة
ﻗﺒﻞ إﻋﻼن وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ  ٣٠٠ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٦٨أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،داﻓﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻦ ﻗﺮار ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻪ ًﻣﻦ »ﺑﻠﺪ
اﻟﺮﻣﻞ واﻟﻤﻮت« ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻛﺮاد رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺒﻘﺎء.

روﺳﻴﺎ اﺧﺘﺒﺮت
 300ﺳﻼح وﻋﺰزت
ﺧﺒﺮات  68أﻟﻒ
ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻴﻨﻬﻢ
ً
 460ﺟﻨﺮاﻻ

ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ
اﻷﻛﺮاد ،ﻛﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ــﺰﻣ ــﻪ ﺳﺤﺐ
ﻗ ــﻮاﺗ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻓﺘﺢ
ﻣــﻮﻋــﺪه إﻟــﻰ أﺟــﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ،
ً
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ ﻋ ـﺒــﺎرة
ﻋ ـ ـ ــﻦ »رﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮت« وﺿ ـ ـ ــﺎع
ﻣـﻨــﺬ زﻣ ــﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗﺨﻠﻰ
ﺳﻠﻔﻪ ﺑــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
وﻋـ ـﻴ ــﺪه ﻟــﺪﻣ ـﺸــﻖ إذا اﻧـﺘـﻬـﻜــﺖ
ً
اﻟﺨﻂ اﻷﺣـﻤــﺮ وﺷﻨﺖ ﻫﺠﻮﻣﺎ
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ.
وﻧﻔﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﻷﻋ ـﻀ ــﺎء ﺣـﻜــﻮﻣـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷ ﺑ ـﻴ ــﺾ أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺟ ـ ــﺪول زﻣ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
)اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن( ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ﺳـﺤــﺐ
 2000ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﺧـ ـ ــﻼل  4أﺷـ ـﻬ ــﺮ،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ »ﺳـﺘـﻜــﻮن
ذﻛـ ـﻴ ــﺔ وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪى ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺖ وﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـﻴ ـﻠــﺔ
وﺿﺤﺎﻫﺎ«.
وﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاة ﻃ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
أﻛـ ـ ـ ــﺮاد ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم
اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ ﺷ ــﺮق ﻧﻬﺮ
اﻟﻔﺮات ،ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓــﻲ ﻗــﻮات
ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ )ﻗـﺴــﺪ(
و»وﺣ ـ ـ ــﺪات ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ«،
ً
ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :ﻧــﺮﻳــﺪ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻛـ ــﺮاد
رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻹﻳﺮان وﻃﻠﺒﻨﺎ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ وﻗـ ــﻒ ﻫـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ« ،ﻓﻲ
ﺧ ـﻄــﻮة ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﺗﺜﻴﺮ
ﻏـﻀــﺐ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻗـﺒــﻞ ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺟ ــﻮن ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﻣﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎق ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
اﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎﺑ ــﺎت ﻛ ــﺮدﻳ ــﺔ وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ،
ﻏﺎدرت دﻓﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻒ
ﱡ
دﻳــﺮ اﻟـ ــﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻜ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق
ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﺳﻴﻤﺎﻟﻜﺎ.
وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﱡ
دﻳــﺮ اﻟ ــﺰور اﻟﻤﺪﻧﻲ أن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
ﺗـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ  100ﺷ ــﺎ ﺣـ ـﻨ ــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ
ﻧﻘﻠﺖ ﺳ ـﻴــﺎرات ﻣــﻦ ﻧ ــﻮع ﻫﻤﺮ

اﺗ ـﻔــﻖ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺎن اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟــﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏ ــﺎن واﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﺑﺮﻫﻢ
ﺻـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺢ ،أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫ ــﺎب
وإﻋـ ـ ــﺎدة اﻹﻋـ ـﻤ ــﺎر ،وإﻧـ ـﻬ ــﺎء أزﻣ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه ،ورﻓـ ـ ــﻊ ﺣ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل إردوﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻣــﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻓــﻲ أﻧﻘﺮة،
إن "ﻧﻬﻮض اﻟﻌﺮاق ﻣﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ".
ورﻏﻢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ واﺻﻠﺖ أﻣﺲ ﺷﻦ
ﻏ ــﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻷﻛ ــﺮاد
داﺧـ ــﻞ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ دون
إذن ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺎل إردوﻏــﺎن إن
"ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ وﺣ ــﺪة أراﺿـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق
وﺳـ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻪ أﺳـ ـ ــﺎس ﺳـﻴــﺎﺳــﺎﺗـﻨــﺎ
ﺗﺠﺎﻫﻪ".
وأﺑ ـ ـ ـ ــﺪى إردوﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاده
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺮاق،
وإﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ
اﻹرﻫﺎب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻧﻬﺎء أزﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه.
وﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ،إردوﻏﺎن وﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﺎن ﺣــﺮس اﻟـﺸــﺮف ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻘﺮة أﻣﺲ
)روﻳﺘﺮز(
وﻫﺎﻣﻔﻲ ،وﺳﻴﺎرات ﻣﺼﻔﺤﺔ،
وﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎت وأﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ وآﻟـ ـﻴ ــﺎت
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ.

اﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻣﻨﺒﺞ
وﻏ ـ ــﺪاة اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟـﻔـﺼــﺎﺋــﻞ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺒﺞ إﻟــﻰ ﺣ ــﺪود ﻟــﻮاء
إﺳﻜﻨﺪرون اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﺑـﻌــﺪ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ ﻧﺸﺮ
ﻗــﻮاﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻄــﻮط اﻟﺘﻤﺎس
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻷﻧـ ـﻘ ــﺮة ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻣــﺲ اﻷول اﻧﺴﺤﺎب
ﻧﺤﻮ  400ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ »اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ« ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﺒﺞ ،وﻧـﺸــﺮت ﺷــﺮﻳــﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ
أﻇﻬﺮت ﺳﻴﺎرات ﺗﻘﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
وﺗﺮﻓﻊ راﻳﺎت »ﻗﺴﺪ« و»وﺣﺪات
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ«.
و ﻗـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ــﺎع
ً
اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن» ،ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا
ﻟ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻟ ـﻌــﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ً
ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ،ﺑ ــﺪءا
ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019ﻗﺎﻣﺖ
ﻗــﺎﻓ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟـﻘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮدﻳـ ــﺔ ﺗ ـﻀ ــﻢ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ 30
ﺳﻴﺎرة ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣـﻨـﺒــﺞ ﻣـﺘـﺠـﻬــﺔ إﻟ ــﻰ ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ ﻗــﺮه
ﻗ ــﻮزاق ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺎﻃــﺊ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات«.

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري
ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أن اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﻮاﻟ ـﻴــﻦ ﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺎ ﻧ ـﻘ ـﻠــﻮا إﻟــﻰ
ﺛﻜﻨﺎت ﺑﻤﺤﻴﻂ رﻳﻒ ﻣﻨﺒﺞ ،ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
رﻳﻒ ﺣﻠﺐ ،وﺟﺮى ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺛﻜﻨﺎت ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪارس
ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻤﻘﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ »اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻧﻘﺮة.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺻـ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ أﻧ ـﻘــﺮة ،وﻗ ــﻮات

»ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي«
و«ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺶ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ــﻮار« ،ﻋـ ـ ــﺎدت
ﻟـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻗـﺒـﻴــﻞ إﻋ ــﻼن
اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ.
وﻧـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﻖ ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ
»اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻻﻧﺴﺤﺎب
ً
ﻣــﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺒﺞ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧﻪ
ﻻﻳ ـ ـ ــﺰال ﺑ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎﺗ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻣ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﻪ وﻛـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ـﺘ ــﻪ.
وﺣ ـﺴــﺐ »ﺷـﺒـﻜــﺔ ﺷ ــﺎم« دﻓﻌﺖ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ً
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰات ﻗ ــﺮب ﻣـﻨـﺒــﺞ ﻏــﺮﺑــﺎ
ً
ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺴﻜﺔ ﺷﺮﻗﺎ.

اﻟﻤﺠﺎورﺗﻴﻦ ،ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻧﺤﻮ 50
ﻗﺘﻴﻼ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﻤــﺮﺻــﺪ أن »رﻗـﻌــﺔ
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻮﺳﻌﺖ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ رﻳﻒ إدﻟﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ً
واﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ــﻲ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻘﺘﺎل
ﺿــﺪ »اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮة« .وﻣ ــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار
ﺗـ ـﻘ ــﺪم »اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮة« وﺳـﻴـﻄــﺮﺗـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﻗﺮى وﺑﻠﺪات أﻛﺒﺮﻫﺎ
دار ﻋـ ـ ـ ـ ــﺰة اﻻ ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮا ﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ،
أﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟـ ـﺠـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ »اﻟﻨﻔﻴﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﺪي
ﻟﻼﻋﺘﺪاءات«.

ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،اﺷ ـﺘ ــﺪت
ﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـﺸــﺎم )ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة
ً
ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ( وﺣـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻧ ـ ــﻮر اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ
زﻧ ـﻜــﻲ ،أﺑ ــﺮز ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت اﻟﺠﺒﻬﺔ
ا ﻟــﻮ ﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣــﻦ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،واﻣ ـﺘ ــﺪت ﻣــﻦ ﺣﻠﺐ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈـﺘــﻲ إدﻟـ ــﺐ وﺣـﻤــﺎة

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ

اﻗﺘﺘﺎل اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ

إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ أﻣ ــﺲ ﻋ ــﻦ اﺧـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
 300ﻧ ـ ـ ــﻮع ﻣ ـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻘﺎﺗﻼت اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ »ﺳﻮ  ،«57وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺠــﻮي »ﺑــﺎﻧـﺘـﺴـﻴــﺮ إس

 ،«2وﻣ ــﺪرﻋ ــﺎت »ﺗــﺮﻣـﻴـﻨــﺎﺗــﻮر «2
واﻟ ــﺮوﺑ ــﻮت اﻟـﻘـﺘــﺎﻟــﻲ »أوران «9
اﻟﻤﺪرع .وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة إﻟﻰ أن
ﻗ ــﺎدة اﻟ ــﺪواﺋ ــﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ،
وﻗ ـ ــﺎدة ﺟ ـﻴــﻮش اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ
وﺟﻴﻮش اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻗﻮات
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟـ ـﺠ ــﻮي وﻗ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻔ ــﺮق
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺧ ــﺎﺿ ــﻮا اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻷﻟﻮﻳﺔ واﻷﻓﻮاج ،ﻣﺆﻛﺪة
أن أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  68أﻟـ ــﻒ ﻋـﺴـﻜــﺮي
روﺳﻲ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﺧﺒﺮات ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
ً
 460ﺟﻨﺮاﻻ.
وأﻛ ــﺪت اﻟ ــﻮزارة أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺧﻼل
 2018اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
 23أﻟ ــﻒ ﻣـﻘــﺎﺗــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت
واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳــﻮر ﻳــﺔ وﺗﻜﺒﻴﺪﻫﻢ  159دﺑﺎﺑﺔ
و 57ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺪرﻋﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900
ﻣــﺪﻓــﻊ وﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  3آﻻف ﺳـﻴــﺎرة
ﻣ ـ ـ ـ ــﺰودة ﺑـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ رﺷـ ــﺎﺷـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺮﻓﺾ دﻋﻮة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﺮد ﺳﻮرﻳﻴﻦ
ً
ً
إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻮزارات ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﻣﻮال وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻳﻤﻨﻴﻴﻦ
ﺧﻠﻴﻞ :إذا ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮا

ً
ً
ً
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻓﺪا ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻳﺘﺮأﺳﻪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﻤﺎد ﺟﻮزﻳﻒ ﻋﻮن أﻣﺲ اﻷول )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(

●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﺑ ــﺪأ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻷول ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2019ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن ،ﻋـﻠــﻰ وﻗــﻊ
اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﻴﻮم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
ً
دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺣــﺰاب ،ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  13اﻟﺠﺎري،
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺛﺮت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪم
ً
ّ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر »أن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻴﺎد واﻟﺴﻴﺎح ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ  19و 20اﻟﺠﺎري ،وﺳﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎدر »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ،أﻣﺲ ،ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎرة
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻟﺪﻋﻮﺗﻬﺎ اﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻤــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻗــﺮرت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋ ــﺎدة ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ .إﻻ أن ﻣﺼﺎدر
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﺳﺘﺒﻌﺪت ،ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن »ﺗﻌﻮد ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻛﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺒﻞ
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟــﻪ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺮﻓﺾ دﻋﻮة
ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ« .وﺧﺘﻤﺖ» :اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻌﻮد اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ«.
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،أﻇﻬﺮت ﻣﺸﺎورات ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳﻂ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي واﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ،أن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮرة
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻟﻠﻌﻘﺪة اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ ﺷﻜﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ داﺧﻠﻬﺎ ،ﻓﺒﺎﺳﻴﻞ
اﻗﺘﺮح ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ  32أو ﺣﺘﻰ  36وزﻳــﺮا ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﻬﺎ ،وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻰ »ﺗﺮﺷﻴﻘﻬﺎ« ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
 24وزﻳــﺮا ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ  .30وﻟﻌﻞ اﻻﺷ ــﺎرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻷﺑ ــﺮز ،ﻛﺎﻧﺖ

ﺣﻤﻮد ﻳﺮد اﻹﺧﺒﺎر اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺤﻖ ﺳﻌﻴﺪ
أﺑـ ـﻠ ــﻎ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـﻠـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ
ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺮوت ،ﺳـﻤـﻴــﺮ ﺣ ـﻤ ــﻮد ،أﻣ ــﺲ،
اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ :ﻣــﺮﻳــﻢ ﺣ ـﻤ ــﺪان ،وﺣـﺴــﻦ
ﺑـ ــﺰي ،وﺳ ـﻬــﻰ إﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ،ﺑــﻮﺟــﻮب
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺧﺒﺎر اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺿــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﺎرس

ﺳﻌﻴﺪ أﻣ ــﺎم ﻣـﻔــﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ »ﻛﻮن اﻟﺠﺮم ،ﻓﻲ
ﺣــﺎل ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮه ،ﻳــﺪﺧــﻞ ﺿﻤﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي«.
وﻛــﺎن اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﺑﺎﻹﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﺴﻌﻴﺪ

ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓــﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺗﻀﻤﻨﺖ
»اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم
ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« ،ﻣﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ
ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ارﺳﻠﺘﻬﺎ »ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻴﻨﺔ« )ﻣﻘﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي( ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻴﺚ دﻋﺖ اﻟﻰ »ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺸﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻗﺮار ﻣﻮازﻧﺔ  ،2019ﻣﺎ أوﺣﻰ
ً
أن ﺣﻈﻮظ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻗﺮﻳﺒﺎ أﺿﺤﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ.
ُ
وﻋﺰز ذﻟﻚ زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،أﻣﺲ ،ﻟﺒﺤﺚ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻀﺮورة
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻓﻲ دردﺷﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ،أن
»ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻷﺣﺪ ،وﻟﺴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج
ً
إﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ــﺪرس« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :رﻏــﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن اﻷﻣﺮ
دﺳﺘﻮري ،ﻓﻤﻔﻬﻮم ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ ﻳﺠﻮز
ﻟﺸﻬﺮ أو ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻮل ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺗﺘﺄﺧﺮ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي
أﻋﺪﻧﺎه ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎ«.
وﺧﺘﻢ» :إذا ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮا زاﺋﺪا ﻓﺈن ﺑﻌﺾ
اﻟﻮزارات ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﻣﻮال ،وﺳﻨﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻹﻳﺠﺎد
ﺳﺒﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ«.
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،أﻛــﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎد ﻣﻴﺸﺎل
ﻋـ ــﻮن ،ﺧ ــﻼل اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ وﻓ ــﺪ ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ أﻣﺲ ،أن »اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺸﻜﻞ
أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘــﻮاﻛــﺐ ﻛــﻞ اﻻﺟـ ــﺮاءات
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎوب ﻛﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﻓﺮاد ﻣﻊ اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﺗـﻠــﻮث اﻻﻧـﻬــﺎر واﻟﻤﺠﺎري
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اي اﺟﺮاء ﻳﺘﺨﺬ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ«.

ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻃﺮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف
ّ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ،ووﺟﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ّ
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل ﺳﻮرﻳﻴﻦ وﻳﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﺠﻮازات ﺳﻔﺮ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺰورة،
وﻣﺤﺎوﻻت آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺘﺮاق اﻟﺤﺪود ودﺧﻮل اﻟﺒﻼد.
وذﻛــﺮ ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،أﻣــﺲ اﻷول ،أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﻌﺖ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ دﺧ ــﻮل اﻟـﺒــﻼد ﻋﺒﺮ ﺣــﺪودﻫــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻨﻴﺠﺮ؛ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺴﻠﻞ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ً
ً
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ،إذ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪا أﻣﻨﻴﺎ.
وﻗــﺎل ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،إن اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﻢ ﻣﺘﺸﺪدون ،وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ.
وﺑــﺪأت اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺟ ــﺮاء ات ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻨﻴﺠﺮ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ
ً
 47ﺳﻮرﻳﺎ و 53ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ و 17ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ »ﻋﻴﻦ
ﻗﺰام« ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺳﺠﻨﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺑﺠﻮازات ﺳﻔﺮ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺰورة.

اﻧﺘﺤﺎرﻳﺎن ﻳﻔﺠﺮان ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ
ﺑﻤﺪاﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ

ً
ﺑﺪء ﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ راﺟﻠﺔ ﺳﺘﺠﺘﺎز  ٣٥٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
أ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ وزارة ا ﻟـ ــﺪا ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
اﺛﻨﻴﻦ ﻓﺠﺮا ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺪاﻫﻤﺔ ﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻠﻤﺔ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳـﻴــﺪي ﺑ ــﻮزﻳ ــﺪ ،ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺔ  250ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا ﺟـﻨــﻮب
ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻌــﺪ
إﻋﻼن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب ﺗﺠﻤﻴﺪ أرﺻﺪة وﻣﻮارد
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »ﺟﻨﺪ
اﻟـ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺔ« ،اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺴـﻤــﻰ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ــﻰ
 40ﺷ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻬ ــﻢ ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑـ»اﻹرﻫﺎب«.
وﺑﺪأ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
أﻣﺲ ،ﻣﺴﻴﺮة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ

اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ ،اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ
ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻳﻘﺪر
ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺑـ 350ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا .وﻳﺤﺘﺞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ »ﻣ ـﻤ ــﺎﻃ ـﻠ ــﺔ«
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﺠـﻬــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻗﺮارات اﻧﺘﺪاﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ـﻔــﻮﺳ ـﻔــﺎت ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻧـﺠــﺎﺣـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ ،وﻳ ـﻨــﻮي
اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن اﻻﻋﺘﺼﺎم أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ واﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮارات
اﻻﻧﺘﺪاب ،وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج
اﻟ ـﻔــﻮﺳ ـﻔــﺎت ﻓ ــﻲ وﻻﻳ ـﺘ ــﻲ ﻗﻔﺼﺔ
وﺳ ـ ـﻴـ ــﺪي ﺑـ ــﻮزﻳـ ــﺪ اﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺗﺮة.
)ﺗﻮﻧﺲ  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز(

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺧﺮوﻗﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

وﺟﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات
ً
ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺸﻬﺪ ﺧﺮوﻗﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
ُ
وﻳﻘﺎﺑﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
واﻷﻣﻤﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻼم اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺘﻌﻨﺖ وﻣﻤﺎﻃﻠﺔ
ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺪة وﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ً
ودوﻻ ﻓﻲ "ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .وﻫﻮ اﻟﺬي
ً
اﺗﺨﺬ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻗﺮارا
ً
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﺗﻔﺎق
اﻟﺴﻮﻳﺪ ،واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻺﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ
ﻛﺎﻣﻴﺮت.

ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻳﻬﺎﺟﻤﻮن
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ
ﺗﻌﺮض ﻣﻮﻛﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء راﻣﻲ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ،
ﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻗﺎل
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮد ،اﻟﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻣﺲ ،إن ﻣﻮﻛﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺠﻮم
ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺟﺰ زﻋﺘﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮي،
ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺮاﻓﻘﻴﻪ.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻋﺘﺪاءات
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺎت "ﺗﺪﻓﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ"
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
 2018ﺑﻨﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2017
و"ﺗﺪﻓﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ" ،ﻫﻲ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ،وﺗﺴﺘﻬﺪف
ً
ﻗﺮى وأﻣﻼﻛﺎ ﺗﺨﺺ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

اﻟﻤﻐﺮب :إﺿﺮاب وﻣﺴﻴﺮات
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

دﺧﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ً
ً
إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،أﻣﺲ،
ً
ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﺟﺎﺑﺖ
ﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ
وآﻻف اﻷﺳﺘﺎذة ،أﻫﻢ
ﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎط.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻴﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وإﻟﻐﺎء
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،وإدﻣﺎج
ﻛﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ
أﺳﻼك اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
واﻹﻋﺪادي.
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اﻟﺒﺸﻴﺮ :ﺳﻔﺎرات وﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﺤﺮك اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ...وﻣﺮﻛﺒﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻐﺮق
• »اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ٧دول ﻳﺮاد ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ورﻓﻀﻨﺎ ﺑﻴﻊ ﻗﺮارﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر« • دﻋﻮات إﻟﻰ »ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«
أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﺸﻴﺮ أن ﺑﻼده ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺤﺮب
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ
دﻋﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻲ
اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط
اﻟﻨﻈﺎم »ﺑﻄﺮق ﺳﻠﻤﻴﺔ«.

ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺿــﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ أن
ﺑ ــﻼده ﺗﺘﻌﺮض ﻟـﻤــﺆاﻣــﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻣ ـﻨــﺬ ﻋـ ــﺎم  ،1955ﻻﻓ ـﺘــﺎ
إﻟــﻰ أن اﻟـﺴــﻮدان ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺤﺼﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺮب ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  20ﻋﺎﻣﺎ.
وﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى
 63ﻟــﻼﺳـﺘـﻘــﻼل ،ﻗ ــﺎل اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ أﻣــﺎم
ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدات اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ و»راﺑـﻄــﺔ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﻣﺲ،
»رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺼﺎر وﻫﺬه اﻟﺤﺮب
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،
وﻧـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ ﻹﻳ ـ ـﺠ ـ ــﺎد ﺣ ـ ـﻠـ ــﻮل ﻟ ـﻬ ــﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة«.

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ  7دول
وأوﺿﺢ أن »اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان
ﻟــﻢ ﻳﺒﺪأ اﻵن ﺑــﻞ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات ،ﻛﺎن
اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ﻋـﻠــﻰ رأس ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ 7
دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻫﺎ
ﻫﻲ :ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻌﺮاق،
اﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـ ــﺪم اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح
»ﻷﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﺗ ــﺄﺗـ ـﻴـ ـﻬ ــﻢ اﻷواﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ،ﻟﻠﻌﺐ ﺑﺄﻣﻦ
اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻟـﺨـﻠــﻖ اﻟ ـﻔــﻮﺿــﻰ وﺗـﺨــﺮﻳــﺐ
ً
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ واﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎت« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ:
»ﻛ ــﺎن ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻨــﺎ أن ﻧـﺒـﻴــﻊ ﻛﺮاﻣﺘﻨﺎ
واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻼﻟ ـﻨ ــﺎ وﻗ ـ ــﺮارﻧ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪوﻻر
واﻟـﻘـﻤــﺢ واﻟــﻮﻗــﻮد ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟــﻢ ﻧﺮض
ﺑﺬﻟﻚ«.
وأﺿ ــﺎف» :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮدان
ً
ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا »أن
اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫ ــﺬه اﻷزﻣ ــﺔ
ﺑﻜﻞ ﻗــﻮة وﺛ ـﺒــﺎت« .وﺗــﺎﺑــﻊ» :اﻟـﻨــﺎس
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺐ ﻏ ــﺮﻗ ــﺖ وﻧـﻄــﻮ
)ﻗـ ـ ـﻔ ـ ــﺰوا( ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ،دي ﻣ ــﺎ أول ﻣ ــﺮة
ً
ﻳـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﻮﻫ ــﺎ« ،ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮا إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﻢ
ﻣ ـﻌ ـﺘــﺎدون ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ» ،وﻧ ـﻘــﻮل ﻟﻬﻢ
»ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺻ ــﺎﻣ ــﺪون ،وﻟ ــﻦ ﻧ ـﻔ ــﺮط ﻓﻲ
أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ،إن »اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان
ً
ً
ﻇــﻞ ﻣـﺤــﺎﺻــﺮا ﻣﻨﺬ  21ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﻇﻞ
ً
ﺻــﺎﻣــﺪا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دوﻟــﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﺪت ﻟﻴﺮﺗﻬﺎ 50
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ« ،ﻣﺆﻛﺪا »أﻧﻨﺎ
ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻄﻠﻘﻴﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ )روﻳﺘﺮز(
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ وﻧﺤﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وﺻﻼﺑﺔ«.
وﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻷﺳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ،وﺣــﻞ
ﻣـ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ً
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣـﻴــﺎة ﻛــﺮﻳـﻤــﺔ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
»أن اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰ ،وأن
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
اﻟﻤﻄﻠﻮب«.
ً
وﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼ »ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــﺪول
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب ﻣﻦ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻟﻺرﻫﺎب«.
وﺗ ـﻄ ــﺮق اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎﺗــﻪ
ً
ً
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋــﺎﻣــﻼ ﺑـﺴـﻴـﻄــﺎ ،ﻓـﻘــﺎل:
ً
ً
»ﻛ ـﻨ ــﺖ ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ ﺑ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻲ وأﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﻤﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل
ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أوﺿ ـ ـ ــﺢ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
واﻹﺻ ــﻼح اﻹداري ﺑﺤﺮ أﺑــﻮﻗــﺮدة،

ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ،أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻫﻲ
ﻟـﺤــﻞ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﺗـﺤــﺎد
ﻋــﺎم ﻧـﻘــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺴــﻮدان اﻟـﻤـﻘــﺮب ﻣﻦ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﻳــﻮﺳــﻒ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،إن
»اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ وﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ« ،وأﻛﺪ »وﻗﻮف اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻷﻧﻪ اﻟﻀﺎﻣﻦ
ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد وأﻣﻨﻬﺎ«.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠـﻄـﻴــﻒ ﻋﺸﻤﻴﻖ،
اﻟـﻜـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ،اﻟﺘﻲ
ً
ﻇـ ـﻬ ــﺮت أﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ،إﻟ ـ ــﻰ »اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ«،
ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ .وﻗ ـ ــﺎل إن اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻳﺴﻊ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل »اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺎت
واﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدات اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ اﻵن ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﺗــﻮﻗــﻊ ﻗ ـﻴ ــﺎدي ﻓﻲ

ﺣــﺰب »اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ
إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻣﺤﺪود ﻳﺸﻤﻞ
 4وزارات ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ وزارة ا ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻤﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ.
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »اﻻﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻫ ــﺔ«
اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﺎدي إن
ً
اﻟـﺤــﺰب ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ورﺋــﺎﺳـﺘـﻬــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﻟ ـ ــﻸداء ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺮة
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات .

»ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ
وﻗ ــﺖ دﻋ ــﺎ ﻓـﻴــﻪ »ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« و»ﻗﻮى ﻧﺪاء اﻟﺴﻮدان«،
و»ﻗﻮى اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎدي« اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن،
أﻣـ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ ﺧـ ــﺮوج ﺗ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ،ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت واﻟﻤﺪن ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
»ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،ﺑﻬﺪف
»إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻄﺮق ﺳﻠﻤﻴﺔ«.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق
»اﻟﻤﻮﻛﺒﻴﻦ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ« ﻧﺤﻮ

اﻟـﻘـﺼــﺮ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ،وﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ أم درﻣﺎن ﺗﺒﺎﻋﺎ ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم.
وﻣﻨﺬ اﻧــﺪﻻع اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ 19
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻧﻈﻢ »ﺗﻤﺠﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ«
ﻣــﻮﻛـﺒـﻴــﻦ ﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ.
وأﻛﺪ اﻟﺒﻴﺎن »ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ«.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﺪن ووﻻﻳﺎت ﺳﻮداﻧﻴﺔ
ﻋ ـ ـ ـ ــﺪة ،اﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـ ــﺮدي
اﻻوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺳﻘﻮط  19ﺣﺎﻟﺔ وﻓــﺎة ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻓﺮاد
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وإﺻﺎﺑﺔ 219
ً
ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺎ و 187ﻣ ــﻦ أﻓ ـ ــﺮاد اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻣ ـﻴــﺔ ،ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ أﻋ ـﻠــﻦ ﺑ ـﺸــﺎرة
ارور وزﻳ ـ ــﺮ اﻹﻋـ ـ ــﻼم واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻮع
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎد »ﺣ ـ ــﺰب اﻷﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ«

اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﻘﻮط  45ﻗﺘﻴﻼ و1000
ﻣﺼﺎب ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺗـﻘــﻮل »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ« إن  37ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
وﻓ ــﻲ أول رد ﻓـﻌــﻞ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ
رﺋﻴﺲ »ﺣــﺰب اﻷﻣــﺔ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ« ،أﺣﺪ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ أﺣـ ـ ـ ــﺰاب اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ،ﻣــﺮﻳــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدق ،أن »ﺧ ـ ـﻄـ ــﺎب اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـ ـﺴ ــﻮداﻧ ــﻲ ﻋــﺎﻃ ـﻔــﻲ وﻣـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ«،
ّ
وﺟﺪدت دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ.
وﺗـﺠــﺪدت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـ ــﻮرﺗ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان ،ﺷ ــﺮق
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮدان ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ـﻨـ ــﺪدة ﺑـﻘـﻤــﻊ
اﻟـﺤــﺮﻳــﺎت ،واﻷوﺿ ــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ ،وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وأﺑﻠﻎ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن ،ﺑﺄن اﻟﻘﻮات
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺮﻗــﺖ ﻣـﺌــﺎت اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻬﺮوات واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
●

ﺷﺎرك اﻟﻌﺸﺮات ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ اﻟﺴﺎدات اﺑﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر
اﻟﺴﺎدات ﺑﻤﺮاﺳﻢ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﻼح ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻓــﻲ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎء اﻟـﻜــﺎﺗــﺪراﺋـﻴــﺔ
اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻛ ــﺎﺗ ــﺪراﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ،ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﺷـﻤــﺎل
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷﺣﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺗﻮاﺿﺮوس ﺑﺎﺑﺎ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻜﺮازة
اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺎح
ً
اﻟﻌﻠﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰء ا
ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل اﻟـﻤـﺴـﻴـﺤـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳـﻴــﻦ داﺧ ــﻞ
اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣـﻌـﻈــﻢ أﻗ ـﺒ ــﺎط ﻣ ـﺼــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن رﺳـﻤــﻲ
أﻣ ــﺲ ،أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ »اﻓـﺘـﺘــﺎح أﻛـﺒــﺮ ﻛــﺎﺗــﺪراﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وﻫﻲ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻣﻴﻼد اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺢ ،اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪة
ﺣـﻀــﻮر اﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟـﺒــﺎﺑــﺎ ﻗ ــﺪاس ﻋﻴﺪاﻟﻤﻴﻼد
اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺤﻞ ﻣﺴﺎء ﻳــﻮم  6ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻳﻤﺘﺪ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم  7ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ أول ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮي
ﻳﺰور اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺧﻼل ﻗﺪاس ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ،
إذ ﻓﺎﺟﺄ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺒﺎﺑﻮي( ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2015ﺛﻢ
ً
ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻪ ،وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﻓــﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻋــﺎم  ،2017إﻋــﻼﻧــﻪ ﺑﻨﺎء أﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺠﺪ وﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ،وﺗﻢ
اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺪاس اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻴﻬﺎ.
وﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺎت ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺎﺑﺎ اﻷﻗﺒﺎط اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺒﺎﺑﻮي
ﻣـ ــﻦ ﻛ ــﺎﺗ ــﺪراﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ
اﻹدارﻳ ــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ رﺟ ــﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟﻴﻬﺎ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺎري،
وﻳﺄﺗﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ
ﻣﺮور اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺮاﺣﻞ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺮ اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎم .1969
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﺑﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺗﺤﺸﺪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺒﺎدرة »ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ«
اﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺣ ـﻴ ــﺎة ﻛ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ
ً
اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،إذ ﻋﻘﺪت
وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻏﺎدة واﻟﻲ ،أﻣﺲ،
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟ ــﻮزارة ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ إﻃﺎر إﻧﺠﺎح اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻋﺒﺮ ﻋﺮض
ً
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮى اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا واﻟﻔﺌﺎت
اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ ،راﻧﺪة اﻟﻤﻨﺸﺎوي ،إن اﻟﻮزارة ﺳﺘﺸﺎرك
ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎدرة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ »ﺣـﻴــﺎة ﻛــﺮﻳـﻤــﺔ« ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺼــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،
ـﺎر إﻋــﺪاد
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎوي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن» :ﺟـ ٍ
ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .وﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
أوﻟﻰ ﺗﻢ ﺣﺼﺮ  347ﻗﺮﻳﺔ ﺑـ 17ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ
ـﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
ﺑـﻤـﺤـﻄــﺎت ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أو ﺟ ـ ٍ
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑـ  13ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ«.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮ  4740ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ،
ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﻋﺪد
اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  1047ﻗﺮﻳﺔ،
ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  17ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ً
 34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وأن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ا ﻟـﻘــﺮى اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2022ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﺑ ـﻠ ــﻎ  1152ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼــﻞ ﻧـﺴـﺒــﺔ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻧﺤﻮ  60ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ.

