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هالزي تطلق ريميكس جديدا
ألغنيتها « »Without Meص 13

واشنطن :سنطرد آخر إيراني من سورية

محليات

بومبيو :على دول المنطقة تجاوز الخصومات لمواجهة طهران ولن نقبل «حزب الله» كأمر واقع

● «خريطة» ما بعد االنسحاب األميركي من سورية «قاتمة» ...وجهود أميركية لـ «االحتفاظ» بالعراق

٠٣
«التربية» ١٢ :ألفًا غابوا
عن اختبارات الثاني عشر

واشنطن -إيلي يوسف ،بغداد -محمد البصري ،القاهرة  -حسن حافظ
ُ
ّ
ف ــي خ ـط ــاب أري ـ ـ ــد ل ــه أن ي ــذك ــر ب ـك ــام الــرئ ـيــس
األميركي السابق باراك أوباما في جامعة القاهرة
عام  ،2009الذي ّ
وجهه إلى العالم اإلسالمي ،أطلق
وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو جملة من
ً
المواقف الشاملة ،حاول فيها طمأنة الحلفاء ،مشددا
على أن قرار الرئيس دونالد ترامب االنسحاب من
سورية ال يعني االنسحاب من المنطقة ،إذ ستبقى
القوات لمواجهة «أهم األخطار في المنطقة».
وبعد لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
ووزيــر الخارجية سامح شكري ،أكــد بومبيو ،في
كلمته أمام الجامعة األميركية في القاهرة التي تعد
واحدة من أكبر جامعات المنطقة ،أن بالده ستواصل
العمل من خالل «الدبلوماسية» مع حلفائها ،من أجل
«طرد آخر جندي إيراني من سورية».
وشدد على أن الضربات الجوية التي تقوم بها

واشنطن في إطار التحالف الدولي بمنطقة الشرق
األوسط ستستمر كلما ظهرت أهداف جديدة.
ودعا الوزير األميركي ،القادم من بغداد في إطار
جولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر
واألردن والـعــراق ،جميع دول المنطقة إلــى تجاوز
ً
«الخصومات القديمة» لمواجهة إي ــران ،مــؤكــدا أن
إدارته «تعمل إلقامة تحالف استراتيجي في الشرق
األوسط لمواجهة أهم األخطار في المنطقة».
وتعهد بومبيو بأن تواصل بالده العمل على أن
«تحتفظ إسرائيل بالقدرات العسكرية» ،التي تمكنها
من «الدفاع عن نفسها ضد نزعة المغامرة العدوانية
ً
للنظام اإليــرانــي» ،معتبرا أن «حــزب الله له وجود
كبير في لبنان ،لكننا لن نقبل ذلك كأمر واقع».
وأشــار إلــى أن الفوضى التي شهدتها المنطقة
منذ أحداث الربيع سببها سياسة اإلدارة 02

محليات

٠٣

شكري وبومبيو في ختام مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس (رويترز)

الغانم :اإلنجاز التشريعي دون المستوى المأمول

ِّ
● «أثق بخروج اجتماع رؤساء اللجان االثنين المقبل بأفكار تسرع إقرار القوانين»
● «لن أنزل لمستوى المويزري وقدري التصدي َّ
للموج ِهين وسأتحدث معهم بلغتهم»
●

محيي عامر وعلي الصنيدح

فــي م ــوازاة إعــانــه توجيه الــدعــوة إلى
رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة

إن ذل ــك اإلن ـج ــاز لــم يـصــل إل ــى المستوى
المأمول.
وق ــال الـغــانــم للصحافيين ،فــي مجلس
األمة أمس ،إن الجلسات المقبلة تحتاج إلى

إل ــى اج ـت ـمــاع االث ـن ـيــن الـمـقـبــل ف ــي مكتب
مجلس األمــة لالستماع إلــى رؤاهــم حول
تـفـعـيــل اإلنـ ـج ــاز ال ـت ـشــري ـعــي ،أك ــد رئـيــس
المجلس مرزوق الغانم اتفاقه مع َمن يقول

إعــداد مبكر إلنجاز التشريعات المطلوبة،
ً
معربا عن ثقته بأن يخرج االجتماع بالعديد
من األفكار واألطــروحــات المفيدة التي من
شأنها تسريع وتيرة ذلك اإلنجاز02 .

اقتصاديات
«هيئة األسواق» تحيل للنيابة حسابات غير مرخصة
في «تويتر» تروج االستثمار واألسهم
10
تثبيت الثويني والفليج وبهبهاني لـ «قانونية
الهيئة» واإلشراف والخدمات المساندة
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مكاسب لمؤشرات
البورصة و«الوطني»
يقود التداوالت

اقتصاد
12
شركات تروج لالستثمار في ال
سلع واألسهم باسم هيئة األسواق
تعد ب
تحقيق مكاسب تصل إلى  1700دينار كل أسبوع
•
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«الهيئة» لفتت انتباه
جميع األشخاص
إلى ضرورة عدم
استخدام الشعار
الرسمي لها أو
اسمها

انتشرت خالل األيام الماضية
ب ـعــض اإلعـ ــالنـ ــات الـتــرويـجـيــة
لــالس ـت ـث ـمــار ف ــي عـ ـق ــود الـنـفــط
والذهب والعمالت واألسهم من
قبل شركات التداول اإللكتروني،
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ،ول ـكــن ه ــذه الـمــرة
بـشـكــل مـخـتـلــف ،حـيــث تضمن
اإلعالنات بأنها تحت ترخيص
ه ـي ـئــة سـ ــوق الـ ـم ــال الـكــويـتـيــة،
وي ـم ـكــن تـحـقـ
يصليـإلــقـىدخ ــل إضــافــي  50ألف دينار
شـهــري،
كسب 1700
دينار كل أسبوع.
وبينت أن بعض المتعاملين
وأوضحت مصادر مطلعة لـ
ت ـع ــرض ــوا ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
"الجريدة" أن الهيئة لفتت انتباه
لـعـمـلـيــات نـصــب واح ـت ـيــال من
جميع األشـخــاص إلــى ضــرورة
شــركــات ل ـل ـتــداول اإللـكـتــرونــي،
عدم استخدام
الشعار
الرسمي
آخــرهــا مــواطـنــة كويتية قدمت
للهيئة أو اسمها أو استخدام
ش ـك ــوى ألح ــد م ـخــافــر الـكــويــت
أي و س ـ ـي ـ ـ
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تشكو فيها تعرضها لخسارة
ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ال ـخ ـط ــأ ب ــأن
مدخراتها ،التي تصل إلــى 50
الهيئة لها دور في الرقابة ،وذلك
أل ــف ديـ ـن ــار ،نـتـيـجــة تـعــرضـهــا
في أي من المواقع اإللكترونية
ل ـع ـم ـل ـي ــات نـ ـص ــب م ـ ــن إح ـ ــدى
أو قنوات التواصل االجتماعي
الشركات ،التي تروج للمكاسب
أو ال ـم ـط ـب ــوع ــات والـ ـمـ ـح ــررات
الـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ـب ــر
الرسمية أو الوسائل الترويجية
اإلنـتــرنــت ،إذ يتم الـتــرويــج إلى
والتسويقية ،أو أي مادة أخرى
أن «باستطاعتك مضاعفة رأس
ورقية أو إلكترونية.
المال
في
مدة محددة ،بعد إيداع
وذك ــرت الـمـصـ
ـادر أن الهيئة مبلغ من المال».
مـ ـلـ ـت ــزم ــة بـ ـ ــاإلعـ ـ ــالن ع ـ ــن ك ــاف ــة
وأ
ك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـدت
مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــان ــون ـي ــة
ال ـ ــرخ ـ ــص وال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات ال ـت ــي
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـحـ ـص ــل ج ـم ـيــع
تمنحها للجهات القائمة على
شركات
الوساطة ،التي تسوق

تسويق أي منتجات لها ،طالما
تتعلق بـتــداول الـســوق المالي،
مشيرة الى أنه في حال حصلت
أي ش ــرك ــة ع ـلــى م ــواف ـق ــة هيئة
األسـ ــواق لـلـتــرويــج عــن أنشطة
مالية عبر مواقعها اإللكترونية
وحسابات التواصل االجتماعي،
فستكون هيئة أسواق المال هي
أولى الجهات التي ستعلن ذلك.

لمثل هــذه االسـتـثـمــارات داخــل
أو ح ــرم ــان ــه مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
ال ـكــويــت ،قـبــل م ـمــارســة عملها
أي مـعــا مـلــة أو صـفـقــة يتطلب
ال ـت ـج ــاري ،ع ـلــى مــواف ـقــة هيئة
ا لـقــا نــون تسجيلها ،فضال عن
أسواق المال ،باعتبارها الجهة
رد قيمة المنفعة المالية التي
المعنية بــإصــدار الـتــراخـيــص،
حققتها الـشــركــة الـمـخــالـفــة أو
الفتة الى أن عدم الحصول على
قـيـمــة الـخـســائــر ال ـتــي تجنبها
ت ـلــك ال ـم ــواف ـق ــات ت ـت
ــرتــب عليه نتيجة ارتكابها.
غرامة ال تقل عن  5آالف دينار،
كما يجوز للمحكمة إصــدار
وال تتجاوز  50ألفا ،وفقا لنص
أم ــر ض ــد ك ــل م ــن ثـبـتــت إدان ـتــه
ال ـم ــادة  126م ــن ق ــان ــون إنـشــاء
ب ـح ــرم ــان ــه ح ــرم ــان ــا م ــؤق ـت ــا أو
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وتـنـظـيــم
دائما من العمل عضوا بمجلس
نشاط األوراق المالية.
إدارة أو عضوا منتدبا أو مديرا
ويجوز أيضا الحكم بحرمان
تنفيذيا في شركة مساهمة أو
الشركة المخالفة أو الشخص
م ـم ــار س ــة مـهـنـتــه أو أي مهنة
المخالف مؤقتا من مزاولة أي
م ـش ــاب ـه ــة ،وفـ ــي ح ــال ــة ال ـع ــودة
نـ ـش ــاط زاول ـ ـ ــه دون تــرخ ـيــص،
أو ت ـكــرار الـمـخــالـفــة لنصوص

القانون يكون الحرمان وجوبيا،
رق ــم  2010 /7والـمـعــدلــة بعض
وفقا لما قررته المادة  129من
أحكامه بالقانون رقم ،2015 /22
القانون ذاته.
بإنشاء نيابة خاصة ،فضال عن
إن ـش ــاء مـحـكـمــة أس ـ ــواق ال ـمــال،
محكمة أسواق المال
تـخـتــص دون غـيــرهــا بالفصل
في الدعاوى الجزائية المتعلقة
ولفتت المصادر الى أنه في
بــال ـجــرائــم الـمـنـصــوص عليها
ح ــال خــالـفــت شــركــة الــوســاطــة،
فــي الـقــانــون ،مبينة أن محكمة
ل
ـ
م
ـ
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عـلــى سـبـيــل ا ــال ،م ــن خـ
ـالل أسـ ــواق ال ـمــال تـخـتــص في
ممارسة النشاط دون
مــن الهيئة ،أو أي مــن ترخيص الفصل بالمنازعات ،وذلك
الجرائم م ــا تـ ـق ــرر ب ـن ــص الـ ـم ــادة
الواردة في قانون إنشاء
الهيئة 108 ،من قانون أسواق
فتختص
نيابة أس ــواق الـمــال ،المال».
دون غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
وأشــارت الى أن
والتصرف واالدعاء،
لورود نص ا ل ـه ـي ـئــة ،متمثلة
خاص في
قانون أســواق المال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة

مكاسب لمؤ
شراتخاللالبورصة والسيولة نحو  20مليون دينار
تحسن األداء بشكل كبير

●

علي العنزي

النصف األخير من الجلسة

سجلت
أرباحا في مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثالثة
تعامالت جلسة أمس ،وارتفع مؤشر السوق
العام بنسبة 0.15
في المئة تعادل  7.85نقاط ،ليقفل
على مستوى
 5171.31نقطة ،وسط سيولة بلغت 19.8
مليون دينار،
سهم نفذت بكمية أسهم متداولة بلغت  83.7مليون
من
خالل  4233صفقة ،وكذلك نما مؤشر
الـســوق االول
مقفال على بنسبة  0.09فــي المئة هــي  5.11نقطة،
مستوى
5406.86
نقاط،
بسيولة
بلغت 16.7
مليون دينار
سهم نـفــذت وبكمية أسهم متداولة بلغت  36.3مليون
عبر
 2506صفقة ،ورب ــح مــؤشــر السوق
الرئيسي بنسبة
 0.27في المئة تساوي  12.93نقطة،
ليستقر عند
مستوى  4742.34نقطة ،بسيولة بلغت 3
ماليين دينار
سهم نفذت وبكمية أسهم متداولة بلغت  47.4مليون
من خالل  1727صفقة.

ارتداد سريع

واصلت جلسة
بورصة الكويت ،أمس ،في بدايتها
عمليات جني االر
ب ــاح على مستوى معظم مكونات
ال ـس ــوق االول ،ال ـتـ
ـي بـ ــدأت خ ــالل جـلـســة أم ــس االول
على وقع عمليات
بيع كبيرة وواضحة ،لتواصل هذه
العمليات خالل
بداية الجلسة وحتى منتصفها ،حيث

10

ّ
القانونية ،تتعين مهمتها في
التحقيق اإلداري بالمخالفات
التي تقع من الشركة المخالفة
ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـتـ ــأديـ ــب ،ل ـتــوق ـيــع
الجزاءات التي تقدم ذكرها على
سبيل المثال ال الحصر.

«التجارة» :إضافة خدمة االستعالم
اآللي لنظام البطاقة التموينية

حقول الغاز الغنية في
«المتوسط» مرشحة للغليان
السياسي في 2019
11
عــادت عمليات
الشراء على بعض االسهم خصوصا
الخليجي المالية ،حيث تراجع
بيتك وأجيليتي
وبنك بوبيان ،واستمر البنك الوطني
مؤشر قطر بالمرتبة دي ـنــار وبـنـمــو
على الـلــون االحـمـ
االول ــى وبــأكـثــر مــن نصف نقطة مـئــويــة ،ومــؤشــر كل بـتــداول  2.5بنسبة  0.16فــي الـمـئــة ،ثــم سـهــم زيــن
ـر ،ولكن بخسارة مـحــدودة ،وكذلك
سهم وربة الذي
من السعودية ومسقط والبحرين،
مليون ديـنــار ،وبقي مستقرا دون تغير،
وكان االرتفاع في ورابعا سهم
ارتفع بشكل كبير خالل آخر خمسة
جلسات ،ثم عاد
مؤشرات االمــارات والكويت وبنسب محدودة ،وذلك بنسبة  0.12اجيليتي بتداول 947ألف دينار وبنمو
بعمليات جني ارباح منطقية ،وكانت
في
بعد ان سجلت اسـعــار النفط
المئة ،وأخيرا سهم بنك وربة بتداول
محصلة هــذه العمليات سيولة
بعض االرتـ ــداد ،مساء  881ألف
كبيرة ت ـجــاوزت  16امــس االول،
ومن دينار وبانخفاض بنسبة  2.6في المئة.
قبل ان تستقر خــالل جلسة األمــس
مليون دينار وباللون االخضر،
وقت
ولكن
بنسبة
محدودة،
حيث
قائمة
عمل
اسواق دول مجلس التعاون
االسهم االكثر كمية جاء اوال سهم
كما اسلفنا فــي بــدا
يــة التقرير ،وعلى الجانب اآلخــر الصباحية ،وبقي سعر برميل الخليجي في الفترة بتروغلف ،وتم
تداوله بكمية بلغت  10.6ماليين سهم
برنت
كان اداء مؤشرات السوق
يحوم حول  60وبارتفاع نسبته
الرئيسي أفضل ،وحالة من دوالر.
االرتداد لبعض
 1في المئة ،وجاء ثانيا سهم بيتك
االسهم المؤثرة ،وكانت هناك بعض
بتداول  6.1ماليين
سهم وبنمو نسبته  0.16في المئة،
التراجعات كــذلــك ،ولكن بنسب مـحـ
وجاء ثالثا سهم
ـدودة على اسهم أداء القطاعات
محدودة ،لتنتهي
زين بتداول  5.4ماليين سهم وبقي
الجلسة خضراء وسط عمليات تبادل
مستقرا دون
أدوار بين
 4.6ماليين تغير ،وجــاء رابعا سهم وطني بتداول
مجموعة مــن االسـهــم ،وتراجعت تــداوالت
سهم
مالت مؤشرات القطاعات الى
وبانخفاض نسبته  0.24في المئة،
سهم التجارية من  10ماليين سهم
االيجابية ،وارتفعت وجاء خامسا سهم
الى  4ماليين ،وحل مؤشرات ستة
التجارية بتداول  4.3ماليين سهم
محله سهم بتروغلف بتداوالت بلغت  10ماليين سهم ،ن ـقــاط وتــأم ـ قطاعات هي خدمات استهالكية بـ10.5
ي
وبخسارة نسبتها  1في المئة.
ـ
ـن
ب
ـ
ـ
وتقدمت بعض االسهم مثل المال
ـ 10.2نـقـطــة ،ومـ ــواد اســاس ـيــة بـ ــ6.6
وتصدر قائمة
قائمة االسهم االكثر نشاطا ،أمس ،واإلثمار لتتصدر نقاط ،وبنوك بـ3.2
االسهم االكثر ارتفاعا سهم معادن،
نقاط ،وخدمات مالية بـ 0.66نقطة
وكان
هناك
وارتفع
غياب
بنسبة
152
في
واتصاالت
ب
المئة،
ـ0.19
تاله
لبعض االسـهــم مـ
سهم بيان بنسبة
نقطة ،بينما انخفضت
ـن حـيــث الـسـيــولــة ،خـصــوصــا سهم
مؤشرات اربعة  7.7في المئة ،ثم
االمتياز وسفن،
قطاعات هي سلع استهالكية بـ13
سهم كويت ت بنسبة  4.7في المئة،
نقطة ،والنفط والغاز ورابعا سهم
وحلت بعض االسهم الصغيرة محلها،
ب
ـ
تجارة
ـ8.2
بنسبة
نقاط،
4.7
في
وعقار
ب
ـ
المئة،
ـ2.9
وأخيرا سهم
نقطة ،وصناعة ب ــ2.3
ولكنها لــم تـعــوض كــامــل السيولة،
نقطة ،سينما بنسبة  4.4في المئة.
لتنتهي الجلسة واسـتـقــرت مــؤشـ
على سيولة مرضية بحوالي
ـرات ثــالثــة قطاعات هــي تكنولوجيا
وكان أكثر
 20مليون دينار وباللون ومنافع
االسهم انخفاضا سهم المصالح ع ،حيث
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
االخضر للمؤشرات الثالثة.
انخفض بنسبة
وعـلــى الـطــرف
وتـصــدر سهم وطـنــي قائمة األسـهــم االكـثــر قيمة 5.9 ،فــي الـمـ  7.5في المئة ،تاله سهم تمكين بنسبة
اآلخ ــر ،كــان الـتــراجــع نصيب الجزء
ئــة ،ثــم
االك ـب ـ
وبلغت تداوالته  3.9ماليين دينار،
سهم أســس بنسبة  4.5فــي المئة،
ـر م ــن م ــؤش ــرات اس ـ ــواق دول مـجـلـ
وبانخفاض بنسبة ورابـعــا سهم
ـس ال ـت ـعــاون  0.24فــي المئة ،تـ
صلبوخ بنسبة  4.4فــي المئة ،وأخيرا
ـاله سهم بيتك بـتــداول  3.7ماليين
سهم العقارية بنسبة  4في المئة.

أسعار صرف العمالت العالمية
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«بيتك» :مستوى التضخم
في أكتوبر محدود

شهد الرقم القياسي
ألسعار المستهلك في أكتوبر مستوى
تضخم م ـحــدودا لــم يـتـجـ
ـاوز  0.2فــي الـمـئــة عــن مستويات
األسعار في سبتمبر ،حيث
سجل  113.3نقطة بنهاية أكتوبر،
طبقا آلخر بيانات اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،وبالتالي بلغ
معدل التضخم أقــل مــن
 0.2فــي المئة على أســاس سنوي،
مقابل تضخم أكبر وصل
الى  1.4في المئة على أساس سنوي
في أكتوبر العام الماضي.
وحسب تقرير صــادر
عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
يــواصــل الــرقــم الـقـيــاســي أل
س ـعــار المستهلك بــذلــك اتجاها
تصاعديا ،رغم اتجاه
مستويات التضخم على أساس سنوي
في مسار تنازلي واضح إلى
مستويات لم تتجاوز  1في المئة
منذ بداية العام الحالي.
ويالحظ استمرار
االتجاه
التصاعدي
للرقم
القياسي
في
بعض المكونات
أعـلــى رقــم قياسياألساسية ،مثل مكون النقل ،ومــازال ثالث
بين
المكونات وبـمـعــدل تضخم سنوي
مستقر للشهر
ويــواصــل الثاني على التوالي عند  1.1في المئة.
الــرقــم الـ
ق
ـ
ي
ـ
ـا
س
ـ
ـي
ل
ـ
م
ـ
ك
ـ
ـون
ا
ل
ـ
مـفــروشــات المنزلية
ومعدات الصيانة مساره
التصاعدي بمعدل تضخم مستقر
عند  2.2في المئة
على
أساس
سنوي ،وعاد الرقم القياسي
لمكون األغذية
تسجيله معدل والمشروبات في اتجاه تصاعدي بطيء ،مع
تضخم
طفيفا بحدود نصف في المئة على
أساس سنوي.
يليه الرقم القياسي
لمكون االتصاالت الذي يسير في مسار
تصاعدي أيضا لتسجيل
أعلى معدل تضخم بين المكونات
ونسبته  4.2في المئة على
أساس سنوي ،ثم مؤشر األسعار
في مكون األنشطة
الترفيهية والثقافية في الترتيب من حيث
الرقم القياسي أيضا ،والذي
يسير في مسار تصاعدي واضح
بمعدل تضخم سنوي
انخفض
قليال
في
أكتوبر
إلى
2.3
في
ً
المئة مقابل معدل تضخم
سنوي أعلى نسبيا في سبتمبر.
في الوقت الــذي يشهد
مؤشر أسعار المستهلك لبعض
المكونات استقرارا ،منها
الرقم القياسي ألسعار المستهلك
في مكون المطاعم
المكونات األخرى والفنادق ،ومازال أعلى رقم قياسي بين
بمعدل
تضخم سنوي واصل اتجاهه نحو
التراجع ومازال
عند أقل من  1في المئة في أكتوبر.
كما تسير مستويات
األسعار في مكون خدمات السكن
بنحو مستقر واضح مع
استمرار تراجع سنوي لمستويات
أسعار هذا المكون،
مسجلة في أكتوبر حدود  1.4في المئة
للشهر الثاني
على التوالي ،ويسير الرقم القياسي
لألسعار
ً
في مكون الصحة بنحو
مستقر منذ عدة أشهر مسجال معدل
تضخم
سنويا نسبته  2.1في المئة بأكتوبر.

أعلنت وزارة التجارة
والصناعة ،أمس ،إضافة خدمة
االستعالم اآللي إلى نظام
البطاقة التموينية في موقعها
اإللكتروني
ضمن خانة أحدث الخدمات.
وقــالــت "ال ـت ـج ــارة" ،فــي
ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن االسـتـعــالم
يشمل صالحية البطاقة
التموينية وحالتها ،واأل ف ــراد
الـمـسـجـلـيــن ف ـي ـهــا ،وال ـم ـخ ـ
ص ـصــات الـتـمــويـنـيــة ال ـم ـقــررة
للبطاقة الشهر ا لـجــاري،
وبيانات ا لـصــرف خــالل فترات
سابقة ،إلى جانب أسعار
المنتجات الغذائية وأنواعها.
وأوضـ ـح ــت أن ــه ب ــإم ـك ــان
ص ــاح ــب ال ـب ـطــاقــة وض ــع رقــم
هــات ـفــه ف ــي أح ــد م ــراك ــز الـ ـ ـ
ـوزارة ،وتـسـجـيــل ال ــدخ ــول ،ثم
وضع رقم سري خاص به
ليتابع تموينه بسهولة ،الفتة
إلى أن الخدمة تحتوي
على أسعار المنتجات وأنواعها
وعالمتها التجارية
والمنشأ ،وما إذا كانت مدعومة أو
مخفضة.
وذك ـ ــرت "الـ ـتـ ـج ــارة" أن ـه ـ
ـا خــاط ـبــت ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
التعاونية للتعميم على
فروع توزيع المواد التموينية،
للطلب من المستفيدين
من البطاقات تحديث بياناتهم
لدى مراكز اإلصدار
التموينية للشهر الخارجية للوزارة ،قبل صرف المواد
الجاري ،وإطالق الخدمة.
وأ كـ ـ ـ ـ ــدت ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ا ل ـ ـ
خـ ــد مـ ــة ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة تـ ــأ تـ ـ ًـي فــي
إطـ ــار ال ـت ـحــول اإلل ـك ـتــرونـ
ـي ل ـخــدمــات ـهــا ،وت ـس ـه ـيــال على
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـب ـطــاقـ
ـة ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ،الف ـتــة إل ــى أنـهــا
مـسـتـمــرة فــي تـحــديــث خــد
مــاتـهــا وض ـمــان جــودت ـهــا ،بما
ينسجم مع
استراتيجيتها ورؤيتها الطموحة.

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني

استقر سعر صرف الدوالر مقابل
الدينار ،أمس ،عند مستوى 0.303
دينار ،فيما انخفض اليورو إلى
مستوى  0.345دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ف ـ
ـي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني انخفض إلى مستوى
 0.382دينار ،فيما استقر الفرنك
السويسري عند مستوى  0.307دينار،
وبقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار دون تغيير.

«درون» حوثية تصيب مسؤولين يمنيين
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

 6قتلى وإصابات بينها نائب األركان تضع «اتفاق السويد» على المحك

جـنــود يـتـفـقــدون الـمــوقــع ال ــذي تعرض
لهجوم في قاعدة العند امس (رويترز)
ردت ج ـم ــاع ــة «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ـ ــوة أم ـم ـي ــة
السـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ال ـن ـس ـب ــي
ل ــوق ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي مــديـنــة
الـ ـح ــدي ــدة ،وت ـح ـق ـيــق ت ـق ــدم أكـبــر
نحو إنـهــاء الـنــزاع اليمني ،بشن
هجوم بطائرة دون طيار (درون)
على اسـتـعــراض عسكري لقوات
الـحـكــومــة داخ ــل قــاعــدة «الـعـنــد»،
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ل ـح ــج ال ـم ـتــاخ ـمــة
لعدن أمس.

َ
واقتربت الـ «درون» ،التي ُيعتقد
أنـ ـه ــا إي ــرانـ ـي ــة ال ـص ـن ــع ،ب ـســرعــة
مــن المنصة الرئيسية التي كان
عـلـيـهــا ع ـش ــرات م ــن العسكريين
والمسؤولين المحليين لمتابعة
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض قـ ـب ــل أن ت ـن ـف ـجــر
ُ
حدث حالة من الفوضى
فوقها ،وت ِ
والهرج ،وتوقع الخسائر.
ُ
وقتل في الهجوم ،الــذي يمثل
ً
ً
ت ـص ـع ـيــدا ن ــوع ـي ــا ي ـضــع «ات ـف ــاق
الـســويــد» ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه

خــال م ـشــاورات الـســام األخـيــرة
عـلــى ال ـم ـحــك 6 ،ج ـنــود ،وأصـيــب
ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات ب ـ ـجـ ــروح مـ ــن بـيـنـهــم
نائب رئيس هيئة األركان العامة
صــالــح زن ــدان ــي ،ورئ ـي ــس شعبة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات صـ ــالـ ــح طـ ـم ــاح،
والناطق الرسمي باسم المنطقة
العسكرية الرابعة فاضل حسن.
وبينما دان وزي ــر اإلع ــام في
ً
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـي ــا
معمر اإلرياني الهجوم02 ،

«الشؤون» تخير موظفي
«الحضانات» بين البقاء
أو االنتقال إلى «التربية»

إعادة التشغيل المباشر للرحالت
الجوية بين الكويت وأميركا
أع ـلــن رئ ـيــس اإلدارة الـعــامــة
للطيران المدني الشيخ سلمان
الحمود ،إعادة التشغيل المباشر
ل ـلــرحــات ال ـجــويــة بـيــن الـكــويــت
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
ً
اعتبارا من اليوم.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،فــي
تصريح أمس ،إن إعادة التشغيل
المباشر من دون توقف 02

رؤى عالمية

٠٩-٠٨
حان وقت االنسحاب
األميركي من أفغانستان

•
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الثانية

رئيس الوزراء استقبل خالد المسعد

www●aljarida●com

الخالد يبحث مع السفير األميركي تنسيق التعاون
أجرى اتصاالت مع أبو الغيط والمبعوث األممي إلى اليمن ونظيره الصومالي

ً
المبارك مستقبال المستشار المسعد أمس
استقبل رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،في
قصر السيف أمس ،المستشار خالد المسعد ،الذي أهدى إلى سموه
ً
كتابا بعنوان «تاريخ الكويت المصور».

الـ ـتـ ـق ــى نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
صباح الخالد أمس ،بحضور رئيس
اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران الـمــدنــي
ال ـش ـي ــخ س ـل ـم ــان الـ ـحـ ـم ــود ،سـفـيــر
الــواليــات المتحدة األميركية لدى
الكويت لورانس سيلفرمان.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي
بمستوى التعاون والتنسيق بين
اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران الـمــدنــي
والقطاعات الحكومية األخــرى في
الـكــويــت مــع الـسـلـطــات األمـيــركـيــة،
وال ــذي يأتي ضمن أوجــه التعاون
ال ــوث ـي ـق ــة ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الـصــديـقـيــن ف ــي جـمـيــع الـمـجــاالت
وعلى مختلف المستويات.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء نـ ـ ــائـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر
الخارجية خالد الجارالله ،ومساعد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون مكتب
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الخارجية السفير الشيخ الدكتور
أح ـم ــد ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد ،ومـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب

وزير الخارجية السفير أيهم العمر،
ومساعدة وزير الخارجية لشؤون
األميركتين الوزيرة المفوضة ريم
الـخــالــد ،وع ــدد مــن كـبــار مسؤولي
وزارة الخارجية.
ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،أجـ ــرى الـخــالــد
اتصاال هاتفيا مع المبعوث الخاص
لألمين الـعــام لــأمــم المتحدة إلى
ال ـي ـمــن م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ل ـلــوقــوف
عـلــى مــا تــم تحقيقه مــن إن ـجــازات
خ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــاق اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم
ومشاورات السالم ،التي عقدت في
مملكة الـســويــد بغية ع ــودة األمــن
واالستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.
وجـ ــدد ال ـخــالــد خ ــال االت ـصــال
م ــوق ــف الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــداع ـ ــم لـجـمـيــع
الجهود التي يقوم بها المبعوث
الخاص ،ولمساعيه الرامية إلعادة
األمن واالستقرار وإحالل السالم في
اليمن وتخفيف المعاناة اإلنسانية
عن شعبه الشقيق.
وأج ـ ـ ــرى ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اتـصــاال

الخالد خالل لقائه سفير الواليات المتحدة أمس
هــاتـفـيــا ك ــذل ــك م ــع وزيـ ــر ال ـش ــؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ــدولـ ــي
بالصومال أحمد عوض تم خالله
ت ـن ــاول أوجـ ــه ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الـ ــوط ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـل ــدي ــن
الـشـقـيـقـيــن ف ــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت،

والتباحث حــول آخــر المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية،
ومناقشة القضايا محل االهتمام
المشترك.
وتـلـقــى الـخــالــد ات ـصــاال هاتفيا
م ــن األم ـي ــن ال ـع ــام لـجــامـعــة ال ــدول

العربية أحمد أبوالغيط تناول سبل
تعزيز الدور الفاعل للعمل العربي
المشترك لمواجهة التحديات التي
تشهدها المنطقة بما يحقق األمن
واالستقرار واالزدهار لألمة العربية
وشعوبها الشقيقة.

الجارالله والسفير الصيني بحثا العالقات والتطورات «الخدمات» :تذليل العقبات أمام تطوير المطار
التقى نائب وزير الخارجية
خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،أم ــس ،سفير
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـي ــن الـشـعـبـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـي ــن ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت شــي
جينبينغ.
وتسلم الجارالله خالل اللقاء
رس ــال ــة ج ــواب ـي ــة م ــوج ـه ــة إل ــى
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد من رئيس الجمهورية.
وتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـح ــث أوجـ ــه
العالقات الثنائية بين البلدين
إضــافــة إلــى تـطــورات األوض ــاع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

«الطيران المدني» %8 :زيادة حركة الركاب بالمطار خالل 2018

ً
الجارالله مستقبال سفير الصين

إيصال المياه لـ  821قسيمة
بمنطقة صباح األحمد
●

خليفة الفريج

ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد الـ ـبـ ـح ــري ــة
إلـ ــى م ــراج ـع ــة م ـك ـتــب طـلـبــات
اإلي ـ ـصـ ــال ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـشــويــخ
السكنية قسم إيصال المياه،
أو مكتب شؤون المستهلكين
بمنطقة الفحيحيل الستكمال
إجراءاتهم.

واشنطن :سنطرد آخر إيراني...

ً
ً
السابقة ،مشددا على أنه عندما تنسحب أميركا تأتي الفوضى ،ومعتبرا
أن السياسيات الخاطئة ال تزال نتائجها متواصلة حتى اآلن ،وهناك
ً
أنظمة ال تــزال تواجه تشكيكا في شرعيتها ،في إشــارة محتملة إلى
السودان.
إلى ذلك ،أشار مراقبون في واشنطن إلى أنه مع عدم قدرة أي طرف
بمفرده على ترتيب األوض ــاع المقبلة فــي ســوريــة ،يــرى البعض أن
انسحاب واشنطن يخلي الساحة لتقسيمها إلى مناطق نفوذ معقدة
ً
ومتشابكة ،خالفا الدعاءات قرب التوصل إلى حل لألزمة فيها.
وال يمكن لــروسـيــا ،الـتــي تـبــدو الـيــوم الــاعــب األق ــوى فــي الساحة
السورية ،أن تأخذ دور واشنطن الذي يرعى ويشرف ،حتى الساعة،
على مشاريع الحلول السياسية الــدولـيــة ،وهــي تحتاج على الــدوام
إلى االتفاق مع الالعبين اإلقليميين لتمرير سياساتها ،وتحتاج إلى
إسرائيل و«خدماتها» العسكرية بجنوب سورية في مواجهة الشهية
اإليرانية ،وإلــى تركيا لضمان أمــن الشمال ،في وقــت ال يمكن ألنقرة
تجاوز الفيتو األميركي لحماية األكراد ،وال منع إشراك قوى عربية في
إعادة ترتيب المنطقة الشرقية وضمان أمن الحدود السورية  -العراقية.
بومبيو ،ال ــذي أع ــاد تأكيد أن الـهــدف ،بعد االنـتـهــاء مــن «داع ــش»،
يتمثل في إنهاء ،أو على األقــل ،تقليص نفوذ طهران إلى أقصى حد
بالمنطقة ،يرسم لوحة طريق لمواجهات قاسية ،قد تكون مقبلة ،مع
مشكلة الوجود اإليراني ،مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الحروب،
مع قوى جاهزة لمواجهة ال تقل شراسة عن الميليشيات التي ترعاها
إيران في المنطقة.
وكــان الرئيس ترامب وصــف سورية بــأرض «الــرمــال والــدمــاء» ،في
حين تتحدث كتابات أميركية عن فوضى غير مسبوقة ،وتحذيرات
من مستنقع ال نهاية له بمنطقة معقدة كمنطقة الشرق األوسط ،وهي
تحذيرات ال تبدو القوى المعنية مدركة لخطورتها وهي تلهث لنيل
حصتها في كعكة الرمل هذه.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أك ــد م ـصــدر م ـقــرب مــن الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،أن
المحادثات ،التي جــرت في بغداد بين بومبيو والقيادات العراقية،
ً
ّ
تركزت على توفير المتطلبات التي تجعل العراق مستغنيا عن الغاز
اإليــرانــي في أســرع وقــت ،لضمان االلـتــزام بالعقوبات المشددة التي
تفرضها واشنطن على طهران.
ويعتمد العراق بشكل كبير في تشغيل محطاته الكهربائية على
الـغــاز اإليــرانــي ،ويـسـتــورد نحو  600مليون قــدم مكعبة مــن طهران،

حركة الركاب
مــن جـهــة أخ ــرى ،اعـلـنــت اإلدارة ،أم ــس ،إن
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت
زيادة بنسبة  8في المئة خالل العام الماضي
بإجمالي  14813608ركاب مقابل 13735580
ً
راكبا في الفترة ذاتها من .2017
وأوضح نائب المدير العام لشؤون سالمة
الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم
السالمة فــي اإلدارة عماد الجلوي ل ـ «كــونــا»،
أن حــركــة الــركــاب الـقــادمـيــن بلغت 7425602
ً
راكب في  2018مقابل  6892639راكبا في ذات
الفترة من .2017

ماسدوبوي 60 :ألف كويتي زاروا فرنسا في 2018
أطلقت النسخة العربية من الموقع الرسمي للسياحة في بالدها
●

سيد القصاص

أع ـ ـلـ ــن الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لقطاع تشغيل وصيانة المياه
في وزارة الكه ــربـ ـ ـ ــاء والم ـ ـ ـ ــاء
م .خ ـل ـي ـفــة الـ ـف ــري ــج ،جــاهــزيــة
الــوزارة إليصال خدمة المياه
الـ ـع ــذب ــة إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ص ـبــاح
األحمـ ــد البحريـ ــة قطاع «»A4
لـ  821قسيمة.
ولفت الفريج ،فــي تصريح
صحافي أمس ،إلى أن الوزارة
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت م ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال غ ـس ــل
وت ـع ـق ـي ــم ال ـش ـب ـك ــة ال ـخ ــاص ــة
بـ ـه ــا ،م ــؤك ــدا أن «ال ـك ـه ــرب ــاء»
حــريـصــة عـلــى إي ـص ــال خــدمــة
المياه للمستهلكين وتسهيل
اإلج ـ ــراء ات بـمــا يـعــود بالنفع
على عموم المستهلكين.
ودعــا الراغبين فــي إيصال
الخدمة من أصحاب القسائم
فـ ــي ا لـ ـقـ ـط ــاع « »A4بـمـنـطـقــة

أكد وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الدولة
لشؤون الخدمات خالد الروضان أهمية تذليل
كل العقبات ،التي تواجه الخطط التطويرية
للمشاريع القائمة في مطار الكويت الدولي
بـغـيــة تـحــديــث الـبـنـيــة التحتية ورف ــع كـفــاء ة
التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة
للمسافرين.
جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان نقلها
بـيــان ل ــإدارة الـعــامــة للطيران الـمــدنــي ،عقب
اج ـت ـمــاعــه ،أمـ ــس ،م ــع رئ ـيــس اإلدارة الـعــامــة
للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود لبحث
الموضوعات ،التي تهم قطاع الطيران المدني
والنقل الجوي.
وش ــدد الــروضــان على أن الحكومة تولي
قـطــاع الـطـيــران أولــويــة السيما فيما يتعلق
بتطوير البنية التحتية والتشريعية للقطاع

وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على النهوض
باألعمال والمشاريع في مطار الكويت الدولي.

ناصر الخمري

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى
الكويت ماري ماسدوبوي ،إطالق
ال ـن ـس ـخــة ال ـع ــرب ـي ــة م ــن ال ـمــوقــع
ال ـف ــرن ـس ــي ال ــرسـ ـم ــي لـلـسـيــاحــة
فــي فــرنـســا « ،»France.frبهدف
استقطاب عدد أكبر من السياح
من منطقة الخليج.
وقـ ــالـ ــت مـ ــاسـ ــدوبـ ــوي ،خ ــال
ح ـفــل أق ــام ـت ــه أمـ ــس األول بـهــذه
الـمـنــاسـبــة ،إن «ق ـطــاع السياحة
في فرنسا يوفر أكثر من مليوني
وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ويـ ـمـ ـث ــل  7ف ـ ــي ال ـم ـئــة
م ــن ال ـن ــات ــج اإلج ـم ــال ــي الـمـحـلــي
للبالد ،حيث يدر  55مليار يورو
لالقتصاد الفرنسي».
وأض ــاف ــت «لـقــد زار 88مليون
سائح فرنسا خالل  ،2018والعدد
يـتــزايــد بــاسـتـمــرار» ،مشيرة الى
ان نصف مليون خليجي زاروا
فرنسا خــال الـعــام الماضي من
بينهم  60ألف كويتي.

وتـ ــوق ـ ـعـ ــت أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـع ــدد
الحقيقي للكويتيين أ كـثــر « مــن
ذلــك «وقــد يصل  200ألــف سائح
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر الـ ـ ـ ــى أن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
يحصلون على فيزا طويلة المدى
ويستغلونها للسفر عــدة مــرات
خالل السنة».
وطمأنت السفيرة الكويتيين
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع االم ـ ـنـ ــي
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،وق ــال ــت إن حـكــومــة
بـ ـ ــادهـ ـ ــا حـ ـ ــازمـ ـ ــة فـ ـ ــي ت ـط ـب ـيــق
القانون وايـقــاف كــل التجاوزات
التي صاحبت التظاهرات التي
نظمتها السترات الصفراء.
وأش ـ ــارت إل ــى ال ـج ـهــود الـتــي
تبذلها و كــا لــة ا لـسـفــر الفرنسية
اتـ ــو ف ــران ــس ل ـتــرق ـيــة وتـشـجـيــع
الـ ـسـ ـف ــر الـ ـ ــى بـ ــادهـ ــا مـ ــن خ ــال
اطالق نسخة عربية لهذا الموقع
السياحي ،تسمح للسائح العربي
والكويتي خاصة بالتعرف أكثر
على السياحة وتمكنه من ترتيب
رحلة سفره.

كأقرب نقطة استيراد ممكنة ،بحسب وصف وزير النفط العراقي ثامر
الغضبان ،في تصريح له الشهر الماضي.
ويعد نقص إمــدادات الكهرباء أبرز أسباب االحتجاجات الشعبية
ً
العنيفة ،التي تتصاعد ،خصوصا في الصيف ،وتهدد النظام السياسي
ً
برمته أحيانا ،مما جعل واشنطن تستثني بغداد من عقوباتها ضد
ً
إيران مؤقتا ،لتفهمها الوضع الحرج للحكومة العراقية.
وذكر المصدر ،لـ «الجريدة» ،أن بومبيو بحث ،خالل لقائه رئيسي
الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبدالمهدي ،وهما من الجناح
المعتدل المقرب من الغرب ،متطلبات استغناء العراق عن الغاز اإليراني،
ً
الذي يضمن لطهران ما يتراوح بين  4و 6مليارات دوالر سنويا ،ألن
العراق يمتلك حقول غاز ضخمة يمكن تطويرها في غضون عامين
لسد الحاجة المحلية.
وأض ــاف أن الجانب العراقي طلب مــن بومبيو حــث المستثمرين
األجانب على التقدم بعطاءاتهم للفرص االستثمارية في حقول األنبار
والبصرة وميسان الغازية ،ألن الموازنة العراقية تعجز عن توفير
االستثمارات المطلوبة ،في ظل تذبذب كبير في أسعار النفط ،وكلفة
الحرب على اإلرهاب.
وبعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية األميركي ،وبينما كشفت
صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية ،أن مسؤولين عراقيين
طــالـبــوه ببقاء ق ــوات ب ــاده بــالـعــراق ،أج ــرى وزي ــر النفط اإليــرانــي
زي ــارة عاجلة لبغداد أكــد خاللها أن طـهــران «ال تجد صعوبة في
زيادة كميات الغاز المصدرة للعراق ،ولديها طاقة متوافرة لمزيد
من الزيادة».
١٩-١٨

الغانم :اإلنجاز التشريعي...
وأوضح أن المجلس سيعقد جلسات مكثفة في الفترة المقبلة ،واحدة
ً
ً
في شهر فبراير ،وثالثا في مارس ،و«البد من اإلعداد المبكر لها» ،مشيرا
إلى أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد األربعاء والخميس  30و 31الجاري
كـ «ظرف استثنائي» ،إذ إن يوم الثالثاء الموافق  29منه يصادف ذكرى
تولي سمو أمير البالد مقاليد الحكم.
وبسؤاله عن السجال الذي دار بينه وبين النائب شعيب المويزري،
ً
قال الغانم« :أترفع عن الرد على أسلوبه» ،مشيرا إلى أن «األلفاظ التي
استخدمها النائب في تصريحه أمس األول تدل على أخالقه وأهدافه،
ولن أنزل إلى هذا المستوى».
وأض ــاف« :عالقتي باألغلبية الساحقة من الـنــواب ممتازة ،حتى لو

السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي متحدثة خالل الحفل

َّ
الموجهون للقيام بأمور ال تليق بالعضو
اختلفنا في وجهات النظر ،أما
داخــل القاعة فــإن قــدري ومسؤوليتي التصدي لهم ،وسأتحدث معهم
باللغة التي يفهمونها».
إلى ذلــك ،واصلت اللجنة الصحية البرلمانية ،في اجتماعها أمس،
مناقشة مشروع قانون بشأن العمل الخيري ،وقال مقررها النائب أسامة
الشاهين إنها حريصة على عدم التضييق على أصحاب العمل الخيري.
وأض ــاف الشاهين أنــه «جــرى اسـتـعــراض وجـهــات النظر الحكومية
ومكتب اللجنة ،وبانتظار آراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد االنتهاء
من إضافة التعديالت النيابية على قانون الصحة النفسية ،الذي أقر في
مداولته األولى ،إلضافتها قبل المداولة الثانية».
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إعادة التشغيل المباشر للرحالت...

ً
بين الجانبين يأتي تتويجا للتعاون المثمر بين «الطيران المدني»
الكويتية ،وإدارة أمن الطيران األميركي (تي إس أيه).
وأوضــح أن الجهود الدؤوبة بين البلدين على مدى ثالث سنوات
ً
ً
أسفرت عن استعادة هذا التشغيل كامال ،الفتا إلى أنه سيعزز زيادة
حركة المسافرين ،ورفع كفاءة التشغيل ،وتحسين الخدمات المقدمة
لركاب الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للبالد.
وأثنى الشيخ سلمان على الجهود الواضحة للسلطات األميركية
المعنية بهذا الـشــأن ،ال سيما «تــي إس إي ــه» ،وسفير واشنطن لدى
ً
البالد ،مبينا أن هذا التعاون يؤكد عمق العالقات المتينة بين البلدين.

«درون» حوثية تصيب مسؤولين...

ً
معتبرا أن «توقيت العمل اإلرهــابــي يمثل ضربة قوية لجهود األمين
ّ
العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص لحل األزمة اليمنية» ،تعهد برد
قوي من الحكومة.
وتأتي الغارة بعد يــوم من مطالبة موفد األمــم المتحدة إلــى اليمن
البريطاني مارتن غريفيث طرفي النزاع ،بالعمل على تحقيق تقدم كبير
بعد اتفاقات ديسمبر الماضي بالسويد ،من أجــل الــدخــول في جولة
جديدة من المشاورات.
(عدن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

وأضاف أن حركة الركاب المغادرين بلغت
 7388006ركـ ــاب ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي مقابل
ً
ً
 6842941راكبا مقارنة بعام  2017الفتا إلى
أن حــركــة الـطــائــرات فــي الـعــام الماضي زادت
بنسبة  6في المئة.
وأف ــاد بــأن إجمالي حــركــة الـطــائــرات التي
تم تشغيلها من وإلــى مطار الكويت الدولي
خــال  2018وصــل إلــى  118135رحلة مقابل
ً
 111641ر حـ ـل ــة ف ــي  2017م ـب ـي ـنــا أن ع ــدد
ال ــرح ــات الـتـجــاريــة ال ـقــادمــة وال ـم ـغــادرة في
 2018بلغ نحو  112973رحلة مقابل 106356
رحلة في .2017
ولفت إلى أن حركة الشحن في  2018شهدت
زيادة بنسبة  3في المئة في المطار إذ بلغت
نحو  249.53مليون كيلوغرام مقارنة بعام
 2017التي بلغت  241.66مليون كيلوغرام.

العوضي ومسؤولة كورية بحثا
التعاون في مجال مكافحة الفساد
ّ
سلمها دعوة للمشاركة في مؤتمر «النزاهة»

سلم سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي ،أمس،
رئيسة لجنة مكافحة الـفـســاد والـحـقــوق المدنية الـكــوريــة باك
أون جــونــغ دع ــوة مــن رئـيــس هيئة مكافحة الفساد المستشار
عبدالرحمن النمش ،للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة
من أجل التنمية».
وقال السفير العوضي ،بحسب بيان سفارة الكويت لدى كوريا،
ان ذلك المؤتمر الذي تنظمه الهيئة سيعقد تحت رعاية سامية
من سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد ،وبشراكة مع منظمة
االمم المتحدة ،يومي  15و 16يناير الجاري.
وأضاف انه بحث مع أون جونغ سبل تعزيز التعاون الثنائي
بـيــن الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن ،وخــاصــة فــي مـجــال مكافحة الفساد
واالسـتـفــادة مــن الخبرة الكورية «الطويلة والناجحة» فــي هذا
المجال.
من جانبها ،أكدت المسؤولة الكورية الجنوبية مشاركتها في
مؤتمر الكويت الدولي وتطلعها إلى تحقيق النتائج المرجوة
منه ،السيما انه يحظى بمشاركة كبيرة من شخصيات ومنظمات
دول ـي ــة .وشـ ــددت أون جــونــغ ،وف ــق ال ـب ـيــان ،عـلــى حــرصـهــا على
استغالل فرصة زيارتها للكويت للمشاركة فــي هــذا المؤتمر،
لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والكويت في مجال تبادل
الخبرات والتعاون في مجال مكافحة الفساد.

•
اﻟﻌﺪد  / 4013اﻟﺠﻤﻌﺔ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  5 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

دلبلا

local@aljarida●com

٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح :ﺗﺪوﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﺑـ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻗﺮﻳﺒﺎ
»اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أﻣﺲ
أن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﺮاء
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ًﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن
ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﺳﻴﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت
ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء.

أﻛـ ـ ــﺪ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ د .ﺑ ــﺎﺳ ــﻞ
اﻟـﺼـﺒــﺎح ،إﺟ ــﺮاء ﺗــﺪوﻳــﺮ ﻗــﺮﻳــﺐ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋــﺪة ﺑـ«اﻟﺼﺤﺔ« ،دون أن
ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺪوﻳﺮ.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻟــﻪ،
أﻣ ــﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ﻹدارة ﻃـ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﻨـ ــﺎن،
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل اﻟﺒﻼد
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻣ ـﻜــﻮن ﻣــﻦ  4ﻃــﻮاﺑــﻖ،
وﻳ ـﻀ ــﻢ  140ﻋـ ـﻴ ــﺎدة ﺗـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ،
وﻣﺠﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل إن اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح »اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﻲ« ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـ ــﺮدوده
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳ ـﻴ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ،ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻃﺐ
اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺠﻬﺮاء.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أن ﻗﻄﺎع ﻃﺐ
اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻖ إﻧﺠﺎزات
ﺗ ـﺘ ـﻔ ــﻖ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ،

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟـﻔــﻢ واﻷﺳـﻨــﺎن
وﻫ ــﻮ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاف
اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪي وﻫ ــﻮ ﺑــﺬﻟــﻚ أول ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ

ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ
ً
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣ ـ ــﻦ اﻹﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎزات

اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻬــﺎم،
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻄﺐ
اﻷﺳﻨﺎن وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة
واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ واﺳـﺘـﺤــﺪاث
اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎدات اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ

وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻬﺎم ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺒــﻮرد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﺠﺎح
وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ إﻧﺠﺎزات ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ
اﻟﻮزارة وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أن اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺴﺎدس ﻳﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻃـ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺎن وﻣـ ــﻮاﻛ ـ ـﺒـ ــﺔ أﺣـ ــﺪث
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻻ ﻓـﺘــﺎ إﻟﻰ
أن ﻣ ـﺤ ــﺎور اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﺗـﺘـﻄــﺮق إﻟــﻰ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ أﺣـ ــﺪث اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﺳـﻨــﺎن وﺑﻤﺎ
ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻬﺎم
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ رأس أوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺎت
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺿﺎف أن ُﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎور
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺎت ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺎﺗ ــﻪ وورش
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻳ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﺑـ ـﺼ ــﺪق ﻋـ ــﻦ وﻋ ــﻲ
وإدراك اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻃﺐ
اﻻﺳـ ـﻨ ــﺎن ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أن وزارة
اﻟـﺼـﺤــﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة
ﻣــﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺨـﺼــﺺ اﻟ ـﻬ ــﺎم ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑــﺄ ﺑـﻌــﺎدﻫــﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  2000ﻃـﺒـﻴــﺐ
ﻣ ـﺨ ـﺘــﺺ ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ﻣ ــﻦ دول
ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﻗﺎرﺗﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ واوروﺑﺎ.
وﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم
وﻳﺘﻀﻤﻦ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
وﻣ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣـﻌــﺮض ﻃـﺒــﻲ ﻣـﺼــﺎﺣــﺐ ﺗـﻘــﺪم ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺣﺪث
ﻣ ــﺎ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟ ـﻴــﻪ اﻟـﻌـﻠــﻢ ﻣ ــﻦ أدوات
وأﺟﻬﺰة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن.

ّ
»اﻷﺷﻐﺎل« :ﺑﺪء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻟـ ¡  :ﻧﺨﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت«
اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻄﻼع ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻘﺎء أو اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
•

ﻹﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ اﻟﺠﻮن
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺑـ ــﺪأت وزارة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
إﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ــﺐ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻤـﺸــﺮوع
اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻄﻼع وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
وأﺷ ـ ــﺎرت ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓﻲ
"اﻷﺷ ـﻐــﺎل" إﻟــﻰ أن اﻟ ــﻮزارة ﺑﺼﺪد
اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ
ﻟــﻼﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻄﺔ
ﺗـﻨـﻘـﻴــﺔ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻼع ،وﺳـﻴـﺘــﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻣ ـﺸــﺮوع
اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي
ﺗﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟــﺮﺑــﻂ
ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮارئ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻄﺎت

وﻣﺨﺎرج اﻷﻣﻄﺎر ،ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم
أﻧ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻤـﻴـﻘــﺔ ﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻀﺦ واﻟﺮﻓﻊ واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وذﻛﺮت أن اﻟــﻮزارة ﻋﻘﺪت ﺧﻼل
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪة ﺣ ـﻠ ـﻘــﺎت
ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺧـﺒــﺮة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
وﺗ ــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ إﻋ ـ ــﺪاد ﻣﺴﺘﻨﺪ
اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ـﻤــﺮﺟ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻟــﻼﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  12ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻣـ ــﺪﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ  3ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات ،وﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .2021
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب

اﻟﻤﻄﻼع واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻌﺪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدﻟ ــﺔ ،وﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﺟـ ـ ـ ــﺰءا ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰأ ﻣــﻦ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دور أﻛﺒﺮ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرة ﻋـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـﻴــﺎه اﻟ ـﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺴﻌﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺒﻠﻎ  400أﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إ ﻟ ــﻰ ﺳـﻌــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺗ ـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  600أﻟ ــﻒ ﻣ ـﺘــﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﺼﻠﺔ.

»وﻗﻒ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﻨﻘﻞ«
ﺗﺤﺮص وزارة اﻟﺸﺆون ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ً
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
إدارة ﺷﺆون اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﺒﺮ
ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ،وأن
اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺤﺎﻻت
ﻣﺤﺪودة وﻣﺆﻗﺘﺔ.

»ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﻣﻄﺎر« اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
اﻧـﺘـﻬــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﻘـﺼــﻲ اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ »ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎدﺛ ــﺔ ﻏــﺮق
اﻟـ ـﺸ ــﻮارع » ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣــﻮﺳــﻢ اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟ ــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت )اﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ(
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  5ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻏﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻐﺎل أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق ،وﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻋﺪادﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻏﺮق اﻟﺸﻮارع وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗﻠﻚ اﻷﺳـﺒــﺎب ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗـﺤــﺪث .وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻻﺷﻐﺎل وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ
» 8ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت«
ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ
إداراﺗﻬﺎ

ً
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ١٢ :أﻟﻔﺎ ﻏﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟـ ١٢

ﺷﻌﻴﺐ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٦٠٠ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻐﺶ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أداء اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ،201٩/201٨ﺣﻴﺚ أدى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ
اﻷدﺑﻲ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎء ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
اﻟﺪﻳﻨﻲ اﺧﺘﺒﺮوا ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻨﻄﻖ
اﻟﻘﺪﻳﻢ.
وﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"
أن أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ أداء
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻧﺤﻮ  12أﻟﻔﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد ﺣــﺎﻻت اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺣﻮاﻟﻲ
 1600ﺣﺎﻟﺔ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﺗ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟ ـ ــ"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺳﺠﻠﺖ ﻓــﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷول 5957
ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻢ
ﺣــﺮﻣــﺎﻧ ـﻬــﻢ  ،997ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن ﻋــﺪد
ﺣـ ــﺎﻻت اﻟـﺘـﻐـﻴــﺐ ﻋ ــﻦ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات
ارﺗﻔﻌﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  1906ﺣﺎﻟﺔ
ﻳــﻮم اﻷﺣ ــﺪ ،وﺳﺠﻠﺖ  2095ﺣﺎﻟﺔ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،و 1901ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ  198ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎن
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ،و 74ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،و121
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء.
ورﺟ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﻳـﻜــﻮن
ﻋـ ــﺪد ﺣ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪود
 2000ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﺤﻮ 100
ﺣﺎﻟﺔ أﻣﺲ ،وﻫﻮ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻧـ ـﻤ ــﻮذج اﻹﺟـ ــﺎﺑـ ــﺔ ،واﻷﺧ ـ ـ ــﺬ ﺑـﻌـﻴــﻦ
اﻻﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﻓــﻲ
اﺣـﺘـﺴــﺎب اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن
اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر ﻛــﺎن ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،وﻏ ـﻄــﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب.
وأﺷـ ــﺎر آل ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻨ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ،
ﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ  8ﻣ ـﻘ ـﺴ ـﻤــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ 5
ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ،و 3ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣـ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻷدﺑﻲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
وأﻛ ــﺪت أن ﻋــﺪد ﺣــﺎﻻت اﻟﻐﻴﺎب
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزارة ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن ﺣ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ا ﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻦ أداء
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺳﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﺪد

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻐﺶ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺣﻴﺎء
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ذﻛ ــﺮ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻪ اﻟـﻔـﻨــﻲ
ﻟــﻸﺣ ـﻴــﺎء واﻟ ـﻤــﻮﺟــﻪ اﻷول ﻟﻠﻌﻠﻮم
ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮواﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺻـﺒــﺎح آل ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ ،أن

ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
ﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮ واﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻪ اﻷول ﻓــﻲ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻋ ــﺎدل
اﻟ ـﺸ ــﺮاح ،أن اﻋ ــﺪاد اﺧـﺘـﺒــﺎر ﺗــﺎرﻳــﺦ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أﺗﻰ وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﺠــﺪول اﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت واﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ،
وﺟـ ـ ــﺎء ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮوق اﻟ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ.
وأﺿــﺎف اﻟﺸﺮاح "أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ارﺗﻴﺎح ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺢ ﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر
ووﺿﻮﺣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻟﻢ
ﺗﺮد ﻟﻨﺎ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ".

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋـﻘــﺐ إﻋ ــﻼن وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑــﺪء
إﺟ ـ ــﺮاءات اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻹﺷـ ــﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻋﺪدﻫﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  470ﺣﻀﺎﻧﺔ ،ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺬا
اﻟﺼﺪد.
ﻛـﺸـﻔــﺖ وﻛ ـﻴ ـﻠــﺔ وزارة اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻫ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي ،ﻋﻦ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟ ـﻠ ــﻮزارة ﻣــﻊ »اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ« ﺗﻢ
ﺧﻼﻟﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻘﺎف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻹﻧﺸﺎء ﺣﻀﺎﻧﺎت.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻧــﻪ ﺗﻢ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﻧﺘﻘﺎل دور
اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«،
وﺑﺤﺚ ﻣﺪى رﻏﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ اﻟﻮزارة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ،
أﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ــﻰ أن وزارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺗﺨﺬت ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات
وﺣ ـﺼ ــﺮت ﻛ ــﻞ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﻨـﻘــﻞ ،وﺧــﺎﻃـﺒــﺖ »اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ« ﺑــﺬﻟــﻚ،
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎدم
.٢٠١٩/٢٠٢٠
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗـﻤــﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ

ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ــﺮاءات ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺒﺤﺚ اﻵﺛــﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻨﻘﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻮزارة.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟــﻮزارة
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺷـ ـﻌـ ـﻴ ــﺐ ،ﻋ ـ ــﻦ "ﻋ ـﻘ ــﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ وإﺟـ ـ ـ ــﺮاء
اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـﺠ ــﺎﻟ ــﺲ إدارة ﻓ ــﻲ 8
ً
ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺠــﺎﻟــﺲ واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن "ﻫــﺬه
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت ﻫ ـ ــﻲ :ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرك اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ
واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،واﻟ ـ ــﺮﺣ ـ ــﺎب ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك ،واﻟﻌﺪان واﻟﻘﺼﻮر ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ".
وأوﺿـ ـ ــﺢ ﺷ ـﻌ ـﻴــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ

ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،أن "ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺎت
اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴــﺔ ،واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،واﻟـﻨـﻌـﻴــﻢ،
ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺧـ ـ ــﻼل أﺑ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻞ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺳـﺘـﻌـﻘــﺪ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ُ
ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺔ ،وﺳــﺘ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻋـﻤــﻮﻣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ
وﺗـﺠــﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺧ ــﻼل ،2019
ﻫﻲ :اﻟﻘﻴﺮوان ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
وﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت :اﻟ ــﺰﻫ ــﺮاء ،واﻟـﻌــﺎرﺿـﻴــﺔ،
واﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن
ﻓﻲ ﻣﺎرس".
وذﻛــﺮ ﺷﻌﻴﺐ ،أن "أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺳـﻴـﺸـﻬــﺪ ﻋ ـﻘــﺪ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺎت واﺟـ ــﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت ،اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ،
واﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،وﻣﺸﺮف ،وﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ،
واﻟــﻮﻓــﺮة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أﻣــﺎ ﺧــﻼل ﻣﺎﻳﻮ
ﻓـﺴـﺘـﻌـﻘــﺪ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺎت واﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
ﺟﻤﻌﻴﺎت :اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ ،وﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،واﻻﺗﺤﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ـ ـ ــﻪ "ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ
ُ
ﺳ ــﺘ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ـﺘــﺎ واﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ﺟـﻤـﻌـﻴـﺘــﻲ ﺳ ـﻠ ــﻮى واﻟ ــﺮاﺑـ ـﻴ ــﺔ ،وﻓــﻲ
ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ،وﻓ ــﻲ أﻏﺴﻄﺲ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﻴﻢ
ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﻴﺮ ،واﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ"،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "ﺛـﻤــﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧــﺮى
ﺗﻌﻜﻒ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻮارﻳﺦ
ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ،
ً
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".

»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب
ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺸﻌﻠﺔ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮادة ،وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
وأﺑﺪى اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﻔﺮق اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ أﻓﺮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ،
اﻟﺬي ﺳﺘﻨﻈﻤﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺿﻤﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺎﻓﺰ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وازدﻫﺎرﻫﺎ ،ﻟﺘﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ
واﳌﻮاﻃﻦ.

»اﻟﻤﻮاﻧﺊ« :ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ واﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﺗﺤﺎدات
اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـ ٥٤
ﳌﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﳌﻮاﻧﺊ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﻓﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،وأﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎد اﳌﻮاﻧﺊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮض
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﺑﺪﻻ
ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻘﻞ ﺧﺒﺮة
ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﻼﺣﺔ واﻹرﺷﺎد
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

»ﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ« :ﻧﺮﻓﺾ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺮوﻳﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
أﻋﻠﻦ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻮض
ﺷﻘﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟﻪ ،اﺳﺘﻐﺮاب اﻻﺗﺤﺎد ورﻓﻀﻪ
اﻟﺘﺎم ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺤﺎد
ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻬﺪﻳﺪ وﺗﺮوﻳﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺠﻬﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
وﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻌﻬﺎ.
وأﻛﺪ ﺷﻘﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
رﻓﺾ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﻨﻈﻢ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ
أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ درج اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام ،وﺣﺬر ﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻐﺒﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
اﳌﺮﻓﻮض.

»ﻧﻤﺎء« :ﻧﻔﺬﻧﺎ  ١٩ﻣﺸﺮوﻋﴼ
ﺧﻴﺮﻳﴼ ﻓﻲ ٢٠١٨
وﻓﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ »ورزازات«

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﺷﺎد وﻓﺪ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎم
ﺑﻬﺎ اﻟــﻮﻓــﺪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ "ﻧﻮر" ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ "ورزازات" ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻃﺮﺣﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ.
وأﺷﺎد ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮب
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺖ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟــﺰﻳــﺎرة
ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ً
وﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ
"اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ" ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأوﺿ ـ ــﺢ "أﻧ ـﻨ ــﺎ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻨــﺎ ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ

ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻰ ﺷﺮوﺣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗــﺎل ﻣﻬﻨﺪس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أول ﺑ ــﺎدارة
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"،
إن اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣــﺮص دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﺎدل اﻟﺼﺮﻋﺎوي
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷداء ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺧﺒﺮاء اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وأﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرات ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﺘـﺠــﺎرب ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻣﻬﻤﺔ"
ً
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻷﻟﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن وﻓﺪ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﻠﻤﻐﺮب
ً
ﺗﺴﺘﻐﺮق أﺳـﺒــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺑﻴﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ،٢٠١٨
ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬت  ١٩ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺧﻴﺮﻳﺎ،
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
واﻷﺿﺎﺣﻲ ،واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻛﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﻷﻳﺘﺎم،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﺸﺮوع ﺳﻘﻴﺎ اﳌﺎء
واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻋﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﻦ
اﻟﻬﻨﻴﺪي إن "ﻧﻤﺎء" وزﻋﺖ ﺧﻼل
رﻣﻀﺎن  ٢٧٥أﻟﻒ وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎر
ﺻﺎﺋﻢ ،و ٩٣٢ﻛﺴﻮة وﻋﻴﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺘﺎم ،و ١٧١٥أﺿﺤﻴﺔ،
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ  ٥١٤٥أﺳﺮة ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﺎء
واﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥٠أﺳﺮة.

برلمانيات
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الغانم :اإلنجاز التشريعي لم يصل إلى المستوى المأمول
دعا رؤساء اللجان إلى اجتماع االثنين المقبل لتفعيل دور المجلس
بعدم عرض رسالته -التي ّ
مس
ف ـي ـهــا ال ـق ـض ــاء -كـ ــان مـتــوافـقــا
مــع الــدس ـتــور والــائ ـحــة ،وهــو
اإلج ـ ــراء ال ــذي سيتبعه دائـمــا
مــع كــل مــا مــن شــأنــه التعرض
للسلطة القضائية.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع« :مـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم ب ــه
المويزري مكشوف أمام الناس،
ســواء أدخــل معه أجهزة داخل
القاعة أو (خرابيط)» ،مؤكدا في
الوقت نفسه احترامه ألعضاء
المجلس وآرا ئ ـهــم المحترمة،
َّ
والموجهون
«أما غير المحترم
فلن ُي ّ
رد عليهم باحترام.

أع ـل ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة
إل ــى رؤس ـ ــاء وم ـق ــرري الـلـجــان
الدائمة والمؤقتة إلى اجتماع،
االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي مـكـتــب
الـمـجـلــس ،مــن أج ــل االسـتـمــاع
إلى رؤاهم حول تفعيل اإلنجاز
ال ـت ـشــري ـعــي ،م ــؤك ــدا ان ــه يتفق
م ـ ــع م ـ ــن ي ـ ـقـ ــول ب ـ ـ ــأن اإلن ـ ـجـ ــاز
ال ـت ـش ــري ـع ــي ف ــي ال ـم ـج ـل ــس لــم
يصل إلى المستوى المأمول.
وأ عــرب الغانم ،في تصريح
إل ـ ــى ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ع ــن ثـقـتــه
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع إلـ ـ ـ ـ ــى األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
والـ ـم ـ ـقـ ـتـ ــرحـ ــات الـ ـمـ ـفـ ـي ــدة مــن
النواب ،والتي يمكن أن تساهم
فـ ــي ت ـف ـع ـيــل وتـ ـس ــري ــع إن ـج ــاز
القوانين.

لن أنزل
لمستوى
المويزري
وقدري
سجال المويزري
التصدي
َّ
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ــؤال بـ ـش ــأن
للموجهين
ا لـسـجــال ا ل ــذي دار بينه وبين
وسأتحدث
النائب شعيب المويزري ،قال:
«لن أرد عليه ،وأترفع عن الرد
معهم باللغة
عـلــى أس ـلــوبــه» ،مـشـيــرا إلــى أن
التي يفهمونها «األل ـفــاظ الـتــي استخدمها في

ً
الغانم متحدثا إلى الصحافيين (تصوير عبدالله الخلف)
تـصــريـحــه األربـ ـع ــاء ت ــدل على
أخالقه وأهدافه ،ولن أنزل إلى
هذا المستوى».
وأض ـ ـ ــاف« :إن م ـســؤول ـي ـتــي
كرئيس تحتم ّ
علي عدم مخالفة
الالئحة أمام أي أسلوب بذيء،
فرسالة المويزري التي احتج
عـلــى ع ــدم عــرضـهــا كــانــت غير

الئـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــاع أع ـ ـضـ ــاء
مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس وال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
الدستوريين».
وأكد الغانم أن «البذاء ة التي
استخدمها شعيب في القاعة
ل ــم ولـ ــن تـثـنـيـنــي ع ــن االلـ ـت ــزام
بــالــدس ـتــور وال ــائـ ـح ــة» ،الفـتــا
إلى أن قراره ومكتب المجلس

األغلبية الساحقة
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــي م ــع
األغلبية الساحقة مــن النواب
ممتازة ،حتى لــو اختلفنا في
وجهات النظر ،أما الموجهون
للقيام بأمور ال تليق بالعضو
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــإن ق ـ ـ ــدري
وم ـســؤول ـي ـتــي ال ـت ـص ــدي لـهــم،
وسأتحدث معهم باللغة التي
يفهمونها».
وق ــال« :واض ــح أم ــام الشعب

«الصحية» :حريصون على عدم تضييق «العمل الخيري»
واص ـل ــت الـلـجـنــة الصحية
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا
مناقشة مشروع قانون بشأن
ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،وقـ ــال مـقــرر
اللجنة النائب أسامة الشاهين
إن ـ ــه ت ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة م ـش ــروع
قانون العمل الخيري المقدم
من الحكومة منذ شهر فبراير
الـ ـم ــاض ــي واقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـقــانــون
مقدم من عدد من النواب حيث
التقت اللجنة ممثلي اللجان
الخيرية والحكومة.
وأكد الشاهين في تصريح
اجتماع اللجنة،
صحافي عقب ً
ً
أن هنالك تطابقا كــامــا بين
اآلراء عــدا مسألتين فنيتين
تتعلقان بالشروط المفروضة
لـ ـعـ ـض ــو ي ــة مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة

أعضاء اللجنة في اجتماع أمس
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى م ـس ــأل ــة جـ ــواز
ال ـج ـمــع ب ـيــن ع ـضــويــة أك ـث ــر من
مجلس إدارة.
وذكر أن اللجنة حريصة على
عـ ــدم ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى أص ـحــاب

الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري حـ ـي ــث ج ــرى
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـن ـظ ــر
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ومـ ـكـ ـت ــب ال ـل ـج ـن ــة
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار آراء ووج ـ ـهـ ــة نـظــر
اللجان الخيرية بعد االنتهاء من

إضافة التعديالت النيابية على
قانون الصحة النفسية الذي أقر
فــي مــداول ـتــه األولـ ــى إلضافتها
قبل المداولة الثانية.
وبـ ـي ــن ال ـش ــاه ـي ــن أن ق ــان ــون

ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري ه ــو إض ــاف ــة
لدولة الكويت خاصة أن قانون
تنظيم جمع األموال لألغراض
العامة صدر عام  1959وهناك
فـ ـج ــوة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـت ـشــريــع
ولــذلــك نحن نحتاج إلــى سد
ه ــذا الـنـقــص وحـمــايــة حقوق
الـمـتـبــرعـيــن وض ـمــان وصــول
األموال إلى مستحقيها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن :إنـ ـن ــا
ن ـف ـخــر بــال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري في
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وجـ ـ ـه ـ ــات الـ ــدولـ ــة
ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة تـتـســابــق
ف ــي تــوفـيــر ال ــدع ــم للمحتاج،
وتـ ـ ـ ــوج هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل ب ــإع ــان
سـمــو األم ـيــر ق ــائ ـ ًـدا إنـســانـ ًّـيــا
ً
ًّ
عالميا والكويت مركزا للعمل
اإلنساني.

الدالل يسأل
عن أنصبة المعلمين

محمد الدالل

وجــه النائب محمد الــدالل
سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة
وزير التعليم العالي د.حامد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،بـ ـ ـش ـ ــأن أن ـص ـب ــة
وأعداد المعلمين والمعلمات،
ومقدار تفاوتها بين المناطق
التعليمية في وزارة التربية.
وقال الدالل ،في سؤاله« ،كم
عدد األنصبة وأعداد المعلمين
لجميع المعلمين والمعلمات
في جميع المواد والمجاالت
ال ــدراسـ ـي ــة ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي
2019-2018؟ وكــذلــك لجميع
المناطق التعليمية؟ وكذلك
الـتـعـلـيــم الـ ـخ ــاص وال ـنــوعــي
والـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة؟ وه ــل
ه ـنــاك زي ـ ــادة أو ن ـق ـصــان في
عدد المعلمين والمعلمات في
مدارس المناطق التعليمية؟».

العتيبي :الحكومة
تلغي القوانين

خالد العتيبي

أكد النائب خالد العتيبي
أن الحكومة انتقلت من مرحلة
عدم تنفيذ القوانين ،وإصدار
اللوائح التنفيذية للقوانين
ال ـصــادرة ،إلــى مرحلة أخــرى
م ـت ـق ــدم ــة ،ت ـت ـم ـثــل ف ــي إل ـغ ــاء
القوانين برمتها ،الصادرة من
مجلس األمــة ،والتي صوتت
عليها الحكومة ،وأبدت رأيها
فيها ،واخذت وقتا كبيرا من
عمر اللجان والمجلس ،أثناء
المناقشة وقبل التصويت.

الكويتي من يطلق رأيا مخالفا
وم ــن ه ــو م ـط ـلــوب م ـنــه الـقـيــام
بأمور غير الئقة داخل القاعة».
وفـ ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،اسـتـقـبــل
الرئيس الغانم في مكتبه امس
وفد لجنة الصداقة السعودية-
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ــدك ـت ــور
أحمد بن محمد الغامدي ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.

الوفد السعودي
وجــرى خــال اللقاء التأكيد
على متانة العالقة بين البلدين
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ق ـ ـيـ ــادة وح ـك ــوم ــة
ً
وش ـع ـب ــا ،وب ـحــث س ـبــل تـعــزيــز
وتــوطـيــد الـعــاقــات المتجذرة
بين الشعبين.
وت ـ ـطـ ــرق الـ ـلـ ـق ــاء إل ـ ــى بـحــث
سبل تعزيز وتطوير التعاون
بـ ـي ــن الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ــي
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
م ـن ــاق ـش ــة عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
وال ـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام
المشترك ،وحضر اللقاء وكيل
ال ـش ـع ـبــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـنــائــب
راكان النصف.

البابطين يوجه  3أسئلة
إلى بوشهري والجبري والعازمي
وج ــه الـنــائــب عـبــدالــوهــاب
البابطين  3أسئلة ،األول إلى
وزيرة األشغال العامة وزيرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان د.
جنان بوشهري ،عن إجراءات
الوزارة ورؤيتها تجاه إنشاء
م ـح ـطــات أوزان ال ـشــاح ـنــات
حــديـثــة وم ـت ـطــورة وتخضع
لمقاييس عالمية.
ووج ـ ــه ال ـبــاب ـط ـيــن ســؤالــه
الـ ـث ــان ــي إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري ،عن األنظمة
األساسية لألندية الرياضية
الشاملة والمتخصصة التي
أرسلت إلى اللجنة األولمبية
الدولية ،ورد اللجنة على كل
نظام.
أما السؤال الثالث فوجهه
إل ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .ح ــام ــد
ال ـع ــازم ــي ،ع ــن م ــدى تـنــاســب
المخرجات األكاديمية لكلية
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــارة مـ ـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـمـ ـي ــات
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة مــن
مجلس الخدمة المدنية.
وطـ ـل ــب فـ ــي سـ ــؤالـ ــه األول
ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده بـ ـكـ ـش ــف ب ــأسـ ـم ــاء

عبدالوهاب البابطين

الـجـهــات ذات الـعــاقــة بشأن
مشروع إنشاء محطات أوزان
الـ ـش ــاحـ ـن ــات ،ومـ ـ ــا تـ ــم ب ـه ــذا
الشأن حتى تاريخ ورود هذا
الـ ـ ـس ـ ــؤال ،م ــع ذك ـ ــر األسـ ـب ــاب
ال ـف ـع ـل ـي ــة وراء ت ــأخـ ـي ــر ه ــذا
المشروع المهم منذ ما قبل
الغزو.
وسأل الجبري« :هل أرسلت
ن ـس ـخــة م ــن ج ـم ـيــع األن ـظ ـمــة
األساسية لألندية الرياضية
الشاملة والمتخصصة إلى
اللجنة األولمبية الدولية؟».
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

• اﻟﺤﺠﺮف :ﺧﻄﻮة ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ • اﻟﺠﻼوي :إﻳﺮاداﺗﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻠﻐﺖ  ٧٤.٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

دﺷ ــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ،أﻣﺲ ،ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮه وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻛ ــﺄول ﻣﻨﻔﺬ
ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺠ ـ ــﺮف ،ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ
ﻟ ــﻪ ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ﻣ ـﻨ ـﻔــﺬ اﻟ ـﻨــﻮﻳ ـﺼ ـﻴــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺮي ،إن
"اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﺬ ﺗـ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـﻄ ــﻮة
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ ا ﻟـﺘـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ".
وأﺿﺎف اﻟﺤﺠﺮف أن "ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻨﺸﺂت".
وذ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن "اﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮادرﻫﺎ وﻗﺪراﺗﻬﻢ
وﻛ ـﻔــﺎء اﺗ ـﻬــﻢ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ً
ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ دﻋـﻤـﻬــﻢ ،ﻧـﻈــﺮا
ﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻹدارة ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣﺲ
ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن أداء رﺟﺎل
اﻟﺠﻤﺎرك ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋـ ـ ــﺎم ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻇــﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـ ــﻺدارة
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر

 3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷ ﻋـﻤــﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ )أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ( ﻃﺎرق
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،إن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

وأﻛ ــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ."2035
واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮﺿــﺖ "أﺟـﻴـﻠـﻴـﺘــﻲ" ﺧ ــﻼل اﻟﺤﻔﻞ

ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻋــﻦ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻣـﺸــﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻔــﺬ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ــﺪأت ﻓ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ
 ،2017ﻣ ــﻮ ﺿـ ـﺤ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰات ا ﻟ ـﺤ ــﺪ ﻳ ـﺜ ــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ
ُ
ز ﱢود ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺬ.

ﺟﻤﺎل اﻟـﺠــﻼوي ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل
اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
إن "اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرك" ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ،وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻷداء ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.
وﺑـﺸــﺄن إﻧ ـﺠــﺎزات "اﻟـﺠـﻤــﺎرك"
ﺧــﻼل  ،2018ذﻛــﺮ اﻟـﺠــﻼوي أﻧﻬﺎ
ﻓـ ّـﻌـﻠــﺖ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﻓــﻲ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻧﻈﺎم
اﻷرﺷﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻣﺤﺎﺿﺮ
اﻟﻀﺒﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﺤﺠﺮف واﻟﺠﻼوي ﻳﻄﻠﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ
ﺑــﺎﻹﻓــﺮاﺟــﺎت اﻟـﺠـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﻢ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ إﻳـ ـ ـ ــﺮادات
اﻹدارة ﻋـﺒــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺘﻰ أﻣﺲ اﻷول ﻧﺤﻮ 74.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

 42ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺔ
وﺣﻮل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،أﻓﺎد
اﻟ ـﺠ ــﻼوي ﺑـﺘــﺮﻛـﻴــﺐ  42ﻛــﺎﻣـﻴــﺮا
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣــﻊ إﻧـﺸــﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻏ ــﺮف ﺗـﺤـﻜــﻢ ﻣـ ــﺰودة ﺑـﺸــﺎﺷــﺎت
ﻣــﺮا ﻗـﺒــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ،
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮات
اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  385ﻛﺎﻣﻴﺮا.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻷﺟ ـﻬــﺰة
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
أﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة ﻻﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﻲ ﻟ ــﻼﺗـ ـﺼ ــﺎل
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴــﻦ واﻹدارة اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ﻣـﻔـﺘـﺸــﻲ
ﺟﻤﺮك اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز
اﻟﻤﺴﺢ اﻹﺷـﻌــﺎﻋــﻲ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎت

داﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺬ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮﻳ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺐ
واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓــﺬ اﻷﺧـ ـ ــﺮى واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ
داﺧﻠﻬﺎ.
وﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﻼوي إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟﺠﻤﺎرك" وﻓﺮت ﺟﻬﺎزا ﺣﺪﻳﺜﺎ
وﻣﺘﻨﻘﻼ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪرات
وإﻋ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎء ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻟـ ـﺤـ ـﻈـ ـﻴ ــﺔ،
ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺠ ــﺮي ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ
ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ "اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎرك" ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـ ــﺬي ﺳـﻴـﺤــﺪث
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ دورة ﻣﺸﺎة ﻟﻠﻀﺒﺎط

ً
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻷﻣﻦ أوﻻ«
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،اﺣﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﺪ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ دورة اﻟﻤﺸﺎة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻤﻮد.
وﻫﻨﺄ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺪورة،
وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺤﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺴﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻣﺸﻌﻞ
اﻷﺣﻤﺪ.
وﻗﺎل إن اﻟﺤﺮس ﻳﻔﺨﺮ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ،اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻧ ــﺎﻟ ــﻮا
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻣﺪرﺑﻴﻦ أﻛﻔﺎء ﻹﻋﺪاد
ـﺎل ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺿﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﻗــﺪر ﻋـ ٍ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻮﻃــﻦ وﺣﻔﻆ

أﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره.
ودﻋﺎ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس،
ﺟ ـﻴــﻼ ﺑ ـﻌــﺪ ﺟ ـﻴ ــﻞ ،واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
وﺑـ ــﺬل اﻟ ـﻐــﺎﻟــﻲ واﻟـﻨـﻔـﻴــﺲ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺼ ـﺒ ــﻮ إﻟ ــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺤﺮس ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻫﺪاف
ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ " 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ".

ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﺠﺎع ،وﻣﺪﻳﺮ
دﻳﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻮاء
ﺟـﻤــﺎل ذﻳ ــﺎب واﻟـﻤـﻌــﺎون ﻟــﻺﺳـﻨــﺎد اﻹداري
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻃﻼع ﻗﺪﻳﺮ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.

»اﻹﻃﻔﺎء« ﻧﻔﺬت ﺗﻤﺮﻳﻦ »ﻧﺠﻢ اﻟﺠﻬﺮاء«
ﻻﺣﺘﻮاء ﺣﻮادث اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻧﻔﺬت  5ﻓﺮق ﻟﻺﻃﻔﺎء ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ
"ﻧﺠﻢ اﻟﺠﻬﺮاء" اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ ﺣﻮادث
ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑـﺤـﻀــﻮر
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل اﻟﺒﻠﻴﻬﻴﺺ.
وﻳـﻬــﺪف اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻖ
ووﺿ ــﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣــﻮادث اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
دور اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟـﻄــﻮارئ وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ وﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ
رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻗـﺼــﻰ درﺟــﺎت
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
وﻛﺎن ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺟﻮد
ﺗﺴﺮب ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وإﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺮداب
ﺑ ــﺮج  Aﻧـﺘــﺞ ﻋـﻨــﻪ وﻗ ــﻮع ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺎت
واﻧ ـ ــﺪﻻع ﺣــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪور  ،13وﺗ ــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌ ـﻴــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ ﻋـﻤــﺪ رﺟ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء إﻟــﻰ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺧــﻼء واﺗﺨﺎذ اﺟ ــﺮاء ات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻹﻃﻔﺎء
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ
اﻟﺨﻄﻮرة.
وأﻗﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺪﻳﺮ إﻃﻔﺎء اﻟﺠﻬﺮاء
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮﺷﻮد ،وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ
وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء.

رﺟﺎل ﺟﻤﺮك  T١و T٥ﻳﻀﺒﻄﻮن
ﻣﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ وﺳﻴﺠﺎرﺗﻲ ﺣﺸﻴﺶ
ﺗﻤﻜﻦ ر ﺟــﺎل ﺟﻤﺮك "-"T1
ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ،
و" -"T5ﻣ ـﻄــﺎر ا ﻟ ـﺠــﺰ ﻳــﺮة ﻣﻦ
ﺿ ـ ـﺒـ ــﻂ ﺧـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ وﻋـ ــﺮﺑـ ــﻲ
ﻗﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﻮزﺗﻬﻤﺎ
ﻣﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ وﺣﺸﻴﺶ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻤــﺎرك ﻧ ــﻮاف اﻟـﻤـﻄــﺮ ،إن
"ر ﺟ ـ ـ ـ ــﺎل ﺟ ـ ـﻤـ ــﺮك  ،T1ﺧ ــﻼل
ﻗـ ــﺪوم ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺮ ﺧـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻣــﻦ
دوﻟﺔ اوروﺑﻴﺔ ،ﺗﻢ اﻻﺷﺘﺒﺎه
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ،ﻟﻴﺘﻢ
اﺻﻄﺤﺎﺑﻪ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﻣﺘﻌﺘﻪ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻳ ـ ـ ــﺪوي ،ﻓ ـﻌ ـﺜ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
 3ﻋـﻠــﺐ ﺗـﺒـﻴــﻦ أ ﻧـﻬــﺎ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺪر اﻟﻤﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ".
وﺑـ ـﺸـ ــﺄن ﺿ ـﺒ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ ــ،T5
ﻗ ــﺎل ا ﻟ ـﻤ ـﻄــﺮ إن "ا ﻟـﻤـﻔـﺘـﺸـﻴــﻦ
اﺷﺘﺒﻬﻮا ﺑﻮاﻓﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺎدم
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻪ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻇ ـﻬــﺮت
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺎت اﻻرﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎك،
وﺑـﺘـﻔـﺘـﻴـﺸــﻪ ﻋ ـﺜــﺮ ﻣ ـﻌــﻪ ﻋـﻠــﻰ
 2ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺎرة ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﺨ ــﺪر
اﻟﺤﺸﻴﺶ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﺟـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻋ ـﻤ ــﻞ
ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ ﺿ ـ ـﺒـ ــﻂ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاد

اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺪرة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ
واﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ
اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ
ﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ــﺎذ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﺰم ﻣـ ــﻦ
إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات" ،ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮا إﻟـ ــﻰ
أن "ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ز ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ أن
اﻟ ـﻤ ـﻀ ـﺒ ــﻮﻃ ــﺎت ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮاد
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرة ﻫ ــﻲ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﻟﺸﺨﺼﻲ".
وأ ﻛـ ـ ـ ــﺪ ا ﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮ أن ر ﺟ ـ ــﺎل
ﺟ ـﻤــﺮك اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺻــﺎد
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎوﻻت ﺗـ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺐ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ،وﻫ ــﻢ
ﻣ ــﺰودون ﺑـﺨـﺒــﺮات ودورات
ﺗـ ـﺤ ــﺮص "اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرك" ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ،إﻟـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ
وا ﻟ ـﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ ا ﻛـﺘـﺸــﺎف أي
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة.

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﻧﺠﺢ رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ،أﻣﺲ،
ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ دﻛﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﻤﻨﺰل
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟــﺮﻣـﻴـﺜـﻴــﺔ ،وﺗـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ إﺧ ــﺮاج
ً
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﻮا ﺛﻘﺒﺎ ﺑﺎﻟﺠﺪار اﻷﺳﻤﻨﺘﻲ
ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻌﺮض ﻷي إﺻﺎﺑﺎت.

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ  1376ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑـ »اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ« ﺧﻼل 2018
ذﻛﺮت إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻼت
ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ  5471ﻣﺤﻼ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـﺤــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة "اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ" ،إﻳﻤﺎن
اﻟﻜﻨﺪري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
وأﻛــﺪت اﻟﻜﻨﺪري أن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ وإزاﻟ ــﺔ  15557إﻋﻼﻧﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ،وﺗﺤﺮﻳﺮ  1376ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺼﻠﺢ
ﻓﻲ  342ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﺳــﻮاق ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ
ً
 130ﻣﺤﻼ ،وﺗﺤﺮﻳﺮ  41ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﻏﻠﻖ ﻣﺤﻠﻴﻦ إدارﻳﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ  19796دﻳﻨﺎرا ﻛﺮﺳﻮم.

ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ "اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ" ،أن إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ" ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،م.
ﻣﻴﺴﺎء ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﻟﺠﻮﻟﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
أراض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
 3ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺜﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ٍ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 18475م 2ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺨﺰن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ
اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺎءت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
رﻗﻢ م ب ،148/11/84/ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  74305دﻧﺎﻧﻴﺮ.
وأﻛ ــﺪت ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي أن اﻹدارة ﺗـﻘــﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧ ــﺬارات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ.

ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ أﺣﺪ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
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»اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﺗﻄﻠﻖ »ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر« ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
• ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
• أوزﺑﻮرن :اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺘﺠﺎري
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر« ﻟﻌﺎم
 ،٢٠١٩ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﻠﻮس أﻧﺠﻠﺲ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ١١ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر.

ﺑ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻟ ــﻮس أﻧـﺠـﻠــﺲ،
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر"
ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ وﺗﺸﺎرك
ﻓـﻴــﻪ ﻓ ــﺮق ﻣــﻦ  11ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
د .ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب
ُ
ﺧ ـ ــﻼل ﺣ ـﻔ ــﻞ ﻋـ ـﺸ ــﺎء أﻗ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ" ،إن ا ﻟـﻔــﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـ ـﻔـ ــﺮﺻـ ــﺔ اﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب
ُ
ﻣ ـﻬ ــﺎرات وﺧ ـﺒ ــﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓ ــﻲ أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﻢ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن
ا ﻟـﺒــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺤﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
داﺧـ ــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎب اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ
ﺗ ـﺠ ــﺎرب ﻧــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﻟ ـﻔ ــﺮق ﺷــﺎرﻛــﺖ
ﻓﻲ اﻟ ــﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
وﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ــﺮﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻮه إﻟـ ــﻰ
ﻣ ـﺒــﺎدرات ﺟــﺪﻳــﺪة ،أﺑ ــﺮزت أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدوات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ
ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮﻫﺎ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗ ـﺤ ــﺪي اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻫ ــﻮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ

وإﻋ ـ ـ ـ ــﺪاده ﻟ ـﻤ ــﻼء ﻣ ــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص وﺧ ـﺼــﺎﺋ ـﺼــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎده
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﻟـﺘــﺰوﻳــﺪ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬــﺎرات
واﻷدوات اﻟــﻼزﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﺸ ــﺎف ﻧـ ـﻬ ــﺞ ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
و ﺗــﺎ ﺑــﻊ" :ان ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓﻲ
ﺑـ ــﻼدﻧـ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﺎده اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺤﻴﻮي
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ﻓــﻲ
ﻧـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻓ ــﺈن ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻧﺨﺮاﻃﻪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻻﺑﺘﻜﺎر".
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ـ ــﺄن أﺣـ ـ ـ ــﺪ اﻷﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺿﻤﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ،ﻣﻦ
ﺧـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺿﻤﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺬي دﺧﻞ
ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﻴﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎده ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ
ﱡ
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ

•

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أ ﺻــﺪر ا ﻟـﻤــﺪ ﻳــﺮ ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ د .ﻋﻠﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻒ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪب ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
د .ﻓـ ـﻬ ــﺪ ا ﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻲ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻋـ ــﺪا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺷـ ــﺆون اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤــﺎدة

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺘﺢ
ﺑــﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻄﻠﺐ إﻋــﺎدة اﻟﻘﻴﺪ ﻟﻤﺘﺪرﺑﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وا ﻟـ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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وذﻛــﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣــﺲ ،أن إﻋــﺎدة
اﻟﻘﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻃـﻠــﺐ ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺷــﺆون اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ،ﺛﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻳﻘﻮﻧﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أﻧــﻪ "ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳــﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺒﻨﻰ رﻗــﻢ  ،"7ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺎدات »اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﻳﺔ« اﻷﺣﺪ
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺘﺤﺮر
ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،أﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـ ــﺪي ﻋ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
أﻧـ ــﺪرﺳـ ــﻮن ﻟ ـ ـ ــﻺدارة ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
ﻛ ــﺎﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﻮرﻧـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـ ـﻠـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
د .أﻟﻔﺮﻳﺪ إي .أوزﺑﻮرن ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده
ﺑﺄن "ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،اﻟﺬي
ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرب ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﻣ ــﻢ
واﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺑ ـﻴــﻦ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻫـ ــﻮ ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮذج ﻗ ــﻮي

ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ إﺣــﺪاث
ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم".
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻠﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ
أوﻟﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ ﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ
ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻮس أﻧ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ ،ﻟ ــﻼﺿـ ـﻄ ــﻼع
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا ﻟـﺒــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗــﺪرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺛﺮوة
أﻣ ــﺔ ﻣــﺎ أو ﻗــﻮﺗـﻬــﺎ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ أو
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﻣﻮاردﻫﺎ
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ ﻓ ــﺈن ﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ ﺳﻴﻈﻞ
داﺋﻤﺎ أﻏﻠﻰ ﺛﺮواﺗﻬﺎ.
وﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ،اﻟـ ــﺬي

ﺻﻤﻤﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ ،ورش ﻋ ـﻤ ــﻞ وﺣ ـﻠ ـﻘــﺎت
دراﺳﻴﺔ ﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮاء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﻠﻮس
أﻧ ـﺠ ـﻠــﺲ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﻌـﻘــﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟ ـ ــﻮرش داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ـﻴــﺪ أن
اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺳـﺘـﺤـﻀــﺮ ﻓﻲ
إﻃـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻛ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻔ ــﻮرﻧ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻠ ــﻮس
أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ،وﺳ ـ ـﺘـ ــﺰور ﺑ ـﻌ ــﺾ أﻫ ــﻢ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ـﻠ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻣﺜﻞ
دﻳﺰﻧﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﻨﺴﻠﺮ.

اﻟﻌﺠﻤﻲ وﺣﺎﺟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑـ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
ﺷــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑـ"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ،اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
 2019-2018وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺻﻠﻲ.
وأﺻ ـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﻀــﻒ ﻗ ـ ــﺮارا آﺧ ــﺮ ﺑـﻨــﺪب
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪا
ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﺷـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑ ــﻲ

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ
ﻟـ »ﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«

ﺑ ـﻌ ـﻤــﺎدة ﺷـ ــﺆون اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣــﻦ
ﺑــﺪا ﻳــﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا ﻟــﺪرا ﺳــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ -2018
 ،2019إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺻﻠﻲ.
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺖ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة ﺷ ـ ـ ــﺆون اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻳ ـﻜــﺎت ﻟ ـﺼــﺪور ﻗــﺮار
اﻧﺘﺪاب ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻌﻤﻴﺪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻤﺎ.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر إ ﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﻬﺎدات ﺧﺮﻳﺠﻲ وﺧﺮﻳﺠﺎت
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 9ﺻ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة
ﻇﻬﺮا ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ.
وﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ،
ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﻖ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
»ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺣﺘﻰ  ١٦اﻟﺠﺎري
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻋ ـﻤ ــﺎدة ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﻲ واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ
ا ﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻌﺎم
 2019/2018ﺣﺘﻰ اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ  16اﻟﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎدة ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗﻘﺪم
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ً
 3ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ  20ﻣﺎرس ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪة أن ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ وﺗﻀﻴﻒ
إﻟﻴﻬﻢ ﺧﺒﺮات ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﺗـ ــﻮ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻣـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ إدارة ا ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ،
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ ﺷﻮاﻏﺮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻹ ﺷــﺮا ﻓـﻴــﺔ ﻓــﻲ "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ﻗـﺒــﻞ ﺑــﺪا ﻳــﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ا ﻟــﺪرا ﺳــﻲ ا ﻟـﺜــﺎ ﻧــﻲ ،ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ
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د .حسن عبدالله جوهر

شوشرة :دوامة

مجلس المعازيب!

مبارك العبدالهادي
ال ن ــزال نقبع فــي دائ ــرة التخبط والـمـهــاتــرات والـمــزايــدات والتالعب
بالمشاعر واللعب على أوتار التكسب الشعبي من بعض النواب في قضايا
تمس المواطن بالدرجة األولى ،لكنها بال حلول أو عدم تلمس أي نوايا
في تحقيقها أو وضع العصا في دواليب بعضها ،سواء في قضية إسقاط
القروض أو التقاعد المبكر ،فضال عن الضحك على الذقون في قضية
التجنيس ،وفي نهاية المطاف لن يتم تحقيق أي منها إال بإرادة بعض
المتنفذين الذين هم من يديرون األمور بالخفاء عادة.
فعند التطرق لقضية إسقاط القروض التي تحولت إلى أشبه بكرة
ً
الثلج التي أصبح ضحاياها أكبر عــددا كلما تدحرجت ،فغالبية هؤالء
المقترضين دخلوا في هذه الدوامة ألنهم بالفعل في أمس الحاجة لتوفير
سكن بعد أزمة المشاريع اإلسكانية ،أو توفير متطلبات حياتهم لمواجهة
ً
غالء األسعار ،أو سداد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ،نظرا لتدهور
التعليم الحكومي أو لعالجهم بسبب سوء وتردي الواقع الصحي ،الذي
ينطبق عليه المثل القائل "ال طبنا وال غدا الشر".
نعم هـنــاك مــن المقترضين مــن اقـتــرض للسياحة والـسـفــر وش ــراء
الكماليات غير المهمة ،ولكن ال يعني ذلك التقليل من شأن القضية ومساواة
جميع المقترضين ببعض ،بإطالق مسميات تستهدف عدم المساعدة
حتى للذين أصبح بعضهم على حافة دخول بوابة السجن ألنه ال يستطيع
سداد ما عليه من الديون.
أمــا قضية التقاعد المبكر ،فهي الفخ ال ــذي سيقع فيه الموظفون،
ً
خصوصا أن هناك تحذيرات من البعض بأن هذا التقاعد ال يواكب الهدف
الرئيس منه ،وأن هناك بعض الـمــواد التي دســت فيها الحكومة السم
بالعسل .أما القضية األكثر جدال وعدم إنصاف من السلطتين التشريعية
والتنفيذية فهي تجنيس ال ـبــدون ،فمن المستغرب أن حــديــث الغرف
المغلقة ليس ما يظهر على وسائل اإلعالم ممن يتكسبون على حساب
المستحقين للجنسية ،ولألسف الشديد أن هذه القضية مكانك راوح،
وفي كل مرة تخرج تعقيدات أكثر ومعاناة أكبر ألصحابها الذين دخلوا
في نفق مجهول ال يعرفون الخروج منه ،مقابل أحالم وردية وتوقعات
وتكهنات وتصريحات النواب.
كل هــذه القضايا المثارة التي شغلت العديد من أصحاب الشأن ال
تزال في دوامة تنتظر قرارات حاسمة رغم أن اآلمال مخيبة ،ولكن التمسك
ببصيص األمل ال يزال موجودا مع "شخير" المعنيين بها.

إسقاط القروض بين
الرفض والقبول
بشاير الحمادي
"إسقاط القروض" عن المواطنين موضوع تداولته جميع وسائل اإلعالم،
وكان بين رفض وقبول من المواطنين والنواب والتجار ،إال أن هنالك عدة
فئات ضد هذا القرار باعتباره عبثا في ثروة البالد وأموالها ،وهاشتاغ
ً
إسقاط القروض مازال متصدرا في "تويتر" ألكثر من شهر ،ومازال الناس
يغردون ويطلبون ويرجون ويتمنون ويقومون بالدعاء واالستشهاد
بآيات وأحاديث شريفة إلقرار اإلسقاط .نحن لسنا ضد هذا القرار بشكل
قطعي ،وال ضد مساعدة المتعسرين والمدينين ،لكن هذه الديون جميعها
لماذا أخذت باألساس؟ هل لإلنفاق تيسيرا للحياة والحاجات األساسية
للمعيشة الكريمة؟ أم للكماليات واألم ــور األخــرى غير المهمة كالسفر
والتبضع وشراء السيارات الفارهة والتباهي والتعالي أمام اآلخرين بمال
هذا القرض الذي سيعسر األوضاع في األيام القادمة للمقترض؟
ً
ً
أرى حال ممكنا وهو إسقاطها عن المواطنين المعسرين الذين يقل
راتبهم عن ألف دينار ،فأرباب األسر الذين يقل راتبهم عن هذا المبلغ مع
غالء العيش وبالتحديد اإليجارات يمكن للدولة أن تنظر في وضعهم،
ً
فنحن مــع زي ــادة الــرواتــب للمواطنين جميعا وتعديل أوض ــاع الناس
المتعسرين والمدينين ،فهناك ديون معينة ينظر لها وتسقط ،عدا ذلك
ال يستحق هذا اإلسقاط.
فنحن دولة غنية وشعب متنعم ويحب العيش براحة ومتعة عالية ،ولنا
ً
الحق أن تصبح رواتبنا عالية مع عدم زيادة غالء المعيشة والضرائب طبعا
كما يحدث في الدول األخــرى ،فالكويت يستطيع أن يعيش فيها الغني
والفقير وجميع طبقات البشر بهدوء وسالم ،والقرض إن استوجب أخذه
فيجب أن يكون لألهمية واألولوية .والكويت لن تقصر بحق أبنائها ،وسواء
ُ
أسقطت القروض أو لم تسقط تبقى الكويت بلد الخير والعطاء والعيش
الكريم ولله الحمد ،وحتى غير الكويتي يستطيع العيش حياة طيبة في
هذا البلد المعطاء .وحفظ الله الكويت من كل شر وعدوان.

وهم «العلندا» تقضي على
السرطان
د .روضة كريز*
اسـتـخــدمــت الـعـلـنــدا  Ephedraبـكـثــرة فــي الـطــب الصيني القديم
ل ـعــاج ال ــرب ــو وال ـب ــرد واضـ ـط ــراب ح ـ ــرارة ال ـج ـســم ،الح ـتــوائ ـهــا على
ً
الكوليودات المهمة طبيا مثل اإلفيدرين والبسيودوإفدرين ،ومن بدائل
األمفيتامين ،وغيرهما من المواد المهمة .وذكرت كثير من األبحاث
الطبية العشبية أنها وجدت في العراق قبل آالف السنين من األدوية
المهمة التي كانت تعود للنباتات المقدسة القادمة من إيران والشرق!
لقد زادت الدراسات واألبحاث حول سمية هذه النبتة وتعارضها
ً
كثيرا مع أدويــة الضغط أو أدويــة تنظيم ضربات القلب والخفقان
واحتشاء العضلة القلبية ،غير أن بعض العطارين أو األشخاص
الـعــاديـيــن قــد تنبهوا إلــى استعمالها ،ولــم يــأخــذوا بعين االعتبار
الحسبان ،كشرب القهوة أو الشاي في الصباح
العادات اليومية في
ُ
مـثــا ،وه ــذه العشبة إذا أخ ــذ منها ك ــوب كبير عـلــى الــريــق الـبــاكــر،
ث ــم ت ـن ــاول فـنـجــان ال ـق ـهــوة ال ـم ـع ـتــاد ،فـقــد ت ــؤدي إل ــى ال ــوف ــاة! ومـنــذ
ال ـق ــدم تـسـتـخــدم ال ـع ـل ـنــدا ف ــي ال ـطــب الـصـيـنــي ض ــد ال ــرش ــح ومـحـفــز
ُ
للقلب والــرئـتـيــن ،ومــا زال ــت إلــى يومنا هــذا تستخلص منها مــادة
البسيودوإفدرين القابض لألوعية الدموية بالجرعات القليلة ،غير
أنها ترفع ضغط الــدم عند الجرعات العالية وال ُينصح باستعمال
هذا الدواء من قبل مرضى الضغط العالي والقلب ،على سبيل المثال
ً
 ،Actifed ،Cirrusفي حين استعملت العلندا كثيرا كمقلل للشهية
عندما تكون بشكلها الخام مع مسحوق القهوة ،فتقلل الوزن وتزيد
مــن طاقة الـحــرق فــي الجسم ،خاصة عند الرياضيين ،ورواد كمال
األجسام! وفي  2003أوقفت الواليات المتحدة التعامل مع المكمالت
ً
التي تحتوي شيئا منها.
لذلك نقول إن األعشاب قد تكون فعالة ُ
وبس ّمية عالية كاألدوية
الكيميائية المستخلصة منها ،إن لم تستعمل بالطريقة الصحيحة
والجرعة التي يتفق عليها مــن ِقبل المختصصين بــاألعـشــاب ،وال
ننصح باستعمال العلندا أو أي من األعـشــاب الطبية إال بالرجوع
إلى المتخصصين المعتمدين ومعرفة الطريقة السليمة لالستعمال،
خاصة لمن يستعمل العالجات المزمنة حتى ال تتعارض ،وقــد تم
ً
مؤخرا اعتراف منظمة الــدواء والغذاء العالمية عن العلندا أنها من
ً
األدويــة الخطرة على المستهلك .غير أن هناك نقطة مهمة جــدا أود
لفت انتباه القارئ العزيز لها وهي أن العالجات النباتية ،وإن عرفنا
ُ
ودرسنا مواضع االستعمال وجرعاتها ،لم تدرس إلى اآلن مضاعفاتها
ُ
وس ّميتها مع عشبة أخــرى خالل وصفة العالج! على سبيل المثال
عشبة السنا والكاسكارا والعشرج في خلطات األعشاب المسهلة،
فإنها تعمل على زيادة طرح الماء من األنسجة ّ
كملين ،في حين تسبب
ً
نقصا في الفيتامينات وتزيد التقلصات المعوية وتسبب ألم المعدة،
ً
ويعتبر ذلك سيئا على من يأخذها بغرض إنقاص الوزن!
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

hasanjohar@hotmail.com

م ــا شــاهــدنــاه م ــن م ـســاجــات ف ــي مجلس
األم ــة خ ــال الـفـصــل الـتـشــريـعــي بـشـكــل عــام،
وفي الجلسات األخيرة بشكل خاص ،يعكس
صورة حقيقية لمشهدنا السياسي الذي بات
يدار في إطار من الفوضى والعشوائية وغياب
أي بوصلة تتمتع برؤية أو برنامج أو حتى
أهداف متفرقة هنا وهناك.
ً
شخصيا ال أهتم بمضمون التراشق وال
م ـس ـتــوى الـ ـعـ ـب ــارات ال ـت ــي أص ـب ـحــت ظــاهــرة
ً
سواء على صعيد المداخالت
مكررة وسخيفة
النيابية أو ال ـجــدال بين الــرئــاســة وال ـنــواب،
فمثل ه ــذا ال ـطــرح ال يـحـتــاج إل ــى أي تحليل
أو تفسير ليستدل على ضياع هيبة مجلس
األم ــة وان ـح ــداره إل ــى مــا دون حـتــى مــا يــدور
فــي الكثير مــن الـمـنـتــديــات الـهــابـطــة أو على
صفحات الـتــواصــل االجتماعي ،إضــافــة إلى
الفراغ الكبير الذي تعيشه السلطة التشريعية
من األطروحات الجادة أو المنظور السياسي
لمستقبل البلد وال حتى حاضره المحتضر.
هــذه هــي إحــدى أهــم نتائج نظام الصوت
الواحد الذي تؤكد األحداث اليومية والمواقف
المتتالية م ــدى هشاشته و خ ـطــور تــه ،ليس
على وقف التطور الديمقراطي وآليات العمل

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

ً
وانتهاء بالوكيل والوزير،
بالموظف البسيط
وهي التي تشرف على صرف ميزانية قوامها
ً
 100مـلـيــار دوالر س ـنــويــا ،وه ــي مــن ترسي
ال ـم ـشــاريــع وال ـم ـنــاق ـصــات ،وه ــي م ــن تـحــدد
ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي ،ب ــل تــذلــل ك ــل الــوســائــل
إليصال الموالين لها حتى إلى قبة البرلمان،
وقد تمنع المشاغبين من النجاح أو تالحقهم
لمنع ترشحهم أو حـتــى إ ب ـطــال عضويتهم
إن فازوا.
ً
فالصراع إذا هو على الحكومة ،وأبطال هذا
الصراع ال يمكن أن يكونوا من غير المعازيب،
وما نراه من استقطابات سياسية وخالفات
وصراعات مردها في الغالب صراع الكبار ،إما
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ،وبــروز
تيارات أو شخصيات برلمانية أو غيرها أو
انحسارها يصب "غصب طيب" فــي معادلة
صراع المعازيب ،وأبرز دليل على ذلك عندما
تشتد المنافسة بين هؤالء الكبار ،كما يحدث
ً
اآلن تحديدا ،ينعكس ذلك على الطرح النيابي
ً
الذي نراه مؤخرا ،فالكل له معزب إال ما ندر،
يرتفع ويسقط ببروزه أو تهميشه ،ومن ليس
ً
له معزب يكون دائما في القاع كما هي حال
غالبية الشعب المقهور!

waethlane@gmail.com

دولة دينية ...بامتياز! ()2-1

ش

مقدمة الدستور ،أي في المادة الثانية ،متأخرا فحسب عن المادة األولى
التي تعرف ما يدور األمر ،أي عن دولة الكويت .كما أن وصفه بالمصدر
األساس دون ذكر مصدر رئيس آخر يشير بما ال تخطئه العين إلى عالقة
خاصة وممتازة بين هذه الدولة وشرع اإلسالم .أما مدلول المادة الخامسة
والثالثين التي تتأخر إلى فصل الحقوق والواجبات ،فال يغير في رأيي
في منزلة اإلســام شيئا .فحرية االعتقاد الخافية في السرائر ال حيلة
فيها ال للمشرع وال الشرع أو أي كان بها ،فإطالقها في حكم البدهي .أما
ممارسة العبادات ،الجانب الظاهر من االعتقاد ،فيكون شريطة عدم إخالل
ذلك بالعادات المرعية ،النظام العام أو اآلداب ،وال شك هنا أن التقاليد
اإلسالمية هي الحكم هنا فيما يخص العادات المرعية أو اآلداب.
على أن ما يثير العجب في هذه المحاجة التي تجهد في إثبات علمانية
الدولة هو انشغالها بما جاء في الشطر الثاني من المادة ( )2وما إذا كانت
أداة التعريف تحسم األمــر ،وتخطيه لما جاء في الشطر األول من نص
ً
ال لبس فيه من أن لهذه الدولة دينا ،ودينها اإلسالم .فالنص هنا ليس
من قبيل أن اإلســام دين للشعب الكويتي ،أو دين األكثرية الفالنية ،أو
اإلثنية األقلوية ،بل دين الدولة بأسرها ،أي بكل ما يحويه مفهوم الدولة
من حكومة ومؤسسات متنوعة وأقـطــاب عديدة لصنع السياسة .ولو
جاز للمرء أن يسترسل فذلك يستتبع بأن لو ارتد شعب الكويت عن دين
اإلســام ،لصبأ أو بـ ّـدل دينه ،فإن الدولة بهياكلها وآلتها تبقى مسلمة
حتى إشعار آخر.
وفــي ضــوء ذلــك فاالنشغال بتأويل الشطر الثاني من المادة الثانية
النتزاع الدولة من المرجعية الدينية يبدو لي فائضا عن الحاجة وبغير
نتيجة مبتغاة ،ال سيما بعد النظر إلى ما ورد بشأن ذلك في المذكرة
التفسيرية ،وما جاء في مواد الحقة من واجب الدولة في رعاية التراث
اإلسالمي .أجل ،إذا كان األمر غير ذلك فما مبرر اإللقاء على كاهل الدولة
بالتزام صون تراث اإلسالم دون غيره من األديان كما تملي المادة الثانية
عشرة؟

د .أسامة خالد المسباح
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الصين ...شراكة بما ُيتيحه التاريخ
في التراث الصيني القديم حكمة تقول "الرجل الحكيم ال يمسك ثرواته،
وكلما ازداد عطاؤه لآلخرين ازداد ما يحصل عليه" ،حضرتني هذه المقولة
وأنا أتابع عن كثب تلك الجهود الحثيثة التي يقوم بها الشيخ ناصر صباح
األحمد الصباح ،في ترجمة دقيقة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الصباح ،حفظه الله ورعاه ،في هذا األمر من أجل بناء عالقة شراكة
وتعاون استراتيجي حيوي بين الكويت والصين.
ً
ً
والحقيقة التي يبدو أن جزءا كبيرا منها ظاهر لكثيرين هي أن وجود
مسؤولين كالشيخ ناصر صباح األحمد ،يمثلون بالفعل القدرة على نقل
المشهد من حالة (االنتظار) إلى حالة التقرير وصناعة المستقبل ،فحتى
ً
ً
اآلن المؤكد أن القيادة الدولية ستستقر عاجال أو آجال من جديد في قطبية
ً
ً
ثنائية مرة أخرى ،ربما تبذل روسيا بالفعل جهدا كبيرا في سبيل ذلك
داخليا وخارجيا ،لكني في مقال اليوم أضيف أن الصين ستكون األجدر
بهذه المكانة ،وهو ما يجعلني أستكمل مبررات اهتمامي بهذه الجهود
ً
التي تقوم بها الكويت تجاه الصين تحديدا ،السيما في قدرة القيادات
على القراءة المستقبلية لمجريات األحداث وتطوراتها ،أضف إلى ذلك أن
الكويت من أولى الدول العربية والخليجية التي بادرت الى بناء عالقات
وديــة واقتصادية قوية مع الصين ،ناهيك أن األخيرة ترتبط مع العرب
ً
عموما بعالقات قديمة متجذرة تعود ألكثر من  2000عام.
ً
فى المشهد الراهن كان واضحا خالل الــزيــارات ،التي قام بها الشيخ
ً
ناصر الصباح والتي أرست في رأيي للكويت تجسيرا حقيقيا لتلك العالقة
القائمة ،في كيف أن القدرة على االستفادة من اإلمكانات المتاحة والقدرة
على صياغتها تظل الــرقــم األصـعــب فــي المعادلة ،وهــذا التطور الالفت
لصناعة السياسات الكويتية.
إن الكويت أول دولــة عربية تقوم بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع
الصين وذلــك في المبادرة التي عرفت وقتها بــ"الحزام والطريق" ،الذي
يقدم بما ُيتيحه نافذة جديدة للكويت يمكنها من خاللها تطوير منطقتها

االقتصادية الحرة في الشمال ،وإقامة جزر وميناء كما هو معلن يتوقع
ً
له أن يكون محورا رئيسا للنقل اإلقليمي وتجارة الترانزيت مع قدرته
على التزود بوسائل نقل حديثة وسكة حديد تخدم المنطقة وضمنها
(مدينة الحرير).
ً
أي ـصــا جـســر (جــابــر) ال ــذي يصنف كــأحــد أط ــول الـجـســور فــي الـعــالــم،
ً
والمدرج هو اآلخر ضمن رؤية الكويت  ،2035وعليه لم يكن مفاجئا حين
كشف الشيخ نــاصــر فــي إح ــدى زيــاراتــه المتكررة للصين بــأن "الكويت
والصين كانتا تتباحثان منذ أكثر مــن ربــع قــرن إلحـيــاء طريق الحرير
القديم" ،األمر كما هو واضح أن هناك تطورا مرنا في ذهنية السياسات
الخارجية ،والتمسك بقاعدة مــا هــو قائم لبناء عالقة استراتيجية مع
قوة دولية جديدة وبثقافة ونوايا قوية تضع المستقبل أساسها ،وإن
ً
لم يخرج بعيدا عن االلتزام بسياسة الكويت القائمة على السلم والنأي
عن الصراعات.
ً
ً
وال ننسى أن مثل تلك السياسات تظل جــزء ا واقعيا مطلوبا خاصة
مع الوضع اإلقليمي والدولي القائم ،وهي في الوقت نفسه تمثل مشروعا
مستقبليا يـنــأى عــن التمسك بــالـحــاضــر فـقــط ،ويـتـعــداه لخلق الـبــدائــل
المستقبلية والعبور بها بأريحية لفضاءات المستقبل دون صناعة عداوات
أو محاور وتحالفات موجهة ضد أحد ،الصين اليوم تقدم نفسها لنا كما
لغيرنا كمشروع مستقبلي ،والكويت باتت تــدرك ذلــك أكثر من غيرها،
ً
نعم هناك شراكة خليجية لكن الخطوات الكويتية تبدو األكثر اتساعا
وبراغماتية لترجمة هذه الشراكة.
على كل حال هذا االجتهاد في رأيي البسيط يبقى مجرد مالحظات
ً
عابرة أرى من خاللها أن هذا الرجل يمضي في طريقة باقتدار متحسسا
ً
ً
ً
خـطــواتــه ج ـيــدا وع ــارف ــا ب ــأدوات ــه بـعـيــدا عــن االنـشـغــال بقضايا وأزم ــات
وضربات قاضية تلقتها مناطق ودول على حلبة سياساتها المرتبكة،
وحفظ الله الكويت عزيزة برجالها األقوياء عامرة بحب أبنائها لها.

