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ً
• »ﻧﻘﺒﻞ  ٥أﺻﻨﺎف ...واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ«
»اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﻣﺴﻤﻰ »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ« ...ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛ ــﺪت وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ،أن ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻗ ـ ــﺮارات ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  5ﻓﺌﺎت ﻣﻦ أﺑﻨﺎء "اﻟﺒﺪون" ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم،
رﻓﻀﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى وردت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـ ـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ردﻫ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺣ ـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن إﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم
ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ،وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺎدي اﻟﻼزم.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ً
أﺑـﻨــﺎء "اﻟ ـﺒــﺪون" ،ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ُﻳﺮﺻﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻴﺮي ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟــﺮ ﺳــﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻄﻼب.
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﻛﺬﻟﻚ رد وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻓﻴﻪ
أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ وﻻ
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺬه
اﻟﻔﺌﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.

»ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺠﻨﻴﺴﻬﻢ واﺗﻬﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ«
ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪون ،ﺣﺬر
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓﺌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
»ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«.

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﻋﻦ »اﻷﻣﻄﺎر«

 ٣٤.٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ -ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺨﻄﻒ زﻣﻴﻠﻪ

ﻣﺼﺮ« ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪٣٣.٢٢

اﻟﺪﻳﻮان ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ
●

وﻗــﺎل اﻟﺠﻬﺎز اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻓــﻲ رده اﻟــﺬي أرﻓﻘﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ
ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋــﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪون وأﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،
وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،إن اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻢ
ﺗﺪرك اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺒﺪون إﻟﻰ »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«.
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ً
 ١٥٨ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدة اﻷﻃﺒﺎء
واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑـ »اﻷوﻗﺎف«
 ٧.٧ﻣﻠﻴﺎرات ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ٪٧
ً
 ١٣٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺮف
ً
ﺗﺨﺼﻴﺺ  ٣٢٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﻳﺎدات
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة
 ١٠٧ﻣﻼﻳﻴﻦ ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺎب اﻷول
٠٣

إﻳﺮان اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻐﻠﻖ »ﺑﻮﺷﻬﺮ«

اﻟﻐﺎﻧﻢ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ ﻋﺮاق آﻣﻦ وﻣﺴﺘﻘﺮ
وﻣﺰدﻫﺮ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٤
اﻟﺼﺎﻟﺢ :رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
وﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﺠﺒﺎر

اﻗﺘﺼﺎد
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ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ«
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺤﻮﻻت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ

رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

٠٩-٠٨

أﺟﻨﺤﺔ ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ أﺛ ـﻘ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻛــﺎﻫــﻞ
ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻗﻠﺼﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
إﻏ ــﻼق ﻣﺤﻄﺔ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ،وإﺧــﺮاﺟ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ دورﻳﺔ،
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ ،ﻟ ـ ـ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،إن أﺣــﺪ
ﻣﺴﺘﺸﺎري ر ﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻲ أ ﻛـﺒــﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ
أﻛــﺪ أن إﻏ ــﻼق اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺟــﺎء ﺑﺴﺒﺐ زﻳ ــﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘــﻢ إﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ ﺳﻌﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺿﻌﺎف،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﺮوق اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ً
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻏﻢ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ  6أﺷﻬﺮ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﻣ ـﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ ﻗ ـﻄــﻊ اﻟـﻐـﻴــﺎر
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
02

ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

دوﻟﻴﺎت
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ﺷﻬﺎدة ﻛﻮﻫﻴﻦ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺗﺮاﻣﺐ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺮﺋﻴﺲ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ُ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻚ ﻛﻮﻫﻴﻦ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ ،أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻏﺪاة ﺷﻬﺎدة
ﻧﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻳﺒﺪو
ً
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﻼ
ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
وﻓ ــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻳﻼﻳﺠﺎ ﻛﺎﻣﻨﻐﺰ ،إن ﺗﺮاﻣﺐ
ً
»ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو« ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻣﺘﻨﻊ
ً
ﻋﻦ ذﻛــﺮ إن ﻛــﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﺰﻟﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أدرس
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وأرى ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ .ﺿﻌﻮا ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻜﻢ أﻧﻨﻲ أرﻳﺪ
اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ«.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ وﺻ ــﻒ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻛﻮﻫﻴﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ،
ﺗﻄﻮر
ﻓﻲ
ٍ
ٍ
ّ
ﺗﻤﻜﻦ رﺟــﺎل إدارة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ
اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻄ ــﻒ زﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ واﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻋـﻠـﻴــﻪ
ً
ﺑﺎﻟﻀﺮب ،ﻣﺨﺘﺒﺌﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﻌــﺪان ،وأﻣــﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﺠﺰه واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر أﻣـﻨــﻲ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ أﻧ ـﻜــﺮ أي ﺻـﻠــﺔ ﻟــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺎدث ،أو 02

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن دﻳــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻹﻧﺠﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺨﺎص ﺑــﺪراﺳــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟـﻄــﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ وﺧﻄﻮط
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦ اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،وﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄزﻣﺔ 02

٠٥

ً
ً
اﻟﺨﺎﻃﻔﻮن ﻗﺪﻣﻮا ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﻣﺼﻮرا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

 ٢٠٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠٢٠/٢٠١٩

وأوﺿﺢ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ً
ً
ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟ ــﻰ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴـﺘــﻲ وﺿ ــﻊ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،1954واﻧـﻌــﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم ،1961
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن »ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺘﺼﻒ 02

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ً
ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣـﺨــﺰﻳــﺔ« ،ﻣــﺆﻛــﺪا ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻔﻴﺘﻨﺎم
ً
أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ »ﻛﺬب ﻛﺜﻴﺮا« ،أﺿﺎف» :ﺷﻲء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ
ﻳﻜﺬب ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮاﻃﺆ« ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻛﻮﻫﻴﻦ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ
ﻋ ــﻦ أﺟـ ــﻮاء اﻟـﺘــﺮﻫـﻴــﺐ واﻟ ـﺨ ــﺪاع
ً
أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﺎ
ً
ﻟ ـﺘــﺮاﻣــﺐ ،اﻟ ــﺬي ﺻ ــﻮره رﺟ ــﻼ
ﻼ
ﻳـ ـﺤ ــﻞ ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ـﻠ ــﻪ ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
دﻓـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل أو اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ
أو اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ،
ـﻼص
وﻳـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺐ اﻹﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ
ﻼ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻣ ــﻦ 02

ﻛﻮﻫﻴﻦ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺻﻔﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ أوج ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻓــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﻗ ــﺪ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرة ﻓ ــﻲ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ أﻓﻴﺨﺎي ﻣﻨﺪﻟﺒﻨﺖ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓــﻲ ﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻴﻪ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺣــﺰب "ﻟﻴﻜﻮد" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ أن اﻹﻋــﻼن ،اﻟﺬي
ﺟﺎء ﻓﻲ أوج اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،اﺿﻄﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻟﺰﻋﻴﻤﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ.
وﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﺛ ــﻼث ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ ﻓ ـﺴ ــﺎد ،أوﻻﻫ ــﺎ
ﺗﺴﻤﻰ "ﻗﻀﻴﺔ  ،"1000وﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻫﻮ وأﻓﺮاد
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ رﺷﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ  750أﻟﻒ ﺷﻴﻜﻞ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ً
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻬﻮﻟﻴﻮودي أرﻧﻮن ﻣﻴﻠﺘﺸﺎن ،و 250أﻟﻔﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﺑﺎﻛﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ "ﻗﻀﻴﺔ 02

أوﻳﺤﻴﻰ :ﻣﺴﻴﺮات ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻮرد واﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺎﻟﺪم

رﻳﺎﺿﺔ

٢١

ﻛﺎﻇﻤﺔ »أﻣﻞ«
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ...و»ﻧﺎرﻳﺔ« ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺸﺒﺎب

دلبلا

•
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اﻟﺠﺮاح :رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻋﻴﻮن ﺳﺎﻫﺮة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻬﻨﺊ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺑﻔﻮزه
ً
ً
ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻮﻻﻳﺔ
• ﻛﺮم ﺿﺒﺎﻃﺎ ًوأﻓﺮادا ﺿﺒﻄﻮا ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﺘﻄﺎف ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻋﺘﺪاء
ﺑ ـﻌــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎري ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗـﻬــﺎﻧـﻴــﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻓـ ــﻮز ﺑـ ـﺨ ــﺎري ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ رﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد وﻣﻮﻓﻮر
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ وﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﺎء.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

• ﺗﺮأس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﻔﻘﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻪ

رﺋﻴﺲ ﺗﻮﻏﻮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺠﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻏﻮ ﻓﻮراﻳﺴﻮزﻣﻨﺎ
ﻧﻴﺎﺳﻴﻐﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺴــﻼم
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت ﺳـ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى ﺑ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﻓــﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺗـﻠـﻘـﺘــﻪ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن رﺋـﻴــﺲ
ﺗﻮﻏﻮ أﺷﺎد أﻳﻀﺎ ﺑﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ودور اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻹﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﺑﻨﻴﻦ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺴﻴﻠﻴﻢ ﻗﺪم أوراق اﻋﺘﻤﺎده
ً
إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺗﻮﻏﻮ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﺪى
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻏﻮ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻠﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗــﻮﻏــﻮ ﺗـﺤـﻴــﺎت ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد،
وﺗـﻤـﻨـﻴــﺎت ﺳ ـﻤــﻮه ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑ ـﻤــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﺸﻌﺐ ﺗﻮﻏﻮ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺒـﻴــﺎن أن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﺤﺜﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك.

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »إﺳﻜﺎت اﻟﺒﻨﺎدق« ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻛ ــﺪت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﻧـﻬــﺎ ﺗـﻌــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وأﺟـﻬــﺰﺗـﻬــﺎ،
أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪرة اﻟــﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة
»اﺳـﻜــﺎت اﻟﺒﻨﺎدق« ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﺟـﻨــﺪة اﻻﺗـﺤــﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻌﺎم
 2063ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺣﻮل »اﺳﻜﺎت
اﻟﺒﻨﺎدق ﻓــﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ،اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻣـﻨــﺪوب دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻨـﻴــﺦ» :ﺳـﻌــﺪﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺮار ﺣﻮل )اﺳﻜﺎت اﻟﺒﻨﺎدق( ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﻴﻪ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ«.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻫـﻤــﻮم وﻣـﺸــﺎﻏــﻞ وﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت اﻟ ـﻘــﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺣ ــﺎﺿ ــﺮة اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـ ــﺪول اﻋ ـﻤ ــﺎل ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣ ــﻦ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺟﻬﺰة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ووﻛﺎﻻﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ وﻛﺎﻣﻞ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻌﻜﺲ ﻣــﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﻗــﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻨﻴﺦ ان اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻘــﺎرة ﻣﻜﻨﺖ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣــﻦ اﻻﻧﻄﻼق
ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮرا
ﻣﻄﺮدا ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻻﺷﺎدة واﻻﻋﺠﺎب.
وﺑﻴﻦ أن ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد
اﻻﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻜﻮن ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻻول ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮب اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺪدة.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻹﺳﻜﺎت اﻟﺒﻨﺎدق ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺳﻼم داﺋﻢ ،إذ ﻻ ﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻣﻀﻄﺮب ،وﻻ
ﻣﻨﻊ ﻟﻠﻨﺰاع ﺑﺪون اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻼم ،وﻫﺬا ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
ودﻋﺎ اﻟﻤﻨﻴﺦ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣـﻘــﻮق اﻻﻧ ـﺴــﺎن وﺳ ـﻴــﺎدة اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟــﺬور
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ.

»اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﻣﺴﻤﻰ »ﻏﻴﺮ...
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ«.
وﺷ ــﺪد ﻋﻠﻰ أن وﺻــﻒ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤــﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﻮﺟﻮد أﺻﻼ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎز وﺗﺒﻴﻦ ﺑﺠﻼء اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ أﻓﺮادﻫﺎ ،ﻣﻊ
اﻧﺘﻔﺎء ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺟﻨﺴﻴﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ،
»وﺧـﻴــﺮ دﻟـﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﻷﻋ ــﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟـﺘــﻲ أﻇـﻬــﺮت ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ إﻗﺎﻣﺎت
أو ﻣﻐﺎدرة ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻮ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﺿﻤﻦ ﻣﺒﺮرات رﻓﻀﻪ ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ،أورد اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
أن ﻫﻨﺎك »ﻣﺜﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻀﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء أي ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺰﻣﻊ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪوره ،ﺳﻴﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى
ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﺰاء واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﺟﺴﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
وأﺟﺎﻧﺐ ،وﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮض ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺚ واﻟﻔﻮﺿﻰ«.

ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ...
اﻷﻣﻄﺎر ،ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﺪﻳﻮان أرﺟﻊ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ً
وواف ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻨﻪ ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻜﻢ
ﻣﻬﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ٍ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟـﻤــﺮاد ﻓﺤﺼﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﺗﺰوﻳﺪه
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﻛ ــﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻒ اﻟــﺪﻳــﻮان ﻓــﻲ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻋــﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر ،ﺛﻢ واﻓﻖ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻧﺠﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«.

ﻛ ـ ــﺮم ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
م .اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط وﺿﺒﺎط
اﻟ ـﺼــﻒ واﻷﻓـ ـ ــﺮاد ﺑـﻘـﻄــﺎع اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﻌﺎم ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻣـ ــﻦ ﺿ ـﺒ ــﻂ ﺟ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ اﺧ ـﺘ ـﻄ ــﺎف
ﻣﻮاﻃﻦ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
وأﻣﺮ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ
رﺗﺒﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺟ ـ ــﺮى اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟ ـﺠ ــﺮاح ﺑـﻤـﻘــﺮ وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
أﻣ ــﺲ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر وﻛ ـﻴــﻞ اﻟـ ــﻮزارة
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋـﺼــﺎم اﻟـﻨـﻬــﺎم ،ووﻛـﻴــﻞ
اﻟــﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻓـﻴـﺼــﻞ
اﻟﻨﻮاف ،واﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ.
وأﺛﻨﻰ اﻟﺠﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺮﻣــﻮن ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺲ أﻣـﻨــﻲ
وروح اﻟـﻤـﺒــﺎدرة وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓﻲ
ً
اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﻪ
ﻳﺆﻛﺪ أن رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﻴﻮن
اﻟ ـﺴــﺎﻫــﺮة اﻟـﻴـﻘـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
أﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃــﻦ وأﻣ ــﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻻ ﻳﻘﻒ
ﻋـﻨــﺪ ﺣ ــﺪ ،ﻓ ــﻼ ﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟــﻸداء
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ــﺮﺟ ــﻮة،
ﻣـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﻓـ ـﺨ ــﺮه واﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺰازه
ﺑﺄداﺋﻬﻢ وﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺒﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،واﻟﺘﺼﺪي ﺑﻜﻞ
ﺣ ــﺰم وﺷ ــﺪة ﻷي ﻋـﻤــﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أوﺿـ ــﺢ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎم أن اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ً
ﺗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺜ ـ ــﻞ داﺋـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﻴﺎدﻳﻲ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« واﻟﻀﺒﺎط واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
روح اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ،ورواﺑـ ــﻂ اﻷﺳ ــﺮة
اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاف ﻓــﻮﺟــﻪ
اﻟـﺸـﻜــﺮ واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ واﻟ ــﻮﻓ ــﺎء إﻟــﻰ
اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺠــﺮاح ووﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒــﺔ،
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ وﺳ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ﺻﺪور ﻛﻞ رﺟﺎل اﻷﻣــﻦ ،وداﻓﻌﺎ
ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻀـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻟـ ــﻲ
واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

ﻧﺎدي اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮأس اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺮاح ،أﻣ ـ ـ ــﺲ،
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة ﻧــﺎدي
ﺿـ ـﺒ ــﺎط اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ،أﻛ ـ ــﺪ ﺧــﻼﻟــﻪ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺑﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ا ﻟـﻤــﺆ ﺳـﺴــﺔ اﻷ ﻣـﻨـﻴــﺔ
ودﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﻷداء اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎم
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ وﺟﻪ.
وﻧــﺎﻗــﺶ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻣﻊ
رﺋـﻴــﺲ وأﻋ ـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ـ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت ،واﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮواد اﻟﻨﺎدي ،واﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻣﺮﺳﻰ اﻟﺴﻔﻦ ،وﻗﺪم
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺨﺮاز ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺗ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ وﻋ ـﻀ ــﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧــﺎدي ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ،
واﻟﻤﻘﺪم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﻀﻮ
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة ﻧ ــﺎدي اﻟـﻀـﺒــﺎط،
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ً
ً
ﺷــﺮﺣ ــﺎ ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴــﺎ ﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺮوع
اﻟ ـﺸــﺎﻟ ـﻴ ـﻬــﺎت وﻣ ــﺮﺳ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻔــﻦ،

ﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺸﻌﻠﺔ :ﺣﺮص ٍ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻄﺮف
»أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف« ﺗﻌﻠﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻷوﻗــﺎف واﻟﺸﺆون
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠ ــﺔ اﻣ ــﺲ
ﺣﺮص ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻨـﺸـﺌــﺔ
أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ
اﻻﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪا ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻐ ـﻠــﻮ
واﻟﺘﻄﺮف.
وﻗــﺎل اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﺑـﻤـﻘــﺮ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻻﻋﻼن
ﻧﺘﺎﺋﺞ »ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻜﺒﺮى
ﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻆ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮآن اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻢ« ﻓــﻲ
ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻤـﻬــﺎ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـ ـ ــﻸوﻗـ ـ ــﺎف ﺑـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـﻤــﻮ
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ ان »إﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪد
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺑـﻠــﻎ
 1901ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﻖ و ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺔ،
وإﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﻢ
 1290ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ وﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ 204
ﻓ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ
وﻓـﺌــﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ان »إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟـ ــﺬﻛـ ــﻮر  103ﻓ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ،وﻋـ ــﺪد
اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻣﻦ اﻹﻧﺎث  101ﻓﺎﺋﺰة،
وﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت

اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ  25ﻓـ ــﺎﺋـ ــﺰا وﻓـ ــﺎﺋـ ــﺰة،
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ ﻋـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻹﺻ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ
ً
واﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث  52ﻓـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰا ،وﻋـ ــﺪد
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ 100
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺎن  12ﻓﺎﺋﺰا وﻓﺎﺋﺰة«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان »وزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ درع اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﻮق اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،ﻓــﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴ ــﺎدر
اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪرع

ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺨﻄﻒ...

ً
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﺟﻬﻮا اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻷرﺑﻌﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ واﺻﻞ
اﻹﻧﻜﺎر وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﱟ
ﺑﺄي ﻣﻨﻬﻢ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ُﻋ ِﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ً
ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻄﻒ واﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ داﺧﻞ أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﺧﻴﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻬﻢ أﻛﺪوا أن
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻮﺟﻪ
ّ
ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﺧﻮر اﻟﺬي أﻣﻨﻪ ﻟﻬﻢّ .
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ وﺛـﻘــﻮا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋ ـﺘــﺪاء ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ً
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وإرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ُ
اﻟﻤ ﱢ
ﺤﺮض ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن رﺟﺎل
اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻋﺜﺮوا داﺧﻞ ﻫﺎﺗﻒ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء.
ً
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،أﺻﺪرت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ وﺻﻔﺖ
ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﺑـ »ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ« ،ﻻ ﺗﻤﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة
ً
ً
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪواﻧﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮادﻋﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﻣﺔ
ْ
وﺣﺰم ﺿﺪ َﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراءﻫﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻧﻬﺎ »اﺗـﺨــﺬت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﺧﻼل
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ«.

إﻳﺮان اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت...
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓﺈن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻠﻔﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻫﻮ ﻣﺎ أرﻏﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺈﻗﻔﺎل »ﺑﻮﺷﻬﺮي« إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
أن ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮوس وﺑﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟ ــﺬﻫ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،وﻣـ ـﺒ ــﺮة اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪرع اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرع
اﻟ ـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ« ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان »ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼل
ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة ،واﻟـﺸـﻜــﺮ ﻣــﻮﺻــﻮل
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وأوﻟ ـﻴ ــﺎء أﻣــﻮرﻫــﻢ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻦ واﻟﻤﺤﻜﻤﺎت،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ

ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺑـﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺜﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﺮﺗﻴﻠﻪ
وﺗﺠﻮﻳﺪه« ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »ﺿﺮورة
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﻓــﻲ اﻷﻋ ــﻮام اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،ﻟﻨﺘﺪارس
وﻧﺘﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ«.

روﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ً
ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒﺎﻟﺔ
ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ وﺟـ ــﻮد ﻣ ـﺨ ــﺎوف ﻣ ــﻦ ﻓ ـﻴ ــﺮوﺳ ــﺎت ﻛــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة
ﻓــﻲ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﻮن
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﺮوس ﺳﺘﺎﻛﺲ ﻧﺖ«.
ورأى اﻟﻤﺼﺪر أن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوب ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗ ــﺮدي اﻷوﺿ ــﺎع اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ُﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ »ﺑﻮﺷﻬﺮ« ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻨﻮوي ﺑﺮﻣﺘﻪ.

ﺷﻬﺎدة ﻛﻮﻫﻴﻦ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ...

ً
ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺬﺑﻮن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،واﺻﻔﺎ إﻳﺎه ﺑـ »اﻟﻤﺤﺘﺎل
ً
واﻟـﻤـﺨــﺎدع اﻟ ــﺬي رﺷــﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﺳـﻤــﻪ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻻ ﻟﻴﺠﻌﻞ
ﺑﻼدﻧﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ«.
وﻗ ــﺎل ﻛــﻮﻫـﻴــﻦ» :ﻓ ــﻲ ﻛــﻞ ﻳ ــﻮم ،ﻛ ــﺎن ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﻳ ــﺪرك أﻧـﻨــﺎ ﺳﻨﺄﺗﻲ
وﺳـﻨـﻜــﺬب ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺣــﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣــﺎ ،وﻫ ــﺬه أﺻﺒﺤﺖ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪة«،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن إﺣﺪى ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺨﻠﺺ« ،أي دﻓﻊ اﻟﻤﺎل
ﻟﺼﺤﻒ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻻ ﺗﺠﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ،واﻣﺘﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻹﺳﻜﺎت ﻧﺴﺎء أﻗﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﻏﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﻦ.
وذﻛﺮ أن ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،
ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻔﺎدي إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺣــﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﺘﻮءات ﻋﻈﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻴﻪ.
وﻋﻦ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺸﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ 2016
ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎء »ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺎور« ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ،
ﻗ ــﺎل ﻛــﻮﻫـﻴــﻦ» :ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻟــﻢ ﻳـﻄـﻠــﺐ ﻣـﻨــﻲ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ اﻟ ـﻜــﺬب ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ...ﻫﺬه ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ«.
ً
وأﺿ ــﺎف» :ﻷﻛ ــﻦ واﺿ ـﺤــﺎ :اﻟﺴﻴﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﻠﻢ ﺑـﺸــﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت

واﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ،
وﻣــﺮاﺣــﻞ إﻧﺠﺎزﻫﻤﺎ واﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺮواد اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﺘﺴﻊ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  230ﺳﻴﺎرة
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻄﺮز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻗـ ــﺪم ﺷـ ــﺮح ﻣ ــﻮﺟ ــﺰ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي وﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎﺗــﻪ وﻣــﺮاﺣــﻞ
إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزه ،واﻷوﻗ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟــﺰﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ،
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع واﻓﺘﺘﺎﺣﻪ.
وﺷ ـ ــﺪد اﻟـ ـﺠ ــﺮاح ﻋ ـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـ ــﺪور اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ،
واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻧﺎدي ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ
ً
ﺑﺠﻬﺪ ﻣـﺤــﻮري ﻓـﻴــﻪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎدي إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ.

ودﻋﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺗ ـ ـﺨـ ــﺬت وﺗ ـ ــﻢ اﻋ ـﻄ ــﺎؤﻫ ــﺎ
اﻷوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم
اﻟـﻨــﺎدي ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ واﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻋـ ـ ـ ــﺮض ﻣ ـ ــﺮﺋ ـ ــﻲ ﻋ ـﻤــﺎ
ﺗـ ـ ـ ــﻢ إﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎزه ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻢ إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزه
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﺎدي.
ﺛـ ــﻢ ﻗ ـ ــﺎم ﺑ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أرﺟ ـ ــﺎء
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺗـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪ ﺧ ـ ــﻼﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوﻋ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ــﺬ
ً
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ،واﺳﺘﻤﻊ إﻟــﻰ ﺷــﺮح ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

»اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ« ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ٢٠١٨
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2018واﻟﺬي اﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻫــﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أوﺻـ ــﻰ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻘــﻮﻳــﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻻ ﺟـﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺎل اﻟـﻌــﺎم ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌــﺎم ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮاﺟﻊ
اداء اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ،اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
ﺗـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت ﻣ ـﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد واﻧ ـﻔ ــﺎذ وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ أوﺻ ـ ــﻰ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أي اﺧﻔﺎق ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻔﺴﺎد دون ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺷـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ دﻋـ ــﻢ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻋﻄﺎء اﻻوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ
ﻓﻲ  16اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪﻳــﺔ أو ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﺮاﻣﺐ -ﻣﻮﺳﻜﻮ ،وأدارﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ وﻛﺬب ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻳﺘﻮﻗﻊ أﺑﺪا أن ﻳﻔﻮز ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻷﻧﻪ ﻛﺎن أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺴﺐ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ«.
ووﺻﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮي ،وروى أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺮة
إن ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻪ ذﻛﺮ اﺳﻢ ﺑﻠﺪ واﺣــﺪ ﻳﻘﻮده رﺟﻞ أﺳــﻮد وﻟﻴﺲ ﺑﻠﺪ
ً
ﺣﺜﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺎدع وﻣﺤﺘﺎل ،ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳــﺎه ﺑﺄﻧﻪ أوﻋﺰ
ﻟﻪ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻛﻠﻴﺎﺗﻪ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﻧﺸﺮ
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻫﺎﻧﻮي  -أ ف ب(

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺻﻔﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ...
 ،"2000ﺗﺸﺘﺒﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ
ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣــﺮوﻧــﻮت ،اﻟﻨﺎﺷﺮ أرﻧــﻮن ﻣﻮزﻳﺲ ،ﺗﻘﻮم
ً
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺤﻒ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ أو ﻏﻠﻖ
اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺎﻳﻮم" اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ً
أﻣﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻤﻠﻒ " "4000أو "ﻗﻀﻴﺔ
ﺑﻴﺰﻳﻚ" ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﻴﻪ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﻻ اﻹﺧﺒﺎري،
اﻟــﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺷــﺎؤول إﻳﻠﻮﻓﻴﺘﺶ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت
وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎدت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺑﻤﺌﺎت ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات.
ً
وﻟﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ) 69ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ُ
ً
ً
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إذا اﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
 ٢٠٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت »اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ« اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدة اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻷوﻗﺎف«
١٥٨
•
ً
•  ١٣٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺮف
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

 7.7ﻣﻠﻴﺎرات
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
 %7ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ 327
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ذﻛ ــﺮ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
اﻋ ــﺪﺗ ــﻪ وزارة اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ
ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ  ،2020/2019ان
اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات اﻟـ ـﺒ ــﺎب اﻷول ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳ ـﺨــﺺ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  7.739ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر
ﺑــﺰﻳــﺎدة  7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .2019/2018
وأﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﻪ ،ان اﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﻼﻣ ــﺢ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ا ﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎب اﻻول ﻫــﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2020/2019واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
 208.589ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
 170ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻷول
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،و 10ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻟـﺘـﻌـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻏﻴﺮ
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ او
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،و 10ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏـﻴــﺮ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬﻳﻦ

ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻔﻨﻲ او اﻟﻨﺪرة ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ً
 18.5ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
وﻋــﺪدﻫــﺎ  4437وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ وﻣـﻬـﻨ ـﻴـﻴــﻦ ﺑ ـ ــﻮزارة
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ،
ﻣـﻨـﻬــﺎ  3627ﺑــﺎﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ و810
ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻧ ــﻪ

ﺗ ــﻢ ادراج اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدات اﻟـﺤـﺘـﻤـﻴــﺔ
واﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺎت ﺑﻌﺪ
ﺗــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺪﻣﻴﺔ واﻟ ـﻌــﻼوات اﻟــﺪورﻳــﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ
اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
وﻓـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
ﺗ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر،
ً
ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ اﻧـ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ
ﻣ ـﺒ ـﻠ ــﻎ اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺪره 130
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﺿـﻤــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اي

زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺮف ﺗﻄﺮأ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﺮﺳﻮم او ﻗﺮار
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء او ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ او ﺗــﺪﺑ ـﻴــﺮ
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف أي ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ رﺻ ـ ـ ــﺪ 76.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  11.4ﻣﻠﻴﻮن
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟـ  22763وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑــﺎﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻔــﻖ وأﺣ ـﻜــﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎدﺗ ـﻴ ــﻦ  23و 92ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻈــﺎم
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ ﻣ ــﻮزﻋ ــﺔ ﻋﻠﻰ

 107ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎرﺋﺔ
أﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ اﺟ ــﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻠﻐﺖ
ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ  107ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺳﻴﺎﺳﺔ
ً
اﻟ ـﺤ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﺮأ ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ً
اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺎب اﻻول ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ  61ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﺤﻈﻮر
ً
ﺷﻐﻠﻬﺎ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻘــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﻐــﺎؤﻫــﺎ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
ً
اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ او وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد ﻫــﺎ  10770وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ

 8957وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ و 1813ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ،و11
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ  9494وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻢ اﻟﻐﺎؤﻫﺎ
ﻟﻼﺳﺲ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،و 10ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣ ــﻼل ،و 24ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺗـﺨــﺺ اﻟ ـﻔــﺮق ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺑـﻴــﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﺪدﻫﺎ  22493وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮا
ً
ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.

 22687وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،و 20وﻇﻴﻔﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ،و 56وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﺎوﻧﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗﺨﻀﻴﺺ
 12.5ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻛ ـﺠــﺰء ﻣﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑ ـ ــﺎﻷ ﻗ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ 2018 /7 /1
و  ،2019 /1 /1ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﻛ ــﺎ ﻧ ــﺖ
ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 2019 /2018و ﻗـ ـ ــﺪ ا ﺣ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺖ
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  2020/2019ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
ً
ً
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  36.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2020/2019

اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر
وﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ اﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ــﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  327ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدات اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ 4.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑـ ــﺎﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻋ ــﺪد
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر  19159وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2020/2019و6
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ وﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ،

واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ )ﺷــﺮﻃــﺔ
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮس وﻃـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻲ( وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎز
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ.
وأردف ﺑ ــﺄن ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ
 11185وﻇـﻴـﻔــﺔ ،و 66.1ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ رﻓـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـ ــﻮزارات
واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻓ ــﻲ وزارات اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء
واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟـﺼـﺤــﺔ
وﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
ً
 59.8ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ
ﻋـﻬــﺪ ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ ﺑـﺒـﻌــﺾ اﻟـ ــﻮزارات
)وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ووزارة
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ووزارة اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ(،
ً
و 158ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ زﻳ ــﺎدة
ﻋـ ـ ـ ــﺪد اﻷﻃـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرﺳ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﺑ ـ ــﻮزارات اﻟﺼﺤﺔ
واﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ واﻷوﻗـ ــﺎف واﻟـﺸــﺆون
ً
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،و 26ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ وزﻳـ ــﺎدة ﻋــﺪد
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ،و 6.5ﻣﻼﻳﻴﻦ زﻳــﺎدة
أﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد.

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ :ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات
ﺗﺮأس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮزراء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح دﻋــﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺼﺤﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮب "ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات

واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"ﻛــﻮﻧــﺎ"،

 4ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ 4
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،
ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎل اﻟﺸﻤﺮي ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" إﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ وﻟ ـﻴــﺪ اﻟـﺸـﻤــﺮي،
ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ،
وﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟﻤﺎ
ﻟﻬﻢ ﻣــﻦ دور ﻣﻬﻢ ﻓــﻲ رﻓ ــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ أﺷﻜﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ،اﻧﺘﺪاب ﻋﺪد ﻣﻦ ﺻﻴﺎدﻟﺔ
"اﻟﺼﺤﺔ" اﻧﺘﺪاﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻃﻠﺒﺔ "اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ"
ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﻢ.

ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺮؤﺳﻪ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ 51ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﻤﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إن
ﺟــﺪول اﻋﻤﺎل اﻟــﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑﻴﻮم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
"وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﻈﻲ
ﺑﻘﺒﻮل وﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء".
وأﺿ ــﺎف أن ﺟ ــﺪول اﻻﻋـﻤــﺎل ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻣ ـﻬــﺎت واﻷﻃ ـﻔــﺎل
واﻟﻤﺮاﻫﻘﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ وزراء
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وأﺷــﺎر وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
و"اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪة" ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻴﻬﺎ وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ أﻣ ـ ــﺎم اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ً
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
وأوﺿ ــﺢ أن ﺟ ــﺪول أﻋـﻤــﺎل اﻟ ــﺪورة ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻧ ـﻘ ــﻞ وزراﻋـ ـ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻧ ـﻘــﻞ اﻟ ــﺪم
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻداري
واﻟﻔﻨﻲ.

وﻟﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
"ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ـﻌ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠــﺎﺑ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ واﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،وﺗ ـﺒــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.

»اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت« ﻳﻤﺪد إﻗﻔﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ »اﻟﺸﺆون« :ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻷﻣﻮال ﻣﻮردي
ً
اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«
اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑـ »اﻟﻤﻄﺎر  «٢ﺷﻬﺮا

• ﺷﻌﻴﺐ :ﻗﺮار وﻗﻒ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق
•  ٥١٣٢ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ« ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
•

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﻧﺸﺎءات اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ

•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

واﻓﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ إﻗﻔﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﺰﻣﺔ رﻗــﻢ " "2واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎر
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ) ،(2وﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ،ﻣ ــﺪة 30
ً
ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ إﻏ ـ ــﻼق اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ
ً
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ  23أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ 24
ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.
وأرﺟﻌﺖ ﻣﺼﺎدر وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎر إﻋﻼن
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮح ﻋ ـﻠ ــﻰ "اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻼء اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ" دون
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز وﺷﺮاء
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺰﻣﺔ " "2ﻫﻲ ﺟﺰء
ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ "اﻟﻤﻄﺎر  ،"2اﻟــﺬي ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫــﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ
أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،وﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،أﻛ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮة إدارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ "اﻷﺷﻐﺎل" إﻳﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮ أﻧﻪ ﻻ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ.
وأﻓﺎدت اﻟﻌﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ﺑﺄن اﻟﻮزارة
ﺗــﺆﻛــﺪ اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ ﺑـﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗــﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺎدة  10ﻣﻦ ﻗﺮاره رﻗﻢ " 41ﻟﺴﻨﺔ
 "2006ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ،واﻟـ ــﺬي ﺗـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر واﻻﻧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاف ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻤﺤﺪدة ،وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺼﻤﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣــﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ ذوو
اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪة أو اﻟــﺬﻫـﻨـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﺸﺮط ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻟﺠﻬﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن
إﻋــﺎﻗـﺘـﻬــﻢ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﺼـﻤــﺔ ﻹﺛـﺒــﺎت
اﻟـﺤـﻀــﻮر واﻻﻧـ ـﺼ ــﺮاف ،وﻻ ﻳـﺠــﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ أي ﻓﺌﺎت
ً
أﺧﺮى ،أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
أو اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ أو ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻧـ ـﻔ ــﻰ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ا ﻟ ــﺮ ﺳـ ـﻤ ــﻲ ﺑـ ــﺎ ﺳـ ــﻢ وزارة
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟ ـﺸــﺆون ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﺷﻌﻴﺐ،
أن " ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك أي ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮردي ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ".
وأوﺿ ـ ــﺢ ﺷ ـﻌ ـﻴــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ،
أ ﻣ ــﺲ ،أن "وزارة ا ﻟ ـﺸ ــﺆون ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬا
ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮع ،و ﺗـﺤــﺚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻ ﻟـﺘــﺰام
ً
ﺑ ـﺴ ــﺪاد أﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ــﻮردﻳ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ وﻣـ ــﻮردي
اﻟﺒﻴﺾ ﺧﺼﻮﺻﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ".
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﻌﻴﺐ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺺ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺾ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺎت ،وﺳـ ـ ـ ــﺪاد أﻣ ـ ــﻮال
وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣــﻮرد ﻳــﻪ ،ﻻ ﻓـﺘــﺎ إ ﻟــﻰ أن "ا ﻟ ــﻮزارة
ﺗﺮاﻗﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،وﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت" ،ﻣﺆﻛﺪا أن " ﻗــﺮار وزارة
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺾ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
واﻟﻤﺴﺘﻮرد إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ".

 5132ﺣﺎﻟﺔ
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟ ـ ــﻮزارة ،أﻣ ــﺲ ،أن "ﻋــﺪد
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
وأﻧـﺸـﻄــﺔ ﻗـﻄــﺎع اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ
اﻹدارات ،ﺧ ــﻼل ﺷ ـﻬــﺮ ﻳ ـﻨــﺎ ﻳــﺮ ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﺿ ــﻲ ،ﺑﻠﻎ
 5132ﺣﺎﻟﺔ".
وأوﺿـﺤــﺖ "اﻟ ـﺸــﺆون" ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أن "اﻟـ 5132ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ  1050ﺣﺎﻟﺔ ،وإدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث
 467ﺣ ــﺎ ﻟ ــﺔ ،وإدارة ر ﻋ ــﺎ ﻳ ــﺔ ا ﻟـﻤـﺴـﻨـﻴــﻦ 3615
ﺣﺎﻟﺔ".
وأ ﺿ ــﺎ ﻓ ــﺖ أ ﻧ ــﻪ "أ ﻣـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
ا ﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺪ ﻣــﺎت إدارة ا ﻟـﺤـﻀــﺎ ﻧــﺔ
ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﺋـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻳـ ــﺮ ،ﻓ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﺑﻠﻎ  ،1050ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ دار اﻷﻃﻔﺎل  35ﺣﺎﻟﺔ،
ودار اﻟﻔﺘﻴﺎت  9ﺣﺎﻻت ،وﺑﻴﻮت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ 86
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  622ﺣﺎﻟﺔ،
و ﻗ ـﺴ ــﻢ ﻣ ـﺘــﺎ ﺑ ـﻌــﺔ ﺷـ ــﺆون اﻷ ﺑـ ـﻨ ــﺎء  227ﺣــﺎ ﻟــﺔ،
وﻗﺴﻢ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج  70ﺣﺎﻟﺔ".

»اﻷﺣﺪاث«
وذ ﻛــﺮت ا ﻟ ــﻮزارة أن " ﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺑ ـﻠــﻎ  467ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﺗ ــﻮزﻋ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل 3
ﺣﺎﻻت ،واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  5ﺣﺎﻻت ،ودار
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺔ  9ﺣ ــﺎﻻت ،واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
 26ﺣﺎﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 18
ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ
 316ﺣ ــﺎ ﻟ ــﺔ ،واﻟ ـﻤ ــﺮا ﻗ ـﺒ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻧـﻴــﺎ ﺑــﺔ
اﻷﺣ ـ ــﺪاث  71ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،واﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  19ﺣﺎﻟﺔ".
وﺑﻴﻨﺖ أن " ﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻠﻎ  3615ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
 26ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ ،و 3589ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ"،
ﻻ ﻓـﺘــﺔ إ ﻟــﻰ أن " ﻋ ــﺪد ا ﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
ً
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ذﻛ ـ ــﻮرا واﻧ ــﺎﺛ ــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ 284
ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻋ ـ ــﺪد اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ا ﻟـﺼــﺎدرة ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹ ﻋــﺎ ﻗــﺔ  4ﺗﻘﺎرﻳﺮ،
و 10ﺣﺎﻻت ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺨﻀﺮ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ راﻓﺎﻳﻴﻠﻴﻪ ﻓﻮﻟﺒﻲ،
واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﳌﻮاﺿﻴﻊ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻠﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ أﻧﻮر اﳌﺰﻳﺪي ،وآﻣﺮ
اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ
ﺑﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري ،وﺳﻔﻴﺮ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﺟﻴﻮﺳﻴﺒﻲ
ﺳﻜﻮﻧﻴﺎﻣﻴﻠﻴﻮ ،واﳌﻠﺤﻖ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪ
ﻓﻴﺘﻮ ﻛﺮاﻛﺎس.

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻷردﻧﻲ ﻳﺰور
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن
اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﺤﺎت،
ﺑﺰﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﺒﺤﺚ
أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ،وﺳﺒﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷردن
ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،ﻋﻘﺐ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﺤﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ )ﻋﻤﺎن(.
وﻗﺎل اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" إن
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﺮﻳﺤﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺨﻠﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي،
واﻟﺴﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

»ﻧﻤﺎء« ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺮات

ﺷﺎرﻛﺖ "ﻧﻤﺎء" ﻟﻠﺰﻛﺎة
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
واﳌﺒﺮات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﺪ
اﻟﺨﺮاز ،وﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺤﻮار
ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮه،
وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
"ﻧﻤﺎء" ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺧﻴﺺ:
"ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ؛ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ
ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«٥٠٠٠ :
ﻣﻬﺘﺪ أﺷﻬﺮوا إﺳﻼﻣﻬﻢ
ٍ
أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺪوﺳﺮي ،أن ﻋﺪد اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﺣﻮار اﻹﻳﻤﺎن
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺑﻠﻎ ﺣﺘﻰ
ﻣﻬﺘﺪ
اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥آﻻف
ٍ
وﻣﻬﺘﺪﻳﺔ ﻣﻦ  ١٠١دوﻟﺔ.
وﺑﲔ اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ
اﻟﺠﺪد ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺧﻤﺲ ﻟﻐﺎت،
وﺳﺘﻀﺎف ﻟﻐﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻫﻲ :اﻟﻜﻮرﻳﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻜﻤﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ
وﻻوس.

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا
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اﻟﺼﺎﻟﺢ :رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء وﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﺠﺒﺎر
اﻓﺘﺘﺢ ﻳﻮﻣﻬﻢ اﻟـ ١٧ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ« وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﻢ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻳﻮم رﺟﻞ اﻹﻃﻔﺎء

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﺨﺼﻴﺺ
أرض ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺮ ﻹﻧﺸﺎء
ﻧﺎد ﻳﻀﻢ
ٍ
رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء

اﻟﻤﻜﺮاد

أﻋـ ــﺮب ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ
ﻓﺨﺮه واﻋﺘﺰازه ﺑﺎﻟﺪور »اﻟﺠﺒﺎر«
ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃـﻔــﺎء ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ »ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﻖ
رﺟ ـ ــﺎل اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء وزﻣ ــﻼﺋ ـﻬ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
واﻹﺳـ ـﻌ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﻧـﺤــﻦ
ﻓﺨﻮرون ﺑﻬﻢ ،وﻫﻢ وﺳﺎم ﻋﻠﻰ
ﺻﺪر ﻛﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ«.
ﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت
اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ أﻣ ــﺲ،
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن
ﻳــﻮم رﺟــﻞ اﻹﻃ ـﻔــﺎء اﻟـ ــ 17اﻟﻤﻘﺎم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻀﻮره ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃـﻔــﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ«،
اﻟﺬي أﻛﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄن رﺟﺎل اﻻﻃﻔﺎء
ﺳﻴﻀﻌﻮن ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻌــﺎر ﻧﺼﺐ
أﻋﻴﻨﻬﻢ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻀﻮر ﻳﻮم
»رﺟـ ــﻞ اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء« ،اﻟـ ــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻳـ ـ ـ ــﺎم ،واﺟ ـ ـﺒـ ــﺎ وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا
ﻟﻜﻞ رﺟ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔــﺎء ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن

»اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
)اﻹﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء( ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ــﺪات وآﻟ ـﻴ ــﺎت
ﻣﻮﺟﻮدة أو اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻄﺎر
واﻷﺟﻮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ،ﻟﻨﻜﻮن
ﻋﻠﻰ أﺗــﻢ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻷي ﺣﺪث
ﻃﺎرئ«.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟـ«اﻹﻃﻔﺎء«
ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧــﺮى ،ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛـ ـﻔ ــﺎءة ﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻛــﻞ
اﻟ ـﺤــﻮادث ،ﺷــﺎﻛــﺮا ﻛــﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻻدارة ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ دورﻫ ــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑﻪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ إﺧ ــﻮاﻧـ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع
واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﺳﻌﺎﻓﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻴﺎت ﺳﻤﻮ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻓ ـ ــﺮد ﻣــﻦ
»اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء« وﺷ ـﻜــﺮه ﻷﺑ ـﻨــﺎﺋــﻪ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻋﻠﻰ

إﺧﻼﺻﻬﻢ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ.

ﻧﺎد ﻟﻺﻃﻔﺎء
ٍ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟــﻼدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺮاد ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﻓﺘﺘﺎح،

اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح
»اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ«
أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ »إدارة اﻹﻃـﻔــﺎء« ورﺟﺎﻟﻬﺎ،
ﺑ ــﻞ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ رﺟـ ــﺎل اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺳ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻜﺮاد إن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وأﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟــﺪور اﻹﻃﻔﺎء

ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﻓﺨﺮه ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ـﺎد
أرض ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤــﺮ ﻹﻧ ـﺸــﺎء ﻧـ ٍ
ﻳ ـﻀــﻢ رﺟـ ــﺎل اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء ،ﻣﻀﻴﻔﺎ

اﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻪ.
وﺧـ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺮاد ﺑـ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻪ إن
»ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺮ ﺗـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ ﻋــﻦ
إﻳﻔﺎﺋﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﺰﻣﻴﻞ
وأخ ﻟﻬﻢ أﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
واﻹﺧـ ـ ــﻼص ﻣ ــﻦ أﺟ ـﻤ ــﻞ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
ا ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ وأرواح ا ﻟـ ـﻤ ــﻮا ﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻪ«.

اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻗﻠﺼﺖ »ﺣﺮاﺋﻖ اﻷﻃﻔﺎل«
اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑـ»اﻹﻃﻔﺎء« اﻟﻠﻮاء
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ أن ﺷﻌﺎر »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ« ﻫﻮ دﻋﻮة ﻟﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد،
وﺻ ــﻮﻻ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ،
ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح ﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل.
وﻟ ـﻔــﺖ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑــﺎﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن،
إﻟﻰ أن اﻧﺨﻔﺎض إﺣﺪى ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ،

اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻌﺒﺚ اﻷﺣــﺪاث واﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻣﻲ  2017و ،2018ﻳﻌﻜﺲ دور
ﺣـ ـﻤ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﻣـ ــﺎﻛـ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ اﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟ ـﺒــﻼﻏــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺣ ـ ـ ــﻮادث اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ﺧــﺎﺻــﺔ

ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـ ــ«اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء« اﻟـﻤـﺼــﺎﺣـﺒــﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺤﻮادث ﺑﻨﺴﺒﺔ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺖ ﺗـﻔــﺎﻧــﻲ رﺟ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔــﺎء
وإﺧــﻼﺻـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻼﻏﺎت
واﻟ ـﺤ ــﻮادث ،وﺑ ــﺬل ﻛــﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ
اﺣ ـﺘ ـﻔ ـﻠ ــﺖ ﺳـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺪى
أﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎ ،واﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻚ،
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ وﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻬﺎ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل ،وﻫــﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ 58ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 28ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﻣﺮور  13ﻋﺎﻣﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻟــﻲ ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ.
وأﻗ ــﺎم ﻣ ـﻨــﺪوب اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟــﺪى
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،واﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺰﻳﻢ ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
ﺣـﺸــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ اﻷﻣﻤﻴﻦ
واﻟـﺴـﻔــﺮاء واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،إن »اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻣﺒﺎدئ
ﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،وﺳ ـﻨــﻮاﺻــﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣــﻊ اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
وأﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻣﺴﺎء

»أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ« ...ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣ ــﻊ اﻣـ ـﺘ ــﺪاد اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺎرع اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﻘﻒ
أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟـﺸــﺎﻣـﺨــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺰﻫــﻮ ﺑــﻮﺷــﺎﺣـﻬــﺎ اﻟﻤﺘﻸﻟﺊ
ﻣﻨﺬ  40ﻋﺎﻣﺎ ﺟﺴﺪت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻮﻻء وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻋﻴﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺒﻼد
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم
ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺬﻛﺮى اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬا
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺣـﻔــﻞ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺑﺤﻀﻮر
ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺑﻤﻦ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﻢ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة وﻳ ـﻠ ـﺒ ــﺮ روس،
ووزﻳ ــﺮ اﻹﺳ ـﻜــﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﺑﻦ ﻛﺎرﺳﻮن ،ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻟـﻴـﻜــﺲ أزار ،وﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻛﻮﻧﻮاي.
وﻫﻨﺄ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ ،وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ،وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل،
وأﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴﻔﺎرة.

ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻷول
ﻣﻦ ﻣﺎرس ﻋﺎم .1979
وﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ أﺑـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔـﺘــﺮة
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ أﺟﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺘﺸﺤﺔ ﺑﺄﻟﻮان ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻳﺖ وﺻﻮر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮر ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟـﺘــﺮاﺛـﻴــﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺧﻼل
اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ زاﻫﻴﺔ اﻷﻟﻮان.

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﻫـﻨــﺄ ﺳﻔﻴﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟﻬﺮﺳﻚ د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاح اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﺣـﻜــﻮﻣــﺔ وﺷـﻌــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻴـ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت.
وأﻗﺎم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺎو اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻــﻼح اﻟﺴﻴﻒ ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﺣﻀﺮه
ﺣ ـﺸــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻋــﻮﻳــﻦ ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﻢ
ﺿ ـﻴــﻒ ﺷ ــﺮف اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪل ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﺮﻳﺴﺎ ﺗﺸﻨﻎ ،وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورؤﺳﺎء

اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،وأﻋﻀﺎء
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺳﺮﻫﻢ.
وأﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرة اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻟـ ــﺪى
ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎﻓــﻮرة اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ أﻋـﻴــﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻀﺮه ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻗﺪم ﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻘــﺎﻧــﻮن إدوﻳ ــﻦ ﺗــﻮﻧــﻎ ،وﻋــﺪد
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺴـﻔــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻚ

وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﻮب اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪ أن
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑ ــﺄﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ
ﻳ ـﻌ ــﺪ داﻓ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻟـ ـﺒ ــﺬل اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ واﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء
اﻟﻼﻣﺤﺪود ،ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻷﺟﺪاد
واﻵﺑﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﻐﺎﻟﻲ
واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ درة اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺧـﻔــﺎﻗــﺎ ،وﺣـﻘـﻘــﻮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ.
وﻓ ــﻲ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ أﻗ ــﺎم اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻋﻴﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻀﺮه ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻨﻐﻮﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓــﺄﻗــﺎم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ أﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻴ ـﻨــﺔ،
ﺣﻀﺮه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ورؤﺳــﺎء وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ دﺧﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدة ﺟﻬﻮد ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أﻣﺎﻛﻦ
ﻓﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

آﺛﺎر ﺣﺎدث اﻻﺧﺘﺒﺎر

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

»ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ« ،ﻣ ـﺜ ــﻞ
ﺷـﻌـﺒــﻲ ﻳـﻨـﻄـﺒــﻖ ﻋـﻠــﻰ واﻓ ــﺪ
ﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎﻧــﻲ ﺗ ـﻘــﺪم ﻻﺧـﺘـﺒــﺎر
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ رﺧـ ـﺼ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﺑ ـﻤــﺪرﺳــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي،
ﻓﺎﺻﻄﺪم ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ اﻻداري
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،وأﺻﻴﺐ ﺑﺠﺮوح
ﺧﻄﻴﺮة ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ ،اﻟ ـﺘــﻲ
رواﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻹﻋ ـ ـ ــﻼم ﺑـ ـ ــﺎﻻدارة
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻺﻃـ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣـﻴــﺮ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
ان ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗﻠﻘﻰ
ﺑــﻼﻏــﺎ ،ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﺻﻄﺪام واﻧﺤﺸﺎر ﺳﺎﺋﻖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻫــﺎف ﻟ ــﻮري ﺑﺤﺎﺋﻂ إﺣــﺪى
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪارس ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪي،
وذﻟﻚ اﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟ ـ ــﻰ اﻧ ــﻪ
ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﻞ
اﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدث ،وﺗ ــﻢ
اﺧـ ـ ـ ــﺮاج ﺳ ــﺎﺋ ــﻖ اﻟ ـﺸ ــﺎﺣ ـﻨ ــﺔ،
وﻫ ـ ـ ــﻮ واﻓ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ــﺎﻛـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ،
وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧـﻘـﻠــﻮه ﺑ ــﺪورﻫ ــﻢ اﻟــﻰ
ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪان ﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ
اﻟﻌﻼج.

ﺑﻤﺠﺮد أن وﺻﻠﺖ اﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣـﺤـﻄـﺘـﻬــﺎ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم،
ﺗـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
وﻓـ ـ ــﺮق ﺗ ـﻄــﻮﻋ ـﻴــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺷـﻬــﺪت ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﺿﺨﻤﺔ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺣـﻴــﺎء ذﻛــﺮى
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟـ ـﺤ ــﺪاﺋ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎذﻳ ــﺔ ﻟـﺸــﺎﻃــﺊ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﻹﻋــﺎدة
اﻟﺮوﻧﻖ إﻟﻴﻬﺎ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﻳـﻨـﺘـﻤــﻮن إﻟ ــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﻔـﺌــﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺑـ ــﺪاﻓـ ــﻊ وﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وإﻇﻬﺎر
اﻟﺒﻼد ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرة.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ »ﻛ ــﻞ اﻷرض« اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ
أﻓـ ـﻨ ــﺎن اﻷﻧـ ـﺒـ ـﻌ ــﻲ ،ﻟـ ــ«ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،إن
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻗـ ــﺎم ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ ﺷــﺎﻃــﺊ

أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺤﻮ  200ﻣﺘﻄﻮع ،وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ
أﻛﻴﺎس ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻷﻧﺒﻌﻲ أن اﻟﻬﺪف
ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻒ ﺑـ ــﻞ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ
وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﺔ اﻻﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫــﺬه اﻟـﺠـﻬــﻮد ﺟــﺎء ت
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻐــﻮص
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ــﺮة
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣـ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ وﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻼل اﻷﺣ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛــﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ
»اﻟ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﻮص« ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺑـ ــﻮرﺳ ـ ـﻠـ ــﻲ،
ﻟـ«ﻛﻮﻧﺎ« ،ان اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

واﻟـﻔــﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﺷ ـ ـ ــﻮارع وﻃـ ــﺮﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻓ ــﻮر
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وإزاﻟ ـ ـ ــﺔ ﻛﻞ
ﻣــﺎ ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﻮاﻃــﺊ
واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
 ١٧ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼن
ﺑﻤﺠﻤﻌﺎت اﻷﺣﻤﺪي

ﻧﻔﺬت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت
واﳌﺤﻼت ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮع اﻷﺣﻤﺪي ،ﺣﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﳌﻬﺒﻮﻟﺔ أﺳﻔﺮت
ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  ١٧ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼن.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﱠ
ﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻴﺒﺔ ،ﺑﺄن
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
رﺧﺺ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻠﻤﺤﻼت ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ،
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻋﻼن ،وإﺿﺎﻓﺔ
إﻋﻼن ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻋﺪم وﺿﻊ
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﺑﺎرز.
ودﻋﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺤﻼت
ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺨﺮاج رﺧﺺ
اﻹﻋﻼن اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت.

»اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﻳﺘﺼﺪر ﺑﻄﻮﻟﺔ
دﺑﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﺗﺼﺪر أﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دﺑﻲ ﻣﺎﺳﺘﺮز
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﺤﺮ .٢٠١٩
وأﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﺎدي "ﺳﻜﺎي ﻫﻮب آر
ﺳﻲ" ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﻴﺴﻴﻠﻲ
ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻲ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ  ٢٣إﻟﻰ
 ٢٧ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٧٠ﻃﻴﺎرا ﻳﻤﺜﻠﻮن  ٢١دوﻟﺔ،
ﺑﻴﻨﻬﺎ :اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات
وﻋﻤﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ
وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺰ.
وﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺎدي،
اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أﻣﺲ ،إن
ﻋﻠﻲ
ﱢ
اﻟﻨﺎدي ﻳﺴﺨﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
وﻳﺪﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ
أﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإﺣﺮازﻫﻢ
اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷول ﻟﻔﺌﺘﻲ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ذات اﳌﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ ) (JETواﻟﻄﺎﺋﺮات
) (٣Dاﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮاوح
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﲔ اﳌﺘﺴﺎﺑﻘﲔ.

