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 24صفحة
السعر  100فلس

نجوم هوليوود تفاعلوا مع
تحدي الـ  10سنوات ص ١٣

واشنطن تسعى لتشكيل حكومة
إيرانية بالمنفى قبل قمة وارسو

تعهدت بتأمين اعتراف دولي بها ضمن مشروع لتصعيد الضغوط إلسقاط النظام
َّ
ُ
• الـ «بوينغ  »707المحطمة في كرج كانت تحمل محركات صواريخ بالستية كورية شمالية
طهران  -فرزاد قاسمي
في إطــار المساعي األميركية لتشديد الضغوط على طهران ،أكد
مصدر في المعارضة اإليرانية ،أن األميركيين طلبوا من فصائل إيرانية
في الداخل والخارج ،دراســة مشروع تشكيل حكومة منفى ،قبل قمة
وارسو المقررة الشهر المقبل.
وقال المصدر ،وهو أحد قادة «الحركة الخضراء» داخل إيران ،ورفض
الكشف عن اسمه ،لـ «الجريدة» ،إن الواليات المتحدة ستعمل من أجل
اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة ،في إطــار محاولة أميركية
جديدة للضغط على طهران إلسقاط النظام من الداخل.
وأوضح أن المعارضة في الداخل بدأت دراسة المقترح األميركي،
تعط أي إجابة.
لكنها حتى اآلن لم
ِ
وكانت «الجريدة» نقلت عن مصدر إيراني في  6الجاري قوله ،إن
ً
قيادة الحرس الثوري ووزارة االستخبارات رفعتا تقريرا إلى المرشد
األعلى علي خامنئي ،يفيد بأن هناك «تحركات مشبوهة لألميركيين
ً
ً
وحلفائهم في المنطقة» ،مضيفا أن الحرس رصد مخططا لتحريك
الشارع في الداخل بالتوازي مع ضربات عسكرية محدودة.
في سياق آخر ،أكد مصدر رفيع المستوى بالجيش اإليراني
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن الـطــائــرة العسكرية التابعة للجيش اإليــرانــي التي
سقطت األسبوع الماضي في مطار فتح بمنطقة كرج غربي طهران،
ً
كانت تحمل محركات صواريخ بالستية من كوريا الشمالية ،وقطعا
إلكترونية روسية لهذه الصواريخ.
وأشار إلى أن الحرس استفاد من هذه الطائرة العسكرية لنقل هذه
ً
المعدات ،التي ُج ِّمعت في قرغيزستان ،وجرى تحميل  40طنا من اللحم
القرغيزي للتمويه.
02

ً
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف محاطا بعراقيين في النجف أمس بختام زيارة استمرت  5أيام للعراق

٠٤
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عاصفة ترابية تجتاح
البالد ...والحرارة اليوم
وغدًا صفر

١٢

«مزارع نايف» تؤخر مشروع
«جنوب سعد العبدالله» عامين

السفير البنغالي لـ ةديرجلا :.تباطؤ مسؤولي الشركة في التفاوض مع العمال أغضبهم

●

●

يوسف العبدالله ومحمد الجاسم

رغـ ــم أن ع ـقــد ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
السكنية مع شريكها الكوري بشأن تخطيط
وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله أوشك
ً
أن يـنـتـهــي ف ــي أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،ت ـم ـه ـيــدا لـبــدء
تنفيذ الـمــديـنــة وتــوزيـعـهــا عـلــى المواطنين
ضمن الخطة اإلسكانية ،علمت «الجريدة» من
مصادرها ،أن شركة نايف للدواجن بحاجة إلى
عامين لنقل مزارعها من المدينة إلى منطقة
الشقايا ،إضافة إلى أن الشركة لم تتسلم ،حتى
اآلن ،األرض المخصصة لها لتبدأ إج ــراء ات
النقل.
وأوضحت المصادر ،أن المزارع سالفة الذكر،
التي تعد أكبر مزارع للدواجن بالبالد ،تدخل
ض ـمــن سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـعــوقــات الـتــي 02

المحتجون خالل تجميعهم قبيل نقلهم إلى أماكن التوقيف

ً
«ترامب لم يعد رئيسا ...وغادر البيت األبيض»

عنوان رئيسي لـ  25ألف نسخة مزيفة من «واشنطن بوست»
ف ــوج ــئ آالف األم ـي ــرك ـي ـي ــن ب ــإع ــان
صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» الــورقـيــة،
على صفحتها األولــى ،تنحي الرئيس
دونالد ترامب ،قبل أن تعاجل الصحيفة
بالنفي ،وتــؤكــد أن األع ــداد المنشورة
«مزيفة».
ً
ووزع عدد من الناشطين نسخة مزيفة
للصحيفة ،فــي مــواقــع عــدة بواشنطن،
ً
ً
أمس األول ،حملت عنوانا رئيسيا هو «لم
ً
يعد رئيسا» فوق صورة للرئيس ترامب،
مع عنوان تمهيدي« :ترامب يترك البيت
ً
األبيض على عجالة منهيا األزمة».
وتبدو النسخ المطبوعة ،التي تحمل
ً
تاريخ  1مايو  ،2019شبيهة جدا بالنسخ
ً
الفعلية للصحيفة .و ك ــان ا ل ـعــدد ُمليئا
ّ
إخبارية مناهضة لترامب ،نشرت
بقصص
ً
أيضا على موقع إلكتروني يحاكي الموقع
الرسمي لـ «واشنطن بوست».
وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت إدارة الـ ـع ــاق ــات 02

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

الشركة لم تتسلم األرض المخصصة لها في الشقايا

محمد الشرهان وناصر
الخمري

تراجع حجم المشاركة العربية ،وانخفض مستوى التمثيل إلى
الحد األدنى ،في القمة العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية
المنعقدة فــي ب ـيــروت ،بعدما كــرت سبحة االع ـت ــذارات الرئاسية،
ليقتصر الحضور على  19دولة على مستوى وزراء ووكالء وزراء.
وتشير المعلومات إلى أن الحضور الرئاسي لن يتخطى أصابع
اليد الواحدة ،مع تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز
والعراقي برهم صالح حضورهما.
وقالت مصادر سياسية متابعة إن «عملية نزع وحرق َ
العلم الليبي
من أمام مقر انعقاد القمة في بيروت ،من دون أن تردعهم األجهزة
األمنية المكلفة تأمين الحماية للحدث ،إضافة إلى تهديدات بمنع
ّ
الوفد الليبي من دخول لبنان وعدم خروجه من المطار إذا حط فيه،
أثبتت أن بيروت عاصمة غير آمنة».
وت ـســاء لــت ال ـم ـصــادر« :كـيــف سـتــؤمــن ال ــدول ــة اللبنانية سالمة
ضيوفها إذا عجزت عن تأمين محيط القمة ومنع وصول مخربين
لنزع األعــام؟» ،مطالبة بأن تكون للدولة كلمتها ،وعــدم التساهل
مع ممارسات على نحو ما جرى ،إذ إن «االكتفاء باعتذار ال يناسب
حجم اإلساءة».
02

محليات

محليات

ّ
اقتحموا سفارة بالدهم وحطموا
بنغالي
300
ً
قاعتها احتجاجا على تأخر رواتبهم  3أشهر

تهديد وفد ليبيا َبعث برسالة أمنية سلبية للمدعوين
● بيروت  -ريان شربل

المبارك :مراعاة
المتغيرات المحيطة
لتحقيق مصلحة الوطن

الجرافات ترسم ...نهاية
«الصوابر»

10

قمة بيروت االقتصادية تنعقد
بتمثيل هزيل

03

03

 ٣٧١مليون دينار أرباح
«الوطني» في 2018
بنمو %15

ً
احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ص ــرف
روات ـ ـب ـ ـهـ ــم مـ ـن ــذ  3أشـ ـ ـه ـ ــر ،وع ـ ــدم
اسـتـخــراج إقــامــات لبعضهم مما
تـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي م ـخ ــال ـف ـت ـه ــم ق ــان ــون
اإلقامة ،هاجم نحو  ٣٠٠من العمال
الـبـنـغــالـيـيــن م ـس ــاء أمـ ــس س ـفــارة
بـ ــادهـ ــم فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ــال ــدي ــة،
واعـ ـ ـت ـ ــدوا ع ـل ــى ال ـع ــام ـل ـي ــن فـيـهــا،
وحطموا المدخل الرئيسي وقاعة
االستقبال.
ـي،
ـ
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ـ
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وق ـ ـ ـ ــال
02

محليات

كيف للواليات المتحدة
الوثوق بأفضل حلفائها
في سورية؟

مسك وعنبر

١٨
منارة الراحل عبدالحسين
عبدالرضا ...يحضرها فنان
واحد!

رياضة

٢٣

شخص يوزع صح

ت» ال ّ
مزيفة أ
يفة «واشنطن بوس

مام البيت األبيض أمس األول

يوفنتوس يهزم ميالن
ويتوج بكأس السوبر
اإليطالية

ةديرجلا

•
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الثانية

ً
عباس يمنح العتيبي «نجمة القدس» تقديرا لنصرة فلسطين
السفير الكويتي :تكريم للكويت وسياستها الخارجية
م ـنــح رئ ـيــس دولـ ــة فـلـسـطـيــن مـحـمــود
عباس مندوب الكويت الدائم لــدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي نجمة
الـقــدس مــن وســام الـقــدس ،تقديرا لــدوره
المتميز وجهوده الدبلوماسية الصادقة
لنصرة القضايا العربية ،وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي ،في تصريح لـ"كونا" ،بعد
منحه هــذا الــوســام مـســاء ام ــس ،فــي مقر
إقامة الرئيس الفلسطيني في نيويورك،
إنــه تـشــرف بلقاء الــرئـيــس عـبــاس ،ونقل
ل ــه تـحـيــات صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد .وأعرب عن اعتزازه
وت ـقــديــره وش ـك ــره لـلــرئـيــس ع ـبــاس على
منحه هذا التكريم الذي هو تكريم للكويت
وسياستها الخارجية ،التي ال تحيد عن
نـصــرة قـضــايــا األم ــة الـعــربـيــة ،مــؤكــدا أن
القضية الفلسطينية هــي قضية العرب
األولــى ،وموقف الكويت قيادة وحكومة
وش ـع ـبــا ث ــاب ــت وم ـب ــدئ ــي وت ــاري ـخ ــي في
الدفاع عنها.
وشدد على االستمرار في تقديم الدعم،
والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني

ع ـ ـبـ ــاس ي ـم ـن ــح ال ـس ـف ـيــر
العتيبي نجمة القدس
ال ـش ـق ـي ــق ،ح ـت ــى ح ـص ــول ــه ع ـل ــى حـقــوقــه
السياسية المشروعة التي كفلتها قرارات
مـجـلــس األمـ ــن وم ـي ـثــاق األمـ ــم الـمـتـحــدة،

وال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ــل ع ـ ــادل وس ـ ــام دائ ــم
وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـع ـت ـي ـب ــي ف ـ ــي ذات الـ ـص ــدد
بــالـتـنـسـيــق ال ـعــالــي بـيــن وفـ ــدي الـكــويــت
وف ـل ـس ـط ـيــن ف ــي األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة .وق ــدم
التهنئة لحكومة وشعب فلسطين على
تولي رئاسة مجموعة  + 77الصين لعام
 ،2019والـتــي تعتبر أكـبــر تجمع دولــي،
مـعــربــا ع ــن اس ـت ـعــداد ال ـكــويــت لـمـســانــدة
األشقاء في فلسطين خالل هذه الرئاسة
المهمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر م ـ ـنـ ــدوب فـلـسـطـيــن
لـ ـ ــدى األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـس ـف ـي ــر ريـ ــاض
منصور أن مواقف الكويت تجاه القضية
الفلسطينية ثابتة وواضحة" ،ومررنا في
العام الماضي بظروف في غاية التعقيد
والصعوبة وخاصة في مجلس األمن".
وأشـ ــاد مـنـصــور ب ــال ــدور االستثنائي
ا ل ــذي لعبه السفير العتيبي فــي ا لــد فــاع
عن القضية الفلسطينية ،والتصدي لكل
الهجمات التي قام بها البعض ضدها ،في
الفترة التي مثلت فيها الكويت المجموعة
العربية ،مضيفا أن هذا األداء أعطى بعدا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ل ـل ـكــويــت خـ ــال عـضــويـتـهــا
بمجلس األمن.

الرئيس السويسري يشيد بسياسة
الكويت حيال ملفات المنطقة
أشــاد رئيس مجلس الحكم االتحادي السويسري ،أولــي مــاورر ،أمس،
بسياسة الـكــويــت الـخــارجـيــة فــي الـتـعــامــل مــع قـضــايــا المنطقة ،السيما
بالمرحلة الراهنة.
جاء ذلك في لقاء ماورر مع سفير الكويت لدى االتحاد السويسري بدر
التنيب ،في إطار االستقبال السنوي الذي تنظمه المستشارية السويسرية
للسفراء المعتمدين لدى االتحاد بالعاصمة برن.
وأع ــرب م ــاورر عــن أمـلــه فــي تـطــويــر الـعــاقــات الثنائية بـيــن سويسرا
وال ـك ــوي ــت ،ل ــوج ــود ع ــدد م ــن ال ـق ــواس ــم ال ـم ـش ـتــركــة ،م ـثــل :ال ـح ـيــاد ودول ــة
المؤسسات والقيم الدستورية واألداء البرلماني.
من جانبه ،قال السفير التنيب في تصريح لـ"كونا" ،إن اللقاء مع الرئيس
السويسري تناول أيضا العالقات الثنائية الكويتية -السويسرية على
الصعيدين السياسي واالقتصادي ،وتبادل وجهات النظر في القضايا
ذات االهتمام المشترك ،وسبل دعم االستقرار في المنطقة.
وأكد عمق ومتانة العالقات التي تجمع الكويت بسويسرا في مختلف
ال ـم ـجــاالت ،مــا يـعـكــس االه ـت ـمــام الـمـتـبــادل بـتـعــزيــزهــا ،لـتـشـمــل مختلف
المجاالت.

تـسـلــم نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد نسخة
م ـ ــن أوراق ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ا ل ـس ـف ـي ــر
الجديد لجمهورية سلوفاكيا
ال ـصــدي ـقــة لـ ــدى دول ـ ــة ال ـكــويــت
إيغور هايدوشيك ،وذلك خالل
اللقاء الــذي تم أمس في مكتبه
بالديوان العام للوزارة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي
ل ــ"ال ـخ ــارج ـي ــة" إلـ ــى أن ال ـخــالــد
أع ــرب ،خ ــال الـلـقــاء ،عــن أطيب
تمنياته للسفير ا لـجــد يــد بــأن
يحظى بكل التوفيق والنجاح
ف ــي م ـهــام عـمـلــه ل ــدى ال ـكــويــت،
وللعالقات الثنائية التي تربط
البلدين الصديقين المزيد من
النمو واالزدهار.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر خ ــال ــد

سوميلو بوباي مايغا لضمان التركيز على إحراز تقدم في
هذا المسار من قبل الحكومة.
وحث جميع األطراف على استكمال هذه الجهود ،لتحقيق
السالم واالسـتـقــرار المنشود ،آمــا أال يكون هناك مزيد من
التأخير فــي عملية الـســام ،كما كــان فــي الـمــاضــي ،وأن يتم
تنفيذ بعض متطلبات االتفاق المذكورة بالفقرة رقم  4من
قــرار المجلس  ،)2018( 2423بما فــي ذلــك التقدم فــي مجال
الالمركزية والتفعيل الكامل للوحدات المختلطة التابعة آللية
تنسيق العمليات.
واستذكر العتيبي خارطة الطريق التي تم االتفاق عليها
من جميع األطراف في  22مارس  ،2018والمعنية بتنفيذ عدة

وحسب المصدر ،فإن المطار العسكري التابع للجيش اإليراني هو
َ
مطاري فتح
مطار ساها المحاذي لمطار مهرآباد الدولي بطهران ،وأن
وبيام بالقرب من مدينة كرج بمحافظة البرز تابعان للحرس.
ولفت إلى أن أجهزة استخبارات الحرس والجيش حاصرت موقع
ً
سقوط الطائرة على الفور ،ولم تسمح ألحد ،خصوصا الصحافيين،
باالقتراب منها حتى ال ينكشف األمر.
وكان سقوط الطائرة ،وهي من طراز بوينغ  ،707وعلى متنها 16
ً
ضابطا برتب عالية من فــرع االستخبارات المضادة التابع للقوات
ً
المسلحة اإليــرانـيــة ،أثــار كثيرا مــن الشكوك عــن سبب وجــود هــؤالء
ً
الضباط على متن طائرة عسكرية تحمل لحوما مجمدة ،وعن صلة
الجيش بموضوع شحن هذه اللحوم.

 300بنغالي اقتحموا سفارة بالدهم...
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن غــرفــة عمليات وزارة الداخلية تلقت أمــس «نــداء
استغاثة» من مسؤولي السفارة ،أفــادوا خالله بتعرضهم لهجوم
من مئات العمال ،قاموا بالتجمهر ثم بــدأوا أعمال شغب واعتداء
على السفارة ،التي لم يكن فيها غير  3من موظفي األمــن ،أصيب
أحدهم خالل األحداث.
وأضاف المصدر أن دوريات األمن العام وأمن المنشآت فرضت
ً
طوقا حول السفارة ،وأوقفت المتجمهرين ،ونقلتهم عبر حافالت
ً
إلــى مخافر قطاع األمــن العام ،موضحا أنــه جــرى تأمين السفارة،
واستدعاء األدلة الجنائية لمعاينة األضرار التي لحقت بها ،كما تم

ً
الملك اإلسباني مستقبال سفير الكويت
االرتقاء بها في جميع المجاالت،
كـ ـم ــا ثـ ـم ــن ج ـ ـهـ ــود سـ ـم ــو أم ـي ــر
ال ـب ــاد ،وحـكـمـتــه ،المتمثلة في
تقوية دعــائــم االسـتـقــرار واألمــن
بالمنطقة ،فضال عن دور الكويت
ال ـف ـع ــال خـ ــال ع ـضــوي ـت ـهــا غـيــر
الدائمة بمجلس األمن.
ُي ــذك ــر أن ال ـس ـف ـيــر الـسـعـيــدي
ق ــدم نـسـخــة م ــن أوراق اعـتـمــاده

إلى مديرة إدارة المراسم بوزارة
الـخــارجـيــة اإلسـبــانـيــة السفيرة
ك ــاري ــداد بــاتــايــا خــونـكــو فــي 24
سبتمبر ال ـمــاضــي سـفـيــرا فــوق
ال ـعــادة ومـفــوضــا ل ــدى إسبانيا
ف ــي اج ـت ـمــاع ثـنــائــي تـطــرقــا فيه
إلى ُحسن سير العالقات الثنائية
وس ـ ـ ـبـ ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ف ـ ـ ــي ش ـت ــى
المجاالت.

الخالد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرالسلوفاكي
الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر

ق ــدم ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أم ـ ـ ــس ،ت ـب ــرع ــا قـ ــدره
خمسة ماليين دوالر إلى مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،لتغطية برامج
ال ـم ـفــوض ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الــاج ـئ ـيــن
السوريين في دول الجوار السوري.
وأعرب مفوض األمم المتحدة السامي
ل ـش ــؤون الــاجـئـيــن فـيـلـيـبــو غ ــران ــدي ،في
تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" ،عــن االم ـت ـنــان للكويت
أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي
لبرامج المفوضية ،السيما تلك المتعلقة
باألزمة السورية.
وأكـ ـ ــد ح ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى م ـتــاب ـعــة
تداعيات األز مــة ا لـســور يــة ،والتعامل مع
أوضاع الالجئين الحرجة.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ــد ع ـ ــم ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ب ــا ل ــغ

الكويت :اتفاق السالم خيار أمثل لحل الصراع بمالي

واشنطن تسعى لتشكيل حكومة...

قـ ـ ـ ـ ـ َّـدم سـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ــدى
إسبانيا ،عيادة السعيدي ،أوراق
اعـ ـتـ ـم ــاده س ـف ـي ــرا ف ـ ــوق الـ ـع ــادة
وم ـفــوضــا ل ــدى إسـبــانـيــا للملك
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـي ـل ـي ـب ــي ال ـ ـسـ ــادس
فــي القصر الملكي (الزارزويـ ــا)
بالعاصمة مدريد ،أمس األول.
وق ــال السعيدي ،فــي تصريح
ل ــ"كــونــا" ،إن ــه نـقــل تـحـيــات سمو
أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،لـمـلــك إسـبــانـيــا،
وتمنياتهما للشعب اإلسباني
بالتقدم واالزدهار.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـل ــك فـيـلـيـبــي
ح ـم ـلــه بـ ـ ــدوره ال ـت ـح ـيــات لسمو
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ولـ ـلـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي،
متمنيا للكويت مزيدا من التقدم
واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،فـ ــي ظـ ــل ق ـي ــادت ـه ــا
الحكيمة.
وشدد الملك فيليبي على عمق
العالقات الثنائية ،وتطلعه إلى

ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ
الدكتور أحمد ناصر المحمد،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

لشؤون المراسم السفير ضاري
ال ـع ـجــران ،وع ــدد مــن مسؤولي
الوزارة.

الغنيم :الوضع المأساوي في ظل البرد القاسي يستدعي الدعم العاجل

إلى تطورات األوضــاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

رحبت الكويت بالخطوات اإليجابية األخيرة حيال تنفيذ
اتفاق السالم في مالي ،وتحديدا إنشاء السلطات المؤقتة على
مستوى المنطقة في كيدال وميناكا وتمبكتو.
جــاء ذلــك فــي كلمة الـكــويــت الـتــي ألـقــاهــا مندوبها الــدائــم
لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي ،في جلسة أمس
األول حــول مــالــي ،حـيــث اش ــاد بــالـتـقــدم الـمـحــرز فــي تسريع
عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعقد االجتماع
الرفيع المستوى الثاني بشأن تنفيذ الجانب الخاص باألمن
والدفاع من االتفاق.
كما رحب العتيبي بقرار الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إنشاء
وزارة خاصة لمتابعة تنفيذ االتـفــاق ،ودور رئيس الــوزراء

السعيدي قدم له أوراق اعتماده سفيرا ومفوضا

الكويت تتبرع بـ  5ماليين دوالر لالجئين السوريين

ً
الجارالله مستقبال سفيرة فرنسا
اجتمع نائب وزيــر الخارجية خالد الجارالله،
أمــس ،مع سفيرة جمهورية فرنسا لــدى الكويت
م ــاري مــاســدوبــوي ،وت ــم خ ــال الـلـقــاء بـحــث عــدد
من أوجه العالقات الثنائية بين البلدين ،إضافة

ملك إسبانيا يثمن حكمة األمير
المنطقة
استقرار
دعائم
تقوية
في
ً
ً

الخالد يتسلم أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا

الرئيس السويسري لدى استقباله التنيب

فرنسا
سفيرة
مع
يبحث
الجارالله
ً
ً
تطورات األوضاع إقليميا ودوليا

local@aljarida●com

أمور متعلقة باتفاق السالم والمصالحة ،وناشدهم االلتزام
بما ورد في تلك الوثيقة المتفق عليها.
وأضـ ــاف" :ن ـجــدد مــوقـفـنــا هـنــا ب ــأن تنفيذ ات ـفــاق الـســام
والمصالحة يظل الخيار األمثل لحل الصراع القائم في مالي"،
مرحبا بخطة الحكومة األخيرة الخاصة باألوضاع في وسط
البالد ،والزيارات األخيرة للرئيس كيتا ،ورئيس الوزراء مايغا،
للمنطقة ،والتي تعكس اهتمامهما بتحقيق االستقرار فيها.
وثـمــن دور جميع الـجـهــات العسكرية الفاعلة فــي مالي،
والتي تعمل على مكافحة اإلرهاب وتحقيق االستقرار واألمن
في البالد ،مشيدا بجهود البعثة لتنسيق أنشطة كل الجهات
على أرض الواقع.

تفريغ كاميرات المراقبة بمساعدة مسؤولي السفارة وحضور ممثل
عن وزارة الخارجية؛ لتحديد المشاركين في الشغب والمعتدين
على الموظفين.
وذك ــر أن ــه تــم اس ـتــدعــاء مـمـثــل عــن هـيـئــة ال ـقــوى الـعــامـلــة ،وآخــر
عــن الـشــركــة الـتــي يعمل بها الـعـمــال؛ لتحديد م ـبــررات االحتجاج
والمخالفات التي ارتكبتها تلك الشركة.
من جهته ،كشف السفير البنغالي لدى البالد أبوالكالم أن الهجوم
الذي شهدته السفارة كان بسبب غضب العمال الذين لديهم مشاكل
مع إحدى الشركات التي لم تدفع لهم رواتبهم.
وقال السفير ،لـ «الجريدة» ،إن مجموعة من البنغاليين حضروا
إلــى السفارة لتقديم شكوى لعدم حصولهم على رواتــب ،ووجــود
ً
بعض المشاكل مع الشركة التي يعلمون بها ،مضيفا أنه تم التفاهم
معهم على التفاوض مع أصحاب الشركة« ،بحضوري أنا والقنصل».
واستدرك أن تأخر وصول مسؤولي الشركة أغضب العمال ،فقاموا
بالهجوم على السفارة وتكسير محتوياتها واالستيالء على بعض
المقتنيات ،مما أدى إلــى االستعانة بالقوى األمنية التي اقتادتهم
إلى مخفر الشرطة ،وهم اآلن محتجزون وسيتم التعامل معهم وفق
القانون.
ً
وأكد أن هذه األمور غير مقبولة ،الفتا إلى أن السفارة والقنصلية
تتابعان مع «الخارجية» والسلطات الكويتية موضوع تأخر الشركة
في صرف رواتب العمال ،الذي تجاوز ثالثة أشهر ،وشمل المئات منهم.

«مزارع نايف» تؤخر مشروع...
ستؤخر المشروع السكني ،إضافة إلى مقبرة اإلطــارات التالفة في
«رحية» ،التي تقع داخل أرض المشروع والمقدرة بـ  70مليون إطار.

األهمية للعمليات المخصصة لالجئين
السوريين ،السيما في لبنان واألردن في
ظروف مناخية بالغة القسوة.
وأو ضـ ـ ــح أن هـ ــذه ا ل ـم ـن ـحــة ا ل ـكــو ي ـت ـيــة
ستساهم أيضا في التعامل مع مشكالت
النازحين السوريين في بالدهم في هذه
األوقات العصيبة ،لتوفير المالذ اآلمن.

وضع مأساوي
من جانبه ،قال مندوب الكويت الدائم
لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى في جنيف السفير جمال الغنيم،
إن "ه ــذا الـتـبــرع الـكــو يـتــي ا سـتـكـمــال لما
ت ـع ـه ــدت بـ ــه الـ ـك ــوي ــت مـ ــن دع ـ ــم األشـ ـق ــاء

ا لـســور يـيــن للتخفيف مــن محنتهم عبر
ت ـمــويــل ب ــرام ــج األم ــم ال ـم ـت ـحــدة الـمـعـنـيــة
بالشأن السوري".
وأضاف الغنيم أن الوضع المأساوي،
ال ـ ــذي ي ـعــان ـيــه الـ ـس ــوري ــون م ــع ال ـظ ــروف
المناخية القاسية ،يستدعي تقديم الدعم
ال ـع ــاج ــل م ــن خـ ــال الـ ـب ــرام ــج اإلن ـســان ـيــة
االم ـم ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،سـ ــواء ع ـبــر مـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،أو مـفــوضـيــة ش ــؤون
الــاج ـئ ـيــن ف ــي ق ـطــاعــي ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
واإلنسانية على حد سواء.

بن مبارك بحث التعاون مع عزام الصباح
استعرض نائب رئيس الوزراء البحريني ،الشيخ
محمد بن مبارك ،مع عميد السلك الدبلوماسي سفير
الكويت لدى البحرين ،الشيخ عزام الصباح ،العالقات
األخوية المتميزة بين البلدين.
وقالت وكالة األنباء البحرينية (بنا) إن" ،الشيخ
محمد بن مبارك استعرض لــدى استقباله السفير
الشيخ ع ــزام الصباح الـعــاقــات االخــويــة المتميزة
ومـجــاالت التنسيق والتعاون بينهما في مختلف
المجاالت ،لما فيه خير ومصلحة البلدين في ظل
توجيهات قيادتيهما الحكيمتين".
من جانبه ،أكد الشيخ عزام الصباح عمق العالقات

وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ،في بيان مساء
أمس األول ،إنها خاطبت وزارة المالية في سبتمبر الماضي إلبرام
عقود القسائم للمواقع البديلة بـ «الشقايا» ،لتهيئتها لنقل الشركة
إلى موقعها الجديد.
يذكر أن «السكنية» أبرمت عقد تخطيط وتصميم مشروع جنوب
سعد العبدالله مع جمهورية كوريا الجنوبية في  3أبريل 2017
عبر شراكة حكومية تعد األولــى من نوعها ،لتصبح أول مدينة
ذكية بمدة تنفيذ عامين.

قمة بيروت االقتصادية تنعقد...
وخـتـمــت« :م ــن هـنــا أت ــى ق ــرار ال ــدول بتقليص حـجــم المشاركة
القيادية إلــى الحد األدن ــى ،تحت عنوان العجز عن توفير سالمة
الملوك والرؤساء الضيوف».
٢٠

«ترامب لم يعد رئيسًا ...وغادر البيت...

ً
الـعــامــة فــي الصحيفة بـيــانــا ج ــاء فـيــه« :ه ـنــاك طـبـعــات وهمية
مزيفة من صحيفة واشنطن بوست توزع في جميع أنحاء وسط
العاصمة ،ونحن على دراية بموقع إلكتروني يحاول تقليدنا .هذه
ليست منتجات واشنطن بوست ،ونحن ننظر في هذا».
ُ
وأكـ ــدت مـجـمــوعــة تـسـمــى  Yesُ Menأن ـهــا أنـتـجــت الصحف
والموقع على شبكة اإلنترنت ،الذي أزيل بعد ظهر أمس األول.
ّ
وتحدث التقرير الرئيسي في النسخة المزيفة للصحيفة عن

الثنائية واالخوية التي تربط بين الكويت والبحرين
في كل المجاالت.
وهنأ الشيخ عــزام الصباح نائب رئيس الــوزراء
البحريني الشيخ محمد بن مبارك ،بمناسبة صدور
األمر الملكي بإطالق اسمه على المعهد الدبلوماسي
وتحويله إلى أكاديمية "محمد بن مبارك للدراسات
ً
الدبلوماسية" ،تقديرا لجهوده الوطنية باعتباره
المؤسس األول لها.
وأش ـ ـ ــاد ب ــال ـج ـه ــود ال ـت ــي ب ــذل ـه ــا ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
ل ـتــأس ـيــس الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،م ـعــربــا عن
التمنيات للبحرين بالتطور في ظل القيادة الحكيمة.

ّ
أن ترامب ترك رسالة استقالة على منديل في المكتب البيضاوي،
ً
وغادر واشنطن إلى يالطا ،منتجع القرم ،الذي كان مكانا لعقد
اجتماع لزعماء الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية.
ً
ً
وذكــر التقرير أيضا أن رحيل ترامب المفاجئ كــان مدفوعا
«باحتجاجات ضخمة تقودها النساء» في جميع أنحاء البالد،
ً
مما يوحي أن العملية كانت ترويجا لمسيرة نسائية مخططة
السبت المقبل.
وق ــال ج ــاك ســرفـيــن ،ال ــذي يـسـتـخــدم االس ــم الـمـسـتـعــار آنــدي
بيكلباوم ،إنه أحد مؤسسي  ،Yes Menوإن النسخة كانت تهدف
إلى تقديم أفكار «الحركة الشعبية» لكيفية دعم عزل ترامب.
ّ
وأضاف سرفين أن النسخة المطبوعة للصحيفة ،والنسخة
ّ
ً
الرقمية من األخبار كلفتا نحو  40ألف دوالر ،مشيرا الى أنه تم
جمع  36ألف دوالر من تبرعات عبر القائمة البريدية للمنظمة،
وطبعت المجموعة  25ألف نسخة ،في حين تم توزيع نحو 10
آالف نسخة فقط.
وكانت المجموعة نشرت نسخة ّ
مزيفة مماثلة لـ «نيويورك
تايمز» في  ،2008بعد انتخاب الرئيس السابق بــاراك أوباما،
وكانت تحتوي على قصص تصور ناشطين ليبراليين يمارسون
الضغط على اإلدارة الجديدة.

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ّاﻟﻤﺒﺎرك :ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ

ﺗﺮأس اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ودﻋﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ،أﻣﺲ ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء إﻟﻰ »اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺒﺎﻧﺎ
اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ
اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ«.

دﻋـ ــﺎ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻷﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ُـﺘ ــﺮول
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻳـ ـﻀ ــﻊ ﻧ ـﺼ ــﺐ
ﻋـﻴـﻨـﻴــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ واﺿ ــﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ ﺗﺄﺗﻲ
ﺧـﻄــﻰ أ ﻋ ـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ.
وﺗ ـ ـ ــﺮأس اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﻓ ــﻲ ﻗـﺼــﺮ
اﻟـﺴـﻴــﻒ أﻣ ــﺲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع 1) 121
 (2019/ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول،
ﺑـﻌــﺪ ﺻ ــﺪور اﻟ ـﻤــﺮﺳــﻮم اﻷﻣ ـﻴــﺮي
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ،وأﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ:
»ﻳ ـﻄ ـﻴ ــﺐ ﻟ ــﻲ ﺑ ــﺎﺳ ـﻤ ــﻲ وﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
إﺧــﻮاﻧــﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
أن ﱢ
أرﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻷول
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪ،
ً
وأﻫ ـﻨ ـﺌ ـﻜ ــﻢ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ
اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﻻﻛﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ

»اﻟﺸﺆون« :إﻟﻐﺎء ﺣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺮاز
ﻋ ــﻦ ﺻـ ــﺪور اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري
رﻗــﻢ  / 4أ ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄن
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ /76أ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2015ا ﻟـﻘــﺎ ﺿــﻲ ﺑﺤﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮاز ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن »اﻟﻘﺮار ﺟﺎء
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر
ﺑ ـﻌ ــﻮدة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر
ً
ﻗ ـ ــﺮار ﺣـﻠـﻬــﺎ ﻣ ـﻠ ـﻐ ــﻰ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
ﺣــﺮص اﻟ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺣـﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ،
ﻋ ـﻠــﻰ أن ُﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺪور ،وﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻨﻔﻴﺬه.

اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ُ
اﻟــﺬي ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ آﻣــﺎل ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎزدﻫﺎر
ﺛﺮوﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ّ
أود أن أﺷﻴﺪ
ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ واﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ
ً
اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ،ﻣﻘﺪرا
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـ ـﺒ ـ ّـﺎرزة ،وآراء ﻫـ ــﻢ
ً
واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﺎء ة ،وﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ واﺿ ــﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ُ
ﻣـ ـﻨ ــﺎ أن ﻧـ ـﻀ ــﻊ ﻧـ ـﺼ ــﺐ أﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻨــﺎ،
وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ
ﺧ ـﻄــﺎﻛــﻢ ،ﺑـﻤـﺸـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻠ ــﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ«.

ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ
• اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻛﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ
ً
• »اﻟﻌﻠﻤﻲ« اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ  ١٥٠٠ﺗﻈﻠﻢ واﻷدﺑﻲ ﺑـ  ٤٥٠ﺗﻈﻠﻤﺎ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :اﺳﺘﺒﺪال  ٤ﻣﻘﻄﺮات
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﺑﺪء إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢٠/٢٠١٩
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻃ ـﻠــﺐ اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻘــﻮى
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓﺆاد اﻟﻌﻮن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ﻹﻋ ــﺪاد اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻷوﻟـﻴــﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال  4ﻣ ـﻘ ـﻄــﺮات ﻓ ــﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﺪوى
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ،إن »اﻟﻮزارة ارﺗﺄت اﺳﺘﺒﺪال
ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ«،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ان »ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق  38ﺷﻬﺮا

وﺗﺎﺑﻊ» :ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻵﻣﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ ،ﺑــﺎ ﻋـﺘـﺒــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ورﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺰة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد،

ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺒﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ،
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات
واﻹﻣ ـﻜــﺎﻧــﺎت اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﻮاﻋﺪ ،اﻟــﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪرات اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﻮض

ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« .وﺧﺘﻢ:
ً
»ﻟﻨﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺟــﻞ واﺣــﺪ ،ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ راﺋﺪﻧﺎ،
وﺧ ـﻴــﺮ وﻋ ــﺰة أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫﻲ
اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ

أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ وإﻳﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ
ﺗ ـﺤــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ«.
وﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟـ ــﻚ ﻧ ــﺎﻗ ــﺶ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮد اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺪول
أﻋﻤﺎﻟﻪ.

ﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﺗﻈﻠﻤﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟـ  ١٢ﻋﻠﻰ  ٢٠٠٠ﺗﻈﻠﻢ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻠﻒ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،أﻏﻠﻘﺖ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ،ﺑﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ
 ٢٠٠٠ﺗﻈﻠﻢ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ.

ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز

ً
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول

ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .«2020/2019
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻃﻠﺐ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻦ وﻛﻼء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑــﺪء إ ﻋ ــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2020/2019اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﻮرﻳﺪ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
 75أﻟﻒ دﻳﻨﺎر .ودﻋﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم ادراج ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم
اﻟـﻤــﺎدة  88ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  49ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓــﻲ ﺷﺄن
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻏ ـﻠ ـﻘ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺎب ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺑﻘﺴﻤﻪ؛ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑﻲ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺑﺸﺄن
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ) ،(2019/2018ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ دوام أﻣﺲ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
ﻟ ــ«اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن ﻋ ــﺪد اﻟـﺘـﻈـﻠـﻤــﺎت اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜـﻨـﺘــﺮوﻟـﻴــﻦ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ واﻷدﺑ ـ ــﻲ ﺑـﻠــﻎ ﻧـﺤــﻮ 1950
ﺗﻈﻠﻤﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺘﻈﻠﻤﺎت
ﻓــﻲ ﻛـﻨـﺘــﺮول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻠﻎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 1500
ﺗﻈﻠﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷدﺑﻲ  450ﺗﻈﻠﻤﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت،
واﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
وأﺷـ ــﺎرت اﻟـﻤـﺼــﺎدر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﻈـﻠـﻤــﺎت وﺑـﺤـﺜـﻬــﺎ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻣﻨﺬ
اﻟـﻴــﻮم اﻷول ﻟﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أوراق اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ وﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑــﺪ ﻗــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ رﻓﻊ
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺎت ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﺣــﺎﻻت
ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻀــﺢ وﺟ ــﻮد أﺧ ـﻄ ــﺎء ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ.
وﻧﻮﻫﺖ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
درﺟﺎﺗﻬﻢ ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ُﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﺘﺮول ،ﻟﻴﺼﺎر ﺑﻌﺪ
ذﻟــﻚ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺪرﺟــﺎت ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺎم ﺳـﺠــﻞ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻟﻪ.

ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ

اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ،اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻔــﻮف ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑﻲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ.
وذﻛﺮ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻃــﺮق اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﻲ ،وﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺪم ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻛـﻔــﺎء ة اﻟﻤﺪارس
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﻠﻒ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة د .ﺳﻌﻮد

ّ
»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺰود »اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﺑﻤﺬﻛﺮة
اﺗﺤﺎد ﻣﻼك ﺷﻘﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﻤﺸﻌﻞ ﻟـ «  :ﻧﻨﺘﻈﺮ إﻗﺮار اﻟﺮﻗﻢ اﻵﻟﻲ ﻟﺒﺪء ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ
•

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﺣـﺴــﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻵﻟـ ــﻲ ﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣ ــﻼك ﺷﻘﻖ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ،
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ّ
ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.
وﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ــﺪة« ،ﻣ ــﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑﻌﺜﺖ
اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻤ ــﺬﻛ ــﺮة

اﻟﺠﺮاﻓﺎت ﺗﺮﺳﻢ ...ﻧﻬﺎﻳﺔ »اﻟﺼﻮاﺑﺮ«

ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻤــﻼك
ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟـﻌـﻤــﻮدي اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ إﻟــﻰ
»اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ« ،ﻟــﺪراﺳــﺔ
ﻛﻴﺎن اﻻﺗ ـﺤــﺎد ،وﻣــﺪى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ
اﻟﺮﻗﻢ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وزﻳﺮة اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.
ﺑ ـ ــﺪوره ،أﻋ ـﻠــﻦ ﺟ ـﻤــﺎل اﻟﻤﺸﻌﻞ،
رﺋـﻴــﺲ اﺗ ـﺤــﺎد ﻣ ــﻼك ﺷـﻘــﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،أﻧــﻪ اﺟﺘﻤﻊ أﺧـﻴــﺮا
ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻻﺳﺘﻌﺮاض
اﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻻﺗـﺤــﺎد،

ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪء اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎﺗــﻪ اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼك ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون اﻟﺮﻗﻢ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ
»اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ،ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﺢ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺑ ـﻔ ـﺘــﺢ ﺣـﺴــﺎب
ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد.
وﻗﺎل اﻟﻤﺸﻌﻞ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
ً
ً
ﺑﻮﺷﻬﺮي أﺟــﺮت اﺗـﺼــﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا
ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـ ـ »اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ«؛ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺣﺴﻢ أﻣﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻵﻟــﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺑﻤﻌﻴﺔ وﻓﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ

ّ ً
ً
ـﻮﺳـﻌــﺎ ﻣﻊ
»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣـ
ً
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،اﻟــﺬي أﺑــﺪى ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ّ
وﺛﻤﻦ اﻟﻤﺸﻌﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﻮزﻳﺮة
ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد،
وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﱢ
أﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮ ﺣﺴﻢ
وإﻗـ ـ ــﺮار اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻵﻟـ ــﻲ ﻟ ـﺒــﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ،وإﺣﻴﺎء ﻛﻴﺎﻧﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ،
ﻟﺨﺪﻣﺔ ُﻣﻼك اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« :ﺟﺎدون ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻟﻠﻘﻠﺐ
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح ً
اﻷﺣﻤﺪ ً
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺧﺒﻴﺮا ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
أﻋﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻟﻠﻘﻠﺐ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺳﺘﺸﺎري
ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﺧﺒﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ روﻳﺎل
ﺑﺮوﻣﺒﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة د .ﻗﻴﺼﺮ ﻛﻮاﺗﺮو.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت
ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎرة
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ
أﻳﺎم ،داﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ أن ﻛﻮارﺗﻮ ﻣﻦ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺼﻤﺎم
اﻷورﻃﻲ.

 ٦ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
ﻧﻔﺬت إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮع اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﺤﻼت ﺑﻠﻮاﺋﺢ وﻧﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
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ﻣﺤﻼ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،أن
اﻟﺠﻮﻟﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ 6
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ إﻋﻼن دون ﺗﺮﺧﻴﺺ،
وإﺿﺎﻓﺔ إﻋﻼن آﺧﺮ دون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ،وإﻗﺎﻣﺔ إﻋﻼن
ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﺘﻪٍ ،وﻋﺪم وﺿﻊ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز.
وﺷﺪد اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻤﺤﻼت واﻹﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ واﻟﻤﻔﺘﺸﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻺدارة ﺳﻴﺘﺼﺪون
ﻟﻠﺘﺠﺎوزات واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت،
ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.

»إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث« ﺗﻄﺮح »دفء
اﻟﺸﺘﺎء« ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻃﺮﺣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻤﻠﺔ »دفء اﻟﺸﺘﺎء
ورﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ« ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺸﺮوع إﻏﺎﺛﺔ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﻗﺮﻳﺺ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟـ7
آﻻف أﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟـ 6آﻻف ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺳﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺴﻮرﻳﺔ -اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﻟـ  5700أﺳﺮة ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع«.

»ﺻﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك« ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد

• ﻣﻬﺪي :ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
• ﻓﻴﻨﺞ :اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إذا ﻃﺒﻘﻨﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪم »اﻟﺼﻮاﺑﺮ« أﻣﺲ

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑــﺪأت ﺟــﺮاﻓــﺎت ﻋــﺎﺋــﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻫﺪم »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻮاﺑﺮ« ،ودﺷﻨﺖ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺪم ﺟﺴﺮ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺴﻖ أﺻﺤﺎب ﺷﻘﻖ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻮاﺑﺮ

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

اﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ ﻹﺧﻼﺋﻪ ،وﻋﺪدﻫﻢ  13أﺳﺮة ،ﻗﺎﺳﻢ
آل رﺷﻴﺪ ،إﻧﻬﻢ اﺳﺘﻴﻘﻈﻮا أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت
أﻋـﻤــﺎل اﻟ ـﻬــﺪم ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫــﺬا اﻹﺟ ــﺮاء ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ،
وﺗﻜﻠﻴﻒ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« رﺟﺎل ﺣﺮاﺳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻷﺳﺮ
ﻣﻦ دﺧﻮل ﺷﻘﻘﻬﻢ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻬﺪم.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ آل رﺷ ـﻴ ــﺪ اﻟـﺠـﻬــﺎت

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﻫﺪم اﻟﻤﺠﻤﻊ،
واﻟ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻒ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدل ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻜـﻴــﻦ،
ﺑـ ــﺪا واﺿ ـﺤ ــﺎ أن إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻬ ــﺪم ﺗ ـﺠ ــﺎوزت
اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ،
وﻫــﻲ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎز اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ »اﻟﺼﻮاﺑﺮ«.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻛ ــﺪ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ د .ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻣ ـﻬ ــﺪي أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺟ ـ ــﺎدة ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻣ ـﻬــﺪي ﺧ ــﻼل »ﻧـ ــﺪوة اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ« ،واﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟـﻤـﺒـﻨــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدا ﻳﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ ﻣـﺼــﺪر وﺣـﻴــﺪ اﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺎدر واﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻹﺣــﺮاز ﺗﻘﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ،
واﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت ،وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وذﻛ ــﺮ أن ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﺮ
ﺑـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ،ﺣـﻴــﺚ ﻳ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
أﺣﺪﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ اﺛﺮي ﻟﻸﺑﺤﺎث
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان ﻓﻴﻨﺴﻴﻨﺖ ﻓﻴﻨﺞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ودول ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
ﻣﻦ ﺧﻼل  3ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻫﻲ اﻟﺨﺒﺮة وﺟــﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .وأوﺿﺢ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ أول
دوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻻوﺳــﻂ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟ ــﺬﻛ ــﺎء اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋــﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان
اﻟﻜﻮﻳﺖ واي دوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻤﺎ
ﻳﻘﺎرب  %50ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إذا ﻃﺒﻘﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟــﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﺧ ــﻼل أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﺳ ـﻨــﺔ ،ﻃــﺎﻟـﻤــﺎ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﺮ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت ﻗ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮق ﻋـ ــﺪة ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
وإﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺠﺎري.

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﺼﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك ﻇﺎﻫﺮ
اﻟﺼﻮﻳﺎن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار وﺿﻊ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﻤﺴﺘﻮردة ،وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪم ﻗﺺ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻞ ﺗﺤﺖ ادﻋﺎءات ﺑﺎﻃﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺼﻮﻳﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺄﻣﻞ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺰاد اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻣﻦ ﺳﻮق ﺷﺮق إﻟﻰ ﻣﻘﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮي.
ودﻋﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاد
اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺴﻮق
ً
ﺷﺮق ﻓﺠﺮا ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻟﻸﺳﻤﺎك واﻟﺮوﺑﻴﺎن
اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ وﻏﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺒﻼد ...واﻟﺤﺮارة اﻟﻴﻮم وﻏﺪا ﺻﻔﺮ
دلبلا

•
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اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
أدت ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﻐﺒﺎر أﻣﺲ إﻟﻰ
وﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺪﻧﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ  ١٠٠٠ﻣﺘﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻋﺎﺷﺖ اﻟﺒﻼد أﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﺗـﺠــﺎوزت ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ  70ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  1000ﻣﺘﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﻌﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ.
وردت اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﻮر ﺟﺒﻬﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎردة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﻐﺮب ،اﺳﺘﻤﺮت ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻬﺎر ،ﻗﺒﻞ ان ﺗﺒﺪأ اﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ﻋﺼﺮ أﻣﺲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﺄﺛﺮات اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺸﻮﻳﺦ واﻟــﺪوﺣــﺔ واﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺣــﻮال
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺧﻮل اﻟﺴﻔﻦ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻓ ــﺎدات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،اﻛــﺪت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ رﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ "اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ" ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ،
ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻗﻼع واﻟﻬﺒﻮط.
وﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"،
أن اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم وﻏﺪا ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎردا ،واﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ  14و 16درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﺗﺘﺪﻧﻰ اﻟﺤﺮارة ﻟﻴﻼ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺮ و 5درﺟﺎت ،وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻘﺲ
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ.

»اﻟﺼﺤﺔ« :اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻻت ﻃﻮارئ اﻟﻐﺒﺎر
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
د .ﻓﻮاز اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ واﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﺣـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺄﺛــﺮت
ً
ﺑ ــﺎﻟ ـﻐ ـﺒ ــﺎر اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ـﺘ ــﺎح اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا

اﺳﺘﻌﺪاد ادارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻮاﻗﻢ
ﻓـﻨـﻴــﺔ واﺳ ـﻌ ــﺎﻓ ــﺎت ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اي ﺣ ــﺎﻻت
وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ.
واﻋﺘﺒﺮ د .اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن اﻟﻐﺒﺎر
ﻣــﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺣـﺘــﻮاﺋــﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة
أﺿ ــﺮار ،ﻣﻨﻬﺎ وﺟ ــﻮد ﺟﺴﻴﻤﺎت ﻓــﻲ داﺧﻠﻪ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻮب اﻟﻠﻘﺎح واﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت.
وﻧﺼﺢ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،

وأوﻟﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﺒﺎر إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة
ً
اﻟـﻘـﺼــﻮى ،داﻋ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ إﻏ ــﻼق ﺟﻤﻴﻊ ﻧــﻮاﻓــﺬ
أﺑﻮاب اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺈﺣﻜﺎم.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء
اﻟـﻜـﻤــﺎﻣــﺎت اﻟﻤﺼﻔﻴﺔ ﻟـﻠـﻬــﻮاء ،ﻣــﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ً
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺮﺿ ــﻰ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻮّ ،
وﺟ ــﻪ

وﻛﻴﻞ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻳﻌﺰي أﺳﺮة
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺤﻮﻃﻲ

»اﻹﻃﻔﺎء« :ﻏﻠﻖ  ٦ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي

اﻟﻨﻬﺎم :ﺿﺒﺎط أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺷﺎدوا ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ اﻟﻔﻘﻴﺪ

•

ﻧﻘﻞ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم
اﻟﻨﻬﺎم ﺗـﻌــﺎزي ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﺠــﺮاح إﻟــﻰ أﺳــﺮة
اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺿ ــﺎﺑ ــﻂ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻮﻃﻲ ،اﻟــﺬي واﻓـﺘــﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺮوري أﻟﻴﻢ.
وأﻋﺮب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻬﺎم ﻷﺳﺮة اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺧﻼل
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻬﻢ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء
وﺻﺎدق اﻟﻤﻮاﺳﺎة ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﺎﺑﻂ
اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳـ ــﺪرس ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﻓﻲ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ً
ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮاﺳﻊ
رﺣﻤﺘﻪ ،وﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ.
وﻗ ـ ــﺎل إن ﺿ ـﺒ ــﺎط اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أﺷ ـ ــﺎدوا
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﻘﻴﺪ ،وﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ

ﺑﻪ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﻪ
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻴﺔ واﻓﺖ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻮﻃﻲ ﻓﻲ
 11اﻟﺠﺎري إﺛﺮ ﺣﺎدث أﻟﻴﻢ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺼﺎدم
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وراﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎم ﻓ ــﻲ أداء واﺟ ــﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺰاء ﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى ﻗ ـﻄــﺮ ﺣﻔﻴﻆ
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺮي
اﻟـ ـﻠ ــﻮاء اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟـﺨـﻠـﻴـﻔــﻲ ،وﻋـ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻬﺎم وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺪوﺣﺔ
أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
رأس وﻓـ ــﺪ اﻣ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﺣ ـﻔــﻞ ﺗـﺨــﺮﻳــﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺨﺮﻳﺞ
 10ﻃﻼب ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﺗـﻨـﺒـﻴـﻬــﺎﺗــﻪ ﻟ ـﻬــﻢ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة ﺣﻤﻞ
ّ
اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻠﺸﻌﺐ
ﺑﺨﺎﺧﺎت اﻟﺮﺑﻮ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ
اﻟ ـﻬ ــﻮاﺋ ـﻴ ــﺔ ،واﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑ ــﺄﺧ ــﺬ ﺑ ـﺨ ــﺎخ اﻟــﺮﺑــﻮ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوف ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺐ
ً
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﻗــﺮب ﻣﺮﻛﺰ
ﺻﺤﻲ أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺎت اﻟﺮﺑﻮ
ﺷﺪﻳﺪة.

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ »إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ« اﻷﺣﺪ

ﻓﻬﺪ :ﻟﻦ ﻧﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋ ــﻼم ﺑـ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ،أن ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أﻏﻠﻖ أﻣﺲ  6ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي ،ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺗ ـﺠ ــﺎوزات ﺗﺨﺎﻟﻒ
اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،إن "اﻹﻃﻔﺎء" ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎون
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺎس وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺪﻳﺮ "اﻹﻃﻔﺎء" ،اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد،
ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﻌﺮض أرواح
اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وأوﺿ ـ ــﺢ ﻓ ـﻬــﺪ أن ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ أﻏ ـﻠــﻖ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ  15ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻹﻃﻔﺎء" ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ وإﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ،
داﻋﻴﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮوط "اﻹﻃـﻔــﺎء" ،ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﻢ
وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.

إﻏﻼق إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ذﻛﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﺑ ــﺈدارة ﺷ ــﺆون إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ،
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻗﻌﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﺒﺪأ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ،ﻳﻮم
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎرت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺨﺪﻣﻲ روﻋﻲ
ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻖ أﺣﺪث
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
راﺣﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
ذﻟــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ ﺟـﻬــﻮد اﻟ ــﻮزارة
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،و ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﻢ.

ﻋﺎل
إﺻﺎﺑﺔ  ٣أﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﺻﻄﺪام ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺒﺮج ﺿﻐﻂ ٍ
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺻﻴﺐ  3ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﻴﺮة ،إﺛﺮ اﺻﻄﺪام ﻣﺮﻛﺒﺘﻬﻢ رﺑﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺣﺪ أﺑــﺮاج اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﺎح ،ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد،
وأﺳﻔﺮ اﻟﺤﺎدث ﻋﻦ ﺗﻀﺮر اﻟﺒﺮج.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣـﻴــﺮ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،إن ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة ﺗﻠﻘﺖ
ﺑﻼﻏﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎدث اﺻﻄﺪام ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺄﺣﺪ أﺑﺮاج

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وأن ﻫﻨﺎك  3أﺷﺨﺎص ﻣﺤﺸﻮرﻳﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺎدث ،وﻓﻮر
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء اﻟﺠﻬﺮاء إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ،ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﻨﺰي.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ،وﻓﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺒﻼغ ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﻨﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻋ ــﻦ ﺑ ــﺮج اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ ،ﺛ ــﻢ ﺗـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ إﻧ ـﻘ ــﺎذ اﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻟـﻤـﺤـﺸــﻮرﻳــﻦ ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟ ــﻰ ﻓـﻨــﻲ اﻟ ـﻄ ــﻮارئ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ،وﻧـﻘـﻠـﻬــﻢ اﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮج.