د .يوسف سليمان الشعيب

دردشة :كرة ثلج ال بد من تكسيرها
أعـ ـل ــم أن ق ـض ـي ــة ال ـ ـبـ ــدون ف ـي ـه ــا ش ـ ــيء مــن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة ،وأعـ ـل ــم أن هـ ـن ــاك م ــن يـسـتـحــق
ُ
الجنسية فيها وظ ـ ِـل ــم ،وأع ـلــم أن الــدخــاء قد
استغلوا تعاطف القيادة والسلطة ،فتجرؤوا
ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــاداة ب ـح ـق ــوق ل ـي ـس ــت مـ ــن ح ـق ـهــم،
والحكومة مازالت تغض الطرف فيها ،بالرغم
من رؤيتها لحجمها المهول الذي ينمو بسرعة
تحت أنظارها دون أن تحرك ساكنا.
ً
ف ـك ـث ـي ــرا م ــا تـ ـح ــدث الـ ـم ــراقـ ـب ــون وال ـك ـت ــاب
والـسـيــاسـيــون عــن خـطــورتـهــا ،والـتــي وصفت
بأنها قنبلة ستنفجر في يوم ما ،فكنا نتصور
انفجارها سيكون بالمظاهرات والخروج إلى
ال ـش ــوارع ،لــم نكن نتوقع أن يـكــون انفجارها
ّ
ودب) ،حـتــى وصـلــت
بتجنيس (ك ــل م ــن ه ـ ّـب
الحال إلى تجنيس من تعرف الحكومة أصوله
وجذوره ،ولديها مستندات تثبت ذلك ،فطالما
الحكومة تساوم وتقايض من خــال عطائها
السخي وغير المبرر لوثيقة الجنسية ،حتى
تحصل على ما تريد أو أن تدافع عن بالويها،
فقضية البدون وتجنيسهم ستنمو وتكبر ككرة

هبة ظالمة
محمد العويصي

السياسي فقط ،بل على النسيج المجتمعي
وا لـنـفــخ فــي تمزيقه وتشويهه بشكل منظم
ومقصود.
هذا كله صوب ،ومسخرة المعازيب تأتي
في صــوب آخــر ،وقــد تكون مسألة المعازيب
أداة للتشهير والضرب تحت الحزام وإسقاط
ً
الشخصية ،وقد تكون أيضا مناسبة إليصال
ً
رس ــائ ــل غـيــر م ـبــاشــرة سـ ــواء لـمــن نعتبرهم
معازيب خصومنا السياسيين ،أو بالعكس
رسائل والء واطمئنان لمعازيب آخرين بأننا
هنا وال تشيلون هم!
السؤال المهم :متى كــان العمل السياسي
ً
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـم ـعــازيــب؟ وع ـلــى ف ـكــرة ف ــإن كل
كويتي يعرف تمام المعرفة أن كلمة "معزب" ال
تطلق إال على الشيوخ من أبناء األسرة ،وهذا
أمر ال يمكن إنكاره في ظل انعدام التنظيمات
السياسية الحقيقية والمستقلة أو تراجع
دورهــا أو حتى رضوخها بين فترة وأخــرى
لمعزب ما.
بمعنى آخر ،الحكومة التي تسمى السلطة
الـتـنـفـيــذيــة ،ه ــي الـمـجـمــع ال ـس ـيــاســي لهيئة
الـمـعــازيــب ،فهي الـتــي تملك الـقــرار وهــي من
ً
تتحكم في توزيع المناصب في الدولة بدء ا

يـثــور بين الحين واآلخ ــر سـجــال حــول ملمح رئـيــس مــن مــامــح هذه
الــدولــة ،م ــؤدى ذلــك أن دول ــة الـكــويــت ،تلك الــواقـعــة فــي المشرق العربي
والمتشرب مجتمعها بالتقاليد ،تلك دولة علمانية ،أو مدنية على حد
الزعم أحيانا .فإن كان أمر كذلك ،أنكون بصدد نموذج مغاير للملكيات
المحافظة في الجزيرة العربية؟ الحق أنه ال يوجد في تصنيف النظم
السياسية ما يمكن أن يطلق عليه دولــة مدنية .فالمدنية صفة نسبية
لتطور مجتمعات بشرية ،تتجاوز األطوار التقليدية لعيش اإلنسان ،تتسم
بالتقسيم الواضح للعمل والتوظيف الواسع لفنون التقنية والحضور
الكثيف للدولة في حياة الفرد .وما تداول مركب الدولة المدنية هنا سوى
التفاف على تداعيات مفهوم الدولة العلمانية ومــا يقتضيه من دعوة
صريحة إلزاحة الدين عن موقع تكييف مخرجات النظام السياسي ،ولعل
ً
ما يجعل من تلك الحيلة سببا إلثارة اللغط والفوضى الفكرية أن كثيرا
مما نعرف من مدنيات قــام على أســاس الــديــن ،ومــا المدنية اإلسالمية
هنا استثناء.
على أن استناد ذلــك السجال إلــى وثيقة الدستور ومــا يــرد فيها من
نصوص يجعلنا نراجع فهمنا لتلك الوثيقة ونعرض ذلك على القارئ،
فبحسب مــا يــرصــده الـمــراقــب حــول هــذا الـشــأن فــي وســائــل اإلع ــام وما
يدور على األلسن فإن القول بمدنية الدولة أو قل علمانيتها ينبني على
حجتين :أوالهما تتخذ من بعض نصوص الدستور سندا ،السيما ذلك
الجدل الذي ال ينتهي حول تفسير الشطر الثاني من المادة الثانية ،حيث
يرد بأن "الشريعة اإلسالمية مصدر (وليس المصدر) الرئيس للتشريع".
وبما أن الشرع اإلسالمي يقف على قدم المساواة مع غيره من المصادر
فذلك يتضمن سمو الدولة على الدين مما يؤكد طابعها الالديني على
األقل .وهناك أيضا من يسوق المادة الخامسة والثالثين التي تنص على
إطــاق حرية االعتقاد وممارسة شعائر األدي ــان .وفــي هاتين المادتين
يبدو جليا غلبة الدين والشرع اإلسالمي مقارنة بسائر العقائد األخرى،
فالنص صراحة على الشريعة اإلسالمية كمصدر أساس للتشريع يأتي في

٧

إضافات

الثلج ،التي لن يقف أمام َت ُ
دحرجها إال االرتطام
بجبل منيع وشامخ.
إن قضية التجنيس كمبدأ مرفوض جملة
وتـفـصـيــا ،فـمــا رأي ـن ــاه مــن نـتــائــج التجنيس
وإف ــرازات ــه الـنـتـنــة ،يجعلنا نـعـيــد ال ـن ـظــر ،بل
نـحــارب التجنيس العشوائي والـمــزاجــي ،فال
يعقل أن يتقلد المجنس مناصب حساسة في
الــدولــة وعـلــى أعـلــى الـمـسـتــويــات ،واب ــن البلد
والمؤسس لها يكون في درجة دونه ،هنا ندعو
إلى الفصل في األمر ،فمن تجنس يجب أن يعلم
أنه لن ينال المناصب ،وكفاه حمله للجنسية
الكويتية بميزات ال ــ VIPوالوحيدة في العالم
بهذه الميزات.
ومع تزايد حجم كرة الثلج ندعو الحكومة
لوقف تدخلها في التجنيس وتوزيعها على
(زويــر وعوير والمنكسر واللي ما فيه خير)،
فوضع البلد ال يطاق وال يحتمل ،واألسلم أن
ُيـغـلــق بــاب التجنيس بالشمع األح ـمــر ،فكرة
الثلج حجمها أصبح مخيفا وهــو في تزايد،
وحتى نسلم جميعنا وتسلم الكويت من العبث

في التركيبة السكانية ،والزعزعة األمنية للبالد
والعباد ،فال بد من الــوقــوف والتكاتف ومنع
الحكومة من استمرارها في دحرجة الكرة ،فكرة
الثلج ال بد من تكسيرها.
إن الـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــس ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائـ ــي وال ـ ـمـ ــزاجـ ــي
والسياسي ما هو إال إرهاب للدولة ونظامها،
ف ـم ــن كـ ــان غـ ـي ــورا ع ـل ــى أمـ ــه ال ـك ــوي ــت فـلـيـقــف
بـجــانـبـهــا ،ول ـي ــذد عـنـهــا وع ــن أهـلـهــا م ــن ذلــك
الهجوم اإلرهابي المبطن بالمعالم اإلنسانية،
وال تــأخــذكــم الــرحـمــة أو الــرأفــة بمن تـسـ ّـول له
نـفـســه الـعـبــث ف ــي الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة كائنا
مــن ك ــان ،فــالـكــويــت بـقـيــادة آل الـصـبــاح وعلى
رأسـهــم سمو الشيخ صـبــاح األحـمــد الصباح
أميرنا وقائدنا ،وسمو الشيخ نــواف األحمد
الصباح ولي العهد والعضيد ألميرنا حفظهما
الله وأط ــال فــي عمريهما ،والـشــرفــاء والنبالء
والـغـيــورون مــن هــذا الشعب األب ــي ،لــن يقبلوا
بذلك اإلرهاب ،ولن يتركوا كرة الثلج تكبر أكثر
من ذلك ،فتكسيرها أصبح فرض عين ال بد منه.
وما أنا لكم ناصح أمين.

طلبت زوجة الصحابي بشير بن سعد األنصاري من زوجها بشير
أن يخص ولدها منه ،وهو النعمان بن بشير ،بمنحة خاصة له ،وأرادت
توثيق هذه الحصة ،فطلبت من زوجها أن ُيشهد على ذلك رسول الله،
صلى الله عليه وسلم ،فذهب بشير األنصاري إلى الرسول يستشهده.
فقال الــرســول" :لــه إخ ــوة؟" ،قــال بشير :نعم .فقال الــرســول" :فكلهم
أعطيت مثل ما أعطيته؟" ،قال بشير :ال .فقال الرسول" :فليس يصلح
هذا ،وإني ال أشهد إال على حق" .وفي رواية" :ال تشهدني على جور،
إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ،كما لك عليهم من الحق أن
يبروك".
من خالل هذا الحديث الشريف نستفيد ما يلي:
ال يجوز التفرقة بين األوالد في المحبة والعطية ،بحيث ينحاز
الــوالــدان أو أحدهما لولد من أوالدهـمــا دون اآلخــر ،وهــذا االنحياز
ً
ً
ً
يسبب قلقا وغيرة وحقدا وحسدا وضغينة بين اإلخوة واألخوات،
لــذا يجب الـعــدالــة بين األوالد بنين وبـنــات فــي كــل شــيء حتى في
القبلة ،والشيء بالشيء يذكر ،بعض األزواج ،هداهم الله ،يهب زوجته
الثانية بيته ويحرم أوالده من زوجته األولى من حقهم الشرعي في
ً
البيت بعد وفاته ،وهذا التصرف غير جائز شرعا وحرام ألنه يورث
العداوة والبغضاء والحقد والحسد بين اإلخوة واإلخوات ،لذا يجب
على ال ــزوج أن يتقي ربــه بين زوجــاتــه وأوالده ألنــه محاسب يوم
القيامة على ذلك.
فهل وصلت رسالتي؟ آمل ذلك.
آخر المقال:
اقرأ واتغظ" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :من أخذ حق
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ،وحرم عليه الجنة ،فقال
ً
رجــل وإن كــان شيئا يسيرا يــا رســول الـلــه؟ فـقــال" :وإن قضيبا من
أراك" .رواه مسلم.

بالعربي المشرمح :عبث
منظم ومدروس!
محمد الرويحل
ّ
وتعدي ،وأحيانا نقول الفرج جاي ،وأحيانا نقول
أحيانا نقول أزمة
ً
غلطة وننساها ،ودائما نبحث لهم عن عذر متعلقين ببصيص من
العبث وقتي ولن
األمل على أن الباطل والخطأ لن يستمرا ،وأن ًكل هذا ُ
نفد ،وتوقعنا كان خاطئا واألمل فقد ،واكتشفنا
يطول ،لكن صبرنا قد ً
أن كل ما حصل ليس خطأ وال هو مصادفة أو سوء إدارة وعدم دراية،
ً
بل إنه عمل منظم ويسير وفقا لخطة ممنهجة ومرسومة بل مدروسة،
وبإدارة متمرسة وضليعة في خلق الفوضى والعبث ونشر الفساد.
ما يحدث في قبة عبدالله السالم ليس محض مصادفة وال هو بخطأ
ناب ومقزز ال
غير مقصود ،وما يتفوه به النواب فيما بينهم بكالم ٍ
يمكن تفسيره أو اعتباره خرج نتيجة موقف أو غضب ،وما يحدث في
الوزارات التي تعرف مكمن الخطأ وتتجاوزه ليس نتيجة تجاهل أو
عدم مباالة ،األمر الذي يجعلنا نجزم بأن كل هذا العبث منظم ومقصود
وال يخدم إال المؤسسة التي تقف خلفه ،وهي بال أدنى شك مؤسسة
الفساد التي أصبحت متمكنة من كل شيء ،وتعبث بكل شيء ،ولها
أدواتها التي تمكنها من أي شيء ،لذلك هي تفعل كل ما من شأنه أن
ً
يخدمها ويحقق لها مصالحها دون اكتراث لوطن وقانون ،وحتما
ستنقلب على كل من مكنها من تلك القوة إن استمرت في هذا العبث
دون وجود سلطة تعي مسؤولياتها تجاه الوطن وتنزع الخوف من
نفوذها ،وتبدأ بشجاعة ووطنية الستئصال هذه الجرثومة قبل أن
تكون هي السلطة وهي الوطن.
يعني بالعربي المشرمح:
بلغنا مرحلة اليأس واإلحباط والعجز ونحن نرى الالمعقول أصبح
ً
معقوال ،وأن العبث أصبح ثقافة ،وأن الفساد ال خجل في ممارسته،
فهل ينتفض المجلس وتعي الحكومة خطورة تلك المؤسسة ويبدآن
بالقضاء عليها قبل فوات اآلوان؟

بصيص أمل
سليمان القناعي
فــور إع ــان قـبــول استقالة الـ ــوزراء قبل أي ــام ب ــدأت التكهنات
لــدى البعض بتوقع األسـمــاء الجديدة التي ستدخل الحكومة،
وعند التمعن بشكل واضح نجد أن أغلب األسماء الجديدة كانت
ً
موجودة على الساحة فعليا بوجودها كقيادات في وزارات الدولة،
لكن ما لفت انتباهي هو أن هذا التشكيل طغى عليه صبغة الشباب
التي ربما تبعث في النفوس بصيص أمل في القدرة على الوصول
إلى تحقيق طموح وتطلعات الشعب والشباب بشكل خاص.
فاألفكار الشبابية يجب أن تؤخذ ،خاصة أننا في زمن التطور
التكنولوجي والعالم الرقمي اللذين يحتمان علينا التقليل من
ال ــدورة المستندية أو الـقـضــاء عليها واستبدالها بضغطة زر
تنجز جميع األعمال بدقة وسرعة وراحة ،باإلضافة إلى األفكار
الخاصة بالمشاريع اإلسكانية والمعلوماتية واإلعالمية وغيرها
من األفكار التطويرية التي تجعل من المجتمع محط أنظار العالم.
فالحاجة أصبحت ملحة في الجانب اإلعالمي لدينا باستحداث
ق ـنــاة إخ ـبــاريــة متخصصة ب ـن ـشــرات إخ ـبــاريــة مـحـلـيــة ودول ـيــة
عـلــى م ــدار الـســاعــة وفـيـهــا بــرامــج حــواريــة هــادفــة تـبــرز الجانب
الدبلوماسي المشرق للكويت ودورها الحيوي في احتواء األزمات
ً
في العالم ،خصوصا بعد النجاح الملحوظ والمهنية العالية التي
شاهدناها في التعامل مع األحداث األخيرة بتغطية المؤتمرات
واألحــداث الطارئة والفعاليات المهمة في البالد ،باإلضافة إلى
إعطاء المساحات الكبيرة إلبــراز دور الدولة في بناء المشاريع
ال ـجــديــدة ال ـتــي تـسـتـهــدف ال ـمــواطــن بــالــدرجــة األولـ ــى وتحقيق
الرفاهية له ،ال سيما مع االنفتاح العالمي في منصات التواصل
االجتماعي ،إلى جانب ضرورة تفعيل دور المتحدث الرسمي للرد
على االستفسارات والشائعات التي تظهر بين الحين واآلخر.
باإلضافة إلى الجانب الرياضي وذلك بإنشاء المالعب الدولية
للمنافسة باستضافة المسابقات اإلقليمية والدولية وتعديل
القوانين الرياضية التي تخدم الرياضيين بشكل خاص ،فالجميع
شاهد إنـجــازات أبناء الكويت في هــذا الجانب وكيفية تمكنهم
من حصد الذهب على الرغم من قلة الدعم وقصر مدة االستعداد
وغياب التنسيق.
وال نستطيع أن نغفل غياب األماكن الترفيهية في البالد ،فمن
غير المنصف أن نستذكر المدينة الترفيهية المكان الوحيد الذي
ّ
كنا نراه الشيء الكبير على الرغم من رؤيته يكبر وينهار أمامنا
ً
سنة تلو األخ ــرى وال نشاهد مــن ينقذه ويبقيه رم ــزا للترفيه،
مع العلم أنه كان باإلمكان أن ندخل على األلعاب أحدث معدات
التسلية المتطورة واالستعانة بالشركات العالمية وتسهيل فتح
أفــرع لها لنكون وجهة سياحية في المنطقة مع ضــرورة إنشاء
الهيئة ا لـعــا مــة للسياحة الستيعاب تلك ا لـمـشــار يــع الترفيهية
الـضـخـمــة ،وال ـع ـمــل عـلــى رب ــط األم ــاك ــن الـسـيــاحـيــة بــالـمـشــاريــع
الترفيهية الحيوية والفنادق مع التسويق الجيد الذي يبرز دور
تلك المنظومة الحيوية وأهميتها.
أما اآلن فال مجال للمقارنة مع من سبقنا في التطور والبناء في
ً
فترة ليست بالبعيدة ،ولكن علينا أن ندخل السباق فورا بالعمل
ا لـجــاد و تـفــادي العقبات وتفعيل الخطط التنموية والنهوض
بتطلعات األجيال القادمة.
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دلبلا

٨

ﺣﺎن وﻗﺖ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
روﺑﺮت دي ﻛﺎﺑﻼن–
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ

إن اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ،
وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ
زاد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ،
وﻣﻦ دون ﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﺗﺨﺪم اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج.

ﻟﻨﻌﺘﺮف أن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺜﻞ
ﺣﺎﻣﻼت اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺘﻴﻘﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺼﻴﻦ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وإﻳﺮان
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺒﺪو
أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻗﻠﻴﻞ

أﺛﺎر ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺳﺤﺐ  7000ﺟﻨﺪي ﻣــﻦ ﻧﺤﻮ 14
أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن– رﺑﻤﺎ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ– ﻣﺨﺎوف
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ ﺳـ ـﻠ ــﻮﻛ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﻮر،
وﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ــﻮء ﻗـ ـ ـ ــﺮاره
اﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ ﺑـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺬي ﺧﺎﻟﻒ
ﻧ ـﺼ ـﻴ ـﺤــﺔ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﺟـﻴـﻤــﺲ
ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺄن ،وﻟ ـﻜــﻦ
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ً
ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛــﺎن ﻣﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟﺢ ،وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ.
وﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ دوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
ﺗ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺑـﺼــﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺼﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
وﺛﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻫﺬه
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻓ ــﻲ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻏﻠﺐ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﺮس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وراء ﺟــﺪران
إﺳ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻜــﺎن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻔـﺘــﺮض أن ﻳﻘﻮم
أوﻟ ـﺌــﻚ اﻟـﺠـﻨــﻮد ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓــﺈن
اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ ﻫ ــﻮ ذﻟـ ــﻚ اﻟـ ـﻘ ــﺪر اﻟـﻄـﻔـﻴــﻒ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎش اﻟـ ــﺬي ﻧ ـﺠــﻢ ﻋ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﻓـ ــﻲ أوﺳـ ـ ـ ــﺎط اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
واﻟــﺪواﺋــﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑــﺄﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﺗ ـﺼ ـﺒــﺢ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺨﺘﺒﺊ ﺧﻠﻒ ﺟﺪراﻧﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺠﻞ واﻹﺣﺒﺎط وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ.
وﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻘ ــﻮم ﻓـﻴــﻪ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ وﺑ ـ ــﺎﻛـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﺎن وإﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮان
ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺒﺪو أن ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟـﻘــﺪر اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻖ ﻧﺤﻮ 45
ً
ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ﻫ ـﻨــﺎك ،وﻗــﺪ
ﺗ ـﺼــﻞ ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ا ﻟــﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺮاون ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﺗﺘﻔﻜﻚ
إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات.
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﺗ ـﺘ ـﻜــﻮن
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ً
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
ً
ً
وﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ وﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺎ وأﺧ ــﺮى ذات
ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﻲ ،ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرع
ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﺒــﺎﺷـﺘــﻮن واﻟـﻄــﺎﺟـﻴــﻚ
واﻷوزﺑـﻜـﻴـﻴــﻦ إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﺷﺮاﺋﺢ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرض.
وﺗ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺎﺋــﻞ وأﻣـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺤــﺮب
واﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم

اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة
اﻟـﻤـﺨــﺪرات ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت واﺳـﻌــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺒ ــﻼد ،وﻗ ــﺪ ﻛـﺘــﺐ اﻻﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻧﺎﺗﻮل ﻟﻴﻔﻦ
ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ذي
ﻧﺎﺷﻴﻨﻮﻧﺎل إﻧﺘﺮﺳﺖ ﻳﻘﻮل »ﻟﻤﺠﺮد
أن ﺗـﺘــﻢ ﺳــﺮﻗــﺔ أﻣـ ــﻮال أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧﻬﺎ ﻫﺪرت ﻷﻧﻬﺎ
ذﻫﺒﺖ اﻟﻰ رؤﺳــﺎء ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن«.
وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻸﻣﻮر أن ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻮﻻ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻰ إﻫﻤﺎل ﺑﻨﺎء ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻏ ــﺰوﻫ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮاق ﻓ ــﻲ ﺳﻨﺔ
) 2003وﻫ ــﻮ ﻗ ــﺮار أﻧــﺎ أﺧـﻄــﺄت ﻓﻲ
دﻋـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ( أو ﻟـ ــﻮ ﺗ ـﻤ ــﺖ ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ،
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
أﺣ ـﻤــﺪ رﺷ ـﻴــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك درﺟ ــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﺎﺑـ ــﻮل وﻟ ـﻴــﺲ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻼد ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟــﺰراﻋــﺔ وإﻳﺼﺎﻟﻬﻤﺎ
اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻓﻐﺎن
ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .1979
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﻣـﻴـﺌــﻮﺳــﺎ ﻣ ـﻨــﻪ ،ﻟـﻜــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ
وﺿ ـﻌ ـﻨ ــﺎ اﻵن ،وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وإذا ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺳ ــﻼم ﻓـﻌـﻠـﻴــﺔ ﻓ ــﺈن ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ﺳــﻮف
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻬ ـﻴــﺄة ﻟ ـﺘ ـﺸــﺎﻃــﺮ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
ﻣــﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أﺷ ــﺮف ﻏﻨﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إن ﻟــﻢ ﺗـﺤــﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف .وﻳﺤﺎول اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
زاﻟﻤﺎي ﺧﻠﻴﻞ زاد اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺣﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﺑ ـﺴ ـﺤ ــﺐ ﻗ ــﻮاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
دون ﺣ ـ ــﺪوث ﺗـﻔـﻜــﻚ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ــﺎس
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
وﻗـ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ﻫـ ــﻮ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺟ ـﻌ ــﻞ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ــﻖ ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺎء ﻓــﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺮﻋﺐ وزارة
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗ ـﻜــﺮار
ﺣ ـ ــﻮادث ﻋ ــﺎم  1975ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻋﻤﺪ
اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل ﻣ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎم اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺳـﻴـﻄــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ اﻟ ـﻬ ـﻠــﻊ اﻟــﻰ
اﻟـ ـﻔ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻳ ـﻐ ــﻮن ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب
اﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻘﺪم
ﻗﻮات ﻓﻴﺘﻨﺎم اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﺎ ،وﻓﻲ
ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻷﻣ ــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹذﻻل
اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ إﻻ ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎره ﻓﻲ
ﺣـ ــﺮب اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم
ً
ً
 ،1991ﺛ ــﻢ إن اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎﺑــﺎ ﻣـﻔــﺎﺟـﺌــﺎ
ﻣ ــﻦ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﻄــﺮح
ً
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى ﺗﺮدي
وﻫﺒﻮط اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

زاﻟﻤﺎي ﺧﻠﻴﻞ زاد

أﺷﺮف ﻏﻨﻲ

ﻫﻨﺮي ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ

ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴﻜﺮ

ً
وﻳــﻮﺟــﺪ أﻳـﻀــﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺨﻮف
ﻣ ـ ــﻦ أن اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮﺿـ ــﻰ ﻓــﻲ
أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻗ ــﺪ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻣ ــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻣﻼذات آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻋ ـﻘــﺪت اﻟ ـﻌــﺰم ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻜ ــﺮار ﻫـﺠـﻤــﺎت  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ
ً
ﻃﺒﻌﺎ دول ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺼﻮﻣﺎل
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪد آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑـﺘـﻠــﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﻈﻞ ﻓﻲ
أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ﺑ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟـ ـﺨ ــﻮف ﻣــﻦ
ً
ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻮءا وﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗــﻮ ﻗـﻌــﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ،
وﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻵن
ﺑﺎﻷﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ زاﻟﻤﺎي ﺧﻠﻴﻞ
زاد– وﻫــﻮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﺤﻨﻚ ﻣﻦ

ﻣﻮاﻟﻴﺪ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن– ﻣﻦ ﻃﺮح ﻓﺘﺮة
اﺳﺘﻘﺮار ﻻﺋﻘﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ ﻗ ــﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ وﺑـ ــﺎﻛ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎن وروﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ
واﻟﻬﻨﺪ وإﻳﺮان ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ واﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﻘﺪر
ﻳـﻔــﻮق ﺣـﺠــﻢ اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗـﺠـﻨـﻴـﻬــﺎ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن
اﻟــﻮﺟــﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻗــﺪ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻣــﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
اﻷﻣ ــﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺸــﺎط ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻧ ـﻘ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ
ً
ذﻟ ــﻚ أﻳ ـﻀــﺎ اﻟـ ــﺮوس ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼــﺪي
وﻣ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ إرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﺎت
دﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺪود اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ
ﻟﺮوﺳﻴﺎ .وﻫـﻜــﺬا وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧــﺮى

ﻓـ ــﺈن اﻟـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻟ ـﻨــﺎ ﺗـﻘــﻮم
ﺑﺒﻨﺎء إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض
إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺘﻨﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ ﻓ ــﻲ
أن اﻧـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺎﺑ ــﻮل
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول
اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻔــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣــﻮﻃــﺊ
ﻗـ ـ ـ ــﺪم أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن،
وﻟـﻜــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺳــﻮف ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
ورﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ وﺳ ـ ــﻊ
دﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ أﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻨــﻚ
وﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ــﻰ
إﺟـ ــﺮاء ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺳ ــﻼم دوﻟ ــﻲ ﻳﻀﻢ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ،
وﻳــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮﻣــﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻧــﻮع اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟــﺬي
ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺮي ﻛ ـﻴ ـﺴ ـﻨ ـﺠ ــﺮ ورﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎرد
ﻫﻮﻟﺒﺮوك وﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴﻜﺮ وﺟﻮرج
ﺷﻮﻟﺘﺰ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻴﺲ
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﻄﻘﻲ أن
ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﺣ ــﺪوﺛ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ادارة
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻌـ ـﺼ ــﻒ ﺑـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮﺿـ ــﻰ وﻋ ـ ــﺪم
اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة واﻷﻫ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻘــﺺ ﻓﻲ
ﻋــﺪد اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻤﺲ
ﻣﺎﺗﻴﺲ.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ :ﻫﻞ ﻧﺤﻦ
ﻧﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ؟ واﻟﺠﻮاب ﻫﻮ

ﻟـﻴــﺲ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤـﺜــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻷن إﻧﻔﺎق اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات
وﻧﺸﺮ اﻵﻻف ﻣﻦ ﺟﻨﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟـﺒـﻠــﺪ وﻣ ــﻦ دون ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻓــﻖ
ﺑﻐﻴﺔ اﺣﺘﻮاء ﻓﻮﺿﻰ ﺗــﺰداد ﺣﺪة،
ﻫ ـ ــﻲ ﺑـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎﻃ ــﺔ ﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺖ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺣـﺘــﻰ ﻣـﺠــﺮد ﺟ ــﺰء ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻷﻣ ــﻮال ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دول
آﺳ ـ ـﻴـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻣـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺎز
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎل واﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺨــﺪام ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم،
واﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﻨــﺎﻓــﺲ ﻣ ـﺒــﺎدرة
اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﺛﻢ إن اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑـﺼــﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ،
وﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ أن ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﻮة
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ زاد
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ ،وﻣﻦ
دون ﺟــﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺪم
اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻜﻦ ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ
وﻧﻌﺘﺮف أن أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻲ ﻣﺜﻞ
ﺣ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻼت اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ أﻧ ـﻬ ــﺎ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻋﺘﻴﻘﺔ
وﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ زﻣـ ـ ــﻦ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ وﺣ ـ ــﺮب
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ،وﻗﺪ
ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻇﺎﻫﺮة،
ﻓﻘﺪ ﻣﺰق آﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪار ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ودﻣﺮ ﺗﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺒﻮط
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ وﻏﺪت
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮاب،
وﻣﺪﻫﺶ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ رﺟﻞ
واﺣﺪ ﻣﻦ إﻟﺤﺎق ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﺨﺮاب ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻔﺮده
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ.

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إﻟﻰ ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ
أﺑﺮزت ﻣﻨﺬ زﻣﻦ
ﻃﻮﻳﻞ أﻣﻦ أوروﺑﺎ
وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﻘﻮض ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن ﺑﻘﻴﺔ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ

●

ﺳﺎﻳﻤﻮن ﺟﻨﻜﻨﺰ– اﻟﻐﺎردﻳﺎن

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻀﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻵن ﻧﻌﻤﺔ وراﺣﺔ ،وﺗﻤﺮ أﻳﺎم ﻋﺪة ﻣﻦ
دون ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﻟـﺒــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ و»أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻇﺎﻫﺮة ،وﻣﺜﻞ
ً
ﺷﻤﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺒﺪ ،ﻳﺒﺪو ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،وﻣﺰق
آﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺪار
ﻣــﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ودﻣ ــﺮ ﺗـﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻫﺒﻮط أﺳ ــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
وﻏــﺪت اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧــﺮاب،
وﻣـ ــﺪﻫـ ــﺶ أن ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜــﻦ رﺟ ـ ــﻞ واﺣـ ــﺪ
ﻣﻦ إﻟﺤﺎق ﻛﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺨــﺮاب ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أي ﺣ ـ ـ ــﺎل ،ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘــﻮل
ً
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ إن ﻗــﺮارا
ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻢ اﺗ ـﺨ ــﺎذه أﻧ ــﺎ أﻣ ـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟـﻈــﻦ
ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻲء ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋــﺰﻣــﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ
اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ 2000
ﺟﻨﺪي ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ .ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻗﺎل »ﺳﻮف
ﺗﻌﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﻛﻠﻬﺎ اﻵن« ،وﻛﺎن
ً
ﻣﺪﻫﺸﺎ أ ﻧــﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟ ــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏ ـ ــﺎن وﻣــﻦ
دون إﺑﻼغ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺧـﺴــﺮ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﻮر وزﻳــﺮ
دﻓ ــﺎﻋ ــﻪ ﺟ ـﻴ ـﻤــﺲ ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺲ وﺧ ـﺒ ـﻴــﺮه
ﻓﻲ ﺷــﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺖ
ﻣﺎﻛﻐﻮرك اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ
ً
ﻳـﻌــﺪ ﻗ ـ ــﺎدرا »ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة« ،وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺗ ــﻢ ﺗــﺪﻣ ـﻴــﺮ اﻷﻛـ ـ ــﺮاد وﺷ ـﻌــﺮ اﻷﻓ ـﻐــﺎن

ﺑﺎﺳﺘﻴﺎء ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﺮور
إﻳ ـ ـ ــﺮان وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ »داﻋ ـ ـ ـ ــﺶ« ،وﺻ ــﺪر
اﻟـﻐـﻀــﺐ ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺰﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري
واﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ــﻮاء،
ودﻋﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺒﺎرز
ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ ﻏــﺮاﻫــﺎم إﻟ ــﻰ اﻟــﺮﺟــﻮع ﻋﻦ
ﻗﺮار »ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأﻣﻨﻬﺎ« ،وﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﻣﺐ اﻵن ﻣﻬﻠﺔ
ً
 120ﻳ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻ ﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻳ ـﺠ ــﺎدل ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ أن اﻟـﺨــﺮوج
ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـ ــﺮوب أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺗ ـﻌ ـﻬــﺪا
ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻣــﻦ ا ﻟـﺘــﺪ ﺧــﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ً
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ،
ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋ ــﺶ« ،وأﺿ ــﺎف إن »ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎس أن ﻳﺸﺮﻋﻮا ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ ،ﻷن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
دور ﺷﺮﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪد ﻗـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻫﺎﻧﺖ
إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ »ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ أن
ﺷﻮارع ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن آﻣﻨﺔ«،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﺸﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ،
ﺛﻢ إن ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻌﺾ
أﻗﺪم اﻟﻤﺪن ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷﻛـﺜــﺮ أﻣــﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻷن
أرﺿﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺗﻬﺪدت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗــﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋــﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻟﻐﺰو ،ﺛﻢ إن اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗــﺪ أﺻﺒﺢ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻷﻣ ـ ــﺮ ﻣ ــﻦ دون ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ

رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن

ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ

ﺑﺮﻳﺖ ﻣﺎﻛﻐﻮرك

ﻳ ـﺤ ـﻄــﻢ ﻗـ ـﻠ ــﻮب اﻷﺻ ـ ــﺪﻗ ـ ــﺎء وﻳ ـﺴ ـﻌــﺪ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻮم ،وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ـ ــﺎول اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑ ـ ـ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ
وﻓ ـﻘ ــﺪ أﻋ ـﺼ ــﺎﺑ ــﻪ ،واﻛ ـﺘ ـﺸ ــﻒ ﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ :اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ﺑﺤﺠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻫ ـﻨ ــﺎ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺾ ،ﻳﺠﻠﺲ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـﺤــﺮب ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ،وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ
»اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار
ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
وﺗﻨﻄﻮي اﻟﻬﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻈﻴﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤــﺎل ﻣــﻊ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﻓﻲ
»اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻔﻀﻲ« ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ
ً
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ زوارق اﻟﺪورﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ
اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﻛ ـﻴــﻒ ﺗـﺤـﺘــﺮم
وﻋ ــﻮد اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ﻹﺑـﻌــﺎد
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﻳﻤﻠﻚ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺣــﻖ وﺿــﻊ »أﻣﻴﺮﻛﺎ
ً
أوﻻ« ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ،وﻗ ــﺪ
ﻳـﻔـﺴــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻌــﺎر ﺣ ــﻮاﺟ ــﺰه ﺿﺪ
ﻛ ـ ـﻨـ ــﺪا واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻲ

اﻟ ـﺤ ــﺎل ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟ ــﻰ ﺑ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺠــﺪار
ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻻ ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،وﻳﺤﻤﻲ ﻣﺤﻴﻄﺎن ﻓﻲ
ﺷﺮق أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻏﺮﺑﻬﺎ ،وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻫﺠﻤﺎت  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮادث
اﻹرﻫـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن
اﻟﺤﺮوب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎم إﻟﻰ
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻋ ـﻜ ـﺴ ــﺖ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﺔ
اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ دور
اﻟﺸﺮﻃﻲ إﻟﻰ ﺣﺎرس ﻋﺸﻮاﺋﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﻮف ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻞ ﻟــﺮ ﺟــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﻵ ﻣــﻦ،
وﻻ ﻳﺰال اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻳـﺘـﺨـﻠــﻞ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة،
وﻗـ ـ ـ ــﺪ أﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺢ ﻧـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺬة ﻋـ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـﻤــﺎ
وﺻﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﺰﻧﻬﺎور »اﻟﻤﺮﻛﺐ
اﻟ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي– اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدي
ﻟـﻠــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ« ،وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻹﻧ ـﻔــﺎق
اﻟﻌﺴﻜﺮي ودﻋﻢ ﻗﻀﻴﺔ وﺟﻮد أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻓــﻲ ﺷـﺘــﻰ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

وﻗــﺪ أﺑــﺮزت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ــﻰ ﺣـﻠــﻒ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﻮ ﻣـﻨــﺬ زﻣ ــﻦ ﻃــﻮﻳــﻞ
أﻣ ــﻦ أوروﺑ ـ ــﺎ ،وﻟـﻜــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻟــﻢ ﻳﻘﻮض
ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑـ ـ ــﺄن ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ .وﺗﻮرط اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﺣﺬرت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻪ
ﻓــﻲ ﺣــﺮب اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓــﻲ ﺳﻨﺔ 1956
ﻣ ــﻦ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺠ ــﺐ أﻻ ﻳ ـﺨ ـﻔــﻲ ﻣ ـﻐــﺎﻣــﺮة
إﻣـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎءة اﻷﻣ ـ ــﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺗﺜﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﺗﻴﺲ
وﻏﺮاﻫﺎم وﻫﺎﻧﺖ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺼﺪد وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ذﻟﻚ.
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻗ ـ ــﻮة اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﻮش ﻹﻣـ ــﻼء
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻤــﻮارد
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﻮف اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺴـﻠـﺒــﻲ ﻟـﻠـﺸـﻌـﺒــﻮﻳــﺔ ،وأﻧــﺎ
ﻛﻤﻌﺠﺐ داﺋ ــﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﻛﻨﺖ أﺷـﻌــﺮ داﺋـﻤــﺎ ﺑﺈﻋﺠﺎب إزاء ﻣﺎ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﺤـﻘـﻘــﻪ ﻗــﻮﺗـﻬــﺎ وﺛــﺮوﺗـﻬــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ .وﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ دﻋ ـ ـ ــﻮة ﻓ ــﺮاﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ روزﻓـ ـﻠ ــﺖ
اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻃـ ــﺮح ﺷ ـﺒــﺢ »اﻟ ـﺨ ــﻮف

ﻧﻔﺴﻪ« ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وأن
اﻟﺴﻌﻲ اﻟــﻰ »اﻻﺳﺘﻘﺮار« ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻌﻴﺪة
ﺿﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﻫﺮاء.

ﻗﻮة اﻟﺠﻴﻮش ﻹﻣﻼء
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮارد ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻮف اﻟﻌﺎم
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻳﺮان ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﻧﻮوﻳﺔ
ﻓﺮزﻳﻦ ﻧﺪﻳﻤﻲ  -واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

رﻏﻢ ًأن ﻃﻬﺮان أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ
ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ّ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،ﻓﺈن
اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻦ دون ّأي ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻠﺤﻮظ،
واﻷﻣﺮ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻫﻮ
ّأن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﺧﻴﺮ ُ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ّأن ً"اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري" ﻳﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﺎروخ
"ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ".

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺮأس
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟـ»ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ«
اﻟﺬي ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﺰن
 1800ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام أن
ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ إﻳﺮان

»ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ« ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺷﺤﻨﺔ
ﻣﺘﻔﺠﺮة أﺛﻘﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﺿﺮوري ﻟﺴﻼح
ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ
درﺟﺎت اﻟﺪﻗﺔ

ّ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺬر وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
إﻳﺮان ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻄﻂ
ﻟﻬﺎ ﻹﻃﻼق ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺻﻮارﻳﺦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮارﻳـ ــﺦ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ،وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻪ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ أن
ً
ً
إﻳﺮان اﺧﺘﺒﺮت ﺻﺎروﺧﺎ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺎ
ً
ً
»ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻗــﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
أﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ﻧ ـ ــﻮوﻳ ـ ــﺔ« ﺗـ ـﻄ ــﻮل اﻟـ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وأﺟﺰاء ﻣﻦ أوروﺑﺎ.
وﻗﺪ ّ
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺪﻗﺔ،
ﺣﻴﺚ إن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗ ــﻢ  2231ﻳــﺪﻋــﻮ إﻳـ ــﺮان إﻟ ــﻰ »ﻋــﺪم
ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وإﻃ ــﻼق أﺳﻠﺤﺔ ﻧــﻮوﻳــﺔ،
اﻹﻃﻼق« ،وﻣﻊ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ً
ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﺤﻈﺮ اﻟـﻘــﺮار ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ
إﻳﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
وﺗ ـﺘ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﺎﺋ ــﺺ اﻟ ـﺘــﻲ
أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ  1دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣ ـ ــﻊ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼـ ــﺎروخ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ« ،اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ً
ُ
اﻟﻤﺪى واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎب ﻋ ـﻨــﻪ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ 2017
وﺟﺮى اﺧﺘﺒﺎره ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻧــﺪرة
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ّﻋﻦ اﻟﺼﺎروخ،
ﻓــﺈﻧــﻪ ُﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ أﻧ ــﻪ ﻳـﻤــﺜــﻞ أول ﻋــﺪول
ﻹﻳﺮان ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎروخ
ً
»ﺳﻜﻮد ﺑﻲ« ،وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﺻﺎروخ »ﺑﻲ أم /25ﻫﻮاﺳﻮﻧﻎ «-10
اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ّ
ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ إﻟــﻰ إﻳ ــﺮان ﻧﺤﻮ ﻋﺎم
.2005
وﺳﺎرع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن
إﻟـ ـ ــﻰ رﻓـ ـ ــﺾ ﻣ ــﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ
وأﻛــﺪوا أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ اﻟﺼﺎروﺧﻲ
دﻓﺎﻋﻲ ورادع ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ،وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ
اﻟ ـﻘــﺮار  ،2231وأﻧ ـﻬــﻢ ﺳﻴﻮاﺻﻠﻮن
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ رﻏ ــﻢ
اﻻﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ .وﻗــﺪ وﺻﻒ
ﻗﺎﺋﺪ »اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻓﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ« اﻟﻌﻤﻴﺪ
أﻣ ـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻲ ﺣــﺎﺟــﻲ زاده ّ
رد اﻟﻔﻌﻞ
اﻷﻣ ــﺮﻳ ـﻜ ــﻲ ﺑ ــ«اﻟ ـﻘ ـﻠــﻖ واﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﺋــﻲ«،
ً
ﻣــﺪﻋـﻴــﺎ أن إﻳ ــﺮان »ﺗ ـﺠــﺮي ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﻴﻦ إ ﻟــﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ً
ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ«.
وﺗﺸﻴﺮ أدﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
إﻟﻰ أن ﻣﺰاﻋﻢ ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻓ ـﻔــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻــﺪر
ﻓــﻲ  9دﻳﺴﻤﺒﺮ ،أﺷ ــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ »دي ﻓﻴﻠﺖ« إﻟﻰ أن إﻳﺮان
اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮت ﻓ ـﻘ ــﻂ ﺳ ـﺒ ـﻌ ــﺔ ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ
ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى وﺛﻼﺛﺔ
ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻗـﺼـﻴــﺮة اﻟ ـﻤــﺪى ﻓــﻲ ﻋــﺎم
ً
 ،2018وﻓـﻘــﺎ ﻟــ«وﺛــﺎﺋــﻖ ﻣــﻦ ﻣﺼﺎدر

اﻟﺼﺎروخ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ« اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى
ـﺎرات ﻏــﺮﺑـﻴــﺔ« .وﻋـﻠــﻰ ﻧﺤﻮ
اﺳـﺘـﺨـﺒـ ّ
ﻣﻤﺎﺛﻞ ،وﺛﻘﺖ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت« أرﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق
ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  .2017وإذا ﻛﺎﻧﺖ
ّ
اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻫــﺬه اﻷرﻗ ــﺎم دﻗـﻴـﻘــﺔ ،ﻓﻤﻦ
أن ﺗ ـﻄ ـﻠــﻖ إﻳـ ـ ــﺮان ﺻ ــﻮارﻳ ـﺨ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗـﺠــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ »دﻓــﺎﻋ ـﻴــﺔ«،
ﻓ ـﺨ ــﻼل ﻓ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ــﻒ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
وﺣـ ـ ـ ــﺪه ،أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﺳ ـﺘ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺿــﺪ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻛــﺮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق
) 28ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ( وﺳ ـﺘــﺔ أﺧـ ــﺮى ﺿﺪ
أﻫﺪاف ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ) 1أﻛﺘﻮﺑﺮ(.

دﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة
ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ أﻓــﺎد
وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ أن اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
»ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄدﻳﺔ دور ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
ً
ﺿــﺮﺑــﺎت دﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ« ،ﻣ ـﻜ ــﺮرا ﻣــﺎ زﻋﻤﻪ
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
ﺑــﺄن» :اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج
أن ﺗـﻜــﻮن دﻗـﻴـﻘــﺔ ،ﻏـﻴــﺮ أن اﻟ ــﺮؤوس
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮوري
أن ﺗﻜﻮن ﻛــﺬﻟــﻚ« .وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
أﺳ ــﺎس ﻟـﻤـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻻدﻋ ـ ـ ــﺎءات ﻷن

ﻫﻨﺎك ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻦ ﺻﻮارﻳﺦ
ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺣـﻤــﻞ ﺳ ــﻼح ﻧـ ــﻮوي ،ﻓـﻌـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟـﻤـﺜــﺎل ﻳﻤﻜﻦ ﻟ ـﺼــﺎروخ »ﺑﺮﺷﻴﻨﺞ
 «2ﻣــﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ً
ً
ُ
ﻄﻠﻖ رأﺳﺎ ﺣﺮﺑﻴﺎ ﻧﻮوﻳﺎ ذا أﺛﺮ
أن ﻳ ِ
ّ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﺑﺪﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ً
 50ﻣﺘﺮا.
ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو ادﻋـ ــﺎء »اﻟ ــﺪﻗ ــﺔ« اﻟــﺬي
ً
ً
أدﻟ ــﻰ ﺑــﻪ ﻇــﺮﻳــﻒ ﻏــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟــﻰ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺻــﺎروخ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي
ً
ﻛـ ــﺎن ﺣ ــﺎﻓ ــﺰا وراء ﻗ ـﻴــﺎﻣــﻪ ﺑ ـ ــﺎﻹدﻻء
ً
ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻓﺈن ﺻﺎروخ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ« ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻞ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة أ ﺛـﻘــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺿ ـ ـ ــﺮوري ﻟـ ـﺴ ــﻼح ﻫــﺪﻓــﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺪﻗﺔ ،وﻣﻦ
ﺷﺄن رأﺳﻪ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺬي ُﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ
ﻳـ ــﺰن  1800ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮ ﻏــﺮام أن ﻳﺠﻌﻠﻪ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ إﻳﺮان.
وﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ أﺣ ــﺪ اﻻﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻻت ﻓﻲ
َ
ﻛ ْﻮن ﻫﺬه اﻟﺴﻌﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤوس اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ،
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ«
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ادﻋﻰ ﺣﺎﺟﻲ زاده أن
ً
ً
ﺻﺎروﺧﺎ واﺣــﺪا ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻀﺮب
ً
»أﻫﺪاﻓﺎ ﻣﺘﻌﺪدة« ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺮان
ً
ﻗــﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن
ذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺔ ﺗ ـ ـﻄـ ـ ّـﻮر ﻣـ ـﻘـ ـﻠ ــﻖ ،ﻷن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤوس اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ

ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﺎت
اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ.
وإﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎروخ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ«
ً
ً
ً
أن ﻳﺤﺘﻞ أﻳـﻀــﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻓﻲ
ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻓـﺘــﺮاض أن ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ -أي ﻧﻄﺎق  2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،
ورأس ﺣﺮﺑﻲ ﺑﻮزن ّ  1800ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام-
ﻓ ـﺒــﺈﻣ ـﻜــﺎﻧــﻪ أن ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ إﻣـ ــﺎ ﺗــﺮﻛـﻴـﺒــﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺮؤوس اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرة
ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺰﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﺎت
ً
ً
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎروﺧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أو رأﺳ ـ ـ ــﺎ ﺣ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ
ً
ً
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺎ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣــﻼ ﻳـﻤـﻜـﻨــﻪ إﺣ ــﺪاث
أﺿــﺮار ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
واﺳ ـﻌــﺔ )ﺑ ــﺪون ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ دﻗ ـﻴ ــﻖ( ،أو
ً
ﻗ ــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻫ ــﺪاف
اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ )ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻗﻴﻖ(.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷوروﺑﺎ
أوﺿﺤﺖ إﻳﺮان أن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺗ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻊ ﻧ ـﻄ ــﺎق
ﺻ ــﻮارﻳ ـﺨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ
اﻟ ــﺬي ﻳـﺜـﻴــﺮ ﺗ ـﺴ ــﺎؤﻻت ﺣ ــﻮل ﺳﻘﻒ
اﻟﻤﺪى اﻟﺒﺎﻟﻎ  2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﺬي
ّ
ﺣﺪده اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
وﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن آﺧ ـ ـ ــﺮون ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺮض ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻬــﺪﺋــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف
اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﻨ ــﻊ ﻓ ـ ــﺮض ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ .وﺧ ــﻼل ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎﺗــﻪ ﻓﻲ

اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺣ ــﺎﺟ ــﻲ
زاده» ،ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺻــﻮارﻳــﺦ
ذات ﻣــﺪى أﺑﻌﺪ ،وﻻ ﻳﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ  ،2000ﻓـﻨـﺤــﻦ ﻻ ﻧ ــﻮاﺟ ــﻪ أي
ﻋ ـﻘ ـﺒ ــﺎت ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ أو ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻤــﺪى ﺻــﻮارﻳـﺨـﻨــﺎ«ُ .ﻳــﺬﻛــﺮ
أن ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ ﻫ ـ ــﺬه ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓـﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
أﺟﺮاﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ »اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ«اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء ﺳـ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻴــﺪ
ﻣــﻮﺳــﻮي ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2014ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎلّ ،
أﻗﺮ أن »ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث
اﻟـﻔـﻀــﺎء اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ« ﻃ ـ ّـﻮر ﺻــﻮارﻳــﺦ
ﻹﻃﻼق ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ »ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎت اﻟ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻀﺎء
ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗ ـﻔــﺎدي
ً
اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﻔﺮوض ذاﺗﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻨﺪ  2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ«.
إن اﻟ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺼﻞ ﻣﺪاﻫﺎ إﻟﻰ  2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺪ
ً
ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ﻷوروﺑـ ـ ــﺎ ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ أن ﻧ ـﺴ ــﺦ »ﺧ ــﺮﻣ ـﺸ ـﻬ ــﺮ« ذات
اﻟﻤﺪى اﻷﺑﻌﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺳﻊ ﻫﺬا
اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ ﻟ ـﻴ ـﻄــﻮل اﻟ ـﻘ ــﺎرة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
)وﻳ ـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ــﺮض ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب وزن
اﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺠ ــﺮة( .ﻓـ ـﻔ ــﻲ 27
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ّ
ﺗﺤﺪث ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻦ

اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء
»اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ«
ّ ً
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺪى ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ
ً
ﺳﻴﺸﻜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪا
أن »اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ّ
إذا ﺣ ــﺎوﻟ ــﻮا اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺆوﻧـﻨــﺎ
اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﻘﻮﺗﻨﺎ
اﻟ ـﺼ ــﺎروﺧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ .ﺳـﻨـﻘــﻮم
ﺣـﻴـﻨـﻬــﺎ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻣ ــﺪى ﺻــﻮارﻳـﺨـﻨــﺎ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ أوروﺑ ـ ــﺎ« .وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ،
رﺑﻤﺎ ّ
ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﺎروخ »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ«
اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﺴــﺎﺋــﻞ ﻋﺒﺮ
وﺿـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ً
اﻻ ّﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر؛ ﻓ ــﻮﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﻲ زاده،
ُ
ﺗـﻔــﻀــﻞ إﻳ ــﺮان اﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد اﻟ ـﺼ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار
»ﺳ ـﺠ ـﻴــﻞ« اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ ﻻﺳـﺘـﻬــﺪاف
إﺳﺮاﺋﻴﻞ )رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺒﻘﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔــﻮﻗــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑ ـﻬــﺎ ﻫــﺬه
اﻟﺼﻮارﻳﺦ(.