ﻣﺼﺮع واﻓﺪ وإﺻﺎﺑﺔ ٧
ﺑﺤﺎدث ﻣﺮوري ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺮة

ﻟﻘﻲ واﻓﺪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﺘﻔﻪ،
وأﺻﻴﺐ  ٧ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺮوري،
أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،إن ﺑﻼﻏﺎ ورد
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺎدث
ﺗﺼﺎدم ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺒﺘﲔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰارع اﻟﻮﻓﺮة ،وان
اﻟﺤﺎدث أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻓﺎة
وإﺻﺎﺑﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص،
ﻓﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﻛﺰ
إﻃﻔﺎء اﻟﻮﻓﺮة ،ﻓﺘﺒﲔ ﻟﻬﻢ
أن اﻟﺤﺎدث وﻗﻊ ﺑﲔ ﺳﻴﺎرة
"ﺳﻄﺤﺔ" و"واﻧﻴﺖ" ،وأدى
إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص،
وﻣﺼﺮع واﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎرة
اﻟﺴﻄﺤﺔ اﳌﻨﻘﻠﺒﺔ ،وإﺑﻌﺎدﻫﺎ
ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وإزاﻟﺔ اﳌﻮاد
اﳌﻨﺴﻜﺒﺔ ،ﻟﺘﻼﻓﻲ وﻗﻮع
ﺣﻮادث اﻧﺰﻻق ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج،
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺟﺜﺔ اﳌﺘﻮﻓﻰ إﻟﻰ
رﺟﺎل اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

ةديرجلا
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الغانم :الكويت تتطلع إلى عراق آمن ومستقر ومزدهر

نقل تحيات األمير للرئيس العراقي واجتمع مع عبدالمهدي والحلبوسي
بحث رئيس المجلس مرزوق
الغانم عالقات التعاون بين
الكويت والعراق ،وسبل
تعزيزها وتطويرها في كل
المجاالت.

استقبل ر ئـيــس الجمهورية
العراقية الدكتور برهم صالح
فــي قصر الـســام ببغداد امس
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
ال ـ ـغـ ــانـ ــم والـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـب ــرل ـم ــان ــي
الـ ـم ــراف ــق لـ ــه وذل ـ ـ ــك بـمـنــاسـبــة
الزيارة الرسمية التي يقوم بها
الغانم للعراق.
وفي بداية اللقاء ،نقل الغانم
للرئيس العراقي تحيات صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحـ ـم ــد وت ـم ـن ـيــاتــه ب ـم ــزي ــد مــن

 ...والتقى رئيس مجلس
القضاء األعلى العراقي
التقى رئيس مجلس االمة مــرزوق الغانم في بغداد امس
رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعـلــى فــي جمهورية ال ـعــراق فائق
الـعـبــودي ،وذلــك بمناسبة الــزيــارة الرسمية التي يقوم بها
الغانم والوفد البرلماني المرافق له للعراق.
وج ــرى خــال الـلـقــاء تـبــادل وجـهــات النظر حــول عــدد من
االمور والقضايا ذات الصلة بالجوانب القانونية والدستورية
الى جانب التأكيد على اهمية تبادل الخبرات بين الجانبين
بهذا الخصوص.

التقدم واالزدهـ ــار لـلـعــراق ،فيما
حمل الرئيس برهم صالح بدوره
ال ــرئ ـي ــس ال ـغ ــان ــم ن ـق ــل تـحـيــاتــه
وتقديره لسمو امير البالد.
وج ــرى خ ــال ال ـل ـقــاء الـتــأكـيــد
عـلــى عـمــق ومـتــانــة الـعــاقــة بين
البلدين الشقيقين واستعراض
عالقات التعاون القائمة بينهما
وس ـبــل ال ـن ـهــوض بـهــا ال ــى آف ــاق
ارحب واوسع.
وحـضــر الـلـقــاء وكـيــل الشعبة
البرلمانية النائب راكان النصف،
وأم ـ ـي ـ ــن س ـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــة الـ ـن ــائ ــب
الدكتور عــودة الرويعى ،وامين
صـنــدوق الشعبة النائب محمد
الـ ــدالل ،وعـضــو الـشـعـبــة النائب
ال ــدكـ ـت ــور خ ـل ـيــل ع ـب ــدال ـل ــه ابـ ــل،
وسفير الكويت لدى العراق سالم
الزمانان ،واألمين العام لمجلس
األم ــة عــام الـكـنــدري اضــافــة الى
عــدد كبير مــن اعـضــاء البرلمان
العراقي.
من جهة أخرى ،اجتمع الغانم
مع رئيس الوزراء العراقي عادل
عبد المهدي .وبحث الجانبان
جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات
والـقـضــايــا الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تـحـقــق م ــزي ــدا م ــن ال ـت ـطــور في

عــاقــات الـتـعــاون بـيــن الكويت
والعراق.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ض ـ ـ ــرورة
الـتـعـجـيــل ب ـحــل وم ـعــال ـجــة كل
الـمـلـفــات ال ـتــي يـمـكــن ان تعيق
عملية تسريع انـشــاء شــراكــات
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ب ـيــن
الـجــانـبـيــن تـصــب فــي مصلحة
الشعبين العراقي والكويتي.
ك ـم ــا ن ــاق ــش االجـ ـتـ ـم ــاع مــا
ت ـش ـهــده ال ـســاح ـتــان االقـلـيـمـيــة

والــدول ـيــة مــن قـضــايــا ومـلـفــات
س ــاخ ـن ــة وت ـ ـطـ ــورات سـيــاسـيــة
واقتصادية متسارعة.
وعقد الغانم ،مباحثات رسمية
مع رئيس مجلس النواب العراقي
محمد الحلبوسي.
وج ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات
استعراض عالقات التعاون بين
الكويت والعراق ،وسبل تعزيزها
وت ـط ــوي ــره ــا ف ــي ك ــل ال ـم ـج ــاالت،
خصوصا بالجانب البرلماني،

كما تطرقت إلى الخطوات الواجب
اتخاذها تجاه العديد من الملفات
وال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي ت ـهــم ال ـب ـلــديــن،
وآخر التطورات على الساحتين
االقليمية والدولية.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـح ـلـ ـب ــوس ــي ،خ ــال
المباحثات ،عن الشكر واالمتنان
لمواقف الكويت ،أميرا وحكومة
وبرلمانا وشعبا ،الداعمة للعراق،
ســواء في حربه ضد اإلره ــاب أو
دعم العملية السياسية بالعراق،

أو عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـل ــف إعـ ـ ــادة
اإلعمار ،مؤكدا تطلع العراق إلى
مزيد من تعزيز عالقات الشراكة
مع الجانب الكويتي.
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـغــانــم خــال
الـمـبــاحـثــات تـطـلــع ال ـكــويــت إلــى
عـ ـ ــراق آم ـ ــن وم ـس ـت ـقــر وم ــزده ــر،
م ـشــددا عـلــى أهـمـيــة الـعـمــل على
تـعــزيــز ال ـت ـعــاون بـيــن الجانبين
بما يصب في مصلحة الشعبين
العراقي والكويتي.

●

يرجى تزويدي بإجراء ات الوزارة لمعالجة
ً
الموضوع مرفقا معها المدة الزمنية ،كما
ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي ب ـمــوعــد تـشـغـيــل ال ـمــراكــز
ً
الصحية التالية متضمنا جميع الخدمات
الطبية في الدسمة والرميثية الجديد".
وأضـ ــاف أن ــه "ت ــم اف ـت ـتــاح مــركــز الــرحــاب
ال ـص ـحــي ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة وذل ــك
بعد تأهيله ،فهل تم توفير جميع الخدمات
الـطـبـيــة ف ــي ال ـمــركــز حـســب خـطــة ال ـ ــوزارة؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بالنفي يــرجــى تــزويــدي
بالموعد واإلجراءات لمعالجة الموضوع".

مادة أولى

محيي عامر

ق ـ ــدرت م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية وشركاتها التابعة
األربـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـص ــافـ ـي ــة ل ـل ـس ـنــة
المالية  2020 / 2019بمبلغ
 1.4م ـل ـيــار د ي ـن ــار ،إذ بلغت
اإل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدرة 21.4
م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارا ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن قـ ـ ــدرت
المصروفات بـ  19.9مليارا.
وجاء في مشروع ميزانية
ال ـم ــؤس ـس ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
 ،2020 / 2019وا لـ ـ ــذي تـمــت
إح ــال ـت ــه إلـ ــى م ـج ـلــس األمـ ــة،
وح ـص ـل ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" عـلــى
نسخة ،منه ما يلي:

تـقــدر اإل يـ ــرادات بميزانية
مــؤ سـســة ا لـبـتــرول الكويتية
للسنة المالية 2020 / 2019
ب ـم ـب ـل ــغ 21.422.064.000
ً
دينار (واحد وعشرين مليارا
وأربعمئة واثنين وعشرين
ً
مليونا وأربعة وستين ألف
دينار فقط ال غير).

مادة ثانية

تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــات
بـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـلـسـنــة
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــة 2 0 2 0 / 2 0 1 9
ب ـم ـب ـل ــغ 19.966.050.000

دي ـن ــار (ت ـس ـعــة ع ـشــر م ـل ـيــارا
وت ـس ـع ـم ـئ ــة وسـ ـت ــة وس ـت ـيــن
ً
مليونا وخمسين ألف دينار
فقط ال غير).
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
بــال ـت ـجــاوز ف ــي تـكـلـفــة ش ــراء
ال ـخ ــام والـ ـغ ــاز وال ـم ـن ـت ـجــات
(التكاليف المتغيرة) بشرط
أن يقابلها زيادة في إيرادات
المبيعات.

مادة ثالثة

تـ ـق ــدر األرب ـ ـ ـ ــاح ال ـص ــاف ـي ــة
للسنة المالية 2020 / 2019
بمبلغ  1.456.014.000دينار
(م ـ ـل ـ ـيـ ــار وأرب ـ ـع ـ ـم ـ ـئـ ــة وس ـت ــة

ً
وخ ـم ـس ـيــن م ـل ـيــونــا وأرب ـع ــة
عشر ألف دينار فقط ال غير)،
وتوزع وفقا لنص المادة 12
من المرسوم بالقانون رقم 6
لسنة .1980

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء
وا ل ـ ــوزراء ،كــل فـيـمــا يخصه،
تنفيذ هــذا ا لـقــا نــون ،وينشر
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة،
ً
وي ـع ـمــل ب ــه اع ـت ـب ــارا م ــن أول
أبريل .2019

الشاهين :الشطب واإلبعاد في خطف «المحامي» العيدان :حقوق المرأة مسؤولية المجلس
طالب النائب أسامة الشاهين
باتخاذ اجراءات رادعة في قضية
خطف المحامي.
وقــال الشاهين :تحية لرجال
األم ــن ،عـيــون الكويت الساهرة،
على إنقاذ المواطن المختطف،
وضبط المجرمين.
واض ـ ــاف :بــانـتـظــار إجـ ــراءات
إداريـ ـ ـ ــة ،ش ـطــب ن ـقــابــي وإب ـع ــاد
إداري ،بعد استنفاد اإلجــراء ات
والعقوبات الجزائية الرادعة.
من جهة أخرى ،سأل الشاهين
وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
ال ـعــالــي د .ح ــام ــد ال ـع ــازم ــي عن
ســامــة اج ـ ـ ــراءات اب ـت ـعــاث قسم
الـ ـمـ ـن ــاه ــج ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة
بجامعة الكويت.
واستفسر الشاهين عن اآللية
التي اتبعها رئيس قسم المناهج
وطــرق الـتــدريــس بكلية التربية

أسامة الشاهين

ف ــي ت ـحــديــد اح ـت ـيــاجــات الـقـســم
من البعثات ودرجات االبتعاث،
و هــل كلفت لجنة البعثات أحد
اعضائها بإجراء دراسة لتحديد
االحتياجات مــن البعثات؟ وما

نتيجة الدراسة التي انتهى إليها
الـعـضــو الـمـكـلــف؟ وه ــل يتوافق
ق ـ ــرار ل ـج ـنــة ال ـب ـع ـثــات ف ــي قـســم
المناهج مع كتاب رئيس القسم
الذي طلب فيه درجات االبتعاث
مع التخصصات؟
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :م ـ ـ ــا ص ـ ـحـ ــة ع ـق ــد
ر ئـيــس قسم المناهج الجتماع
للقسم العلمي للعام ا لــدرا ســي
 2019-2018ل ـت ـحــد يــد در جـ ــات
االبتعاث وعدم استجابة أعضاء
ال ـق ـس ــم ل ـل ـط ـلــب لـ ــوجـ ــود لـجـنــة
بـعـثــات مختصة تــم اخـتـيــارهــا
من قبل أعضاء القسم العلمي؟
ونـ ـظ ــرا ل ـت ـع ــارض ه ـ ــذا ال ـط ـلــب
م ــع ص ــري ــح ال ـف ـصــل ال ــراب ــع من
الئحة تنظيم اإليفاد في بعثات
معيدي جامعة الكويت «بشأن
تشكيل لجنة البعثات بالقسم
العلمي واختصاصاتها» وإلزام

رئ ـ ـيـ ــس الـ ـقـ ـس ــم بـ ــال ـ ـعـ ــودة ال ــى
لـجـنــة الـبـعـثــات كــونـهــا اللجنة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ،يـ ــرجـ ــى تـ ــزويـ ــدي
بالمحضر والقرارات.
وتابع :هل التزم رئيس القسم
العلمي بقرار القسم بشأن تكليف
لجنة البعثات بتحديد درجــات
االب ـت ـعــاث؟ وه ــل مــراســات قسم
ال ـم ـنــاهــج ال ـت ــي ت ـخــص تـحــديــد
درجات االبتعاث والتخصصات
الواردة من قسم المناهج مصدق
عليها من لجنة البعثات او القسم
الـعـلـمــي؟ وه ــل ه ـنــاك مــراســات
تـمــت بـيــن قـســم الـمـنــاهــج وقسم
الشؤون العلمية بالجامعة؟ وهل
تمت مراسالت بين قسم المناهج
فيما يخص اال بـثـعــات للجهات
ذات االختصاص بالجامعة وذلك
ب ـخ ـص ــوص االبـ ـتـ ـع ــاث ال ـج ــاري
ً
حاليا؟

ق ـ ــال ـ ــت مـ ــرش ـ ـحـ ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
الثالثة ريم العيدان إن حقوق
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـق ــع عـلــى
نـ ـ ـ ــواب م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،ل ــرف ــع
المعاناة عن أمهات الكويتيين
وبـ ـن ــاتـ ـه ــن ،م ـض ـي ـفــة أن ـ ــه مــن
العيب أن تقف المرأة مكتوفة
األيدي وحقوقها منقوصة في
المعيشة والسكن والوظيفة،
فضال عن وقوفها في طابور
الـقـيــود وال ـش ــروط والــروتـيــن
الـ ـعـ ـقـ ـي ــم ف ـ ــي دوائـ ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لـلـحـصــول عـلــى حـقــوقـهــا في
ال ــرع ــاي ــة والـ ـسـ ـك ــن وال ـع ـيــش
الكريم.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،فــي
تصريح صحافي ،أن الكويت
بلد اإلنسانية ،وتتمتع تحت
راي ـ ــة أم ـيــرهــا ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد ،قائد اإلنسانية ،بكل

ريم العيدان

األمــن واالستقرار والرفاهية،
إال أن هناك كويتيات أمهات
لـ ـل ــرج ــال وم ـط ـل ـق ــات وأرام ـ ـ ــل
ومـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزوج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن أج ـ ــان ـ ــب
تحتاج إلى استكمال حقوقها

المنشودة في بلد اإلنسانية.
وحملت السلطة التشريعية،
قـبــل الـتـنـفـيــذيــة ،أي انتقاص
مــن حـقــوق الـكــويـتـيــة ،كونها
ال ـم ـنــوطــة ب ـســن الـتـشــريـعــات
وتـ ـ ـع ـ ــديـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره ـ ــا،
بـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـ ـطـ ــورات
ومستجدات الحياة.
ولـفـتــت إل ــى أن "اإلنـســانـيــة
ت ـفــرض علينا رف ــع الـمـعــانــاة
عن فئة غير محددي الجنسية
(ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدون) لـ ـيـ ـتـ ـمـ ـكـ ـن ــوا م ــن
الـحـصــول عـلــى لـقـمــة العيش
(ف ــرص ــة وظ ـي ـف ـي ــة) بــال ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وي ـ ـت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــوا م ــن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى راتـ ـ ــب بــرفــع
القيود األمنية عنهم ليتفاعلوا
مـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وي ـ ـمـ ــارسـ ــوا
حياتهم اإلنسانية".

ً
بوشهري :قبول طلبات  2044مواطنا في مشروع «من باع بيته»

ً
رفض  1278طلبا لعدم استيفاء أصحابها الشروط القانونية
●

فهد التركي

كـ ـشـ ـف ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة اإلسـ ـ ـك ـ ــان
وزي ــرة األشـغــال العامة جنان
بوشهري أن عدد الطلبات التي
تقدم بها مواطنون للحصول
ع ـل ــى ال ـس ـك ــن ،ط ـب ـقــا ل ـقــانـُـون
"من باع بيته" بلغ  ،3514قبل
ً
منها  2044طلبا  ،و تــم رفض
ً
 1278طلبا.

عدم موافقات لجنة من باع بيته
م

األسباب والمبررات

العدد

1

بيت حكومي

805

2

مكرمة أميرية

110

3

امتالكه أكثر من عقار

200

4

البيع أكثر من  300ألف

30

5

البيع بعد صدور القانون

45

6

عدم وجود قرض عقاري

18

7

وجود تثمين

26

8

الزوجة تمتلك عقارا

26

9

الحصول على القرض أكثر من مرة

9

10

عن طريق الهبة

4

11

تقايل

4

12

البيع قبل عام 1992م

1

المجموع

1278

مالحظات

سلة برلمانية
عاشور :غير مبرر تأخر صرف
تعويضات األمطار

أكد النائب صالح عاشور أنه
من غير املبرر تأخر صرف
التعويضات للمتضررين من
األمطار التي هطلت مؤخرًا
على البالد ،إذ مضى على
تقديمهم ما يثبت تضرر
ممتلكاتهم من مساكن
ومحالت وسيارات نحو ثالثة
أشهر ،ولم ُيصرف أي مبلغ
تعويضي لهم رغم الوعود
الحكومية بالصرف منذ
ديسمبر املاضي ،معتبرا أن
هذا يخالف الدستور الذي
نصت مواده على تعويض
املتضررين من الكوارث.

الدوسري يشكر «الداخلية»
لتأمين االحتفاالت

 1.4مليار دينار أرباح «البترول» في 2020/2019

العدساني يسأل عن تشغيل
مدينة الجهراء الطبية
سـ ــأل ال ـن ــائ ــب ري ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي وزي ــر
الصحة د .باسل الصباح عن تقديم الرعاية
الصحية للمواطنين المرضى وكبار السن
في مرافق البالد الصحية المختلفة وتجهيز
تلك المرافق بالكوادر الطبية الالزمة.
وطلب العدساني تزويده بخطة الوزارة
في تجهيز الـكــوادر الطبية وموعد مراحل
تـشـغـيــل مــدي ـنــة الـ ـجـ ـه ــراء ال ـط ـب ـيــة شــامـلــة
الخدمات الطبية" ،وما مدى صحة أن هناك
ً
نقصا في الـكــوادر الطبية بمركز القيروان
الـ ـصـ ـح ــي؟ إذا ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة ب ــاإلي ـج ــاب

ً
الرئيس العراقي متوسطا الغانم والوفد المرافق

برلمانيات

وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ،ف ــي
إج ــاب ـت ـه ــا ع ــن سـ ـ ــؤال ال ـنــائــب
خ ـل ـيــل ال ـص ــال ــح ،إن ال ـم ـشـ ِّـرع
ح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة ح ــاج ــة
المجتمع ومــواكـبــة التغيرات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ط ـ ـ ـ ـ ـ ــرأت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وضـ ـ ــع
األس ـ ــرة ،إذ ل ـجــأت الـكـثـيــر من
األســر الكويتية إلى التصرف
ف ــي ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة الـتــي
تشغلها تحت ضغط الحاجة
ال ـ ـم ـ ـلـ ـ ّـحـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ن ـمــط
البديل السكني أو التوسع في
مساحته.
و تـ ــا ب ـ ـعـ ــت" :إزاء ا ل ـ ــز ي ـ ــادة
الهائلة فــي أسـعــار الـعـقــارات،
وه ـ ـ ــو مـ ـ ــا عـ ـ ـج ـ ــزت م ـ ـعـ ــه ت ـلــك
األس ـ ـ ــر عـ ــن ت ـح ـق ـيــق غــاي ـت ـهــا
وال ــوص ــول إل ــى مـسـعــاهــا في
ال ـح ـصــول ع ـلــى س ـكــن مــائــم،
ِّ
المشرع بالتدخل بإصدار
قام
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  2ل ـس ـنــة 2015

المعدل للقانون رقم  47لسنة
 1993بشأن الرعاية السكنية،
لمعالجة أحوال تلك الفئة من
األ س ــر الكويتية دون غيرها،
ف ــأت ــاح ل ـه ــا ال ـت ـق ــدم بـطـلـبــات
إلى المؤسسة العامة للرعاية
السكنية للحصول على سكن
مالئم بنظام حق االنتفاع أو
اإليجار".
وأوض ـ ـحـ ــت أن ذل ـ ــك ي ـكــون
وفقا للشروط واألوضاع التي
ي ـص ــدر ب ـهــا ق ـ ــرار م ــن ال ــوزي ــر
الـمـخـتــص ،بـنــاء عـلــى موافقة
مـ ـجـ ـل ــس إدارة "ا لـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة"،
م ــع ع ـ ــدم ال ـم ـس ــاس ب ــأول ــوي ــة
المخاطبين بأحكام القانون
رق ــم  47لـسـنــة  1993الـمـشــار
إليه.
ولـفـتــت إل ــى أن ال ـم ــادة "29
ً
م ـ ـكـ ــررا" ال ـم ـضــافــة بــال ـقــانــون
رقم  2لسنة  ،2015آنف الذكر،

طلبات من باع بيته
1

عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون

3514

-

2

عدد الطلبات التي قبلتها المؤسسة

2044

-

3

عدد الطلبات التي رفضتها المؤسسة

1278

-

4

إجراءات فتح طلب

190

-

5

ملغى

1

-

6

دخول لجنة

1

-

ح ـ ـصـ ــرت األسـ ـ ـ ــر ال ـم ـخ ــاط ـب ــة
بأحكامه فيمن قام ببيع سكنه،
قبل تــاريــخ العمل بالمرسوم
بالقانون رقــم  20لسنة 1992
بشأن اإلعفاء من قروض بنك
ال ـت ـس ـل ـيــف وأق ـ ـسـ ــاط ال ـب ـيــوت
الحكومية ،وحتى تاريخ نشر
الـقــانــون الـمـعــدل رقــم  2لسنة
 2015في الجريدة الرسمية.
وأضافت بوشهري أنه ً
بناء
على ما تقدم ،فقد صدر القرار
الـ ـ ــوزاري رق ــم  31لـسـنــة 2016
ب ــائ ـح ــة الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـيــة،
مـتـضـمـنــا ف ــي ال ـم ــادة  81منه
شـ ــروط تـسـجـيــل ال ـط ـلــب على
الـمـسـكــن ال ـح ـكــومــي ل ـمــن بــاع
بـيـتــه ،طـبـقــا ألح ـك ــام الـقــانــون
رقم  2لسنة  ،2015ومن بينها
أن ي ـكــون رب األس ـ ــرة تـصــرف
فــي المسكن الممول بالقرض
اإلسكاني بالبيع لمرة واحدة،
وبمبلغ ال يزيد على 300.000
دي ـ ـنـ ــار ،خ ـ ــال الـ ـم ــدة م ــا بـيــن
تاريخ العمل بالقانون رقم 20
لسنة  1992حتى - 2015 /2 /15
تاريخ نشر القانون رقم  2لسنة
 2015في الجريدة الرسمية.
وبينت أن من بين الشروط
أيـ ـض ــا أن يـ ـك ــون رب األس ـ ــرة
سدد مبلغ القرض كامال ،ولم
يحصل على قــرض آخ ــر ،وأال
ً
ً
يكون مالكا أو شريكا في عقار
يوفر ألسرته الرعاية السكنية،
وف ـق ــا ل ـل ـضــوابــط وال ـم ـعــاي ـيــر

اعرب النائب ناصر الدوسري عن
شكره لوزارة الداخلية لتأمني
احتفاالت االعياد الوطنية.
وقال الدوسري :شكرا من القلب
لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح ،ولوكيل الوزارة الفريق
عصام النهام ،ولقيادات الداخلية
وضباطها وجميع منتسبيها
على الجهد الكبير لتأمني
االحتفاالت الوطنية ،وشكرا لكل
من كان على رأس عمله.
وأضاف ان "الجهود التنظيمية
ساهمت في إظهار اللوحة
الوطنية التي رسمها الشعب
في حب وطنه ،كما ال يفوتني
اإلشادة بسرعة التوصل
للمعتدين على املحامي
لتقديمهم إلى القضاء".

عسكر يقترح إصالح طرق
الجهراء والفروانية

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا برغبة التخاذ
اإلجراءات الالزمة إلصالح
وصيانة الطرق والشوارع
وعمل االرشادات املرورية في
محافظتي الجهراء والفروانية.
وجاء في االقتراح:
شهدت اآلونة األخيرة ازدياد
شكاوى االفراد وعدم قيام
الجهات املختصة بمهامها في
أعمال صيانة الطرق والشوارع
في محافظتي الجهراء
والفروانية ،ويشمل ذلك
اإلضاءة واالرشادات املرورية
والعالمات األرضية على الرغم
من كونها أهم عناصر السالمة
املرورية ملساهمتها في تحديد
معالم الطرق وتوضيح حركة
السير وانسيابيتها ،االمر
الذي يقتضي وضع حلول
استراتيجية وتنفيذية ونظم
متابعة ملعالجة مشاكل الطرق.

السبيعي يشارك في افتتاح
الدورة  25للبرلمان العربي

جنان بوشهري
المنصوص عليها في القانون
والــائ ـحــة ،وأال تـكــون األس ــرة
مـشـمــولــة بــالـمـكــرمــة األمـيــريــة
الصادر بها المرسوم بقانون
رقم  20لسنة  ،1993وأن تكون
مقيمة إقامة دائمة ومستمرة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـ ــع اس ـت ـث ـن ــاء
ال ـم ــوف ــدي ــن إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج مــن
الدولة أو بموافقتها.
وق ــال ــت إنـ ــه نـ ـف ــاذا ألح ـك ــام
القانون المشار إليه ،فقد بلغ
إجمالي عــدد األســر الكويتية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــت ب ـط ـل ـب ــات ـه ــا
للحصول عـلــى مسكن مالئم
 3514أسرة ،تعكف المؤسسة
ً
حــالـيــا على دراس ــة طلباتهم،
ح ـي ــث ت ـب ـيــن ب ـص ـفــة مـبــدئـيــة
استيفاء  2044أسرة للشروط

ً
وجار مراجعة
المقررة قانونا،
ٍ
وت ــدق ـي ــق ت ـلــك ال ـط ـل ـب ــات ،كما
ً
ت ــم رف ــض  1278طـلـبــا بصفة
قطعية ،لعدم استيفاء الشروط
القانونية لالستحقاق.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري أن
م ـت ــوس ــط عـ ــدد أف ـ ـ ــراد األسـ ــرة
التي تم رفض طلباتها يتراوح
ما بين فردين إلى ستة أفراد،
ع ـل ـمــا أن ع ـ ــدد أف ـ ـ ــراد األس ـ ــرة
ليس مــن بين الضوابط التي
ورد النص عليها ضمن أحكام
الـ ـق ــان ــون ،ومـ ــن ث ــم ف ــا يمثل
ذلك عنصرا حاسما في قبول
الطلب أو رفضه.

شارك عضو اللجنة التنفيذية
للشعبة البرملانية النائب
الحميدي السبيعي في افتتاح
الدورة  25للجنة التنفيذية
لالتحاد البرملاني العربي،
واملنعقدة ضمن أعمال املؤتمر
 29لالتحاد الذي يستضيفه
مجلس النواب االردني في
العاصمة األردنية ّ
عمان.
ويتضمن جدول أعمال الدورة
مناقشة تقرير األمني العام
لالتحاد البرملاني العربي
حول تنفيذ قرارات املؤتمر ،27
واملؤتمر  28الطارئ لالتحاد،
وأنشطة األمانة العامة لالتحاد
منذ انعقاد الدورة  24حتى
انعقاد الدورة  25للجنة
التنفيذية لالتحاد.
وستبحث اللجنة تقارير اللجان
املتعلقة بجائزة التميز البرملاني
العربي وتقرير اللجنة املصغرة
املنبثقة عن اللجنة التنفيذية
لالتحاد وتقرير اللجنة الخاصة
بالفريق القانوني املنبثق عن
اللجنة التنفيذية لالتحاد.

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4054اﻟﺠﻤﻌﺔ  1ﻣﺎرس 2019م  24 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﺔ ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻴﺎت »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﻟﻨﺠﺎدة ﻟـ   :ﺗﺸﻤﻞ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
•

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻴﺪة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .رﺑــﺎح اﻟﻨﺠﺎدة ،ﻋﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎدة ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﺔ
اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺎت .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ أﻋــﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ أﺧــﺮى ،وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2020/2019ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ رﺳﻢ ﺧﻄﺔ
اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ
ﺧﻄﻂ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺳﺘﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﺎدة
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ،
أن ﻋ ـﻤ ــﺎدات اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت ﻳـﺨــﺎﻃـﺒــﻮن اﻻﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛــﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑــﺎﻻﻋــﺪاد
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة
ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﺧﺮﻳﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،

»اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت«
ﻓﻲ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«  ٥اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت« »،«Women in Data Science
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ،وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ
اﻟﻤﻀﻒ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  5ﺣﺘﻰ  6اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.
وذﻛ ــﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،ان اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
واﻟـﻨــﺎﺟـﺤــﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت وﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﺴــﺎء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰات ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟــﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.

ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﺎوز ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺒــﻮل ،ﻷﻧـﻬــﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻣﺮﺻﻮدة وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎدة أن اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎدة ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺧﻄﻂ
ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ( ،ﻟﻴﺘﻢ رﺳﻤﻬﺎ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،واﻟــﺬي ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪه ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،واﻻﻋﺪاد
ﺛــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻋﺪاد
وﻓﺌﺎت اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻴﻦ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺜﻼﺛﺎء
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻟ ــﺔ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻣﻦ  5ﺣﺘﻰ
 7اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﺳـﻠــﻮى
اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻨﺪق اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ ﺑ ــﺄن اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻳﻌﻘﺪ
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ دوﻟـ ـﻴ ــﺔ وإﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﺳﻌﺔ.

رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة

academia@aljarida●com

»اﻟﺘﺪرﻳﺲ« :ﺗﻘﺪﻳﻢ »اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ« ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
أﻛ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ،أن ﻫـﻨــﺎك
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاط إدارة
اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ــﻮرﻗ ــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ ان ﻫ ــﺬا اﻟـﺸــﺮط
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼن اﻟﻘﺮار وﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ.
وأوﺿﺢ اﻟﺤﻤﻮد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ ،أن »واﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺆﻛﺪ
ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻼت
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟ ـ ــﻰ أن أﻫ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺗـﻨـﺸــﺮ ﻋﺒﺮ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ،وﻟــﻢ

ﺗ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﺒــﻮﻋــﺎت اﻟ ــﻮرﻗ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺿﻤﻦ أدوات اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ« .وﺑﻴﻦ
أﻧــﻪ »إذا ﻛــﺎن ﻣﺼﺪر اﻟـﻘــﺮار أﺛﺒﺖ
ﻋﺪم ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻷدوات اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف دون
ﺷ ــﻚ إﻟ ــﻰ أن ﻳـﻄـﻴــﻞ أﻣ ــﺪ اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ
وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن إﻗﺤﺎم ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻋ ــﻦ اﻷﺿ ـ ــﺮار اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﺘﻠﺠﺄ
إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻤﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﻳﺐ اﻟــﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻨﻴﻞ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﻫ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺪ
واﻷﻋﺮاف اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
إﻳﻘﺎف اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ  ٤اﻟﺠﺎري
أﺻﺪر ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻴﻦ
اﻷﻧﺼﺎري ﻗﺮارا ﺑﺈﻳﻘﺎف
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ،
ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ
 12:30ﻇﻬﺮ اﻻﺛﻨﻴﻦ 4
اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻔﻞ أواﺋﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟـ 48ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺎزة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
.2018-2017

ﻟﻘﺎء ﺗﻨﻮﻳﺮي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑـ »اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ« اﻟـ ٣٦

ﻃﻼب ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺑﻮﻏﻮش زاروا
ﻣﺨﺘﺒﺮات »اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ«

اﻟﺒﺼﻴﺮي :اﻟﻤﻘﺮر ﻳﺤﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮوع

زار ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮﻏﻮش
»ﺑﻨﻴﻦ« ﻣﺨﺘﺒﺮات
اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺰﻳﺎرة ﺷﺮﺣﺎ
ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺒﺴﻄﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻄﻼب.

ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي اﻷول ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ اﻟ ـ ــ ،36ﻓﻲ
ﻣ ـﺴــﺮح اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺰ د .ﺑﺪر اﻟﺒﺼﻴﺮي ،وﺣﺸﺪ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ -2018
.2019
وﻗ ــﺎل اﻟﺒﺼﻴﺮي إن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ ﻫــﻮ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر دراﺳ ــﺔ
ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳـﺤــﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺒﺮز ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻓـﻜــﺮة ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﻪ.

وأﻃـ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮوط
وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض،
وﻓ ـﺴ ــﺮ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟـﺘــﻲ
ﻳـﺠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ،
ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﻣ ـ ــﻦ أﻫـ ـ ـ ــﻢ ﺑ ـﻨ ــﻮد
اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاك ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗـ ـﺸ ــﺎرك
ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋ ـﻬــﺎ ،ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆول
اﻷول أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺑ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ
اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ واﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

اﻻﺳـﺘـﻤــﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﺳﺘﻼم
ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﺪﻋـ ـ ـ ــﻮة وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤ ــﺔ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺮض .وﺷ ــﺪد
اﻟﺒﺼﻴﺮي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف
أي ﻓــﻮاﺗـﻴــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ إﻻ ﺑﺎﺳﻢ
ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،وأن ﺗ ـﻜ ــﻮن
ﻣﻌﺘﻤﺪة وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت،
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺑﺄﺳﻤﺎء
أﺷﺨﺎص.

دلبلا
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َ
ﻓﺴﺦ اﻟﺒﺮﻗﻊ ﻋﻦ اﺑﻨ ْﻲ
ّ
آوى واﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔﻊ
ّ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﺷﻴﺪة؟ ﻫﻲ أم رؤوم ،ﺗﻌﺸﻖ أوﻻدﻫﺎ
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻜﻢ
ً
ﺣﺪ اﻟﻤﺮض! داﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ
ﻋﺎﻟﺔ ﻛﺴﻮﻻ .رﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب إﻟﻰ ﻏﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﺎﺣﺶ ،ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ -وﻻ ﻳﺴﺘﺮ -ﺟﺴﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﺮﻫﻞ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ
دﺧﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ وآﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ،ﻛﺤﺎل ﻛــﻞ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري
ً
ﻳﺤﺘﺮﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﺘﻰ ﻣﺎ اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻠﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ
ّ
وﺗﺨﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ أوﻻدﻫﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺼﺮوﻓﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ!
أﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﻤﺪﻟﻠﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ!
ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻘﻂ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﻞ
ً
اﻟﻌﻜﺲ! ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎل ،ﻟﻠﺤﺪ اﻟــﺬي ﻛﺎد
ﻳﺪﻓﻊ أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻮﻻ ﻧﻬﻲ واﻟﺪه ﻟﻪ! ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻣﻲ ورﺷﻴﺪة -ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎم
ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎﺋﻪ -أﻛﺒﺮ ﻣﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻣﺤﺪود ﺑـ 300ﻛﻠﻤﺔ! وﻳﻜﻔﻴﻜﻢ
ً
ً
ﻓﻲ ﻫﺬا أن ﺗﻌﻠﻤﻮا أن ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺤﻮا ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻷﺟﻨﺔ
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻘﺎء اﻷم.
ﻓﻲ ﻇﻞ إﺣﺪى أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﺣﻈﺖ اﺳﺘﻴﺎء اﺑﻨﻬﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻌﺾ أﺷﻘﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﺿﻮا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﺎﺛﺖ
ً
ﻓﻲ ﺣﺎرﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻫﻤﻠﺘﻪ ﻣﺪة ﺣﺘﻰ
ً
ّ
ﻣﺲ ﻓﺴﺎد ﻫﺆﻻء اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﻨﺰل ﺻﺎﺑﺮ! وﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إدارة اﻷﻣﻮر ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ أم ﻓﻌﻠﻪ ،رأت اﺳﺘﻤﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﺮض
ﻫﺪﻣﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ! وﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺧﻮة
واﻷﺧﻮات ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة واﻣﺘﺪﺣﻮﻫﺎ ،ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻮﻓﻴﺮ
ً
ﻃﺒﻌﺎ ،إﻻ ﺻﺎﺑﺮا وأﺑﻨﺎءه ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ،ﺑﻞ ﺳﻌﻮا ﺳﻌﻴﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎزل أﻣﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺤﻞ ﺑﺪﻳﻞ أوﻓﺮ وأﺟــﺪى ،ﻻ
ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ رﺷﻴﺪة ،إذ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪوة ،أو رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻇﺮوف ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﺑﻤﻦ ﻳﺼﻠﺢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺮ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺘﺒﺬﻳﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻓﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎر أو ﻧﺴﻴﺐ أو ﺻﺪﻳﻖ أو ﺣﺘﻰ
ﻏﺮﻳﺐ! ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮاﻃﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻠﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻫﻢ إﻻ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪم
ً
ﻟﻬﻢ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﺑﻪ! وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ إﻻ ﺑﺈﺻﻼح ﺷﺆوﻧﻬﺎ
ً
أوﻻ ،ﻷن ﻛﻞ أم ﻫﻲ اﻟﻘﺪوة ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.

ﺑﺼﻤﺎت اﻹﻃﻔﺎﺋﻴﻴﻦ
ﺗﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ »اﻟﺒﺼﻤﺔ«
ﻣﺸﺎري ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ
ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﻄﻮﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ رﺟﺎل
اﻹﻃﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺤﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ وإﻗﺪام
وﺣﺐ ،وﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺜﻨﺎء أو اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ،
وﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺎر واﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدوﻧﻪ،
وﻳﺤﻤﻠﻮن أرواﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻮن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
ً
وإذا ﻛﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﻘﺪر اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ رﺟﺎل اﻷﻃﻔﺎء ﻓﻴﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺎﻧﺪﻫﻢ وﻧﻘﻒ ﺑﺠﻮارﻫﻢ وﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻟﻐﺎء إﻟﺰاﻣﻬﻢ
ﺑﺒﺼﻤﺔ اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧ ـﺼــﺮاف واﻟـﺘــﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺟــﺎل اﻹﻃﻔﺎء
»ﻗﺮار إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ«.
ﻓﺮﺟﻞ اﻹﻃﻔﺎء ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺗﻪ وﺿﻊ ﺑﺼﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﺗﺮك ﺧﻠﻔﻪ
ﺑﻄﻮﻻت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﻜﻮارث ودﺧﻞ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس
ﺑﺒﺴﺎﻟﺘﻪ وﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻻ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﻦ
ﺳﻬﻠﺔ وﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ رﺟﻞ اﻹﻃﻔﺎء.
وﻧـﺤــﻦ ﻫـﻨــﺎ ﻻ ﻧـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء ﻧـﻈــﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻮم ،إﻧﻤﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎء رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻣﻨﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ورﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
ﻫﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻫﻜﺬا ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﺈن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن
ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ إذا ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﺼﻤﺔ ﺣﻀﻮرﻫﻢ واﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻳﻜﺮس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ اﻹﻃﻔﺎء
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وﻳﻮﻟﺪ اﻹﺣﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻌﻮرﻫﻢ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮن
ﺑﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻮادث واﻟﻜﻮارث ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻹﻃﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﺘﻬﻢ.
إن ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﺛﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺠﺎه رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
اﻟﺒﻮاﺳﻞ ورﺳــﺎﻟــﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟــﺪورﻫــﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻛﻞ ﻳﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻮادث واﻟـﻜــﻮارث ،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل ،وأﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ؟ وﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎدل واﻟﺒﺴﻴﻂ؟
ً
ﻧــﺄﻣــﻞ ﺧ ـﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء وﻓــﻲ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﺼﺪ.

ﻓﻨﻴﻮ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺠﻨﻮد
اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻮن
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻤﺎﺟﺪي
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻨﻴﻮ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺑــﺈدﺧــﺎل اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻪ ،وﻋـﻠــﻰ ﺿﻮء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﺠﻬﺰ ﻓﻨﻲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬﺰة.
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮ اﻷدوﻳـ ــﺔ واﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﺪﻳﺮ وإﻃــﻼع
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ وإﺑﻼغ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﺮات ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺨﺪر ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺪورﻳﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ.
ﻓﻨﻴﻮ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻫﻢ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻮن داﺧــﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ً
اﻹﻏﻼق ،وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻦ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ،وﻋﺪدﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ
ﺑﻜﻞ أﺳــﻒ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺐء اﻟﻜﺒﻴﺮ .وﺳﺒﺐ اﻻﺳـﺘـﻘــﺎﻻت أن اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺤﺪود ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻫﻢ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻬﻢ ﻟﺨﺒﺮﺗﻬﻢ
وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ .وﻟﻌﻞ ﻓﻨﻲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺬي
ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎت ﻳﺸﻌﺮ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﺔ
أو ﻫﺒﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻪ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ،
وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻮزارة إﻳﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﻖ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ،واﻟﺤﻮاﻓﺰ ،واﻟﺒﺪﻻت ﻟﻔﻨﻴﻲ
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ،
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ إن آﺧﺮ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﻮزارة ﻟﻔﻨﻴﻲ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ  17ﺳﻨﺔ ،وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻐﻴﺮت
اﻷﺳﻌﺎر وارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳﺠﺎرات ،وﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ّ
وﺗﺒﺪﻟﺖ اﻷﺣﻮال ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺧﺮى ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ.
وﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴﺔ.

ً
ﺷﻜﺮا دﻳﻚ ﺗﺸﻴﻨﻲ

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي

ﺷﻮﺷﺮة :اﺧﻠﻌﻮا أﺑﻮاﺑﻬﻢ

ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﻟﺢ

ﻏـ ــﺮﻳـ ــﺐ ﻋـ ـﺠـ ـﻴ ــﺐ أﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح
وﻛ ــﺄﻧ ــﻪ ﺿ ـﺤ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻗـ ـ ــﻮن اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،ﻷن
اﻟﺸﻌﺎر ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﻻ ّ
ﻳﻤﺖ ﻟﻪ
ﺑﺼﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻬﺪف إﻏﻼق أﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﻌﺰل
ﺗ ــﺎم ﻋـﻨـﻬــﻢ ،ﺣـﻴــﺚ ﻃـﺒـﻘــﺖ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻟﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ أو ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ
اﻟـﻤـﺴــﺆول ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻓـﻘــﻂ ﻋـﻠــﻰ ﺣﺴﺐ
ﻣﺰاﺟﻴﺘﻪ ،أو إذا ﻛــﺎن ﻣﻦ رﺑــﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ أو
ﻣﻦ ذوي اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ.
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻓ ـﺘــﺢ اﻷﺑ ـ ـ ــﻮاب أﻣـ ــﺎم اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
وﻣﻦ ﻳﺘﺒﻌﻪ ،ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ ﻳﺘﻜﺪﺳﻮن ﻋﻨﺪ أﺣﺪ
ﻣ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ ،وﻣـ ــﻦ ﻻ ﻳ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎزات ﻣ ـﺼ ـﻴــﺮه ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺒــﻮاﺑــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻨﻘﺬ أو
أي ﻣﺴﺆول ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ أو
اﻟﺤﺐ ﻣﻦ أول ﻧﻈﺮة ،ﻟﻜﺴﺐ وده واﻟﺴﻤﺎح
ﻟــﻪ ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل وﺗـﻤــﺮﻳــﺮ ﻣـﻌــﺎﻣـﻠـﺘــﻪ ،ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن
اﻷﺳ ــﻮار اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻫــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺒــﺪو أﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻌـﻴــﺶ ﺧﻠﻒ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻹﻳﻬﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻌﺎراﺗﻬﺎ
اﻹﺻ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻣـﻠـﻠـﻨــﺎ ﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻬــﺎ ،وﻟ ــﻮﻻ
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺎرات ﻟ ـﻤ ــﺎ أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﺷ ــﻮارﻋ ـﻨ ــﺎ

ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ*

وﻣﻨﺎﻃﻘﻨﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ وﺗﺪﻣﻊ اﻟﻌﻴﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﺎ.
وﻋـ ــﻮدة اﻟ ــﻰ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ »اﻟ ـﺒ ــﺎب اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮح«
اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة
ذات اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺎﻫـﻘــﺔ ﻟﻢ
ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻔــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟــﺬي ﺷﺪد ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ وزراﺋﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت
وﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻣ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ واﻟ ـﺒ ـﻬــﺮﺟــﺔ
اﻟ ـﺨــﺎدﻋــﺔ ﺑـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﻮزراء واﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ
واﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻐﻠﻘﻮن أﺑــﻮاﺑـﻬــﻢ ﻓﻲ
وﺟﻮه اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،واﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺆﻻء
اﻟ ـﻨــﻮاب ﻫ ــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ أم أﻧـﻬــﻢ ﺳﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻮن
اﻷﻣﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ »أذن ﻣﻦ ﻃﻴﻦ وأذن
ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻦ«؟
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮم ﻋﻘﻮل ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ
اﻹﺟﺮاءات وﻣﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻮزارة ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ إﻧﺠﺎز
ً
اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺎ أو ﺗــﻮﺻـﻴـﻠـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺴﻜﻨﻪ ،وﻫﻨﺎك ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻨﻌﺖ اﻷﺑﻮاب ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،أي ﻣﺒﺎن ﺑﻼ أﺑﻮاب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻷن اﻟﻤﺴﺆول واﻟﻘﻴﺎدي واﻟﻮزﻳﺮ
وﺿﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﺪ اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ وﻧـ ـﺒ ــﺮر ﻓـﺸـﻠـﻨــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺌﻦ
ﺗﺤﺖ وﻃــﺄة اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ
ﻧﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ ،ﺑ ــﻞ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻻ ﺗ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟــﻰ
ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻨــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺸــﻲء ﻷﻧـﻨــﺎ ﻻ ﻧــﺰال
ﻣ ــﻦ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮﻫــﺎ ﺗـﺤــﺖ ﺟـﻠـﺒــﺎب ﺧــﺪﻣــﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ.
ﻧ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ أن ﻳ ـﺘ ـﺤــﺮك
ﻧــﻮاﺑــﻪ اﻷﻓــﺎﺿــﻞ وﻳﻠﺘﻔﺘﻮا إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ
اﻟﻤﺄﺳﺎوي ،وﻳﺼﺪروا ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻟﺨﻠﻊ أﺑﻮاب
اﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺧﻠﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺮﻓﺾ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺧـﻠــﻊ ﻛﻞ
ﻧﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﺰال ﺗﻔﻜﻴﺮه »ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺎم اﻟﻤﺮﺣﻮم«
ﻷن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ ﻹﺷﺎرة اﻟﻤﻌﺰب
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ،واﻟﺸﻌﺐ أﺻﺒﺢ
ً
أﻛﺜﺮ إدراﻛﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت واﻷﻻﻋﻴﺐ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أن ﻳﺒﺎدر ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﻓ ـﻜــﺎر ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ واﻗ ـﻌــﺎ ﻳـﻔــﺮض ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات.

AlSaddani@hotmail.com

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :ﻟﺤﻰ وﻋﻤﺎﺋﻢ
ﻓــﻲ زﻳ ــﺎرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺒﻴﺮوت ﻫــﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻷرض أﺟﻤﻌﻬﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﻋﻄﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻓﻲ
ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﺑﻴﺮوت أﻗﺮأ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ ،وﻻ أدري ﻟﻤﺎذا ﺗﺬﻛﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﺎرﻧﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ!
ﱠ
إن ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ً
ﻧﻘﺎرﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﺑﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ
ً
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﺒﻨﺎن ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻠﻴﻮن رﺋﻴﺲ وﻃﺎﺋﻔﺔ وﺗﺠﻤﻊ ﻳﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺗﺎﺟﺮ وﻣﺘﻨﻔﺬ وﻣﺴﺆول ،ﻓﻜﻤﺎ ﺳﻴﺮث
ﺗﻴﻤﻮر ﺟﻨﺒﻼط أﺑﺎه وﻟﻴﺪ وورث ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺠﺪ أﺑﻴﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ-
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻧﺠﺪ ﱠأن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺗـ ﱠ
ـﻮرث أﻳﻀﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎن
أﺑﻮه وزﻳﺮا ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر اﻧﺘﻈﺎر اﻟــﻮزارة ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻳﻘﻒ
َ
ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﻦ ﻣﺜﺎل وآﻳﺔ.
ﻗﺪ أﻋﺬر ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﺗﺨﺎذه ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة ﻛﻞ ﻗﻄﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻤﺎ اﻟﻌﺬر ﻓﻲ
اﻟﺨﻨﻮع واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻛﺄن اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ
أو ﻫﺬه اﻟﺒﻨﺖ ﻟﺘﻀﻌﻬﺎ وزﻳﺮة أو ﺗﻀﻌﻪ وزﻳﺮا أو ﻣﺴﺆوﻻ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك؟
إن ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻳﻮﻟﺪ
ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪة ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺴﻌﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎد
ﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻻﺟ ـﺘ ـﻬــﺎد ،وﻫ ــﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻻ ﻣـﺤــﺎﻟــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺪوﻟ ُــﺔ ﻛـﻜــﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻹﺧﻼص ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أوﻫﻢ اﻟﻨﺎس ﺧﻄﺄ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

أﻧﻪ ﻳﺤﺎﺻﺺ وﻳﺪاﻫﻦ ﻫﺬا وذاك ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻜﺎﺗﻬﻢ ،وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ً
ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻧﻔﻌﺎ وﻻ ﺿﺮا.
ﱠ
إن إﻳﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻴﺄﻛﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪة
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻹداري ،وﺳﻴﺒﻨﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻧﻤﺎﻃﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻞ أي أزﻣﺔ
ً
ﺗــﻮاﺟـﻬـﻬــﺎ ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺧـﻴــﺎر اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت واﻟـﺘــﺮﺿـﻴــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺳﺒﺒﺖ
اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ،وأﺻﻠﺖ ﻟــﺮدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺒﻴﺔ
رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺤﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻪ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻓﻘﺪ رﺗﺒﺘﻪ ،وآﺧﺮ ﻧﺮاه ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻪ ﺑﻤﺮأى
وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﺿﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻜﻲ ﻳﺨﺮج -أﺑﻴﺾ وﺟﻪ -أﻣﺎم أﻫﻠﻪ وﻧﺎﺧﺒﻴﻪ.
ً
ً
ً
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ وﻧﺸﻴﺪا وﻃﻨﻴﺎ وأﻏﺎﻧﻲ ﻳﺮﻗﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل،
اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻹداري ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ
واﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪام واﺣﺘﺮام ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ.

ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
• انتهى عهد صراع اللحى والعمائم الذي كان بمباركة البعض،
وﺟــﺎء وﻗــﺖ ﺻــﺮاع اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺘﺠﺎر ﺑ ــﺎرزا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓــﻲ أوﺟــﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺎﺋﻬﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺎل.

ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
 28ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2019ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄن واﺷﻨﻄﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎن
واﻻﺣ ـﺘ ــﺮام ﻓــﻲ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﺴــﺎن اﻟـﺴـﻴــﺪ ﺗﺸﻴﻨﻲ Dick
 Cheneyﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻖ ووزﻳ ــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﻼل ﺣﻀﻮره ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،واﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ذﻛﺮى
ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﺤﻀﻮر ﺳﻔﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح.
اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺗﺸﻴﻨﻲ وﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ذﻛﺮى
ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻔﺔ
اﻟﺼﺤﺮاء ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺸﺎرﻛﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻨﺎ.
ً
وﻻ ﺷﻚ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ
وﻗﺖ اﻟﺸﺪة .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻴﺪ
ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﻠﻔﺮﻣﺎن  Lawrence silvermanﻓﻲ دﻳﻮان أﺑﻨﺎء ﺻﺒﺎح
اﻟﻤﻼ اﻟﻜﺮام ﺗﺪاوﻟﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺼﺐ وذﻛﺮ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.
وﺗﻤﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ذﻛﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ودوره ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻠﻔﺎء ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻴﺎدي
واﻟﻨﺎري ،ودوره ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﻮات ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻌﺘﺰ
ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ اﻷوﻓﻴﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺧﻄﻴﺮة ،ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻮﻋﺪ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ.
وﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ أن أذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﺷﻜﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺟﻴﺴﻲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮده ﺷﺒﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎداﺗﻨﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺼﻔﺮ ،واﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺠﻨﺮال ﺷﻮارزﻛﻮف ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ اﻟﺨﻔﻲ  ،Unsung Heroﻓﺘﺤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ّ
وﻛﻮﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺪة
واﻟﺘﺤﻴﺔ ﻷﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ،وﺗﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻮات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.
* ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ورﺋﻴﺲ أرﻛﺎن وﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ

إﻏﻼق اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ،ﻓــﺄي اﻗـﺘــﺮاح أو ﻣﻨﺤﺔ أو زﻳ ــﺎدة ﻓﻲ
راﺗﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺮادﻳﺐ
وﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻳﻌﺎرﺿﻮن ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎرج ﺣﺪود
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺠﺪ أﻧﻬﻢ »ﺻﻢ ﺑﻜﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن« ،ﻳﻌﻨﻲ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺮد وﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎرض ،وإذا ﺳﻤﻊ أو ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﺠﺪه ﻳﻐﻠﻲ ﺻﺪره ﻛﻐﻠﻲ اﻟﻤﺮﺟﻞ ،ﻓﻬﺬا
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﻨﺤﺮف ﻳﻘﻔﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ إﻟﻰ ﻛﺮﺳﻲ
ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ،ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻳﻨﺎﻓﺢ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻹﺳﻘﺎط
ﻗﺮوض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻌﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻣﻦ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت.

***
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ﻣﻦ ﺟﻬﺮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ »ﻻﺑﺎز« إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻻ ﻣـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﻮل إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻈﻞ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذج اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗــﺄﻫ ـﻴــﻼ إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﺑـ ـ ــﺮوز دورﻫـ ـ ـ ــﺎ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﺑﻞ
ﻫــﻲ اﻟـﻨـﻤــﻮذج اﻟ ـﻘــﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋ ــﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
دوره ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أﻫﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮبّ ،أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬا اﻟﺪور ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ
اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﺮأﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ
إﻋ ــﻼم ﺣ ــﻮل ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰة
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻃﺒﻲ ﻳﻀﻢ  20ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ »ﻻﺑﺎز« ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺻﻌﻮدا ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﺤﺪث
ً
ﻫ ــﺬا ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻧــﺮﺻــﺪ ﻓـﻴــﻪ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎ
ﻣ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﺎ ﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ــﺎت ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
ﻓــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت

اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓـﻔــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺳـﻤــﻮه ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ ﺻــﺮح
ﻃﺒﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬه وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام أﺣــﺪث
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳﻘﻒ اﻟﻴﻮم
ً
واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻧـﻔـﺴــﻪ وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ُ
أﻳﻀﺎ اﻓﺘﺘﺢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،وﻫﻮ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ،وﻣـﺼـﻨــﻒ ﻛـﺴــﺎدس
أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ 5
أﺑﺮاج ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐﺮف اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻌﺔ
ﻃ ــﻮاﺑ ــﻖ ﻟ ـﻜــﻞ ﺑـ ــﺮج إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨـﺼــﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺒﻮط اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻟﻤﻠﻤﻮس
ﻧﻠﺤﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮص ﺳﻤﻮه ﻋﺒﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺰﻳﺎدة

إدﺧ ــﺎل ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة اﻟ ــﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وزﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺔ
اﻟـﺴــﺮﻳــﺮﻳــﺔ وﺗــﺰوﻳــﺪﻫــﺎ ﺑـﻜــﻞ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
ﻟﺘﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻄﻔﺮة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة،
ﺣ ـﻴــﺚ وﺻ ــﻞ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺔ اﻟـﺴــﺮﻳــﺮﻳــﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 16
أﻟﻒ ﺳﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
أﻋــﻮد ﻣﻊ اﻟـﻘــﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻘﻮل إن ﻫﺬا
ً
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺴﻤﻮه ﻳﻌﻜﺲ وا ﻗـﻌــﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ،
ﻟ ــﺬا ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﺧـﺒــﺮ ﻣـﻨــﺢ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ً
ً
اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ إﻻ ﺷﺎﻫﺪا دوﻟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ »أﻣﻴﺮ
اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ« اﻟـ ــﺬي ﺻ ــﺎر ﺻــﺎﺣــﺐ رﺳــﺎﻟــﺔ
ﻛــﺮﺳــﺖ اﻟــﻮﺟــﻪ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ً
ﻓــﺎﻋــﻞ ﻋ ــﺰز ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺎ وﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎل
ﻣﻦ ﺟﻬﺮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻻﺑﺎز إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ »اﻟﺘﻼﻣﺲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«.