ّ
ﺷﺢ اﻟﻤﺮاﺳﻲ ...أزﻣﺔ ﺗﻄﺎرد أﺻﺤﺎب اﻟﻴﺨﻮت واﻟﻘﻮارب

ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻓﻴﺮ
دﻋﺎﺋﻢ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺳﻲ واﻟﻤﺴﻨﺎت
ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب.
وﻗــﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن وﻣﻬﺘﻤﻮن ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻘﻮارب واﻟﻴﺨﻮت ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" أﻣﺲ ،إن ﻋﺪد ﻣﺎﻟﻜﻲ
وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻴﺨﻮت ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻟﺬا
ﻓــﺈن ﻋــﺪم وﺟــﻮد اﻟﻤﺮاﺳﻲ أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻗ ــﺮب اﻟـﺒـﺤــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺪر اﻟ ــﺬي ﻳـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ اﻟــﺰﻳــﺎدة
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟـﻌــﺪد اﻟﻴﺨﻮت ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ﺑــﺎت أزﻣــﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ إدارة اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد

»ﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ«
ﻳﺨﺘﺘﻢ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻛــﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ"
رﺣـﻠـﺘــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺷــﺮة إﻟــﻰ
ﻃ ــﺎﺟـ ـﻴـ ـﻜـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻳ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ
ﻓــﻲ اﻹدارة اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻣ ـﺸــﺮف ر ﺣـﻠــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮاف ،ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،أن اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا ﻟـﻤــﺮ ﺟــﻮة ﻣﻨﻬﺎ،
ﺑﻌﺪ أن ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻌــﺮﻓ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﺗ ــﺮﻛ ــﺖ
اﻧـﻄـﺒــﺎﻋــﺎ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻟ ــﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺗ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎءات اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟـﻤـﻌـﺘـﻬــﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﺟ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ـﻴــﻦ،
وزﻳ ـ ــﺎراﺗ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ
دورﻫ ــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣـﻴــﺎة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻄﺎﺟﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ.

اﻟــﺰوارق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻧﺤﻮ  19000ﻗــﺎرب وﻳﺨﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺣﺠﺎم واﻷﻧﻮاع وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج
ﻣﺮاس ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺮﺳﻮ ﺑﻬﺎ.
إﻟﻰ
ٍ
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﻮاﻃﺊ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟﺸﻤﻴﺲ ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺒﻠﻎ  1093ﻣﺮﺳﻰ أﻣﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺒﻠﻎ  500ﻣﺮﺳﻰ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺸ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ،أن ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻴ ـﺨــﻮت
ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ  303ﻣـ ــﺮاس ﺑ ـﺤــﺮﻳــﺔ و "ﻧ ــﺎدي
اﻟﺸﻌﺐ" ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  201و"ﻧﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ"
ﻋـﻠــﻰ  189و"ﻣ ـﺘ ـﻨــﺰه اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮان اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي" ﻋﻠﻰ
 400ﻣﺮﺳﻰ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮاﺳــﻲ اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،أﻓ ـ ــﺎد ﺑـ ــﺄن ﻣ ـﺘ ـﻨــﺰه اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺒــﺮي
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  300ﻣــﺮﺳــﻰ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﻮي
ﻧﺎدي اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ  200ﻣﺮﺳﻰ.
وﺑـﻴــﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻳ ـﺠــﺎر اﻟـﻤــﺮﺳــﻰ اﻟﺒﺤﺮي
ً
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1050دﻳﻨﺎرا و 3آﻻف
ً
دﻳﻨﺎر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺪم اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ
ً
اﻹﻳﺠﺎر ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  30دﻳﻨﺎرا.
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺳﻴﺰ
آﻧﺪ دﻳﺰرﺗﺲ" اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻴﺨﻮت
واﻟﻘﻮارب أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﺮي ﺷﺢ أﻋﺪاد اﻟﻤﺮاﺳﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ اﻟـﻴـﺨــﻮت اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺘﺮاوح ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ  50إﻟﻰ  120ﻗﺪﻣﺎ.
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عيسى الكندري يقترح تكليف أكاديميين شرح قانون
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة للموظفين

برلمانيات
سلة برلمانية
عسكر لتخريج موظفين
يحملون دبلوم تفتيش

سأل الروضان عن أدوات التجارة لإلشراف على السلع والخدمات وأسعارها
بينما تقدم الكندري باقتراح
بتكليف أكاديميين شرح الجرائم
المتعلقة بالوظيفة العامة،
وجه سؤاال إلى الوزير الروضان
عن أسعار السلع وإجراءات
«التجارة» لحماية المستهلك.

تقدم نائب رئيس مجلس األمة
عيسى الكندري باقتراح برغبة
ي ـق ـضــي ب ــالـ ـت ــزام ك ــاف ــة الـ ـ ـ ــوزراء
بتكليف أكاديميين متخصصين
فــي قــانــون الـجــزاء شــرح الجرائم
المتعلقة بأعمال الوظيفة العامة
لجميع موظفي الدولة.
وق ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري ،ف ــي م ـعــرض
مـ ـقـ ـت ــرح ــه ،إن اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ص ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـق ــوان ـي ــن الـ ـت ــي ت ـم ــس مــوظـفــي
ال ــدول ــة ،ول ـهــا انـعـكــاســات بالغة
عـ ـل ــى ح ـي ــات ـه ــم ك ــالـ ـق ــان ــون رق ــم
( )2لسنة  2016فــي شــأن إنشاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد،
واألح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـخ ــاص ــة بــال ـك ـشــف
عـ ــن الـ ــذمـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ـق ــان ــون
رق ــم ( )13لـسـنــة  2018ف ــي شــأن
ح ـظ ــر تـ ـع ــارض ال ـم ـص ــال ــح ،إل ــى
ج ــوار أح ـكــام الـقــوانـيــن السابقة
المرتبطة بها كالقانون رقم ()16
لسنة  1960بإصدار أحكام الجزاء
وال ـق ــان ــون رق ــم ( )1لـسـنــة 1993
بشأن حماية األموال العامة ،مما
يقتضي وف ــق الـمـنـطــق درايـتـهــم
ً
بها التباع أحكامه وذلك امتثاال
لقوله تعالى« :ومــا كنا معذبين
حتى نبعث رســوال» ،إال أن نظرة
فــاح ـصــة ل ـمــا ي ـجــري ف ــي الــواقــع
تؤكد جهل العديد من الموظفين
بـصــدور هــذه القوانين وســريــان
أحكامها.

وأضــاف أنــه ال يخفى خطورة
هـ ــذا األم ـ ــر ومـ ــا ي ـ ــؤدي إل ـي ــه مــن
ت ـ ـعـ ــرض ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الجزائية في ضوء ما يقضي به
الــدس ـتــور وال ـم ـبــادئ الـعــامــة من
أن نشر القانون وحلول الميعاد
المحدد للعمل بــه يعتبر قرينة
قانونية ال يجوز إثبات عكسها
على علم الكافة بالقانون وفحواه،
وب ــال ـت ــال ــي قــاب ـل ـي ـتــه ل ـل ـن ـفــاذ فــي
ً
مواجهة األفراد جميعا األمر الذي
يتطلب من الجهات ،التي يتبعها
الموظف بذل جهود حيثية بشرح
أحكام هــذه القوانين على أسس
واضحة ومفهومة لهم لتحقيق
أه ــداف ه ــذه الـقــوانـيــن مــن خــال
عقد دورات تدريب ومحاضرات
ل ـك ــل م ــوظ ـف ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،وإن ــاط ــة
ه ـ ــذه ال ـم ـه ـم ــة إل ـ ــى أك ــادي ـم ـي ـي ــن
متخصصين فــي قــانــون الـجــزاء
ل ـشــرح أح ـكــام الـقــوانـيــن الـمـشــار
إليها أعاله.

أسعار السلع
من جهة أخرى ،تقدم الكندري
ب ـ ـ ـسـ ـ ــؤال إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة خالد الــروضــان ،قال
فيه إن المادة رقم ( )1من المرسوم
بــالـقــانــون رق ــم ( )10لسنة 1979
فــي ش ــأن اإلشـ ــراف عـلــى االتـجــار
فــي الـسـلــع والـخــدمــات واألعـمــال

عيسى الكندري

الحرفية وتحديد أسعارها ،نص
عـلــى أن تختص وزارة الـتـجــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة بـ ـ ـ ــاإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
االتـ ـج ــار ف ــي ال ـس ـلــع وال ـخــدمــات
واألعمال الحرفية ولوزير التجارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة اتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـت ــدابـ ـي ــر
واإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة فــي األم ــور
التالية:
ً
أوال :توفير السلع إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلــك ،ولــه على
وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص فـ ـ ــي س ـب ـيــل
تحقيق هــذا الـغــرض مــا يـلــي :أن
يلزم كل من يحوز أو يستورد أو
يبيع أي سلعة أن يقدم لـلــوزارة
في المدة التي تحددها البيانات
المتعلقة بكمياتها وأو صــا فـهــا
وتكلفتها وأس ـع ــار بـيـعـهــا ،وأن

ي ـس ـت ــول ــي ع ـن ــد الـ ـ ـض ـ ــرورة عـلــى
أي سلعة مقابل تعويض عــادل
يراعي فيه تقديره التكلفة ونسبة
مـعـقــولــة م ــن ال ــرب ــح ،وي ـق ــدر هــذا
التعويض لجنة يصدر بتشكيلها
قرار من وزير التجارة والصناعة،
وأن يمنع تـصــد يــر أي سلعة أو
يخضع تصديرها إلجازة سابقة،
وأن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو
يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
وكذلك نصت المواد أرقام ()2
و ( )3و( )7و( )12على التوالي من
المرسوم بالقانون المذكور على
المادة رقم ( ،)2التي فيها «يحظر
العمل على ارتفاع أسعار السلع
ً
ً
ارت ـفــاعــا مـصـطـنـعــا ويـعـتـبــر من
ً
وســائــل ذلــك إذاع ـتــه أخ ـبــارا غير

صحيحة بين الجمهور أو تخزين
أو إخفاء كميات من السلع بقصد
ت ـح ـق ـيــق رب ـ ــح ال يـ ـك ــون نـتـيـجــة
طبيعية لواقع العرض والطلب».
ولفت إلى المادة رقم ( )3التي
تقول :يجوز إخضاع بعض السلع
وال ـخ ــدم ــات واألعـ ـم ــال الـحــرفـيــة
لنظام التسعير ،ويصدر بتحديد
هذه السلع والخدمات واألعمال
الحرفية واألسعار المحددة لها
قرار من وزير التجارة والصناعة.
ونصت المادة رقم ( )7على أنه:
لوزير التجارة والصناعة تقديم
ال ــدع ــم ال ـم ــال ــي أليـ ــة سـل ـعــة يــرى
ض ـ ــرورة تـخـفـيــض س ـعــر بيعها
للمستهلك ويحدد بقرار منه سعر
بيع هذه السلع وطريقة تداولها،
والجهات التي تتولى توزيعها
أو بيعها».
ومــادة رقــم ( :)12يجوز لوزير
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة أن ي ـلــزم
المحالت والشركات والمؤسسات
ال ـت ـجــاريــة ب ــوض ــع م ـل ـص ـقــات أو
بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو
بـعــض الـسـلــع وأجـ ــور الـخــدمــات
واألعمال الحرفية للمستهلك.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ن ـص ــوص
المرسوم بالقانون المشار إليها
والصالحيات العديدة الممنوحة
ل ـلــوزيــر ف ــإن الـجـمـيــع يـشـكــو من
عــدم انضباط السوق والصعود
الـمـصـطـنــع وال ـم ـس ـت ـمــر ألس ـعــار

السلع وبخاصة السلع الغذائية
التي يحتاجها المواطن والمقيم
ك ــل ي ـ ــوم ومـ ـ ــرد ذل ـ ــك إل ـ ــى غ ـيــاب
الرقابة الفعالة والردع المطلوب
الذي يضبط حركة السوق.
وت ـس ــاء ل ال ـك ـنــدري عــن كيفية
إدخ ــال الـ ــوزارة أحـكــام المرسوم
ب ــالـ ـق ــان ــون س ــال ــف الـ ــذكـ ــر حـيــز
التنفيذ منذ تاريخ العمل به؟ وما
األدوات ،التي تستخدمها الوزارة
لتحقيق اإلشــراف المنشود على
تجارة السلع والخدمات وما مدى
نجاحها؟
وما إجراءات الوزارة للسيطرة
على أسعار السلع ومنع ارتفاعها
ً
ً
ً
ارت ـفــاعــا مـصـطـنـعــا تـخـفـيـفــا من
م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن ،وه ــل
أخـضـعــت ال ـ ــوزارة بـعــض السلع
ل ـن ـظ ــام ال ـت ـس ـع ـي ــر؟ وه ـ ــل قــدمــت
ً
ً
ال ـ ــوزارة دع ـمــا مــال ـيــا ألي سلعة
بقصد تخفيض سعرها؟ إذا كانت
اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب يــرجــى بيان
ه ــذه الـسـلــع وقـيـمــة ال ــدع ــم ال ــذي
قدم لها ،وهل هذا الدعم المستمر
حـتــى اآلن؟ وه ــل ألــزمــت ال ــوزارة
المحالت والشركات والمؤسسات
التجارية بوضع ملصقات توضح
أسعار بيع كل أو بعض السلع؟
إذا كانت اإلجــابــة بالنفي يرجى
بيان األسباب مع إرفاق األسانيد
المؤيدة لإلجابة.

ً
قانونا لتجنيس ما ال يقل عاشور يسأل عن تقييم المراقبين الماليين
الدوسري يقدم

عن  2000من «البدون» العام الجاري
قــدم النائب ناصر الــدوســري اقتراحا بقانون بشأن تحديد
العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة .2019
ون ــص االقـ ـت ــراح ع ـلــى ان «ي ـح ــدد ال ـع ــدد الـ ــذي ي ـجــوز منحه
الجنسية الكويتية سنة  ،2019وفقا لحكم البند ثالثا من المادة
الخامسة من المرسوم األميري رقم ( )15لنسة  1959إليه ،بما
ال يقل عن الفي شخص من حملة إحصاء  65وفئة غير محددي
الجنسية».
ونصت المذكرة اإليضاحية على ما يلي :تنص المادة الخامسة
مــن المرسوم األمـيــري رقــم ( )15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية ،على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على
عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها
في البند ثالثا من تلك المادة ،على أن يحدد بقانون العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق ألحكام المادة
ممن تــوافــرت فيهم الـشــروط والـضــوابــط المطلوبة ،وذلــك بعد
البحث والتدقيق الذي تقوم به األجهزة المعنية.
وص ـ ــدرت قــوان ـيــن ع ــدة لـتـحــديــد ال ـع ــدد الـ ــذي ي ـج ــوز منحه
الجنسية الكويتية لكل سنة ميالدية بالتطبيق ألحكام البند
الثالث المشار إليه.
ولما كان هذا القانون انتهى سريانه بنهاية السنة الميالدية
التي صدر فيها لذلك أعد هذا االقتراح بقانون متضمنا في مادته
األول ــى النص على تحديد الـعــدد الــذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة  2019وفقا ألحكام المادة الخامسة من المرسوم
األميري المشار إليه بما ال يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء
 65وفئة غير محددي الجنسية.

ناصر الدوسري

وج ــه ال ـنــائــب صــالــح عــاشــور
ً
س ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة د.
ن ـ ــاي ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف عـ ـ ــن ت ـق ـي ـيــم
ال ـك ـف ــاءة ال ـس ـنــوي الـمـعـتـمــد في
جهاز المراقبين الماليين وآلية
توزيع درجات التقييم لمختلف
المستويات الوظيفية في الجهاز.
وق ـ ـ ـ ــال ع ـ ــاش ـ ــور ف ـ ــي سـ ــؤالـ ــه:
«ب ـ ـ ــاالش ـ ـ ــارة الـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم
( )23لسنة  2015بــإنـشــاء جهاز
ال ـم ــراق ـب ـي ــن ال ـم ــال ـي ـي ــن ،ون ـظ ــرا
النـ ـتـ ـق ــال ال ـم ــراق ـب ـي ــن ال ـمــال ـي ـيــن
العاملين فــي وزارة المالية إلى
ال ـج ـه ــاز ب ـم ــوج ــب ال ـ ـمـ ــادة ()24
مــن الـقــانــون ،اعـتـبــارا مــن تاريخ
صدور القانون ،وحيث إن تقييم
ك ـف ــاءة ال ـمــوظــف ه ــو م ــن األم ــور
المهمة التي ترتبط باستقراراه
الــوظ ـي ـفــي وت ــؤث ــر ع ـلــى حـقــوقــه
وامـتـيــازاتــه الـحــالـيــة الوظيفية،
وحـ ـي ــث ن ـم ــى ال ـ ــى ع ـل ـم ـنــا ك ـثــرة
ال ـت ـظ ـل ـم ــات وال ـ ـتـ ــذمـ ــر مـ ــن قـبــل
العاملين بالجهاز من عدم العدالة
وال ـمــوضــوع ـيــة وال ـش ـفــاف ـيــة في
تـقـيـيــم أدائـ ـه ــم واالنـ ـتـ ـق ــاص من
حقوقهم».
وتـ ــابـ ــع« :م ـ ــا ع ـن ــاص ــر تـقـيـيــم
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة الـ ـسـ ـن ــوي ال ـم ـع ـت ـم ــدة
ب ــال ـج ـه ــاز وآلـ ـي ــة ت ــوزي ــع درج ــة

التقييم الكلية على هذه العناصر
لمختلف المستويات الوظيفية
فـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز مـ ـ ــن الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن
ال ـم ــال ـي ـي ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ـم ـكــاتــب
ال ـمــراق ـب ـيــن ال ـمــال ـي ـيــن لـلـجـهــات
الخاضعة لرقابة الجهاز؟ وهل
ت ـع ــد ك ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات وال ـض ــواب ــط
والمعايير الـصــادرة من الجهاز
بشأن تقييم العاملين في الجهاز
متوافقة مع قانون ونظام الخدمة
المدنية والـقــرارات الـصــادرة من
مجلس الخدمة؟».

بدل إشراف

صالح عاشور

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ـ ــا صـ ـح ــة ق ـي ــام
الـ ـجـ ـه ــاز ب ـ ـصـ ــرف عـ ـ ـ ــاوة (بـ ــدل
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف) ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ــن مـ ــديـ ــري
ال ــوح ــدات المنقولين مــن وزارة
الـ ـم ــالـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ب ـح ـكــم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون وال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــروا
بمزاولة مهامهم في إدارة مكاتب
المراقبين الماليين في الجهات
الـخــاضـعــة لــرقــابــة الـجـهــاز ،وكــم
عـ ــدد ال ـت ـظ ـل ـمــات ال ـم ــرف ــوع ــة من
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن عــن تقييم
الكفاءة السنوي الخاص بعامي
 2016و2017؟ وما هي االجراءات
والخطوات التي اتخذها الجهاز

تجاه هذه التظلمات؟».
واستطرد« :هل تمت مخاطبة
أو رف ــع ه ــذه الـتـظـلـمــات لــديــوان
الخدمة المدنية كإحدى الخطوات
المعمول بها في شأن التظلمات؟
وكم عدد الدعاوى المرفوعة من
المراقبين الماليين ضــد رئيس
الـ ـجـ ـه ــاز ب ـس ـب ــب ت ـق ـي ـي ــم األداء
السنوي عــن  ،2017 ،2016وهل
صدرت أحكام قضائية بها؟ مع
ت ــزوي ــدن ــا بـنـسـخــة م ــن االح ـك ــام
الصادرة لكل درجات التقاضي؟».
وتساءل عاشور« :هل وردت أي
كتب من إدارة الفتوى والتشريع

ب ـشــأن م ــوض ــوع تـقـيـيــم الـكـفــاءة
السنوي تخص أيا من المراقبين
ال ـمــال ـي ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن بــالـجـهــاز؟
مــع تــزويــدنــا بـكــافــة ه ــذه الكتب
والمراسالت ،وما هي االجراءات
التي اتخذها الجهاز تجاه هذه
ال ـك ـتــب؟ م ــع تــزويــدنــا بـمــا يفيد
برأي الجهاز ورده الرسمي على
ك ــاف ــة ال ـك ـتــب الـ ـ ـ ــواردة م ــن ادارة
الفتوى والتشريع بهذا الشأن؟».
وتابع« :هل قام الجهاز بتعديل
تقييم الـكـفــاء ة السنوي ألي من
العاملين فيه عن سنوات تقييم
األداء  2016و2017؟ و هـ ــل تــم
تطبيق آلية تعديل تقييم الكفاءة
ال ـس ـن ــوي ع ـلــى ك ــاف ــة الـتـظـلـمــات
ذات مــوضــوع التقييم؟ ومــا هي
الجهة االدارية المسؤولة قانونا
عـ ــن ت ـق ـي ـي ــم ك ـ ـفـ ــاءة ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الماليين المنقولين الى الجهاز
عن سنة التقييم  ،2015هل هي
وزارة المالية أم جهاز المراقبين
الماليين؟ وما هي الجهة اإلدارية
التي قامت فعال بتقييم الكفاء ة
للمراقبين الماليين المنقولين
الـ ــى ال ـج ـه ــاز ع ــن س ـنــة الـتـقـيـيــم
 ،2015وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة أم جـهــاز
المراقبين الماليين؟

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا باقامة دورات
تدريبية في املعهد
التطبيقي لتخريج
موظفني يحملون برنامج
دبلوم امن وتفتيش
السجون أسوة بنظرائهم
بأمن وتفتيش املنافذ،
عازيا االقتراح الى
النقص الواضح في أعداد
املوظفني من الجنسني في
السجون.

الشطي يسأل عن عدم
التجديد لرئيس «التحريات»

وجه النائب خالد الشطي
سؤاال إلى وزير املالية
نايف الحجرف حول
أسباب عدم التجديد
لرئيس وحدة التحريات
املالية السابق طالل
الصايغ.
وقال في السؤال :في ظل
تنامي حاالت االشتباه
في غسل األموال التي
تناقلتها الصحف املحلية
وعلى وجه خاص فرض
بنك الكويت املركزي
غرامات مالية كبيرة
على بعض البنوك ،ومن
هنا يبرز دور وحدة
التحريات املالية املهم في
تلقي البالغات من البنوك
املحلية والتعامل معها
وفق القوانني املحلية.
وأضاف :أخذًا باالعتبار
ان إنشاء وحدة التحريات
املالية وتأسيس كيانها
الحالي جاء من خالل
رئيس الوحدة السابق
طالل الصايغ الذي ساهم
خالل فترة توليه رئاسة
الوحدة في خروج الكويت
من القائمة السوداء ،وهو
ما يؤكد جهوده الواضحة
التي اشاد بها عدد من
املؤسسات الدولية ،ورغم
ذلك فوجئنا بقرار عدم
التجديد له ،وهو ما يعد
تبديدًا واضحًا لجهوده
فضال عن عدم شغل
منصب رئيس الوحدة
منذ قرابة  9شهور حتى
االن.

«التشريعية» تحيل تعديالت قانون الطفل إلى المجلس
أنجزت اللجنة التشريعية
تعديالت قانون الطفل ،بناء
على طلب مجلس األمة ،بعد
أن وافقت على التعديالت
المقدمة.

هناك حاجة
ماسة إلى تأثيم
أفعال االعتداء
على األطفال
وتوفير السرية
والحماية لهم

●

علي الصنيدح

أحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
التشريعية البرلمانية تقريرها
ب ـش ــأن االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون على
أح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم  21لسنة
 2015فــي ش ــأن حـقــوق الطفل،
والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـضـ ـم ــن «ح ـ ـظـ ــر ن ـشــر
اسماء االطفال المعتدى عليهم
وال ـم ـعــاق ـبــة بـ ــاإلعـ ــدام ل ـكــل من
يعتدي على طفل جنسيا بهتك
عرضه».
وجاء في نص تقرير اللجنة
ال ــذي حصلت «ال ـجــريــدة» على
نسخة منه ما يلي :استعرضت
اللجنة االقتراح بقانون الماثل،
وتبين لها انه يتضمن تعديالت
على بعض احكام القانون رقم
( )21لسنة  2015في شأن حقوق
الطفل بإضافة فقرة جديدة الى
الـ ـم ــادة ( )71واسـ ـتـ ـب ــدال نص
ال ـ ـمـ ــادة ( ،)88ح ـي ــث تـضـمـنــت
ال ـت ـعــديــات ال ـنــص ع ـلــى حظر
نشر أسـمــاء االطـفــال المعتدى
عليهم والمعاقبة باالعدام لكل
مــن يـعـتــدي عـلــى طـفــل جنسيا
بهتك عــرضــه ،وتشديد عقوبة
الـحـبــس لـمــدة ال تـقــل عــن ()10
سنوات وال تزيد على ( )15سنة
بدال من الحبس مدة ال تقل عن
س ـن ـت ـيــن وال ت ــزي ــد ع ـل ــى ث ــاث
سنوات لمن يستورد أو يصدر
أو يعد او ينتج او يـعــرض او
يطبع او يروج او يحوز او يبث
أي أعمال اباحية يشارك فيها
ا ط ـفــال ،او تتعلق باالستغالل
الجنسي للطفل.
وذك ــرت اللجنة أن االق ـتــراح
بقانون يهدف حسبما جاء في
مــذكــرتــه االيـضــاحـيــة الــى وقف

ع ـم ـل ـيــات االعـ ـ ـت ـ ــداء الــوح ـش ـيــة
على االط ـفــال صـغــار الـســن في
محافظات الـبــاد كــافــة ،بحظر
نشر اسـمــاء االط ـفــال المعتدى
عليهم للمحافظة عـلــى سرية
هذا النوع من القضايا ،وحماية
مستقبل االطفال من تبعات هذه
ال ـج ــرائ ــم ،وال ــذه ــاب بــالـمـجــرم
ال ــى االعـ ــدام مـبــاشــرة لمنع كل
من تسول له نفسه التفكير في
االعتداء جنسيا عليهم.
وبين التقرير أنه بعد البحث
والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة تـ ـبـ ـي ــن ل ـل ـج ـن ــة أن
الفكرة التي جــاء بها االقـتــراح
بقانون نبيلة ،وتتفق مع احكام
الــدس ـتــور فــي ال ـم ــادة ( )9منه،
وال ـتــي تـنــص عـلــى ان «االس ــرة
اس ـ ـ ـ ــاس الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ق ــوامـ ـه ــا
الــديــن واالخ ــاق وحــب الوطن،
يحفظ القانون كيانها ويقوي
أواص ــره ــا ،ويـحـمــي ف ــي ظلها
االمومة والطفولة».
واس ـت ـع ــرض ــت ال ـل ـج ـنــة ق ــرار
المجلس بشأن استعجال لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
إعــداد تقريرها بشأن االقتراح
بـ ـق ــان ــون الـ ـم ــاث ــل ،وت ـب ـي ــن لـهــا
ان ا لـ ـق ــا ن ــون ر ق ـ ــم ( )21لـسـنــة
 2015ال ـم ـشــار ال ـيــه ص ــدر الــى
المجلس من لجنة شؤون المرأة
واالس ــرة ،وكــان مشروع قانون
متكامال نظم في بابه التاسع
العقوبات «المعاملة الجزائية
للمعتدي عـلــى الـطـفــل (ال ـمــواد
مــن  ،)94 80-لــذا يعد االقـتــراح
بـ ـق ــان ــون الـ ـم ــاث ــل اخ ـت ـصــاصــا
أص ـي ــا لـلـجـنــة ش ـ ــؤون حـقــوق
االنسان والمرأة واالسرة ،فضال
عــن أن الـنـصــوص ال ـ ــواردة في
االق ـت ــراح بـقــانــون تتفق مــع ما

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ورد فــي اتفاقية حـقــوق الطفل
ال ـتــي واف ـق ــت عـلـيـهــا الجمعية
العامة لالمم المتحدة بتاريخ
 ،1989/11/20وصادقت عليها
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ومـ ـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
الـكــويــت بالمرسوم رقــم ()104
لـسـنــة  1991الـ ـص ــادر بـتــاريــخ
 ،1991/9/25وذل ــك فــي ال ـمــواد
(  19 ،16ب ـ ـنـ ــد  ،)43 ،1وا لـ ـت ــي
ت ــؤك ــد «ت ـع ـهــد الـ ـ ــدول االط ـ ــراف
بحماية الطفل من جميع اشكال
االستغالل الجنسي واالنتهاك
الجنسي».

تأثيم االعتداء
وذك ـ ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن ال ـل ـج ـنــة
رأت ان ه ـ ـنـ ــاك حـ ــا جـ ــة م ــا س ــة
لتأثيم أفعال االعتداء الجنسي
عـلــى االط ـف ــال وتــوفـيــر السرية
والـحـمــايــة لـهــذه ال ـحــاالت ســدا
للنقص التشريعي الــذي شاب

الـقــانــون رقــم ( )21لسنة 2015
ال ـم ـشــار ال ـي ــه ،اال أن ـه ــا أوردت
بعض المالحظات من الناحية
ال ـقــانــون ـيــة وال ـص ـي ــاغ ــة ،وهــي
كالتالي:
المادة ( :)71ال محل إلضافة
ال ـف ـق ــرة ال ـخ ــاص ــة ب ـح ـظــر نشر
اسماء األطفال المعتدى عليهم
في صلب هذه المادة ذلك انها
تنظم «التعريفات التشريعية»
ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون ،وم ـ ـ ــن االفـ ـ ـض ـ ــل ان
تـكــون اضــافــة الـفـقــرة الـجــديــدة
الـ ــى ال ـ ـمـ ــادة ( )92ال ـت ــي تـنـظــم
حكم كل من نشر أو أذاع بأحد
أجـ ـه ــزة االعـ ـ ــام اي مـعـلــومــات
او بـ ـي ــا ن ــات او أي ر س ـ ـ ــوم أو
ص ـ ــور ت ـت ـع ـلــق ب ـه ــوي ــة ال ـط ـفــل
حــال عــرض أمــره على الجهات
المعنية باالطفال المعرضين
للخطر او المخالفين للقانون،
مــع النص على العقوبة ذاتها
تحقيقا لهدف االقتراح بقانون

فيما يتعلق بــالــردع واتـســاقــا
مع االحكام الواردة في القانون.
الـ ـم ــادة ( :)88االبـ ـق ــاء على
ن ــص ال ـف ـقــرة ال ـثــان ـيــة م ــن هــذه
المادة لتوفير مزيد من الحماية
ل ــاطـ ـف ــال ،ف ـض ــا عـ ــن ان ذات
الـ ـحـ ـك ــم مـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ــه فــي
تشريعات الــدول المقارنة مثل
دولة االمارات العربية المتحدة،
وجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة،
وخال االقتراح بقانون من بيان
أسباب هذا االلغاء.
وجــاء في التقرير أن اللجنة
ت ـ ــوص ـ ــي بـ ـ ـ ــأن تـ ـ ـق ـ ــوم ال ـل ـج ـن ــة
المختصة بــدراســة الموضوع
دراس ــة مستفيضة واستطالع
رأي ا لـجـهــات المعنية بشأنه،
وانـ ــه م ـتــى م ــا أدخ ـل ــت الـلـجـنــة
المتخصصة ا لـتـعــد يــات على
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ج ــاز ل ـهــا أن
تـ ـحـ ـي ــل تـ ـق ــري ــره ــا ال ـ ـ ــى ل ـج ـنــة
الشؤون التشريعية والقانونية

إلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداء رأيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة
المشروع وتنسيق مواد احكامه
تطبيقا لنص المادة ( )101من
الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

رأي اللجنة
وقالت اللجنة في تقريرها،
انه بعد المناقشة وتبادل اآلراء
ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة الـ ــى ال ـمــواف ـقــة
بــأغـلـبـيــة اراء ال ـحــاضــريــن من
أعضائها ( 1 :2 :3امتناع) على
االقتراح بقانون المشار اليه مع
األخذ بالمالحظات والتوصية
ســالـفــة ال ـب ـيــان ،ف ــي حـيــن ُبـنــي
رأي األقلية غير الموافقة على
أنــه بالرغم من ان فكرة وهدف
االق ـتــراح بـقــانــون نبيلة اال انه
ش ــاب ــه عـ ـ ــدم مـ ــاء مـ ــة جـسـيـمــة
بين فعل هتك العرض وعقوبة
االعـ ـ ـ ـ ـ ــدام ،وت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـع ــدال ــة
وردعا للجريمة يجدر ان يكون

هـ ـن ــاك ت ـح ــدي ــد واضـ ـ ــح لـلــركــن
الـمــادي للفعل ،وذلــك بتحقيق
اع ـتــداء جنسي كــامــل ومباشر
على الطفل ،فضال عن ان اغلب
التشريعات المقارنة للدول ال
تصل عقوبتها الى االعــدام في
مثل هذه القضايا اال اذا اقترن
الـفـعــل بـجــرائــم أخ ــرى ،ورفـعــت
اللجنة تقريرها ا لــى المجلس
التخاذ ما يراه مناسبا بصدده
فــي ضــوء مــا تقضي بــه المادة
( )98من الالئحة الداخلية.

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

academia@aljarida●com

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4019اﻟﺠﻤﻌﺔ  18ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  12 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

ّ
اﻟﻨﺠﺎدة ﻟـ  » :ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺟﻬﺰت
 ٣٥٠٩ﺷﻬﺎدات ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
•

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟـ »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« و»اﻟﺼﺤﻴﺔ« و»اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ« ﺗﻨﻄﻠﻖ  ٢١اﻟﺠﺎري
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻴﺪة اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
د .رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة ﻋﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻌﻤﺎدة ﻟـ  ٣٥٠٩ﺷﻬﺎدات
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول .٢٠١٩/ ٢٠١٨

ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات واﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ
ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وﺗ ـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ وأرﻳﺤﻴﺔ
دون أي ﻋ ـ ــﻮا ﺋ ـ ــﻖ ،ﻣ ـ ــﺆ ﻛ ـ ــﺪة أن
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎدة ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺟ ــﺎﻫ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
ﺗــﺬﻟـﻴــﻞ اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت أﻣـ ــﺎم اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ،
وﺗـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻞ إﺟـ ـ ــﺮاءاﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ وﻓـ ــﻖ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.

أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻋـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ د.
رﺑــﺎح اﻟﻨﺠﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻌﻤﺎدة
 3509ﺷﻬﺎدات ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ ﻟـﻠـﻔـﺼــﻞ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻷول ،2019/ 2018
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻔـﺌــﺎت ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﺎدة ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻟﻌﻤﺎدة
ﺧﺼﺼﺖ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات
ﻋـﻠــﻰ ﺧــﺮﻳـﺠــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت ،ﻻﻓـﺘــﺔ
إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎت ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ »ﺑﻨﺎت« اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدات
ﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
و»اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ«
و»اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ«
و»اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ« ﺳــﺎرت ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ
وﻫـ ـ ـ ــﺪوء دون أي ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺻﺎﻟﺔ رﻗﻢ  7وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ  ،2032ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ً
 555ﺧﺮﻳﺠﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة

ً
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻓ ـﻜ ــﺎن  158ﺧــﺮﻳ ـﺠــﺎ،
و  708ﺧـ ــﺮ ﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،و56
ً
ﺧ ــﺮﻳ ـﺠ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺮﻳــﺾ،
ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪة أن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎدة ﺟ ـ ّـﻬ ــﺰت
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ ،ووزﻋـﺘـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻻﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎق ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إ ﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﺮج
اﻹﻧ ـ ـ ــﺎث ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
اﻷول ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،إذ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻜﻠﻴﺎت  2231ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 1278ﺧﺮﻳﺠﺎ.
وﺛ ـ ّـﻤـ ـﻨ ــﺖ ﺟـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
ﻓــﻲ ﻋـﻤــﺎدة اﻟـﻘـﺒــﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ

وﻛـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎدة أن
ا ﻟـﻤـﻘــﺎ ﺑــﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺳﺘﺒﺪأ ﻣﻦ  21ﺣﺘﻰ
 23اﻟـﺠــﺎري ،داﻋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ؛ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻃ ــﺔ ﺑــﺎﺟ ـﺘ ـﻴــﺎز اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
 ،2019-2018ذﻛﺮت أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ  22ﺣ ـﺘــﻰ
 23اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻻرﺗﺒﺎط ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺎ.

academia@aljarida●com

اﻟﺤﺮﺑﺎن ﻟـ • :اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أﻛﺜﺮ
ً
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻓﻲ »ﺑﺎي ﻓﻮرس«
ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻛــﺪت اﻟﻌﻤﻴﺪة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺆون
اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ د .أدﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﺎن ،أن
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻬــﺪ إﻗ ـﺒ ــﺎﻻ وازدﺣـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﺧــﻼل
ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ »ﺑﺎي
ﻓﻮرس« ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ
ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﻼب
»اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول«.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﺎن ﻟـ ـ ـ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة«:
»ﺑﺎﺷﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻃـ ـ ــﺮح اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﺎي ﻓﻮرس
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟـ ـﺠ ــﺪاول اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ ﺑ ـﻌــﺪ ﻏﺪ
اﻷﺣﺪ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ
إﻟـ ــﻰ  1ﻇـ ـﻬ ــﺮا ،ﻷن أﻛ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺎ
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 2
ﻇﻬﺮا» ،وﻟـﻬــﺬا ﻧﺠﺪ أن وﻗــﺖ اﻟﻀﺮورة
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻳ ـﻜــﻮن ﻋـﺒــﺮ اﺧـﺘـﻴــﺎر
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ«.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻫـﻨــﺎك ﻣﺨﺘﺒﺮات أﻳﻀﺎ
ﺗـﺒــﺪأ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮة اﻟﺼﺒﺎح،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻗـ ـﺒ ــﺎل ،وﻫــﻲ

أدﻳﺒﺔ اﻟﺤﺮﺑﺎن

اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻤــﻞ ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎت ﻛــﺎﻟـﻔـﻴــﺰﻳــﺎء
واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،ﺑﺴﺒﺐ إدراج أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل إﻏﻼق اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ اﻣـ ــﺎم اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﺛ ـﻨ ــﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺴﻨﻘﻮم ﺑﻔﺘﺢ ﺷﻌﺐ أﺧﺮى
اﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﻳـﺘــﺄﺧــﺮ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪاول
وﻫـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎي ﻓـ ـ ـ ــﻮرس ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ أن
»اﻟﻄﺎﻟﺐ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻘــﺮر اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻳــﺪه ﻻزدﺣ ــﺎم اﻟﺸﻌﺒﺔ
ﻗـ ــﺪ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻘﺮر
وﻧﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺟﺪوﻟﻪ«.

»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورﺗﻴﻦ
ﻋﻠﻤﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ّ
دﺷ ـﻨــﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ،ﺑﻌﺾ دوراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  2019- 2018ﺑﺈﻋﻼن ﺗﻨﻈﻴﻢ دورﺗﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
 3ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻘﺎدم ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛ ــﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳ ـﺘ ـﺸـ ّـﺎرات
واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻨﺸﻤﻲ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن وﻗﻌﺖ
ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ وﺗ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻹﻋ ــﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪرﻳﺲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﻨﺸﻤﻲ أن ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻣــﺮاد اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻓﻬﻢ ﻣﺮاد رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن دورة
ﺷــﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑــﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟـﺼــﺮف ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﻓﻬﻢ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﻟﻔﺎظ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ
اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وإﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ،أﻣــﺎ دورة ﺷــﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺘﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ّ
ّ
ﻧﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ً
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻘﺒﻮل واﻟﻤﺮدود ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وأن
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺧﺒﺎر.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻟﻔﻴﺘﻲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف،
و»اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ« ﻓــﻲ ﻋ ـﻠــﻮم اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪرج ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺿـﻌــﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
زﻣﻨﻴﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺘﻨﻴﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ دراﺳﻴﺘﻴﻦ
) (2020 -2019وﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟ ــﺪورﺗ ـﻴ ــﻦ ﺳـﺘـﻌـﻘــﺪان ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ
ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟـﺤـﻀــﻮرﻫــﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن دورة أﻟﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ اﻷﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع،
ودورة أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ واﻷرﺑﻌﺎء
ً
ﻣﺴﺎء.
ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30إﻟﻰ 9:30
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جنازة بومبيو!

مبارك العبدالهادي
ً
إن انـحــدار لغة الحديث فــي تـنــاول القضايا يشكل مساسا وعيبا
ً
وخرقا واضحا في الوصول إلى نتيجة محققة لمعالجة المثالب التي
تعانيها الـبــاد ،ولكن عندما تتحول اللغة إلــى صــراخ يــؤذي الشعب
ً
ويجعله ينتفض رفضا وإدانة واستنكارا لما يحدث من مساس واضح
لديمقراطيتنا في بيت األمة فهنا تكون أكبر انتكاسة.
وعـنــدمــا يتحول ال ـحــوار النيابي إلــى تـبــادل االتـهــامــات فــي أمــور
شخصية بالدرجة األول ــى ،وتقسيم التوجهات إلــى حسب معتقدات
البعض الملوثة فهنا تكون المصيبة الكبرى ،واألخطر من ذلك سياسة
فرد العضالت واستعراض القوة ،وكأننا في حلبة مصارعة ال في مجلس
ً
يمثل األمة ،خصوصا أن ديمقراطيتنا سبقت العديد من الدول ،وتشكل
ً
فخرا وعــزة لنا .لكن تبادل القذف أمــام مــرأى ومسمع الجميع يتطلب
منا مراجعة لتدني لغة الحوار ،فهذا األمر ال يمس الديمقراطية فحسب،
بل هو مساس واضح بمبادئنا التي تتطلب تدخل العقالء وأصحاب
ً
الرأي إلنقاذها وإعادة تنظيم األمور وترتيبها بعيدا عن الشخصانية
وااللتفات إلى الكويت ومستقبلها ،ألننا نمر في منحنى خطير يتمثل
في سياسة الضرب تحت الحزام أو محاربة اآلخرين عبر شخصيات
وهمية ،أو تحول الحوار إلى أداة هدم ال بناء.
ً
ارحموا وطنا ازدادت جراحه بسبب األفكار المسمومة التي يبثها
أصحاب توجهات معينة ،لكن الكويت أكبر منهم ومصلحتها فوق كل
اعتبار ،وإن ثقافة الصراخ أو استخدام التقليد األعمى في الرد على كل
ً
ً
من يتصدون لبعض القضايا الخالفية أصبح أمرا مكشوفا.
كما أن المتابعين للشأن السياسي صاروا أكثر مأساة وانتقادا من
استمرار الحال بال أي نتائج محققة للشعب الكويتي الذي ينتظر الكثير
ً
من السلطتين التشريعية والتنفيذية ،خصوصا أن هناك العديد من
القضايا تحتاج إلى إنجاز ،ولكن يبدو أننا نحتاج إلى إعــادة تأهيل
في ثقافة الـحــوار وطــرح اآلراء وتنظيمها وفقا لسياسة أدب الحوار
والعودة إلى العادات والتقاليد التي تنظم العالقة في هذا الشأن بعد
أن عجز الساسة.
أين العقالء؟ وإلى متى سيستمر مسلسل تبادل االتهامات؟ وإلى متى
ومتى ومتى ونحن نمضي في النفق المجهول؟
آخر الكالم:
ارتقوا في أخالقكم حتى تحققوا طموح الشعب.

ماذا يمكنك أن تصنع من
برميل نفط؟
خالد اسنافي الفالح
تحت هــذا العنوان ،نشر المهندس محمد غــازي المطيري ،الرئيس
التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية ،عبر حسابه الرسمي في
ّ
المغردة ( ،)Twitterصورة لمنتجات مصنوعة من مواد أولية من
تطبيق
الممكن إنتاجها عن طريق عمليات التكرير والتصفية لبرميل واحد فقط
من النفط الخام.
وحوت تلك المنتجات التالي:
ما يقارب  10غالونات وقود شاحنات النقل ،وغالون واحد من مادة
األسفلت المستخدمة في الطرق ،وما يقارب من  70كيلوواطا من الكهرباء،
وغاز ّ
مسيل يكفي لتعبئة  12أسطوانة غاز لالستخدام المنزلي ،وكمية من
مادة الواكس لصناعة  170شمعة ،وسعة ربع علبة من زيوت المحركات،
وأربـعــة أرط ــال مــن الفحم الحجري ،ومــا يـقــارب  16.5غالونا مــن وقــود
السيارات المتوسطة الحجم ،ونحو  540فرشاة أسنان ،و 750مشط جيب،
و 65كوبا بالستيكيا ،و 11هاتفا منزليا بالستيكيا ،و 39قميص بوليستر،
و 65مخمة بالستيكية ،و 195من أكواب القياس .وذكرت الصورة أن هناك
بواقي من البرميل من الممكن االستفادة منها في منتجات أخرى.
عدد قليل من المتابعين اهتم لمحتوى الصورة وأعاد تغريدها ،مما
يثير التساؤالت حول عدم اهتمام الناس بقطاع الصناعات التحويلية ،وهو
قطاع قادر على أن يكون رافعة للتنمية في الكويت ،وال شك أن المسؤولية
ً
تقع على الجهاز التنفيذي في الدولة ،وخصوصا شركة البترول الوطنية
الكويتية لتقوم بمسؤوليتها االجتماعية وتوعية المواطنين والشباب
والمبادرين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وبالتعاون مع الجهات
التنفيذية األخرى ،والكشف عن القدرات الكامنة للنفط وسبل االستفادة
منها ،وذلك الستهداف تطوير الصناعة التكريرية الكويتية ،ومنها لتطوير
ً
القطاع الصناعي كامال.
بقي التأكيد على أن عمر القطاع النفطي في الكويت بلغ من سنينه
ً
السبعين ،وأن التقنيات المستخدمة عالميا إلنتاج المواد المذكورة ربما
كانت من القدم بحيث تجاوزت عمر القطاع ،وأن ضــرورة الخطو نحو
االستفادة من قدرات النفط اآلن هو ضرورة متأخرة ،وأن علينا للحاق
بركب المتقدمين االنتقال ولو بإعجاز من الحبو السلحفائي إلى العدو
الفهدي ،فال شيء يمنعنا سوى الكسل واإلهمال .هذا إلى أن نبلغ تقنيات
النانو ،أرجو أال يوقظني أحد.

علي عبدالعزيز أشكناني
ُ
نؤمن دوما بحرية الرأي ،وأن جميع اآلراء يجب أن تسمع ،منها ما
هو رأي محترم قائم على أسباب منطقية يستحق المناقشة ،ومنها ما
ال يستحق االحترام ويندرج تحت سلبيات الديمقراطية بأنك مضطر
لالستماع لكل اآلراء ما بين تغريد ونهيق.
يخرج علينا الصهاينة الجدد من دعاة التطبيع مع الكيان الغاصب
بشكل يومي قد يخيل للمرء أنه ممنهج ،إذ لم أعتقد يوما أننا سنصل
ً
إلــى هــذه الــوقــاحــة ،حيث نسمع هــذه األص ــوات علنا ،ولكن مــن باب
حرية الرأي وجب علينا االستماع لما يقولون دون وجوب احترامه،
ً
ً
فالرأي قد يكون ساقطا أحيانا ،كما تختلف المسوغات بين توحيد
الجبهة ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهو الرأي الذي يسوقه
نتنياهو نفسه كلما سنحت له الفرصة ،وبين االستفادة من تطور
الكيان في بعض المجاالت مما قد يأخذ بأيدينا من وحل التخلف
إلى واحة المستقبل.
فالمسوغ األول يعد من الغباء ما يجعل من الصعب الــرد عليه،
وتـكـفــي اإلشـ ــارة إل ــى ن ـشــرات األخ ـبــار حـتــى يعلم الـشـخــص تبعات
اختياره ،أما الثاني -وهو الــذي ال يقل غباء عن الــرأي األول بــدوره-
فــا يفسر عــدم تطورنا رغــم عالقاتنا مــع أوروب ــا الغربية واليابان
والواليات المتحدة ،فالتخلف الذي نعيشه سببه نحن ال عدم التطبيع
مع الكيان الغاصب.
كــل مــا سبق ال يـعــدو كــونــه آراء كما ذكــرنــا ،لكن المصيبة تكمن
ّ
ويطبع
فيمن يتعدى القول ويضرب بالحائط كل األعراف والقوانين،
فعليا مــع الكيان الصهيوني ،متناسيا الـمــرســوم األمـيــري بإعالن
الحرب الدفاعية مع العصابات الصهيونية ،وهــذا المرسوم مــازال
ً
ساريا إلى اآلن ،مما يجعل أي عمل تطبيعي مع كيان عدو مغتصب
خيانة للكويت.
لذلك يجب أن يعلم كل من ينادي بالتطبيع أن حديثه هو تعبير عن
ً
نفسه فقط ،وعندما ينادي بالسالم فليعلم أنه حجب عن عينيه عمدا
جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني واالنتهاكات الموجهة
ضد األطفال ،ناهيك عن مخالفة مستمرة لقرارات األمم المتحدة.
ما يحدث هذه األيام إهانة بحق من ارتقى من الشهداء ،وأكاد أجزم
أن مثل هذه األفعال واآلراء تقض مضاجعهم الشريفة من كويتيين
استشهدوا في الحروب العربية ومن إخوتهم من مختلف األقطار،
فارحمونا من خيانتكم يرحمكم الله.

فشل حكومة تــرامــب فــي إل ـغــاء االتـفــاقـيــات التي
وقعتها دولة الكويت مع الصين في إطار شراكة
استراتيجية طويلة المدى ،حيث جاء الرد الكويتي
بزيارة النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء إلى
بكين لتأكيد التزامات الجانب الكويتي .الداللة
الثانية تتمثل بالموقف الكويتي تجاه أمن الخليج،
وتفضيل أسلوب الحوار والدبلوماسية الناعمة مع
ً
إيران بدال من التصعيد السياسي والعسكري ،وهو
الخيار الذي يضغط الرئيس ترامب من أجله ،إضافة
إلى التنسيق األمني مع تركيا وبريطانيا وليس
الــواليــات المتحدة .ولكن هــل يستحق رد الفعل
الكويتي مثل هذا التصرف األميركي؟ الحقيقة أن
جولة بومبيو فشلت بعدما تلقت إشارات واضحة
من كل من مصر واألردن وسلطنة عمان وحتى
قطر بعدم التحمس لخيار المواجهة مع إيــران،
خصوصا أن الملفات اإلقليمية الدامية في سورية
واليمن والعراق بدأت تسير نحو االنفراج ،كما أن
الموقف األميركي بدأ يفقد مصداقيته وهيبته في
دعم حلفائه ،وآخر أمثلة ذلك االنسحاب من سورية
وترك األكراد في العراء والرضوخ للمطالب التركية،
ً
وأخيرا فإن عنجهية الواليات المتحدة قد تجاوزت

محمد السداني

كل خطوط اللباقة ومفاهيم الشراكة ،فدونالد ترامب
يحاول أن يكون هو اآلمــر الناهي في ضخ أموال
الخليج من جهة والجيش المصري واألردني من
جهة أخرى في الحرب ضد إيران ولبنان وفلسطين،
ً
ً
ً
ً
دون أن يتحمل دوالرا واح ــدا أو جنديا أميركيا
إنما من أجل مصالح إسرائيل في المنطقة .اإلدارة
األميركية تريد أن تشعل المنطقة الخليجية برمتها،
لكنها أجبن من أن تكون في أرض المعركة ،فها هي
تنسحب من اليمن أمام أفقر شعوب العالم ،وها هي
تهرب أمام "داعش" وهو في أضعف حاالته ،ومنذ
مجيء ترامب كانت معظم الصفقات األميركية مع
الخليج عسكرية ،ولم تتضمن أي عالقات تجارية
أو في التقنيات الحديثة ،وحتى البترول الخليجي
لــم يعد لــه وجــود فــي الـســوق األميركية .الموقف
ً
ً
الكويتي فعال أذكى المواقف العربية حاليا ،ولعل
ً
هذا سبب إلغاء زيارة بومبيو ألنه لن يقبض شيئا،
خاصة بعد سلسلة الفتاوى الدينية التي دعمت
الموقف الرسمي في عدم إقحام المنطقة في بحر
جديد من الدماء ،فجنازة بومبيو في الحقيقة هي
مشروعه الميت في وارسو ،فذهب ليواري جثمانه
الثرى في واشنطن!

AlSaddani@hotmail.com

سدانيات :الله يرحم «الربعي»
نادرا ما أتأثر بمقاطع الفيديو التي تصلني في برنامج الواتساب ،ولكن
مقطع الفيديو الذي شاهدت فيه العراق كما لم أعرفه وكما لم يعرفه التاريخ
ً
من قبل ،فالمذيع يسأل أشخاصا مختلفين عن أي سنة نحن؟ وما تاريخ اليوم؟
وال حياة لمن تسأل أو تنادي ،لم يقف فكري عند حدود الثواني التي انتهى
بها المقطع ،لكني تساءلت عن سبب وصول العراق إلى هذا الحد من التخلف!
فعراق بابل وآشور ونبوخذ ّ
نصر ودار السالم وعراق العباسيين ال يمكن أن
ٌ
ينتج حاال مثل هذه الحال ،والحقيقة أن العراق درس لدول كثيرة محيطة وغير
ً
ً
محيطةٌ ،
درس لدولة تملك كل موارد الحياة ماء وزراعة ونفطا ومعادن وعقوال
ً
بشرية ،لكنها تملك في المقابل ما يجعل كل عوامل التنمية غبارا ال قيمة له،
فالفساد الذي يملكه العراق جعل من غناه نقمة عليه ،وجعل من موارده لعنة
له ،فهدم ما بناه العراقيون على مر التاريخ َّ
ولوث نهري الحضارة والحياة،
ً
دجلة والفرات .أثناء الغزو األميركي للعراق كنت متيقنا أن العراق لن تقوم
له قائمة بعد تفكيكه ،نعم كان سقوط الطاغية صدام حسين ثمرة هذا الغزو
على دولة عربية مسلمة وجارة ،لكننا اآلن نتجرع سموم باقي الغزو األميركي
ً
من دمار وجهل وتخلف لدولة كان مقدرا لها أن تكون أعظم دول العالم ،ولعل
ً
الطامة الكبرى التي فعلها األميركيون ولم نحسب لها حسابا هي حل الجيش
ً
ً
ونصب ألف ّ
واحدا ّ
صدام تحت ألوية طائفية ودينية
العراقي الذي خلع صداما
وقبلية وأيديولوجية .لعل بضعة كيلومترات تفصلنا عن العراق هي نوع من
ً
العظة والعبرة لنا ،فالمتفحص جيدا في سلوكياتنا السياسية يجدنا نعيش
في دوامة خادعة تسمى الديمقراطية الكاذبة أو ديمقراطية اإللهاء التي أنتجت

لنا مجموعة سياسيين احتكروا المشهد السياسي لسنوات ،ولوثوا سلوك
الدولة بصفقاتهم السياسية التي راح ضحيتها الشعب وحده ،وجعلونا نعيش
حياتنا في دوامــة انتخابات كل شيء من الجمعيات التعاونية إلى مجلس
األمة ،وكلها إلهاء للشعب؛ ألنها مفرغة من محتواها وبعيدة عن مضمونها،
وكلما كبرت دائرة االنتخابات كبرت دائرة الفساد ،وكأنهما أختان في الدم
والمصير .العبرة من هذا الفيديو أنك مهما امتلكت من موارد ونفط وطاقة
ً
ً
وأموال فلن تكون بلدا عظيما مستداما على خريطة الزمن إذا كان مقابل هذه
الموارد منظومة فساد تأكل األخضر واليابس ،فبدال من أن نراضي أشخاصا
أكل عليهم الدهر وشرب ،بمناصب وعطايا ومناقصات يجب علينا أن نستثمر
في أبناء الوطن ،وأن ِّ
نخرج أجياال تعرف معنى الوطن قيمة ومعنى ،ال مصدرا
ً
ماليا ومنظومة اجتماعية ترعاهم من المهد إلى اللحد.
خــارج النص • :كنت أتناقش مع أحــد اإلخــوة الخليجيين في لندن عن
جــدوى التغييرات المتسارعة في بلده وعــدم اتساقها مع طبيعة المجتمع
وعاداته وثقافته ،وأنكم تتجهون إلى مجهول وأنتم ال تعلمون ،لم يطل الرد
ً
ّ
علي ألنه لم ُيعجب بما قلت فقال مغادرا :الله يرحم صدام! لم أستغرب من ردة
ً
ً
فعله ،فبعض الشعوب تفضل أن يكون الحاكم ظالما لغيرها قويا عليها ،ولكن
ً
ً
هذا الخليجي لو كان كويتيا أو كرديا أو أحد الذين عذبهم صدام في سجونه
للعنه صباح مساء • .أتذكر دائما مقولة المرحوم أحمد الربعي" :إذا المواطن
يشكي والوزير يشكي والنائب يشكي والشيخ يشكي والتاجر يشكي ..عيل
منو مرتاح في هالبلد؟!".