ﺗﺮاﻣﺐ :إﻳﺮان ﺗﻐﻴﺮت وﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺔ
• واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﺬر ﻃﻬﺮان ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ ﻟﻠﻔﻀﺎء
• »ﻧﺠﺒﺎء اﻟﻌﺮاق« :إذا أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻠﻦ ﻧﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء
ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  7أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﻪ
اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟـﻨــﻮوي
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وإﻋــﺎدة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺧــﺎﻧـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻬــﺮان،
ﻹرﻏ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﺑ ـ ــﺮام ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة
ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ،رأى اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ أن إﻳ ــﺮان ﺗﻐﻴﺮت
ﻛﺜﻴﺮا ،وﺑﺎﺗﺖ دوﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﺧ ــﻼل اﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول» ،ﺑﺎﺗﺖ إﻳﺮان دوﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻴﻮم ،وﻫــﻲ ﺗﺴﺤﺐ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ .اﻟﺤﻖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎل ،ﻫﻢ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳ ـﻔ ـﻜ ــﺮون ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ
ﻳ ـﻀ ـﻄــﺮون إﻟ ــﻰ ﺳ ـﺤــﺐ رﺟــﺎﻟـﻬــﻢ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎك .اﻟﻴﻮم ﻧﺮاﻫﻢ ﻳﺴﺤﺒﻮن
رﺟــﺎﻟـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻴـﻤــﻦ ،ﻷن ﻫﺪﻓﻬﻢ
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﺑــﺎت اﻟـﺒـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة«.

ووﻓـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎ ﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎد اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ »واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ
ﻛﺒﺢ اﻟﺰﺧﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻮم ﻗ ــﺎدة
ﻃـ ـﻬ ــﺮان ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ« .وأﺷــﺎر ﺳﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ إﻟ ـ ــﻰ أن »إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ ﺿ ــﻢ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺗﺤﺖ
راﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺪﻣﻴﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻴﻮم
ً
ﺑﻠﺪا آﺧﺮ .ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻤﺮد ﻛﻞ أﺳﺒﻮع
ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ«.
وﺟـ ـ ـ ـ ــﺪد ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاده
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻮل ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎدﺛـ ـ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ،
ﺑ ـﺸ ــﺄن أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟـﻨــﻮوي ،وﺗﺴﻠﺤﻬﺎ
اﻟﺼﺎروﺧﻲ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﺎ »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﺟﺎﻫﺰة«.
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ــﺎل وزﻳـ ــﺮ

اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ
ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ،إن واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﺗ ـﺤــﺬر
ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻀ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺰﻣﻌﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء ،وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﻛﻞ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن »ﻟﻦ
ﺗـﻘــﻒ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣﻮﻗﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔــﺮج ،وﺗ ـﺸــﺎﻫــﺪ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻣ ــﺮة ﻟ ــﻸﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ،
وﻫــﻲ ﺗـﻌــﺮض اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار واﻷﻣــﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ«.
وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻊ »ﻧ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم
ﺑ ـ ـ ــﺈﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺰازﻳـ ـ ــﺔ ﺗـ ـﻠ ــﻚ،
ووﻗـ ــﻒ ﻛ ــﻞ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺰﻟــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ«.
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻌــﺎم

ﻟـ ــ»اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎء« اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
أﻛ ــﺮم اﻟﻜﻌﺒﻲ اﺳـﺘـﻌــﺪاد اﻟﺤﺮﻛﺔ،
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣـ ــﻦ إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮان ،ﻹﻣـ ـ ــﺪاد
ﺟﻤﺎﻋﺔ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻜ ـﻌ ـﺒــﻲ ﺑ ـﻤ ــﺎ وﺻ ـﻔــﻪ
ﺑـ »اﻟﻤﻼﺣﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻄﺮﻫﺎ أﺑﻄﺎل
اﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ« ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :ﻟ ــﻮ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮت ﻟﻨﺎ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻤﺎ ﺗﺮددﻧﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
أﺑﻄﺎل ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻢ ﻛﺒﺮى«.
وأﻋﺮب اﻟﻜﻌﺒﻲ ،ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـﻨـ ــﺎة »اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎء«
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻣﻮﻟﺪ
رﺳﻮل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻧﺒﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻦ
واﻷﺣﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن »ﻋﻴﺴﻰ أرﺳــﻰ
أﺳ ــﺲ وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺒــﺔ ،وداﻓ ــﻊ
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ً
ﺗﺮاﻣﺐُ :
ﻟﺴﺖ راﺿﻴﺎ
ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎﺗﻴﺲ

ّ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن إدارة
ً
»اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« وزﻳﺮا ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ أﺻﻴﻞ،
ﻫﺎﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ،اﻟﺬي
ّﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ ﻣﻊ
ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ً
ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ» :أﻧﺎ ﻟﺴﺖ راﺿﻴﺎ
ّ
ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻ
ً
ﻳﺠﺪر ﺑﻲ أن أﻛﻮن راﺿﻴﺎ ﻋﻦ
ذﻟﻚ«.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ إﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻷي ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎرة إذا
ً
أراد ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺮث ﺑﻤﺎ
إذا ﻛﺎن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ .وأﺿﺎف» :ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻷي ﻣﻨﺼﺐ إذا أردت.
ﻟﻜﻨﻲ ﻻ أرﻳﺪ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،ﻟﻘﺪ
اﻧﺘﺨﺒﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،داﻓﻌﻮ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن«.
)واﺷﻨﻄﻦ  -روﻳﺘﺮز(

ﺑﻨﻐﻼدش :اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮاﺳﻢ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ

ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش
ﻣﺮاﺳﻢ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
رﻓﻀﻮا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺢ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺘﺮة
ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻓﺎز ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﺴﻴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ اﻷﺣﺪ وﺷﺎﺑﺘﻬﺎ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﺰوﻳﺮ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق
وﺗﺮﻫﻴﺐ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﻋﻨﻒ
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 17
ﺷﺨﺼﺎ.
ورﻏﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻮاب
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺴﻴﻨﺔ
وﻋﺪدﻫﻢ  291ﻋﻀﻮا ،أدوا
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك
ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺳﻢ.
)داﻛﺎ  -روﻳﺘﺮز(

ﻓﺮﻧﺴﺎ :ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣﺪ
ﻗﺎدة »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«

اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إرﻳﻚ
دروﻳﻪ أﺣﺪ ﻗﺎدة ﺗﻈﺎﻫﺮات
»اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻟﻢ ﺗﺄذن ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﺎرﻳﺲ ،أﻣﺲ اﻷول.
ودروﻳﻪ ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻳﻈﻬﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻛﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
»اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« ،واﻟﺬي
ﻳﻮاﺟﻪ إﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﺣﻤﻞ ﺳﻼح«
ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ،أوﻗﻒ أﺛﻨﺎء
ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﺸﺎﻧﺰﻳﻠﻴﺰﻳﻪ
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺻﺪاﻣﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -أ ف ب(

ﻗﻮات اﻟﻨﻴﺠﺮ ﺗﻘﺘﻞ
 ٢٨٠ﻣﻦ »ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام«

ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺘﺮﺷﺢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ  2020ﻗﺮب اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ آﻻﻣ ـﻬــﻢ
وﻫ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻬ ــﻢ وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ،ﻟـﻜــﻦ
ﻟ ـ ــﻸﺳ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧ ـﺠــﺪ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻌــﺾ ﻣ ــﻦ ﻳـﺘـﺒـﻨــﻰ ﻧﻬﺠﻪ
أو دﻳـ ـﻨ ــﻪ وﻫـ ـ ــﻮ ﻳـ ـﺴ ــﺮق ﺧ ـﻴ ــﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ«.
وﻗــﺪم اﻟﻤﺴﺆول اﻟـﺒــﺎرز ﺑﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺸـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
و»اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮري« اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ،
ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪﺗ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺿــﺪ
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﺳﻘﻮط
ﻧ ـﻈــﺎم ﺻـ ــﺪام ﺣـﺴـﻴــﻦ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ »اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﺒ ــﺎء« ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ إذا ﻟــﺰم اﻷﻣــﺮ،
وﻗـ ــﺎل إن ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﻘــﺪس

اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠــﺔ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﺮﺑ ــﻼء ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﻣﺮورا ﺑﺴﻮرﻳﺔ ،ووﺻﻮﻻ
إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﺑﻐﺪاد  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ
اﻟﻨﻴﺠﺮ ،إن ﻗﻮات وﺿﺮﺑﺎت
ﺟﻮﻳﺔ ﻗﺘﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  280ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام«
ّ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
ﻧﻬﺮ ﻛﻮﻣﺎدوﺟﻮ ﺑﺠﻨﻮب ﺷﺮق
اﻟﺒﻼد واﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻋﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ .وﺗﻨﻔﺬ »ﺑﻮﻛﻮ
ﺣﺮام« ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ
وﺗﺸﺎد واﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ
ﺳﻨﻮات ﻹﻗﺎﻣﺔ »دوﻟﺔ ﺧﻼﻓﺔ«.
)ﻧﻴﺎﻣﻲ  -روﻳﺘﺮز(

دوﻟﻴﺎت
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اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺒﺪأ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺳﻂ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻗﻮى اﻣﺮأة ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬ
 22دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﺪأ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻪ،
أﻣﺲ ،وﺳﻂ اﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﺎ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑــﺈﻃــﻼق »إﺟ ــﺮاء إﻗــﺎﻟــﺔ« اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
ً
وﻳﻀﻢ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟ ـ  116ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺒــﻼد ،رﻗﻤﺎ
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻗـﻠـﻴــﺎت ،واﺳﺘﻬﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟﻈﻬﺮ.
ً
ً
وﻳﻮﺟﺪ  435ﻋﻀﻮا ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،اﻟﺬي
ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ اﻟ ـﻤــﺆﻟــﻒ ﻣ ــﻦ  100ﺳـﻴـﻨــﺎﺗــﻮر ﺗـﺤــﺖ ﺳﻴﻄﺮة
ً
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﺒﻼ ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول.
ّ
ً
وﺗﺴﻠﻤﺖ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ) 78ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ،
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺑﻮل راﻳﻦ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ.
وﺗﺒﺪأ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻛﺄول اﻣــﺮأة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2007
ّ
ﺑﺘﺤﺪي
و ،2010ﻳــﻮﻣـﻬــﺎ اﻷول ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ،إذ ﺧﻄﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻷن ﻳﻄﺮﺣﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ،ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﺆﻗـﺘــﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﻔـ ّـﻚ إﻏــﻼق
ً
اﻹدارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺸﻠﻮﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻨﺬ  22دﻳﺴﻤﺒﺮ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ .وﻳﻬﺪف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮات إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻈ ـﻬ ــﻮر ﺑـ ـﺼ ــﻮرة اﻟ ـﺤ ــﺰب
»اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ« ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺮون أﻧﻬﺎ »ﻧﺰوات« ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺳﺒﻖ أن رﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮوﺣﺎت ،ﻷﻧﻬﺎ
ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻻ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار ،اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ
ّ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮوﺣﺎت أي
ﺻــﺪى ،إذ وﻋــﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟﻦ
ُﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻮى اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻳﻤﻠﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ً
) 53ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ  ،(100ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ،ﻓــﺈﻗــﺮار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  60ﺻﻮﺗﺎ.
وﺑﺎت اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻵن ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﺴﻠﻢ أوﻻ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ »واﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ«
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻣﺆﻳﺪوﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﺑﻨﺘﻬﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪرا ﻟﺸﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« ،أﻣﺲ،
اﻷول» :ﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻷﺣــﺪ أن اﻧﺘﺼﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ راﻫ ــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ .ﻫﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺰع رأﺳﻚ ﻣﻦ
َ
ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﺗﻨﺰف«.
دون ﺣﺘﻰ أن
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻺﻏﻼق ،ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻳﺠﺎد
ﻣﺨﺮج ﻟﻸزﻣﺔ ﺗﺒﺪو ﺻﻌﺒﺔ .وﺗﻤﺴﻚ ﺗﺮاﻣﺐ أﻣﺲ اﻷول،
ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار
ً
اﻟـﺤــﺪودي ،ﻗﺎﺋﻼ إن »ذﻟــﻚ ﻗﺪ ﻳــﺪوم ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ« ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎء ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم.
وﻛـ ّـﺮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻷﻣﻦ »ﻣﺘﻴﻦ«
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺪار اﻟﺬي ﻳﺮون
ﻣﺠﺪ.
أﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ وﻏﻴﺮ ٍ
وﻗــﺪ ﺗــﺆﺷـ ًـﺮ ﻫــﺬه اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﺳﺔ
ﻗﺎدﻣﺔ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻮﻋﻮد ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻨﺎل
ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﺤﻴﻄﻪ.
وأول ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻮك
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ﻓﻲ
ً
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎم  ،2016ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻤﻤﺖ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ.
وﻣـ ـ ـ ــﻊ ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاب ،ﻧ ــﺎل
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ذات اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﻣﺘﻮار
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﻮري ﺷﻤﺎﻟﻲ ٍ
وروﻣﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻠﺠﻮء
ﻧﻔﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺠﻮء ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ـﻮار ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﻣﻨﺬ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺟﻮ ﺳﻮﻧﻎ ﺟﻴﻞ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ روﻣــﺎ وﻣـﺘـ ٍ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة.
وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﻧﻪ »ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺠﻮء
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻮزارة »ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺳﻮى ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﻮ ،وﻻ
ﺗﻌﺮف ﻣﻜﺎن وﺟﻮده« ،وأن »ﺑﺪﻳﻠﻪ وﺻﻞ إﻟﻰ روﻣﺎ«.
ً
وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ أﻃﻠﻌﺖ ﻧﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ذﻛﺮ أن ﺟﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ .وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺟﻮﻧﻐﺎﻧﻎ إﻳﻠﺒﻮ« اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ذﻛــﺮت ،أﻣــﺲ ،أن ﺟــﻮ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻢ ُﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻪ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺸﻘﺎﻗﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ.
وﻳﺸﻐﻞ ﺟﻮ ) 48ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻃﻠﺒﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮن ﺟﻮﻧﻎ ﻧﺎم ،اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻋﺘﻤﺎده ،ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺗﺠﺎرب ﻧﻮوﻳﺔ.
)روﻣﺎ ،ﺳﻴﻮل  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز(