***

ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﺘــﻲ أﺻــﺎﺑـﺘـﻬــﺎ ﻣـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟـﺨـﻠــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟـﻤـﺘـﻀــﺮرة ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﻄــﺎر ،وﻋ ــﺪم اﻟـﺴـﻤــﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ أي
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ إﺑﺮاء ذﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ّ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،وﺑﻌﺪ ﻗــﺮار ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎﻣﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﺘﺠﺎوز وﻋﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وإذا أردﺗﻢ ﻛﺸﻒ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻮاب ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻜﺸﻒ ﺑﻼوي ﻣﻦ رﻓﻊ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻐﺰو واﻟﻔﺴﺎد!!
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ

ﺣﻤﺪة ﻓﺰاع اﻟﻌﻨﺰي

ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ...ﺗﻬﻨﻲ
ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﻄﻼق ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺰﻳﺪ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ،ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ
اﻟ ــﺰواج ،ﻓﻬﻨﺎك ﻫــﺮوب ﻛﺒﻴﺮ وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻋــﺰوﻓــﺎ ،ﻷن
ّ
وﺗﺴﺮب ﻣﻦ
اﻟﻌﺰوف ﻫﻮ اﻟﺘﺮك واﻟﺘﺠﻨﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻫﻮ ﻫﺮوب
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺰواج
ﻳﻘﻊ وﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ّ
ﺗﺴﺮب.
ﻓﻴﺒﺪأ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ رﺳﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ،ﻓﺤﻠﻢ
اﻟﺒﻨﺖ ﻫﻮ ﻟﺒﺲ اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﺷﺔ وﺣﺪﻳﺚ
اﻟﺰﻣﻴﻼت اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ﻣﻨﻬﻦ واﻟﻌﺪوات ﺑﺄن ﻓﻼﻧﺔ أﻣﺴﺖ أﻣﻴﺮة ذﻟﻚ
اﻟﻔﺎرس اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮس وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻤﺎر ﻟﻴﻄﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺰوﺑﻴﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺎب ﻓﺎﻟﺤﻠﻢ ﻫﻮ أن
ﻳﺨﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﺮﻳﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﺧﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺠﺴﺪي ﺑﺄﻧﺜﻰ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮى أﻧﻪ
اﺧﺘﺎرﻫﺎ أو اﺧﺘﺎروﻫﺎ ﻟﻪ.
ﻓﻌﺪم اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻠﻢ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺼﺪﻣﺎت
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ،ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت أو
اﻟﺤﻮار أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ّ
اﻟﺘﺴﺮب
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﺬا ﻧﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
واﻻﻧﻔﺼﺎل ﺗﺘﻢ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب.
دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺤﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﻫﻞ أو
اﻷﺑﻨﺎء أو اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺘﺠﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ دون ﺟﺮﻳﺮة أو ذﻧﺐ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟــﺬا ﻧــﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ واﻷﺳﺮﻳﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻬﻮا ﻟﻌﻤﻞ دورات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺪورات ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أﻧﺸﺊ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟــﺪول اﻟﺨﺎرج
ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ »أﻋﻠﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  950ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  20ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى  56ﻋﺎﻣﺎ«.
اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻛﻮﻳﺘﻲ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ً
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﻏﻼق ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ
وﻻ اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺮزق ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،وﻳﺘﻜﻔﻒ وﻳﺘﺮﺟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ،وﻫــﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﻨﺢ واﻟـﻬـﺒــﺎت واﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات وﺑﻨﺎء
اﻟﺠﺴﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﻣــﻊ وزارة اﻟ ـﻌــﺪل أو ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻏﺎﺿﻴﻦ
اﻟ ـﻄــﺮف ﻋــﻦ اﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻷﺧـ ــﺮى ،ﻣـﺜــﻞ ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـ ــﺰواج ،أو ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷوﻟــﻰ واﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺬه
اﻷزﻣﺔ دون اﻻﺗﺠﺎه إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ واﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺒﺬ واﻹﻗﺼﺎء أو اﻻﺗﺠﺎه إﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﻴﺎة
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ ،وذﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬﻛﻮري ،ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا
اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻮﺟﻮدي ﻛﺈﻧﺴﺎﻧﺔ ،وﻻ
ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﺎب ورﺟــﺎل ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق.
)ﺗﻬﻨﻲ( ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ »ﻻﻳﻒ« ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﺰواج وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﻄﻼق ،ﺟﺬﺑﺘﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻫﻲ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق.
اﻟﺒﻌﺾ ﻳــﺮاﻫــﺎ ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻟﻜﻦ ﻫــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﻛﻮن واﻟﻌﻴﺶ ﺑﺼﻮﻣﻌﺔ اﻟﺤﺰن واﻟﻜﺂﺑﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ،وإن ﺣﻴﺎة ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ وﻧﺴﻴﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
ﻫﺪف اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺤﺖ اﻟﻬﺪف
ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ »ﻛﻠﻪ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻢ«.

ً
ً
ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﺮور  ٥٨ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ و ٢٨ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺮﻳﺮه ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻮارﻳﺦ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺗﻀﺤﻴﺎت ﺷﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑﺮار وأﺑﻄﺎل اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وﻧﻀﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﻢ
ً
وﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ،ووﻗﻮف اﻷﺷﻘﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻌﻨﺎ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺎ زال ﺧﺎﻟﺪا
ّ
ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﻨﺎ ،ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻪ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ
وأﺣﻔﺎدﻧﺎ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ذﻛـ ــﺮى ﺗ ـﻤــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﻳ ـﻤ ـﺘــﺰج ﺷ ـﻌــﻮر اﻟ ـﻔــﺮح
ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺰن ،ﺣـﻴــﺚ ﻧ ـﻔــﺮح ﺑـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ وﻃـﻨـﻨــﺎ اﻟ ـﻐــﺎﻟــﻲ وﻧ ـﺤ ــﺰن ﻟﺘﺴﻴﺪ
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻫــﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻪ ،وﻷن اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻬﺪم اﻷوﻃﺎن دون أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ
اﻷﻣﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن
ﻧﺬﻛﺮ أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪوا اﻟﻐﺰو أو ﻟﻢ ﻳﺪرﻛﻮه ﺑﺘﻀﺤﻴﺎت ﻣﻦ
وﻃﻦ ﻣﺤﺮر ،وﻳﻨﻌﻤﻮا ﺑﺨﻴﺮاﺗﻪ،
ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻫﻢ ﻓﻲ
ٍ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻟﻐﺰو أو اﻷﻃﻤﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻟـﻘــﺪ ﺑ ــﺬل اﻷوﻟـ ــﻮن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻓــﻲ وﺳـﻌـﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺗـﻀـﺤـﻴــﺎت وﻧـﻀــﺎل
ﻟﻴﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻟﻜﻮن
اﻟﻔﺴﺎد أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﺎم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أن ﻳﻬﺒﻮا ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ وﺗﺠﺒﺮت وﻧﺴﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻟﻴﻨﻔﺮدوا ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ
ﺑـﻠــﺪﻫــﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻤﻌﻬﻢ وﺟﺸﻌﻬﻢ وﻋ ــﺪم إدراﻛ ـﻬ ــﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟــﻮﻃــﻦ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻴﺪ ذﻛﺮاه ،وﻧﺤﺬر ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻛﺮى
وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻨﻬﺾ أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻟﻴﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻬﻢ
وﺧﻴﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻐﺰاة ،وﻧﺪﻋﻮ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ وﻃﻨﻨﺎ وﻳﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﻻزدﻫﺎر.

ةديرجلا
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لعبة بوتين الغامضة في أوكرانيا
قسطنطين سكوركن–
فورين أفيرز

بغض النظر عمن سيكون
الفائز في االنتخابات المقبلة
فإن المواجهة بين روسيا
وأوكرانيا يحتمل أن تستمر،
والوضع ًفي بحر آزوف يشكل
ً
مثاال جيدا لما ستبدو عليه
المواجهة المقبلة ،إذ ًتعتبر
روسيا بحر آزوف جزءا من
مياهها اإلقليمية ،ولكن
أوكرانيا ترى أن سيطرة ً
موسكو عليه تشكل تهديدا
لمصالحها الوطنية.

مسيرة االحتجاج التي شهدتها ساحة كييف في مطلع سنة 2014

بوتين حقق بعد
ضم شبه جزيرة
ً
ً
القرم رقما قياسيا
في الموافقة على
سياسته بلغ %86

روسيا تشعر بقلق
إزاء وجود حلف
شمال األطلسي
في البحر األسود
وبناء قاعدة عسكرية
أوكرانية جديدة
في بيرديانسك

فـ ــي ن ـه ــاي ــة س ـن ــة  2013ق ــرر
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ف ـي ـك ـتــور
ي ــان ــوك ــوف ـي ـت ــش ت ــأج ـي ــل تــوق ـيــع
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة تـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
ً
األوروبي وسعى بدال من ذلك الى
إقــامــة عــاقــات أوث ــق مــع روسـيــا،
واح ـت ـشــد مـحـتـجــون ف ــي ســاحــة
ك ـي ـي ــف الـ ـم ــرك ــزي ــة وأع ـ ـقـ ــب ذل ــك
أسابيع من التوتر بلغ ذروته في
إطاحة يانوكوفيتش.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بوتين هذه التطورات
ب ـغ ـض ــب وق ـ ـلـ ــق ،وكـ ـ ـ ــان يـخـشــى
أن ت ـف ـض ــي هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة إل ــى
احتجاجات مماثلة فــي روسيا،
ثـ ــم ب ـ ــدأ ب ــوت ـي ــن ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
الحكومة األوكرانية في خطاباته
على أنها «حكومة انقالب» .وكان
ذلك التعبير هو الذي استخدمه
الكرملين في حديثه عن األنظمة
الدكتاتورية في أميركا الالتينية
التي دعمتها الواليات المتحدة
خالل الحرب الباردة ،وكان إحياء
ً
ً
بوتين لهذه اللغة مــؤشــرا حــادا
على تحول العالقة بين موسكو
وكييف ،واعتبرت وسائل اإلعالم
ال ــروسـ ـي ــة ال ـخ ــاض ـع ــة لـسـيـطــرة
الدولة السلطات األوكرانية غير
شــرعـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن روسـيــا
لن تتردد في «حماية» الناطقين
بــال ـل ـغــة ال ــروس ـي ــة م ــن مــواط ـنــي
أوكرانيا من هؤالء «المغتصبين
الفاشيين».
الـ ـتـ ـص ــرف ــات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
روسيا بعد إطاحة يانوكوفيتش

وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـم ـ ـل ـ ــت ضـ ـ ـ ـ ــم شـ ـب ــه
جــزيــرة ال ـقــرم والــدعــم العسكري
لالنفصاليين الموالين لروسيا
ف ـ ــي ش ـ ـ ــرق أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا م ـع ــروف ــة
للجميع ،وبالنسبة إ لــى بوتين
أبـ ـ ـ ــرزت ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات إع ـ ــادة
والدة روسـ ـ ـي ـ ــا ك ـ ــدول ـ ــة عـظـمــى
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـت ـجــاهــل الـ ــرأي
ال ـع ــام ال ــدول ــي م ــن أج ــل تحقيق
مصالحها الوطنية.
وق ــد قــوب ـلــت س ـيــاســة بــوتـيــن
في أوكرانيا في المرحلة األولى
ً
بشكل جيد تماما ،وحقق بوتين
ً
بعد ضم شبه جزيرة القرم رقما
ً
ً
قياسيا تقريبا في الموافقة على
سياسته بلغ  86فــي المئة بعد
أشهر قليلة فقط ،ونتيجة لذلك
اعـتـبــر أي ت ـنــازل يتعلق بــالـقــرم
ً
خطا أحمر ال يستطيع تجاوزه
م ــن دون إض ـع ــاف قـبـضـتــه على
السلطة.
وتعتبر موسكو أن االنتخابات
الــرئــاسـيــة المقبلة فــي أوكــرانـيــا
الـمـقــررة فــي أواخ ــر شـهــر مــارس
فــرصــة م ــن أج ــل تـغـيـيــر الـمـســار
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ك ـي ـي ــف ،وي ــرج ــع
ت ـف ــاؤل روس ـي ــا إل ــى س ـنــة 2004
ع ـن ــدم ــا اسـ ـتـ ـب ــدل األوكـ ــران ـ ـيـ ــون
الكثير مــن العناصر الحكومية
الـمـقــربــة مــن مــوسـكــو عــن طريق
احتجاجات شــوارع عرفت باسم
ال ـ ـثـ ــورة ال ـب ــرت ـق ــال ـي ــة ،وقـ ــد حـكــم
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن تـ ـل ــك الـ ـح ــرك ــة–
ال ــرئـ ـي ــس ف ـي ـك ـت ــور يــوش ـي ـن ـكــو–
خمس سنوات فقط قبل أن يتملك

السأم المواطن األوكراني من بطء
وت ـي ــرة اإلص ـ ــاح وقـ ــرر انـتـخــاب
يانوكوفيتش في عام .2010
الــوضــع ال ـيــوم مـمــاثــل تـمــامــا،
وقـ ــد ف ـش ــل ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي
ال ـحــالــي بـيـتــرو بــوروش ـن ـكــو في
تحقيق آمــال الناخبين ،ويعتقد
الـكـثـيــر م ــن األوك ــران ـي ـي ــن أن ــه لم
ي ـف ـعــل س ـ ــوى ال ـق ـل ـي ــل ل ـم ـحــاربــة
الفساد أو لرفع مستوى معيشة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ورغ ـ ــم م ـح ــاوالت ــه
ظـلــت شـعـبـيـتــه مـتــدنـيــة ،ويــذكــر
أن المرشحين الموالين لروسيا
عــانـيــة يـفـتـقــرون ال ــى الشعبية
ً
أيضا منذ أحداث سنة .2014
وف ـ ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن تـعـتـبــر
ي ــولـ ـي ــا ت ــاي ـم ــوش ـن ـك ــو مــرش ـحــة
للرئاسة ،وقد اشتهرت بانتقادها
ال ـش ــدي ــد ل ـب ــوروش ـن ـك ــو ،ك ـم ــا أن
ً
بوتين يعرفها جـيــدا عــن طريق
دورهــا في مفاوضات عام 2009
حول عقد الغاز الذي كان صفقة
رابـحــة لموسكو ،وبالنسبة إلى
بوتين تعتبر تايموشنكو شريكة
ج ـي ــدة مـحـتـمـلــة ع ـلــى ال ــرغ ــم من
لهجتها المناوئة لروسيا ،وفي
حقيقة األمــر أعــربــت عــن رغبتها
في إجــراء مفاوضات مع روسيا
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وبريطانيا.
ول ـ ـكـ ــن ت ــاي ـم ــوش ـن ـك ــو لـيـســت
الـمــرشـحــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تمثل
ً
تهديدا للعملية االنتخابية ،فقد
أعلن فولوديمير زلنسكي وهو
ممثل شاب عن ترشحه لمنصب

الــرئـيــس مـمــا تـسـبــب فــي تعقيد
المشهد االنتخابي في ذلك البلد.

ً
دور البرلمان أيضا

وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى روس ـ ـي ـ ــا ال
تتطلب اللعبة الطويلة االهتمام
بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـق ــط،
ً
ب ـ ــل ب ــالـ ـب ــرلـ ـم ــان أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،وك ـ ــان
يــانــوكــوفـيـتــش ان ـضــم ال ــى حــزب
األقاليم وهو كتلة مؤيدة لروسيا
فــي ش ــرق أوك ــران ـي ــا ،وم ـنــذ سنة
 2014تم حل ذلك الحزب وتحولت
بـقــايــاه ال ــى مـجـمــوعــات صغيرة
ً
أقل تأثيرا ضمن كتلة المعارضة.
و يـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط اآلن ف ـ ـي ـ ـك ـ ـتـ ــور
مـ ـي ــدفـ ـي ــدتـ ـش ــك وهـ ـ ـ ــو س ـي ــاس ــي
معروف ومن المقربين من بوتين
ي ـخ ـط ــط ل ـت ـش ـك ـي ــل ائـ ـ ـت ـ ــاف مــن
أعضاء حــزب األقاليم السابقين
مــن أج ــل تصحيح م ـســار الـبــاد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤيـ ـ ــد لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــرب ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة
المصالحة مع روسيا.
لقد تغير المشهد السياسي
ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ولـ ـي ــس ل ـ ــدى كــل
أعضاء حــزب األقاليم السابقين
الــرغـبــة فــي الـتـعــاون مــع شخص
ي ـع ـت ـق ــد أن ـ ـ ــه صـ ــديـ ــق ل ـب ــوت ـي ــن،
وف ـ ــي ح ـق ـي ـقــة األمـ ـ ــر وألول م ــرة
منذ استقالل أوكــرانـيــا لــن تمثل
االنتخابات الوطنية قوة موالية
ل ــروس ـي ــا تـتـمـتــع ب ـق ــوة تــؤهـلـهــا
لـ ـلـ ـف ــوز ،وف ـ ــي ض ـ ــوء ال ـم ـش ــاع ــر
الـمـعــاديــة لــروسـيــا فــي أوكــرانـيــا
ف ـ ــإن ال ــدع ــم ال ـع ـل ـن ــي م ــن جــانــب

م ــوسـ ـك ــو ي ـل ـح ــق بــال ـمــرش ـح ـيــن
درجة من الضرر أكثر من الفائدة،
ولذلك فإن من المرجح أن يحاول
الكرملين التالعب بالمعلومات
والدعاية التي تعزز االنقسام في
المجتمع األوكراني.
وع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ف ــإن
وسائل اإلعالم الموالية للحكومة
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـ ـ ـص ـ ــف الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة
ً
األر ثــود كـسـيــة المستقلة حديثا
ب ــأنـ ـه ــا أداة ل ـم ــاح ـق ــة خ ـص ــوم
موسكو ،وهي تتوقع اندالع حرب
حول األماكن الدينية هناك.

استمرار النزاع
تجري االنتخابات األوكرانية
ض ـم ــن س ـي ــاق اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ــزاع
في المناطق الشرقية من البالد،
وفـ ــي دون ـ ـبـ ــاس وهـ ــي الـمـنـطـقــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـمـ ــارس فـيـهــا
الحكومة أي قــدر مــن السلطة ال
ي ــزال الجيش األوكــرانــي يشتبك
مع االنفصاليين الموالين لروسيا
والــذيــن يتمتعون بــدعــم تــام من
جانب موسكو.
من جهة أخرى وصلت عملية
مـيـنـســك ال ـت ــي تـشـمــل اتـفــاقـيــات
أب ـ ــرم ـ ــت م ـ ــن جـ ــانـ ــب أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وروسيا مع مشاركة من ألمانيا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وص ـ ـلـ ــت الـ ـ ـ ــى ط ــري ــق
مـســدود ،وفــي خــريــف عــام 2018
جـ ــرت ان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي دون ـت ـســك
ولوهانسك لكن أوكرانيا رفضت
االعتراف بها ،وتخشى أوكرانيا

أن تفضي إعادة تكامل دونباس
وسكانها الموالين لروسيا إلى
زعزعة البالد وستتم عندئذ إعادة
ان ـت ـخ ــاب أنـ ـص ــار االنـفـصــالـيـيــن
للبرلمان.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك س ـ ـيـ ــزود
استمرار الحرب في الشرق رجال
ً
السياسة في كييف بعذر أيضا
حول اإلصالح ليطلبوا مساعدة
إضافية من الغرب.
وب ـغــض الـنـظــر عـمــن سيكون
الـفــائــز فــي االن ـت ـخــابــات المقبلة
فـ ــإن ال ـم ــواج ـه ــة ب ـي ــن الــدول ـت ـيــن
يحتمل أن تستمر ،والــوضــع في
ً
ً
بحر آزوف يشكل مثاال جيدا لما
ستبدو عليه المواجهة المقبلة،
ً
وتعتبر روسيا بحر آزوف جزءا
من مياهها اإلقليمية وقد أصبح
مضيق كيرش على درجة كبيرة
ً
م ــن األه ـم ـيــة ن ـظ ــرا ألن مــوسـكــو
ً
شـيــدت جـســرا فــوقــه يــربــط القرم
مع روسيا القارية ،ولكن أوكرانيا
ترى أن سيطرة موسكو على بحر
ً
آزوف تشكل تهديدا لمصالحها
الــوط ـن ـيــة ألن روس ـي ــا تستطيع
عندئذ منع الوصول الى الموانئ
األوكرانية التي تتصف بأهمية
ك ـب ـي ــرة بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى اق ـت ـصــاد
ذلك البلد.

أهداف الكرملين
وتشتبه أوكرانيا في أن بوتين
ي ـخ ـط ــط ل ــاسـ ـتـ ـي ــاء عـ ـل ــى ه ــذه
الموانئ والمناطق القريبة منها

بـغـيــة إقــامــة مـمــر ب ــري ال ــى شبه
ج ــزي ــرة ال ـق ــرم وتــأم ـيــن إم ـ ــدادات
ال ـم ـي ــاه إل ـي ـه ــا ،وت ـش ـعــر روس ـيــا
بــدورهــا بقلق إزاء وج ــود حلف
شمال األطلسي في البحر األسود
وبـنــاء قــاعــدة عسكرية أوكرانية
جديدة في بيرديانسك وهو أحد
موانئ بحر آزوف.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك أدى نـ ــزاع
آزوف الـ ــى ع ـس ـكــرة ســري ـعــة في
المنطقة ،وعلى سبيل المثال فقد
أطـلـقــت روس ـيــا ال ـنــار عـلــى ثــاث
سفن تابعة للبحرية األوكرانية
واسـتــولــت عليها أثـنــاء عبورها
فــي مضيق ك ـيــرش ،وف ــي أعـقــاب
ذل ــك أع ـلــن الــرئ ـيــس بــوروشـنـكــو
األحـ ـ ـك ـ ــام ال ـع ــرف ـي ــة فـ ــي م ـنــاطــق
الحدود كلها وحظر على الروس
دخول األراضي األوكرانية.
وي ـسـتـمــر خ ـطــر حـ ــدوث ن ــزاع
مسلح كامل نتيجة تهور سياسة
بوتين ،ولن تكون تلك غريبة على
بــوت ـيــن بـسـبــب ه ـبــوط شعبيته
وتــراجــع الموافقة الشعبية على
أدائه.
ومن المحتمل أن يسعى بوتين
الى استخدام الدعم ألوكرانيا على
أنه إسفين لتفريق الديمقراطيات
الغربية ،ونظريته المفضله تقول
إن ال ــدول الـتــي فــرضــت عقوبات
ع ـلــى ن ـظــامــه ت ـعــانــي ب ـق ــدر أكـبــر
م ــن ت ـلــك ال ـع ـقــوبــات ألن روس ـيــا
تستطيع بسهولة تـعــو يــض كل
الـخـســائــر الـتــي تكبدتها بسبب
أرباحها من النفط.

«االنتخابات اإلسرائيلية» ...سرد لوجهة نظر الفريقين المتنافسين
●

ديفيد ماكوفسكي-
واشنطن إنستيتوت

أعـ ـ ـل ـ ــن فـ ـ ــي  21ف ـ ـبـ ــرايـ ــر حـ ــزبـ ــان
وسطيان رئيسان في إسرائيل -هما
فـصـيــل «م ـنــاعــة إلس ــرائ ـي ــل» بــزعــامــة
بيني غــانـتــس وح ــزب «يـيــش عتيد»
(ه ـ ـنـ ــاك م ـس ـت ـق ـب ــل) ب ــرئ ــاس ــة يــائ ـيــر
البيد -اندماجهما ،مما زاد الشعور
بأن االنتخابات اإلسرائيلية متعددة
األحــزاب المشهورة في انقساماتها،
ً
ستكون هذه المرة سباقا بين حزبين،
باإلضافة إلى أحزاب أخرى هامشية،
ويـجـمــع ال ـح ــزب الـمـشـتــرك الـجــديــد،
تحت اســم «أزرق أبـيــض» فــي إشــارة
وطنية إلى علم إسرائيل ،ثالثة رؤساء
أرك ــان جيش سابقين للمرة األولــى
فــي تــاريــخ إســرائ ـيــل ،وه ــم :غانتس
وموشيه يعالون وغابي أشكنازي،
وع ــاوة على ذلــك تحتدم المنافسة
بين غانتس ورئيس الوزراء بنيامين
نـتـنـيــاهــو ح ــول م ــن األن ـس ــب لـقـيــادة
ال ـب ــاد ،وه ــذا ت ـحـ ٍـد لــم يــواج ـهــه هــذا
األخير في أي من االنتخابات الثالثة
األخيرة التي فاز فيها.
وقد تؤدي هذه التطورات إلى قلب
ً
الخطة األصلية لنتنياهو رأسا على
عـقــب ،والـتــي يـبــدو أنـهــا ترتكز على
منح غانتس حقيبة رفيعة المستوى
في حكومته إذا ما فاز حزب «الليكود»
في انتخابات  9أبريل ،واآلن بعد أن
رأى الحزب الوسطي نفسه كمنافس
حقيقي لحزب «الليكود» ،من المرجح
أن يـ ـق ــوم كـ ــل مـ ــن البـ ـي ــد وي ـع ــال ــون
بــالـضـغــط ع ـلــى غــان ـتــس ل ـكــي يعلن
عدم انضمامه إلى حكومة نتنياهو
إذا ما فاز رئيس الــوزراء مرة أخرى.
ولزيادة الطين بلة ،قد يوصي ّ
المدعي

الـعــام أفـيـشــاي ماندلبليت بتوجيه
اتهامات بالفساد ضد نتنياهو في
األسبوع المقبل.
م ــن ال ـمــرجــح أن ي ـح ــاول غــانـتــس
وح ـل ـفــاؤه ال ـجــدد جـعــل االنـتـخــابــات
اسـ ـتـ ـفـ ـت ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــادة ن ـت ـن ـيــاهــو،
ّ
فانتقادهم األساسي هو أنه يحرض
اإلسرائيليين ضد بعضهم كي يحقق
مكاسب انتخابية قصوى ،مع إعطائه
األولوية لقاعدته ولبقائه السياسي
الشخصي فوق وحدة البالد ،ويبدو
أنـ ـه ــم ي ــأم ـل ــون أن يـ ـ ــؤدي ال ـح ـمــاس
الـشـعـبــي الـمـتـعـلــق بــانــدمــاجـهــم إلــى
توليد شعور بالزخم الذي من شأنه
أن ينمو إذا أعلن ماندلبليت أنه بدأ
ُ
عملية االت ـهــام بــأي مــن تـهــم الفساد
المختلفة الموجهة ضد نتنياهو.
وبما أن هذا السرد سيعفي إلى حد
كبير حــزب «أزرق أبيض» من تركيز
برنامجه على قضايا السالم المتعلقة
بالفلسطينيين ،فقد يأمل الحزب في
جــذب بـعــض المرشحين عـلــى األقــل
مــن الــذيــن يـمـيـلــون إل ــى الـيـمـيــن إلــى
قائمة الكنيست التي يقترحها (في
الـنـظــام البرلماني اإلســرائـيـلــي ،يتم
التصويت لألحزاب ال األفراد) .ويمكن
لـهــذا الـمــزيــج المحتمل ال ــذي يتألف
مــن قائمة مختلطة مــن المرشحين،
وقـ ــادة أحـ ــزاب ذوي مــؤهــات أمنية
رئ ـي ـس ــة ،وت ــرك ـي ــز م ــواض ـي ـع ــي عـلــى
الوحدة ،أن يستقطب شريحة رئيسة
م ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،أال
ً
وهي« :اليمين غير المتطرف» .ووفقا
لـ»معهد الديمقراطية اإلســرائـيـلــي»،
فــإن  63٪من األغلبية اليهودية في
ً
البالد ّ
تعرف نفسها حاليا على أنها
متموضعة في مكان ما على الجانب
األي ـمــن مــن الـطـيــف الـسـيــاســي ،لذلك

هناك العديد من األصوات التي يمكن
الحصول عليها في هذا الجانب.
ّ
ال شك أن نتنياهو يفهم جاذبية
ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة الـنــاشـئــة الـتــي
يتبعها حزب «أزرق أبيض» .إذ تكمن
النجاحات السابقة لرئيس ال ــوزراء
ف ــي قــدرتــه الـغــريـبــة عـلــى وص ــف كل
انتخابات بأنها تفويض للتصدي
لــأخـطــار الـتــي تـهــدد أمــن إســرائـيــل،
حيث يصف نفسه باعتباره الوصي
األكـ ـب ــر ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ــع ذل ـ ــك مــن
الـ ـم ــرج ــح أن ت ـ ـ ــؤدي ت ــرك ـي ـب ــة ح ــزب
«أزرق أبيض» التي تتألف من ثالثة
رؤس ـ ــاء أرك ـ ــان ج ـيــش ســابـقـيــن إلــى
إب ـط ــال مـفـعــول ه ــذا الـتـكـتـيــك ،األم ــر
ال ـ ــذي ق ــد ي ـس ــاع ــد س ـ ــرد «ال ـم ـق ـ ِّـس ــم»
الــذي يتبعه الـحــزب الجديد على أن
يـصـبــح ف ــي ال ــواج ـه ــة .وع ـ ــاوة على
ذل ــك م ــن الـمـحـتـمــل أن يـ ــؤدي إع ــان
ضد نتنياهو إلى قيام
االتهام األولي ّ
مجموعة من النقاد بالتساؤل فيما
إذا كانت األصول السياسية السابقة
المنقطعة النظير لحزب «الليكود» قد
ً
أصبحت فجأة عائقا له.
ُ
وح ـت ــى اآلن ت ـظ ـهــر اس ـت ـطــاعــات
الرأي التي أجريت مباشرة بعد دمج
«م ـنــاعــة إلس ــرائ ـي ــل» و«ي ـي ــش عـتـيــد»
وت ـش ـك ـي ــل ق ــائ ـم ــة «أزرق وأبـ ـي ــض»
أن «ال ـل ـي ـك ــود» م ـت ــأخ ــر ف ــي ال ـس ـبــاق
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى
ً
(وفقا الستطالع صحيفة «يديعوت
أح ـ ــرون ـ ــوت» ح ـص ـلــت ق ــائ ـم ــة «أزرق
ً
أب ـي ــض» ع ـلــى  36م ـق ـعــدا م ـقــابــل 30
ً
مقعدا لحزب «الليكود» في الكنيست
ّ
ً
المؤلف من  120مقعدا).
ّ
ً
وفي الواقع ،إذا تعلمنا شيئا من
ّ
انتخابات عام  ،2015فهو أن نتنياهو
ّ
يصب كامل ثقله على اليمين عندما

بيني غانتس

يائير البيد

ً
يكون متأخرا ،على أمل جذب ناخبي
ال ـج ـن ــاح الـيـمـيـنــي الـمـنـضـمـيــن إلــى
أحزاب يمينية أخرى إلى جانبه ،فقد
تكتيكات «التخويف» في تلك
استخدم ّ
ّ
الحملة ،وحــذر اليهود من أن عليهم
التصويت في االنتخابات ألن العرب
اإلسرائيليين سيخرجون للتصويت
بأعداد كبيرة ،وقد فعل األمر ذاته هذا
ً
األس ـب ــوع م ـبــاشــرة بـعــد اإلعـ ــان عن
ً
[تأسيس] «أزرق أبيض» ،محذرا من
أن األحــزاب العربية -اإلسرائيلية قد
ّ
ترجح كفة الميزان في االنتخابات.
وفي الوقت نفسه ،اتخذ خطوة غير
عادية تتمثل في تنظيم تحالف يدمج
أحزاب يمينية خارج «الليكود» ويضم
تلميذ الحاخام «مئير كاهانا» ،أحد
مــروجــي الـكــراهـيــة المتطرفين الــذي
ُمنع من المشاركة في الكنيست عام
ً
 ،1981ووع ــد نتنياهو أيـضــا بمنح
حقيبة التعليم في الحكومة المقبلة
لعضو من الحزب ذاته.
وبـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،ال ي ـ ـقـ ــوم أسـ ـل ــوب
ح ـم ـل ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـ ـل ــى ال ـم ـط ــال ـب ــة
بــإجــراء استفتاء شعبي بـشــأن نهج
سياسي معين ،بل على إثارة الشكوك

الكافية حول خصومه وحول النوايا
الفلسطينية ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل ،ومــن
ال ـم ــرج ــح أن ي ـش ــدد ع ـل ــى م ـث ــل ه ــذه
الـهـجـمــات فــي المستقبل ،لــذلــك فــإن
ً
الشهرين المقبلين سيكونان اختبارا
لـجــديــة الـخـطــاب أو مــا إذا ك ــان ذلــك
مجرد كالم أجوف.
ّ
وعلى الجبهة الفلسطينية ،عطل
نتنياهو بالفعل مسألة ما إذا كانت
مـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـسـ ــام ح ـك ـي ـمــة أم ال،
ً
ً
فأقنع هو ومستشاروه جــزء ا كبيرا
من الجمهور اإلسرائيلي بأن رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
ً
ً
ل ـيــس شــري ـكــا م ـخ ـل ـصــا ،وص ـ ـ ّـور أي
شخص يضغط من أجــل السالم في
البيئة الحالية على أنه ساذج ،وكان
ً ً
هذا السرد قويا جدا بحيث لم يشعر
غانتس أو البيد بأنه من مصلحتهما
ناصرة السالم تسيبي ليفني
إدراج ِ
إلى قائمتهما ،مما دفعها إلى اإلعالن
ً
عن تركها السياسة.
أخيرا
َ
ك ـمــا شـ ـ ـ َـرع م ـس ـت ـشــارو نـتـنـيــاهــو
بتحذير الناخبين من أنه في حال فوز
حزب «أزرق أبيض» من دون التوصل
إلى اقتراح لصفقة كبرى للسالم في

األ ش ـه ــر ا لـمـقـبـلــة ،فسيميل غانتس
وحلفاؤه إلــى الحد بـصــورة أحادية
الـجــانــب مــن األنـشـطــة االستيطانية
ّ
خ ـ ــارج ال ـح ــاج ــز األمـ ـن ــي ،ويـ ـق ـ ّـدر أن
نحو  85في المئة من المستوطنين
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون داخـ ـ ــل
ال ـحــاجــز ،فــي حـيــن يـعـيــش نـحــو 99
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن فـلـسـطـيـنـيــي الـضـفــة
الغربية خارجه ،مما دفع الكثير من
المراقبين اإلسرائيليين واأل جــا نــب
إلى المطالبة في الماضي بوضع مثل
هذه الحدود على االستيطان خارج
ال ـحــاجــز األم ـن ــي .وم ــع ذل ــك ،يـجــادل
ّ
«الـلـيـكــود» ب ــأن ذلــك سيكون بمثابة
ً
الفلسطينيين شيئا بالمجان.
منح
ّ
ً
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا لـ ـتـ ـع ــق ــد ه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة
والتداعيات السياسية المحتملة ،فقد
ّ
تجنب كل من غانتس والبيد أيا من
المقترحات المتعلقة بالضفة الغربية
الـتــي تشبه اق ـتــراح فــك االرت ـبــاط من
غزة عام  ،2005على الرغم من الفوارق
األم ـن ـيــة الــرئـيـســة بـيــن المنطقتين،
ف ـم ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـن ـظ ــري ــة يـمـكـنـهـمــا
ال ـح ـفــاظ عـلــى ه ــذا الـنـهــج اآلم ــن من
أجل اجتذاب «اليمين المرن» ،والتزام
الصمت حول مقترحاتهما المرجوة
لتحسين ا لــو ضــع الفلسطيني عبر
اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ث ـنــائ ـيــة وأح ــادي ــة
ال ـجــانــب .بـيــد أن ذل ــك قــد يـفـتــح ذلــك
ً
لشن هجوم
خطا آخر لحزب «الليكود» ّ
ض ــد «أزرق أبـ ـي ــض» ،ي ـت ـمــثــل بـكــون
ً
الفصيل غامضا جدا أو يقوم بإخفاء
ّ
أجندته الحقيقية .ومن المفارقات أن
ّ
نتنياهو قــد يجهر فــي سجله حول
انخراط إسرائيل مع الــدول العربية،
حتى في الوقت الذي يعمل فيه على
إعــاقــة إمـكــانـيــة الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
مــع الفلسطينيين ،وكــا نــت صــور تــه

األخيرة مع الزعماء العرب في وارسو
بمثابة تذكير للناخبين بأن تواصله
م ــع م ـثــل هـ ــذه الـ ـ ــدول ل ــم ي ـكــن عــديــم
الجدوى.
ً
وأخـ ـي ــرا ،م ــن ال ـمــرجــح أن يعتمد
نتنياهو على الحسابات السياسية
لكي تصب في مصلحته ،ففي تاريخ
االنتخابات اإلسرائيلية لم يحصل أي
ً
حزب بمفرده مطلقا على أغلبية واحد
ً
وستين مقعدا لكي يشكل حكومة دون
إقامة تحالفات .وال يخلو من الداللة
ّأن ّ
التقدم ّ
األولي لفصيل «أبيض أزرق»
َ
في االستطالعات الحالية ال يترجم
إل ـ ــى حـ ـ ــدوث تـ ـح ـ ّـول ك ـب ـيــر ف ــي كـتــل
الناخبين من يمين الوسط والوسط،
حـ ـي ــث ال يـ ـ ـ ــزال ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـي ـم ـي ـنــي
ً
م ـت ـقــدمــا ب ـف ــارق ض ـئ ـيــل ،بــاإلضــافــة
إل ــى ذلـ ــك ،ه ـن ــاك ت ـبــايــن هـيـكـلــي في
السياسة اإلسرائيلية ،وبإمكان كتلة
يـمـيــن الــوســط أن ت ـجــذب الناخبين
ال ـم ـتــدي ـن ـيــن ال ـم ـت ـطــرف ـيــن م ــن خ ــال
تحالفها مع األحــزاب المبتعدة أكثر
باتجاه اليمين ،لكن يسار الوسط ال
يمكنه أن يجذب الكثير من الناخبين
العرب اإلسرائيليين الذين هم أكثر
ً
ً
ميال إلى اليسار ،ويعود ذلك ّجزئيا
ّ
إلى أن األحــزاب العربية تتحفظ عن
ّ
االنضمام إلى ائتالف ما ،وكذلك ألن
أحزاب يسار الوسط تخشى أن تؤدي
األحزاب العربية إلى إبعاد الناخبين
اليهود.
وف ــي ال ـن ـهــايــة ،م ــن غ ـيــر الــواضــح
أي م ــن سـ ـ َ
ـردي الـمـنــافـســة سـيـســود،
فـقــد تــزايــدت الـتـكـهـنــات ح ــول إعــان
مــانــدلـبـلـيــت الـ ــذي ي ـل ــوح ف ــي األف ــق،
ومهما كانت النتيجة التي سيخلص
ُ
إليها ،فــإن األي ــام الـقــادمــة قــد تعطي
دفعة كبيرة لجانب واحد أو آلخر.
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رؤى عالمية
صعود الجيوش الخاصة في الصين
أوديل غافاروف –
وورلد توداي

بعد قتل  11عامل
بناء صينيا
يعملون في مشروع
البنك الدولي في
أفغانستان على يد
طالبان في 2004
نمت شركات األمن
الصينية

أسـهــم االس ـت ـخــدام الـمـتــزايــد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
والـمـتـعــاقــديــن العسكريين في
تغيير نهج الحرب في السنوات
األخ ـي ــرة .وف ــي ســوريــة واليمن
وأفـغــانـسـتــان وغ ـيــرهــا تتفوق
مجموعات صغيرة من النخبة
ً
تتكون من  15رجال أو أقل على
ال ـق ــوات الـتـقـلـيــديــة ،وأصـبـحــت
األس ـل ـح ــة وال ـس ـل ـطــة ف ــي أي ــدي
ً
م ـج ـم ــوع ــات خ ــاص ــة ب ـ ـ ــدال مــن
الـ ــدولـ ــة ،ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك يمكن
أن تتقوض سلطة الــدولــة وأن
تتالشى الثقة بين الحكومات.
وت ـب ــرز آس ـيــا الــوس ـطــى اآلن
على شكل خط جبهة لعمليات
تقوم بها شركات أمــن خاصة،
و سـتـكــون ه ــذه المنطقة حلقة
وصـ ــل م ــرك ــزي ــة ل ـن ـقــل م ـش ــروع
الـ ـصـ ـي ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
المعروف باسم مبادرة الحزام
والـ ـط ــري ــق الـ ـت ــي ت ـع ــد بــإح ـيــاء
ال ــرواب ــط بـيــن ال ـشــرق وال ـغــرب،
وإذا ل ــم ي ـتــم تـنـظـيــم االه ـت ـمــام
ال ـم ـت ــزاي ــد م ــن ج ــان ــب ش ــرك ــات
األمن الخاصة في هذه المنطقة
ف ـس ـي ـف ـض ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى إلـ ـح ــاق
ال ـضــرر بــاالسـتـقــرار والـتـعــاون
اإلقليمي فيها.
وقـ ـ ــد نـ ـم ــت شـ ــركـ ــات األمـ ــن
الصينية بـعــد أن تـعــرض أحــد
عشر عامل بناء صيني يعملون
فــي م ـشــروع الـبـنــك ال ــدول ــي في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى ال ـق ـت ــل عـلــى
يـ ـ ــد ح ـ ــرك ـ ــة طـ ــال ـ ـبـ ــان فـ ـ ــي عـ ــام
 ،2004وقـبــل عــام  2006عندما
تأسست إدارة الشؤون األمنية
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ك ــان ــت
السفارات الصينية تحصل على
قــدر قليل من اإلسـنــاد في حال
تعرض المواطنين الصينيين
الــى هجوم أو كانوا في حاجة
الى إجالء.

الطلب على األمن

إعادة تقييم الحكومة الصينية
السـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة
باألمن بالنسبة الى مواطنيها
الـعــامـلـيــن فــي ال ـخ ــارج ،كـمــا أن
التجارب السابقة التي اعتمدت
على توظيف عناصر أمن غربية
ك ــان ــت م ـخ ـي ـبــة وخـ ــدمـ ــت فـقــط
فــي زي ــادة الطلب على شركات
أمــن محلية ،والالفت أن الدافع
لتأسيس هذه الشركات األمنية
ً
الصينية كان مدفوعا بحوافز
السوق ال اعتبارات سياسية.
وكانت أول شركتي أمن برزتا
في الصين هما خدمة أمن بكين
وه ــوا زن جــونــغ ،وق ــد عرضتا
إجــراء ات أمن أساسية للزبائن
العاملين في البر الصيني مع
ق ــدر قـلـيــل م ــن االه ـت ـمــام بـقــارة
إفــري ـق ـيــا .وب ـح ـلــول ع ــام 2010
ظ ـ ـهـ ــرت ش ــريـ ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
ش ــرك ــات األم ـ ــن ع ــرض ــت ق ــوات
خاصة عالية التدريب من أجل
ح ـمــايــة ال ـعــام ـل ـيــن الـصـيـنـيـيــن
في شركات نفط وغــاز مملوكة
لـلــدولــة أو الـبـنــوك الـعــامـلــة في
أماكن مثل العراق وأفغانستان
أو باكستان.
وش ـ ـم ـ ـلـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــريـ ـح ــة
م ـج ـمــوعــة ش ــان ــدون ــغ ه ـ ــواوي
األمنية ،وكانت الشركة الصينية
ً
األول ــى الـتــي فتحت مكتبا لها
في الـخــارج و(دي وي) األمنية
التي تعمل في  37دولــة ،وأدت
ً
ً
دورا حـيــويــا فــي إج ــاء رعــايــا
من مناطق حرب إفريقية .وقد
وجدت شركات أمنية مثل دنغ
ً
ت ــاي آن يـ ــوان أس ــواق ــا جــديــدة
ت ـعــالــج ت ـحــديــات ف ــري ــدة تــائــم
مبادرة الحزام والطريق.
وكـ ــانـ ــت إف ــري ـق ـي ــا الـمـنـطـقــة
الــرئـيـســة لعمل ه ــذه الـشــركــات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ولـ ـك ــن مـ ــع ت ــوس ــع
م ـب ــادرة ال ـح ــزام وال ـطــريــق عبر
آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى رب ـم ــا تـتــوجــه
موارد تلك الشركات الى هناك.

إذا قررت الشركات
الصينية في
المستقبل إشراك
شركات أمن
خاصة فمن المهم
تخيل السمات
التي ستميز تلك
الشركات

وف ــي ح ـيــن ك ــان ــت الـحـكــومــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـ ـتـ ــردد فـ ــي إرس ـ ــال
قوة من رجــال الشرطة لحماية
م ـص ــال ـح ـه ــا فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ف ــإن
تـ ــوسـ ــع الـ ـصـ ـي ــن فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق غـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـق ــرة
األخرى حول العالم عزز الطلب
على إجـ ــراء ات األم ــن الخاصة،
و ب ـي ــن  2006و 2010ا ض ـطــرت
حكومة بكين الــى إنـقــاذ 6000
مـ ــواطـ ــن ص ـي ـن ــي مـ ــن ع ـ ــدد مــن
ال ــدول بما فيها تـشــاد ولبنان
وتيمور الشرقية وجزر سليمان
وتونغا وهايتي .وفي عام 2011
استدعت الحاجة عمليات إجالء
 48ألف مواطن صيني في ليبيا
ومصر.
ورب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا دفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة
المتزايدة والعقبات المتعلقة
في تنسيق جهود اإلجــاء الى

بعد انهيار االتحاد السوفياتي

ستكون آسيا الوسطى حلقة
وصل مركزية لنقل مشروع
الصين اإلقليمي للتنمية
المعروف باسم مبادرة الحزام
والطريق التي تعد بإحياء
الروابط بين الشرق والغرب،
وإذا لم يتم تنظيم االهتمام
المتزايد من جانب شركات
األمن الخاصة في هذه
المنطقة فسيفضي ذلك
الى إلحاق الضرر باالستقرار
والتعاون اإلقليمي فيها.

ادت الـ ـصـ ـي ــن مـ ـن ــذ ان ـه ـي ــار
ً
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي دورا
تـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر عـ ــاقـ ــات
أوث ـ ــق م ــع آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى من
خـ ـ ــال ت ــرت ـي ـب ــات أمـ ـنـ ـي ــة ،وق ــد
ن ـ ـجـ ــح إط ـ ـ ـ ــار ع ـ ـمـ ــل م ـج ـم ــوع ــة
ش ـنـغ ـهــاي ال ـت ــي ت ـضــم الـصـيــن
وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان وقــرغ ـيــزس ـتــان
وروس ـ ـيـ ــا وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان فــي
حل نزاعات الحدود بين الدول
األعضاء ثم توسع الى منظمة
شنغهاي للتعاون لخلق منصة
للتعاون حول محاربة اإلرهاب.
وفــي الـسـنــوات األخ ـيــرة دخلت
المصالح االقتصادية الصينية
الصورة وكانت مصالح النفط
وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
ف ــي آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى تـنـمــو في

عنصران من إحدى شركات األمن الصينية
كـ ـ ــل س ـ ـنـ ــة وت ـ ـت ـ ـحـ ــدى ه ـي ـم ـنــة
م ـج ـمــوعــات ال ـط ــاق ــة الــروس ـيــة
غ ــازب ــروم ول ـيــوكــاويــل ،وتمثل
أحد المشاريع الصينية في خط
أنابيب الغاز بين تركمنستان
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـم ـ ــر ع ـب ــر
كازاخستان وأوزبكستان.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــازاخـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــان
وق ــرغ ـي ــزس ـت ــان وأوزب ـك ـس ـت ــان
استثمرت المشاريع الصينية
ال ـم ـم ـل ــوك ــة لـ ـل ــدول ــة بـ ـق ــوة فــي
م ـ ـي ـ ــادي ـ ــن ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة والـ ـبـ ـنـ ـي ــة
التحتية واألعمال اللوجستية،
وســاعــدت فــي ربــط الصين مع
أسواق الشرق األوسط وتستمر
الـ ـمـ ـش ــاري ــع وال ـ ـق ـ ــوة ال ـع ــام ـل ــة
الصينية في التدفق على هذه
المنطقة ،ومن الطبيعي ظهور
تحديات أمنية جديدة هناك.
والـســؤال الــذي يطرح نفسه
ه ــو :ك ـيــف سـتـخـتــار ال ـشــركــات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ط ــريـ ـق ــة حـ ـ ــل ه ــذه
الـتـحــديــات ال ـجــديــدة؟ ويعتقد
مــراق ـبــون غــرب ـيــون أن شــركــات
األمن تستطيع حماية المصالح
الصينية في آسيا الوسطى كما
فعلت في القارة اإلفريقية ،وعلى
أي حال ال يوافق مراقبو آسيا
ال ــوس ـط ــى ع ـلــى ذلـ ــك وب ـخــاف
ال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـ ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة
تـ ـمـ ـل ــك دول آ س ـ ـيـ ــا ا ل ــو سـ ـط ــى
قــوات عسكرية فعالة تستطيع

التعامل مع التهديدات األمنية
ألن اال س ـت ـق ــرار ف ــي سياستها
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـط ــوة
م ـه ـم ــة ،وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
فــإن كــازاخـسـتــان وأوزبكستان
تصنفان بين جيوش أقوى 50
دولة في العالم ،بحسب غلوبال
فايرباور.

التحديات األمنية
ال ي ـن ـبــع م ـع ـظــم ال ـت ـحــديــات
األمـنـيــة الـتــي تــواجــه الشركات
الـصـيـنـيــة م ــن عـ ــدم ق ـ ــدرة دول
آسيا الوسطى على توفير األمن
األساسي ،بل من النزاعات بين
ال ـس ـك ــان ال ـم ـح ـل ـي ـيــن وال ـع ـم ــال
والخوف المتجذر من أن تدفق
العمال الصينيين قد يؤثر على
التركيبة الديمغرافية هناك.
وظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرت األم ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة عـ ـب ــر
النزاعات بين السكان المحليين
والـ ـعـ ـم ــال ف ــي س ـن ــة  2014فــي
م ـص ـف ــات ـي ــن ل ـل ـن ـفــط تـمـلـكـهـمــا
شركة البناء الصينية جونغدا
فــي قــرغـيــزسـتــان ،وق ــد تدخلت
ح ـكــومــة قــرغ ـيــزس ـتــان بـنـجــاح
فــي العمليتين وأبـعــدت بعض
العمال الصينيين المشاغبين.
وح ـ ـ ــدث ال ـ ـنـ ــوع األخ ـ ـيـ ــر مــن
التحدي األمني في كازاخستان
ف ــي م ـط ـلــع ع ـ ــام  2016ع ـنــدمــا

تـجـمــع اآلالف م ــن المحتجين
ضـ ــد إص ـ ـ ــاح األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــذي
اقـتــرحـتــه حـكــومــة كــازاخـسـتــان
فــي ال ـمــدن النفطية فــي أتـيــراو
وأك ــات ــو ألن ـهــم ك ــان ــوا يخشون
أن ي ـس ـم ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـج ــدي ــد
للمستثمرين الصينيين بشراء
أرض كازاخستان .وفــي بعض
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت أخ ـ ـ ـ ــذت الـ ـتـ ـح ــدي ــات
األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ه ـ ـج ـ ـمـ ــات
إرهابية كما حدث في الهجمات
االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــة ضـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ب ـي ـش ـك ـي ــك مــن
جانب سكان محليين يرتبطون
بــاالنـفـصــالـيـيــن اإليـ ـغ ــور الـتــي
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن جـ ـ ــرح ثـ ــاثـ ــة مــن
موظفي السفارة المحليين.

خطوات الشركات الصينية
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ق ـ ــد ت ـغ ــري
الشركات الصينية على ضمان
مشاريعها باستخدام شركات
أمــن خــاصــة ،ومــع ازدي ــاد قيمة
وع ــدد االس ـت ـث ـمــارات الصينية
م ــع مـ ـب ــادرة الـ ـح ــزام وال ـطــريــق
فــإن خطر تــورط شــركــات األمــن
وت ـك ــاث ــره ــا سـ ـي ــزداد ف ــي آسـيــا
الــوسـطــى ،وحـتــى اآلن التزمت
ا لـشــر كــات الصينية بالقوانين
المحلية و شــار كــت بالخدمات
األساسية التي يوفرها حراس

األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــون مـ ـ ــن غ ـيــر
المسلحين.
وإذا قررت الشركات الصينية
فــي المستقبل إش ــراك شــركــات
أمن خاصة فسيكون من المهم
تخيل السمات التي ستميز تلك
ال ـش ــرك ــات ،وت ــذك ــرن ــا الـتـجــربــة
الحديثة بأن الشركات الصينية
تفضل شركات األمن الصينية،
وعـ ـ ـل ـ ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،مـ ـ ــع ظـ ـه ــور
شركات هجينة مثل مجموعة
فــرونـتـيــر سـيــرفـيـســز أصبحت
ال ـخ ـط ــوط ض ـب ــاب ـي ــة ،ويـعـتـقــد
أليساندرو أردوينو وهو خبير
فــي شــركــات األمــن الصينية أن
الربحية العالية لشركات األمن
الخاصة قد تزيد االنتشار في
آس ـي ــا الــوس ـطــى بــالـنـسـبــة إلــى
المتعاقدين الروس مع الخبرة
الـقـتــالـيــة ال ـتــي اكـتـسـبــوهــا في
دونـ ـب ــاس وس ــوري ــة ألن الـلـغــة
الروسية مهمة في تلك المنطقة،
وق ـ ـ ــد ت ـ ـف ـ ــادت ش ـ ــرك ـ ــات األم ـ ــن
ال ـص ـي ـن ـي ــة ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ــواه ــب
األجنبية لكن هــذا ال ينسحب
على الشركات الهجينة.
وإذا ب ـ ـ ــدأت شـ ــركـ ــات األمـ ــن
الصينية ا لـتــي تخضع إلدارة
غ ــرب ـي ــة ب ـت ـش ـغ ـيــل م ـت ـعــاقــديــن
روس ف ـس ـي ـن ـط ــوي ذلـ ـ ــك عـلــى
مضاعفات بالنسبة الــى األمــن
االقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،وق ـ ــد ات ـ ـخـ ــذت دول

آسـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى اسـ ـتـ ـع ــدادات
مـحــدودة مفاجئة للتعامل مع
النمو المحتمل ا لـســر يــع لهذه
الشركات األمنية الهجينة في
آس ـيــا الــوس ـطــى ،فيعتقد أكــرم
أوم ـ ـ ــاروف وه ــو عــالــم سـيــاســة
أوزب ـكــي أنــه ال يمكن استبعاد
وص ـ ــول ش ــرك ــات أمـ ــن صينية
الى آسيا الوسطى ،وفي الوقت
ذاته تالحظ آنا غاساروفا وهي
م ــدي ــرة كــازاخ ـس ـتــان ـيــة لمعهد
آس ـ ـيـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات
االستراتيجية أن هذا الموضوع
لــم يـطــرح قــط مــن قبل باحثين
إقليميين ،كما يعتقد عبدالغني
محمدزيوف ،وهو عالم سياسة
ط ــاج ـي ـك ــي ،أن شـ ــركـ ــات األمـ ــن
ً
الـصـيـنـيــة س ـت ــواج ــه عـ ـ ــددا من
ال ـت ـح ــدي ــات لـ ــدى ق ــدوم ـه ــا الــى
المنطقة ،وأن الحكومة الصينية
لـ ــن ت ـس ـم ــح ب ـ ـحـ ــدوث هـ ـ ــذا فــي
ً
طــاجـيـكـسـتــان ن ـظ ــرا لـلـعــاقــات
األم ـن ـيــة الــوثـيـقــة الــروس ـيــة مع
تلك الدولة.
وي ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــل األفـ ـ ـض ـ ــل
بالنسبة إلى دول آسيا الوسطى
بــال ـن ـظــر إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـحــديــات
األمنية على شكل فرص لتعميق
التعاون مع الحكومة الصينية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال األق ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة
للتعاون العسكري والمدني.