ّ
مشاري ملفي المطرقة

«سكروا ملف القروض»
منذ أكثر مــن شهر هناك حملة شعبية على
ً
مواقع التواصل االجتماعي وخصوصا "تويتر"
يـطــالــب خــالـهــا الـمــواطـنــون بــإسـقــاط الـقــروض
والـنـظــر بعين الــرحـمــة إل ــى مــن أثقلتهم الــديــون
وتراكمت عليهم الفوائد لسنوات ،وبعضهم دخل
السجن وآخرون في الطريق إليه إذا استمرت الحال
على ما هي عليه .ومع طرح هذا الموضوع يظهر
ً
دائما معه طرفان متناقضان في الرأي ،حيث يقف
عدد من نواب مجلس األمة مع المناداة بإسقاط
القروض في حين يرفض البعض اآلخر هذه الفكرة
ً
ألنها تفتقد للدستورية ،وأيضا يحدث انقسام بين
المواطنين حيث يؤيد البعض هــذه الــدعــوة في
حين يرفضها البعض اآلخر ألنها تفتقد للعدالة.
وعندما ظهرت هذه الحملة الشعبية األخيرة
التي تطالب بإسقاط القروض تلقفها بعض النواب
وسارعوا إلى تقديم اقتراحات برلمانية تطالب

«تشافي»
دانة الراشد

يستمر التخبط األميركي في الشرق األوسط
تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب ،الــذي يترنح
ً
سياسيا فــي واشنطن وتتراجع شعبيته حتى
في وسط جماهير الحزب الجمهوري نفسه ،ومع
ذلك ما زال البعض في المنطقة العربية يحسب له
حسابا كزعيم عالمي ،وإن تحول إلى شخصية
كارتونية وكاريكاتيرية هزيلة.
ج ــول ــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي بومبيو
لـلـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة تـعـكــس ح ــال ــة ال ـت ـي ـهــان في
االستراتيجية األميركية في المنطقة ،فبعد فشل
تشكيل الناتو العربي ،تحاول اإلدارة األميركية
ً
الترويج لفكرة حلف وارسو ،الذي سقط سقوطا
ً
مدويا مع انهيار اإلمبراطورية الشيوعية ،وتسعى
واشنطن إلــى إحيائه هــذه المرة ولكن لمواجهة
إيران.
الـ ــوزيـ ــر األمـ ـي ــرك ــي زار ث ـم ــان ــي دول عــربـيــة
لضمها إل ــى ه ــذا ال ـم ـحــور ،لكنه أل ـغــى محطته
األخـيــرة إلــى الكويت بحجة حضور جـنــازة في
الواليات المتحدة ،ويتساءل البعض حول تفسير
ه ــذه الـحــركــة الــدبـلــومــاسـيــة الــرع ـنــاء ،وال ـتــي قد
تحمل داللتين :األولــى االمتعاض األميركي من

الحكومة بشراء القروض من المواطنين وتسديدها
عبر ودائــع طويلة األجل توضع في البنوك التي
تتولى إدارت ـه ــا واالس ـت ـفــادة مــن أربــاحـهــا حتى
تستوفي مستحقاتها ،ومــن ثم يستردها البنك
المركزي لخزينة الدولة ،إال أن الحكومة ترى أن
هذه المطالبات الشعبية واالقتراحات البرلمانية
بــإسـقــاط ال ـقــروض تخالف الـتــوجـهــات المعنية
بترشيد اإلنفاق والحد من الثقافة االستهالكية
لـلـمــواطـنـيــن م ــن خ ــال تشجيعهم عـلــى العمل
و"تكويت" الوظائف في القطاعين العام والخاص،
كما أنها تفتقد إلى العدالة ،فإذا أسقطت القروض
عن كاهل من عليهم ديون للبنوك فإن ذلك يظلم
المواطنين الذين لم يقترضوا.
وفــي كل األحــول فــإن مشكلة القروض تحتاج
إلى حل بطريقة ترضي جميع األطراف ،وال تشعر
ً
ً
أحدا بالظلم ،خصوصا أن إحصاءات وزارة المالية

وال ـب ـنــك ال ـمــركــزي تـظـهــر تـفــاقــم مـلــف ال ـق ــروض،
وتشير إلى أن إجمالي المواطنين المقترضين من
ً
البنوك يبلغ أكثر من  541ألفا ،وأن قيمة القروض
االستهالكية وصلت إلى  1.069مليار دينار ،كما
أن عــدد المواطنين المقترضين المتخذ ضدهم
ً
إجــراءات قانونية يبلغ أربعة آالف و 768كويتيا
ً
يستفيدون من  5آالف و 235قرضا.
ووسط هذا اإلجماع الشعبي على ضرورة إنهاء
معاناة المقترضين الذين تراكمت عليهم فوائد
القروض لسنوات فإن هذا الملف يجب أن تسعى
ً
الدولة جاهدة إلى طيه نهائيا إلخراج المقترضين
مــن الــدائــرة المغلقة التي ي ــدورون فيها ،وكذلك
لوضع حد للمزايدات السياسية ،حيث يسيل لملف
إسـقــاط الـقــروض لعاب الباحثين عــن المكاسب
االنـتـخــابـيــة وم ــن ي ـج ـيــدون ف ــن دغ ــدغ ــة مشاعر
المواطنين وشحنهم بالوعود البراقة.

ألفكارنا ومشاعرنا األثر األكبر في صحتنا الجسدية ،فالجسد مرآة
لحالتنا النفسية في الكثير من األحيان ...هذا ما تقوله الرائعة لويز هاي
ً
( ،)Louise Hayوالتي استطاعت أن تتشافى ذاتيا من مرض السرطان
وتجاوز طفولتها الصعبة ،وكان لها العديد من الكتب والمؤلفات في
هذا المجال.
تتفق الكثير من دراسات الطب الحديث مع هذه الفلسفة ،والتي لها
ً
جذور شرقية عتيقة ،ووفقا لهذه الرؤية فإن التشافي يحدث من الداخل
ثم ينعكس على الصحة الجسدية ،حيث يطلق على األعراض الجسدية
المتأثرة باألفكار والمشاعر باألعراض السايكوسوماتية ،بل قد بدأت
العديد من المؤسسات الطبية بتبني نهج أكثر شمولية معتمدة بذلك
على التوافق بين الصحة الجسدية والنفسية.
ثــم أت ــت بـعــد ذل ــك الطبيبة كــريـسـتـيــان ن ــورث ــرب (Dr. Christiane
 ،)Northrupوهــي طبيبة نساء ووالدة ،وانتقدت كثرة اعتماد الطب
الحديث على األدوية التي تعالج األعراض دون معالجة السبب األساسي
للمرض ،وتنصح نورثرب بالحفاظ على مستويات الهرمونات ومعدالت
الضغط والسكر ليس في الحد الطبيعي فحسب ،بل بالمستوى األمثل
( ،)optimumوذلك عن طريق تعديل نمط الحياة كي يحوي المزيد من
الحركة والتجارب اإليجابية الغنية ،باإلضافة إلى التغذية السليمة
واالستعانة بالمكمالت الغذائية كالفيتامينات والمعادن.
وتــذكــر نــورثــرب فــي محاضرتها بـعـنــوان "جـســد ال ـمــرأة والحكمة
األنثوية" كيفية الحفاظ على صحة جيدة والتمتع بالحياة ما بعد
انقطاع الطمث ،والتخلي عن األفكار المغلوطة والنظرة السلبية للتقدم
ً
بالسن والتي تغذيها وسائل اإلعالم بشكل خاص ،وقد صدر لها أيضا
كتاب بالعنوان نفسه ،ولها العديد من المحاضرات المسموعة والمقاالت
ً
المتوافرة مجانا على شبكة اإلنترنت.
تغييرات بسيطة يمكن ألي منا أن يضيفها إلى حياته اليومية ،لكنها
ذات أثر إيجابي عميق كفيل أن يحسن حياتنا .لذا فلنبحث في أرواحنا
ً
ً
عن تلك اآلالم التي تكتلت لتصبح خلال جسديا ،ولنشافها بالمحبة
والعادات الصحية السليمة ،وال ضير من االستعانة بذلك التطور الطبي
الهائل لدعمنا والتسهيل من رحلتنا نحو التشافي.
* "الوهم نصف الداء ،واالطمئنان نصف الدواء ،والصبر بداية الشفاء".
(ابن سينا).

بالعربي المشرمح :الفساد
باق ويتمدد!
ٍ
محمد الرويحل
ً
قيل إن أحــد الـطـغــاة أص ــدر أم ــرا بمنع قطع يــد ال ـســارق ،فاستغرب
مستشاره الذي سأله عن سبب ذلك األمر ،فأجابه الطاغية إن معظم السراق
هم من المقربين والمؤيدين ُلنا فإن قطعنا أيديهم فلن نجد من يصفق لنا.
ً
ً
وقيل أيضا إن ثعلبا قد قطع ذيله فشاهده ثعلب آخر بال ذيل فإذا
به يرقص ،فسأله زميله كيف ُ ترقص وذيلك مقطوع؟ فأجابه بأنه شعر
بالمتعة وخفة الحركة حين قطع ذيله ،وطلب من زميله أن يجرب ذلك،
ّ
فصدق اآلخر وقطع ذيله فشعر بألم شديد ،وخجل من بقية زمالئه الثعالب.
فقال له األول :هأنذا وأنــت بال ذيــل ،وسيشمت بنا بقية القوم إن لم
نعمل على قطع ذيولهم ليصبحوا مثلنا ،وبالتالي لن نكون شاذين عن
ً
مجتمعنا ،فاضطر صاحبه للخضوع لفكرته ،وكلما شاهدوا ثعلبا خدعوه
بالخدعة ذاتها حتى أصبح معظم الثعالب بال ذيول ،ومن له ذيل أصبح
ً
بالنسبة إليهم ولغيرهم شاذا وغير مقبول.
ً
الفاسد في مجتمعنا كان شاذا ،وال قبول له حتى نجح في نشر ثقافته
في المجتمع ،فازداد عدد الفاسدين حتى طغى ،وازداد الفساد حتى أصبح
ثقافة مجتمع وممارسة حميدة غير مستنكرة في مجتمع كان الفساد
ً
فيه سمة سيئة وغير مقبولة إطالقا ،والفاسد شخصية مكروهة وغير
مرغوبة بل منبوذة.
يعني بالعربي المشرمح:
ً
أنا وغيري ممن يكتب عن الفساد ال نملك حلوال له ،وال نملك القدرة على
محاربته بعد أن تشابهت علينا الثعالب وكثرت ،حتى أصبح الواحد منهم
ً
مرحبا به في كل مكان ،ويصفق لفساده األغلبية ،ويعتبرون فساده ذكاء
ً
ً
ودهاء حميدا ومقبوال ،مبررين فساده بالمثل القائل "من صادها عشا
عياله" ،وسيبقى الفساد ويتمدد ويبقى الفاسد ويتسيد.

ً
التقاعد المبكر ال يجوز فنيا!
عبدالله بن سالم السلوم

ش

لماذا ُن ّ
طبع؟

hasanjohar@hotmail.com
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إضافات

د .أسامة خالد المسباح

Osamaku@hotmail.com

قرية الشيخ صباح األحمد التراثية
قالوا "األمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها" ،وهذا ما تمثله قرية الشيخ
التراثية كإحدى الوجهات السياحية الرائدة التي تستدعيها
صباح األحمد ً
ً
الذاكرة مصحوبة بما تحمله من مــوروث شعبي للكويت خصوصا ودول
ً
عموما ،فالقرية التي أقيمت بناء على ّ
توجهات
مجلس التعاون الخليجي
ورعــايــة خــاصــة مــن سمو األم ـيــر الشيخ صـبــاح األح ـمــد الـجــابــر الصباح،
ً
حفظه الله ورعاه ،أنشئت بمساحة بلغت نحو  25كيلو مترا ،وتم تقسيمها
لستة أجنحة ،يبرز ويعرض كل جناح منها ما تتمتع به كل دولة من الدول
الخليجية الست من موروث شعبي وأعمال فنية وتراثية ،إضافة المتالكها
محمية للنباتات البرية التي تنمو في الكويت ،وأنواعا من حيوانات تعيش في
صحراء الكويت وأرضها ،هناك كذلك البحيرة واألسواق ،والمرافق والخدمات
المختلفة للزوار .ولإلنصاف ما يميز القرية عن غيرها أن ما تعرضه ليس
األعمال التراثية والمشاهد الفنية فقط ،بل هي عبارة عن ملتقى خليجي
مصغر ومشهد تاريخي (معاصر) بنكهة الماضي ،وتراث (حي) يستطيع الزائر
ً
عبر طياته استرجاع صورة الماضي وأصالته ممتزجا بالحاضر وحداثته.
ّ
السياحية ُ
المميزة في الكويت لم تصل إلى
والحقيقة ان هــذه الوجهة
ما وصلت إليه إال عبر طاقات ورؤى لقيادات تعمل وتتابع عملها بعناية
وإخــاص ،منطلقة من توجهات سمو األمير نفسه ،وما يوليه من اهتمام

بالموروث والتراث في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ،ويحضرني
ً
ً
ً
هنا تحديدا شخصية فرضت حضورا مميزا في إتمام هذا العمل من حيث
اإلشــراف والعمل الــدؤوب المنظم ،وهو المستشار محمد ضيف الله شرار
(المشرف العام للقرية) ،هذه الشخصية المتمرسة التي شغلت العديد من
المناصب وخدمت في كثير من المواقع ،ال تزال تستكمل أعمالها بالكفاءة
ً
ً
واإلتقان نفسهما ،وتولي موضوع التراث الوطني جزءا موسعا من اهتمامها
ً ً
ً
وجهودها التي تزداد معه القرية تألقا وحضورا عاما بعد عام ،مما جعل منها
منطقة جذب تراثي حضاري وإنساني مهم للزوار من داخل الكويت وخارجها.
بوجه عــام النجاح الــذي حققته القرية يتيح لنا القول إنها مثال فاعل
وحي للقدرة على العبور من حالة االغتراب في عصر المعلوماتية واإلعالم
العولمي وألــم الحنين إلى الماضي الــذي لم يتح لنا العيش فيه ،إلى واقع
يستلهم مستقبله وثقافته الحديثة دون انفصال عن تراثه أو ماضيه ،داللة
ً
تثبت خطأ الصورة التقليدية التي ال تزال تشغل مساحة وحيزا في أذهان
ً
ً
ً
ً
كثيرين ،وتظهرها معلما ثقافيا وتراثيا بلمسات "محلية" ،فالماضي أحيانا
يكون منصة لالنطالق ال ساحة لالسترخاء ،لذلك استحقت القرية أن تكون
ضمن أشهر األماكن التي يقصدها من يقرر زيــارة الكويت والتعرف على
عمقها األصيل.

جري سالم الجري

البدون وإسقاط القروض!
الكويت بلد صغير؛ وأي مــوضــوع بسيط قد
يهز الرأي العام ككل ،وقد ال تتسم مشكلتا البدون
وإسـقــاط الـقــروض بالخطورة للمواطن العادي،
لكنهما موضوعان سيرسمان مستقبل الكويت.
سنة  ٢٠١٨كانت مليئة بالفقاعات اإلعالمية
ال ـتــي تـشـتــت ذه ــن ال ـمــواطــن م ـثــل :اف ـتــح ال ـحــزام
والبس الحزام ،أو فيلم البصل المصري المسموم،
وغيرها من الدراما الواقعية ،ولكن قضية البدون
قنبلة موقوتة قد ترتقي لمطلب دولي ،و"إسقاط
الـ ـق ــروض" ارت ـق ــت لـمـطـلــب ش ـع ـبــي ،ف ـم ــاذا لــديــك
ً
يــا برلماننا للمواطن الكويتي؟ شخصيا لــم َأر
مشكلتين يجمعهما السبب نفسه والـحــل ذاتــه
كهاتين المشكلتين.

ال ـم ــواط ــن الـكــويـتــي يستشعر أزمـ ــة صعوبة
المعيشة ال ـتــي يقاسيها أخ ــوه ال ـب ــدون حينما
تتكالب عليه أمــم الــديــون ،وال ـبــدون ي ــزداد وعيا
سياسيا على المستوى الدولي ،فمن المخيف على
بلدي الحبيب رفــع كمية ال بــأس بها من البدون
عبارة "حق إقرار المصير" ،مما قد تجعل الكويت
نموذجا كسنغافورة بالمعنى السلبي .فالمجلس
الدولي ساند مجموعة من البشر كونوا لهم كيانا
جــديــدا مــن موطنهم األصـلــي الماليزي وانشقوا
ً
على ماليزيا ،والبدون جيال بعد جيل قد يصلون
إلى ذلك األمر ،وبلد اإلنسانية يعاني خموال إداريا
وتسخيفا لمواضيع مجلس األم ــة ،فـمــاذا لــو لم
يسقطوا البدون ولم يحلوا أزمتهم؟

البدون قبل االستقالل ١٩٦١م لهم والء ال ينكره إال
جاحد ،وهنالك منهم من وفد للكويت بسنين قريبة
بلدان شمالية وشرقية بطرق غير شرعية ،وقد
من
ٍ
أربك الشريحة السكانية من ُمنح الجنسية ،وهنالك
من لجأ للقرض ألسباب واهية ،وهنالك من تدين
ـاب قــاهــرة ،الـحــل يـكــون بلجان تقطع الشك
ألس ـبـ ٍ
بتفان ،وتعمل بشكل سنوي لحسم
وتفند
باليقين
ً ٍ ً
الموضوعين حال منطقيا ال عشوائيا وفجائيا.
حتما أزمة البدون أكثر إلحاحا وأخطر للحمة
البلد ،ولكنها األسهل حاال ،وأما القروض فالحكيم
يرى بها عظة واقعية ومؤلمة لكل مواطن يشعر بها
بمن يجر بجريرة أبيه الذي رفض التجنيس رغم
أحقيته وأحقية نسله ،بسبب قلة الوعي ال قلة الوالء.

خالل مناقشات في اجتماعات متكررة للجنة المالية في مجلس األمة
حول قانون التقاعد المبكر يحاول النائب استخراج صيغة مقبولة لدى
السلطة التنفيذية؛ لتحقيق نشوة المساهمة في إنجاز يذكر ،باعتقاده،
مع تعاون حكومي ،واتفاق  ٪٩٠من وجهات النظر الفنية ،إذ يرى الجانب
الحكومي أن التعاون في هذا القانون من أجل تمريره بصورته الضعيفة
"شعبويا" يصنع حاجزا منيعا لتمرير قانون آخــر أكثر "شعبوية"،
ليخلف أضــرارا اقتصادية وسياسية على الدولة والمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية .والخوض في مسائل هذا القانون بالمحافل
السياسية واالجتماعية يتطلب نقاش آليات عمل القانون وخياراته
وعالقته بالتأمين االجتماعي للمواطن ،ولكن لماذا تحتفي المحافل
االقتصادية بمناقشة تلك اآلليات وتتغاضى عما يدعم استدامة أي كيان
يستهدف التأمين االجتماعي ،كالعلم االكتواري؟
العلم االكتواري مزيج من الرياضيات واإلحصاء والتمويل وإدارة
المخاطر ،فهو نظام يطبق األساليب الرياضية واإلحصائية لتقييم
المخاطر في التأمين والتمويل ألي مؤسسة تستهدف استمرارية التأمين
االجتماعي التكافلي ،ويعتمد على معلومات إحصائية سابقة ،دارسا
المعطيات ومتنبأ بمعلومات مستقبلية كعدد الموظفين والمتقاعدين
ً
الـجــدد مستقبال ،تنبؤا يستخرج التكاليف واإليـ ــرادات المستقبلية
وقيمتها الحالية بمعادالت تمويلية؛ لخفض المخاطر التي تؤثر في
قرارات أي مؤسسة تأمين اجتماعي ،كقانون التقاعد المبكر.
وبـنــاء عليه فــإن مــن الــواجــب اقتصاديا اعتبار دراس ــات اكتوارية
جديدة– ليست محاسبية فقط– ألي تعديل في تفاصيل قانون التقاعد
المبكر ،ولكيال يطول الحديث المعقد لدى العامة ،فكيف لقانون التقاعد
المبكر– وإن كان اختياريا باستقطاع يزيد  –٪٢أن يخدم المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية إن كانت الــدراســة االكتوارية في ٢٠١٠
تشهد بداية عجز اكتواري في عام ٢٠٦٧؟ وماذا عن تنبؤ معدل الفائدة
المرتبط بشكل أو بآخر بفائدة االحتياطي الفدرالي ،الذي بدوره يؤثر
في نتائج معادالت استخراج القيم الحالية من القيم المستقبلية في تلك
الدراسات؟ وماذا عن التنبؤ بأداء القطاع االستثماري في المؤسسة ،الذي
يؤثر في معدالت المخاطر باالستدامة االقتصادية لها؟
فما يقلقنا اليوم هو تهميش المحافل االقتصادية لتلك المحاور،
وااللتفات إلى أمور أقل موضوعية ،كالخوض في الفساد اإلداري والمالي،
إن وجد؛ لتمرير هذه النوعية من القوانين ،متناسين أن هذه الخطوة
ليست إال تبريرا لهذا الفساد ،وانضماما حتميا له! ماذا عن ثقة المواطن
بكل من يسعى ليحقق له مصالحه االقتصادية على المستوى الشخصي،
متعديا على المصلحة االقتصادية العامة ،مخلفا آثارا سلبية واقعة ال
محالة ،ليتكبدها الجميع بال استثناء.
ومــاذا عمن يعتلي الموجة مطالبا اقتصادييها بعدم معارضتهم
المسبقة لما يتعلق بالفساد اإلداري والمالي ،فأي حجة تلك ،وهؤالء
االقتصاديون يصنفون تلك الموجة تخبطا اقتصاديا آخــر ،يلتصق
بموجة الفساد اإلداري والمالي نتيجة لقرارات سياسية؟ فاألمواج تتحد
ارتطاما ،واآلثار السلبية ترتمي للشط ذاته.

دلبلا
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٨

ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ؟
دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻟﻮك-
واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﻮت

ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ »ﻗﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«
ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاد اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟـﺴـﺤــﺐ ﻗــﻮاﺗ ـﻬــﺎ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ
ﻋــﺪدﻫــﺎ  2000ﺟـﻨــﺪي ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ،
ﻣ ــﺎ زاﻟـ ــﺖ أﻣــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﻣـﻬـﻤــﺔ أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
أﺧﻴﺮة ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻫﺬه
ﺑﻨﺠﺎح إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  60.000ﻋﻨﺼﺮ
ﻣــﻦ »ﻗ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«
ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻛ ــﺮدﻳ ــﺔ ،إرﻫــﺎﺑ ـﻴــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ إﻟ ـ ــﻰ رﻏ ـﺒ ـﺘ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
ﻫــﺆﻻء اﻷﻛ ــﺮاد ،ﻟﺬﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
أﻛ ـﺜ ــﺮ أﻣـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﻟـ ــﻸﻛـ ــﺮاد اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ
وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

ً
إﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ّ
ﺗﻀﺮرت ﺑﺎﻋﺘﺮاف
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﺈﻋﻼن
اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺎد ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ و»ﻗﺴﺪ«
ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻤﺎل
وﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ

ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺧ ـﻤ ــﺲ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮات ﻟــﺪﻋــﻢ
»ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«:
ً
أوﻻ :ﺧ ـ ــﻼل اﻷﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ
ً
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ
»ﻗ ـ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ«
ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،إذ
ﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﻓ ــﻲ إﺑ ـﻌــﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـﻨــﻊ
ﻗ ــﻮات ﻣ ـﻌــﺎدﻳــﺔ أﺧـ ــﺮى -ﻋـﻠــﻰ ﻏــﺮار
ﻧ ـﻈــﺎم اﻷﺳ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻹﺑ ــﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ
إﻳ ــﺮان و«ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ« -ﻣــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ
ﺳﻜﺎن ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ.
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﺗـﻔـ ّـﻬــﻢ ﺧـﻴـﺒــﺔ أﻣ ــﻞ »ﻗ ــﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺴﺤﺎب أﻣﻴﺮﻛﻲ ّﺑﺮي ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻓﻤﻦ دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟــﻮ ﻳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎراﺗــﻲ واﻟـﻠــﻮﺟـﺴـﺘــﻲ ،ﻟﻦ
ﺗﺘﻤﻜﻦ »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«
ﻣــﻦ اﻟﺼﻤﻮد ﻓــﻲ وﺟــﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻮح ﻓ ــﻲ اﻷﻓ ـ ــﻖ ﺳ ـ ــﻮاء ﻣﻦ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ أو ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ــﻮات
ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮوس
واﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ و»ﺣـ ــﺰب اﻟ ـﻠ ــﻪ« ،وﻣــﻊ
ذﻟ ــﻚ ،ﻓـﻔــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ،ﻻ ﺗــﺰال
»ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺗﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء ﻋـﻠــﻰ أرض
اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ )ﺑ ـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ(.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﺖ ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﺗ ــﺮﻏ ــﺐ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟـ»ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ
ُ ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ،ﻛـ ْـﺮﻫــﺎ ،ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ
ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎره اﻟـ ـﻤ ــﻼذ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺣــﺎﻓــﻆ اﻟـﻨـﻈــﺎم ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻮد رﻣــﺰي
وﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺷﻤﺎل

ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ
ﺷـ ـ ــﺮق ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻫـ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻣ ـﺸ ـﻠــﻲ
واﻟﺤﺴﻜﺔ ،اﻟﻮاﻗﻌﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
»ﺣـ ـ ـ ــﺰب اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ«
اﻟـ ـﻜ ــﺮدﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻃـ ـ ــﻮال اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮب
اﻷﻫﻠﻴﺔ .وﻟﻢ ُﻳﻈﻬﺮ اﻷﺳﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن
ّ
ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
أﻳﺔ ﻧﻴﺔ ﺟﺎدة ﺑﻘﺒﻮل ٍ
ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﻷﻛﺮاد.
ُ
ﻛـﻤــﺎ ﻻ ﺗـﻈـﻬــﺮ ﻗ ــﻮات اﻷﺳ ــﺪ أو
ﺣ ـﻠ ـﻔــﺎؤﻫــﺎ اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ رﻏ ـﺒــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرﺑ ـ ــﺔ »ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ« ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ
أو ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ،أﻣ ــﺎ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺑـﻴــﻦ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻔــﺮق ﺑـﺸــﺄن ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣـﻨـﺒــﺞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﻔ ـﺘــﺮق ﻃــﺮق
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﻓ ـﺘ ـﺜ ـﺒ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﺣ ـ ّـﺪ
ﻛﺒﻴﺮ وﺟـﻬــﺔ اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻫ ــﺬه ،وﻋﻠﻴﻪ،
إذا أدارت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪا وﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻌﻘﻮل ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺎد ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺎت ﺟـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪة ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ و«ﻗــﻮات ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ« ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
ﺷﻤﺎل وﺷــﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ،ﻓﺘﺮﻛﻴﺎ ﺗـ ّـﺪﻋــﻲ وﺟــﻮد
ﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣﻨﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ »وﺣﺪات
ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ« ،اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘــﻮدﻫــﺎ اﻷﻛ ـ ــﺮاد،
وﺣ ــﺰﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ اﻷم »ﺣ ــﺰب
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ،أﺣــﺪ ﻓﺮوع
»ﺣ ـ ـ ــﺰب ّاﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻜ ــﺮدﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ«،
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﻨ ــﻒ رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة وﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ
ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ إرﻫـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻛـ ـﻤ ــﺎ أﺷـ ــﺎر

وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ،إّﻧـ ــﻪ ﺻ ـ ــﺮاع ﻣ ــﻊ ﺗــﺎرﻳــﺦ
ً
ﻃﻮﻳﻞ وﻣﻌﺬب ،وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﺻﺮاع
ﺷ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت وﻗــﻒ
إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻌﻴﺪة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻋ ـ ــﺎم  ،2015ﻛ ـ ــﺎن رﺋـ ـﻴ ــﺲ »ﺣـ ــﺰب
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ« ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
ً
ً
اﻟﺤﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺿﻴﻔﺎ رﺳﻤﻴﺎ
ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﻌﺎوﻧﺖ
ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن
أﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
»وﺣ ــﺪات ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ« وﻗــﻮات
»اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻤــﺮﻛــﺔ« اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ ﻣ ــﻦ »إﻗـﻠـﻴــﻢ
ﻛــﺮدﺳ ـﺘــﺎن« اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق.
واﻟﻴﻮم ،ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد
ً
ﺑـ ـ ـ ــﺄن ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ
أﻛــﺮاد ﺳــﻮرﻳــﺔ ،رﺑﻤﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺎﺳﻢ
ً
ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣــﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﻋﺪو
أﺳﺎﺳﻲ ﻳﺸﻦ ﺣﺮب ﻋﺼﺎﺑﺎت.
ً
ّ
ﻋ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،إن اﻟ ـﺠ ــﺪول
اﻟ ــﺰﻣ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪد ﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ
ﻟﺴﺤﺐ اﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻳ ـﺼــﺎدف ﺑـﻌــﺪ إﺟ ــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس،
وﻳﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن
إرﺟ ــﺎء أي ﻏ ــﺰوات ﺗــﺮﻛـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة،
ﻃــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﺑـﻘـﻴــﺖ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻣ ـ ـﺘـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻊ »ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ« ،ﻛـﻤــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﺑﻌﺾ
ً
اﻻﺣـﺘـﻤــﺎﻻت ﻻﺗـﺨــﺎذ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ

أردوﻏﺎن

ﺗﺮاﻣﺐ

ً
أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ ﺗﺠﺎه اﻷﻛﺮاد ،ﺑﻤﺠﺮد
اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت واﻛ ـﺘ ـﺴ ــﺎب
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن ﻣﺰﻳﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬــﺎﻣــﺶ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺎورة.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻛﺸﻒ ﻣﺘﺤﺪث
ﺑــﺎﺳــﻢ »وﺣـ ـ ــﺪات ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ«
ّأن روﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﺘــﺰم اﻟ ـﺘ ـ ّ
ـﻮﺳ ــﻂ ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ أﻛــﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ
وﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻷﺳـ ـ ــﺪ ﻓ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ،ﺑ ــﻞ ﺑـﻴــﻦ
ً
ﻫ ــﺆﻻء اﻷﻛ ــﺮاد وﺗــﺮﻛـﻴــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ ،ﻟﺬا
ﻟ ــﺪى ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ
روﺳـﻴــﺎ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮاء ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ
إﻳﺠﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻫ ـﻨ ــﺎ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺟــﺰﺋ ـﻴــﺔ أو
ﻣ ـﺸــﺮوﻃــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗ ـﺒــﺮز ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺟــﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﻀـ ــﻢ :اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
ﻃ ــﻮل اﻟ ـﺤــﺪود اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ-اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ؛
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻷﻗ ــﺮب إﻟﻰ
اﻟﺤﺪود اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؛ واﻟﻤﺪن
اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ذات اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺮدﻳ ــﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ً
ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ،وإن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة
ﻓ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮاﻳـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟـ«ﻗﻮات
ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ« ﻟـﻠـﺤــﺪ ﻣﻦ
رواﺑـ ـﻄـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﻓ ــﻲ دﻣ ـﺸ ــﻖ،
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ زﻳ ــﺎدة اﻟـﺘـﺒــﺎدﻻت ﻣﻊ
»إﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻛ ــﺮدﺳ ـﺘ ــﺎن« اﻟـ ــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـ ــﺬاﺗ ـ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﺔ،
ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑﺒﻌﺾ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وإﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺪ ﺗــﺮﻏــﺐ
ﻓـﻴــﻪ ﻛــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻃـ ــﺮاف اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻮذ داﺧــﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎم
اﻷﺳ ـ ــﺪ ،ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺘـﻬــﺎ
ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻼﻗــﺎت ﻋـﻤــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ً
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎك ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
أن اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺨــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
»ﻗ ـ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ«
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑ ـﻌــﺾ

اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺳــﺎﺋــﺮ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ،ودﻓـ ـ ــﻊ ﺑ ـﻌ ــﺾ رواﺗ ـ ــﺐ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺠــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﻂ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺼﺒﺢ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻀﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ دﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻖ ،إﻟ ـ ــﻰ درﺟـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـﻘ ــﺪان
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﺮاق
ّ
واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻛﻞ أﻣﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ذاﺗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ً
راﺑـﻌــﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻛ ـ ــﻞ ﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ اﻵﺧ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ،ﺑـﻤــﻦ
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ »ﻗ ـ ـ ــﻮات
ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ« وإداراﺗ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ
داﺋﺮة ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎورة ﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻻ ﺗـﺸـﻤــﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
اﻟ ـﺴــﺮﻳــﺎن ،واﻟـﺘــﺮﻛـﻤــﺎن ،واﻷﻗـﻠـﻴــﺎت
ً
اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻷﻛﺮاد ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ -أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ-
ﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺎ »وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪات ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ و«ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.
ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺢ أن ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻻء ﻛ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﻮا
ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻷﺣـ ـﻴ ــﺎن
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺤﻜﺎم ﻣﻄﻠﻘﻴﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻦ
ً
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎدة دﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ اﻷراﺿـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ً
ﻳ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮون ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﺗـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫ ــﺬه ،ﺣﺘﻰ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪن واﻟ ـﻘ ــﺮى ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓــﻲ أر ﺟــﺎء
ﺳﻮرﻳﺔ ﺷﺮق ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات.

ً
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ ،وأﺧﻴﺮا ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة إﺑـ ــﻼغ روﺳ ـﻴ ــﺎ وﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
واﻷﻣ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وﻛـ ــﻞ اﻷﻃ ـ ــﺮاف
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى
ﻋﺰﻣﻬﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ أﻋـ ــﻼه،
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـ ــﺔ .ﻟ ـﻘ ــﺪ
ﺗـ ـﻀ ـ ّـﺮرت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪاﻗ ـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻋ ـﺘــﺮاف اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻣــﻦ ﺟ ــﺮاء ﻫــﺬا
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وﻟﻜﻦ
ذﻟ ــﻚ ﺳـﺒــﺐ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .إن اﻟﺒﺪاﺋﻞ
ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫــﻲ :ﻋــﻮدة إرﻫــﺎب
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،أو ﺣﺮب
دﻣﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣـﻠـﻴـﻔـﻴــﻦ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،أو
اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري
ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ وإﻳــﺮان و»ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ«
ّ
ﻫﻨﺎك ،أو ﻣﺰﻳﺞ ّ
وﻣﻄﻮل ﻟﻬﺬه
ﻣﺮوع
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ.
ﺑ ــﺎﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر ،ﻫ ــﺰﻣ ــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إرﻫﺎﺑﻴﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ« ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣـ ٍـﺪ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،إن ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻗـ ــﺪ ّ
دﻣ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﻢ،
وﺑــﻮﺳــﻊ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ إﻋــﻼن
اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ وﻃﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ
ً
ً
ﺳﻴﻜﻮن »اﻧﺘﺼﺎرا« ﻣﺨﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل
ً
أدارت واﺷﻨﻄﻦ اﻵن ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوا إﻟﻰ ّ
ﺣﺪ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ،
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ّـﺪم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدئ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻴ ــﺔ
ً
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺎرا واﻗﻌﻴﺎ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﱡ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ّ
اﻧﺘﺰاع ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻜ ْﻲ
اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرﻫــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ »اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.

ﻫﻞ ﻋﺎرض ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ أوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ؟
ﺗﺮاﻣﺐ وأوﺑﺎﻣﺎ اﻧﺘﻬﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع
اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ إﺧﺮاج اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ.

ﻻﺣﻆ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ أﻧﻨﺎ
»ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«

●

ﻳﻮري ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن– اﻷﺗﻠﻨﺘﻴﻚ

ﺧﻼل زﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺻﺮح وزﻳﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ
ﺑــﺄن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺧﺮوج
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ،وأن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺪﻣﺮة.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻫﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺮاﻣﺐ
وأوﺑــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ــﺈﻧ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ اﻟ ــﻰ
اﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ
إﺧﺮاج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
واﺗ ـﻬ ــﻢ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺑﺎﻣﺎ– اﻟــﺬي اﺷﺘﻬﺮ
ﻗـ ـﺒ ــﻞ  10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﺧـ ـ ــﻼل زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ
اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟــﻰ »ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة«
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻠﻴﺎر ﻣﺴﻠﻢ–
اﺗ ـﻬ ـﻤــﻪ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﻴــﺪة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺠﺎﻫﻞ ﺧﻄﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ واﻟ ـﺨ ـﻄــﺄ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﻮر
أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻲ »اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ«.
وﺟﺎدل ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﺑــﺄن ذﻟــﻚ أﻟﺤﻖ
اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ »ﻳﻐﺘﺼﺐ وﻳﻨﻬﺐ وﻳﻘﺘﻞ« وﺗﻨﺸﺮ
إﻳ ـ ــﺮان »ﻧ ـﻔ ــﻮذﻫ ــﺎ اﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎﻧــﻲ« وﺗـﻄـﻠــﻖ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزات
ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻬﺎ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺠﺒﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻻﺣﻆ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
أﻧﻨﺎ »ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ،وﻗﺎل

إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋــﺶ«
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮاق واﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣﻦ
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﻨ ــﻮوي ﻣ ــﻊ إﻳ ـ ــﺮان وﺗــﻮﺟـﻴــﻪ
ﺿﺮﺑﺘﻴﻦ ﺿــﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ د ﻣـﺸــﻖ ﺑﺴﺒﺐ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪأت
إدارة ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ »دور اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮة ﺧﻴﺮ«
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
واﻟــﻼﻓــﺖ ،ﻋﻠﻰ أي ﺣ ــﺎل ،أن ﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻳــﺮون ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ وﺟﻬﺎت
ﻧـﻈــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وأوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ إزاء اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺑــﺪﻣــﺎء وأﻣ ــﻮال اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ،وﻛـ ـﻤ ــﺎ أﺧـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
أوﺑــﺎﻣــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺣــﻮل اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻏﻮردن ﻓﺈن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرة
ﻷوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺎرك دﻳ ــﻮﺑ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺰ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻲء
ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺣـ ــﻮل إﻧـ ـﻬ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺪور اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﺤﻮ إﻳﺮان.
وﻛ ــﺎن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻧﻘﻞ رﺳــﺎﺋــﻞ ﺗﻄﻤﻴﻦ
إﻟ ــﻰ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎء اﻟ ـﻌــﺮب ﺧــﻼل
ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺷ ـﻤ ـﻠــﺖ  9دول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ،وﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺪة أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻓـﻘــﻂ
ﺗﺠﺎﻫﻞ رﺋﻴﺴﻪ أوﻟـﺌــﻚ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
أﻋﻠﻦ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺗـ ـ ــﺮك آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ً
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋ ــﺶ« ،ﻣﻼﺣﻈﺎ أن ﻓﻲ وﺳﻊ
اﻳﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وأن
اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﻛﻲ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
»ﺣﺮوﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ دون ﻧﻬﺎﻳﺔ« ،وﻗﺪ أﺛﺎر
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﻮن
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺿﺠﺔ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﻧﺴﺤﺎب
وﺷ ـ ــﺮوط ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة أﺧ ــﺮى إﻟــﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
ً
ﻟـﻴــﺲ ﻣـﺸـﻐــﻮﻻ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﺑـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ »اﻟ ــﺪور
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴ ــﺪي« ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق

اﻷوﺳﻂ ﻛﺎن اﻟﻼﻓﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻔﻴﺮ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
زارﻫــﺎ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ً
ﻣﺼﺮ ،وﺛﻤﺔ إﺷــﺎرات أﺧــﺮى أﻳﻀﺎ :ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋــﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ــﻰ ﺗـﻜـﺴــﺎس ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ ﺟــﺰء
ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﺟــﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﻏــﻼق اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻳـﻌـﻤـﻠــﻮن ﻣــﻦ دون أﺟ ــﺮ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻛﺎن
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻌﻠﻦ أن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء
اﻟﺠﺪار ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﺟﺪار ﻹﺑﻌﺎد أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺪود
وﻳـﺘـﺒـﻨــﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﻔـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺎﺋـﻠــﺔ إن
ﻓﻲ وﺳﻌﻨﺎ »ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﺣﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وإﺑ ـﻌــﺎد ﻛــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات
ﺳـ ـ ــﻮاء ﺟـ ـ ــﺎءت ﻓ ــﻲ ﺻـ ـ ــﻮرة ﻣ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
أو إرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ« ،وﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟــﻚ ﻛﺎن
وزﻳ ـ ــﺮ ﺧــﺎرﺟ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻳ ـﺨ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ أن »اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻦ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻠﻒ ﺟــﺪران ﺑﻞ ﺳﺘﺸﺎرك
ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﻖ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻛــﺎن ﺧﻄﺎب أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ
ً
ً
ﺳﻨﺔ  2009ﻃﻤﻮﺣﺎ ﺟــﺪا وﻛــﺎن ﻳﻬﺪف
إﻟــﻰ ﻋــﻼج ﺟ ــﺮوح ﺟ ــﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش
اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﺠـﻤــﺖ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق،
وأﻣﺎم ﺟﻤﻬﻮر واﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
أﻋ ــﺮب اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋﻦ
ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺤ ــﺐ ﺟ ـﻨ ــﻮد ﺑ ــﻼده
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺮاق وأﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن وﺣــﻞ اﻟـﻨــﺰاع
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ– اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ورﺑﻤﺎ إﻗﺎﻣﺔ
ﻋــﻼ ﻗــﺎت أﻛـﺜــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﺛ ــﻢ ﺟـ ــﺎء اﻟ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ وﻋــﻮاﻗ ـﺒــﻪ
اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ إﻃﺎﺣﺔ
دﻛﺘﺎﺗﻮر ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﺸﺮ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ،واﻟﺠﺪال ﺣﻮل
ﻣــﺎ اذا ﻛــﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ً
وﻋﻘﺪ أوﺑﺎﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮوﻳﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان
ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻟـ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟـﻌــﺮاق أو
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﻘــﺪم ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ واﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ
أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﺣــﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻏــﻮردون وﻫــﻮ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎري أوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳ ــﻂ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2013و2015
ﻛـﻴــﻒ ﻛ ــﺎن ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﺧ ـﻄــﺎب اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة ﻓﻲ
رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﺻﻮل
ﻏﻮردن اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ؟ أﺟﺎب »ﻟﻴﺲ
ً
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﺣـﻘــﺎ« .وﻗــﺪ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻣﺸﺎﻋﺮ أوﺑﺎﻣﺎ إزاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ورﻏﺒﺎﺗﻪ،
وﻗ ــﺎل ﻏ ــﻮردون »أﻇ ــﻦ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن أول
ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﻪ ﺗﺤﺮر
أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻫ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ ،ووﺻــﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺼﺪر ﻫﻼك ﻷرواح اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وﻗﻮة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻧﺤﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﺜﻞ آﺳﻴﺎ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ،
وﺗﺤﻔﻞ ﺑﺤﻠﻔﺎء ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻗﺒﻠﻴﺔ ﺧﻄﺮة وﻧﺰاﻋﺎت ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳـ ـﺠ ــﺎدل ﻏ ـ ـ ــﻮردون ﻓ ــﻲ أن اﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد
أوﺑﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،وﻟﻜﻦ أوﺑﺎﻣﺎ
ً
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻛ ــﺎن ﻋ ــﺎزﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن

ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ

اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
وﻋﺪم اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻣﺎ
ً
وﺟﺪه ﻏــﻮردون ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋــﺎم  2016أن اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث
ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺤﺰب
اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،وﻛﺎن اﻟﻌﻜﺲ
ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأﺷ ــﺎر ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ وﻫــﻮ ﺧﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﺧ ـ ـﺘ ـ ــﻼف ﻣـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻴــﻦ
ً
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﻦ ،واﻟـ ــﺬي ﺷ ــﺪد ﻋـﻠـﻴــﻪ أﻳـﻀــﺎ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋﻮدة ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻰ
ا ﻟـﻔـﻜــﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻔﺎء
واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻓﺘﺮة أوﺑﺎﻣﺎ.
وﻻﺣ ــﻆ ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ أن أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻟــﻢ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﻢ ﻣﻊ إﻳــﺮان ،أﻣﺎ
ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻓﻘﺪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ
ً
وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﺑـﻘــﻮة« ،ﻣﻼﺣﻈﺎ
ً
ً
أن إدارة ﺗﺮاﻣﺐ »ﻋــﺰزت ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺟﻨﺪة إﻳﺮان اﻟﺜﻮرﻳﺔ«.

وأﺧﺒﺮﻧﻲ دﻳﻮﺑﻮﻳﺘﺰ »أﻧﻚ إذا ﺳﺄﻟﺖ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻴﻮم رﺑﻤﺎ
ً
ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﻟــﻚ إ ﻧـﻬــﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ
ً
ﻓﻮﺿﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺜﻞ أوﺑﺎﻣﺎ،
وﻗﺎل إﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﻣﻊ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ أﺛ ـﻨ ــﺎء رﺣ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
أﻧـﻬــﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون أوﺑــﺎﻣــﺎ وﺗــﺮاﻣــﺐ ﺟــﺰء ا
ﻣﻦ ﻣﺴﺎر ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻋﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎدة
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ«.
وأﺑﻠﻐﻨﻲ أن اﻟـﻘــﺎدة اﻟﻌﺮب ﻳﻔﻬﻤﻮن
»أﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻀﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪﻣﺎ وأﻧﻬﻢ
ﻳـﻔـﺴــﺮون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
أﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓ ـﻘ ــﻂ« ،أو ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮل ﺗﺮاﻣﺐ »اﻟﺠﺪار ﺛﻢ اﻟﺠﺪار وﺑﻌﺪه
اﻟﺼﻴﻦ«.
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟﻮﻟﺔ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻌﻘﺒﺎت ﺷﺮق أوﺳﻂ ﻣﺠﺰأ
إدوارد وﻧﻎ وﺑﻦ ﻫﻮﺑﺎرد -ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ

ﺳﺎﻓﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
أﺧﺮى ﻓﻲ ً
ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ ﻣﻠﻮﻛﺎ وأﻣﺮاء ورؤﺳﺎء،
دﻓﻊ
وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ً
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
إﻳﺮان ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻮﻟﺘﻪ
ﻫﺬه ،ﻻ ﻧﺮى ًﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ًإذا ﻛﺎن
ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺠﺒﻬﺔ.

ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻳﺮان
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ّ
ﺷﺒﻪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺘﻠﺮ ﺣﺘﻰ
إﻧﻪ ﻫﺪد ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ إﻳﺮان

ﺻـ ـ ـ ــﺐ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﺧﻼل
ﺟــﻮﻟ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺤــﺎﻓ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗــﺎدﺗــﻪ
إﻟـ ــﻰ ﺛ ـﻤــﺎﻧــﻲ دول ﻓ ــﻲ أﺳ ـﺒــﻮع
واﺣﺪ ،ﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣــﺪة» :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃـ ــﻼق ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ:
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ وﺣﻤﻼﺗﻪ ﻣﻦ
اﻹرﻫ ــﺎب واﻟـﺘــﺪﻣـﻴــﺮ« ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
راح ﺑ ــﻮ ﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ﻳـ ـﺴ ــﺎ ﻓ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ
ً
ﻣﻠﻮﻛﺎ ،وأﻣﺮاء ،ورؤﺳﺎء ،وﻫﺪﻓﻪ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا دﻓﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
و ﻣــﻮا ﺟـﻬــﺔ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ إﻳﺮان ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻫــﺬه ،ﻻ ﻧــﺮى ﺑﻮﺿﻮح
ً
ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ــﺪ ﺣ ـﻘ ــﻖ ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺎ
ً
ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﺠـﺒـﻬــﺔ،
ً
وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت أﻣــﺎم
ﺑﻨﺎء اﺋﺘﻼف ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺿﺨﻤﺔ.
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻳﺮان
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻘ ــﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ
ﻣﺴﺆوﻟﻮن وﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺪول ،ﻓﺎﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣﻦ إﻳــﺮان اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﻓـ ــﻲ ﻛـ ـﺒ ــﺢ ﺟ ـﻤ ــﺎﺣ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺨـﺘـﻠــﻒ
ً
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ،وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻓـ ــﺮض ﺣﻞ
ً
واﺣـ ــﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ :ﻳﺸﻜﻞ
ﺣ ـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ ﻗ ـ ـ ــﻮة ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎرزة ﻓــﻲ
ﻛﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻋــﻦ اﻷﺧ ــﺮى ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣــﺮب،
أﻣ ــﺎ اﻟـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق
ﻓـ ـﺘـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻮذ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ.
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻳــﻮاﺟــﻪ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ــﻮن اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﻮن
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻳﺮان ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺼﺎدﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ اﻧـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ ﻣ ـ ــﻦ اﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟـﻴــﻪ إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ وﺣﻜﻮﻣﺎت
أﺧﺮى ﻣﻊ إﻳﺮان.
ً
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر ﺗـ ـ ـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ
رﻏـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت ﻛ ـ ــﻞ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ إدارﺗ ـ ـ ـ ــﻪ،
ﺳ ـ ـﺤـ ــﺐ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ أﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻨ ــﺪي
أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺷـ ـ ــﺮق ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺒ ــﺪد أي ﻧـ ـﻔ ــﻮذ ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ
ﺑ ــﻪ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻟﻠﺤﺪ
ﻣ ــﻦ وﺟ ـ ــﻮد اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ

ً
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ أن
ﻫ ــﺬا ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟ ــﺬي
ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺷﺮﻛﺎء ه اﻟﻌﺮب
إﻟــﻰ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻟﻢ ّ
ﻳﻘﺪم ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أي ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺣــﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻬﺎ اﻟ ــﺪول اﻷﺧ ــﺮى ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺳ ـ ـﺌـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬه
ﻳﻌﻂ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،ﻟﻢ
ِ
أي ﺟﻮاب ﻣﺤﺪد ،وﻗﺎل إن إﻳﺮان
ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
ً
»ﺧـﻤــﺲ ﻋــﻮاﺻــﻢ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮاق ،وﻟﺒﻨﺎن،
وﺳﻮرﻳﺔ ،واﻟﻴﻤﻦ ،وإﻳﺮان ﺑﺤﺪ
ذاﺗﻬﺎ ،وأﺿﺎف» :ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ا ﻟ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ
ﻋــﺎﺻ ـﻤ ـﺘــﻪ وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ
أ ﻣ ــﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗـﻨـﻔــﺬ ﺣﻤﻼت
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة أﻋ ـﻠــﻦ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
أن ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ ،وﺳ ـﻠ ـﻄ ـﻨ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﺎن،
ً
واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﻷردن أدت »دورا
ً
أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴــﻂ ﺟ ـﻬــﻮد
إﻳــﺮان ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«،
ّ
ﻛــﺬﻟــﻚ أﻛ ــﺪ أن اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ »ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻳﺮان
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺔ« ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮح ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أن ﺗﺮﺳﻞ
اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧ ــﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮب ﺟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮدا ﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎرﺑ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺎت ،ﻣ ـ ــﻊ أﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ــﺮك
ً
اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺮﺑﻲ
ﻳﺪﺧﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻷﺣﻮال ،ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ
أن ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮات ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم 2015
أﺧﻔﻘﺖ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻃﺮد اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
اﻟـﻤــﻮاﻟـﻴــﻦ ﻹﻳـ ــﺮان ﻣــﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،أﻓ ـﻘــﺮ دوﻟـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻗــﺪ أدى ﻫــﺬا اﻟﻘﺘﺎل
إﻟ ــﻰ اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻷﻛـﺜــﺮ
ً
ﺳ ــﻮء ا ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﺋ ـﺘ ــﻼف
ﻋــﺮﺑــﻲ ﻣــﻮﺣــﺪ ﺿ ــﺪ إﻳ ـ ــﺮان ﺣﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻣــﺮوان اﻟﻤﻌﺸﺮ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ ووزﻳﺮ

ً
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷردن اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ» :إذا
ﻛـﻨــﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋــﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻻت ،ﻓ ـ ـﻬـ ــﺬا ﻣــﺎ
ﻳ ـﺤــﺪث اﻟ ـﻴ ــﻮم ،وﻟ ـﻜــﻦ إذا ﻛﻨﺖ
ﺗ ـ ــﺮﻏ ـ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ إﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ
ﻋﺴﻜﺮي أو ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ
أن ﻫ ــﺬا ﻃ ــﺮح ﻏ ـﻴــﺮ ﻧ ــﺎﺟ ــﺢ ﻷن
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة«.
ﻳﻌﺪد اﻟﻤﻌﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ :ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ دول ﻣﺜﻞ
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
وﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮ ،واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ﻋـ ـ ــﻦ دﻣـ ــﺞ
اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻏﻴﺎب أي
ﻧﻮع ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻮﺣﺪة،
وواﻗـ ـ ـ ــﻊ أن ﺣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎء اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﻌــﺮب ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮون
أن إﻳــﺮان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى ذاﺗﻪ
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ.
ً
ﻳ ـﻀ ـﻴــﻒ» :ﻻ أرى أﻳ ـﻀ ــﺎ أن
دوﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻷردن ﺗﻤﻠﻚ
ﻣ ـ ـ ــﻮارد ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪودة ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺸ ــﺎرك
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮي .ﺗـﻨـﻈــﺮ
دول ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻈﺮة
ﺳﻠﺒﻴﺔ إﻟ ــﻰ إﻳـ ــﺮان ،إﻻ أن ﻫــﺬا
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ ﻋـﺴـﻜــﺮي ﺿــﺪﻫــﺎ ،وﻻ
أﻇـ ــﻦ أن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة ﺳﺘﻠﻘﻰ
ً
ً
رواﺟـ ـ ـ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻓـ ــﻲ دول ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟـﻬـﺠــﻮم ﺿــﺪ إﻳ ــﺮان
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺷـ ّـﺒــﻪ وﻟــﻲ

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻋﻠﻦ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أن ﻣﺼﺮ
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن
ً
ً
أدت »دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺟﻬﻮد
إﻳﺮان ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«

ﻣﺮوان اﻟﻤﻌﺸﺮ وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻷردن
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺆﻛﺪ أن
»إﻧﺸﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻋﺴﻜﺮي أو ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﻲ
ﻃﺮح ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ«

اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻬﺘﻠﺮ ،ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻫﺪد ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟـﻌـﻨــﻒ داﺧـ ــﻞ إﻳ ـ ــﺮان ،وﻻ ﺷﻚ
ً
أن دوﻻ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻳ ــﺮان ﺧـﺼـﻤــﺎ ،ﻏﻴﺮ أن
اﻟـﺒـﻌــﺾ ،ﻣـﺜــﻞ ﻣـﺼــﺮ واﻷردن،
ً
ّ
ﻻ ﻳﺸﻌﺮون أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا
ً
ﻳـﻬــﺪدﻫــﻢ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة وﻳ ـﺘــﺮددون
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ
دول اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻷﺻ ـ ـﻐـ ــﺮ ،ﻣـﺜــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋ ـﻤ ــﺎن ،ﻓـﺘـﺤــﺎﻓــﻆ ﻋ ـﻠــﻰ رواﺑ ــﻂ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ
أي أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮاق ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟ ـﻌــﺮب اﻟﺸﻴﻌﺔ وﻳـﺘـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﺣﺪود ﻃﻮﻳﻠﺔ ورواﺑﻂ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
ودﻳﻨﻴﺔ ،وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻊ
ّ
أﺻﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮ إدارة
إﻳﺮان ،وﻗﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﻗﺎدة اﻟﻌﺮاق
ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ
إﻳﺮان ،وﺣﻀﻮا اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وأﻣﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
ذﻛﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ» :ﺛﻤﺔ ﺧﻄﻮات
اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪة ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨ ــﺎ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ
ً
اﻟﻨﻬﻮض ﻣﺠﺪدا ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ
ً
أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﻻ وﺳﻴﺎدة
وأن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻴﻄﺮة أﻛﺒﺮ«.

ﺻـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ــﺢ أن ا ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺬت ﺧـ ـﻄ ــﻮات
ﻟﺘﺤﺮر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ إﻳﺮان
اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ،إﻻ أﻧ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﻌــﺮب
ﻋ ـ ــﻦ أي ﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ـﺘ ـﻬ ــﺎ،
ﻓ ـﻴــﺬﻛــﺮ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﻋ ــﺎدل
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي» :ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮاق
ً
ﺟـ ـ ـ ــﺰءا ﻣـ ــﻦ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰء ا ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أي دوﻟﺔ«.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ،
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻋ ــﺮاﻗ ــﻲ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓــﻲ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﻲ ،إن
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ اﻣﺘﻠﻚ »رؤ ﻳ ــﺔ ﻧﻔﻘﻴﺔ«
ﻗﺪم إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ِ
وﻳﻀﻴﻒ» :ﺛﻤﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮة
ﻏﻴﺮ إﻳﺮان ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﻬﻮوﺳﻮن
ﺑــﺈﻳــﺮان ،ﻓــﺈذا ﺗﻘﺎﺗﻠﺖ ﺳﻤﻜﺘﺎن
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺮ دﺟـ ـﻠ ــﺔ ،ﺗ ـﻐ ــﺪو إﻳـ ــﺮان
اﻟﺴﺒﺐ«.
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ أن اﻟﻌﺮاق،
ً
اﻟـ ــﺬي ﺷ ــﻦ ﺣ ــﺮﺑ ــﺎ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﺿﺪ
إﻳ ـ ــﺮان ﻓ ــﻲ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺮن
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺧــﺎض ﺣــﺮوﺑــﺎ ﻋﺪة
ﻣـﻨــﺬ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ ،ﻻ ﻳـﻤـﻠــﻚ أي
ﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إﻟ ــﻰ ﺣــﺮب
أﺧﺮى ،وﻳﺘﺎﺑﻊ» :ﻻ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن
ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺿﺪ إﻳﺮان أو اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺿ ــﺪ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ،وﻟ ــﻦ
أﺟﻨﻲ أي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا«.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻧـ ـﺒـ ـﻴ ــﻞ ﻓ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﻲ ،وزﻳـ ـ ــﺮ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻴﻘﺮ

ﻫﻮ وﻛﺜﻴﺮون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑ ــﺄن ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ــﺪول اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ أن
ً
ﺗ ـ ـ ــﺆدي دورا أ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻧـﺸــﺮ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮاﺳﻊ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪول
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج
إﻟـ ــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر ﻗ ــﺪراﺗ ـﻬ ــﺎ
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
آﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ.
وﻳ ــﻮﺿ ــﺢ» :ﺗـﺒـﻨــﻲ ﻣـﻘــﺪراﺗــﻚ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
ً
ﺗــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴــﺎ وﺗ ـﻨ ـﺠــﺰ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺪﻋــﻢ
ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء،
وﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻏـﻴــﺎب ذﻟ ــﻚَ ،ﻣــﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻘﺪرات
ﻓ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻳـﺘـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ اﻟـﻤـﻬــﻮﻟــﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
اﻟﺠﻨﻮد ﻟﻸذى وإﻧﺰال اﻟﺠﻨﻮد
ﻋﻠﻰ اﻷرض؟«.
وﻳـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﺎﻳ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻧ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﺲ،
زﻣﻴﻞ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ
ﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷدﻧ ـ ـ ــﻰ ،أن
اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﺗ ـﺒ ـﻨــﺖ
ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﻴــﻮم ﻣـﻘــﺎرﺑــﺔ ﻣــﺪروﺳــﺔ
وﺗـ ــﺪرﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪي
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎت اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
وأﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ،وﻳﺆﻛﺪ أن دﻋﻢ إﻳﺮان
ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت ﻳـﻤـﺜــﻞ »ﻧ ـﻤــﻮذج
اﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ اﻟـﻤـﻌـﻘــﺪ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ«.

ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ ﺷﻬﺮودي
ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷول
ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان أﻓﻀﺖ
وﻓﺎة ﺷﻬﺮودي اﻟﻰ ًﻏﻴﺎب
اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ اﻟﺬي
ﻛﺎن اﺳﻤﻪ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ أروﻗﺔ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺑﻘﺪر
أﻛﺒﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪً ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
أﻗﻞ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺑﺪﻳﻼ أﻛﺜﺮ
ً
اﺳﺘﻘﺮارا ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

●

ﻛﻴﻔﻦ ﻟﻴﻢ– ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ

ﺗ ــﻮﻓ ــﻲ آﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﻫــﺎﺷ ـﻤــﻲ
ﺷﻬﺮودي ،وﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻃﻬﺮان ،ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻣﻊ ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ زﻫ ـ ــﺎء ﺳ ـﻨ ــﺔ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣــﻦ
ﻋــﺪم ﺷﻬﺮﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺧــﺎرج إﻳــﺮان
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ زﻣــﻼﺋــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻼﻟــﻲ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﺷﻬﺮة وإﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﻓﺈن ﺷﻬﺮودي ﻛﺎن
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻟﻌﻞ
ً
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ
ﺑـ ـﻘ ــﻮة ﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـﻠــﻲ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،و ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣــﻮ ﺗــﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺗﻄﻮرات ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،وﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ إﻳﺮان.
وﻟـ ــﺪ ﺷـ ـﻬ ــﺮودي ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨــﺔ  1948ﻓﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻷﺑ ــﻮﻳ ــﻦ إﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ وﻫـ ــﻲ ﺳﻤﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻏـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط اﻟﻨﺨﺒﺔ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،وﻗﺪ درس ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ ،وﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  1974ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ ﻧـﻈــﺎم ﺣــﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق
اﻟ ــﺬي ﺷــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟــﺮﺟــﺎل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻴﻌﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻐﺰو
إﻳﺮان ﺗﺮأس ﺷﻬﺮودي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﻮرة اﻻﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق،
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻛﺰﻋﻴﻢ أﻋﻠﻰ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨــﺔ  1989ﻗـ ــﺮر ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺟ ـﻬــﻮده
ﺻﻼﺗﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ِ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﺆﻫ ــﻼت ﺷـ ـﻬ ــﺮودي اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ
ﺗـ ـﻘ ــﺎرب اﻟ ـﻜ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻤــﺎ ﺳ ـﻬــﻞ ﺑ ـﻘ ــﺪر أﻛـﺒــﺮ
دﺧــﻮﻟــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓﻲ
إﻳ ــﺮان ،وﻗــﺪ ﺧــﺪم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1995ﺣﺘﻰ
وﻓ ــﺎﺗ ــﻪ ﻛـﻌـﻀــﻮ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ،
وﻫﻲ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﺗـ ـﻤ ــﺎﺷ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻂ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ وﺗ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ وﻣــﺮﺷ ـﺤــﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ً
ً
وﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺪ اﻷﻋـﻠــﻰ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻼءﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ
ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺤــﺮب اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ– اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ً
وﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺔ ،واﻟـ ــﺬي ﺑ ــﺪأ أﻳـﻀــﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺢ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2017وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ واﺳﻊ
اﻟﻨﻔﻮذ اﺧﺘﺎر ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺷﻬﺮودي ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻟ ـ ــﻪ ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻛ ـ ــﺎن ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮودي ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳــﺬﻛــﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ﺷـﻬــﺮودي
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ 1999
و 2009ﺣﻴﻦ ﻋــﺎرض ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺛﻢ
ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻛــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﻳـﻘــﺎل
إن ﺷ ـﻬ ــﺮودي أﺷ ــﺮف ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﺣ ـﻜ ــﺎم
إﻋ ـ ــﺪام ﺑ ـﺤــﻖ ﻧ ـﺤــﻮ  2000ﺷ ـﺨــﺺ ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘــﺎﺻــﺮﻳــﻦ ،وﺧ ــﻼل زﻳــﺎرة
ﺷ ـﻬ ــﺮودي ﻟـﻠـﻌــﻼج ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻫــﺎﻧــﻮﻓــﺮ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2018
اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ودرﺳﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻷﻧﻪ اﺧﺘﺎر
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي
ً
اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻏﺘﺼﺎب وﻗﺘﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﻮرة اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﺔ زﻫــﺮة
ﻛﺎﻇﻤﻲ وﻫﻲ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﻘــﻮة ﻟــﺪى ﺷﻬﺮودي
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺤﺔ
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ إﻳﺮان :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن
واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﻮن اﻟـ ـﺠ ــﺪد واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻮن
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻮن واﻹﺻﻼﺣﻴﻮن ،وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2011ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮوع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ وذﻟﻚ

ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ

ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻬﺮودي

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد

اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟـﻠـﺨــﻼﻓــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺼــﺎﻋــﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻐﺎﺿﺐ ،وﻋــﺮف ﻋﻦ
ﺷﻬﺮودي ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ أﻳﻀﺎ.

وﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
ﺷﻬﺮودي ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ أو ﺣﺘﻰ
اﺳﺘﺒﺪال آﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻻﺛـﻨــﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻛﺎن ﻟﻄﻬﺮان ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻮﺟﻴﻪ
ً
أﻳﻀﺎ :ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ
اﻟــﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺻــﻮرة ﺷﻬﺮودي ﻳﻌﺎرض
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻜﻢ
وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
وإذا ﻛﺎن ﺷﻬﺮودي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺻـﻠــﻪ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓﺈن
ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑـ ـﻘ ــﺪر ﻣـﻌـﻘــﻮل
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺒــﻮل ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺧــﺎرج ﺣــﺪود إﻳــﺮان وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف واﺳﻊ .وﻣﻨﺬ إﻃﺎﺣﺔ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺳﻨﺔ  2003ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﺤﻮ إﻳﺮان
ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل
ذاﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﻬﺮان.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﻘﺮار إﻳﺮان اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﺘﺮة
اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻓـﻴـﻬــﺎ واﻟ ـﺘ ــﻲ واﺟ ـﻬ ــﺖ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت
ﻣ ـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳــﺎدت ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ
ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﺟـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﻣــﺮﺷــﺪ أﻋـﻠــﻰ

ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺟﻤﺎع وﺗﻮازن
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة
ﺷﻬﺮودي اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ رﺟﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان
واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻷﺳـﺒــﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﺳﻤﻪ
ً
ﻳﺘﺮدد ﻛﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ،وﻛــﺎن ﻣﺆﻫﻼ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑـﻐــﺪاد ﺑﺸﺪة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﻣـ ــﻊ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮان ،وﻣ ـ ــﻦ دون
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـ ــﻦ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻌــﺮض
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻌ ــﺮاق وﺷـﻌـﺒــﻪ اﻟ ــﻰ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة
ﻛﺒﻴﺮة.
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺸ ــﺪدﻳ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻤ ـﺤــﻮن
اﻵن ﺑ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻟــﻺﺻــﻼﺣ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺪﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ إﻳ ـ ـ ــﺮان وﻣ ـ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺣ ـﺴــﻦ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻫ ـﻜ ــﺬا ﻓ ـﻘــﺪ ﻣ ـﻬــﺪت وﻓـ ــﺎة ﺷ ـﻬــﺮودي
اﻟﺴﺒﻴﻞ أﻣﺎم ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ،
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ اﻟـ91
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺬي ﻳﺮأس ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء،
ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ
ﻫﻤﺎ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻳﺴﻲ.

وﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺷـ ـﻬ ــﺮودي ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ
ً
اﻟﻤﺮﺷﺤﺎن أﻗﻞ ﺻﺒﺮا إزاء ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ واﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ً
أﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وﻣــﻊ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷول ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ إﻳــﺮان أﻓﻀﺖ
وﻓﺎة ﺷﻬﺮودي اﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷوﻓﺮ
ً
ﺣﻈﺎ اﻟــﺬي ﻛــﺎن اﺳﻤﻪ ﻳـﺘــﺮدد ﻓــﻲ أروﻗــﺔ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃـﻬــﺮان ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ
رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ
ً
ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻗﻞ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
ً
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺑﺪﻳﻼ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا ﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗــﺪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻗـﺘـﺘــﺎل اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ ﻓﻲ
أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺒﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ
اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑـﺼــﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
وﺟــﻮد ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﻮﻻء ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ
وﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺿ ـﻤ ــﻦ وﻻؤه ﻟـﺨــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ
وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ
وﻻﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻴــﻪ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ دﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﻮازن ﻓﻲ
ﻋ ــﻼﻗ ــﺎﺗ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى،
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻗـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟـ ـﺜ ــﻮري،
ً
وﺑﺨﻼف ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﻄﺮا اﻟﻰ
اﻟ ـﺘ ــﻮدد اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺜ ــﻮري ﻓ ــﻲ ﺑـﻨــﺎء
ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻜﻤﻪ.
ً
وﻛـ ــﺎن ﺷ ـﻬ ــﺮودي أﻳ ـﻀ ــﺎ رﺟ ــﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ
اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ– أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ–
ﻳﺸﺎع أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف اﻟﻰ زﻋﺎﻣﺔ ﺷﻴﻌﺔ
اﻟـﻌــﺮاق ،وﻓــﻲ ﺳﻨﺔ  2012ﻧﺸﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺗ ـﺤــﺪﺛــﺖ ﻋ ــﻦ ﻗ ـﻴ ــﺎم ﺷـ ـﻬ ــﺮودي ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺒﻜﺎت داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﻒ ﺗ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ــﺮاﺋ ــﺐ دﻳـﻨـﻴــﺔ
وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
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 ٣٧١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪١٥
• اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮاﺻﻞ دوره اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺴﺎﻧﺪة »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة «٢٠٣٥
• اﻟﺼﻘﺮ :ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
واﺻﻞ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺠﻪ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ً
ﺑﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ
ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻇﻠﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﻗﻮﻳﺔ،
إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ  ٪١.٣٨ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٨

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﻘﺮ
ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ً
ﺑﻮاﻗﻊ  35ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ و %5أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻓ ـﺘــﺮة اﻻﺛـﻨــﻲ
ً
ﻋـ ـﺸ ــﺮ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ 31
ً
دﻳﺴﻤﺒﺮ  .2018ﻣﺤﻘﻘﺎ  370.7ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳ ـﻨــﺎر " 1.2ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر" أرﺑــﺎﺣــﺎ
ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ 322.4
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ " 1.06ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر" ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2017ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ،وﻧﻤﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﺑﻮاﻗﻊ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  ،2017ﻟﺘﺒﻠﻎ  27.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
" 90.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر".
وﻗ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣـ ــﺲ ،إن اﻟـ ـﻘ ــﺮوض واﻟـﺘـﺴـﻠـﻴـﻔــﺎت
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  15.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
" 51.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر" ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم
 ،2018ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ وداﺋ ــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء  4.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ 14.4
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر " 47.4ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر"
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2018
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺘــﻮزﻳـﻌــﺎت ،ﻗﺮر
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ا ﻟـ ـﺘ ــﻮ ﺻـ ـﻴ ــﺔ إ ﻟ ــﻰ
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  35ﻓﻠﺴﺎ
ً
ﻟﻠﺴﻬﻢ أرﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
أي ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ  5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،واﺻﻞ "اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ا ﺗ ـﺒــﺎع ﻧﻬﺠﻪ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜ ــﺲ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮق

اﻷوﺳـ ـ ـ ــﻂ ،وﻇ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﺟ ــﻮدة
اﻷﺻـ ـ ـ ــﻮل ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،إذ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺮوض اﻟـﻤـﺘـﻌـﺜــﺮة ﻣ ــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ  1.38ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة  228.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  17.2ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،أﻋ ـ ـ ــﺮب رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺨﺮ "ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ أداء ﻗﻮي
ﺧﻼل ﻋﺎم " 2018ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻨﺎ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ ﻫ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2018ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ اﻻﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأن ﻳﺴﺘﻤﺮ
زﺧﻢ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ".
وﻗ ــﺎل اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ إﻧ ــﻪ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷوﺿﺎع ،ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑـ ـ ــﺪور رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ "ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة
ً
 ،"2035اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
ﻛﺎﻟﺨﻴﺎر اﻷول واﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻨــﺎ
ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﻧـﻄــﺎق وﺣـﺠــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ

ﻣﻜﺎﻧﺘﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻠﻠﺖ
ﺟ ـﻬ ــﻮدﻧ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ،ﺑــﻞ ﺷﻤﻠﺖ
ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ داﺧﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺠ ـﻐ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
واﻗﺘﻨﺎص ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة،
واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻧﺤﻮ رﻳﺎدﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ ﺑﻤﺎ ﻳــﺆﻫــﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ واﻻزدﻫـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ارﺗ ـﻔ ــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
ﺳﻨﻮي ﻟﻴﺒﻠﻎ  883.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
" 2.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ
ً
اﻹﻳﺮادات ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺪد
وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ .إذ
ﻣﺜﻞ ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳـ ــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
 22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
اﻟــﺪﺧــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺗ ـﻌــﺎب ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 29ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ رﺑ ــﺢ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  28ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﺗﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن،
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬراع اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻮع
اﻟــﺪﺧــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳ ــﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ
ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ "اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ" ﻋـ ـﺼ ــﺎم
اﻟﺼﻘﺮ ،إﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺮاء ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﻔﻀﻞ
اﺗ ـﺴــﺎع ﻧـﻄــﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ واﻧـﺘـﺸــﺎره
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ
ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻘـ ــﺮ أن اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻟ ـﻘــﻮي ﻷرﺑ ــﺎح اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣــﻦ أﻧﺸﻄﺘﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ "ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻗﻮة وﺻﻼﺑﺔ
ا ﻟـﻘــﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
راﺋـ ـ ــﺪة ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻨــﺎ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗـﻨــﻮع اﻟــﺪﺧــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ،
وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء واﺗﺴﺎع اﻧﺘﺸﺎرﻧﺎ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ".
ً
وذﻛـ ـ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻷﺳﺲ" ،ﻳﻈﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
ً
ﻣـ ــﻼذا آﻣ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻧﻬﺠﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه
اﺣـﺘـﻔــﺎﻇـﻨــﺎ ﻣ ــﺮة أﺧـ ــﺮى ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺎم
ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﻨــﺎ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺔ
ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ً
ً
ﻷﻛﺜﺮ  50ﺑﻨﻜﺎ أﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ ﻣــﻦ
أﻫـ ــﻢ رﻛ ــﺎﺋ ــﺰ ﺟ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮع اﻟـﺘــﻲ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ
ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋــﺎم ،2018
وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺸﻌﺐ
ﻋﺒﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻋـﻤــﺎل
واﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ".
وذﻛ ــﺮ أن "ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﻹدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.1ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  5.3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺑﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟــﻰ اﻹﻳ ــﺮادات ﻣﻦ
 32.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2017إﻟﻰ
 31.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﺑﻴﻦ
أن اﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﺪ ﻧﻤﻮ أﻫــﻢ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدات  1.38ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

 ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  12.0ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  10.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 58
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ً
" 50ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،"2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  2.9ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ " 9.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
أم"ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟـﺼـﻘــﺮ أن "اﻟـﺨـﻄــﻮط
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺴﺎرﻧﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺳﺘﺒﻘﻰ دون أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻨﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻛ ــﻞ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ،
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ
زﻳــﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎرﻧﺎ اﻟــﻮاﺳــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ".
وﻗـ ـ ــﺎل إﻧـ ـﻨ ــﺎ "ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺗـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ
ﻣ ــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أداء ﻗـ ــﻮي ﻓ ــﻲ ﻣﺼﺮ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﺳﻨﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ
ﺳﺠﻠﻨﺎه ﻣــﻦ ﻧﻤﻮ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﺠــﺎﺣــﺎت،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء وﺗــﻮﺳـﻴــﻊ
ﻗــﺎﻋــﺪة اﻷﺻ ــﻮل اﻟ ـﻤ ــﺪارة ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺷــﺮﻛــﺔ "اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ" ﻹدارة اﻟ ـﺜ ــﺮوات،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ إﻟ ــﻰ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ ﺑﺜﻘﺔ
ووﻻء ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﺎرج
واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺗﺠﺎه ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﻴﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻨﻮع
واﻟﺘﻄﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ".
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺼﺎرع »اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة؟
»ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻳﻘﻴﻦ ...أﻧﺼﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺎش«
ﺑﻘﻠﻢ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﺎن*

اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻮاق
ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺑﻴﻦ ﻗﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻤﺎ
اﻋﺘﺎدﺗﻪ اﻷﺳﻮاق ،وﻫﻮ أن
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ
ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،أي
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .وﻳﻼﺣﻆ
دﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻟﻀﺮب
اﻟﻜﺮة ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺳﻮاق اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎره.

اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻣ ــﻼ
ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﻴﺮ
ً
اﻟﻘﻮي ﺟﺪا ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ وﺑـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ .وﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﺈن
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر ﻳﻌﺘﻘﺪون
أن ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎط اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ
ﺳ ــﻮف ﻳـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ رﻓ ــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳــﻮف
ﻳـ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻔ ـﻀ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ 2020
و .2021وﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎرب ﺑﻴﻦ
ﻧﻈﺮة اﻷﺳــﻮاق ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
وﻣـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
اﻻﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺣ ــﻞ اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎف
ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺎت ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟــﻰ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻟ ـﻘ ــﺪ أﻇـ ـﻬ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
اﻟـ ــﺬي ﺻ ــﺪر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ أن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺧﻠﻖ  312أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،وﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت .وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻧ ـﻤــﻮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺪل
اﻷﺟـ ــﻮر اﻟ ــﻰ  3.2ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ -وﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
وراء ا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻ ﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ -ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑ ــﺰﺧ ــﻢ ﻗ ــﻮي.
وﻫ ــﺬه اﺷ ــﺎرة اﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـﻔ ــﺎق اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛــﻲ ،وﻣــﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋــﺎدة أن ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻧ ـﺘ ــﺎج واﻟـﺴـﻌــﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺰز زﺧ ــﻢ اﻟـﻨـﻤــﻮ .وإﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻔﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ.
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺖ أرﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﺳ ـ ـﻨـ ــﺪات
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻏﻼق
اﻟـﺴــﻮق ﻓــﻲ  3ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﻫــﻮ اﻟﻴﻮم
اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
إذ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻋــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﻨــﺪ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﻣــﻦ  2.38ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟــﻰ  2.54ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ،
واﻟ ـﺴ ـﻨــﺪ ﻟـﻌـﺸــﺮ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ أﻗــﻞ

ﻣــﻦ  2.60ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 2.70ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻇـﻠــﺖ ﻣـﺘــﺪﻧـﻴــﺔ ﻧـﺴـﺒـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿــﻮء
ﻗـ ـ ــﻮة ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺳـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ.
واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ
ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪﻳ ــﻦ ﻟــﻼﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق
ً
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ إﺷﺎرة
ﻋﻠﻰ اﺣـﺘـﻤــﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻈﻞ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﻦ
 16ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﺘــﻮﻗــﻊ أي
ارﺗ ـﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻫ ــﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
وﺧﻔﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻘﺪر ﻣﻌﺪﻻت
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2020
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﻞ ﺑـﻨـﻘـﻄــﺔ أﺳـ ــﺎس ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻘﺎط اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﺗﻢ ﻃﺮح ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻔ ــﺎرق اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ ﺿ ـﻤــﻦ ﺳﺖ
ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 – 1ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ:
ً
ﻣﻊ اﻇﻬﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺤﺴﻨﺎ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.2ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـﻌــﺪل ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ﻣــﻦ 62.9
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ اﻟ ــﻰ  63.1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ(
وأﺟــﻮر أﻋﻠﻰ وﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺟ ـ ــﺎءت ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت »ﻏ ــﻮﻟ ــﺖ« ﻋــﻦ
اﻟـﺸــﻮاﻏــﺮ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ
 7ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ،وﻗـ ــﺪ ﻳ ـﺸ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
ﺑ ـﻤ ـﻴــﻞ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻮدة اﻟـ ــﻰ ﺳ ــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ .وﺳﻮف ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎط اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻣﻦ
»ﺗــﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ دون

ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ أو ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺳـ ــﻮف ﻳﻠﺤﻖ
ً
اﻟ ـﻀ ــﺮر ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ وﺟـ ــﻮدة
اﻻﻗﺘﺼﺎد .وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻓــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻻﻣ ــﺪاد ﺳــﻮف ﺗﺴﻤﺢ
ﻟـﻤـﻌــﺪﻻت اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄن
ﺗﺴﻮد ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﻗــﻮي وﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إذا ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس
واﻹدارة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﻳﺪﻫﺎ
اﻟﺤﺰﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
 – 2اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﺗـﺨـﻴــﻒ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط :إن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻷﺳــﻮاق ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺑﻴﻦ
ﻗ ــﻮة اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻧــﺎﺗــﺞ
ﻋـﻤــﺎ اﻋـﺘــﺎدﺗــﻪ اﻷﺳـ ــﻮاق ،وﻫ ــﻮ أن
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺔ ﺑ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻧـﻴــﻞ
ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،أي اﻟﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ .وﻳ ــﻼﺣ ــﻆ دﻋ ـ ــﺎة ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻒ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺮة ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﻟـ ـﻀ ــﺮب اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ً
ﻣﺴﺎره .وﻗﺪ ﺣﺪث ﻫﺬا ﻣﺮارا ﺧﻼل
رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﺑ ــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻧ ـﻜــﻲ وﺟــﺎﻧ ـﻴــﺖ
ﻳﻠﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
واﻟـﺘـﻐـﻴــﺮات اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺟﻲ ﺑــﺎول ﺗﺸﻴﺮ اﻟــﻰ أن

ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺪور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ.
وﻫــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗــﺖ ﻗﺒﻞ اﺿـﻄــﺮار
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻌ ــﻮدة اﻟ ــﻰ ﺷـ ــﺮاء أﺳ ـﻬــﻢ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ،ﻣﻊ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 – 3اﻻ ﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد ﺑ ـﺨ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻜــﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺧﻞ :ان اﺳﺘﻤﺮار
اﻻﻏــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻫــﻮ اﻷﻃــﻮل
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة،
ﻳـ ـﻐ ــﺬي اﻟ ـﻘ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻘـ ـﺴ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺖ ﻋ ــﻦ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺳــﻮف ﻳﻔﻀﻲ
اﻟــﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﺪ
ﻳﻘﻮض اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 – 4اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻻ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ :ﻳﺠﺎدل
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻓ ــﻲ أن آﺧ ــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻋﻦ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﻗ ــﻮي ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻜـﻔــﻲ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
أﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣــﺆﺷــﺮا دﻗﻴﻘﺎ ﻋــﻦ ﻗﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ.
وﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻳﺸﻴﺮ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧــﺮى
ﻧﺸﺮت )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
 5أﺣﻮال ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﺪﻫﻮرﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ :أوﻟـ ـﺌ ــﻚ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ــﺆﻳ ــﺪون
ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮة ﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮون ﺑ ـﺘ ـﻔ ــﺮد

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﺎن
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻗــﻮﺗــﻪ،
وﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻳ ـﺸ ـﻌــﺮون ﺑـﻘـﻠــﻖ ﻣ ــﻦ أن
ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟ ـﺘ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت ﺳ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ
اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻷوروﺑ ــﺎ اﻟــﻰ درﺟــﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ
ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﻌﻜﺲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺮ
اﻟﻀﻌﻒ ﻓــﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﻣـﻌــﻪ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻳـﺒــﺪأ
ﺑــﺈﻧـﻬــﺎء ﺣﻘﺒﺔ زاﻫ ــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻮع
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ وﺗ ـﻔــﻮق

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ

اﻷداء ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة .وﻟــﺪﻋــﻢ
ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ
ﻓ ـ ـ ــﺎرق ﻋـ ــﻮاﺋـ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ﻟـﻌـﺸــﺮ
ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
وﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻘـﻠـﺼــﺖ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻣــﻦ  280ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس
اﻟﻰ  250ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس اﻵن.
 – 6اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺘﺤﺮك
ﺑﻘﻮة راﻓﻌﺔ :وﻳﻤﻀﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ
ﺣــﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت-وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻴﻮب اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺳﻮف ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻀﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ
اﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻔ ــﺾ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة،
وﻳﻀﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ
اﻟﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺆذﻳﺔ.
وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ أي واﺣ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺔ ﻫ ــﻮ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ
ً
ﺻ ــﻼﺣ ــﺎ ﻳـﺸـﻜــﻞ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻓــﺈن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ازاء اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻴﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﺑﺪﻓﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺳﻮاق اﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻷواﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻟﻔﺪراﻟﻲ .وﺳﻮف ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻷﺳ ــﻮاق ﺗﺨﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ( اﻟﻰ ﺗﻤﻮﺿﻊ

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
●

ﻓﺎﻧﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻜﺴﺎﻳﺘﻴﺎن*

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﺷﻬﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ .وﺑﺎت ﻣﻤﻜﻨﺎ وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ دور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺗﺰاﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﻦ أن اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ــﺪروﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻲ ﻏ ـ ّـﻴ ــﺮ وﺿ ـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﻮق
ﺑـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮرة ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرزة ﻓ ـ ـ ـ ــﺈن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﺴﻮاد
اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣـﺜــﻞ اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ واﻟ ــﻮﻓ ــﺮة
ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ
ً
اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳـﻴــﻦ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﻧﻔﻮط ذات ﻣﻴﺰات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟـﻤــﺆﺛــﺮ

ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،ﻓﺈن أﻛﺜﺮﻳﺔ
ﻧﻔﻮط اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺛـﻠـﺜــﻲ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج.
وﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ اﻟـ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»أوﺑﻚ« اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب  82ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ .وﻣـ ــﻦ أﺻـ ــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻜـﻤـﻴــﺔ
ﺗﻮﺟﺪ  65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وإﻳ ــﺮان واﻟـﻌــﺮاق
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات.
وﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺰات اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ
أن اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺳ ـﻬــﻞ ورﺧ ـﻴ ــﺺ ﺑ ـﺼــﻮرة
ﻧﺴﺒﻴﺔ .وﻳﺘﺠﻤﻊ »اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد« ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻄــﺢ اﻷرض إﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻠ ـﻴــﺔ أو ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴ ــﺎه ﺿـﺤـﻠــﺔ إﻟــﻰ
ﺣﺪ ﻣﺎ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ وذات اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷد ﻧ ــﻰ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق،
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 9
إﻟــﻰ  10دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋــﺎم .2016
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ

اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﺟﻌﻼ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺤــﺮب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﻔﻂ
أﻧﺘﺞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ.
وﻳﻤﻴﻞ اﻹﻧـﺘــﺎج واﻻﺳـﺘـﻬــﻼك إﻟــﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2019وﻛﺎن اﻹﻧﺘﺎج
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﻗﺪ
وﺻــﻞ إﻟــﻰ ذروﺗــﻪ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2010وﺗﻘﻮل
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،إن اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﻬﺒﻮط إﻟﻰ  45.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ  2020وﻫﻮ ﻫﺒﻮط ﺑﻨﺤﻮ  2.3ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳ ـ ـﻀـ ــﺎف إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼك
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻴﺼﻞ
ً
إﻟﻰ  112ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 2040وﺳـ ــﻮف ﺗ ـﺘــﻢ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ وإﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘــﺔ واﻟ ـ ــﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن أن ﻳ ـﻨ ـﻤــﻮ إﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﺑـﻨـﺤــﻮ 2.7

ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﺤ ـﻠــﻮل ﻋــﺎم
 ،2025وﺳـ ـ ــﻮف ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗـ ــﻮرﻳـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻹﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌ ــﺮاق )ﺣــﻮاﻟــﻲ
ً
 1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ( واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ اﻹﻣﺎرات ﻋﻦ زﻳﺎدات ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أن اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
إﻧﺘﺎج إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑ ـ ــﺈدارة ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أو أي ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ازاء ﻃﻬﺮان.

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ« ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﻋﻠﻰ أ ﺳ ــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺳ ـﻌــﺎره .ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎل وﻣــﻊ ﻃﺮح
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي أﺿﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ .وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻳــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﺎد ﻓﻲ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻳـﺘـﻔــﻖ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
ً
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻨﻤﻮ إﻧﺘﺎج
اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﻧـ ـﻔ ــﻂ ﻏ ــﺮب
ً
ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ  48دوﻻرا ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
ً
 2015و 43دوﻻرا ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2016وﻗــﺪ
ً
ﺗﺴﺒﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ  50دوﻻرا
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ زﺧ ــﻢ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗﻌﻨﻲ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ وﻋﻮاﺋﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ أن ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ازاء ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر .وﻳﻄﺮح ﻫﺬا ﺑﺪوره
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اذ
ً
ﻣﻊ ﻫﺒﻮط اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  50دوﻻرا
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
ً
ﻳـﻨـﺨـﻔــﺾ وﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
ً
وﻳـﻨـﻄـﺒــﻖ اﻟـﻤـﻨـﻄــﻖ ذاﺗ ــﻪ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  70دوﻻرا
وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻣــﺮﺑ ـﺤــﺔ وﺗ ـﻔ ـﻀــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج إﻟــﻰ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻫ ـﻜــﺬا
دواﻟﻴﻚ.

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺨﺮي
اﻟﻔﺎرق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟـﺼـﺨــﺮي واﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪي ﻫــﻲ اﻟـﻤــﺮوﻧــﺔ

ً
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ ،اذ ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺘﺠﺪدة
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ.
ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ
إﺣﺒﺎط ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺘﻰ
اﻵن ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ا ﻟــﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻬﻴﻤﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ـﻴ ــﺮات .وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ً
اﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻳــﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗــﺪ ﻻ ﺗـﻜــﻮن ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﻫﺬه
اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ.
ً
وﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮك اﻟ ـﺸــﻚ ﻳﻔﻀﻲ
اﻟ ـ ــﻰ ﺷ ـﻠ ــﻞ أو ﻣ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﺔ ﻣـﻔــﺮﻃــﺔ
ازاء ﺗـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ وا ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ أو أ ﻛـ ـﺜ ــﺮ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮات ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻠﻘﻒ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ:
ﻧ ـ ـﺤ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮك
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار،
وﻋـ ــﺪم اﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺒــﺆ ،ﻛ ـﻤــﺎ أن
اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
و ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ و ﻫ ــﻲ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،وﺗﺒﺪو ﻓﺮﺻﺔ
ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺄ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ أو وﻗﻮع
ﺣ ــﺪث ﻣـﻔــﺎﺟــﺊ ﻓــﻲ ازدﻳـ ــﺎد .وﻫــﺬا
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻮﻃﺎ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻧﻘﺪﻳﺔ  -ﻛﺎش  -ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻓﺮص ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
*)ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ(

ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻨ ــﻲ أن ا ﻟـ ـﻔ ــﺮ ﻳ ــﻖ اﻷول أي
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺼﺨﺮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ وﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات
أﻗــﻞ .وﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ﻓــﺈن ﻃــﺮح ﺳﻘﻒ
ﺟﺪﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ أﻧﺒﺎء
ً
ﺟﻴﺪة أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
ً
ﻓ ــﻲ اﻷﺟـ ــﻞ اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ .وﻣ ــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﺎ
ً
ﺑﻴﻦ  40و  70دوﻻرا .وﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ
ً
ً
ﻫـ ــﺬا ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺎ ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺎ ،ﻣ ــﻊ زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﺣ ــﺪة
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاق اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﻲ أي اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺣـﻴــﻦ ﻧــﺄﺧــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ
ً
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻓﺈن أﻛﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳــﻮف ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
*)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﻗﻨﺎة ﺳﻌﺮﻳﺔ
ﻫ ـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺎ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه
ﻣـ ـﺘ ــﻮازﻳ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﺤــﺮﻛــﺎن
ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳـﻨـﺤـﺼــﺮ ﺗ ـﺤــﺮك ﺳﻌﺮ
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﺄرﺟــﺢ داﺧ ــﻞ
اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﺴﻔﻠﻰ
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻌﻠﻮى ﻟﻬﺎ،
وﺗ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﺎة إﻟـ ــﻰ
أن ﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﻛ ـ ـﺴـ ــﺮ ﻫـ ــﺎ أي
اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﺰﺧﻢ
اﻟﺼﺎﻋﺪ أو اﻟﻨﺎزل.
وﻗ ـ ــﺪ ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة
ﺻــﺎﻋــﺪة أي أن اﻟﺴﻌﺮ
ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﻴﻦ
أﻋﻠﻰ وأدﻧﻰ ،أو ﻫﺎﺑﻄﺔ
أي أن ا ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﻦ
ﺣﺪﻳﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻴﻴﻦ أﻋﻠﻰ
وأدﻧ ــﻰ ،أو ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ أو
ﻣـﺤـﺼــﻮرة أي ﺗﺘﻜﻮن
ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـﻄـ ـﻴ ــﻦ أﻓ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
ﻣ ـﺘــﻮازﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺠــﺎه
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮ أﻓﻘﻴﺎ.

»ﻣﻴﺴﺰ« ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻮ ﺷﺎﻫﻖ

اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻦ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﺛﻢ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﻰ »أﻣﺎزون« و»ﺗﺎرﻏﺖ« و»ﻛﻮﺳﺘﻜﻮ«
●

ﺳﺎﻧﻔﻮرد ﺳﺘﻴﻦ*

ﺗ ــﻮﻓ ــﺮت ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺰﺋــﺔ
ﻟـﻤــﻮﺳــﻢ أﻋ ـﻴــﺎد ﻋ ــﺎم  ،2018وﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻔــﺎوﺗــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺑــﺎﺋـﻌـﺘــﺎ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﺗ ــﺎرﻏ ــﺖ وﻛــﻮﺳ ـﺘ ـﻜــﻮ Target and
 Costcoﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮت
ﻣﻴﺴﺰ  Macy’sوﺑﺎﻋﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ آﺧﺮون ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺴﻮق ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻓﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺜﻴﺮ دﻫﺸﺔ ﻣﺮاﻗﺒﻲ
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ،وﻟـ ــﺪى ﺗ ــﺎرﻏ ــﺖ وﻛــﻮﺳـﺘـﻜــﻮ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﻣ ــﺮﺑ ـﺤ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮان ﻓـ ــﻲ ﺗـﻌــﺪﻳـﻠـﻬــﺎ
وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ﻛـﻠــﻪ ،ورﻏ ــﻢ ﻛــﻞ اﻟﻀﺠﺔ
ﺣــﻮل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻴﺴﺰ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ
ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺒﻌﺪ ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻧ ـ ــﺎ أﺛ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ »ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﺰ« ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺑﻌﺾ
ﻣـﺒــﺎدراﺗـﻬــﺎ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﺴــﻮق @
ﻣﻴﺴﺰ ) (The Market @ Macy’sاﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺮض ﻣﺎرﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ وأﺧﺮى

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ .وﻟـﻜـﻨـﻨــﻲ أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧ ـﻬــﺎ ﻛـﻠـﻬــﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗـﻜــﻮن ﻓـﻴــﻪ اﻋ ــﺎدة اﻟـﺘـﺼــﻮر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺿﺮورﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻲ ﻟﺘﺎرﻏﺖ وﻣﻴﺴﺰ ﺧﻼل
ً
ً
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋـﻴــﺎد ﺷﻬﺪت ﺗﻀﺎرﺑﺎ ﺻــﺎرﺧــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ.
وﻓ ــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣـ ــﺮ ،ﻛــﺎﻧـﺘــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻜــﺲ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺼﻢ وﻣﺘﺠﺮ .واﻋﺘﺎد اﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻮن أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا
ﻣﺴﺘﻮى أر ﻗ ــﻰ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
وﻋﺮض اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺮ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﺠﺮ ﻣﻴﺴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
ً
ﻣﻜﺘﻈﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ وﺗﺴﻮده اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺗﺼﻌﺐ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺢ ﺑـﺼــﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ ،ﻛﺎن
ﻣﺘﺠﺮ ﺗﺎرﻏﺖ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻮدة ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮق.
وﻟـ ـﺴ ــﻮء اﻟ ـﺤ ــﻆ ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــﺬا ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﺒﺎق ﻣﻴﺴﺰ ﻣﻊ ﻓﻴﺪﻳﺮاﺗﺪ دﺑﺎرﺗﻤﻨﺖ
ﺳﺘﻮر  Federated Department Storeﻋﻠﻰ
ﺷ ــﺮاء ﻛــﻞ ﻣـﺘـﺠــﺮ اﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻷﻟـﻔـﻴــﺔ.
وﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮا ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻞ اﻟﻮﻻء
اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﻲ اﻟـﻤـﺘــﺎﺟــﺮ
اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻪ.
وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺨﺼﻢ اﻟﺪاﺋﻢ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺑﺘﻌﺎد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل أﻧﺎ أﺟﺎدل
ﻓﻲ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻻرث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ً
ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻫﻮ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺴﺰ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﻐﺔ أو ﻣﺎ اذا ﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻠﻤﺲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدة.
وﻳـﻤـﺜــﻞ أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺘــﺎﺟــﺮ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻫ ــﻮ ﻓ ــﻮن ﻣ ــﻮر  Von Maurﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣــﻦ ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻌﻤﻞ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ .ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ  145ﺳﻨﺔ واﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ً
دﻳـﻔـﻨـﺒــﻮرت ﺑــﻮﻻﻳــﺔ اﻳ ــﻮا ﻣ ـﻘــﺮا ﻟ ـﻬــﺎ ،ﺣﺎﻓﻈﺖ
ً
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻴـﻐــﺔ ﻣـﺘـﺴــﺎوﻗــﺔ ﺟ ــﺪا وﺧــﺪﻣــﺔ ﻋﻤﻼء
ﻃﻮال ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻓ ــﻮن ﻣ ــﻮر ﺑـﻤـﺘــﺎﺟــﺮﻫــﺎ اﻟ ـ ـ  33ﻓﻲ
 15وﻻﻳ ـ ـ ــﺔ »ﻧ ـ ــﻮردﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوم اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮب اﻷوﺳ ـ ــﻂ

 ،«Nordstrom of the Midwestوﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣــﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺎت
اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة وﺑ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻊ راﺋ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺬب اﻷﻧ ـﻈ ــﺎر
وﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻓﺎﺋﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ
ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺎ ،وﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أﺟﻮرا ﺗﻔﻮق
ً
اﻟﺴﻮق ،وﺗﻘﺪم ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة وﻃﺮﻳﻘﺎ
ً
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم .وﻳﺨﻠﻖ ذﻟــﻚ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻮﻻء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻼء.
وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻔــﺎرﻗــﺎت أن ﻣــﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻓــﻮن ﻣﻮر
ً
اﻟ ـﻴــﻮم ﻛ ــﺎن ﺷــﺎﺋـﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
اﻻﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ .وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻘ ــﻂ رأﺳـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﻴﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴﺲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑــﻮل ﻓﻲ داﻳـﺘــﻮن )وﻫﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﺘﺎرﻏﺖ اﻧﻚ( ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأﺟـﺒــﺮ ﻧﻤﻮ ﺗــﺎرﻏــﺖ اﻟﻔﻠﻜﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺟــﺮ وﺑ ـﻴ ـﻌــﺖ اﻟــﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣــﺎي  May Companyﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2004
وﺗﻤﺖ اﻋــﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎرﺷﺎل
ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﺪز  ،Marshall Fieldsﺛ ــﻢ ا ﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮذت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺪﻳﺮاﺗﺪ دﺑﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺳﺘﻮرز ﺑﻌﺪ وﻗﺖ

ﻗﺼﻴﺮ وﻋــﺪﻟــﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟــﻰ اﺳــﻢ »ﻣﻴﺴﺰ«.
واﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻌﻮدة ﻣﻴﺴﺰ؟
ً
ً
أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻇﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻟﻤﺎ
ً
وﻣﻜﻠﻔﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ رﻗﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وأﻣ ــﺎزون وﺗــﺎرﻏــﺖ ووﻟـﻤــﺎرت
وﺟﻲ ﺳﻲ ﺑﻴﻨﻲ وﻛﻮل ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﻴﺴﺰ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق
اﻷﻋﻠﻰ ،ووﺿﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺳﻮق ﻧﻮردﺳﺘﺮوم -ﻓﻮن ﻣﻮر.
ً
وﺳﻴﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق ﻓﺮﻳﺪة وﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣـﺨـﺘــﺎرة ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺎرﻛــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ.
ً
وﻫـ ـ ــﻮ ﻳ ـﻌ ـﻨ ــﻲ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺮض ﺧ ـﻠ ـﻴ ــﻂ واﺳـ ــﻊ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺎت واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺂت
ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺔ .وﻳـ ـﻌـ ـﻨ ــﻲ ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام
ً
ﺑﻤﻮدﻳﻼت ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻏﻼق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
وﺗﺴﻴﻴﻞ اﻷﺻﻮل ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف »ﻣﻴﺴﺰ« اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻹﻋﺎدة ﻃﺮح
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻣﻦ »ﺑﺎﺋﻌﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
* )ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ(

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
 ٥٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪١٨
دلبلا

•
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ً
• اﻟﻔﻠﻴﺞ :اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪان ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ
• اﻟﻤﺎﺟﺪ :ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺣﺼﺼﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﻔﻠﻴﺞ »إن ﻋﺎم 2018
ﻗﺎل ً
ﻛﺎن ﻣﻤﻴﺰا ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،أو ﻧﻤﻮ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺟﻴﺪة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ،
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.

وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻴــﺞ »ﻧ ــﺄﻣ ــﻞ وﻧـﺤــﻦ
ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم ﺟﺪﻳﺪ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻨﻔﺲ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،وان ﻧﺤﻘﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ«،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن »ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ 2018
ﻟـ ــﻼرﺑـ ــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ
اﻷ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
 ،2004وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ«.
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
ر ﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋــﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ،
»رﻏ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﻣ ــﻮاردﻧ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫ ــﺪاﻓ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺼ ــﺺ ﺳ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ،ﺳـ ــﻮاء ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
وأﻛ ــﺪ أن ذﻟ ــﻚ ﻳ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪى
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﺳﺎط ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أو اﻟﻌﻤﻼء،
وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ اﻧـﻌـﻜــﺲ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓــﻲ  ،2018ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل اﻟــﻰ 4.3
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻧـﻤــﻮ
ﻗﺪرﻫﺎ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 140ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ
 11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة
وداﺋــﻊ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ  3.7ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑـﻨـﻤــﻮ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ 9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻗـﻴـﻤــﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ارﺗﻔﻊ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 408
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 375ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ
 ،2017إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ  3.3ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧـﻤــﻮ  13ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻻرﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻟ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة
ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺟـ ــﺪ إن اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺔ
اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  8.6ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ
ﺣـ ـﺼ ــﺔ »ﺑـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن« ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻷﻓ ـ ــﺮاد ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا إﻟ ــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب
 12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪﻻت ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻓ ــﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ــﻰ  14ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻤﻼء ﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ

ﺗﻐﺮﻳﻢ »ﻣﺸﺮف« و»آﺳﻴﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﻟﺘﺄﺧﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١.٤٥دوﻻر
ً
ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥٩.٦٤دوﻻرا

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﺻ ــﺪور ﻗ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘــﺄدﻳــﺐ
ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮف ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻘﺎوﻻت ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻋﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ً
ً
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  2019/3/31إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(18 - 1
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ )ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،وذﻟﻚ
ً
ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ
ً
وأرﺑﻌﻴﻦ ﻳــﻮ ﻣــﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2018/9/30وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،إذ ﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻮ .2018/11/18
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ
ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ آﺳﻴﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ
دﻳﻨﺎر ،ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎل رﻗــﻢ ) (6ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ا ﻟـﺒـﻴــﺎ ﻧــﺎت ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  2018/9/30ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أو
ﻗﺒﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،إذ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
 2018/11/12ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻓﺼﺤﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ .2018/11/7
.2018

ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ  1.45دوﻻر ﻓــﻲ
ﺗــﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ
 59.64دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ 58.19
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
اﻟﺜﻼﺛﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻌــﻮد ﺳ ــﻮق اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﺗ ـﻔ ــﺎق ﺧﻔﺾ
اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪادات ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول
)أوﺑﻚ( وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ
ﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻈﻬﺮ زﻳﺎدة
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﺮرة
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة
وإﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺟـ ــﺎ
ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ
ﻟﻠﺨﺎم.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ
ً
 %8ﻧﻘﺪا
و %5ﻣﻨﺤﺔ

أﻋﻠﻦ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺻــﺎ ﻓ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻳــﺔ  2018ﺑﻠﻐﺖ
 56.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
 18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑ ــﺮﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻬ ــﻢ  21.37ﻓـﻠـﺴــﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ــ 17.81ﻓﻠﺴﺎ ،ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ
ﺑـ ــﺬﻟـ ــﻚ وﺗ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻧـ ـﻤ ــﻮ اﻟ ــﺮﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ
وﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ــﻒ ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2010ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـ ــﺔ ﺑﺘﻮز ﻳـ ـ ــﻊ
 8ﻓﻲ اﻟﻤﺌ ــﺔ ﺗ ـ ــﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ
) 8ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ( ،وأﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻫـﻨــﺄ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
أ ﻣ ــﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ و ﻋـﻤــﻼء
وﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑـﻬــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻌﺎم آﺧﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات
ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟـ ـ ــﻰ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻷﻋ ـ ـ ــﻮام
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﺎب ،اﻟــﺬي ﺗﻤﻜﻦ ﺧﻼل
وﻗـ ــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأوﺿـ ـ ــﺢ »ﻛ ـ ــﺎن  2018ﻣـﻤـﻴــﺰا
ﺑ ـﻜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﺳ ــﻮاء
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ أو ﻧﻤﻮ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺟﻴﺪة
ﺗــﺪل ﻋﻠﻰ ﻧـﺠــﺎح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ وﻣ ــﺎ ﻳــﺮاﻓـﻘـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺧ ـ ـﻄـ ــﻂ وﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺎت ،ﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ
وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.

ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ أﺑﺮز اﻟﻤﺆﺷﺮات
وأﺷــﺎر اﻟﻤﺎﺟﺪ إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺷﻬﺪت

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ودراﺳـ ـ ــﺔ
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وزﻳﺎدة رأس
اﻟﻤﺎل
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ أن اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ
ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻻ ﺗــﺰال
ﻫـﻨــﺎك اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻓــﺮص اﻟﻨﻤﻮ،
ﻣﻨﻮﻫﺎ اﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي« ﻋﻠﻰ زﻳ ــﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15.75ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وذﻟــﻚ
ﺑـ ـ ــﺈﺻـ ـ ــﺪار أﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻳ ـﺘــﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻋﻼوة اﻹﺻــﺪار ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 250ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 100ﻓﻠﺲ.

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ً
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻳـﻀــﺎ وﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺳﺎﻫﻢ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻓــﻲ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ا ﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  250ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
وﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق واﻟ ـﺠ ـﺴ ــﻮر،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎء ات

ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﻠﻴﺞ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪد
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
أﺳ ـ ـ ــﺎس اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻤﻴﺰة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أو اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،
وﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻚ ﻋ ـﺠ ـﻠــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ

»ﻧﻮر« :ﺣﻜﻢ أوﻟﻲ ﻟـ»ﺗﺎﺑﻌﺔ« ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.22ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻــﺪور ﺣﻜﻢ أول
درﺟ ــﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻹﺣ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﻧﻮر« ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.22ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗــﺎﻟــﺖ »ﻧـ ــﻮر« ،إن اﻟــﺪﻋــﻮى ﻣــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺔ
»دﻳﺠﻴﺘﺎل أﻻﻳﻨﺴﺰ« ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن )ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻮر( ،ﺿﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة
»دﻳﺠﻴﺘﺎل أﻻﻳﻨﺴﺰ«.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـﻨ ــﺪب ﺧﺒﻴﺮ

ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﻟﻌﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬﺎ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة
اﻟــﺪﻗــﻢ ﻓــﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋ ـﻤــﺎن ،اﻟــﺬي
ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ ﻗـ ـﻴـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ 4.6

ﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
)أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ( ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إدارة
»دﻳﺠﻴﺘﺎل أﻻﻳﻨﺴﺰ« وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﺬﻟﻚ.
وﺑـﻴـﻨــﺖ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ،
ً
ﺗﻘﺎض أﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك درﺟﺎت
ٍ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ً
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 175
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،إن اﻟﻌﻘﺎر ﺗــﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗــﺪره ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دﻳﻨﺎر،
وﺳﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻟـ »أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« إﻟﻰ  12ﻣﺎرس
ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺆرخ
 1دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2015ﻣﻊ ﺷﻤﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ ُ
اﻟﻤﻌﺠﻞ
ﺑﻼ ﻛﻔﺎﻟﺔ ،وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺒﻠﻎ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ،ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺣـﻜـﻤــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ إدارة اﻟﺨﺒﺮة ﺑــﻮزارة اﻟﻌﺪل ،ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻨﺤﻮ ُ
اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ،وأﺑﻘﺖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« إﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ.

ذﻛـ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ أﺳـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗــﺎرﻳــﺦ  2019/3/12ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺮار
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻬﻢ.

ً
ً
»اﻟﺼﻠﺒﻮخ« :اﻟﺪوﺳﺮي رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻠﺒﻮخ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﻮد
ا ﻟ ــﺪو ﺳ ــﺮي -ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬي  -ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي،
ً
ً
وﺗﻌﻴﻴﻦ واﺋــﻞ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ أﻣﺲ.

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻌﺮض ﺧﺒﺮاﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻓﻜﺮة« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻋ ــﺮض ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻮ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﺧ ـﺒــﺮاﺗ ـﻬــﻢ أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻓﻜﺮة« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل-
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ــﻊ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺧ ــﻼل
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ،اﻟـ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺑﺮج اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﻸﻋﻤﺎل.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣ ــﺲ ،إن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﻓ ـﻜــﺮة« ﺻﻤﻢ
ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﺢ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓـ ــﻲ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎح أﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ
رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إدارة
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺘﻄﻮرة.
ﻗﺎد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻣﺪﺗﻪ ﺳﺎﻋﺘﺎن،
ﻛﻞ ﻣﻦ راﻧﻴﺎ رﺷﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻳﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد،
وﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮض ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﺗـﻨــﺎول اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأدوات

ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات دوﻻر ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﺰء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـ ــﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
ﺑ ـﻐــﺮض ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺗﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻴﺮاد
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل.

 175أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل« ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر

ﺣﻜﻢ أوﻟﻲ ﻟـ »اﻟﻤﻮاﻧﺊ« ﺿﺪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« ،إﻧﻪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ
أول درﺟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل« ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ـ »ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« ،ﻓــﻲ دﻋ ــﻮى إﺧ ــﻼء ﺑــﺮﻗــﻢ 2018/1491
 إداري .9/وﻗــﺎﻟــﺖ »ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« ،إن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﻋﻮىﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ رﻗﻢ  2وﺣﺪة  5ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 2000
ً
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ ،وإﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 864.2أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أن ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟــﺔ ﺣﻜﻤﺖ
ً
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻷول ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺈﺧﻼء
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ« اﻟﻌﻴﻦ

ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ووﺿﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻂ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﺖ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ،وﺗﻢ
ﻣﻨﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﺆدﻳﻦ.
ً
ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﻲ ،ﻗـ ـ ــﺎل أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
»ﻛﺮاع
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ:
ِ
ذﻫﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻜﺮة ،ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻌﺮض
ﻣ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﺪى ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ
وﺧـﺒــﺮات أﻣــﺎم أﺑـﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ أن
ﻟﺪى ﻫﺬه اﻷﺟﻴﺎل إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻟــﺬا ﻧﺴﻌﻰ أن ﻧـﻘــﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺼﺢ
ً
واﻹرﺷـ ــﺎد ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ«.