ّ
ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرﻳﻦ ﻫﻮﻳﺮ وﺷﻮﻣﺮ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
ً
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﻮد وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ووﻋﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ إﻋ ــﻼن ﺿــﺮﻳـﺒــﻲ ﻋــﻦ ﻣــﺪاﺧـﻴـﻠــﻪ .وﺳﺒﻖ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ّ
ﻣﺎﻟﻲ.
ّ
ﺗﺼﻌﺐ اﻷﻣﻮر أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ،
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻴﻠﻮﺳﻲ أن
ُ
إذا ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ إﺟ ــﺮاء ات ﻟﻌﺰﻟﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺨﻀﻊ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ:
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن اﻟﺤﺪﻳﺜﻮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ«

ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وأوﻟﺌﻚ اﻷﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮا
ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪة ﻟﺘﺮاﻣﺐ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻵن ،ﻋـ ـ ّـﺒـ ــﺮت ﺑ ـﻴ ـﻠ ــﻮﺳ ــﻲ ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺎرﺿ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﺿﺪه ،ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗــﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـ 45ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺬﻫﺐ ﺑـﻌـﻴــﺪا ،ﻓ ــﺈذا ﻧﺠﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ اﻻﺗ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻨﻮاب ،ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﻌﻮد ﻟﻪ أن ّ
ﻳﻘﺮر ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
)واﺷﻨﻄﻦ -أ ف ب(

دورﻳﺎت ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ
ﻧﻈﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف دورﻳﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪى ﻣﻬﺎﺟﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺎرة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﺒﻴﺮغ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺬي أﻋﺮب ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺘﻪ.
و ﻗ ــﺎل ر ﺋـﻴــﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ أﻣﺒﻴﺮغ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳﻴﺮﻧﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻣﻴﺘﻠﺪوﻳﺘﺸﻲ
ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﻎ« اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ» :أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎن ﻟﺪى ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد،
ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﻞ ﺣﺪود« .وأﺿﺎف أﻧﻪ أﺑﻠﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع
اﻟﺬاﺗﻲ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺸﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف،
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎزي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﺻﻮر
ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻫﻢ ﻳﺮﺗﺪون ﺳﺘﺮات ﺣﻤﺮاء واﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﻌﺎر اﻟﺤﺰب .وﺑــﺪوا ﻳﺴﻴﺮون ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋـﺘــﺪاء ات
ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻔﺎﻻت رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎم ﻣﻨﺰل ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﻮ ﻟﺠﻮء.
واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ أرﺑﻌﺔ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وإﻳﺮان ،اﻋﺘﺪوا وﻫﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎرة ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع أﻣﺒﻴﺮغ.
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«الكرة» يرحب باستضافة عدد من مباريات مونديال 2022

اليوسف سيلتقي إنفانتينو على هامش المباراة االفتتاحية لبطولة كأس آسيا
أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد
ال ـك ــرة أح ـمــد عـقـلــة ،تــرحـيــب االت ـحــاد
بــاسـتـضــافــة بـعــض م ـبــاريــات بطولة
كــأس العالم المقرر إقامتها في قطر
عـ ــام  ،2022ف ــي حـ ــال ت ـمــت مـخــاطـبــة
االت ـح ــاد الـكــويـتــي بـشـكــل رس ـمــي من
االتحاد الدولي لكرة القدم ( )FIFAأو
االتحاد القطري.
وك ــان الشيخ أحـمــد اليوسف أدلــى
بتصريح أمس األول ،أكد فيه عدم قدرة
الكويت على استضافة بعض مباريات
البطولة .ويــأتــي هــذا التصريح على
النقيض تماما مــن موقف الحكومة،

الذي كشفت "الجريدة" النقاب عنه في
عددها الصادر في  25نوفمبر ،2017
حيث وافق مسؤولون على استضافة
عدد من مباريات مونديال  ،2022بعد
اجتماع مع مسؤولين قطريين في هذا
الوقت ،مع التكفل ببناء أربعة استادات
جديدة سعة كل استاد  30ألف مشجع.
وأضــاف عقلة أن كل ما يتم تداوله
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ب ـشــأن اسـتـضــافــة
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة لـ ـع ــدد مــن
مباريات البطولة ،في حال تقرر رفع
ع ــدد الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة إل ــى 48
مـنـتـخـبــا ،ب ــدال م ــن  ،32م ـ ــازال مـجــرد

مقترح يدرسه " ،"FIFAولــم يتم البت
فيه ،ســواء بتفعيله بشكل رسمي ،أو
غض النظر عنه.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه إذا ف ـ َّـع ــل ""FIFA
الـمـقـتــرح أو غ ــض الـنـظــر عـنــه بشكل
نهائي ،فإن االتحاد الكويتي سيعمل
بقوة على دعم نظيره القطري ،من أجل
نجاح البطولة وتنظيمها بشكل الئق،
خصوصا أن المهمة ال تقع على كاهل
دولة قطر الشقيقة فقط ،بل على الدول
الخليجية والعربية.
وأشــار عقلة إلى أن رئيس االتحاد
الشيخ أحمد اليوسف سيلتقي رئيس

االت ـحــاد الــدولــي السويسري جياني
إنفانتينو ،للتباحث حول إسناد عدد
مــن مـبــاريــات مــونــديــال  2022لبعض
الدول الخليجية ،على هامش المباراة
االفتتاحية لبطولة كأس آسيا ،التي
تستضيفها اإلمــارات من  5الجاري
حتى  1فبراير المقبل.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـقـ ـل ــة عـ ـ ــن أم ـن ـي ــة
مجلس إدارة االتـحــاد نجاح
قـ ـط ــر ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـح ــدث
الكروي األكبر على مستوى
العالم.

«يد» اليرموك يواصل استعداداته لمواجهة الكويت
●

محمد عبدالعزيز

يواصل الفريق األول لكرة اليد بنادي
اليرموك تدريباته اليومية المكثفة تحت
قـيــادة مــدربــه الوطني خـلــدون الخشتي
استعدادا لمواجهة نظيره الكويت بعد
غــد فــي مباراتهما المؤجلة مــن الجولة
الـحــاديــة عـشــرة مــن ال ــدوري الـعــام لكرة
اليد.
االتحاد
الدارة
المؤقتة
اللجنة
وكانت
َ
الكويتي لكرة اليد أجلت مباريات فريقي
الكويت والسالمية في الجولتين الحادية
ع ـ ـشـ ــرة والـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن الـ ـ ــدوري
ا ل ـعــام للعبة بسبب مـشــار كــة الفريقين
في البطولة العربية الــ 34الندية أبطال
الـ ـ ــدوري ،ال ـتــي ج ــرت أخ ـي ــرا ف ــي تــونــس
وج ــاء فـيـهــا ال ـس ـمــاوي راب ـعــا والـكــويــت
خامسا.
مــن جــانـبــه ،أك ــد ال ـمــدرب الخشتي أن
تدريبات الفريق مستمرة بدون توقف في
الفترة الحالية طبقا للبرنامج التدريبي
المعد طمعا في المحافظة على المخزون
الفني والبدني الذي وصل إليه الالعبون.
وأشار الخشتي الى أنه سيعمل جاهدا
لالستفادة ألقصى مدى من لقاء الكويت
على جميع المستويات لتكون دفعة فنية
لالعبين فيما تبقى من مباريات القسم
االول مــن الـبـطــولــة ،موضحا أن "األمــل
مـ ــازال قــائـمــا فــي الـصـعــود ال ــى ال ــدوري

الخشتي يوجه العبيه في لقاء سابق
الـمـمـتــاز لـكــن بـحـسـبــة م ـع ـقــدة ،وعلينا
انتظار نتائج باقي الفرق المتنافسة".

ثالثة مصابين
وكشف الخشتي عن أن اليرموك يعاني

إصابة  3من الالعبين األساسيين ،اثنان
يـعــانـيــان إص ــاب ــات مختلفة فــي الــركـبــة
وهما محمد عامر فواز الشمري ،في حين
ينتظر الثالث وهو حسين الكندري اجراء
عملية جراحية في الكتف.
واخ ـت ـت ــم ال ـخ ـش ـتــي ت ـصــري ـحــه قــائــا

ً
كانيدا مدربا ألم صالل حتى نهاية الموسم
أعلن نادي أم صالل القطري
ً
رسـمـيــا الـتـعــاقــد مــع اإلسـبــانــي
راوول كــان ـيــدا ل ـتــدريــب فريقه
حتى نهاية الموسم ،مع إمكانية
ً
التجديد للموسم المقبل ،خلفا
للفرنسي لوران بانيد الذي أقيل
على خلفية النتائج السيئة.
ووقع كانيدا ( 49عاما) ،أمس
األول ،عقده مع الفريق القطري،
قائال في مؤتمر صحافي عقد
بالدوحة "لدي معلومات كثيرة
عن الكرة القطرية ،ووجودي مع
وتحد بالنسبة
أم صالل فرصة
ٍ
إلي أرغب في خوضه".

وأض ـ ـ ـ ــاف "م ـه ـم ـت ــي األولـ ـ ــى
ا س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة روح ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق
واالنتصارات المتوقفة".
وأ قـيــل بانيد عقب المرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة مـ ــن ال ـ ـ ــدوري
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ب ـعــد
الخسارة أمام السيلية صفر-2
في  11نوفمبر .ويحتل الفريق
حاليا (بعد  15مرحلة) المركز
الـ ـث ــام ــن (م ـ ــن  )12ف ــي تــرت ـيــب
الدوري.
وق ــال رئـيــس الـنــادي الشيخ
حمد بن ناصر آل ثاني ،أمس
األول "بعد التعاقد مع كانيدا

ن ـت ـط ـلــع لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـمــربــع
الذهبي" ،مشيرا إلى أن النادي
اختار المدرب "لخبرته الكبيرة
فــي المنطقة ،وإنـجــازاتــه التي
حققها ،ونثق أنه سيحقق مع
الـفــريــق الـنـتــائــج الـجـيــدة التي
نتطلع اليها".
وت ــول ــى اإلسـ ـب ــان ــي ت ــدري ــب
النصر الـسـعــودي مرتين بين
ع ـ ــا م ـ ــي  2014و  ،2016ب ـعــد
تــولـيــه اإلشـ ــراف عـلــى االتـحــاد
السعودي بين  2012و.2013
(أ ف ب)

راوول كانيدا

"أتمنى أن يقدم الفريق األداء المنتظر في
المباريات المقبلة ،ليعكس مدى الجهد
ال ـم ـب ــذول ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة وكــذلــك
المحافظة على األمل قائما في الصعود
للدوري الممتاز بين الكبار".

أحمد عقلة

العدوة يوقع للكويت  6أشهر
●

أحمد حامد

وق ـ ـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب ال ـم ـغ ــرب ــي
عـصــام ال ـعــدوة رسـمـيــا عقد
ان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه الـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
لتدعيم صفوف الفريق األول
لكرة القدم.
وق ــال نــائــب رئـيــس جهاز
الكرة عادل عقلة لـ"الجريدة"
إن ال ـع ــدوة وق ــع أم ــس عـقــدا
مـ ــدتـ ــه  6أشـ ـ ـه ـ ــر ،ل ـي ـت ـس ـنــى
لألبيض االستفادة منه حتى
نهاية الموسم الحالي.
واعتبر أن العدوة اضافة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ل ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
نظرا لمسيرته الحافلة في
المالعب العربية واألوروبية،
متمنيا له التوفيق في الفترة
المقبلة.
و كـشــف أن إدارة الكويت
ب ـ ـ ـصـ ـ ــدد ت ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــم ص ـ ـفـ ــوف
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف آخ ـ ــر
خ ــال االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة
المقبلة ،مشيرا الى أن هناك
أك ـثــر م ــن م ـهــاجــم ع ـلــى خط
المفاوضات.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــدوة وهـ ـ ــو مــن
مواليد  9ديسمبر  1986قد
خ ـ ــاض ت ـج ــرب ــة س ــاب ـق ــة مــع

عصام العدوة

ال ـقــادس ـيــة لـيـنـتـقــل بـعــدهــا،
الـ ـ ــى فـ ـيـ ـت ــوري ــا غ ـي ـم ــارت ــش،
وليفانتي اإلسباني ،وشون
ك ـ ـي ـ ـنـ ــغ لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي،
والظفرة اإلماراتي.
يذكر أن الكويت يغادر في
الـتــاســع مــن الـشـهــر الـجــاري
الـ ـ ــى قـ ـط ــر ،لـ ـل ــدخ ــول ه ـنــاك
ف ــي مـعـسـكــر مـغـلــق يستمر
حـتــى  23مــن الـشـهــر نفسه،
استعدادا لمواجهة الوحدات
األردني في عمان في مستهل
مـ ـ ـش ـ ــوار ال ـم ـح ـل ــق ال ـم ــؤه ــل
لدوري أبطال آسيا.

مقترح بإقامة
نهائي كأس األمير
 22أو  23أبريل
● حازم ماهر
علمت "الجريدة" أن يوم
 22أو  23أ بـ ــر يـ ــل ا ل ـم ـق ـبــل
س ـي ـش ـهــد إقـ ــامـ ــة الـ ـمـ ـب ــاراة
النهائية لبطولة كأس سمو
األمير لكرة القدم ،وذلك على
استاد جابر األحمد الدولي،
على أن تتم المفاضلة بين
اليومين واختيار أحدهما
في وقت الحق.
وي ـس ـع ــى م ـج ـلــس إدارة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـك ــرة
القدم إلى اختتام منافسات
الـبـطــولــة قـبــل انـتـهــاء شهر
أبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــل ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل وج ـ ـ ــود
رغـبــة بـعــدم إقــامــة الـمـبــاراة
النهائية خالل شهر رمضان
الـمـبــارك المقبل ،علما بأن
المنافسات ستنطلق أواخر
مارس القادم.
وتـ ـق ــام ال ـب ـطــولــة بـنـظــام
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــوب م ــن
م ـب ــاراة واح ـ ــدة ،اب ـت ــداء من
ال ــدور األول حتى الـمـبــاراة
النهائية.

ً
ً
 91جوادا وفرسا في االجتماع السابع لنادي
فروسية الفروانية
يشهد مضمار أ حـمــد الجابر
ب ـن ــادي فــروس ـيــة ال ـفــروان ـيــة في
الثانية والربع من بعد ظهر اليوم
انطالق سباق االجتماع السابع
لسباق الخيل لهذا الموسم وأول
سباقات عام  2019الذي قيد فيه
 91ج ــوادا وفــرســا فــي اكـبــر عدد
للجياد المشاركة فــي مضامير
الكويت مــن مختلف الكالسات،
منها  18فرسا في الشوط الثالث

ال ـم ـخ ـصــص ل ـل ـكــاس  ،3والول
مـ ــرة اي ـض ــا ي ـش ـتــرك هـ ــذا ال ـعــدد
من االفــراس ،ومن الصعب توقع
نتيجة السباق نظرا لقوة الخيل
المشاركة وجاهزيتها للمنافسة.
وأش ــاد رئـيــس مجلس ادارة
ف ـ ــروس ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـبـ ــارك
ال ــدي ـح ــان ــي ب ــأع ـض ــاء الـجـمـعـيــة
العمومية وا لـثـقــة الكبيرة التي
م ـن ـحــوهــا ل ــه م ــن خـ ــال تــزكـيـتــه

وال ـم ـج ـلــس ال ـج ــدي ــد ،ك ـمــا اثـنــى
على اصحاب االسطبالت ومالك
الخيل والمشاركين في السباقات
المختلفة لحرصهم على انجاح
الـ ـم ــوس ــم مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـش ــارك ــة
الكبيرة التي تنطلق اليوم.
وت ــوق ــع الــدي ـحــانــي اسـتـمــرار
زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـخـ ـي ــل الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
السباقات المقبلة والوصول الى
رقم قياسي لم يسبق له مثيل.