مستقبل المرأة في تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
●

فيرا ميرونوفا – نيويورك تايمز

ك ـنــت أج ـل ــس م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن ق ــوات
الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة ال ـعــراق ـيــة ف ــي مـنــزل
تعرض للحرق والهدم في عام  2017ونحن
نـسـتـعــرض بــاسـتـغــراب شخصيتين من
تنظيم «داع ــش» على مقطع مـصــور حي
من آلة تصوير أمنية ،كانت الشخصيتان
ت ـس ـت ـعــدان إلط ـ ــاق ق ــذائ ــف (آر ب ــي جــي)
بدال من أن يكونا من الرجال
نحونا ،ولكن ً
مــن ذوي اللحى الطويلة كانتا ترتديان
المالبس النسائية من عباءة سوداء اللون
ونقاب وظهرتا مثل نساء.
وبعد أن خسر السلطة واألرض خالل
ع ــام ون ـصــف ال ـع ــام حـ ـ ّـول تـنـظـيــم داع ــش
بـ ـه ــدوء إصـ ـ ـ ــراره ال ـم ـش ــدد ع ـل ــى ال ــرج ــال
ل ـي ـس ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي أدوار
عسكرية ،ومن المستحيل احتساب عدد
النساء المقاتالت فــي هــذا التنظيم ،لكن
على الرغم من ذلك تشير مقابالت أجريت
مع قــوات شرطة في مدينة الموصل الى
مستغربا كما
أن حـضــور الـمــرأة لــم يعد
ً
كان الحال قبل عامين ،وقد أبلغني رئيس
ب ـل ــدي ــة الـ ـم ــوص ــل زهـ ـي ــر م ـح ـســن مـحـمــد
العرجي هذا الشهر أنه «بعد سقوط داعش
في الموصل نحن نشعر بقلق متزايد من
نساء التنظيم».
وكــانــت دعــايــة داع ــش خ ــال الـسـنــوات
القليلة الماضية ألمحت الى هذا التغيير
ومهدت األرضية له :وفي شهر أكتوبر من
عام  2017دعت صحيفة التنظيم النساء
إلى االستعداد لخوض المعركة ،وبحلول
مطلع العام الماضي كان التنظيم يمتدح
ف ـقــط م ـقــاتــاتــه ف ــي مـقـطــع م ـصــور أظـهــر
قائال «لقد صعدت إلى
امرأة تحمل بندقية
ً
خالقها وهي تسعى الى االنتقام لديانتها
وشرف أخواتها».
ويـ ـمـ ـث ــل صـ ـع ــود الـ ـنـ ـس ــاء عـ ـل ــى شـكــل

دور النساء في «داعش» ازداد فاعلية في آخر سنتين
ـارزا في الدور المتشدد
مقاتالت
تحوال بـ ً
ً
للمرأة ،حيث كان يفترض في الرجال أن
يقاتلوا فيما يفترض فــي النساء البقاء
فــي الـمـنــزل وتــربـيــة أكـبــر ع ــدد ممكن من
األط ـ ـفـ ــال ،وفـ ــي م ـقــاي ـيــس أخ ـ ــرى ل ــم يكن
مدهشا كما يبدو في الظاهر .وقد
التغيير
ً
تزعم المرأة التي تزوجت من أحد مقاتلي
التنظيم وهــي تسعى الـيــوم الــى الـعــودة
الى الغرب أنها ببساطة مجرد ربة منزل،
ول ـكــن مـنــذ ب ــداي ــة ظ ـهــور الـتـنـظـيــم كــانــت
بعض النساء أكثر راديكالية من أزواجهن،

وسبق لمقاتل من داغستان أن أخبرني أنه
يعرف إصرار نساء على انضمام أزواجهن
أيضا
أو أبنائهن الى التنظيم ،وأنه يعلم
ً
ن ـســاء يــرف ـضــن الـ ـ ــزواج م ــن غ ـيــر مقاتلي
خط الجبهة «لرغبتهن في تكوين عائلة
مجاهدين حقيقيين».
وبــالـنـسـبــة إل ــى ن ـس ــاء أخ ــري ــات كــانــت
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـم ـش ــارك ــة م ــدف ــوع ــة بـعــامــل
معا ،وقد
االنتقام أو الحاجة أو االثنين ً
أعقب معركة الموصل المدمرة فــورة من
جانب قوى األمن العراقية التي اغتصبت

النساء ونهبت بيوتهن ،ويساعد الكثير
من األرام ــل اآلن التمرد بدافع الرغبة في
اسـتـهــداف عـنــاصــر الـحـكــومــة بحسب ما
علمته من أشخاص أجريت مقابالت معهم
ف ــي مـخـيـمــات الــاج ـئ ـيــن .وي ــوج ــد أيـضـ ًـا
الكثير من األرامــل اللواتي لم يعد لديهن
دخل ويعشن في ظــروف بائسة وفظيعة
ف ــي مـخـيـمــات الــاج ـئ ـيــن ،وي ـش ـعــرن بــأنــه
لم يعد لديهن خيار آخر سوى العمل مع
داعش من أجل بقاء عائالتهن.
وعلى الرغم من أن دعاية تنظيم داعش

ت ـصــف ه ــذا الـتـغـيـيــر بــأنــه «ح ـم ـلــة تمهد
لـعـصــر ج ــدي ــد م ــن الـ ـغ ــزو» فـ ــإن الـخـطــوة
المتمثلة بالسماح بمشاركة نساء مقاتالت
تشير الى عامل يأس ،وقد خسر التنظيم
بشكل أســاســي كــل األراضـ ــي الـتــي كانت
تحت سيطرته ،وبحسب رائد حميد وهو
كبير قضاة التحقيق في محكمة محاربة
اإلرهــاب في الموصل فــإن معظم مقاتلي
التنظيم تـعــرضــوا للقتل أو اإلصــابــة أو
االعتقال.
ـدا مــن األص ــوات حذر
ـ
ي
ـزا
ـ
ت
ـ
م
ـددا
ـ
ع
لـكــن
ً
ً
ّ
من أن التنظيم يملك القدرة على أن يكون
أكثر خطورة ،وضمن هذا السياق يحصل
على مـيــزة مــن خــال صـعــود ال ـمــرأة على
شكل مقاتلة أو عميلة سرية ،وعندما كان
داعش يسيطر على مساحات واسعة من
األراضــي كان لديه الكثير من الرجال في
مالبس عسكرية ،لكن التنظيم الذي يعطي
األولــويــة للتخفي يعتبر الـمــرأة العميلة
سالحا عالي القيمة.
ً
وب ـع ــد س ـق ــوط ال ـم ــوص ــل ،ع ـلــى سبيل
ال ـم ـثــال ،شــاهــدت ال ـق ــوات ال ـتــي اختلطت
معها نـســاء تحمل الطعام والـمــاء وسط
الــركــام وه ــو تـصــرف ك ــان يمكن أن يثير
الشك لــدى الشرطة لــو تــم مــن قبل رجــال،
ولكن ذلك ال ينسحب على النساء ،ونتيجة
لذلك تمكن الرجال من البقاء في المخابئ
والنجاة بأرواحهم.
وال يـسـعــى بـعــض رج ــال األمـ ــن دائ ـمـ ًـا
الى معالجة هذه التغيرات في ديمغرافية
داعش ،وفي حين توجد نساء تقاتل داعش
في سورية ال توجد امــرأة واحــدة للقيام
بهذا العمل في العراق.
وتحول غيابهن الى مشكلة أمنية خالل
عملية استعادة الموصل ،وفي حين حمل
الجنود وقاموا بضرب الرجال القادمين
بحثا
من مناطق سيطرة داعش وتفتيشهم
ً
عن أسلحة أو متفجرات بعد استسالمهم

لم يرغب الجنود بالقيام بهذا العمل مع
النساء.
مفهوما أن هذا يجعلهن أكثر
كان
ولذلك
ً
خطورة من الرجال بحسب حسين محمود،
وهو ضابط في الشرطة الفدرالية ،وكانت
المرأة مسؤولة عن الكثير من التفجيرات
االنتحارية التي وقعت بشكل شبه يومي
فــي مــراكــز الجيش الـعــراقــي خــال عملية
ال ـمــوصــل ،بحسب ال ـج ـنــرال عـبــدالــوهــاب
السعدي وهو أحد قادة العراق ضد تنظيم
داعش.
وقال رئيس بلدية الموصل العرجي إن
قــوى األمــن التي توفر اليوم معظم األمن
للمدينة تعمل على خطط لتجنيد مزيد
مــن الـنـســاء فــي صـفــوفـهــا وإض ــاف ــة غــرف
مغلقة لتفتيش أماكن عبور النساء لكنه
أع ــرب عــن ت ـشــاؤمــه مــن ال ـج ــدول الــزمـنــي
لتحقيق هذا الهدف.
يعلم المدنيون بالتأكيد الوجه الجديد
لتنظيم داعش ،وبحسب دراسة أجريتها
مع زميل في الموصل في شهر ديسمبر
الـمــاضــي فــإن  85فــي الـمـئــة مــن بـيــن 400
شخص شملتهم الدراسة قالوا إن النساء
فــي تنظيم داع ــش ك ــن فــي الـمــاضــي على
ّ
القدر نفسه من الراديكالية مثل الرجال،
وواف ـ ـ ــق  80ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أنـ ـه ــن أدي ــن
مهما فــي التنظيم ،كما قــال  82في
دورا
ً
ً
المئة إنـهــم يــوافـقــون على أن الـنـســاء في
ـرا على الموصل
التنظيم سيشكلن خـطـ ً
في المستقبل.
وإذا كانت أدوار المرأة في العراق مصدر
قلق يتعلق بحقوق اإلنسان في الماضي
أيضا،
فقد أصبحت اآلن مصدر قلق أمني
ً
ولن يكون أمام العراق خيار سوى إعادة
التفكير فــي أفـكــاره الخاصة حــول الــدور
بين الجنسين واألمن ومن يمكن أن يشكل
خطرا إذا كان يهدف إلى األمان.
ً

دلبلا
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أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ -ﻣﺼﺮ ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ،
أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،إذ
ﻳﻌﺘﺒﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻣﺼﺮ« ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻷﻓﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ
ﺛﻠﺚ أرﺑﺎح اﻷﻓﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻗﻮة اﻷرﺑﺎح
ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ
اﻟﺼﻘﺮ

ﺣـﻘــﻖ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ-
ﻣﺼﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
 2.002ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي "ﻧﺤﻮ
 34.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ" ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 1.503
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ "ﻧﺤﻮ  26ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر"
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋ ــﺎم  ،2017ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ
 33.22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ووﻓـ ــﻖ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
أﻣﺲ ،ﻧﻤﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ  24.56ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 73.50
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2018
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  59.01ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2017وارﺗﻔﻌﺖ وداﺋﻊ
اﻟﻌﻤﻼء اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
ﺑﻮاﻗﻊ  30.11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 53.16
ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴــﻪ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ 40.86
ً
ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2017وارﺗﻔﻊ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺮوض وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﺑﻮاﻗﻊ 13.95
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ  38.64ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  33.91ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﺎم .2017
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "اﻟﻮﻃﻨﻲ-
ﻣـﺼــﺮ" ﻋـﺼــﺎم اﻟـﺼـﻘــﺮ ،إن اﻟﻨﻤﻮ
اﻟـ ـﻘ ــﻮي اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺤـﻘـﻘــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﻮاق اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق
ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮص ﻧ ـﻤ ــﻮ واﻋ ـ ـ ـ ــﺪة وآﻓـ ـ ــﺎق
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺼﻘﺮ ان ﻗــﻮة أرﺑــﺎح
اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻣﺼﺮ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
أرﺑﺎح ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ ﻣﺼﺮ
وﺗﻄﻮره ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ" ،وﻣﻦ ﺷﺄن
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺳ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷم ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺰز وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي".
وأﻛـ ــﺪ اﻟـﺼـﻘــﺮ أن اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﺟ ـ ــﻞ ،إذ
ﻳﻌﺘﺒﺮ "اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻣﺼﺮ" ﻣﻦ أﻫﻢ
اﻷﻓﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﺜﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أرﺑــﺎح
اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي
وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق واﻟﻮﺟﻮد
ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻴﺸﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺮي.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
ﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ -ﻣﺼﺮ د.
ﻳﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ ،إن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا
ً
اﻟﻌﺎم أﻳﻀﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ً
ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ أداﺋ ــﻪ اﻟﻘﻮي ﻣﺤﻘﻘﺎ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤ ــﻮ ﻣ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎه ﻣﻦ
ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﻣــﻮازﻧــﺔ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل

اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ وﻃــﺮح
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻠـﺒــﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻼء
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ دراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ
وﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى،
ً
ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﻮة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟـﻨــﺎﺟـﺤــﺔ وﻗــﻮة
ﺟﻬﺎزه اﻹداري.
وأﺿــﺎف ﺣﺴﻦ أن أﻏﻠﺐ أرﺑﺎح
اﻟﻮﻃﻨﻲ  -ﻣﺼﺮ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ،إذ
ﺗﻀﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ً
ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ً
ﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
آﺧــﺮ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،وﻗ ـﻄــﻊ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ ذﻟــﻚ
ً
ﺧﻄﻮات ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻸﻓﺮاد
واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء.
وذﻛﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻳﻪ اﻵن ﺷﺒﻜﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮوع اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 50
ً
ﻓ ــﺮﻋ ــﺎ ﺗـﻨـﺘـﺸــﺮ ﺑــﺄﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
واﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﺎﻫﺮة،
واﻟﺠﻴﺰة ،واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،واﻟﺪﻟﺘﺎ،
وﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ،واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮ اﻷﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺮ،
واﻟﺼﻌﻴﺪ ،واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ
واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ داﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟـﻤـﺼــﺮي ،اﻟـﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ
إﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ﺑـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ )ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(

ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ
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ً
»اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٢٠ﻧﻘﺪا ...وﺗﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻐﺎز
رﺑﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  25.04ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳـﻨــﺎر ﺑــﻮاﻗــﻊ  24.9ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ً
 2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  32.13ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ أداء ﻋﺎم .2018
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ إﻓﺼﺎح آﺧﺮ ،إﻧﻪ :إﻟﺤﺎﻗﺎ ﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﻛﺔ  nsco investment limtedإﺣﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  99.99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻖ
ً
اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻃﺒﻘﺎ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻘﻞ
ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮي ،وﻓﻲ إﻃــﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
)إﻳﺠﺎس( ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻴﺰﻣﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﻣﺎرس  2017واﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ  560ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ً
ﻣﺮﺑﻌﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  PGCاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻄﺒﻘﺎت
واﻟـﺘــﺮاﻛـﻴــﺐ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻄﺢ،
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ  NSCOﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ WESTERN GECO
وﻫــﻲ اﺣ ــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ SCHLUMBERGER
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻴﺰﻣﻲ،

ﺗﺴﻮﻳﺔ دﻳﻮن زﻣﻴﻠﺔ ﻟـ»أﻋﻴﺎن« ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﺎم إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "أﻋﻴﺎن" ،إن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺪود ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  20.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019
وأﻓﺎدت ﺑﺄن وﻓﺎء اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳﺪاد ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  19.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ .وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن أﺛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ.

»ﻳﺎﻛﻮ« ﺗﺨﺴﺮ  ٧.٨٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﺗﻜﺒﺪت ﺷﺮﻛﺔ "ﻳﺎﻛﻮ" اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  7.85ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 43.16ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ً
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  9.59ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  52.74ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
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 ٪٢٨.٧ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎدرات
اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

وأﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻴﺰﻣﻲ واﻟﺘﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﻃﺒﻘﺎت
ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻜﺜﻔﺎت.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  SCHLUMBERGERﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
واﻟﻤﻜﺜﻔﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﺎع ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ  POLICENEاﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺘﻲﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏــﺎز ﺟــﺎف ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﻘــﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺎز
اﻻﺻﻠﻲ ﺑـ  821ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻏﺎز.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟـﻤـﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ PRE- MESSINIANاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎز وﻣﻜﺜﻔﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪر
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺎز اﻷﺻﻠﻲ ﺑـ  1531ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻏﺎز ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  112ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺜﻔﺎت.
ً
ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ٍ
ﻣﻦ إﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻴﻢ
ً
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﻳ ـﻀــﺎ إﻋ ــﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ،وإﻟﻰ
ﺣﻴﻦ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﻳﻀﺎ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
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ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻆ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺑـﻤــﻮﻗـﻌــﻪ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪم ﺑﻴﻦ
ً
ً
أﻛ ـﺜــﺮ  50ﺑـﻨـﻜــﺎ أﻣ ــﺎﻧ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
وﻟ ـ ـ ــﺪى ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻴﻮم أوﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع
ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 150ﻓــﺮﻋــﺎ وﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻐﻄﻲ
أرﺑﻊ ﻗﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻨﺘﺸﺮ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأوروﺑــﺎ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺼﻴﻦ
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(

60.0
38.1

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،إذ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﻋﺎن إﺳﻼﻣﻴﺎن
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة واﻵﺧﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺷﺒﻜﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑــﺄﻫــﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣـ ــﺪار  24ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﻫ ــﺬا ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻰ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻘ ــﻮة ودﻓـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻴﻘﺪم
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺗﻀﻢ ﺗﻨﻮﻋﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻘﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺼﺮي
ﺣﺴﻦ

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮا وﻣﺘﻰ أرادوا دون اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﻳﻌﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي
أﺳﺲ ﻋﺎم  1952أﻋﺮق وأﻗﺪم ﺑﻨﻚ
وﻃﻨﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺣﺪ أﻛﺒﺮ
وأﺑ ــﺮز اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﺑﺈﺟﻤﺎع
وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻮدﻳﺰ
وﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز وﻓﻴﺘﺶ ،اﻟﺘﻲ
أﻛـ ــﺪت ﻣـﺘــﺎﻧــﺔ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮاﺗ ــﻪ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
وﺟﻮدة أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ورﺳﻤﻠﺘﻪ
اﻟ ـﻘــﻮﻳــﺔ وﺧ ـﺒ ــﺮة ﺟ ـﻬ ــﺎزه اﻹداري
ووﺿـ ــﻮح رؤﻳ ـﺘــﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﺪﻳﻪ.

اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(

53.2

2018

ﻳﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ

إﻟﻐﺎء إﻋﻼن إﻟﺰام »اﻟﻤﺪار« ﺑﻌﺮض اﺳﺘﺤﻮاذ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ »دار اﻟﺜﺮﻳﺎ«
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019إﻟﻐﺎء إﻋﻼن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ دار اﻟﺜﺮﻳﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻟﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪار
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ دار اﻟﺜﺮﻳﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.

»اﻷوﻟﻰ« :ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـ  ٣.٢٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ً
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3.26
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

»ﺳﻠﻄﺎن« :ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﻛﻞ إﺟﺮاءات
ﺑﻴﻊ »ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت«

ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ
ً
أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ" ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  214أﻟﻒ دﻳﻨﺎر .وذﻛﺮت ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ،أن
اﻟﺤﻜﻢ درﺟﺔ أوﻟﻰ وﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺳﻌﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﺮاد وآﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﺠﻮز
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ.

»اﻟﻤﺎل« :إﻟﻐﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻘﺮر إﻟﻐﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺷﺮاء
ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺗﻄﻮرات ﻻﺣﻘﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.

ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻧﻪ
ﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاء ات اﻹدارﻳــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻹﺣﺪى
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ وﺛﺎق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ  86.44أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  0.79ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﻤـﻘــﺎوﻻت واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  100ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  90.03أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ 0.82
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻖ.
 4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

»وﺛﺎق« ﺗﺮﺑﺢ  ٨٦.٤٤أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﺲ أن ﺻﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  6.88ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ،أي  222أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أوﻟ ــﻲ ،إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ راﺑــﻊ أﻛﺒﺮ ﻣــﺰود ﻧﻔﻂ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن
ﺻــﺪرت  6.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 9.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ
 3.25ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ .وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻦ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ  88.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2018
وﻻ ﺗــﺰال اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣــﺰود ﻧﻔﻂ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻼﺧﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي،
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  1.36ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن  842أﻟﻔﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺼﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  258أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎءت روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺼﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  143أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ٧٨
ً
ً
ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٤.٨٦دوﻻرا
ً
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  78ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ً
أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  64.86دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  64.08دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ ،وﺳﻂ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎن وإﻧﺘﺎج
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻮاق ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ً
ﺟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ "أوﺑﻚ".
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0723ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
ً
ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ ﻋﻨﺪ  65.97دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  42ﺳﻨﺘﺎ ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﺎدل  0.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ إﻏﻼﻗﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﺳﺠﻠﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
ً
 56.73دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  21ﺳﻨﺘﺎ أو  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻦ أﺣﺪث ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﺄﺛﺮت اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
اﻟ ــﺬي زاد أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟﻌﺎم
اﻷﺧﻴﺮ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻳﺒﻠﻎ  12.1ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ« ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺤﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ
 ٢١أﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ ﻟﺘﻌﻮد ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺼﺨﺮي
ﻳﻌﻮل أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻔﻦ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎدرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﻮق اﻟﻨﺎﻗﻼت
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﻮد اﻹﻣﺪادات
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﺤﻠﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ.

وﺑـﺤـﺴــﺐ وﺳ ـﻄــﺎء اﻟـﺸـﺤــﻦ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻋــﺎدة
 3أو  4ﻧ ــﺎ ﻗ ــﻼت ﻋـﻤــﻼ ﻗــﺔ ﺗـﺒـﺤــﺮ ﻓ ــﺎر ﻏ ــﺔ إ ﻟــﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أي وﻗﺖ واﺣﺪ.
وأﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮق ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ .إذ إن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي
ً
ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻧــﺎ ﻗـﻠــﺔ ﻧـﻔــﻂ ﻋـﻤــﻼ ﻗــﺔ ﺟ ــﺪا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺣـ ـﻤ ــﻞ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
ا ﻟـﻘـﻴــﺎ ﺳــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ﻟ ـﺸــﺮق اﻷو ﺳ ــﻂ إ ﻟــﻰ
اﻟﺼﻴﻦ ،ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻨﺬ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ  29494دوﻻرا ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ .Baltic Exchange data
وﻗـ ــﺎل اﺳ ـﺒ ــﻦ ﻓ ـﺠ ـﻴــﺮﻣ ـﺴ ـﺘــﺎد وﻫ ــﻮ ﻣـﺤـﻠــﻞ
ﻟﺪى ﻓﻴﺮﻧﻠﻲ ﺳﻴﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ ﻓﻲ أوﺳﻠﻮ" :ﺑﻌﺪ

ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺳﻨﺪان »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«

ً
 ٢٣وزﻳﺮا ﻗﺪ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮن ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ
●

ﺗﻴﻢ روس  -ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ

ﻗﻄﻌﺖ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3000ﻣﻴﻞ
ً
ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻣﻼ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ً
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ .وﻟﻜﻦ ﺑﺪا أﺧﻴﺮا
أن ﻣــﺎي واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ
ﻏﺪت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﻰء
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ.
وﻣــﻊ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻣ ــﺰاج اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺪى رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻗﺎدة أوروﺑﻴﻮن اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﻮزراء اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻳﺮددوﻧﻪ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم :ﻳﺠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺮﻳﻜﺴﺖ .ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﺮوج
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
ﻓـﻬــﻮ ﻳـﻨـﻄــﻮي ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻄــﺮ إﺛـ ــﺎرة ﻏﻀﺐ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻜـﻴــﻦ ﺑ ـﻘ ــﺪرة ﺣــﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎي ﻓﻲ
إدارة ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﺨــﺮوج ﻣﻦ أوروﺑ ــﺎ ،وﻗﺪ
ﻫﺪد اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
إذا ﻟﻢ ﺗﻐﺎدر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ أي  29ﻣﺎرس.
وﻗــﺎل أﺣــﺪ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻮاﻟﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،و ﻗــﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﺪم
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ" :ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪي ﻓﻜﺮة ﻋﻦ
اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺬي ﺳﻮف ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع" ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪى ﻣﺎي
ﻣﻜﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ".
وﻫــﺪد اﻟﺒﻌﺾ ﻣــﻦ أرﻓــﻊ اﻟ ــﻮزراء ﻓﻲ
ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﺎي ﺑــﺎﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻟ ــﻮزارة
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺗﻔﺎق "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ﻣﺎي إﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺧﻠﻞ إذا رﻓــﺾ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن دﻋــﻢ ﺧﻄﺘﻬﺎ.
وﺳـ ــﻮف ﺗـﻤـﻬــﺪ اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮم اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﻞ أﻣ ـ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻳﺨﺮج اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ "اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻣﻦ
ﻳﺪ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي.

ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي
وﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺋ ـ ــﺬ ﺳ ـ ـ ـ ــﻮف ﻳ ـ ـﺘـ ــﺄﺟـ ــﻞ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ
ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ .وﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺎي ﻗــﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻬــﺪف اﻟــﺬي ارﺗـﺒــﻂ ﺑــﻪ ﻣﺼﻴﺮ
ً
رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪا
ً
أن ﻳﻨﻔﺠﺮ ﻏﻀﺒﺎ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﺸﻜﻚ ﻓﻲ
أوروﺑﺎ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ.

ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﺎرﺛﺔ
ً
ً
وﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻮف ﻳﻜﻮن ﻓﺸﻼ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﻟﻤﺎي ﻓﺈن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ً
ً
ﺳﻴﺌﺎ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ .ورﺑـﻤــﺎ ﻳﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ وﺗﺘﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻌﺪاء
ﻷن اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ ﺳﺤﺐ ﻣﻦ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻄــﺎوﻟــﺔ .ﻛـﻤــﺎ أن ﺧـﻄــﺮ اﻟـﺘــﺄﺟـﻴــﻞ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻗـﻨــﺎع ﻣﺘﺸﺪدي
"اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ" ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﺎي ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺘﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.
وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺧ ـﻄ ــﺮ ﻓـ ــﻲ أن ﻳـﻄـﻠــﻖ
اﻟ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﺷ ـ ـ ــﺮارة ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮك
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻐﻠﻴﺎن – ورﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ إﺟﺮاء
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة .وﻗ ــﺪ ﺗـﺒــﺪدت

ﺳﻠﻄﺔ ﻣــﺎي اﻟـﺘــﻲ أﺻــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟــﻮﻫــﻦ ﻣﻨﺬ
زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
وأﻋﺮب أﻣﺒﺮ راد وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل دﻳﻔﻴﺪ ﻏﻮك ووزﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل
ﻏــﺮﻳــﻎ ﻛ ــﻼرك ﻋــﻦ وﻗــﻮﻓـﻬــﻢ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺿﺪ
ﻣﺎي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ
إﻟــﻰ اﻻﻧـﺘـﺤــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻧﺠﺮاف ﻣﺎي اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻧﺤﻮ
ﺣ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺮف اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻋ ـﺒــﺮ ﻋــﺪم
اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﺑـﺸــﺄن "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
وﻳﺮون أن ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــﺬﻟــﻚ .وﺛﻤﺔ
ﺳﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻮزراء اﻟﺜﻼﺛﺔ
– و 20ﻏﻴﺮﻫﻢ – ﺳﻮف ﻳﺘﺮﻛﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ﺑﻞ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ أﻳﻀﺎ.
وﺷ ـﻬــﺪ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻧـﺸـﻘــﺎق
ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪي اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إ ﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
إﻧ ــﺪﺑـ ـﻨ ــﺪﻧ ــﺖ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن
ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺻ ــﺪﻋ ــﺖ ﻫـ ـ ــﺰة "اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ"
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب ،اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻃـ ــﻮال ﻋـﻘــﻮد
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﻛﺘﺐ اﻟــﻮزراء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻫﺪدوا ﻓﻴﻬﺎ

ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق .وﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﺣﺪد "اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ" :ﻣﺎ ﻣﻦ
أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﻣﺎي ﺑﻪ.
وﻷﺳﺒﺎب ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟ ـ ــﻮزراء أن ﺗـﻌــﺪ راد واﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ وﺳــﻂ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﺮض ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
ﻣ ــﻦ دون اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻓ ــﻲ  29ﻣـ ــﺎرس ﻛ ـﻤــﺎ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻤﺸﻜﻜﻲ
أوروﺑ ـ ــﺎ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻻﻧﺴﺤﺎب.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎي اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
ﻻﻋــﺐ اﻟﺒﻮﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣــﻦ زﻣﻼﺋﻬﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ .وﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ً
ﻓﻲ أن أﺣﺪا ﻻ ﻳﺸﻌﺮ أن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﻊ ﻧ ـﻔــﺎد اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟـﻠـﺤــﻞ ﻳﺸﻌﺮ
ﻗــﺎدة اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ ﺑــﺈرﺗـﺒــﺎك ﻣﺜﻞ
أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
وﻋﻘﺪت رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزﻻت ﺣﻮل اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓـ ــﻲ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎب واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ
ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا.
وﺳــﺄﻟــﺖ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرة أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ آﻧﺠﻴﻼ
ﻣ ـﻴــﺮﻛــﻞ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس ،ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وﻳﻘﺎل
ً
إن ﻣﺎي ردت – ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ داﺋﻤﺎ – ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب وأﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻗﺔ
إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻟـﻤـﻐــﺎدرة اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه.
وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺼﺪه ﻳﻼﺣﻖ ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣــﺎي اﻟـﺴــﺆال ﻧﻔﺴﻪ :ﻣــﺎذا ﻳﺤﺪث إذا ﻟﻢ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻳﻨﺎل
ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؟ ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﺔ وﺗـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﻓ ــﻮﺿ ــﻰ
اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ؟ أو أﻧـﻬــﺎ ﺳﻮف
ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺴﺤﺎب؟

ﻣﻮﺟﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﺣﻮض اﻷﻃﻠﺴﻲ".
و ﻣــﻊ ا ﺗـﺴــﺎع ﻓﺠﻮة ا ﻟـﻌــﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑ ـﻴــﻦ ﻧ ـﻔــﻂ ﻏ ــﺮب ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ
وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ
ﺧﻼل اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗ ـﺒــﺪو ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت إﻧ ـﺘــﺎج "أوﺑـ ــﻚ" ﺑــﺎزدﻳــﺎد
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺧـ ـﻴ ــﺎر ﺻ ــﻮﻓ ــﻲ :إﻣـ ــﺎ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج
واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
ً
ا ﻟـﺼـﺨــﺮي أ ﻳـﻀــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷ ﻧـﻬــﺎ أﺳﻬﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل إﻟ ــﻰ ﺑ ـﻨــﺰﻳــﻦ( أو اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ

اﻟﺨﻔﺾ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻮف ﺗﺒﻘﻰ
ﻣـﺘــﺪﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮر .وﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻣــﺎ ﺳــﻮف ﺗـﻘــﺮره "أوﺑــﻚ"
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ
)ﻫ ــﻞ ﺗـﺴـﺘـﺴـﻠــﻢ أوﺑـ ــﻚ واﻟـ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ
ﺟــﺪ ﻳــﺪ ﻳﺸﻤﻞ رو ﺳـﻴــﺎ وﺣـﻠـﻔــﺎء ﺳــﻲ آي اس
ً
ً
ﻣـﺜــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎء ﻛــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ؟( ﻟـﻜــﻦ ﺷـﻴـﺌــﺎ واﺣ ــﺪا
ً
ﻳﺒﺪو ﻣــﺆ ﻛــﺪا ﻫــﻮ أن اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓــﻲ ﺣﻮض
ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻟﻠﺰﻳﺖ ا ﻟـﺼـﺨــﺮي ﻻ ﻳـﻈـﻬــﺮون أي
إﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ.

ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٠
●

ﺗﺴﻔﻴﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎراﺳﻜﻮﻓﺎ  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟـﺘــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أﻫـ ــﺪاف ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﻟﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن وزﻳـ ــﺎدة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻻﻳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ راﺋــﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ
أﺑﻨﻴﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎزل
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أدوار–
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻈﻞ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ
ً
رﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﻞ أﻟﻮاح ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ً
ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ أﻟﻮاح ﺷﻤﺴﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم .2020
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
ً
ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﺮك اﻷﻛﺒﺮ وراء ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﻟــﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺳ ــﻮف ﺗــﺮﻓــﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻊ ﻣﺸﺘﺮي
اﻟـﻤـﻨــﺎزل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺧ ــﺎرج ﻧـﻄــﺎق اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺒﻨﺎء ﻣـﻨــﺰل ﺟــﺪﻳــﺪ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﺟ ــﺎدل ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء.

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ،ﻳﺮى اﻟﻜﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻣﻼك اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻟــﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

زﻳﺮو ﻫﻴﺪج  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻮض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول "أوﺑﻚ"
واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺣ ــﻮل اﺗ ـﺠ ــﺎه أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﺑ ـﻘ ــﺎء أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻣ ـﺘــﺪﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
ﻣ ــﻦ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺔ إﻋـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻮازﻧ ــﺔ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ر ﻓــﻊ اﻷ ﺳـﻌــﺎر ﻋﺒﺮ
ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج( ﺗﺮوي ﻟﻨﺎ
 12ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﺒﺤﺮ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹ ﻣــﺪادات ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺗﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻤﺘﺪ
آﻻف اﻷ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺎل ﻣـ ــﻦ دون ﺷ ـﺤ ـﻨ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا
ا ﻟـﺒـﻌــﺾ ﻣــﻦ ﻣـﻴــﺎه اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻟــﻼز ﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ .وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻮط اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﻞ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ أو ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ.
ً
ﻟ ـﻜــﻦ ﻫ ــﺬه ﻟـﻴـﺴــﺖ أوﻗ ــﺎﺗ ــﺎ "ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ" وﻓــﻲ
أﻋﻘﺎب اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أو ﺑــﻚ" اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ
ً
ﺑﺨﻔﺾ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ا ﻟـﺴـﻔــﻦ ﺗـﺒـﺤــﺮ ﻣ ــﻦ دون ﺷـﺤـﻨــﺎت – و ﺗـﻔـﻘــﺪ
أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ
اﻟﺨﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ ،اﻟﺬي ﺗﻀﺨﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺣــﻮﻟــﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﻗﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺑـﻠــﻮ ﻣـﺒــﺮغ ،و ﺗـﻠــﻚ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻔﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻊ  21أ ﻟــﻒ ﻣﻴﻞ
ﻣﻦ دون ﻣﺮدود.
وﺗﻘﻄﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ رﺣﻼت

ً
ﺑﻄﻮل  21أﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ آﺳﻴﺎ ﻣﺮورا
ﺑﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻮى ﻣﻴﺎه
اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮازن ،ﻷن ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻳﻘﻴﺪون اﻹﻣﺪادات.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ــﺈن اﻷﺣـ ـﺠ ــﺎم
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺎم اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ
ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗ ـﺼ ــﺪر وﻻ ﻳ ــﻮ ﺟ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ـﻔــﻲ ﻣــﻦ
ا ﻟـﻨــﺎ ﻗــﻼت ا ﻟـﻌـﻤــﻼ ﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺎرﻏﺔ.
وﻗــﺎل وارن ﺑــﺎﺗــﺮﺳــﻮن وﻫــﻮ رﺋـﻴــﺲ ﻗﺴﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻟــﺪى ﺑﻨﻚ "آي إن ﺟﻲ"
ﻓﻲ أ ﻣـﺴـﺘــﺮدام ،إن " ﻣــﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫــﺬا ﻫﻮ ﺳﻮق
ﻧﻔﻂ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻧـﺴـﺒــﻲ ﻣــﻊ ﺗ ـﻘــﺪ ﻳــﺮات إ ﻧ ـﺘــﺎج ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع وﺣﺸﺪ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺨ ــﺎم ﺷ ـﻬ ــﺪﻧ ــﺎه ﺧ ــﻼل اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت
"أوﺑﻚ" اﻟﻨﻮﻋﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺖ وﺗﺨﻠﻖ
ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺼﺪﻳﺮ".
وﻳـ ـﻘ ــﻮل ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ــﻮن ،إن ﻫ ـﺒ ــﻮط إﻣـ ـ ــﺪادات
"أوﺑـ ــﻚ" دﻓ ــﻊ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﺴـﻔــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ
ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح.
وﻳ ـﻌــﻮل أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﺴـﻔــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺻ ــﺎدرات
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﻮق اﻟﻨﺎﻗﻼت
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻗ ـﻴ ــﻮد اﻹﻣ ـ ـ ــﺪادات ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول واﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎء ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ .وﻳﻄﺮح ﻣﺤﻠﻠﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ رﻓ ـﻌ ــﻮا ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮاﺗ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻈ ـﻨــﻮن أن
اﻟ ـﺴ ـﻔــﻦ ﺳ ــﻮف ﺗـﺤـﻘـﻘــﻪ ﻣ ــﻦ أرﺑـ ــﺎح ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن "أوﺑﻚ" ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ.

اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ إﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺧﻔﺾ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﺳﺤﺐ
 115أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
وﻗﺎل ﻛﻴﻠﻲ ﻛﻨﺘﺴﻦ وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻟــﻸﻋـﻤــﺎل اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟ ـﺘ ـﺨــﺰي ،إن ﻫــﺬه
"اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﻴﺮ
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺳــﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮو اﻟﻤﻨﺎزل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﺎر ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ
ً
ً
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا".
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﺗـﻘــﻮم
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟــﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ
أﻟــﻮاح ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  150أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ً
ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  15أﻟﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل
اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ 80
ً
أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳـﺒــﺪأ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻋ ــﺎم  ،2020ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ أن ﻳﺤﺴﻦ
ﺑﻨﺎء أﺑﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻨﻴﺔ
ﺳــﻮف ﺗﻈﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻷن ﺣﻠﻮل
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻜﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺑﻠﻎ ﺧﺒﺮاء ﺷﺒﻜﺔ
ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت
إﻟ ــﻰ أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧـﺸــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟﻤﻨﺰل ﻳﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﻨﺎس.

اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮﻳﺔ
ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ إﻟ ـ ــﻰ ﻗـ ـ ــﺪرة ﺳ ـ ــﻮق اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
وﺳﺮﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗــﺪاوﻟـﻬــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟـﻌــﺎدل ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻛﺎﻟﺐ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎل »ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ« ﻣﻦ ﻣﺄزﻗﻬﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ٢١.٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ وﺣﺪة اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
●

رﻳﻚ ﻛﻠﻮف  -ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ

ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺴـﻠــﻢ ﻻري ﻛــﺎﻟــﺐ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﺷــﺮﻛــﺔ
"ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ" ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ً
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛ ــﺎن ﺗـﻔــﻮﻳـﻀــﻪ ﺑـﺴـﻴـﻄــﺎ :ﻛ ــﻦ أﻛﺜﺮ
ً
اﻧ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﺎ .وﺑ ـﻌــﺪ أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ﺑــﺪأ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻹﺷﺎدة ﺑﻘﺪراﺗﻪ.
واﺗـﺨــﺬ ﻛﺎﻟﺐ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﺟــﺮأة ﻻﻧﻘﺎذ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻋﺒﺮ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
إﻟﻰ رب ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ داﻧﺎﻫﺮ ﻛﻮرب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 21.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ً
وأوﻗــﻒ ﻛﺎﻟﺐ ﺧﻄﻄﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻨﺮال
إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ إﺗـﻤــﺎم اﺗـﻔــﺎق داﻧــﺎﻫــﺮ ﺑﺤﻠﻮل
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
وﻗﺎل ﻛﺎﻟﺐ اﻟﺬي أدار داﻧﺎﻫﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2014ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ" :ﻫﺬه
اﻷﺧ ـﺒــﺎر ﺗـﺴــﺮع ﺧﻄﺘﻨﺎ ﻓــﻲ ﺧﻔﺾ اﻟــﺪﻳــﻮن
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗــﺮى أن اﻟﻤﺪ ﺑــﺪأ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ً
ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻘﺎ أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪﻓﺎع وﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم".
وﺗﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻫﻲ
اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻋﻼﻣﺔ
ﺗﻌﺠﺐ ﺣﻮل ﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ إﺧﺮاج ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ

ﻣﻦ أﺳــﻮأ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﻤﺘﺪ
ً
 127ﺳﻨﺔ .وﻛ ــﺎن ﻛﺎﻟﺐ اﻟ ــﺬي أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺮد اﻟﻤﻔﺎﺟﻰء ﻟﺠﻮن ﻓﻼﻧﻴﺮي
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ إﺻﻼح ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺮدي وﻋــﺰز ﺧﻔﺾ
ً
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وأﻧ ـﻌــﺶ ﺗـﺠــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ وﺣ ــﺪة اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻗــﺎل ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻫﻴﻤﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى
وﻟﻴﻢ ﺑﻠﻴﺮ وﺷﺮﻛﺎه ،إن ﻛﺎﻟﺐ "ﻳﻘﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣــﺆﻛــﺪ إزاء ﺗ ـﺤــﻮل ﺟ ـﻨ ــﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ
ﻣــﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟــﻰ إﻋ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮة
واﻹﻧﻌﺎش".
وﻗﻔﺰ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ  6.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  10.82دوﻻرات ﻋﻨﺪ إﻏــﻼق ﺳﻮق
ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻷﺳـﻬــﻢ  43ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ وﻫﻮ أﻓﻀﻞ أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ "ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧﺪ ﺑﻮرز" ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ً
ً
وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﻮﻻ ﺣﺎدا ﻋﻦ ﻣﺤﻨﺔ ﺟﻨﺮال
إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻄﺐ
اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ
ً
ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻧﻜﻤﺎش ﺣــﺎد ﻓــﻲ ﺳﻮق

ﻋﻨﻔﺎت اﻟـﻐــﺎز .وﻫﺒﻄﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ
ﺗـﺨـﻠــﻒ "ﺟ ـﻨ ــﺮال إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮﻳــﻚ" ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺪاد إﻟــﻰ
أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ
ﻣ ـﺒ ــﺎدﻻت ﺗـﺨـﻠــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﺧـﻤــﺲ ﺳـﻨــﻮات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ  32ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  97.8ﺑﺤﺴﺐ أﺳﻌﺎر ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺳﻲ إم أﻳﻪ.
وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻬﻢ داﻧﺎﻫﺮ  8.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ
ً
إﻟﻰ  123.15دوﻻرا وﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺧﻼل
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
وﺑﺤﺴﺐ دﻳﺎن دري وﻫﻮ ﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى آر ﺑﻲ
ﺳﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎرﻛﺘﺲ" :ﻳﻨﺪر أن ﻧﺸﻬﺪ ردة

ﻓﻌﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ واﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪى اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺗﻔﺎق".

ﺗﺤﻮل ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ
وﺗﺪر وﺣﺪة اﻷدوﻳــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ
ﻣﻌﺪات ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وأدوﻳﺔ اﻟﻌﻼج
ﺗﺪر ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ.
وﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺮم ﺑﺤﻠﻮل
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟــﻰ ﺷــﺮوط ﺗﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﺼﻮﻳﺖ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴــﺎن ﺻ ــﺪر ﻋــﻦ ﺟـﻨــﺮال
إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺼﻞ
ً
إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  21ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻮل أﻳﻀﺎ
دﻳﻮن ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ داﻧﺎﻫﺮ.
وﻗﺎل ﻛﺎﻟﺐ ،إن ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﺑـﺸــﺄن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻷدوﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺟﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ داﻧﺎﻫﺮ ﺧﻼل
ً
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ
ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻛﺒﻴﺮة أﺧﺮى.
وﻛـ ــﺎن ﻋ ــﺮض اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب اﻷوﻟـ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗﻢ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺠﻢ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺻﻨﻊ آﻻت إم آر آي وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات ﻗﺪ
اﺧﺘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮل ﻛﺎﻟﺐ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﻜﺮ
ﻫﻴﻮز وﺗﻌﺮﻳﺔ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻟﻠﻨﻘﻞ .وأﻛﻤﻠﺖ
ً
ً
ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ أﺧﻴﺮا اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ
ﻋﺒﺮ اﻧﺪﻣﺎج وﺣﺪة اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ واﺑﺘﻚ ﻛﻮرب.
وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻞ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺤﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺎﻟﺐ .وﺳﻮف ﻳﺘﺮك اﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ داﻧــﺎﻫــﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺪر ﺣﻮاﻟﻲ  17ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ .وﻛﺎﻧﺖ داﻧﺎﻫﺮ أﻋﺎدت

ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء
ﻓﻮرﺗﻴﻒ ﻛﻮرب ﻓﻲ ﻋﺎم  2016وﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ
ذراﻋﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .وﻗﺪ اﺷﺘﺮت ﺳﻴﻔﻴﺪ وﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺧﺘﺒﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﻓﻲ
ﻋــﺎم  2018اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺘﻐﺮﻳﺘﺪ
دي ان اﻳﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻟﻠﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.
وﺳــﻮف ﻳﻜﻮن اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ أﻛﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻬﺎﻣﺶ واﺳــﻊ وﻳﺘﻌﻴﻦ أن
ﻳﻌﻴﺪ رﺳﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ً
ً
ﻣﻮردا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأدوات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ واﻷدوﻳـ ـ ـ ــﺔ .وﺳـ ــﻮف ﺗــﺪﻓــﻊ داﻧــﺎﻫــﺮ
ً
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷــﺮاء ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻧﻘﺪا ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺮض أﺳﻬﻢ ودﻳﻮن
واﺋﺘﻤﺎن .وﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ً
ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ
وﺣﺪة اﻷﺳﻨﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ
ﻋﺮض اﻛﺘﺘﺎب أوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت وﺣــﺪة اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  2.81ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻗﺎل روس ﻣﻴﻮﻛﻦ
وﻫ ــﻮ ﻣﺤﻠﻞ ﻟ ــﺪى اﻳ ـﻔــﺮﻛــﻮر آي اس آي " ﻓﻲ
ﻋــﺮض اﻛﺘﺘﺎب أوﻟــﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻬﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  5.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
إﻟﻰ  6.5ﻣﻠﻴﺎرات".
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اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ  ١٨اﻟﺠﺎري
أﻋ ـﻠــﻦ ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
)ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ( ،ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ  4ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﻦ
ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ
ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ـ ــﻚ« إن ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻹدارة وا ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ:
»ﻏ ــﻮﻟ ــﺪﻣ ــﺎن ﺳ ــﺎﻛ ــﺲ« ﻛـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر

رﺋـﻴـﺴــﻲ ،و»ﺑــﺮﻳــﺲ ووﺗ ــﺮ ﻫــﺎوس«
ﻛـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻣــﺎﻟــﻲ وﺿــﺮﻳ ـﺒــﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻳﺶ ﺑﺮﻛﻬﺎس
درﻧﺠﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )freshfields
 (bruckhaus deringerﻛﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺳـﺘـﺘــﻢ اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎل اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻠﻲ.

وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« أن اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ ،وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
وﻣ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي،
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﺎل »ﺑﻴﺘﻚ«
َ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
إ ﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻘﺪ

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ ) 18اﻟﺠﺎري( ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ واﻟـﻨـﺼــﻒ ﻋـﺼــﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻔﻨﺪق اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن.

أﺳﻬﻢ »اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ

اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ) (AUBأن إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ،واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  6.605ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي،
ﺗﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
ﻟـﻨـﻈــﺎم ﺷ ــﺮاء اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻹﺟ ـﺒ ــﺎري
ﻟﻠﺒﻨﻚ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ اﻣﺘﺜﺎﻻ
ﻣ ــﻊ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت وﻟ ــﻮاﺋ ــﺢ ﻣـﺼــﺮف
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻹﻟ ــﺰاﻣـ ـﻴ ــﺔ،
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ و ﻣـﺘـﺨــﺬي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ .وﻟـﻔــﺖ ﺑـﻴــﺎن آﺧــﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ
إ ﻟ ـ ـ ــﻰ أن رأس ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ا ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر
واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻠﻎ  1.994ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟــﻪ ﻋﻨﺪ 1.992
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

»ﺑﻴﺘﻚ -أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ زاﺋﺮي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻮرود
ً
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺷ ــﺎرك ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ -أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ )ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ -أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ( ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ،
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 58ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 28ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ،
وﻣﺮور  13ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺒﺪر ،وﻓﺪ »ﺑﻴﺘﻚ-
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ« ،اﻟﺬي ﺿﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أﺣﻤﺪ أرﺳــﻼن ،وﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع
ﺑﺮﻟﻴﻦ أوﻣﻴﺖ ﻫﺎﻧﺴﺮ ،وﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻫﻨﺄ أرﺳ ــﻼن واﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﻗﻴﺎدة وﺷﻌﺒﺎ ،ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
رواﺑﻂ اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت،
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﻞ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،وإﻗــﺎﻣــﺔ ﺟﻨﺎح
إﻋﻼﻣﻲ ﺿﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻣﺔ رﻛﻦ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺒﺮز اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ،اﺳﺘﻌﺮض »ﺑﻴﺘﻚ -أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ« ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻋﺒﺮ
ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿﻢ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ.

ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎري ﻓﻲ
ﻣ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وذﻟ ــﻚ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
زاﺋﺮي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻮرود واﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻬﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
وزاﺋﺮﻳﻬﺎ ﻓﺮﺣﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أﻣ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮرع» :ﺗ ـﺘ ـﻨــﻮع
ﻣـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ وأﻧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎط اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻻت
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮى ﻳ ــﻮم
اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺮﻳ ــﺮ ،وﺗـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺴ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ً
وﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻼم اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ،وﻳﺘﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ
ﻓـ ــﺮﺣـ ــﺔ اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻻت ﺑ ــﺄﻋ ـﻴ ــﺎدﻧ ــﺎ

وﻓﺪ »ﺑﻴﺘﻚ -أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ« ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،واﺻﻞ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣ ـﺒــﺎدرات
وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻄﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وأﻛﺪت ﺗﻤﻴﺰ دور »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

» «Ooredooﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﺷ ـ ـ ــﺎر ﻛ ـ ـ ــﺖ » «Ooredoo
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﺤ ــﺎدي ﻋـﺸــﺮ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ،
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق رﻳﺠﻨﺴﻲ
اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣـ ــﺪار ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ،ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان
»ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
و ﻗ ــﺎ ﻟ ــﺖ » «Ooredooﻓــﻲ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﻢ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺠـ ـﻐ ــﺮاﻓـ ـﻴ ــﺔ
 KGUGﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰي ﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟ ــﻸﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ووزارة
اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء ووزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌــﺔ واﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻐ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ،
إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﺐ ﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وا ﻟـﺒــﺎ ﺣـﺜـﻴــﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وا ﻟـﻌــﺎ ﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.
وﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻧـ ــﻮرة اﻟــﺮﺑـﻴـﻌــﻲ
ﻣــﺪ ﻳــﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﻓ ـ ــﻲ »  «Ooredooا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ
ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋـ ــﺮض ﻋ ــﻦ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻧ ـﻈ ــﻢ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ

اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ
اﻟﻌﻤﻼء ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
وأ ﻛـ ـ ـ ــﺪت » «Ooredooأن
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث
ﻣــﺎ ﺗــﻮﺻـﻠــﺖ ﻟــﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ﻧﻈﻢ
ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎة اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻧﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء ،ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ
ﺧــﺎ ﻟــﺺ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﻢ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
إﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﺗـﻌـﺒـﻴــﺮا ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻔــﺎوة
ﺑﻀﻴﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻳــﺎم
ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳ ــﺎرة ﻟﻤﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ )ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ(
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺿﻴﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻮرود
ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺣﺐ ووﻓﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ«.

وﺳﺄﻟﺖ اﻟــﻮرع اﻟﻤﻮﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــﺎن،
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﻣـﺘــﻮﺟـﻬــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ إﻟــﻰ
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻓﻲ

اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻚ ،وﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﻓﻲ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣـﻴــﻦ ﻓﺮﺣﺔ
اﻷﻋﻴﺎد ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ وﻟﻦ ﺗﻔﻘﺪ زﺧﻤﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻴﻦ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑـ »اﻷﻋﻴﺎد«
ﻧ ـﻈ ـﻤــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎء
ﺑــﺎﻷﻋ ـﻴــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻈــﺎﻫــﺮ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم
ﺧ ـﻠ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي إن »اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺖ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ
اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺷﻤﻠﺖ أﺳﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة،
واﻣﺘﺪت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻜﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ«.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻗــﺎﻣــﺖ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺣﻤﻞ ﻋـﻨــﻮان »داﻣ ــﺖ أﻓﺮاﺣﻚ
ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺖ« ،ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي ،ﺗ ــﻢ ﺧــﻼﻟــﻪ رﻓ ــﻊ ﻋـﻠــﻢ اﻟ ـﺒــﻼد،
وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﻮر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻣــﻮﻇـﻔـﻴـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت ﺗـﻌـﺒـﺌــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺟ ــﺮى ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ  25و 26ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻤﻼء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ واﻷﻋ ــﻼم ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻲ
أﺟ ــﻮاء اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ أدﺧـﻠــﺖ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟ ـﺴــﺮور ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأﻛــﺪت أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺲ أﺑﻨﺎء ﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ دون ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪر وﻋﺪد ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺼﻔﺎﺗﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي
وﻣـﻴـﻨــﺎء ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،ﻟــﻼﻃـﻤـﺌـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻴــﺮ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
وأﻓـ ـ ــﺎدت اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي ﺑ ــﺄن »اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ«
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻛﺮﻧﻔﺎل اﻟﻌﺮﺑﺎت ،اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ
أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺣﻀﻮرا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻴﺰت
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺠﺴﻤﺎت ﻋﻜﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،واﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.

اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض »إﻓﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي«
اﻟﺤﺪاد :ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻗﺎل اﻟﺤﺪاد إن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺗﻌﺪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ًﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻠﻚ ،داﻋﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ
زﻳﺎرة اﻟﻤﻌﺮض واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﺴﻬﻴﻼت
اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﻧﻄﻠﻘﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض إﻓ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري
اﻟـﻤـﺼــﺮي ،اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
 2ﻣـ ـ ــﺎرس اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻓ ــﻲ دورﺗـ ــﻪ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻛـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺎت ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر ﻓــﻲ
ﻣـﺼــﺮ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻄــﺮح ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت
ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ
اﻟـ ـﺸ ــﺮاﺋ ــﺢ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺳ ـﻘ ــﻒ واﺣـ ــﺪ،
ً
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻋ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎ
ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺷ ـ ـﻘـ ــﻖ ﺗ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﻚ
وﻓ ـ ـﻠـ ــﻞ وﺷـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎت ،وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪة.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮ ﻋــﺔ
»اﻟﺮاﻳﺔ« ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺤﺪاد ،اﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ ،إن ﻣ ـﻌ ــﺮض
إﻓﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﻮع
اﻟـﻔــﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺔ ،وﺗ ـﺤ ـﻈــﻰ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد أن
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ً
ﻟ ـﻠــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﻚ ،داﻋ ـﻴ ــﺎ
ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻳـ ــﺮﻳـ ــﺪ ﺷـ ـ ـ ــﺮاء ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرات
ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎرة اﻟﻤﻌﺮض
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
وﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺳﺘﻘﺪم
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،واﻟـﺸــﺮوق،
واﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،وﻣــﺮﺳــﻰ
ﻋﻠﻢ ،واﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ ،وﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮرة واﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ و6
أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﻓﺮص ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺤﺪاد وﻫﺸﺎم ﻋﻨﺒﺔ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض
اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ إﻓﺮﺳﺖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟـﻤـﻌــﺎرض واﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات ﻫﺸﺎم
ﻋﻨﺒﺔ :أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟ ــﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣـ ــﻦ دورات ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﻄﺮح
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻓــﺮﺻــﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ً
وأﺿﺎف ﻋﻨﺒﺔ »ﻧﺤﺮص داﺋﻤﺎ
ﻋـﻠــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻌــﺎرﺿـﻨــﺎ ذات
ﻣــﺮدود وﻋﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻓـﻤــﻦ ﺟـﻬــﺔ ﻧـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺤﻘﻖ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ﻧ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﺤﻘﻖ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰوار أﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول دﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ،اﻟـ ــﺬي أﺻ ـﺒــﺢ ﻣﺤﻂ
أﻧ ـ ـﻈـ ــﺎر ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻟﻌﺮب واﻷﺟﺎﻧﺐ.

وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن »إﻓ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ«
ﺗ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟ ـﻬــﺎ
دور ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗـ ـﺠـ ـﺘ ــﺬب ﺷ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ
وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ.
وأﺷ ــﺎد ﺑــﺪور وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ،
و«ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻣ ـﻌــﺎرﺿ ـﻨــﺎ وﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗـﻌــﺪ
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وراﻏ ـ ـﺒـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺳـﻘــﻒ
واﺣﺪ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻗﺮارات اﻟﺘﺠﺎرة
ً
ً
اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ أدت دورا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓﻲ

ً
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺮوﺣـ ــﺔ ﻓــﻰ
اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺎت
ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻋ ــﻦ واﻗ ــﻊ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻌـﻘــﺎري
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،أﻓـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻋـ ـﻨـ ـﺒ ــﺔ ﺑـ ــﺄن
»اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻫ ــﻮ أﻓـﻀــﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺿﻮء
أﺟــﻮاء ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻤﺠﺎورة«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻗــﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ
ً
أﺳــﺎﺳــﺎ ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ اﻟـﺴــﻮق ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.
وﺗـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻊ أن ﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﻗـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣــﻊ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
ً
وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة أﺧـﻴــﺮا ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺴﻮق واﻟﺸﺮﻛﺎت.

حبر وورق
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{القناص} لمصطفى
يحيى و«غاسل صحون
يقرأ شوبنهاور} لمحمد
جبعيتي ...روايتان
للقراءة.
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ريان رينولدز

١٤

مسك
وعنبر

ناتالي دورمر

١٥

مسك
وعنبر

١٨

تضمنت اللوحات الفنية في
استمتع جمهور مركز
يتلقى أحمد حاتم ردود
فعل إيجابية حول تجربته اليرموك الثقافي ،بأمسية معرض" التشكيلي الخليجي
السينمائية الجديدة «قصة عازف الكمان الكويتي خالد المشترك" مختلف األساليب
نوري ،التي أحياها بمعية والتقنيات التي استمدت
حب» ...دردشة معه.
روحها من شتى مدارس الفن.
رفاقه.

دوا ليبا

طرح تريلر جديد لفيلم
المغامرات «»Pokémon

ناتالي دورمر انضمت إلى
«»Penny Dreadful

أغنية «»Swan Song
حققت  27مليون مشاهدة

ك ـش ـفــت ش ــر ك ــة  ،Warner Brosا ل ـم ـن ـت ـجــة لفيلم
المغامرات " ،"Pokémon Detective Pikatchuعن
التريلر الرسمي الثاني للفيلم المتوقع عرضه خالل
األيام المقبلة.
وتــدور قصة الفيلم عن محقق اختفى في ظروف
غامضة ،ما يجعل ابنه (تيم) يثيره الفضول ،ويذهب
للبحث عنه ،ويقابل شخصية "بوكيمون" الكرتونية،
وحقق التريلر ردود أفعال واسعة بين الجمهور.
وي ـقــوم ب ـ ــاألداء الـصــوتــي لشخصية "بــوكـيـمــون"
الـفـنــان الـعــالـمــي ري ــان ري ـنــولــدز ،وال ـف ـنــان "Justice
 "Smithفي دور الشاب "تيم" .والفيلم من إنتاج شركة
 ،Warner Brosوإخراج .Rob Letterman

انضمت النجمة ناتالي دورمر إلى أبطال مسلسل
 ،Penny Dreadful: City of Angelsالمقرر أن يعرض
على شبكة شوتايم ،ولم تكشف الشبكة عن باقي
أعضاء فريق العمل ،أو موعد طرح المسلسل ،وهو
العمل الذي ُيعد إعادة لمسلسل Penny Dreadful
برؤية جديدة.
وتلعب دورمر دور ماجدة ،وهي شيطانة خارقة
لـلـطـبـيـعــة ،ويـمـكـنـهــا أن تــأخــذ مـظـهــر أي شخص
تختاره ،ويتجلى ذلك في عدد من المشاهد خالل
العمل.
وتــم إنـتــاج مسلسل  Penny Dreadfulفــي عام
 1938بلوس أنجلس ،ويدور حول أساطير غامضة.

حققت األغنية الدعائية لفيلم ،Alita: Battle Angel
التي طرحت باسم " ،"Swan Songمشاهدات وصلت
إلى  27مليون مشاهدة على الحساب الرسمي للمغنية
األميركية دوا ليبا على موقع يوتيوب.
وتدور قصة الفيلم حول أليتا ،التي تم ابتكارها من
قبل الدكتور الغامض .والفيلم بطولة روزا ســاالزار،
وإيزا جونزاليز ،وجنيفر كونيلي ،وإد سكرين ،وميشيل
رودريغيز ،وكريستوف والتز،
وك ــاسـ ـب ــر ف ـ ــان دي ـ ـ ــن ،وم ــن
إخراج روبرت رودريغز،
وت ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف جـ ـيـ ـم ــس
كاميرون.

هيو جاكمان يبدأ ترويج جولته
الغنائية في أستراليا

١٨

جانب من بروفات «رواية األفالم»

«رواية األفالم» تمثل المعهد
في مهرجان أيام المسرح للشباب
تــواصــل فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية ،بقيادة المخرج
عدنان بالعيس ،بروفاتها لمسرحية "روايــة األفــام" ،للكاتب ايرنان
ريبيرا لتيلير ،للمشاركة في مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته
الـ ،12والتي تعرض في  10مارس على خشبة مسرح الدسمة.
والمسرحية نتاج "ورشة لمادة فن كتابة" لطلبة قسم النقد واألدب
الـمـســرحــي وه ــم أمـيـنــة الـ ـح ــداد ،ره ــام دي ــب ،س ــارة ح ـم ــودي ،س ــارة
عـبــدالــرحـمــن ،ف ــواز الـمـشـعــل ،مــريــم ع ـبــدالــرســول ،مــريــم عبدالصمد،
وتحت إشراف أستاذة المادة رئيسة القسم د .سعداء الدعاس.
وتـمــت إضــافــة الــرؤيــة اإلخــراجـيــة للعمل الـمـســرحــي ،الـتــي تصدى
لها المخرج عدنان بالعيس ،واإلشــراف العام لعميد المعهد العالي
للفنون المسرحية د .علي الـعـنــزي ،ويجسدها على الخشبة رازي
الشطي ومــريــم حسن ونــاصــر حبيب وأحـمــد معتوق وهـيــا السعيد
وشهد ياسين.
وعن الفكرة األساسية للمسرحية ،قال بالعيس" :المسرحية تتحدث
عن فتاة يافعة من إحدى القرى الصغيرة ،اشتهرت بقدرتها العجيبة
على إعــادة سرد قصص األفــام ،فكلما ُعرض فيلم جديد في سينما
القرية جمع والدها النقود لها لكي تشاهده".

دخل موسوعة «غينيس» عن دوره «وولفرين»
ً
ً
حقق النجم األسترالي هيو جاكمان نجاحا جديدا يضاف لجولة غنائية في أستراليا تبدأ في الربيع يقدم خاللها
إلى رصيده الفني الكبير عندما دخل موسوعة «غينيس» أبرز األغنيات التي قدمها في أعماله الفنية خالل
السنوات الماضية ً،منها «»Les Miserable
لألرقام ًالقياسية لمسيرته السينمائية الضخمة،
عام  2012وأخيرا فيلم «The Greatest
وخصوصا دوره بشخصية البطل الخارق «وولفرين»
.2017 »Showman
ضمن عالم مارفل للقصص المصورة ،في حين يستعد
ي ـس ـت ـعــد ال ـن ـج ــم األسـ ـت ــرال ــي
ال ـع ــال ـم ــي ه ـي ــو ج ــاك ـم ــان ل ـبــدء
جــول ـتــه ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تحمل
عنوان "The Man، The Music،
 "The Showب ـع ــدد م ــن الـ ــدول
األوروبية منها المملكة المتحدة
وأميركا الشمالية ،وقام جاكمان
ب ـتــرويــج اس ـت ـعــداداتــه لجولته
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
صحافي عقد مساء أمس األول
في سيدني ،أستراليا.
وك ـ ـ ــان ج ــاكـ ـم ــان ك ـش ــف عـبــر
حسابه الرسمي على "إنستغرام"
فــي شهر نوفمبر الـمــاضــي عن
ق ـي ــام ــه ب ـج ــول ــة غ ـن ــائ ـي ــة ألبـ ــرز
األغ ــان ــي ال ـتــي قــدمـهــا بــأعـمــالــه
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية ،منها ""Les Miserable
ً
ع ــام  ،2012وأخ ـي ــرا فيلم "The
.Greatest Showman" 2017
ً
ونـ ـ ـش ـ ــر جـ ــاك ـ ـمـ ــان بـ ــوسـ ـتـ ــرا
ً
دعائيا لجولته الغنائية المقرر
أن يـبــدأهــا ه ــذا ال ـعــام ،إذ يقوم
ب ـغ ـنــاء ع ــدد م ــن أغ ــان ــي أفــامــه
بــالــواليــات المتحدة األميركية
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ،وسـتـحـمــل الـجــولــة
عنوان "The Man، The Music،
 ،"The Showو مـ ــن ا ل ـم ـق ــرر أن
يبدأ أولــى جــوالتــه فــي المملكة
المتحدة بربيع .2019
ويـ ـ ـع ـ ــد جـ ــاك ـ ـمـ ــان أحـ ـ ـ ــد أهـ ــم
ً
ن ـجــوم هــول ـيــوود أخ ـي ــرا الــذيــن
تـخـصـصــوا ون ـج ـحــوا ببطولة
ع ــدد م ــن األع ـم ــال السينمائية
الموسيقية ،إلى جانب تقديمه
ً
عددا من االستعراضات الخاصة
ســواء بحفالت تــوزيــع الجوائز
ألهـ ـ ــم الـ ـمـ ـح ــاف ــل ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
مثل "األوس ـك ــار" ،أو حتى على
عـ ـ ــدد مـ ــن م ـ ـسـ ــارح ه ــولـ ـي ــوود،
وف ــاز بجائزة "تــونــي للمسرح"
ع ــام  2004ألدائـ ــه االسـتـثـنــائــي
ب ــأح ــداث مـســرحـيــة "The Boy
 ،"from Ozكما أن دوره بفيلم

جون فيفرو

فيفرو يكشف عن إعالن فيلم
«»The Lion King
كشف المخرج األميركي جــون فيفرو عــن إعــان وبوستر دعائي
جديد للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion
الفيلم الشهير.
 ،"Kingولقي اإلعالن إعجاب الماليين من محبي َّ
ونشر فيفرو اإلعالن عبر حسابه بـ"إنستغرام" ،وعلق" :إعالن جديد
لفيلم األس ــد الـمـلــك" .والـفـيـلــم مــن إنـتــاج شــركــة " ،"Disneyوتخطت
ميزانيته  100مليون دوالر ،ويشارك في األداء الصوتي للشخصيات
نخبة من ألمع نجوم هوليوود ،منهم :سيث روغــن ،دونالد غلوفر،
آمي سيداريس ،جيمس جونز ،ومن المقرر طرحه تجاريا في يوليو
المقبل.
وكانت آخر أعمال فيفرو السينمائية فيلم " "The Jungle Bookعام
 ،2016والــذي حقق خالله نجاحا تجاريا ضخما ،متخطيا حاجز
الـ 900مليون دوالر ،كما فاز الفيلم بجائزة األوسكار كأفضل مؤثرات
بصرية.

 34مليون دوالر إيرادات فيلم
« »Isn't It Romanticخالل أسبوعين

من فيلم «»x-men
" "Les Miserableمنحه جائزة
الغولدن غلوب.
وجاءت فكرة الجولة الغنائية
ً
نـظــرا إلــى النجاح الكبير الــذي
حـقـقــه فـيـلـمــه "The Greatest
 "Showmanوتحقيقه إيــرادات
عالمية بلغت  435مليون دوالر،
ك ـمــا ح ـقــق األل ـب ــوم الـمــوسـيـقــي
ً
ال ـخ ــاص بــالـفـيـلــم ن ـجــاحــا فــاق
كل التوقعات وتصدره عدد من
ال ـقــوائــم الـمــوسـيـقـيــة العالمية
وبـ ـ ـ ــاألخـ ـ ـ ــص تـ ـ ـص ـ ــدره ق ــائ ـم ــة
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ألفـ ـض ــل 5
ألبومات موسيقية طوال أشهر.
من جهة أخرى ،فوجئ النجم
األس ـت ــرال ــي ال ـعــال ـمــي ,بــدخــولــه
م ــوس ــوع ــة "غ ـي ـن ـي ــس" ل ــأرق ــام
الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ل ـم ـس ـيــرتــه
السينمائية الضخمة وباألخص
دوره بشخصية البطل الخارق
"وول ـف ــري ــن" ضـمــن عــالــم مــارفــل
للقصص الـمـصــورة ،كما دخل
مـعــه بالقائمة مناصفة النجم
اإلن ـك ـل ـيــزي بــاتــريــك س ـت ـيــوارت

ألدائـ ـ ــه شـخـصـيــة "بــروف ـي ـســور
اكزافير" بــأحــداث سلسلة أفالم
"."X-Men
وق ــام ــت ال ـص ـف ـحــة الــرسـمـيــة
ل ـ ـمـ ــوسـ ــوعـ ــة "غ ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــس" ع ـلــى
"إنستغرام" بنشر صور خاصة
ب ـت ـك ــري ــم ه ـي ــو ج ــاكـ ـم ــان ،ال ـتــي
أظ ـهــرت خــالـهــا س ـعــادة النجم
األس ـت ــرال ــي بــال ـت ـكــريــم ،وعـلـقــت
ً
ق ــائ ـل ــة "أه ـ ـ ــا ب ــك ف ــي ال ـعــائ ـلــة،
ه ـيــو ،الـمـمـثــل األس ـت ــرال ــي هيو
ج ــاك ـم ــان ت ـس ـلــم ج ــائ ــزة أط ــول
دور لشخصية بطل خارق على
شاشة السينما وهي شخصية
وولفرين ،وشارك الجائزة النجم
بــاتــريــك سـتـيــورات ،وقــد جسدا
ً
شخصيتيهما لنحو  16عاما".
وجـ ـس ــد ج ــاك ـم ــان شـخـصـيــة
"وول ـف ــري ــن" ألول م ــرة بــأحــداث
ً
فيلم " " ،X-Men" 2000م ــرورا
بـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ال ـس ـل ـس ـل ــة
ً
طـ ــوال  16ع ــام ــا ،حـقــق خاللها
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات
المميزة خــال مسيرته الفنية،

وأصبحت شخصيته
أيـقــونــة لعالم األبـطــال
ال ـخــارق ـيــن ،لـكــن النجم
ً
األسـ ـت ــرال ــي ق ـ ــرر أخـ ـي ــرا
ت ـخ ـل ـي ــه عـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة
بـفـيـلـمــه األخـ ـي ــر ""Logan
عام .2017
ُي ــذك ــر أن جــاك ـمــان انـتـهــى
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر ف ـي ـلــم
الرسوم المتحركة والمغامرات
" ،"Missing Linkالمقرر عرضه
مطلع شهر أبريل ُ
المقبل ،كما
يواصل تصوير عــدد من
المشاريع السينمائية
م ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم
ا لـ ـ ـ ــدرا مـ ـ ـ ــا "Bad
، "E d u c a t i o n
وفيلم "The Good
 ،"Spyاللذان لم يتم اإلعــان عن
ً
مــوعــد طــرحـهـمــا ت ـجــاريــا حتى
اآلن.
هيو جاكمان

حـ ـ ـق ـ ــق ف ـ ـي ـ ـلـ ــم الـ ــرومـ ــان ـ ـس ـ ـيـ ــة
الكوميدي (،)Isn't It Romantic
الذي طرح تزامنا مع عيد الحب،
في  14فبراير الماضي ،إيــرادات
وصـ ـل ــت إل ـ ــى  34م ـل ـي ــون دوالر
بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
خالل أسبوعين من عرضه.
والفيلم بطولة ريبيل ويلسون،
بريانكا شــوبــرا ،بيتي جيلبين،
ليام هيمسورث ،تــوم اليس ،آدم
ديفاين ،اإليـمــان لــوغــان ،شيرلي
رودر ي ـغ ـيــز ،يوجينيا كوزمينا،
ج ــاك ـل ـي ــن ه ــون ــولـ ـي ــك ،بـ ــرانـ ــدون
سكوت جونز ،ودوريس مكارثي.
ويدور العمل حول امرأة شابة
مـحـبـطــة م ــن ال ـح ــب ،لـكـنـهــا تجد
نفسها ،بسبب ظ ــروف غامضة،
م ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــرة داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ــومـ ـي ــدي ــا
رومــانـسـيــة .والفيلم إخ ــراج تود
س ـ ـتـ ــراوس ش ــولـ ـس ــون ،وتــأل ـيــف
إي ــري ــن ك ــارديـ ـل ــو ،دانـ ـ ــا ف ــوك ــس،
وكاتي سيلبرمان.

ريبيل ويلسون

حبر وورق

ّ
القناص

ٌ
ٌ
شيء ما ال يسير على
شيء ما خاطئ..
ّ
ّ
داخلي عميق يمزقني.
ما ُيرام .شعور
ُ
ّ
ُ
في كل لحظةٍ في حياتي كنت أحمل هذا
ً
ً
ُ
أتجاهله أحيانا ..أكرهه أحيانا
الشعورّ .
ّ
ُ
أهرب منه
أخرى ..لكني في كل األحوال
ـث دائ ـ ـ ٍـم ع ــن ُ ال ـت ـف ـ ّـوق وال ـك ـمــال.
ف ــي ب ـ ّح ـ ٍ
ً
غـيــر أن ــي كـنـ ُـت أعـ ــرف دومـ ــا أن ــه هـنــاك،
مكان ما بداخلي وسيهاجمني إذا
في ُ ٍ
اختليت بنفسي للحظةٍ  .سيخبرني -
ً
كما يخبرني دائ ـمــا  -أن األم ــور ليست
في نصابها الصحيح ،وأن ّ
علي أن أفعل
ً
شيئا.
غير أنــي ال أع ــرف مــا هــذا الـشــيء الــذي
يجب أن أفعله.
هل يعرفه أحد؟
هــل هناك مــن يعرف مــا يجب أن تكون
ّ
عليهِ األمــور حتى ّ
بالقوة
أصيرها ولو
إليه؟
هــل ي ـعــرف أح ـ ٌـد كـ ُيــف ك ــان ب ــادئ األم ـ ِـر
وكيف كانت حقائق األشياء؟
مــا ال ــذي يـجــب أن ي ـكــون ،وكـيــف حـ ّـولــه
ُ
اإلنسان إلى النقيض؟
وما النقيض؟
ُ
تأقلمت مع هذا الشعور.
لسنوات كثيرة
هـ ـ ـن ـ ــاك فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــق ذاتـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـص ـ ـ ٌـل حـ ـ ـ ٌ
ـاد
ُيدميني .يخبرني أنني ُ
لست في المكان
الصحيح.
ً
أح ـي ــان ــا أع ـ ــرف م ــا ي ـج ــب أن ال ي ـك ــون،
ً
لكنني لم أعرف أبدا ما يجب أن يكون.
ـي ل ـل ـهــروب كــانــت كـثـيــرة ال تنفد؛
حـيـلـ ّ
غـيــر أن ــي تـمـنـيـ ُـت أن أفـهــم ِل ـ َـم ترافقني
هـ ــذه األف ـ ـكـ ــار ك ـش ـي ـطــان يـ ــوسـ ـ ُ
ـوس لــي
باستمرار.
تـمـنـيـ ُـت أن أض ـ ّـع ي ــدي عـلــى سـبــب هــذا
جذوره .وأن أفهم
الوسواس فأجتثه من
ِ
حقيقة ما يــدور في أعماق هذه النفس
ّ
الشقية.
ّ
ّ
الدولية
العسكرية
قبل دخولي المدرسة
 IMSكــان شـعــوري الطاغي هــو أنني ال
يجب أن أكون مع سمرة.
ّ
التشرد والصيد معها إلى
أن أترك أيام
ّ ً
ً
تفوقا ..أكثر
ـيء أكثر احـتــرامــا ..أكثر
شـ
ً
ًٍ
.
وخلودا
مجدا
ّ
ل ـهــذا اش ـتــركـ ُـت ف ــي بــرنــامــج ال ـقــنــاص..
منحتهم لقطة ّ
مقربة لثمانية إرهابيين
يخترقهم رمح واحــد؛ يدور بالتصوير
البطيء.
ل ــم يـنـتــهِ ع ــام بـعــد ه ــذه ال ـحــادثــة حتى
ّ
كـ ـن ـ ُـت أتـ ـع ــل ــم ع ـل ــى يـ ــد ال ـع ـظ ـي ــم أدهـ ــم
ّ
ّ
الجبلي استراتيجيات الحرب والخداع؛
ّ
العسكرية.
في المدرسة
استطاع أدهم أن يفهم ما بداخلي .عرف
ّ
ويحوله إلى
كيف يتعامل معه
ّ
تعلمتُ
طــاقــة ت ـمـ ّـرد هــائـلــة.
م ـنــه ك ـيــف أح ـ ـ ّـول هــذا
ـاع
ال ـش ـعــور بــالـضـيـ ِ
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إل ــى ط ــاق ــةٍ تــدفـعـنــي إل ــى ال ـت ـف ـ ّـوق ..إلــى
المجد.
أخـ ـب ــرن ــي أن الـ ـعـ ـظـ ـم ــاء فـ ـق ــط ه ـ ــم مــن
كدليل يهديهم
يحملون شعورهم هذا
ٍ
ـوات ّ
مرت
إلــى
سبيل الخلود .ثــاث سـنـ ٍ
ّ
وأنــا أتعلم منه حتى صرنا صديقين،
ّ
تمنيت.
أو هكذا
لكنه بعد األعوام الثالثة؛ غادرنا وسافر
إلى دولة {كنعان} الصغيرة ليساهم في
حل بعض القضايا هناك.
بعد رحيلهِ بفترة عــاد الشعور القاتل
يغزوني من جديد.
بـــ ُ
ـدأت أشـ ـع ـ ُـر أن رغ ـب ـت ــي ف ــي ال ـت ـف ـ ّـوق
ً
ٌ
ّ
ه ــي س ـجــن يـحـبـسـنــي ،وأن ثــمــة شيئا
م ــا خ ــاط ــئ ف ــي ه ـ ــذا .ل ــم أع ـ ــرف م ــا هــو.
ل ــم أع ــرف ُّ
أي األش ـي ــاء ه ــي ال ـخ ـطــأ ،وال
االكتئاب
ـات
ُّأيها هو الـصــواب.
في أوق ـ ِ
ِ
ّ
وال ـع ــزل ــة أحـ ـ ّـس أن ك ــل م ــا ً ف ــي حـيــاتــي
ً
ً
خطأ .وأن ّ
ثمة حياة بديلة بعيدة كان
ُ
ّ
علي البحث عنها.
ُ
ان ــدم ـج ــت ف ــي ال ـع ـمــل داخ ـ ــل ال ـمــدرســة
ّ ً
ً
ُ
ـويــا وصــل إلى
صيتا قـ
اكتسبت
حتى
ّ
خــارج ـهــا ،وب ــدأ الـقــنــاصــون ال ـهــواة في
ّ
المصورة التي أذيعها
متابعة لقطاتي
على قناتي على اإلنترنت بكثافة.
ُ
ـرت ك ـل ـم ــا خ ـ ــرج ـ ـ ُـت ف ـ ــي إج ـ ــازات ـ ــي
صــــ ّ ُ
ـاوالت ع ــدي ــدة لـلـقـنــص
أت ـ ـعـ ــرض لـ ـمـ ـح ـ
ٍ
مــن ّه ــوا ٍة يــريــدون أن يصيروا قانصي
ال ـقــنــاص ال ـقــائــد؛ (مـ ــازن عـلــي صــالــح).
وبرغم انتشار اللقطات التي عرضتها
وأنا أقتل هؤالء الهواة إال أن المحاوالت
ً
لم تتوقف ،وقتلي لهم لم يتوقف أيضا.
ال ـم ـلــل ك ــان يـقـتـلـنــي وش ـع ــور الـضـيــاع
ّ
هــذا يمزقني فــي أوق ــات السكينة .لهذا
ً
ُ
قررت أن أذهب بعيدا بعد أن أنتهي من
سنوات الدراسة.
لم ّ
أحب أن أعود إلى سمرة التي صارت
ـال مـعــروفــة ولـهــا عالقاتها
ـ
م
ـ
ع
أ
سـ ّـيــدة
ٍ
ال ـقـ ّ
ـويــة .ولــم أح ــب أن أع ــود إل ــى منزلي
ّ
القديم بكل ذكرياتهِ البائسة.
الحياة خارج المدرسة تقتل ّ
طموح
أي
ٍ
ّ
رب ـ ــاه داخ ـل ــي الـعـظـيــم أده ـ ــم .وبــدائ ـلــي
كانت قليلة؛ كأن ألتحق كقائد أمن في
ُ
إحدى شركات األمن الكبرى ،أو أن أعمل
ً
ً
حارسا شخصيا لكبار رجال السياسة،
ّ
الخاصة .وأيٌّ
أو حتى أؤسس شركتي
من هذا لم يكن ليروي ظمأ الجنوح إلى
ُ
يطيح بـي؛ ووحده -
العظمة الذي صار
هذا الشعور  -يستطيع مواجهة شعور
الضياع القاتل.
ب ـ ـ ــدا ل ـ ــي آن ـ ـ ـ ـ ــذاك أن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ع ـم ـلــي
ً
بــال ـمــدرســة  -س ــائ ــرا عـلــى درب أده ــم -
ٌ
إغراء أكبر من قدرتي على المقاومة.
ّ
هكذا تقدمت بطلب االلتحاق للعمل في
ال ـفــرق األمـنـ ّـيــة الـتــي تـقــودهــا الـمــدرســة
خـ ــارج الـ ـب ــاد .اخـ ـت ـ ُ
ـرت وس ــط إفــريـقـيــا

ُ
حيث فرق األمن التي تدير آبار البترول
والذهب وجبال الماسّ .
ً
ت ـكــويــن ث ـ ــروة ص ـغ ـيــرة م ــث ــل ل ــي هــدفــا
ًّ
أساسيا كذلك.
ُ
على أنني منذ التحقت بالفريق األمني
ً
لمنجم زاريا هنا في النيجر  -بعيدا عن
ّ
كائن يستطيع التفكير  -لم أستطع
أي ّ ٍ
ً
التخلص أيضا من هذا الشعور المقيت.
قـ ــد ت ـ ـكـ ــون الـ ـحـ ـي ــاة فـ ــي ال ـم ـن ـج ــم هـنــا
ً
محبطة كـثـيــرا لمن تـعـ ّـود الـقـتــال؛ على
عـكــس مــا تــوقـعــت .حـتــى حينما أخــرج
ً
من المنجم  -كاسرا أوامر قائد المنجم
ّ
بعدم التعامل مع السكان المحليين  -لم
ّ
اعات تركض
أكن أجد أكثر من بضع فز ٍ
هنا وهناك وتطلق الرصاص.
ً
أحـيــانــا يـكــون األم ــر أكـثــر متعة حينما
أخـ ـ ـ ــرج مـ ــع أم ـ ـجـ ــد رش ـ ـ ـ ــوان فـ ــي ال ـل ـيــل
الصطياد بعض الهمج الذين يحرسون
أم ــاك ــن ال ـت ـخ ـي ـيــم .هـ ـ ــؤالء ت ـج ــد لــديـهــم
بعض الشراسة التي تعمل على تزجية
الوقت ومروره.
صـ ـ ُ
ـرت  -هـنــا فــي زاري ـ ــا  -أك ــره تمضية
ً
الــوقــت وح ــدي؛ هــربــا مــن ه ــذا الشعور
ً
الـمـقـيــت .ن ـت ـ ّ
ـدرب أح ـيــانــا عـلــى الـقـتــال،
ّ
نـتـكــلــم ع ــن ال ـص ــراع ــات ب ـيــن قـ ــادة فــرق
األمــن في وســط إفريقيا .نناقش فكرة:
ً
هل توجد حقا مستعمرة على القمر؟
عـلــى أن حــديـثـنــا األم ـتــع ك ــان عــن أدهــم
ال ـج ـب ـلــي .ل ــم أعـ ــرف بــالـضـبــط م ــا ال ــذي
يـفـعـ ّلــه ف ــي ك ـن ـع ــان .كـ ــان تـفـكـيــر أمـجــد
ي ـتــوقــف عـنــد ح ــدود أن ــه يـعــالــج بعض
ّ
ّ
نوعية
القضايا هناك .لكنه ال يفكر في
ه ــذه الـقـضــايــا ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى رجــل
ّ
كأدهم حتى يحلها.
ً
ّ
ال يـ ـب ــدو األم ـ ـ ــر ب ـس ـي ـط ــا خـ ــاصـ ــة بـ ُعــد
انـقـضــاء فـتــرة االن ـتــداب الــدولــي .أعــرف
م ـمــا ح ـكــاه ل ــي أدهـ ــم ذات م ــرة أن ثـ ّـمــة
فــري ـق ـيــن مـخـتـلـفـيــن هـ ـن ــاك ك ــل مـنـهـمــا
ي ـ ـحـ ــاول ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ،لـكــن
ّ
أي ال ـب ــاد ه ــذه ال ـتــي ال ت ـح ــاول الـفــرق
المختلفة بها أن تسيطر عليها .فقط
ال ـب ــاد ال ـتــي لـيــس بـهــا عـقـلـ ّـيــة كعقليةِ
أدهـ ـ ــم ه ــي ال ـت ــي ت ـغ ــرق ف ــي ال ـف ــوض ــى.
ّ
عقلية تستطيع أن تضم جميع القوى
واألط ـيــاف واألف ـكــار تحت سلطة لجنة
حكماء واحدة.
ٍ
ّ
فـقــط حينما أفــكــر فــي أده ــم أو أتـحـ ّـدث
ُ
ّ
النفسي الهادئ،
أشعر بهذا السالم
عنه
هو النموذج
المثالي الــذي يطمح إليهِ
ً
أي مقاتل .أحيانا يقارنه البعض هنا
في زاريا بأراجوز المنجم سليم فخري
الذي يقود فريق األمن.
ً ّ
أمـ ـج ــد ي ـض ـح ــك كـ ـثـ ـي ــرا ك ــلـ ـم ــا اط ـل ـق ـ ُـت
عـلـيــه ه ــذا االس ـ ــم .م ــن ه ــذا الـبـلـيــاتـشــو
ً
ً
ال ــذي ي ـقــارن بــالـمـلــك؟ لـكــن ف ـهــدا دائ ـمــا
م ــا ي ـح ـتــاط .يـخـبــرنــي أن ال ــرج ــل ليس
ب ــال ـس ــذاج ــةِ ال ـت ــي أتــوق ـع ـهــا .وأن ـه ــم لم
ي ـض ـع ــوه ك ـق ــائ ــد ل ـل ـم ـن ـجــم ألن ـ ــه أخ ــرق
ً
ُ
كبلياتشو ،لكني أوقــن أن الكبار دائما
م ــا ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى األراجـ ـ ـ ـ ــوزات الـتــي
ّ
ال تـفــكــر تـحـتـهــم .وسـلـيــم ف ـخــري ليس
أكثر من أراجــوز مهيب المنظر يحاول
أن يثبت لـمــن حــولــه أنـهــم أغـبـيــاء وأنــه
ّ
الوحيد {المطلع} على األمور.
صــدامــاتــي مــع سـلـيــم ب ــدأت مـنــذ الـيــوم
ّ
مستمرة .ربما يمكنني
األول وال تــزال
ً
بمزيد مــن اليقين الـقــول إن سليما من
ٍ
األشياء القليلة في حياتي التي أعرف
أن ـه ــا م ــن {األشـ ـي ــاء ال ـخــاط ـئــة} ال ـت ــي ال

ً
تجعل الحياة مقبولة .لهذا كان بديهيا
أال تـكــون األم ــور بيننا عـلــى مــا ُي ــرام.
هــذه طبيعة األشـيــاء كما هــي طبيعة
ّ
والصياد.
القط والكلب ،أو الفريسة
الحياة في زاريا ّ
ببطء وال مباالة.
تمر
ٍ
ك ــأن ال ـن ــاس ل ــم ي ـعــد يـعـنـيـهــم م ــرور
األي ـ ــام .رب ـم ــا ب ـعــض ال ـص ـخــب ال ــذي
ت ـحــدثــه ه ـج ـمــات ال ـه ـمــج عـلـيـنــا من
فتر ٍة إلى أخرى هو ما يجعل الحياة
ُ
يمكن أن تطاق.
ّ
لم أفهم عقلية هــؤالء القوم؛ إن كان
لهم عقل.
بــالــرغــم م ــن أن ــي أحـ ـض ـ ُ
ـرت أس ـيــرة
ُ
طـ ــوارقـ ـ ّـيـ ــة م ـن ـه ــم إال أنـ ـه ــا ت ــزي ــد
األم ـ ــور ص ـعــوبــة .ك ــان ل ـقــائــي بها
غ ــري ـب ـ ًـا وص ـ ــادم ـ ـ ًـا .وج ـ ـ ـ ُ
ـدت لــدي ـهــم
ً
قـ ــدرا م ــن ال ـغ ــرور وال ـت ـعــالــي ك ــأن ليس
ٌ
لديهم مرآة يرون فيها حقيقة ضآلتهم
ّ
يتخيلون أنهم
وضعف حيلتهم .كيف
برصاصهم وحرابهم المضحكة يمكن
ً
أن يفعلوا شيئا مــع ترسانة األسلحةِ
ّ
والمعدات بالمعسكر .لم أتخيل أن يدفع
الطمع الناس إلى هالكهم .بريق الذهب
حين يلمع ُيذهب عقل اإلنسان ويودي
بحياته.
ً
ُ
ّ
شاهدت فيها هجوما
المرة األولى التي
ً
م ـض ـح ـكــا م ــن هـ ـ ــؤالء ال ـ ـقـ ــوم .كـ ــان ه ــذا
ف ــي الـ ـي ــوم األول ال ـ ــذي ج ـئ ـ ُـت ف ـي ــهِ إلــى
المعسكرُ .
كنت في مكتب سليم فخري
مع فهد الذي أقابله ّ
للمرة األولى آنذاك.
ُّ
ً
وقـفـ ُـت مندهشا أتــأمــل هــذا الغباء عبر
شاشات المراقبة.
ّ
ـرأس
ك ــان نـحــو مئتي ف ــرد يتشكلون ك ـ ِ
سهم ويوجهون مدافعهم قديمة الطراز
ٍ
ّ
بتمع ٍن
نـحــو ال ـبــوابــة .نـظــر إل ـ ّـي سـلـيـ ٍـم
وق ــال إن ــه سيسلمني ق ــرار ّ
رد الهجوم

والدفاع.
ً
ً
ُ
أدرت لــه وج ـهــا مـنــدهـشــا .قـلـ ُـت ل ــه :هل
جئنا لنحمي المنجم من هذه األغنام؟
قال بهدوء :ال تستهن بهم.
ّ
توج ُّ
ُ
ّ
أمرت
هت ناحية شاشة التحكم ثم
بالرد؛ دفقتين من ا ّل ـ  .xowشحب وجه
ً
فهد اندهاشا ،وتحفز سليم نحوي.
ُ
ّ
تابعت القنابل الذكية وهي تنطلق ثم
تسبح على بعد مترين في الهواء فوق
لحظات ثم انطلقت لتلتصق
رؤوسهم.
ٍ
بفرد منهم وتنفجر.
كل قنبلة صغيرة
ٍ
كانت حصيلة الدفاع الــذي كلفني إياه
سليم كـ ّ
قتيل
ـأول مهامي حوالى مئتي
ٍ
وال جرحى أو ناجين.
ن ـظ ـ ُ
ـرت إل ــى وج ــه سـلـيــم بـعــد أن أتــانــي
ً ًّ
التقرير .كــان غاضبا ج ــدا .قــال إن هذه
ً
تـكـلـفــة م ــال ـ ّـيــة ك ـب ـيــرة ج ـ ـ ّـدا ل ــرد هـجــوم
تقليدي يحدث كل يومين من مجموعةٍ
مــن الهمج .قــال إنــه مــن غير الجائز ّ
رد
هجوم بهذا الشكل .ستنفد ذخيرتنا
كل ً ٍ
ّ
مستمرة.
ـدادات
ســريـعــا وسنحتاج إمـ ـ
ٍ
ليست هذه هي القيادة الناجحة.
ً
ق ــال فـهــد ســاخــرا وه ــو يـتــأمــل شــاشــات
المراقبة إنه ربما كان من األفضل ترك
ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــاء ح ـت ــى يـ ــأخـ ــذوا جـثــث
ً
قتالهم وينظفوا المكان برحيلهم ،بدال
من أن ننظفه نحن.
ُ
كنت أستمع لكل هذا الغباء الذي يحدث
ّ
بالمجيء
أمامي وأفكر ،ربما كان قراري
ً ِ
ً
إل ــى ه ـنــا ل ــم ي ـكــن قـ ـ ــرارا صـحـيـحــا منذ
البداية.
أل ـق ـي ـ ُـت جـ ـس ــدي ع ـل ــى ال ـم ـق ـعــد الــوث ـيــر
ُ
ً
وسألتهما ســاخــرا؛ أهـكــذا ت ــدار األمــور
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ه ـن ــا فـ ــي ال ـم ـع ـس ـكــر؟
ب ـ ـح ـ ـس ـ ــاب الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة
والمجهود؟
جلس
سليم على مكتبهِ
ِّ ً
ـوج ـســا م ــن هـجــومــي
م ـتـ
ّ
عليه ولم يتكلم.
ق ـ ـلـ ـ ُـت إن ـ ـ ــه ل ـ ــو ك ـ ـ ــان م ـثــل
هــذه الهجمات تحدث كل
يومين فال بد أن السبب
هــو هــذا التدليل الــزائــد
ل ـ ـه ـ ــم .ل ـ ــو أن األم ـ ـ ـ ــور
ُ
تـ ــدار بـطــريـقـتــي هــذه
فستنقطع مثل هذه
ً
ال ـه ـج ـم ــات ت ـم ــام ــا.
س ـي ـع ــرف ــون أن مــن
ي ــأت ــي إلـ ـ ــى هـ ـن ــا فـقــد
اخ ـتــار ال ـمــوت ال ـفــوري.
سـيـتـحـ ّـول الـمـنـجــم إلــى
منطقةٍ مـحـ ّـرمــة ال يعبر
جــوارهــا أي عــاقــل .وحتى
أردت األم ـ ـ ــر ب ـطــري ـق ـتــك،
إذا ّ
فستوفر كل تكاليف الهجمات
ّ
مجهود
اليومية المحتملة وكل
ٍ
ّ
في صدها.
في المساء جــاءت جماعات
غ ـ ـف ـ ـيـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس دون
أسلحةٍ  .يدورون حول الجثث
ويعلو نواحهم وصرخاتهم.
كنت أجلس مع فهد الذي ُ
رأيت صورتي
فــي عينيه تتعملق منذ صـبــاح الـيــوم.
الـشــاشــات تـعــرض صــورهــم وك ــان فهد
ً
يقول ســاخــرا إن قــدومــي إلــى المعسكر
ق ــد ت ــم تــوثـيـقــه بـ ــأول ح ــادث ــة تشهدها
سنوات كثيرة.
مدينة زاريا منذ
ٍ

غاسل صحون يقرأ شوبنهاور

«ث ـ ّـم ــة ُج ـ َـم ــل مـثــل األق ـ ــدار تــرســم لك
ح ـيــاتــك» ،ق ــال صــدي ـ َقــي ،ث ــم أض ــاف
و ّهــو ينظر إلــى عين ّي الحزينتين:
«إنها لعنة اللغة».
ً
ك ـنــت جــال ـســا بــال ـقــرب م ــن ال ـنــافــذة
ّ
المطلة على شارع ركب .نظرت إلى
ّ
ّ
مقهى رام الله وإلى محل الحلويات،
ّ
المارة ،فرأيت عمري المبعثر
وإلى
على رصـيــف ال ـشــارع ،ي ــدوس عليه
َّ
الـ ـن ــاس ب ـ ــاألق ـ ــدام .ح ـي ـن ـهــا ت ــذك ــرت
جـمـلـتـيــن مـفـصـلـ ّـيـتـيــن ف ــي حـيــاتــي.
الجملة األولى تعود إلى أبي ،قالها
فــي مــوســم قـطــاف الــزي ـتــون ،عندما
ك ـنــت أشـ ـ ّـد ح ـمــارت ـنــا ن ـحــو صـخــرة
ع ــالـ ـي ــة ،كـ ــي أم ـت ـط ـي ـه ــا« :يـ ــابـ ــا ،مــا
ً
ت ـكـ ّـرر غـلـطــي» .لــم يـفـ ّـســر لــي شـيـئــا،
ولــم ُيضف كلمة واحــدة .بعد مرور
عـ ـ ـ َّـدة س ـ ـنـ ــوات ،أخ ـب ــرن ــي رواي ـت ـي ــن
َّ
بأن ّ
ثمة عالقة
مختلفتين ،وشعرت
ّ
قوية تربطهما بالجملة التي قالها.
ُّ
الرواية األولى :كان أبي يحب اللغة
الـ ـع ــرب ـ َّـي ــة ،وق ـ ــد ذه ـ ــب إل ـ ــى دم ـشــق
ّ َّ
لـ ـي ــدرسـ ـه ــاِ ،إل أن جـ ـ ـ ِّـدي أجـ ـب ــره
على دراس ــة المحاسبة .لــذلــك ،كره
ال ـت ـخ ـ ُّـص ــص وال ـج ــام ـع ــة ودمـ ـش ــق،
ً
فعاد بعد سنة خائبا إلى فلسطين.
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هـ ــذه ال ـح ـكــايــة ل ـل ـمـ َّـرة

األولى .ونحن في مستشفى نابلس،
َّ
لعملية قلب
حين كــان أبــي يخضع
مفتوح.
َ
ً
لــم أكــن قــريـبــا منه فــي حياتي مثل
ً
ً
تلك َّ
األيام .كان وديعا وبريئا كطفل،
َّ
ويتحدث عن أشياء لم أسمع بها من
قبلَّ .كلما ّ
تقدمنا فــي العمر .عدنا
َّ
إلى نقطة َ
َّ
دائرية
البدء ،كأن الحياة
ٌّ
الشكل ،والطفل نبي أو ساحر ،يرى
العالم بعينين مسحورتين ،ولديه
لـغــة ال يفهمها سـ ــواه .أب ــي ه ــادئ،
ً
قليل الكالم ،وخصوصا مع أبنائه،
ّ
لكنه في تلك الليلة ،وهو في سرير
المستشفىَّ ،
تحدث ساعة كاملة ،من
بالتعب.
دون أن يشعر
ُ
هـ ــل ه ـ ــذا هـ ــو الـ ـخـ ـط ــأ؟ ال ـم ـن ـع ـطــف
مكان آخر؟
الــذي أودى بحياته إلى
ٍ
والمكان اآلخر هو األرض التي ولد
ُ
وسيدفن
فيها ،وع ــاش مــن أجـلـهــا،
ً ّ
فيها .كنت أقــول ًدائما ِإن في حياة
ّ
ك ــل إن ـســان نـقـطــة ان ـع ـطــاف ،بحيث
ال ت ـع ــود األشـ ـي ــاء ن ـف ـس ـهــا .ونـقـطــة
ُ
ـاف فــي ح ـيــاة وال ـ ــدي ،تــركــه
االن ـع ـطـ َ
ُ
ال ـجــام ـعــة والـ ـع ــودة إل ــى فلسطين،
من أجــل رعاية األرض ووالــديــه في
َ
كبرهما .هــذه هــي الــروايــة الثانية،
إذ قـ ــال لـ ــي :ل ـق ــد ت ــرك ــت ال ـجــام ـعــة،
َّ
ألن ج ـ ّـدك وج ـ ّـدت ــك بـقـيــا ف ــي البيت
وحدهما ،بعد أن سافر أعمامك إلى
األردن للدراسة.
قلت لنفسي ،وإن ّ
الروايات،
دت
تعد
َّ
ّ َّ
ِإل أن الـ ـخـ ـط ــأ واحـ ـ ـ ـ ــد .إنـ ـه ــا
التضحية .والتضحية كانت
بـ ّـالـنـسـبــة إل ـ ّـي ف ـكــرة بـلـهـ ّـاء؛
ِإن ـ ـهـ ــا ال ـع ـي ــب الـ ـ ــذي يـظــنــه
الكثيرون ميزة.
ال ـج ـم ـلــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـعــود
إلـ ــى ّأم ـ ـ ــيّ ،
وأم ـ ـ ــي امـ ــرأة
بسيطةِّ ،
طيبة القلب ،في
ّ
أواخر الخمسينيات ،ترى
ف ــي أوالده ـ ـ ــا ال ـع ــال ــم .كــانــت
ّ
ت ـح ـف ــظ بـ ـع ــض الـ ـمـ ـع ــلـ ـق ــات،
وأنشودة «طلع البدر علينا»،
ّ
ّ
وت ـت ــذك ــر ك ــل م ــا تـعــلـ َـمـتــه في
ال ـمــدرســة .قــالــت لــي فــي أحــد

ّ
ّ
ّ
األي ـ ــام م ـمــازحــة «إل ـ ــي مــالـَـو ح ــظ ال
يتعب وال يشقى» .وهذا َمثل شعبيَ
ّ
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ،ك ــل ــه ن ـح ــس ب ـن ـحــس.
ّ
بــالـتــأكـيــد ،قــالــت ذل ــك ب ّـعـفــويــة ،فلم
تكن تقصد إيذائي ،لكنها دفعتني
إلــى أن أنظر إلــى وجهي فــي المرآة
َّ
ً
ك ــل ص ـبــاح ،بــاح ـثــا فـيــه عــن الـشــؤم
ّ
وسوء الحظ.
زيـ ـ ـ ــاد ط ــال ــب م ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي عـلــم
االجـتـمــاع ،مــن إح ــدى قـ ٌـرى نابلس،
عـ ـ ّـرف ـ ـنـ ــي إلـ ـ ـي ـ ــه صـ ـ ــديـ ـ ــق آخـ ـ ـ ـ ـ ُـر مــن
قــريـتــي .ب ــدأ حـيــاتــه الـفـعـلـ َّـيــة طـ ِـالـ َـب
ـت،
عـلــم اج ـت ـمــاع فــي جــامـعــة بـيــرزيـ ّ
ّأم ــا قبل ذل ــك ،فقد صــاغ وال ــده أدق
تفاصيل حياته .كــان فــي وسعه أن
يـكــون الــولــد المطيع لمدير أوقــاف
نابلس ،الــذي ّ
تعين فــي أثـنــاء فترة
ح ـك ــم «ح ـ ـمـ ــاس» ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
التشريعية عام  2006مَّ ،إل أنه ّ
تمرد
عـلــى سلطة األب َّوتـقــالـيــد العائلة.
ل ــم ي ـكــن ي ـت ـصـ ّـور أنـ ــه س ـي ـخــرج عن
َّ
طــاعــة وال ــده فــي يــوم مــن ّ
األيـ ــام ،إل
َّ
أن األم ــور وصـلــت فــي الـنـهــايــة إلــى
طريق مسدود.
كـ ـ ــان وال ـ ـ ـ ــده يـ ـض ــرب ــه ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار؛
يـكـســر أح ــد أط ــراف ــه أو يـجـلــده بعد
ّ
أن يعلق جسده الهزيل في السقف.
وقـ ـ ــد وص ـ ـلـ ــت هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـم ــارس ــات
إلـ ـ ــى ذروت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،حـ ـي ــن تـ ـ ــرك دراسـ ـ ــة
الشريعة ليدرس علم االجتماع في
ّ
الطل ّ
بي
بيرزيت ،ويلتحق بالقطب
الديموقراطي في الجامعة.
أجلسه يومها على األرض بعد أن
ربطه ،ثم ضربه بالحذاء ُوداس على
غم َي عليه
رأسه .ضربه بال رحمة .أ َّ ِ
ّ ّ
يدر كيف ظل في قيد
عدة مرات ،ولم ِ
الحياة .بعد يــوم كامل مــن الضرب
والشتائم ،وجــد نفسه فــي الـشــارع.
من دون ً
مأوى أو مصدر رزق.
ّأمه لم تدافع عنه؛ لم تقاتل من أجله.
ك ــان ــت ض ـع ـي ـفــة وخ ــائـ ـف ــة .قـ ــال ل ــي:
أرادت أن َّ
تورثني الخنوع .وعندما
ن ـص ـ َـح ـت ــه ب ــال ــرج ــوع إل ـ ــى ح ـظ ـيــرة
الــوالــد ِّ«ال ـلــه يستر عليك َيـ ّـمــا ،أنــت
قطعة مني ،اسمع وما تغضب أبوك

م ـن ــك ،أن ــا ش ـفــت ال ــوي ــل وات ـحـ َّـم ـلــت،
ّ
إج ــى دورك تـتـحـ ّـمــل ،بـيـظــل أب ــوك»،
انـفـجــر فــي وجـهـهــا .كــان يـقــول لها:
لن أعيش حياتك؛ لن َّ
أكرر أخطاءك .
قــال لــي فــي لقائنا َّ
األول ،بأسلوبه
َّ
ً
الساخر ،الموشى بالفلسفة بعيدا
عــن السياسة ،الـتــي اعـتــاد ّالحديث
فـيـهــا« :آل ـه ـتــي ال ـنــراج ـيــلِ .إن ـه ــا َمــن
تـ ـه ــب الـ ـحـ ـي ــاة مـ ـعـ ـن ــاه ــا» .قـ ـل ــت لــه
ً
مـمــازحــا «أنــت تـبــالــغ»« .لـقــد جمعت
ّ ّ
ال ـع ـنــاصــر ال ـيــونــانــيــة كــل ـهــا ،حيث

انبثق الكون :الماء ،والنار ،والهواء،
ً
والتراب »،أجابني نافثا الدخان في
فضاء المقهى.
كـ ــان ذلـ ــك الـ ـي ــوم ،ي ـ ـ َ
ـوم عـطـلـتــي عن
ً
الـعـمــل .لــم أكــن م ـحـ ِّـررا فــي صحيفة
مــرمــوقــة مـثــل زيـ ــاد ،بــل كـنــت أعـمــل
غ ــاس ــل ص ـ ـحـ ــون ،فـ ــي م ـط ـب ــخ أح ــد
ال ـم ـطــاعــم ف ــي رام الـ ـل ــه .ومـ ــن ســوء
ً
ِّ
ح ــظ ــي أنـ ــه كـ ــان جـ ــدي ــدا ،وقـ ــد كنت
ً
َ
حـ ـ ــاضـ ـ ــرا ن ـ ـه ـ ــار االف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح .ل ــذل ــك
«ات ـ ـخـ ــوزق ـ ـنـ ــا» ،ك ـم ــا ق ـ ــال لـ ــي م ـطــر،
زم ـي ـلــي ف ــي غ ـســل ال ـص ـح ــون ،وهــو
أسـ ـت ــاذ عـ ـل ــوم ،م ـت ـع ـ ّـدد ال ـم ــواه ــب،
يعرف في األدب وتصليح األجهزة
َّ
ّ
الحب
الكهربائية ،وكـتــابــةِ رســائــل
لـلـعــاشـقـيــن م ــن ســائـقــي ال ـسـ ّـيــارات
َّ
العمومية ،وأصحاب البسطات في
شوارع رام الله.
ع ـن ــدم ــا رأي ـ ــت اإلع ـ ـ ــان ع ـل ــى مــوقــع
«شـ ــو ب ـ ـ َّـدك م ــن ف ـل ـس ـط ـيــن» ،حـمـلــت
حقيبتي الصغيرة ،وأخــذت ّ
سيارة
َّ
عمومية من َّ
مجمع طولكرم .بعد أن
وصلت إلى مدينة رام الله ،واجتزت
ً
ش ــارع اإلرسـ ــال ،رأي ــت فـجــأة جسدا
ً
ثـقـيــا يــرتـطــم ب ــاألرض .كــان الــرجــل
َّ
ك ــث الـشـعــر .عـيـنــاه كـّـانـتــا بــارزتـيــن
وجه
وشفتاه جافتين ،في ّ
للخارجِّ ،
قديم ومتعفن .كان من الواضح أنه
م ـت ـش ـ َّـرد م ـ ّـي ــت .ال ـن ــاس وق ـف ــت على
قارعة الطريق ،تنظر إليه من بعيد،
م ــن ّ دون أن ي ـت ـق ـ َّـدم أح ــده ــم لــرفــع
الجثة.
ً
كـنــت أكـثــر ُجـبـنــا ون ــذال ــة ،فـلــم أملك
ال ـ ـجـ ــرأة ع ـل ــى ف ـع ــل ّ
أي ش ـ ــيء .بـعــد

لـ ـحـ ـظ ــات ،رأيـ ـ ــت الـ ـجـ ـم ــوع ت ـت ـق ـ َّـدم
ّ
وتشكل حلقة زاحمة حــول الجسد.
أع ـ ـ ـنـ ـ ــاق ت ـ ـطـ ــاولـ ــت مـ ـ ــن ال ــرصـ ـي ــف
ال ـم ـقــابــل ،ل ـت ـّـرى م ــا حـ ــدث .أحــاطــت
ِّ
المتشرد ،وتدافعت
المدينة بجثة
ّ
ن ـح ــوه م ــن ج ـم ـيــع االتـ ـج ــاه ــات .لم
َّ
بأن ّ
ِّ
متشردين،
ثمة
أكن أعلم قبلها
ّ
ّ
وشحاذين ،ومتسكعين في شوارع
رام الله.
بعد أن اجتزت شــارع ركــب ،وعبرت
ًّ
ً
فرعيا ،وجدت المطعم
بعده شارعا
ووق ـف ــت أمـ ــام رج ــل ط ــوي ــل ،يــرتــدي
ّ
ّ
الفلسطينية
والكوفية
بذلة سوداء،
ّ
تتدلى من رقبته .عرفت أنــه قياديّ
ف ــي ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ،وه ـ ــذا ال ـق ـي ــاديَ
أخــذنــي مــن يــدي إلــى المطبخ ،بعد
ّ
فقنا على الراتب 1800 ،شيقل،
أن َّات
ّ
«ألنك مثقف ّ
وخريج بيرزيت».
ك ـ ــان ال ـم ـط ـب ــخ فـ ــي غ ــاي ــة الـ ـ ـق ـ ــذارة.
األطـ ـ ـب ـ ــاق وال ـ ـ ـكـ ـ ــؤوس مـ ـلـ ـق ــاة عـلــى
األرض؛ بقايا الطعام وأدوات الطبخ
م ـت ــراك ـم ــة ف ــي ال ـم ـج ـل ــى؛ ك ـث ـيــر مــن
أكياس النفايات ،والروائح الكريهة
ّ
كــانــت تنبعث مــن كــل مـكــان .ثــم قال
ُ
لــي بلهجة ثـ ّ
ـوريــة :اهــجــم .فهجمت
كمقاتل فــي ســاحــة مـعــركــة ،ورح ّــت
ع ـلــى مـ ــدار س ــاع ــات طــوي ـلــة ،أتـنــقــل
بين األوان ــي والصحون والمغارف
والطناجر.

توابل ةديرجلا

•
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أحمد حاتم :خشيت المبالغة بدور الضرير في «قصة حب»
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يرى أن تقييم العمل الفني من خالل اإليرادات يظلمه

مزاج

أخبار النجوم

تيم حسن وصورة مع ولديه
من زواجه األول

يعيش أحمد حاتم حالة من السعادة بعد ردود الفعل اإليجابية التي تلقاها عن تجربته
السينمائية الجديدة «قصة حب» .في دردشته مع «الجريدة» َّ
يتحدث الفنان المصري عن الفيلم
ً
الذي استقبلته الصاالت المصرية أخيرا ،وكواليس تحضيره.
القاهرة – هيثم عسران

ً
ص ــرح ــت س ــابـ ـق ــا بـ ـع ــدم ح ـمــاس ـتــك
لتجربة {قصة حب} ،فما سبب تغيير
وجهة نظرك؟
عرفت بفكرة الفيلم من خالل المنتج
ياسر صالح ،صاحب القصة ،إذ َّ
تحدث
إلـ ـ ـ ّـي ق ـب ــل ن ـح ــو ث ـ ــاث سـ ـن ــوات وك ــان
المشروع ال يــزال في بدايته وتواصل
معي على أن يقدمه المخرج عثمان أبو
لبن .شعرت حينها بقلق ،ورشحت له
زمالء آخرين.

متفرغ لتصوير
دوري في
«حكايتي» مع
ياسمين صبري
المقرر عرضه
في رمضان
المقبل

ما سبب قلقك من شخصية يوسف
في {قصة حب}؟
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،ك ــان ــت ال ـش ـخ ـص ـيــة
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــي ف ــرص ــة ج ـي ــدة لـتـقــديــم
نفسي بشكل مختلف إ لــى الجمهور،
لكن خوفي من الدور ارتبط برغبتي في
تجسيد الكفيف بأفضل صورة ممكنة،
لذا ترددت في البداية خشية أن يشعر
الجمهور بابتذال في أدائــي .ولكن في
النهاية ردود الفعل التي جاءتني حتى
اآلن إي ـجــاب ـيــة ،وس ـع ــدت بــانـطـبــاعــات
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــور عـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـشـ ــاهـ ــدتـ ــه
فـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا أو
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات
ال ـخ ــاص ــة ب ــه على
م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.