ﺷﺮاﻛﺔ
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟــﺮﻳــﺲ
ﻣﺪﻳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻓﻜﺮة« ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ
ﻛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴ ـﻜــﺎل ﺳ ـﻴ ــﺮﻓ ـﺴ ــﺰ» :ﻳـﻤـﺘـﻠــﻚ
رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت ﻋ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻜﺮة ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﻢ
ﻟـﻴـﺤــﻮﻟــﻮا ﻣــﺎ ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻫــﺐ
وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻧﺜﻤﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي
ﺗﺆدﻳﻪ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،ﻧﺸﻜﺮﻫﻢ
ﻟ ــﺪﻋ ـﻤ ـﻬ ــﻢ وﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

»ﻓﻜﺮة«
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺲ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ــﻢ
إﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق »ﻓـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮة« ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم 2015
ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻫ ـ ـ ــﻮ ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ ﻣـ ـﻜـ ـﺜ ــﻒ ﻳ ـﺴ ـﻠــﻂ
اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮء ﻋـ ـﻠ ــﻰ رﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ﻣـ ـﺘ ــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرﻳ ــﻦ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎﺗـﻬــﻢ ،اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺳــﻮاء ﻛﺄﻓﺮاد
أو ﻓـ ـ ــﺮق ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻹرﺷ ــﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
واﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

ورش ﻋ ـﻤ ــﻞ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻣ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺳﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻜﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ  45ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع
ً
ﻣﺒﺘﻜﺮ ،وﺗــﺪرﻳــﺐ  76ﻣ ـﺒ ــﺎدرا ﻣﻦ
ﺧـ ـ ــﻼل  57ورﺷـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ ،وﺑ ـﻌ ــﺪ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ  2018ﺗ ــﻢ ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ أﻛ ـﺜــﺮ
ﻣــﻦ  40ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
ﻳـﻘــﺎم ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓـﻜــﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﺤ ــﺖ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺎن ،وﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻛـ ــﻞ ﻣــﻦ
وزارة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب،
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ،وﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ،
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ،
وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ وﻛ ــﻮﻳ ــﺖ ﻧ ــﺖ ،وﻏ ــﺮاﻧ ــﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺖ إدارة
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻴﻮﺑﻴﻜﺎل ﺳﻴﺮﻓﻴﺴﺰ
ﻟﺤﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل.

»ﺑﻴﺘﻚ  -ﺗﻜﺎﻓﻞ«
ﺗﻘﺪم ﺧﺼﻮﻣﺎت
ﺑـ »«Auto Works

ﺗـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرك ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﻠ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣـ ـﻌ ــﺮض » «Auto Works
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي اﻧ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻓ ـ ـ ــﻲ أرض
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض أﻣـ ــﺲ ،وﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ
ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ دوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻳ ـﺨ ـﺘــﺺ
ﺑ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت وﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻊ ﻏـ ـﻴ ــﺎر
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ،وﺗ ـﻘ ــﺪم »ﺑـﻴـﺘــﻚ-
ﺗـﻜــﺎﻓــﻞ »ﺧ ـﺼــﻮﻣــﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة
اﻟﻤﻌﺮض اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ
اﻟﻐﺪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ -ﺗ ـﻜــﺎﻓــﻞ«
ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ــﺲ،
إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻼء ﻫﺎ ﻣﻦ
زوار اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﻓ ــﻰ ﺟـﻨــﺎح
ﺧـ ــﺎص ،إذ ﺳـﻴـﺘــﻮﻟــﻰ ﻓــﺮﻳــﻖ
»ﺑﻴﺘﻚ ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت
وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ،وﻣﺎ
ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪف »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ
ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻗﺮب إﻟﻰ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﻄ ــﺮﺣـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء
ودراﺳﺔ آراﺋﻬﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ
واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ
وﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟــﻰ
أﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ.

حبر وورق

١٤

مسك
وعنبر

مزاج
صفحات من روايتي
«أحببت حورية» لقطر
الندى عبد الله و{الهجرة
ً
غربا» لمحسن حميد...
استمتعوا بها.
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مسك وعنبر

رحل أحد مؤسسي فرقة
{أسبوع األرغن} في
لبنان ...فنانون عالميون المسرح العربي الفنان
يعيدون األلق إلى آلة تعود حمد ناصر ،بعد وعكة
ً
صحية ألمت به أخيرا.
إلى  500سنة.
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شارك الكاتب عبدالعزيز
ّ
السريع ود .جاسم الغيث
في منارة الفنان الراحل
عبدالحسين عبدالرضا ،التي
أقيمت على مسرحه بالسالمية.

نجوم هوليوود تفاعلوا مع تحدي الـ  10سنوات
ريز ويذرسبون وبليك اليفلي ولويس فونسي أبرز المشاركين

فوجئ متابعو نجوم هوليوود حول العالم بـ"تحدي
الـ 10سنوات" الجديد ،الذي تفاعل معه كثيرون ونشروا
صورتين لهم ،الفارق بين كل صورة  10سنوات ،إلظهار
فارق العمر على مالمحهم.
والق ــى الـتـحــدي انـتـشــارا واسـعــا بين الـنـجــوم خالل
الـســاعــات القليلة الـمــاضـيــة ،حيث نـشــرت النجمة آن
هاثاواي صورتين لها من حفلي "غولدن غلوب" عامي
 2008و ،2018وظهرت خاللهما بإطاللتين مختلفتين
تماما ،وكأنها نضجت كثيرا في آخر  10سنوات.
ونشرت النجمة العالمية بليك اليفلي صورتين لها
خالل  10سنوات ،ظهرت فيهما وكأنها ال تشيخ ،والقت
الصورة إعجاب اآلالف من متابعيها على حسابها.
أم ــا الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة الـعــالـمـيــة ري ــز ويــذرس ـبــون
فـكـشـفــت ع ــن ص ــورت ـي ــن ل ـهــا خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
ال ـمــاض ـيــة ،وظ ـه ــرت ري ــز خــالـهــا بــإطــالـتـيــن بــالـلــون
األسود ،وبدت ريز وكأنها تصغر سنا مع تقدم العمر.
و نـشــرت النجمة العالمية فـيــوال ديفيس صورتين
لها خــال السنوات العشر الماضية ،وظـهــرت فيهما
بــإطــالـتـيــن مـخـتـلـفـتـيــن ،لـكـنـهــا ظ ـهــرت أك ـثــر نـشــاطــا
وحيوية من صورتها منذ  10سنوات.
النجمة العالمية كـيــت هــاد ســون نـشــرت صورتين
لها ضمن التحدي عبر "انستغرام" ،وظهرت خاللهما
بــإطــالـتـيــن مـخـتـلـفـتـيــن ،لـكـنـهــا ب ــدت أك ـثــر إث ـ ــارة من
أي وقــت آخــر فــي صورتها الـجــديــدة هــذا الـعــام ،كذلك
شارك النجم لوك ايفانز بصورتين له عبر "انستغرام"،
وظهر خاللهما أكثر حدة وأناقة منذ السنوات العشر
الماضية.

وسخر النجم البورتريكي العالمي لويس فونسي
من نفسه في تحدي الـ 10سنوات ،حيث نشر صورة
لنفسه من  10سنوات ،وكان شكله مختلفا تماما
عـمــا ظـهــر بــه خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة بكليبه
"دي ـس ـب ــاس ـي ـت ــو" ،وق ـ ــام ب ـم ـقــارنــة ن ـف ـســه بــإحــدى
الشخصيات الكارتونية مــن المسلسل الشهير
" ،"The Simpsonsوالذي أظهر تشابها كبيرا معه.
وان ـض ـمــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة م ــادون ــا لـلـتـحــدي،
حيث نشرت صورتين لها ،ولــم تختلف كثيرا عن
صــورت ـهــا األص ـل ـيــة م ـنــذ  10سـ ـن ــوات ،ون ـشــرت
النجمة العالمية نيكي ميناج صورتين لها،
إذ ظهرت بإطاللة غريبة قبل  10سنوات،
وهــو مــا حافظت عليه إلــى اآلن بعدد من
اإلطالالت الغريبة والمثيرة للجدل.
وخ ـ ــاض ـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة دوا
لـيـبــا ال ـت ـحــدي ،حـيــث ن ـشــرت فـيــديــو عبر
"انستغرام" ،وأظهرت خالله أولى تجارب
األداء خــاصـتـهــا م ـنــذ  10سـ ـن ــوات ،وهــي
نفس الفترة التي ظهر بها جاستن بيبر،
وسيلينا غوميز ،وآخرون.
والقـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو إع ـ ـ ـجـ ـ ــاب اآلالف مــن
متابعيها ،الذين وصفوها بأجمل األصوات
الغنائية التي مروا بها في حياتهم ،وتحرص
ليبا على التواصل مع جمهورها بنشر صور
وفـيــديــوهــات عـبــر حـســابــاتـهــا عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل ،والـتــي تلقى إعـجــاب اآلالف من
متابعيها.

ريز ويذرسبون

هدى حسين انتهت من «وصاة أمي»
• محمد جمعة

هدى حسين

انـتـهــت الـفـنــانــة ه ــدى حسين مــن تصوير
سهرة تلفزيونية بعنوان "وصاة أمي" ،تأليف
عبدالمحسن الروضان ،وإخراج مناف عبدال،
ويشارك في العمل عدد من الفنانين ،بجوار
هدى حسين وبثينة الرئيسي ومحمد جابر
ومحمد العجيمي وعبدالمحسن القفاص،
والطفلة رتاج العلي.
ومــن المتوقع عــرض الـسـهــرة عبر شاشة
تلفزيون الكويت ،بالتزامن مع االحتفال بعيد
األم ،وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي
يتماشى مــع هــذه المناسبة الجميلة ،حيث
ستكون السهرة بمنزلة هــد يــة لألمهات في
عيدهن.
في هذا الصدد ،قال المخرج مناف عبدال:
"يـسـعــدنــي أن أض ــع كــامـيــرتــي وفــريــق عملي
أمام نجمة لطالما أردت العمل معها ...القديرة
هــدى حسين التي من الجميل جــدا أن يكون
في مشواري عمل يحمل اسمها وتوقيعي".

وأضاف عبدال" :أنا متحمس ومتأكد بإذن
الله أننا مقدمون على تجربة ستضيف خبرة
لي ،وإضافة عمل جميل في مكتبة السهرات
التلفزيونية ،إضافة إلى تشرفي بالعمل مع
شركة كنوز الخليج لإلنتاج الفني ...شكرا لله".
يذكر أن هدى تستعيد خالل الفترة المقبلة
ل ـع ــرض م ـســرح ـيــة "ن ـي ــوت ــن" ،تــأل ـيــف جــاســم
ال ـج ــاه ـم ــة ،وإخ ـ ـ ــراج ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـع ـمــر،
وإنتاج مؤسسة "ستيج غروب" لإلنتاج الفني
والمسرحي.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـع ـمــل ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـجــوم،
السيما الفنانة القديرة اسمهان توفيق ،التي
تعود العتالء المسرح مجددا عقب غياب دام
 35عاما ،إلى جانب مرام البلوشي ،والعرض
مــوجــه لكل أف ــراد العائلة فــي إط ــار كوميدي
استعراضي ،تطرح خالله قضية اجتماعية،
ف ــي إطـ ــار طــريــف وألول م ــرة خـ ــارج مــواســم
المناسبات واألعياد.

أمسية «كالسيكيات موسيقى البيبوپ»
القت استحسان جمهور «اليرموك»

جانب من أمسية « كالسيكيات موسيقى الـ «بيبوپ»

• محمد جمعة
ضمن فعاليات الـمــوســم الثقافي ال ــ24
ل ــدار اآلث ــار اإلســامـيــة ،اجتمع لفيف من
عشاق موسيقى البوب في مركز اليرموك
الثقافي ،لمتابعة أمسية كالسيكية مميزة
القــت استحسان الجمهور ،الــذي استمع
باهتمام كبير لبرنامج موسيقي مميز،
كــان عـنــوانــه اإلبـ ــداع عــزفــا لمجموعة من
اآلالت الغربية ،منها البيانو والتو ساكس
وال ـت ـي ـن ــور س ــاك ــس وال ـ ـبـ ــاص ،ف ـضــا عن
الغناء المنفرد للمطربة كارلو سوكي.

أنغام ساحرة
أنجلينا جولي

باريس جاكسون

رامي مالك

أنجلينا جولي مرشحة
لبطولة فيلم كليوباترا

باريس جاكسون تخضع
للرعاية الصحية بسبب العمل

« »Bohemianمرشح للفوز
بجائزة «ممثلي الشاشة»

تناقلت تقارير إعالمية عالمية اســم النجمة أنجلينا
ج ــول ــي ل ـب ـطــولــة ف ـي ـلــم ي ـت ـن ــاول ح ـي ــاة ال ـم ـل ـكــة الـمـصــريــة
كليوباترا ،والذي اليزال تحت التحضيرات ،وسط توقعات
بأن أنجلينا هي األقرب للدور ،نظرا لتشابهه مع دورها
بأحداث فيلم " "Alexanderعام  ،2004والتي جسدت خالله
شخصية " "Olympiasابنة نيوبطليموس.
وتشير تقارير عالمية إ لــى أن الفيلم ستنتجه شركة
" ،"Sonyوأنها وضعت عــددا من األسماء بقائمتها ،مثل:
أنجلينا جولي ،وليدي غاغا ،التي نجحت أخيرا في تحقيق
نجاح كبير بفيلمها الموسيقي "."A Star is Born

بعد عام من ارتباطات عمل جعلتها تجوب أنحاء
العالم ،أدركــت باريس ،ابنه ملك البوب الراحل مايكل
جاكسون ،أنها تحتاج إلى أخذ بعض الوقت من أجل
إعــادة ترتيب وتنظيم صحتها الجسدية والعاطفية،
وفقا لتصريحات مصدر مقرب من الممثلة الشابة.
وأض ــاف الـمـصــدر أنـهــا أدرج ــت نفسها فــي منشأة
عالجية ،لتساعدها في خطة العالج واستعادة عافيتها،
وأنـهــا تتطلع إلــى ال ـخــروج مــن هــذا الـمـكــان منتعشة
وجــاهــزة لـبــدء الـمـشــروعــات الـجــديــدة والـمـثـيــرة التي
تنتظرها .وسـبــق أن دخـلــت بــاريــس المستشفى عام
 ،2013بسبب محاولة انتحار نتيجة االكتئاب والقلق.

َّ
تصدر فيلم السيرة الذاتية (،)Bohemian Rhapsody
للنجم رامي مالك قائمة الجمهور ألكثر األفالم المتوقع
فوزها بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع "نقابة ممثلي
الشاشة" ،في  28الجاري ،وسط تنافس عدد من األعمال
السينمائية.
ووفقا لموقع " ،"IMDBالمختص بآراء الجمهور والنقاد،
عـلــى حــد س ــواء ،ق ــام بعمل اق ـتــراع طــالــب فـيــه الجمهور
بــاخـتـيــار األف ـضــل مــن األف ــام الـمــرشـحــة لـجــائــزة "نقابة
ممثلي الشاشة" ،وتصدر " "Bohemian Rhpasodyالقائمة
ً
خالل ساعات ،بواقع  73صوتا ،فيما جاء بالمركز الثاني
فيلم األبطال الخارقين " "Black Pantherبـ 60صوتا.

وجاءت األمسية ،التي بدأت في السابعة
مـســاء أمــس األول ،بـعـنــوان "كالسيكيات
موسيقى ا لـبـيـبــوپ" ،وقدمتها مجموعة
الـ ـك ــوي ــت ل ـمــوس ـي ـقــى ال ـ ـجـ ــاز الـ ـت ــي تـضــم
مجموعة مميزة من العازفين ،منهم رافي
بشمن ع ــازف البيانو ال ــذي قــاد األمسية
بذكاء ،واستطاع أن يغزو قلوب الحضور
ب ــأن ـغ ــام ــه الـ ـس ــاح ــرة ،ومـ ــاريـ ــل ف ـيــرســوال
وبيرساف بيتيكوف على االلتو ساكس
وال ـت ـي ـن ــور س ــاك ــس ،ح ـيــث ش ـكــا ثـنــائـيــا
مميزا ،وأيد ماي على آلة الترومبيت.
وقدمت المطربة كارلو سوكي أداء مميزا
بأغنيتين القتا رضا الجمهور الذي تابع
بشغف التناغم الكبير بين أعضاء الفرقة،
وانسجم معهم في برنامج ثري دسم.
ويضيف الحفل بمحتواه ا لـثــري إلى
رصيد دار اآلثار من األمسيات التي حملت

مضمونا موسيقيا مختلفا على مستوى
األفكار والطرح الذي يقدمه المشاركون،
ول ـع ــل أم ـس ـيــة "كــاس ـي ـك ـيــات مــوسـيـقــى
البيبوپ" ،وإن كانت تحمل بين طياتها
روحــا غربية ،إال انها مست ذائقة قطاع
كبير مــن الـجـمـهــور المهتم بـهــذا الـلــون
الموسيقي المميز.
يـ ــذكـ ــر أن م ــوس ـي ـق ــى الـ ـبـ ـيـ ـب ــوپ ن ــوع
مــن ال ـجــاز ،تـطــور فــي الـفـتــرة بـيــن أوائ ــل
ومنتصف أربعينيات القرن العشرين في
الواليات المتحدة ،ويختص بأغان تتميز
بإيقاع سريع وتعاقب تآلفي ،ويتطلب
مهارة تكنيكات موسيقية عالية وسريعة.

فعاليات متنوعة
من جهة أخرى ،تقدم د .زينب اإلبراهيم
دورة "ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــد" ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـيــح
للمشتركين التعرف على ما لعبته الطوابع
البريدية في التعريف بالدول ومناسباتها
التاريخية ومعالمها السياحية وأحداثها
المميزة.
وتشهد الفترة المقبلة مجموعة أخرى
م ــن الـفـعــالـيــات ال ـتــي تنظمها دار اآلث ــار
اإلسالمية ،منها عرض فيلم  creshوأمسية
"ال ـك ـم ــان يـغـنــي ل ـل ـكــويــت" ،ال ـت ــي يـقــدمـهــا
العازف مبارك بوعيد ،األربعاء  23الجاري
بمركز اليرموك.
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الحب ،العشق والهوى ،هي ما جاءت
ب ــه ال ـصــدفــة إل ـ ـ ّـي ،أم ــا ع ــن «ال ـصــدفــة»
ف ـم ـن ـهــا بـ ـ ــدأت أح ـ ـ ــداث ق ـص ـت ــي ،فـهــي
تـ ـشـ ـع ــل فـ ـ ــانـ ـ ــوس الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ل ـت ـض ــيء
أرواح ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ،وتـ ـنـ ـب ــت زه ـ ـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــاة
ب ــداخ ـل ـن ــا وت ـل ــون ـه ــا بـ ــألـ ــوان ال ـط ـيــف
السبعة ،وتغير مسارات حياتنا ًّ
كليا،
فكل شيء يصبح معها أجمل وأعذب.
عندما يسكنك الحب تشعر بنبضات
ويمكنك سماعها بــوضــوح
قلبك بــل ُ
وكــأنـهــا مــا خلقت إال مــن أجــل الحب،
ت ـس ـت ـمــع ل ـت ـل ــك ال ـن ـب ـض ــات ك ــأج ــراس
ساعة بدأت تعمل للتو ،فتبتسم وقد
أصبحت ابتسامتك فــي حلة جديدة
ً
ً
أكـثــر جـمــاال وص ــدق ــا ،فبهجة الحياة
ّ
تـ ـغـ ـم ــرك ل ـت ـح ــل ــق ف ـ ــي س ـ ـمـ ــاء الـ ـك ــون
الفسيح مــن نــافــذة غــرفـتــك ،ولترقص
وأنــت تقف مكانك .هــذا التغيير ليس
وحدك من تالحظه ،فجميع من حولك
يبدون استغرابهم ّ
عما حل بك وكأن
ت ـصــرفــاتــك أص ـب ـحــت مــراق ـبــة وتــدعــو
للريبة ،لكنهم ال يعلمون من يختبئ
فــي قلبك وم ــن هــو ســر بهجتك وســر
ع ـن ـفــوانــك .ك ــل ش ــيء ك ـنــت تـفـعـلــه في
السابق اآلن بطعم الحب أصبح أجمل،
حتى أن نظرتك إلى األشياء من حولك
تغيرت عما هي عليه في السابق ،أهي
الحقيقة؟ فكل شيء جميل! أم أن عين
المحب ال ترى إال الجمال!؟
ال أعلم لماذا؟
أهـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ٌ
ـرب م ـ ــن الـ ـجـ ـن ــون كـ ـم ــا ق ــال
أف ــاط ــون ع ـن ــه{ :م ــا أدري م ــا ال ـهــوى
غير أنه جنون» ،فبالرغم من ذلك هو
يعلم أن هــذا الجنون «يجعل االثنين
ً
واحدا}..
ج ـم ـيــع ال ــذي ــن ع ــاش ــوا ال ـح ــب أق ـب ـلــوا
على الـحـيــاة بــوجــوده ،وأقــدمــوا على
إنـ ـه ــائـ ـه ــا عـ ـن ــدم ــا عـ ـلـ ـم ــوا أن ال ـح ــب
ً
رس ــم طــري ـقــه ب ـع ـي ــدا ع ــن م ـســارات ـهــم،
ً
م ـت ـخ ـل ـي ــا عـ ـنـ ـه ــم .تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ع ــدي ــدة
ً
ت ــراودن ــي وك ـث ـيــرا م ــا تـثـيــر فـضــولــي،
ك ـيــف يـصـيـبـنــا الـ ـح ــب..؟ ك ـيــف نــؤمــن
بــوجــوده فــي عالمنا ونـحــن ال نعرف
حقيقته وهــل مــا نشعر بــه هــو الحب
ذات ــه ال ــذي نسمعه بكلمات أم كلثوم
ون ــراه فــي أفــام األبـيــض واألس ــود ،أم
يتطلب
هــو شــيء يـفــوق كــل ذل ــك؟ هــل ُ
أن نسقط في حفرة ما لنعلن
وقوعنا بــه ،أم أن هنالك
ً
ف ـ ـيـ ــروسـ ــا ي ـت ـس ـلــل
إل ـ ـ ــى أجـ ـس ــادن ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاب
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بــداء الحب؟ أهــو شــيء يؤكل أو حتى
ُي ـش ــرب لـنـضــع الـقـلـيــل م ـنــه ف ــي كــأس
حـتــى ن ــرت ــوي ب ــه ،ونـصـبــح م ــن بـعــده
مغرمين؟!
عجيب هو الحب :يشبه القمر ،مهما
بلغ استمتاعنا بجماله يظل جانب
م ـن ــه م ـظ ـل ـ ٌـم م ـح ـي ــر ،ك ـل ـم ــا اق ـت ــرب ــت
ـق ب ــه س ـل ـبــك مــا
الك ـت ـش ــاف ــه وال ـت ـع ـم ـ ُ
اسـتـمـتـعــت ب ــه ،فـلــو خـلـقــت فــي زمــن
ُ
لحملت مظلتي فوق رأسي
الرومان
ً
ً
وارتديت درعا حديديا على صدري،
ً
خـ ــوفـ ــا مـ ــن أن ي ـص ـي ـب ـنــي ك ـيــوب ـيــد
بسهامه تلك ،فأضل طريقي وأصبح
ً
ً
ت ــائـ ـه ــة فـ ــي مـ ـع ــاب ــر ال ـ ـحـ ــب ،فـ ــاقـ ــدة
الـسـيـطــرة عـلــى نـفـســي ،فــا يـهــدأ لي
بــال وال تغفو عيناي .حينها أرتــاد
م ـع ـبــد ف ـي ـن ــوس م ـتــوس ـلــة إل ـي ـه ــا أن
ً
عيناه
تــزيــدنــي ج ـمــاال حـتــى ال ت ــرى
ً
ُّ
ِسواي وال يبتعد عني ،ولبت طالبة
مــن فــورتــونــا أن تمنحني الـحــظ في
مسار هذا الحب ،وألكملت ما تبقى
مــن حـيــاتــي أل ـعــن كـيــوبـيــد وأتـلـمــس
رضا فينوس وفورتونا .
ولدت في زمن
لكني أحمد الله بأني
ِ
ً
بعيدا عــن تلك اآللـهــات وخرافاتها،
فال احتاج لحظ فورتونا وال لجمال
فـ ـيـ ـن ــوس وال أخ ـ ـشـ ــى مـ ــن ك ـيــوب ـيــد
وسهامه ،مؤمنة بأن ما يحدث معنا
هو من تدبيرات الله لنا وما حدث إال
بسبب ولسبب.
اختياراتنا ،قراراتنا ،حتى مشاعرنا
ُ
حيث ُ
تريد أقدارنا.
وأفكارنا ،تأخذنا
قــد يـحــدث ش ــيء يغير حـيــاتــك فـجــأة،
ويجعلك تغير نظرتك إلى المستقبل
وتعيد التفكير فيه من جديد ،إمــا أن
ً
ً
يكون درسا قاسيا من دروس مدرسة
ً
الـحـيــاة يـتــرك فـيــك أث ــرا لــن تـنـســاه ما
ً
ً
حييت .وإمــا أن يضيف شيئا جميال
إلــى عالمك ،كــأن تلتقي بأحدهم على
مقاعد محطة االنتظار ،أو على طاولة
أح ــد ال ـم ـقــاهــي ،ويـنـتـهــي ه ــذا الـلـقــاء
ً
حــال مغادرتكما ،ظانا منك أنــه {لقاء
اللحظة} ٌ
لقاء استمر للحظات وانتهى.
لكن!!
ً
ي ـح ــدث أح ـي ــان ــا أن تـكـتـشــف بمضي
ً
الـ ــوقـ ــت أن هـ ـن ــاك ش ـخ ـص ــا ي ــازم ــك،
يلتصق بك وبأفكارك.
ً
يختبئ بين أحالمك ويظهر جليا في
تقاسيم مالمح مستقبلك.
ّ
مــن يــدري عــل ذلــك نصيبك ساقه الله
إليك كما تريد!!!
أنا من أولئك الذين يعشقون الصدف
ألن ـ ـهـ ــا ق ـ ـ ــدر م ـن ـظ ــم ي ــأتـ ـيـ ـن ــا بـ ـك ــل مــا
نتمناه..

ً
الهجرة غربا
في مدينة تئن تحت عبء الالجئين
لكنها مــا زالــت تحتفظ ببعض من
ّ
بشابة في
حالة السلم ،التقى شاب
ّ
أحــد الـصـفــوف مــن غير أن يكلمها.
ألي ـ ـ ــام ّ
ال ـت ـق ــاه ــا ّ
وأي ـ ـ ـ ــام .ك ـ ــان اس ـمــه
ً
س ـع ـي ــدا وكـ ـ ــان اس ـم ـه ــا نـ ــاديـ ــا .هــو
ـح ،إنـمــا لــم تـكــن ّلحية متروكة
مـلـتـ ٍ
بالكامل ،بل لحية يشذبها بعناية.
ّ
وهـ ــي تــت ـشــح م ــن أخ ـم ــص قــدمـيـهــا
حـتــى ط ــرف عنقها بـفـسـتــان أســود
فـ ـضـ ـف ــاض .فـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،ك ــان
الناس ما زالــوا قــادريــن إلــى حـ ّـد ما
عـلــى االس ـت ـم ـتــاع بـنـعـمــة ارت ـ ــداء ما
ي ـش ــاؤون ،س ــواء لجهة الـمـلـبــس أو
لـجـهــة غ ـطــاء ال ـش ـعــر ،ض ـمــن بعض
الـقـيــود ال ـم ـحـ ّـددة ،ل ــذا لــم تـكــن هــذه
الخيارات بال ّ
أي داللة.
ّ
ً
ـدن ت ـتــرنــح
ق ــد ي ـب ــدو غ ــري ـب ــا ف ــي مـ ـ ـ ٍ
ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـ ـهـ ــاويـ ــة ،أن ي ــواص ــل
الـشـبــاب ارت ـيــادهــم قــاعــات ال ــدرس-
ً
ً
وفي هذه الحالة كان صفا مسائيا
المؤس ّ
ّ
سية والعالمة
حــول الهوية
ّ
التجارية -لكن هكذا هي الحال ،في
ّ
المدن كما في الحياة ،نتسكع مرة
بينما ن ـقــوم بـمـهـ ّـمــاتـنــا الـمـعـهــودة
ون ـ ـ ـمـ ـ ــوت مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــا ت ـضــع
ً
ن ـهــاي ـت ـنــا ال ــوش ـي ـك ــة األب ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة حـ ــدا
لـبــدايــاتـنــا ومــراحـلـنــا

ّ
النصفية العابرة إلى أن يأذن األجل
بذلك.
الحظ سعيد أن لناديا عالمة ُحسن
على رقبتها ،هــي عـبــارة عــن عالمة
ب ـي ـضــاويــة ال ـش ـكــل س ـم ــراء تـتـحـ ّـرك
ّ
ً
أحـ ـي ــان ــا ،ول ـي ــس ك ــل ال ــوق ــت ،كــلـمــا
ّ
تحرك نبضها.
ً
ول ــم يـنـتـظــر سـعـيــد ط ــوي ــا بـعــد أن
ّ
الحــظ ذل ــك ،فتكلم مــع نــاديــا للمرة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى .ل ـ ــم تـ ـك ــن م ــدي ـن ـت ـه ـم ــا قــد
اختبرت بعد أي قتال ملحوظ ،بل
بـضـ ّـع م ـنــاوشــات وتـفـجـيــر لسيارة
م ـف ــخ ـخ ــة ت ـ ـ ـ ّ
ـردد ص ـ ــدى ان ـف ـج ــاره ــا
فــي ص ــدر ال ـفــرد كـمــا الـمــوجــة التي
ت ـصــدرهــا م ـك ـ ّـب ــرات ص ــوت ضخمة
س ـي ـقـ ّـيــة ،بينما
ف ــي ال ـح ـف ــات ال ـمــو ّ
كان سعيد وناديا يوضبان كتبهما
ويخرجان من الصف.
استدار على الساللم وسألها:
{اسمعي ،هل ّ
تودين تناول القهوة}،
وأض ــاف بعد هنيهة مــن الــزمــن في
م ـحــاولــة مـنــه لـجـعــل ال ــوض ــع يـبــدو
ً
نظرا ّ
لزيها المحافظ{ :في
أقل جرأة
الكافيتيريا}.
ح ـ ّـدق ــت ن ــادي ــا ف ــي عـيـنـيــه مـبــاشــرة.
العشا؟}
وسألته{ :أال تؤدي فريضة ِ
فما كان من سعيد إال أن استحضر
ً
أك ـثــر ابـتـســامــة مـحـبـبــة ل ــه مـجـيـبــا:
ً
{لسوء الحظ ،ليس دائما}.
ّ
لـكــن تـعــابـيــرهــا ل ــم تـتـغــيــر .فــواظــب
ً
ف ــي م ـس ـعــاه ،مـتـمـ ّـسـكــا بابتسامته
ومـ ـ ــامـ ـ ــح ال ـ ـ ـيـ ـ ــأس الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ــري
ّ
متسلق جبال بائس تتصاعد:
{أع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـا م ـ ـسـ ــألـ ــة
ّ
شـخـصـ ّـيــة .لـكــل مــنــا طريقته
ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة .أو ...طــريـقـتـهــا
ّ
الخاصة .ما من أحد كامل.
ّ
وفي كل األحوال..}..
قـ ــاط ـ ـع ـ ـتـ ــه قـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة{ :أن ـ ـ ــا
ّ
ال أصـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ــي} .وواص ـ ـ ـلـ ـ ــت
الـ ـتـ ـح ــدي ــق ب ـ ــه ب ـ ـث ـ ـبـ ــات .ثــم
أض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت{ :ل ـ ــربـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـ ـ ّـرة
أخرى}.
ّ
يتأملها بينما تخرج إلى
راح
ّ
مرآب الطلب .وهناك ،بدل أن
تغطي رأسـهــا بــوشــاح أســود،

على سبيل الصدفة
«»2
الـســاعــة تشير إل ــى الـثــامـنــة وخمس
وأربعين دقيقة صباح يوم الخميس.
ع ــم الـ ـه ــدوء أرجـ ـ ــاء ال ـم ـن ــزل ،بــال ـكــاد
تـسـمــع مــوس ـي ـقــى ال ـي ــوغ ــا ال ـص ــادرة
من غرفة حور الموجودة في أقصى
رك ــن م ــن ال ـم ـن ــزل ،ت ـلــك ال ـغــرفــة الـتــي
تقع فــي الــواجـهــة الخلفية مـنــه ،ذات
التصميم العصري؛ فهي تجمع بين
دفء األن ــوث ــة وس ـح ــره ــا ب ـتــدرجــات
األزرق البحري الذي غطى جدرانها،
وبـ ــواج ـ ـه ـ ـت ـ ـيـ ــن زجـ ــاج ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن ت ـطــل
إح ــداهـ ـم ــا ع ـل ــى ح ـ ــوض ال ـس ـب ــاح ــة،
وتظهر أغـصــان شـجــرة الـصفصاف
من الواجهة األ ًخــرى تتخللها أشعة
الـشـمــس بــاعـثــة بخيوطها الذهبية
على أرضية الغرفة الرمادية ،أسدلت
سـ ـت ــائ ــر الـ ـشـ ـيـ ـف ــون ع ـل ـي ـه ــا ب ــال ـل ــون
األبـ ـ ـي ـ ــض لـ ـت ــوح ــي بـ ـصـ ـف ــاء ال ـ ـ ــروح
والسالم.
بعد أن أنهت تدريبات اليوغا بدأت
جلسة الـتــأمــل ،أبـقــت نــوافــذ غرفتها
مفتوحة كـعــادتـهــا ال تستمع لشيء
عـ ـ ــدا صـ ـ ــوت ال ـط ـب ـي ـع ــة م ـك ـت ـف ـيــه ب ــه،
استلقت على األريكة وأغلقت عينيها
ل ـت ـبــدأ بــالـتـفـكـيــر ف ــي ال ــاش ــيء ،لكن
ً
صباح هذا اليوم كان مختلفا إلى حد
ما فقد تبادر لحن أنغام فيروز إلى
ذهنها ،أخذت تستمع لها علها تجد
ً
بـيــن كـلـمــاتـهــا تـفـسـيــرا لــأحــاسـيــس
التي سكنتها منذ ليلة البارحة ،تلك
األحــاس ـيــس ال ـتــي أخــذتـهــا إل ــى بــاد
مــا وراء الـشـمــس ،إلــى أرض األحــام
ال ـع ـج ـي ـبــة لـتـسـبــح ب ـخ ـيــال ـهــا ه ـنــاك،
وه ــي ف ــي ق ـمــة تــرك ـيــزهــا ب ــدأ صــوت
ً
ً
ف ـيــروز ينخفض رويـ ــدا رويـ ــدا حتى
ب ــدأت تفقد سيطرتها عـلــى خيالها
وبدأ يتالشى ،هنا أحست بخطوات
ً
ً
ت ـق ـتــرب م ـن ـهــا ،أخ ـ ــذت ن ـف ـســا عـمـيـقــا
وأطـلـقـتــه ب ـهــدوء ثــم فـتـحــت عينيها
بـ ـ ـب ـ ــطء ،وإذ بـ ـه ــا ي ــاس ـم ـي ــن ج ـ ــاءت
لترحب بها بعد عودتها من السفر.
– فيروز منذ الصباح الباكر!!
ً
– أهـ ـ ــا يــاس ـم ـي ـن ـتــي ،أتـ ـي ــت بــوق ـتــك
ً
لنحتسي القهوة معا.
قالتها والبسمة تمأل محياها.
وصلت من ميونخ؟
– متى
ِ
ً
مساء.
– البارحة ،العاشرة
ً
– حـ ـم ــدا ل ـلــه ع ـلــى س ــام ـت ــك ،وكـيــف
كانت رحلتك؟
– كــل شــيء حــدث كما رتـبــت لــه ،منذ
لحظة وصولي إلى المطار والفندق
وحتى مغادرتي من هناك.
– مخططة بارعة كما عهدتك.
قاطعهما صوت جانيت قائلة:
– آن ـســة ح ــور ل ـقــد أح ـض ــرت الـقـهــوة
لكما.
ً
– حسنا جانيت ،ضعيها هنا.
– ح ــور! رائـحــة القهوة هــذه تذكرني
بالتي تذوقناها في ميونخ.
– نعم ألنها من ذلــك المقهى القريب
من متحف بيناكوتيك ،لقد اشتريت
ْ
أن َّ
تعدها لنا.
منها وأخبرت جانيت
– يـ ـ ــا لـ ــروع ـ ـت ـ ـهـ ــا ،مـ ـ ــا زال
ط ـع ـم ـهــا ب ـف ـمــي م ـن ــذ ذل ــك
اليوم .كم أحبك يا فتاة!
ق ــالـ ـتـ ـه ــا ي ــاسـ ـمـ ـي ــن وه ـ ـ ــي ت ـح ـت ـضــن
ح ــور ،وتــاب ـعــت :كـيــف كــانــت زيــارتــك

ّ
كما كان يتوقع ،رآها تعتمر خوذة
ّ
سـ ـ ـ ــوداء ك ــان ــت م ــرب ــوط ــة بـ ــدراجـ ــة
نـ ـ ّ
ـاريـ ــة ق ــدي ـم ــة بـ ـق ـ ّـوة ح ــوال ــي 100
س ــي س ــي ،ف ـت ـسـ ّـوي حــافــة ال ـخــوذة
لتحمي عينيها ،وتمتطي ّ
دراجتها،
وتـ ـنـ ـطـ ـل ــق ،مـ ـت ــاشـ ـي ــة ف ـ ــي ق ــرق ــرة
منتظمة داخل الغسق المتنامي.
ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،وجـ ـ ــد سـعـيــد
ً
ن ـف ـسـ ّـه وهـ ــو ف ــي ع ـم ـلــه عـ ــاجـ ــزا عن
ال ـتــوقــف ع ــن الـتـفـكـيــر ب ـنــاديــا .كــان
ّ
متخصصة
سعيد يعمل في وكالة
بـتــركـيــب اإلع ــان ــات ال ـخــارجـ ّـيــة ،إذ
تـمـلــك ل ــوح ــات إع ــان ـي ــة ف ــي أرجـ ــاء
ّ
الـمــديـنــة كــلـهــا ،وتـسـتــأجــر لــوحــات
أخـ ــرى ،وت ـبــرم صـفـقــات لمساحات
إض ــاف ـ ّـي ــة م ـث ــل خـ ـط ــوط الـ ـب ـ ّ
ـاص ــات
وال ـمـ ّ
ـدرجــات الــريــاضـ ّـيــة وواج ـهــات
المباني الشاهقة.
كــانــت الــوكــالــة تـشـغــل طــابـقـيــن في
م ـنــزل ت ـ ّـم تـحــويـلــه لـيـضـ ّـم أك ـثــر من
ّ
ع ـشــرة مــوظ ـف ـيــن ،وكـ ــان سـعـيــد من
ً
ّ
بين أصـغــرهــم سـنــا .لكن رب عمله
ّ
أحـ ـ ّـبـ ــه ف ـك ـل ـف ــه بـ ـت ــول ــي أمـ ـ ــر ش ــرك ــة
ّ
ً
صابون محلية موضحا أنــه يجب
إرس ــال عــرض للشركة قبل الساعة
الخامسة.
ّ
الطبيعية ،اعتاد سعيد
في الحاالت
أن يلجأ إلــى القيام بأبحاث كثيرة
ع ـلــى الـشـبـكــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـيـكــون
الـ ـع ــرض ع ـلــى م ـق ــاس ال ـع ـم ـيــل قــدر
ً
الـمـسـتـطــاع .فـغــالـبــا مــا ك ـ ّـرر مــديــره
ّ
على مسمعه {ليست بالقصة إذا ما
فشلت في ّ
شد الجمهور} .ما يعني
بالنسبة إلــى سعيد أن مهمته هي
ً
إقناع العميل أن شركته فهمت فعال
فحوى أعماله ،وتستطيع أن ترتدي
ع ـب ــاء ت ــه وتـ ـ ــرى األم ـ ـ ــور م ــن وج ـهــة
نظره.
لـكــن ال ـي ــوم ،عـلــى الــرغــم مــن أهـمـ ّـيــة
ّ
ال ـم ـهـ ّـمــة ال ب ــل إن ك ــل مـهـمــة بــالـغــة
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة -ف ــاالقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي ركـ ــود
نـت ـيـجــة االضـ ـط ــراب ــات ال ـم ـت ــزاي ــدة،
وإحـ ــدى أولـ ــى األكـ ــاف ال ـتــي يـبــدو
أن ال ـع ـمــاء ي ـس ـعــون إل ــى خفضها
ّ
ً
ه ـ ــي اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات  -إل أن س ـع ـي ــدا
عـ ــاجـ ــز ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز .ك ـ ـ ــان ي ـن ـظــر

ً
للمتحف؟ فأنا متشوقة جدا لسماع
ما حدث معك هناك.
– ع ـل ــى م ـه ـلــك يــاس ـم ـيــن س ــأخ ـب ــرك،
ت ـجــولـ ُـت ف ـ ِّـي الـمـتـحــف ب ـيــن لــوحــات
ِّ
روبنز ،وكأني أجده يقف بجوار كل
لوحةٍ  ،ويشرح لي متى وكيف ُرسمت
َّ
تـلــك ال ـلــوحــات ،وم ِّــا المناسبة الـتــي
رسـمـهــا فـيـهــا ،كــأنــي أزور المتحف
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،وك ــالـ ـم ــرة ال ـســاب ـقــة
ت ـع ـل ـم ـيــن مـ ــا الـ ـل ــوح ــة ال ـ ـتـ ــي وق ـف ــت
ً
أمامها طويال.
ُّ
ق ــال ــت يــاس ـم ـيــن وه ـ ــي تـ ـه ــز رأس ـه ــا
باإليجاب:
– لوحته هــو وزوج ـتــه ،عــرفـ ُـت بأنك
سـتـجـعـلـيـنـهــا ال ـلــوحــة األخـ ـي ــرة ألن
وقوفك سيطول أمامها.
– نعم بالفعل هذا ما حدث ،لكن..
– لكن ..ماذا؟
ً
– التقيت بأحدهم هناك صدفة.
– وه ــل لــذلــك الـلـقــاء عــاقــة بـفـيــروز،
ُ
أتيت
التي ما زالت تغني لنا منذ أن
إليك وحتى اآلن؟
وهي تشير بيدها للجهاز اللوحي.
– يبدو ذلك.
ـت ل ــزي ــارة الـمـتـحــف،
– ي ــا ف ـتــاة ذه ـب ـ
ِ
ً
ولـ ـتـ ـقـ ـض ــي أوق ـ ـ ــات ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــدة ال أن
ُت َ
غرمي!!
ردت حـ ــور وهـ ــي ت ـض ـحــك ،وتـسـكــب
القهوة في األكوابً :
ُّ
الحب يأتي صدفة يا عزيزتي.
–
ْ
وجنتاك وأنت
ـوردت
ـ
ت
لقد
انظري
–
ِ
تتحدثين عنه وعن سيرة الحب ،ما
ُّ
ـت حــور ابنة
كــل هــذا الـخـجــل؟ هــل أن ـ ِ
وأنت عاشقة!!
عمي!؟ لم أعرفك ِّ ِ
– ياسمين ،يبدو أني التقيت بقدري
يا فتاة.
– يا للعجب!
تغمز بعينها
قــالــت يــاسـمـيــن وه ــي
َ
اليسرى وأكملت« :دعيني أستجوبك
ً
إذا»َّ .
– تفضلي ،حضرة المحققة.
ً
– هل يبدو وسيما؟
– نعم.
– عريض المنكبين؟
– اممم ال أعلم ما أعلمه أنه يروقني
فقط.
– هل تبادلتما األحاديث الشخصية،
ـرك ،مــن أي بلد
ســألـ ِـك عــن اسـمـ ِـك ،عـمـ ِ
أنت؟
ِ
ًّ
شخصيا.
لم يكن
حديثنا
ال،
–
َّ
واحد،
لقاء
– كيف
علمت أنه قدرك من ٍ
ٍ
ِ
حتى دون أن تعرفي من يكون؟
قـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــا وه ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــرفـ ـ ــع ح ــاج ـب ـي ـه ــا
باستنكار.
ً
– كنا منسجمين فــي الحديث معا،
وق ـ ـبـ ــل أن أغ ـ ـ ـ ــادر قـ ـ ــدم لـ ــي ب ـطــاق ـتــه
الشخصية وبـهــا اسـمــه ومعلومات
للتواصل معه ،في الحقيقة ال أعلم ما
َّ
ُّ
أهتم ألمره
هذا الشعور الذي جعلني
لهذا الحد ،فهو يشغل تفكيري ولم
ُ
أحسست
يغادرني منذ لقائي به ،فقد
بشيء ما تغير بداخلي منذ اللحظة
ٍ
ً
َّ
التي وقف فيها بجواري ،كــأن حبال
ترابطت خيوطه ،ووصل بيننا.
ً
ً
بألغاز
بدأت تتحدثين
– مهال ...مهال،
ِ
ٍ
ُ
ال أف ـه ـم ـه ــا ،ل ـ َّك ــن م ـن ـح ــه ل ـ ـ ِـك بـطــاقــة
أعماله تعني أنه يبادلك المشاعر ،أو
ً
ٌ
ألمرك أيضا.
مهتم
دعينا نقول ِّ إنه
ِ
مني اآلن ،أخبريني ما سرُّ
– ال عليك
بعنقك؟
العقد الذي يحيط
ِ
– ماذا به؟

إل ــى ّ ش ـج ــرة ضـخـمــة م ــورق ــة وغـيــر
مشذبة ارتفعت من مساحة العشب
الصغيرة التي تفترش خلفية ّ
مقر
الشركة ،فحجبت الشمس ،وهو ما
ح ـ ّـول الـعـشــب الـخـلـفــي إل ــى أوس ــاخ
وخيوط عشب هزيلة ،تتداخل فيها
أعـ ـق ــاب س ـجــائــر ال ـص ـب ــاح ،ذلـ ــك إن
مديره منع الموظفين من التدخين
ف ــي داخ ـ ــل ال ـم ـب ـنــى .ف ــرص ــد سعيد
ً
على ّ
قمة هذه الشجرة صقرا يبني
ً
عشا له .كان الصقر يعمل بال كلل.
ً
أح ـيــانــا راح ي ـطــوف عـلــى مستوى
ً
الـعـيــن ،كـمــا لــو أن ــه يـقــف ثــابـتــا في
ّ
مهب الريح ،قبل أن ينحرف بأدنى
حــركــة مــن جــانـحــه أو حـتــى بطرفة
ريش منه.
ّ
ك ــان سـعـيــد ي ـفــكــر ب ـنــاديــا ويــراقــب
ً
الصقر شاردا عن عمله.
وعندما أحــس بــأن الــوقــت يداهمه،
ً
س ــارع إل ــى إع ــداد ال ـعــرض ،ناسخا
ً
ما أمكنه من عروض ّ
أعدها سابقا.
ومـ ــن ب ـيــن الـ ـص ــور ال ـت ــي اخ ـتــارهــا
كــانــت ص ــور قليلة مـنـهــا ت ـمـ ّـت إلــى
عالم الصابون بصلة.
حـ ـم ــل ن ـس ـخ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ــى
ّ
ً
مــديــره وك ـبــت ت ــوت ــرا تـمــلـكــه بينما
ّ
يقدم إليه الملف.
ً
لكن مديره بــدا مهموما فلم يلحظ
أي عـيــب .بــل ّ
دون بضع مالحظات
ّ
طفيفة على المطبوعات وردها إلى
سعيد بابتسامة كئيبة قائال:
{أرسلها}.
ً
ش ــيء مــا فــي تعبيره جـعــل سعيدا
يشعر باألسى عليه .وتمنى لو أنه
ً
ّ
قدم له عمال أفضل.
وبـيـنـمــا ق ــام عـمـيــل سـعـيــد بتنزيل
ال ــرس ــال ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وق ــراء ت ـه ــا،
هناك فــي أقصى أقــاصــي أستراليا
خـلــدت سـيــدة شــاحـبــة الـبـشــرة إلــى
النوم وحيدة في ّ
حي ســوري هيلز
في سيدني ،فيما ذهــب زوجها في
رحلة عمل إلى بيرث .ارتدت السيدة
ً
ً
قميصا طــويــا ،يعود إليه ،وخاتم
ّ
الـ ـ ــزواج .وغ ــط ــت جـسـمـهــا وســاقـهــا
ً
اليسرى بغطاء أكثر شحوبا منها؛
ّ
وع ـل ــى كــاحـلـهــا األيـ ـم ــن ،ع ــل ــق على
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قــالـتـهــا وه ــي تـمـســك بــالـعـقــد بيدها
اليمنى.
َّ
– إن ــه فــي عـنـقـ ِـك مـنــذ ع ـ َّـدة أي ــام ،أهــو
يعجبك لهذا الـحــد ،أم إنــه هدية من
أحدهم؟
ً
ـوت
قــاط ـع ـت ـهــا يــاس ـم ـيــن ق ــائ ـل ــة ب ـصـ ٍ
هادئ:
– نعم يعجبني ألنه من عمار.
لك
– عمار! وما المناسبة التي أهداه ِ
فيها؟
– {أال تـ ــوجـ ــد ه ـ ــداي ـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــدون
مناسبة} هذا ما قاله لي عندما قدمه
لي.
ياسمين هــي أق ــرب شـخــص إل ــي في
ْ
تفهم
هــذا العالم ،بالرغم من ذلــك لم ُ
مـ ــا أشـ ـع ــر بـ ــه تـ ـج ــاه ـ َـك ،ف ـم ــن أخ ـب ــر
بعدها؟!
ال أحــد غـيــرك ...صدقني هـنـ َ
ـاك شـ ٌ
ـيء
َّ
بــداخ ـلــي يـخـبــرنــي أنـ ــك تـخـتـلــف عن
ُّ
ُ
الجميع ،فكل الذين التقيت بهم منذ
وج ــودي فــي هــذه الـحـيــاة ،وإلــى يوم
لقائي َ
بك لم أشعر تجاههم بكل هذا
االنجذاب الــذي حصل بيني وبينك،
َّ
كــأنـنــا انــدمـجـنــا داخ ــل هــالــة واح ــدة
مــن شـ َّـدة تشابه الجزيئات المكونة
لطاقاتنا ،والتي تحيط بأجسادنا.
ً
نلتق عبثا ...صدقني.
لم
ِ
ـدد مــن قـبــل أن
ُنـحــن عـلــى مــوعـ ٍـد م ـحـ ٍ
نـ َّخـلــق ،فـهــي صــدفــة بالنسبة إلينا
ألن ـ ـنـ ــا ال ن ـع ـل ــم ب ـم ـج ــري ــات ال ـغ ـي ــب،
َّ
ـات ال ـقــدر لنا
وم ــا هــي إال مــن تــرتـيـبـ ِ
لنجتمع ،ويحدث ما حدث بيننا .لم
يكن الشعور َّالذي نشأ بيننا ًّ
حبا من
النظرة األولــى بل شـ ٌ
ـيء أعمق أقوى
َ
ألتقي بــك في
وأصــدقَّ ،للمرة األولــى
ِّ
َّ
بغريب عني ،وكأن
حياتي َلكنك لست
ٍ
روحي ألفت روحك ،والتقت برفيقها
ِّ
األزلي هناك في تلك اللحظة ،لتكون
أجمل ٍّ
حب ساقه الله إلى قلبي.
ش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ٌ
ـور غـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ٌـب عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـل ـت ـق ــي
ب ــأح ــده ــم لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ت ــري ــد
ْ
أن ي ـن ـت ـهــي ال ـ ــوق ـ ــت ،وال أن يـتـغـيــر
الـيــوم وتــاريـخــه .تحب األمــاكــن التي
جـمـعـتــك ب ــه وتـشـتــاقـهــا ،ت ــرى اسـمــه
في كل األماكن ،والدنيا تتلون بلونه
المفضل .قــد تكون جميعها رسائل
ً َّ
كــونـ َّـيــة إل ـيــك ل ـت ـ َ
ـدرك تـمــامــا ب ــأن هــذا
َ
الشخص سيشاركك أيــامــك القادمة
َ
ـدر
بتفاصيلها ،ويــدخَــل حـيــاتــك كـقـ ٍ
أتت به الصدفة إليك.

طرف عقب أخيل ،وشم أزرق لطائر
ّ
أسطوري صغير.
منزلها مـ ّ
ـزود بجهاز إن ــذار ،لكن ال
يـتــم تـشـغـيــل ال ـج ـهــاز .فـقــد وضـعــه
ّ
سكان سابقون ،آخرون اعتبروا هذا
ً
المكان بيتا ،قبل أن تصل الظاهرة
ال ـم ـس ـمــاة إعـ ـ ــادة ال ـتــأه ـيــل وتـعـمــل
على تأهيل هــذا الـحـ ّـي ليصل إلى
ّ
السيدة
ما وصل إليه اآلن ،فلم تعد
النائمة تستخدم جهاز اإلن ــذار إال
ً
لماما ،ال ّ
سيما عندما يكون ّ زوجها
ّ
ً
غائبا .لكنها نسيت أن تشغله هذه
الليلة ،وكــانــت نــافــذة غــرفــة نومها
التي ترتفع أربعة أمتار عن األرض
ّ
غير مقفلة .كانت مشقوقة ليس إل.
في درج الطاولة المجاورة للسرير
علبة نصف ممتلئة من حبوب منع
ال ـح ـمــل ،تـنــاولـتـهــا لـلـمــرة األخ ـيــرة
مـنــذ ثــاثــة أش ـهــر ،عـنــدمــا كــانــت ال
ت ــزال هــي وزوج ـهــا يـحــرصــان على
ّ
أل ينجبا ،بــاإلضــافــة إلــى ج ــوازات
س ـفــر ودف ــات ــر ش ـي ـكــات وإي ـص ــاالت
وع ـمــات معدنية ومـفــاتـيــح وزوج
ّ
أصفاد وعيدان علكة مغلفة بالورق.
باب خزانتها مفتوح .وفي غرفتها
ّ
يتوهج شاحن جهاز الكومبيوتر
ّ
ال ـخــاص بـهــا والـمـســيــر الالسلكي،
ّ
الممر نحو الخزانة مظلم ،بل
لكن
أكثر ظلمة من الليل.

توابل ةديرجلا
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«أسبوع األرغن» في لبنان ...تنويع بين الجاز والباروك
• فنانون عالميون في نسخته الرابعة يعيدون األلق إلى آلة تعود إلى  500سنة
بين الثاني من فبراير المقبل والعاشر منه تنعقد فعاليات «أسبوع األرغن» في لبنان في نسخته الرابعة،
ويتضمن تسع حفالت يحييها عازفو أرغن في العالم ،ويهدف إلى تحفيز ترميم اآلالت القديمة وبناء آالت
ً
جديدة ،وتعزيز التمازج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية ال سيما الكالسيكية ،فضال عن تعريف
األجيال الشابة إلى هذه اآللة التي تعود إلى أكثر من  500سنة وكانت األساس في تأليف الموسيقى في
العصور الوسطى.
بيروت  -ةديرجلا

•

ريكاردو
سيريتاني وصف
المهرجان بأنه
أكبر مهرجان
لألرغن في الشرق
األوسط

أس ـ ـبـ ــوع األرغ ـ ـ ـ ــن مـ ــن تـنـظـيــم
جــام ـعــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة وبــدعــم
من المركز الثقافي الفرنسي في
لبنان ،والمركز الثقافي اإليطالي
فــي لـبـنــان ،والـسـفــارة االسبانية
في بيروت ،ومؤسسة مارك هنري
مالنجي ،وبنك «بيمو» ،ومؤسسة
«ف ـي ـن ـي ـس ـي ــا» ل ـل ـق ــدي ــس ش ــرب ــل،
وص ــان ــع آالت األرغـ ـ ــن غـلــوفــانــي
تــانـيـبــوريـنــي ومـطــابــع معوشي
وزكــريــا .وقــد حقق فــي السنوات
الثالث الماضية نسبة إقبال كثيفة
وح ـف ــر ل ــه م ـكــانــة ع ـلــى روزن ــام ــة
المهرجانات الشتوية في لبنان.