مبارك الديحاني

األهلي يدافع عن كبريائه في اختبار صعب أمام بيراميدز ...الليلة
حسام حسن يخطط للفوز ...والسارتي يسعى لتقديم أوراق اعتماده
●

حسام حسن

القاهرة  -ةديرجلا

•

تحت أنظار الماليين من جماهير الكرة
ال ـم ـص ــري ــة ،ي ـخ ــوض الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي في
السابعة مساء
اليوم ،بتوقيت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت،
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن
أصعب مبارياته
في الدوري المصري
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،حـيــن
ي ـ ـ ـحـ ـ ــل ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا عـ ـل ــى
نظيره بيراميدز على
ملعب الــدفــاع الجوي،
فـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـم ــؤج ــل
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة
الثامنة من عمر المسابقة.
وي ــدي ــر ال ـل ـق ــاء ط ــاق ــم ت ـح ـك ـيــم صــربــي،
بقيادة دانيلو جروجيتش ،ويعاونه كل من
ميلوفان ريستيتش وداليبور جورجفيتش
ونيناد جوكيتش.
ويدخل األهلي ،صاحب المركز السادس
برصيد  24نقطة ،لقاء الليلة وهــو يمني
الـنـفــس بـحـصــد ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،وم ــن ثم
العودة للمنافسة على قمة الــدوري ،وهز
ق ــوة الـمـنــافــس مستقبال ،خــاصــة بعدما
فقد نقطتين ثمينتين في مشواره نحو

الحفاظ على اللقب بتعادله األخـيــر أمــام
الداخلية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ا لـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة هـ ـ ـ ــو األول
لــأوروغــويــانــي مــارتــن الســارتــي المدير
ال ـف ـنــي ال ـج ــدي ــد ل ـل ـفــريــق ،والـ ـ ــذي يسعى
إلى إثبات جدارته وكسب ثقة الجماهير
ال ـح ـمــراء ،وتــأك ـيــد ج ــدارت ــه بـتــولــي فريق
بـحـجــم وشـعـبـيــة األه ـل ــي ،بـعــدمــا تعاقد
مـعــه ال ـنــادي لـمــدة مــوســم ون ـصــف ،خلفا
للفرنسي باتريس كارتيرون.
وي ــدرك الســارتــي أن فــريــق بيراميدز أحد
المنافسين على اللقب المحلي ،لهذا طلب من
العبي فريقه ضرورة تقديم مستوى مشرف،
وأن يكونوا على قدر المسؤولية ،وأال يقعوا
مــن جــديــد فــي أخ ـطــاء ال ـمــاضــي ،مضيفا ان
بـيــرامـيــدز خـصــم ال يـسـتـهــان بــه ويـمـلــك كل
عناصر القوة.
وحـصــل الـمــديــر الـفـنــي لــأهـلــي عـلــى عــدد
مــن األشــرطــة الخاصة بفريق بيراميدز ،من
أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.
وقـ ــال مـحـمــد ي ــوس ــف ،الـ ـم ــدرب الـ ـع ــام ،إن
مـبــاراة الليلة ستكون صعبة جــدا ،مضيفا:
"اللقاء مع خصم ينافس على المراكز األولى
بجدول الترتيب ،بل ويتطلع لتحقيق اللقب،
وهو ما يعني أن الفوز بالمباراة يمنح الفريق
األحمر  6نقاط ،ألنه سيحرم المنافس من 3
نقاط".

وم ــن الـمـنـتـظــر أن ي ـخــوض األه ـلــي الـلـقــاء
بتشكيل مكون من :شريف إكرامي في حراسة
الـمــرمــى ،أمــامــه كــريــم نيدفيد ومحمد هاني
وأيمن أشرف وعلي معلول ،وفي الوسط عمرو
السولية وهشام محمد ،أمامهما ناصر ماهر
ووليد سليمان وأحمد الشيخ ،على أن يقود
المغربي وليد أزارو الهجوم.

القوة الضاربة
على الجانب اآلخــر ،يأمل فريق بيراميدز
ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي بــرص ـيــد  30نقطة
تحقيق ال ـفــوز واس ـت ـغــال عــامــل األرض في
إضافة  3نقاط إلى رصيده ،واستكمال مشواره
نحو المنافسة على الفوز بالبطولة.
ودخل بيراميدز تحت قيادة مدربه حسام
حسن في معسكر مغلق لمدة  72ساعة ،من
أجل فرض السرية والتركيز على الالعبين.
وينتظر أن يخوض بيراميدز اللقاء بالقوة
الضاربة المكونة من أحمد الشناوي ،أحمد
أيمن منصور ،علي جبر ،رجــب بكار ،محمد
حمدي محمد ف ــاروق ،محمد فتحي ،مجدي
قفشة ،نبيل عماد دونجا ،كينو ،ناصر منسي.
وكــان اتحاد الكرة المصري رفــض صباح
أمس قيد الصفقات الشتوية الجديدة لألهلي
وبـيــرامـيــدز قبل الـمـبــاراة ،بسبب عــدم ســداد
الناديين المستحقات المتأخرة عليهما لدى

ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــايـ ـ ــة،
وي ـح ــاول ال ـنــاديــان
حـ ــل األزمـ ـ ـ ــة ح ـت ــى تـتــم
االستعانة بالالعبين خالل
اللقاء.
وتعاقد األهلي مؤخرا مع محمد
محمود واألنغولي غيرالدو ورمضان
صـ ـبـ ـح ــي ،فـ ــي حـ ـي ــن ت ـع ــاق ــد بـ ـي ــرامـ ـي ــدز مــع
اإلكوادوري جون سيفونيس وإيريك تراوري
والفلسطيني حامد حمدان وعمرو مرعي.

اإلسماعيلي يهزم «المقاولون»
وغ ــادر اإلسـمــاعـيـلــي ق ــاع ج ــدول الترتيب
بمسابقة الدوري المصري ،بعدما حقق فوزا
هاما أمام مضيفه المقاولون العرب بهدفين
ل ـه ــدف ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـمــؤجـلــة بينهما من
الجولة التاسعة ،ليرفع الدراويش رصيده
إلــى  16نقطة ،ويـتـقــدم للمركز  16ولــه 4
مباريات مؤجلة ،بينما ظل المقاولون في
المركز الرابع برصيد  26نقطة.
وتعد تلك الخسارة األولى للمقاولون
في الــدوري الممتاز ،تحت قيادة المدير
الفني الحالي عماد النحاس ،بينما يعتبر
ف ــوز اإلسـمــاعـيـلــي األول تـحــت ق ـيــادة مــدربــه
الجديد المقدوني سيدومير يانيفسكي.
السارتي

رياضة

٢٢

ةديرجلا

•
العدد  /4007الجمعة  4يناير 2019م  28 /ربيع اآلخر 1440هـ

ً
«آسيا» تجتمع غدا
في اإلمارات
تستضيف أكبر نسخة لكأس القارة في كرة القدم
ً
تنطلق غدا في اإلمارات ًالنسخة الكبرى في تاريخ كأس آسيا لكرة
القدم بمشاركة  24منتخبا ،بعد رفع عدد المنتخبات من  16إلى ،24
وتقام المباريات الـ 51على ثمانية مالعب ،ثالثة في أبوظبي ،واثنان
في كل من دبي والعين ،وواحد في الشارقة.
على مــدى  28يوما تستضيف
مالعب اإلمــارات بــدءا من غد أكبر
نسخة في تاريخ كأس آسيا لكرة
القدم بمشاركة  24منتخبا ،وتتقدم
فـيـهــا ال ـيــابــان وك ــوري ــا الجنوبية
وأس ـت ــرال ـي ــا وإي ـ ـ ــران الـمـنـتـخـبــات

جـ ـ ــانـ ـ ــب م ـ ـ ــن ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات
المنتخب اإلماراتي
إلــى مـشــاركــة مــزدحـمــة ورف ــع عدد
المتأهلين إلــى ال ــدور الثاني إلى
 ،16بحيث يتأهل متصدر ووصيف
ك ــل م ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــات الـ ـس ــت مــع
أفـ ـض ــل أربـ ـع ــة م ـن ـت ـخ ـبــات تـحـتــل
المركز الثالث .وبلغت النهائيات
كل المنتخبات العربية باستثناء
الكويت التي عانت سابقا االيقاف
الدولي.

تقنية الفيديو بربع النهائي
وس ـت ـب ـصــر ت ـق ـن ـيــة ال ـم ـســاعــدة
بالفيديو في التحكيم ( )VARالنور
لـلـمــرة األول ــى فــي المسابقة بــدء ا
مــن ربــع الـنـهــائــي ،وذل ــك فــي سبع
مباريات على أربعة مالعب.

ثمانية مالعب

ال ـمــرش ـحــة لـحـصــد ال ـل ـقــب ،بينما
ي ـشــارك  11منتخبا عــربـيــا للمرة
األولى.
وأدى رفــع عــدد المنتخبات من
 16إلـ ــى ( 24ن ـح ــو ن ـص ــف الـ ــدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـقـ ــاري)
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وتـسـتـضـيــف ال ـم ـبــاريــات الـ ــ51
ثمانية مالعب ،ثالثة في أبوظبي،
,اثـ ـن ــان ف ــي ك ــل م ــن دبـ ــي وال ـع ـيــن
وواحد في الشارقة ،على أن يشارك
البطل في كأس القارات  2021وينال
جائزة مالية بقيمة  5ماليين دوالر.
وتـ ـ ـب ـ ــرز ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة أسـ ـم ــاء
م ـ ــدربـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراز ال ــرفـ ـي ــع
ك ــاإلي ـط ــال ـي ـي ــن م ــارت ـش ـي ـل ــو لـيـبــي

(ال ـ ـص ـ ـيـ ــن) وأل ـ ـبـ ــرتـ ــو زاكـ ـي ــرون ــي
(اإلم ــارات), ،السويدي زفــن غــوران
إريـكـســون (الـفـلـبـيــن) والبرتغالي
ك ــارل ــوس ك ـي ــروش (ايـ ـ ـ ــران) ،فيما
تـ ـش ــارك م ـن ـت ـخ ـبــات قــرغ ـيــزس ـتــان
والفلبين واليمن للمرة األولى.

أستراليا مكسورة الجناح
وتبدو أستراليا التي حصدت
لقبها األول في  2015على أرضها،
ب ـعــد تــرك ـهــا أوق ـيــان ـيــا ف ــي ،2006
مكسورة الجناح العتزال نجميها
تيم كايهل وميلي يديناك ،بينما
ضــربــت تشكيلة ال ـم ــدرب غــراهــام
أرنولد موجة إصابات أبعدت العب
الوسط آرون موي نجم هادرسفيلد
اإلنـكـلـيــزي, ،الـجـنــاح مــارتــن بويل
واليافع دانيال آرزانــي ،كما تحوم
شكوك حول مشاركة ماتيو ليكي
جناح هرتا برلين األلماني.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب أرن ـ ــول ـ ــد ق ـبــل
انطالق البطولة" :تعتمد تشكيلتنا
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي كـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا فــي
اإلمــارات على مزيج بين عنصري
الشباب والخبرة".

مهاجم توتنهام األبرز
وسيكون أبــرز أسماء البطولة،
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون
مهاجم توتنهام ،صاحب المركز
الثاني في الدوري اإلنكليزي راهنا،
إال ان "محاربي التايغوك" الباحثين
عــن لقب ثالث فــي تاريخهم وأول
م ـن ــذ  ،1960س ـي ـس ـت ـف ـي ــدون مـنــه
بـ ـ ــدءا م ــن ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة ل ــدور
المجموعات ،وذلك في إطار اتفاق
بين اتحاد بالده والنادي اللندني
ب ـع ــد م ـش ــارك ــة ال ــاع ــب ف ــي دورة
األلعاب اآلسيوية كي يحصل على
إعفاء من الخدمة العسكرية.
وبرغم نتائجه الودية الالفتة،
رأى المدرب البرتغالي باولو بينتو
الذي حل بدال من شين تاي -يونغ
في أغسطس الماضي بعد التوديع
م ــن دور الـمـجـمــوعــات لـمــونــديــال
روس ـيــا بــرغــم ال ـفــوز عـلــى ألمانيا
2ص ـف ــر ،أن الـحــديــث الـمـفــرط عنهــذا األم ــر "يعني أنـنــا نقترب من
الخسارة".

«الساموراي األزرق» يخطف
األنظار
وتـتــركــز األن ـظــار عـلــى الـيــابــان،
األنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي األلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ل ـت ـتــوي ـج ـهــا ث ـ ــاث مـ ـ ــرات (،2000
 2004و ،2011إضافة للقبها األول
في  ،)1992وذلك بعد انفرادها من
بين المنتخبات اآلسيوية بالتأهل
إلى دور الـ 16في المونديال .وكان
"الـســامــوراي األزرق" ماضيا نحو
مفاجأة تاريخية عندما تقدم على
بلجيكا بهدفين حتى ثلث الساعة
األخـ ـي ــر ،ق ـبــل أن ي ـخ ـســر  3-2فــي
الوقت القاتل.
ويبحث العبو المدرب هاجيمي
م ــوري ــاس ــو ،بــديــل أك ـي ــرا نيشينو
والذي كان العبا في تشكيلة ،1992
عن تعويض خروجهم األخير أمام

 ...وآخ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ت ــدريـ ـب ــات
المنتخب البحريني
اإلمارات بركالت الترجيح في ربع
نهائي .2015

إيران واللقب الرابع
وت ـب ــدو إيـ ــران ب ـق ـيــادة مــدربـهــا
الخبير ك ـيــروش فــي مــوقــع مميز
لـمـنــافـســة دول ال ـش ــرق وذلـ ــك في
ب ـحــث مـسـتـمــر ع ــن لـقـبـهــا ال ــراب ــع
واألول منذ .1976
إي ـ ـ ــران ال ـس ــاع ـي ــة م ــع نـجـمـيـهــا
ع ـلــي رض ــا جـهــانـبـخــش وسـ ــردار
أزم ـ ــون إل ــى ف ــك ن ـحــس إقـصــائـهــا
م ــن رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ال ـن ـس ــخ ال ـث ــاث
األخـ ـي ــرة ،قــدمــت أداء م ـشــرفــا في
ال ـمــونــديــال األخ ـي ــر بــرغــم فشلها
في بلوغ األدوار اإلقصائية للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــا ،وذل ـ ــك في
مـجـمــوعــة ق ــوي ــة ض ـمــت إسـبــانـيــا
والبرتغال والمغرب .ورأى ظهيرها
األي ـ ـسـ ــر اح ـ ـسـ ــان ح ــاج ــي صــافــي
أنـ ــه "مـ ــن خـ ــال ال ـخ ـب ــرة ال ـج ـيــدة،
ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى نـتـيـجــة
جـيــدة ونصبح أبطاال بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد
الغياب لعدة سنوات".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـتــاري ـخــي عـلــي دائ ــي
( 14ه ـ ــد ف ـ ــا ف ـ ــي كـ ــأس
اسيا)" :أعتقد أن اليابان
هي المرشحة األبرز للفوز
ب ـل ـقــب الـ ـبـ ـط ــول ــة ...وآم ـ ــل أن
نـتـمـكــن م ــن الــوصــول
إلى النهائي".

بـيــد أن ـهــا ستفتقد نـجـمـهــا األول
"عموري" ،الغائب
عمر عبد الرحمن ّ
منذ أشهر عن صفوف فريقه الهالل
ال ـس ـعــودي بـعــد تـعــرضــه إلصــابــة
قوية في الركبة.

العراق يبحث عن جديد
بدوره ،يبحث العراق عن مفاجأة
مــدويــة جــديــدة كتلك الـتــي حققها
فـ ــي  2007عـ ـن ــدم ــا أحـ ـ ــرز ال ـل ـقــب
ب ـق ـي ــادة ه ــداف ــه ي ــون ــس م ـح ـمــود،
وتعول تشكيلة مدربه السلوفيني
سريتشكو كاتانيتش على ظهير
أتاالنتا اإليطالي علي عدنان ،العب
وسط بيرسيبوليس اإليراني بشار
رسن والمهاجم اليافع مهند علي.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـل ـ ــدي ـ ــن غـ ـ ــارق ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ،تـ ـب ــدو آم ـ ـ ــال س ــوري ــة
واليمن متناقضة ،فمن جهة تعول
األول ــى على هدافها عمر السومة
لـبـلــوغ األدوار االق ـصــائ ـيــة للمرة
األو لـ ــى ،فيما تحلم الثانية
ب ـم ـش ــارك ــة م ـش ــرف ــة فــي
ظهورها األول.