اﺳﺘﻔﺰازات ﻗﺎدﻣﺔ؟
ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻹﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ
ﺑــﺎﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪى أو
اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺎﻣ ـﻴــﻢ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻗ ــﺮر اﻟـﻤـﺘـﺸــﺪدون ﺣﺸﺪ
ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻒ ﻣـ ـﺘـ ـﺤ ـ ٍـﺪ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎل
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓ ــﻲ إﻳ ـ ــﺮان اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺎدف اﻟـﺸـﻬــﺮ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع

واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ »اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟـ ـﺜ ــﻮري«
ﻗــﺎﺳــﻢ ﺗـﻘــﯽ زاده ،ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ً
ً ً
ﺗﻄﻠﻖ إﻳﺮان أﻳﻀﺎ ﻗﻤﺮا ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ إﻟﻰ
اﻟـﻤــﺪار ﺑﺤﻠﻮل ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،وﻫــﻲ ﺧﻄﺔ
ً
أﻟﻤﺢ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﻲ زاده أﻳﻀﺎ .ورﻏﻢ
أن ﻃﻬﺮان ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر أﻗﻞ
إﺛﺎرة ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺎروخ
ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ،ﻓــﺈ ﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دون
ً
ﺷﻚ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟـﺼــﺎروﺧــﻲ ،ﻛﻤﺎ
أوﺿــﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻋـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق أوﺳ ــﻊ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ
ّ
ﻳﻨﺴﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺰال ﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ رﻛ ـ ـﻴـ ــﺰة أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ إﻳـ ــﺮان ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ورﻏـ ًـﻢ أن ﻃﻬﺮان ﻗﺪ
ّ
اﻟﺘﻘﺪم
أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮز ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ
ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﻨ ــﻮوي ،ﻓــﺈن
اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دون
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ
أي ﺗــﻮﻗــﻒ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ،واﻷﻣ ــﺮ اﻷﻛـﺜــﺮ
ّ
إﺛﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻫﻮ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﺧﻴﺮ
ّ
ﻳ ـﺸ ـﻴـ ُـﺮ إﻟ ــﻰ أن »اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺜ ــﻮري«
ً
ﻳﻤﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻــﺎروخ
»ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ« ،وﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺼﺎروخ
ً
ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻘﺪرة
ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻤــﻞ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﺛﻘﻴﻠﺔ
ﻟ ـﻀ ــﺮب أﻫـ ـ ــﺪاف ﻓ ــﻲ أي ﻣ ـﻜ ــﺎن ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أو ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ.

ﻫﻞ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم؟
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺼﺮاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎول اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻏﺰو اﻟﺠﺰر أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ،
وﺳﺘﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاءات
ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺰر اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ
ّواﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺳﻮاء
ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺿﺪ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أو
ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔُ ،ﻣ ّ
ﻮﺟﻬﺔ
ﺿﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

●

دﻳﻨﻴﺲ ﺑﻠﻴﺮ وﻛﺎﻳﺘﻠﻴﻦ
ﺗﺎﻟﻤﺎدج– ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز

رأي دﻳﻨﻴﺲ ﺑﻠﻴﺮ
ﻗـ ـ ـ ُ
ـﺮأت ﺑــﺎﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻣ ـﻘــﺎﻟــﺔ ﻛــﺎﺗـﻠـﻴــﻦ
ﺗﺎﻟﻤﺎدج اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان »ﺧﻴﺎر
ﺑﻜﻴﻦ ا ﻟ ـﻨــﻮوي« )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،(2018ﺣـ ـﻴ ــﺚ ا ﻗـ ـﺘـ ـﺒـ ـﺴ ــﺖ ﻛ ــﻼ ﻣ ــﻲ
ّ
ﺣ ـﻴــﻦ اﻋ ـﺘ ـﺒ ـ ُ
ـﺮت ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2015أن
اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺣ ـﺼــﻮل ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻧــﻮوﻳــﺔ
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ
»ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوم« .ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺠﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﻪ
زﻳ ـ ــﺎدة اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺗـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟــﻮﺿــﻊ،
ﻣﻦ دون أن ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ أو اﻟـﺼــﺮاع
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﺎ
ً
ُ
زﻟﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺄن اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل
ً
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪا.
ﻃﺮﺣﺖ ﺗﺎﻟﻤﺎدج ﺣﺠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ
أي ﺻـ ـ ــﺮاع ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ،ﺳـﺘـﻄـﻠــﻖ
ً
ً
ً
ً
ﻓـ ــﻮرا ﻫـﺠــﻮﻣــﺎ ﺟــﻮﻳــﺎ وﺻــﺎروﺧ ـﻴــﺎ
ً
ﺷﺎﻣﻼ ﺿﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺿﺪ اﻟﻐﻮاﺻﺎت
ً
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮا ،وﺑﻬﺬه
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ ،ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺮب اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة
ﻏ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﺎروﺧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ أو ﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ .ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﺳـﻴـﺠــﺪ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدة اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ أﻣ ــﺎم
ﻣـﻌـﻀـﻠــﺔ ﺗــﺪﻓ ـﻌ ـﻬــﻢ إﻟـ ــﻰ اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل
ﺗــﺮﺳــﺎﻧـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ أو اﻻﻣـﺘـﻨــﺎع
ﻋ ـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ،وﻗـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺮرون
ً
أﻳـ ـﻀ ــﺎ إﻃ ـ ــﻼق ﻫ ـﺠ ــﻮم ﻧ ـ ــﻮوي ﺿﺪ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ
ً
ً
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﺟﺪا ،ﺣﺘﻰ أن

ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوم.
ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاع اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ أﺷـ ـﺒ ــﻪ ﺑ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺤــﺮﻳــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎول اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻏﺰو اﻟﺠﺰر أو
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،وﺳﺘﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاء ات
ﻋﻠﻰ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز
واﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
اﻟ ـﺠ ــﺰر اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺎزع ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ّ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﺳـ ـ ـ ــﻮاء ﻧ ــﻔ ــﺬﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺿــﺪ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أو ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ا ﻟـﺼـﻴــﻦ ﺿﺪ
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ،
ُﻣ ّ
ﻮﺟﻬﺔ ﺿــﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻷﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ دﻋـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ،أي اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ واﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ
اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ.
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوف أن ﻗ ـ ــﻮى اﻟ ـ ــﺮدع
اﻟـ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺮة ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎرات ﻓــﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺪرك اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
اﻟـﺨـﻄــﺮ اﻟـﻤـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أي
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﺨﺬون
ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺗﺤﺮك ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﺻﺤﻴﺢ أن اﺣﺘﻤﺎل
ً
ارﺗـﻜــﺎب ﺧﻄﺄ ﻣـﻌــﺰول ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ
ً
دوﻣـ ـ ـ ــﺎ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ ﺑـﻴــﻦ
ّ
ً
اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﻠـ ـﺤ ــﺔ ﻧ ـ ــﻮوﻳ ـ ــﺎ
واﻟـ ـﻐ ــﻮاﺻ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ،وﻳـﻤـﻜــﻦ
ً
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪام ،ﻛ ـﺘ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﺪد
ﺗﺎﻳﻮان اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺼﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ اﻟـ ـﻬ ــﺎدئ،
واﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
إذا أدت ﺿ ــﺮ ﺑ ــﺔ أ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ،إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺻﺎروخ
ﻧــﻮوي أرﺿــﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى أو
إﻏﺮاق ﻏﻮاﺻﺔ ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ،
ً
ﻓﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ

ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ّ
ﺗﺮد ﺑﻜﻴﻦ ﻋﺒﺮ
إﻃﻼق ﻫﺠﻮم ﻧﻮوي ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة .وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ
ً
ﺑـﺨــﺮق ﻋﻘﻴﺪة »ﻋ ــﺪم اﻟـﺘـﺤــﺮك أوﻻ«
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺳﻴﻨﺘﻈﺮ ﻫﺆﻻء
ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
ّ
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﺿﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ
وﺷ ـﻴ ـﻜــﺔ .ﻻ ﺷ ــﻲء ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ،
ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ.
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ
ً
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺼــﺮاﻋــﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺣﻴﻦ
ﺗـﻔـﺸــﻞ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻻت اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰر اﻟﻤﺘﻨﺎزع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أي ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ،أو واﺣ ــﺪة ﻣﻦ
ﺟﺰر دﻳﺎوﻳﻮ/ﺳﻴﻨﻜﺎﻛﻮ ،أو ﺟﺰﻳﺮة
ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .ﺳﺘﺆدي
أي ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ ﻓ ــﺎﺷـ ـﻠ ــﺔ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدة
اﻷرض اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ

ً
اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻣـﻠـﻜــﺎ ﻟـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ إﺿـﻌــﺎف
ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ،
ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻜﻴﻦ ﻳﺎﺋﺴﺔ
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻜ ـﻔــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل
ً
اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ .ﻣ ـﺠ ــﺪدا ،ﻳــﺪرك
اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ
ً
وﺳﻴﺴﻌﻮن ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺼﺮاع
اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﺗﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ.

ّرد ﻛﺎﻳﺘﻠﻴﻦ ﺗﺎﻟﻤﺎدج

ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ دﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺲ ﺑـﻠـﻴــﺮ
اﻟـﻔـﻜــﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺋــﺪة ﺑﺸﺄن
اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮب اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ :إذا اﺧ ـﺘ ــﺎرت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ
ً
اﻷﻫ ـ ــﺪاف ،ﻓﺴﺘﻔﻬﻢ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺣﺘﻤﺎ
أن اﻟﺤﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة وﺳﺘﻔﻘﺪ
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻳﺘﻤﻨﻰ
ً
اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻴﺮ ﻣﺤﻘﺎ  ،ﻟﻜﻦ

وﺳﻂ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮب وﺷﻜﻮﻛﻬﺎ،
ّ
ﺗﺘﻐﻴﺮ آراء اﻟﺼﻴﻦ ﺣﻮل
ﻳﻤﻜﻦ أن
اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟــﺮدع اﻟﻨﻮوي
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ،وإذا ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺪﻣ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـ ّـﻮﻧ ــﺎت
ﻣﻬﻤﺔ ﻣــﻦ ﻗ ــﺪرات اﻟ ــﺮدع اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﺴﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻘﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ،ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻀــﺾ ،أن اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪود،
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻃﻼق ﺿﺮﺑﺔ
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ،ﺧﻴﺎر ﻣﻤﻜﻦ.
ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﻒ ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺮواﺑـ ـ ــﻂ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻗـ ـ ــﻮاﻫـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ،
وﺑﺤﺴﺐ رأﻳ ــﻪ ﺳﺘﻜﺘﻔﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻓ ــﻲ أي ﺻ ـ ــﺮاع ﺑ ـﺤــﺮي،
ﺑـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻧ ـ ــﺊ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟﻘﻴﺎدة
ً
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑــﺮا ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﺬﻟﻚ
ّ
واﻗ ــﻊ أن ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ ﻻ
ﺗــﺪﻋــﻢ اﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑــﻞ اﻟـﻐــﻮاﺻــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ّ
ً
ً
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺎ أﻳﻀﺎ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺒﺮي أﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﻠﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ ﺑـﻴــﻦ ﺻــﻮارﻳــﺦ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى
وﺻ ــﻮارﻳـ ـﺨـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺮة
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎرات ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤــﺪى ﻗـ ــﺪرة اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاع اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى
وﻧﺰﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
ً
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣـﺼــﺮا وﻋ ــﺪم اﻟﻤﺴﺎس
ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ اﻟـ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ .إذا ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗﻌﺠﺰ ﻋــﻦ ﻓـﻌــﻞ ذﻟ ــﻚ ،وﻫ ــﻲ ﺗﻌﺠﺰ
ُ
ﺷﺮﺣﺖ
ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟ ــﺢ ﻛﻤﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻲ ،ﻓـﺴـﺘـﺘـﻌـﻠــﻖ اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ
اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺨﺎوف
اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻟ ـﻤــﺆﻟ ـﻔــﺔ ﻣ ــﻦ ﺻـ ــﻮارﻳـ ــﺦ ﺑــﺎﻟـﺴـﺘـﻴــﺔ
ﻧﻮوﻳﺔ وﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر
ﺻـ ــﻮارﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪى
ودﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ.
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻎ ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻃ ـ ــﺮح
اﺧـﺘــﻼﻓــﺎﺗـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت،
ً
أﻧ ــﺎ أﺗـﻔــﻖ ﻣـﻌــﻪ ﻣـﺜــﻼ ﻋـﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﻮاﺻﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ً
ﻧﻮوﻳﺎ واﻟﻐﻮاﺻﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ
ً
اﺣﺘﻤﺎل وﻗــﻮع ﺧﻄﺄ ﻣﻌﺰول دوﻣــﺎ،
ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻧـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﻮل
ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻤﺎﺛﻞ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
رﺑــﻊ ﻧﻈﺎم اﻟ ــﺮدع اﻟـﻨــﻮوي اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻣ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ـﻜــﻞ وﺿ ـ ــﻮح أن
اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺣ ـﺼ ــﻮل ﺗـﺼـﻌـﻴــﺪ ﻧ ــﻮوي
ً
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ
ً
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺟﺪا ،ﺑﻞ إن ﻋﻮاﻗﺒﻪ ﺳﺘﻜﻮن
وﺧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ،وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺪ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل
وﻗﻮع ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻮوﻳﺔ إذا اﻓﺘﺮﺿﺖ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻜــﻞ ﺛـﻘــﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺮ ،أن ﺗـ ـ ـﺤ ـ ـ ّـﺮك اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
ً
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وﻣﺤﺪودا.
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»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﺤﻴﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ
ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺗﺮوج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﺳﻬﻢ
دلبلا .أﺛﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ  ١٢دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﻼ ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮﺗـ ــﻪ
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر
 12دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،ﻋــﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت وﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ
ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ ﺗـ ــﺮوج ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
ﺳﻠﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻤﻼت
ت
واﻷﺳﻬﻢ ،ﻣﺪﻋﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺧﺼﺔ
ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻣﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼغغ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎل ﻋــﻦ ﺷﺒﻬﺔ وﻗــﻮع
اﻟـﺠــﺮﻳـﻤــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  125ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 7
ﺗﻪ ،ﻟﻘﻴﺎم
ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ،
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪه ﻣﻦ ﺧﻼلل »ﺗﻮﻳﺘﺮ«
ﻓﻲ  2018/12/5ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ف اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
أﻧــﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻗــﺎم ﻓﻲ ﺗــﻮارﻳــﺦ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻋﺪة
ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻓﻲ ذات اﻟﻨﻄﺎق ،ﺛﻢ ﺣﺬﻓﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 125ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
ﻛـﻤــﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ »ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻷﺳ ـ ــﻮاق« ﺑﻼﻏﺎ
آﺧﺮ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ 2019/01/10
ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﱠ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎدة  ،125ﻟـﻘـﻴــﺎم اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺿﺪه ﻣﻦ ﺧﻼل »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻓﻲ 2018/12/5
ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ أﻧ ــﻪ ﻣــﺮﺧــﺺ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻗــﺎم ذات اﻟـﺤـﺴــﺎب ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة

ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ واﻟﻔﻠﻴﺞ وﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
ﻟـ»اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« واﻹﺷﺮاف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
●

أﺧﺮى ﻓﻲ  2018/12/25ﺑﺬات ﻣﻀﻤﻮن
اﻟـ ـﺘـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻳــﺆﻛــﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة .125
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑ ــﻼغ ﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﺳــﻮق
ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ  2019/01/10ﻋـ ــﻦ ﺷـﺒـﻬــﺔ
وﻗ ـ ــﻮع اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  63ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗـﻌــﺪﻳــﻼﺗــﻪ ،واﻟﻤﺆﺛﻤﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟـﻤــﺎدة  126/1ﻣــﻦ ذات اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻟﻘﻴﺎم
اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ ﺿ ــﺪه ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ« ﻓﻲ
 2018/12/5ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ

أﻋـ ـﻤ ــﺎل وﻇ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
واﻟـ ــﺬي ﻳـﺸـﺘــﺮط ﻟـﻤـﻤــﺎرﺳـﺘــﻪ اﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ذات
اﻟـﺤـﺴــﺎب ﺑ ـﺘــﻮارﻳــﺦ ﻻﺣ ـﻘــﺔ ﺑـﻨـﺸــﺮ ﻋــﺪة
ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪات ﻓــﻲ ذات اﻟـﻨـﻄــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﻧﺤﻮ
ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  63ﺳﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ،إن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ
ً
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻧﺘﻬﻰ أﺧﻴﺮا ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒﻮأﻫﺎ ﻗﻴﺎدات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ،أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻄﻮرات
ﻛﺒﻴﺮة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ أو إﻃ ـ ـ ــﻼق اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻷدوات اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻛــﺬﻟــﻚ اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆ ﺷــﺮ » ،«MSCIاﺗﺨﺬ
ً
ﺟﻤﻠﺔ ﻗــﺮارات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺨﺺ ﻋﺪدا
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات ﻣ ــﻦ أﺑـ ــﺮزﻫـ ــﺎ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ً
ﻛــﻞ ﻣــﻦ د .إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ،

ً
وزﻳﺎد اﻟﻔﻠﻴﺞ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺷﺮاف
ً
ﺑــﺎﻷﺻــﺎﻟــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ ،وواﺋـ ــﻞ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
ً
رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ
وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ.
وذﻛﺮت أن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳﻮاق رأى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎدات ﻛﻔﺎءة
ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺎﻣﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل وإﻧﺠﺎزات ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺗ ــﻢ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻴﻜﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
وﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻪ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
وﺳﺮﻳﺎن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ،ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر
إ ﻟــﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،اﻟﺘﻲ

ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋــﺎﻟ ـﻘــﺔ أو ﻣــﺆﺟ ـﻠــﺔ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻗﺼﻰ درﺟــﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم وﺗﻬﻴﺌﺔ
اﻷﺟ ــﻮاء ﻟﻺﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺴﻮق ﺑﺪأ ﻳﻨﻤﻮ وﺑﺎت
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻵﻣ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻳﻐﺮم »دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« و»ﺻﻴﺮﻓﺔ«
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﺻ ــﺪور ﻗــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة أﻣﺲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ » ٢٠١٨/٩٥ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺄدﻳﺐ« » ٢٠١٨/١٦٠ﻫﻴﺌﺔ« ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻤﺔ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر» ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ
دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ« ،وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺜﺒﻮت
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
أوﻻ :ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠
ﺑ ـﺸــﺄن اﻧ ـﺸــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ:
ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ » «١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة » «٦٧ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ:
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻗـ ـﻴ ــﺎم اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ

ﺑ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ ﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ »رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ« اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوراق
َ
ﻟ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ واﻟـﻤــﺮﺳـﻠــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺨــﻲ
 ٢٠١٧/١/٣ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ٢٠١٦
و ٢٠١٧/٤/٢ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٧وﻓﻖ
أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـﺒـﻨــﺪ » «٢ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدة » «٢ -٣ -٥ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ »أﻣ ــﻮال اﻟﻌﻤﻼء وأﺻﻮﻟﻬﻢ«
ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٧ﻟﺴﻨﺔ
 ٢٠١٠وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،إذ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ رﻗﻢ
».«٢٠٠١٠٩
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ - :ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ر ﻗــﻢ  ٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٠وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:

 ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻤــﺎدة » «١ -٦ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ»أﺧــﻼﻗ ـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ« ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ :ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑـﺘـﻀـﻤـﻴــﻦ ﻛ ـﺸ ــﻒ ﺗـ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ رﻗ ــﻢ
» «١٠٠١٠١ا ﻟـﻤـﻘــﺪم ﻟـﻔــﺮ ﻳــﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ا ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺎر ﻳ ــﺦ  ٢٠١٨/٤/٣ا ﻟـﻤـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ
ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺑﻴﻊ ﻟﻌﺪد  ٥٢٩٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺳـﻠـﻄــﺎن ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  ١٥٣٤٣دﻳـﻨــﺎر
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟـﺘــﺪاول اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﻼء
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
 ﺣﻜﻢ اﻟـﻤــﺎدة » «١٥ -١ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚﻋ ـﺸ ــﺮ »أﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ« ﻣــﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ :ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ وﺣﺪات ﻷرﺑﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٢.٠١دوﻻر

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻹﺛﻤﺎر« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮ

ﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻹﺛ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎر
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إن ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻧﻮ،
ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،ﺗـﻘــﺪم
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒ ــﻪ7 ،
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.

اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺟـﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺧ ــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ داﺧ ــﻞ اﻟـﺒــﻼد ﻗﺒﻞ ﺻ ــﺪور ﺷﻬﺎدة
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد »أ،
ب ،ج ،د« ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة.
 ﺣ ـﻜــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ » «٥ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة » «٣ -٤ﻣﻦاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ »ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت« ﻣﻦ
ذات اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٨/٧/١٢ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ.
 ﺣ ـﻜــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ » «٧ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة » «٦ -٥ﻣﻦاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ »ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت« ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ :ﺑﺴﺒﺐ

ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮة
واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺧــﻼل ﻋﺎم
 ٢٠١٧ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠١٩/١/١٠ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴــﺪة ﺑ ــﺮﻗ ــﻢ » ٢٠١٨/٩٩ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺗ ــﺄدﻳ ــﺐ«
» ١٦٦/٢٠١٨ﻫـﻴـﺌــﺔ« ﺿ ــﺪ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ
أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻨﺪﺗﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ وﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ«.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ »أ  ،د« ﻣﻦ اﻟـﻤــﺎدة » «١٨-١ﻣﻦ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﺸــﺮ »ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻻدراج« ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﻟﻌﺪم إﻓﺼﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓــﻲ  ٢٠١٨/٩/٣٠ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺪة اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ »٤٥
ً
ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن« ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إن إﻓ ـﺼ ــﺎﺣ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻢ إﻻ
ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  ٢٠١٨/١٢/١٨وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋ ــﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑـﻌـﻘــﺪ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﻓﺼﺎﺣﻬﺎ ﻋــﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٨/٥/٢٧إذ ﻟﻢ
ﺗﻘﻢ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺔ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
.٢٠١٨/١٢/٣

»ﺟﻴﺎد« :ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  ١٠آﻻف دﻳﻨﺎر
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ
ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  10آﻻف د ﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
 15/2018ﺣﺼﺮ أﺳﻮاق ﻣﺎل.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺎدة
رﻗﻢ  127/1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ 2010؛ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،واﻟﺨﺎص ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺑﻴﻨﺖ »ﺟﻴﺎد« أن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻮن اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﺳﻴﻘﻮم
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ« ﺗﻌﻴﺪ اﻗﺘﻨﺎء ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة
اﻗﺘﻨﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮل اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺸﺎؤه ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﻫﻨﺎك.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ«اﻟﺴﻮرﻳﺔ« ،ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت ﺿﻤﻦ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2018

»إﻧﻮﻓﺴﺖ« ﺗﺮﺑﺢ  ٢٤٤أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأﺳﻤﺎل ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻧﻮﻓﺴﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ
 2.79ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻛ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ
رأﺳﻤﺎل إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﺑـﻌــﺎﺋــﺪ رﺑ ــﺢ ﻗ ــﺪره
 244أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم .2019

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺴﻜﺐ« ﺑـ  ٦.٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻼء  -ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟـﻌـﻘــﺎرات ،واﻟﻤﺸﺘﺮي ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت،
ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ  31.43ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﺴﻌﺮ  210ﻓﻠﻮس ،ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  6.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﺷﺎرت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ﺷــﺮاء  31.44ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ
ﻧﺤﻮ  %20.43ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻜﺐ ﻛﺸﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ ،وﺗﻀﻤﻴﻦ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019

»ﻣﻮاﺷﻲ« ﺗﺆﺳﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة
اﻟﻤﻮاﺷﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺷــﺮﻛـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ALMAWASHI
 ،( P T Y ) L T Dﻣـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ أ ن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟـﻴــﺲ ﻟﻬﺎ
ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ »ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة« واﻟﻤﺨﺰون اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ار ﺗـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ 2.01
ً
دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ،أﻣﺲ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  57.78دوﻻرا
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  55.77دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت،
ً
أﻣﺲ اﻷول ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺲ ،ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﺑ ـﻴــﻦ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ واﻟـﺼـﻴــﻦ
ً
وﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺷﺎرت ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ ﻣﺨﺰوﻧﺎت
ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ  51.66دوﻻرا
ً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  70ﺳﻨﺘﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻧﺰﻟﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ
ً
ً
 1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  79ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  60.65دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺮان اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎن ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺎ
ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ﻟﻴﻜﻠﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺳﺒﻮع ﻓﻲ أﻃــﻮل ﺻﻌﻮد

ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪام ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن
ً
واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻧﻬﺎء ﻧﺰاﻋﻬﻤﺎ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ّ
اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺠﻨﺐ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻧﺤﺴﺮت
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑ ـﻌــﺪ اﺧ ـﺘ ـﺘ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت وﺻـ ــﺪور
ً
ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺤﺪودة.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ و»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻘﻮد اﻟﺘﺪاوﻻت
أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺠﻞ ﻗﻔﺰة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻛﺒﻴﺮة
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ
أﻣـ ــﺲ ،إذ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.79ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﺗـ ـﻌ ــﺎدل  41ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  5218.72ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺳــﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  32.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 213.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  6956ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑـ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ 66.38
ﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺔ ،ﻣـ ـﻘـ ـﻔ ــﻼ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 5453.33ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 24ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  65.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2664ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ

ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.12ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
 5.72ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4791.47ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 8.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  147.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  4292ﺻﻔﻘﺔ.

ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻧ ـﻤ ــﻮا
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻘﻴﺎدة واﺿـﺤــﺔ ﻣــﻦ ﺳﻬﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻴﺘﻚ وورﺑــﺔ ،ﻟﻴﻌﻮض
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮة ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧـﺸــﺎط أﺳﻬﻢ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﺧﻀﻊ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ
ﻧﺸﻴﻄﺔ ،ﻟﺘﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
وﺗﻨﻬﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن
ارﺗﻔﺎع »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻓﺎﻗﺖ  ٢ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎﻣﻞ دﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ

ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول وﻗﻄﺎﻋﻪ،
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻧﻤﻮ ﻣــﺆﺷــﺮات
أﺳ ـ ـ ــﻮاق دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ،وﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻊ

ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ،اﻟ ـﺘــﻲ
دﻋـﻤــﺖ »ﺗــﺎﺳــﻲ« ﻟـﻴـﺘـﺠــﺎوز ٨٢٠٠
ﻧﻘﻄﺔ وﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق ﻗـﻄــﺮ اﻟــﺬي
ﺑﻠﻎ  ١٠٦٠٠ﻧﻘﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮﻛﺖ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑـﻘــﻮة أﻣــﺲ اﻷول،

وﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﻔﺎؤل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﺄن
ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺗـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺖ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ــﻮن
اﻷﺧـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إذ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ،ﻫﻲ
ﺑـ ـﻨ ــﻮك ﺑـ ـ ـ  12.5ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،واﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺑ ـ ـ  10.6ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،وﻣ ـ ــﻮاد
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  9.4ﻧﻘﺎط ،واﺗﺼﺎﻻت
ﺑـ  6.8ﻧﻘﺎط ،وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ ـ  6.5ﻧ ـﻘــﺎط ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـ
 3.9ﻧ ـﻘ ــﺎط ،وﻋ ـﻘ ــﺎر ﺑـ ـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ،
وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ـ ـ  1.6ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣــﺆ ﺷــﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ،
ﻫـﻤــﺎ ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑ ـ  9.8ﻧ ـﻘــﺎط ،وﺳﻠﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫــﻲ
ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ،وﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻊ ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ« ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻐﻠﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ٢٠١٩
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ »أﻛﺴﻮن« وﻗﺒﺮص وﺗﺘﻔﺎدى اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺘﺮول ﻗﻄﺮ
ﻓﺎﻧﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻜﺴﻴﺘﻴﺎن

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﻀﻤﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻰ
»اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻣﺸﺘﺮك ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ،وﻇﻠﺖ
أﻧﻘﺮة ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ
إزاء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﺣﺔ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺸﺮﻛﺎت
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﻘﺪ
وﺿﻌﺖ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ
ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
ﺑﻘﻌﺔ اﻟ ـﻀــﻮء .وﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻗﺒﺮص
أﻓﻀﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة واﻻﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺒــﺎدﻟــﺔ
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻟــﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﺿﺎﻓﻴﺔ،
ﻋـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷ ﻣ ــﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب
ﺷﺮﻛﺎت ﻃﺎﻗﺔ دوﻟﻴﺔ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
وﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻓـﻘــﺪ اﻧـﻀـﻤــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول اﻟ ــﻰ اﻛ ـﺴــﻮن ﻣــﻮﺑـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻗـﺒــﺮص ،وﻇـﻠــﺖ أﻧـﻘــﺮة ﺻﺎﻣﺘﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ إزاء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﺣﺔ.
إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
وﻏﻴﺮت اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ
اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﻓــﻲ ﺷ ــﺮق اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑ ـﻴــﺾ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ﻋـﺒــﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ
ﺣﻈﻮظ وﺛــﺮوات اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
وﻳ ـﻨ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻫـ ــﺬا ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ

ﻛــﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
دول أﺧـ ــﺮى ﻣـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ روﺳ ـﻴــﺎ
وأذرﺑﻴﺠﺎن.
وﻟ ـﻜــﻦ ﺣ ـﻘــﻮل اﻟ ـﻐــﺎز اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
ً
ﺣــﺪﻳـﺜــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ "اﻳـ ـ ـ ــﺰ" ﺗ ـﻜ ـﻔ ــﻲ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮ
دوﻟ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮردة ﻟـﻠـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎل ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨــﺔ  ،2014ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻫﺒﻮط اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺤﻠﻲ .وﻗــﺪ ﻏﻴﺮ اﻛـﺘـﺸــﺎف ﺣﻘﻞ
اﻟﻈﻬﺮ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ،وﻫﻲ ﻣﻬﻴﺄة
ﻷن ﺗﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ ﻏﺎز إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ ﻣ ــﻦ ﺷـﻬــﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ "اﻳﻨﻲ" ﻋﻦ
اﻛـﺘـﺸــﺎف ﺣـﻘــﻞ ﻏ ــﺎز ﻛﺎﻟﻴﺒﺴﻮ ﻓﻲ
"اﻳـ ــﺰ" ﻗ ـﺒــﺮص اﻟ ــﺬي ﻳــﺆﻛــﺪ اﻣ ـﺘــﺪاد
ﺣﻘﻞ ﻏﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻈﻬﺮ .وﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ا ﻟ ــﻰ ﻧـﻴـﻘــﻮ ﺳـﻴــﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺗ ـﺠ ـﻌ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺑـ ـﻘ ــﺪر أﻛ ـﺒــﺮ
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻘـﺒــﺮﺻــﻲ ﺑـﺼــﻮرة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

أﻣ ــﺎ اﻻﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎت اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣﺜﻞ
ً
أﻓﺮودﻳﺖ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺘﺎج ا ﻟــﻰ اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻰ
ﻏﺎز ﻏﻴﺮ ﻗﺒﺮﺻﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﺑﺤﺔ.
وﺗﺸﻜﻞ ﻋــﻼﻗــﺎت ﻗـﺒــﺮص اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﻜﺎن ﺷﻤﺎل اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻷﺗــﺮاك ﻋﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺔ أﻣــﺎم اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺤﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺸﺪد اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻣـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ــﺪول
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺨﻠﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ .وﻛﺎﻧﺖ أﻧﻘﺮة
ً
ﻓــﺮﺿــﺖ ﺿـﻐــﻮﻃــﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ:
اﻷول ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﺗﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز،
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻷﺗﺮاك ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺄﺟﺰاء
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻣﺘﺪاد
اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺠﺮف اﻟﻘﺎري.
وﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ أﻗ ــﺪﻣ ــﺖ زوارق
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻊ ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸ ــﺎف ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺄﺟ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜـﺘـﻠــﺔ
رﻗﻢ .3

وﻛﺎﻧﺖ "اﻛﺴﻮن" وﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﻗﺪ وﺣﺪﺗﺎ ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ رﻗﻢ  ،10وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،إن "ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ا ﻛـﺴــﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎز
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ  10اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺟ ـﻨــﻮب ﻗ ـﺒــﺮص ﻻ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ورﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻮازﻳ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة
وﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ".
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺣﺬرت واﺷﻨﻄﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ
أﻋﻤﺎل ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻷوراﺳ ـﻴ ــﺔ
وﻳـ ــﺲ ﻣ ـﻴ ـﺘ ـﺸــﻞ ،إن "وﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻧـﻈــﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ازاء ﺟﻬﻮد اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز
واﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ﺗﻤﺜﻞ أﻗﻠﻴﺔ وﻟﻦ
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ودﻳــﺔ ازاء أي ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ زوارق أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ".
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺪة اﻟـﻨـﺒــﺮة
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﺈن ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻏﻀﺐ أﻧﻘﺮة

ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب :اﻷول ﻫﻮ أن اﻛﺴﻮن
ﻣ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﻞ ﻫـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺷﺮﻳﻚ أﺻﻐﺮ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺳﻔﻦ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﻌﻮد
اﻟﻰ اﻛﺴﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪوﺣﺔ
ً
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻬﺎ .وأﺧﻴﺮا واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻫﻮ أن اﻟﺤﻔﺮ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ
أﻧﻘﺮة ﺑﻬﺎ.

وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل ،ﻓ ــﺈن ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺠﺮي وراء
أﺑﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ .وﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺪوﺣﺔ ﻻ
ﺗﻮﺳﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺗـﺠــﺎﻫـﻠـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻧ ـﻘ ــﺮة أﻛـﺜــﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﺈن اﻷﺗ ــﺮاك ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻐ ــﺎﺿ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺎون ﻗـﻄــﺮ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣــﻊ اﻛ ـﺴــﻮن .واﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ً
ذﻟﻚ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﺎﻟﺔ »أﺑﻞ« ﺗﺘﻬﺎوى ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ...واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻗﻮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
•

ﻳﻮ واﻧﻎ

أﺛ ـ ــﺎرت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺑـ ــﻞ ﻫـ ــﺰة ﻓ ــﻲ أوﺳـ ــﺎط
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ
ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ .وﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﺎدرة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﺘـﺤــﻮل إﻟ ــﻰ ﻫـﺒــﻮط
ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ.
وﺗـﺘــﻮﻗــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻵن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  84ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻷول اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ 89
ً
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و 93ﻣﻠﻴﺎرا.
وأﻧﺤﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺑﻞ
ﺗ ـﻴــﻢ ﻛ ــﻮك ﺑــﺎﻟــﻼﺋ ـﻤــﺔ ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص ﺿﻌﻒ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻵي ﻓﻮن ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ "ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺑــﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ" .وﺟــﺎء ذﻟﻚ
ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﺠــﺎري .وﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﺮون
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻬﺒﻂ
ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ أﺑ ـ ــﻞ ﺑـ ـﻘ ــﺪر أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ واﻛﺒﻬﺎ
ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻂ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺼﻴﻦ.

وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻞ ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻴﺎ ﻣﻮ ،إن "أﺑﻞ
ً
ً
ﺷـﻬــﺪت ﻫـﺒــﻮﻃــﺎ واﺿ ـﺤــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﺤﻨﺎت
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واذا ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا
ﺗﺤﻘﻴﻖ أي رﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ".
وأﻗﺮت ﻛﻴﻮﺑﺮﺗﻴﻨﻮ ،وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻗــﺎل ﻛــﻮك ،إن أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً ً
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎن "ﻗﻮﻳﺎ ﺟﺪا" ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻳﻘﻮل
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن إن اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ
ﻳ ـﺒ ـﺘ ـﻌــﺪون اﻵن ﻋ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮاء ﻣ ـ ــﻮاد ﻏــﺎﻟـﻴــﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺔ ﻣﺜﻞ اﻵي ﻓﻮن.
وﺗﺤﻘﻖ أﺑﻞ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ،ﺑـﺤـﺴــﺐ ﺑﺤﻮث
ﻛــﺎوﻧ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳ ـﻨــﺖ ،وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﺤــﻮث
اﻟﺴﻮق ،إن أﺑﻞ ﺷﺤﻨﺖ  44.6ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﺬا أﻗﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .2017
واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أﺟﻬﺰة أﺑﻞ ﻋﺮﺿﺔ
ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ،ﻷن
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻊ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺎت ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.

وﻛ ـﺘ ــﺐ ﻛـ ــﻮك ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻳﻘﻮل" :ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
ا ﻟـﻨــﺎ ﺷـﺌــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟــﻢ ﻧﺘﻨﺒﺄ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﻴﻦ" .وﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن أﻳﻀﺎ ،
إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي
اﻷﻛﺒﺮ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻫ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﺖ ﻣ ـﻨ ــﺬ زﻣ ـ ــﻦ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﻮق
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،وﻟﻜﻦ ﻫﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪدت
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻘــﺪم ﻣ ــﺎرﻛ ــﺎت ﺻـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ وإﻃﻼق أﺟﻬﺰة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة
وأﺳﻌﺎر أرﺧﺺ.
وﻗ ــﺪ ﺗ ـﻌــﺮض آي ﻓ ــﻮن اﻛ ــﺲ آر ،وﻫــﻮ
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌــﺮ ﺑـﻴــﻦ أﺣــﺪث
ﻫـ ـ ــﻮاﺗـ ـ ــﻒ أﺑـ ـ ـ ــﻞ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺻ ـ ـﻤـ ــﻢ ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﻪ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮ ،ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮات ﺳـﻴـﺌــﺔ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ .وﻋـ ـﻨ ــﺪ ﺳ ـﻌ ــﺮ أﺳـ ــﺎس
ً
ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻳﺒﻠﻎ  6499ﻳﻮاﻧﺎ ) أي  947دوﻻرا
( ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻫــﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻟــﻰ ﺳﻤﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة
وﻳـﻀـﻌــﻒ ﻋـﻨــﺪ اﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣــﻮدﻳــﻼت
أﺧﺮى.

وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن ﻫﻮاوي ﻣﻴﺖ
ً
 20اﻛــﺲ ،اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮه  728دوﻻرا،
ﻳﺸﻤﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ أرﺑﻊ آﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻌﺪ
اﻷﻓـﻀــﻞ .وأوﺑ ــﻮ ﻓﺎﻳﻨﺪ اﻛ ــﺲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺒﺪأ
ً
ً
ﺳﻌﺮه أﻳﻀﺎ ﻣﻦ  728دوﻻرا ﺗﻢ ﺻﻨﻌﻪ ﻣﻊ
ً
ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻴﻞ وأﻗــﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰا )ﺑـﻴــﺰل( ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﻳﻘﻮل ﺟﻴﻤﺲ ﻳﺎن وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺪى ﻛﺎوﻧﺘﺮﺑﻮﻳﻨﺖ رﻳﺴﻴﺮﺗﺶ ،إن اﻟﻔﺠﻮة
ﻓــﻲ اﺑـﺘـﻜــﺎر اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﺳﺘﻀﻴﻖ أﻛـﺜــﺮ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨــﺔ .وﺳﺘﻄﻠﻖ ﻣــﺎرﻛــﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻫﻮاﺗﻒ ذات ﺷﺎﺷﺎت ﻃﻲ أو ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ  5ﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺠﻌﻞ
اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺠ ــﻮال ﺗ ـﻤــﺎﺛــﻞ ﺳــﺮﻋــﺔ ﻛﻴﺒﻞ
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻧـﺘـﻈــﺎر
ﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﺳﺘﺼﺒﺢ
اﻻﺗـﺠــﺎه اﻟـﺴــﺎﺋــﺪ ،ﻓــﺈن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد
ﺳ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎرﻛـ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺔ ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻮرة
ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮﻫــﺎ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺻ ــﺎﻧ ــﻊ أﺟـ ـﻬ ــﺰة ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻳﺎن.
وأﺿ ــﺎف ﻳــﺎن أن "أداء أﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜــﻮن أﺿـﻌــﻒ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﺴﻨﺔ
وﻻ ﺗـﺸـﺘـﻤــﻞ ﻫــﻮاﺗ ـﻔ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ

ً
اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا.
وﻳــﻮﺟــﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺎرﻛــﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ
اﻟﺴﻮﻗﻲ".
وﻟﻜﻦ أﺑﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ دون ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟـﻤـﺸــﺮﻗــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﻧـﻤــﺖ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اون ﻻﻳﻦ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ارﺗﺪاؤﻫﺎ وﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻣﺎك وﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ اﻟــﺮﻗــﻢ  1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ– اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺒــﺎع ﺑﺴﻌﺮ ﺗـﺠــﺰﺋــﺔ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  10آﻻف
ً
ﻳﻮان ) 1457دوﻻرا (.
وﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ اﻋـﺘـﺒــﺎر ﻫ ــﺬه اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ إﻧـﺘــﺎج رﻓــﺎﻫـﻴــﺔ اﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﻘﺎﺋﺐ
ﻏﻮﺗﺸﻲ وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻮﻳﺘﻮن ﻓﺈﻧﻬﺎ
ً
ﻻ ﺗ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ أرﻗ ـ ــﺎم
ﺷـﺤـﻨــﺎت اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ .وﻳ ـﻘــﻮل ﺟﻴﺎ
ﻣــﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰ" :ﻳـﻘــﻮم ﻫﺎﺗﻒ آي ﻓــﻮن اﻛﺲ
ً
ﻣــﺎﻛــﺲ اﻷﻏ ـﻠــﻰ ﺛـﻤـﻨــﺎ ﺑ ــﺄداء ﺟـﻴــﺪ ،وﻟﻜﻨﻪ
ً
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟـﺴــﻮق ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮي ،وﺗﻔﻘﺪ
أﺑــﻞ ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ اﻟـﺴــﻮق اﻟــﻮﺳــﻂ ،وﻗــﺪ أﺿــﺮ
ً
ذﻟﻚ ﺣﻘﺎ ﺑﺄداﺋﻬﺎ".
)ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ(

ﻋــﺪم ﺗﺨﻄﻲ ﺳـﻴــﺎدة اﻟــﺪوﺣــﺔ .وﻗﺪ
ﻧﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﺛﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول أﺧﺮى
ﻟﻘﻄﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن أﻧـﻘــﺮة ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻐــﺎز ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺑﺸﺄن
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺳﻬﻢ دﻓﺎﻋﻲ
ﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﻮاﺋﺪه
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
ً
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا
ﻳﻔﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻮاﺋﺪ
اﻟﺴﻮق .وﻳﻤﺜﻞ
ﻋﺎدة أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ
ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
أو أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺮواج أو اﻟﻜﺴﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أو
ﺑﺘﺬﺑﺬب وﺗﻘﻠﺒﺎت
دورة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺳﻬﻢ ذو ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻣﻦ
أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻤﺮة.

ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق رﻫﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ

ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ ...واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ«
•

دﻳﻔﻴﺪ ﺳﺘﺮﻳﻨﻐﺮ وﻛﻴﻔﻦ ﺑﺎﻛﻼﻧﺪ

ً
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻃــﺮح ﺳﻴﺎرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أرﺧــﺺ وأﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻ ﻧ ـﻄ ــﻼق ﻣـﺴــﺎ ﻓــﺔ  500ﻣـﻴــﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ
واﺣــﺪة؛ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺮاق
ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت .ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻗــﻮل ﻫــﺬا ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺗﻨﻔﻴﺬه .وﻳﺠﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻔﻚ ﺷﻴﻔﺮة ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ،
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﺎﺛﻞ
ﺧ ــﺰان وﻗ ــﻮد ﻣـﻤـﻠــﻮء ﺑــﺎﻟـﺒـﻨــﺰﻳــﻦ .وﻗ ــﺪ ﺗــﺮﻛــﺰ اﻟـﺴـﻌــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ اﺻــﻼح اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ .وﺗﻌﺪ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -اﻳﻮن
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻧﻬﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ
ﺣــﺪود ﻗــﺪرات اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،وﻗــﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗﻂ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﻮدﻳﻼت اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
واذا أﻣﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗـﺴــﺮع ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺳ ـﻴــﺎرات ﻣـﺤــﺮك اﻻﺣ ـﺘ ــﺮاق ،ورﺑـﻤــﺎ
ﺗﻘﻠﺺ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﻼزم ﻟﺸﺤﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  10دﻗﺎﺋﻖ .وﺗﻌﺮض ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻼ اﻵن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺳﺮع
أوﻗــﺎت اﻟﺸﺤﻦ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  30دﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ إﻳﺼﺎل
ﺳﻴﺎرة ﻣﺴﺘﻨﻔﺪة اﻟﻰ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎل ﺗﻴﺪ ﻣﻴﻠﺮ ،وﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،اﻟﺘﻲ درﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻃــﺮح ﺑﻄﺎرﻳﺔ أﻛـﺜــﺮ ﻗﻮة
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ" :ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮى ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺮى ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣــﻦ دون ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ .وﻣــﺎ ﻻ
أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑــﻪ اﻵن ﻫــﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳــﻮف ﺗﺠﻌﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ".
وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذج اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣﻦ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﻘﻮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺳﻴﺎرة ذات
راﻛــﺐ واﺣــﺪ ،ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻓﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن .وﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺷﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎرات اﺧﺮى ﻣﺜﻞ دﻳﻤﻠﺮ وﻓﻴﺴﻜﺮ
و ﻋـﻤــﻼ ﻗــﺔ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ و ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺗﻮﺗﺎل وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد .وﻗــﺪ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﺴﻜﺮ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺪدت ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ودﻳﻤﻠﺮ اﻟﺠﺪاول
إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت.
ّ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻗﺪ ﻗﺪر أن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺆدي اﻟ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة أﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺎت
اﻟـﻠـﻴـﺜـﻴــﻮم – أﻳ ـ ــﻮن ،وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺪﻳــﻞ اﻟـﻤـﻬـﻴـﻤــﻦ ﻟـﻤـﺤــﺮﻛــﺎت
اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وأﻇﻬﺮ أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ أن اﻟﺤﺎﻓﻼت
وﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ  44ﻏﻴﻐﺎواط/ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -أﻳﻮن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ،2017
وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  1500ﻏﻴﻐﺎواط /ﺳﺎﻋﺔ.
وﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻳــﻮ ﺑــﻲ إس ﻓ ــﺈن أي ﺟـﻬــﺔ ﺗﻤﻠﻚ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -اﻳﻮن ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻴﺪ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف
ﺗﺴﺎوي ﻧﺤﻮ  84ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2025ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﺤﻮ  23ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻵن.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -اﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻃــﻮال ﻋﻘﻮد ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ واﻷﺟـﻬــﺰة
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗـﺒــﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﺗـﺨــﺰﻳــﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺂت،
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻻﻳﻮﻧﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺟﺐ واﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺤﻨﻬﺎ أو ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ.
وﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ – ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﺳﻤﻬﺎ
– ﻫــﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑـﻤــﺎدة ﺻﻠﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ واﻟــﺰﺟــﺎج
أو اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ.
وﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻔــﺾ ﺧ ـﻄــﺮ اﻧ ـﻔ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎرﻳــﺔ
واﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ،وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺨﻼﻳﺎ أﻛﺜﺮ رﻗــﺔ وﻋـﺒــﻮات أﺻﻐﺮ
ً
ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎرة .وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ
ارﻓ ــﺎق اﻻﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻘﻄﺐ ﻣــﻮﺟــﺐ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟـﻠـﻴـﺜـﻴــﻮم ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻒ.
وﺑ ـﻐ ـﻴــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ذﻟ ــﻚ ﻛ ـﻠــﻪ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻟ ـﻐــﺎز
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺣﻠﻬﺎ .واﻟـﻨـﻤــﺎذج اﻷوﻟـﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺴﻴﺎرة ،وﺗﻌﺎﻧﻲ

ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻧﺘﻔﺎﺧﺎت
ً
ﻋﻨﻴﻔﺔ واﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد أﺛﻨﺎء ﺷﺤﻨﻬﺎ أو ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ.
وﻳـﻘــﻮل ﻳــﺎﺳــﻮ اﻳـﺸـﻴـﻐــﻮرو ،وﻫــﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى
ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم-
أﻳﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺒﺮز ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﺧﺮى .وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ وﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ وﻧـﻴـﺴــﺎن ،وﻗــﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻘﻴﻤﺔ  90ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻳـﻘــﻮل ﻫﻨﺮﻳﻚ ﻓﻴﺴﻜﺮ ،وﻫــﻮ رﺋـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳـﻴــﺎرات
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ" :ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو اﺛﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ أﺣﺪ
ً
ﺣﻘﺎ ﻛﻞ ﺷــﻲء" .وﺳــﻮف ﻳﺠﺮي ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻴﻨﻐﺘﺎو ﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات ﺧﻼل
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻳـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋ ــﺎم  .2025وﺿ ـﻤــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛــﻮﻧ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﻮراري أﻣـﺒــﺮﻳـﻜــﺲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟــﻰ ﺑﺤﻮﺛﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ واس ﻛﻲ اﻧﻮﻓﻴﺸﻦ وﻫﻴﻮﻧﺪاي
ً
ﻣﻮﺗﻮرز ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ اﻧﻬﺎ ﺗﺪرس أﻳﻀﺎ ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺮﻛﺔ داﻳﺴﻮن ،وﻫﻲ ﺻﺎﻧﻌﺔ أدوات
ً
ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻵن.
وﻗﺎل أﻧﺪرﻳﺎس ﻫﻨﺘﻨﺎخ ،وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﺑﺤﻮث اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
ﻓ ــﻲ دﻳ ـﻤ ـﻠــﺮ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﺘــﻮﺗ ـﻐــﺎرت اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ" :ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟــﻰ
ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻬﺪ ﻧﻤﺎذج أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ
اﻟـﻌـﺸــﺮﻳـﻨـﻴــﺎت ،وﻗ ــﺪ واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃﻠﺒﺎت
ﺑﻘﻴﻤﺔ  23ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -اﻳﻮن ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2030
وﺗﺨﻄﻂ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﻛﻮﻧﺘﻢ ﺳﻜﻴﺐ ﻛﻮرب ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2022
وﻗــﺎل ﺳــﺎم ﺟــﺎف ،وﻫــﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟــﺪى ﺷﺮﻛﺔ
ﺑ ــﻮﻟ ــﺪر اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺔ ﻟـﺒـﺤــﻮث اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬ ﻣﻦ
ً
ﻛﻮﻟﻮرادو ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ" :إﻧﻬﺎ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬه
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺗﻨﺠﺢ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮب أﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف".
وﻟ ــﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌـﺸــﺮﻳـﻨـﻴــﺎت أي ﺷ ــﻲء ﻓﻲ
ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﻠـﺒــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻘــﺪم
اﻟﻤﻮﻋﻮد ،ﺑﺤﺴﺐ ﺟﻴﻤﺲ ﻓﺮﻳﺚ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﺪى ﺑﻲ ان اي
اف ﻓﻲ ﻟﻨﺪن .وﻻ ﺗﺮى ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻼ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل اﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي
ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﻣـﻄــﻮرﻳــﻦ وﺗـﺴـﺘـﻌــﺮض اﻟ ـﻨ ـﻤــﺎذج اﻷوﻟـﻴــﺔ

ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺎت أي ﺗﻘﻨﻴﺔ أ ﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ ﻋﺒﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم -اﻳﻮن ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮدﻳﻠﻬﺎ اس اﻟﺴﻔﺮ  335ﻣﻴﻼ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ واﺣــﺪة .وﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ ،وﻫﻲ
ﻣﻮرد ﺗﺴﻼ ،اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد "اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ
ً
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻤﻜﻨﺎ".

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ« ﻻﺧﺘﺮاق
اﻷﻣﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺮاق ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑــﺮاء ات
اﻻﺧـﺘــﺮاع .وﻟــﺪى أﻛﺒﺮ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  233ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
– أي ﻧﺤﻮ  3أﻣﺜﺎل رﻗﻢ أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻟﺒﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ .وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ  1.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻦ ) 13.9
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺗـﺠــﺎري ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓــﻲ أواﺋــﻞ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
) (2020ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي ،اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺧ ــﻼل اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻧـﺸــﺮت "ﺗــﻮﻳــﻮﺗــﺎ" ﻧـﺤــﻮ 200
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﻴﻐﺎﺷﻲ – ﻓﻮﺟﻲ ،اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺎوﻧﺖ
ﻓﻮﺟﻲ .وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺎﻋﺔ رﻗﻤﻴﺔ ودراﺟﺔ ﺑﺨﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

)ﺳﻜﻮﺗﺮ( وﺣﺰام ﻧﻘﻞ ﺳﻠﻊ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻣﺲ ،وﻫﻲ ﺳﻴﺎرة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ذات ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ .وﻳﻘﻮل اﻳﺸﻴﻐﻮرو ،وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ
"ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ" إن اﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺨﺪم ﻛﻤﺼﺪر اﻟﻬﺎم ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺑﻘﺪر
ﻳﻔﻮق دورﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻼت.
وﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺻـﻨــﺎع ﺑـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺣﺠﺎم وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ "ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ"
ﻓــﻲ ﻃــﺎﺋـﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ اﻟـﻌـﻬــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓــﻮرد .وﻓــﻲ اﻧﻌﻜﺎس
ﻟﻬﺬه اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،دﻓﻌﺖ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 100
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮاﻧﺘﻢ ﺳﻜﻴﺐ،
اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻓﻲ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ،وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ً
ﺳﺎن ﻫﻮﺳﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ.
وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻚ ﻣـ ــﺎﺗ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺎﻟـ ــﺰ ﻓـ ـ ــﻲ وﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرن ﻓــﻲ
ﻣ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻮﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺳـ ـ ــﺲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺻ ــﻦ
ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳـﻴـﺴـﺘـﻤــﺰ وﺻـ ـﻨ ــﺪوق رﺳ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻳﻀﻢ
ﺷﺮﻛﺎت رﻳﻨﻮ وﻧﻴﺴﺎن وﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻛﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺳﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺰ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺘﺲ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑـﻌــﺪ ﺳـﻨــﺔ  ،2021ﺑﺤﺴﺐ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ رﺋـﻴـﺴـﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻛـﻴـﺸــﺎو ﻫـﻴــﻮ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺘــﺪى ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أوﺳﺎﻛﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
)ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ(

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺮﻗﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
•
اﻟﻌﺪد  / 4013اﻟﺠﻤﻌﺔ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  5 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

دلبلا

ﻳﻌﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻘﺪار  800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018إﻟﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎزة
ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك.

ﻧ ـﺸــﺮ ﺑ ـﻨــﻚ ﻛ ــﺮﻳ ــﺪي ﺳــﻮﻳــﺲ،
اﺳﺘﻨﺎدا اﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ،
ﺷ ـﻜــﻼ ﺑـﻴــﺎﻧـﻴــﺎ ﺗـﻀـﻤــﻦ ﺗــﺪﻓـﻘــﺎت
رأس اﻟ ـﻤــﺎل اﻷﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ إﻟ ــﻰ دول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ،
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2018
وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت ،ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎذة اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌـﺘــﻲ ﺟ ــﻮرج
واﺷـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﻦ وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ﻫ ــﻮﺑـ ـﻜـ ـﻨ ــﺰ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎرﻳﻦ ﻳﻮﻧﻎ،
ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻐـ ــﺮﻳـ ــﺪة ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ أﻣ ـ ــﺲ،
ً
ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ،إن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗــﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﻖ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ اﻷﺧ ـﻴــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت،
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻋـ ــﺪم ﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﺎ اﻟــﻰ
ﺿ ـﻐ ــﻮط ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ
ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺐ ﻗـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن،
واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ دﺧ ــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ.

وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أن ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ـ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ
أن رؤوس اﻷ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ﺗـ ـﻜ ــﺎ ﻓ ــﺊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة.
وﻳﻌﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﺑﻤﻘﺪار
 800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 2018إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر،
ﻓــﻲ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣ ـﻤ ـﺘــﺎزة ﻣــﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗﺪ
ً
ﺷﻬﺪت أداء ﻗﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ
ﻣﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
اﻟ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ ﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺬي أﻧﺠﺰت ﻣﺮﺣﻠﺘﺎه
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ واﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧﺪ ﺑﻮرز  -داو ﺟﻮﻧﺰ ﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻷﺳﻮاق " " S&P Dow Jonesﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ أن ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺳــﻮﻗــﺎ ﻧــﺎﺷـﺌــﺎ اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
وﺗـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ
اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ واﻷﻫ ـ ــﻢ ،وﻫــﻲ

اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ MSCI
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟﺘﻄﻮرات
ﻗـ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺪت اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ،ﻣـﻨــﺬ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ  ،2018ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﺬب ﻧﺤﻮ
 500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻷﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،اﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  112.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 294.6
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2016
وﻛ ــﺎن ﺣﺠﻢ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ
وﺻﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ  3.9ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2012
وﺗ ـﺠــﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺗــﻮﺳــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓــﻲ ا ﻟـﺨــﺎرج
ﺑﻤﻘﺪار  205.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
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ً
ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻔﻮق ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر«

»زﻳﻦ« ﺗﻌﻠﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ وﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ّ
ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﻣﻊ ُﻣﻤﺜﻠﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
أﻧﺪرﺳﻮن ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ،
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ.
وﻗﺎل »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
اﻟـ ــﺬي ﻳـﻤـﺘــﺪ أرﺑ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ وأﻃ ـﻠ ـﻘ ـﺘــﻪ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋــﺎم  2015ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑﺪاع
واﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﻲ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﻌ ـﺒــﻼﻧــﻲ» :إن

ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﺤــﺪي
اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣ ــﻦ إﻳـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ــﺮاﺳ ــﺦ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ
ً
ﻛﺎﻓﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪي اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣــﻦ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ ﺣــﺎﺿـﻨــﺔ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ً
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗــﺪرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑــﺪاع ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ رﺷــﺢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﺪور ،اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﺪم
ّ
اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻋ ـﺒــﺮ اﻻﻃ ـ ــﻼع ﻋﻠﻰ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺗـ ـﺠ ــﺎرب ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ أرﻗ ــﻰ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿــﺢ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ً
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎﺣﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴﺎرع
واﻟﻤﺘﻼﺣﻖ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﺿﺎﻓﺔ
ً
إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺑﻌﻴﺪا
ﻋــﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤــﻮل دون ﻧﻤﻮ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
و ﻳــﻮ ﻟــﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛ ــﻮادره اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰ ورﻳـ ــﺎدة اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻋـﺒــﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﻓﻀﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮادر
ً
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ
kfh.com

ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻢ ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ "ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧـ ــﺖ"،
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑـﻴـﺘــﻚ( ،ﻓــﻲ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻰ اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ
ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋــﻪ اﻷﻓـ ـ ـ ــﺮاد اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ،
ﺣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺚ ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺧــﺪﻣــﺎت
"ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ )kfh.
 ،(Onlineﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻮ ﻓ ــﺮ ﻋـﻠـﻴــﻪ
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺪ ،ﺛـ ــﻢ ﻳـﺘـﺒــﻊ
ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ،وﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﺗﺼﻠﻪ
رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻟﺨﻄﻮات ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ـﺨ ـﺘ ــﺺ ﻣــﻦ
"ﺑـﻴـﺘــﻚ" اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻄﻠﺐ،
وﻳ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻋﺒﺮ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ.
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم"
ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ،وﺣ ــﺮﺻ ــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ أﻓ ـﻀ ــﻞ وأﺳـ ــﺮع
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،ﺑﺴﺮﻋﺔ
وﻛﻔﺎءة ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ وﺗﻄﻮر
اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ وإﻗـ ـﺒ ــﺎل
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺒﺬول ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺒﻴﺖ أو أي ﻣﻮﻗﻊ
آﺧ ـ ــﺮ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻓ ـﻴ ــﻪ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ
وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟـ ُـﻤ ـﻌــﺪ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل kfh.
.Online

أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ز ﻳــﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ – ﻓ ــﺮع اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،إﻟ ــﻰ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟـﻤـﻘــﺪﺳــﺔ ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻣــﻦ  9إﻟ ــﻰ  12اﻟ ـﺠــﺎري،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ  150ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن
رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﺗﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺗـﻀــﻊ »زﻳـ ــﻦ« دﻋ ــﻢ اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﺗـﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ

اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳـﻤـﺜــﻞ ﺣـﺠــﺮ اﻷﺳـ ــﺎس ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن رﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮة ،اﻟ ــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻓﺮع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﺷـﻬــﺪت ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧـﺤــﻮ 150
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺮا وﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻼب واﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺮﺣﻠﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﺣــﺪى أﺑﺮز
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
وزﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮس اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ

ﺟـﻬــﺪا ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ إﻣـﻜــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮه ،ﺳ ــﻮاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻷﻧــﺪﻳــﺔ أو اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ دﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن »زﻳﻦ« ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣـﺒــﺎدراﺗـﻬــﺎ
ﻣــﻊ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ اﻟ ــﺬي ﺗـﺘـﺒـﻨــﺎه ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
وﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

حبر وورق
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مسك وعنبر

مزاج
استمتعوا بقراءة
صفحات من {الوصية
الغامضة} لرقية البادي
و{رياح الشمس وممالك
الرماد} لدريد عوده.
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ً
هالزي تطلق ريميكس جديدا
ألغنيتها «»Without Me
العدد  / 4013الجمعة  11يناير 2019م  5 /جمادى األولى 1440هـ

ا ح ـت ـلــت أ غ ـن ـيــة " "Without Meللنجمة
العالمية هــالــزي الـمــركــز األول بقائمة "the
 "Billboard Hot 100بعد منافسة قوية مع
عدد من أهم وأبرز نجوم الغناء بالعالم.
ً
واسـتـثـمــارا لـهــذا الـنـجــاح أطلقت النجمة
ً
العالمية هالزي البالغة من العمر  24عاما
ً
"ريميكس "جديدا ألغنيتها ""Without Me
وذل ــك مــع مغني ال ــراب الشهير جــوس ورلــد
ً
ذي الـ  20عاما.
وأش ـ ــار مــوقــع " "complexإل ــى أن أغـنـيــة
" "Without Meمتاحة اآلن على Apple Music
و iTunesو .Spotify
النجاح الكبير الذي حققته هالزي في
ورغم ُ
 2018فإنها غيبت عن جوائز الـ" "MTVلألغاني
المصورة ،لذا لم تحرص على حضور الحفل،
وجاء رد هالزي على عدم الحضور بعدما تم
سؤالها من أحد معجبيها ،وطالبها بالكشف
عن سبب غيابها.

وقامت النجمة العالمية بنشر تغريدة عبر
حسابها الــرسـمــي عـلــى "تــويـتــر" كشفت من
خالله عن السبب وراء عــدم حضورها حفل
توزيع الجوائز الموسيقية األشهر في العالم.
وجاءت تغريدة هالزي" :لقد قمت بإخراج
أغ ــان ــي أل ـبــومــي ال ـجــديــد ،وك ــان ك ــل أم ـلــي أن
يتم ترشيحي من القائمين على الحفل ،لكن
ً
للحضور،
هذا لم يحدث ،لهذا لم أجد سببا
ُ
وسعادتي الحقيقية هي أن الجمهور أعجب
بــاألل ـبــوم ال ـجــديــد ،وه ــذا كــل م ــا يـهـمـنــي في
األمر".
ويبدو أن هذا النجاح أقحم المطربة الشابة
في حروب عدة مع نجوم األغنية إذ سخرت
"هــالــزي" مــن مـطــرب ال ــراب الشهير "إيمينم"
والـمـغـنــي "مــاشـيــن غــن كـيـلــي" عـبــر "تــويـتــر"،
وذل ــك بعد أن أقحماها فــي عــداوتـهـمــا التي
بدأت منذ عدة أسابيع.
وقالت هالزي عبر حسابها الرسمي على

أقامت شركة «روتانا»
احتفالية كبيرة بمناسبة
عودة الفنانة نجوى كرم
إليها ،تخللها معرض
ألعمال الفنانة.

مسك وعنبر
افتتح األمين المساعد
لقطاع الفنون ،د .بدر
الدويش ،معرض القرين
التشكيلي الشامل.
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قدم الفنان ماجد الكويتي
مجموعة مميزة من األغنيات
في أمسية "فلكلورية ّبداوية"
بمركز اليرموك الثقافي.

موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ،قائلة":ال
يهمني كل هــذا ...يمكنهم أن يتجادلوا على
مبيعات األغاني ...ألبومي األخير باع أكثر من
ألبوماتهم األخيرة ...أنا مهتمة بشأني فقط".
كما كتبت تغريدة أخرى عن "إيمينم فقط"،
"ألبومي األخير باع مليون نسخة
قالت فيها
ّ
وألبومه لم يحقق ذلك .أحب إيمينم! لكن هذه
هي الحقيقة".
وعلى المستوى العاطفي مرت هالزي "24
ً
عــامــا" بـعــام ســيء حيث انفصلت عــن مغني
ً
ال ــراب جــي اي ــزي " 29عــامــا" ،وقــالــت حينها:
ً
"ع ـ ـ ــادة أجـ ـع ــل ت ـل ــك األم ـ ـ ــور سـ ـ ــرا ل ـك ــن ألن ـنــا
مشاهير ،أشعر بالحاجة إل عــام الجمهور.
أن ــا وج ــي إي ــزي سننفصل .وســأكـمــل الـجــزء
المقبل من حياتي في إخالصي لعملي وفني،
ً
وجولتي الغنائية .أتمنى له كل خير .وشكرا
لكم على احترام خصوصياتنا".

« »Sonyتستعد إلنتاج
الجزء الثاني من «»Venom

أميتاب على عربة يجرها
ثور في «»Brahmastra

آشلي تقاضي
واينستين

توم هاردي

أميتاب باتشان

آشلي جود

ثان من
تستعد شركة " "Sony Picturesإلنتاج جزء ٍ
فيلم الخيال العلمي " ،"Venomبعد النجاح التجاري
الكبير له ،بإيرادات عالمية تخطت  800مليون دوالر،
من ميزانية إنتاجية بلغت  100مليون.
ورغم تكتم الشركة المنتجة حول تفاصيل الجزء
الثاني ،لكن مصدرا مقربا أكد أن الفيلم سيتم طرحه
في أكتوبر  ،2020الفتا إلى أن االسم المبدئي للجزء
الثاني سيكون بعنوان " ،"Venom 2وسيستكمل
بطولة الجزء الثاني النجم توم هــاردي ،إلى جانب
النجم وودي هاريلسون.
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نشر الفنان أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي
َّ
بـ"إنستغرام" صورة له من كواليس فيلمه الجديد ،وعلق
عليها" :بعد فترة طويلة ،تم تحقيق الحلم ،بالجلوس
على سرير القرية وركوب عربة الثور" .وتفاعل الجمهور
مــع ص ــورة النجم الـهـنــدي المخضرم ،وانـهــالــت عليه
عبارات الثناء.
ُيذكر أن أميتاب يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم
" ،"Brahmastraبطولة :عليا بهت ورانبير كابور وديباك
ديغوري وديفيندو شارما شيتنا باندي ،وإخراج إيان
موخرجي.

ـاض ف ــدرال ــي ف ــي ل ــوس أن ـج ـلــس ،أن الممثلة
اع ـت ـبــر قـ ـ ٍ
األمـيــركـيــة آشـلــي ج ــود يمكنها مـقــاضــاة المنتج هــارفــي
واينستين ،بتهمة القدح والذم ،ال التحرش.
وكــانــت الممثلة مــن أولــى النساء اللواتي كسرن جــدار
الصمت حــول المنتج النافذ جــدا في هوليوود ،والمتهم
بالتحرش واالعتداء واالغتصاب من قبل أكثر من مئة امرأة،
من بينهن نجمات أمثال أنجلينا جولي وغوينيث بالترو.
وفي شكوى رفعتها ،أكدت جود أن واينستين قضى على
فرصها للمشاركة في ثالثية بيتر جاكسون "لورد أوف ذي
(أ ف ب)
				
رينغز".

«عبدالله الرويشد  »2019في األسواق خالل أسبوعين
يتعاون في األلبوم الجديد مع نخبة من نجوم الكلمة واللحن
●

محمد جمعة

أنجز سفير األغنية الخليجية
الفنان عبدالله الرويشد ألبومه
الـ ـج ــدي ــد ،وس ـل ـم ــه ،م ـس ــاء أم ــس
األول ،إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة روت ــان ــا س ــال ــم ال ـه ـنــدي،
وي ـضــم مـجـمــوعــة م ــن األغـنـيــات
ال ـ ـم ـ ـنـ ــوعـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ت ــوق ــع
ال ــرويـ ـش ــد ط ـ ــرح األل ـ ـبـ ــوم خ ــال
األسبوعين المقبلين ،تمنى أن
تنال رضا الجمهور.
ويحمل ألبوم بوخالد الجديد
اس ــم "ع ـبــدال ـلــه الــروي ـشــد "2019
وكعادته يأبى الرويشد أن يؤثر
إحــدى أغنياته على األخــرى ،بل
ً
ي ـت ــرك دائـ ـم ــا ال ـح ـكــم لـلـجـمـهــور
ليفصل أيها األفضل.

«ما أناديلك»
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،طـ ــرح
ً
بوخالد فيديو قصيرا عبر مواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي تـضـمــن
مقطع من إحدى أغنيات األلبوم
وت ـح ـمــل اس ــم "م ــا أن ــادي ـل ــك" من
كـلـمــات فـتـحـيــة ع ـجــان وأل ـحــان
خ ــال ــد الـ ـشـ ـي ــخ ،وأب ـ ـ ــى ال ـم ـط ــرب
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم أن ي ـك ـش ــف ال ـل ـث ــام
عـ ــن ب ـق ـي ــة األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ،غ ـي ــر أن ــه
ي ـت ـع ــاون م ــع م ـج ـمــوعــة م ـم ـيــزة
مــن األسـمــاء على صعيد الكلمة
واللحن والتوزيع ،منهم عبدالله
القعود ومنصور الــواوان وبراك
المطوع وعدنان عبدالله وربيع

الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــداوي وأحـ ـ ـم ـ ــد ال ـص ــال ــح
وجورج قلته من مصر.
وسـيـتــزامــن ط ــرح األل ـب ــوم مع
إح ـيــاء الــروي ـشــد للحفل الـثــانــي
مـ ــن مـ ـه ــرج ــان فـ ـب ــراي ــر ال ـك ــوي ــت
يوم الخميس الموافق  7فبراير
المقبل بمعية المطربة المصرية
شيرين عبدالوهاب على المسرح
ال ــوط ـن ــي ب ـمــركــز ج ــاب ــر األح ـمــد
الثقافي ،وسيكون الحفل اللقاء
األول بين الــرويـشــد والجمهور
عقب طرح األلبوم ،ليمرر بوخالد
من خالله أغلب األغنيات ،ويقيس
مدى تفاعل الحضور معها.

مساء السبت
وك ـ ــان ال ــروي ـش ــد ط ــرح نـهــايــة
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي س ـن ـغــل "م ـس ــاء
السبت" من كلمات أحمد الصناع
وألحان نواف عبدالله ،وبث عبر
أثير اإلذاع ــات المحلية ومواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والقـ ــت
األغ ـن ـي ــة اس ـت ـح ـس ــان ال ـج ـم ـهــور
الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــا جـ ـ ــاءت مـنــاسـبــة
ألجواء نهاية العام.

الرويشد يسلم ماستر األلبوم لسالم الهندي

هالزي

حبر وورق
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توابل ةديرجلا

ّ
الوصية الغامضة
الزائر الغريب

نــزوى ،سلطنة عمان الجمعة ،الثامنة
ً
صباحا
اس ـت ـل ـق ــى خ ــال ــد كـ ـع ــادت ــه ع ـل ــى أرض ـي ــة
المكتبة وبين يديه كتاب يقلب صفحاته
بشغف ،على الرغم من أنه قرر التنفيذ،
لـلـمــرة الـعــاشــرة خ ــال ه ــذا الـشـهــر وبــدأ
بتنظيف مكتبته التي ورثـهــا عــن جــده،
وإض ـفــاء بـعــض الـتــرتـيــب عـلــى رفــوفـهــا.
ً
إال أن ــه ولـلـمــرة ال ـعــاشــرة يـفـشــل تـمــامــا،
فكلما بدأ بالترتيب يقع بين يديه كتاب
يشده عنوانه ،فيحتضنه ويهم بقراءته،
ويتناسى الـهــدف األصـلــي لــوجــوده في
المكتبة.
ف ــي ال ـغ ــرف ــة الـ ـمـ ـج ــاورة ل ــه كـ ــان أخ ــوه
سالم يسبر أغوار الشبكة العنكبوتية
فــي قوقعته اإللكترونية ،أمــا أختهما
عــائـشــة فـكــانــت ف ــي غــرفـتـهــا تستمتع
برسم بعض اللوحات الفنية بألوانها
الزاهية.
رن جرس المنزل ،وكديدنهما يستحيل
أن يخرج سالم وخالد من قوقعتيهما
كــأنـهـمــا مـلـتـصـقــان ب ـغ ــراء قـ ــوي ،وألن
عــائ ـشــة اعـ ـت ــادت ذلـ ــك م ـن ـه ـمــا ،أصـبــح
فتح الـبــاب على عاتقها ،ألن والديها
س ـي ـق ـض ـي ــان ي ــومـ ـي ــن فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة،
ف ــات ـج ـه ــت ن ـح ــو ال ـ ـبـ ــاب ت ـس ـت ـع ـلــم عــن
ال ـط ــارق ،ثــم ع ــادت مـســرعــة إل ــى خالد
تخبره أن من عند الباب يسأل عنه.
الح ــت عــامــات االس ـت ـغــراب عـلــى وجــه
خ ــال ــد وهـ ــو ي ـت ـجــه ن ـحــو الـ ـب ــاب ،فـمــن
يـمـكــن أن ي ـ ــزوره ف ــي ال ـص ـبــاح الـبــاكــر
فــي يــوم عطلتهم! ومــا إن فتحه حتى
أنـعـشــه نسيم الـصـبــاح ال ـب ــارد ،فألقى
الـتـحـيــة عـلــى ال ـط ــارق الـ ــذي ي ـبــدو أنــه
ف ــي ب ــداي ــة الـعـشــريـنــات م ــن ع ـم ــره ،ذو
بشرة حنطية ووجه مستطيل وعينين
نــاع ـس ـت ـيــن .بـ ــادر ال ـغــريــب بــالـتـعــريــف
ً
عن نفسه قــائــا :أنــا اسمي حسن ،ولم
يسبق أن تقابلنا ،ولكني سمعت عن
إنجازكم في حل سر القالدة.
ً
قاطعه خالد ،واحمر وجهه خجال وهو
يـقــول :إذا جئت لتحصل على مقابلة
نـحـكــي خــال ـهــا ع ــن مـغــامــرتـنــا فنحن
نعتذر منك ،لقد تحدثنا إلى الصحافة
بما يكفي.
بدا على محيا حسن الحرج ،ثم تلعثم
وقـ ـ ــال :ف ــي الـحـقـيـقــة ل ـقــد ج ـئــت إلـيـكــم
ً
طالبا المساعدة.
راح خ ــال ــد ي ـح ــدق إلـ ــى وج ــه
ً
ض ـي ـفــه ،وق ـ ــال مـتـعـجـبــا:
المساعدة!!
ثـ ــم اع ـ ـتـ ــذر مـنــه
ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ــرك ـ ــه

واقفا على الباب ،فسارع بدعوته إلى
الدخول.
دخل سالم وخالد مع الضيف حسن
إلى المجلس ،وبعد أن استقروا في
م ـقــاعــدهــم ،ب ــدأ ح ـســن ب ـس ــرد سبب
ً
ً
مجيئه قــائــا :لقد كنت مسافرا إلى
خارج السلطنة للدراسة في الخارج،
وع ــدت قـبــل شـهــريــن ألت ـفــاجــأ بأبـي
على فــراش المرض ،وقــد توفي بعد
وص ــول ــي ب ـف ـت ــرة قـ ـصـ ـي ــرة .صــدمــت
ً
كثيرا لوفاته ،ولكن الــذي ساعدني
ألل ـم ـلــم ش ـت ــات نـفـســي ه ــو الــوصـيــة
التي تركها لي قبل وفاته ،وأخبرني
أن الــوصـيــة ستدلني إل ــى أمــانــة قد
ً
تركها لي وسيسعده كثيرا أن أعثر
عليها.
ً
ثــم أخ ــذ نـفـســا وتـنـهــد بـحــرقــة ثــم قــال:
ولألسف لم أستطع إيجادها ،وموعد
ع ــودت ــي إل ــى ال ـغــربــة بـعــد ثــاثــة أي ــام،
وكلي أمــل أن أجــد األمانة قبل سفري،
ولقد قررت أن ألجأ إليكم لمساعدتي،
فسمعتكم قد سبقتكم.
ً
كان سالم متلهفا للعودة إلى قوقعته
ً
اإللكترونية فقال محاوال إنهاء اللقاء:
ال أدري إن ك ـ ــان ي ـم ـكــن أن ن ـســاعــدك
فجدولنا مزدحم بالمذاكرة.
ً
نـكــز خــالــد ســال ـمــا وق ــال وه ــو يبتسم
للضيف :ولكن ال يوجد مانع أن نلقي
نظرة على الوصية.
أص ـ ــدر ح ـســن نـحـنـحــة خـفـيـفــة وقـ ــال:
أشكركما ،أتمنى أال أكون قد أخرتكما
عن أمور مهمة.
ح ـ ـضـ ــرت ع ــائـ ـش ــة ون ـ ــاول ـ ــت ال ـج ـم ـيــع
أق ــداح الـشــاي اللذيذ ،وانضمت إليهم
لتستمع إل ــى بــاقــي ال ـحــديــث ،ارتـشــف
خالد رشفة من كأسه ثم قال :لقد قلت
لنا إنك لم تستطع تنفيذ الوصية ،هال
أخبرتنا عن السبب.
قـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــن :بـ ـص ــراح ــة أنـ ـ ــا ل ـ ــم أف ـه ــم
ال ــوصـ ـي ــة ،ال أدري ك ـي ــف أشـ ـ ــرح لـكــم
ولكن...
ف ـس ــارع ل ــوض ــع ك ــوب ال ـش ــاي م ــن يــده
ثــم أدخلها فــي جيبه وأخ ــرج الوصية
ً
وناولها خالدا من فوره.
م ـ ــا إن ف ـت ـح ـه ــا خـ ــالـ ــد حـ ـت ــى أص ــاب ــه
الــذهــول ،وراح يـحــدق إلــى وجــه حسن
ً
متسائال إن كان يمزح معه أم يتحدث
بجدية.
فــالــورقــة كــانــت نــاصـعــة الـبـيــاض ،كــأن
حـ ـ ـ ــروف ك ـل ـم ــات ـه ــا هـ ــربـ ــت ج ـم ــاع ــات
وفرادى من على سطحها.
زائر غريب.
ووصية بدون كلمات.

ي ـ ـبـ ــدو أن يـ ـ ــوم األخ ـ ـ ـ ــوة ال ـم ـغ ــام ــري ــن
ً ً
ً
سيكون طويال ...طويال جدا.
وصية بدون كلمات!
حـ ــدقـ ــت أع ـ ـيـ ــن األخـ ـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى الـ ــورقـ ــة
البيضاء ،ثم تبادلوا النظرات الحائرة
بصمت ،وكــل منهم يتساءل في قــرارة
نفسه ،من يترك وصيته بيضاء دون أن
يكتبها ،أم أنها مزحة سمجة من زائر
غريب.
الحـ ــظ ح ـســن ال ـن ـظ ــرات ال ـمـش ـك ـكــة في
نــوايــاه ثــم قــال :صدقوني لقد صدمت
مثلكم.
ً
أط ــرق خــالــد م ـف ـكــرا وف ــي قـ ــرارة نفسه
يقول :يبدو أن أمامنا وصية غامضة.
اس ـت ـج ـمــع س ــال ــم أفـ ـك ــاره وق ـ ــال :ربـمــا
هذه ليست الوصية األصلية ،هل أنت
متأكد يا حسن؟
أج ـ ــاب ح ـس ــن ب ـث ـق ــة :ن ـع ــم أن ـ ــا م ـتــأكــد
ولقد كانت في مغلف مختوم بالشمع
األحمر ،مما زاد من دهشتي ،لماذا هي
فارغة.
أخــذ سالم الوصية مــن يــد خالد وبــدأ
يتأملها ثــم ق ــال :قــد يـكــون القلم الــذي
ً
تـمــت الـكـتــابــة بــه مـصـنــوعــا مــن الحبر
ّ
الـ ــط ـ ـيـ ــار ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـت ـف ــي بـ ـع ــد ع ــدة
ســاعــات مــن الـكـتــابــة ب ــه ،فــربـمــا أخطأ
والدك رحمه الله في اختيار القلم.
استنكر خالد ذلك وقال :ال أظن ذلك يا
سالم ،ماذا لو كان العكس ،ماذا لو كان
قد كتب الوصية بحبر ســري .فحسب
ما قرأت في أحد الكتب أنه يمكن عمل
حبر سري بكل سهولة.
فغر حسن فاه وقــال :حبر ســري ،نحن
هنا ال نتحدث عن رواية بوليسية ،بل
عن وصية عادية.
اب ـت ـه ـج ــت ع ــائ ـش ــة وص ـف ـق ــت ب ـيــدي ـهــا
وق ــال ــت :ي ـبــدو أن خـلــف ه ــذه الــوصـيــة
مغامرة جديدة ومثيرة.
ثم توقفت فجأة عن التصفيق والتفتت
نحو خالد قائلة :ولكن مــا هــو الحبر
السري؟
أجابها خالد بثقة :هو مادة ُيكتب بها
ول ـيــس لـهــا ل ــون أو رائ ـح ــة ،فــا يمكن
رؤية ما تم كتابته بها.
ً
قــال حسن متفاجئا :هــل تستطيع يا
خالد أن تقرأ الحبر السري؟
قــال خــالــد :نعم كلنا نستطيع ،فــإن لم
ً
أكن مخطئا بمجرد أن تتعرض الورقة
لـلـحــرارة أو أن نمسحها بـقـطــرات من
الحمض ستظهر الكتابة المخفية.
وأضاف خالد :فلنقم بتجربة تعريض
الورقة للحرارة ،هيا أسرعي إلحضار
شمعة يا عائشة.
انطلقت عائشة نحو المطبخ إلحضار
الـشـمـعــة ،ولكنها ع ــادت إلـيـهــم تحمل
المكواة.
ً
اب ـت ـس ـمــت وق ــال ــت :ل ــم أج ــد ش ـم ـعــا في
الـمـطـبــخ ،فـفـكــرت أن نـسـتـخــدم ح ــرارة
المكواة.
ب ـعــد أن سـخـنــت ال ـم ـك ــواة ع ـلــى درج ــة
حـ ـ ـ ــرارة م ـن ــاس ـب ــة ق ـ ــام خ ــال ــد ب ـت ـمــريــر
ال ـم ـك ــواة ع ـلــى قـطـعــة م ــن ال ـق ـم ــاش تم
وضعها على سطح الورقة.
ت ـس ـم ــرت أعـ ـي ــن ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ال ــورق ــة
بانتظار أن تظهر الحروف من مخبئها
السري ،ولكن كانت المفاجأة ،ال
كتابة على الورقة.
ً
ق ـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــن :إذا ي ـت ـب ـقــى
أمــام ـنــا تـجــربــة الـحــامــض،
ولـ ــم ي ـكــد ي ـن ـهــي ع ـب ــارت ــه ح ـتــى كــانــت
ً
عائشة في المطبخ تفتح الثالجة بحثا

عــن الليمون ،وع ــادت مسرعة ممسكة
بواحدة منها في يمناها بقوة ،كأنها
تحمل مفتاح خزنة الكنز بيدها.
وب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام قـ ـطـ ـع ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة مــن
ال ـم ـنــديــل ،ق ــام خــالــد بـتـمــريــر ع ـصــارة
الليمون على جــزء من الــورقــة ،ليتبين
إن كان الحامض سيظهر الكلمات أم ال،
ومرة أخرى تسمرت األعين في انتظار
ظهور الـحــروف العنيدة ،لكنها كانت
ً
ً
أشد عنادا هذه المرة أيضا ،ولم تظهر.
انطلقت صيحات اإلحـبــاط مــن وجــوه
الجميع ،وتسلل الـيــأس إلــى قلوبهم،
فال يبدو أن هناك رسالة سرية مخبأة
في الوصية.
أط ــرق حـســن رأس ــه وقـ ــال :أع ـتــذر على
تـضـيـيــع وق ـت ـك ــم ،ي ـب ــدو أنـ ــه ال تــوجــد
ً
وص ـيــة ح ـقــا ،رب ـمــا أخ ـطــأ أب ـ ــي عندما
وضع الورقة في المغلف المختوم.
ً
وه ـ ّـم واق ـف ــا لــاس ـت ـئــذان ،لـكـنــه تسمر
مـكــانــه عـنــدمــا طــربــت أذن ـ ــاه لسماعه
ق ــول ســالــم :انـتـظــر يــا حـســن ،يـبــدو أن
هناك خيارات أخرى لم نجربها بعد.
وب ـن ـظــرة كـلـهــا تـ ـس ــاؤالت ،ق ــال حـســن:
ماذا ،هل عرفت الحل؟
قال سالم وهو ممسك بهاتفه وقد بدا
ً
لــه أم ــر الــوصـيــة م ـشــوقــا :ال أق ــول إنــي
عــرف ـتــه ،ول ـكــن م ــا أق ـص ــده أن ــه ال ت ــزال
هناك طريقة لم نجربها .يبدو أن كتب
ً
التاريخ لم تخبر خالدا بعد بالتطور
العلمي لألحبار السرية ،فهناك أحبار
أخ ـ ـ ــرى ي ـم ـك ــن أن ت ـك ـت ـشــف ب ــواس ـط ــة
األشعة فوق البنفسجية.
ع ـبــس خ ــال ــد ووض ـ ــع يـ ــده ع ـلــى رأس ــه
باستياء ،وتمنى في قرارة نفسه لو أنه
يطلع أكثر على العلوم الحديثة ،التي
ً
تتطور كل يوم تطورا يفوق تصوره.
ً
أردف ســالــم مكمال ال ـشــرح :فــي الوقت
الـ ـح ــاض ــر ي ـم ـك ــن ألي م ـن ــا أن يـطـلــب
ً
أقـ ــامـ ــا ف ـي ـه ــا ح ـب ــر س ـ ــري ي ـظ ـه ــر عــن
طريق األشعة البنفسجية ،كما يمكن
طباعة الرسومات الملونة أو الكتابات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـط ــابـ ـع ــات
الحديثة التي تدعم األحبار السرية ،ثم
يتم إظهار الكتابة أو حتى الرسومات
الـ ـمـ ـل ــون ــة ع ـ ــن طـ ــريـ ــق األش ـ ـع ـ ــة ف ــوق
البنفسجة.
ذهل خالد وقال :ولكن السؤال اآلن من
أين لنا بأشعة فوق بنفسجية؟
فـكــر الجميع كـيــف يمكنهم الحصول
على األشعة فــوق البنفسجية ،وفجأة
هبت عائشة واقفة من مكانها وقالت
بــاس ـت ـيــاء ب ــال ــغ :ه ــل ت ــذك ــران الـصـيــف
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـن ــدم ــا اخ ـ ـتـ ــرع ال ـع ـب ـقــري
سـ ــالـ ــم ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ي ـح ـمــل
ً
ك ــاشـ ـف ــا ل ــأشـ ـع ــة ،وي ـت ـب ـج ــح أم ــام ـن ــا
بــأنــه يستطيع رؤي ــة غـيــر الـمــرئــي من
األوسـ ــاخ ،وانـتـهــى الـمـطــاف ب ــأن قمنا
بتنظيف المنزل لمدة أسبوع كامل ،ثم
اكتشفنا بعد ذلك أن ما يراه كان بعض
آثار المنظفات!!!
أح ــس ســالــم بــال ـعــرق ال ـب ــارد يتصبب
منه ،وفكر في نفسه :لماذا هذا اإلحراج
أمام الضيف.
كتم خالد ضحكته وقــال :ال نزال نذكر
ذلك كأنه حدث البارحة.
استطردت عائشة قائلة :ألــم يكن ذلك
ً
كاشفا لألشعة فوق البنفسجية؟!
ً
أومأ سالم برأسه إيجابا.
ً
قــالــت عائشة :م ــاذا تنتظر إذا! أحضر
الكاشف بسرعة.
ق ـط ــب س ــال ــم ح ــاج ـب ـي ــه وقـ ـ ــال ب ـتــذمــر:
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الله أعلم أيــن أجــده ،لم أستخدمه منذ
الصيف الماضي.
أخ ــذت ــه عــائ ـشــة م ــن ي ــده وق ــادت ــه نحو
القوقعة اإللكترونية وهــي تقول :أكاد
أجزم أن الكشاف لم يغادر قوقعتك!
شــرع األخ ــوة فــي البحث عــن الكشاف،
حـ ـت ــى وج ـ ـ ـ ــدوه أس ـ ـفـ ــل صـ ـ ـن ـ ــدوق فـيــه
أسالك غريبة الشكل.
قام سالم بتجربته فإذا به ال يعمل!
تــوتــرت أعـصــاب خالد وعائشة ،وهما
ً
ي ــرق ـب ــان س ــال ـم ــا وهـ ــو يـ ـق ــوم بـتـغـيـيــر
البطاريات ،ولحسن الحظ قرر الكشاف
ال ـع ـمــل م ــرة أخ ـ ــرى ،فـ ـع ــادوا أدراج ـه ــم
ً
حيث كان يجلس حسن متملمال.
ً
قال سالم موجها حديثه إلى أخويه:
اآلن فلنطفئ جميع األضــواء ،ونسدل
الستائر لنرى إن كانت هذه الحروف
ستستمر على عنادها أم ستطاوعنا
ً
أخيرا ،فسارع خالد وعائشة لفعل ما
قاله سالم.
تـسـ ّـمــرت أعـيــن الجميع وهــم يرقبون
ً
س ــال ـم ــا وهـ ــو ي ـس ـلــط ال ـك ـش ــاف نـحــو
ال ــورق ــة ،وب ــدأت الـكـتــابــة تــومــض كــأن
حروفها تخلت عن عنادها وعادت من
هجرتها مسرعة ،فتهللت أساريرهم
ً
فرحا وحماسة ،وقــام حسن بالتقاط
ص ـ ــورة ال ــوص ـي ــة ع ــن ط ــري ــق كــام ـيــرا
الهاتف .وما لبثت الحروف أن تالشت
وه ــاج ــرت مـ ــرة أخ ـ ــرى ع ـنــدمــا أطـفــئ
الكشاف ،وعادت األنوار.
وقــرأ خالد الوصية مــن هاتف حسن
بصوت مسموع:
ً
ً
إن للبيت العتيق توأما وحيدا ،يتوق
ل ــزائ ــر ف ــري ــد ف ــال ــزواي ــا ت ـمــاث ـلــت ول ــم
تمانع أن يكون لها نظير.
وأم ـ ــا األض ـ ـ ــاع ف ـت ـنــاس ـبــت ورض ـي ــت
بحكم المقادير.
***
ً
فــإذا تيقنت بأن للبيت العتيق توأما
ً
وحيدا
ف ــاب ـح ــث عـ ــن وص ـي ـت ــي ح ـي ــث تـسـكــن
األرواح
واعلم أن طريقك كنز ال تراه كل العيون
من يبصره يسلك طريق الفاتحين.
توأم ،وأرواح!!
ما هذا اللغز الذي علقنا فيه!

رياح الشمس وممالك الرماد
أن ـ ـهـ ــى ج ـ ـمـ ــال خـ ـط ــاب ــه ف ـ ــي {ي ـ ــوم
االستشهاديين} الذي تقيمه المقاومة
ً
الوطنية مطلع آذار من كل عام ،قائال:
{لـ ـ ــم ي ـس ـت ـش ـهــد أخـ ـ ــي ورف ـ ــاق ـ ــه فــي
ّ
المقاومة ضد االحتالل لتحكمنا ِشلة
ّ
من األفاقين اللصوص.
ً
قـسـمــا لـكــم يــا أبـطــالـنــا المقاومين
ّ
الشرفاءَّ :
سنحرر
حررتم األرض ،ونحن
الوطن.
حـ ـ ّـررتـ ــم الـ ـ ـت ـ ــراب ،ونـ ـح ــن س ـن ـحـ ّـرر
العقول.
ّ
أخرجتم المحتل الغاصب ،ونحن
سنطرد اللصوص من الهيكل.
ً ّ
لن يذهب دمكم هدرا ،وإل.}...
عال تصفيق الحاضرين ،مقاطعين
الخطيب الذي أكمل:
ّ
{وإال العار ،لطخة العار األبدية}.
كلمات هادرة ألهبت المحتشدين في
ساحة الشهداء في ذكرى استشهاديي
المقاومة الذين ّ
فجروا أنفسهم بقوات
ّ
االحـتــال ،مالحقين مدرعاته وآلياته
بأجسادهم ،فارضين عليه المعادلة
الرهيبة التي ال تكسر ،معادلة «اللحم
ّ
محولين
الحي ضد صفيح الـفــوالذ»،
أشالء هم إلى قنابل عنقودية زغردت
زغــاريــد االنـتـصــار والتحرير اآلتيين
ّ
المطر األحمر ،رذاذ
ال محالة ،جاعلين
َ
الحياة.
ينبوع
الدم،
ّ
تـحــت شـمــس ال ـغ ــروب ال ـتــي دث ــرت
ـرداء
سـمــاء عاصمة «ب ــاد الـشـمــس» ب ـ ٍ
ٍّ
قان ،مثل المقاومين الشهداء
أرجواني ٍ
والجرحى الذين ألبسوا األرض ثوب
الـ ـ ــدم ال ـم ـن ـس ــوج م ــن ع ـش ــق ق ـلــوب ـهــم،
وال ـ ـم ـ ـطـ ـ ّـرز بـ ـبـ ـي ــاض نـ ـف ــوسـ ـه ــم ،راح
ال ـح ــاض ــرون ي ـ ـ ـ ّ
ـرددون ك ــام الخطيب
ّ
المفوه جمال:
ً
ّ
«لن تذهب دماء الشهداء هدرا ،وإال
العار».
كان جمال يلقي كلمة عوائل شهداء
ال ـم ـق ــاوم ــة .ومـ ــا إن نـ ــزل ع ــن الـمـنـبــر
كفارس ّ
ترجل عن صهوة جواده ،حتى
ٍ
ّ
اق ـت ــرب م ـنــه ش ـخّــص ال ي ـعــرفــه ودس
ّ
«المتمرد»
في يده ورقــة موقعة باسم
يدعوه صاحبها لالنضمام إلى حركة
«األيادي البيضاء»  -حركة ّ
سرية على
ما بدا.

ك ــان جـمــال قــد سـمــع بتلك الحركة
االنقالبية.
ّ
شـعــر بـقــوة مغناطيسية فــي كــفــه؛
جـ ـ ــذوة ال ـ ـثـ ــورة تـغـلـغـلــت ف ــي ع ــروق ــه
ً
ّ
ـار في
ِس ــراع ــا ،ت ـمــددت فــي جـســده ك ـنـ ٍ
هشيم ،ووصـلــت إلــى قلبه كصاعقة.
ّ ً
متجمدا مكانه؛ لونها
نظر إلى الورقة،
األرجواني أثار فضوله ،بل زاد شبق
الثورة في بدنه ،وبقعة األمل في سماء
ّ
المكفهرة ،المعتمة.
ذاته
ٌ
اللون األرجواني مزيج من األحمر
واألزرق؛ أحـمــر ال ـثــورة ،وزرق ــة سماء
األم ـ ـ ـ ـ ــل :يـ ـ ـب ـ ــدو أن ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ــورق ـ ــة
األرجــوانـيــة ّ
تعمد اختيار هــذا اللون
الفريد.
وال ـ ـ ـلـ ـ ــون األرجـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي يـ ــرمـ ــز إل ــى
الغموض!
ال ـص ـب ــاغ األرج ـ ــوان ـ ــي زبـ ــد أع ـم ــاق
ّ
الخفية ،عصارة قلبه العاشق
البحر
الغامض في خوابي األصداف.
ّ ً
دا! ّ
رب ـمــا ّ
تقصد
ال ـغ ـمــوض ،مـ ـج ــد
صــاحــب الـقـصــاصــة اخ ـت ـيــار الـلــون
األرج ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــي ل ـ ـحـ ــرك ـ ـتـ ــه الـ ـ ـس ـ ـ ّـري ـ ــة،
الغامضة.
ّ
كما أن اللون األرجواني هو األقوى
في طول الموجة الكهرومغناطيسية؛
ّ
ربما ضاعف هذا القوة المغناطيسية
التي شعر بها جمال تصعقه.
ّ
«المتمرد» لكن
رفع رأسه ليرى وجه
سرعان ما توارى هذا بين الجموع.
لـ ـحـ ـظ ــات ،وف ّـي ـم ــا ح ـ ـ ــاول اخـ ـت ــراق
ّ
صــفـقـيــن عــلــه يـعـثــر على
ص ـفــوف الـمـ ّ
المتخفيّ ،
طوق رجال الزعيم
الثوري
ال ـنـ ٌـاس حاملين هــراوات ـهــم الغليظة،
ّ
وثلة منهم أطبقت على المكان.
َ ْ َ
لـ ــم يـ ــسـ ــلـ ــم ج ـ ـمـ ــال؛ كـ ـم ــا عـ ـ ــدد مــن
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـش ــدي ــن ،م ـ ــن لـ ـكـ ـم ــة م ـ ــن ه ـنــا
وض ــرب ــة ع ـصــا م ــن ه ـنــاك ّع ـلــى م ــرأى
من رجــال الشرطة .لم يتدخل هــؤالء،
بــل وقـفــوا يـشــاهــدون «الـفـيـلــم»! كانوا
ً
يحرسون المهاجمين ،بدال من حراسة
ّ
المهاجمين!
م ـه ـمــة ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ال ـق ـبــض على
«ال ـم ـت ـمـ ّـرد» ،وبـخــاصــةٍ إره ــاب كــل من
تـ ـس ـ ّـول ــه ن ـف ـس ــه االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـحــرك ـتــه
الثورية.

«أريــد رأســه هذه الـمـ ّـرة!» كانت هذه
أوامر رئيسهم الصارمة.
الــزع ـيــم ه ــذا ك ــان رئ ـيــس ميليشيا
ّ
مـســلـحــة خ ــال ال ـح ــرب ال ـتــي عصفت
بالبالد المعروفة بـ «بالد الشمس».
ألبست المعارك تلك البالد الجميلة
وغبار المعارك وأكفان
سحب الدخان
ّ
القتلى .وبعد أن توقفت الحرب ،كسف
فساد الزعيم وعصابته الشمس هذه
الـ ـم ـ ّـرة؛ شـمــس األم ّــل بـقـيــامــة الــوطــن،
ً
ولملمة جراحه؛ توشحت السواد دثارا.
َّ
أن المواطنون من جرائم الحرب ّالتي
ً
ارتكبها الرجل سابقا ،واليوم يئنون
من جرائمه المالية؛ جرائم السلم.
هو مهندس الدمار فوق الجماجم،
وم ـ ـه ـ ـنـ ــدس اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ف ـ ـ ــوق الـ ـبـ ـط ــون
الجائعة.
خ ــال ال ـح ــرب ،ش ــارك الــزع ـيــم على
ً
رأس عصابته فــي القتال .جمع ثــروة
ّ
الخوات التي
طائلة من السرقات ،ومن
فرضها على الناس في منطقة نفوذه.
ثــم تـحـ ّـول إلــى السياسة بعيد انتهاء
الحرب ،ليضاعف ثروته بسرقة أموال
الشعب.
الميليشيا جعلته رجل دولة!
البزنس والسياسة واحد بالنسبة
ّ
إليه؛ استعمل بطشه وماله الرتقاء سلم
السلطة ،وصرف نفوذه السياسي في
الـّـدولــة للحصول على مشاريع عامة
نفذها بتكلفة مضاعفة عــن تكلفتها
رقيب أو حسيب .كل
الفعلية من دون
ٍ
من ّاعترض أسكتِ ،إ ّما بالرشوة وإما
بالرشاش« :الجزرة أو العصا!» يقول.
ُ
واجهته خالل الحرب كانت عصابة
ِ
ُ
واجهته اآلن سلطة وأزالم.
مجرمينِ ،
ّ
دم األمس تحول بريق سلطة اليوم.
ً
الدم على يديه غدا ذهبا.
ّبطشه الــدمــوي في زواري ــب الحرب
وأزق ـت ـه ــا ف ــرض ــه أح ــد أم ـ ــراء زواريـ ــب
ّ
ال ـف ـســاد الـمـنــظــم ف ــي دهــال ـيــز ال ــدول ــة،
وخرائبها.
ً
مال ،مدرارا.
مزراب
صار
الدم
مزراب
ٍ
الــوطــن مــزرعــة ،الــدولــة بقرة حلوب
ّ
ملونة...
ّ
«األي ــادي الـحـمــراء ّالملطخة بالدم!
األيادي السوداء المخضبة بالفساد!»

َ
ّ
الزعيم وشركاءه
«المتمرد»
بهذا يصف
في الحرب ،وفي «السلم».
وشعار حركته« :األي ــادي البيضاء
في وجه األيادي السوداء».
ش ـع ــر ال ــزعـ ـي ــم ب ـخ ـطــر «ال ـم ـت ـم ـ ّـرد»
يتعاظم بعد أن أخــرج صــوتــه الـهــادر
ال ـن ــاس ع ــن صـمـتـهــم ،ف ـعــزم عـلــى وأد
ّ
ث ــورت ــه ف ــي ال ـم ـهــد مـهـمــا ك ــل ــف األم ــر.
ّ
ّ
وشــكــل انـقـضــاض رجــالــه على تجمع
س ــاح ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء بـ ــدايـ ــة ال ـم ــواج ـه ــة
الشرسة.
ّ
ً
ت ـ ــدخ ـ ــل رج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــرطـ ــة أخ ـ ـي ـ ــرا؛
بـ ـ ـه ـ ــراواتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـمـ ــرفـ ــوعـ ــة وك ــا ّبـ ـه ــم
ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــرس ــة ،ف ــض ــوا
ّ
بالحجة الممجوجة نفسها:
المهرجان
صيانة السلم األهلي.
ّ
ع ـ ـبـ ــارة م ــط ــاط ــة ،م ـب ـه ـم ــة ،ت ـع ـنــي:
ّ
وإل عادت
اسكتوا عن فساد الساسةِ ،
الحرب!
ـرب وس ـ ـنـ ــدان
ـ
ـ
ح
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ق
ـر
ـ
ط
ـ
ـ
م
ـن
ـ
ـ
وب ـ ـي
ُ
الـ ـفـ ـس ــاد ،ض ـ ــاع الـ ــوطـ ــن ون ـ ـ ِـه ـ ـ َـب م ــال
الشعب.
أخ ـط ــر م ــا ف ــي ال ـط ـغ ــاة ال ـفــاســديــن
باسم حقوق الشعب؛ كمومس
نطقهم ّ
ُت ّ
كرز بالعفة!
واألدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ،ب ـع ـض ــه،
ّ
ّ
يصدق ّ
حبها
يصدقهم؛ كزبون غانية
العذري!
ّحــال مغادرته؛ التقط جمال هاتفه
ّ
النقال واتصل ّبصديقه الصحفي نبيل.
ً
نبيل هذا مثقف مثالي .يكتب عمودا
ً
يــومـيــا فــي جــريــدة «اب ــن الـبـلــد» األكثر
ّ
ً
انـتـشــارا بين الصحف ،وجــل مقاالته
تدعو إلعادة األخالق إلى السياسة.
ً
ًّ
عدوا لدودا بالطبع،
وجد الزعيم فيه
ُ
ل ـكــن س ـهــل ال ـم ـن ــال! فــال ـك ـل ـمــة تـخـيــف
ُ
الطغاة والفاسدين أكثر من الرصاص؛
ال يمكن مقارعتها بكالم الباطل مهما
طغى وساد ،بل بالرصاص الغاشم.
ّ
المحر ضة
كتابات نبيل الجريئة،
على الـثــورة ،أغاظت «الحاكم بأمره»،
ّ
ّ
فقرر التخلص منه.
«اق ـ ـت ـ ـلـ ــوه! يـ ــومـ ــان مـ ــن االس ـت ـن ـك ــار
الببغائي ،ثــاثــة أي ــام على األكـثــر ،ثم
تعود الحياة إلى طبيعتها» ،قال الزعيم
ألزالم ـ ـ ــه ب ــاس ـت ـع ــاء« .هـ ــو ال ـخ ــاص ــرة

ّ
المتمرد الرعديد...
الرخوة لثورة ذاك
وهل سيخرب البلد بسبب مقتل كاتب
ف ــي صـحـيـفــة؟! وه ــل سـتـقــوم الـقـيــامــة
ألج ـل ــه؟! ال ـع ــرب ال ي ـق ــرأون لـلـمــرء في
مماته؟!».
حياته .فهل سيقرأون له بعد
ّ
«سـيـفـطــس تـحــت كـلـمــاتــه! سأكفنه
بقصاصات جريدته» ،أضاف بصلف.
ً
أخذ الزعيم قرارا بتصفية نبيل ،لكن
حين.
مع وقف التنفيذ إلى
َّ
ً
استمهل أزالمه« :سأصفيه معنويا»،
قال لهم.
ً
«مرحبا يا رجل».
ً
ً
«أهال أهال جمال .أية خدمة؟»
ّ
«أريدك أن تتحرى لي عن أحدهم}...
ّ
ق ــاط ــع ن ـب ـيــل صــدي ـقــه جـ ـم ــال .خــط
هــاتـفــه الـمـحـمــول مــراقــب مــن الــزعـيــم،
كذلك خطوط الجريدة .سيطر األخير
على قطاع االتصاالت:
«كل الداتا في جيبي اآلن! من يسيطر
عـلــى الـمـعـلــومــة ف ــي الـعـصــر الــرقـمــي،
ً
يسيطر على أصحابها!» ،هتف قائال
عندما رســت على شركته بالتراضي
صفقة تطوير قطاع االتصاالت.
تعبير بالتراضي يعني :ال مناقصة
ّ
بحجة ثقل البيروقراطية و{ترشيق»
اإلدارة واإلسراع في تنفيذ «المشاريع
الحيوية التي ّ
تهم الـمــواطــن» .لكنها،
في الحقيقةّ ،
تهم جيوب المنتفعين.

•
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توابل ةديرجلا

culture@aljarida●com

نجوى كرم تعود إلى {روتانا} والبداية أغنية لعيد العشاق وألبوم

١٥

مزاج
خالفات بين رانيا يوسف
وأحمد سالمة

لمناسبة عودة شمس األغنية اللبنانية نجوى كرم إلى شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» ،أقامت األخيرة احتفالية
ضخمة في فندق فينيسيا ببيروت ،تخللها معرض ألعمال نجوى كرم عبر السنوات الماضية ،تضمن عرض صور
عمالقة لها مع تاريخ كل عمل ،فضال عن فيلم وثائقي بعنوان «نجوى عادت .ونقطة عالسطر».
بيروت  -ةديرجلا.

حضر االحتفالية التي نظمتها
ً
«روتــانــا» لنجوى كــرم أخـيــرا في
بيروت ،كل من مدير الشركة سالم
ال ـه ـن ــدي ،وس ـي ــري ــن ع ـبــد ال ـن ــور،
ونوال الزغبي ،وجو بارودجيان،
وط ـ ــون ـ ــي س ـ ــاب ـ ــا ،وال ـم ــاي ـس ـت ــرو
ن ــاص ــر األسـ ـع ــد ،وال ـش ــاع ــر ن ــزار
فرنسيس وأصدقاء نجوى ،وأهل
ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام م ــن لـبـنــان
ً
والوطن العربي ،فضال عن شقيقة
نجوى سلوى في ظهور نادر لها.
ُيذكر أن أهل الصحافة اجتمعوا
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ن ـف ـس ــه م ـ ــع ش ـمــس
األغنية عام  ،2011فأقسمت يومها
أنها لن تتخلى عن {روتانا} مهما
حصل ،وبــدأت اإلنتاجات لتصل
ً
ً
إلى أكثر من  20ألبوما غنائيا.

خطة كاملة

نجوى كرم أكدت
أن «روتانا»
عريقة وستبقى
منارة للفن
األصيل

فــي خــال المؤتمر الصحافي
ال ــذي عقد فــي المناسبة ،كشفت
ال ـشــركــة تـجـهـيــزهــا خ ـطــة كــامـلــة
ألعمال نجوى الجديدة ،والمتوقع
أن تبدأ بألبوم جديد تستكمل به
تــاريـخـهــا الـطــويــل مــع {روت ــان ــا}.
أمـ ــا ن ـج ــوى فــأط ـل ـعــت ال ـح ـضــور
ع ـل ــى ج ــدي ــده ــا ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن
ال ـشــركــة عــريـقــة وسـتـبـقــى مـنــارة
لـلـفــن األصـ ـي ــل ،ول ـف ـتــت إل ــى أنـنــا

اليوم بتنا في عصر الديجيتال
وأن أيام الـ {سي دي} والكاسيت
ّ
ولت ،وقالت{ :بات بإمكان الجميع
ال ـتــواصــل م ــع أعـمــالـنــا بــواسـطــة
زر صغير وبلحظة ،وهنا أهمية
التطور الذي أوجدته {روتانا} مع
شركة  Deezerالفرنسية» .حول
الـتـغـيـيــرات مـنــذ الـلـحـظــة األول ــى
لــدخــولـهــا {روت ــان ــا} لـغــايــة الـيــوم
أوضحت نجوى أنها اليوم أكثر
ً
ً
ً
نضجا وأصغر عمرا وأكثر جماال،
وأن الفنان خارج {روتانا} يحاول
أن يطير {لكن ّبر األمان هو روتانا
ّ
لنحلق أكثر} ،حسب تعبيرها.
أشـ ـ ــارت ن ـج ــوى إلـ ــى أن فـتــرة
اب ـ ـت ـ ـعـ ــادهـ ــا ع ـ ــن روتـ ـ ــانـ ـ ــا ك ــان ــت
ً
{ع ــذاب ــا} ،رغــم أنـهــا كــانــت تصرح
عكس ذلك.

ح ــول جــديــدهــا أوض ـحــت أنها
تحضر ألغنية ستطرحها في عيد
العشاق ،إضافة الى ألبوم غنائي
جديد في الصيف.
كذلك تحدثت عن عودة برنامج
الـ ـم ــواه ــب {أرابـ ـ ـ ــز غـ ــوت تــال ـنــت}
الـشـهــر الـمـقـبــل .وح ــول خـيــارات
بالخاطئة ،قالت
وصفها البعض
ّ
ّ
إن كل أغنية يطلقها أي فنانّ ،يرى
ً
ً
فيها خيارا صائبا ،ويعتقد أنها
ستكون أغنية ضاربة.
أما سالم الهندي ،فأشار إلى أن
نجوى كرم إضافة لـ {روتانا} فهي
تحظى بشعبية كبيرة كما باقي
الفنانين المنضمين إلى الشركة.

رانيا يوسف

نجوى كرم

تغريدات مهنئة
بــاركــت ن ــوال الــزغـبــي لـنـجــوى وللشركة
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ،واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت ت ـع ــاون ـه ـم ــا
ً
طـبـيـعـيــا .أم ــا سـيــريــن ف ـع ـبـ ّـرت ع ــن فرحها
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت{ :بـ ـ ـ ــس ي ـص ـيــر
ف ــي فـ ـ ــراق ب ـي ــن ط ــرف ـي ــن وت ــرج ــع ال ـع ــاق ــة،
ب ـك ــون ــوا ال ـطــرف ـيــن ع ــرف ــوا ق ـي ـمــة ب ـع ـضــن».
كذلك تلقت نجوى تهاني من زمالء لها ومن

ممثلين غــردوا عبر تويتر كالملحن سليم
ّ
عساف الذي علق{ :مبروك لست الكل وحبيبة
قلبي التوقيع مــع شــركــة روتــانــا ،وجــودي
خـ ــارج ل ـب ـنــان حــرم ـنــي هــال ـس ـهــرة الـحـلــوي
الليلي ..ألف مبروك}.
أما الممثلة ماغي بو غصن فغردت{ :ألف
مبروك العودة إلى روتانا ..كل التوفيق يا

شمس األغنية المليانة طاقة وعطاء ومحبة
وفــن منشوف حالنا فيه ..كنت كتير حابة
شاركك فرحتك اليوم ..لألسف ما قدرت ..كل
التوفيق} .بدورها غردت الممثلة السورية
شكران مرتجى{ :مبروك ياغالية} ،وغيرها
الكثير...

اعترض أحمد سالمة على اختزال عدد من مشاهده في فيلم
«خلي بالك من اللي جاي» الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف،
ما دفعه إلى االنسحاب من العمل الذي تشارك فيه ابنته سارة
سالمة مع مجدي كامل ويخرجه عادل األعصر.
ويواجه الفيلم الــذي انطلق العمل به قبل أكثر من أربعة
أشهر أزمة إنتاجية تسببت في اقتصار التصوير على أيام
محددة ،من ثم فإن موعد خروجه إلى النور غير معروف بعد،
ُ
ً
خصوصا أن ثمة مشاهد رئيسة لم تنجز حتى اآلن.
وترجع األزمــة اإلنتاجية إلــى خــوض عريان فهيم تجربة
ً
اإلنتاج السينمائي للمرة األولى ،علما بأن مؤلف الفيلم حمدي
يوسف أجرى تعديالت عدة على السيناريو لترشيد نفقات
التصوير خالل الفترة الماضية وزيادة مشاهد رانيا يوسف
باعتبارها البطلة ،فأصبحت مساحتها أكبر مقارنة بمشاهد
مجدي كامل الذي يشاركها البطولة ويعود من خالل الفيلم
إلى السينما بعد غياب.
ً
ولــم يصور أحمد سالمة أيــا مــن مشاهده فــي الفيلم قبل
االن ـس ـح ــاب ،إذ ك ــان ي ـف ـتــرض أن يـنـجــز لـقـطــاتــه ف ــي مــرحـلــة
ً
متقدمة من التصوير ،علما بأن ثمة مشاهد خاصة بالمطار
وبالديكورات الداخلية صارت جاهزة ،فيما يبحث المخرج
ً
عن بديل لسالمة راهنا.
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املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
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كلمات متقاطعة
رغدة

كلمة السر

 -3امتناع عن أكل وشرب
(م) – الكرب (م).
 -4للتفسير – تجدها في
(الرياض).
 -5البترول (مبعثرة).