مشاركة عالمية
ي ـف ـت ـتــح ال ـم ـه ــرج ــان ال ـس ـب ــت فــي
الثاني من فبراير المقبل مع فيلم
«هلق لوين» للمخرجة اللبنانية
نادين لبكي ،في كنيسة مدرسة
القلب األق ــدس فــي بـيــروت ،وذلــك
ض ـمــن االحـ ـتـ ـف ــاالت بـ ـم ــرور 125
سـنــة عـلــى تــأسـيــس ه ــذا الـصــرح
األكاديمي العريق .ويرافق عرض
الفيلم ارتـجــال الـعــازف الفرنسي
فــريــديــريــك بــانــك عـلــى مختلف
مواضيع موسيقى الفيلم األصلية
التي ألفها الفنان اللبناني خالد
مزنر.
أما األحد في الثالث من فبراير
ف ـمــوعــد ال ـم ـهــرجــان م ــع ال ـع ــازف

الـ ـب ــول ــون ــي روم ـ ـ ـ ــان بــريــوس ـكــي
ف ــي األس ـم ـب ـلــي هـ ــول بــالـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،إلـ ــى
ج ــان ــب الـ ـس ــوب ــران ــو ال ـفــرن ـس ـيــة
الــرومــان ـيــة ميشيال مينغيراس
وال ـ ـكـ ــون ـ ـتـ ــرت ـ ـي ـ ـنـ ــور الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
م ــاتـ ـي ــو الـ ـخـ ـض ــر ،وس ـي ـق ــدم ــون
م ــوس ـي ـق ــى مـ ــن ع ـص ــر ال ـ ـب ـ ــاروك.
ف ــي أم ـس ـي ــة االث ـن ـي ــن الـ ــرابـ ــع من
فـ ـب ــراي ــر يـ ـق ــدم كـ ــل مـ ــن الـ ـع ــازف
الـ ـب ــول ــون ــي ب ــري ــوسـ ـك ــي وف ــري ــد
رحمة حفلة على الــريـكــوردر في
كنيسة دير مار فرنسيس لآلباء
الفرنسيسكان بطرابلس  -الميناء.
الـحـفـلــة ال ــراب ـع ــة ف ــي الـمـهــرجــان
(الـ ـثـ ـلـ ـث ــاء  5فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر) ،مــوج ـهــة
إل ـ ـ ــى م ـح ـب ــي م ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـج ــاز
وال ـ ــروك وس ـي ـقــدم عـ ــازف األرغ ــن
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي مـ ــات ـ ـيـ ــاس بـ ــابـ ــاس،
إلـ ــى جــان ـبــه تـ ــوم ه ــوري ـن ــغ على
ال ـس ـك ـســوفــون ،ورافـ ـ ــي مـنــدلـيــان
على الغيتار ،وكريستوفر مايكل
مـيـشــال عـلــى ال ــدرام ــز ،موسيقى
مميزة من هــذا الريبرتوار وذلك
فـ ــي الـ ـ ـ ـ أو ك ـ ـلـ ــوب  -أن ـط ـل ـي ــاس.
األرب ـ ـعـ ــاء  6ف ـب ــراي ــر ال ـم ــوع ــد مع
أمسية موسيقية إيطالية مميزة
يـ ـحـ ـيـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازف اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
فـ ـ ــوروش ـ ـ ـيـ ـ ــو ب ـ ــارت ـ ــول ـ ــوت ـ ــي فــي
ك ـن ـي ـســة ديـ ـ ــر مـ ـ ــار أن ـط ــون ـي ــوس
لآلباء الفرنسيسكان  -حريصا.
أمــا الحفلة الـســادســة ( 7فبراير)

منظمو المهرجان خالل المؤتمر الصحافي
فـيـحـيـيـهــا ع ـ ــازف ج ــوق ــة كــابـيــا
سيستينا في الفاتيكان اإلسباني
جوان بارادول سوليه ،إلى جانب
عـ ــازف ال ـك ـمــان الـلـبـنــانــي مــاريــو
الراعي ،في كنيسة سيدة األيقونة
العجائبية في األشرفية.

ختام المهرجان
تشهد أمسية الجمعة  8فبراير
حفلة ضخمة تحييها األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية بقيادة
لـبـنــان بعلبكي ،وجــوقــة جامعة
س ـ ـيـ ــدة ال ـ ـ ـلـ ـ ــويـ ـ ــزة ،الـ ـس ــوب ــران ــو
م ــاري جــوزيــه مـطــر والـبــاريـتــون
فرناندو عفارة ،مع عازفة األرغن
الهنغارية زيتا نوراتين ،وسيقدم
ه ــؤالء كــونـشــرتــو األرغـ ــن الــرابــع
لـلـمــؤلــف الـلـبـنــانــي نــاجــي حكيم
ف ــي كنيسة دي ــر س ـيــدة ال ـلــويــزة.
أمسية السبت  9فبراير ،يحييها
تــامــذة صــف األرغ ــن فــي مدرسة
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـت ــاب ـع ــة ل ـجــام ـعــة
سـ ـي ــدة ال ـ ـلـ ــويـ ــزة ،ت ـح ــت إش ـ ــراف
أستاذ األرغن اإليطالي توسيمو
ب ــرونـ ـتـ ـي ــرا مـ ـ ـ ــدرس األرغ ـ ـ ـ ــن فــي
كونسرفاتوار كونتيزا في إيطاليا.
يـخـتـتــم ال ـم ـهــرجــان م ــع ال ـع ــازف
الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاوي أولـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــش وال ـ ـثـ ــر

األح ـ ــد  10ف ـب ــراي ــر ف ــي الـكـنـيـســة
اإلنجيلية الوطنية فــي بـيــروت.

نشاط مميز
اعتبر مدير «أسبوع األرغن» األب
خليل رحمة (رئيس جوقة جامعة
سيدة اللويزة) أن «هــذا المهرجان
لم يكن ليستمر لوال الدعم المطلق
من الجهات الحاضنة لــه ،ال سيما
القيمين على الكنائس والقاعات،
وخ ــص بــالـشـكــر الـمـعـهــد الــوطـنــي
ال ـعــالــي للموسيقى واألورك ـس ـت ــرا
الفلهارمونية اللبنانية على التعاون
ّ
المستمر ،والمساهمين «الذين لوال
سـخــاؤهــم ،رغ ــم ال ـظــروف الصعبة
التي تمر بها البالد ،لما استطعنا
االستمرار في هذه المسيرة».
ج ــاء ك ــام رح ـم ــة خ ــال مــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــد إلط ـ ـ ـ ــاق أسـ ـب ــوع
األرغـ ـ ــن ف ــي ن ـس ـخ ـتــه ال ــرابـ ـع ــة فــي
حـ ـض ــور رئـ ـي ــس ج ــام ـع ــة ال ـل ــوي ــزة
األب ب ـي ــار ن ـج ــم ،وم ــدي ــر الـمـعـهــد
الوطني العالي للموسيقى بسام
سـ ــابـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
السفارة الفرنسية بنديكت فينييه
ال ـت ــي أك ـ ــدت دع ـم ـهــا هـ ــذا ال ـن ـشــاط
الـمــوسـيـقــي الـمـمـيــز الـ ــذي ت ـشــارك
فيه نخبة من العازفين العالميين،

والمدير المساعد ألسـبــوع األرغــن
ال ـل ـب ـنــانــي ريـ ـ ـك ـ ــاردو س ـيــري ـتــانــي.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره اع ـ ـت ـ ـبـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس ج ــام ـع ــة
س ـ ـيـ ــدة ال ـ ـلـ ــويـ ــزة أن ال ـم ــوس ـي ـق ــى
ً
ً
تـ ــؤدي دورا أس ــاس ـي ــا ف ــي تظهير
أرض ـيــة ع ـبــادة ال ـلــه .وقـ ــال{ :تسير
ال ـمــوس ـي ـقــى والـ ـعـ ـب ــادة ج ـن ـبــا الــى
جـ ـن ــب ،وب ــال ـم ــوس ـي ـق ــى نـسـتـطـيــع
أن ن ـتــأمــل ون ـش ـيــد بـعـظـمــة ال ـل ــه}.
أض ـ ـ ـ ـ ــاف{ :لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـلــى
ال ـت ــوال ــي ،ف ــي ت ـع ــاون مـشـتــرك بين
جــام ـعــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة وح ــراس ــة
األرض ال ـم ـقــدســة ن ـك ــرس قــدسـيــة
الموسيقى مع آلة األرغن ،هذه اآللة
ال ـن ــادرة ،الـتــي دخـلــت لـبـنــان بــدايــة
القرن العشرين ،بفضل اإلرساليات
ك ــال ـي ـس ــوع ـي ـي ــن ،والـ ـلـ ـع ــازاريـ ـي ــن،
والكرمليين ،واإلنجيليين وغيرهم}.
خـ ـت ــم{ :م ـ ــا ع ـي ـنــة ه ـ ــذا ال ـم ـهــرجــان
ال ــذي ي ــزرع ال ـبــذور الصالحة التي
ت ـج ـلــت م ــن خـ ــال ف ـتــح بـ ــاب صف
تعليم الـعــزف على آلــة األرغ ــن منذ
أربــع سـنــوات ،إال الحافز اإلضافي
لطالبنا ليدخلوا إلى رحاب الرقي}.
أم ــا ريـ ـك ــاردو سـيــريـتــانــي فوصف
المهرجان بأنه أكبر مهرجان لألرغن
في الشرق األوسط ،ويقام في ثمانية
بلدان ،وله جذور قوية وحجم دولي،
ويضم أهم عازفي األرغن في العالم}.

تاريخ وأهمية

ملصق المهرجان

ركــز مــديــر المعهد الــوطـنــي الـعــالــي للموسيقى
ب ـس ــام س ــاب ــا ،ف ــي كـلـمـتــه ،ع ـلــى ت ــاري ــخ آل ــة األرغ ــن
وأهميتها فــي الموسيقى الكالسيكية التي تقدم
فــي ق ــاعــات ال ـك ـنــائــس ،وت ـعــود إل ــى أك ـثــر مــن 500
سنة وتعزف عليها أنواع مختلفة من الموسيقى.
أضــاف{ :كمعهد ندعم هذا النوع من المهرجانات
وس ـ ـن ـ ـشـ ــارك عـ ـب ــر األورك ـ ـس ـ ـت ـ ــرا ال ـف ـل ـه ــارم ــون ـي ــة
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو لـ ـبـ ـن ــان ب ـع ـل ـب ـك ــي وعـ ــازفـ ــة
األرغ ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـيـ ـت ــا ن ـ ــوراتـ ـ ـي ـ ــل وال ـ ـس ـ ــوب ـ ــران ـ ــو مـ ـ ــاري

جــوزيــه مـطــر ،مــع كـ ــورال جــامـعــة سـيــدة ال ـلــويــزة}.
من ثم عرض لتجربته الشخصية حين عزف على
آالت عربية مع عزف على االرغن للسويسري دانيال
شـنــايــدر ،وكـتــب {أوب ــري ــت} ،وادخ ــل آلــة االرغ ــن مع
فرقة سمفونية ومغني كــورال من طبقات صوتية
ً
مختلفة ،مشيرا إلــى أن المعهد يحاول إدخــال آلة
األرغ ــن إلــى اآلالت األخ ــرى فــي مـحــاولــة للحصول
على إيقاعات موسيقية عربية ومزيج من ثقافات
موسيقية متنوعة.

15

مزاج

أخبار النجوم

كندة علوش في جلسة تصوير...
أنوثة وإشراقة
بـعــدمــا وض ـعــت مــولــودتـهــا
األولـ ـ ـ ــى حـ ـي ــاة م ـن ــذ أس ــاب ـي ــع،
خضعت كـنــدة عـلــوش لجلسة
تـصــويــر خــاصــة ،ظ ـهــرت فيها
بكامل أنوثتها وإشراقها.
يــذكــر أن الممثلة الـســوريــة
تـ ــزوجـ ــت مـ ــن ال ـم ـم ـث ــل ع ـم ــرو
ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف فـ ـ ـ ــي ي ـ ـن ـ ــا ي ـ ــر 2017
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور حـ ـ ـش ـ ــد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
ال ــوج ــوه الـمـعــروفــة بـعــد قصة
حب بينهما.

كندة علوش

سعد رمضان رومانسي
في {شو محسودين}
ط ــرح سـعــد رم ـضــان فيديو
كليب أغنيته {شو محسودين}
عـ ـب ــر قـ ـن ــات ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ع ـلــى
{ي ــوت ـي ــوب} ،بـتــوقـيــع الـمـخــرج
اللبناني وليد ناصيف ،وظهر
الـفـنــان الـلـبـنــانــي مــع حبيبته
ب ـغ ــاي ــة ال ــروم ــان ـس ـي ــة وال ـح ـ ّـب
ً
بأماكن مميزة في الطبيعة ليال
إزاء الـنــار ،وبمشهد آخــر على
الجبال ،وفي النهر.
األغـنـيــة مــن كلمات الشاعر
ع ـل ــي الـ ـم ــول ــى ،وأل ـ ـحـ ــان ج ــاد
قطريب ،وتوزيع جيمي حداد،
وإنتاج شركة {روتانا}.

سعد رمضان

مروان خوري يستضيف مواهب
The Voice

مروان خوري وفنانو The Voice
اسـتـضــاف مـ ــروان خ ــوري فــي بــرنــامـجــه {ط ــرب ( }2إخـ ــراج وليد
ناصيف) على شاشة التلفزيون العربي ثالثة فنانين ّ
متميزين انطلقوا
من  ،The Voiceوما زالوا في أول المشوار هم :دموع تحسين ،وعبود
وبشار جواد.
برمداٌ ،
دار نقاش بين خوري وضيوفه حول خطواتهم األولى في طريق
الفن والصعوبات التي يواجهها الفنان في بداية مشواره واألحالم
الكبيرة التي ترافقه والمنافسة في الساحة ّ
الفنية.
ّ
ّقدم كل من الضيوف الثالثة أغاني لعمالقة في الوطن العربي ،فأدت
الطرب جورج وسوف و{هو صحيح
دموع تحسين {لو نويت} لسلطان ّ
الـهــوى غــاب} للسيدة أم كلثوم .وغــنــى عبود بــرمــدا {ال يــا حبيب}
و{عايل} و{وحشتني} لسعاد محمد .أما بشار جوادّ ،
فتميز بأغنية
{عندك بحرية} للراحل وديع الصافي و{حلف القمر} لجورج وسوف.
كعادته ،ختم النجم اللبناني الحلقة بأغنية ّأداها مع ضيوفه.
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تسالي

sudoku

من  10أحرف وهي اسم ممثل سوري.
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موقع
سينما
صفحة
تاج
دراما
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 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :يـبـلــغ ال ـت ـح ـ ّـدي أق ـص ــاه وتـشـتـ ّـد
المنافسة مع اآلخرين.
ً
عاطفيا :قصة حب جديدة قد تولد فهل
ّ
أنت مستعد لها؟
ً
اجتماعيا :تتبلبل أفكارك على صحة أحد
الوالدين الدقيقة.
رقم الحظ.7 :

8

الجوزاء

5
7

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :الزم مكانك وال تفكر بالسفر من أجل
العمل أو غيره.
ً
ّ
يتفهم الشريك مواقفك الصعبة
عاطفيا :
ويدعمك بحنانه.
ً
اجتماعيا :أنت محاط بأصدقاء يحاولون
مساعدتك باستمرار.
رقم الحظ.3 :

3
4

6

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

 -1دنو – عراقيل.
 -2أبو البشر – نغمة موسيقية –
طيف (مبعثرة).
 -3طـبــع الـكـتــب والـصـحــف (م) –
للتعريف.
 -4أعـ ـل ــوا – ن ـحــك الـ ـش ــيء حتى
يتفتت.
 -5ثلثا (فبر) – الجمع من «بلد»
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ً
عموديا:

10

كلمة السر

 -8ننافسوه (مبعثرة) – حسم.
 -9ت ـج ــده ــا فـ ــي (م ـ ــاي ـ ــو) – أه ــل
البادية.

 -10ي ـع ـي ــد مـ ـ ــرة بـ ـع ــد أخ ـ ـ ــرى –
بصيرتان.

سامر المصري

– أرشد.
 -6للتعجب (م) – برك – أصلح.
 -7إمبراطور سابق لليابان (م).

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـق ـس ــو ع ـل ـي ــك األفـ ـ ـ ـ ــاك وت ـض ــع
المصاعب في طريقك.
ً
عاطفيا :يسهر عليك الشريك ويعرب لك عن
محبته الدائمة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـحـيــط ب ــك األص ــدق ــاء وتنعم
باستقرار عائلي مطمئن.
رقم الحظ.19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :أسلوبك الجديد في العمل ّ
يؤدي
إلى نتائج مثمرة.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعيش أسفا أو حنينا لحبيب
فرقتك الظروف عنه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـش ـغ ـلــك أم ـ ـ ــور شـخـصـيــة
ً
وتجعلك مرتبكا طوال يومك.
رقم الحظ.11 :

القوس

4

8

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ع
ى
ن
ا
ن

 -1حـ ــرب ش ـه ـيــرة ب ـيــن إنـكـلـتــرا
والصين.
 -2قــوام – سفينة فضاء روسية
على متنها كلبة.
 -3م ــن األحـ ـج ــار ال ـكــري ـمــة (م) –
خالف «يمين».
( -4أرثـ ـ ـ ـ ــر )....ف ـي ـل ـســوف ألـمــانــي
تشاؤمي.
 ( -5شـ ـ ــيء  )....ف ـي ـل ــم ل ـش ــاد ي ــة
ومحمود مرسي.
 -6وحدة مسافات – مرور (م).
 ........ ( -7مالرو) أديب فرنسي.
 -8لفظة تأفف – غم (م) – حبوب
قهوة.
 -9أقــرب الكواكب إلــى الشمس –
شرع في.
 -10رئيس الواليات المتحدة
رقم .24
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كلمات متقاطعة
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أفقيا:
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مسلسل
دور
تميز
معهد
غضب

تراب
نظام
معارض
نشاط
فاخر
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ً
مهنيا :تبرز فجأة قضية شائكة ّ
تسبب أزمة
في محيط العمل.
ً
عاطفيا :تكبت مشاعر ّ
معينة أو تسترجع
بعض الذكريات.
ً
ّ
عائلي يجلب معه
اجتماعيا :يطرأ وضع
الفرح إلى قلبك.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـق ــود أحـ ــد الـمـهـتـمـيــن خـطــواتــك
باهتمام وعناية فاصغ إليه.
ً
عاطفيا :ناقش الشريك بموضوع ّ
حساس
قبل اتخاذ ّ
أي قرار.
ً
اجتماعيا :تشعر بفراغ ما وتحتاج إلى من
ً
يدعمك معنويا.
رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تطرأ أحداث كبيرة تثير مخاوفك
على استثماراتك.
ً
ً
َعاطفيا :نيران الحب ليست بعيدة عنك فال
تخش االحتراق بها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنـطــوي عـلــى نفسك وتعيش
هواجس ّ
مر الزمن عليها.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :يتعثر مشروع ناشئ وتحتاج إلى
ً
من يدعمك معنويا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـس ـ ّـب ــب ل ــك ال ـح ـب ـيــب مـتــاعــب
ّ
ّ
بتصرفاته المتهورة.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـتـحــتــم عـلـيــك االن ـت ـبــاه إلــى
صحتك النفسية والجسدية.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :يـســلــط ال ـضــوء عـلــى م ـشــروع قد
تكون لك ّ
حصة فيه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـتـ ـب ــادل وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر مــع
الحبيب حول موضوع عائلي.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يحمل إليك الفلك خبرا مفرحا
ّ
يتعلق بوضع أحد الوالدين.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـضــاء آمــالــك مــن جــديــد بسبب
مشروع تبدأ بتنفيذه.
ً
عاطفيا :تعطي الحبيب من دون حساب
ويبادلك بالمثل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أح ــد الـمـقـ ّـربـيــن ي ـمـ ّـر بــأزمــة
يحتاج فيها إلى حضورك.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ّ
ً
مهنيا :موقع برجك يدل على نجاح تحققه
بمؤازرة الزمالء.
ً
عاطفيا :الحبيب يحتاج إلى حنانك في
المحنة التي يواجهها.
ً
اجتماعيا :يدعمك األهــل وتفرح بوجود
األصدقاء من حولك.
رقم الحظ.4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تبدأ يومك بـمــزاج متعكر لكن
أجواء العمل تنسيك حالتك.
ً
عاطفيا :تعيش مع الشريك فترة مميزة
باللقاءات والحوارات.
ً
ً
اجتماعيا :يــؤدي أحــد األصــدقــاء دورا
في توجيهك إلى الصواب.
رقم الحظ.12 :

مسك وعنبر
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منارة الراحل عبدالحسين عبدالرضا ...يحضرها فنان واحد!

حاضر فيها ّ
السريع والغيث عن صناعته للعرض وتجربته الفنية
فادي عبدالله

شارك الكاتب عبدالعزيز
ّ
السريع ود .جاسم الغيث في
منارة الفنان الراحل عبدالحسين
عبدالرضا ،التي أقيمت على
مسرحه بالسالمية.

ً
كان ذكيا
متعدد
المواهب له
حضور طاغ

ّ
السريع

«األقدار» يمثل
نقلة نوعية في
مسيرته ككاتب

الغيث

ً
ليس مستغربا ،أن يتناسى
بعض الفنانين زميال لهم في
زمن قل فيه الوفاء ،لكن األدهى
من ذلك عندما يكون هذا الزميل
رم ــزا ورائـ ــدا مــن رواد الحركة
المسرحية والفنية في الكويت
وال ـخ ـل ـيــج ،وه ــذا م ــا ح ــدث في
فعالية منارات ثقافية كويتية،
ف ــي م ـن ــارة ع ـمــاق الـكــومـيــديــا
الراحل عبدالحسين عبدالرضا،
ضمن فعاليات مهرجان القرين
ا ل ـ ـث ـ ـقـ ــا فـ ــي ،أ مـ ـ ـ ــس األول ،فــي
مسرح عبدالحسين عبدالرضا
بالسالمية ،فلم يحضرها إال
فنان واحد هو أحمد السلمان
فقط ،ومن الصحافة كاتب هذه
ال ـس ـطــور وال ــزم ـي ــان مـحـبــوب
العبدالله وصالح الغريب ،وثلة
م ــن الـمـهـتـمـيــن ،واب ـ ــن ال ــراح ــل
د .بشار عبدالحسين.
اف ـت ـت ـحــت الـ ـمـ ـن ــارة بـفـيــديــو
عن سيرة عبدالحسين الذاتية
وم ـس ـي ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة،
ومقتطفات من أعماله وأقواله،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدى لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
الكبير سليمان الياسين ،كما
تضمنت مقابلة لزميل الراحل
ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر م ـح ـمــد جــابــر،
ال ــذي ق ــال "نـحــن مجموعة من
ال ـ ـهـ ــواة ع ـبــدال ـح ـس ـيــن وس ـعــد
الفرج وخالد النفيسي وغانم
ال ـصــالــح جــوهــر ســالــم وحـمــد
نــاصــر ومــريــم الـصــالــح ومريم
الـ ـغـ ـضـ ـب ــان ،ت ـج ـم ـع ـنــا فـ ــي 10
أ كـ ـت ــو ب ــر  ،1961عـ ـن ــد ا لـ ــرا ئـ ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي زك ـ ـ ـ ــي طـ ـلـ ـيـ ـم ــات
ونجحنا في اختبار القدرات".
أم ـ ــا ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر جــاســم
النبهان ،فقال "نحن ال نحزن،
ب ــل نـفـتـخــر بــأنــه يــوجــد لدينا
مجموعة من الفنانين الكبار،
ً
ً
ت ــرك ــوا أثـ ـ ــرا ك ـب ـيــرا ف ــي تــاريــخ
الحركة المسرحية في الكويت.
عبدالحسين عبدالرضا حالة

م ـن ـفــردة ،وم ــن زام ـلــه كــذلــك لن
نـنـســاهــم ،وعـبــدالـحـسـيــن ذلــك
الفنان الملتزم ،خلق بأعماله
ً
جـ ـس ــرا م ــا ب ـي ـنــه ومـ ــا ب ـيــن كل
شــرا ئــح المجتمع الكويتي ثم
الخليجي والعربي".
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث مـ ــديـ ــر
الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل ،ب ـق ــول ــه:
ً
"لـيــس سـهــا أن يـقــدم اإلنـســان
نصف قــرن مــن حياته الفنية،
وكانت أمنية الراحل أن يشارك
في فيلم.
ث ــم تـ ـح ــدث ال ـك ــات ــب الـكـبـيــر
ّ
السريع عن الراحل
عبدالعزيز
عبدالحسين ،أنه منذ إطاللته
األولـ ــى لـفــت األن ـظ ــار ،وحــرص
م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ع ـل ــى االه ـت ـم ــام
ب ـ ـكـ ــل ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة فــي
العمل الفني الذي يشارك فيه،
ً
ً
وك ــان حــريـصــا ودقـيـقــا فــي كل
ً
ً
شـ ــيء ،ي ـبــذل ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا في
تــرتـيــب ال ـعــرض الـمـســرحــي أو
الـتـلـفــزيــونــي أو اإلذاعـ ـ ــي ،لكي
تصل الرسالة واضحة ومرحة
ً
ومقبولة اجتماعيا.
ّ
السريع أن "الراحل
وأضــاف
ً
ك ــان -رحـمــه الـلــه -ذكـيــا متعدد
الـمــواهــب ،لــه حضور طــاغ ،إذا
حـضــر اس ـت ـحــوذ عـلــى مشاعر
من حوله ،وكان نقطة االرتكاز
وموضع االهتمام".
ُ
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ــراح ــل كـ ـ ِّـرم
ّ
وسمي
على أعلى المستويات،
مسرح السالمية باسمه ،وكرمه
ال ــوجـ ـي ــه اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي ال ـش ــاع ــر
س ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــس ،ح ـي ـن ـمــا
اخـ ـت ــار خ ـم ـســة م ـم ــن أس ـع ــدوا
ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي،
م ـن ـه ــم ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن وس ـع ــد
ال ـ ـفـ ــرج ودريـ ـ ـ ــد لـ ـح ــام وعـ ـ ــادل
إمام ومحمد عبده ،كما كرمته
الهيئة العربية للمسرح من قبل
حاكم الشارقة الشيخ د .سلطان

ّ
السريع والعقل والغيث
بشار عبدالحسين على المسرح مع
القاسمي ،والمهرجان العالمي
للفنون بالفجيرة.

أضواء على تجربته
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور الـ ـث ــان ــي
ب ـع ـنــوان "أضـ ـ ــواء ع ـلــى تـجــربـتــه
ال ـف ـن ـي ــة" ،أسـ ـت ــاذ ال ـن ـقــد واألدب
ال ـم ـســرحــي ف ــي الـمـعـهــد الـعــالــي
ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة د .جــاســم
الـ ـغـ ـي ــث ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــال :إن ال ـف ـن ــان
اإلنـ ـس ــان ي ـعــد ج ــوه ــر الـتـجــربــة
الـفـنـيــة ال ــدرامـ ـي ــة ،ف ـهــو ال ــذاك ــرة
النابضة بالتطورات والمتغيرات
ال ـم ـت ـتــاب ـعــة وال ـم ـت ـس ـل ـس ـلــة إل ــى
عمق الـظــاهــرة ،ومـحــور العالمة
ورؤيــة ومضامين العمل الفني،
وجـ ـس ــده وبـ ــأدائـ ــه يـسـتـطـيــع أن
يحول الكلمة المكتوبة إلى لغة

العرض المسرحي ،ويظل أداؤه
وفعله الــدرامــي باقيا فــي ذاكــرة
األجيال ،كما هي تجربة الراحل
عبدالحسين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار د .ال ـ ـغ ـ ـيـ ــث إلـ ـ ـ ــى أن
ب ــداي ــة عـبــدالـحـسـيــن كــانــت على
غـيــر األس ـل ــوب الـكــومـيــدي الــذي
اش ـ ـت ـ ـهـ ــر ب ـ ـ ـ ــه ،حـ ـيـ ـنـ ـم ــا الـ ـتـ ـح ــق
لتأسيس فرقة المسرح العربي
الـ ـت ــي ت ــول ــى مــرح ـل ـت ـهــا األول ـ ــى
ال ــرائ ــد زك ــي طـلـيـمــات بــأسـلــوب
علمي وأكاديمي ،بعدها انطلق
عبدالحسين إلــى آف ــاق التجربة
المحلية والقضايا التي تشغل
ً
اإلنـســان الكويتي ،مستفيدا من
تجربته الثرية مع طليمات.
وت ـط ــرق د .الـغـيــث إل ــى تـنــوع
أسلوب كتابة النص المسرحي
عند عبدالحسين ما بين ما كان

للبناء األرسطي ،ذلك البناء الذي
ج ـســدت أح ــداث ــه فــي مسرحيات
ف ــرق ــة الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـع ــرب ــي وح ــدة
فنية لتطور أحــداثــه وشخوصه
إلى مرحلة التأزم والحل الهابط
والنهاية المؤثرة ،وأسلوب آخر
ه ــو ال ـم ـشــاهــد وال ـل ــوح ــات الـتــي
ً
تحمل في ذاتها قضية وعنوانا
ً
وشـ ـخ ــوص ــا ت ـخ ـت ـلــف أدوارهـ ـ ـ ــم
بين لوحة وأخــرى ،مثل "فرسان
المناخ" و"سيف العرب".
ول ـف ــت إلـ ــى ال ـم ـس ـل ـســل ال ــذي
يـمـثــل نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي مـسـيــرة
ال ـ ــراح ـ ــل عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ك ـتــابــة
السيناريو التلفزيوني والبطولة
ال ـم ـت ـم ـيــزة ب ـع ــد م ـس ـل ـســل "درب
الزلق" ،وهو "األقــدار" الــذي أتقن
قصته وأحداثه الدرامية وانتقى
بعناية شخوصه وأبطاله.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح د .ا لـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث أن
عـبــدالـحـسـيــن تــأثــر بـ ـ "ال ـف ــارس"
في أعماله ،لكنه ّ
طور هذا اللون
المسرحي ليتحول من مشهد أو
فاصل تمثيلي إلى عمل مسرحي
كـ ــوم ـ ـيـ ــدي ت ـت ـخ ـل ـل ــه م ـج ـم ــوع ــة
م ــن ال ـف ــارس ــات ،وجـ ــاء اهـتـمــامــه
بــاألغــانــي واالس ـت ـعــراضــات كما
فــي "ال ـفــودف ـيــل" ليجعل الممثل
ً
وال ـم ـش ــاه ــد يـ ــأخـ ــذان ن ــوع ــا مــن
االستراحة.
وفي ختام المنارة ،قدم األمين
ال ـعــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الثقافة
ب ــال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب د .ع ـي ـســى
ً
ً
األنـ ـص ــاري درعـ ــا تـكــريـمــا الســم
الراحل تسلمها نجله د .بشار.

رحيل حمد ناصر أحد مؤسسي «المسرح العربي» الحجري جسد الواقع بأنماط جمالية
عدة في معرض «القرية»

ثاني ماكيير كويتي ...ويشيع اليوم
●

فادي عبدالله

ت ــرج ــل ع ــن ص ـه ــوة ال ـح ـي ــاة،
الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر ح ـم ــد ن ــاص ــر،
بعد وعكته الصحية األخـيــرة،
ومشاكل في الــرئــة ،بمستشفى
العدان ،أمس ،وسيشيع جثمانه
إلــى مـثــواه األخـيــر عصر اليوم
بمقبرة الصليبيخات.
الفنان الراحل ،اسمه الكامل،
حمد ناصر حمد الصقر ،مواليد
الكويت عــام  ،1944بــدأ نشاطه
ال ـف ـن ــي ف ــي ال ـم ـس ــرح واألن ــدي ــة
الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،وال ـ ـت ـ ـحـ ــق ب ـف ــرق ــة
المسرح العربي  16يوليو ،1967
وكــان عضو مجلس إدارة فرقة
ال ـم ـســرح ال ـعــربــي ع ــدة دورات،
وت ـس ـل ــم عـ ــدة م ـن ــاص ــب آخ ــره ــا
نائب رئيس مجلس اإلدارة.
وأت ـقــن حـمــد نــاصــر الـفــن من
أطرافه كافة ،فهو ممثل مسرحي
وإذاعـ ـ ـ ــي وم ـب ـت ـكــر شـخـصـيــات
درام ـيــة مــن خــال فــن الماكياج
ً
الذي يعتبر رائدا فيه ،وساهمت
مشاركته في فيلم «الرسالة» من
خالل فريق الماكياج في تعزيز
مــوه ـب ـتــه ،وي ـع ــد ال ــراح ــل ثــانــي
مــاك ـي ـيــر ك ــوي ـت ــي ف ــي ال ـم ـســرح
والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون بـ ـع ــد الـ ـم ــرح ــوم
المخرج عبدالعزيز المنصور،
وعمل بوظيفة فني ماكيير في

تلفزيون دولــة الـكــويــت ،إلــى أن
تقاعد عام .1988
وش ـ ـ ــارك الـ ــراحـ ــل ف ــي أع ـم ــال
مسرحية كثيرة لفرقة المسرح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،فـ ـ ـ ــأول دور ل ـ ــه األب
ف ـ ــي م ـس ــرح ـي ــة «الـ ـلـ ـيـ ـل ــة يـصــل
المحقان» ،ثم جسد شخصيات:
ً
الرجل في «مطلوب زوج حاال»،
ومـنــدوب الــدولــة الطبرانية في
«عــالــم نساء ورج ــل» ،والسجان
في «انسوا يا نــاس» ،والقاضي
ف ــي «ق ــاض ــي ال ـف ــري ــج» ،ورئـيــس
مجلس اإلدارة فــي «إمـبــراطــور
يـبـحــث ع ــن وظ ـي ـف ــة» ،وال ـج ــاد
في «سلطان للبيع» ،وسالم في
«عالم غريب غريب» ،وبو يوسف
ف ــي «ال ـث ــال ــث» ،وأبـ ــو نــاطــح في
«طبيب فــي الـحــب» .وش ــارك في
أول فيلم كويتي طويل "بس يا
بحر" للمخرج د .خالد الصديق.
وك ـ ــرم الـ ــراحـ ــل ف ــي ال ـيــوب ـيــل
الفضي لفرقة المسرح العربي
 ،1986و مـ ـ ـه ـ ــر ج ـ ــان ا لـ ـك ــو ي ــت
ال ـم ـس ــرح ــي ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر ع ــام
.2013

فنان مخلص
نعى األمـيــن الـعــام المساعد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ب ــال ـم ـج ـل ــس
الوطني د .بدر الدويش ،الفنان

●

ً
مكرما في «الكويت المسرحي»
حمد ناصر
ً
الــراحــل ،مشيرا إلــى أن الحركة
الـفـنـيــة فــي الـكــويــت فـقــدت أحــد
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن ال ــذي ــن
قـ ـ ــدمـ ـ ــوا عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدى أك ـ ـث ـ ــر مــن
نصف قــرن الكثير مــن األعـمــال
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
واإلذاعية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــش" :لـ ـق ــد
تـ ـمـ ـي ــز (ب ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة) ب ـط ـي ـبــة
القلب وبشاشة الــوجــه ووفائه

وتــواصـلــه مــع زمــائــه الفنانين
ف ــي مـنــاسـبــاتـهــم االجـتـمــاعـيــة،
فـنــال مكانة كبيرة فــي قلوبهم
وقـ ـل ــوب ك ــل م ــن ي ـع ــرف ــه ،نـســأل
المولى القدير أن يتغمده بواسع
بــرح ـم ـتــه ورض ـ ــوان ـ ــه ،ون ـت ـقــدم
بخالص العزاء ألسرته وإلخوانه
فـ ـ ــي ف ـ ــرق ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـع ــرب ــي
وللحركة الفنية في الكويت".

فضة المعيلي

افـتـتــح األم ـيــن ال ـعــام للمجلس الــوط ـنــي للثقافة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش ،مساء أمس األول،
في قاعة أحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم،
م ـعــرض التشكيلي الـعـمــانــي د .سـلـيـمــان الـحـجــري
بعنوان "القرية" ،في إطــار فعاليات مهرجان القرين
الثقافي الـ.25
وبـعــد جولته ،قــال د .الــدويــش" :حــرص المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب على عملية التبادل
الثقافي بين الدول ،واستضافة المعارض والفنانين،
وخاصة من دول الخليج العربي ،بما يسهم في تطور
مستوى الفنانين وتحسين مهاراتهم".
وتضمن ا لـمـعــرض أ عـمــاال فنية للفنان العماني
د .سلمان الحجري ،جــاء ت في أنساق فنية تناولت
الكثير من التداعيات والرؤى المتعلقة بالحياة ،في
تحوالتها المتنوعة ،ومن ثم عبر الحجري في بعض
أعماله عن الواقع بكل ما يحمله من أنماط جمالية
عديدة ،تتواصل مع الوجدان المحب للطبيعة والبيئة،
والتفاعل بشكل كبير مع الواقعية بمختلف حاالتها.
وتضمنت األعمال األخرى لغة سريالية ،استطاع
من خاللها الفنان أن يتماهى مع الخيال بأكبر قدر
مــن ال ـصــدق ،وفــق رمــزيــة محكمة ،وبـنــاء فني مفعم
بالحيوية والحركة.
وفي معرضه الشخصي الخامس ،حرص الحجري
على أن يطلق عليه "الـقــريــة" ،وال ــذي جــاء فــي توجه
فني يستدعي الماضي بمالمحه الجميلة وذكرياته
المستقرة في الذهن والمشاعر ،مثل مراتع الطفولة،
وبساتين النخيل ،والبيوت الطينية ،وغيرها ،وهو
استدعاء استخلصه الفنان من خالل محاوالت جادة
في التواصل مع حزمة متنوعة من العناصر الفنية،
بأساليب متناغمة مع الواقع والخيال معا.
ومــن خــال أكـثــر مــن  33عمال تشكيليا ،استطاع
الفنان أن يضع المتلقي أمام رؤيته ،التي يريد بثها

التشكيلي العماني الدكتور سلمان الحجري
فــي وجــدانــه ،وهــي رؤي ــة استخلصها الـحـجــري من
مختلف االتجاهات التشكيلية ،وبحرفية تتبدى فيها
الصور الجمالية في أشكال مفعمة بالحركة ،وذات
دالالت فنية متنوعة.
والحجري مــن الفنانين المحبين للطبيعة ،ذلك
ال ـحــب ال ــذي ظـهــر جـلـيــا فــي أع ـمــالــه ،س ــواء ف ــي هــذا
الـمـعــرض أو ال ـم ـعــارض الـســابـقــة األخـ ــرى ،وق ــد ظل
ً
مرتبطا بـهــذا الـحــب خـصــوصــا بعد إتـمــامــه رسالة
الدكتوراه الفلسفية في الفن والتصميم الجرافيكي
بجامعة الفيره البريطانية.
وهو حاصل على بكالوريوس التربية الفنية قسم
التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس ،والماجستير
في التصميم الجرافيكي من جامعة التكنولوجيا في
مدينة سيدني األسترالية.
والمعرض في شكله العام يعطي فكرة عميقة عن
"القرية" التي تشغل وجدان الحجري ،ولها في مشاعره
ذك ــري ــات جـمـيـلــة ،ح ــرص عـلــى أن يــوثـقـهــا تشكيليا
بــأعـمــال اتـسـمــت بــالـتـنــوع ،وال ـم ــدل ــوالت الفلسفية،
وال ـم ـفــردات التشكيلية الـتــي تـتـحــاور مــع الطبيعة،
معلنة رغبتها في أن تبدو متحركة في اتجاهات عدة.

فخر الدين :المترجم الكويتي مؤهل لميدان العمل الحر
خالل ندوة «مسؤولية المترجم الكويتي ضمن رؤية »2035
●
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أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ن ـ ـ ـ ـ ــدوة ف ـ ـكـ ــريـ ــة ف ــي
ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـعـ ـن ــوان
"م ـســؤول ـيــة ال ـم ـتــرجــم الـكــويـتــي
ض ـم ــن رؤيـ ـ ــة  "2035ف ــي مــركــز
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ح ـس ـي ــن بـمـنـطـقــة
مشرف.
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة ،ال ـت ــي
قدمها م .بــدر أبورقبة العتيبي
جلستين؛ األولــى كانت بعنوان
مــن واق ــع الـتــرجـمــة فــي الـكــويــت
وأدارهـ ـ ـ ــا د .م ـح ـمــد ب ــن نــاصــر،
وش ـ ــارك فـيـهــا نـسـيـمــة الــرجـيــب
بـ ـ ــورقـ ـ ــة "مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـمـ ـت ــرج ــم
الـكــويـتــي" ،ودان ــة بـنـيــان بــورقــة
"الترجمة والعالقات القانونية
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة" ،وإيـ ـ ـم ـ ــان ال ـع ــوض ــي
بورقة "الترجمة في عالم المال
واألعمال".

أم ــا الـجـلـســة الـثــانـيــة فكانت
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان لـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
ال ـعــال ـم ـيــة ،وأدارهـ ـ ـ ــا د .يــوســف
الـ ـب ــدر ،وش ـ ــارك فـيـهــا د .ضـيــاء
بورسلي بــورقــة "اإلسبانية في
التعامالت العالمية" ،وتحدث د.
يعقوب الشمري عن "الفرنسية
كلغة دولية" ،كما تحدث مدالله
الشمري عن "أهمية اللغة الصينة
في التعامالت الدولية" ،وقدم بدر
الفيلكاوي ورقــة بعنوان "نافذة
عـلــى الـلـغــة الـيــابــانـيــة" ،وأخ ـيــرا
ت ـحــدث د .ش ـمــان الـقـنــاعــي عن
"اإلن ـك ـل ـيــزيــة ل ـس ــان ال ـت ـعــامــات
الدولية".
في البداية ،قال رئيس مجلس
إدارة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا ل ـم ـت ــر ج ـم ـي ــن
الكويتية د .ط ــارق فـخــر الــديــن:
"اخترنا هذا الموضوع لنتحدث
فـيــه؛ ألن ــه يثير الـتـحــديــات أمــام

المترجم الكويتي ،أو الستنهاض
هـمـتــه ليتلمس دوره كـمــوا طــن
مسؤول تجاه مستقبل وطنه.
وأض ـ ــاف د .ف ـخــر ال ــدي ــن ،إن
"رؤيـ ـ ـ ـ ــة صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد لمستقبل هذا الوطن ذات
أهمية مصيرية لـقــادم أعوامنا
وأج ـ ـيـ ــال ـ ـنـ ــا ،ألن ـ ـهـ ــا تـ ــرسـ ــم ل ـنــا
مسارنا نحو األفـضــل واألبـقــى،
وهو استثمار طاقاتنا الذاتية،
وتفعيل قدرات اإلنسان ودمجها
مـ ــع إمـ ـك ــان ــات الـ ـمـ ـك ــان لـتــولـيــد
بيئة مثمرة للوطن والـمــواطــن،
وتـ ـقـ ـتـ ـض ــي مـ ـن ــا ه ـ ـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة
السامية أن نتفاعل معها ،وأن
تـ ـك ــون ه ــاج ـس ـن ــا الـ ـي ــوم ــي ،كــل
ف ــي مــوق ـعــه ،ي ـت ـســاءل ع ــن دوره
وإمكاناته لتحقيقها".
و ل ـ ـف ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن "ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
م ــرك ــز م ــال ــي وتـ ـ ـج ـ ــاري يـحـقــق

فخر الدين والعتيبي خالل الندوة
جــودة حياة عالية للمواطنين،
ويـ ـج ــذب االسـ ـتـ ـث ـم ــار ،وي ــرس ــخ
ق ـي ــم ال ـع ـم ــل وي ـح ـق ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
الـبـشــريــة والـتـنـمـيــة الـمـتــوازنــة،
وي ـ ـقـ ــود فـ ـي ــه الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
الـنـشــاط االقـتـصــادي بما يذكي

روح ال ـم ـنــاف ـســة ،وي ــرف ــع ك ـفــاء ة
اإلنتاج في ظل حكومات فعالة
مـ ـلـ ـت ــزم ــة ب ـ ـم ـ ـقـ ــومـ ــات س ـي ــاس ــة
الــرفــاه تــوفــر البيئة التشريعية
والـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـح ـمــايــة
أمـ ـ ـ ــوال ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وت ــوف ــر

م ـنــاخــا وب ـي ـئــة أع ـم ــال مشجعة
فــي ظــل عـمــل مــؤسـســي يتصف
بالشفافية".
وتابع "يتوقع في المستقبل
أن يشتد ا لـطـلــب عـلــى الترجمة
إلــى مختلف الـلـغــات مــع التقدم

في تحقيق استراتيجيات الرؤية.
والمترجم الكويتي مؤهل تأهيال
عــالـيــا يمكنه مــن دخ ــول مـيــدان
العمل الحر في مجاالت الترجمة
المختلفة" ،موضحا أن "المطلوب
أن يتضمن فـكــر ري ــادة األعـمــال
والمشاريع الصغيرة إج ــراء ات
وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات تـ ـشـ ـج ــع ال ـم ـت ــرج ــم
ال ـكــوي ـتــي ع ـلــى ال ـت ــوج ــه للعمل
ال ـ ـحـ ــر فـ ــي م ـ ـجـ ــال اخ ـت ـص ــاص ــه
وخبرته".
وعـ ــن ت ـط ــوي ــر ال ـت ـشــري ـعــات،
أكــد د .فخر الــديــن أن "المترجم
الـ ـك ــويـ ـت ــي مـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى ال ـق ـي ــام
بجهود متواصلة لحث الجهات
ال ـم ـســؤولــة عـلــى إصـ ــدار قــانــون
تنظيم مــزاو لــة مهنة الترجمة،
أسوة بما هو معمول به في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وبلدان
عربية أخرى".

سلة أخبار
مادونا تخطط للقيام بأولى
جوالتها منذ  3سنوات

تخطط النجمة مادونا،
حاليا ،للقيام بأولى
جوالتها الفنية العاملية منذ
ثالث سنوات ،في وقت الحق
من العام الحالي ،بعد إصدار
ألبومها الغنائي الرابع
عشر.
وأفاد موقع "كونتاكت
ميوزيك" اإللكتروني ،املعني
بأخبار املشاهير ،أمس،
بأن ثمة تقارير حول اعتزام
أسطورة البوب الشهيرة
( 60عاما) القيام بالجولة
املوسيقية املنتظرة ،في
أواخر عام .2019
ونقل املوقع اإللكتروني
عن أحد املصادر املعنية
بصناعة املوسيقى القول
إن "مادونا متحمسة جدا
لتقديم موسيقاها الجديدة.
سيكون هناك الجيش
املعتاد من الراقصني وعوامل
اإلضاءة البراقة ،إضافة إلى
بعض األلعاب النارية".
وأضاف املصدر" :قد تكون
(مادونا) في سن الستني،
لكنها تعمل بجد ال ُيصدق،
حتى تحافظ على قوامها في
أفضل شكل ممكن ،وتخطط
إلظهار ذلك من خالل بعض
املالبس املبهرة".
(د ب أ)

فيلم Escape Room
يحقق  35مليون دوالر

حقق فيلم Escape Room
إيرادات وصلت إلى  35مليون
دوالر منذ طرحه في  4يناير
املاضي ،وانقسمت اإليرادات
بني  33مليونًا داخل الواليات
املتحدة ،ومليونني حول
العالم.
والفيلم يدور حول ستة غرباء
يجدون أنفسهم في ظروف
خارجة عن سيطرتهم ،ويجب
عليهم استخدام ذكاءهم من
أجل البقاء على قيد الحياة،
وهو من إخراج آدم روبيتيل،
وتأليف براجي سكوت،
وماريا ملنيك.
والفيلم من بطولة تايلر
البني ،وديبورا آن ول،
وتايلور راسل ،ونيك دوداني،
ولوجان ميلر ،وجاي إليس،
وجيسيكا ساتون ،وآدم
روبيتيل ،وكينيث فوك ،وبول
هامبشاير ،وكورنيليوس
جيني جونيور ،وجينو لي.

«الطوق واألسورة» يفوز
بجائزة «المسرح العربي»

فاز العرض املصري "الطوق
واالسورة" لفرقة مسرح
الطليعة بجائزة أفضل عرض
مسرحي متكامل ،في الدورة
الحادية عشرة ملهرجان
املسرح العربي ،التي أسدل
الستار عليها في القاهرة.
العرض من إعداد سامح
مهران ،عن رواية للكاتب
الراحل يحيى الطاهر عبدالله
وإخراج ناصر عبداملنعم
وبطولة فاطمة محمد علي
ومارتينا عادل وأشرف
شكري وأحمد طارق ومحمود
الزيات وشريف القزاز
وشبراوي محمد ومحمد
حسيب وسارة عادل.
وقال رئيس لجنة تحكيم
الجائزة عمر فطموش" :رأت
اللجنة وصول أربعة عروض
لحالة التنافس النهائي،
وهي وفقا لجدول العرض
باملهرجان :الطوق واالسورة،
من مصر ،وذاكرة قصيرة،
من تونس ،واملجنون ،من
اإلمارات ،والرحمة ،من
الكويت ،وذهبت الجائزة إلى
العرض املصري".
وفي كلمته بحفل الختام ،لفت
األمني العام للهيئة العربية
للمسرح إسماعيل عبدالله
إلى أن الدورة الثانية عشرة
في  2020ستقام بالعاصمة
األردنية عمان.
(رويترز)

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ »ﻫﺠﻮم ﻣﻨﺒﺞ«

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

● ﻣﻘﺎﺗﻼت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻌﺮاق ● اﺷﺘﺒﺎك روﺳﻲ ـ إﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎة

اﻟﻴﻤﻦ :ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
رﻗﻢ  ١٩ﻟـ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ«

رﻏﻢ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ،
ّ
اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«
ّ
وﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺮرتً اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻧﺸﺮت ﻃﺎﺋﺮات ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﻞ
ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق.

وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻃﺎﺋﺮات
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻮاﻋــﺪﻫــﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود ،أﻛــﺪت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻧـ ــﻪ ﻻ
ﺗــﻮﺟــﺪ ﺧﻄﻂ ﻟــﻮﻗــﻒ ﻗ ــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ً
ﻋﻨﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋﺶ« ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ ،وأدى
إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  4أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺪﻳﺎن
وﻣـ ــﻮﻇـ ــﻒ ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
وﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺮح
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
وأﻓﺎد ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺒﻴﺮان ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ،ﻟﺸﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« أﻣﺲ،
ﺑﺄن ﺗﺮاﻣﺐ ﻻﻳﺰال ﻳﺆﻣﻦ أن ﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻟ ـﻌ ــﻮدة اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﻃــﻦ ،ﻻﻓـﺘـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ أن
ﺧﻄﻂ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻻ ﺗﺰال ﻣﺸﺮوﻃﺔ
وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻗــﻮة »داﻋــﺶ« واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﻛﺮاد.
وإذ أﻋ ــﺮب ﻋ ــﻦ إداﻧ ـﺘ ــﻪ وﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺠﻮم ،اﻟــﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  19آﺧﺮﻳﻦ ،ﺷﺪد
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻤﻀﻲ
ً
ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ ﺳﺤﺐ ﻗــﻮاﺗـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﺲ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن» ،ﺑﻔﻀﻞ
ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﺤﻘﻨﺎ
داﻋﺶ ودﻣﺮﻧﺎ ﻗﺪراﺗﻪ .وﻧﺤﻦ ﻧﺒﺪأ
ﻓــﻲ إﻋ ــﺎدة ﻗﻮاﺗﻨﺎ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻃــﻦ .وﻟﻦ
ً
ﻧﺴﻤﺢ أﺑﺪا ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺈﺣﻴﺎء
ﺧﻼﻓﺘﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﺮة واﻟﺪﻣﻮﻳﺔ«.

ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺜﻠﻮج ﺗﻐﻄﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻄﻞ
اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻛﺸﻒ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﻮر
اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺸــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ ﻗــﺎﺳــﻢ
ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات أﺑ ــﺎﺗـ ـﺸ ــﻲ وﺷـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮك ﻓــﻲ
ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪه اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود
ً
اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن
ﻟﺪﻳﻪ أرﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺗﻼﺗﻪ وﺗﻬﺒﻂ
وﺗﻨﻘﻞ اﻟﺠﻨﻮد.
وأوﺿـ ـ ــﺢ ﻣ ـﺼ ـﻠــﺢ أن »اﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﺮ
اﻟـﻤــﺮاﺳـﻤــﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟ ـﺤــﺪودي ﻗــﺮب اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻫــﻲ ﺗﺒﻌﺪ
ً
ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﺪود اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا
ً
ً
واﺣﺪا ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت

ﻋﻀﻮ ﺑﻘﻮات أﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﺠﻮم اﻻﻧﺘﺤﺎري أﻣﺲ )أ ف ب(
 10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ اﻟﺤﺪود« .وأﻛﺪ
ﻣ ـﺼ ـﻠ ــﺢ أن »اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻴﻦ
اﻷﺳﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة
ً
ً
اﻟــﺮﻃ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟــﻰ أن »ﻗــﻮاﻋــﺪه اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة
ً
أﻳـﻀــﺎ داﺧــﻞ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻗــﺮب اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«.
وذﻛﺮ ﻣﺼﻠﺢ أن اﻷﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺑﺪء
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ
وﻣ ــﺎزال اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻳﻨﺸﻂ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ
وﻟ ــﻢ ﻳﺴﺤﺐ ّ
أي ﺟـﻨــﺪي ﻣــﻦ داﺧــﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ« .ووﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
داﺧـ ــﻞ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣـﺼـﻠــﺢ ﻋﻦ
ﻗﻴﺎم ﻋﺰز اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟـﺤــﺪودي
ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃــﻖ ﻫ ـﺠ ـﻴــﻦ وﺳ ــﻮﺳ ــﺔ
ً
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳــﺮ اﻟ ــﺰور ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷي
ﻃﺎرئ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﻨﺒﺞ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺑـﺤــﺚ رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛ ــﺎن
اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ﻳ ـﺸ ــﺎر ﻏ ـ ــﻮﻻر ﻣ ــﻊ ﻧـﻈـﻴــﺮه
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﺟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻒ داﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﻮرد،
ﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ

اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻐﻠﻖ اﺳﺘﻐﺮق ﺳﺎﻋﺔ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎدة ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ »اﻷﻧـ ــﺎﺿـ ــﻮل«،
ﻓﺈن ﻫﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ
ﻏﻮﻻر وداﻧﻔﻮرد ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻧﺴﺤﺎب
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ وﺗــﺮﺗ ـﻴ ـﺒــﺎت ﻣﺎ
ﺑ ـﻌــﺪه ﺑ ـﻌــﺪ ﻟـﻘــﺎﺋـﻬـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ  8ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟ ـﻬ ــﺎز
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻧﺎرﻳﺸﻜﻴﻦ ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻦ
ﻛ ـﺜــﺐ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻗ ـ ــﺮار ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وﻣ ــﺪى
ً
ﺳــﺮﻋ ـﺘــﻪ ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن وﺟـ ــﻮد ﻧﺤﻮ
 2000ﻋﺴﻜﺮي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻴﻪ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ
ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻮن أﻣﺲ ،زﻳﺎرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
ً
إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ـ ــﻰ ﺣـ ــﻞ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻪ ﻗـ ــﺮار
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ  2254اﻟ ــﺬي ﻳـﺸــﺪد
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎدة ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺳــﻼﻣـﺘـﻬــﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

وﺑ ـﻌ ــﺪ زﻳـ ـ ــﺎرة اﺳ ّـﺘ ـﻤ ــﺮت  3أﻳ ــﺎم
وﺗـﺨـﻠـﻠـﻬــﺎ »ﻟـ ـﻘ ــﺎء ﺑ ــﻨ ــﺎء« ﻣ ــﻊ وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ ،أﻛ ــﺪ
ﺑﻴﺪرﺳﻮن ﻋﺰﻣﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت
ﺣ ـ ــﻮل »ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﺟـ ــﻮاﻧـ ــﺐ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺴﻼم«.
وﻗﺎل ﺑﻴﺪرﺳﻮن» :اﺗﻔﻘﻨﺎ أن أزور
دﻣ ـﺸــﻖ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎم ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻧـﻘــﺎط
اﻻﺗـﻔــﺎق وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻓــﻲ ﺗﻨﺎول
ً
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻟﻘﺎء
»ﻗﺮﻳﺐ« ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ،اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻷﻃﻴﺎف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ أﻣﺲ
أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ــﻼﺟـ ـﺌـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳـ ـﻴ ــﻦ
ً
وﻣﺤﺎرﺑﺔ »اﻹرﻫــﺎب« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ﻟـﻘــﺎء رﺋﻴﺴﻲ اﻷرﻛ ــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ
اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ أم ﻻ ﺣﻮل«،
ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛ ــﻼث ﻣــﺮاﺣــﻞ وﻫــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣـﻈــﺮ ﺟ ــﻮي وأﺧـ ــﺮى آﻣﻨﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ وإﻃـ ـ ــﻼق ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺮﻳــﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
»داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ« .ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻧﻴﻴﺲ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻣﻮل أن
أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺼﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ
وﻣﻜﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ »داﻋﺶ« ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ
ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﺷ ــﺮق ﺳــﻮرﻳــﺔ
ودﻋﻢ ﻗﻮات ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ.