وعلى غرارهما يشارك المنتخب
الـفـلـسـطـيـنــي لـلـمــرة الـثــانـيــة بعد
األولى في  ،2015في ظل اعتراض
م ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـضـ ـيـ ـيـ ـق ــات
اإلسرائيلية ،واعتماد على عدد من
الالعبين ذوي الجذور الفلسطينية
من حملة الجنسية األجنبية.
وفي مشاركته الخامسة تواليا،
يــأ مــل منتخب البحرين استعادة
حلم  2004عندما حل رابعا ،على
غرار االردن الذي بلغ ربع النهائي
ف ــي  2004م ــع الـ ـم ــدرب الـمـصــري
الراحل محمود الجوهري و2011
م ــع ال ـع ــراق ــي ع ــدن ــان ح ـم ــد ،وهــو
يعول راهنا على مهاجمه الشاب
موسى التعمري.
ولـلـمــرة األول ــى يـخــوض لبنان
الـنـهــائـيــات مــن بــوابــة التصفيات
بعد مشاركته كمضيف في ،2000
باحثا عن حل عقمه الهجومي في
الــوديــات األخ ـيــرة ،فيما تعرضت
سلطنة عمان الباحثة عن االدوار
اإلق ـصــائ ـيــة لـنـكـســة قــويــة بغياب
ح ـ ــارسـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي ع ـل ــي
الحبسي بسبب اإلصابة.

مواجهة
السعودية وقطر
ع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ت ـ ـبـ ــدو
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـق ـي ــادة
مــدربـهــا األرجـنـتـيـنــي
خوان أنطونيو بيتزي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ن ـ ـظـ ــرا
ل ـت ــاري ـخ ـه ــا ال ـ ــزاخ ـ ــر فــي
البطولة ،اذ بلغت النهائي
خـمــس م ــرات متتالية منذ
مشاركتها األولى في ،1984
فتوجت عامذاك و 1988و1996
وحلت ثانية في  1992و.2000
وتتركز األنظار على مواجهة
"ال ـص ـق ــور ال ـخ ـض ــر" م ــع ق ـطــر في
 17ي ـنــايــر ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،ف ــي أول
م ــواج ـه ــة ب ـي ــن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن مـنــذ
األزمـ ــة الــدبـلــومــاسـيــة الخليجية
عام  ،2017علما أن المواجهات بين
البلدين على مستوى األندية تمت
دون مشاكل تذكر ،في ظل ضغط
من االتحاد القاري وسعي إلبعاد
السياسة عن الرياضة.
في المقابل ،وقبل أقل من أربع
سنوات على استضافة المونديال
األول في الشرق األوســط ،يستمر
"ال ـع ـنــابــي" ف ــي ب ـنــاء مـنـتـخـبــه مع
صاحب الخبرة في فئاته العمرية
اإلسباني فليكس سانشيس.

اإلمارات تفتقد ّ
«عموري»
وتأمل اإلمارات في تكرار انجاز
اس ـت ـضــاف ـت ـهــا األول ـ ـ ــى ف ــي 1996
عـنــدمــا بـلـغــت الـنـهــائــي وخـســرت
أمام السعودية بركالت الترجيح،

األلماني شايفر يرشح اليابان للفوز بـ «أمم آسيا»
رشح المدرب األلماني وينفريد شايفر ،منتخب اليابان ،إلحراز
لقب بطولة كأس أمم آسيا  2019لكرة القدم ،التي تنطلق غدا السبت
في اإلمارات حتى األول من فبراير القادم.
وألمح شايفر ،في تصريحات نشرتها جريدة (البيان)
اإلم ــارات ـي ــة ي ــوم األربـ ـع ــاء ،إل ــى أن ــه يـتــابــع المنتخب
ً
الـيــابــانــي منذ فـتــرة طــويـلــة ،مــؤكــدا أنــه أحــد أفضل
الـمـنـتـخـبــات اآلس ـيــويــة فــي الـفـتــرة الـحــالـيــة ،وكــان
ً
بإمكانه الــذهــاب بعيدا فــي كــأس العالم الماضية
بروسيا لو لم يصطدم بالمنتخب البلجيكي ،الذي
لم يخسر أي مباراة في فترة اإلعداد للمونديال.
وأضاف "هذا المنتخب له نفس طويل ويضم العبين
جيدين فــي الــدوريــات األوروب ـي ــة ،ويتميز بمستوى
ً
ثابت منذ سنوات ،ويظل دائما من أقوى
المنتخبات ،وهو أبرز مرشح للقب".
وتابع "من خالل تجربتي مع فريق
االسـتـقــال اإلي ــران ــي ،حصلت على
فرصة متابعة الفرق اليابانية في
دوري أبطال آسيا ،وهي فرق تلعب
بأسلوب جيد وســريــع ،وتعتمد
الكرات القصيرة ،وتتويج فريق
ً
كاشيما بـطــا ل ــدوري األبـطــال
لم يأت من فراغ بل ثمرة تطور

ا لـكــرة اليابانية ،وأعتقد أن المنتخب سيستمر فــي تقديم هذه
ً
العروض الجيدة في اإلمارات وال أرى منافسا له على اللقب".
وح ـ ــول ح ـظ ــوظ ال ـم ـن ـت ـخــب اإلم ـ ــارات ـ ــي ،أوض ـ ــح ال ـم ــدرب
األلماني ،الذي أشرف على تدريب فريق شباب األهلي دبي
من  2005إلى  ،2007وكذلك على فريق العين من 2007
إلى  ،2009أن خسارة منتخب اإلمارات لعدة تجارب
وديــة ال يعني أنه خــارج الحسابات ،ولكن حظوظه
أق ــل بكثير مــن الـيــابــان وكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،مـشــددا
في الوقت نفسه على دور الجماهير في مساندته
ً
للذهاب بعيدا.
وأوض ــح شــايـفــر "م ــن خ ــال تجربتي فــي ال ــدوري
ً
اإلماراتي سابقا مع العين أو شباب األهلي ،فإن هناك
تطورا في كرة القدم ولكنه محدود ،والالفت أن األندية
ً
تعتمد كثيرا على الالعبين األجــانــب ،مــن يملك
أفضلهم يستطيع المنافسة بسهولة على
لـقــب الـ ـ ــدوري ،وال ـح ــال أن ك ــرة الـقــدم
ً
يجب أن تركز أوال على المحليين
ومنحهم الفرصة وهذا ما قلته في
 ،2007االهتمام بالالعبين الشباب
السبيل الوحيد لتحسين مستوى
المنتخب".
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يتعثر ومان يونايتد
يتابع صحوته بعد مورينيو
ابتعد تشلسي خطوة جديدة
عن صراع المنافسة على صدارة
الدوري اإلنكليزي ًلكرة القدم،
بعدما تعادل سلبا مع ضيفه
ساوثهامبتون األربعاء في
المرحلة الحادية والعشرين
للمسابقة.

س ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـش ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــخ
ا لـتـعــادل السلبي عـلــى ملعبه مع
سـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــون ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ح ـقــق
مانشستر يــونــايـتــد ف ــوزه الــرابــع
بإشراف مدربه الجديد النروجي
أولي غونار سولسكاير إثر تغلبه
ع ـلــى مـضـيـفــه ن ـيــوكــاســل -2ص ـفــر
فــي الـمــرحـلــة الـحــاديــة والعشرين
من بطولة إنكلترا ،التي اختتمت
بلقاء قمة بين ليفربول المتصدر
ووصيف مانشستر سيتي.
ورفــع تشلسي رصـيــده إلــى 44
نقطة في المركز الرابع ،لكنه بات
ي ـت ـق ــدم بـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط ف ـق ــط عــن
أرسنال الخامس ،الذي تغلب على
فولهام  1-4الثالثاء و 6نقاط عن
مانشستر يونايتد.
على ملعب "ستامفورد بريدج"
في لندن ،شارك المهاجم اإلسباني
ً
ً
أل ـف ــارو م ــورات ــا أســاس ـيــا ب ــدال من
الفرنسي أوليفييه جيرو المصاب
في كاحله في صفوف تشلسي ،لكن
الفريق اللندني وجد صعوبة في
اختراق دفاع
ساوثمبتون
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــم
ومـ ـ ـ ــن ورائـ ـ ـ ــه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــق
أنغوس غان.
وراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
العقم الهجومي
ك ـت ـي ـب ــة الـ ـم ــدرب

اإليطالي ماوريتسيو ساري ثالث
مرات في مبارياته الخمس األخيرة،
مما يؤكد حاجة الفريق إلى مهاجم
من الطراز العالمي السيما في ظل
تراجع مستوى موراتا.
وكان ساري اضطر الى إشراك
البلجيكي إديــن هــازار في مركز
ً
رأس الـحــربــة ألنــه ال يـثــق كثيرا
بـ ـم ــورات ــا ،الـ ـ ــذي ل ــم ي ـس ـجــل فــي
ال ــدوري المحلي منذ  4نوفمبر
الماضي.
وم ــرة ج ــدي ــدة ل ــم يـكــن مــورتــا
ً
جيدا وأضاع فرصة ذهبية عندما
وصـلـتــه ك ــرة أمــامـيــة طــويـلــة من
مواطنه سيزار ازبيليكويتا لكنه
ســددهــا ضعيفة بــرأســه لــم يجد
حارس ساوثمبتون صعوبة في
التصدي لها بسهولة (.)12
وحذا حذوه هــازار بعد تلقيه
كــرة رائـعــة مــن المدافع األلماني
أنطوني روديـغــر لكن غــان أبعد
محاولته (.)35
وكـ ـ ــان س ــاوث ـم ـب ـت ــون ال ـط ــرف
األفـضــل فــي الـشــوط الـثــانــي ولم
ً
يشكل تشلسي خطرا على مرمى
منافسه إال في الثواني األخيرة
عندما أطلق اإلسباني ماركوس
ألـ ــون ـ ـسـ ــو ك ـ ـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة خ ـ ــارج
الخشبات الثالث.

ً
انتصار رابع تواليا

أما مانشستر يونايتد ،فتابع

ً
هدفا في مرمى نيوكاسل
راشفورد نجم مان يونايتد يحتفل بعد إحرازه
صحوته منذ تولى سولسكيار
ً
اإلش ــراف عليه خلفا للبرتغالي
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو وح ـقــق ف ــوزه
ً
الـ ـ ــرابـ ـ ــع تـ ــوال ـ ـيـ ــا ب ـت ـغ ـل ـب ــه ع ـلــى
نيوكاسل بهدفين نظيفين.
وع ـ ــادل ســولـسـكــايــر بــالـتــالــي
أفضل انطالقة لمدرب في تاريخ
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،ال ــذي كــان
يحمله االسكتلندي السير مات
بازبي.
ووج ـ ـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــاطـ ـي ــن ال ـح ـم ــر
ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ف ـ ـ ــي اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراق دف ـ ـ ــاع
ن ـيــوكــاســل ال ـص ـلــب ف ــي ال ـشــوط
األول ،لـكــن مـهــا جـمــه البلجيكي

سولسكاير :ال أريد الرحيل

سولسكاير

أكد مدرب نادي مانشستر
يونايتد النرويجي أولي غونار
ســول ـس ـكــايــر رغ ـب ـت ــه ف ــي ال ـب ـقــاء
بمنصبه لما بعد نهاية الموسم
الحالي ،بعدما قــاد فريقه أمس
األول إل ــى تحقيق ف ــوزه الــرابــع
تواليا في أول  4مباريات له في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
الـ ـق ــدم ،ع ـلــى ح ـس ــاب مضيفه
نيوكاسل يونايتد.
وبعد الفوز على نيوكاسل،
قـ ـ ــال س ــولـ ـسـ ـك ــاي ــر ،ال ـ ـ ــذي مــن
المقرر أن يعود لتدريب فريق
مــولــده الـنــرويـجــي بـعــد نهاية
الموسم" ،ال أريد (الرحيل)".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إن ـ ـه ـ ــم م ـج ـم ــوع ــة
مــن الالعبين الــرائـعـيــن ،األج ــواء
م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة .ل ـ ـكـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــر ي ـت ـع ـل ــق
بالمباراة التالية ،ثــم التالية ثم
التالية ،وأنــا أقــوم بعملي طالما
أنا موجود هنا".
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـمـقـبـلــة
لمانشستر يونايتد فــي ا ل ــدوري
الممتاز ضد توتنهام في  13يناير،
على ملعب ويمبلي اللندني ،أول
اختبار حقيقي لكتيبة سولسكاير،
ع ـل ـم ــا أن ـ ــه سـ ـي ــواج ــه ري ــديـ ـن ــغ مــن
الدرجة اإلنكليزية األولى على ملعب

برشلونة يخوض مرانه األول
في العام الجديد
خاض برشلونة أمس األول مرانه األول في  ،2019بحضور جميع
الالعبين المتاحين ،وذلك بعد انضمام الالعبين الالتينيين ،إضافة
إلى المهاجم الشاب منير الحدادي.
وانضم كل من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي واألوروغوياني
لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والثنائي البرازيلي أرثر ميلو
ومالكو فيليبي ،عــاوة على الحدادي ،إلى باقي زمالئهم في المران
الجماعي؛ استعدادا ألول مباريات البالوغرانا في العام الجديد.
ويحل أصحاب الضيافة ضيوفا على ملعب "كوليسيوم ألفونسو
بيريز" معقل خيتافي يوم األحد المقبل ضمن الجولة الـ 18من الليغا.
وعاد الفريق الكتالوني في الموسم الماضي بانتصار بشق األنفس
من هــذا الملعب بهدف في الدقائق األخير عن طريق العبه السابق
البرازيلي باولينيو ،بعد أن كان الفريق متأخرا في الشوط األول بهدف.
وإضافة إلى جميع العبي الفريق األول المتاحين ،شارك في المران،
تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي ،ثنائي الفريق الرديف جوان
ميراندا وريكي بويج.
ويحتل الـبــاوغــرانــا ص ــدارة الترتيب برصيد  37نقطة ،بـفــارق 3
نقاط أمام أتلتيكو مدريد ،في حين يأتي خيتافي سابعا بـ  25نقطة.

فريقه أولد ترافورد في مسابقة كأس
إنكلترا غدا.
وعن إنجازه بعدما أصبح أول مدرب
لـيــونــايـتــد م ـنــذ ب ــازب ــي ي ـفــوز ف ــي أول
 4مـبــاريــات فــي مستهل م ـشــواره ،قال
سولسكاير" :سيبقى هذا في السجالت،
لكن أنا أفكر فقط في المباراة المقبلة،
ألنك إذا فزت في  4مباريات ،تستطيع
الفوز في  4أخرى مع هذا النادي".
واستدرك" :هذا هو التحدي ،هذا هو
المعيار ال ــذي اعـتــدنــا عـلـيــه" ،متابعا:
"كـ ـ ــان (ال ـ ـمـ ــدرب األس ـ ـطـ ــوري ال ـســابــق
للفريق األسكتلندي أليكس فيرغسون)
يـتـحــدانــا دائ ـم ــا ،وعـنــدمــا ت ـفــوز فــي 4
م ـبــاريــات تستطيع ال ـف ــوز ف ــي األرب ــع
التالية".
وبـ ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة نـ ـي ــوك ــاس ــل ،أشـ ــاد
سولسكاير براشفورد مسجل الهدف
الـثــانــي ،وال ــذي ش ــارك أســاسـيــا كــرأس
حــربــة عـلــى حـســاب لــوكــاكــو ،عـلـمــا أن
األخير سجل الهدف األول لفريقه بعد
 38ثانية من دخوله بديال من اإلسباني
خوان ماتا في الشوط الثاني.
وقال المدرب عن راشفورد" :خاض
امتحانا صعبا .لقد تم ركله والتصدي
له لكنه نافس على الكرات الرأسية ،فاز،
تحدى وركض".

رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو ال ـ ــذي شـ ــارك
منتصف الشوط الثاني نجح في
افتتاح التسجيل بعد نزوله بـ 38
ثانية عندما استغل كــرة مرتدة
ســددهــا مــاركــوس راش ـفــورد من
ركلة حرة مباشرة ولم يلتقطها
حـ ــارس ن ـيــوكــاســل الـسـلــوفــاكــي
مارتن دوبرافكا ليتابعها داخل
الشباك "."64
ورف ــع لــوكــاكــو رص ـيــده إل ــى 8
أهــداف هــذا الموسم في الــدوري
المحلي.
وقال لوكاكو "وجدنا صعوبة
في اختراق دفاع الفريق المنافس

بيالمي يتنحى عن منصبه
في كارديف
نفى كريغ بيالمي مدرب فريق تحت  18عاما في
كارديف سيتي مزاعم عن إساءة معاملة العب ،لكنه
تنحى عن منصبه مؤقتا امس حتى انتهاء تحقيقات
يجريها ال ـنــادي الـمـنــافــس فــي الـ ــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن كارديف تلقى
شـكــوى ضــد بـيــامــي قــائــد منتخب ويـلــز الـســابــق،
بسبب مزاعم عن إساءة معاملة العب إنكليزي شاب
غادر النادي من وقتها.
وف ـتــح ك ــاردي ــف تحقيقا ،وق ــال بـيــامــي مهاجم
مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل يونايتد
السابق ،إنه سيتعاون مع التحقيق بشكل كامل.
وأضـ ــاف بـيــامــي فــي ب ـيــان "أن ــا عـلــى عـلــم بهذه
المزاعم من خالل وسائل اإلعالم .أتفهم أن كارديف
ً
سيتي يرغب في الــوقــوف على الحقيقة كاملة ردا
على هذه المزاعم ،ولذلك قررت التنحي مؤقتا عن
منصبي التدريبي للتعاون بشكل كامل مع التحقيق
الذي يجريه النادي".
وتــابــع "أن ــا مندهش جــدا لـهــذه الـمــزاعــم .أنفيها
جملة وتفصيال".
وقــال بيالمي إنه طلب مشورة قانونية متوقعا
العودة إلى منصبه فور انتهاء التحقيقات.
واعتزل الالعب البالغ من العمر  39عاما في 2014
قبل أن يتولى منصبه في أكاديمية كارديف سيتي.

ً
ً
واحتجنا وقـتــا طــويــا كــي نجد
ّ
الـ ـثـ ـغ ــرة ،يـتـعـيــن ع ـل ــي أن أك ــون
ً
ً
جاهزا دائما لمساعدة فريقي".
ً
واعتبر أن األمور انقلبت رأسا
على عقب في الفريق منذ قدوم
سولسكاير بقوله "األمور تغيرت
ً
كليا مع المدرب الجديد ،جميعنا
يـتـعـلــم م ـنــه وح ـت ــى اآلن س ــارت
جميع األمور على ما يرام".
ث ــم أضـ ــاف راشـ ـف ــورد ال ـهــدف
الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة
مررها فيها لوكاكو الكرة باتجاه
ال ـت ـش ـي ـل ــي أل ـك ـس ـي ــس ســان ـش ـيــز
العائد إلى المالعب بعد إصابة

وكيل أوزيل يؤكد بقاءه مع أرسنال
نـفــى اركـ ــوت س ــوج ــوت ،وكـيــل أعـمــال
الالعب مسعود أوزيل ،شائعات تحدثت
ع ــن رح ـي ــل العـ ــب الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي
السابق عن نادي أرسنال اإلنكليزي.
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ب ــواب ـت ــي "ش ـبــوكــس
دوت ك ـ ـ ـ ــوم" ،و" ج ـ ـ ـ ــول دوت ك ـ ــوم"
اإلل ـك ـتــرون ـي ـت ـيــن ،ق ــال ســوجــوت
أمـ ــس األول ،إن العـ ــب الــوســط
بـ ـ ــاق فـ ــي أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ،م ـض ـي ـفــا:
"مـسـعــود وق ــع فــي يـنــايــر من
العام الماضي عقدا جديدا،
أل ن ــه رأى أن مستقبله مع
أرسنال ،ولم يتغير شيء
في هذا".
وتابع سوجوت" :ربما
بقي فترة أطول".
كانت شائعات سرت في
وسائل إعالم بريطانية مؤخرا حول أوزيل (30
عــامــا) ،حيث ذك ــرت صحيفة "ذا صــن" أن نــادي
انترميالن اإليطالي أبدى رغبة في ضم اوزيل الذي
كان مدد عقده مع ارسنال في مطلع العام الماضي
حتى يونيو .2021
(د ب أ)

ً
ً
غوستافو ألفارو مدربا جديدا لبوكا

أوزيل

معاناة ليكرز مستمرة

أعلن نــادي بوكا جونيورز األرجنتيني لكرة القدم تعيين
غــوسـتــافــو أل ـف ــارو مــدربــا جــديــدا ل ــه ،خـلـفــا لغييرمو ب ــاروس
ش ـي ـل ــوت ــو ،ال ـ ــذي ت ـ ــرك الـ ـف ــري ــق ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه ن ـه ــائ ــي ك ــأس
ليبرتادوريس أمام غريمه التقليدي ريفر باليت الشهر الماضي.
واعتبر رئيس بوكا جونيورز دانـيــال أنجليسي أن ألفارو
يتمتع بـ "القدرة واالحتراف لتولي المهمة".
أما ألفارو ( 56عاما) ،الــذي ترك نــادي هوراكان في بوينس
ايرس ،فأكد أنه يشعر "بمزيج من الفخر والتحدي .لم يكن القرار
سهال ألنني كنت حــائــرا" ،متابعا" :لكني أشعر بأنني نفذت
وعدي لوالدي ،ألنني تعهدت له بتولي اإلشراف على أكبر ناد
في الكرة األرجنتينية".
وكــانــت تـقــاريــر أش ــارت الــى اسـمــي الـبــرازيـلــي لــويــز فيليبي
سـكــوالري ،الــذي قــاد منتخب بــاده الــى لقب كــأس العالم عام
 ،2002واألرجنتيني خوسيه بيكرمان ،مدرب منتخب كولومبيا
حاليا ،لتولي المهمة ،لكن مجلس إدارة الـنــادي قــرر التعاقد
مع الفارو.
وكان بوكا عين مدافعه السابق نيكوالس بورديسو مديرا
رياضيا في أول منصب إداري له منذ اعتزاله اللعب نهائيا ،علما
أنه دافع أيضا عن ألوان ناديي إنتر ميالن وروما اإليطاليين.

ألفارو

أبعدته خمسة أسابيع ليمرر كرة
حاسمة باتجاه راشفورد المنفرد
بالحارس ويودعها شباكه (.)80
ً
أمــا سولسكاير فـكــان سعيدا
ألن فريقه احتفظ بنظافة شباكه
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات
األرب ــع ،الـتــي أش ــرف عليها بعد
فـ ــوزه ع ـلــى ك ــاردي ــف  1-5وعـلــى
هادرسفيلد  1-3وعلى بورنموث
ً
 1-4وق ــال "أخ ـيــرا ،حافظنا على
ش ـب ــاك ـن ــا ن ـظ ـي ـف ــة ،ق ـم ـن ــا بـعـمــل
احـتــرافــي الليلة .لــم نـقــدم أفضل
مستوى لنا ال سيما في الشوط
االول كما لو أننا نخوض مباراة

تـكــريـمـيــة ،لـكـنـنــا سـيـطــرنــا على
مـجــريــات الـمـبــاراة ونجحنا في
تسجيل هدفين".
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى،
ف ــاز ب ـيــرن ـلــي ع ـلــى هــادرسـفـيـلــد
 ،1-2وك ــريـ ـسـ ـت ــال ب ـ ـ ــاالس عـلــى
ولفرهامبتون -2صـفــر ،وتعادل
بـ ــورن ـ ـمـ ــوث م ـ ــع واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد 3-3
ووست هام مع برايتون .2-2

استمرت معاناة لــوس أنجلس ليكرز،
فــي غـيــاب نجمه "الـمـلــك" لـيـبــرون جيمس
المصاب ،بسقوطه للمرة الثالثة في أربع
م ـبــاريــات أم ــام أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر
 100-107ضمن دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وكان جيمس تعرض لإلصابة في أعلى
الفخذ خالل فوز فريقه الالفت على غولدن
سـتــايــت ووري ـ ــرز بـطــل ال ـمــوســم الـمــاضــي
 127-101في  25ديسمبر ،ولم يحدد الفريق
الــذي يدافع أفضل العــب في الــدوري أربع
م ــرات ،عــن ألــوانــه فــي موسمه األول معه،
فترة غيابه المتوقعة.
ورفع أوكالهوما رصيده إلى  24انتصارا
مـقــابــل  13خ ـســارة فــي الـمــركــز الـثــالــث في
المجموعة الغربية ،أما ليكرز فيحتل المركز
الثامن مع  21انتصارا مع  17فوزا.
وخــاض ليكرز  4مباريات منذ إصابة
جيمس ،وخسر في ثالث منها.

وتــألــق الـكــامـيــرونــي جــويــل إمبييد في
صفوف فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ليقوده
إلــى الـفــوز على فينيكس صنز 132-127
بتسجيله  42نقطة بينها  30في الشوط
األول ،وأنـ ـه ــى الـ ـمـ ـب ــاراة م ــع  18مـتــابـعــة
وتمريرتين حاسمتين.
ورغــم تسجيله  34نقطة و 26متابعة،
فشل أنـطــونــي ديفيس فــي منع الخسارة
عن نيو أورليانز بيليكانز أمــام بروكلين
نتس .121-126
وفــي الـمـبــاريــات األخ ــرى ،فــاز بوسطن
سلتيكس على مينيسوتا تمبروولفز 115-
 ،102وأورالندو ماجيك على شيكاغو بولز
 ،112-84وديترويت بيستونز على ممفيس
غريزليز  ،101-94وداالس مافريكس على
تشارلوت هورنتس  122-84وميامي هيت
على كليفالند كافالييرز  ،117-92وواشنطن
ويزاردز على أتالنتا هوكس .114-98

ميسي يبحث عن مواصلة تحقيق األرقام القياسية خالل 2019
سيكون النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي على موعد مع
أرقام قياسية جديدة خالل
 ،2019إذ إن هناك العديد
من األرقام التي اقترب
مهاجم برشلونة اإلسباني من
تحطيمها.

ليونيل ميسي

يــدخــل الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي،
قائد برشلونة اإلسباني ،عام  2019وعينه على
إضافة أرقام تاريخية جديدة لدوالبه المرصع
باأللقاب ،أبرزها معادلة رقم أسطورة مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،الويلزي ريان غيغز ،كأكثر
الالعبين حصدا لأللقاب مع نفس الفريق.
وفي حالة نجاح "البرغوث" في قيادة البالوغرانا
لحصد الثالثية (الليغا ودوري األبطال وكأس الملك)،
سيرفع محصلته اإلجمالية من األلقاب إلى  36مع
الفريق الكتالوني ،وسيعادل بهذا رقم غيغز الذي
حقق هذا الرقم ،األعلى في التاريخ ،مع المان يونايتد.
هــدف آخــر كبير يسعى لتحقيقه صاحب الكرة
الذهبية ( 5مــرات) ،اعترف به شخصيا خــال فترة
اإلعداد للموسم الجاري ،وهو استعادة لقب دوري
األبطال ،والغائب عن خزائن البرشا منذ  4سنوات،
ولم يسبق له أن حمله وهو قائد للفريق.
وال تتوقف سلسلة األرقام القياسية التي يبحث

"ليو" عن تحطيمها عند هذا الحد ،بل إنه أيضا
يمكن أن يصبح ثاني أكثر الالعبين مشاركة في
المباريات بقميص برشلونة ،حيث يحتل حاليا
المرتبة الثالثة ب ــ 657مـبــاراة ،ويبتعد بفارق 18
مباراة فقط خلف العب الوسط السابق ،أندريس
إنييستا ،بينما يحلق أسـطــورة الـنــادي السابق
وقائد السد القطري حاليا ،تشافي هرنانديز ،في
المركز األول برصيد  767مباراة.
رقــم قياسي آخــر يبحث قائد "األلبيسيليستي"
عن تحطيمه في  ،2019وهو صاحب أكثر عدد من
االنتصارات في الليغا ،حيث يأتي في المرتبة الثانية
مباشرة بفارق  11فوزا فقط خلف حارس ريال مدريد
السابق وبورتو البرتغالي حاليا ،إيكر كاسياس.

الحذاء الذهبي
وعلى الصعيد التهديفي ،يسعى ميسي للحفاظ
على لقبه كهداف للدوريات الخمس الكبرى في القارة

العجوز ،ولكن اإلنجاز ال يكمن في اللقب في حد ذاته،
ولكن في عدد مرات حصوله على الحذاء الذهبي.
وفــي حــالــه حـفــاظــه عـلــى هــذا الـلـقــب ،فستكون
هــذه المرة السادسة التي يحقق فيها هــذا األمر
والثالثة على التوالي ،وهو ما لم يسبقه إليه أي
العب في التاريخ.
وعلى مستوى الليغا ،يتربع النجم األرجنتيني
بالفعل على عرش هدافي المسابقة عبر تاريخها
برصيد  398هــدفــا ،وب ـفــارق  87هــدفــا عــن النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو ال ــذي رحــل إلى
يوفنتوس اإليطالي.
أمــا التحدي األكـبــر الــذي يواجهه ميسي فهو
خــاص برقم األسـطــورة البرازيلي السابق بيليه،
والذي يعد األكثر تسجيال لألهداف مع فريق واحد
برصيد  643هدفا ،بينما يمتلك قائد البرشا 573
هدفا ،وهو ما يصعب من مهمة تحقيق هذا األمر
خالل العام الحالي.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

حجز الرشيد إلى األحد في
شكوى الديوان األميري
●

حسين العبدالله

قررت النيابة العامة ،أمس،
استمرار حجز الكاتبة عائشة
ال ــرش ـي ــد إلـ ــى األح ـ ــد الـمـقـبــل،
الستكمال التحقيق معها في
الـقـضـيــة الـمـقــامــة ضــدهــا من
ال ـن ـيــابــة ،ب ـنــاء ع ـلــى الـشـكــوى
المرفوعة من عدد من مسؤولي
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،ب ـس ـبــب
ال ـت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـ ــذي نـ ـش ــر عـلــى
شبكات الـتــواصــل ،ويتضمن
إساءة لهم.
ونسبت النيابة إلى الرشيد
ً
تـ ـهـ ـم ــا ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة ألحـ ـك ــام
قـ ــانـ ــون ت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وه ـي ـئــة االت ـ ـصـ ــاالت ،إال أنـهــا

درايش

اعتراف

أنكرت االتهام رغم مواجهتها
بالتسجيل الصوتي المنسوب
إليها.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـتـخــذ
ً
ال ـن ـي ــاب ــة ب ـع ــد غ ــد ق ـ ـ ـ ــرارا ،إم ــا
ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل ال ــرش ـي ــد بــأي
ك ـفــالــة ،أو اس ـت ـم ــرار حبسها
على ذ مــة القضية الستكمال
التحقيق ،و مــن بعدها إحالة
م ـلــف الـقـضـيــة إل ــى المحكمة
لـل ـن ـظــر ف ــي م ـحــاك ـم ـت ـهــا عـلــى
التهم المنسوبة إليها.