 -6نمشي (م) – ثلثا
(تاب).
 -7نجمع (م) – للتفسير
– نصر (م).
 -8أرجو – شهر ميالدي

(م).
 -9شعوذة – استفادت
(م).
 -١٠كتاب جمعت فيه
أدعية وأناشيد داود.
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 -1بطل فيلم «ديل
السمكة».
 -2لرصد حركات
الكواكب (م) – نغمة
موسيقية.
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الحلول
1

 -1عام أصاب الناس
قحط في عهد عمر بن
الخطاب.
 -2فلكي إيطالي اتهم
بالسحر (م).
 -3وقع وتقرر (م) – فم
الطائر الجارح (م).
 -4حرف ندبة – رياح
شديدة (م).
 -5الجمع من «وصمة
« – اكتمل.
 -6تخويف – يحصن.
 -7أشياء ثانوية – أنجز
ما وعدت (م).
 -8للتعريف – تجدها
في (إحتالم).
 -9نوتي (مبعثرة).
 -١٠وحدة مسافات – ما
يطلق على بيض السمك.
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من  4أحرف وهي اسم ممثلة سورية تعيش في مصر وهي من مواليد
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ً
مهنيا :تتبنى أسلوبا مختلفا في عملك
اختبرت الزمالء.
بعدما
ّ
ً
ّ
وتمر بروتين في
عاطفيا :تخف حيويتك
عالقتك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :راحة الفكر والجسم ضرورية
لالنطالق بقوة وعافية.
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
مهنيا :تركز على مهمة تأتي في قائمة
أعمالك وتريد إنجاحها.
ً
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــارس ــا م ـع ــا ن ـش ــاط ــا ج ــدي ــدا
وابتعدا عن الروتين القاتل.
ً
اجتماعيا :مسائل شخصية تحتاج إلى
حلول سريعة كي ال تتفاقم.
رقم الحظ.12 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تجربة مالية جديدة تتيح لك فرصة
لالستثمار.
ً
ً
عاطفيا :تعيش أوقاتا ممتعة مع الحبيب
تتمنى أال تنتهي.
ً
اجتماعيا :تميل إلى التبذير مع أن البيت
بحاجة إلى إصالحات.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا  :يظهر عمل غير مـتــوقــع يزيدك
ً
قلقا ومسؤولية.
ً
عاطفيا :الضغوط تمنعك من االهتمام
بالشريك ما يغضبه.
ً
اجتماعيا :تستمتع بأوقات مميزة بعد
تصريف أعمالك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :قريبا ،تتاح لك فرصة التواصل مع
جهات نافذة.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـحـبـيــب يـحـيـطــك ب ـكــل اهـتـمــام
وتخطط لالرتباط به.
ً
اجتماعيا :تبحث عن شراء منزل أو تغيير
في محتوياته.
رقم الحظ.20 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تجتهد لتحقيق أحالمك وأنت لست
ً
بعيدا عن الهدف.
ً
عاطفيا :أخرجا من العزلة التي تعيشان
فيها واذهبا في عطلة.
ً
اجتماعيا  :تلتهي بعض ا لــو قــت وتنسى
واجباتك تجاه والديك.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :كن واقعيا في تصرفاتك واطلب
البراهين قبل أن تقرر.
ً
عاطفيا :ال تقل “أحـ ّـبــك” إن لم تكن على
مستوى المسؤولية.
ً
اجتماعيا :حاذر من جدال مع أحد أفراد
العائلة فقد يتفاقم.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :من الطبيعي أن يرافقك التوتر كلما
ً
ً
بدأت مشروعا جديدا.
ً
عاطفيا :يخبئ الحبيب لك مفاجأة ّ
سارة
فبادله بالمثل.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تشعر بتحسن بعد الوعكة
ّ
الصحية التي ألمت بك.
رقم الحظ1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
تتشبث برأيك أمــام المسؤولين
مهنيا :ال
فقد تكون على خطأ.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ك ــن م ـن ـط ـق ـيــا وال تـ ــدع األوه ـ ــام
تسيطر على عالقتك بالشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :صـفــة ال ـكــرم مــاصـقــة بــك لكن
احذر التبذير.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً ّ
مهنيا :ركــز على إنجاز أعمالك ومهمامك
حسب أولوياتها.
ً
عاطفياّ :
تغير في عالقة الحبيب بك من دون
أسباب ظاهرة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتبنى سلوكا متفائال وتقضي
ً
ً
وقتا ممتعا مع األصحاب.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تبحث في قضية مالية تؤثر في
مستقبلك في العمل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :لـ ـق ــاء م ـم ـيــز م ـ ــع ش ـخ ــص مــن
الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا :تشعر بسالم داخلي وتنشر
الفرحة في منزلك.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :أمامك انشغاالت كثيرة تبعدك
عن مسؤولياتك األخرى.
ً
عاطفيا :استفد من وقتك مع الحبيب
للتفاهم على أمور عالقة.
ً
ً
اجتماعيا :تنخرط مجددا في مجتمعك
بعد ابتعاد قسري عنه.
رقم الحظ.1 :

17
السداح :عبدالعزيز حسين ساهم في تطوير التعليم الحديث
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مسك وعنبر

خالل ندوة تناولت مسيرته وبصماته في عالم المعرفة
فضة المعيلي

الحديث عن عبدالعزيز حسين
هو حديث عن اإلنسان ،والدور
التنويري المستند إلى ميراث
كبير بدأ معه منذ ذهابه إلى
القاهرة.

«ال ــدور التنويري في التعليم
وال ـث ـقــافــة لــأس ـتــاذ عـبــدالـعــزيــز
حسين» كانت أولــى محاضرات
مـهــرجــان الـقــريــن الثقافي مساء
األر ب ـع ــاء فــي مكتبة عبدالعزيز
حسين بمشرف ،شارك فيها
د .م ـح ـم ــد ال ــرمـ ـيـ ـح ــي ،الـ ــذي
تـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـث ـق ــاف ــي،
فــي حـيــن ت ـنــاول محمد الـســداح
ال ـج ــان ــب الـتـعـلـيـمــي ودوره في
ال ـن ـه ـضــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـحــدي ـثــة
في الكويت ،وأدارت المحاضرة
الروائية جميلة سيد علي.
بداية قالت سيد علي« :محور
حديثنا الليلة ،رجل من رجاالت
الكويت ،علم شامخ من أعالمها
الثقافية قــال عــن نفسه إنــه نشأ
فـ ــي ب ـي ــت م ـث ـق ـف ـي ــن ،ب ـي ــت ديـ ــن،
بـيــت أدب ،بـيــت فـيــه مـكـتـبــة ،في
حـيــن كــانــت الـمـكـتـبــات الـعــامــرة
نـ ــادرة ف ــي ال ـكــويــت ،كـنــت أشـعــر
ً
دائ ـم ــا بـنـفـســي ،تـحــرضـنــي على
الحصول على مزيد من المعرفة
واالطالع ،تدفعني ،إلى التواصل
مع المثقفين والمتعلمين ،هذه
األمور كلها دفعتني ألن أحاول أن
ً
ً
أنال قسطا معقوال من التعليم».
وأوضحت أن القسط المعقول

م ــن ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ــذي ت ـح ــدث عنه
بتواضع ،المحتفى بذكراه الليلة،
عبدالعزيز حسين ،هو حصوله
ع ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــازات ع ـل ـم ـيــة ك ـب ـيــرة،
وشهادات عالية ،ميزته عن أبناء
جيله من الكويتيين.
من جانبه لفت د .الرميحي إلى
أن الحديث عن عبدالعزيز حسين
ه ــو حــديــث ع ــن اإلن ـس ــان وكـيــف
ً
كان الدور التنويري مستندا إلى
ميراث كبير بدأ معه منذ ذهابه
إلى القاهرة عام  1939ومباشرة
إل ــى األزه ـ ــر ال ـش ــري ــف م ــع رفـيــق
المسيرة د .أحمد العدواني وقد
تـشـكـلــت شـخـصـيـتــه الـتـنــويــريــة
بعد الحرب العالمية الثانية في
ال ـقــاهــرة حينما عــا يــش عمالقة
ال ـف ـكــر واألدب ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
مــن أمـثــال محمد التابعي ،وطه
حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم
كما تابع القامات الفنية مثل أم
كلثوم ومحمد عبدالوهاب.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـثـ ــاثـ ــي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز حـ ـسـ ـي ــن وأح ـ ـمـ ــد
العدواني وحمد الرجيب قامات
ت ـن ــوي ــري ــة ك ـب ـي ــرة س ــاه ـم ــت فــي
تأسيس التعليم الـحــديــث الــذي
نقل الكويت من مرحلة إلى أخرى،

المتحدثون في ندوة «عبد العزيز حسين»

عبد العزيز حسين

ل ـي ـتــولــى ال ـط ـل ـبــة ف ــي الـ ـم ــدارس
الحديثة التي أقامها عبدالعزيز
حسين قـيــادة النهضة الحديثة
في الكويت.

شخصية سياسية تربوية
بعد ذلك ،قال السفير السابق
محمد الـســداح ،إن الحديث عن
عبدالعزيز حسين يعني الحديث
عن شخصية سياسية تربوية
ث ـق ــاف ـي ــة ت ـم ـل ــك نـ ـظ ــرة واق ـع ـي ــة
هادئة ،فمن الناحية السياسية

فـ ـه ــو م ـ ــن قـ ـ ــدم طـ ـل ــب ان ـض ـم ــام
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إل ـ ـ ــى ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ــدول
ً
ً
ال ـعــرب ـيــة ،وأدى دورا مـحــوريــا
ً
في حشد التأييد العربي ،دعما
للدور الذي قام به الزعيم جمال
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ل ـق ـب ــول ع ـضــويــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ــدول
العربية.
ولـ ـف ــت ال ـ ـسـ ــداح إل ـ ــى ع ــوام ــل
مهمة ساعدت عبدالعزيز حسين
في تذليل الكثير من العقبات في
نشر التعليم في الكويت منها
وج ــود الـشـيــخ عـبــدالـلــه الجابر

ً
الصباح رئيسا لدائرة المعارف
ً
ً
الذي كان عامال مساعدا لمهمة
حسين في نشر التعليم.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه عـ ـن ــد ال ـح ــدي ــث
عــن تــاريــخ التعليم الـحــديــث في
الـ ـك ــوي ــت ،ال ي ـم ـكــن إغ ـ ـفـ ــال دور
ع ـبــدال ـعــزيــز حـسـيــن ف ــي تـطــويــر
الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـكــويــت سـ ــواء من
خالل تطوير السلم التعليمي أو
تعزيز تعليم البنات ،والدفاع عن
إدخال العلوم الحديثة ،واستخدم
ع ــاق ــات ــه ال ـع ــرب ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
ف ــي ج ـلــب ال ـخ ـب ــراء والـمـعـلـمـيــن

لـلـمـشــاركــة ف ــي تـحــديــث وســائــل
التعليم.
وتــابــع أنــه «البــد مــن ربــط ذلك
بعبدالعزيز حسين الــذي أرسى
مـ ــام ـ ـحـ ــه األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة وت ـم ـك ــن
مـ ــن خـ ـ ــال ع ــاق ــات ــه ال ـم ـت ـم ـيــزة
بــاألوســاط الثقافية والتعليمية
العربية من جلب خيرة المعلمين
والتربويين من مصر وفلسطين
ً
واألردن وبذلك جهودا شخصية
في االختيار المتميز».

َّ
الدويش كرم الفائزين بجائزة عيسى صقر

ماجد الكويتي أطرب جمهور «اليرموك»

ً
ً
ً
أحيا بمعية فرقته الموسيقية حفال متميزا قدم فيه  6أغنيات تراثية افتتح معرض القرين بمشاركة  56فنانا وفنانة

خبريات
مكافوي وشيامالن بجولة
ترويجية لـ «»Glass

َّ
روج النجم جيمس مكافوي
ألحدث أعماله السينمائية
هذا العام ،وهو فيلم
الغموض والخيال العلمي
" ،"Glassضمن الجولة
الترويجية للفيلم بعدد من
الدول األوروبية ،استعدادا
لطرحه تجاريا يوم الجمعة
( 18الجاري) ،والتي بدأها
بعرضه في قاعة سينماتك
الفرنسية في باريس.
كما حرص مخرج الفيلم،
إم نايت شيامالن ،على
الحضور ،والتقط مع
مكافوي عددا من الصور
التذكارية ،وقد تعاونا
ألول مرة بفيلم " "Splitعام
 ،2016الذي ُيعد الجزء
الثاني للفيلم الشهير.
ويشارك مكافوي البطولة؛
بروس ويليز ،وصامويل آل
جاكسون.
وقال شيامالن" :ال أريد
أن أكشف لكم أي شيء
عن الفيلم ،لكنكم سترون
العديد من المشاهد من
( )Unbreakableعام ،2000
وهو أول أفالم السلسلة،
وقام ببطولته النجم بروس
ويليز".

بدء عرض فيلم «Mia and
»the White Lion

الدويش مكرما الفنان عباس مالك

جانب من حفل ماجد الكويتي

●

محمد جمعة

أح ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب الـ ـ ـش ـ ــاب م ــاج ــد
الكويتي أمسية "فلكلورية ّ
بداوية"
ف ــي مــركــز ال ـي ــرم ــوك ال ـث ـقــافــي ،قــدم
خـ ــال ـ ـهـ ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة مــن
األغـنـيــات الـبــدويــة ضمن فعاليات
مهرجان القرين الثقافي
ال ـ ـ  25بــال ـت ـعــاون م ــع دار اآلث ــار
ً
اإلسالمية ،وشهد الحفل حضورا
ً
ً
ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــريـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا مـ ـ ــن عـ ـش ــاق
األغنيات التراثية ،التي تحمل عبق
الماضي الجميل ومالمح األصالة.
كل شيء في المسرح كان يوحي
بأننا في رحلة إلى ستينيات القرن
ً
ال ـمــاضــي ،بـ ــدء ا مــن جـلـســة الـفـنــان
ً
الشاب ،الذي احتضن العود متدثرا
ً
ب ـم ـش ــاع ــره ،م ـ ـ ــرورا ب ــإط ــاق ــه يــديــه
لتداعبا أوتار العود وصوته يعانق
ً
ال ـس ـمــاء ،مـتــرنـمــا بــأجـمــل الكلمات
ع ـل ــى أن ـ ـغـ ــام م ــوس ـي ـق ــى م ـج ـمــوعــة
م ــن ال ـف ـنــان ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن في
الـ ـت ــراث الـ ـب ــدوي ،ف ــي ح ـيــن تعتبر
هــذه األمسية مساهمة خاصة من
الفنانين الشباب في غناء وتطوير
الفنون البدوية األصيلة.
وفــي تمام الساعة السابعة بدأت

ً
رح ـلــة اإلبـ ـ ــداع ،وك ــان واض ـح ــا مــدى
ال ـت ـن ــاغ ــم واالنـ ـسـ ـج ــام ب ـي ــن أع ـض ــاء
الفرقة والفنان ماجد الكويتي ،الذي
اختار مجموعة مميزة من األغنيات
فــاشـتـمــل بــرنــامـجــه عـلــى  6أغـنـيــات
منوعة ،كانت الـبــدايــة مــع "مــن عقب
صــدك" التي تفاعل معها الجمهور
ّ
السيما أن ماجد أداها بتمكن ،وردد
معه ا لـحـضــور بعض مقاطعها ،ثم
انتقل الفنان الشاب ،الذي كسب ثقة
ال ـج ـم ـهــور م ــن الــوه ـلــة األولـ ـ ــى ،إلــى
أغنية "عذبتني بالهوا" ولعل ما ميز
الـفـنــان ال ـشــاب وفــرقـتــه الموسيقية
إيقاعهم السريع واالنتقال بسالسة
من أغنية إلى أخرى ،مما حافظ على
التفاعل الجماهيري نفسه منذ بداية
الحفل حتى الختام.

تفاعل كبير

منها حتى انتقل إلى اختياره الرابع
في هذا المساء البارد فانتقى أغنية
"طعني ما دام الجروح صغار" ومنها
انطلق ماجد ليشدو بـ"الصبر وياك"
وع ـلــى عـكــس أغ ـلــب ال ـح ـفــات ،الـتــي
يـهـبــط خــال ـهــا اإليـ ـق ــاع أو يـتــراجــع
ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور ،كـلـمــا م ــر الــوقــت
ك ـ ــان ال ـج ـم ـه ــور ي ــرغ ــب فـ ــي ال ـمــزيــد
م ــن األعـ ـم ــال ،قـبــل أن يـخـتـتــم مــاجــد
األمسية الفلكلورية ّ
البداوية بـ"طال
الصبر" ليترك المسرح بعد فاصل
ً
من الدعم الجماهيري ،خصوصا أنه
ً
ً
ترك في أنفسهم أثــرا طيبا ،وليست
تلك المرة األولــى التي يشارك فيها
مــاجــد ب ـح ـفــات مــركــز ال ـي ــرم ــوك ،إذ
س ـب ــق أن ت ـق ــاس ــم إحـ ـ ــدى ال ـح ـفــات
الـتــي ج ــاء ت بـعـنــوان أمـسـيــة "فـنــون
من البادية" بمعية مهلي الحشاش
ودريع الهاجري.

بينما كان االختيار الثالث لماجد
أغ ـن ـيــة " ت ــودع ـن ــا" ال ـت ــي اسـتـقـبـلـهــا
ال ـج ـم ـهــور ب ـت ـفــاعــل ك ـب ـيــر ورغ ـ ــم أن
ال ـع ــود كـ ــان ال ـقــاســم ال ـم ـش ـتــرك بين
أغلب األغنيات وله الكلمة العليا في
الحفل ،فإن ماجد ّ
فعل دوره بصورة
أكـبــر فــي ه ــذه األغ ـن ـيــة ،وم ــا إن فــرغ

●

فضة المعيلي

افـ ـتـ ـت ــح األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـق ـط ــاع
الفنون ،د .بدر الدويش ،معرض القرين
التشكيلي الـشــامــل فــي قاعتي الفنون،
وأح ـم ــد ال ـع ــدوان ــي بـضــاحـيــة عـبــدالـلــه
الـ ـس ــال ــم .وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـمـ ـع ــرض تــم
تكريم الفائزين في مسابقة عيسى صقر
اإلبداعية .وقد حضر االفتتاح الشيخة
انـتـصــار المحمدَ ،
وجـمــع مــن الفنانين
والمهتمين.
وشارك في المعرض  56فنانا وفنانة
قدموا  137عمال تشكيليا ،بين التصوير
وال ـ ـن ـ ـحـ ــت والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزف ،وغ ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك مــن
اإلبداعات التي تشي بالكثير من العمق
الفكري ،والتواصل مع مواضيع مأخوذة
من الواقع تارة ،ومن الخيال تارة أخرى،
لـلــوصــول إل ــى مـسـتــويــات فنية جــذابــة،
ت ـب ــرز ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ــوان ــب الـمـتـعـلـقــة
باإلنسان في مختلف تحوالته وأحواله.
وب ـع ــد ج ــول ــة د .ال ــدوي ــش ت ــم إع ــان
الفائزين بجائزة عيسى صقر اإلبداعية،
حيث اجتمع يــوم االثـنـيــن ( 7الـجــاري)
فــريــق عـمــل الـتـحـكـيــم لـمـعــرض الـقــريــن
َّ
والمكون من الفنانين :علي
التشكيلي،
نـعـمــان ،شيخة الـسـنــان ،سـعــود الـفــرج،
عنبر وليد ،ود .جملية جوهر.

وبــاالطــاع على األع ـمــال المشاركة،
اخ ـتــار الـمـحـكـمــون الـفـنــانـيــن الـفــائــزيــن
ب ـج ــائ ــزة ع ـي ـســى ص ـق ــر اإلب ــداعـ ـي ــة فــي
دورتها الجديدة ،وهم :عبدالرضا باقر،
فـ ــواز ال ــدوي ــش ،ع ـلــي ال ـم ـس ــري ،عـبــاس
مــالــك ،وليد الـنــاشــي ،وليد س ــراب ،هبة
ال ـك ـنــدري ،عـبــدالـلـطـيــف أشـكـنــانــي ،آالء
الفزيع ،وأسماء عيسى.
وق ــد ت ـمـ َّـيــز ال ـم ـعــرض بــال ـم ـشــاركــات
الفنية ،التي جاءت من مختلف األجيال،
سواء للرواد أو الكبار أو الشباب ،إضافة
إلــى أعـمــال لفنانين واعــديــن ينطلقون
بأعمالهم في مساحة واسعة من الخيال
الخصب ،وهــذا التميز أسهم فــي جعل
المعرض بحاالت متجددة ،وفي الوقت
نفسه مـتــواصـلــة مــع ال ــزم ــان؛ الماضي
والحاضر والمستقبل.
وقـ ـ ـ ــد أعـ ـ ـط ـ ــى مـ ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــه الـ ـفـ ـن ــان ــون
المشاركون في المعرض صورة متميزة
ل ـم ــا ت ـح ـظ ــى بـ ــه الـ ـح ــرك ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
الكويتية من تنوع في استلهام الرؤى
والمضامين ،لنشاهد أعماال تتواصل
مع التراث والبيئة والواقع ،فيما نشاهد
أع ـمــاال أخ ــرى ذات م ــدل ــوالت تجريدية
وسريالية ورمزية ،إضافة إلى األساليب
االنطباعية والتأثيرية ،وغيرها.
واتسمت األعمال التي قدمها الفنان

إب ــراه ـي ــم إس ـمــاع ـيــل بــال ـح ـضــور الـفـنــي
ال ـج ــذاب ،مــن خ ــال االحـتـفــاء بــاأللــوان،
فـيـمــا رصـ ــدت ري ـشــة ال ـف ـنــان د .خليفة
ال ـه ــاج ــري رؤى ف ـن ـيــة حــال ـمــة تـتـحــدث
عن الروائي الكويتي الراحل إسماعيل
فهد إسماعيل ،وامـتــازت أعمال الفنان
سـلـيـمــان ح ـيــدر ب ــال ــرؤى الــرمــزيــة التي
ت ـح ـكــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ال ـق ــدي ــم ،فيما
تواصلت الفنانة جنان خسروه مع الرمز
بقدر من الحضور الذهني.
واستخلص الفنان عبدالرضا باقر
مواضيع لوحاته من األلوان وتدرجاتها،
خـصــوصــا الـقــانــي مـنـهــا ،فـيـمــا احتفى
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـ ـ ــادل الـ ـمـ ـشـ ـع ــل بـ ــالـ ــرمـ ــز فــي
أجمل تجلياته ،وتفاعل الفنان محمد
ال ـش ـي ـب ــان ــي ف ــي أعـ ـم ــال ــه م ــع م ــدل ــوالت
تشكيلية تحتفي بالجمال .وفي سياق
اإليحاءات اإلنسانية جاءت أعمال الفنان
يعقوب إبراهيم ،كما تعد منحوتة الفنان
عباس غلوم ِّ
معبرة عن هموم إنسانية
متداخلة.
وبرزت الجوانب الجمالية في أعمال
الفنانة ثريا البقصمي ،ومــن ثــم رصد
الفنان وليد الناشي قديم الكويت ،من
خ ــال ال ـس ـفــن ال ــراسـ ـي ــات .وف ــي أن ـمــاط
سورياليةَّ ،
عبرت لوحة الفنان عبدالله
الجيران عن حلم السفر.

«درس» ...التسلق نحو بلوغ الغايات مهما كان الثمن
العرض أظهر إمكانات الدوب التمثيلية وقدرات الشيخلي اإلخراجية
قدمت فرقة مسرح الخليج
العربي ،عرضها الرائع
«درس» ،أمس األول ،على
خشبة مسرح الشامية.

ديكور محمد
الربيعان ّ
عبر
عن االنتهازية
والوصولية

●

فادي عبدالله

ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي
الـ  ،25عرضت فرقة مسرح الخليج العربي
م ـســرح ـيــة «درس» ،ع ـلــى خ ـش ـبــة م ـســرح
الشامية ،أمــس األول ،وهــو العمل الفائز
بالجائزة الكبرى (أفضل عرض مسرحي
م ـت ـك ــام ــل) وأف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ــل دور أول فــي
مهرجان الكويت المسرحي الـ  ،19بحضور
رئ ـي ــس ال ـف ــرق ــة ال ـف ـخ ــري ال ـك ــات ــب الـكـبـيــر
عبدالعزيز السريع ونائب الرئيس الفنان
عـبــدالـلــه الـعـتـيـبــي ،وال ـم ـخــرج د .حسين
المسلم ،والفنانة باسمة حـمــادة ،وجمع
من محبي «أبو الفنون».
عنوان النص األصلي للعرض «الطريقة
المنهجية فــي تعلم الــوصــولـيــة» للكاتب
الـ ـس ــوري ل ــؤي عـ ـي ــادة ،الـ ــذي ي ـت ـكــون من
فـصـلـيــن ،وي ـت ـبــع تـقـنـيــة مـســرحـيــة داخ ــل
مسرحية.
ّ
معد ومخرج العمل إبراهيم الشيخلي،
فـقــد ابـتـعــد عــن فـضــح اللعبة المسرحية
بـ ــذكـ ــاء ،بـتـغـيـيــر الـ ـعـ ـن ــوان إلـ ــى «درس»،
ً
ليكون أكـثــر غـمــوضــا ،ومــدعــاة للتساؤل
والتفكير ،فيما يدور حوله العرض ،وقام
ب ــاخ ـت ــزال الـفـصـلـيــن إل ــى ف ـصــل واحـ ــد ال
يتعدى  60دقيقة ،باحتراف ودرايــة دون

أن يخل بالهيكل األساسي للنص ،وثيمته
الرئيسة ،تكمن حول التسلق نحو البلوغ
إلى الغايات مهما كان الثمن ،أي االنتهازية
والوصولية .تدور أحداث المسرحية حول
الشخصية المحورية عادل مصطفى الذي
ً
يقوم أيضا بدور الــراوي ،إذ يروي كيفية
ً
ً
وصــولــه إل ــى مــركــزه الـمـهــم م ــدي ــرا عــامــا،
فعائلته تعاني الفقر المدقع ،لذا كان يعمل
ً
ً
شتاء ،فنال
صيفا حتى ينفق على دراسته
شهادة الثانوية ،ثم درس الحقوق وتخرج
فيها ،عندها تقدم إلى أول مسابقة تعلن
عن وظيفة ،لكنه رسب ،ألنه مواطن شريف،
ثم تأتي المصادفة ،التي تشكل الخطوة
األولــى على طريق األلــف ميل عندما يقع
أم ــام ــه ح ـ ــادث س ـي ــر ،ويـ ـك ــون ال ـمــدهــوس
ً
ع ـجــوزا وال ــد أح ــد الـمـســؤولـيــن المهمين
ً
جدا ،فيقوم بإنقاذه والتبرع له بالدم ،ثم
يتكفل الشخص المهم بتأمين وظيفة لـه
في شركة ورق الحمامات بأسهل السبل
مقابل إنقاذ حياة والده بدافع إنساني.
وفور استالم الرجل لوظيفته تبدأ عنده
رغ ـب ــات ال ـس ـي ـطــرة وب ـل ــوغ أع ـلــى درج ــات
السلم الوظيفي ،لينطلق مع الدرس األول
وعنوانه «الليونة» يتلخص في ضــرورة
ً
أن يـكــون الـمــرء مـســايــرا للجميع دون أن
يكسب ع ــداء أح ــد ،س ــواء كــانــوا متزمتين

مشهد من مسرحية « درس»
أو متحررين ،وبذلك يكسب ثقة الجميع
ً
دون أن يـشــك فـيــه ،وبــذلــك أصـبــح رئيسا
للجنة النقابية.
بـعــدهــا درس «ال ـطــاعــة» ،وه ــي الطاعة
للرؤساء فقط ،فيصدر قرار بتسمية عادل
ً
رئيسا للجنة المشتريات في الفرع الذي
يعد من أكبر فروع الشركة.
ثم درس «الرزانة» ،حيث يمارس رزانته
ّ
وتمنعه فــي األوق ــات المناسبة ،على أال
تكون المواجهة مع الرؤساء تمس األمور
الجوهرية في العمل ،وبذلك يحافظ عادل

ع ـلــى هــامــش م ــن حــريــة ال ـت ـحــرك وف ــرض
الرأي.
بعد ذلك يأتي درس «ضرورة االحتكاك
مــع المديرين خ ــارج أوق ــات ال ــدوام» وهو
الدرس الذي طبقه بحذافيره ،والذي أهله
ألن يصبح رجل المدير األول في الشركة
الــذي ينقل لـه ما يــدور في كواليسها ،بل
ويؤلبه على من يعتبره عقبة في طريق
وص ــول ــه إل ـ ــى غ ــاي ـت ــه ،ف ـم ــن خ ـ ــال درس
«الشطارة» يتمكن عادل من إزاحــة رئيس
الــديــوان ويأخذ مكانه ،وكذلك المهندس

ً
غسان ،ليدخل إلى الحزب ،ثم يصبح مديرا
ً
ل ـفــرع الـعــاصـمــة ،وصـ ــوال إل ــى آخ ــر درس
«قلب ميت» ،حيث يسمم عادل المدير العام
«سين» ،ليعتلي منصبه.
وينتهي العرض بإذاعة أخبار :انهيار
مـبـنــي بـسـبــب فـســاد الـمـســؤولـيــن ،وأزم ــة
سكنية يعاني منها المواطنون ،وارتفاع
اإليجاراتّ ،
صرح مسؤول بإزالة المسارح
وبناء مكانها المجمعات العقارية.
»درس» ي ـبــرز إم ـكــانــات رائ ـع ــة للفنان
ناصر الدوب في أدائه لشخصية «عادل»،
وتمكنه من إطالق القفشات الكوميدية في
محلها ،ولم تكن مجانية ،وكذلك أفرز هذا
ً
ً
ً
العمل مخرجا متمكنا من أدواته وواعيا
لرسالته المسرحية ،وتصميم ديكور يعبر
عن االنتهازية والوصولية من خالل ساللم
كبيرة تم توظيفها بإبداع.

فريق العمل

إع ـ ــداد وإخـ ـ ـ ــراج إب ــراهـ ـي ــم الـشـيـخـلــي،
وتمثيل :ناصر الدوب ،عبدالله البصيري،
ع ـث ـم ــان الـ ـصـ ـف ــي ،ف ـه ــد روي ـ ـشـ ــد ،مـحـمــد
األن ـ ـصـ ــاري ،وإضـ ـ ــاءة ع ـبــدال ـلــه ال ـن ـصــار،
وأزيـ ـ ـ ــاء ش ـه ــد ال ـع ـب ـي ــد ،ودي ـ ـكـ ــور مـحـمــد
ال ــربـ ـيـ ـع ــان ،والـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات
الصوتية عبدالله البصيري.

بدأت سينما الحمرا عرض
الفيلم العائلي "Mia and
 ،"the White Lionمن
إخراج جيل دو ميست،
وتـأليف برون دو ميست،
وفكرة وسيناريو وليام
ديفيس ،وبطولة دانيا دو
فيليرز وميالني لوران
ولنجلي كيركود وبراندون
أورت.
وتدور أحداث الفيلم في
إطار من التشويق واإلثارة،
حيث يتناول قصة "ميا"
( 11عاما) ،حيث تقيم
عالقة غير عادية مع
"تشارلي" ،وهو أسد أبيض
شاب ُولد في مزرعة والدي
"ميا" ،في جنوب إفريقيا.
وخالل ثالث سنوات،
يكبرون ويعيشون صداقة
جميلة ،لكن عندما تصل
"ميا" إلى سن الرابعة
عشرة ،وهو العمر الذي
أصبح فيه "تشارلي"
أسدا عظيما ضخما،
تكتشف الحقيقة التي ال
تطاق ،حيث قرر والدها
بيع األسد إلى صائدي
الجوائز ،لتصبح "ميا"
يائسة.

ترافولتا يحتفل بتخطي
حاجز المليون متابع

احتفل الممثل األميركي
جون ترافولتا ،بوصول عدد
متابعيه إلى مليون متابع
عبر حسابه الشخصي
على موقع مشاركة وتبادل
الصور والفيديوهات
القصيرة "إنستغرام".
وظهر ترافولتا في مقطع
رفقة طفل صغير عبر
حسابه على إنستغرام،
ً
موجها الشكر لجمهوره
ومتابعيه على دعمه
ً
ومتابعته ،معبرا عن حبه
ً
لهم جميعا.
وآخر ظهور للنجم
العالمي جون ترافولتا،
على "إنستغرام" كان
ً
صادما لمحبيه ومعجبيه
بعد نشره صورة ظهر
فيها ترافولتا بعد أن
استغنى عن وضع " الشعر
المستعار" الذي اعتاد
الظهور به.
ّ
وعلق جون ترافولتا البالغ
ً
من العمر  64عاما على
الصورة فكتب :أتمنى
ً
ً
أن يكون عاما رائعا لكم
ً
جميعا.
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دوﻟﻴﺎت

أﻧﻘﺮة ﺗﻬﺪد ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إذا أﺑﻄﺄت واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ

ّ
• ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ :ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﻨﻔﺬ • ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ • »اﻟﻨﺼﺮة« ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺤﻜﻢ إدﻟﺐ

ﻣﻊ ﺗﻤﺴﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻗﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ
ً
اﻷﻃﻠﺴﻲ آﺧﺬا ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻸﻛﺮاد وإﺻﺮار ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﻢ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮي.

أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 5
ﺟﻨﻮد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور ...وروﺳﻴﺎ
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ 24
ً
أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ

ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻚ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ،
ﺣـ ــﺬر وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ
ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ
أن أﻧﻘﺮة ﺳﺘﻬﺎﺟﻢ ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ إذا ﺗﺄﺧﺮت ﻓﻲ
ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ.
وﻓﻲ رد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ،
اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﻛ ــﺮره ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣــﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟــﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ،واﻟﺪاﻋﻲ
إﻟ ــﻰ ﺿ ـﻤــﺎن ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻛـ ــﺮاد ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺊ ،ﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ »إن
ﺗــﻲ ﻓــﻲ«» :إذا ﺗﺄﺧﺮ )اﻻﻧﺴﺤﺎب(
ﻣﻊ أﻋﺬار ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣ ـﺜــﻞ اﻷﺗـ ـ ــﺮاك ﺳـﻴـﻘـﺘـﻠــﻮن اﻷﻛـ ــﺮاد
ً
ﻓﺴﻨﻨﻔﺬ ﻗﺮارﻧﺎ« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
»ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺤﺎرب وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ وﺣ ــﺰب اﻟﻌﻤﺎل
اﻟـﻜــﺮدﺳـﺘــﺎﻧــﻲ اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ﺳــﻮاء
اﻧﺴﺤﺒﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
ﻟﻢ ﺗﻨﺴﺤﺐ«.
وإذ أﻋ ـ ــﺮب ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺎده ﺑــﺄن
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻓــﻲ واﺷﻨﻄﻦ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﻋـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮاره ،أوﺿـ ـ ـ ــﺢ أوﻏ ـ ـﻠـ ــﻮ أن
ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺧﺒﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑـ ــﺄﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ »ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﻞ أﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل
ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﺧ ــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ«.
واﻋـﺘـﺒــﺮ أن وﺟ ــﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ً
»اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ« اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ً
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ﺑ ــﺮﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا ﻗ ـ ـ ــﺪرة ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
وﺣ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
داﻋﺶ.
ً
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر أوﻏ ـ ـﻠـ ــﻮ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻗﻤﺔ
ﺛـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﻦ اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ
رﺟــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏـ ــﺎن واﻟــﺮوﺳــﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،وأﺧﺮى ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎر أﺳﺘﺎﻧﺔ.

ﺷﻜﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣــﺲ ،أن »ﻗــﺮار
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻨﺎ
ُ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ اﺗﺨﺬ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ،
وﺳﻨﻮاﺻﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ«.
وﻧ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد
ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ــﺾ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ إﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ
وﺑ ـﻴــﻦ ﺷ ــﺮوط ذﻛــﺮﻫــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮن أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن ﻛ ـﺒــﺎر ﻣﻦ
ً
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن ،ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن
»اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻹﻋﻼم«.
وﺧـ ـ ـ ــﻼل زﻳـ ـ ــﺎرﺗـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺟ ـﺌ ــﺔ
ﻟﺒﻐﺪاد ﺛﻢ أرﺑﻴﻞ ،ﺷﺪد ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
أﻣ ــﺲ اﻷول ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة »ﺑــﺬل
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺳ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ
ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻛــﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻊ
ً
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا ﻣ ــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة
إﻟﻰ أن »إردوﻏــﺎن ﻗﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت،
وﻫ ـ ــﻮ ﻳـ ـﻘ ــﺪر أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ
ﻣﻨﻬﺎ«.

ﻗﺮار أﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻧﺴﺤﺎب ﻓﺮﻧﺴﻲ

وﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎل ﻫـ ــﺎﺗ ـ ـﻔـ ــﻲ ﻣــﻊ
ﺟـ ـ ــﺎوﻳـ ـ ــﺶ أوﻏـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻣ ـ ــﻊ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮي ﺳ ــﺎﻣ ــﺢ

وﻓـ ــﻲ اﻋـ ـﺘ ــﺮاف رﺳ ـﻤ ــﻲ ﻧ ــﺎدر
ﺑــﻮﺟــﻮد ﻗــﻮات ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻘـ ــﺔ ،أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن،
أ ﻣ ـ ــﺲ ،أن ﺑ ــﺎر ﻳ ــﺲ ﺳﺘﻨﺴﺤﺐ

إرﺟﺎء زﻳﺎرة ﻫﻨﻴﺔ
ﻟﺮوﺳﻴﺎ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم

أﻋﻠﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺪى
روﺳﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ﻧﻮﻓﻞ
إرﺟﺎء زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس،
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﻴﺔ ،ﻟﻤﻮﺳﻜﻮ ﻓﺘﺮة
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.
وأوﺿﺢ ﻧﻮﻓﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »إﻧﺘﺮﻓﺎﻛﺲ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
أن زﻳﺎرة ﻫﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺳﻜﻮ
وﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﻻﻓﺮوف ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻤﻘﺮر أﺻﻼ ،أي  15ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺠﺎري.
وأﻛﺪ أن إرﺟﺎء اﻟﺰﻳﺎرة
ﺟﺎء ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ﻣﻮﺳﻜﻮ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ أن
ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺰﻳﺎرة.

ﺳﻮرﻳﻮن ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ ﻏﻤﺮﺗﻪ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻗﺮب دﻳﺮ ﺑﻠﻮط ﻓﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ أﻣﺲ

ّ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﻔﻘﺪ ً اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
وﻳﻠﻮح ﻣﺠﺪدا ﺑـ »اﻟﻄﻮارئ«

ً
ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ّ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ »ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم .«2011
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮدرﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎة
»ﺳـﻴـﻨـﻴــﻮز«» :ﻧـﺤــﻦ ﻣــﻮﺟــﻮدون
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻣﻮﺟﻮدون ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »روﺳﻴﺎ
ﺗــﺪﺧ ـﻠــﺖ وﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ دﻋ ــﻢ ﺑـﺸــﺎر
اﻷﺳﺪ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﺗ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻴﺲ
ً
ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎ وﺗ ـﺠ ـﻨ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ«.
ّ
ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ
ورﺣﺐ ﻟﻮدرﻳﺎن
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »إﺑﻄﺎء ه
اﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟـﻀـﻐــﻮط
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﻣ ــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
اﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﻞ
ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻪ ﻋﺪة ﻣﺮات«.
ﻛــﺬﻟــﻚ ،أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺿـ ـﻤ ــﺎن
»أﻣ ــﻦ اﻷﻛـ ــﺮاد ،أﻓـﻀــﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ،
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ« ﻓﻲ
ﻣـﻜــﺎﻓـﺤـﺘـﻬــﻢ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋ ـ ــﺶ«،
ً
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺬرا ﻣ ــﻦ أن »ﺷـ ـﻤ ــﺎل ﺷ ــﺮق
ﺳﻮرﻳﺔ ﻻ ﻧــﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب

اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺣﻮل اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻏﺪاة اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻓﺠﺄة ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ
ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟ ـﺤــﺪود ،زار ،أﻣ ــﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟــﺬي ﻳﺨﻮض
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ
ﺣﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس.
وﻗﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﻮخ ﺗ ـﺸ ــﺎك ﺷ ــﻮﻣ ــﺮ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺑﻌﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ،إن »اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧـﻬــﺾ ورﺣ ــﻞ«.
وأﺿــﺎف» :ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻮاﺟﻪ ﻧﺰوة ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻛﺘﺐ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ً
ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ:
ً
»ﻏﺎدرت ﻟﻠﺘﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ
ورﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ،
إﻧﻬﺎ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ«.
وأﺿـ ــﺎف» :ﺳــﺄﻟــﺖ ﻋـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺤــﺪث ﻓﻲ
ً
ﻏﻀﻮن  30ﻳﻮﻣﺎ إذا أﺣﺪﺛﺖ أﻧﺎ اﻧﻔﺮاﺟﺔ
ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻮر ،ﻫ ــﻞ ﺳ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻷﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار
أو ﺳﻴﺎج ﺣﺪﻳﺪي؟ ردت ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.
ً
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ وداﻋﺎ .ﻻ ﻓﺎﺋﺪة!«

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﻏ ــﺪاة ﺧـﻄــﺎب ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺾ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺄي
ﺛﻤﻦ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻪ اﻷﻣـﻨــﻲ ،أﻛــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﻦ
ﺟــﺪﻳــﺪ أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻋــﺪ اﻟــﺬي
ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ.
واﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﻣـ ـﺴ ــﺪود .ﻓ ـﺘــﺮاﻣــﺐ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ  5.7ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ »ﺣﺎﺟﺰ ﻓﻮﻻذي« أو ﺟﺪار
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳــﻮﻗــﻒ اﻟـﻬـﺠــﺮة اﻟ ـﺴــﺮﻳــﺔ .ﻟﻜﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ »ﻻ أﺧﻼﻗﻲ«
وﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺒﺪو آﺛﺎر اﻹﻏﻼق
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ .ﻓ ـﻤ ـﻨــﺬ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ أﺟﻮر ﻧﺤﻮ  800أﻟﻒ
ﻣــﻮﻇــﻒ .وﻗ ــﺪ اﻗـﺘــﺮﺑــﺖ ﻣ ــﺪة اﻹﻏ ــﻼق ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻮ
ً
 21ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ  1995وﺑﺪاﻳﺔ 1996
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
واﺗﻬﻤﺖ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار وﻳﻨﺴﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﻸزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .وﻗــﺎﻟــﺖ» :رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮر أﻧﻬﻢ
ً
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻷﻣﻮال

ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻳﻨﺘﻘﺪ  F٣٥و»ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ«
ّ
وﺟﻪ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ،وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة ﻷﺣﺪث
ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻃﺮاز .F35
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
رﻓﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،أن ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن وﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ«
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻜﺒﺎر ﻗﺎدة »اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« ،إن »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺎﻋﺔ  F35ﻣﻠﻮث
ً
ّ
»ﻣﻌﺴﺮ« ،واﻧﺘﻘﺪ أﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎذورات وﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﺎ« ،واﺻﻔﺎ إﻳــﺎه ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ« ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ« ﻣﺎرﻟﻴﻦ ﻫﻴﻮﺳﻮن.
وأﻓ ــﺎدت »ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ« ﺑــﺄن ﺷــﺎﻧــﺎﻫــﺎن ،ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻋــﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة،
ً
ً
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ »ﻟﻔﻈﺎ ﻧﺎﺑﻴﺎ« ،وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ« ﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ
ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻃﺎﺋﺮة .F35

ﻣــﻦ آﺑــﺎﺋـﻬــﻢ .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻓﻌﻞ
ذﻟﻚ« .وﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻬﻮدة
داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺖ اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ ،ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ اﻟــﺬي ﺣﻀﺮ ﺑﺪوره
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ،إﻟ ــﻰ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ ﻟـﻴـﺤــﺎول
اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻧ ـﺠــﻢ ﻋﻦ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﺿﺐ.
ً
وﻗﺎل ﺑﻨﺲ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ إن »اﻟﺮﺋﻴﺲ دﺧﻞ
إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ ووزع اﻟﺴﻜﺎﻛﺮ« .وأﺿﺎف» :ﻻ
أذﻛﺮ أﻧﻨﻲ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ أو ﻳﻀﺮب
اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﻘﺒﻀﺘﻪ«.
وﻛــﺎن ﺗﺮاﻣﺐ أﻛﺪ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء
ﻣ ــﻊ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
ً
اﻟﺸﻴﻮخ أن »اﻟﺤﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺟﺪا« .وأﺿﺎف
أن »اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪون اﻷﻣ ــﻦ ﻋﻠﻰ
ً
ً
اﻟـﺤــﺪود ،إﻧﻬﻢ ﻳــﺮﻳــﺪون ﺣــﺎﺟــﺰا ﻓﻮﻻذﻳﺎ
ً
ً
أو ﺟﺪارا أﺳﻤﻨﺘﻴﺎ ،ﻻ ﻳﻬﻢ«.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮر اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮري ﻋــﻦ
ﻟ ــﻮﻳ ــﺰﻳ ــﺎﻧ ــﺎ ﺟ ـ ــﻮن ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺪي أن اﻷﻣ ـ ــﻮر
ً
واﺿﺤﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺎل ﺧﻼل
اﻟﻠﻘﺎء ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي »اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻴﺪ أﻧﻤﻠﺔ«.
ً
وﺗـﺤــﺪث ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣ ـﺠــﺪدا ﻋــﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ
إﻋـ ــﻼن »ﺣ ــﺎل ﻃ ـ ــﻮارئ« وﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳ ـﻐــﺮق اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺮﻛــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻄﻮارئ أﺛﻨﺎء
ﺧﻄﺎﺑﻪ ،اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء وﻧﻘﻠﻪ
اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ﻷﻧ ــﻪ اﻋـﺘـﻘــﺪ أن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﻗــﺎل ﺗــﺮاﻣــﺐ» :ﻷﻧــﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ
أن ﻧﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق .ﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻗﺪ
أﺳﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ .أﻣﻠﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ
إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
إن أردت« .وأﺛــﺎر اﻟﻨﺠﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﺑــﻦ اﺳﺘﻴﺎء
ً
ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺒﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪار اﻟﺬي
ﻳﺮﻳﺪه واﻟــﺪه ﺑــﺄﺳــﻮار ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮان.
وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺘﻐﺮام« ،أﻣﺲ اﻷول» ،ﻫﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻮن ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﻬﺎرﻛﻢ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان؟ ﻷن اﻟﺠﺪران ﻣﺠﺪﻳﺔ«.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ً
ﺣ ـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ أﻋ ـﻠــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺳـﺤـﺒــﺎ
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻮات«.

ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺣﻞ
و ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
أﻛــﺪ اﻟـﻘـﻴــﺎدي اﻟ ـﻜــﺮدي اﻟ ـﺒــﺎرز ﻓﻲ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ آﻟﺪار
ﺧـﻠـﻴــﻞ أن »اﻷﻛ ـ ــﺮاد ﻻ ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪون
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وأن وا ﺷـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻬ ــﻢ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻨﺎ«.
وﻧـﻔــﻰ ﺧـﻠـﻴــﻞ وﺟ ــﻮد ﺗـﻘــﺪم ﻓﻲ
ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻹدارة اﻟ ــﺬاﺗ ـﻴ ــﺔ ﻣﻊ
ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﺸ ــﺎر اﻷﺳـ ــﺪ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ً
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ،
واﻧﺘﻈﺎر إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.

اﻗﺘﺘﺎل إدﻟﺐ
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﺷـ ــﺎر ﺟ ــﺎوﻳ ــﺶ أوﻏ ـﻠــﻮ
إﻟ ـ ــﻰ أن »أﻧ ـ ـﻘـ ــﺮة اﺗـ ـﺨ ــﺬت ﺧ ـﻄ ــﻮات
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ«،
ً
ﺗ ــﻮﺻ ـﻠ ــﺖ ﺟ ـﺒ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮة ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ

)أ ف ب(

وﺧـﺼــﻮﻣـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﻋـﻠــﻰ وﻗــﻒ
إﻃ ــﻼق اﻟـﻨــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ  9أﻳــﺎم
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ »ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ«
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ إدﻟـ ـ ـ ــﺐ وﻣ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ـﻬــﺎ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ.
وأﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري
راﻣ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ ،ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎء ﻓﻲ
ﺑـ ـﻴـ ــﺎن »اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮة« ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن اﻻﺗﻔﺎق
» ﻳـﺠـﻌــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺮ ﻣـﺘـﻬــﺎ ﺗﺤﺖ
ً
ً
ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ إدارﻳﺎ وﺧﺪﻣﻴﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗــﻒ ﻓــﻮري ﻹﻃــﻼق اﻟﻨﺎر
وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟﺤﺸﻮدات واﻟﺴﻮاﺗﺮ واﻟﺤﻮاﺟﺰ
وﻓ ـﺘــﺢ اﻟ ـﻄــﺮﻗــﺎت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وإﻃﻼق اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ«.

دﻳﺮ اﻟﺰور
وﺑ ـﻌــﺪ أﻳـ ــﺎم ﻣ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ اﺛـﻨـﻴــﻦ
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ـﺠـ ــﻮم ﺑ ـ ـﺼ ـ ــﺎروخ ﺣـ ـ ـ ــﺮاري،
أﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ أن  5ﺟﻨﻮد
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮا وأﺻﻴﺐ آﺧﺮون
إﺛــﺮ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑـﺼــﺎروخ ﻣﻮﺟﻪ
ﻣﻦ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺸﻌﻔﺔ ﺑﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ــﺰور .ووﻓـ ــﻖ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ«
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺎم ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮد
اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻟـﻘــﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ

اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺸﺪادي ﺑﺮﻳﻒ اﻟﺤﺴﻜﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ أن
اﻻﺷـﺘـﺒــﺎﻛــﺎت اﺳـﺘــﺆﻧـﻔــﺖ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪة
اﻟـﺸـﻌـﻔــﺔ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺳـﻴـﻄــﺮت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
)ﻗ ـﺴــﺪ( ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺷــﻦ
ً
ً
»داﻋــﺶ« ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﻌﺎﻛﺴﺎ وﺗﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة إﻟـ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ.

ﻋﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ
إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻟـ ـ ــﺮوﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺮال ﺳ ـﻴ ــﺮﻏ ــﻲ
ﺳﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻴﻦ ،أﻣﺲ ،ﺣﺼﻮل ﻧﺤﻮ
 24أﻟــﻒ ﺳ ــﻮري ﻓ ــﺮوا ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ،ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮ
رﺋــﺎﺳــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم أﺻــﺪره
اﻷﺳﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮارﻳﻦ ﻋﻦ
اﻷﻧﻈﺎر واﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ،
إﻻ إذا ﺳ ـﻠ ـﻤــﻮا أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﻢ ﺧ ــﻼل 4
أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،و6
أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮار اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻼ اﻋﺘﺪاء إرﻫﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ

ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺎم  ،2018ﺣﻘﻘﺖ
ً
ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻧﺠﺎزا أﻣﻨﻴﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1992وﻫﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﻓﻠﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﺮ ﺳﻨﺔ
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ دون وﻗﻮع
ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ.
وﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ
 ،2017ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻢ اﻧﺘﺤﺎري
ً
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﻴﺎرت300 ،
ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ً
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺮ  16ﺷﻬﺮا
ﻣﻦ دون وﻗﻮع ﻫﺠﻮم ﻛﺒﻴﺮ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺟﺒﻠﻴﺔ وﻋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ
وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
»اﻟﻘﺎﻋﺪة«.

اﻟﻤﻐﺮب ﻳﺒﺪأ إﻏﻼق
»ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎة«

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت إﻏﻼق آﻻف ﻣﻨﺎﺟﻢ
اﻟﻔﺤﻢ اﻟﻤﻬﺠﻮرة واﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﺸﺮات اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺮادة
ﺷﺮق اﻟﺒﻼد .وأﻃﻠﻖ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻤﻮت« ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻟﻜﺴﺐ ﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﻴﺶ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻋﺰﻳﺰ
رﺑﺎح ،أﻣﺲ اﻷول ،إن وزارﺗﻪ
أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق » 2000ﺑﺌﺮ
ﻣﻦ أﺻﻞ  3500ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي وﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺳﻨﺔ
ً
 ،«2018ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﺳﻴﺘﻢ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻏﻼق
اﻟـ 1500ﺑﺌﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ«.

ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺴﺠﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات
ﻟﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﺻﻬﺮه

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  10أﻋﻮام ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
وﺻﻬﺮه ﻋﻤﺎد اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ.
ّ
وأﻗﺮت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ّ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
ّ
اﺳﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ّ
ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد
ﻣﺎﻟﻲ ّ
ﺗﻮرط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ
أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ »اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة« .وﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﻦ
ً
ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ  140ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺬ
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ إﺛﺮ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻓﺮاره ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2011

١٩
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮي  -أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪﺧﻼت إﻳﺮان
•
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• اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر • ﺑﺮاءة ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ــ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

زار وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ،
وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب ،وﺑﺤﺚ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﺮﺷﺪ »اﻹﺧﻮان«
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة ﺑﻘﻀﻴﺔ
»ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ«.

ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ دول
ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ
وﻣـﺼــﺮ واﻻردن واﻟ ـﻌ ــﺮاق ،أﺟــﺮى
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ زﻳـ ـ ــﺎرة أﻣـ ــﺲ اﻟــﻰ
اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟـﺘـﻘــﻰ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ
ووزﻳـ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴـﺘــﻪ ﺳــﺎﻣــﺢ ﺷﻜﺮي
ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ دﻳﻨﻴﻴﻦ
وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ اﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ
وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
إن اﻟ ـﺠــﺎﻧ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺷ ـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـﻤــﻖ
ا ﻟـﺸــﺮا ﻛــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،وأﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ واﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺴﻴﺴﻲ
أﻛـ ـ ــﺪ ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة "ﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻖ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت
ا ﻟـﺸــﺮا ﻛــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻟ ــﺪورﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﻮري ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ".
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺬي
ً
وﺻــﻞ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺮاق
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺼﺮي ،إن واﺷﻨﻄﻦ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪر اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ً
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ
وﺟــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫ ــﺎب،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ و ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ".
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑـ ــﻮﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻮ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑ ـﺤ ــﺚ
ﺧ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ ﺑــﺎﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ وﺷـﻜــﺮي
ﻣـﻠـﻔــﺎت اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺣـﻴــﻮﻳــﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ دﻋ ــﻢ ﻣـﺼــﺮ ﻟﻤﻠﻒ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،واﻷوﺿﺎع
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﻦ ،وﺿـ ـ ــﺮورة
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺮﻛــﺎت اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ ،ﻗــﺎل
اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ إﻧﻪ ﺗﻤﺖ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﺧ ـﻄ ــﻮات ﻣـﺼــﺮ اﻟـﺠـﻴــﺪة
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد واﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ــﺮﺧ ــﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﻤﺼﺮي ،وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق
إﻟﻰ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،

واﺷﺎد ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻدارة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺗﺠﺎه اﻻدﻳ ــﺎن ﻛﻤﺎ دﻋﺎ
إﻟ ــﻰ ﺣـ ــﻮار ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮح ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،واﺧﺘﺘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻮل إن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
وواﺷﻨﻄﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ً
وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻘﺎء ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻛﻠﻤﺔ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ،ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ ﻣﺠﻤﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
ﻟﻴﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻷذﻫــﺎن إﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑ ـ ـ ــﺎراك أوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﺧ ـﻄــﺎﺑــﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة .2009
ﺑ ــﺪوره ،رﺣــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﺼﺮي
ً
ﺑــﺰﻳــﺎرة ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﻗــﺎﺋــﻼ،
إن "اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة دﻋــﻢ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻌــﺪ،
وأن اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﺗ ـﻘ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻼد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟ ـﺤ ــﺮب ﺿ ــﺪ اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب ،وﻓ ــﻲ ﻫــﺬا

اﻹﻃـ ـ ــﺎر ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻋـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎع ) (2+2اﻟ ــﺬي ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺷ ـ ــﺎر ﺷ ـﻜــﺮي إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻠـﻘــﺎء
اﻟــﺬي ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺒﻮﻣﺒﻴﻮ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣـﻠـﻔــﺎت ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ وﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻟـﻴـﻤــﻦ،
وأﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻹ ﺳــﺮا ﺋـﻴـﻠـﻴـﻴــﻦ،
وﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻊ ﺗ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻼت ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻘــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻟ ــﺪول ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻳﻀﻢ ﻣﺼﺮ
واﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ واﻟـ ـﺴ ــﻮدان ﻟـﻤـﻠــﻒ ﺳﺪ
اﻟﻨﻬﻀﺔ .
ً
وﺷـ ـ ــﻦ ﺷـ ـﻜ ــﺮي ﻫـ ـﺠ ــﻮﻣ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺔ "اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ،
إذ أﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ً
ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼﻓﺎ
ﻟ ــﺪاﻋ ــﺶ ،وﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ
"اﻹﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة
ﺗ ـﻤ ــﺎرس اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ ،وأﻧ ـﻬ ــﺎ ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ
إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓــﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ووﺳــﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗــﺮب ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ
ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،أﺑﻘﻰ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي،
ً
ﺻﻼح ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻪ ،اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
أﻣــﺎم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻤﻮاد
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر ،إذ ﻗ ــﺎل إن اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻟﻢ
ﻳ ـﺘ ـﻠــﻖ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن أي ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﻣــﻦ
أﻋـﻀــﺎﺋــﻪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر ،وأﻧــﻪ
ﺣ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺪم أي ﻧــﺎﺋــﺐ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ً
ﻓﺴﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ و ﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﺿﺎف ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋ ـﻘــﺪه ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب
ﻟـﻠـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ إﻧـ ـﺠ ــﺎزات اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
أﻣــﺲ" :اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ،
وﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ ،وﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ،
اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻤـﺼــﺮي" .وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﻠ ــﻪ أﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
ﻳﻌﻜﺲ ر ﻏـﺒــﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي،
ً
ﺿـ ــﺎرﺑـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺑ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت
ً
أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺘﺤﺪث ﻋــﻦ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣــﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ً
"اﻹﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻮان" اﻹرﻫـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ:
"ﻫ ــﻞ ﻳـﻤـﻠــﻚ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب أو أي
ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ً
ﺳ ـﻔ ـﻜــﺖ دﻣـ ـ ــﺎء أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻨ ــﺎ؟" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
أن ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
وﻃ ـ ــﺮﺣ ـ ــﻪ ﻫ ـ ــﻮ اﻧ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎز ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻋــﺮ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬه
ً
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﺑﺮاءة وإدراج
ً
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ،ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت
اﻟﺠﻴﺰة ،أﻣﺲ ،ﺑﺮاءة ﻣﺮﺷﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ
"اﻹﺧ ـ ـ ـ ــﻮان" ،ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﺪﻳ ــﻊ ،و 6ﻣﻦ

ﻗ ـﻴــﺎدات اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ ،أﺑــﺮزﻫــﻢ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ وﺑــﺎﺳــﻢ ﻋــﻮدة وﺻﻔﻮت
ﺣـ ـﺠ ــﺎزي ،ﻓ ــﻲ إﻋـ ـ ــﺎدة ﻣـﺤــﺎﻛـﻤـﺘـﻬــﻢ
ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﺗـ ـﻬ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺎرﺗـ ـﻜ ــﺎب
وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ وﻗ ـﺘــﻞ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺾ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ
اﻹرﻫـ ـ ــﺎب واﻟ ـﺘ ـﺨــﺮﻳــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة
ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب ﺛ ــﻮرة  30ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013
اﻟ ـﺘــﻲ أدت ﻟ ـﻌــﺰل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﺳـﺒــﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.
ﻓـ ــﻲ اﻷﺛ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،رﻓـ ـﻀ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟﻨﻘﺾ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
إدراﺟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﻮاﺋ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ً
إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ "وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء  ،"2وأﻳﺪت
ﻗﺮار اﻹدراج ﻓﻲ ﺣﻖ  319ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ
أﻧـﺼــﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،واﻟ ــﺬي أﺻﺪرﺗﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟـﻨــﺎﻳــﺎت ﺟـﻨــﻮب اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة
اﻟﻌﺎم  ،2017ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻲ
ﺳــﺎﻟـﻤــﺎن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻳﺘﺒﻨﻰ
أﻓﻜﺎر "داﻋــﺶ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻗﻮات
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ودور اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.

ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻓﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«
ﺑـ  ٤آﻻف دوﻻر ...واﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﺪ اﻷﺳﻮاق

ﺑﺤﺚ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑ ــﺮﻫ ــﻢ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ،أﻣ ـ ــﺲ ،اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،وﺳ ـﺒ ــﻞ دﻋـﻤـﻬــﺎ
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘــﻖ اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ.
وذﻛــﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﺤﺜﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺳـﺒــﻞ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .وﻓﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ

ﻳ ـﺒــﺪو أن ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة اﻻﺗ ـﺠ ــﺎر ﺑــﺎﻟـﺒـﺸــﺮ ﻟﻢ
ﺗ ـﻌــﺪ ﻗ ــﺎﺻ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ دول ﺑ ـﺤــﺪ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،إذ
ً
أﺻﺒﺤﺖ ﺧﺮﻳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ،
وﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﺗ ـﻀــﺮب ﻓ ــﻲ أرﻛ ـ ــﺎن اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت
ً
ً
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،
وﺗﻨﺬر ﺑﺂﺛﺎر ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
إﺣـﻴــﺎء ﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺪ
اﻧﺪﺛﺮت ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء" اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺸــﺄن اﻟـﻘـﻀــﺎﺋــﻲ وﻣ ــﺎ ﻳ ــﺪور ﻓــﻲ أروﻗ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻛــﻢ ،اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗـﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﺗﺒﻴﻊ
ﻓﺘﻴﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إ ﻟــﻰ ﺿﺒﻂ ﺷﺒﻜﺔ اﻋﺘﺮﻓﺖ "ﺑﺒﻴﻊ
ﻓﺘﻴﺎت إﻟﻰ دول اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات".
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ رووداو اﻟﻜﺮدي اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﻧﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ
اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮي اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ،ﻋ ــﻦ ﻗ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺪورة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،أن "أﻛﺜﺮ
ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎر ﺑــﺎﻟـﺒـﺸــﺮ ﺗـﺘــﻢ ﻋـﺒــﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﻓﻴﺴﺒﻮك ،إذ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧﻼﻟﻪ،
وﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺎوض ﻫﻨﺎك".
وروى اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ "ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺨﺺ
اﻣـ ــﺮأة ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐ ــﺪاد ﻋــﺮﺿــﺖ ﻓ ـﺘــﺎة إﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﻌﻤﻞ
ﺧــﺎدﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺰل ،وﺑﻌﺪ ﻣــﺮور  6أﺷﻬﺮ
ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﺑﻤﺒﻠﻎ 4
آﻻف دوﻻر".
وأﺿ ــﺎف" :ﻟﻜﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗـﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
ﻓﺮع اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ أﻟﻘﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ وﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ أﻗﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن "ﻣﻌﻈﻢ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﻛﻢ
َ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ "ﺷﺮاء ﻓﺘﻴﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻬﻦ
ـﻼه ،وﻋــﺮﺿ ـﻬــﻦ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻼت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ وﻣـ ـ ـ ـ
ٍ ً
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ" ،ﻣﺮﺟﺤﺎ أن ﺗﻜﻮن

"اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ".
وأﻛــﺪ أن اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ أﻟﻘﺖ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ "اﻋ ـﺘ ــﺮﻓ ــﺖ ﺑـﺒـﻴــﻊ ﻓ ـﺘ ـﻴــﺎت إﻟــﻰ
ً
دول اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗـﻄــﺮ واﻹﻣ ـ ــﺎرات" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن اﻟـﻘــﻮى اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻋـ ِـﻠـﻤــﺖ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ،أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺞ
ﻫ ــﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻟـﺨــﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق".
وأﺷﺎر اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ إﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
وﻧﻴﻨﻮى ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻋ ــﺮب اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ
"اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺢ" ،ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ ،أﻣ ـ ــﺲ،
ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻐــﺮاﺑــﻪ اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪ ﺑـﻌــﺪ ﻛـﺸــﻒ ﻫــﺬه
ً
اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ رووداو:
ً
"ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﻧﺠﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﺳﻮﻗﺎ
ﻟﻠﻨﺨﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »رﺑﻴﻊ ﺷﻌﺒﻮي« أوروﺑﻲ
»اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  -اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺂﺧﺮ إﻳﻄﺎﻟﻲ  -ﺑﻮﻟﻨﺪي«
اﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ،
أن اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا ﻳﺠﺐ ان
ﻳﻄﻠﻘﻮا ﺷــﺮارة "رﺑﻴﻊ أوروﺑــﻲ" ،ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻠﻮا
ﻣ ـﺤــﻞ ﻳـﻤـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﻓ ــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻛﺎن ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ وارﺳﻮ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻳﺎروﺳﻼف ﻛﺎﺗﺸﻴﻨﺴﻜﻲ زﻋﻴﻢ
اﻟﺤﺰب اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا.
ووﺻ ــﻒ ﻟ ـﻘ ــﺎءه وﻛــﺎﺗـﺸـﻴـﻨـﺴـﻜــﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ "ﻛ ــﺎن
ﻃﻮﻳﻼ واﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﻣﻠﻤﻮﺳﺎ" ،وأﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ " 90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ" :ﻋ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﺣــﺰاب واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﻌﺎدات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،أن ﻧﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ
ﻋﻘﺪ او ﻣﻴﺜﺎق ﻻوروﺑﺎ ،ﻻ ﻳﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد،
وأﻧﺎ ﻟﻢ أﺣﻀﺮ وﻣﻌﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻫﺰ" .وﺗﺎﺑﻊ:
"ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻘﺘﺮح ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اوروﺑﺎ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎط ﻳﻘﺮر اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﻮن واﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﻮن
واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن واﻻﺳﺒﺎن واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﻮن ﻣﺎ
اذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆﻳﺪوﻧﻪ أم ﻻ".
وﻛ ــﺮر دﻋــﻮﺗــﻪ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ ﻳـﻀــﻢ "ﻛــﻞ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪون إﻧـﻘــﺎذ اوروﺑـ ــﺎ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا "أن
اﻟــﻮﻗــﺖ ﺣــﺎن ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ -
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺂﺧﺮ اﻳﻄﺎﻟﻲ  -ﺑﻮﻟﻨﺪي".
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أواﺧﺮ
ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ــﺆدي اﻟــﻰ وﺻــﻮل
أﺣـ ـ ــﺰاب ﻗــﻮﻣ ـﻴــﺔ وأﺧـ ـ ــﺮى ﻳـﻤـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ أﻧ ـﺤ ــﺎء أوروﺑ ـ ــﺎ اﻟ ــﻰ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻻوروﺑـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺤ ــﺪث ﺧ ـﻠــﻼ ﻓﻲ

ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺢ اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻓﻲ
وارﺳﻮ أﻣﺲ اﻷول )ا ف ب(
ﺗ ــﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ.
وﻛـ ـ ــﺎن ﺳــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺘ ــﺮأس "ﺣ ــﺰب
اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟـﻤـﺘـﻄــﺮف ،اﻟﺘﻘﻰ وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻳﻮاﻛﻴﻢ ﺑﺮودﺷﻴﻨﺴﻜﻲ،
وﻗﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء إن "اوروﺑــﺎ ﺗﻌﻮدت ﻻﻋﻮام
أن ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  -اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ،
وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻻرﺳــﺎء ﺗــﻮازن ﺟﺪﻳﺪ وﻃﺎﻗﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أوروﺑﺎ".

وﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﺣ ـ ــﺰب "اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ" اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺾ
ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻓــﻲ اﻻﺋ ـﺘــﻼف اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻊ ﺣﺰب "ﺣﺮﻛﺔ  5ﻧﺠﻮم" ﻣﻨﺬ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ روﻣــﺎ وﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺪة ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة
وﺟ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺒــﻼد ﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻣ ــﻮازﻧ ــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إﻧـﻔــﺎﻗــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ.

ً
وﻗـ ــﺎل ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻋ ــﻼم
ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،إﻧــﻪ ﺑﺤﺚ إﻗــﺎﻣــﺔ "ﻣـﺤــﻮر إﻳﻄﺎﻟﻲ-
ﺑ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي" ،وذﻟـ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ
أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﻣﺎﺗﻴﻮش ﻣﻮراﻓﻴﺘﺴﻜﻲ .وأﺿﺎف أن "ﺑﻮﻟﻨﺪا
واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺳﺘﻘﻮدان ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻻوروﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻫﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻘﻴﻢ اوروﺑﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﻦ".
وﺷ ـ ــﺪد ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺑﻮﻟﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
وﻗ ــﺎل إن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ "ﻻ ﻳـﻌـﺘــﺰﻣــﺎن اﻟـﺨــﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ،إﻧﻬﻤﺎ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ،ﻧــﺮﻳــﺪ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰه ،ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ أﻣــﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ ،وإﺻﻼﺣﻪ ﻟﻴﻜﻮن أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﻨﺎس
ﻣﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺨﺐ".
وﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت ،أﻛ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ "ﺳﻲ إن ﺑﻲ
ﺳــﻲ" اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓــﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻦ
روﻣﺎ ووارﺳﻮ ،ﻣﺘﻬﻤﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ
"ﻳﻤﻴﺰ" ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء .وﻗﺎل إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﺗﺸﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎدات "ﻛﺜﻴﺮة" وﺟﻬﻬﺎ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ.
وﻣ ـﻨــﺬ ﺗــﻮﻟـﻴـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم ،2015
وﺿ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻨــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻓﻲ
ﺧــﻼف ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺣــﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ
إﺻﻼﺣﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل.
)وارﺳﻮ  -أ ف ب(

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻛﻴﻢ :اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺿﻴﺔ

ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺼﲔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺷﻴﻨﺨﻮا( أن زﻋﻴﻢ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ
أون ،ﻗﺎل ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻠﺼﲔ،
إن ﺑﻼده ﺳﺘﺤﺎول ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ.
وأﻛﺪت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،أن ﻛﻴﻢ ﻋﺒﺮ
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ
ﺟﲔ ﺑﻴﻨﻎ ،ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﺗﺄﺧﺬ
اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ »اﳌﺨﺎوف
اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ« ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪ ،وأن ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ.
)ﺷﻨﻐﻬﺎي  -روﻳﺘﺮز(

ﺷﻜﺮي وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
وﻧﻬﺠﻬﺎ ﻋﻦ "داﻋﺶ" اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺗﻠﻪ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.

دوﻟﻴﺎت

داﻋﺶ وﺳﺒﻴﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺑﻴﻌﻬﻦ".
وأﺷﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ أن "ﺑﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺎت أﻣ ــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺴـﻜــﻮت ﻋـﻨــﻪ"،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن "ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻟﻪ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺎدة وﺣﺎزﻣﺔ إزاء ذﻟﻚ".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ إن "ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت
ّ
اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺷﻜﻞ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب وراء
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﻟﻠﺰج ﺑﻬﻦ ﻓﻲ
ً
أﺳﻮاق اﻟﺪﻋﺎرة" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻋﺼﺎﺑﺎت
ﻣﺘﻨﻔﺬة وراء ﺑﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت إﻟﻰ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺠﺎورة ،واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎرة".
وإذ أﻛ ــﺪ أن "اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﻗــﺪ ﺗـﺼــﻞ إﻟــﻰ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﻤﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺎت" ،أﺷ ـ ــﺎر اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤــﻲ إﻟـ ــﻰ أن
"اﻟـﻌــﺮاق ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﺴـﺘــﺮ ﺧﻠﻔﻬﺎ
ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻺﻳﻘﺎع ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ"،
ً
داﻋ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

 ٣ﻗﺘﻠﻰ ﺑﺘﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ أم درﻣﺎن
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ  3أﺷـﺨــﺎص وﺟــﺮح آﺧــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻓﻲ أم
ً
درﻣﺎن ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ آﻻف ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وذﻛ ــﺮ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن أن اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ رددوا ﻫﺘﺎﻓﺎت "ﺣــﺮﻳــﺔ ﺳــﻼم ﻋــﺪاﻟــﺔ"،
و"اﻟﺜﻮرة ﺧﻴﺎر اﻟﺸﻌﺐ" ورﺷﻘﻮا رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ،وأﻏﻠﻘﻮا ﻃﺮﻳﻘﺎ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ أم درﻣــﺎن ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺼﺪت ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع .ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،اﻧﺘﻘﺎدات وﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻨﺮوﻳﺞ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻛﻨﺪا اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك
ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
ودﻋﺎ اﻟﺒﻴﺎن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎف ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮت اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ".
وردت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺗﻌﺮب
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ واﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﻤﺠﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ دول اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ وﻛﻨﺪا" ،ﻣﺆﻛﺪة أن "اﻟﺴﻮدان ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺴﻠﻤﻲ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا أرواﺣﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺳﻮداﻧﻴﻮن".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ" أﻣﺲ ،أن "ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوس ﻳﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ
ﻗﻤﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان" .وأﺿﺎﻓﺖ أن "ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻧﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﺷﻮﻫﺪوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف ﺗﻮرط اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ".
وﻧﻘﻠﺖ "اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ" ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،أن "اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
أﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ذا ﻓﺎﻧﻐﺮ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،وﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ".
وأﺿﺎﻓﺖ أن "اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذا ﻓﺎﻧﻐﺮ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺟﺎرة اﻟﺴﻮدان" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ان "ﻇــﺎﻫــﺮة ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وﻓﻲ وﻗﺖ أﻳﻀﺎ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻛﺘﺎﺗﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮي
ً
اﻟﺬي ﻳﺘﺮأس اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ  30ﻋﺎﻣﺎ".
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -أ ف ب ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ(

ﻣﺎدورو ﻳﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ
وﺳﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ دوﻟﻴﺔ

ّأدى ،أﻣﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو اﻟﻴﻤﲔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،إﻳﺬاﻧﴼ ﺑﺒﺪء ﻓﺘﺮة
رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ رؤﺳﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أداء اﻟﻴﻤﲔ أﻣﺎم
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(،
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ،
وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
ّأدى ﻣﺎدورو اﻟﻴﻤﲔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻪ.
وأﻣﺲ اﻷول ،ﻫﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ دول »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻴﻤﺎ« ﺑﺮدود دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ إذا ﻟﻢ
ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
)ﻛﺮاﻛﺎس  -أ ف ب(

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ :ﺗﺸﻴﺴﻴﻜﻴﺪي
رﺋﻴﺴﴼ ...وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺸﻜﻚ

ّ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ
أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ّ
ّ
ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء-اﻟﺨﻤﻴﺲ ،أن ﻣﺮﺷﺢ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﺗﺸﻴﺴﻴﻜﻴﺪي
ﻓﺎز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ  ٣٠دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻓﻮزه أﺷﺎد
ﺗﺸﻴﺴﻴﻜﻴﺪي ،أﻣﺎم ﺣﺸﺪ
ﻣﻦ أﻧﺼﺎره ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺣﺰﺑﻪ
»اﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ،ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ
وﻻﻳﺘﻪ ﺟﻮزف ﻛﺎﺑﻴﻼ ،ووﺻﻔﻪ
ﺑﺄﻧﻪ »ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎوب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.
وﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،أﻋﺮب وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن إﻳﻒ
ﻟﻮدرﻳﺎن ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻜﻪ ﻓﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﻗﺎل إن ﻓﻮز
ﺗﺸﻴﺴﻴﻜﻴﺪي »ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.
)ﻛﻴﻨﺸﺎﺳﺎ  -أ ف ب(

 ٣٠أﻟﻒ ﻧﻴﺠﻴﺮي ﻳﻔﺮون
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام«

أﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،أن ﺗﺼﺎﻋﺪ
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﺮد
»ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام« اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،أدى اﻟﻰ
ﻧﺰوح ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﲔ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺴﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ادوارد ﻛﺎﻟﻮن ،أﻣﺲ اﻷول» ،وﺻﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ اﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ
إﻟﻰ ﻣﺎﻳﺪوﻏﻮري ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺎﻏﺎ«.
وﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﺎﻏﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺿﻔﺎف ﺑﺤﻴﺮة ﺗﺸﺎد ،ﻣﺮارا
ﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﺧﻼل اﻟﺼﺮاع
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات،
واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٢٧أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،وﺗﺸﺮﻳﺪ ﻧﺤﻮ
 ١٫٨ﻣﻠﻴﻮن.
)ﻻﻏﻮس  -أ ف ب(

دوﻟﻴﺎت
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ﻃﻬﺮان ﺗﻤﺪ اﻟﻴﺪ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ وﺗﺘﺤﺪى واﺷﻨﻄﻦ ﺑـ »اﻟﻔﻀﺎء«
● ﻛﺎﺑﻮل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ »ﺗﺤﺪﺛﻮا ﺑﺎﺳﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن«
● ﻧﺠﺎد ﻳﺤﺬر »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« وﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻤﻊ
ﻓ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ــﺖ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺬل اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻌﺰل
إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮان وإﺧ ـ ـﻀـ ــﺎﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻹﺑـ ـ ـ ــﺮام
ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة دوﻟـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ،ﺑﺸﺄن
ﻋـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت ،ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ،أ ﻛــﺪ وز ﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ
أن ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﻳ ــﺔ اﻹ ﺳ ــﻼ ﻣـ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻤﺪ ﻳﺪ اﻟﺼﺪاﻗﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻇﺮﻳﻒ إن ﻃﻬﺮان »ﺗﻤﺪ
ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى ﻳــﺪ اﻟ ـﺼــﺪاﻗــﺔ ﻧﺤﻮ
دول اﻟﺠﻮار ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻟﻜﻲ ﻧﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻌﺎ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ان »ا ﻟ ـﺤ ــﻮار ا ﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺌ ــﺔ ،واﺣـ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﺎ
ﻣﺘﺒﺎدﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ«.
وﻗﺪم اﻟﻮزﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
أﻣﺲ اﻷول ،أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻮار ﺑ ـﻨ ـﻴــﻮدﻟ ـﻬــﻲ،
ﺷـ ـ ــﺮﺣـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﻦ رﻛ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺰ ﻧـ ـﻈ ــﺮﻳ ــﺔ
»اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ« ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ إن
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻲ ،واﻻﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎد ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ،ﻫــﻲ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟـﻘــﻮة
وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ
رﻛ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺰ ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ »اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ
اﻟ ـﻘــﻮﻳــﺔ« اﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،

وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ورأى ﻇﺮﻳﻒ ،اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻢ ﺑﻼده
ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
ا ﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻴﻤﻦ ،أن »اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب
ذو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺮ«.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗـ ـﺤ ــﺪى اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮا
أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ إﻃ ـ ــﻼق ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺎت
ﻓ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ وإﺟـ ـ ـ ــﺮاء اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات
ﺻ ــﺎروﺧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﺑ ــﻼده
ﺳـﺘـﻄـﻠــﻖ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎء أﻗ ـﻤ ــﺎرا
ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻷﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻧ ـﻘ ــﻞ ﻋ ــﻦ روﺣـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﺧ ــﻼل
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ إﺣ ـﻴ ــﺎء اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ،
ﻫ ــﺎﺷ ـﻤ ــﻲ رﻓ ـﺴ ـﻨ ـﺠ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ:
»ﻧ ـﺤــﻦ ﻓ ـﺨ ــﻮرون ﺑـﺼــﻮارﻳـﺨـﻨــﺎ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،وﺳ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ أﻗـ ـﻤ ــﺎرا
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑـ ــﻮاﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺻـ ـ ــﻮارﻳـ ـ ــﺦ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﻨﻊ«.
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،اﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ
اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺔ اﻷﻓـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺷ ـ ــﺎه
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻈﺎوي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﺑ ــ«اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻢ
ﺣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن« اﻷﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺮدة.

ّ
»اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻫﻲ اﻟﺤﻞ ﻷزﻣﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺣـ ـ ــﺰب اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟﻤﻌﺎرض ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮرﺑﻦ أﻣﺲ أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣـﺒـﻜــﺮة ﻫــﻲ اﻟـﺤــﻞ ﻟـﻠـﺨــﺮوج ﻣــﻦ أزﻣــﺔ
ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ ،وﺳ ـﻴ ـﺼــﻮت اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﻮن
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ ﻧــﺺ اﺗـﻔــﺎق اﻟـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ
اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻ
ﻣﻔﺮ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ
اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ،واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﻛــﺮر ﻛﻮرﺑﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ
ﻫــﺬا »اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟـﺴـﻴــﺊ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧــﻪ »إذا ﻓﺸﻠﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ،
ﻓﻴﺠﺐ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ«.

اﻟﺤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )أرﻧﺎ(
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذ ﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ا ﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ
ﻇـ ــﺮ ﻳـ ــﻒ ،أ ﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،أ ﻧ ـ ــﻪ »ﻻ
ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن دورا ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺪور ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻛﺪت وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا أﻓﺎد

ﺑﺄن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
آر .واﻳﺖ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻹﻳ ـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد
أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ،ﻣــﺮة أﺧــﺮى ،ﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ،ﺗــﺮﺧ ـﻴ ـﺼــﺎ ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ

ﺗﺠﻤﻊ اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ،ﻣﺤﺬرا وزﻳﺮ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺿــﺎ ﻓﻀﻠﻲ
ﻣــﻦ أن ﻋــﺪم إﺻ ــﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺟ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ ﺗـ ـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ
ﺳﻠﺐ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ.
)ﻃﻬﺮان  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

وأﺿﺎف ﻛﻮرﺑﻦ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﻋﻤﺎل ﻣﺼﻨﻊ
ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺎت ﻓــﻲ وﻳﻜﻔﻴﻠﺪ ﺷ ـﻤــﺎل إﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا ،أﻧــﻪ
»ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣ ــﺔ ،ﻓــﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻟﻴﺴﺖ اﻟـﺤــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓـﻘــﻂ ،ﻟـﻜــﻦ أﻳـﻀــﺎ اﻟﺤﻞ
اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ دﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ« .ورأى أن اﻟـﻤـﻨـﺘـﺼــﺮﻳــﻦ
ﻓــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة ﺳﻴﻤﻠﻜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
»اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«،
اﺗﻔﺎق ﻳﻨﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺒﻼد.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن ﺣﻮل »اﻟﺨﺮوج«،
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟـﻄــﺮح اﻷﺧـﻴــﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑــﻪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎري ﻛﺮﻳﻎ ﻣﻦ
وﻳﻜﻔﻴﻠﺪ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ» :ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ« ،ﻟﻜﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻫﻲ »اﻷوﻟﻮﻳﺔ«.
وأدت ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻋﺎم  2016إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت

ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،وداﺧﻞ
ﺣـ ــﺰب اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل أﻳـ ـﻀ ــﺎ .وأﻛ ـ ــﺪ ﻛ ــﻮرﺑ ــﻦ أن ﺣــﺰب
اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
اﻟـﻤـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﻦ داﺧ ـﻠــﻪ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﺨﺒﺔ
وﻳﺮى ﻛﻮرﺑﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻛﺜﺮ
ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻌﻤﺎل« ،أن »اﻟﺼﺪع اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
ﺑ ــﻼدﻧ ــﺎ ﻟ ـﻴــﺲ ﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﻮﺗ ــﻮا ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﺿﺪه« ،ﺑﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻤﺎل و«اﻟﻨﺨﺒﺔ« اﻟﺘﻲ »ﺗﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﺠﻨﻲ
اﻟﺜﻤﺎر«.
وﺗﻘﻮل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إن رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮﺣﻪ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻮن ،ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ،
ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﻨﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﺧﻴﺎران
وإذا رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﺈن اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﻴﻦ ،وﻓﻖ ﻣﺎي ،ﻫﻤﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﺑ ــﺪون اﺗ ـﻔــﺎق ،أو ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺨــﺮوج ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻮرﺑﻦ ﺧﺮوﺟﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ،أي
ﺑﺪون اﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺣ ـ ــﺬر وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﻏــﺮﻳــﻎ
ﻛﻼرك أﻣﺲ ﻣﻦ أن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل
ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺳﻴﻜﻮن »ﻛﺎرﺛﻴﺎ« ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
)وﻳﻜﻔﻴﻠﺪ ـ ـ أ ف ب(
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ً ً
انتخابات األندية الشاملة تجرى غدا وفقا لخريطة الطريق
حازم ماهر

في أولى الخطوات لرفع تعليق
الرياضي على المستوى
النشاط
ً
لخريطة
ووفقا
الخارجي
ً
ُ
الطريق ،تجرى غدا انتخابات
األندية الشاملة ،إذ تتنافس
 10قوائم في  5أندية ،بعد أن
حسمت التزكية األمر في 9
أندية ،على أن يتم تحديد موعد
انتخابات القادسية فور اعتماد
النظام األساسي.

ت ـجــرى غ ــدا ان ـت ـخــابــات األنــديــة
الشاملة الممتدة مــن  2019حتى
 ،2023بـحـســب ال ـن ـظــام األســاســي
ال ـجــديــد الـمـعـتـمــد مــن الجمعيات
العمومية لألندية ،وذلــك في إطار
خريطة الطريق المتفق عليها بين
الهيئة الـعــامــة للرياضة واللجنة
األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة لــرفــع تعليق
الـنـشــاط الــريــاضــي الــدولــي بشكل
نهائي ومن دون رجعة.
وتـ ـحـ ـت ــدم ال ـم ـن ــاف ـس ــة ب ـي ــن 10
ق ــوائ ــم ف ــي  5أن ــدي ــة ه ــي ال ـعــربــي،
والشباب ،وبرقان ،والصليبيخات،
والـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراء ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ح ـس ـمــت
التزكية االنتخابات في  10أخرى
هي الكويت ،والنصر ،والتضامن،
وخيطان ،والفحيحيل ،والسالمية،
وك ــاظـ ـم ــة ،وال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،وال ـق ــري ــن،
والساحل.
ويعد نادي القادسية هو الوحيد
الذي لن يشهد غدا إجراء انتخابات،
وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب رفـ ـ ــض االول ـم ـب ـي ــة
الدولية وهيئة الرياضة للتعديالت
الـتــي أجــراهــا مجلس اإلدارة على
النظام األساسي النموذجي ،والتي
تـخــل بـمـبــدأ تـكــافــؤ ال ـف ــرص ،األمــر
ال ــذي أرج ــأ االنـتـخــابــات إل ــى وقــت
سيتم تحديده الحقا بعد اعتماد
النظام األساسي دون مخالفات.
وتـ ــأتـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ســاخ ـنــة
ومشتعلة ومحتدمة في طقس بارد
وأح ـيــانــا شــديــد الـ ـب ــرودة ،وتشير
الـتــوقـعــات إل ــى أن ــه مــن الصعوبة
بمكان فــوز إح ــدى الـقــوائــم العشر
كاملة.

األقوى في تاريخ العربي

القادسية لن يشهد
انتخابات لرفض
«األولمبية الدولية»
وهيئة الرياضة
تعديالت مجلس
اإلدارة على النظام
األساسي

فـفــي ال ـعــربــي تـشـيــر الـتــوقـعــات
إلى أن االنتخابات ستكون األقوى
واألكثر احتداما في تاريخ النادي،
لذلك قــررت وزارة الداخلية تأمين
الـ ـن ــادي وال ـم ـن ـط ـقــة الـمـحـيـطــة به
بالقوات الخاصة.
وب ـ ــدأت مــامــح ق ــوة انـتـخــابــات
القلعة الخضراء تظهر منذ اجتماع
الجمعية العمومية غـيــر الـعــاديــة
العتماد النظام األساسي الجديد،
والذي شهد شدا وجذبا ومحاوالت
للعرقلة ،لتستكمل معالم المعركة
االنتخابية بعد ذلــك عبر وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ال ـت ــي لجأ
إليها أنصار المتنافسين من أجل
الـتــرويــج للقائمة الـتــي ينتسبون
إليها ،مــع تـبــادل االتـهــامــات طــوال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـمـ ــاضـ ـيـ ــة وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
االستقطاب من كل األطراف.
ويدلي  7115من أعضاء الجمعية

العربي

وفي نادي الصليبيخات ال تقل
االنتخابات سخونة واشتعاال بين
قائمة ابـنــاء الـنــادي برئاسة سعد
ع ـنــاد ،وال ـتــي تـضــم أغـلــب عناصر
مجلس اإلدارة السابق ،باإلضافة
إل ـ ــى ش ـع ـي ــب ع ـل ــي ش ـع ـب ــان نـجــل
رئيس النادي السابق المرحوم علي
شعبان ،وقائمة االت ـحــاد برئاسة
مذكر خالد الهاجري.
وي ـع ــد عـ ــدد أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
العمومية بنادي الصليبيخات هو
األكبر من بين األندية التي تجرى
فيها االنتخابات حيث يبلغ 8574
عضوا.

محتدمة في الجهراء

مشتعلة في الصليبيخات

شعيب :تحقيق األهداف
أمــا مــرشــح قائمة أبـنــاء الـنــادي
بالصليبيخات شعيب علي شعبان
فــأكــد أن فــرصــة الـقــائـمــة فــي الـفــوز
كبيرة جــدا ،مضيفا أن ثمة أهدافا
سـتـعـمــل ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تحقيقها
مثل االرتـقــاء باللعبات الجماعية
والـ ـف ــردي ــة ،واالرتـ ـ ـق ـ ــاء بــال ـمــراحــل
السنية لهذه اللعبات لتكون رافدا
مهما لفرق السن العام.
وش ـ ــدد ش ـع ـبــان ع ـلــى أن هـنــاك
أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــا أخـ ـ ـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ــي االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
بالنواحي االجتماعية والثقافية،
على أن يتم فتح أبواب النادي أمام
الـجـمـيــع سـ ــواء أع ـض ــاء الجمعية
العمومية أو غيرها ،خصوصا أن
ال ـن ــادي يـعـمــل م ــن أج ــل المجتمع
الكويتي كله.

حسين :التغيير قادم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال م ـ ــرش ـ ــح ق ــائ ـم ــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـنـ ــادي ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
طالب حسين ،إنه ضد المبالغة في
اإلدالء بالتصريحات الــرنــانــة في
االنتخابات ،مضيفا أن هناك رغبة
جــامـحــة ف ــي الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
تهدف إلى تغيير كبير في مجلس
اإلدارة المقبل ،لذلك فقائمة االتحاد
تحظى بدعم كبير من «العمومية».

قائمة أبناء النادي

جمال الكاظمي
أحمد الناصر
خالد عبدالصمد
خليل البالم
علي الكاظمي
سالم الحساوي
خالد عبدالنبي
أحمد الجاسم
سلمان بولند
رائد الزعابي
أحمد مطر

جديد :نعلم الخلل
وأكــد نــواف جديد رئيس قائمة
الجهراء أنه يعلم مع قائمته مواطن
الـخـلــل ف ــي ال ـج ـه ــراء ،وم ــا تحتاج
إلـ ـي ــه ف ـ ــرق ال ـ ـنـ ــادي خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة ،وآل ـيــة الـنـهــوض بجميع
األلعاب ،مضيفا أن الهدف األسمى
يبقى خدمة النادي ،خصوصا أنه
يـثــق بــوعــي الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة،
ويرحب بالجميع في حــال أفــرزت
االنتخابات قائمة مختلطة.
واعترف جديد بأن هناك بعض
األلـ ـع ــاب ف ــي ال ـج ـه ــراء ت ـعــانــي من
ال ـت ــراج ــع ،م ـش ـيــرا إل ــى أن قائمته
في حــال نجاحها ستعطي جميع
األلعاب اهتماما متساويا.

الجارالله :تغيير التركيبة
بدوره ،قال رئيس قائمة االتحاد
ب ـنــادي الـجـهــراء خــالــد الـجــارالـلــه،
إن االنـتـخــابــات ع ــرس ديمقراطي
تشهده محافظة الجهراء ،مضيفا
أن "هناك رغبة جامحة لدى أعضاء
العمومية في تغيير تركيبة مجلس
اإلدارة الذي قاد النادي في الفترة
الماضية ،وذلك نظرا النهيار جميع

عبدالعزيز عاشور
أسامة حسين
فؤاد المزيدي
جاسم المضف
علي اتش
إسماعيل الحبيب
علي النصر
فهد الفهد
حمد عبدالكريم
ناصر الصفار
علي مندني
رائ ــد الـحـســن ،وأح ـمــد الـبــام،
وعلي بهبهاني

ً
 11مرشحا يتنافسون في «وربة»

اللعبات بالنادي وتراجعها بشكل
مخيف".
وت ــاب ــع" :كـ ــرة ال ـق ــدم ال ـتــي صــال
وجال فيها النادي العريق تراجعت
تـمــامــا ،ووص ـلــت ال ــى مـسـتــوى هو
األسـ ـ ـ ــوأ فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـشــريــن
األخيرة ،وعلى غرارها جاءت لعبتا
المالكمة والمبارزة".

ت ـجــرى غ ــدا أي ـضــا ان ـت ـخــابــات ن ــادي ورب ــة لـلـمـعــاقـيــن ،حيث
تنافس  11مرشحا على  9مقاعد فــي مجلس اإلدارة ،إذ قدم
مجلس اإلدارة الحالي قائمة تضم المرشحين جمال المشعل،
ومشعل العتيبي ،ومحمد بــن ســا مــة ،وعبدالعزيز المطيري،
ومجبل الظفيري ،وعبداللطيف السعيد ،ويوسف الشطي ،وعادل
الـمــوســوي ،ومـبــارك الـشـمــري ،بينما تــرشــح عبدالله الغمالس
وصالح الشايجي مستقلين.
وتختار الجمعية العمومية ،البالغ عدد أعضائها  ،53من بين
المرشحين الـ ،11علما أن النادي تم إشهاره في مايو  ،2018وتم
ترخيصه كناد شامل.

غامضة في الشباب
وال ت ـق ــل ال ـم ـن ــاف ـس ــة ف ــي ن ــادي
الشباب سخونة عن األندية سالفة
الذكر ،حيث تتنافس قائمة النادي
بــرئــاســة د .م ـنــاح ف ــاح ال ـعــازمــي،
وتضم هــذه القائمة عضو مجلس
إدارة ات ـحــاد ال ـكــرة الـســابــق جابر
الزنكي الذي قدم استقالته من أجل
االنتخابات ،وقائمة أبـنــاء النادي
برئاسة حامد داهوم العازمي.
وي ـب ـلــغ عـ ــدد أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
العمومية الــذيــن يحق لهم اإلدالء
بــأصــوات ـهــم  7200ع ـضــو ،لتحتل
عمومية النادي المركز الثاني من
حـيــث ال ـعــدد خـلــف الصليبيخات،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ك ــل ق ــائ ـم ــة ت ــؤك ــد أن ـهــا
ستكتسح االنتخابات ،ألنها تضمن

الصليبيخات

 6آالف ص ــوت لـمــرشـحـيـهــا ،وهــو
األمر الذي جعلها غامضة.

صراع األصدقاء في برقان
أما في برقان ،فالالفت في األمر
هو االنشقاق غير المتوقع من أمين
الصندوق فهد بوخرما الذي يترأس
قــائ ـمــة أبـ ـن ــاء ال ـ ـنـ ــادي ،ع ــن رئـيــس
النادي همالن الهمالن الذي يترأس
قائمة الجميع ،وهي المفاجأة األكبر
في االنتخابات الحالية ،علما بأن

بوخرما كان من أكبر الداعمين في
المجلس للهمالن.
ويصوت  1158عضوا من أعضاء
الجمعية العمومية في انتخابات
الـغــد ،مما يعني أن عــدد مــن يحق
لهم التصويت في النادي هو األقل
بين األندية الخمسة على اإلطالق.

الهمالن :نخبة من الشباب الواعين
مــن جــانـبــه ،أش ــار رئـيــس قائمة
ال ـج ـم ـي ــع بـ ـ ـن ـ ــادي ب ـ ــرق ـ ــان ه ـم ــان

برقان

الهمالن إلى أن القائمة تضم نخبة
من الشباب الواعدين الساعين الى
تحقيق طموحات أعضاء الجمعية
العمومية" ،ونشكر كل المرشحين،
ونعتبر االنتخابات منافسة شريفة
بين إخوان ،وثقتنا كبير في أعضاء
الجمعية العمومية الختيار أفضل
مــن يمثلهم إلدارة الـنــادي وأتمنى
التوفيق للجميع".

بوخرما :مقر جديد
م ــن جـهـتــه ،لـفــت فـهــد بــوخــرمــا
رئـ ـي ــس ق ــائ ـم ــة أبـ ـن ــاء ال ـ ـنـ ــادي فــي
برقان ،الى أن البرنامج االنتخابي
يهدف الــى حل المشكلة الرئيسية
وه ــي اي ـج ــاد م ـقــر ج ــدي ــد ل ـل ـنــادي،
واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى الـ ـخ ــدم ــات،
وتلبية طموحات اعضاء الجمعية
العمومية ،وتطوير جميع األلعاب،
ً
وإضافة ألعاب جديدة ،مشيرا إلى أن
"القائمة تضم مجموعة من الشباب
المتخصصين في الشأن الرياضي،
وذل ـ ــك ب ـه ــدف ال ـع ـمــل ع ـلــى تـطــويــر
النادي وفق أسس علمية صحيحة،
وأتمنى التوفيق للجميع".

الشباب

قائمة االتحاد

قائمة الجهراء

قائمة أبناء النادي

قائمة االتحاد

قائمة الجميع

قائمة أبناء النادي

قائمة النادي

قائمة أبناء النادي

خالد الجارالله
بندر الظفيري
جاسم الفليح
خالد السربل
فيصل صلبوخ
سالم الشمالي
سعود الحجرف
سلمان فهد
طواري الظفيري
عبدالحميد السعيدي
صالح الشمري

نواف جديد
حسن الشمري
محمد العنزي
مبارك الخالدي
خالد الشمري
عزيز الذايدي
بدر العنزي
سرور العجمي
عباس الشمري
عواد الشمري
وليد المطيري

سعد عناد
عبداللطيف العوضي
عبدالله الصليلي
شعيب علي شعبان
محمد الصليلي
صالح الهاجري
حمود الثويني
فهد الكندري
سعود الهاجري
إبراهيم دشتي
جزاع البذالي

مذكر الهاجري
فهد حميدي
طالب حسين
جمعان المطيري
عبدالله الحمادي
حسين مشاري
عبدالحميد العنزي
عادل عبدالكريم
عبدالله غلوم
جاسم بومجداد
مرزوق الرشيدي

همالن الهمالن
مساعد الرشيدي
أنور العتيبي
عبدالله البوص
محمد العجمي
راشد السبيعي
سامي الرشيدي
محمد العتيبي
محمد العجمي
فيصل السبيعي
ظافر العجمي

فهد بوخرما
راجح العجمي
سعد العجمي
علي العجمي
فواز العجمي
فهد العجمي
سالم العجمي
محمد العجمي
مسلم العجمي
فارس العجمي
حجاج العجمي

د .مناحي العازمي
علي الشرقاوي
ناصر العازمي
فهد العازمي
محمد المطيري
جميل الشمري
محمد العتيبي
مشعل العنزي
محمد الكندري
جابر الزنكي
عبدالله الكندري

حمد العازمي
ماجد عوض
حسن الكندري
فالح الرشيدي
طالل العنزي
طالل المطيري
عبيد العتيبي
محمد العازمي
حمد الشمري
عيد الرشيدي
محمد العازمي

األولمبي يغادر إلى قطر اليوم

الكويت انفرد بقمة اليد
وملحم ّ
يحمل الحكام الخسارة
●

وف ــي نـ ــادي ال ـج ـهــراء شـهــدت
المنافسة تكسير عظم وصل إلى
ضرب تحت الحزام أحيانا ،وذلك
بين قائمة الجهراء برئاسة نواف
جديد بعد تنازل رئيس النادي
الـ ـس ــاب ــق دهـ ـ ـ ــام الـ ـشـ ـم ــري عــن
خوض االنتخابات لمصلحته،
وقائمة االتحاد برئاسة خالد
الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن جــديــد
والجارالله سبق لهما رئاسة
النادي من قبل.
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد م ــن ل ـه ــم حــق
اإلدالء بأصواتهم من أعضاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة فــي
صندوق االقتراع
االنتخابات .5519

الجهراء

قائمة أسرة النادي

المستقلون

العمومية بالنادي بأصواتهم في
االنـتـخــابــات الـتــي تتنافس عليها
قائمة أسرة النادي برئاسة رئيس
ال ـن ــادي ال ـحــالــي ج ـمــال الـكــاظـمــي،
وقائمة أبناء النادي برئاسة نائبه
عبدالعزيز عاشور ،في حين ترشح
 3مــن أعـضــاء الجمعية العمومية
مستقلين هم رائد الحسن ،وأحمد
البالم ،وعلي بهبهاني.

وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن م ـه ـمــة قــائ ـمــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد ري ــاضـ ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة
وث ـ ـق ـ ــاف ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــت لـ ـخ ــوض
االنتخابات من أجل خدمة منتسبي
ال ـ ـنـ ــادي ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـث ــاث ــة،
مبينا أنه «تم االتفاق على منصب
ال ــرئ ــاس ــة الـ ـ ــذي سـيـشـغـلــه مــذكــر
الـهــاجــري ،ومــا عــدا ذلــك الجميع
يعملون من أجل النادي ال المقاعد
الوثيرة».

«المسيلة» ينظم
البطولة المحلية
السادسة لقفز الحواجز

محمد عبدالعزيز

انفرد فريق الكويت بقمة الدوري العام لكرة اليد برصيد  22نقطة
إثر فوزه بنتيجة  22-25على منافسه الصليبيخات ،الذي ظل بـ 4
نقاط فــي المركز الثالث عشر فــي مباراتهما المؤجلة مــن الجولة
الثانية عشرة للمسابقة ،التي جــرت ،أمس األول ،على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية.
حمل المدرب المساعد لنادي "برقان" خالد ملحم الطاقم التحكيمي
المكون من ثامر اشكنوني وهاني أبل خسارة فريقه أمام السالمية،
أمس األول ،باالنسحاب في الدقيقة  19من الشوط الثاني للقاء.
وقال ملحم" الحكام أخطأوا في حق برقان ،وتسببوا في خسارته،
وأغفلوا احتساب ثماني رميات جــزاء صحيحة للفريق على مدار
ً ً
الشوطين" ،وأضــاف "التحكيم كان سيئا جدا لذلك فضلت خسارة
ً
مباراة بدال من خسارة الالعبين بسبب الشد العصبي ،الذي سيطر
عليهم نتيجة الظلم الكبير الذي تعرضوا له".
ً
واستطرد ملحم قائال" :مراقب المباراة علي عباس أبلغني بأن
المدة القانونية لفترة انسحاب الفريق هي دقيقة واحدة ولم نمكث
ً
داخل غرفة المالبس سوى  45ثانية لنفاجا بإنهاء اللقاء".
ً
ً
وتابع "قدمنا احتجاجا رسميا لالتحاد على سوء قرارات الحكام
وعدم احتساب الوقت بين االنسحاب وعودة الالعبين ،كما أبلغني
مراقب اللقاء ،وأنا أطالب لجنة المسابقات بمراجعة شريط اللقاء
لمعرفة الوقت الصحيح ،الذي منحه مراقب المباراة للفريق للعودة
للملعب".

المنتخب األولمبي

●

حازم ماهر

يـغــادر وفــد منتخبنا األولـمـبــي لكرة
ً
ال ـقــدم مـتــوجـهــا إل ــى الـعــاصـمــة القطرية
الــدوحــة فــي ال ـســادســة مــن مـســاء الـيــوم،
للمشاركة فــي الـبـطــولــة الــدولـيــة الــوديــة
الـتــي تنطلق يــوم  15ال ـجــاري بمشاركة

منتخبات طاجيكستان وإيران ،واألزرق،
وم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ــد ال ـم ـض ـي ــف (ال ـع ـن ــاب ــي
القطري).
وتأتي البطولة في إطــار استعدادات
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ل ـ ـخـ ــوض غ ـم ــار
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة الـتــي
تستضيفها الكويت خالل مارس المقبل،

ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا تحت  23سنة ،المؤهلة بدورها إلى
أولمبياد طوكيو .2020
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس
إدارة االتحاد ومدير المنتخبات الوطنية
أحمد عجب ،ويضم الوفد أعضاء األجهزة
الفنية واإلداريــة والطبية ،إلى جانب 26

العبا وقــع اختيار الجهاز الفني عليهم
بقيادة المدرب الكرواتي دينكو.
ي ــذك ــر أن الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي واج ــه
ً
نظيره الفلسطيني ،مساء أمس ،وديا على
استاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة.

تنطلق في الساعة الثالثة من
عـصــر ال ـيــوم الـجـمـعــة ،النسخة
المحلية الثامنة لبطوالت قفز
الحواجز ،التي تقام فعالياتها
ع ـل ــى م ـض ـم ــار نـ ـ ــادي الـمـسـيـلــة
للفروسية ،وتستمر منافساتها
حتى الفترة المسائية ،بمشاركة
واسعة من الفرسان والفارسات.
وتـبــدأ البطولة بشوط الفئة
الـمـبـتــدئــة عـلــى ارت ـف ــاع 80 -60
سم ،يتبعه أشــواط على ارتفاع
 100ســم ،و 110ســم ،و 120سم،
و 130سم.
ويـ ـت ــرأس ل ـج ـنــة ال ـح ـك ــام في
البطولة لمى عبدالعال ،وتضم
كال من دالل العبيد وعبدالعزيز
الـ ـمـ ـش ــوط ــي ،ويـ ـت ــول ــى ك ــري ــس
ريـ ـتـ ـشـ ـي ــز تـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـمـ ـسـ ـل ــك،
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده مـ ـحـ ـم ــد ال ـس ـع ـي ــد،
وتـ ـت ــرأس غ ــدي ــر نـعـمـتــي حـكــام
الساحة ،وبدر الهيفي في ميدان
اإلح ـم ــاء ،و"ال ـم ـي ـقــاتــي" بــاثــانــي
اشوك.

22
رياضة
األردن يعبر سورية ويصعد لثمن نهائي كأس آسيا
•
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تايلند تنتفض على حساب البحرين
بعدما حقق انتصاره الثاني في
المجموعة الثانية ،إثر فوزه
الثمين  - 2صفر على منتخب
سورية أمس في الجولة الثانية،
بات المنتخب األردني أول
المتأهلين لدور الـ 16لبطولة
كأس األمم اآلسيوية.

ب ــات الـمـنـتـخــب األردنـ ـ ــي أول
الـمـتــأهـلـيــن ل ــدور ال ـ ــ 16لبطولة
كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم،
ال ـم ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات،
ب ـعــدمــا ح ـقــق ان ـت ـص ــاره الـثــانــي
في المجموعة الثانية ،إثر فوزه
الـثـمـيــن  - 2صـفــر عـلــى منتخب
سورية ،أمس ،في الجولة الثانية
بالمجموعة.
وعزز المنتخب األردني موقعه
في الصدارة ،بعدما رفع رصيده
إلــى ســت نـقــاط ،فــي حين تجمد
رصيد منتخب سورية عند نقطة
واحدة في المركز الثالث مؤقتا،
قـبــل ل ـقــاء الـمـنـتـخــب األسـتــرالــي
(حــامــل الـلـقــب) مـتــذيــل الترتيب
بال نقاط ،مع منتخب فلسطين،
صــاحــب ال ـمــركــز ال ـثــانــي بنقطة
واحدة ،اليوم في الجولة ذاتها.
وي ـص ـعــد م ـت ـصــدر ووص ـيــف
كـ ــل م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن م ـج ـمــوعــات
دور ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــات إ لـ ـ ـ ــى دور
ال ـ ــ ،16إضــافــة إل ــى أفـضــل أربـعــة
ثــوالــث فــي الـمـجـمــوعــات الـســت.
وجــاء هدفا المباراة في الشوط
األول ،إذ افتتح موسى التعمري
ا لـتـسـجـيــل لمنتخب األردن في
ال ــدق ـي ـق ــة  ،26ف ــي ح ـي ــن أض ــاف
طــارق خطاب الهدف الثاني في
الدقيقة .43
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب سـ ــوريـ ــة
تـقـلـيــص الـ ـف ــارق خـ ــال ال ـشــوط
ال ـثــانــي ،لـكــن م ـح ــاوالت العبيه
ب ــاء ت بــا لـفـشــل ،ليتعقد موقفه
ت ـ ـمـ ــامـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل لـ ـ ـ ـ ــأدوار
اإلقصائية.

تايلند والبحرين
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،فشل
مـنـتـخــب ال ـب ـحــريــن ف ــي تــرجـمــة
م ـن ـس ــوب ال ـث ـق ــة ن ـت ـي ـجــة فــرضــه
التعادل على اإلمــارات المضيفة
اف ـت ـت ــاح ــا ،ف ـس ـقــط بـ ـه ــدف أمـ ــام

العبو األردن يحتفلون بالهدف األول في مرمى المنتخب السوري
تايلند ا لـجــر يـحــة مــن سقوطها
الكبير أمام الهند ،على استاد آل
مكتوم في دبي.
ورغـ ــم األفـضـلـيــة البحرينية
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـش ــوط األول،
استفادت تايلند من المرتدات،
وسـ ـجـ ـل ــت ه ــدفـ ـه ــا عـ ـ ــن ط ــري ــق
شاناثيب سونغكراسين (،)58
راف ـ ـعـ ــة رصـ ـي ــده ــا إل ـ ــى  3ن ـقــاط
بالتساوي مع الهند ،التي تلتقي
اإلم ــارات في وقــت الحــق في أبو
ظبي.

وع ـ ـ ـ ــززت ت ــاي ـل ـن ــد ح ـظــوظ ـهــا
بالتأهل للدور اإلقصائي للمرة
األول ــى مـنــذ  1972عـنــدمــا حلت
ثالثة ،إذ خرجت من الدور األول
بين  1992و.2007
وأش ـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى ت ــايـ ـلـ ـن ــد فــي
ال ـم ـبــاراة يــوديــاثــاي سيريساك
ب ـع ــد إق ــال ــة ال ـص ــرب ــي م ـي ـلــوفــان
راي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــش ،إث ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
االفتتاحية القاسية أمــام الهند
 ،1-4ف ــأج ــرى خـمـســة تـغـيـيــرات
على التشكيلة.

وبرر مدرب البحرين التشيكي
مـيــروســاف ســوكــوب الـخـســارة
لسوء "نوعية إنـهــاء الـكــرات من
جانب المهاجمين .سددنا نحو
 15أو  16م ــرة ،لكن النوعية لم
تكن جيدة .شاهدت تايلند ضد
الـهـنــد وكــانــت قــويــة فــي الـشــوط
األول .الـ ـم ــدرب ال ـج ــدي ــد أج ــرى
تغييرات ولعب بخطة ."3-5-2
وأضاف سوكوب" :من السهل
أحيانا أن تلعب ضد فريق قوي
مــن الـنــاحـيــة الـنـفـسـيــة ،الجميع

ت ـ ـحـ ــدث عـ ـن ــا قـ ـب ــل الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال
ع ــن تــاي ـل ـنــد ،م ـمــا خ ـلــق ضغطا
إض ــاف ـي ــا ...وب ـعــض الــاعـبـيــن ال
يملكون الخبرة".
وتــابــع" :ال أع ــرف م ــاذا حصل
لالعبين ،كانوا عصبيين ،لكن ال
أريد القول إنهم لم يقوموا بشيء.
خسرنا و لـكــن البطولة لــم تنتهِ
لنا .آمل الفوز على الهند والتأهل
بأربع نقاط".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن
س ـيــد ش ـبــر ع ـل ــوي" :ل ــم ن ـكــن في

كوريا الجنوبية والصين تتطلعان إلى ضمان التأهل
يـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــا كـ ـ ــوريـ ـ ــا
الجنوبية والصين فرصة التأهل
مـعــا ل ــدور ال ـ ــ 16ب ـشــرط تـجــاوز
عرضيهما المخيبين في الجولة
األولى ،والفوز على قرغيزستان
والـفـلـبـيــن عـلــى ال ـتــوالــي الـيــوم،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الثالثة لكأس آسيا  2019لكرة
القدم.
وفـ ــازت كــوريــا عـلــى الفلبين
-1ص ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى
قرغيزستان  1-2بصعوبة في
الجولة األولى ،وهما بحاجة الى
فوزين جديدين لضمان تأهلهما
م ـع ــا ،بـيـنـمــا س ـتــؤجــل خ ـســارة
أحـ ــده ـ ـمـ ــا ح ـ ـسـ ــم صـ ـع ــودهـ ـم ــا
للجولة األخيرة.
وي ـت ــأه ــل لـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ــ ،16األول
والثاني عن كل مجموعة ،إضافة
ا ل ــى أ ف ـضــل  4منتخبات تحتل
المركز الثالث في المجموعات
الست.
وصبت الترجيحات لمصلحة
تأهل كوريا الجنوبية والصين
ع ــن مـجـمــوعـتـهـمــا ق ـبــل ان ـطــاق
ّ
البطولة ،لكن العرضين الالفتين
للوافدين الجديدين قرغيزستان

والفلبين ،جعال بــاب المفاجآت
مفتوحا على كل االحتماالت.
واح ـتــاجــت كــوريــا الجنوبية
وصيفة نسخة  2015والباحثة
عـ ــن ل ـق ـب ـهــا الـ ـث ــال ــث ،إل ـ ــى ه ــدف
ث ــال ــث ل ـت ـخ ـطــي ع ـق ـب ــة ال ـف ـل ـب ـيــن
الـ ـت ــي ي ــدرب ـه ــا الـ ـس ــوي ــدي سـفــن
غ ـ ـ ـ ـ ــوران إري ـ ـك ـ ـس ـ ــون .ول ـ ـ ــم ت ـكــن
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
مارتشيلو ليبي ،أفضل حاال أمام
قرغيزستان ،حيث قلبت تأخرها
بهدف إلى فوز صعب .1-2
وفي المباراة التي تقام اليوم
ع ـلــى اس ـت ــاد هـ ــزاع ب ــن زايـ ــد في
م ــدي ـن ــة الـ ـعـ ـي ــن ،ت ـح ـت ــاج ك ــوري ــا
الجنوبية ا لـتــي ستفتقد أفضل
العبيها نجم توتنهام اإلنكليزي
ســون هيونغ-مين حتى الجولة
الثالثة من دور المجموعات ،الى
أن تكون أكثر نجاعة هجوميا في
حــال أرادت تـجــاوز قرغيزستان
المنظمة دفاعيا.
وبلغت نسبة استحواذ كوريا
الجنوبية على الكرة أمام الفلبين
 81.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وه ـ ــي األع ـل ــى
لمنتخب مشارك في كأس آسيا
مـنــذ نـسـخــة  ،2011وم ــع ذل ــك لم

كوريا الجنوبية

مدرب قطر يشيد بالفوز على لبنان
ويرفض الحديث عن التحكيم

منتخب الصين

تستطع زيــارة شباك منافستها
إال مرة واحدة.
وت ـ ــوق ـ ــع الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ب ــاول ــو
بينتو مدرب كوريا الجنوبية أن
يــواجــه فريقه أم ــام قرغيزستان
السيناريو ذاته الذي اختبره في
مباراته االفتتاحية.