االستعداد
للشحصية
كيف استعددت
ل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ال ـ ـك ـ ـف ـ ـيـ ــف الـ ـت ــي
ً
َّ
ش ـ ــكـ ـ ـل ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــزءا
ً
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ف ــي
األحداث؟
ّ
اهتمت كاتبة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاريـ ـ ــو
ب ــالـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل،
م ـ ـ ـ ـ ــا أف ـ ـ ـ ــادن ـ ـ ـ ــي
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب
ال ـت ـح ـض ـي ــرات

التي قمت بها ألن هدفي األول كان أن
يصدق الجمهور فقدان يوسف نظره،
ً
خ ـصــوصــا أن غ ـيــاب ال ـم ـصــداق ـيــة عن
هذه الفترة سيؤدي إلى عدم تصديق
الجمهور األحداث الالحقة ،لذا درست
ً
الدور بشكل أكثر تعمقا ،وتعايشت معه
بشكل كامل خالل تقديم المشاهد التي
أعتبرها من أصعب ما قدمت.

تيم حسن وولداه
نشر الممثل السوري تيم حسن صــورة له برفقة
نجليه من زواجه األول من الممثلة ديما بياعة ،وذلك
عبر حسابه على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
وظهر ولــداه وهما يمارسان هواية الرسم ،والالفت
ن ـض ــوج اب ـن ــه ال ـب ـكــر ورد ال ـ ــذي أص ـب ــح ف ــي مــرحـلــة
المراهقة.
والقــت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين
الذين قارنوا من ناحية الشبه بين تيم وولــديــه ،ال
سيما ورد الذي يشبه والده بشكل كبير.

فــي الـفـيـلــم يــرتـبــط يــوســف بجميلة
ً
رغم مرضها ،لمست هذه النقطة قطاعا
ً
ً
عريضا من الفتيات تحديدا.
ً
ولـمـســت ال ـش ـبــان أي ـض ــا .ف ــي رأي ــي،
م ـعــانــاة ال ـم ــرء مـشـكـلــة م ــا ال يـمـكــن أن
ً
ت ـك ــون س ـب ـبــا ف ــي أال ن ـح ـبــه ،ف ـقــد نـمـ ّـر
بمحنة ال ـمــرض فــي أي وق ــت وبشكل
مفاجئ ،لــذا أعتقد أن األح ــداث ســارت
بشكل منطقي في الفيلم ولم تتضمن
أية مبالغة ،فما يميز {قصة حب} هو
واقعيته الشديدة.
لـيـســت ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي تتعامل
فيها مع عثمان أبو لبن مخرج الفيلم
ولكن تجربتكما السابقة في {المركب}
ً
لم تحقق النجاح المتوقع جماهيريا.
تـ ـقـ ـيـ ـي ــم أي ع ـ ـمـ ــل ف ـ ـنـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
اإلي ـ ـ ــرادات فـقــط أم ــر ظــالــم وب ـش ــدة ،إذ
ثمة أعمال جيدة تنجح في التلفزيون
فحسب ألن ظروف طرحها في السينما
لم تكن جيدة ،وفــي رأيــي أن {المركب}
أحد هذه األفــام ،فهو فيلم جيد ولكن
ً
توقيت طرحه لم يكن جيدا ،من ثم لم
يحقق اإلي ــرادات المتوقعة منه .أشير
هنا إلى أن عثمان أبو لبن مخرج متميز
تربطني به عالقة صداقة قوية وأثق في
ً
قدرته على تقديم أعمال مميزة فنيا.

{حكايتي}
هل لديك مشاريع سينمائية جديدة
خالل الفترة المقبلة؟
حتى اآلن لم أستقر
على عمل جديد،
ولـ ـكـ ـن ــي م ـت ـفــرغ
ل ـت ـصــويــر دوري
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

إعالن الحرب
بين أصالة وأنغام

أحمد حاتم
مسلسل {حكايتي} مع ياسمين صبري
والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
حدثنا عن هذه التجربة.
أشارك في العمل مع كل من ياسمين
صبري ووفاء عامر ومجموعة كبيرة
مــن الفنانين .كتب المسلسل محمد
عبد المعطي ويخرجه أحمد سمير
فــرج ،وأجسد خالله شخصية آدهــم،
شـخــص يـتـعــرض ل ـمــواقــف ع ــدة بين
القوة والضعف ،وعلى مدار األحداث
ن ـشــاهــد ال ـت ـح ــوالت ف ــي ح ـيــاتــه الـتــي
تــؤدي إلــى تغيير شخصيته .لكن ال
أستطيع الـحــديــث عــن تفاصيل هذه
ً
ً
التغييرات راهـنــا نـظــرا إلــى تأثيرها

فـ ــي م ـ ـسـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــداث ورغ ـ ـبـ ــة ف ــري ــق
العمل في عــدم الحديث عن تفاصيل
ال ـش ـخ ـص ـيــات ل ـي ـك ــون م ـف ــاج ــأة عـنــد
عرضه في رمضان.
ماذا عن الكواليس؟
ال ـكــوال ـيــس مـمـتـعــة ونـعـمــل بشكل
مكثف لـلـحــاق بــالـعــرض الرمضاني
ً
ألن الوقت المتبقي ليس كثيرا ،لذلك
ً
نصور لساعات طويلة يوميا وأتمنى
أن يكون رد الفعل على التجربة بقدر
ً
ما نبذل من مجهود فيها ،خصوصا
أن لــدى الفريق رغبة في تقديم عمل
يمثل إضافة قوية إلى الدراما.

«أوقات فراغ  »2قريبًا
أكد أحمد حاتم أن تقديم الجزء الثاني من فيلم «أوقــات فــراغ» الذي
عرفه بالجمهور فكرة قائمة وسيعمل عليها خالل الفترة المقبلة بشكل
أكبر ،إذ عقدت لقاء ات بينه وبين أبطال الجزء األول الذين يرغبون في
تقديم الجزء الثاني ،وقد رحب المنتج حسين القال بذلك.
وأضاف حاتم أنهم بدؤوا مناقشة فكرة الجزء ،وهي سترتبط بمصير
ً
األبطال بعد  10سنوات ودخولهم مرحلة عمرية جديدة ،الفتا إلى أنهم
ً
ً
لم يحددوا موعدا نهائيا لبدء التصوير بانتظار االنتهاء من الكتابة
ً
العريضة أوال.
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط

أصالة
ّ
متحدثة
غردت أصالة عبر حسابها على
{تويتر} ِّ
ّ ّ
عــن الخيانة والـغــدر وقــالــت{ :الـفــن إن لـ ّـم يـنــق روح
ّ
وإن ّ
يرتق به عن الظلم
لم
صاحبه من دناءات الحياة،
ِ
والغدر ،فال قيمة له وال لصاحبه}.
ً
ً
التغريدة أثارت جدال كبيرا ،ال سيما بعدما ألغت
الفنانة السورية متابعة زميلتها أنغام عبر مواقع
ال ـتــواصــل ،فــي رســالــة إلن ـهــاء عــاقـتـهــا ب ـهــاّ .
وردت
ً
النجمة المصرية على أصالة إلكترونيا فحذفتها
ً
أيضا من حساباتها.
ُي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن أ ن ـ ـ ـغـ ـ ــام ت ـ ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوزع
الموسيقي أحمد ابراهيم
وهو زوج إحدى قريبات
طـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـع ـ ــري ـ ــان زوج
أصالة.

تقرير

بوسي تستفيد
من نجومية حماقي

السينما المصرية تحصد إيرادات مرتفعة
في موسم إجازة نصف العام الدراسي
المصرية خالل موسم إجازة نصف
حققت األفالم المعروضة في دور السينما ً
العام الدراسي الجاري إيرادات عالية ،خصوصا فيلم النجم كريم عبد العزيز
«نادي الرجال السري» وفيلم « »122من بطولة طارق لطفي.
القاهرة -محمد قدري

صانعو {قرمط
بيتمرمط}
ألحمد آدم
أصيبوا بخيبة
أمل كبيرة

ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدر «ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ــرج ـ ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــري» لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان كـ ــريـ ــم
ع ـبــدال ـعــزيــز ش ـبــاك ال ـتــذاكــر،
ً
م ـح ـق ـقــا إيـ ـ ـ ــرادات عــال ـيــة من
الـيــوم األول ،إذ حصد خالل
ثمانية أ ي ــام فقط  15مليون
جنيه فــي واقـعــة هــي األولــى
م ــن نــوع ـهــا خـ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية في الموسم نفسه،
ً
ون ــال إشـ ــادات واس ـعــة نـظــرا
إل ـ ـ ــى الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـم ـم ـي ــزة
ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ال ـت ـف ــاه ــم بـيــن
ال ـث ـنــائــي ك ــري ــم ع ـبــد الـعــزيــز
وماجد الكدواني.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
ك ــل م ــن غـ ــادة ع ـ ــادل ،ومــاجــد
ال ـ ـكـ ــدوانـ ــي ،وب ـي ــوم ــي فـ ــؤاد،
ون ـســريــن ط ــاف ــش ،وض ـيــوف
ال ـ ـشـ ــرف حـ ـم ــدي ال ـم ـيــرغ ـنــي
وأكرم حسني وهشام ماجد،
وهــو مــن تأليف أيـمــن وتــار،
وإخراج خالد الحلفاوي.
ً
وحقق « »122أرقاما كبيرة
مــن بــدايــة عــرضــه حـتــى اآلن
رغم تراجع إيراداته في األيام
ً
األخـيــرة ،حــاصــدا  19مليون
و 500ألف جنيه ،وهو الفيلم
ال ــذي يـعــود بــه ط ــارق لطفي
إلى السينما بعد غياب كبير
ويـ ـش ــارك ــه ال ـب ـط ــول ــة ك ــل مــن
أح ـمــد داود ،وأم ـي ـنــة خليل،
وأحمد الفيشاوي ،إلى جانب
محمد ممدوح ،ومحمد لطفي
كضيفي شــرف .أمــا التأليف
فـ ـيـ ـت ــواله صـ ـ ــاح ال ـج ـه ـي ـنــي

واإلخراج ياسر الياسري في
تجربته السينمائية األو لــى
في مصر ،والفيلم من إنتاج
سـيــف عــريـبــي وي ـقــدم للمرة
األولى في مصر بتقنية .4DX
وح ـق ــق {ال ـض ـي ــف} لـخــالــد
ال ـ ـصـ ــاوي إي ـ ـ ـ ــرادات مــرضـيــة
خالل الفترة التي عرض فيها
حتى اآلن رغــم الخصوصية
الـ ـش ــدي ــدة ال ـت ــي يـتـمـتــع بها
الـفـيـلــم ال ــذي كتبه اإلعــامــي
ً
إب ــراهـ ـي ــم ع ـي ـســى نـ ـظ ــرا إل ــى
جرأة الموضوع.
ً
والـفـيـلــم دس ــم درامـ ـي ــا ال
يتناسب مع فترة اإلجــازات،
إال أن ـ ــه خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـتــي
ع ــرض فـيـهــا ح ـقــق إي ـ ــرادات
كلية وصـلــت إل ــى  5ماليين
و 500أل ــف جـنـيــه .وي ـشــارك
فــي البطولة كــل مــن شيرين
رضا ،وأحمد مالك ،وجميلة
عوض ،أما التأليف فللكاتب
إبــراه ـيــم عـيـســى ،واإلخـ ــراج
لهادي الباجوري.
ورغـ ــم ع ــدم وجـ ــود نـجــوم
للصف األول فيه فإن {ساعة
رض ــا} ألحـمــد فتحي حصد
إي ـ ـ ــرادات ج ـي ــدة خـ ــال فـتــرة
ً
ع ــرض ــه ح ـتــى اآلن ،مـحـقـقــا
مـلـيــونـ ّـي و 700أل ــف جنيه،
وهــو مــن األف ــام الكوميدية
ال ـت ــي أش ـ ــاد ب ـهــا ال ـج ـم ـهــور.
يشارك في بطولته مع أحمد
فتحي ،كل من محمد ثروت،
ودينا فؤاد ،وطارق صبري،

بوسي
رامز جالل
وشيماء سيف ،وهالة فاخر،
وإسـ ـ ـ ــام إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وت ــول ــى
ال ـ ـتـ ــأل ـ ـيـ ــف هـ ـ ـش ـ ــام يـ ـحـ ـي ــى،
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج هـ ــانـ ــي حـ ـم ــدي،
واإلنتاج أحمد السبكي.
وأص ـيــب صــانـعــو {قــرمــط
بيتمرمط} ألحمد آدم بخيبة
أمـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـع ــدم ــا أخ ـف ــق
الفيلم فــي حـصــد اإليـ ــرادات
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة
الشهيرة {الـقــرمــوطــي} التي

حققت نجاحات كبيرة خالل
الفترة الماضية.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ن ـح ــو
م ـل ـي ــون ـ ّـي ج ـن ـيــه فـ ـق ــط ،وه ــو
من بطولة دينا فــؤاد ،ووليد
فـ ـ ـ ــواز ،وان ـ ـت ـ ـصـ ــار ،وب ـي ــوم ــي
فـ ـ ــؤاد ،وم ـح ـمــد ثـ ـ ــروت ،ومــي
سليم ،ومن تأليف أمين جمال،
وم ـح ـمــد م ـح ــرز ،وأح ـم ــد أبــو
زيد توفيق ،ومن إنتاج أحمد
السبكي.

وقـ ـ ـب ـ ــع {ع ـ ـم ـ ــر خ ــري ـس ـت ــو}
فــي آخ ــر ج ــدول الـسـبــاق بعد
ً
أســابـيــع مــن ال ـعــرض محققا
 750ألـ ـ ــف جـ ـنـ ـي ــه ،وهـ ـ ــو مــن
بطولة أحمد التهامي وياسر
الطوبجي ،وتأليف جوزيف
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج س ـي ــف
يـ ـ ــوسـ ـ ــف ،وي ـ ـنـ ــاقـ ــش ق ـض ـيــة
اإلرهاب في العالم العربي.

الغموض يحيط بمحمد رمضان ورامز جالل
رغــم إع ــان شــركــات الـتــوزيــع واإلنـتــاج
ً
الجدول النهائي لعرض األفالم متضمنا
{ال ـك ـنــز} لـمـحـمــد رم ـض ــان وه ـنــد صـبــري
ومحمد سعد يوم  30يناير الماضي فإن
الشركة تراجعت عن القرار وربما تطلق
ً
الفيلم خالل موسم شم النسيم ،خصوصا
فــي ظــل تحقيق {نـ ــادي ال ــرج ــال ال ـســري}

إيرادات عالية وتمركزه في  80قاعة.
وتسبب تأخير عمليات ا لـمــو نـتــاج في
تأجيل عرض {سبع البرومية} لرامز جالل
بـعــد اإلعـ ــان الـمـسـبــق ع ــن إط ــاق ــه ف ــي 30
يناير الماضي ،وتشارك فيه الفنانة جميلة
عوض وهو من تأليف محمود كريم.

أصبحت الفنانة الشعبية بوسي األكثر استفادة من
شعبية النجم محمد حماقي بعدما اتفق قبل أشهر
مع مدير أعمالها حمدي بدر مدير على إدارة أعماله
ً
أيضا وتنظيم حفالته ،من ثم سترافقه في غالبية
حفالته ،وهو ما تكرر أكثر من مرة في فترات قصيرة.
ً
وتتقاضى بوسي أجرا أقل من زميلها بفارق كبير،
فهي تحيي الفقرة األو ل ــى بينما يـكــون الختام مع
حماقي ،ويعمل بدر على الترويج لها لتقيم حفالت
في األماكن نفسها حيث يغني النجم المصري ،وهو
ما حدث في اإلمارات الشهر الماضي.
ونجح حمدي بــدر في صناعة ثنائي غنائي من
حماقي وبــوســي فــي الحفالت مــن دون أن يجتمعا
ً
ســوى في الكواليس ،علما بأنه رفــع نسبة عمولته
التي من الفنانة بعد زيادة الحفالت التي تحييها،
ً
فضال عن حفالت الزفاف.
أم ــا الـفــرقــة الموسيقية فـتـعــزف أغــانــي النجمين
بــاح ـتــراف ،مــا خـفــض تكلفة االت ـف ــاق مــع الفنانين
كـثـنــائــي م ـقــارنــة بــاالت ـفــاقــات ال ـم ـن ـفــردة ،م ــع األخ ــذ
في االعتبار تنظيم حفالت لكل منهما بمفرده مع
مطربين آخرين.
ً
بــوســي تعكف راه ـنــا على تحضير أغ ــان جديدة
لـطــرحـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة فـيـمــا ال ي ــزال ملف
طليقها وال ــدع ــاوى الـقـضــائـيــة الـمـتـبــادلــة بينهما
ً
ً
مستمرا قضائيا.

16

تسالي

ك

ل

غ

ة

ت

ط

و

ي

م

ز

ي

ج

و

ج

ب

ة

ي

م

ط

ب

خ

م

ن

ت

ج

ع

د

ه

و

ن

س

ي

ا

ح

ة

و

ج

ه

ة

ش

ع

ب

ي

ة

و

ظ

ي

ف

ة

ح

م

ي

ة

م

ب

ا

ن

ي

م

ر

ي

ض

ح

ق

م

ر

و

ح

ي

ة

ر

ا

ز

ي

ا

ر

ة

ع

ا

م

تحتوي هذه
الشبكة على 9
مربعات كبيرة
( ، )3×3كل مربع
منها مقسم
الى  9مربعات
صغيرة .هدف
هذه اللعبة
ملء املربعات
الصغيرة
باألرقام الالزمة
من  1الى ،9
شرط عدم تكرار
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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4

8
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9 8
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ً
مـهـنـيــا :رغــم بعض التسويف والتأخير
فنتيجة أعمالك جيدة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ــاح ل ــك ف ــرص ــة م ـه ـمــة تلتقي
خاللها الحبيب المناسب.
ً
ّ
مشجعة للتفكير
اجتماعيا :تدفعك حوافز
برحلة سياحية ممتعة.
رقم الحظ.2 :
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كلمات متقاطعة

10
( -7ال ).....م ـ ــن أر ك ـ ـ ــان
اإلس ـ ـ ـ ــام – شـ ــك – ثـلـثــا
(قنع).
 -8ظـ ـب ــي أ ب ـ ـيـ ــض (م) –
تجدها فى (أوزون).

 -9تـضــرعــات إل ــى ال ـلــه –
فرح.
........ ( -١٠كـلـيـنــك) فنانة
لبنانية.

كاري

( -4إ ل ـ ـ ـهـ ـ ــام  )....ف ـن ــا ن ــة
كويتية – فاصل.
 -5مرتفع (م) – غرة القمر.
 -6ثلثا (قرأ) – تقى (م) –
مميت.

ً
ً
مـهـنـيــا :تـتــأهــل مـعـنــويــا إلن ـج ــاز مـشــروع
صعب رغم المشقات.
ً
عاطفيا :يفتخر الحبيب بأعمالك وبأسلوب
تعاطيك مع الغير.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ق ـ ّـدم الـمـســاعــدة لـمــن يطلبها
ً
وخصوصا لوالديك.
رقم الحظ.16 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :يشير برجك إلى صعوبات مالية
وقلق حول العائدات.
ً
عاطفيا :تقلقك اإلشاعات التي تدور حول
ّ
تصرفات الحبيب.
ً
اجتماعيا  :تنافر بين برجك والكواكب
ً
األخرى يجعلك مضطربا.
رقم الحظ.17 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
ّ
وتطورات تحدث
مهنيا :تطمئن على أخبار
بشأن عملك.
ً
تتداخل مصالح مادية بعالقتك
عاطفيا:
ّ
مع الحبيب وتؤثر فيها.
ً ّ
اجتماعيا :حل دور التسويات الهادئة التي
يسودها االنسجام.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

 ( -1هيا  )....فنانة كويتية.
 -2زه ـ ـ ــر أب ـ ـيـ ــض عـ ـط ــر –
نوعية تربة الصحراء.
 -3الجمع من «رائــد» (م) –
قوم عاد.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

 23يوليو  22 -أغسطس

7
3
9
1
5
4
8
6
2

ً
عموديا:

ً
مهنيا :تفكر بعمل خالق يزيد من سمعتك
الطيبة.
ً
عاطفيا :فترة رائعة تقضيها مع الحبيب
ترفع معنوياتك.
ً
اجتماعيا :تخدمك األجواء الفلكية وتهبك
ً
صحة وفرحا وسعادة.
رقم الحظ.4 :

5

3
6
7
5
4
9
1
2
8

 .....( -1العقل) فنان كويتي
قدير.
( -2ا لـ ـ ـش ـ ــر ي ـ ــان  )....أ ح ــد
مجاري الدم الرئيسية.
 -3آالت طرب ينقر عليها-
شاهد.
 -4امـ ـتـ ـص ــاص ال ــرض ـي ــع
لثدي أمه – آللئ.
 ( -5ص ــا ب ــر  )......ف ـن ــان
تونسي.
 -6مسلسل بطولة شجون
وزهرة الخرجي.
 -7أداة ج ـ ـ ــزم – أ ق ـ ـبـ ــل –
الجمع ن «مهر» (م).
 -8لالستثناء – رمز جبري.
 -9م ـس ـل ـســل ب ـط ــول ــة هـيــا
الشعيبي وسعاد علي (م).
 -١٠خمد – لهداية السفن.

3
9

 21مارس  19 -أبريل

6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

1
5
4
2
8
7
6
3
9

لغة
وجبة
مزيج
مطبخ
دهون
تطوير
وجهة
منتجع
سياحة
شعبية
وظيفة
مباني
زيارة
مروحية
حق
عام
حمية
مريض

sudoku

من  4أحــرف وهــي اســم أحــد أطباق المطبخ
اآلسيوي التي تتميز بالطعم الحار.
ر
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4054الجمعة  1مارس 2019م  24 /جمادى اآلخرة 1440هـ

ّ
ً
مهنيا :عراقيل تواجه عملك لكنها ال تؤثر
في اإلنجاز.
ّ
ً
عاطفيا :تتفق مع الشريك حول أمور تتعلق
بالمستقبل.
ً
اجتماعيا  :شــؤون عائلية تستحوذ على
كامل اهتمامك.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :إفرض إرادتك وال تخش أمرا إذا كان
ً
قرارك صحيحا.
ً
عاطفيا :يساهم الفلك في تسهيل تنفيذ
مخططاتكما المستقبلية.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـص ـ ّـرف ب ـت ـفـ ّـهــم وب ـطــري ـقــة
ّ
عائلي.
إيجابية إلصالح خلل
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
س ـت ـع ـي ــد بـ ــرجـ ــك خ ـ ــط س ـي ــره
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـ ّ
المستقيم ويخفف الضغوط عنك.
ً
عاطفيا :يساعدك الشريك ببعض األفكار
المنتجة لعملك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر ب ـض ـغ ــوط عــائ ـل ـيــة
ّ
المقربين.
وتحاول إرضاء
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :يــد عــوك الفلك إ لــى التخفيف من
ّ
التشنج تجاه زمالئك.
ً
ّ
عاطفيا :انفعاالتك تشوه صورتك أمام
الحبيب فاعتمد الليونة.
ً
ً
اجتماعيا :تــؤدي دورا في الشأن العام
ً
ً
إعالميا أو سياسيا.
رقم الحظ.4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :إشــاعــات كـثـيــرة ح ــول مستقبل
العمل من دون أي مرتكز.
ً
عاطفيا :يختبر القدر عالقتك بالحبيب
فيظهر مدى ثباتها.
ً
اجتماعيا :تواجهك عراقيل منزلية فتلجأ
إلى أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا  :تعرف شؤونك المالية حظا في
االستثمارات والتوظيفات.
ً
عاطفيا :تتاح لك فرصة ممتازة للتعبير
عن مشاعرك للحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـجـتـمــع م ــع أح ــد الـمـعــارف
القدامى بعد طول فراق.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تتمتع بحكمة إليجاد حلول لكل
ما يطرأ على عملك.
ً
عاطفيا :كل ما تفعله مع الحبيب جميل
ألنه مبني على احترام.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تـتـ ّ
ـوصــل إل ــى م ـخــارج في
األزمات ترضي العائلة.
رقم الحظ.15 :

مسك وعنبر

١٨

توابل ةديرجلا

•
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«التشكيلي الخليجي المشترك» يحتفي باألعياد الوطنية

ً ً
المعرض تضمن  50عمال فنيا واحتضنته أروقة متحف الفن الحديث
فضة المعيلي

تضمنت اللوحات الفنية في
المعرض "التشكيلي الخليجي
المشترك" مختلف األساليب
والمواضيع والتقنيات التي
استمدت روحها من مختلف
مدارس الفن.

السعودية زينب
اليوسف شاركت
بلوحتين تعبران
عن التراث الكويتي

استضاف متحف الفن الحديث
ا لـمـعــرض "التشكيلي الخليجي
الـمـشـتــرك" ،ال ــذي افتتحه األمين
العام المساعد لقطاع الفنون في
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .بدر الدويش ،وتنوعت
خــالــه األع ـمــال التشكيلية التي
قــدم ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن الـفـنــانـيــن
الخليجيين ،بحضور جمع كبير
من التشكيليين والمهتمين.
وتضمنت اللوحات واألعمال
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األسـ ــال ـ ـيـ ــب
وال ـم ــواض ـي ــع وال ـت ـق ـن ـيــات ،الـتــي
اس ـت ـم ــدت روحـ ـه ــا م ــن مـخـتـلــف
َّ
وتميزت
مدارس الفن التشكيلي،
ب ــال ـج ـم ــال وال ـ ــدق ـ ــة ،ك ـم ــا ج ــاءت
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـل ـ ــوح ـ ــات بـ ـم ــواضـ ـي ــع
وطـنـيــة ،عبر فيها الـفـنــانــون عن
رؤيتهم الشخصية ،وشعورهم
الوطني ،لتأكيد أهمية االحتفاالت
الوطنية ،التي تمثل قيمة حقيقية
لكل فنان.
وبعد جولته ،قال د .الدويش
ً
إن "المعرض تضمن أعماال فنية
لـ ــرواد ال ـفــن الـتـشـكـيـلــي م ــن دول
ً
مجلس التعاون الخليجي" ،مبينا
أن المجلس الوطني حرص على
أن يكون منتج ورشة االحتفاالت
الوطنية التي أقيمت في المرسم
الـحــر يــومــي  25و 26فـبــرايــر في
متحف الفن الحديث".
وأضــاف الدويش أن المتحف
ً
"تـ ـضـ ـم ــن أع ـ ـم ـ ــاال ف ـن ـي ــة م ـب ـهــرة
ت ـع ـب ــر ع ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدارس وأس ــالـ ـي ــب

ً
ً
الدويش متوسطا عددا من الفنانين في المعرض
مـتـنــو عــة للفنانين الخليجيين
الذين شاركونا فرحتنا الوطنية
بمشاعر فياضة تبين محبتهم
لدولة الكويت ،وقدموا ما يتجاوز
ً ً
 50لوحة وعمال فنيا تتحدث عن
البيئة الكويتية والرموز الوطنية،
وأماكن مهمة في تاريخ الكويت".

أجواء وطنية
"الجريدة" جالت في المعرض،

والـتـقــت مجموعة مــن الفنانين
المشاركين ،وكــانــت الـبــدايــة مع
التشكيلي القطري ناصر العطية،
الــذي شــارك للسنة الثانية على
التوالي في ورشة المرسم الحر.
وع ـلــق الـعـطـيــة ب ــأن "األجـ ــواء
ً
الوطنية جميلة جــدا ،وأحــب أن
نحتفل مــع إخواننا الكويتيين
فــي األع ـي ــاد الــوطـنـيــة مــن خــال
األع ـمــال الفنية ،ورسـمــت لوحة
ت ـب ـيــن م ـظــاهــر االح ـت ـف ــال بـهــذه

ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،أمـ ـ ـ ــا الـ ـل ــوحـ ـتـ ـي ــن
األخــريـيــن ،فــاألولــى عــن مرضى
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ،واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ح ــال ــة
تعرضت لها ،وهي ألم في القلب
فقمت برسم نفسي".
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـف ـنــانــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة مـ ـن ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــادة إن ـه ــا
شاركت بلوحة بعنوان "صور من
ذاكرة أنثى" ،مبينة أنها رسمتها
باألسلوب التجريدي ،ووضعت
العناصر التي تهمها ومحطيها

كــامــا ،كما عبرت بلوحة ثانية
عن قطر بين الحاضر والماضي.
بدروها ،أعربت الفنانة جميلة
حسين عن سعادتها بالمشاركة،
م ــوض ـح ــة أنـ ـه ــا رسـ ـم ــت لــوحــة
ب ــاألل ــوان الـمــائـيــة تجسد الـبــوم
الكويتي القديم.
أما التشكيلية منى الغربللي
فقالت إن المعرض يعد احتفالية
ج ـم ـي ـلــة فـ ــي األع ـ ـيـ ــاد الــوط ـن ـيــة
بمشاركة مجموعة من الفنانين

الخليجيين ،مبينة أنها شاركت
بلوحة تبين عطف اإلنسان على
الحيوان ،في حين كشفت الفنانة
السعودية زينب اليوسف أنها
شــاركــت بـلــوحـتـيــن ت ـع ـبــران عن
التراث الكويتي ،أما نتاج الورشة
فكان عـبــارة عــن لوحة تعبيرية
تجريدية استخدمت فيها ألوان
االك ــري ـل ــك ،وت ـج ـســد ف ــرح ــة أهــل
الكويت باألعياد الوطنية.

«طاووس»
:
ةديرجلا
لـ
المرزوق
عيسى
ً
إحدى ثالث أغاني «سنغل» ترى النور قريبا
•

ّثمن ردود األفعال الطيبة تجاه «إما الكويت وإال فال» وحفله بحديقة الشهيد

●

عيسى المرزوق

محمد جمعة

ثمن النجم الشاب عيسى المرزوق ردود األفعال الطيبة التي
ً
واكبت حفله األخير بحديقة الشهيد ،مشيدا بتفاعل الجمهور
ً
معه على مدار الحفل الذي امتد ساعتين تقريبا.
وأعــرب الـمــرزوق في تصريح لـ "الجريدة" عن سعادته
ً
بهذه األجواء ،التي واكبت االحتفاالت باألعياد ،الفتا إلى
حرصه على التواصل مع الجمهور في هذه المناسبات
ً
ً
ً
الوطنية" ،السيما أن لها طابعا خاصا محببا للنفس".
ً
وأض ــاف أن "الـحـضــور كــان متفاعال منذ بداية
الحفل حتى نهايته ،وأحمد الله تعالى أن األغنيات
التي قدمتها اتفقت إلى حد كبير مع ما طلبوه خالل
ً
الحفل" مؤكدا أنه يقدم ما يعبر عن شخصيته وما
قدمه على مدار سنوات من دخوله الساحة الفنية.
وعن أغنيته الوطنية األخيرة التي طرحها قبل أيام باسم
"إمــا الكويت وإال فــا" من كلمات الشاعر علي الفضلي،

الشعراء جسدوا معاني الحب
والتقدير في األمسية الوطنية

الذي يعود إلى مجال الكتابة لألغنية بعد غياب طويل ،األلحان
واإلش ــراف الـعــام للملحن فهد الـنــاصــر ،بينما تصدى لإلخراج
التلفزيوني عبدالعزيز الجسمي ،فكرة "سنيار ق ــروب" أوضــح
المرزوق أن "األغنية هدية للوطن الغالي بمناسبة األعياد الوطنية"،
ً
مشيدا بالعمق الوطني الذي تنطوي عليه الكلمات ،وتقول األغنية
في مطلعها :مثل النسم مثل الهوى ..مثل الفرح مثل الــدوا ،الله
يخليها لنا ..إما الكويت وإال فال.
وحــول جديده خــال الفترة المقبلة ،كشف أنــه يستعد لثالث
ً
أغاني سنغل "من المتوقع طرحها تباعا األولى بعنوان (طاووس)
ً
ً
وســوف اكشف عن اسم األغنيتين األخريين الحقا" مشددا على
أهمية السنغل في التواصل مع الجمهور ،وقال
ً
"مؤمن تماما أن السنغل أهم وأفضل من األلبوم السيما أننا
نعيش عصر السرعة ،وهذا رأيي وقناعتي التي أتمنى من الجميع
ً
احترامها" مؤكدا أن فكرة طرح ألبوم كامل غير واردة في خططه
المرحلة المقبلة.
ً
أما عن إمكانية عودته للتمثيل مجددا بعد تجارب سابقة له

ً
ً
ً
أوضح المرزوق أن "هناك فيلما جديدا من المتوقع عرضه قريبا
بعنوان ( )back to Kuwait 2038لــن أستطيع الحديث عــن أي
تفاصيل متعلقة به في الوقت الحالي" .من جهة أخرى توقفنا مع
ً
المرزوق عند تصريحه المثير للجدل أخيرا عندما اعتبر نفسه نجم
ً
الشباب األول ،وقال إنه "ليس غرورا بل ثقة بالنفس ،أنا المطرب
الكويتي الوحيد الذي قدمت  18حفلة خالل عام  2018البعض اعتبر
ً
تصريحي غرورا لكنني تحدثت من واقع إنجازات افتخر بها".
يذكر أن فيلم ( )back to Kuwait 2038من تأليف وإنتاج مزيد
المعوشرجي ومــن إخــراج دخيل النبهان ،ويشارك فيه عــدد من
النجوم الكبار والشباب بينهم عبدالرحمن العقل ،والمطرب عيسى
المرزوق ،ومحمد عاشور ،وريم النجم ،وإبراهيم الشيخلي ،وميرنا،
وخالد الفرحان ،ونادي رشيد ،إلى جانب مشاركة النجم المصري
بيومي فؤاد ،اإلشراف على األزياء رجاء البدر والعمل هو الجزء
الثاني من فيلم  back to Kuwaitالذي عرض خالل العام الماضي،
لكن الجزء الجديد برؤية مختلفة تدور أحداثه حول سفر مجموعة
من الشباب الي المستقبل وما يحدث من مفارقات.

خالد نوري عزف على أوتار الكمان أروع األعمال
أحيا أمسية موسيقية مع رفاقه في مركز اليرموك الثقافي

نظمها بيت الشعر الكويتي في رابطة األدباء الكويتيين

خبريات
تريلر مدته  30ثانية لفيلم
«»End Game

طرحت شركة MARVEL
تريلر تشويقيا مدته
حوالي  30ثانية ،إلثارة
حماسة منتظري الجزء
الرابع واألخير من فيلم
 ،AVENGERSعلى الحساب
الرسمي للشركة بـ"تويتر".
والفيلم يأتي باسم "END
 ،"GAMEوظهر في التريلر
جميع الشخصيات الخارقة
التي اعتاد الجمهور على
ظهورها في كل األجزاء.
ومن املقرر طرح الفيلم في
 26أبريل املقبل .ويشهد
الجزء الرابع واألخير من
السلسلة الكثير من األحداث،
أهمها آخر ظهور لشخصية
"كابنت أميركا" ،والتي يقوم
بتجسيدها كريس.
وكان الجزء األخير من
السلسلة ،الذي جاء بعنوان
AVENGERS: INFINITY
 ،WARتصدر قائمة أكثر
األفالم تحقيقا لإليرادات
عام  ،2018بعد تخطيه
حاجز املليارين و 350مليون
دوالر بدور العرض حول
العالم.

«»The Aftermath
يعرض في  15الجاري

قررت شبكة  FOXطرح
فيلم الرومانسية والحرب
( ،)THE AFTERMATHفي
 15الجاري بدور العرض
األميركية.
وطرحت الشركة تريلر
جديدا للفيلم من إخراج
جيمس كنت ،وتأليف
ريديان بروك ،آنا
ووترهاوس ،وبطولة:
ألكسندر سكارسغارد ،كيرا
نايتلي ،جيسون كالرك،
كيت فيليبس ،جانيك
شومان ،ألكسندر شير ،توم
بيل ،فلورا ثيمان ،وأبيجيل
رايس.
ويدور الفيلم حول رحلة
إلى أملانيا عام  ،1946عند
وصول راشيل مورغان إلى
أنقاض هامبورغ في الشتاء
القارص ،مع زوجها لويس،
وهو كولونيل بريطاني
اتهم بإعادة بناء املدينة
املحطمة ،لكن عندما انطلقا
إلى منزلهما الجديد فوجئ
راشيل باكتشاف أن لويس
اتخذ قرارا غير متوقع ،وهو
أنهم سيشاركون في البيت
مع صاحبيه السابقني؛ أرمل
أملاني وابنته املضطربة.

دالل عبدالعزيز مديرة
مدارس «فالنتينو»

ً
الرميضي مكرما راعية األمسية الشيخة انتصار المحمد

●

فضة المعيلي

نـظــم بـيــت الـشـعــر الـكــويـتــي ،بــرابـطــة األدب ــاء
الكويتيين ،و بــر عــا يــة رئيسة الحملة الوطنية
(أنت تستحق التكريم) ،الشيخة انتصار المحمد
الصباح ،األمسية الشعرية الوطنية ،بمشاركة
باقة من الشعراء على مسرح الشاعرة د .سعاد
الصباح.
واستهلت الشاعرة د .فاطمة العبيدان األمسية
بقصيدة عنوانها "صباح األحمد" ،لتقول:
أهدى أجدادك لبالدي
ً
عزا يشهده أجدادي
فساللة مجدك تاريخ
للعز سيبلغ أحفادي
ب ـي ـن ـمــا ألـ ـق ــى د .خ ــال ــد ال ـش ــاي ـج ــي ق ـص ـيــدة
"صـ ـب ــاح" ،ب ـكــل م ــا تـحـمـلــه م ـفــردات ـهــا م ــن قــوة
ورصـ ــانـ ــة ،وق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ــواص ــل م ــع الـ ــرؤى
الشعرية ،ليقول:
وطن الكرام بجوده وسخائه
في يسره أبدا وفي بأسائه
شهدت له الدنيا بأكبر محفل
وأنشدت الشاعرة د .نــورة المليفي قصيدة
"اإلنسانية أنت" ،مؤكدة فيها أن روح اإلنسانية
تـجـ َّـســدت فــي سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحمد ،والذي استحق أن يصل إلى قمة السمو،
فبات نجما عالميا مشعا بضوئه ،لتقول:
هذي يد الكويت قد سارعت
في كل خير شكله معلم

من مشرق األيام مدت
لمن يحتاجها عونا وال تندم
ومـ ــن س ــوري ــة أن ـش ــد ال ـش ــاع ــر خ ـلــف كـلـكــول
قصيدة "كويت الكرامة" ،والتي تميزت بإيقاعات
شعرية متوازنة:
كويت الكرامة هل من الذ
لصب رمته بحقد سهام
أحلت عليه سنون عجاف
وألقى الشاعر عبدالناصر األسلمي قصيدة
"حـبـيـبــة ال ـس ـل ـطــان" ،وال ـتــي ات ـخــذ مـنـهــا الــرمــز
كي يصل إلى المعنى المقصود ،ومفاده حبه
الشديد للكويت:
لحبيبة السلطان دوما حظوة
في القصر فوق مشاعر السلطان
فاسأل بنات الشعر من سلطانها
كما ألقى الشاعر الكويتي عبيد العجالني
قـصـيــدة تـغـنــى فـيـهــا بــال ـكــويــت ،ب ــاد المحبة
والسالم والبناء والعطاء .أما الشاعر المصري
محمود عثمان ،فقد َّ
معان
عبرت قصيدته عن
ٍ
سامية في حب الكويت.
وشـ ـ ــارك ف ــي األم ـس ـي ــة شـ ـع ــراء ك ـث ــر ،مـنـهــم:
ال ـشــاعــر الـيـمـنــي أح ـمــد ال ـم ـتــوكــل ،الـ ــذي ألـقــى
قصيدة "بردة الشمس" ،والشاعر المصري عادل
خليل بقصيدة "دعاني القصيد إليك" ،وغيرهما.
وفي ختام األمسيةَّ ،
كرم األمين العام لربطة
األدباء طالل الرميضي ،راعية األمسية الشيخة
انتصار المحمد.

خالد نوري ورفاقه في األمسية الموسيقية

●

فادي عبدالله

أحيا عازف الكمان الكويتي خالد نوري
لـيـلــة مــوسـيـقـيــة ضـمــن فـعــالـيــات الـمــوســم
الثقافي الـ  24لــدار اآلثــار اإلسالمية ،أمس
األول ،على مسرح مركز اليرموك الثقافي
بـحـضــور مــديــر إدارة ال ـبــرامــج اإلعــامـيــة
والتقنية والعالقات العامة في الدار أسامة
البلهان ،وعضو ديوانية الموسيقى صباح
الريس ،وجمهور عاشق للموسيقى.
ً
واستهل ّ
الريس األمسية قائال ،إن "الفنان
نوري من أفضل عازفي الكمان ،وخصصنا
له أمسية ألنه بالفعل فنان مبدع ،محاولين
إعطاءه حقه ومساحة مثل الشباب اآلخرين،
وليستمتع الحضور بفنه".
وق ـب ــل ت ـقــديــم بــرنــام ـجــه ال ـغ ـن ــائ ــي ،قــال
نوري" :أوجه الشكر الجزيل إلى دار اآلثار
ّ
والريس ،على هذه الدعوة ،ود.
اإلسالمية،
أحمد الصالحي الذي أتاح لي هذه الفرصة
كي ألتقي بالجمهور".

برنامج الحفل
وت ـض ـم ــن ب ــرن ــام ــج األمـ ـسـ ـي ــة  7أع ـم ــال
موسيقية وغنائية ،حيث استهل العازف
خــالــد ن ــوري ورفــاقــه الـحـفــل ،بـعــزف أغنية
"هذه ليلتي" لكوكب الشرق أم كلثوم وهي
من كلمات الشاعر اللبناني جورج جرداق
وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب ،وهي

على مـقــام الـبـيــاتــي .ثــم أتبعها بمقطوعة
"سماعي" من تأليف خالد نوري على مقام
ً
البياتي مستخدما معها اآل ل ــة اإليقاعية
الكويتية المرواس.

الكوله ،لينهي خالد نوري فقرات برنامجه
ً
مستعرضا مهاراته الرائعة على آلة الكمان
مع مقطوعة تركية قديمة بعنوان "لونغا
سوزناك".

«على خدي»

العازفون

ول ـل ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي الـجـمـيــل م ــوق ــع في
برنامج األمسية ،حيث عزف نوري والفرقة
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة "عـ ـل ــى خـ ـ ــدي" لـلـفـنــان
الــراحــل عبدالله فضالة وهــي مــن ألحانه،
وك ـل ـم ــات عـبــدالـمـحـســن ال ــرف ــاع ــي ،الـمـقــام
نهاوند واإليقاع رومبا ،وأعقبها بمقطوعة
موسيقية تركية بعنوان "چيچين كيزي"
(البنت الشيشانية).
ّ
ليتحول بعدها إلى عزف جميل ألغنية
ال ـع ـن ــدل ـي ــب األس ـ ـمـ ــر ع ـب ــدال ـح ـل ـي ــم حــافــظ
"تخونوه" ،من مقام نهاوند ،التي قدمها في
فيلم "الوسادة الخالية" من إنتاج عام ،1957
وهي من كلمات إسماعيل الحبروك ،وألحان
بليغ حمدي (باكورة ألحانه لعبدالحليم).

تتكون الفرقة الموسيقية التي أمتعت
الجمهور بــالـعــزف الــرائــع ألعـمــال غنائية
وموسيقية متنوعة من عازفين محترفين،
ه ــم :خــالــد ن ــوري (ك ـم ــان) ،د .أي ــوب خضر
(قــانــون) ،جــراح الصايغ (كـيـبــورد) ،محمد
عبدالسالم (ساكسفون) ،تامر ناجي (كوله)،
عبدالعزيز القعيد (إيقاع).
يذكر أن الفنان خالد نوري ،عازف كويتي
حاصل على درجة الماجستير في الفنون
الموسيقية ،وهو أستاذ مساعد آللة الكمان
فــي الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون الموسيقية،
ش ــارك فــي الـعــديــد مــن األمـسـيــات مــع فرقة
مــركــز جــابــر الموسيقية ،ووض ــع التوزيع
ال ـمــوس ـي ـقــي بـ ـص ــورة م ـع ــاص ــرة ألوب ــري ــت
"مذكرات بحار" ،من كلمات الشاعر محمد
الفايز ،وألحان غنام الديكان.
كما شــارك في تجربة فريدة من نوعها
مــع أورك ـس ـتــرا بــوخــارســت الفيلهارموني
بمقطوعة "الهوى" ،تم تكريمه كقائد للفرقة
الموسيقية في حفل افتتاح الدورة الثانية
لمؤتمر ومهرجان الكويت الموسيقي عام
.2017

«سدرة العشاق»
ثم انتقل نوري إلى واحدة من روائع الفن
الكويتي "يا سدرة العشاق" للمطرب القدير
عـبــدالـعــزيــز الـمـفــرج (ش ــادي الـخـلـيــج) ،من
كلمات مبارك الحديبي وألحان الموسيقار
غنام الديكان ،وسبقها تقسيم على آلة النفخ

تجسد الفنانة دالل
عبدالعزيز شخصية
زوجة الفنان عادل إمام
في مسلسل "فالنتينو"،
املقرر عرضه في السباق
الرمضاني املقبل.
وتقدم دالل شخصية تدعى
"عفاف" ،وهي زوجة نور
عبداملجيد (الزعيم عادل
إمام) ،ولديهما  3أبناء،
وترجع أسماؤهم نسبة إلى
علماء كبار ،وهم" :رفاعة"،
ويقدم هذه الشخصية
الفنان طارق االبياري،
و"أرشميدس" ويقدمها
الفنان محمد كيالني،
و"نبوية" وتقدمها الفنانة
هدى املفتي .وتعمل دالل
بجانب دورها كزوجة
للزعيم مديرة مدارس
فالنتينو إنترناشيونال.
شخصية دالل عبدالعزيز
جادة وصارمة في اتخاذ
القرارات ،ما يؤدي إلى زواج
"نور عبداملجيد" من فتاة
تصغره في العمر ،وتحدث
بينهما خالفات في إطار
اجتماعي كوميدي.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4054اﻟﺠﻤﻌﺔ  1ﻣﺎرس 2019م  24 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

دوﻟﻴﺎت
أوﻳﺤﻴﻰ :ﻣﺴﻴﺮات ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻮرد واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺪم

ً
ً
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﻮﺗﺮا ﻋﺸﻴﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻤﻌﺔ ...واﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻔﺾ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
َ
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ّ
ﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﺣﻤﺪ
أوﻳﺤﻴﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
أن »اﻟﻤﺴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻮرد واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺪم«،
ﺗﺪاول ﻧﺸﻄﺎء
وﻗﺖ ً
ﻓﻲ ً
ﺗﺴﺮﻳﺒﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺿﺎﻋﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻋﺸﻴﺔ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﻤﻌﺔ.

ﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي
أﺣـ ـﻤ ــﺪ أوﻳـ ـﺤـ ـﻴ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ
ﺧــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗـ ـﻜ ــﺮار اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ
ً
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ،ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ:
»اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮات ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑ ــﺪأت
ﺑﺎﻟﻮرد واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺪم«.
وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،دﻋﺎ
أوﻳ ـﺤ ـﻴــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إﻟ ــﻰ »اﻟـﺘـﻌـﻘــﻞ
ً
وﺗـ ـﺠـ ـﻨ ــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ« ،ﻣ ـ ـﺤـ ــﺬرا
ﻣ ــﻦ »ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻻت ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﻃ ـ ــﺮاف
اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻟ ــﺰرع
اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻠﺨﺮاب ،ورﺣﺐ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ »ﺳ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﺆﺧﺮا«.
وأﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧـ ــﺔ أوﻳـ ـﺤـ ـﻴ ــﻰ
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻏﻀﺐ ﻧﻮاب ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ.
وﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ دﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮات
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﺮات اﻟ ــﺮاﻓـ ـﻀ ــﺔ ﻟـﺘــﺮﺷــﺢ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ  18أﺑﺮﻳﻞ ،ﻓﻀﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻣﺲ
ً
اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﺿﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وأوﻗﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40
ً
ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
وﺗﺠﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﺴﻤﻮﻋﺔ
وﻣ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
واﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ،ﻓـ ــﻲ »ﺳـ ــﺎﺣـ ــﺔ ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ« ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ أﻣـ ــﺲ،
ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑـ«اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ ،ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج«.
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎء ،وﺟـ ـﻬ ــﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧـ ــﻲ واﻟ ـ ـ ــﺪﻓ ـ ـ ــﺎع ﻋ ـ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ دﻋـ ـ ــﻮة إﻟ ــﻰ
»ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧــﺮاج اﻟﺒﻼد
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺪود«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ
ﻣـﺴــﺮب ﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ
ﺳــﻼل ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻻﻓﺮوف ﻳﺰور اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
أﻣﺲ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ﺳﻴﻘﻮم
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  3و7
ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ﺑﺰﻳﺎرة
ﻋﻤﻞ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺗﺸﻤﻞ
ﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻹﻣﺎرات.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻮزارة ﻣﺎرﻳﺎ زاﺧﺎروﻓﺎ» :ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻘﺪ ﻻﻓﺮوف
ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻗﺎدة
ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮاﺋﻪ
ﻓﻲ وزارات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺧﻼل
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات
اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ
واﻟﻴﻤﻦ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﻏﺰة

ً
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻣﺲ
ﻣﻨﺘﺪى رؤﺳــﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻲ
ﺣﺪاد ،ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﺗـﺴــﺮﻳـﺒـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻣ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﻣﻦ
أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ اﻟ ـﺒــﻼد،
ﺣـﻴــﺚ أﺑـﻠــﻎ ﺣ ــﺪاد ﺳ ــﻼل ﻣـﺨــﺎوف
ﺟـ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺮات ﻣ ــﻦ اﻣـ ـﺘ ــﺪاد
اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺣـ ـ ــﺪاد ﻣ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﻼﻣ ــﻪ
ﻟﺴﻼل» :اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ
أن ﺗـﻤـﺘــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻈــﺎﻫــﺮات إﻟ ــﻰ داﺧــﻞ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت« ،ﻟﻜﻦ ﺳــﻼل ﻃﻤﺄﻧﻪ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ »ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك
وﻟﻦ ﺗﻤﺘﺪ«.
وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮﺗـ ــﻲ أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،

وﻫــﻮ اﻟﻴﻮم اﻟــﺬي ﺧــﺮج ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج
ﻋﻠﻰ »اﻟـﻌـﻬــﺪة اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ« ،إذ ﻗﺎل
ﺣــﺪاد» :اﻟﻴﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺮﺟﻮا إﻟﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺿــﺮﺑــﻮا« ،ﻟﻴﺮد
ّ
ﻋﻴﻪ ﺳﻼل» :إذا ﺿﺮﺑﻮا ﻓﺈن اﻟﺪرك
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ وﻟﻦ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ
وﺳﻴﺮد«.
وﻃﻠﺐ ﺣﺪاد ﻣﻦ ﺳﻼل ﺿﺮورة
اﻟ ـﺼ ـﻤــﻮد ﺣـﺘــﻰ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ  3ﻣ ــﺎرس
ﻣﻮﻋﺪ إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ» :ﻫ ـ ـ ــﺬا ﻫـ ــﻮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻨــﺎ اﻵن«،
ﻟـﻴـﺠـﻴـﺒــﻪ ﺳـ ــﻼل» :ﻫ ــﻢ ﻳ ـﻈ ـﻨــﻮن أن
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺳﻴﻨﺴﺤﺐ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ«،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﺤﻠﻞ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ أﻧ ـﻄــﻮان ﺑـﺴـﺒــﻮس ﻓﻲ
ﺗـﺤـﻠـﻴـﻠــﻪ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ »رﻏـ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻳـﻜــﺮه
اﻟﺮﺋﻴﺲ«.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻹﺣـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﻤ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺮج اﻟﻴﻮم ،إذ أﻛﺪ ﺣﺪاد
ﺿﺮورة ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻛﺒﻴﺮة:
»إن ﻟـ ــﺰم اﻷﻣـ ـ ــﺮ ﻧ ــﻮﻓ ــﺮ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﺣـﺘــﻰ
اﻟ ـﻄ ـﻌ ــﺎم« ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻗ ــﺎل ﺳ ــﻼل إﻧــﻪ
ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﻋﻴﻦ ﺳﺎرة ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻬﺪدا
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺎ
إذا ﺗــﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أو
أﻏﻠﻘﻮا اﻟﻄﺮﻗﺎت أﻣﺎﻣﻪ.

ﺣﺬر ﻓﺮﻧﺴﻲ
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻖ وإﺣ ــﺮاج ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻮاﺟﺐ إﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﺒﻘﻰ
ً
اﻟﺘﺤﺮك ﺳﻠﻤﻴﺎ.
وﺻ ــﺮح وزﻳ ــﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﻓﺮﻳﻖ روﺳﻲ  -إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻹﺑﻌﺎد »اﻷﺟﺎﻧﺐ« ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ :ﻟﻘﺎء اﻷﺳﺪ وﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻛﺎن »اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ«
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،اﺗﻔﻘﺖ روﺳﻴﺎ
وإﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤــﻞ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ
إﺑﻌﺎد »اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ« ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ إﻳﺮان.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ــﺮوﺳـ ــﻲ ﻓــﻼدﻳ ـﻤ ـﻴــﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ أﻣﺲ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
دوﻟـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ،ﺳ ـﺘ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﻣﻬﻤﺔ
»اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺘـﺌـﺼــﺎل
اﻹرﻫﺎب«.
وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ً
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ،ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ إﻋــﻼن
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ﺑـﻨـﻴــﺎﻣـﻴــﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺮت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ً
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،اﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎ ﻋﻠﻰ
إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺴﺤﺐ
اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻗﺎل ﺑﻮﺗﻴﻦ» :ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ
إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـﻤــﻞ دوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

١٩

ﻃﺒﻌﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ودول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ...ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ...وﺳـﺘـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻬﻤﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺆر ﻟﻺرﻫﺎب«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺿــﺮورة ﺳﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻷراﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳـ ــﺔ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدة
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ وﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ.
ووﺳـ ـ ـ ــﻂ ﺣـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـ ــﻮادر ﺧ ــﻼف
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ودﻣـﺸــﻖ ﺑ ــﺪأت ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻰ
اﻟﻌﻠﻦ ،ﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻟﻠﻮاء ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻪ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
إن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻻﻋﻠﻰ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري
ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﺎن »اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ«.
وﻗ ـﺒــﻞ أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻠــﻮل اﻟــﺬﻛــﺮى
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﺼﺮاع ،ﻗﺪم ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ

اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻦ ،أﻣﺲ،
إﺣــﺎﻃـﺘــﻪ اﻷوﻟ ــﻰ ﻋــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،وأﻃﻠﻊ أﻋﻀﺎء ه ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎوراﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻣﺸﻖ وﻟﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎوض اﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺮﻳﺎض.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﺑﻴﺪرﺳﻦ ،اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﻓـﻜــﺎره
اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،اﻟﺬي
اﺳﺘﻔﺴﺮ أﻋﻀﺎؤه ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺟﻬﻮد ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إدﻟﺐ.
وﻋـﻠــﻰ اﻷرض ،أﻛ ــﺪت »ﻗـ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« )ﻗﺴﺪ( اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
أﻧﻬﺎ ﺣﺮرت ،أﻣﺲ 24 ،ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ ا ﻟـﻤـﺤـﺘـﺠــﺰ ﻳــﻦ ﻟ ــﺪى ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋ ـ ـ ــﺶ« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠ ــﺪة اﻟـ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز .وﺗ ـﺤ ــﺎول
إﺟﻼء آﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ
أو إﺟ ـﺒ ــﺎر ﻣ ــﻦ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺴــﻼم،

ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼل أﺳﺒﻮع.
وﻗــﺎل اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻜﺮدي ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻔﺮﻳﻦ
إﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﺮة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻮي
ﻋﺸﺮات اﻟﺠﺜﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ـﺪ« ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﺮدﺗﻬﺎ » ﻗـﺴـ ُ
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺜﺚ ذﺑﺤﻮا ورؤوس
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.
وﺧﺮج اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺧﻤﺲ دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
آﺧــﺮ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪة اﻟﺒﺎﻏﻮز،
وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،
وأﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل ﻣﻦ أﺳﺮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ
ً
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻳﺨﺮﺟﻮن وﻫﻢ ﻳﺘﻀﻮرون ﺟﻮﻋﺎ
ً
وﺑـ ـ ــﺮدا .وﻳ ــﺆﻛ ــﺪون أﻧ ـﻬــﻢ ﺗ ــﺮﻛ ــﻮا ﺧﻠﻔﻬﻢ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ.
وأﻓ ــﺎد اﻟـﻤــﺮﺻــﺪ اﻟ ـﺴــﻮري ﻋــﻦ وﺻــﻮل
ﻧﺤﻮ  35ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺰارع
اﻟﺒﺎﻏﻮز ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ،ﻟﻨﻘﻞ دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋــﻮاﺋــﻞ »داﻋــﺶ«
وﻋﻨﺎﺻﺮه.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس ﺑﺄن »اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ.
أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أﻧ ـ ــﻪ أﻫ ـ ــﻢ ﻣ ـﻠ ــﻒ ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻷﻳـ ـ ــﺎم واﻷﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ .ﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ«.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إن »اﻻﻧ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ــﺪم
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار وﻗـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
واﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻫـ ـﺠ ــﺮة وﻣـﺸــﺎﻋــﺮ
اﺳﺘﻴﺎء ﻟﺪى ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ«.
وﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺤــﺬر
اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ﻋﻠﻖ اﻟﻤﺆرخ واﻻﺧﻨﺼﺎﺻﻲ ﻓﻲ
ﺷﺆون اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺠﺎﻣﺎن ﺳﺘﻮرا:
»إﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻳﺘﻬﻢ
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﻮن دوﻟ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎر
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﺧـ ــﻞ وإﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻻ
ﻧ ـﺘ ـﻄــﺮق إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع وﺗـﺘـﻬــﻢ

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﻫﺾ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
ً
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا«.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرو ﻟ ـﻴ ـﺒ ــﻮﻓ ـﻴ ـﺘ ــﺶ
اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ» :ﺑـ ـﻌ ــﺾ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺮون
ﺳ ــﻮى ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ وﺗــﺪﻓــﻖ أﻓ ــﺮاد ﺑــﺄﻋــﺪاد
ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
إﻧﻪ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ«.
وﻳﺮى ﺳﺘﻮرا أن اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ أﻗ ــﺮب إﻟ ــﻰ أن
ً
ﻳﻜﻮن »وﻫﻤﻴﺎ« ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ »ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻐﺰو«.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -ﻛﻮﻧﺎ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
أ ف ب ،روﻳﺘﺮز(

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ» :اﻟﻄﻮارئ«
ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ّ
أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻮف ،أن ﺣﺎل
اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ
ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ،واﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻮاﻃﻨﻮن
ﺳﻮداﻧﻴﻮن« .وأﺿﺎف ﻋﻮض ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،أﻣﺲ اﻷول،
ّأن ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ »ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺬي ّ
ﻳﺪﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد«.
ً
وردا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻨﺮوﻳﺞ »ﻋــﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان« ،أﺻــﺪرت وزارة
ً
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ »ﺗﺪﺧﻼ
ً
ﻓﻈﺎ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ،اﻣﺲ ،ﻣﺴﻴﺮات ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ »ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮي وﻣﻨﻄﻘﺔ أم
درﻣﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﺪي«
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟ ــﺬري ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻢ ،أﻋـﻠــﻦ »اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻻﺗ ـﺤــﺎدي
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ،اﻣﺲ ،اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻓﺾ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
»ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ ،اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
وﻛﺎن »ﺣﺰب اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ،أﻋﻠﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻋﺘﻘﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ دﻫﺲ
ﻃﻔﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺪروﺷــﺎب ﺷﻤﺎل اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻰ
وﺣﺪاﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﻮارئ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ﻗﺎل ﻣﺤﻘﻘﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻣﺲ إن ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ رﺑﻤﺎ ارﺗﻜﺒﺖ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﺘﻞ
 189ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  6100ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر
»ﻣﺴﻴﺮات اﻟﻌﻮدة اﻟﻜﺒﺮى« ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أن
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن
ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﻞ وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗﻨﺎﺻﺔ وﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن.
وﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻴﺸﻴﻞ
ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ ﻛﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ» :ﻗﺘﻠﺖ
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
وأﺣﺪﺛﺖ ﻋﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﺑﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ
ﻳﺸﻜﻠﻮا ﺧﻄﺮا وﺷﻴﻜﺎ ﻳﻬﺪد
آﺧﺮﻳﻦ«.