تنقض جروحه سم لو هي َ
تداوت
ْ
ال تــشـغـلــك ي ــا جـ ْـعـلـهــا م ــا ت ـشــاوى
يـبـقــى َأث ــره ــا بـخــافـقــي لــو ت ـشـ َ
ـاوت

أن ـ ــا م ـث ــل م ـن ـهــو س ـع ــى ب ــالـ ـع ــداوه
وركــون قلبه من الدسايس تهاوت
ّأم ـن ـت ـن ــي وخ ـ ّـص ـي ـت ـن ــي ب ــال ـغ ــاوه

أفادت وسائل إعالم رسمية أن مسبارا صينيا هبط بنجاح على
الجانب البعيد من القمر أمس ،مشيدة بالخطوة باعتبارها أول
هبوط تاريخي هناك وإنجازا مهما لبرنامج الفضاء الصيني.
وذكر التلفزيون الرسمي أن المسبار القمري تشانغ آه -4الذي
انطلق في ديسمبر هبط بسالسة الساعة  0226بتوقيت غرينتش،
وبث أول صورة قريبة على اإلطالق للجانب المظلم من القمر.
وحركة القمر مرتبطة بحركة كوكب األرض ،إذ يدور القمر حول
نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول كوكبنا ،وذلك يعني أن
جانبه البعيد أو "المظلم" ال يمكن رؤيته على اإلطالق من األرض.
وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخــرى الجانب البعيد من
القمر لكن لم تهبط أي منها عليه.
وقال التلفزيون إن الهبوط كشف الغموض المحيط بالجانب
البعيد من القمر ،و"فتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر
للقمر".
وقالت وكالة شينخوا الرسمية لألنباء إن المسبار ،الذي يشمل
مركبة إنزال وعربة متجولة ،هبط في منطقة وقع االختيار عليها
سابقا بعدما دخل مدار القمر في منتصف ديسمبر.
ونـشــرت شينخوا على مدونتها المصغرة الرسمية صــورة
ملونة التقطت بزاوية واسعة لحفرة على سطح القمر.
وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مهام المسبار تشانغ
آه -4تشمل الرصد الفلكي ،ومسح التضاريس والتكوين الصخري
للقمر ،وقياس اإلشعاع النيتروني وال ــذرات المحايدة لدراسة
البيئة على الجانب البعيد من القمر.
وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والواليات المتحدة كي
تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول عام  ،2030وتعتزم البدء في
بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل( .رويترز)

معركة بين رجل وعنكبوت تستنفر الجيران والشرطة
ً
ذك ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ـ ــام ،أم ـ ـ ــس ،أن رجـ ــا
ً
أستراليا أثــار استجابة الـطــوارئ من جانب
الشرطة ،بعد أن دفع صراخه خالل محاولته
المارة ،إلبالغ ُّ
َّ
السلطات بما
قتل عنكبوت أحد
بدا أنه سلوك عنيف.

اكتشاف معبد أثري في المكسيك
أعلن المعهد الوطني لعلوم األجـنــاس والتاريخ،
أمس األول ،اكتشاف خبراء اآلثار في وسط المكسيك،
أول معبد لإلله سيبي توتيك" ،اإلله المسلوخ" أو "إله
الخصب" ،الــذي كانت تعبده قومية األزتــك المحلية،
التي كانت موجودة قبل الغزو اإلسباني.
وعثر المنقبون عن اآلثار على َ
مذبحين وتمثالين
لجمجمتين ُس ِلخ جلد الرأس عنهما ،وجذع بشري من
الحجر ،داخل قبو على شكل هرم بمنطقة نداتشيان
تيهواكان األثرية ،في والية بيوبال المكسيكية.
ً
ويعتقد العلماء أن الجذع ،الذي كان مكسوا بجلد

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ووفق تقارير إعالمية ،سمع أحد الجيران
عندما كان يمر أمام منزل بمدينة بيرث على
ً
الساحل الغربي ألستراليا ،أمس األول ،رجال
ً
يصيح مرارا" :لماذا ال تموت؟" وصراخ طفل،
ً
األمر الذي دفعه لالتصال بالشرطة هاتفيا.

يومية سياسية مستقلة

ونقلت التقارير عن تغريدة نشرتها على
مــا يـبــدو الـشــرطــة فــي وان ـيــروو الــواقـعــة إلى
الشمال مباشرة من بيرث ،القول" :استجابت
وح ــدات متعددة مــن الـشــرطــة" .وجــرى حذف
التغريدة فيما بعد.
وأظهرت التغريدة تدوينة ،على ما يبدو
ُ
لسلطات إنفاذ القانون ،تحتوي على مكالمة
ً
طوارئ أولية ،ثم تحديثا بعد  15دقيقة يقول:
"تحدثت الشرطة مع جميع األطراف ،وأبلغوها
ً
بأن زوجا كان يحاول فحسب قتل عنكبوت".
وق ــال ــت ال ـت ــدوي ـن ــة إن ال ــرج ــل "اعـ ـت ــذر عن
إزعاج الشرطة" ،وإنه لم تحدث "إصابات (إال
ً
للعنكبوت)" ،وإن "األمر لم يتطلب تدخال آخر
من جانب الشرطة".
ولم تحدد التقارير اإلعالمية هوية الرجل
أو نوع العنكبوت.
ويوجد بأستراليا أحد أكبر أعداد العناكب
في العالم مقارنة بعدد السكان .ويقول علماء
أحياء إن موجة حارة بنصف الكرة األرضية
الجنوبي زادت احتمال العثور على عناكب
في المباني.
(رويترز)

سعودي يبدأ مشوار تسلق «القمم السبع»

ً
بشري وتمت التضحية بصاحبه قربانا لآللهة ،يمثل
اإلله "سيبي توتيك" .وكان أفراد قومية األزتك يعبدون
ً
هذا اإلله ،باعتباره مصدرا للنمو والخصب.
وق ـ ــال ع ــال ــم اآلثـ ـ ــار نــوي ـمــو كــاس ـت ـي ـل ـلــو ،إن مبنى
المعبد ،الــذي استخدم بين عامي  1000و1260م ،به
معالم مواقع تقديم األضاحي والقرابين التي تصفها
المصادر الوثائقية .وكان يتم قتل السجناء عند المذبح
األول وسط مباريات المصارعة أو بالسهام ،ثم يتم نزع
جلودهم عند المذبح الثاني ،ويــرتــدي كهنة المعبد
جلود الضحايا كثياب أثناء طقوس التعبد( .د ب أ)

ب ـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـغ ــام ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي،
الــدك ـتــور ب ــدر الـشـيـبــانــي ،رحـلــة
تسلق أعلى قمم القارة القطبية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـجـ ـم ــدة ،وه ــي
قمة "فينسون مــا سـيــف" ،البالغ
ً
ارتـفــاعـهــا  4892م ـتــرا فــي درجــة
حرارة تبلغ  40درجة مئوية تحت
الصفر ،وكــان نيكوالس كلينش
أول من تسلقها في عام .1966
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ت ـس ـت ـم ــر

مغامرة الشيباني أسبوعا كامال
لـلــوصــول إلــى القمة المنشودة،
بـ ــرعـ ــايـ ــة مـ ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للرياضة ،وإش ــراف مــن االتـحــاد
السعودي للتسلق ،وتأتي ضمن
مسار تحدي "القمم السبع" ،الذي
يقضي بتسلق أعلى قمة جبلية
في كل قارة.
(د ب أ)

ً
ً
«بوجميل» لعب دورا أساسيا في شركة
المزيني للصيرفة عند تأسيسها

م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة فــي
الصرافة في تاريخ الكويت شركة
ُ"عبدالعزيز وعلي المزيني" ،التي
أس ـس ــت ع ــام 1942م ،وتــوسـعــت
بـشـكــل كـبـيــر عـلــى مـ ــرور الــزمــن،
ح ـت ــى أص ـب ـح ــت إح ـ ـ ــدى دع ــائ ــم
ت ـ ـجـ ــارة الـ ـص ــراف ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
والـخـلـيــج الـعــربــي .ه ــذه الشركة
أسسها عبدالعزيز وعلي يوسف
المزيني ،إال أن أ حــد الموظفين
األوائل من الكويتيين ،وهو نوح
س ـل ـطــان ب ــورس ـل ــي ،ك ــان ل ــه دور
أساسي في نجاحها وتوسعها.
وقــد انتقل العم نــوح "بوجميل"
إل ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى ق ـبــل
ً
ً
لزاما ّ
علي
أسبوع تقريبا ،وكان
أن أت ـح ــدث ع ـنــه وع ــن دوره في
شركة المزيني للصيرفة .التقيته
بتاريخ  14ديسمبر 2014م في
مـكـتـبــه ب ــال ـش ــوي ــخ ،ح ـيــث كــانــت
لــه ت ـجــارة فــي م ـجــال قـطــع غيار
السيارات وغيرها ،وكان يجلس
ً
في المكتب كل يــوم مبكرا حتى
وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر مـ ــن حـ ـي ــات ــه .ول ــد
العم نوح في عام  1929في بيت
عائلته بفريج الرومي في الحي
الشرقي بجانب مسجد القطامي
مــن الناحية الشمالية ،ومقابل

ب ـي ــت ح ـس ـيــن ب ــن ع ـل ــي ال ــروم ــي
وبـيــت عـبــدالـعــزيــز الـقـطــامــي من
الناحية الـشــرقـيــة ،وبـيــت العمر
المطاوعة من الناحية الغربية.
في بداية حياته درس عند المال
عـبــدالـعــزيــز ح ـمــادة ،ال ــذي كانت
مدرسته في مسجد بن خميس،
ثم انتقل إلى مدرسة المال يوسف
ً
حمادة ،ودرس أيضا في مدرسة
الـ ـم ــا م ــرش ــد فـ ـت ــرة م ــن ال ــزم ــن.
التحق بالمدرسة الشرقية مدة
أرب ــع س ـن ــوات ،حـيــث درس على
يـ ــد األسـ ـ ـت ـ ــاذ خ ــال ــد ال ـغــرب ـل ـلــي،
واألس ـت ــاذ عـبــدالــرحـمــن الــرويــح،
واألسـ ـ ـت ـ ــاذ أحـ ـم ــد الـ ـسـ ـق ــاف ،ثــم
ب ــدأ الـعـمــل فــي ال ـص ـبــاح ،وأكـمــل
تعليمه فــي ال ـم ـســاء بــالـمــدرســة
ال ـم ـبــارك ـيــة ،وت ـخ ــرج مـنـهــا عــام
1952م في تخصص المحاسبة،
الــذي كــان لــه أثــر بالغ فيما بعد
في انخراطه في تجارة الصرافة
مع أسرة المزيني .وال ننسى أنه
تعلم اللغة اإلنكليزية عند المعلم
الـمـشـهــور "إســرائ ـيــل" ،وذل ــك في
الـفـتــرة الـمـســائـيــة .وقــد أخبرني
ال ـع ــم نـ ــوح أن م ــن م ـعــالــم فــريــج
الرومي بيت "أم محمد" ،وهو بيت
كبير كانت تسكنه والــدة الشيخ

مبارك الصباح استأجره التاجر
مساعد الصالح فترة طويلة من
ً
الزمن وكان جزءا منه أول مكتب
للبريد في الكويت .كما أبلغني
أن ال ـت ــاج ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـع ـلــي
ال ـم ـط ــوع اخـ ـت ــاره ل ـي ـشــرف على
تربية وتعليم ابنه محمد ،وكان
راتبه آنذاك  30روبية ،ثم أصبح
ً
أمينا على مستودع عبدالعزيز
ال ـم ـطــوع ،الـ ــذي ك ــان مــوقـعــه في
ً
الجزء السفلي من البيت .ونظرا
لمهارته الحسابية ،فقد اختارته
ش ــرك ــة "حـ ـ ّـمـ ــال بـ ــاشـ ــي" لـيـعـمــل
ً
محاسبا فيها براتب  40روبية،
وارت ـف ــع ال ــرات ــب مــع م ــرور األي ــام
والـسـنــوات ليصبح  140روبية،
بـعــدمــا تـعـلــم الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة.
وف ــي ع ــام  ،1948ب ــدأ الـعـمــل مع
عـبــدالـعــزيــز وع ـلــي الـمــزيـنــي في
شــرك ـت ـه ـمــا ال ـم ـع ــروف ــة ،وســاهــم
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـم ــوس وواضـ ـ ـ ـ ــح فــي
تطوير الشركة وتحقيق نجاحها،
لـكـنــه ب ـعــد ث ــاث س ـن ــوات انـتـقــل
للعمل مــع الـتــاجــر فـهــد سلطان
العيسى ،إلــى أن قــرر أن يستقل
ب ـت ـج ــارت ــه الـ ـخ ــاص ــة ،ف ــاش ـت ــرى
ً
م ـحــا ف ــي س ــوق "الـمـقــاصـيــص"
ع ــام  ،1959وتـخـصــص فــي بيع

ونـ ـ ـ ــا ذيـ ـ ــابـ ـ ــي ج ـ ــايـ ـ ـع ـ ــات تـ ـ ـع ـ ـ َ
ـاوت
ٍ

خاويتها ويا صاحبي ما تخاوى
وداوي ـت ـهــا مــن ضـعـ ْـف لـيــن تـقـ َ
ـاوت
ٍ
ال تخدعك لو شفت منها الرخاوه

م ـ ــا مـ ــاتـ ــت ب ـ ـحـ ــق ول ـ ـكـ ــن ت ـ ـمـ ـ َ
ـاوت
ٍ

َأبـ ـ ْـع ـ ـتـ ــرف لـ ــو ب ــاعـ ـت ــراف ــي ش ـق ــاوه
ي ـم ـك ــن ت ـح ــل ْاعـ ـق ــده ــا ال تـ ـط ـ َ
ـاوت
ربـعــك ول ــو يـحـچــون مـعــك بـحــاوه

ت ـب ـقــى الـ ـس ــراي ــر خ ــافـ ـي ــات ت ـف ـ َ
ـاوت
ٍ

وال ـنــاس عـمــر أفـعــالـهــا مــا تـســاوى

َ
تساوت
وعند الولي يا صاحبي ما

وفيات
صقر سند ختالن المطيري

 86عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :إشـبـيـلـيــة ،ق ،3ش ،313م ،13الـنـســاء:
األندلس ،ق ،9ش ،15م ،45ت50908111 :

إيمان سالم حسن القاسمي

 52عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99544495 :

طرفة محمد صالح العنيزي

 68عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،4ش ،1م ،21ديوان العنيزي،
النساء :السرة ،ق ،4ش ،1م23

عبدالله محمد السيافي

 78عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،ق ،2حسينية المشموم ،مقابل
طريق المغرب السريع ،النساء :السالمية ،ق ،12ش األول ،ج،19
م ،26حسينية الزينبية ،ت60020685 ،90088199 :

علي عبدالله العبدالله الحداد

 90عاما ،شيع ،الرجال :حسينية آل ياسين ،المنصورية ،النساء:
صباح السالم ،ق ،10ش الثاني ،م ،2ت،99865863 ،99031874 :
66824025 ،99440992

زهرة محمد حسين الشطي

زوجة علي حسين خلف مال الله
 67عاما ،تشيع اليوم بعد صــاة العصر ،الــرجــال :مشرف ،ق،5
ش ،1م ،19النساء :بيان ،ق ،5ش ،2م ،2ت66649339 ،99811788 :

غريد سعوي راشد البذالي

 74عاما ،شيع ،الرجال :الصليبيخات ،ق ،1ش ،104م ،11النساء:
الصليبيخات ،ق ،2ش ،105م ،8ت94797595 :

يوسف أحمد مطلق العلي

 82عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :السرة ،ق ،1ش،1
م ،15النساء :الفنطاس ،ق ،4ش ،13م ،49ت99626023 :

مواعيد الصالة

مستلزمات وأدوات البناء .انتقلت
تـ ـج ــارت ــه إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـشــويــخ
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ع ـ ــام 1978م ،وظ ــل
يشرف عليها وينميها ويتابعها
كل يوم إلى أن مرض في سنواته
األخ ـي ــرة ،ثــم تــوفــاه الـلــه تعالى.
ل ــه م ــن األبـ ـن ــاء ج ـم ـيــل ،وفـ ــوزي،
وسـ ـلـ ـط ــان ،وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـب ـن ــات.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

َّ
م ــا ل ـل ـم ــول ــع ط ـ ــب ..ل ــو ه ــو تـ ــداوى

قمرنا المظلم ...صيني

صورة لها تاريخ

ّ
وضاح

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

رحمه الله تعالى رحمة واسعة،
ً
ً
ً
فقد كــان رجــا عصاميا وتاجرا
ً
ً
ً
ً
أمينا وإنسانا متواضعا ومثاال
ألبـنــاء الكويت فــي العمل الجاد
والمخلص.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى

18

الشروق

06:43

الصغرى

07

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 11:59ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:44

 10:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:03

ً
أدنى جزر  05:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:25

 04:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