دﻳﺮ اﻟﺰور
ً
ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺎ ،ﺧ ــﺮج أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 2200
ﺷ ـﺨــﺺ ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ  180ﻣ ــﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ
»داﻋﺶ« ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺎف اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
ال 24اﻷﺧﻴﺮة.
ووﻓ ـ ــﻖ ﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﻮري،
ﻓ ــﺈن ﻗ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ،
ً
ً
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺸــﻦ ﻫ ـﺠــﻮﻣــﺎ أﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺷــﺮق
اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮات ﺑـ ــﺪﻋـ ــﻢ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ،ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ
ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻼت ﻹﺟــﻼء اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ
إﻟﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ ﺣﻤﺎة ،أﻓﺎد ﻣﻮﻗﻊ »أورﻳﻨﺖ«
ﻋﻦ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎت
»اﻟﻔﻴﻠﻖ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ« اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ

اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ روﺳ ـﻴ ــﺎ
و«اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ« اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﺷ ــﺮارﺗ ـﻬ ــﺎ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺤ ــﻞ وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث
اﻟ ـ ــﺰراﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮة
وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻂ اﻷوﺳﻂ
ﻓــﻲ ﺳﻬﻞ اﻟـﻐــﺎب اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣــﻦ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
وﺣــﻮاﺟــﺰ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ وﻗـﺒــﺮ ﻓـﻀــﺔ وﺗــﻞ
ﺑﻜﻴﺮ وﺣــﻮاﺟــﺰ اﻟﻨﺤﻞ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻘﻴﻠﺒﻴﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻤﺎة.
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﻟﺒﺴﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺜــﻮب اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ،ﺟــﺮاء
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺟــﻮي ﻗﻄﺒﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺄ ،أدى ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﺪارس.
وﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ ورﻳﻔﻬﺎ
واﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪاء ودرﻋـ ـ ــﺎ واﻟ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ـﻄــﺮة،
ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺛﻠﻮج ﻛﺜﻴﻔﺔ أدت ﻻﻧﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎت .ﻛ ـﻤ ــﺎ أدى
ﺗ ــﺮاﻛ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت
ﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﻞ اﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت
واﻟﻤﺪارس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر
آﺧﺮ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ »ﺳــﺎﻧــﺎ« ﻋــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻓــﺮع
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺬﻳﻔﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ّ
»اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺮاﺑﻊ«
ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ :أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﺘﺮﺣﻞ وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻗﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻘﻤﻊ

ً
اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻳﻘﺎﻃﻌﻮن ﻃﻬﺮان »ﺧﻮﻓﺎ« ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ
اﺧﺘﺘﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﻨـﺠــﻒ ،أﻣــﺲ،
ﺟﻮﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮت  5أﻳــﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،واﺧﺘﺎر
أن ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺪس
ً
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ »ﺳﺘﻤﻀﻮن )ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ( وﻧﺒﻘﻰ ﻷﻧﻨﺎ أﻫﻞ اﻷرض«.
وﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻘــﺪه أﻣ ــﺲ ،ﻓﻲ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﻒ ،ﻗ ــﺎل ﻇــﺮﻳــﻒ:
»إﻧﻬﻢ ﻳﻤﻀﻮن )اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن( وﻧﺤﻦ ﻧﺒﻘﻰ
ً
ﻷﻧﻨﺎ أﻫﻞ اﻷرض« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺟﻴﺪة
ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وأﺷﺎر ﻇﺮﻳﻒ إﻟﻰ أن »إﻳــﺮان ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺘﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ زاﺋﺮ ﻟﻠﻌﺘﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«،
ً
داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »إﻟﻐﺎء ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻓﻘﻂ« .وأﺑــﺪى
اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑــﻼده »ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ً
دﺧﻮل اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ إﻟﻰ إﻳــﺮان« ،ﻻﻓﺘﺎ
ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﺮاق ﻳﻔﺮض ﺗﻌﺮﻓﺔ
ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻀــﺎﻋــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك دول ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺮاق وﺗﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ أﻗﻞ«.
وأوﺿﺢ أن »اﻟﺘﺠﺎر اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت اﻹﻋـﻤــﺎر واﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻟﻮ
ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ً
اﻟﻼزﻣﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪا »ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود«.
وأﻣ ــﺲ اﻷول ،اﺷـﺘـﻜــﻰ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﻻ ﻳـﻘـﺒـﻠــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ إﻳ ــﺮان
ً
ً
»ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﺮﺑﻼء ،أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﺿﻄﺮ
ﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ ﺧﻠﺴﺔ ﺛﻢ ﻳﻐﺎدر«.
وﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺮق
ﻟ ـﻤ ـﻨــﻊ اﻟـ ـﺤ ــﺮب ،إﻧ ـﻬ ــﺎ أﺟ ـ ــﺮت ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت ﻣﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻳﺮان ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋ ــﻦ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳــﺮان اﻟﻨﻮوي ،اﻟﺬي
وﻗﻌﺘﻪ ﻃﻬﺮان واﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺎم .2015
وﺳﺤﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻣـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق وﻋ ـ ـ ــﺰز اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط

ﻇﺮﻳﻒ أﻣﺎم ﺿﺮﻳﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺰل إﻳ ــﺮان ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺪﻋﻤﻮن
اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟ ــﺬي ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت إن ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻮاﺻﻞ إﻳﺮان اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻼﺗﻔﺎق،
إذ ﺗﺮى ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
أﺧ ــﻼﻗ ــﻲ وﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر ﻣ ــﺎ ﺳﻴﺤﻞ
ﺑﺘﺮاﻣﺐ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻟﻜﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻗﺎﻟﺖ ،إن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻃﻬﺮان
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻــﺎدرا ﺗـﻬــﺎ
اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ  3.8ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2017إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  700أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﻫــﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺮط وإﻟــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ إذا ﻗﺮرت إﻳﺮان اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،رأى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻃﻬﺮان ﻗﺪ ﺗﺠﺪ
أن ﺧـﻴــﺎرﻫــﺎ اﻷﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﻮ ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ وﻛــﻼﺋـﻬــﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ،وﻫــﻮ ﻣﺴﺎر ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن
ً
ﻏ ــﺎﻣ ـﻀ ــﺎ ﺑ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺠـﻨــﺐ رد ﻓﻌﻞ
أوروﺑﻲ ﻗﻮي.
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ ،إن اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ

ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻌﺮاق ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت
وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان.
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻗﻮﻟﻪ إن »اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺒﺮة ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻧ ـﻜــﺎر واﻟ ـﻘــﺪرة اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻀــﺮب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة دون اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻰ رد ﻣﺒﺎﺷﺮ«.
ً
وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول إن إﻳﺮان ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ أﻳﻀﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﺶ وﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﻃﻬﺮان ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﺴــﺆول أن ﻟــﺪى إﻳ ــﺮان ﻗــﺪرة
ﺗﺤﺮك ﻣـﺤــﺪودة ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
أن ﺗﺼﻌﻴﺪ ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ ﺳﻴﻀﺮ ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﺧﺼﻤﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل«
ذﻛ ــﺮت اﻷﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ أن ﺟ ــﻮن ﺑــﻮﻟـﺘــﻮن،
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻀﺮب إﻳﺮان
ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺷ ـﻨــﺖ ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ إﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ
ً
ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺑﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ
ﻓﻲ  7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء« ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد ،وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﻣﺲ ،ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺴﻴﺮون ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻟﺪﻋﻮة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﺷﻌﺒﻴﺔ
ّ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« وأﺣﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ .ودﻋﺎ
أﺧــﺮى ،اﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻰ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ  12ﻣﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺑﻮرﺗﺴﻮدان
وﻣــﺪﻧــﻲ واﻟـﻘـﻀــﺎرف واﻟﻌﺒﻴﺪ وﻋﻄﺒﺮة ،اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ ،ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﺿــﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺸﻴﺮ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬ  1989ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻼب ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
وﺷﻮﻫﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﺑﻠﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆدي اﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ آﻟـﻴــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣ ــﺰودة ﺑﻤﺪاﻓﻊ رﺷﺎﺷﺔ
ﺧــﺎرج اﻟﻘﺼﺮ .وﺗــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮات أﺧــﺮى ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
اﻟﻘﺼﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
وﺗﻠﺠﺄ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة.
وﻗﺘﻞ  24ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت،
ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ

ووﺗــﺶ« واﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺛﺎن ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻗﺘﻴﻼ
ّ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« اﻟﺬي ﻳﻀﻢ أﻃﺒﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻳﺸﻜﻞ
وأﺳ ــﺎﺗ ــﺬة وﻣـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ رأس اﻟـﺤــﺮﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد.
وﺳـﺒــﻖ أن ﻧـﻈــﻢ »ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣــﻮاﻛــﺐ،
ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺤــﻲ ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﻓـﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮة ﻛــﻞ ﻣــﺮة
ﻟﺘﺼﺪي اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ
ﻟ ـﻠــﺪﻣــﻮع .وﻗ ـﺒــﻞ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻧ ـﻄــﻼق اﻟـﻤــﻮاﻛــﺐ
واﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟـ ،12دﻋﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻘﻴﺎدي ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮدان،
اﻟـﻄــﻼب واﻟـﺸـﺒــﺎب ﻟـﻌــﺪم اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮات،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻬﺎ »دﻋﻮات ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼد«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،أدت ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻘﺴﻢ ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﻣــﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻠﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻫﻤﻴﺔ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻀﺐ«.
ً
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ،اﻣﺲ ،ﺑﺰﻳﺎدة
أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮﻏﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻨﻴﺔ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

إﺿﺮاب ﻋﺎم واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺸﻞ ﺗﻮﻧﺲ
أﺻﻴﺒﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻣــﺲ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان واﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎرات واﻟ ـﺤــﺎﻓــﻼت
وأﻏ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﺑـﻌــﺪ اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  670أﻟـ ـ ــﻒ ﻣ ــﻮﻇ ــﻒ ﻟ ــﺪﻋ ــﻮة
اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻐــﻞ .وﺷ ـﻤ ــﻞ اﻹﺿ ـ ــﺮاب
اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
واﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛ ــﻞ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وأﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪن.
ودﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣـ ـﺠ ــﻮزات
رﺣﻼﺗﻬﻢ ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺟﻞ 16
رﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ.
وأﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎر ﻗ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺎج أﻏ ـﻠ ــﺐ
اﻟﺮﺣﻼت ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻘـ ــﻲ ﻣـ ـﺌ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
واﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﺗﺤﺎد ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ
ً
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ رﻓـ ــﺾ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ أﺟﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ

ﺑــﺎﺗـﺤــﺎد اﻟـﺸـﻐــﻞ ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﻄــﺎﻫــﺮي
ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻷﺟـ ــﻮر ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺿﺮاب.
ّ
وﺗﺠﻤﻊ اﻵﻻف أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد
ﻓﻲ وﺳﻂ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻫﺎﺗﻔﻴﻦ »اﻟﺸﻌﺐ
ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ،ﻓﻲ ﺗﻜﺮار
ﻟﺸﻌﺎرات ﻋﺎم  2011ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﺎﺣﺖ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
زﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠــﻲ ،وأﺷﻌﻠﺖ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ورﻓـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ــﻮن ﺷـ ـﻌ ــﺎرات
»اﻟﺸﻌﺐ ﻳــﺮﻳــﺪ ﻋــﺪاﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ...
اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة واﺟ ـ ــﺐ ﻣ ــﺶ ﻣ ــﺰﻳ ــﺔ« و«ﻻ
ﺧ ـ ــﻮف وﻻ رﻋ ـ ــﺐ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻣـﻠــﻚ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ« ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ،
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﻣﺰ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت .2011
واﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـﺌـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ــﻮات
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ وﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻐ ــﺐ ﻓــﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وأﺧﻀﻌﺖ اﻟﻤﺎرة
ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ دﻗﻴﻖ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ

اﻟﻮزراء ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺲ اﻷول
ً
إن اﻹﺿ ــﺮاب ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺟــﺪا،
وﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓــﻊ
اﻷﺟـ ــﻮر ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ
إﻗ ـ ــﺮار »اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺸ ـﻐــﻞ« ﻟــﻺﺿــﺮاب
اﻟﻌﺎم ،أن »اﻻﺗﺤﺎد رﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺟﺪﻳﺔ
وﻗﻤﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ .إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻤ ــﻮ ﻛ ـ ــﺎف ،ﻓ ـﻬ ــﻲ ﻟــﻦ
ﺗﻌﻄﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة«.
وﺗﻌﺜﺮت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﺑـﻴــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﺣــﻮل اﻟــﺰﻳــﺎدة
ﻓﻲ أﺟﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﺗﺘﻌﺮض ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻀﻐﻮط ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋـﺠــﺰ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
)ﺗﻮﻧﺲ ـ روﻳﺘﺮز ،أ ف ب ،د ب أ(

أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )ﺻﻨﻌﺎء( ،أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ "أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ" اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ،
واﳌﻄﻠﻮب رﻗﻢ  ١٩ﻟـ"اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ"،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻠﻮاء إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ.
وذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺸﺎﻣﻲ ،اﻟﺬي
أﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺑﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ ﺿﻤﻦ ﺻﺮاﻋﺎت
اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﲔ أﺟﻨﺤﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﳌﺘﻤﺮدة ،ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،أﻣﺲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺗﻔﺎق ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى.

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺄول
زﻳﺎرة ﻟﺘﺸﺎد اﻷﺣﺪ

أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أﻣﺲ،
أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﺗﺸﺎد ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
أول رﺋﻴﺲ وزراء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺰور
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻠﺪان
إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟﻰ ﺗﺸﺎد،
ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ واﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻏﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻓﻲ وﺳﻂ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ٍ
أن ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺸﺎدي إدرﻳﺲ
دﻳﺒﻲ ﺑﺰﻳﺎرة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﳌﺎﺿﻲ .واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺸﺎد ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ .١٩٧٢

اﻟﻤﻐﺮب :إﺿﺮاب
وزﻳﺎرة ﻟﻤﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ

ﻧﻔﺬ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﻬﻨﻴﻮن اﳌﻐﺎرﺑﺔ
إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد،
أﻣﺲ ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﺎﺗﻮرة
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،زارت اﳌﻤﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ ،اﳌﻐﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ أﻣﺲ
اﻷول ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق
ﺗﻌﺎون ﻓﻼﺣﻲ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.

ﻃﺮد ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ذﻛﺮت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ،
ﺗﺪﻋﻰ اﻧﺲ ﺑﻮرﺳﻤﺎ ،وﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ،وﺗﺘﻌﺎون ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫﻴﺖ ﻓﻴﻨﻨﺴﻴﻠﺲ
ُ
داﻏﺒﻼد ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﻃﺮدت ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ .ووﻓﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ زﻣﻼء
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن زارت إدارة اﻟﻬﺠﺮة
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ.
واﻛﺘﻔﻰ ﻣﺴﺆول ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل
إن "ﻃﺮدﻫﺎ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ أو ﺗﻐﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ" .وﺗﺤﺘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ
 ١٥٧ﻋﻠﻰ  ١٨٠ﺑﻠﺪا وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻌﺎم .٢٠١٨
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ﺗﺠﺎذﺑﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺮﺧﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ »ﻗﻤﺔ ﺑﻴﺮوت«
• ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﺳﻔﻴﺮ دﻣﺸﻖ ﺑﻴﻦ »اﻟﻤﻌﺘﺬرﻳﻦ« • ﻫﻞ ﺗﻤﻨﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺔ؟
ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﻤﺔ
ً
ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻏﺪا ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﻮاء ً
أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺮوت ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻋﺎم 2002
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت
ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎرة ﻟﻠﺒﻨﺎن ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺬار
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻷﻣﺮاء ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ.

ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ً
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺮوت ﻏ ــﺪا ،واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻟﺒﻨﺎن
ّ
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟــﺪول
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺷـﺒــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺔ ﺳ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أو
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﺷﺎﺧﺼﺔ
ﻧﺤﻮ وﺻﻮل اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺮب إﻟﻰ ﻣﻄﺎر
رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟـﻜــﻦ اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺂت ﺗــﻮاﻟــﺖ ،إذ
ﺑﺪأت اﻋﺘﺬارات اﻟﺮؤﺳﺎء واﻷﻣﺮاء ﻋﻦ
ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺣﻀﻮر  7ﻗﺎدة ﻋﺮب.
ﺼــﺮي
ـ
ﻤ
ـ
ﻟ
ا
ـﺲ
ـ
ﻴ
ﻓ ـﻘــﺪ اﻋ ـﺘ ــﺬر اﻟــﺮﺋ ـ
ُ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘـ ّـﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﺑـ ّﻠــﻎ
ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،أﻧ ــﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺤـﻀــﺮ ،وﺳﻴﻤﺜﻞ
رﺋﻴﺲ وزراء ﻣﺼﺮ ﺑﻼده ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ،
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺬر أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ
ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺤﻀﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس،
ّ
وﺳﻴﻤﺜﻠﻪ رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ راﻣــﻲ
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ.
وﺑـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻳـ ـﻜ ــﻮن رؤﺳ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺪول
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ ﺣـﻀــﻮرﻫــﻢ ﺣﺘﻰ
اﻵن ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﺴﺒﺴﻲ ،واﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
أن »اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧﺘﺠﺖ
ﻣـ ــﻦ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ّ ،ﻻ ﺳ ـ ّـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـ ــﺮق اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ
ً
اﻟـﻠـﻴـﺒــﻲ ،أﺛ ــﺮت ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟـ ــﺮؤﺳـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮب« ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن
»اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺤﺜﻮا
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ــﺪوﻟ ـﻬ ــﻢ أن ﺗـ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ ﺑﻴﺮوت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻠﻮك
واﻷﻣﺮاء واﻟﺮؤﺳﺎء«.
ّ
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
»ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزراء وﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت«.

ﺳﻮرﻳﺔ
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮري ﻓــﻲ
ّ
ﺑﻴﺮوت ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أن »دﻣﺸﻖ
ﺗﻠﻘﺖ دﻋــﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻤــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ

ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻮادي اﻟﺒﻘﺎع ﻳﺤﺎول إزاﻟﺔ اﻟﺜﻠﺞ ﻋﻦ ﺧﻴﻤﺘﻪ أﻣﺲ اﻷول
ً
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﺑﻼده »اﻋﺘﺬرت ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ«.
وﻗـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ،أﻣـ ــﺲ» :ﻛ ــﺎن
ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ أن ﻧـﻌـﺘــﺬر ﻋ ــﻦ ﻋــﺪم
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ؛
ّ
ﻷن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺑﺤﻖ
دﻣﺸﻖ«.
وﻛﺎن ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أرﺳ ــﻞ إﻟــﻰ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻠﻲ
دﻋﻮة إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻓﺘﺘﺎح ّ
اﻟﻘﻤﺔ ،ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻠﺴﻔﺮاء اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن وﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ
ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن أن »اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﻋﺘﺬر
ﻋــﻦ ﺣـﻀــﻮر ﻣــﺮاﺳــﻢ اﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟﻘﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت،
وأن اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺮاﺳﻢ
اﻻﻓﺘﺘﺎح وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻤﺔ«.
ُ
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻔﺘﺘﺢ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ

اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺒﻴﺮوت ،وﺗﻠﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـﻠ ـﺴ ـﺘــﺎن
ﻋﻠﻨﻴﺘﺎن ،وﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ،وأﺧﺮى ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﻹﻋـ ــﻼن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات ،ﺛ ــﻢ ﻳـﻌـﻘــﺪ وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼــﺮﻳــﻒ
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﺟ ـﺒ ــﺮان ﺑــﺎﺳـﻴــﻞ واﻷﻣ ـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ
ً
ً
ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮا ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺎ ﻟـ ــﻺﻓـﺼــﺎح ﻋﻦ
»إﻋـ ــﻼن ﺑ ـﻴ ــﺮوت« ﻓــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم أﻋـﻤــﺎل
اﻟﻘﻤﺔ.
وﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺄﻟ ـ ـ ــﻒ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع ﺟ ـ ـ ـ ــﺪول
ً
أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻘـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ  27ﺑ ـﻨ ــﺪا ﺗﻐﻄﻲ
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺿ ـ ـﻴ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،وﻣــﻦ أﺑ ــﺮز اﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﻘﻤﺔ :إﻃﻼق
إﻃ ــﺎر ﻋــﺮﺑــﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔـﻘــﺮ ﻣـﺘـﻌــﺪد اﻷﺑ ـﻌ ــﺎد 2020
و ،2030وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎج اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟــﻸﺳــﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،2030
واﻹﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺣ ــﻮل اﻻﻧ ـﺘ ـﻤــﺎء
واﻟـ ـﻬ ــﻮﻳ ــﺔ ،واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ إﻧ ـﺸــﺎء
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗـﺠــﺎرة ﺣــﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى،
واﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ،وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس »،«2022-2018
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻋﻮن
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻟ ـﻔ ــﺖ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋــﻮن
إﻟـ ــﻰ أن »ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت ﻛـ ـﺒ ــﺮى أﺑ ـﻌ ــﺪت
اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأن

)أ ف ب(
ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ« ،آﻣﻼ أن
»ﻳـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟ ــﺬي ﻟــﺪﻳــﻪ وﻳﻌﻴﺪ ّ
ﻟﻢ
ﺷﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأﺷ ـ ــﺎر ﻋـ ــﻮن ،ﺧ ــﻼل اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ
أﻣ ــﺲ ﻓــﻲ ﻗـﺼــﺮ ﺑـﻌـﺒــﺪا وﻓ ــﺪ اﺗـﺤــﺎد
اﻟـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ أن »دوﻟ ـﻨ ــﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ
ﱠ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﻛﻲ
ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺘﻜﺎﺗﻒ وﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت«.

ﻣﻮﻗﻒ واﺷﻨﻄﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ،ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻷﺧﺒﺎر« ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ أﻣﺲ،
ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻌﺜﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺮوت ،ﺗـ ـﺘـ ـﻀ ـ ّـﻤ ــﻦ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺪﻋﻮة
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘـ ّـﻤــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ،

واﻟ ـﻤ ـﻬـ ّـﺪد ﺑــﺎﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر
ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ إن »واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ
أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺚ ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ــﺪول اﻷﻋـﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣـﺠــﺎم ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة إﻟ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ:
ّ
»ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺤــﺚ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻋﻠﻰ
ُ
ﻋـ ــﺪم اﺗ ـﺨ ــﺎذ أي ﺧ ـﻄ ــﻮات ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮري ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎل
إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات أو إرﺳﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ
ّ
ﻹﻋ ــﺎدة اﻟـﺒـﻨــﺎء ،وإن أي دﻋ ــﻢ ﻣﺎﻟﻲ
أو ﻣﺎدي ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ أو اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ
ً
ﻟ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن ﺧــﺎﺿ ـﻌــﺎ ﻟـﻠـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

ﻣﺼﺮ :ﺗﺤﺮك ﻟﺰﻳﺎدة »رﺳﻮم اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ« وإﻧﻘﺎذ ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
●

ﻧﺸﺮت اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟــﺪى ﻣﺼﺮ ،ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،ﺻﻮرﺗﻴﻦ
ﻋﻦ زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻮﻓﺎل ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺲ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ .وﺷﺎرك اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى ﻏﺎز ﺷﺮق
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻳﺘﺤﺴﺐ اﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻣ ــﻦ زﻳ ـ ـ ــﺎدات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد
واﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻊ ،ﻗـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻗــﺮار ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﻴﻠﺔ رﺳﻮم
ّ
ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓ ــﺎﺗ ــﻮرة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﻣــﻦ  500ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟﻨﻴﻪ
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  2.3ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ،
وﻫــﻲ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ.
وأﺿﺎف ﺷﺎﻛﺮ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ
اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ا ﻟ ـﻨ ــﻮاب أ ﻣــﺲ،
ان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري ﺟﻨﻴﻪ،
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل واﻟـﻤـﺤــﺎل
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ  2.3ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر،
ﻛﺤﺼﻴﻠﺔ رﺳﻮم اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ
ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻴﻜﻮن

ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﻤﻘﺪر ﺑــ 7.7ﻣﻠﻴﺎرات
ﺟﻨﻴﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺑﻌﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻣﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،أوﺿﺢ أن »ﺳﺒﺐ
ﺟـﻤــﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻘـﻤــﺎﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻷﺧﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺻـﺤـﻴـﺤــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
وﺳﻜﻨﻬﻢ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻳﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎت ،ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ
ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.
وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺠﻴﺰة،
إذ ﺗﺘﻜﺪس اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻮارع ،ﻣﺎ أدى
إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ وﺳ ــﻂ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﺑ ــﺄن ﻳـﺘــﻢ رﻓــﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري،
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  ،2016واﻟــﺬي ﻣﻨﺢ

اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  12ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  3ﺳﻨﻮات.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧ ــﺮ ،ﺧﻠﻔﺖ اﻟـﻌــﻮاﺻــﻒ اﻟﺘﻲ
ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ دﻣﺎرا ﻓﻲ ﻛﻮرﻧﻴﺶ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،إذ أدى ارﺗﻔﺎع اﻷﻣﻮاج ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮق إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6أﻣﺘﺎر إﻟﻰ ﺗﻀﺮر 50
ﻣﺘﺮا ﻣﻦ ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ارﺗ ـﻔ ــﺎع أﻣـ ــﻮاج اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ،ودﻓ ــﻊ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻃﻲ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺮك ﻹﻧﻘﺎذ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
رﺳ ـﻤ ــﻲ ،إﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑـ ــ 66ﻛـﺘـﻠــﺔ ﺧــﺮﺳــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺑــﺈﺟـﻤــﺎﻟــﻲ وزن  330ﻃـﻨــﺎ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ ﻛــﻮرﻧـﻴــﺶ
اﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ
ﻟﻠﻄﻴﺮان ،أﻣــﺲ ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ  3ﺳﻨﻮات ،ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط ﻃﺎﺋﺮة روﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2015ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ.

ّ
ﻣﺎي ﺗﻤﺪ ﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
إﻧﻘﺎذ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺑـ»ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ«

ّ
ﻛﻮرﺑﻦ رﻓﺾ ﻟﻘﺎءﻫﺎ واﺷﺘﺮط ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ »اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮ«
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻓـ ـ ـ ــﻮز رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗـﻌــﺮض »ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ« ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻗــﺮرت
ﻣـ ــﺎي ﻣـ ـ ّـﺪ ﻳ ــﺪﻫ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
واﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﻗــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ.

ﻟﻘﺎءات اﻷﺣﺰاب
ﻓـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤـﻌــﺖ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻊ ﻋــﺪد
ﻣ ــﻦ زﻋ ـﻤ ــﺎء اﻷﺣ ـ ـ ــﺰاب ،ﻟ ـﻜــﻦ زﻋـﻴــﻢ
ﺣﺰب »اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻌﺎرض ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ
ﻛ ــﻮرﺑ ــﻦ رﻓ ــﺾ إﺟ ـ ــﺮاء ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت
إﻻ ﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺎد ﺧـ ــﺮوج
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣ ــﻦ دون
اﺗﻔﺎق .وﻋﺒﺮت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻋﻦ
»ﺧﻴﺒﺘﻬﺎ« ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن »ﺑﺎﺑﻬﺎ
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ«.
واﻟﺘﻘﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪة ﻋـ ــﻦ »ﺣ ـ ـ ــﺰب اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮ«
ﻛـ ـ ــﺎروﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﺎس وأﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء
ﺗﺸﻜﻜﻮا ﺑﺄوروﺑﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ و»اﻟـﺤــﺰب اﻟﻮﺣﻮدي
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﻳﺮﻟﻨﺪي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ«،
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺐ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ــﺬي
أﺗﺎﺣﺖ أﺻﻮات ﻧﻮاﺑﻪ اﻟﻌﺸﺮة ﻟﻬﺎ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎة ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺣـﺠــﺐ اﻟـﺜـﻘــﺔ

اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،إذ إﻧﻬﺎ ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ ﺑﻔﺎرق
ﺿﺌﻴﻞ ﺟــﺪا ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  325ﺻﻮﺗﺎ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  ،306ﻣــﺎ أدى إﻟ ــﻰ ﺗـﻔــﺎدي
إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ رﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺲ ﺣـ ـ ـ ــﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑــﺮاﻧــﺪون ﻟــﻮﻳــﺲ ،أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺠــﺮي اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣﻊ
اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﺑﺬﻫﻨﻴﺔ »ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا« ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻻﺗ ـ ـ ـ ــﺰال ﻣـﺼـﻤـﻤــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺪﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.
وأﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ـ ـ ــﺎي ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺘﺮح »ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ«،
ﻟـﻜــﻦ ﺣـﻜــﻮﻣـﺘـﻬــﺎ ﻻﺗ ـ ــﺰال ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ
ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ.
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ أﻧ ــﺪرﻳ ــﺎ
ﻟﻴﺪﺳﻮم وزﻳﺮة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ،اﻣﺲ ،إن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،وﺳﻴﺠﺮي
ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم  29ﻳﻨﺎﻳﺮ.

ﻛﻮرﺑﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻛ ــﻮرﺑ ــﻦ،
أﻣﺲ ،رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ،ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
»اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮ« إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ
ً
اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
»ﻋﺮض اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد
ﻟﻺﻋﻼم« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻣﺎي »ﻟﻢ ﺗﺪرك

ً
ﺣ ـﺠــﻢ« أﺣ ـ ــﺪاث اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ،داﻋ ـﻴــﺎ
أﻳﻀﺎ اﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق.
وﺑﻴﻦ »اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﺤﻤﺮ« اﻟﺘﻲ
رﺳﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎي ،رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻷوروﺑــﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ »اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ.
وﻟــﺪﻓــﻊ اﻷﻣـ ــﻮر ﻗــﺪﻣــﺎ ،ﻗــﺪ ﺗﺠﺪ
ﻣﺎي ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة اﻟﻰ اﻟﻌﻮدة
ﻋﻦ »ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﺤﻤﺮ« .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
رﻓ ـﻀ ــﺖ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﺪ ﺑ ـﺸــﺮوط
اﻻﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤــﻮﺣــﺪة
اﻷوروﺑـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻻﺷﺨﺎص ،ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ
ﻃــﺎﻟـﺒــﺖ ﺑ ــﺄن ﺗ ـﻜــﻮن ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺒــﻼد
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ان ﺗـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﻣ ــﺎي
ﺑ ــﺈرﺟ ــﺎء ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﺧ ـ ــﺮوج اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
واﻟﻤﺤﺪدة ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺣﺘﻰ اﻻن.
و ﻛــﺎ ﻧــﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻗﺎﻟﺖ» :ﻻﻳﺰال ﻫﻨﺎك
وﻗــﺖ ﻟﻠﺘﻔﺎوض« ،داﻋﻴﺔ ﻣــﺎي اﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت.

ﺧﻄﺎب إﻟﻰ اﻷﻣﺔ
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ــﺎي اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻇـ ـﻬ ــﺮت

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻌﺰز دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻨﺰوﻳﻠﻴﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎدورو

ﻋﺰزت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻃﺎﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :ﻧﻬﻨﺊ وﻧﻘﺮ
وﻧﺆﻳﺪ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ
إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﺑﺄن ﻣﺎدورو
ﻣﻐﺘﺼﺐ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻓﻘﺖ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻋﻠﻰ إﻋﻼن
ﻳﺘﻬﻢ ﻣﺎدورو ﺑﺎﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن ﻳﺤﻞ
ﻣﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻮان
ﻏﻮاﻳﺪو ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺟﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻘﺐ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻨﺲ ،اﻟﺬي ﻗﺎل إﻧﻪ ﺗﺤﺪث
إﻟﻰ ﻏﻮاﻳﺪو »ﻟﻺﻗﺮار ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ«.
ﻛﻤﺎ دان رﺋﻴﺴﺎ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﻣﺎﻛﺮي واﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﺟﺎﻳﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺑﺸﺪة
»دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﺎدورو« ﺑﻌﺪ أول
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول.
)ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ  -د ب أ(

اﻟﻴﻮﻧﺎن :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

ﺣﺼﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ ّ
ﺻﻮت
 151ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻧﻘﺎش دام ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 299
ﻧﺎﺋﺒﺎ .وﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس،
ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﻨﻮاب ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺘﻬﻤﺔ
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻼد.
)أﺛﻴﻨﺎ  -ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ(

ﺑﻮﻧﻐﻮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب
ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﻮن

ﻋﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ
ﺑﻮﻧﻐﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ ﻳﻮم
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
ﻟﻴﺒﺮﻓﻴﻞ ،إﺛﺮ ﻗﻀﺎﺋﻪ أﺷﻬﺮا
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ
ﺟﻠﻄﺔ أﺻﺎﺑﺘﻪ .وﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ
اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻟﻠﻐﺎﺑﻮن ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺷﺎرك ﺑﻮﻧﻐﻮ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  38وزﻳﺮا.
وﺗﻢ إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﻮن ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء
ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
)اﻟﺮﺑﺎط  -أ ف ب(

ﻣﻌﺘﺪﻟﻮ »اﻟﺒﺪﻳﻞ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻳﻨﺘﻘﺪون ﺟﻨﺎﺣﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ

ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﺮة ،ﺗ ـ ّ
ـﻮﺟ ـﻬ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺧـﻄــﺎب
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺴﺎء ﻣﺴﺎء
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻟـﻘــﺎﺋـﻬــﺎ ﻗ ــﺎدة
اﺣﺰاب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ،
واﻟـ ـﻘ ــﻮﻣـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﻻﺳ ـﻜ ـﺘ ـﻠ ـﻨ ــﺪﻳ ـﻴ ــﻦ،
واﻟـﺤــﺰب اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓــﻲ وﻳـﻠــﺰ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻓـ ـﻴ ــﻪ »ﻟ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﺳ ـﻬ ـﻠ ــﺔ،
ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧ ــﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﺟﺐ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟـﺘــﻮﺻــﻞ اﻟــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :أوﺿﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ .ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻣـﻌــﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة ﺑ ـﻨــﺎء ة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ
ﻳﺮﻳﺪه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻟﻬﺬا أدﻋﻮ أﻋﻀﺎء

اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﺣـ ــﺰاب
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ،ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﻛـ ـﺴ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻮد اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻒ ﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ .ﺣ ــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻵن ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺟﺎﻧﺒﺎ«.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺎي
ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﻮاب ﻋ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ »ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ وﺿـ ــﻊ ﺛ ـﻘ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وأﻧ ــﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣـ ــﻊ أي ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻣـ ــﻦ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ،
وﺿ ـﻤــﺎن اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﻫ ــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ« ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن ﺛﻤﺔ

ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.

ﺧﻄﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
وﺑﻴﻨﻤﺎ دﻋــﺎ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  170ﻣﻦ
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
إﻟـ ــﻰ اﺟـ ـ ــﺮاء اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓﻲ
ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﺣ ـ ـ ــﻮل »ﺑ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﺴ ــﺖ«،
أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ادوار ﻓﻴﻠﻴﺐ اﻣــﺲ ،إﻃــﻼق »ﺧﻄﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ« ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ

دون اﺗﻔﺎق .وﻗﺎل ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـ ــﻮزراء ،إن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﺔ
»ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ
وأﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺤﺪث اﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،وأن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق
ﻣــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ـﻨــﺎ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ ﻣـﺤـﻤـﻴــﺔ
ﻓ ـﻌ ــﻼ« .وﻛ ــﺎن رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ ،ﻗﺎل
ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،إن اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟﺬي
رﻓﻀﻪ اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن »ﻫﻮ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ واﻓﻀﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

وﺟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻮن داﺧﻞ ﺣﺰب
»اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ«
 ،AFDذي اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﺠﻨﺎح
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
ﻟﻠﺤﺰب ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
)اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
وﺿﻊ اﻟﺤﺰب ﺗﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺤﺰب
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻﺗﺤﺎدي ،أوﻓﻴﻪ
ً
ﻓﻴﺖ» :ﻧﺄﻣﻞ اﻵن ﻛﺜﻴﺮا أن ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
)ﺑﺮﻟﻴﻦ  -د ب أ(

ةديرجلا
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رياضة
«األولمبي» يواجه إيران في بطولة قطر اليوم

حازم ماهر

يخوض المنتخب األولمبي لكرة القدم ثاني
مبارياته في البطولة الودية الرباعية التي تنظمها
قطر ،حينما يلتقي المنتخب اإليراني في الخامسة
والنصف مساء اليوم ،على ملعب أكاديمية إسباير
القطرية.
وتــأتــي ال ــدورة ضمن اسـتـعــدادات المنتخب
األولـمـبــي لـخــوض غـمــار منافسات المجموعة
الخامسة ،التي تضم منتخبات سورية واألردن

وق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان إلـ ـ ــى ج ــان ــب األزرق ،وال ـت ــي
تـسـتـضـيـفـهــا ال ـك ــوي ــت م ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،ضـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت
 23سنة ،والمؤهلة بدورها ألولمبياد طوكيو
.2020
ويدخل المنتخب األولمبي مباراة اليوم باحثا
عن فــوزه األول ،بعد خسارته على يد المنتخب
ال ـم ـض ـيــف (ق ـط ــر) ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى لـلـبـطــولــة

بثالثة أهداف دون رد ،من أجل الدخول في أجواء
المنافسة على اللقب.
وإلى جانب الفوز باللقب ،الذي يعتبره الجهاز
الفني أمرا معنويا في المقام األول ،يضع المدرب
الكرواتي دينكو عددا من األهداف التي يسعى إلى
تحقيقها خالل اللقاء ،في مقدمتها تالفي األخطاء
التي وقع بها الالعبون في المباراة السابقة أمام
العنابي ،وأهمها األخطاء الدفاعية ،إضافة إلى

«البحري» :تجديد الثقة بالفهد والغانم والفودري
تزكية مسميات المناصب القيادية ورئاسات اللجان
اع ـت ـم ــد م ـج ـلــس إدارة ال ـن ــادي
الـ ـبـ ـح ــري الـ ــريـ ــاضـ ــي ،بــال ـتــزك ـيــة،
مسميات المناصب القيادية خالل
اجـتـمــاعــه األول ال ــذي عـقــد مـســاء
ً
أم ــس األول ،ووفـ ـق ــا ل ـمــا ج ــاء في
المادة رقم  39من النظام األساسي.
وتــم تجديد الثقة باللواء فهد
ً
الـفـهــد رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس ،وأحـمــد
ً
الغانم نائبا لرئيس مجلس اإلدارة،
ً
وخالد الفودري أمينا للسر العام،
ً
وفيصل القصير أمينا للصندوق،
ومحمد الفارسي أمين سر مساعد،
ومحمود أبوالقاسم أمين صندوق
مساعد.
كـ ـم ــا وزع ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ر ئ ــا س ــة
ال ـم ـنــاصــب اإلداريـ ـ ـ ــة واإلش ــراف ـي ــة
للجان العاملة ،حيث اختير أحمد

فهد الفهد

أحمد الغانم

خالد الفودري

الـغــانــم رئيسا للجنة اإلن ـشــاء ات،
وعـ ـل ــي ال ـق ـب ـن ــدي رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة
الـتــراث الـبـحــري ،وخــالــد الـفــودري

رئيسا للجنة الثقافية ،ومحمود
أبوالقاسم رئيسا للجنة العالقات
العامة واإلعالم,

وتــم تــوزيــع رئــاســة المناصب
اإلداري ــة واإلشــرافـيــة للجان الفرق
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ح ـي ــث اخ ـت ـي ــر خــالــد

الفودري رئيسا للسباحة ،وأحمد
الفيلكاوي رئيسا للشراع ،وعلي
الشمالي رئيسا للقوارب السريعة
والـ ــويـ ــك ب ـ ـ ــورد ،وح ـس ـي ــن دش ـتــي
رئيسا للدراجات المائية ،وفيصل
القصير رئيسا للجنة الرياضية.
يــذكــر أن مجلس إدارة الـنــادي،
ال ــذي يمثل قــائـمــة( ،الـ ـن ــادي) ،فــاز
بــال ـتــزك ـيــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
ك ــان مــن الـمــزمــع إقــامـتـهــا ي ــوم 15
الجاري ،وبالثقة الكبيرة الممتدة
إلى أكثر من  33عاما على التوالي،
وشهد المجلس الجديد انضمام
عـ ـض ــوي ــن جـ ــديـ ــديـ ــن ه ـ ـمـ ــا :ع ـلــي
الشمالي ،وحسين دشتي ،وخروج
عـبــدالــوهــاب الـهــولــي ،وعبدالقادر
النجار.

افـتـقــاد الالعبين التركيز ،السيما بعد أن أحــرز
الالعب عيد الرشيدي الهدف األول ،وكذلك سوء
التنظيم بشكل الفت للنظر ومن دون مبرر.
وي ـع ـل ــم دي ـن ـك ــو أبـ ـ ــرز إي ـج ــاب ـي ــات وس ـل ـب ـيــات
المنتخب اإليــرانــي ،مــن خــال متابعته عــن كثب
مـبــاراتــه مــع منتخب طاجيكستان ،الـتــي انتهت
بفوز األخيرة بهدفين لهدف ،ما يعني أن المنافس
س ـيــدخــل مـ ـب ــاراة ال ـي ــوم بـحـثــا ع ــن ال ـف ــوز أيـضــا

للتمسك بفرصة المنافسة على اللقب.
ووف ـق ــا لـمـسـتــوى الـمـنـتـخــب اإلي ــران ــي ،وأب ــرز
نقاط القوة والضعف فيه ،سيضع دينكو الخطة
المناسبة ،واألقرب أن يعتمد على أسلوب متوازن
بين الهجوم والدفاع ،إلى جانب إجراء تغييرات
محدودة على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء،
لرغبته في تثبيت التشكيلة حاليا ،التي سيخوض
بها تصفيات كأس آسيا.

«الكرة» أجرى قرعة الدوري النسائي للصاالت
أسفرت مراسم قرعة دوري كرة
ال ـق ــدم ال ـن ـســائــي ل ـل ـص ــاالت ،الـتــي
أج ــري ــت م ـس ــاء أمـ ــس األول بمقر
ات ـحــاد ال ـك ــرة ،عــن مــواج ـهــة نــادي
التضامن مع اكاديمية يوفنتوس،
ونادي سلوى مع نادي العيون في
 23يناير الجاري ،وفور سبورت مع
سيفن ،والعربي مع الكويت ،ونادي
الـفـتــاة مــع ن ــادي الـيــرمــوك فــي 26
من الشهر نفسه ،وذلك في الجولة
األولى للبطولة.
وأكـ ـ ــدت ع ـض ــوة م ـج ـلــس إدارة
االت ـح ــاد رئـيـســة لـجـنــة ك ــرة الـقــدم
النسائية فاطمة حيات ،أن البطولة
سـتـقــام بـمـشــاركــة  11فــريـقــا ،على
أن تلعب بـنـظــام الـ ــدوري مــن دور
واحــد ،حيث تتأهل الفرق األربعة
األول ــى إلــى المربع الــذهـبــي ،الــذي
سيقام بنظام خروج المغلوب ،إذ
يلتقي المتصدر مع الفريق صاحب
الـمــركــز ال ــراب ــع ،وال ـفــريــق صاحب

حيات خالل قرعة الدوري النسائي
المركز الثاني مع الفريق صاحب
المركز الثالث.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـيـ ـ ــات أن ـ ـ ـ ــه ف ــي
حـ ــال ت ــأخ ــر ال ـف ــري ــق ع ــن ال ـمــوعــد
المحدد للمباراة فسيتم تغريمه
 20ديـنــارا ،الفتة إلــى أنــه إذا تقدم
فريق باحتجاج فيجب أن ُي ّ
قد مه

خالل  48ساعة من انتهاء المباراة
مع تسديد رسوم تبلغ  20دينارا،
وفي حال قبوله شكال وموضوعا
يرد الملبغ إلى مسؤولي الفريق.

عبدالكريم :ال مكان لغير الملتزمين في الجهراء جوردانكو :مهمتي مع القادسية ليست مستحيلة
●

أحمد حامد

أك ــد م ــدرب فــريــق ال ـج ـهــراء ل ـكــرة ال ـقــدم،
أحمد عبدالكريم ،أنه ال مكان لالعبين غير
الملتزمين في تشكيلته خــال المباريات
المقبلة ،السيما أنه أعطى الفرصة لهؤالء
لـمــراجـعــة حـســابــاتـهــم مـنــذ تـسـلــم المهمة
مطلع نوفمبر الماضي.
وكان الجهراء تفوق على الصليبيخات
ب ـهــدف دون رد ،سـجـلــه ال ــاع ــب الـصــاعــد
عثمان حسن ،في المباراة التي جمعتهما
أمس األول بالجولة الخامسة من البطولة
التنشيطية.

وقـ ــال ع ـبــدال ـكــريــم ،الـ ــذي وص ــل بفريقه
إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية،
بــرصـيــد  10ن ـق ــاط ،إن ــه لـمــس إص ـ ــرارا من
الالعبين الصاعدين في صفوف الجهراء،
إلى جانب عناصر الخبرة ،فيما هناك عدم
التزام من جانب آخر من العبي الفريق.
وأبدى مدرب الجهراء رضاه عن التقدم
ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ال ـف ــري ــق ف ــي م ـب ــاري ــات كــأس
االتحاد ،مشيرا إلى أنه سيواصل االعتماد
على الالعبين الصاعدين بمباريات الدوري
الممتاز.
واع ـت ــرف عـبــدالـكــريــم ب ــأن ال ـج ـهــراء من
أكثر الفرق تحقيقا لالستفادة من مباريات

البطولة التنشيطية ،مؤكدا أن الصعود إلى
دور األربعة مكافأة مقنعة لالعبين.
مــن جــانـبــه ،أب ــدى أن ــور يـعـقــوب ،مــدرب
الصليبيخات ،رضــاه عن المستوى الذي
ظهر عليه فريقه في كأس االتحاد ،مشيرا
إل ــى أن ــه دخ ــل الـبـطــولــة ب ـهــدف واحـ ــد ،هو
تجهيز الفريق لمباريات الدوري.
وأضاف أن الفترة الماضية كانت تشهد
الدفع بالالعبين الصاعدين ،للوقوف على
مستواهم ،لالستعانة بهم خالل المباريات
المقبلة.

●

جابر الشريفي

أكــد مــدرب الفريق األول لكرة السلة بنادي
القادسية المقدوني جوردانكو ديفيدباكوف،
أن مـهـمـتــه م ــع األص ـف ــر ه ــذا ال ـمــوســم صعبة
ً
ولكنها ليست مستحيلة ،مشيرا إلى أنه يقود
فريقا جديدا هذا الموسم باستثناء عبدالعزيز
ً
الحميدي ،الذي كان موجودا الموسم الماضي.
وقــال جــوردانـكــو ،فــي تصريح لـ"الجريدة"،
إن "األصـ ـف ــر ي ـعــانــي غ ـي ــاب ــات ك ـث ـيــرة أب ــرزه ــا
صالح اليوسف وشايع مهنا الـلــذان يرافقان
عائالتهما في رحالت عالج خارجية" ،باإلضافة
إلى إصابة أحمد درويش وعبدالرحمن السهو

وعـبــدالـلــه سالمين ،إلــى جــانــب تـجــدد إصابة
ناصر الظفيري.
وأكــد أن الغيابات أثــرت على األصفر ،بعد
أن خسر مباراتين أمام كاظمة والجهراء وظهر
بشكل غير الئق بالنسبه إليه ،إال أن المجموعة
ال ـش ــاب ــة ظـ ـه ــرت ب ـش ـكــل م ـم ـيــز أمـ ـ ــام ال ـكــويــت
المتصدر ،واستطاعت التغلب عليه.
وقال جوردانكو انه ال يبالي بحصول فريقه
على المركز الرابع في الدوري التمهيدي ،بحكم
ان المتأهلين الـ 6سيخوضون منافسات الدور
الثاني من البطولة بال مزايا ومتساوون بغض
ً
النظر عن مراكز الدوري التمهيدي ،موضحا في
الوقت ذاته أنه سيعمل مع فريقه على تحقيق

نتائج ايجابية خالل منافسات الدور الثاني،
السيما اذا شهدت الفترة المقبلة عودة بعض
الالعبين من الغيابات.
وأوض ـ ــح أن وقـ ــوع فــري ـقــه ف ــي الـمـجـمــوعــة
السهلة لبطولة درع االتحاد أمر عادي ،وليس
ً
فيه أي مــزايــا لالصفر ،معتبرا أن الــذي يريد
ال ـف ــوز بــالـلـقــب يـجــب عـلـيــه خ ــوض مـبــاراتـيــن
قويتين في الدور قبل النهائي والنهائي.
واعتبر جوردانكو أن عودة المحترفين إلى
ً
الدوري أمر البد منه ،مشيرا إلى أن المنتخب
الوطني الكويتي سيكون أول المستفيدين من
هذا القرار ،في ظل ضمان االحتكاك مع العبين
على مستوى العبي السلة الكويتية.

حجازي والمال راضيان عن مستوى فريقيهما في «عربية اليد»
ً
الكويت أفضل الفرق فنيا بحسب رأي الفنيين ...والسالمية كان الحصان األسود
●

سعيد حجازي

محمد عبدالعزيز

جاءت مشاركة فريقي الكويت والسالمية في
بطولة األمير فيصل بن فهد العربية الـ 34لألندية
ً
أبطال ال ــدوري لكرة اليد ،التي جــرت مــؤخــرا في
تونس ،لتعكس مدى التأثير السلبي خالل فترة
إي ـ ـق ـ ــاف ال ــري ــاض ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ع ـلــى
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـ ــ3
األخ ـ ـي ـ ــرة ،وك ــذل ــك
مـ ـع ــان ــاة الــاع ـب ـيــن
مـ ــن عـ ـ ــدم االحـ ـتـ ـك ــاك
مع مستويات قوية في
اللعبة.
وم ــع ذل ــك ال يـمـكــن إغـفــال
الجانب اإليجابي من المشاركة،
حيث استفاد الفريقان بصورة متفاوتة
ً
ف ـن ـي ــا ،ف ــال ـس ـم ــاوي ظ ـهــر ب ـم ـس ـتــوى جـيــد،
وخـلــف الـتــوقـعــات واح ـتــل الـمــركــز الــرابــع،
بينما القرعة أوقعت الكويت في مجموعة
ص ـع ـب ــة ،وأثـ ـ ـ ــرت خـ ـب ــرة ال ــاع ـب ـي ــن وعـ ــدم

انـضـبــاطـهــم داخ ــل الملعب عـلــى طـمــوحــات األبـيــض
ً
في المنافسة وجاء خامسا ،و"رب ضارة نافعة" ،ألن
ً
الصورة أصبحت واضحة تماما أمام إدارة الكويت قبل
استضافة البطولة اآلسيوية لألندية في مارس المقبل،
لذا فضلت "الجريدة" استطالع رأي مدربي الفريقين
في مشاركتهما في البطولة العربية.

إشادة فنية
في البداية ،قال مدرب فريق الكويت الجزائري سعيد
حجازي "أنا راض تماما عن المستوى الذي ظهر به
الكويت في البطولة العربية ،رغم حصوله على المركز
الـخــامــس ،فــاألبـيــض فــرض احـتــرامـنــا عـلــى الجميع،
وحصل الفريق على إشادة جميع الفنيين بالبطولة
ً
كأحد أفضل الـفــرق فنيا ،بعدما قــدم كــرة يــد حديثة
تميزت بالتطبيق التكتيكي الصحيح ،والمستويات
الفنية المرتفعة لالعبين".
وأضاف أن "النقاط اإليجابية والسلبية للمشاركة
ستكون محط اعتبار في الفترة التحضيرية للبطولة
ً
اآلسيوية ،خصوصا على مستوى انضباط الالعبين
داخل الملعب وخارجه ،واالستعانة بمحترفين أجانب
يعملون على تلبية طموحات الفريق".
وذك ــر حـجــازي "لعبنا تحت الـضـغــط ،وخضنا 7

مباريات قوية في  9أيــام ،وهــذا يعتبر فائدة كبيرة
لالعبين والفريق بشكل عام .مجموعتنا كانت صعبة
جدا في الدور األول ،وقدمنا مستويات جيدة ،وفزنا
على ورقـلــة الـجــزائــري والـتــرجــي بطل البطولة ،لكن
نـقــص خـبــرة الــاعـبـيــن ،بسبب الـغـيــاب فـتــرة طويلة
عن الساحة الدولية ،وعدم االنضباط داخل الملعب،
أثرا علينا في مباراتي العربي القطري وسبورتينغ
المكنين".
ً
واخـتـتــم ح ـجــازي كــامــه قــائــا "الـبـطــولــة العربية
تعتبر بروفة "قوية حقيقية" للكويت قبل استضافة
البطولة اآلسـيــويــة ال ــ 21لألندية فــي مــارس المقبل،
واالستفادة كبيرة من المشاركة".

السماوي مفاجأة
وات ـفــق م ــدرب الـســالـمـيــة الــوطـنــي خــالــد ال ـمــا مع
ســابـقــه عـلــى رض ــاه عــن مـسـتــوى فــريـقــه والعـبـيــه في
الـبـطــولــة ،وق ــال "الجميع أكــد أن الـسـمــاوي الحصان
األســود في البطولة ،وتحقيقه المركز الــرابــع إنجاز
يـحـســب لـلـفــريــق والــاع ـب ـيــن ،خ ـصــوصــا أن أغلبهم
صغار السن".
وأضاف المال "السالمية لم يكن ضمن المرشحين
للبطولة ،لذلك تعاملنا معه بشكل خاص ،ألن الهدف

كان اكتساب الخبرة واالحتكاك مع مستويات مرتفعة
فــي اللعبة ،والـبــدايــة كــانــت موفقة بعد الـفــوز على
سكيكدة الجزائري ،وحصل الفريق على دفعة معنوية
كبيرة مكنتنا من استكمال الدور األول بشكل جيد،
وفــي ربــع النهائي تغلبنا على سبورتينغ المكنين
في الثواني األخيرة ،ليفرض الفريق نفسه لينافس
بين األربعة الكبار في نصف النهائي ،لكن لم نتمكن
م ــن تـخـطــي الـتــرجــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـصـ ــل ع ـل ــى
اللقب لفارق اإلمكانات
والـخـبــرات بين العبي
ال ـف ــري ـق ـي ــن ،وت ـ ـكـ ــرار ذل ــك
ف ــي م ـب ــاراة ال ـمــركــزيــن الـثــالــث
والرابع".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــا ،ف ــي
خ ـ ـ ـتـ ـ ــام كـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه ،أن
ال ـس ـمــاوي ك ــان مـفــاجــأة
لـلـجـمـيــع ،وأث ـبــت بالدليل
أن كـ ــرة ال ـي ــد ال ـكــوي ـت ـيــة "ت ـمــرض
وال تموت" .وأضــاف "أشكر الالعبين على
ال ـم ـس ـتــوى الـ ــذي ق ــدم ــوه خ ــال ال ـب ـطــولــة،
وأطــا ًلـبـهــم بــاال ًسـتـمــرار على نفس النسق خالد المال
محليا وخارجيا".
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كانو يقود منتخب عمان للتأهل لدوري
الـ  ١٦لكأس آسيا عبر تركمانستان
اليابان تحقق العالمة الكاملة بعد فوزها على أوزبكستان
تأهل المنتخب العماني إلى دور
الستة عشر لبطولة كأس آسيا
لكرة القدم ضمن أفضل أربعة
منتخبات احتلت المركز الثالث،
ليتأهل مع منتخبي اليابان
وأوزبكستان عن المجموعة
السادسة للبطولة.