ال ـص ـي ــن وال ـف ـل ـب ـي ــن أم ـ ــا عـلــى
اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد فــي
أب ــوظـ ـب ــي ،ف ـت ـك ــون ال ـص ـي ــن فــي
مواجهة منتخب الفلبين ،ا لــذي
ق ـ ــدم فـ ــي مـ ـب ــارات ــه األولـ ـ ـ ــى أداء
يظهر أنه لن يكون لقمة سائغة
لآلخرين في المجموعة.

وحققت الصين نتائج كاسحة
فــي مواجهاتها الـثــاث السابقة
م ــع الـفـلـبـيــن ،فـهــزمـتـهــا -7ص ـفــر
فــي تصفيات كــأس آسـيــا ،1996
و-8صـفــر في التصفيات نفسها
لنسخة  ،2000ثم  1-8في مباراة
ودية أقيمت بينهما في .2017

ال ـف ــورم ــة ،حـصـلـنــا ع ـلــى ف ــرص،
ولكن مهاجمينا لم يكونوا في
مستواهم".
وشهد الشوط األول أفضلية
بـ ـح ــر يـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــن دون نـ ـج ــا ع ــة،
م ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاوالت م ـ ـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد
مـ ـ ــرهـ ـ ــون وزم ـ ـ ــائ ـ ـ ــه لـ ـل ــوص ــول
إل ــى م ــرم ــى الـ ـح ــارس س ـي ــواراك
تيدسونغنوين.
لكن في الشوط الثاني دخلت
تايلند بعزم وقوة ،ونجحت في
إحدى انطالقاتها السريعة على

الجهة اليمنى في كسر التعادل
بـعــد عــرضـيــة م ــن تــريـسـتــان دو
ارت ـ ـ ـ ــدت م ـ ــن الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،وت ـه ـي ــأت
أمـ ــام الع ــب ال ــوس ــط تـشــانــاثـيــب
سونغكراسين دا خ ــل المنطقة،
ف ـســددهــا قــويــة ب ـي ـســراه بسقف
مرمى الحارس سيد شبر علوي
(.)59

لكن المنتخب الفلبيني تغير
كثيرا عن السابق ،وأصبح مؤهال
أكثر من أي وقت مضى لتحقيق
الـنـتـيـجــة اإلي ـجــاب ـيــة األولـ ــى في
مواجهاته مع العمالق اآلسيوي.
(أ ف ب)

قــدم االسـبــانــي فيليكس سانشيز م ــدرب المنتخب القطري األول
لكرة القدم التهنئة إلــى العبي فريقه بعد الفوز المهم الــذي حققوه
على حساب منتخب لبنان /2صفر في افتتاح مباريات المنتخبين
بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم ،المقامة حاليا
باالمارات العربية المتحدة.
وأشـ ــاد ســانـشـيــز فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ،ال ــذي عـقــد بـعــد الـلـقــاء
بــال ـمــردود الـجـيــد ال ــذي قــدمــه فــريـقــه خ ــال ال ـم ـبــاراة ،مـشـيــرا إل ــى أن
المنتخب اللبناني كان منافسا قويا تميز بالتنظيم الدفاعي المحكم
ال ــذي لــم يسمح للمنتخب الـقـطــري بــاالخـتــراقــات والـتـســديــد اال بعد
تسجيل الهدف األول.
وق ــال ســانـشـيــز :كـنــا نـتــوقــع هــذا الـسـيـنــاريــو خــاصــة أن المنتخب
ً
اللبناني استقبل أهدافا قليلة في المباريات التحضيرية لهذه البطولة،
وهو األمر الذي كان يدركه الالعبون ،وبالتالي يعتبر تحقيق نتيجة
ايجابية في هذه المواجهة أمرا ايجابيا ألنه ليس من السهل الخروج
بها في مثل هذا النوع من المباريات.
وعن انتقاد مدرب لبنان للحكم وقوله ان الغاءه للهدف الذي سجله
فريقه أحـبــط العبيه ،اكتفى سانشيز بــالـقــول :لست الشخص الــذي
يتحدث عن التحكيم وقراراتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة عبدالكريم حسن أ فـضــل ال عــب فــي آسيا
بالشوط الثاني ،أشار سانشيز إلى أنه تعرض لإلصابة خالل مباراة
ً
الجزائر الودية وتم تأهيله ليكون موجودا مع المنتخب في اإلمارات،
ولذلك قام بإشراكه في الشوط الثاني.
وحصل المنتخب القطري على أول ثالث نقاط له في المجموعة،
ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب السعودي ،المتساوي معه في
نفس الرصيد عقب فوزه /4صفر على كوريا الشمالية في الجولة األولى
بالمجموعة( .د ب أ)

أستراليا الستعادة هيبتها أمام فلسطين الطامحة
لن يكون بمقدور أستراليا ارتكاب المزيد من
األخطاء ،عندما تواجه فلسطين الطامحة ،اليوم،
في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس
آسيا  2019في كرة القدم بدبي.
ووقـ ـع ــت أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،ح ــام ـل ــة ل ـق ــب الـنـسـخــة
األخيرة على أرضها ،ضحية أكبر مفاجأة
فــي الـجــولــة األول ــى ،عندما سقطت أمــام
األردن بـهــدف وح ـيــد ،رغــم اسـتـحــواذهــا
وس ـي ـط ــرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وي ـتــوقــع
أن ت ــواج ــه حــائ ـطــا دف ــاع ـي ــا ج ــدي ــدا من
فـلـسـطـيــن ،ال ـت ــي اق ـت ـن ـصــت ن ـق ـطــة من
سورية افتتاحا بتعادل سلبي.
وتــوقــع م ــدرب أسـتــرالـيــا غــراهــام
أرن ــول ــد رد فـعــل قــويــا مــن العبيه
أمام فلسطين ،قائال" :أتوقع رد
فعل ،حصلت أمور جيدة ضد
األردن ،ركـنــوا الحافلة (أمــام
ال ـمــرمــى) وص ـع ـبــوا األم ــور
علينا".
أرنولد الذي تسلم مهامه
بـ ـع ــد مـ ـ ـش ـ ــوار أسـ ـت ــرالـ ـي ــا
المتواضع فــي مونديال
روس ـي ــا ،وال ـخ ــروج من
ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدور األول ت ـحــت
إشـ ـ ــراف ال ـهــول ـنــدي
ب ــرت ف ــان مــارفـيــك،
ع ـل ــق ع ـل ــى حــالــة
مـصــابـيــه ،قــائــا:
"(الظهير جوش)
ريسدون لن يلعب،
(ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم أن ـ ـ ـ ــدرو)

نبوت ربما لن يلعب( ،العب الوسط طوم) روغيتش
سيشارك".
ورغ ــم تـعــرضــه لكسر فــي عظمة بـيــده الـيـســرى،
خ ــاض روغـيـتــش تـمــاريــن أم ــس األول ،بينما يجد
المهاجم روبي كروز نفسه تحت ضغوط بسبب قلة
نجاعته ،وقد يخسر مكانه لكريس إيكونوميديس
المتألق بعد مشاركته ضد األردن.
كما تعرض المهاجم جايمي ماكالرين النتقادات
لعدم قدرته على التسجيل في آخر  9مباريات ،فهب
قائده مارك ميليغان للدفاع عن الالعب الذي استفاد
من إصابة المهاجم أندرو نبوت.
وقال ميليغان" :ال يملك خبرة كبيرة مع المنتخب،
ُ
وأعتقد أن هذا أمر هام بالنسبة لمهاجم .عندما طلب
منه القيام بوظائف فــي الـشــوط األول وظـهــره إلى
المرمى نفذها .في الشوط الثاني قام بتحركات ،لكن
أعتقد أن علينا مده بمزيد من الكرات".
وتخوض أستراليا البطولة مكسورة الجناح بعد
اعتزال نجميها تيم كايهل وميلي يدينياك ،وإصابة
نجوم الفريق آرون موي ودانيال آرزاني ومارتن بويل
وماثيو ليكي الموجود في التشكيلة.
ورأى مــدافـعـهــا عــزيــز بـهـيــش" :نــريــد التسجيل
مبكرا ضد فلسطين .نعرف أن خصومنا سيدافعون
ويـ ـلـ ـعـ ـب ــون عـ ـل ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــرتـ ـ ــدات ،وي ـ ـجـ ــب أن ن ـك ــون
مستعدين لذلك" ،بينما رأى زميله راين غرانت" :قد
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يــدافـعــون مثل األردن ،لكن يتوقف األمــر علينا في
تسجيل األهداف".
وعلى هامش البطولة ،كشف المدافع غرانت أنه
حصل على تصريح للعب بتسريحة شعره المعتادة
على شكل السمك البوري ،احتراما للوائح واختالف
العادات والثقافات في اإلمارات ،وقال" :أحب أن أكون
مختلفا قليال .شعرت بأن العديد من الالعبين لديهم
نفس تسريحة الشعر فلم أرغــب في أن أكــون ضمن
هذه الفئة".
وبعد انضمامها إلــى آسيا قــادمــة مــن أوقيانيا
عام  ،2006بلغت أستراليا ربع النهائي في  ،2007ثم
خسرت نهائي  2011أمام اليابان ،بعد التمديد ،قبل
أن تكمل مشوارها التصاعدي ،وتتوج على أرضها
في المحاولة الثالثة.
في المقابل ،خرجت فلسطين من مباراة سورية
بمظهر المنتصر رغم تعادلها ،إذ حصدت أول نقطة
في مشاركتها الثانية في كأس آسيا ،بتشكيلة تضم
في صفوفها العبين نشأوا بعيدا عن أرض أجدادهم
الـمـهــاجــريــن ،بسبب ظ ــروف االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
والمعاناة المستمرة منذ عقود.
وق ــال العــب الــوســط ســامــح مــراعـبــة ،ال ــذي قضى
أشهرا عام  2014في السجون اإلسرائيلية ،بتهمة
تحويل األموال لحركة حماس ،ما أبعده عن نسخة
" ،2015أنا فخور جدا بالمشاركة ألنني ُحرمت منها
في  ،2015وهدفي كان العودة بقوة".
وتابع" :رغم الحرمان شاركت كأساسي ،كنا نلعب
للفوز ضد سورية ،لكن ظروف المباراة لم تخدمنا
بسبب حالة الـطــرد" ،في إشــارة الــى المدافع محمد
صالح الذي طرد قبل نحو ثلث ساعة من النهاية.
وعـمــا إذا كــانــت فلسطين سـتــدافــع م ـجــددا ضد
أستراليا ،أضاف مراعبة لـ"فرانس برس"" :كل مباراة

لها ظروفها .فوز األردن يعني أنه ال كبير أو صغير
في كأس آسيا .هدفنا التأهل للدور الثاني .فلسطين
منتخب استثنائي يختلف عن أي منتخب آخر ،ألنه
يلعب في ظروف صعبة تحت االحتالل".
وي ـغ ـيــب ع ــن "ال ـف ــدائ ــي" مــداف ـعــه مـحـمــد صــالــح،
المطرود في مواجهة سورية.
وت ـ ـحـ ــدث ال ـ ـحـ ــارس رام ـ ـ ــي ح ـ ـمـ ــادة عــن
المواجهة ،لشبكة "بي إن سبورت" ،قائال:
"مـ ـب ــاراة صـعـبــة ض ــد مـنـتـخــب جــريــح.
أخذنا نقطة تاريخية أعطتنا دافعا
م ـع ـنــويــا سـيـنـعـكــس ع ـلــى أدائـ ـن ــا.
س ـن ـق ــات ــل ب ـ ـ ــروح الـ ـف ــدائـ ـي ــة رغ ــم
صعوبة الخصم".
ويـ ـق ــود م ـن ـت ـخــب فـلـسـطـيــن
مــدربــه ال ـجــزائــري ن ــور الــديــن
ول ــد ع ـلــي ،الـ ــذي ع ــرف كيف
ي ــدي ــر ث ـلــث ال ـســاعــة األخ ـيــر
ض ـ ـ ــد س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــد طـ ــرد
صـ ــالـ ــح ،ويـ ــوصـ ــل سـفـيـنــة
المنتخب الى النقطة األولى
3
فــي تــاريــخ الـنـهــائـيــات بعد
هزائم في نسخة أستراليا
.2015
ونقل ولد علي مصعب
الـ ـبـ ـط ــاط ل ـل ـع ــب ب ـجــانــب
ق ــائ ــد الـ ــدفـ ــاع ال ـم ـخ ـضــرم
عبداللطيف البهداري ،والعب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
أليكس نورامبوينا الى مركز الظهير االيمن ،قبل
أن يعزز وسطه بدخول شادي شعبان.
(أ ف ب)

•
العدد  / 4013الجمعة  11يناير 2019م  5 /جمادى األولى 1440هـ

ةديرجلا

sports@aljarida●com

٢٣

رياضة

الريال يتخطى أحزان الليغا
بثالثية ليغانيس في كأس الملك
ً
اقترب ريال مدريد كثيرا من
بلوغ دور الثمانية لكأس ملك
إسبانيا بعد أن فاز بثالثة
أهداف نظيفة على ضيفه
ليغانيس مساء أمس األول في
ذهاب ثمن النهائي.

ت ـخ ـط ــى ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد غــري ـمــه
لـيـغــانـيــس بــال ـفــوز عـلـيــه -3ص ـفــر،
وأرغـ ـ ــم ج ـي ــرون ــا ض ـي ـفــه أتـلـتـيـكــو
مدريد على التعادل  1-1أمس األول،
فــي ذه ــاب دور الـ ـ  16مــن مسابقة
كأس إسبانيا لكرة القدم.
في المباراة األولــى على ملعب
س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو بـ ــرنـ ــاب ـ ـيـ ــو ،خـ ــاض
ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي سانتياغو
س ـ ــوالري ال ـل ـقــاء بـتـشـكـيـلــة شــابــة
شبه احتياطية وســط اإلصــابــات
الكثيرة في صفوف الفريق الملكي،
ش ـكــل ال ـق ــائ ــد س ـيــرج ـيــو رامـ ــوس،
وال ـح ــارس الـكــوسـتــاريـكــي كيلور
نافاس ،والعــب الوسط البرازيلي
كــاسـيـمـيــرو والـمـهــاجــم الـفــرنـســي
كريم بنزيمة ركائزها األساسية.
ودخــل النادي الملكي إلى هذه
المواجهة الثأرية مع ليغانيس ألن
األخير أخرجه الموسم الماضي من
ربع نهائي المسابقة بفوزه عليه
ً
 1-2إيابا في سانتياغو برنابيو
ب ـعــد أن خ ـســر أم ــام ــه ع ـلــى أرض ــه
ص ـفــر 1-بمعنويات م ـهــزوزة بعد
أن استهل عام  2019بتعادل مخيب
الـخـمـيــس أمـ ــام ف ـي ــاري ــال  2-2في
مباراة مؤجلة من الدوري ،ثم سقط
األحد للمرة األولى على أرضه أمام
ريــال سوسييداد منذ مايو 2004
بالخسارة صفر.2-
وافتتح ريــال مــدريــد التسجيل
من ركلة جزاء حصل عليها ألفارو

اوردي ـ ـ ــوس ـ ـ ــوال إثـ ـ ــر إسـ ـق ــاط ــه مــن
قـبــل ج ـي ــرار غــوم ـبــاو ،ان ـب ــرى لها
رام ـ ــوس ب ـن ـجــاح وس ــط احـتـجــاج
مدرب ليغانيس األرجنتيني اآلخر
ماوريسيو بيليغرينو (.)44
وف ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،غ ــاب
ً
ل ـي ـغ ــان ـي ــس كـ ـلـ ـي ــا ع ـ ــن ال ـم ـش ـه ــد،
وارت ـكــب مــدافـعــه رودري ـغــو تارين
ً
خ ـطــأ س ــاذج ــا ب ــإع ــادة ال ـك ــرة إلــى
الحارس كويار ،فخطفها بنزيمة
ومنه إلــى البرازيلي فينيسيوس
جونيور ،الــذي مــررهــا بــدوره إلى
لوكاس فاسكيز الخالي من الرقابة،
فأضاف األخير الهدف الثاني ()68
قبل أن يترك مكانه إليسكو.
وعـ ـ ــزز ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس جــون ـيــور
تقدم الفريق الملكي بهدف ثالث
رائ ـ ــع ع ـن ــدم ــا ت ــاب ــع ب ـي ـم ـن ــاه ك ــرة
عــرض ـيــة "طـ ــائـ ــرة" اس ـت ـق ــرت على
يـمـيــن الـ ـح ــارس ك ــوي ــار ( )77قبل
أن يترك مكانه إلبراهيم ديــاز (19
ً
ً
عاما) المنضم حديثا من مانشستر
سيتي اإلنكليزي مقابل نحو 15
مليون يورو.

تعادل أتلتيكو وجيرونا
وعلى ملعب مونتيليفي ،سيطر
أتلتيكو على المجريات في وقت
مبكر ،لكن دون فاعلية كبيرة بعد
فــرصــة أولـ ــى ف ــي ال ـل ـقــاء لصاحب
األرض عبر الهندوراسي أنطوني

فرحة العبي الريال بعد إحراز هدف في مرمى ليغانيس
لـ ــورنـ ــزو الـ ـ ــذي س ـ ــدد م ــن م ـســافــة
قريبة ،لكن الحارس أنطونيو آدان
سيطر على كرته على دفعتين (.)8
ً
ً
وكان رد أتلتيكو سريعا وقاسيا
بواسطة الفرنسي أنطوان غريزمان
ال ــذي تــابــع مـبــاشــرة ك ــرة عرضية
مــن الـكــرواتــي نيكوال كالينيتش،
فأصابت الكرة يد الحارس غوركا
إي ـ ــراي ـ ــزوز ث ــم ال ـع ــارض ــة ودخ ـلــت
المرمى (.)9
ً
والتقط جيرونا أنفاسه سريعا
واستعاد المبادرة ،وأهدر لوزانو

ً
فالفيردي :الحدادي لن يلعب مع برشلونة مجددا
أكد إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة،
أمــس األول أن "إدارة الـنــادي اتـخــذت قــرارهــا" ،وأن
المهاجم الشاب منير الحدادي لن يلعب مع الفريق
مـجــددا ،وذلــك بعد أن رفــض الالعب تجديد عقده،
الذي ينتهي الصيف المقبل ،مع النادي الكتالوني.
وقال فالفيردي خالل المؤتمر الصحافي عشية
مواجهة ليفانتي على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"
في ذهــاب ثمن نهائي كــأس الملك "حــول موضوع
منير ،يبدو أن الالعب اتخذ قرارا ،واإلدارة كذلك ،وما
نريده هو حل هذا األمر في أقرب وقت ،واألفضل أن
يكون خالل الميركاتو الحالي".
وتأتي تصريحات المدرب الباسكي بعدما صرح
و كـيــل أ ع ـمــال ا ل ــا ع ــب ،فرانسيسكو فالديفييسو،
الثالثاء أن فالفيردي أبلغ الالعب أنه لن يستدعيه
ألي مباراة مقبلة حتى يحسم مسألة تجديد عقده
الذي ينتهي الموسم الجاري مع الفريق.
وأكد فالفيردي أنه ال توجد أي مشكلة بينه وبين

الالعب ،على الرغم من قراره بعدم التجديد ،ألن
"كل العب حر في تحديد مصيره".
وإزاء قرار اإلدارة بتجميد الالعب الشاب (21
عاما) حتى نهاية الموسم ،أقر
مــدرب البرشا بتفكير اإلدارة
في التعاقد مع مهاجم آخر خالل
الميركاتو الشتوي.
وأشــار "علينا تقييم األمــر ،وفقا لرؤيتنا.
قلت مرارا إننا يجب أن نكون مستعدين ألي
احتمال خالل فترات انتقال الالعبين".
وأكد أنه يفكر أيضا في حلول عديدة حالية
مــن داخــل الفريق للعب فــي هــذا المركز ،مثل
ال ــدف ــع بــالـنـجــم الـفــرنـســي ال ـش ــاب عثمان
ديمبيلي ا ل ــذي "يمكنه اللعب أيضا
كمهاجم" ،أو حتى التشيلي أرتــورو
فيدال.
(إفي)

ميلووكي يطيح بهيوستن
في عقر داره

ريبيري يتعرض لإلصابة

أط ــاح مـيـلــووكــي بــاكــس بمضيفه هيوستن روك ـتــس بنتيجة
 109-116رغم النقاط الـ  42لنجمه جيمس هاردن أمس األول ،في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وت ـ ـجـ ــاوز ه ـ ـ ــاردن ح ــاج ــز ال ـ ـ ـ  40ن ـق ـطــة ل ـل ـم ــرة الـ ـس ــادس ــة فــي
المباريات الثماني األخيرة ،لكنه ورفاقه استسلموا للقوة البدنية
ألنتيتوكونمبو المرشح بقوة لجائزة أفضل العب هذا الموسم.
وسجل النجم اليوناني  27نقطة ،بينها  11من  14رمية حرة،
مع  21متابعة.
وفي مباراة قمة ثانية ،حقق بوسطن سلتيكس خامس المنطقة
الشرقية فوزا كبيرا على ضيفه إنديانا بيسرز الثالث ،108-135
محققا انتصاره الرابع على التوالي جميعها على أرضه.
وواصــل لــوس أنجلس ليكرز صحوته بتغلبه على ديترويت
بيستونز .100-113
وع ــاد ممفيس غــريــزلـيــز إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات بـعــد  6هــزائــم
متتالية بتغلبه على سان انتونيو سبيرز  86 -96بفضل  26نقطة،
و 14متابعة لإلسباني مارك غاسول.
واقترب يوتا جاز من المراكز المؤهلة لألدوار النهائية بفوزه
عـلــى أورالنـ ــدو مــاجـيــك  ،93-106فصعد ال ــى الـمــركــز الـتــاســع في
المنطقة الغربية ( 21فوزا ومثلها هزائم).
وواصل السلوفيني لوكا دونسيتش تألقه وقاد فريقه داالس
مافريكس إلــى الفوز على فينيكس صنز  94 -104بتسجيله 30
نقطة.

الحدادي نجم برشلونة

أعلن بــايــرن ميونيخ األلماني أمــس أن
جناحه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري
تعرض إلصابة في الفخذ خالل المعسكر
الشتوي للفريق في الدوحة ،وسيبتعد عن
النادي البافاري في الفترة الحالية.
وق ــال ب ــاي ــرن ،ال ــذي ي ـعــاود نـشــاطــه في
ال ــدوري المحلي بعد  8أيــام ضــد مضيفه
هوفنهايم ،إنه "خالل مباراة داخلية (بين
العبي الفريق) مساء أمــس األول ،تعرض
فــرانــك ريـبـيــري لـتـمــزق عـضـلــي فــي فخذه
األيمن ،ولن يكون في تصرف الفريق خالل
الفترة الحالية".
وانـ ـ ـض ـ ــم ري ـ ـب ـ ـيـ ــري ( 35ع ـ ــام ـ ــا) إل ــى
المخضرم اآلخر الهولندي أريين روبن،
ال ــذي مــا زال يـعــانــي إصــابــة فــي الفخذ
أيضا ،ومواطنه كورنتان توليسو الذي
يـتـعــافــى م ــن ت ـمــزق ح ــاد ت ـعــرض ل ــه في
ال ــرب ــاط الـصـلـيـبــي لــركـبـتــه الـيـمـنــى في
سبتمبر الماضي.
وت ـ ـصـ ــدر ريـ ـبـ ـي ــري الـ ـعـ ـن ــاوي ــن خ ــال
الـمـعـسـكــر ال ـش ـتــوي ل ـل ـنــادي ال ـب ــاف ــاري،
بسبب الشتائم التي وجهها لمنتقديه
على وسائل التواصل االجتماعي ،على
خلفية تناوله "شريحة لحم ذهبية" ،ما
دفــع الـنــادي البافاري الــى فــرض "غرامة
كبيرة" على الالعب الفرنسي.

فـ ــرصـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــادرة بـ ـع ــدم ــا وص ـل ـت ــه
عرضية من الجهة اليمنى تابعها
بتسرع ودون تركيز فذهبت الى
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــات ( ،)26وح ـ ـ ــذا حـ ــذوه
العاجي سيدو دومبيا عندما أرسل
ً
إلــى الـمــدرجــات أيـضــا بــرأســه كرة
عرضية رفعها من الجهة اليسرى
فاليري فرنانديز (.)29
وعوض لوزانو بمتابعة رائعة
ل ـكــرة رفـعـهــا ألـيـكــس غــارسـيــا من
الجهة اليمنى ،فاستقبلها بقدمه
الـ ـيـ ـمـ ـن ــى وب ـ ـعـ ــد سـ ـق ــوطـ ـه ــا ع ـلــى

األرض تــاب ـع ـهــا ق ــوس ـي ــة بــال ـقــدم
ذاتـ ـه ــا اع ـتــرض ـهــا الـ ـح ــارس آدان
بيده اليمنى دون أن يمنعها من
ول ــوج مــرمــاه ( ،)34ليكون الهدف
األول للهندوراسي مــع فريقه في
 14مباراة.
وف ــي مـسـتـهــل ال ـش ــوط الـثــانــي،
أضـ ــاع كــالـيـنـيـتــش ف ــرص ــة لـتـقــدم
أت ـل ـت ـي ـكــو ب ـم ـتــاب ـعــة رأسـ ـي ــة ل ـكــرة
مــن غريزمان ( ،)48وكــان جيرونا
ً
مـحـظــوظــا فــي أول  10دقــائــق من
زمن هذا الشوط حيث ضاعت عدة

فــرص على الـفــريــق الــزائــر أبــرزهــا
تسديدة يسارية من مسافة قريبة
لألرجنتيني انخل كوريا بجانب
القائم األيسر (.)55
وأنقذ آدان مرماه بأعجوبة من
هــدف ثــان عندما تصدى بطريقة
أكــروبــات ـيــة ل ـكــرة تــابـعـهــا دومـبـيــا
من أمتار قليلة ( ،)58غــاب بعدها
التهديد الحقيقي ،ليبقى التعادل
ً
قائما وليكون الخامس في سلسلة
مــن  15م ـب ــاراة ألتـلـتـيـكــو دون أي
خسارة.

وتغلب خيتافي على بلد الوليد
بـ ـه ــدف م ـت ــأخ ــر مـ ــن ض ــرب ــة رأس
ألنخل رودريغيز (.)90+2
وأفـ ـل ــت فـ ـي ــاري ــال م ــن ال ـهــزي ـمــة
أمام إسبانيول الذي تقدم بهدفين
نـظـيـفـيــن ل ـس ـيــرجــي داردي ـ ــر ()15
وأ لـ ـيـ ـك ــس ل ــو بـ ـي ــز ( ،)72قـ ـب ــل أن
ي ـع ـيــد مـضـيـفــه م ــن ب ـع ـيــد ويـ ــدرك
التعادل  2-2بفضل ضربتي رأس
للكاميروني كــارل توكو ايكامبي
( )85والـكــولــومـبــي كــارلــوس باكا
(.)89

مان يونايتد يحرر مورينيو
حرر نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي
لكرة القدم مدربه السابق البرتغالي جوزيه
مورينيو ،المقال الشهر الماضي ،بعدما دفع
تعويضات له وصلت قيمتها إلى  15مليون
جنيه إسترليني ( 19مليون دوالر) ،بحسب
تقارير صحافية إنكليزية أمس.
ومع طي الفصل األخير من عالقة يونايتد
بالبرتغالي مورينيو ( 55عاما) بات بإمكان
األخـيــر أن يعود إلــى مقاعد الـتــدريــب ،حيث
ترجح تقارير صحافية إمكان عودته لتدريب
ريال مدريد اإلسباني.
وح ـس ـب ـم ــا ج ـ ــاء ف ــي ص ـح ـي ـفــة "ذا ص ــن"
اإلنكليزية ،وافق يونايتد على شروط الدفع
بعد لقاء جمع وكيل أعمال المدرب البرتغالي
جورج منديش ونائب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي إد وودوورد.
وأكد مصدر مقرب من مورينيو ،الذي كان
مرتبطا بعقد مع يونايتد حتى نهاية موسم
 ،2020-2019مــع إمكانية التمديد لموسم

إضافي ،لصحيفة "ديلي ميل" ،أن الطرفين
توصال إلى اتفاق رضائي.
وأوردت ا ل ـص ـح ـي ـف ــة " :لـ ـيـ ـس ــت ه ـن ــاك
أي مـشـكـلــة ب ـشــأن عـقــد مــوريـنـيــو مع
مانشستر يونايتد .لقد تم التوصل
إل ـ ـ ــى ات ـ ـف ـ ــاق ب ـ ـشـ ــأن ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء"،
مضيفة" :بات بإمكان جوزيه أن
يحصل على وظيفة جديدة ،لكنه
غير مستعجل".
وقالت الصحيفة ،في إشارة
إل ــى إم ـكــان ـيــة عـ ــودة مــوريـنـيــو
إلــى الـنــادي الملكي الــذي سبق
لــه أن درب ــه بـيــن  2010و،2013
"لم تحصل أي محادثات ،لكنهم
(ري ـ ــال) ات ـص ـلــوا ب ـجــوزيــه بعد
إقــالــة (جــولــن) لوبيتيغي (في
أك ـتــوبــر) .ق ــال لـهــم إن ــه المدير
الفني لمانشستر يونايتد وهو
ملتزم كليا مع النادي".

مورينيو

بيترهانسل بطل المرحلة الثالثة من رالي دكار
أحرز سائق ميني الفرنسي ستيفان
بيترهانسل ،الـفــائــز باللقب  13مــرة (7
في فئة السيارات و 6في فئة الدراجات)،
المركز األول في المرحلة الثالثة من رالي
دك ــار ال ـص ـح ــراوي ،ال ـتــي ش ـه ــدت ،أمــس
األول ،انسحاب متصدر ترتيب الدراجات
اإلسباني خوان باريدو بورت (هوندا).
وتـقــدم الفرنسي الـبــالــغ  53عــامــا في
هذه المرحلة ،التي امتدت بين سان خوان
دي مــاركــونــا وأري ـكــوي ـبــا لـمـســافــة 798
كلم ،بينها  331كلم خاضعة للتوقيت،
بفارق  3دقائق و 26ثانية على القطري
ناصر العطية (تويوتا) الفائز بالمرحلة
االفتتاحية ،و 11دقيقة و 47ثانية على
البولندي ياكوب بريغونسكي (ميني).
من جهته ،عانى أسطورة بطولة العالم
لـلــرالـيــات الـفــرنـســي اآلخ ــر سيباستيان
لــوب ،الفائز على متن بيجو بالمرحلة
الثانية ،وتخلف بـفــارق  42دقيقة و55
ثانية عــن مــوا طـنــه بيترهانسل ،منهيا
المرحلة في المركز الحادي عشر.
وحل السعودي يزيد الراجحي (ميني)
في المركز الــرابــع بفارق  12دقيقة و50

ثــانـيــة عــن بيترهانسل ال ــذي يـعــود في
النسخة الـ 41لقيادة ميني (فاز مع هذه
السيارة بلقب عامي  2012و ،)2013بعد
أن كــان مــع بيجو ،الغائبة على صعيد
المشاركة الرسمية في رالي  ،2019حين
توج بلقبي  2016و.2017
وفــي الترتيب الـعــام ،تصدر العطية،
وصيف بطل العام الماضي وبطل 2011
و ،2015بـفــارق  6دقــائــق و 48ثانية عن
الــراجـحــي ،فيما صعد بيترهانسل
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث بـ ـف ــارق 7
دق ــائ ــق و 3ثـ ــوان ع ــن الـســائــق
القطري.
وفي فئة الدراجات،
ان ـس ـح ــب ب ــاري ــدو
بـ ـ ـ ـ ـ ــورت بـ ـ ـع ـ ــد أن
كان متصدرا
لترتيب فئة
الـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ــات
الـنــاريــة بعد
ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن
األوليين.
وان ـ ـس ـ ـح ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدراج

اإلسباني البالغ  35عاما بعدما علقت
دراج ـتــه فــي الــرمــال دون أن يتمكن من
انتشالها.
وانتهت المرحلة لمصلحة الفرنسي
كزافييه دو سولتريه (ياماها) ،الذي حقق
ف ــوزه األول فــي دكــار،

متقدما بـفــارق  15ثانية على التشيلي
بــابـلــو كــويـنـتــانـيــا (هــوس ـك ـفــارنــا) الــذي
صعد إلى صــدارة الترتيب العام بفارق
 11دقـيـقــة و 23ثــانـيــة غــن األرجنتيني
كـيـفــن بـيـنــافـيــديــس (ه ــون ــدا) ،ال ــذي حل
ثالثا في مرحلة األربعاء.

بيترهانسل خالل منافسات رالي داكار

ً
ً
سيتي يستعرض مجددا ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة

والكر نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف الثامن

اس ـت ـعــرض مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،حــامــل
ً
الـلـقــب ،م ـجــددا ،ووض ــع قــدمــا فــي نهائي
مسابقة كــأس رابـطــة األنــديــة اإلنكليزية
المحترفة للمرة السابعة في تاريخه ،وذلك
بفوزه الكاسح على ضيفه بورتون ألبيون
مــن الــدرجــة الثانية -9صـفــر ،أمــس األول،
في ذهــاب نصف النهائي بفضل رباعية
للبرازيلي غابريال جيزوس.
وس ـي ـكــون م ــن ش ـبــه الـمـسـتـحـيــل على
ب ـ ــورت ـ ــون ،ال ـ ـ ــذي أصـ ـب ــح أول ف ــري ــق مــن
الدرجة الثانية يصل إلى نصف النهائي
المسابقة منذ شيفيلد يونايتد موسم
 2015-2014حين كان يشرف على األخير
مــدرب بــورتــون الحالي نايجل كــاف ،أن
يعوض هذا التخلف إيابا على أرضه في
 22الجاري.
ورغم التعديالت الكثيرة التي أجراها
مدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال ،بدا
سيتي مجددا في أفضل حاالته ،وأضاف

هذه النتيجة الكبيرة التي قطع بها أكثر
من نصف الطريق نحو النهائي الثاني
لــه على الـتــوالــي والــرابــع منذ  ،2014إلى
فوزه المصيري في الدوري الممتاز على
ليفربول المتصدر  1-2الخميس الماضي،
ثم اكتساحه روثرهام من الدرجة األولى
بسباعية نظيفة األحــد في الــدور الثالث
لمسابقة كأس إنكلترا.

دي بروين يفتتح التسجيل
وضـ ـ ــرب س ـي ـتــي بـ ــاكـ ــرا ،ح ـي ــث افـتـتــح
الـتـسـجـيــل ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـخــام ـســة بـكــرة
رأسية لدي بروين ،إثر تمريرة متقنة من
دافيد سيلفا.
ورغم الهدف المبكر الذي دخل شباكه،
لم يقف بورتون مكتوف األيــدي ،إذ هدد
مرمى الحارس الكوسوفي لسيتي آريانيت
موريتش الذي كان من التعديالت الكثيرة
التي أجراها غوارديوال على تشكيلته.

لـكــن خـبــرة سيتي أدت دوره ــا ونجح
ـان،
رج ــال غ ــواردي ــوال فــي إضــافــة ه ــدف ث ـ ٍ
وذلــك إثــر لعبة جماعية وتـمــريــرة رائعة
فــي ظهر الــدفــاع مــن غــونــدوغــان لسانيه
الــذي حــاول تسديدها مــن زاوي ــة صعبة،
فاعترضها الدفاع لكن جيزوس كان في
الـمـكــان المناسب لمتابعتها بــرأســه في
الشباك (.)30
وس ــرع ــان م ــا أض ـ ــاف جـ ـي ــزوس هــدفــه
الشخصي الثاني إثر تمريرة رائعة أخرى
مــن غــونــدوغــان إل ــى داف ـيــد سيلفا ،الــذي
حضرها لزميله البرازيلي ،فسددها األخير
في القائم األيسر وإلى الشباك ( ،)34قبل
أن يفتتح األوكراني الكسندر زينتشنكو
سجله التهديفي مع الـ"سيتيزينس" في
مباراته الــ 25معهم منذ انضمامه إليهم
ع ــام ( 2016لـعــب مــوسـمــا مــع ايندهوفن
الهولندي م ـعــارا) ،وكــان هدفا رائـعــا من
دون قصد على األرجح ألنه بدا كأنه يلعب

ك ــرة عــرض ـيــة ل ـج ـي ــزوس ،لـكـنـهــا وج ــدت
طريقها الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى
الضيوف (.)37
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،سـجــل
ج ـي ــزوس ه ــدف ــا ثــال ـثــا ب ـك ــرة رأس ـي ــة إثــر
عــرض ـيــة م ــن م ـحــرز ( ،)57ث ــم ك ــان خلف
الهدف السابع لفريقه ،والذي سجله بديل
دي بروين الشاب فيل فودن ( 18عاما) في
الدقيقة  ،62بعدما تابع الكرة التي ارتدت
من الـحــارس ،إثــر تسديدة من البرازيلي
ال ــذي أكـمــل الـســوبــر هــاتــريــك بعد دقائق
معدودة ،إثر تمريرة من بين ساقي أحد
المدافعين من سانيه (.)65
ووس ــط انـهـيــار تــام للضيوف ،أضــاف
كــايــل ووك ــر ال ـهــدف الـثــامــن بـعــد تمريرة
أخ ــرى مــن م ـحــرز ( )70ال ــذي كــوفــئ على
جهوده بتسجيل الهدف التاسع لفريقه
بعد تمريرة من البديل البرتغالي برناردو
سيلفا (.)83
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درايش

جيل المنتصف
الضائع...

الصمت ...احتجاج

فهد البسام

ً
ً
ً
دخلنا عاما جديدا ،وما قابلت أحدا إال وهو يشكو من مرور
السنوات األخيرة بأسرع من "رتمها" المعتاد ،ويصعب عليه
تصديق أن مواليد بداية األلفية قد بلغوا سن قيادة السيارات،
أو استيعاب أن ما مر من سنوات بين االستقالل والغزو يعادل
ما مر بين التحرير واليوم ،هكذا "تسرسبت" السنين من بين
أيدينا ،قد يكون لوسائل التواصل االجتماعي دور في سرقة
الوقت مما يجعلنا نشعر بسرعة انقضاء السنين وتالحقها
ً
العجل ،فأنت تدخل برنامجا بنية الرد على رسالة أو "مطراش"
للجمعية ،فتخرج مــن برنامج آ خــر بعد شهر ونصف عندما
تكون قد انتهيت من إبداء رأيك المحوري حول االتفاق النووي
بين أميركا وكوريا الشمالية وأثره على اتفاقية "كيوتو" بشأن
التغير المناخي ،وعالقتها بالحفاظ على البيئة ،فيمر العمر
وفق هذا اإليقاع المتسارع من بين يديك دون أن تشعر به أو
تعطيه حقه من الحياة.
حــديــث ال ـس ـنــوات وتـعــاقــب األج ـي ــال ه ــذا يـجــرنــا إل ــى النظر
فــي حــال وأوض ــاع أبـنــاء جيلنا الــذيــن بلغ أصغرهم الـيــوم من
العمر ســن الـكـهــولــة ،وأكـبــرهــم قــد دخــل فــي زم ــرة المتقاعدين
ً
و"المتعالجين" بالخارج ،أعني هنا تحديدا مواليد السبعينيات،
ومعهم قليل من مواليد أواخر الستينيات وبداية الثمانينيات،
فنحن جيل ابتدأ حياته وتكوينه العاطفي والفكري مع أفول
الناصرية ونهاية عصر األح ــام والــرومــانـسـيــة القومية وعز
مرحلة اإلنكار ،فتربينا في كنف الشعارات المثالية والمؤامراتية
واألفالم العربية ،حيث الخيال العلمي االجتماعي هو المسيطر،
وافتتحت مراهقتنا وشبابنا على حــروب صــدام حسين التي
ً
أخذت جل الثمانينيات وصوال إلى الغزو اآلثم ،ذلك ال يمنع من
ً
وجود بعض المحاسن المتفرقة ،فعزاء جيلنا مثال أن ذائقته
ً
ّ
الفنية قد تشكلت في ظل أعمال راقية نسبيا كالشهد والدموع
ً
وليالي الحلمية بأغلب أجزائها ،تزامنا مع صدور أجمل ألبومات
عبدالكريم عبدالقادر وأبوبكر سالم ،فيكفي أن طربان بن سالم
قد غنى آنذاك.
نحن نعتبر آخر أجيال مرحلة األيدلوجيات والبراءة الثورية
وال ـح ــرب ال ـب ــاردة ،وال ــذي ــن داهـمـنــا عـصــر ال ـشــركــات والـعــولـمــة
والتكنولوجيا على حين غرة ،فال نحن الذين برزنا في األول،
ولم نكن على استعداد لنعرف كيف نستفيد من اآلخر ،فمازال
جـيــل الخمسينيات وم ــا قـبــل مــن الـتـكـنــوقــراط يستحوذ على
المناصب القيادية والمفصلية بــالــدولــة ،ومــن جهة أخــرى لم
يكن االستعداد النفسي والتعليمي لجيلنا يؤهله للتعامل مع
طوفان التكنولوجيا وثقافة السوق التي سيطر عليها اليوم جيل
ً
الثمانينيات والتسعينيات األكثر استعدادا لمرحلتهم ،فضعنا
نحن بين جيلين ،واختفينا عن المشهد لدرجة تجعلك تظن أن
مواليد السبعينيات قد انقرضوا مع "الشفر كابرس" ،ومرت علينا
السنوات راكضة بشعاراتها ومعاركها وتفاهاتها دون أن نتمكن
من االستمتاع بها بالشكل المناسب أو المشاركة في إدارتها
وتجارتها ،وفوق كل هذا فقد وصلنا إلى مرحلة مناداتنا من
ً
قبل األجيال الناشئة ّ
"بعمي" إمعانا في الظلم وكسر الخواطر!
ِ
آنا ّ
عمي يا شقول!

قـ ــررت دار تـيـفــانــي األمـيــركـيــة
ال ـش ـه ـيــرة ل ـل ـم ـجــوهــرات الـكـشــف
ً
لــزبــائـنـهــا م ــن اآلن ف ـص ــاع ــدا عن
مصدر الماس الذي تستخدمه ،في
إطار مبادرة تستند إلى الشفافية
التامة.
وي ـم ـكــن لــزبــائــن ه ــذه ال ـمــاركــة
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
المتعلقة بالبلد ا ل ــذي ُو ج ــد فيه
الماس الذي ال يقل وزنه عن 0.18

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

أحيان ترك األمــر ...يعني احتجاج الروح
والصمت أفصح ترى من صرخة المذبوح
تـتـجــاهـلــه وت ـتــركــه وت ــرح ــل بـعـيــد ت ــروح
أحسن من اللي انقهر يطحن حچي ويعيد!

 2018حارة وقاسية على األستراليين
ذكـ ــر م ـك ـتــب األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ،أم ـ ــس ،أن
أستراليا سجلت ثالث أكثر األعوام حرارة في
 ،2018وهــو عــام شهد موجة جفاف شديدة
ضربت أجزاء كبيرة من البالد وموسم حرائق
غابات استمر أطول من المعتاد.
وزادت الحرارة القصوى في أنحاء أستراليا

 1.55درج ـ ــة م ـئــويــة ع ــن ال ـم ـت ــوس ــط ،وت ـلــت
مباشرة عام  2013وهو األعلى حرارة.
وق ــال مكتب األرصـ ــاد الـجــويــة ،فــي بيانه
السنوي عن حالة الطقس ،إن متوسط الحرارة
بأنحاء البالد في  2018زاد  1.14درجة مئوية
عــن المسجل بين عــامــي  1961و ،1990مما

يومية سياسية مستقلة

مصادرة  ١٥طن حشيش بالمغرب

يجعل تسعة من بين األعوام العشرة األخيرة
ً
أكثر حرا من المتوسط.
وسجل الهطول السنوي لألمطار سابع أقل
مستوى بالجزء الجنوبي الشرقي من البالد.
وأفادت لينيت بيتيو ،كبيرة خبراء المناخ
بالمكتب ،في بيان" :كانت سنة قاسية للناس
الــذيــن تـعــرضــوا لـلـجـفــاف .يــأمــل الـمـكـتــب أن
يجلب عام  2019بعض أمطار الغوث ألولئك
المتأثرين بظروف الطقس الجاف في أنحاء
البالد".
وانـخـفــض مـتــوســط هـطــول األم ـط ــار على
أستراليا بنسبة  11فــي المئة عــن المسجل
بـيــن عــامــي  1961و ،1990والـبــالــغ نـحــو 41
ً
سنتيمترا ،وهــو مــا أرجـعــه المكتب للتقلب
المناخي الطبيعي وتغير المناخ.
وك ــان المكتب تنبأ فــي وق ــت ســابــق ،بــأن
فصل الصيف الحالي المستمر من ديسمبر
ً
حتى فبراير سيكون أكثر جفافا من المتوسط
في شمال البالد وأكثر حــرارة من المتوسط
في غالبية مناطق أستراليا .ومن المرجع أن
يشهد الجنوب موجات حارة.
(رويترز)

وفاة مراهق ألماني أمام أسرته

التي ترصع بها خواتم الخطوبة
وال ـ ـق ـ ــادات ف ــي م ـج ـم ــوع ــات دار
المجوهرات العريقة.
ً
وت ـح ــث الـ ـ ــدار زبــائ ـن ـهــا أي ـضــا
على طلب معلومات حول مصدر
الماسات التي تهمهم.
وأض ــاف ــت "ت ـي ـفــانــي"" :سـتـكــون
هذه التفاصيل واردة في الشهادة
التي تقدم لكل زبون".
(أ ف ب)

لقي مــراهــق ألـمــانــي مــن أصل
نـ ـمـ ـس ــاوي ح ـت ـف ــه أث ـ ـنـ ــاء عـطـلــة
تــزلــج عـلــى الـجـلـيــد فــي النمسا،
أمس األول ،بعد أن طمره انهيار
ج ـل ـيــدي أمـ ــام وال ــدي ــه وشـقـيـقــه،
ال ــذي ــن ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن إن ـق ــاذه.
ً
وطلبت أسرة المراهق ( 16عاما)
المساعدة ،حيث لم يكن لديها أي
معدات طوارئ إلنقاذه.
وان ـت ـش ــل رجـ ــال اإلنـ ـق ــاذ جثة

َ ُ
قبل حــوالــي سـنــة ،أو أكـثــر بقليل ،كثر
الحديث في الــدواويــن ووسائل التواصل
االجتماعي عن تاريخ العديلية وبداياتها
وتـسـمـيـتـهــا ُ
ومــاك ـهــا قـبــل تنظيمها في
بداية الستينيات.
ومن المفيد أن أشارك القراء بما َّ
لدي من
معلومات أعانني الله تعالى على توثيقها
في كتاب "العديلية تاريخ وشخصيات"،
(في طبعتين).
ً
وب ـ ــدءا م ــن م ـقــال ال ـي ــوم ســأت ـطـ َّـرق إلــى
معلومات حول تاريخ العديلية وسكانها،
وأب ــدأ بــالـقــول إن اس ــم الـعــديـلـيــة ورد في
بـعــض ال ـمــراجــع مـنــذ مــا قـبــل حقبة ُحكم
الشيخ مبارك الصباح ،أي قبل عام ،1900
عـلــى أق ــل ت ـقــديــر .ورغ ــم أن ه ـنــاك مــراجــع
شفهية ومكتوبة ذكرت أن التسمية تعود
إلى وصف لمياه آبار العديلية ،وبعضها
ُ
أش ــارت إلــى أنها تنسب إلــى عبداللطيف
بن عديل ،وبعضها أرجعتها إلى المعنى
ال ـقــامــوســي (الـ ـ ِـعـ ــدل) ،فــإنـنــي أعـتـقــد أنـهــا
ُ
ليست كذلك ،بل أعتقد أن التسمية تنسب
إلى شخص اسمه عدالن ينتمي إلى قبيلة
ً
الرشايدة ،وليس له ذرية من الذكور حاليا.
وقــد التقيت علي بن مطلق بن عــدالن في
عـ ــام  2010ب ــدي ــوان ال ـه ـي ـفــي ف ــي منطقة
إشبيلية ،وهو آخر ذرية عدالن الذي أشرت
إليه .ومن حديثي معه أبلغني ،رحمه الله،
ُ
بأن جده عدالن ،الذي توفي في عهد الشيخ

مـبــارك الـصـبــاح ،سكن بمنطقة العديلية
ُ
الحالية ،قبل أن تسمى بـهــذا االس ــم .ولم
ُ
يكن لعدالن من الذرية سوى مطلق ،وتوفي
مطلق في فترة األربعينيات ،ولم يكن له من
ُ
الذرية الذكور سوى علي ،الذي توفي قبل
عدة سنوات ،وبذلك توقفت ذرية عدالن من
الذكور بوفاة علي.
وق ــد أبـلـغـنــي عـلــي ب ــأن ج ــده بـنــى بيت
شعر على أ حــد صياهد العديلية ،وحفر
ب ـئــر م ـ ــاء ،وع ـ ــاش ف ــي ت ـلــك ال ـنــاح ـيــة إلــى
حين وفــاتــه ،ثــم سكنت عائلته فــي فريج
الرشايدة ،وتنقلت بعدها بين عدة مناطق،
وفي نهاية الخمسينيات سكن علي َ
ومن
تبقى من ذريــة عــدالن في منطقة الفيحاء
قطعة .9
ولـ ـت ــأكـ ـي ــد هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ،كـ ـت ــب لــي
الـ ـع ــم عـ ـب ــاس مـ ـ ـن ـ ــاور ،رحـ ـم ــه ال ـ ـلـ ــه ،قـبــل
ص ــدور الطبعة الـثــانـيــة مــن كـتــابــي حــول
العديلية عام  ،2012ورقة أثبت فيها هذه
الـمـعـلــومــات ،وأوضـ ــح أن ع ــدالن ه ــو ابــن
حــزمــي بــن جمعان بــن محماس بــن تويم
الــرش ـيــدي (ت ــوج ــد ف ــي ال ــورق ــة مـعـلــومــات
أخــرى يمكن االط ــاع عليها فــي الكتاب).
ً
ومــن المفيد أيـضــا ،أن نشير إلــى مــا ورد
ع ـلــى ل ـســان ال ـم ــرح ــوم ،بـ ــإذن ال ـل ــه ،حسن
حسين الــدســم الـمـطـيــري ،فــي لـقــاء لــه مع
األستاذ سعود الديحاني بجريدة الــرأي
الـ ـع ــام ف ــي  ،2-8-2002م ــن أن ـ ــه ُولـ ـ ــد فــي

حـجــزت الـشــرطــة المغربية
أكثر من  15طنا من الحشيش
بمدينة طنجة شمال المملكة،
بحسب بيان للمديرية العامة
ل ــأم ــن ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء
المغربية أمس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان إن ك ـم ـيــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزة
ف ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ن ـف ــذت
أ مـ ــس األول " ،ب ـل ـغــت  15طنا
و 244كـيـلــوغــرامــا م ــن مـخــدر
ال ـح ـش ـي ــش" ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه تــم
العثور عليها "داخل تجويف
مـ ـ ـع ـ ــد خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا لـ ـتـ ـه ــري ــب
المخدرات ،على متن شاحنة
للنقل ا لــدو لــي تحمل لوحات
ترقيم مسجلة بالمغرب".
وت ـض ــاف ه ــذه الـكـمـيــة إلــى
شـحـنــة أول ــى ح ـجــزت السبت
ب ـم ـي ـن ــاء ط ـن ـج ــة ال ـم ـت ــوس ــط،
ن ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــزت  13ط ـ ـ ـنـ ـ ــا و 750
كيلوغراما ( )...ليصل مجموع

المخدرات المحجوزة في كلتا
العمليتين إلى  28طنا و994
كيلوغراما.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان أن
ال ـم ـع ـط ـيــات األول ـ ـيـ ــة لـلـبـحــث
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى "ضـ ـ ـل ـ ــوع ش ـب ـكــة
إج ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ــابـ ـ ــرة لـ ـلـ ـح ــدود
الوطنية فــي مـحــاولــة تهريب
ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـك ـ ـم ـ ـي ـ ــات ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
والقياسية من المخدرات ()...
يـشـتـبــه ف ــي ارت ـب ــاط ـه ــا بـعــدة
شبكات إجرامية ،سواء داخل
المملكة أو في أوروبا".
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب أك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـن ـت ــج
لـلـحـشـيــش ف ــي ال ـع ــال ــم ،وهــو
ي ـ ـ ــزرع ب ـش ـك ــل غ ـي ــر ق ــان ــون ــي،
ويـتــولــى الـمـهــربــون نقله إلــى
أوروب ــا بشكل أســاســي ،وفقا
لمكتب األمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة.

وفيات

المراهق بعد  20دقيقة من وقوع
الحادث.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ن ـجــا ستة
تالميذ ألمان من انهيار جليدي
فــي غ ــرب الـنـمـســا ،بـعــد أن غطى
الجليد بعضهم.
وأعلنت الشرطة النمساوية،
أن التالميذ جميعهم نـجــوا من
الحادث دون إصابات.
(د ب أ)

ُ
العديلية بدأت قبل حكم الشيخ مبارك
الصباح وعدالن الرشيدي أول سكانها

فهاد حجاج حزام المطيري

 82عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت65723000 :

نجوى عبدالله مونس

أرملة خشان محمد الخالدي
 69عاما ،شيعت ،الرجال :المنقف ،ق ،4ش ،32م ،20النساء :المنقف،
ق ،4ش ،35م ،10ت66636223 :

خالد علي شمسان القحطاني

 64عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ديوان الشارخ ،ق ،5شارع مشاري
الروضان ،م ،19النساء :حطين ،ق ،1ش ،108م ،33ت،99865806 :
99025401

فتوح عبدالرضا محمود جوهر حيات

زوجة باسم مكي العبدالرحيم
 56عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان جوهر حيات ،الشعب ،ق ،5شارع
المنامة ،قسيمة  ،35النساء :الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5حسينية أم
صادق الموسى ،ت94777710 ،66898986 :

عبدالله نبيل أحمد السيد محمد الرفاعي

 17عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الـســرة ،ق ،4ش ،11م ،6الـنـســاء :مبارك
العبدالله ،ق ،1ش ،155م ،38ت60078922 :

حابس عبدالله حسين السعيدي



 67عاما ،شيع ،الرجال :قسائم النسيم الجديدة ،ق ،3م ،428النساء:
سعد العبدالله ،ق ،10ش ،58م ،19ت51115157 ،55073311 :

فهد محسن الهذال

 26عاما ،شيع ،الرجال :صباح الناصر ،ق ،6ش ،46م ،46النساء:
شمال غــرب الصليبيخات ،ق ،1ش ،141م ،381ت،99490677 :
99606763

سكينة مجيد عبدالجليل العنزي

زوجة محمود عبدالرحيم العنزي
 82عــامــا ،تشيع الـتــاسـعــة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،ال ــرج ــال :الـكــويــت،
الحسينية الجديدة ،شارع عبدالله األحمد بجانب بنك الكويت
الــوطـنــي ،الـنـســاء :الـقــادسـيــة ،ق ،8ش ،88م ،24ت،22418664 :
99032154

مواعيد الصالة

اللوغاني مع علي بن عدالن الرشيدي
العديلية يوم كانت عبارة عن "قلبان" في
عشرينيات الـقــرن الـمــاضــي ،وأن ــه يتذكر
بيت شعر كان يردده األوالد ال يعرف َمن
قائله ،وهو:
يا شيخنا جابر يا شيخنا دوم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

أحيان  -رغم الحدث -تكتب كالم ابعيد
َ
في أرض قفرا ،وصدى ناداك :غن وعيد
مثل اللي وحده َسرى والناس ّلمه وعيد

خريطة جغرافية أللماس «تيفاني»
قيراط .وستحصل الماسات على
ر قــم تسلسلي ،على مــا أوضحت
"تيفاني" ،التي َّ
سمت هذه المبادرة
"دايمند سورس إينيشاتيف".
وق ــال ــت ،فــي ب ـيــان ،أم ــس ،إنها
تتعهد "بشفافية جغرافية كاملة
على كل ماسة جديدة يتم شراؤها،
ولـ ــن ت ـش ـت ــري ب ـع ــد اآلن م ــاس ــات
غ ـي ــر م ـع ــروف ــة الـ ـمـ ـص ــدر" .وب ــات
باإلمكان معرفة مصدر الماسات

ّ
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 :

غصب على القوم
وصل العديلية
ٍ
فــي الـمـقــال الـمـقـبــل ،ب ــإذن ال ـلــه تـعــالــى،
سنتحدث عن الزراعة في العديلية ،وأوائل
أصحاب المزارع فيها.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:44

الصغرى

07

الظهر

11:56

أعلى مد

ً
 01:52صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:49

 03:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:08

ً
أدنى جزر  09:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:30

 09:16م 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 :