سـ ـج ــل ال ـ ــاع ـ ــب ال ـم ـخ ـض ــرم
ً
أح ـ ـمـ ــد مـ ـ ـب ـ ــارك (كـ ـ ــانـ ـ ــو) ه ــدف ــا
ً
وصـنــع هــدفــا لـيـقــود المنتخب
ال ـع ـمــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم إل ــى فــوز
ث ـم ـي ــن ب ـن ـت ـي ـحــة ث ــاث ــة أه ـ ــداف
مقابل هدف واحد ،على منتخب
تــركـمــانـسـتــان م ـســاء أمـ ــس ،في
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة واألخـ ـي ــرة من
مـبــاريــات المجموعة السادسة
بالدور األول لبطولة كأس آسيا
ً
 2019المقامة حاليا في اإلمارات
العربية المتحدة الشقيقة.
وح ـصــد الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي
(األحـمــر) أول ثــاث نقاط له في
البطولة مــن خــال هــذا الفوز
ال ـث ـم ـي ــن ل ـي ـن ـف ــرد بــال ـمــركــز

الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،فـ ـيـ ـم ــا مـ ـن ــي م ـن ـت ـخــب
تركمانستان بالهزيمة الثالثة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ل ـي ـق ـبــع فـ ــي ق ــاع
المجموعة بال نقاط.
وم ــع ال ـف ــوز بــال ـن ـقــاط ال ـثــاث
وتحسين فــارق األه ــداف ،ضمن
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ت ــأهـ ـل ــه
رسـمـيــا إل ــى ال ــدور الـثــانــي "دور
الستة عشر" ضمن أفضل أربعة
منتخبات مــن بـيــن المنتخبات
الـتــي احـتـلــت الـمــركــز الـثــالــث في
المجموعات الستة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ان ـف ــرد منتخب
اليابان بصدارة المجموعة ذاتها،
ب ـعــدمــا ق ـلــب ت ــأخ ــره ب ـهــدف من
دون رد أمام منتخب أوزبكستان،
إل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــوز مـ ـسـ ـتـ ـح ــق ب ـن ـت ـي ـجــة
هدفين مقابل هداف واحد مساء
ً
أمــس ،أيـضــا فــي الجولة الثالثة
(األخيرة) بالمجموعة.
وارتفع رصيد منتخب اليابان
(الـ ـس ــام ــوراي) إل ــى ت ـســع ن ـقــاط،
ً
ً
محققا العالمة الكاملة ،متفوقا
ب ـفــارق ث ــاث ن ـقــاط عـلــى نظيره
األوزبكي ،صاحب المركز الثاني،
ً
عـ ـلـ ـم ــا أن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن ضـمـنــا
تأهلهما ل ــدور الـسـتــة عـشــر في
المسابقة منذ الجولة الماضية.

غال
هدف عماني ٍ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان
وتــركـمــانـسـتــان ،ك ــان المنتخب
الـ ـعـ ـم ــان ــي بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى الـ ـف ــوز
بفارق هدفين حتى يتأهل دون
انتظار نتيجة المباراة المقررة

من مواجهة اليابان وأوزبكستان

أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـي ــن م ـن ـت ـخ ـب ــي ل ـب ـن ــان
وكوريا الشمالية في المجموعة
الخامسة ،والتي سيدخل الفائز
منها فــي مـقــارنــة مــع المنتخب
الفيتنامي صاحب المركز الثالث
في المجموعة الرابعة.
وانـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـشـ ــوط األول مــن
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ــال ـت ـع ــادل اإلي ـجــابــي
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ل ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــه ،حـ ـ ـي ـ ــث ب ـ ـ ــادر
المنتخب العماني بهز الشباك

عن طريق النجم المخضرم أحمد
مـبــارك (كــانــو) فــي الدقيقة ، 20
وسجل التيموراد اناديوردييف
هـ ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادل لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
تركمانستان في الدقيقة. 41
و نـجــح محسن الغساني في
ً
غال جدا للمنتخب
أحراز هدف ٍ
العماني في الدقيقة  84ليمنح
ال ـف ــري ــق ف ــرص ــة ال ـت ــأه ــل ل ـل ــدور
الـ ـث ــان ــي ،ق ـب ــل أن ي ـط ـلــق زمـيـلــه

ليبي
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة امـ ــس األول ،لـمـنـحـهـمــا
قسطا أوفر من الراحة قبل المواجهة
المرتقبة أمام تايلند.
وقــال ليبي" :يجب علي االعـتــراف
بــأن المنتخب ال ــذي واجـهـنــاه اليوم
يتميز بالقوة والسرعة البالغة ،كما
يتسم بالوعي التكتيكي".
وأوض ـ ـ ـ ــح لـ ـيـ ـب ــي ،الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــوج مــع
م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده بـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم ع ــام
" 2006المنتخب ال ـكــوري جـيــد جــدا
في كل جوانب الملعب ،ويجب علينا
قبول ذلك".
وت ـ ــاب ـ ــع "ك ـ ـنـ ــت أت ـ ــوق ـ ــع مـ ـث ــل ت ـلــك
الـمــواجـهــة الـصـعـبــة ،عـلــى األق ــل كــان
لدي إمكانية السماح لبعض الالعبين
ب ــال ــراح ــة .ل ــدي ـن ــا م ـ ـبـ ــاراة ه ــام ــة فــي
غضون أيام قليلة".

أش ــاد الـبــرتـغــالــي كــارلــوس كـيــروش
الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب اإليـ ــرانـ ــي
لـكــرة ا ل ـقــدم ،ب ــأداء طــا قــم التحكيم في
م ـبــارا تــه ،أ م ــس األول ،أ م ــام المنتخب
العراقي بالجولة الثالثة األخيرة من
مـبــاريــات الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة بــالــدور
األول لبطولة كأس آسيا  2019المقامة
حاليا باإلمارات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروش ،فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الصحافي بعد المباراة" :قدم الالعبون
ً
كـثـيــرا مــن الـحـمــاس والـشـغــف والــروح
الـ ـع ــالـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر جـ ـي ــد بــال ـن ـس ـبــة
لجماهير الفريقين".
وأوضح" :في الشوط األول ،سيطرنا
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وص ـن ـع ـن ــا فــرص ـت ـيــن
خطيرتين ،لكننا لم نحرز أي هدف .في
الشوط الثاني ،كان األداء سجاال بين
الفريقين ،ولكن الالعبين بذلوا جهدا
كبيرا ،وأعتقد أن النتيجة كانت عادلة
بحصول كل فريق على نقطة واحدة".
وأوضح كيروش" :انطباعي اآلن أنه
يتعين علينا أن نحصل على قسط من
الراحة اآلن ،ونستعد ذهنيا للمباراة
القادمة .البطولة الحقيقية ستبدأ اآلن،
ألن كــل شــيء مــن اآلن سيكون للفائز،
ولـ ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك أي شـ ــيء لـلـخــاســر
على عكس ما كان عليه الحال في دور
المجموعات".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ع ـل ـي ـن ــا ال ـت ــرك ـي ــز بـشـكــل
خ ــاص فــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم .ك ــان الـحـكــم
رائعا ومتميزا بالفعل ،كما كان هدفنا
ب ـعــد ال ـتــأهــل ه ــو الـ ـص ــدارة ،ونـجـحـنــا
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وأج ــريـ ـن ــا
عـ ـ ـ ــدة ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ،وظـ ـ ـه ـ ــر الـ ــاع ـ ـبـ ــون
االحتياطيون بشكل جيد ،وعلينا أن
نهنئهم".
وتـ ــابـ ــع" :بـ ـع ــض الـ ـ ـق ـ ــرارات ل ــم تـكــن
س ـه ـل ــة ،ولـ ـه ــذا ي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـنــا تـهـنـئــة

الـحـكــم عـلــى قــراراتــه فــي الـمـبــاراة فقد
كان متميزا".
وع ـم ــا إذا ك ــان ــت ال ـم ـب ــاراة ال ـقــادمــة
س ـت ـش ـهــد ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـم ـفــاجــآت
فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ،ق ـ ــال كـ ـي ــروش:
"ال أ ع ـت ـب ــر ه ــا مـ ـف ــا ج ــآت .لــد ي ـنــا
 23ال عـ ـب ــا ك ـل ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
ال ـم ـشــاركــة فــي أي وق ــت .بــدأنــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة وصـ ـنـ ـعـ ـن ــا ف ــرص ــا
جيدة أمام فريق قوي جدا هو
ا لـمـنـتـخــب ا ل ـعــرا قــي .شخصية
ال ـفــريــق ظ ـهــرت بـشـكــل رائ ــع.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ا لـ ـ ــا ع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن
يـ ـك ــون ــوا م ـس ـت ـعــديــن
دائما للعب الكرة".
و ع ـم ــا إذا ك ــان
ف ـ ـ ــوج ـ ـ ــئ بـ ـ ـ ـ ــأداء
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــب
ا ل ـعــرا قــي بعد
ت ـصــري ـحــاتــه
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس،
و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إ ذ ا
ك ـ ــان ـ ــت هـ ــذه
التصريحات
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
االس ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن
امـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداح ـ ـ ـ ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــم،
قـ ـ ــال ك ـ ـيـ ــروش:
"ع ـ ـنـ ــدمـ ــا نـ ـك ــون
م ـح ـظــوظ ـيــن ب ـهــذا
ا أل د ا ء ا لـ ـ ـع ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــي
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــام ن ـ ـكـ ــون
م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ــن .ل ـ ـس ـ ـنـ ــا
بـ ـح ــاج ــة ل ـب ـع ــث رس ــائ ــل
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــام وهـ ـ ـ ـ ــي لـ ـيـ ـس ــت

هاتريك لوكس يصنع التاريخ في كأس آسيا
بثالثة أهداف (هاتريك) ّ
دون المهاجم فيتالي لوكس اسمه في
سجالت الـتــاريــخ ،بعدما قــاد منتخب قيرغيزستان إلــى تتويج
مشاركته األولى في بطولة كأس آسيا بالتأهل للدور الثاني (دور
الـ.)16
وسجل لوكس ،الذي يحتفل بعيد ميالده الثالثين الشهر المقبل،
ثالثة أهداف ليقود منتخب قيرغيزستان إلى الفوز الكبير 1 - 3
على نظيره الفلبيني الذي يشارك في البطولة للمرة األولى أيضا،
وذلك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في الدور
األول للبطولة.
وبهذا الفوز أمس األول ،تأهل منتخب قيرغيزستان للدور الثاني
ضمن أفضل أر بـعــة منتخبات مــن بين المنتخبات التي احتلت
المركز الثالث في المجموعات الستة.
وقال لوكس ( 29عاما)" :رغم أنها المشاركة األولى للفريق في
البطولة ،أثبتنا أننا نستحق المشاركة في كأس آسيا ،وأظهرنا
قدرتنا على تقديم عروض جيدة ...قدمنا أداء رائعا ،ولعبنا بشكل
ّ
وتحسن مستوانا من مباراة
جيد أمام الصين وكوريا الجنوبية،
ألخرى".
وأه ــدر لــوكــس فرصتين فــي مـبــاراة الفريق األول ــى بالبطولة،
ليخسر الفريق  2 - 1أمام نظيره الصيني ،كما خسر بعدها صفر
  1أمام منتخب كوريا الجنوبية ،أحد المرشحين للفوز باللقب.وقال لوكس ،الذي يلعب لفريق أولم في دوري الدرجة الرابعة
بألمانيا" :بالطبع ،لسنا سعداء تماما بالنتائج ،ولكننا سعداء
بالمستوى الذي نقدمه".
ووضـعــت نتيجة المباراتين أم ــام الصين وكــوريــا الجنوبية
منتخب قيرغيزستان فــي مواجهة "حـيــاة أو مــوت" أمــام نظيره

محمد صالح المسلمي رصاصة
الرحمة على المنافس ،ويحرز
ً
ه ــدف ــا ض ـمــن ب ــه تــأهــل منتخب
بالده ،وذلك في الدقيقة الثالثة
من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز الثالث للساموراي
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـيـ ــابـ ــان
وأوزبكستان ،فقد نجح منتخب

كيروش يشيد بطاقم التحكيم أمام العراق

ليبي :فضلت إراحة األساسيين
بعد ضمان التأهل

أكد اإليطالي المخضرم مارشيللو
لـيـبــي مـ ــدرب مـنـتـخــب ال ـص ـيــن لـكــرة
ال ـق ــدم ،أن ــه اض ـطــر إل ــى إراحـ ــة بعض
ال ـع ـنــاصــر األس ــاس ـي ــة لـفــريـقــه خــال
لقائه مع المنتخب الكوري الجنوبي،
بعد ضمان التأهل لألدوار اإلقصائية
لبطولة كأس األمم اآلسيوية المقامة
حاليا باإلمارات العربية المتحدة.
وخسر المنتخب الصيني صفر-
 2أمـ ــام ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ف ــي خـتــام
م ـبــاريــات الـمـنـتـخـبـيــن بالمجموعة
الثالثة للمسابقة ا لـقــار يــة ،ليتجمد
رصـ ـ ـي ـ ــده عـ ـن ــد س ـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاط ،بـ ـف ــارق
ثــاث نـقــاط خلف المنتخب الـكــوري
الجنوبي (المتصدر) ،ليضرب موعدا
مــع منتخب تايلند ،صاحب المركز
الثاني بالمجموعة األول ــى ،في دور
الستة عشر للبطولة بعد غد.
وفضل ليبي اإلبقاء على نجميه وو
لي وهاو جونمين على مقاعد البدالء

العماني كانو يحتفل بهدفه في شباك تركمانستان

الفلبيني أمس األول ،ولكن لوكس كان على عهده بمساندة
الفريق في الوقت الصعب ،حيث سجل الهاتريك ،ورفع
رص ـيــده إل ــى ثـمــانـيــة أهـ ــداف فــي  25م ـب ــاراة دول ـيــة مع
الفريق.
كـ ـ ـم ـ ــا أ ص ـ ـ ـبـ ـ ــح أول ال عـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـس ـ ـجـ ــل هـ ــا تـ ــر يـ ــك
ل ـق ـيــرغ ـيــزس ـتــان ف ــي ب ـط ــول ــة ك ـب ـي ــرة ،ك ـم ــا أص ـبــح
منتخب قيرغيزستان أول فريق منذ  2007يجتاز
دور المجموعات في مشاركته األولــى ببطوالت
كأس آسيا.
وقــال لوكس" :أفتخر بالفعل ،ألنني أول العب
أحــرز هاتريك لمنتخب قيرغيزستان ...تنتابني
مشاعر فياضة! أفتخر بزمالئي الذين منحوني
كــل الـفــرص التي استطعت التسجيل منها .كنت
واثقا من التسجيل في هذه المباراة وكنت محظوظا
بصناعة التاريخ".
وفــي قيرغيزستان ،ســادت االحـتـفــاالت الصاخبة
بالفوز األول للفريق في بطوالت كأس آسيا والتأهل
للدور الثاني.
وكشف ألكسندر كريستينن ،المدير الفني للفريق،
عن اتصال سورونباي جانبيكوف رئيس قيرغيزستان
بالفريق حيث تمنى له حظا سعيدا في مباراته الحاسمة المقبلة.
وق ــال ال ـمــدرب" :إن ــه أمــر مهم جــدا عندما يـنــال الـفــريــق الدعم
والمساندة من رئيس البالد ،كما يظهر هذا أن البلد بأكمله يتحد
خلف هدف واحد ،وأن الجميع في قارب واحد".
(د ب أ)

وظيفتنا ،ولكن عندما يتألق التحكيم
ف ــي م ـث ــل هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـح ـمــاس ـيــة،
ونجد سيطرة من الحكام ،يجب
تــأ ك ـيــد أن كـ ــرة ا لـ ـق ــدم هــي
ا ل ـتــي فـ ــازت ب ـهــذا األداء
ال ـم ـس ـت ـقــر والـمـنـضـبــط
مــن ا لـحـكــم ا ل ــذي يتسم
بالخبرة".
(د ب أ)

كيروش

أوزب ـك ـس ـت ــان ف ــي إع ـ ــان تـقــدمــه
بـ ـ ـه ـ ــدف ح ـ ـمـ ــل تـ ــوق ـ ـيـ ــع إلـ ـ ـ ــدور
ش ــوم ــورودوف فــي الدقيقة ،40
ل ـك ــن ف ــرح ــة زمـ ــائـ ــه الــاع ـب ـيــن
ً
ب ـه ــدف ال ـت ـق ــدم ل ــم تـ ــدم ط ــوي ــا،
بعدما أحــرز يوشينوري موتو
هدف التعادل لمنتخب اليابان
في الدقيقة  ،43لينتهي الشوط
األول بالتعادل باإليجابي بهدف
لمثله.

وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،أح ــرز
ت ـس ــوك ــاس ــا ش ـي ــون ــات ــي ال ـه ــدف
ال ـث ــان ــي لـمـنـتـخــب ال ـس ــام ــوراي
وذل ـ ــك ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،58لـيـقــود
الفريق للفوز في المباراة الثالثة
على التوالي بالمجموعة ،عقب
فوزه على منتخبي تركمانستان
وسـلـطـنــة ع ـمــان ف ــي الجولتين
الماضيتين.

كاتانيتش :ال أبالي بهوية
الفريق المقبل
أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي للمنتخب
ال ـعــراقــي ل ـكــرة ال ـق ــدم السلوفيني
سريتشكو كاتانيتش ،رضاه التام
عن أداء فريقه أمام نظيره اإليراني،
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة األخـ ـي ــرة من
مباريات المجموعة الرابعة بالدور
األول لـبـطــولــة كـ ــأس آس ـي ــا 2019
باإلمارات ،مشيرا إلى أنه ال يبالي
كثيرا بهوية الفريق الذي يلتقيه في
الدور الثاني للبطولة.
وق ــال كــاتــانـيـتــش ،فــي المؤتمر
الصحافي بعد المباراة" ،المباراة
كانت قوية وصعبة جدا ،والنتيجة
كانت عادلة ،ألنه في أول  25دقيقة
ك ــان المنتخب اإلي ــران ــي األف ـضــل،
ل ـك ـن ـنــا ك ـن ــا األفـ ـض ــل ف ــي ال ـش ــوط
الثاني".
و عـ ــن أي المنتخبين
السعودي أو القطري
يرغب في مواجهته
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـسـ ـت ــة
عـ ـش ــر ،أض ـ ــاف:
"ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــرت
ف ـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الـصـحــافــي قبل
المباراة ،ال أهتم
كثيرا بمن أواجــه.
أم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا الـ ـ ــوقـ ـ ــت
الـكــافــي لــاسـتـعــداد،
ويـ ــوم راحـ ــة أك ـثــر من
م ـن ــاف ـس ـن ــا .إذا أردنـ ـ ــا
الـفــوز والــوصــول ل ــأدوار
التالية فعلينا أن نحقق الفوز
على أي منافس".
وتـ ــابـ ــع" :مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـي ــوم كــانــت
مــن مستوى آخــر غير المباراتين
الماضيتين .ربما تأثرنا في البداية

كاتانيتش

بشخصية ولياقة المنتخب اإليراني
العالية ،لكننا قدمنا أداء جيدا في
الشوط الثاني".
وعن تأثر األداء بالشد العصبي،
وما إذا كان هذا التعادل مؤشرات
على قــدرة المنتخب العراقي على
الدخول في المنافسة على المراكز
األولى ،قال" :كل مباراة تختلف عن
األخ ــرى ،وكــل مباراة نسعى للفوز
ب ـهــا وال أح ــد ي ـع ــرف م ــا يـمـكــن أن
يحدث" .وحول أداء الحكم في قراراته
الرئيسية ،ذكر" :ليس لدي أي تعليق
على أداء الحكام ،وقد يواجه أي حكم
يــومــا صـعـبــا .ال ـم ـبــاراة انـتـهــت وال
يمكن تغيير قرارات الماضي .األمر
سيكون أسهل للحكام فــي األدوار
الـنـهــائـيــة م ــع تـطـبـيــق ن ـظ ــام حكم
الفيديو المساعد (فار)" .وأشار إلى
رضاه التام عن أداء فريقه ،وخاصة
في آخر  15دقيقة من الشوط األول،
وك ــذل ــك ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ك ـلــه،
م ـض ـي ـفــا" :ب ـع ــض األس ــاس ـي ـي ــن لم
يلعبوا منذ فترة طويلة .ومع مرور
المباريات سيكون وضعهم أفضل
وسنحقق الفوز".

ةديرجلا
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رياضة

يوفنتوس يهزم ميالن ويتوج
بكأس السوبر اإليطالية
قاد النجم البرتغالي رونالدو
فريقه يوفنتوس إلى التتويج
بلقب كأس السوبر اإليطالية
لكرة القدم للمرة الثامنة في
تاريخه ،بعدما سجل هدفا
خالل فوز الفريق الملقب
بـ«السيدة العجوز»  -1صفر
على ميالن ،في المباراة التي
جرت على ملعب «الجوهرة
المشعة» بمدينة جدة
السعودية.

أح ــرز يوفنتوس لقب الكأس
السوبر اإليطالية في كرة القدم
للمرة الثامنة في تاريخه ،وانفرد
ب ــال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي بـ ـف ــوزه أمــس
األول على شريكه السابق ميالن
بهدف وحيد لنجمه البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو في مدينة
جدة السعودية.
وسجل رونالدو هدف المباراة
ب ـضــربــة رأس ف ــي الــدق ـي ـقــة ،61
ل ـي ـح ــرز أول ألـ ـق ــاب ــه مـ ــع فــريــق
"السيدة العجوز" ،الذي انضم الى
صفوفه فــي صيف  2018قادما
من ريال مدريد اإلسباني.
وجـمـعــت ال ـم ـبــاراة الـتــي تقام
للمرة األولى في السعودية ،بين
يوفنتوس بطل الدوري والكأس
ف ــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،ومـيــان
وصيفه في المسابقة الثانية.
واللقب هو األول ليوفنتوس،
بطل الدوري في المواسم السبعة
الماضية ،منذ عام  ،2015عندما
ت ـفــوق عـلــى التـسـيــو ( 2-صـفــر)،
عـلـمــا بــأنــه ح ــل ف ــي النسختين
ال ـس ــاب ـق ـت ـي ــن وصـ ـيـ ـف ــا ل ـم ـي ــان
والتسيو على التوالي.
وتـ ــوقـ ــف رصـ ـي ــد مـ ـي ــان عـنــد
سبعة ألـقــاب آخــرهــا عــام ،2016
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـ ــوج عـ ـل ــى ح ـس ــاب
يوفنتوس بركالت الترجيح
( 4-3بعد تعادلهما  1-1في
الوقتين األصلي واإلضافي)
عـلــى اس ـت ــاد جــاســم بن
حـمــد ب ـن ــادي الـســد
في الدوحة.
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى
م ـل ـع ــب

سلة أخبار
موراتا الخيار األول لبرشلونة

جانب من مراسم تتويج يوفنتوس
الـ ـج ــوه ــر ال ـم ـش ـع ــة ف ـ ــي مــدي ـنــة
الملك عبدالله الرياضية ،خاض
يوفنتوس المباراة بكل نجومه
األساسيين باستثناء المهاجم
الـكــرواتــي مــاريــو ماندزوكيتش
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاب ،وأخ ـ ـ ـ ــذ الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
دوغـ ـ ـ ـ ــاس ك ــوسـ ـت ــا مـ ـك ــان ــه فــي
الملعب.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ج ـل ــس مـهــاجــم
مـ ـي ــان األرج ـن ـت ـي ـن ــي غ ــون ــزال ــو
هيغواين على مقاعد االحتياط
ح ـ ـتـ ــى الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  ،70مـ ـ ــا غـ ــذى
التقارير الـتــي تتحدث عــن قرب
انتقاله الى تشلسي اإلنكليزي.
واعتمد مدرب ميالن جينارو
غ ــات ــوزو ع ـلــى ال ـم ـهــاجــم ال ـشــاب
بــاتــريــك كــوتــرونــي أســاس ـيــا في
الـمـبــاراة ،وبقي هيغواين بديال

ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن رغ ـب ـت ــه
بــالــرح ـيــل ال ــى الـ ـن ــادي الـلـنــدنــي
لالنضمام الى مدربه السابق في
نابولي ،ماوريتسيو ساري.
وأتـ ــت ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة ح ــذرة
وبـ ـ ـ ــأداء خـ ـج ــول م ــن ال ـفــري ـق ـيــن.
وان ـت ـظ ــر مـ ـي ــان ح ـت ــى الــدق ـي ـقــة
األخيرة من الشوط األول لتهديد
مــرمــى يــوفـنـتــوس عـبــر مـحــاولــة
من التركي هاكان جالهانوغلو
التقطها حارس مرمى يوفنتوس
البولندي فويتشخ تشيشني على
دفعتين.
وأه ـ ـ ـ ــدر الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ـ ــواو
كـ ــون ـ ـس ـ ـي ـ ـلـ ــو افـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل فـ ــرصـ ــة
ل ـ ـيـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـل ـقــى
ك ــرة مــن كــوسـتــا وتــوغــل داخــل
ال ـم ـن ـط ـق ــة وسـ ـ ــددهـ ـ ــا أرضـ ـي ــة

سريعة انحرفت قليال عن القائم
األيمن (.)17
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي ب ـل ـي ــز
ماتويدي هدفا في مرمى حارس
م ـي ــان جــان ـلــوي ـجــي دونـ ــارومـ ــا
الغي ،ألنه جاء من تسلل واضح
( ،)34وتابع رونالدو من مسافة
قريبة بطريقة نصف مقصية كرة
هوائية أرسلها كوستا عرضية
مــن الـجـهــة الـيـســرى ذهـبــت فــوق
الـ ـع ــارض ــة ب ـس ـن ـت ـم ـتــرات قـلـيـلــة
مفوتا فرصة غنية (.)43
واختلف أداء ميالن في مطلع
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وهـ ـ ــدد مــرمــى
م ـن ــاف ـس ــه أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ــرة ،وكـ ــاد
كـ ــوتـ ــرونـ ــي ،ال ـ ـ ــذي غـ ـ ــاب ت ـمــامــا
ع ــن األ ج ـ ـ ــواء ف ــي األول ،يفتتح
ال ـت ـس ـج ـيــل م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن خـطــأ

رونالدو سعيد بأول ألقابه مع اليوفي
أبـ ــدى الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو سعادته
ب ـ ـح ـ ـصـ ــد أول أ ل ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ــه م ــع
يوفنتوس بعد أن قــاد فريقه
لحصد لقب السوبر اإليطالي
على حساب ميالن بالهدف الذي
سجله أ م ــس األول بمدينة جــدة
السعودية ،وتحقيق أول أهدافه
وهو "البداية الجيدة لعام ."2019
وق ــال رون ــال ــدو فــي تصريحات
ل ـم ـح ـط ــة (راي) اإل يـ ـط ــا لـ ـي ــة ع ـقــب
الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي اح ـت ـض ـن ـهــا مـلـعــب
( مــد يـنــة الملك عبدالله الرياضية):

رونالدو

كانت مباراة صعبة للغاية ،والحرارة
كانت مرتفعة ،من الصعب اللعب في
ه ــذه األجـ ـ ــواء .قــدمـنــا م ـب ــاراة جـيــدة،
ونستحق الفوز .سعيد للغاية ألنني
سجلت هدف االنتصار.
وأضاف :كنت ارغب بشدة في بدء
ال ـعــام الـجــديــد بـشـكــل ج ـيــد ،وسعيد
للغاية بأول ألقابي مع يوفنتوس.
وأقــر النجم البرتغالي بــأن فريقه
يعتزم المنافسة على جميع البطوالت
هــذا الـمــوســم ،ولكنه أش ــار إلــى أنهم
يسيرون "خطوة بخطوة".
وقال في هذا الصدد :الفريق يسير

بييلسا يقر بالتجسس على المنافسين
أق ـ ــر األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــارس ـي ـل ــو
بييلسا ،مدرب نادي ليدز يونايتد،
بأنه تجسس على الفرق المنافسة
فـ ــي دوري ال ـ ــدرج ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
األولى (الثانية عمليا بعد الدوري
الـمـمـتــاز) ،فــي أعـقــاب الـجــدل الــذي
أثـ ــاره ضـبــط أح ــد مــوظـفــي نــاديــه
يراقب تدريب فريق دربي كاونتي.
ويـتـصــدر لـيــدز ترتيب الــدرجــة
األول ــى بـفــارق  4نـقــاط ،بعد فــوزه
على دربي كاونتي -2صفر الجمعة،
في مـبــاراة سبقها تأكيد الشرطة
أن ـه ــا أوق ـف ــت أح ــد مــوظ ـفــي ل ـيــدز،
لتصرفه بشكل مريب قــرب ملعب
ت ــدري ــب درب ـ ــي ،ب ـن ــاء ع ـلــى إش ــارة
من األخير.
وبعدما أقر بتحمله المسؤولية

المباشرة عن األمــر ،واعـتــذاره من
إدارة ليدز ،وفتح تحقيق من قبل
االتحاد اإلنكليزي ورابطة الدوري،
دعا بييلسا لمؤتمر صحافي أمس
األول ،أعـلـنــه قـبــل وق ــت وجـيــز من
موعده ،ما دفع إلى االعتقاد بأنه
مخصص إلعالن مفاجئ قد يصل
الى حد االستقالة.
إال أن المدرب السابق للمنتخب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ون ـ ــادي ـ ــي الت ـس ـيــو
اإليطالي ومرسيليا الفرنسي ،أكد
أنه يرغب في "مساعدة التحقيق"
بالمسألة ،مؤكدا أنه قام "بمراقبة
كل المنافسين الذين لعبنا ضدهم.
تابعنا كل الحصص التدريبية لهم
قبل أن نواجههم".
وش ــدد عـلــى أن هــدفــه م ــن هــذه

التصريحات "هو تسهيل التحقيق.
من خالل القيام بذلك (اإلعالن) ،أنا
أتقبل كل العقوبات المحتملة من
السلطات".

خطوة بخطوة .كنا نهدف لبداية العام
بشكل جيد ،والبداية كانت بهذا اللقب.
اآلن علينا أن نعمل في هدوء لمحاولة
ال ـفــوز بــالـبـطــوالت الـمـقـبـلــة .ال ــدوري
هو هدفنا الرئيسي ،والفريق يسير
بـشـكــل جـيــد ،ولـكــن ال ـم ـشــوار ال يــزال
طويال .علينا فقط الـهــدوء والحفاظ
على هذا النسق.
واختتم " "CR7تصريحاته بإهداء
ال ـل ـق ــب ل ـج ـمــاه ـيــر "ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري"
ول ـع ــائ ـل ـت ــه وألص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــه ول ـم ـح ـبــي
كريستيانو.
(إفي)

دفاعي ،لكن كرته أصابت تقاطع
ال ـ ـعـ ــارضـ ــة م ـ ــع ال ـ ـقـ ــائـ ــم األيـ ـم ــن
وارتـ ـ ـ ــدت ،فــأب ـعــدهــا م ــداف ــع الــى
رك ـن ـيــة ( ،)48وط ــال ــب رون ــال ــدو
ب ــرك ـل ــة جـ ـ ــزاء ب ـع ــد أن ارت ـط ـمــت
كــرتــه ب ـيــد ال ـم ــداف ــع الـكــولــومـبــي
كريستيان زاباتا (.)52

دوناروما يتصدى
وتصدى دونــارومــا لتسديدة
قــويــة أطلقها رون ــال ــدو مــن على
خــط الـمـنـطـقــة ( ،)57وم ــرت كــرة
ج ــال ـه ــان ــوغ ـل ــو ب ـج ــان ــب ال ـق ــائ ــم
األيـســر لمرمى يوفنتوس (،)60
وسـجــل رونــالــدو هــدف المباراة
الـ ــوح ـ ـيـ ــد بـ ـعـ ـك ــس الـ ـمـ ـج ــري ــات
ب ـم ـتــاب ـعــة رأسـ ـي ــة ل ـت ـم ــري ــرة مــن
البوسني ميرالم بيانيتش (.)61

وسجل ديباال هدفا آخر بعد
تمريرة من ماتويدي ألغي لتسلل
الالعبين معا ( ،)68ودفع غاتوزو
بهيغواين فــي الــدقـيـقــة  70بــدال
مــن اإلسـبــانــي ســامــويــل "ســامــو"
كاستييخو ،اال أن تأثير الدولي
األرجنتيني لم يظهر في ما تبقى
مــن دقــائــق الـمـبــاراة ،السيما في
ظــل إك ـمــال الـفــريــق الـلــومـبــاردي
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن بـعــد
خـســارتــه ج ـهــود العـبــه الـعــاجــي
فـ ــرانـ ــك ك ـي ـس ـي ـيــه بـ ـع ــد ال ـ ـعـ ــودة
الــى تقنية الـمـســاعــدة بالفيديو
لـخـشــونــة ضــد األل ـمــانــي إيـمــري
جان (.)73
وسـيـطــر دون ــاروم ــا عـلــى كــرة
أخـ ـي ــرة ل ــرون ــال ــدو ف ــي الــدق ـي ـقــة
األولى من الوقت بدل الضائع.

ديمبيلي من توتنهام إلى غوانغو الصيني
أعلن نادي غوانغو ايفرغراند الصيني لكرة القدم أمس أن الالعب الدولي
البلجيكي موسى ديمبيلي انتقل إلى صفوفه قادما من توتنهام اإلنكليزي.
وتقدر قيمة انتقال العــب خط الوسط البالغ  31عاما إلــى الــدوري
الصيني بنحو  12مليون يورو.
وأكد غوانغو خبر انتقال ديمبيلي بموجب عقد لمدة  3أعوام ،في
بيان أصــدره بــدون أن يحدد قيمة راتبه ،معتبرا أنــه تعاقد مع العب
"بحالة جسدية جيدة ،ويملك قدرات عالية في السيطرة على الكرة".
وتابع في بيانه" :النادي مقتنع بأن موسى ديمبيلي بصفته أحد
النجوم العالميين سيسمح بزيادة القدرة التنافسية للفريق".
ولم يخض ديمبيلي ،الذي سيلعب مع فريقه الجديد تحت إشراف
المدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش ،العديد من المباريات مع فريق
توتنهام بسبب اإلصابات.

«البيانكونيري» يقبل عرض «البلوز» بشأن هيغواين
توصل يوفنتوس اإليطالي مساء أمس األول إلى اتفاق
نهائي مع نادي تشلسي اإلنكليزي ،بشأن إعارة المهاجم
األرجنتيني غونزالو هيغواين لصفوف الفريق اللندني
حتى نهاية الموسم ،بعد أن بدأ "بيبيتا" الموسم مع ميالن
على سبيل اإلعارة أيضا.
وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن إدارة "البيانكونيري"
قبلت عــرض الـنــادي اللندني الستعارة المهاجم الدولي
لنهاية الموسم ،ليلتقي صاحب الــ 31عاما من جديد مع
ماوريسيو ســاري ،المدير الفني لتشلسي ،بعد أن عمال
معا في نابولي.
وبينت أن مدة اإلعارة قد تمتد حتى  2020إذا استطاع
الالعب أن يحقق بعض البنود الرياضية التي سيتضمنها
العقد ،فضال عن نتائج "البلوز" هذا الموسم.
وفـ ــي ح ــال ــة إتـ ـم ــام ال ـص ـف ـق ــة ،س ـي ــرح ــل ه ـي ـغ ــواي ــن عــن
"الــروســون ـيــري" ،بعد أن ش ــارك فــي  22م ـبــاراة منذ بداية
الموسم وسجل  8أهداف.

يذكر أن هيغواين انضم لصفوف الفريق اللومباردي
الـصـيــف الـمــاضــي عـلــى سبيل اإلعـ ــارة مــن يوفنتوس
مقابل  18مليون يورو ،مع أحقية الشراء نهائيا مقابل
دفع  36مليونا.
وشارك الالعب مساء أمس األول في خسارة
فــري ـقــه ل ـقــب ال ـســوبــر اإلي ـط ــال ــي أمـ ــام فــريـقــه
ال ـســابــق ب ـهــدف نـظـيــف سـجـلــه الـبــرتـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،حـيــث ب ــدأ مــن على
مقاعد البدالء ،قبل أن يشارك في الدقيقة
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وسـيـعـنــي ان ـض ـمــام ال ــاع ــب للفريق
اللندني بنسبة كبيرة رحيل المهاجم
الدولي اإلسباني ألفارو موراتا ،الذي
تربطه العديد من التقارير بأتلتيكو
مدريد وبرشلونة.
(إفي)

بيدرو بورو العب جيرونا
يحتفل بعد انتهاء المباراة
أمام أتلتيكو مدريد

أط ــاح جيرونا مضيفه
أتلتيكو مـ ُـدريــد ،وأخرجه
م ــن الـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن ال ـن ـهــائــي
لمسابقة كــأس إسبانيا في
كــرة القدم ،عندما أرغمه على
التعادل ( )3-3إيابا على أرضه
(م ـل ـعــب م ـي ـتــروبــول ـي ـتــانــا) ،في
العاصمة مدريد.
وكان الفريقان تعادال ذهابا 1-1
في كتالونيا ،فتأهل جيرونا ،لتسجيله
أكثر خارج قواعده.
وك ــان أتلتيكو ال ـبــادئ بالتسجيل ،عبر
مهاجمه الدولي الكرواتي نيكوال كالينيتش
( )12بتسديدة بيمناه مــن داخ ــل المنطقة،
إثر تمريرة من الدولي األوروغوياني دييغو
غودين.
لكن جـيــرونــا ،ال ــذي يـخــوض موسمه
الثاني تواليا بالدرجة األولى ،نجح في
ال ــرد بـهــدفـيــن ،بفضل أسـلــوبــه الــدفــاعــي
وال ــواقـ ـع ــي ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ـن ــاف ـس ــه ،األول
ب ــواس ـط ــة ف ــال ـي ــري ف ــرن ــان ــدي ــز اسـ ـت ــرادا
بتسديد كــرة هــوائـيــة بيمناه مــن داخــل

المنطقة ( ،)37والثاني عن طريق الدولي
األوروغوياني كريستيان ستوياني ،ثالث
هدافي "الليغا" ،بضربة رأس ،إثر تمريرة
عرضية ألليكس غارسيا (.)59
ودفع مدرب أتلتيكو ،األرجنتيني دييغو
سيميوني ،بنجمه الدولي الفرنسي أنطوان
غريزمان بعد دقيقتين مكان كوكي ،فصنع
هدف التعادل لألرجنتيني أنخل كوريا (.)66
وظن العبو أتلتيكو أنهم حجزوا بطاقة
التأهل عندما سجل غريزمان الهدف الثالث
( )84بتسديدة "طــائــرة" مــن داخــل المنطقة،
إثــر تمريرة من مواطنه توماس ليمار ،لكن
جيرونا نجح في خطف هدف التعادل ()88
عبر الدولي العاجي سيدو دومبيا بتسديدة
من حافة المنطقة.

نافاس ينقذ الريال
وث ـ ــأر ري ـ ــال م ـ ُـدري ــد م ــن أالفـ ـي ــس عـنــدمــا
أخرجه من الدور ثمن النهائي ،رغم خسارته
أمامه بهدف وحيد سجله الدنماركي مارتن
بــرايـثــوايــت ( ،)30ل ـفــوزه -3ص ـفــر ذهــابــا في
مدريد.

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

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

اإلعالنات:

هيغواين

ال ــذي فشل فــي إب ـعــادهــا ،ليسددها سابين
ميرينو من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافع
ألفارو أوريــوثــوال ،وتهيأت أمــام الدنماركي
الذي تابعها داخل المرمى الخالي.
وتـحـســن أداء الــريــال نسبيا فــي الـشــوط
الثاني بعودة مارسيلو إلى مركزه في الجهة
اليسرى ودخــول داني سيبايوس ،لكن دون
خطورة على مرمى أصحاب األرض ،باستثناء
انفراد للمغربي األصــل إبراهيم ديــاز ،بديل
لوكاس فاسكيث ،إثر تلقيه كرة من البرازيلي
فينيسيوس جونيور ،فلعبها زاحفة ارتدت
من القائم األيمن (.)90
وأنقذ نافاس مرماه ببراعة في مناسبتين
بالوقت بــدل الضائع بتصديه لتسديدتين
قويتين من داخــل المنطقة لبرايثوايت ،إثر
تمريرة من جوناثان ( ،)90+3وميرينو بعد
تمريرة من الدولي المغربي يوسف النصيري
(.)90+4
وبـلــغ إشبيلية ال ــدور ربــع النهائي ،رغم
خسارته أمــام ضيفه أتلتيك بلباو صفر،1-
لفوزه  1-3ذهابا في بلباو.

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

فيا سعيد بالعودة للعب مع
إنييستا في فيسيل كوبي
أبدى المهاجم اإلسباني
ديفيد فيا "سعادته البالغة"
بالعودة للعب إلى جانب
زميله السابق أندريس
إنييستا ،في فيسيل كوبي
الياباني ،الذي قدمه امس
كالعب جديد بين صفوفه.
وقال فيا ،أثناء تقديمه
في احتفال حاشد حضره
مشجعون وصحافيون
في النادي الواقع غربي
البلد اآلسيوي" ،أنا سعيد
جدا بأيامي األولى في
اليابان ،وباالستقبال الرائع
والمشاركة في أول تدريب لي
مع الفريق".
كما أبدى سعادته البالغة
بالعودة للعب في نفس
الفريق مع إنييستا ،الذي
كان زميله في برشلونة وفي
منتخب إسبانيا ،مؤكدا
"أندريس هو الشخص
الذي منحني أكبر سعادة
في ملعب كرة القدم بفضل
هدفه" ،في إشارة لذلك الذي
سجله في نهائي مونديال
 2010أمام هولندا ،حين توج
"ال روخا" بطال للعالم.

روكتس يسقط في معقله
رغم تألق هاردن

جيرونا يطيح أتلتيكو ...وريال وإشبيلية إلى ربع نهائي كأس إسبانيا
ويدين الــريــال بتأهله إلــى حــارس مرماه
الــدولــي الكوستاريكي كيلور نــافــاس ،الــذي
أنقذه من أهداف عدة ،خصوصا في الشوط
الثاني والدقائق األخيرة.
وخ ــاض ري ــال مــدريــد ال ـم ـبــاراة بتشكيلة
رديـفــة ،باستثناء الثالثي الفرنسي رافايل
فـ ـ ـ ــاران والـ ـب ــرازيـ ـل ــي م ــارس ـي ـل ــو وم ــواط ـن ــه
كاسيميرو ولــوكــاس فاسكيث ،ونـجــح في
قـيــادة الـمـبــاراة إلــى بــر األم ــان ورد االعتبار
ألالفيس ،الذي أخرجه من الدور ربع النهائي
الموسم الماضي ،بخسارته أمامه على أرضه
ص ـفــر 1-ذه ــاب ــا ،وفـ ــوزه عليه  1-2إيــابــا في
سانتياغو برنابيو.
ولم يقدم الريال عرضا جيدا ،وبدا متأثرا
كـثـيــرا بـغـيــاب نـجــومــه ،خـصــوصــا فــي خط
الوسط ،الذي حاول إيسكو ،ومارسيلو الذي
أشركه المدرب سانتياغو ســوالري في خط
الوسط ،تنشيطه دون جدوى.
ونـ ـج ــح أالفـ ـي ــس ف ــي ت ــرج ـم ــة أفـضـلـيـتــه
بــال ـشــوط األول إلـ ــى هـ ــدف ع ـنــدمــا اسـتـغــل
برايثوايت كرة عرضية تابعها برأسه ،فارتدت
من القائم األيسر ،وتهيأت أمام الدفاع الملكي

أشارت تقارير كتالونية
إلى أن مهاجم تشلسي،
ألفارو موراتا هو الخيار
األول لنادي برشلونة الذي
يدرس إمكانية التعاقد مع
رأس حربة عقب رحيل منير
الحدادي.
وذكرت صحيفة موندو
ديبورتيفو أن البالوغرانا
يدرس إمكانية التعاقد مع
مهاجم ،مضيفة أن إدارة
النادي تضع بعين االعتبار
المعايير االقتصادية في
التفاوض المحتمل إلعادة
العب ريال مدريد السابق
للدوري اإلسباني.
وفي هذا اإلطار ،أوضحت
الصحيفة أن البرشا يفكر
بشأن عملية إعارة منخفضة
التكلفة أو على األقل بسعر
معقول.

التوزيع:

سجل نجم هيوستن روكتس
جيمس هاردن  58نقطة،
لكن فريقه سقط في معقله
أمام بروكلين نتس 145-142
بعد التمديد ،أمس األول ،في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،في حين
تواصلت صحوة غولدن
ستايت ووريرز بفوز ساس
تواليا.
وقاد الفرنسي رودي غوبير
فريقه يوتا جاز إلى الفوز
الخامس تواليا على حساب
مضيفه لوس أنجلس
كليبيرز .109 129-
وانتزع ميلووكي باكس
صدارة المنطقة الشرقية
بعدما حقق الفوز على
مضيفه ممفيس غريزليز
 ،101-111مستفيدا من
خسارة المتصدر السابق
تورونتو رابتورز امام
مضيفه بوسطن سلتيكس
.117-108

هاليب إلى الدور الثالث
من بطولة أستراليا
حققت الرومانية سيمونا
هاليب ،المصنفة أولى في
العالم ،ووصيفة بطلة العام
ً
ً
الماضي ،أمس ،فوزا صعبا
على األميركية صوفيا كينين
 3-6و )7-5( 7-6و ،4-6وبلغت
الدور الثالث من بطولة
أستراليا المفتوحة لكرة
المضرب.
واحتاجت هاليب إلى أكثر
من ساعتين ونصف ساعة
لتخطي منافستها ،مستفيدة
من قلة خبرة األميركية
المصنفة  ،37والتي فرطت
في نقاط سهلة.

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

ةديرجلا
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آخر كالم
وفيات

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

صورة لها تاريخ

مريم عباس حسين الشطي أرملة علي محمد ذياب
 80عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،النساء:
القيروان ،ق ،3ش ،302م ،10ت69977001 ،99222354 :
نورة علي حسن المؤمن أرملة عباس علي أكبر
 63عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد أبوالفضل العباس ،ضاحية
صباح السالم ،النساء :حسينية الحمد ،الرميثية ،ق ،8شارع
أسامة بن زيد ،ج ،88م ،29ت66671780 ،51212224 :
صبرية رجب الخضر أرملة المرحوم بدر جاسم عبدالله
الخليفة
 76ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :أبــوف ـط ـيــرة ،ق ،4ش ،240م،272
باسم اللوغاني
النساء :الشهداء ،ق ،4ش ،402م ،21ت،99777292 ،99056743 :
loughanib@hotmail.com
99663266 ،99771172
@loughanib
		
هاني علي جمعة العوض
 60عــامــا ،شيع ،الــرجــال :المنصورية ،حسينية األوح ــد ،ق،1
شارع جاسم الوزان ،مقابل مسجد الجمعية ،النساء :الشعب،
ق ،6ش ،67م ،14ت22644688 ،50405028 ،99735388 :

عبدالرحمن أحمد الدارمي

 65عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،13الشارع الثالث ،م ،24النساء:
مشرف ،ق ،3ش ،1م ،6ت99590707 :

نجم عبدالله مشاري السيف

 88عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،7ش ،74م ،1النساء :إشبيلية،
ق ،11ش ،135م ،12ت66555466 :

سلطان عبدالله السويري العجمي

 53عاما ،يشيع اليوم بعد صالة الجمعة ،صبحان ،الصباحية،
ق ،3ش ،16م ،1194ت99766656 ،66225677 ،99668772 :

حمد ناصر حمد الصقر

 74عــامــا ،يـشـيــع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،ال ــرج ــال :ال ـســرة،
ق ،2ش ،1م ،13النساء :الظهر ،ق ،2ش ،1م ،17ت،95558904 :
51122344

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:43

الصغرى

07

الظهر

11:58

أعلى مد

ً
 10:27صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:54

 08:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:14

ً
أدنى جزر  03:38صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:35

 03:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العديلية كانت  ٤صياهد وفيها مياه
جوفية ويزرع بها القمح والشعير

ُ
لقطة نادرة لمنطقة العديلية في األربعينيات نشرت في كتاب "العديلية تاريخ وشخصيات" وهي تضم مجموعة
ً
من السيدات البريطانيات ورجال وهم في إحدى مزارع العديلية.
بعد أن تحدثنا فــي المقال الماضي عــن اســم العديلية،
َّ
نتطرق في مقال اليوم إلى الزراعة القديمة فيها.
وبداياتها،
ً
َّ
أتذكر وصفا ورد على لسان أحد كبار السن ،بأن العديلية
ع ـبــارة عــن أرب ـعــة ت ــال (صـيــاهــد) صـغـيــرة مـتـجــاورة تضم
منطقتي العديلية والروضة الحاليتين .وورد في أكثر من
رواية ،أن العديلية كانت تتوافر فيها مياه جوفية ،وأن تربتها
خصبة ،مما ساعد على الزراعة فيها.
ي ـص ــف األس ـ ـتـ ــاذ ح ـم ــد ال ـس ـع ـي ــدان ف ــي ك ـت ــاب ــه الـشـهـيــر
(الموسوعة الكويتية المختصرة) العديلية ،فيقول" :كانت
الـعــديـلـيــة فـيـمــا مـضــى مــن أخ ـصــب ال ـمــراعــي ،ويـكـثــر فيها
نبات الصمعاء وحقول القمح والشعير ألصحاب المزارع
الصغيرة".
وي ـقــول األس ـتــاذ فــرحــان عـبــدالـلــه الـفــرحــان فــي معجمه:
"تعتبر العديلية من أخصب أراضي الكويتيين القدماء الذين
يأتون على حميرهم لزراعة هذه المنطقة بالقمح والشعير،
وقد أنتجت غلة جيدة ،والمعروف أن اآلبار في هذه األرض
ماؤها صالح للزراعة".
وورد في روايــة أخــرى ،أن بعض المزارعين الذين كانوا
يزرعون في منطقة المقوع الشرقي (وهي المنطقة التي تقع
ً
فيها سينما الحمراء والفردوس سابقا) انتقلوا للزراعة في
العديلية ،بطلب من الشيخ مبارك الصباح ،بعد أن ضاقت
ً
عليهم أرض المقوع الشرقي .وفعال في عهد الشيخ مبارك
الصباح بدأت الزراعة في العديلية ،واشتهرت عائلتا بويابس
والكوت بالزراعة في هذه المنطقة ،وكانت لهما مزرعتان
كبيرتان فيها.
وقد نقل لي العم سلمان نصف النصف ،رحمه الله ،في

عام  ،2004أنه سمع المرحوم أحمد البشر الرومي في إحدى
المرات يقول إن إبراهيم المضف (المتوفى عام  ،)1927رحمه
الله ،كانت له مزرعة كبيرة في شمال شرق العديلية .ومن
الـعــائــات األخ ــرى التي كانت لها م ــزارع فــي العديلية قبل
تنظيمها وتعميرها أسرة خضير الهويدي ،وأسرة اليعقوب.
ويقول عبدالله حسين الحطاب في مقابلة صحافية له عام
 ،2004إن والــده كان له بئر ماء في العديلية طولها خمسة
أبـ ــواع ،وأرض تحيط بــالـبـئــر ،وأن ــه فــي وق ــت الح ــق باعها
لشخص من أهل الكويت.
سعود الديحاني مع
األستاذ
أجراها
وفي مقابلة صحافية
ُ
المرحوم حسين علي الكوت (مواليد  ،)1916ونشرت بجريدة
الرأي العام في  ،1996-12-6أن الشيخ مبارك الصباح أهدى
ً
ً
ً
لوالده أرضــا في العديلية ،وتمت زراعتها قمحا وشعيرا،
وأطلق عليها اسم "الباهية" .وأكد أنه وهو صغير كان يتوه
بين سنابل القمح ،فيصيح عليه والده "وينك يا حسين؟ ِهز
الزرع علشان أعرف مكانك".
ومن الوثائق الدالة على وجود مزرعة ألسرة بويابس ،ما
ورد في ورقة كتبها الشيخ عبدالله الجابر الصباح ،رحمه
الله ،في  ،1977-11-28وقال فيها" :من خصوص حامل الورقة
عبدالله بن صالح بويابس يتردد علينا ،ويطلب منا شهادة
ً
عن مزرعة والده الكائنة في العديلية سابقا .وحيث إن لدي
شهادة حسب معرفتي على حيات المرحوم الشيخ أحمد
الجابر الصباح والشيخ خزعل ،رحمهما الله ،كانا يزوران
المذكور في مزرعته بالعديلية ،وهي مزرعة حنطة وكثير
من أعيان البالد يزورونه ويكشتون عنده .هذا ما لزم من
الشهادة ،وبالله التوفيق".

نقطة

ليش معلقينهم
معاكم؟!

فهد البسام

قضية البدون شائكة ومعقدة ،وما يزيدها
ً
ت ـع ـق ـيــدا أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ــرف ـع ــون ال ـش ـع ــارات
الــورديــة بالعلن ويــرفـضــون الحلول بالسر،
فتحولت بفضلهم المسألة ،مع التقادم ،من
حالة إنسانية تستحق االهتمام والجدية إلى
معلم من معالم دولة الكويت الحبيبة ،التي
يتواطأ الجميع في العمل على استمرارها،
ليزايد عليها ويستعرض من خاللها عضالته
اللسانية ونفاق إنسانيته.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،أس ـت ــوع ــب -م ـ ــع ق ـ ــدر ك ـب ـيــر مــن
االش ـ ـم ـ ـئـ ــزاز -أن ي ــرغ ــب ب ـعــض الـسـيــاسـيـيــن
ال ـفــارغ ـيــن م ـمــن ي ـعــرق ـلــون ال ـح ـلــول بــالـغــرف
ال ـم ـغ ـل ـقــة ،ف ــي اجـ ـت ــرار ال ـق ـض ـيــة ب ـيــن الـفـيـنــة
ً
ً
واألخـ ـ ـ ــرى ،ل ـي ـج ــدوا ف ـي ـهــا م ــوض ــوع ــا ثــاب ـتــا
ي ـق ـف ــزون ع ـل ـيــه ،ل ـكــن م ــا ال أف ـه ـمــه ه ــو رغـبــة
السلطة ،متمثلة بحكوماتها المتعاقبة ،في
اإلبـ ـق ــاء عـلـيـهــا حـتــى اآلن ،فـنـحــن نـعـلــم كما
ت ـع ـل ـمــون وي ـع ـلــم ال ـم ـت ــاج ــرون بــال ـقـض ـيــة أن
التجنيس المطلق ليس هــو ا ل ـحــل ،ومثلما
أن حرمان المستحق من الجنسية ظلم فإن
مـ ـس ــاوات ــه بــال ـن ـهــايــة ب ـغ ـيــر ال ـم ـس ـت ـحــق ظلم
آخـ ــر ،لـكــن األهـ ــم مــن شـكــل ال ـحــل هــو الــرغـبــة
فيه وفــي إغــاق الملف بشكل نهائي وبـ ّ
ـات.
ال تـعـلـقــوا ال ـب ـشــر مـعـكــم ب ـس ــراب الـجـنـسـيــة،
ً
وإب ـ ـقـ ــاء الـ ـح ــال م ـع ـل ـقــا ي ـضـ ّـيــع أعـ ـم ــار نــاس
بأحالمهم وطموحاتهم وهواجسهم ،ما بين
أروقــة اللجان واألجـهــزة وق ــذارات النصابين
وال ـم ـت ـس ـل ـق ـيــن ،هـ ـ ــؤالء ب ـش ــر م ـث ـل ـكــم -والـ ـل ــه
العظيم -من لحم ودم وعرق ودموع ومشاعر
وابتسامات ،وليسوا ثروة قومية لتحرصوا
على ديمومتها واستمرار اشتعال جذوتها
فوق الرؤوس .ال تعلقوهم معكم ،الحل المؤلم
أف ـضــل مــن أن ـصــاف الـحـلــول أو إب ـقــاء الـحــال
كـمــا هــو عـلـيــه عــرضــة لـلـضـغــوط الـخــارجـيــة
والـ ـم ــزاي ــدات الــداخ ـل ـيــة ،الـمـسـتـحــق جنسوه
وأع ـط ــوه حـقــه ال ـيــوم قـبــل غ ــد ،وأب ـل ـغــوا غير
المستحق بعدم أحقيته ،وال تــد عــوه يضيع
حياته وحياة أجياله المقبلة في انتظار أمل
ً
كاذب لن يأتي أبدا ،لعله يجد بعد ذلك حياته
ومستقبله في مكان آخر أفضل.
خلصوا الناس ،وال تتالعبوا بمصائرهم.