اﻟﺴﺮاج وﺣﻔﺘﺮ ﻳﺘﻔﻘﺎن
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ

أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ،أﻣﺲ ،أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ ﻓﺎﻳﺰ
اﻟﺴﺮاج ،وﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات ﺷﺮق
اﻟﺒﻼد ،ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ،اﺗﻔﻘﺎ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

ً
ﺟﻌﺠﻊ ﻳﺨﺴﺮ اﻟـ  LBCوﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ

ﻟﺤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ »اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﺴﻨﻴﻮرة« ﺑـ »ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮﻛﻲ«
●

رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻌــﺪ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي ﺧ ــﻼل ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
)داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﻮزراء أﻣﺲ

ﺑﻴﺮوت  -

•

ّ
ﺑﺘﺖ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺟﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺرﺳﺎل  LBCﺑﻴﺎر اﻟﻀﺎﻫﺮ
وﺣ ــﺰب »اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺮﺋﻴﺴﻪ ﺳﻤﻴﺮ
ﺟﻌﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
وأﺻﺪرت ﺟﻮﻧﻲ أﻣﺲ ﺣﻜﻤﺎ ﻗﻀﻰ ،ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺘﻪ،
ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـ LBC
واﻟﻀﺎﻫﺮ ﻟﻌﺪم ﺛﺒﻮﺗﻬﻤﺎ ارﺗـﻜــﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﺧﺘﻼس أﻣــﻮال اﻟﻤﺤﻄﺔ ،وﺳﺮﻗﺔ
ﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
واﻋﺘﺒﺮت أن »ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة
أﺳـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ  LBCواﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات اﻟـﻌــﺎﺋــﺪة ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء
اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ،ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻹﻧﺬار ﻓﻲ ﺟﺮم إﺳﺎءة
اﻷﻣﺎﻧﺔ« .وأﺷﺎر اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ أن »اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ،ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﻴﺎر اﻟﻀﺎﻫﺮ ،وﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.
ورأت ﺟﻮﻧﻲ أن »ﻫﺬا اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ
وأﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ال ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﻘﻮات
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻗ ــﺪ اﻛ ـﺘ ـﺴــﺐ وﺟـ ـ ــﻮده اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـﺘــﺮﺧـﻴــﺺ اﻟ ــﺬي ﻣـﻨــﺢ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أل ﺑــﻲ ﺳــﻲ أي اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن اﻟﻀﺎﻫﺮ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻤﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻌﺠﻊ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ أي
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄي ﻣﺎل ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻌﺬر اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺄي ﻣﻦ
أﻣﻮال اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،
واﻗﺘﺼﺎر دور اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ أل ﺑﻲ ﺳﻲ أي ﺑﻤﺠﻮدات ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣــﻊ ﻏـﻴــﺎب أي دور ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺼﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ«.
وﻋﻠﻖ ﺟﻌﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ،أﻣﺲ ،ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻗﺎﺋﻼ:
»ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎﺋﺮة وﻟﻢ
ﻧﺘﻮﻗﻒ ...ﻣﻜﻤﻠﻴﻦ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻧﻬﺎرات ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ،1975
ً
ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻮد
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم .«1990
وﻗــﺎل ﺟﻌﺠﻊ» :ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋــﻼم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﺑﺎن اﻟﺤﺮب وﻣﺎ زاﻟﺖ
ُ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺤﺮم اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ
ً
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻳﻤﺜﻠﻪ  15ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن و 4وزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟«.
ّ
وأردف» :ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺬات أﻧﻪ ﻟﻢ
ﺗﺘﻢ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻟـ  LBCاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻢ ُﻳ ِﻌﺪﻫﺎ اﻟﻰ
اﻟﻘﻮات ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« .وﻣﺎ
إن ﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻏﺼﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣـﻨــﺎﺻــﺮي »اﻟـ ـﻘ ــﻮات« اﻟــﺬﻳــﻦ
ً
رأوا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﺤﺰﺑﻬﻢ .واﺣﺘﻞ ﻫﺎﺷﺘﺎغ
»#اﻟﻌﺪاﻟﺔ_اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ« اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻏﺎت
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،دﺧﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﻤﺎد
إﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎق ﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻼت
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«
و»ﺗﻮﻳﺘﺮ«.
وﻗﺎل ﻟﺤﻮد ،ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻻوﻟﻰ» ،ﺑﺪأت اﻟﻬﺒﺎت ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻜﺜﺮة ﺑﻌﺪ ﺣــﺮب  ،«2006وأﺿ ــﺎف» :ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓ ــﺆاد اﻟـﺴـﻨـﻴــﻮرة ﻻﺋﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺒﺎت ﻟﻜﻲ ﻧﺘﺨﺬ ﻗــﺮارا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﻓﻜﺎن
اﻟﺠﻮاب ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻨﻴﻮرة وأﻏﻠﺐ اﻟﻮزراء،
ﻣﺎ ﻋﺪا وزراء ﺣﺰب اﻟﻠﻪ واﻟﻮزﻳﺮ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺼﺮاف ،أﻧﻪ
ﺗــﻢ وﺿــﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻬﺒﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ،ﻓﻜﺎن
ﺟﻮاﺑﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮب أن ﺗﻤﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء«.
وﺗﺎﺑﻊ ﻟﺤﻮد» :ﻟﻸﺳﻒ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻋﺪة ﺣﻴﻦ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﻮال ﺗﺄﺗﻲ
إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،وﻛﻨﺎ ﻧﻘﺮأ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺤﻒ أﻧﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  8ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻛﻨﺖ
أﻋﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ،ﻷﻧﻬﺎ
وزارة ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ«.
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ﻓﺸﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﺗﺮاﻣﺐ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
• اﻟﻠﻘﺎء اﻧﺘﻬﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪه وﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ • ﻛﻴﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت وﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ،ﻏﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
وزﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻢ
ﺟﻮﻧﻎ أون ﻣﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق »ﻣﺘﺮوﺑﻮل« ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﺎﻧﻮي ،وﺗﻢ إﻟﻐﺎء
ﻏﺪاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻢ ﻳﺤﺪد
اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﻘﻤﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺊ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻮي،
ﻗـﻤـﺘـﻬـﻤــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻟﺒﺤﺚ ﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻣﻦ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق.
وﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻫﺎﻧﻮي ،أﻋﻠﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻊ
وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ،
أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻗـ ـ ـ ــﺮر اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎدرة ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ
"ﺧﻼﻓﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت".
وﻛـ ـ ــﺎن ﻫـ ــﺪف اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻣ ـﻀ ـﻤ ــﻮن أوﺿـ ـ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪات،
اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ
ً
وﻗﻊ ﺗﺮاﻣﺐ وﻛﻴﻢ ،آﻧــﺬاك إﻋﻼﻧﺎ
ً
ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺎ "ﺣـ ــﻮل ﻧ ــﺰع اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺷـ ـﺒ ــﻪ اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة
اﻟﻜﻮرﻳﺔ" ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن
ﻣـﻨــﺬ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺤـﻴــﻦ ﺣ ــﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ.
ووﺻ ــﻒ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻗـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺰﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮري
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ "ﺟـﻴــﺪة،
وﺑ ــﺄن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻗ ــﺮرا ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ"،
ﻟـﻜـﻨــﻪ أﺷ ـ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ،
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺗﻌﺜﺮت ﺣﻮل
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﺑـ ــﺮاﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوﻳـ ــﺔ
واﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ" :ﺷﻌﺮﻧﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ أي
ﺷﻲء .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﻤﻐﺎدرة،
وﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷوﻗﺎت".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،إن ﻛ ـﻴــﻢ ﻛــﺎن
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪا ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺒﻼده "وﻟﻜﻦ
ﻟ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧــﺮﻳــﺪﻫــﺎ،
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ،ﻻ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ رﻓــﻊ
ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت" .وﻛﺸﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﻧــﻮوﻳــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل" :ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻮرﻳﺎ

ﺗﺮاﻣﺐ وﻛﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق »ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﻞ« ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮﻧﻐﺒﻴﻮن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
إﺟﺮاءات أﺧﺮى ،ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ
أن ﻫﻨﺎك أﺷﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﺎ".
وأوﺿـ ــﺢ أن "ﻫ ــﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت
ا ﻟ ـﺠ ــﺪ ﻳ ــﺪة ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺐ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮراﻧ ـ ـﻴـ ــﻮم وﻣ ـﻌ ــﺮﻓ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﺑـﻬــﺎ
أدﻫـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ".
وﻗ ـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،إن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺳـﻴـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ ﺗـﻔـﺘـﻴــﺶ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻓـ ــﻲ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺨــﺾ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻛـ ـﻨ ــﺖ أرﻏ ـ ـ ــﺐ ﻓــﻲ

ً
اﻟﻤﻀﻲ أﺑـﻌــﺪ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ
ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
ً
وﻗـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻧ ـﻘــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ
اﻟ ـﻜ ــﻮري اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ "ﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻟﻦ
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﺻﻮارﻳﺦ أو
أي ﺷﻲء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼح ﻧﻮوي".

ﻧ ــﻮوﻳ ــﺔ ﺿ ـﺨ ـﻤــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣـﻨـﺸــﺂت
"ﻳﻮﻧﻐﺒﻴﻮن" اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻟﻢ ﺗﺪرج
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ،وﻟﻬﺬا،
ﻟﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق وﻟﻢ ﻧﺘﻔﻖ
ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ
واﻹﺑـ ـ ـ ـ ــﻼغ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ".

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ

ﻓﺸﻞ ﻛﺒﻴﺮ

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،إن
ً
"ﻛ ـﻴــﻢ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت"،
ً
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة
ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـﻨـﺸــﺂت

وﻛ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺐ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ "ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
ﺑﻼوﺷﻴﺮز" ﺟﻮ ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺸﻴﻮﻧﻲ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ "إﻧ ـﻬ ــﺎ
ً
ﻓ ـﺸــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ" ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن "ﻫ ــﺬا
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪود ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎءات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻘــﺪ ﻣ ــﻦ دون

ﻟ ـﻠــﻮزراء" .وأﺿ ــﺎف "إﻧــﻪ ﺣــﺎزم وذﻛــﻲ وﻗــﻮي
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻴﺸﻪ".
ورﺳ ـ ــﻢ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻛ ـﺼــﺎﻧــﻊ ﺻـﻔـﻘــﺎت
ﻣ ــﺎﻫ ــﺮ ﺧ ــﻼل ﻣـﻨــﺎﻗـﺸـﺘــﻪ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻻت اﻟ ـﺴــﻼم
ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﺪﻳﻨﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺴﻼم".
وأﺿﺎف" :ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻤﻌﺖ أن أﺻﻌﺐ
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت

ﺻﻌﺒﺔ ،أﺻﻌﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻫــﻲ اﻟـﺴــﻼم ﺑﻴﻦ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ".
وﻗــﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟــﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﺻﻬﺮه ﻏﺎرﻳﺪ
ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ-اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "ﻳﻘﻮﻟﻮن
إﻧــﻪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ .أود اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ.
ﺳﻨﺮى ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث".

ﺑ ـ ــﺪأت ﻣ ـﺼــﺮ ﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻤــﺔ ﺟ ــﺮاﺣ ـﻬ ــﺎ أﻣ ــﺲ،
ﺑﻌﺪ أﺣــﺪاث اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺪاﻣﻲ ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ
ً
ً
ً
ﺣﺎدﺛﺎ ﻣﺮوﻋﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ  22ﺷﺨﺼﺎ
وإﺻ ــﺎﺑ ــﺔ  ،42ﻣ ــﻦ ﺟـ ــﺮاء اﺻ ـﻄ ــﺪام ﺟ ــﺮار
ﻗـﻄــﺎر ﻣـﺴــﺮع ﺑــﻼ ﺳــﺎﺋــﻖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ رﺻﻴﻒ
رﻛﺎب ﻓﻲ "ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ" ﺑﻤﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
وأدى اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدث إﻟ ـ ــﻰ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎر ﺧـ ــﺰان
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮار ﻓﺎﻧﺘﺸﺮت ﻛﺮات
اﻟﻠﻬﺐ ﻟﺘﻼﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺎدف
وﺟ ــﻮدﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ أرﺻ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎرات ،ﻓﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﺸﻌﺔ أﺛﺎرت ﻣﻮﺟﺔ ﺣﺰن ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء
ﻋ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺮة ﻋ ـﺒ ــﺮ وﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿــﺪ "اﺳﺘﻬﺘﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ".
وأﻓـ ـ ـ ــﺎدت ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﺑ ـ ــﺄن أﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣ ــﻦ
داﺧــﻞ "ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ" ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة
داﺧــﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻟﺤﺼﺮ أﻋﺪاد
اﻟـﻤـﻔـﻘــﻮدﻳــﻦ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذوﻳﻬﻢ.
ً
وذﻛﺮت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ،أن
ً
اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺣﺮروا  16ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻔﻘﺪ ذوﻳﻬﻢ
وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪة.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﺗﻔﻘﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ
اﻟﻨﻘﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،اﻟﻮﺿﻊ داﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣ ـﺼــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎرات ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ــﺲ ،وﺗــﺎﺑــﻊ
اﻧﺘﻈﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎرات ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "ﻻ
ﺗﻬﺎون ﻣﻊ أي ﻣﻘﺼﺮ".
وﺷﺪد ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء أﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ﻋﺪم ﺧﺮوج أي ﻗﻄﺎر أو ﺟﺮار ﻣﻦ اﻟﻮرش
إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻪ،
واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
ﺷ ــﺎﻛ ــﺮ وﺟ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻨ ــﺰول ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗـ ـﻴ ــﺎدات
اﻟـﺴـﻜــﻚ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻹﺟ ــﺮاء ات،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻫﻮ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات،

أﺛـ ـ ـ ــﺎر ﺷ ـ ـ ــﺎب ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮي اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻂ
ﺳﻴﻠﻔﻲ ،وﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎر
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻜ ــﻮب ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺮ،
ً
ﻏـﻀـﺒــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﻮن اﻟـ ـﺼ ــﻮرة
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺰازﻳـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ،داﻓﻊ
اﻟ ـﺸ ــﺎب اﻟـ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻰ ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋﻦ
ً
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف
ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ وأﻧﻪ اﻟﺘﻘﻂ
اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻟﻮاﻟﺪه أﻧﻪ ﺑﺨﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،اﺷﺘﻜﻰ اﻟﻤﺼﻮر
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﺷﺮف اﻟﻌﻤﺪة ،اﻟﺬي
اﻟﺘﻘﻂ ﺻﻮرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﻠﻔﻲ،
ﺗ ـﻌــﺮﺿــﻪ ﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات ﺑــﺎﻟـﺨـﻄــﻒ
واﻟـ ـﻘـ ـﺘ ــﻞ ،ﻣ ــﻦ أﺳـ ـ ــﺮة وأﺻ ــﺪﻗ ــﺎء
اﻟﺸﺎب.
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻟﻤﺎ
ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﻘﻄﺎرات.

ﺗﺸﻜﻴﻚ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ﻻﺣﻆ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻋﺒﺮ
ً
ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﺎرﻗــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻈﻬﺮ اﺻﻄﺪام ﺟﺮار
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎر ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ ،وآﺧ ــﺮ ﺟ ــﺮى ﺗــﺪاوﻟــﻪ
وﻳﻈﻬﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺷﺠﺎر ﺳﺎﺋﻖ اﻟـﺠــﺮار ﻣﻊ
ّﺳﺎﺋﻖ آﺧﺮ ،اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ
أﻧــﻪ وﻗﻊ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث.
ّ
اﻟﻤﺪون
اﻟﻤﺪوﻧﻮن اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟـﺸـﺠــﺎر ﻫــﻮ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ 9:53
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﺒﺮ
ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ أن اﻟﺤﺎدث
وﻗــﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  9:24دﻗﻴﻘﺔ ،وﻫﻮ
ً
ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻳﺒﺪد اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎدﺛﺔ.
وﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﺻ ـ ــﺪرت اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ

ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓﻴﻪ إن ﺳــﺎﺋــﻖ اﻟـﺠــﺮار
اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ،ﻏﺎدر اﻟﺠﺮار اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻳﻘﻮده دون أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮاﻣﻞ أو
ﻳﻐﻠﻖ ﻣﺤﺮﻛﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪ ﺑﻪ اﻟﻐﻀﺐ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﺻ ـ ـﻄـ ــﺪام ﺟ ـ ــﺮار آﺧـ ــﺮ ﺑـ ــﻪ ،ﻓ ـﻨــﺰل
ﻟﻤﻌﺎﺗﺒﺔ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺠﺮار اﻵﺧﺮ ،وﺑﻌﺪ ﻓﺾ
اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻟﻔﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮارﻳﻦ،
ﻣـﻤــﺎ أدى إﻟ ــﻰ ﺗـﺤــﺮك اﻟ ـﺠــﺮار اﻷول دون
ﺳﺎﺋﻘﻪ ﺻﻮب رﺻﻴﻒ اﻟﺮﻛﺎب.
ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺠﺮار ،اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ،ﻇـ ـﻬ ــﺮ ﻣــﻊ
اﻹﻋﻼﻣﻲ واﺋﻞ اﻹﺑﺮاﺷﻲ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻣﺆﻛﺪا رواﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت
ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ دﻣﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  40ﺳﻨﺔ،
ﺑﺪا ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ وﻫﻮ ﻳﺮوي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺮاﻛﻪ
ﻣــﻊ زﻣﻴﻠﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗــﺮك اﻟـﺠــﺮار ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ
أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺮاك "ﻟﻘﻴﺖ اﻟﺠﺮار اﻟﻠﻲ ﻛﻨﺖ راﻛﺒﻪ
ﻣﺸﻲ ﻟﻮﺣﺪه ﻣﺶ ﻋﺎرف إزاي!".

ردود ﻓﻌﻞ
وﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﻮل ،ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻨــﺎﻃــﻖ

ﻳﺒﺪو أن ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،
ﻟــﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ ﻗﻤﺘﻪ ﻣــﻊ زﻋﻴﻢ ﻛــﻮر ﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ أراد ا ﻟ ـﻌــﻮدة إ ﻟــﻰ وا ﺷـﻨـﻄــﻦ ،أ ﻣ ــﺲ ،ﺗﻌﻄﻠﺖ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
ً
وأﻇﻬﺮت ﺻﻮر ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﻫﺎﻧﻮي ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
و ﻫــﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن ا ﻟـﺴـﻴــﺎرة ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺳﻠﻢ ﻃــﺎ ﺋــﺮة "إ ﻳــﺮ
ﻓــﻮرس وان" أﺛـﻨــﺎء اﺳـﺘـﻌــﺪادﻫــﺎ ﻹﻋ ــﺎدة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﺣﻮل اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺘﻪ ﺑـ »اﻹرﻫﺎب«
•

اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ــﻲ أو اﻹﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗﺤﺪث ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ
أون ﻋ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل ﻓ ـﺘ ــﺢ ﻣـﻜـﺘــﺐ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ داﺋــﻢ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺤﻀﺮ إﻟﻰ
ﻫــﺎﻧــﻮي ﻟﻌﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪا
ﻟﻨﺰع اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي ،ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ
ً
ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي إﺟــﺮاء ات
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

»ﻋﻄﻞ« ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ اﻟﺤﺮاس

ً
 ١٦ﺑﻼﻏﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺎرﺛﺔ »ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ«
اﻟﻘﺎﻫﺮة ــ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ّ
»ﻃﺎﻟﺒﺎن« وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎن
ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ

أﻋﻠﻨﺖ ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن" ،اﻣﺲ،
أن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ
"ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات واﻟﺘﺤﻀﻴﺮات".
وأﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ،ﻧﺸﺮه
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ذﺑﻴﺢ
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ً
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺸﺎورات ﻏﺪا.
وﻳﻘﻮد ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ،اﻟﻤﺒﻌﻮث
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص زﻟﻤﺎي ﺧﻠﻴﻞ
زاد ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس
اﺳﺘﺎﻧﻜﺎزي .ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن
ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻓﺈن
اﻟﻤﺸﺎورات ﺗﺪور ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺣﻮل "ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ" و"اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ﺿﺪ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى".

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ذﻛﻲ وﻗﻮي وﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم
دا ﻓــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋــﻦ ر ﺋـﻴــﺲ ا ﻟ ــﻮزراء اﻹ ﺳــﺮا ﺋـﻴـﻠــﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ،اﻟ ــﺬي ذﻛ ــﺮت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم أﻧــﻪ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إداﻧﺘﻪ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد.
وﻗ ــﺎل ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم ﻗـﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ
اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي
"ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ راﺋﻊ ﻛﺮﺋﻴﺲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ" :اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺒﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺑـﻌــﺪ ﺳـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺮار ﺑـﻤـﻔــﺮده ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧــﻂ ﺳﻴﺮه إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻖ آﻣــﻦ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﺮج رد ﻋﻠﻴﺎ ،وﻋﺮﻓﺘﻪ أن اﻟﺠﺮار
ﻣــﺎﺷــﻲ ﻟــﻮﺣــﺪه ،ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﻣــﺎﺷــﻲ ﻟﻮﺣﺪه
إزاي؟ وﻗﻔﻞ اﻟـﺨــﻂ ،وﺑﻌﺪﻳﻦ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮة ﺗﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ردش".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﺼﺪﻣﺔ واﻧﻌﺪام
ﺗـ ــﻮازن ﺑـﻌــﺪ ذﻟـ ــﻚ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻌــﺮف أﻳ ــﻦ ذﻫــﺐ
اﻟﺠﺮار ،وأﻧﻪ ذﻫﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﻟﻢ
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﺎدث ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﺾ ﻋـﻠـﻴــﻪ،
وﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ.
وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣﻮل اﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻞ ﻟﻪ
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أم ﻻ؟
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن،
ﻫﺎﻟﺔ زاﻳــﺪ ،ارﺗـﻔــﺎع ﻋــﺪد وﻓﻴﺎت اﻟﺤﺎدث،
إﻟــﻰ  22ﺣــﺎﻟــﺔ ،ﺑﻌﺪ وﻓ ــﺎة ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ أﻣــﺲ،
ﻟﻤﺴﻌﻒ وآﺧﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺗﻔﻘﺪ وﻓﺪ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﻴﻢ اﻳﻮي ﻛﻴﻮم،
أﻣﺲ ،ﻋﻦ اﻷﺳﻒ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ـ ـ ــﻰ "اﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎق ﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ" ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻤــﺔ
ً
ﻫﺎﻧﻮي ،ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
إﻟﻰ إﺣﺮاز "ﺗﻘﺪم ﻣﻬﻢ".
وﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮﻟـ ـﻴ ــﻦ ،أﻋـ ـ ـ ــﺮب وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻜﻮ ﻣﺎس
ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻔــﻪ ﻟـﻔـﺸــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺔ .وﻗ ــﺎل:
"ﻟﻮ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻻﺗﻔﺎق ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻗﻨﺎع ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﺘــﺪﻣـﻴــﺮ ﺗــﺮﺳــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ
اﻟ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ ﻷﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ أﻛـﺜــﺮ
ً
أﻣﻨﺎ".
وﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ
ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ دﻣـ ـﻴـ ـﺘ ــﺮي
ﺑـﻴـﺴـﻜــﻮف ،أﻣ ــﺲ ،أن اﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻴــﻦ ﺑـﻴــﻮﻧــﻎ ﻳﺎﻧﻎ
وواﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ أﻣ ــﺮ إﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ
اﻋـﺘـﺒــﺮ أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺴــﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ
إﻟــﻰ اﻵن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻃ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻮ ،ﻗـ ـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ
وزراء اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﺷ ـﻴ ـﻨ ــﺰو آﺑـ ــﻲ،
أ ﻣ ــﺲ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ "أدﻋــﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑـﻌــﺪم اﻹﻗ ــﺪام ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺴﻬﻞ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف "أﻧـ ـ ــﺎ ﻣ ـﺼ ـﻤــﻢ ﻋـﻠــﻰ
ً
ﺿﺮورة رؤﻳﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻛﻴﻢ ﻻﺣﻘﺎ".
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﻌﺮاق» :اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت« ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻮات
ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﺼﻒ آﻟﻴﺎت اﻟﺒﻼد
•

ﻟﻨﺪن :اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺆﻳﺪ
ّ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎي اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

واﻓﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
)ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ﺑﻌﺪ أن وﻋﺪت
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺨﺮوج
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،إﻻ أن زﻋﻤﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﺬروا ﻣﻦ
أن أي ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺸﺮوط.
وﺻﻮت اﻟﻨﻮاب ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ 502
ﻣﻘﺎﺑﻞ  20ﺻﻮﺗﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻄﺔ
ﻣﺎي ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮزراء
ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎي ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﺮوج ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس ﻣﻦ
دون اﺗﻔﺎق .وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة
أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ:
ً
"ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺎ
ﻧﺮﻳﺪه ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻗﺮار".
ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻗﺎﻟﺖ" :إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻠﻦ ﻧﺮﻓﺾ".

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻜﺸﻒ ﺛﺮوة ﺑﻮﺗﻴﻦ

ﺑﻐﺪاد ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

أﻓ ــﺎدت ﻣـﺼــﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﺑــﺄن اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴــﺔ ﺗـﺘـﺤـﻜــﻢ ﺑـﻨـﺤــﻮ ﻧـﺼــﻒ اﻵﻟ ـﻴــﺎت
واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ
اﻟﻴﺪ ﺧــﻼل اﻟﺤﺮب ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋ ــﺶ" ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.
ً
وﺟ ــﺎء ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋـﻠــﻰ إﻋ ــﻼن ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟﺤﺸﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻮاة
ﻟﻤﺎ أﺳﻤﺘﻪ ﻗﻮات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ،ورﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻟﺠﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
اﻟ ــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣـﺘــﺎﻫــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻧ ـﻬــﺎر واﻟ ـﻤ ـﻤــﺮات اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺸﺎﻃﺊ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻨﺤﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑـﺠــﺰء ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎر اﻟﻤﻼﺣﺔ داﺧــﻞ
ﺷﻂ اﻟﻌﺮب وﻫﻮ اﻟﻤﻤﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮاق
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﺣﺼﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وإﻳﺮان.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن اﻟﺤﺸﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن اﺳﺘﻮﻟﻰ
ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻣﻊ "داﻋﺶ" ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ
وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻟﻠﻀﺮورات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻜﻼم
اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺤﺸﺪ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﺤﻔﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺸﺎء.
ً
وأﺻﺪر اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻗﺒﻞ أﻋﻮام ،ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﺸﺪ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ أن
ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻻﺗﺰال ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻧﺰاﻋﺎت
داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺟﻨﺤﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺧﺮى ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان،
ﻣﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ واﺣﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﺧ ــﻼل ﺣﻔﻞ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺼﺮة ،أﻋﻠﻦ ﻗﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻣﺲ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺎ أﺳﻤﻮه
ﻧﻮاة ﻗﻮة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ ،وأﻋﻠﻨﻮا ﺗﺨﺮﻳﺞ
ً
ﺳﺘﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮا ﺗــﺪرﺑــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣـﻬــﺎرات اﻟﻐﻮص وﻗـﻴــﺎدة اﻟــﺰوارق
وإﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ﺧــﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺳـﻨــﺎد اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺮات
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺞ.
ً
وﺗﻮﺟﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮات اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻳﻘﻠﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺼﺎدم ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺸﺪ واﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دوﻣــﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻓﺘﺮاض أن
اﻟﺤﺸﺪ ﺳﻴﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ً
ً
ﺷﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎوف أﺧﺮى ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ً
ﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ وﺣ ــﺮس اﻟ ـﺜــﻮرة ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮاق
ً
وﻗﺮب اﻟﺠﺰر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺷﻤﺎﻻ.

اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻬﺎدف
ﻟﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ .وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ دﻣﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف
إﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﻤﻼت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ روﺳﻴﺎ.
وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻴﺴﻜﻮف
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ّ
ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮاره ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ "ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺑﻮﺗﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ".

ﻏﻮاﻳﺪو ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو
ودﻋﻮة ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺎدورو  -ﺗﺮاﻣﺐ

وﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺮف
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﻴﻦ دوﻟﺔ رﺋﻴﺴﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻣﺲ،
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﺎﻳﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ ﺑﻼﻧﺎﻟﺘﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
وﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ،دﻋﺎ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﺧﻮرﺧﻲ
ارﻳﺎﺳﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻰ
ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﺎدورو واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻬﺎء اﻻزﻣﺔ.
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٢١

رﻳﺎﺿﺔ

ﻛﺎﻇﻤﺔ »أﻣﻞ« اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ...و»ﻧﺎرﻳﺔ« ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺸﺒﺎب

ً
اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺨﺘﺘﻤﺎن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  ١٥ﻣﻦ دوري »ﭬﻴﭭﺎ« ﻏﺪا
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﻲ
دوري ً
ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻏﺪا ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ.

ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ
ﺗـﻘــﺎم اﻟـﻴــﻮم ﻣـﺒــﺎراﺗــﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ
أوﻻﻫﻤﺎ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:00ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﺼﺪاﻗﺔ
واﻟﺴﻼم ،وﻓﻲ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ 7:30
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺎم
ﻏﺪا ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:00ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ﻗﺪ
ﻗﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ
اﻟﻨﺼﺮ ،واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺻﻔﺮ،
ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي،
ﺣ ـﻴــﺚ أﻧ ـﻬ ـﻴــﺎ ﻣــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣﻊ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮري واﻟﻌﻬﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم.

ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺮج ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراة ﻛـ ــﺎﻇ ـ ـﻤـ ــﺔ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋــﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ً
ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺮﻏـﺒــﺔ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ،ﺑﻌﺪ
أن ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ،
ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻮى راﺋﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎز اﻟﺴﻤﺎوي

ﻣﺒﺎراﺗﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻤﻠﻌﺐ

اﻟﻮﻗﺖ

ﻛﺎﻇﻤﺔ × اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺴﻼم

5.00

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ × اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

7.30

ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﺒﺖ
اﻟﺠﻬﺮاء × اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر

5.00

ﻓﻀﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺑﻄﻮﻟﺔ »ﻓﺰاع«
اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ أﻣﺲ ،اﻗﺘﻨﺎص ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﻓﻀﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﻓﺰاع" اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى.
وﻗﺎل أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻟﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،إن
اﻟﺒﻄﻞ ﺣﻤﺪ ﺣﺠﻲ ﺣﻘﻖ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت رﻣﻲ اﻟﻘﺮص
ﻓﺌﺔ "ف  "37ﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﻏﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﻫﻲ ذﻫﺒﻴﺔ وﺛﻼث ﻓﻀﻴﺎت وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وأﺿﺎف أن ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﻓﺰاع" اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ً
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ أﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت.
وأﻣ ــﻞ أن ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ إﻧـ ـﺠ ــﺎزات اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ً
ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ رﻓﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻋــﻼء اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺰاع اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ  29دوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ
 2020وﺗ ـﻘــﺎم ﺗـﺤــﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ وﻟ ــﻲ ﻋـﻬــﺪ دﺑ ــﻲ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
)ﻛﻮﻧﺎ(
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم.

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد
ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗ ــﻮاز ﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ً
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا.
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  22ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓ ــﻮزه اﻟﻴﻮم
ﺳﻴﻌﻴﺪه إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ان ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻏـ ـ ــﺪا ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺟ ــﺎءت
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ا ﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺗﻮﻧﻲ اوﻟﻴﻔﻴﺮا
ﺑﻀﺮورة اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻔــﻮز ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺣﺘﻰ
اﻷﺧﻴﺮة ،وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺪرب ﻋﻠﻰ
أﺳـﻠــﻮب ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻏ ــﺮار ذﻟﻚ
اﻟﺬي واﺟﻪ ﺑﻪ اﻷﺻﻔﺮ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻠﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﻠﻮد
ﺣﻤﺪي ﻓﻴﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﺼﻴﺺ اﻷﻣﻞ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘﺐ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻤﺎوي ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﻪ
 27ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻔﻮز اﻟﻴﻮم ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ
ﻳـ ـﻘـ ـﻠ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎرق ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻤﺘﺼﺪر إﻟــﻰ  3ﻧـﻘــﺎط ﻓـﻘــﻂ ،ﻣﻊ
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر أﻧـ ــﻪ ﻟـﻌــﺐ
ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺾ.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺸﺒﺎب
ﺳﺘﻜﻮن ﻣـﺒــﺎراة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮى راﺋﻌﺎ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺼﺮﺑﻲ رادي،
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﻋـﻘــﺪﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻻت اﻟ ـﺸ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺔ وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
ا ﻟـﺘـﻌــﺎ ﻗــﺪ ﻣــﻊ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﺣﻤﺪ
أﻣـ ـ ــﺎن وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻋ ـﺠ ــﺐ ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎص ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺠﺐ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  10ﻧﻘﺎط ،ﺑﻌﺪ أن رﺟﺤﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻷﻫﺪاف ﻛﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
اﻟ ــﺬي ﻳـﻤـﺘـﻠــﻚ ﻧـﻔــﺲ اﻟــﺮﺻ ـﻴــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎط.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻓــﺈن اﻟﺸﺒﺎب اﻟــﺬي
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 7ﻧﻘﺎط ،ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻘﻮة إﻟــﻰ ﺿﺮب
ﻋﺪة ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ ﺑﺤﺠﺮ واﺣﺪ ،أوﻟﻬﺎ
ﺣﺼﺪ  3ﻧـﻘــﺎط ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻗــﺪ ﺗﺒﻌﺪه
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ،وﺛــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﺎ
اﻟـﺘـﺴــﺎوي ﻣــﻊ أﺣ ــﺪ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط.

اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣــﻊ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣـﺜـﻴــﺮة وﻣـﻤـﺘـﻌــﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  8ﻧﻘﺎط،

واﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  32ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ً
إن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻮز.
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ﻧ ـﺠ ــﺢ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﻜﻒء أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ
ﺣﺼﺪ  6ﻧﻘﻂ ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﻢ اﻟﺸﺒﺎب،
وﺑــﺬﻟــﻚ اﺳـﺘـﻌــﺎد أﻣ ـﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻘــﺎء
ﺑﻘﻮة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻪ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﻓ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻳـﻤـﺜــﻞ
ﻟ ــﻪ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒ ــﺮى ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن
ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ـﺠ ــﻪ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻼ ﻣﺒﺮر ،وآﺧﺮﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗـﻌــﺎدل ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﺼﺮ
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ.

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ :ﻣﻮاﺟﻬﺔ »اﻷﺧﻀﺮ« ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ
أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮاء ،أﺣـ ـﻤ ــﺪ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،أن ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻫــﻲ ﻋﻨﻖ
اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻟـ"أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺮ اﻷﺣﻤﺮ" ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
ﻓــﻲ ﺻـﺤــﻮﺗـﻬــﻢ ﻧـﺤــﻮ اﻟ ـﻬــﺮوب ﻣــﻦ اﻟـﻬـﺒــﻮط،
وﻗـ ــﺎل إن "اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﺳـﻬ ـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،ﻓﻲ ﻇﻞ رﻏﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث".
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ أن ﻋـ ــﻮدة اﻟ ـﺜــﻼﺛــﻲ:
ﺣﻤﻮد ﻣﻠﻔﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺴﺎﻣﺢ ،ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة،
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
أﻣﺮ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ
ﱠ
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻀــﻞ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﺧــﻼل
اﻷﻳـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ

»اﻟﺴﻠﺔ« و»اﻟﺘﻨﺲ« و»اﻟﻘﻮى« ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺴﻠﺔ
وأﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى واﻟﺘﻨﺲ اﻷرﺿﻲ ،أﻣﺲ اﻷول،
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻹﺟ ـ ـ ــﺮاء اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـﺠ ــﺎﻟ ــﺲ اﻹدارات
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺠــﺮى ﻗ ـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
ُ
وﻳ ـﻌ ــﺪ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻟـ ــﻼﺗ ـ ـﺤـ ــﺎدات اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ واﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرﻃ ــﺔ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟـﻤـﺘـﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮ ﻳــﺎ ﺿــﺔ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟــﻞ رﻓــﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
وﺑﻼ رﺟﻌﺔ.
وﺷﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎع "ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﺔ" اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻐﻮم اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب 9
أﻋﻀﺎء ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ً
آﺧﺮﻳﻦ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ  11ﻋﻀﻮا ،ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
 11ﻧــﺎدﻳــﺎ ﺣ ـﻀــﺮوا اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻤﺜﻞ
ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻐﻴﺎب ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮره واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدر ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد دون اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻀﻮر!
ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت "ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﺲ اﻷرﺿﻲ" اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ إﺟ ـ ــﺮاء ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ،
ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟـﻴــﺮﻣــﻮك واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء واﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت وﻛــﺎﻇـﻤــﺔ
واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ رﻓ ــﺾ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت "ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى" اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد ،واﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ  13ﻧـ ــﺎدﻳـ ــﺎ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ رﻓـﻀـﻬــﺎ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺘﺒﻘﻰ 6
اﺗﺤﺎدات ،ﻫﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﺠﻮدو واﻟﺘﺎﻳﻜﻮﻧﺪو ورﻓﻊ
اﻷﺛﻘﺎل واﻟﻤﻼﻛﻤﺔ وﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ،ﺑﺼﺪد اﻋﺘﻤﺎد
أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﺎ
ً
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ.

اﻟﻘﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﺎن اﻟﺠﻬﺮاء وﻛﺎﻇﻤﺔ
 ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟـ »دوري اﻟﺴﻠﺔ«
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري
اﻟﻌﺎم ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ )دور اﻟﺴﺘﺔ(،
إذ ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ 4:30
اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻊ اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،ﺗـﺘـﺒـﻌـﻬــﺎ ﻣ ـﺒ ــﺎراة
اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ ،وﺗ ـﻘــﺎم
اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟ ـﺜــﻼث ﻋـﻠــﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﻧﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء.
وﺗــﺄﻫــﺖ اﻟ ـﻔــﺮق اﻟـﺴـﺘــﺔ ﻟـﻠــﺪور
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﺼ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﺎم اﻟــﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ،
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳ ـﺘ ــﻮج اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷﻛ ـﺜــﺮ
ً
ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط.
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻳﺴﻌﻰ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء واﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ إﻟــﻰ
اﺳﺘﻬﻼل ﻣـﺸــﻮاره ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑ ـﻨ ـﻘ ـﻄ ـﺘــﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أن
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻳﻀﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺒﻴﺮة
وﻣﻤﻴﺰة.
وﻳ ـﺤ ــﺎول اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻓ ـ ـﻘـ ــﺪاﻧـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ درع اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻟــﺬي ﺗﻮج ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟ ـ ـﻘـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أن
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻻﺗـ ــﻪ ﺳ ـﺘ ـﺼ ـﻄ ــﺪم ﺑ ـﻘ ــﻮة
وﺻﻼﺑﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻗﺪم
ً
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟ ــﺪرع ﺑـﻌــﺪ ﻓ ــﻮزه ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﻄﻞ ،إﻻ أن ﺧﺴﺎرﺗﻪ
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة أﻣ ـ ـ ــﺎم ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ أﻫ ـﻠ ــﺖ
اﻷﺧﻴﺮ.
وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﻟﻐﻴﺎب أﺑﺮز ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﺗــﺮﻛــﻲ ﺣ ـﻤــﻮد ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻻﻳ ـﻘ ــﺎف،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺿﺎري وﻓﻬﺪ ﺧﺎﻟﺪ
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺼ ــﺮاف ﻟــﻺﺻــﺎﺑــﺔ،
ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ اﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻧــﺎﻳــﻒ
اﻟـﺼـﻨــﺪﻟــﻲ ﻋــﻦ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪد
ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑﻮرﺳﻠﻲ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ،
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﺷﺤﺎ وﺑﻘﻮة
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﻪ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب،
ً
ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ اﻟـﻔــﺎرق اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻏﻴﺮ أن أﺑﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي
ﺳﻴﺤﺎوﻟﻮن ﻣـﺠــﺎراة ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﻢ
ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻗﻞ ﻓﺎرق ﻟﻠﻨﻘﺎط.
وﻳ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻳـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺢ

ﻣ ــﻊ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ اﻷﺑ ـ ــﺮز ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،واﻷﻛﺜﺮ ﻧﺪﻳﺔ وإﺛﺎرة،
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻤﻴﺰة.
وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـ ــﺪاواة ﺟ ــﺮاﺣ ــﻪ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
أوﻟــﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻔــﻮز اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـﺤــﺎول
ً
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ا ﻟ ـﻤــﺪرب اﻟﻤﻘﺪوﻧﻲ
ﻟ ـﺴ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﻮرداﻧـ ـﻜ ــﻮ
دﻳﻔﻴﺪﺑﺎﻛﻮف ﻋﻠﻰ ﺟـﻬــﻮد ﺑﺪر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻬﺠﻤﺎت ،واﺧﺘﺮاﻗﺎت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﻴﺪي وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺳ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ،إﻟـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗ ــﻮﻏ ــﻞ
ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟﻴﻮﺳﻒ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺴﻬﻮ أﺳﻔﻞ اﻟﺴﻠﺔ.
وﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻟﺴﻠﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺠﻢ ﻋﻠﻰ
ﺟ ـﻬــﻮد ﻻﻋ ـﺒــﻪ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺒـﻠــﻮﺷــﻲ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب ،واﺧﺘﺮاﻗﺎت
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ رﻳ ـﺤ ــﺎن وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺴﻠﺔ.

ﺻﺮاع ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ

اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،ﻹﺑـﻌــﺎد اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻋﻦ
اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ﺑـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ودﻋ ـﻤ ــﻪ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ُﻳـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺮاء ﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮز ﻓــﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﺸﺒﺎب.

»اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻳﻮﻗﻒ ٥
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﺗـ ـﺨ ــﺬت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ إدارة اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﻗ ــﺮارات رادﻋــﺔ ﺑﺤﻖ
ﻻﻋ ـﺒــﻲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﺗ ـﺤــﺖ  18ﺳ ـﻨــﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣ ــﺪات اﻟﺸﻐﺐ اﻟﻤﺆﺳﻔﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
ﻋﻘﺐ ﻣﺒﺎراﺗﻬﻢ أﻣﺎم ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ  21ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺿـﻤــﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـ ــﺪوري ،ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻠﻘﺎء.
وﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻳﻘﺎف  5ﻻﻋﺒﻴﻦ ،ﻫﻢ :ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ،ﺑ ــﺮاك اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،ﻋـﻠــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،ﻋﻤﺮ
ﻃﺎرق ،وﻣﺸﺎري اﻟﺸﻤﺮي 8 ،ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،وﻓﺮض
ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  450دﻳﻨﺎرا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﻤــﺬﻛــﻮرة ﺷﻬﺪت أﺣــﺪاث
ﺷﻐﺐ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎﺑــﻚ ﺑ ــﺎﻷﻳ ــﺪي
واﻟ ـﻀــﺮب اﻟـﻤـﺒــﺮح ،وﻧـﺘــﺞ ﻋﻨﻬﺎ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻻﻋﺐ
"اﻟـﺒــﺮﺗـﻘــﺎﻟــﻲ" ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺴـﻴــﻒ ،وﻧـﻘـﻠــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻘﺪم إدارة
اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﻜﺘﺎب اﻋﺘﺬار ﻟﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ.

ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺮاء
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳ ـﺴ ـﺘ ــﺄﻧ ــﻒ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول
ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﻏ ــﺪا،
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺎدﺳـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ
ﻣ ـﺴ ـ ً
ـﺎء ،ﺑـﻠـﻘــﺎء اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻬﻤﺎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺟ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت
اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻛﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧﻬﻰ أﺧﻴﺮا
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ  37ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل ﻟﻠﻜﺮة
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺖ ﻓــﻲ
ﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ ﺑـ ــﺎﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﺜﺎﻣﻦ.
وﻳﺘﻄﻠﻊ "اﻷﺑﻴﺾ" ،ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﺑـ 4ﻧﻘﺎط ،إﻟﻰ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة ﺑ ـﻘ ــﻮة ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﻟـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ ﺗــﺄﺧــﺮه
ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﻘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎع ﺑـ5
ﻧﻘﺎط ،واﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ا ﻟ ـﻬــﺰا ﺋــﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻣـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺮوب ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎع
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺤ ـ ــﺎول "اﻷﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺾ"

ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ اﻹﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻻﺣﺘﻜﺎك
ﺑـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﻗ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﺧـ ــﻼل
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮض ﺟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺪ ،ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰون اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ واﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ
ﻟﺪى ﻻﻋﺒﻴﻪ.
وﺳـﻴـﻔـﻘــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟـﻬــﻮد
اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﺟــﺎﺳــﻢ
واﻟ ـ ُـﻤـ ـﻌ ــﺪ ﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ،
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﺻﺒﻊ
اﻟﻴﺪ وﻏﻀﺮوف اﻟﺮﻛﺒﺔ أﺛﻨﺎء
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺳﻴﻌﻮض ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺪﻧﺎن وﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ.
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺐ اﻵﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ،
ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت "اﻷﺑﻴﺾ" وﻧﻔﺾ
ﻏـ ـﺒ ــﺎر اﻟـ ـﻬ ــﺰاﺋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
ﻋ ـﻠــﻰ أﻣ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺄة،
واﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎص أول ﻓـ ــﻮز ﻟ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ــﺪوري ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

رﻳﺎﺿﺔ
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اﻟﻤﻄﺎردة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﺳﻴﺘﻲ ...وﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗﻮازﻧﻪ
أﻋﺎد ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺮﻳﻘﻪ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺤﻖ ﺿﻴﻔﻪ
واﺗﻔﻮرد -٥ﺻﻔﺮ أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎدﻳﻮ
ﻣﺎﻧﻴﻪ وﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن داﻳﻚ.

أﻏﻮﻳﺮو ﻳﻨﻘﺬ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
وﺳﺖ ﻫﺎم

اﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎردة
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺮﺑـ ــﻮل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر
وﻣ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻞ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﻓﻮزﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ واﺗﻔﻮرد ووﺳﺖ
ً
ﻫﺎم -5ﺻﻔﺮ و-1ﺻﻔﺮ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺧـ ـﺘ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ 28
ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﺳﺘﻌﺎدة
ﺗـ ـﺸـ ـﻠـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮازﻧـ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻔ ــﻮز
ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺟــﺎره ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
-2ﺻﻔﺮ.
وﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﻮز اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟﺨﻤﺲ اﻷ ﺧـﻴــﺮة وا ﻟ ــ 21ﻫﺬا
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻓــﺮﻓــﻊ رﺻ ـﻴ ــﺪه إﻟــﻰ
 69ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة
أﻣﺎم ﺳﻴﺘﻲ.
وﺑﻜﺮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
و ﺗ ـﺤــﺪ ﻳــﺪا ا ﻟــﺪ ﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ أﻟﻜﺴﻨﺪر  -أرﻧﻮﻟﺪ
ﻛ ــﺮة ﻋــﺮ ﺿـﻴــﺔ ﺗــﺎ ﺑـﻌـﻬــﺎ ﻣﺎﻧﻴﻪ
ﺑــﺮأﺳــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻳـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﺤــﺎرس
ﺑﻦ ﻓﻮﺳﺘﺮ ).(9
وﻋﺰز ﻣﺎﻧﻴﻪ ﺗﻘﺪم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺑـ ـﻬ ــﺪف راﺋ ـ ـ ــﻊ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ
ﻛـ ــﺮة ﻋ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨــﺪر
 أر ﻧـ ـ ــﻮ ﻟـ ـ ــﺪ دا ﺧـ ـ ـ ــﻞ ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔﻓ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺄﻫـ ــﺎ ﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﺑـ ـﻴـ ـﺴ ــﺮاه
وﻟﻌﺒﻬﺎ ﺑﻜﻌﺐ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ
وﻇﻬﺮه إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻣﻰ وأﺳﻜﻨﻬﺎ
داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك ).(20
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰز اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻲ
دﻳ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻮك أورﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﻛــﺮة
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺪي أﻧـ ـ ـ ــﺪرو
روﺑـ ـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮى ﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻏـ ـ ــﻞ داﺧـ ـ ـ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ وﺗـ ــﻼﻋـ ــﺐ ﺑ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪدﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ
ﺑ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﺎه زاﺣـ ـﻔ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳـﻤـﻴــﻦ
اﻟﺤﺎرس ).(66
وأﺿ ــﺎف ﻓــﺎن داﻳــﻚ اﻟﻬﺪف
اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﺑ ـﻀ ــﺮﺑ ــﺔ رأﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ إ ﺛــﺮ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪر-
أر ﻧــﻮ ﻟــﺪ ) (79ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﺨﺘﺘﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺧ ــﺎﻣ ــﺲ
ﺑﻌﺪ  3دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻀﺮﺑﺔ رأﺳﻴﺔ

إﺛ ـ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺮﻳـ ــﺮة ﻋـ ــﺮﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻦ
روﺑﺮﺗﺴﻮن ).(82

أﻏﻮﻳﺮو ﻳﻨﻘﺬ اﻟﺴﻴﺘﻴﺰن
وأﻧﻘﺬ اﻟﻬﺪاف اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳـ ـﻴ ــﺮﺧـ ـﻴ ــﻮ أﻏـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺮو ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻣــﻦ إ ﻫــﺪار
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺛﻤﻴﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﻟﻪ
ﻫ ــﺪف اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
ﻣـ ــﺮﻣـ ــﻰ وﺳ ـ ـ ــﺖ ﻫ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ــﻦ ﻣــﻦ
رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.
و ﻓ ــﺮض ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ا ﻟـ ــﺬي ﺧ ــﺎض ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣﻨﻬﻜﺔ
اﻷﺣـ ـ ــﺪ إﺛـ ــﺮ ﺗ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﻪ ﺑ ـﻜــﺄس
راﺑـ ـﻄ ــﺔ اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻼت
اﻟـ ـﺘ ــﺮﺟـ ـﻴ ــﺢ ،ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﺗ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ وﺳ ـﻨ ـﺤــﺖ
ﻟﻪ ﻓﺮص ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺰﻳﺎدة ﻏﻠﺘﻪ
ﻣــﻦ اﻻ ﻫـ ــﺪاف ﻟـﻜــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻪ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤ ـﺴ ـﻨــﻮا ﺗــﺮﺟـﻤـﺘـﻬــﺎ إﻟــﻰ
أﻫﺪاف.
وﺷﺎرك اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ً
رﻳ ــﺎض ﻣـﺤــﺮز أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺴــﺎب ر ﺣـﻴــﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ﻓﻲ
ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻏـ ـ ــﺎب ﻻﻋـ ـ ــﺐ اﻻرﺗ ـ ـﻜـ ــﺎز
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺑﺪاﻋﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﺑﻌﺪ أن ﺻﻤﺪ وﺳﺖ ﻫﺎم
ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﺸ ــﻮط اﻷول ،ا ﺣـﺘـﺴــﺐ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ رﻛـ ـﻠ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺰاء ﻟـﺴـﻴـﺘــﻲ
إﺛﺮ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺰاء ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ
ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺒــﻲ اﻧ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﻮن ،اﻧ ـﺒ ــﺮى
ﻟ ـﻬ ــﺎ أ ﻏ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﺮو ﺑ ـﻨ ـﺠ ــﺎح )(59
ً
ً
راﻓـﻌــﺎ رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ  18ﻫﺪﻓﺎ
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻌﺰزا ﺻﺪارﺗﻪ
ﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟـﻬــﺪاﻓـﻴــﻦ وإﻟ ــﻰ 25
ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.

ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﻬﺰم ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺳ ـﺘــﺎﻣ ـﻔــﻮرد
ﺑ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪج ،اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎد ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ
ً
ً
ﺗــﻮاز ﻧــﻪ وﺣﻘﻖ ﻓــﻮزا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺎره ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم -2ﺻﻔﺮ

ﻛﻠﻮب ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻟﻖ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب

ﻛﺎل ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ﻣﺪرب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻟﻟﻼﻋﺒﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز
اﻟﺴﺎﺣﻖ -5ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ واﺗﻔﻮرد ،أﻣﺲ اﻷول ،وﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎءة ،إذ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻘﺒﻪ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻗﺎل ﻛﻠﻮب ﺑﻌﺪ ﺣﻔﺎظ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة ﺑﻔﺎرق
ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣـ ــﺪة أﻣ ــﺎم ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘـﻐـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
ً
واﺗﻔﻮرد "ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎراة راﺋﻌﺔ وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ذﻟﻚ".
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟـﺤــﺎرس أﻟﻴﺴﻮن ﺑﻴﻜﺮ
وأﺿــﺎف ﻣﻊ ﻣــﺪح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼ
ﻼ
اﻟﺬي أﻧﻘﺬ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻ ــﻼح "ﻫ ــﺬا ﻣ ـﺜــﺎل ﺟـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻛـﻴــﻒ ﻳﺠﺐ
ً
أن ﺗـﻜــﻮن ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ودﻋــﻮﻧــﺎ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ ﻣ ــﺮارا
ً
ً
وﺗـ ـﻜ ــﺮارا ،ﻟﻌﺒﻨﺎ ﺑـﺴــﻼﺳــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺣ ـﻘــﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ أردﺗﻬﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﻓﺰﻧﺎ -5ﺻﻔﺮ وﻟﻌﺐ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ".
ً
وأﺷــﺎر اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪا
ﺑــﺮد ﻓﻌﻞ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﻌــﺎدل ﺑــﺪون أﻫ ــﺪاف ﺿﺪ
ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ﻓ ــﻲ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑ ـ ــﺎ ﺛ ــﻢ ﻣﻊ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوري.

ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻟﻴﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ آﻣﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ.
واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﻫـ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎم ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺳـ ـﻘ ــﻮﻃ ــﻪ
أ ﻣ ــﺎم ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ  2-1ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻷﻧ ـ ـﻈـ ــﺎر
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺪرب
ﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺎورﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ
ﺳــﺎري ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﺳﻴﺸﺮك
اﻟﺤﺎرس اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺎ أرﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻻﺑـ ـ ــﺎﻏـ ـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺧــﻼل ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛــﺄس اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ.
وﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻞ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮر اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪرب

أﻏﻮﻳﺮو ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﺷﺮاك اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ً
وﻳﻠﻲ ﻛﺎﺑﺎﻳﻴﺮو أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﻛ ــﺎن اﻟ ـﺤــﺎرس اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
ﺧــﺎﻟــﻒ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت ﻣــﺪرﺑــﻪ ﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎ ﻳــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺿــﺪ ﺳﻴﺘﻲ
اﻷﺣــﺪ وﻗــﺮر اﻟـﻨــﺎدي ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ
ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﻢ أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ﻣ ـ ــﻦ راﺗـ ـﺒ ــﻪ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪه ﻣﺪرﺑﻪ ﻋﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺿــﺪ
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎري ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮاره
ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻴﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة
ً
ً
ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻼ ﺟﺪا .
ارﺗ ـﻜ ــﺐ ﻛـﻴـﺒــﺎ ﺧ ـﻄــﺄ واﻟ ـﻨ ــﺎدي

ﻟﻴﻮن ورﻳﻦ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﺤﻖ ﻟﻴﻮن ورﻳﻦ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ إﻟﻰ اﻟﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻔﻮز اﻷول ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﻛﺎﻳﻦ  ،1-3واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ أورﻟﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 -2ﺻﻔﺮ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟــﻰ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﺴﻮن دﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  16ﺑﻀﺮﺑﺔ رأﺳـﻴــﺔ ،إﺛــﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﻤﻔﻴﺲ دﻳﺒﺎي ،وأﺿــﺎف ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ ﻛﻮرﻧﻴﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ إﺛــﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣــﻦ ﻟﻮﻛﺎس
ﺗﻮﺳﺎر ).(50
وﻗ ـﻠــﺺ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎدي ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ ﻧﻴﻨﻐﺎ اﻟ ـﻔ ــﺎرق ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ 77
ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻛــﺮة ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺣــﺮة ﻟﻠﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﺠﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﺑﻄﺮد ﻣﺪاﻓﻌﻪ أﻟﻜﺴﻨﺪر دﺟﻴﻜﻮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،82ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ دﻳﺒﺎي
) .(84وﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻟﺪﻳﺒﺎي ﻣﻨﺬ  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺛﻨﺎﺋﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻏﺎﻧﻐﺎن ).(2-4
وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻧﺘﻈﺮ رﻳﻦ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻐﺎﻣﺮة أورﻟﻴﺎن
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﺳﺠﻠﻬﻤﺎ ﺑـﻨـﺠــﺎﻣــﺎن ﺑــﻮرﻳـﻐــﻮ ) (65واﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻟــﻲ ﻣﺒﺎي
ﻧﻴﺎﻧﻎ ).(71

ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ .أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻜﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﺴﺪد اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﻛــﺎﻧــﺖ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ أﻓ ــﺮاد
اﻟﻔﺮﻳﻖ".
وﻗ ـ ـ ـ ــﺪم ﺗـ ـﺸـ ـﻠـ ـﺴ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة و ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أن أ ﻫـ ـ ـ ــﺪر ﻟــﻪ
ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻪ اﻷرﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ
ﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط اﻷول ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ــﺎ
ﺳ ـ ـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـ ـ ــﺮة ﻟـ ــﻮﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮت
ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪة ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻲء ﻋــﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ اﻷﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ،ﺛـ ــﻢ أﺻـ ــﺎب
اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ،
وﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ ﺟـﻨــﺎﺣــﻪ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
ﺑ ــﺪرو ) ،(57ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ
ﻣ ـ ـ ــﺪاﻓ ـ ـ ــﻊ ﺗ ـ ــﻮﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺮان
ﺗــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﺄ ﻓــﻲ
ﻣﺮﻣﺎه ).(84
و ﻋــﺎد ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻟ ـﻤ ــﺪﺟ ــﺞ ﺑ ــﺎﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﺑـﻔــﻮز
ﺛﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻋﻘﺮ دار ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﺑ ـ ــﺎﻻس  1-3ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ ﺛـﻨــﺎ ﺋـﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺠﻴﻜﻲ رو ﻣـﻴـﻠــﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ
ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ
) (33وا ﻟ ـﺜــﺎ ﻧ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺴ ــﺮاه ﻣــﻦ
ً
ﻣ ـﺴ ــﺎ ﻓ ــﺔ ﻗ ــﺮ ﻳ ـﺒ ــﺔ ) (52را ﻓـ ـﻌ ــﺎ
رﺻ ـﻴ ــﺪه إﻟ ــﻰ  10أﻫـ ــﺪاف ﻓﻲ
اﻟﺪوري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻗﺒﻞ أن

ﻳﻀﻴﻒ آ ﺷـﻠــﻲ ﻳــﻮ ﻧــﻎ اﻟﺜﺎﻟﺚ
) ،(83و ﻗ ـﻠ ــﺺ ﺟ ــﻮ ﻳ ــﻞ وورد
اﻟﻔﺎرق ﺑﻜﺮة رأﺳﻴﺔ ).(66
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮم أرﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎل وﻓـ ـ ـ ــﺎدة
ﺿـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ــﻮر ﻧ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮث 1-5
وﺳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻞ أﻫ ـ ـ ـ ــﺪاﻓ ـ ـ ـ ــﻪ ﻛـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ
اﻷﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮد أوزﻳ ـ ـ ــﻞ
)  ،(4واﻷر ﻣ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻫـ ـﻨ ــﺮ ﻳ ــﻚ
ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ) (27واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮران ﻛ ــﻮ ﺳـ ـﻴـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻨ ــﻲ )(47
واﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﻮﻧ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎر إﻳ ـﻤ ـﻴــﺮﻳــﻚ
أوﺑــﺎﻣـﻴــﺎﻧــﻎ ) (59واﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻ ﻛــﺎز ﻳــﺖ ) ،(78أﻣﺎ
ﻫـ ـ ــﺪف ﺑـ ــﻮرﻧ ـ ـﻤـ ــﻮث اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ
ﻓﺴﺠﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺳﻴﻪ ).(30

ﻧﺎﻧﺖ ﻳﺸﻜﻮ ﻛﺎردﻳﻒ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ
رﻓﻊ ﻧــﺎدي ﻧﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻟـ ــﻰ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم )اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ( اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاع ﻣــﻊ
ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎردﻳـ ـ ـ ـ ــﻒ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ
اﻟﻮﻳﻠﺰي ،اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ،ﺣ ــﻮل
ﺣ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ــﺪل اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل
اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
إﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎﻧــﻮ ﺳـ ـ ــﺎﻻ ،وﻓ ـ ــﻖ ﻣــﺎ
ذﻛ ـ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــﺪة أﻣ ــﺲ
اﻷول.
وﻗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻻ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ــﻦ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ــﺪى
ﺗـﺤـﻄــﻢ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺻـﻐـﻴــﺮة ﻛــﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺎﻧﺶ
ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ
ﻓـ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﻧ ــﺖ إﻟ ــﻰ
ﻛ ـ ــﺎردﻳ ـ ــﻒ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻠــﻰ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ
اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ  17ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻳ ـ ـ ــﻮرو،
ﻳـﻔـﺘــﺮض أن ﻳ ـﺴــﺪد ﻛــﺎردﻳــﻒ
دﻓﻌﺔ أوﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻳ ــﻮرو ،ﻟﻜﻦ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟﻮﻳﻠﺰي
ﱠ
ﺟﻤﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﺎﻻ ،رﻏﻢ
ﱢ
أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﺠﻞ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺪى
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺎدث.
وﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ أﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ـﺼ ــﺪر
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮب ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدي وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑ ـ ــﺮس ،أﻣـ ــﺲ اﻷول،
رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻴﻔﺎ ،أﻛﺪ
ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ،أﻧــﻪ
"ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ﺷ ـﻜ ــﻮى ﻣﻦ
ﻧ ــﺎدي ﻧــﺎﻧــﺖ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺿﺪ
ﻧــﺎدي ﻛــﺎردﻳــﻒ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺸﺄن
اﻧﺘﻘﺎل إﻳﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎﻻ .ﻧﺤﻦ

ﺳﺎﻻ

ﻧـﻨـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ ،وﺗـﺒـﻌــﺎ
ﻟــﺬ ﻟــﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ أي ﺗﻌﻠﻴﻖ
إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ".
وﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺮق رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻔ ــﺎ
ﺟﺎﻧﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
روﻣـ ــﺎ ،وﻗـ ــﺎل" :ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻧﺎﻧﺖ
ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻔﻴﻔﺎ .ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻴﺌﺎت
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.

ً
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ :ﺳﻨﺤﺎول إﺷﺮاك  ٤٨ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ  ٢٠٢٢ﻧﺎدال ﻳﻮدع دورة أﻛﺎﺑﻮﻟﻜﻮ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ(
ﺟـﻴــﺎﻧــﻮ إﻧـﻔــﺎﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﻧ ــﻪ ﺳﻴﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺘﺒﻜﻴﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
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ﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻟـ ـﻘ ــﺎء ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻷﻣ ــﺮاء ﺑــﺮوﻣــﺎ ،واﻟ ــﺬي أﻛــﺪ ﺧﻼﻟﻪ أن ذﻟــﻚ ﻳﻤﺜﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل" :اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـ ـﻬـ ــﻼ .ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـ ــﺪرس
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ( ،أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺒـﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أﻧ ــﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑـ 48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻓﻘﻂ ،ﻷﻧﻬﺎ
دوﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة .ﺳﻨﺮى إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ دول ﻗﺮﻳﺒﺔ".

واﻋ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮف إﻧ ـ ـﻔـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻮ ﺑ ـ ـ ـ ــﺄن اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ "ﻣﻌﻘﺪة" ،ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ أن زﻳﺎدة
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟـ"اﺳﺘﻜﺸﺎف"
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ" :أﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم،
وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـﻔـﺘــﻮح ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ .ﻗـﻄــﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﺳﻨﻔﻌﻠﻬﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻻ راﺋﻌﺎ".
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ أن ﻳـﺘـﺨــﺬ "اﻟـﻔـﻴـﻔــﺎ"
ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻷن ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺤﺎدات
اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ودع اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال اﻟﻤﺼﻨﻒ أول ﻣﻦ
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪورة أﻛﺎﺑﻮﻟﻜﻮ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة
اﻟﻤﻀﺮب ،ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣــﺲ اﻷول أﻣــﺎم اﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﻧﻴﻚ ﻛﻴﺮﻳﻮس  3-6و (7-2) 7-6و.(8-6) 7-6
وأﻫﺪر ﻧﺎدال ،اﻟﻤﺘﻮج ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ "اﻛﺎﺑﻮﻟﻜﻮ" ﻓﻲ
 2005و ،2013ﺛــﻼث ﻓــﺮص ﻟﺤﺴﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎراة أﻣــﺎم
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ  72ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻔﻮق ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺤﺎﺳﻢ "ﺗــﺎي ﺑــﺮﻳــﻚ" ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﺤﺮزا ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت.
وﻫﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻴﺮﻳﻮس ﻋﻠﻰ ﻧﺎدال ﻓﻲ ﺳﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ،ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮ اﻧﺘﻘﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ
اﻟﻤﺸﺎﻏﺐ اﻟــﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ

اﻟﻔﻮز ،وﺣــﺎول ﺧﺪاﻋﻪ ﺑﺈرﺳﺎل ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي" :ﻫﻮ
ﻻﻋــﺐ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﻫﺒﺔ راﺋـﻌــﺔ ،وﺑـﻤـﻘــﺪوره اﻟـﻔــﻮز ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى أو اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ...ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﺧﺼﻤﻪ وﻧﻔﺴﻪ".
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻛﻴﺮﻳﻮس ) 23ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻊ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼس ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ
 3دروات ﻛﺒﺮى واﻟﻤﺼﻨﻒ  42ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
ﻋـﻠــﻰ اﻻﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺳﺘﻴﻒ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن ) (36ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 (5-7) 6-7و.4-6
ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر زﻓﻴﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻨﻒ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم داﻓﻴﺪ ﻓﻴﺮر 6-7
)-7ﺻ ـﻔــﺮ( و ،1-6واﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟــﻮن اﻳﺴﻨﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﺳﺎم ﻛﻮﻳﺮي  4-6و.4-6

واﻳﺪ ﻳﺴﻘﻂ وورﻳﺮز وﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ﻳﻤﺮ ﺑﺄﺳﻮأ ﻓﺘﺮة
أ ﺳـﻘــﻂ ﻧﺠﻢ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ اﻟﻤﺨﻀﺮم
دواﻳـ ـ ــﻦ واﻳ ـ ــﺪ ﻏ ــﻮﻟ ــﺪن ﺳ ـﺘــﺎﻳــﺖ وورﻳ ـ ــﺮز
ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وﻗـ ــﺎد ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻔــﻮز ﻋـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑ ـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣ ــﺪة
 125-126أﻣــﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ دوري ﻛﺮة
اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﺑــﻮﺳـﻄــﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ أﺳ ــﻮأ ﻓﺘﺮة
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺳ ـﺠ ــﻞ واﻳـ ــﺪ ) 37ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎوﻟــﺔ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة وﻣ ـﻨــﺢ ،ﻗـﺒــﻞ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻣــﻦ وداع
دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻟﻤﺆﺛﺮة ،وﻃﺎف ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ
 25ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮز
اﻷﺧﻴﺮة رﻏــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ وورﻳﺮز.
وﻓﻘﺪ واﻳﺪ اﻟﻜﺮة ﻟﺜﻮان ،ﺛﻢ اﺳﺘﻌﺎدﻫﺎ
وﺳﺪد وﻫﻮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮازن ودون
اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﻣﻨﺢ
اﻟﻔﻮز اﻟـ) 27ﻣﻘﺎﺑﻞ  33ﺧﺴﺎرة( ﻟﺼﺎﺣﺐ

اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـ ــ 8اﻷوﻟ ــﻰ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺗـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟ ــﻸدوار
اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ )ﺑﻼي أوف( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ.
وﺳﺎﻋﺪ واﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﻏﻮران دراﻏﻴﺘﺶ ) 27ﻧﻘﻄﺔ(
وﺟﻮش رﻳﺘﺸﺎردﺳﻮن ) 21ﻧﻘﻄﺔ( ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﻼي ﻃﻮﻣﺴﻮن ) 36ﻧﻘﻄﺔ(
وﻛﻴﻔﻦ دوراﻧﺖ ) (29وﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮري )(24
أﺑﺮز ﻻﻋﺒﻲ وورﻳﺮز.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ أﺳﻮأ ﻓﺘﺮة
ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻣﻨﻲ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ ﺿﻴﻔﻪ ﺑــﻮرﺗــﻼﻧــﺪ ﺗﺮاﻳﻞ
ﺑﻼﻳﺰرز  97-92ﻫﻲ اﻟـ) 25ﻣﻘﺎﺑﻞ  37ﻓﻮزا(
ﻟـﺼــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻓ ــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وﺑـﻌــﺪ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﺧ ــﺎرج أرﺿــﻪ
أﻣ ـ ــﺎم ﺗ ــﻮروﻧ ـﺘ ــﻮ راﺑ ـ ـﺘـ ــﻮرز ) ،(118-95ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻓــﻲ ﺻﺎﻟﺘﻪ اﻣﺘﺼﺎص

ﺻﺪﻣﺔ ﺑﻼﻳﺰرز إﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول )اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول  25-24واﻟﺜﺎﻧﻲ  ،(18-18وﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ
ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﻣــﻦ ﻏ ــﺮف اﻟـﻤــﻼﺑــﺲ وﺳﻘﻂ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) (31-22ﺑﻔﻀﻞ  15ﻧﻘﻄﺔ
ﻟــﺪاﻣ ـﻴــﺎن ﻟ ـﻴــﻼرد )ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ  33ﻓــﻲ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺒﺎراة( ،وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻪ إﻧﻬﺎء اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ  23-28ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن اﻟﻔﺎرق
ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻰ  10ﻧﻘﺎط.

داﻻس ﻳﻬﺰم ﺑﺎﻳﺴﺮز
وﻗـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮم اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ دﻳ ـ ــﺮك
ﻧﻮﻓﻴﺘﺴﻜﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ إﻟﻰ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز  ،101-110وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻰ
ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ )-2018
 (2019وﺧﻮض ﻣﻮﺳﻢ ﺟﻴﺪ )(2020-2019
ﻳﻜﻮن اﻟـ 22واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ.
وﺛــﺄر ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ
اﻟـﺴـﺒــﺖ أﻣـ ــﺎم ﻧـﻴــﻮ أورﻟ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ

 ،128-115وﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻷرﺑﻌﺎء 119-125
ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﻤﻪ ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ﺻﺎﺣﺐ
 33ﻧﻘﻄﺔ وراﺟﻮن روﻧﺪو ) 19ﻧﻘﻄﺔ و10
ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ(.
واﺣ ـﺘ ــﺎج ﻣـﻴـﻠــﻮوﻛــﻲ ﺑــﺎﻛــﺲ إﻟ ــﻰ وﻗــﺖ
إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ
ﻛﻴﻨﻐﺰ ﺑ ـﻔــﺎرق ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣـ ــﺪة ،140-141
راﻓ ـﻌــﺎ رﺻ ـﻴــﺪه إﻟ ــﻰ  47ﻓ ــﻮزا ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ 14
ﺧﺴﺎرة ﻣﻌﺰزا ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪوري ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﺗـﻐـﻠــﺐ ﺳ ــﺎن اﻧـﺘــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﺒـﻴــﺮز ﻋﻠﻰ
دﻳـﺘــﺮوﻳــﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ  ،93-105وأﺗﻼﻧﺘﺎ
ﻫﻮﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ -131
 123ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،وﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻟﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز .105-111
وﺧﺴﺮ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ أﻣﺎم واﺷﻨﻄﻦ
وﻳـ ــﺰاردز  ،125-116وﻣﻤﻔﻴﺲ ﻏﺮﻳﺰﻟﻴﺰ
أﻣﺎم ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ  ،109-107وﺗﺸﺎرﻟﻮت
ﻫﻮرﻧﺘﺲ أﻣــﺎم ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ -113
.118
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺮﻳﺎل ﻳﻬﺪر واﻟﺒﺮﺷﺎ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ وﻳﺤﺠﺰ ﺗﺬﻛﺮة ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس
ﺣﺠﺰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أوﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ دك ﺷﺒﺎك ﻣﻀﻴﻔﻪ
وﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ »ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ
اﻷرض« ،اﻟﺬي ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ
أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
»ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ« ﻓﻲ إﻳﺎب
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﺣﺴﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ ﻫــﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻣﻊ ﻏﺮﻳﻤﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻔﻮزه اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره -٣ﺻﻔﺮ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻟﻴﺼﺒﺢ أول ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
ً
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺳﺖ ﻣﺮات ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﺳﺠﻞ أﻫــﺪاف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
اﻷوروﻏ ــﻮﻳ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟــﻮﻳــﺲ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ )٥٠
و ٧٣ﻣ ــﻦ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟ ـ ــﺰاء( وﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ رﻳ ــﺎل
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻓﺎران ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ) ،(٦٩ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻴﻦ رﻳــﺎل
ﺑﻴﺘﻴﺲ وﺿﻴﻔﻪ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ) ٢-٢ذﻫﺎﺑﺎ(،
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﻟﻘﺐ ﺧﺎﻣﺲ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ واﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ورﻏــﻢ اﻧـﺘــﺰاع اﻟــﺮﻳــﺎل ﺗﻌﺎدﻻ ﺛﻤﻴﻨﺎ
ﻓﻲ ذﻫﺎب ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ "ﻛـ ــﺎﻣـ ــﺐ ﻧ ـ ــﻮ" ) ،(١-١ﻓ ــﺈن
ﺟ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮه ﻋ ــﺎﺷ ــﺖ ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ﻛ ــﺎﺑ ــﻮس
ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻓﻲ
اﻟــﺪوري  ٥-١ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺨﺎرق
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ذراﻋﻪ ،واﻟﺬي أدى
إﻟــﻰ إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻤــﺪرب ﺟــﻮﻟــﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ
وﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻻرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﺳــﺎﻧ ـﺘ ـﻴــﺎﻏــﻮ
ﺳﻮﻻري.
وﺳﻴﻄﺮ رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮط
اﻷول ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﻓﺮص ﺟﻨﺎﺣﻪ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﺸﺎب ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر
) ١٨ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻟ ـﻜــﻦ دون ﻧ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ ،وﻓــﻲ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗ ـﻔ ــﻮق ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﺑــﻮاﻗـﻌـﻴـﺘــﻪ
وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺳﻮارﻳﺰ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﺟ ـﻠــﺲ اﻟـﺠـﻨــﺎح اﻟــﻮﻳ ـﻠــﺰي ﻏــﺎرﻳــﺚ
ﺑﺎﻳﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓــﻲ ﺗﺴﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ رﻳﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ
ﻣ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑــﺮﺑ ـﻠــﺔ ﺳ ــﺎﻗ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ .واﺛﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﻔﺎﺗﺮ ﻟﺒﺎﻳﻞ
) ٢٨ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺑﺮﻛﻠﺔ ﺟ ــﺰاء ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺿﺪ

ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري ﻏـﻴــﻆ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
رﻳـ ـ ــﺎل ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺎض ﻣ ـﻨــﻪ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻀﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ارض اﻟﻤﻠﻌﺐ.
واﺣﺘﻔﻆ ﻟﻮﻛﺎس ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ ﺑﻤﺮﻛﺰه
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ
ﺑـﻨــﺰﻳـﻤــﺔ وﻓـﻴـﻨـﺴـﻴــﻮس ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﻤﺪد ﻋﻘﺪه ﻣﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ارﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟﺠﻨﺎح
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻋـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎن دﻳ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ.
وأرﻫ ـ ـ ـ ــﻖ ﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﻮس ﺟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮر
دﻓ ــﺎع ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻣ ـﻬــﺪرا أﻣــﺎﻣــﻪ أﺧﻄﺮ
ﻓــﺮص اﻟـﺸــﻮط اﻷول ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ
ﻓﺮص "اﻟﻤﻠﻜﻲ" ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻴﺎﻓﻊ
اﻟ ــﺬي ﺳ ــﺪد ﺧـﻤــﺲ ﻣ ــﺮات ﻋـﻠــﻰ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟﻀﻴﻮف.
وﺳﺪد ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ
) ،(١٩ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻗﻠﺐ
دﻓــﺎع ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺟﻴﺮار ﺑﻴﻜﻴﻪ وﻋﻜﺲ
اﻟﻜﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺑﺺ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ،ﻓﺴﺪدﻫﺎ
ﺿـﻌـﻴـﻔــﺔ ﺻ ــﺪﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻣﺎرك اﻧﺪرﻳﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ﺑﺒﺮاﻋﺔ ).(٣٧
ﺳ ـ ــﺪد ﺑ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮس ﻛ ــﺮة
ﺧﻄﻴﺮة ﻓــﻮق اﻟـﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻘﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﺴﺮ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
رﻳﻐﻴﻠﻮن ) ،(٣٨ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول
ﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﺳ ـﻠ ـﺒــﻲ دون ﻗ ـ ــﺪرة ﻣـﻴـﺴــﻲ
وﺳﻮارﻳﺰ ودﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻜﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻴﻠﻮر ﻧﺎﻓﺎس.

ﺳﻮارﻳﺰ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
ً
ﻟﻜﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺧﻄﻒ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻲ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ،ﻓﻤﺮر ﻋﺮﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺑﺺ
ﺳﻮارﻳﺰ ﺳﺪدﻫﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎه أرﺿﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ

ﺧﻴﺒﺔ اﻣﻞ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺮﻳﺎل ﺑﻌﺪ أﺣﺪ اﻫﺪاف اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ

إﻟــﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﻧﺎﻓﺎس ) .(٥٠وﺗﻌﻤﻠﻖ ﺗﻴﺮ
ﺷﺘﻴﻐﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد رأﺳﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة
ﻟﺮﻳﻐﻴﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ).(٦٢
وﻋﺎﻧﺪ اﻟﺤﻆ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻣﺠﺪدا
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺒﻴﻜﻴﻪ ودﻓﺎع ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﺴ ــﺪد ﻛ ــﺮة ﻟــﻮﻟـﺒـﻴــﺔ ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻻﻳﺴﺮ ) .(٦٧دﻓﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺪرب
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﺳــﺎﻧ ـﺘ ـﻴــﺎﻏــﻮ ﺳ ـ ــﻮﻻري
ﺑﺎﻟﺠﻨﺎح ﺑﺎﻳﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﺣـ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ

ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻠﺚ ﺳــﺎ ﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻌﺮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة إﻟﻰ اﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ
ﺣﺎول ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﺎران إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻜﻨﻪ
ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻫﺪﻓﺎ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻀﻴﻮف ).(٦٩
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺧـ ـﻄ ــﺄ ﻣ ـ ــﻦ ﻻﻋ ـ ـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو ﻋﻠﻰ ﺳــﻮارﻳــﺰ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺼﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ

رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻴﺴﻲ ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣــﺮات ،اﻟــﻰ ﺳﻮارﻳﺰ
ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻧﻴﻨﻜﺎ
ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ) ،(٧٣وﻫﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﺤﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻟﺴﻮارﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ رﻳﺎل ﻓﻲ ١٣
ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،وﻛﺸﻒ
ﺳﻮارﻳﺰ أﻧﻪ ﻗﺮر اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺑــﺎﻧـﻴـﻨـﻜــﺎ "ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻃ ـﻠــﺐ ﻣ ـﻨــﻲ ﻣﻴﺴﻲ
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ".
وﻛـ ـ ــﺎن ﺑـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪور ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،ﺻــﺎﺣــﺐ

 ٥٠ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻪ اﻟـ ــﺰاﺧـ ــﺮة،
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ أرض رﻳﺎل
ﻓﻲ اﻟﻜﺄس ،ﻟﻜﻦ ﻋﺪاده ﺿﺪ رﻳﺎل ﺑﻘﻲ
ً
 ٢٦ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٤٠ﻣﺒﺎراة و ١٥ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ
 ٢٠زﻳﺎرة اﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ رﻳﺎل
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻈــﻮﻇــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ،إذ
ﺳﺠﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻣﻦ أرﺑﻊ
ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪات )اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟــﻪ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ(
ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ  ٦ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪات ﻟـﻔـﻴـﻨـﻴـﺴـﻴــﻮس
وﺣﺪه.

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي :ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮﻻري :ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﻲ اﻟﺮأس

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي

أﺑــﺪى إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ )) (٠-٣اﻷرﺑـﻌــﺎء ﻓﻲ
ً
إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻌﺐ
ﺑـ"ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة" ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ.
وﻗــﺎل اﻟـﻤــﺪرب اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ" :ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ .اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻴﺪا
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ،واﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻋﺎﻗﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﻜﺮة ﻣﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﻘﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب".
وأﺿـ ــﺎف "ﻟ ـﻬــﺬا ﻟــﻢ ﻧـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺨـﻄــﻮرة ﻣــﺮات
ﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮص اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ".
وأردف "دﺧﻠﻨﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﺴﻢ أﻛﺒﺮ".
ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﺑﺄن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ "ﺟﻌﻞ ﻧﺴﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﺑﺸﻜﻞ

ﻛﺒﻴﺮ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻓﺈن "ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ" ﻓﻲ اﻷداء.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد "ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻜﻮن ﺳﻌﺪاء ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ ،ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻫﺬا ﻛﺎن اﻷﻫﻢ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑﺪى ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﺎروﺗﻮﻣﻴﻮ ،رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ" ،ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة" ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄس ﻣﻠﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ
"اﺳﺘﺤﻖ" اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻗــﺎل ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء:
"ﺗﺄﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ أﺣﺪ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻫﻮ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻘﺎب ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ" .وأﻗﺮ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﺷﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ ﻫﻴﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺸﻮط
اﻷول ،وأﻫﺪر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻴﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺣﺴﻢ اﻷﻣ ــﻮر ﺑﻬﺪﻓﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺪف راﻓﺎﺋﻴﻞ ﻓﺎران ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎه.

ﺳﻮارﻳﺰ :ﻧﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ
أﺑﺮز اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺗﺄﻫﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻷول،
"ﻗﺪرة" ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻻﺣﺖ
ﻟﻬﻢ أﻣﺎم رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ) (٣-٠ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره ﻓﻲ إﻳﺎب
ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺻـ ـ ــﺮح ﺳ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺰ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺠ ــﻞ اﻟ ـﻬــﺪﻓ ـﻴــﻦ
اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﺳـﺠـﻠــﻪ راﻓ ــﺎﺋ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ـ ــﺎران ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻄــﺄ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﺎه،
ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء ا ﻟــﺬي
اﺣـﺘـﻀـﻨــﻪ ﻣـﻠـﻌــﺐ "ﺳــﺎﻧـﺘـﻴــﺎﻏــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﺑ ـﻴــﻮ" ﺑــﺄن
"اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺳ ــﺎرت ﻓــﻲ اﺗـﺠــﺎﻫـﻨــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﻛﻨﺎ
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ .دﺧﻠﻨﺎ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ أﻧﻨﺎ
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ .ﻗﺪﻣﻨﺎ
ﻣﺒﺎراة ﻛﺒﻴﺮة ،واﺳﺘﺤﻘﻘﻨﺎ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ".
وأﻗﺮ اﻟـ"ﺑﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺮو" ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻬﺪف
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ راﻓﺎﺋﻴﻞ ﻓﺎران ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
ﻣﺮﻣﺎه ،ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄن اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ "ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﻲ"،
وﻳﻤﺘﻠﻚ "أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأﺿﺎف أن "اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺤﺎول إﺧﺮاج أﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ،وإذا ﻛﺎن ﻟﻴﻮ
)ﻣﻴﺴﻲ( ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ،ﻓﺄﻫﻼ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ".
وأﺗﻢ ﺳﻮارﻳﺰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ

اﻋﺘﺒﺮ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻮﻻري،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺧﺮج
"ﻣﺮﻓﻮع اﻟﺮأس" ﻣﻦ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻜﺄس ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم
اﻟـﻐــﺮﻳــﻢ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪي ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ )ﺻ ـﻔــﺮ(3 -
ً
اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﻓــﻲ اﻹﻳ ـ ــﺎب ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﻻﻋﺒﻴﻪ
اﻓﺘﻘﺪوا ﻟـ "اﻟﺤﺴﻢ" أﻣــﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
"اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻞ" ﻻﻋ ـﺒ ــﻮ اﻟ ـﺒــﺮﺷــﺎ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟـﺘــﻲ
ﻻﺣﺖ ﻟﻬﻢ.
وﻗﺎل ﺳﻮﻻري أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺣـﺘـﻀـﻨـﻬــﺎ ﻣﻠﻌﺐ
ﺳــﺎﻧـﺘـﻴــﺎﻏــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﺑ ـﻴــﻮ" :اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺰن ،ﻛ ـﻨــﺎ ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـﻠـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ،
وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﺳـﻘـﻄـﻨــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺮف ،ﺑــﺬﻟ ـﻨــﺎ ﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ".
وﻳـ ــﺮى ﺳ ـ ــﻮﻻري أن اﻟـﻤـﻴــﺮﻳـﻨـﻐــﻲ ﻗــﺪم
ﻣ ـﺒــﺎراة "ﺟ ــﺎدة وﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة ،وﺻـﻨــﻊ ﻓﺮﺻﺎ

ﻛـﺜـﻴــﺮة" ،وﻟـﻬــﺬا ﻓﻬﻢ ﻳـﺸـﻌــﺮون ﺑ ـ "اﻷﻟــﻢ
ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ".
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أن "ﻫـ ـ ــﺬه ﻫـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ .ﻋﻠﻴﻨﺎ أ ن
ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ.
ﻳـﺠــﺐ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـ ـﻠـ ــﻮح ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ .ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﻊ ﻳ ـﺠــﺐ
ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﺘ ـﻬــﺎ ،وﻟ ـﻌ ــﺐ ﻛـ ــﺮة ﻗــﺪم
ﺟـﻴــﺪة ،وﻟـﻜــﻦ أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧ ـﻜــﻮن ﺣــﺎﺳـﻤـﻴــﻦ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت".
وﺷﺪد اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻟﻠﻬﺪف اﻷول ،وﻣﻦ
ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻘﺎء ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ
أن ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻛﺎﻧﻮا "أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻤﺎ".

ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو :ﻣﻦ
اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻟﺒﺎ :ﻗﻠﺒﻨﺎ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ
ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس

ﺳﻮارﻳﺰ
ﻳﻮﻟﻮن "أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس ،وﻫﺬا
ﻣــﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﻴﺮة" ،رﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد "اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ" ﺑﺄن اﻟﻔﺮﻳﻖ
"ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".
)إﻓﻲ(

ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻛــﺎﺳـﻴـﻤـﻴــﺮو
ﻻﻋﺐ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرة
ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ﺑ ـﺜ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔ ــﺔ أﻣـ ــﺎم
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄس ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ
أن ﻳﺠﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ً
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻛﻞ
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ "ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣـﺒــﺎراة
راﺋﻌﺔ".
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺻﻔﻮف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺪث
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻄــﺔ ﻋﻘﺐ
اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣـﺴــﺎء اﻷرﺑ ـﻌــﺎء "ﺳﻴﻜﻮن
ﻣــﻦ اﻟـﻈـﻠــﻢ أن ﻧـﺘـﺤــﺪث ﻓـﻘــﻂ ﻋﻦ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ،اﻟـﺸــﻮط اﻷول ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﻛ ــﺎن راﺋ ـﻌــﺎ ،ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ
اﻷﺷﻮاط ﺧﻼل اﻟﻌﺎم".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻓﻴﻨﻴﺴﻮس ﻻﻋﺐ ﻣﻦ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟـﻠــﺮﻳــﺎل ،ﻟــﺬا ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ أﺷﻴﺎء ﻛﺒﻴﺮة ،وﻫﻮ
ﻳﻈﻬﺮ داﺋﻤﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻴﻮم،
اﻧ ـ ــﻪ ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻣ ـﻬ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻨــﺎ،

أﻛﺪ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺟﻮردي أﻟﺒﺎ ،أن
ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ) (0-3ﻓﻲ إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ "ﻗﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رأس" اﻟﻐﺮﻳﻢ
اﻟﻠﺪود رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وأوﺿﺢ أﻟﺒﺎ أن "ﻫﺬه ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺪرك أن
اﻟﻔﻮز اﻟﻴﻮم ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .ﻛﺎن اﻻﻧﺘﺼﺎر
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻨﺎ اﻷﻓﻀﻞ وﻗﻠﺒﻨﺎ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ".
وأﺿﺎف" :ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ دوﻣﺎ اﻟﻔﻮز ﻫﻨﺎ ،رﻏﻢ أن ذﻟﻚ

ﻳﺒﺪو ﺳﻬﻼ ﻷﻧﻨﺎ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف .ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف اﻷول اﻧﻔﺘﺢ اﻟﻠﻌﺐ وﻇﻬﺮت اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت،
وﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﺣﺮاز ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف".
وﺑ ـ ـ ــﺪا أﻟـ ـﺒ ــﺎ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﺟـ ـ ــﺪا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻓـ ــﻲ ﻣـﻠـﻌــﺐ
اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ ،إذ أﻛﺪ أن "اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻫﻨﺎ ﻳﺒﻌﺚ داﺋﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻐﺎﻣﺮة .ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮان اﻟﺨﻄﺄ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ".

إﻳﻤﻴﻠﻴﻮ :اﻟﺮﻳﺎل ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو

وأﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﺟﺮيء وﻻ ﻳﺨﺎف أﻣﺎم
اﻟﺨﺼﻢ".
وأﺷـ ـ ــﺎد ﻛــﺎﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺮو ﺑ ـ ــﺎﻷداء
اﻟـﺠـﻴــﺪ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎل ﺧ ــﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﺑ ـﻬــﺰﻳ ـﻤــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ
ﺑ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﻧـﻈـﻴـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘــﺮ داره
ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ".

أﻋﺮب إﻳﻤﻴﻠﻴﻮ ﺑﻮﺗﺮاﺟﻴﻨﻴﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻨ ــﺎدي رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻋ ــﻦ ﺣــﺰﻧــﻪ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟــﺮﻳــﺎل أﻣــﺎم
ﺿﻴﻔﻪ وﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻌﻨﻴﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺻﻔﺮ ٣-أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ إﻳﺎب اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻜﺄس ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ورﻏ ــﻢ ﺣــﺰﻧــﻪ ﻟـﻠـﺨـﺴــﺎرة ،أﻛ ــﺪ ﺑﻮﺗﺮاﺟﻴﻨﻴﻮ:

"ﺗﻔﻮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎل".
وأوﺿـ ــﺢ " :ﻛـ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻏــﺮﻳ ـﺒــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ ﺗـﻘــﺪم
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺻﻔﺮ ،٢ -ﻛﺎن رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ
ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺠــﺮﻳــﺎت اﻟـﻠـﻌــﺐ أو
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮص ....ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺴﻤﺖ اﻟﻠﻘﺎء".

اﻹﻧﺘﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﺎﻟﻴﺎري روﻧﺎﻟﺪو ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻔﺤﻮص ﻃﺒﻴﺔ
ﻳﻔﺘﺘﺢ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺎدﺳ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻞ ﺿ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻛﺎﻟﻴﺎري اﻟـ.١٤
وﻳﺤﺘﻞ إﻧﺘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑـﻔــﺎرق  ٩ﻧـﻘــﺎط ﺧﻠﻒ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ،
و ٩ﻧﻘﺎط أﻣﺎم ﻻﺗﺴﻴﻮ اﻟﺴﺎدس،
ﻟ ـﻜــﻦ ﺧـﻠـﻔــﻪ اﻷرﻗـ ـ ــﺎم ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ ،إذ
ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﺟﺎره اﻟﻠﺪود ﻣﻴﻼن
ﺑﻨﻘﻄﺔ ،وروﻣﺎ ﺑﺜﻼث.
ورﻓــﺾ إﻳـﻜــﺎردي اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ
إﻧ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻨــﺬ ﻧـ ــﺰع ﺷ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ
وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎرس اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ
ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ ﻫ ـﻨ ــﺪاﻧ ــﻮﻓ ـﻴ ـﺘ ــﺶ ،رﻏ ــﻢ
اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼن رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ
إﻧـﺘــﺮ إﻟ ــﻰ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ ﻋـﻘــﺪ اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮب ﻣـ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺪة أﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ
أوروﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻹﻋﻼم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ
ﺑﻮﻛﻴﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ واﻧﺪا ﻧﺎرا ،وﻫﻲ

ﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ﻧﺠﻢ اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ.
وﻛﺎن إﻧﺘﺮ ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻴﺮة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ
ﻓـﻴــﻮرﻧـﺘـﻴـﻨــﺎ  ،٢-٣ﺣـﺘــﻰ ﺣـﻠــﻮل
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ
روزارﻳـ ـ ـ ــﻮ أﺑ ـﻴ ـﺴــﻮ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟ ــﺰاء
ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻤﺲ اﻟﻜﺮة ﻳﺪ ﻣﺪاﻓﻊ

ﺳﻮﻻري

إﻧﺘﺮ داﻧﻴﻠﻮ داﻣﺒﺮوزﻳﻮ .وراﺟﻊ
اﻟﺤﻜﻢ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻗﺒﻞ أن
ﻳـﺜـﺒــﺖ ﻗ ـ ــﺮاره ،وﺳ ــﻂ اﻋ ـﺘــﺮاض
ﻣﺪرب إﻧﺘﺮ ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
واﻋـﺘـﺒــﺎره ان اﻟـﻜــﺮة ارﺗ ــﺪت ﻣﻦ
ﺻﺪر اﻟﻼﻋﺐ.
وﻣ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺟ ـ ــﻮردان
ﻓﻴﺮﻳﺘﻮ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎدل ٣-٣
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء.

وﻧ ـ ـﻘـ ــﻞ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ
اﻹﻟـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮوﻧ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﻦ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣــﺎروﺗــﺎ ﻗــﻮﻟــﻪ إن ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ "ﻣــﺬﻫــﻞ ،ﻫــﺬا أﻛﺒﺮ ﺧﻄﺄ
ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻳﻪ آر" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻻ أرﻳﺪ إداﻧﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم،
ﻷن ﻣﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن أﻣــﺮا ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﻣ ــﺎروﺗ ــﺎ" :ﺗـﻌــﺮﺿـﻨــﺎ
ﻷذى ﻣـﻬــﻢ ﻟﻴﻠﺔ أﻣ ــﺲ ،آﻣ ــﻞ أﻻ
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻏ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺎﺑ ــﻞ ﻟـﻠـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟــﺪوري،
ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎﺳﻴﺎ ﻓﻌﻼ".
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ﺳﻴﺨﻀﻊ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧــﺎﻟــﺪو ،أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ،ﻟﻔﺤﻮص ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﺪى
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻜﺎﺣﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻣﺘﺼﺪر اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وأﺷ ــﺎر ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻨﺎدي اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻗﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣــﻊ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻏــﺪ إﻟــﻰ أن روﻧــﺎﻟــﺪو
واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ دوﻏــﻼس ﻛﻮﺳﺘﺎ "ﺗﺪرﺑﺎ ﺑﻤﻔﺮدﻫﻤﺎ" اﻣﺲ
اﻻول ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض اﻷول "ﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﺎﺣﻠﻪ اﻷﻳﺴﺮ
ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ".
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز" أن اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ إﻳﻤﺮي ﺟﺎن
واﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻋﺎدا اﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻀﻴﺮة ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ.
وﻛﺎن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ -١ﺻﻔﺮ اﻷﺣﺪ وأﺑﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق  ١٣ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﻣﺎ -٤ﺻﻔﺮ.
وﻳﺘﺼﺪر روﻧﺎﻟﺪو ،ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﻓﻲ
"ﺳﻴﺮي أ" ﻣﻊ  ١٩ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﺑـﻔــﺎرق ﻫﺪف
ﻋﻦ ﻻﻋﺐ ﻣﻴﻼن
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻘــﺎدم
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮى

اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﻴﻮﻧﺘﻴﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ  ٢١ﻫﺪﻓﺎ
ﻓﻲ  ٣٤ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻟـ ــﻰ إﻧـ ـﺠ ــﺎز ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻟﻘﻠﺐ
ﺗﺨﻠﻔﻪ ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل اوروﺑــﺎ أﻣــﺎم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ،وﻫــﻮ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ إﻳــﺎﺑــﺎ ﻓﻲ
ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ  ١٢ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﻧﻘﻄﺔ

دراﻳﺶ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت
ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ

ﻧﺤﺎس

ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺴﺎم

ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻠﻚ ﺻﻴﺤﺎت اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر وﺟﻠﺪ اﻟﺬات اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﺠﺮي ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮات واﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت رش اﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ،ﺗﻌﺘﻘﺪ
أن ﺷ ــﻮارع اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺪﻗﺔ ﻟﻮﻻ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺑﺘﻬﺎ ،وﻛﺄن ﺷﻮارع
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻓﻞ ﻃــﻮال اﻟـﻌــﺎم ﺑــﺄﺛــﻮاب اﻟﻔﻮﺿﻰ
واﻟﺘﻠﻮث واﻟﺪﺧﺎن واﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺻﺎت وﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة
وﺣﻮادﺛﻬﺎ اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ ﻫﻨﺎ ورﻏﻮة
ﻫﻨﺎك ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ أدﻋﻲ اﻟﺮزاﻧﺔ ﻷﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ُ
واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎرض اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
وﺗﺨﺼﻴﺺ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺣﻠﺒﺎت وﻣﻀﺎﻣﻴﺮ ﻟﻬﻮاة ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرات وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮاﻳﺘﻬﻢ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﻌﻞ ذات اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﻀﺎري وﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﻞ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ،
ﻛﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﻛﺮﻧﻔﺎل ﺟﻨﻴﻒ وﻋﻴﺪ اﻟﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﻃﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪي ﻣﻤﻦ ﻳﺄﻧﻔﻮن ﻣﻦ أﺧﺘﻬﺎ ﺑﺄرﺿﻬﻢ ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻄﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧــﺮ أﻇــﻦ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺎﺋﻴﻦ ﻣــﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت
ً
اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ أن ﻳـﺤـﻤــﺪوا رﺑـﻬــﻢ أﺻ ــﻼ ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ،واﻛﺘﻔﺎء اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﺸﻮارﻋﻨﺎ ،وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﺿﻤﻦ ﺟــﺪول ﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ
اﻟـﺴــﺮي ،ﻟـﻴـﺒــﺮروا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻃــﻮال اﻟـﻌــﺎم ،رﺑﻤﺎ ﻛﻨﻮع
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺮاض ﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻴﺔ ﺑـ"اﻟﻬﺮن"
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮوح اﻷﺻﺎﻟﺔ ،أو ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
ً
ً
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﺜﻼ ،ﻓﺘﺨﻴﻞ ﻣﻌﻲ أﻧﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﺘﺐ
ً
ً
ُ
ﻣـﻘــﺎﻻ ﻋــﻦ "ﺣــﺮاﻣــﻲ" ﻣﻌﺘﻖ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟـﺠــﻮار
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو أن ﺗﻜﺘﺐ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺼﺎب
ﻣـﺘــﺪﺛــﺮ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻦ أو اﻟ ـﺸ ـﻌــﺎرات ﻓﺘﺘﺠﺮﺟﺮ ّﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺴﻨﻮات
ﻏﻴﺮ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،أو ﺗﻀﻄﺮ ﻟﻠﺴﻜﻮت وﺗـﺼــﻨــﻊ اﻻﺣ ـﺘــﺮام ﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪواوﻳﻦ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻚ ﺳﺘﻜﻮن أﻧﺖ
اﻟﻐﻠﻄﺎن ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻤﺖ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﻐﺔ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف واﻟﻜﻠﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت ،ﻓﺘﺼﻔﻊ
اﻟﺤﺮاﻣﻲ أو اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺈﺣﺪاﻫﺎ ﻓﻮر ﻓﺘﺤﻪ ﻟﻔﻤﻪ وﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻦ اﻟﺸﺮف واﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻨﻄﻖ وﻻ ﺗﺮى ،وأﻛﺎد أﺟﺰم أﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺠﺮؤ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻜﻮى واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣﻦ ﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ً
ﻣﻦ اﻟﺨﺠﻞ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺘﻪ وﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺮﺟﻞ ﻃﻮل ﺑﻌﺮض ﺑﺎﻟﻊ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ راﻳﺢ
اﻟﻤﺨﻔﺮ ﻳﺸﺘﻜﻲ "ﻃﻘﻮﻧﻲ ﺑﺘﻔﺎﺧﻴﻪ"...
ﻻ ﻋﻴﺐ ﺑﺼﺮاﺣﺔ!

ﻧﺠﺢ ﺻ ــﺎروخ ﺳــﻮﻳــﻮز ،اﻟــﺬي
أﻗـ ـﻠ ــﻊ أﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ﻣـ ــﻦ ﻏ ــﻮﻳ ــﺎﻧ ــﺎ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ وﺿــﻊ ﺳﺘﺔ أﻗﻤﺎر
اﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪارﻫ ــﺎ ﺿﻤﻦ
ﻛــﻮﻛـﺒــﺔ "وان وﻳ ــﺐ" ،ﺣـﻴــﺚ وﺿــﻊ
ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺒﺎﻟﻎ وزن
ً
ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﺎ  147ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ،
ﻓﻲ ﻣﺪار ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻟﻒ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻷرض.
وأﺗـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع "وان وﻳـ ــﺐ"
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﻣـ ـ ــﻦ رﺟـ ـ ـ ــﻞ اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل

وأﻃـﺒــﺎع رﺑ ـ ٍـﻊ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮﻣﺎت اﻧﺤﺎس

إﻋﻠﻢ ﺗﺮى ﻫﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻴﻬﻢ ذﻫﺐ واﻧﺤﺎس
ُ ُ
ﻻ ﺷﻚ ﻣﻌﺪن أﻫﻢ ﺑﺲ وﻳﻦ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺬﻫﺐ؟!
ﻛﻢ رﻛﺐ ﻳﻮم ارﺗﻮى ﻏﺎﺑﺖ ﻇﻌﻮﻧﻪ وذﻫﺐ
ﻣ ــﺎ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬــﻮ ِﻟ ـ َـﻤ ــﻊ ﻋ ـﻨــﺪك ﺗ ـﻌ ـ ّـﺪه ذﻫــﺐ

ُْ
ودق ﻣﻌﺪﻧﻪ ...ﺗﻠﻘﺎه ﺻﻨﻊ اﻧﺤﺎس!!
أﻓﺮك ِ

ﻛﻠﺐ ﺑﻮش ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
ﺑ ــﺪأ ﺳ ــﻮﻟ ــﻲ ،ﻛـﻠــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻷﺳـﺒــﻖ ﺟ ــﻮرج ﺑــﻮش اﻷب ،اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ "واﻟﺘﺮ رﻳﺪ" اﻟﻄﺒﻲ أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻴﺚ
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ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ.
واﻛ ـﺘ ـﺴــﺐ ﺳــﻮﻟــﻲ إﺗ ــﺶ دﺑ ـﻠ ـﻴــﻮ ﺑــﻮش

ﺷﻬﺮة ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤــﺎدي واﻷرﺑـﻌـﻴــﻦ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﺧﻼل
ﻣــﺮاﺳــﻢ إﻟـﻘــﺎء ﻧﻈﺮة اﻟ ــﻮداع ﻋﻠﻰ ﺟﺜﻤﺎن
ﺑﻮش ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﻓــﻲ  ،2018ﺟﺜﻢ ﺳﻮﻟﻲ ﻓــﻲ وﻓــﺎء ﺑﺠﻮار
اﻟﻨﻌﺶ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﻄﺒﻲ إن ﻣـﻬــﺎم ﺳﻮﻟﻲ
ﻓﻲ دوره اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وأﺳﺮﻫﻢ وﻃﺎﻗﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﺛﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺟﻮاء اﻟﺘﻮﺗﺮ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأﺻﺒﺢ ﺳﻮﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻛﻠﺐ "ﺑﻴﺞ اﻟﻠﻮن"
ً
ﻣﻦ ﻧﻮع ﻻﺑﺮادور ،واﺣﺪا ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻛﻼب
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺜﻴﺴﺪا
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺎرﻳﻼﻧﺪ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﻼب اﻟﺴﺒﻌﺔ
ً
ً
إﺟﻤﺎﻻ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻋ ـﻤــﺮ ﺳــﻮﻟــﻲ ﻋــﺎﻣــﺎن وﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻌــﺎم،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﺘﺪوﺟﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
)روﻳﺘﺮز(
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻪ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻨﻘﺎﻻت

ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،وﻓﻮﺳﺘﻮﺗﺸﻨﻲ
ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "أرﻳ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـﺒ ــﺎﻳ ــﺲ" إن
اﻷﻗ ـﻤ ــﺎر ﺳـﺘــﻮﻓــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ إﻧـﺘــﺮﻧــﺖ
ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﻔـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮاي ﻓـ ــﺎي ،وﺳﺘﺠﻌﻞ
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ً
ً
ً
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ أرﺿﺎ وﺟﻮا وﺑﺤﺮا.
)أ ف ب(

أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺐ إﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﻟـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ أول
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ــﺮاﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟ ـ ــﻸﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ )أم دﺑﻠﻴﻮ ﺳﻲ(.
وﺳ ـﺒــﻖ ﻟـﻠـﻄــﺐ أن اﺳـﺘـﻌــﺎن
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ،إﻻ أن
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﺻـ ــﻮرة ودﻗـ ــﺔ ﻣـﺤـﺴـﻨــﺔ ،وﻫــﻲ
أﻣ ــﻮر أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻻﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات ﻣ ــﻊ ﺗــﻮاﻓــﺮ
أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺨﻄﺄ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮاء أن ﻳﺴﻤﺢ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟ ـﻠ ـﺠــﺮاﺣ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ ﺑـ ــﺬراع
آﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أﻃﺒﺎء
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ.

واﺳﺘﺨﺪم دي ﻻﺳﻲ رﺋﻴﺲ
ﻗ ـ ـﺴـ ــﻢ ﺟـ ـ ــﺮاﺣـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ إﺻ ـﺒ ـﻌــﻪ ﻟـﻴــﺮﺳــﻢ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﺷـ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻣﻌﺎء ،وأﺻﺪر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ إﻟﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ.
)أ ف ب(

»اﻟﺜﺎﻗﺐ« ﻣﻦ آل »وﻃﺒﺎن« أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺔ آل ﺳﻌﻮد
و»اﻟﻘﺮش« ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺻﻮرة ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎل اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﺳـﺘـﻌــﺮﺿـﻨــﺎ وﺛـﻴـﻘــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم 1802م وردت ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻋﺪﻳﺪة ﻷﺳﺮ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ اﺳـﺘـﻘــﺮت ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺣﺘﻰ
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ .واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻧﻬﺎ وﺛﻘﺖ أﺳﻤﺎء
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وردت
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻢ ﻧــﺆ ﻛــﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷ ﺳـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎل،
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳـﻨـﺸـﻴــﺮ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﻟـﻨــﺎ اﻟـ ـﻴ ــﻮم .أوﻟـ ــﻰ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺮة اﻟﺜﺎﻗﺐ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ
ورد أن اﻟﻤﺸﺘﺮي دﻛــﺎن ﻟﻮﻟﻮة ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ
اﻟـﻘـﻨــﺎﻋــﻲ ﻫــﻮ ﺣـﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺛــﺎﻗــﺐ آل وﻃ ـﺒــﺎن .وآل وﻃـﺒــﺎن
ﻫﻢ ﻓــﺮع ﻣﻦ ﻋﺸﻴﺮة اﻟـ َـﻤـ َـﺮدة )ﻣﻔﺮدﻫﺎ اﻟـ ُـﻤـ َـﺮ ْﻳــﺪي( اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ أﺳ ــﺮة آل ﺳـﻌــﻮد اﻟ ـﻜــﺮام ﺣـﻜــﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻓـﻬــﻢ )أي آل ﺛــﺎﻗــﺐ ﺑ ــﻦ وﻃ ـﺒــﺎن(
أﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻤــﻮﻣــﺔ ﻵل ﺳـﻌــﻮد ﻳﻠﺘﻘﻮن ﻓــﻲ ﺟــﺪ واﺣ ــﺪ ﻫﻮ
"ﻣﺮﺧﺎن" .ﺗﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ إن وﻃﺒﺎن
ﺑــﻦ رﺑـﻴـﻌــﺔ ﺑــﻦ ﻣــﺮﺧــﺎن اﻧـﺘـﻘــﻞ ﻣــﻊ أﺑ ـﻨــﺎﺋــﻪ إﻟ ــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﺎم 1065ﻫــ1654/م ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺾ آل اﻟﺜﺎﻗﺐ
ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻘﺮوا ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ،ﻫﺬه
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﻗﺐ
آل وﻃﺒﺎن ﻛﺎن ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ أو ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ ،واﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻴﻊ
واﻟـﺸــﺮاء .أﻣﺎ آل ﺛﺎﻗﺐ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ
اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﺄﺷﻬﺮﻫﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﻗﺐ آل وﻃـﺒــﺎن ،اﻟﺬي
ً
ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ
ً
ﻋﺎم 1213ﻫـ ــ1798/م ،ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﺑﻨﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺜﺎﻗﺐ ﻣﺪة ﺛﻼث ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ.

وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺜﺎﻗﺐ ﻫﻮ واﻟــﺪ اﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ
ﻟﻮﻟﻮة اﻟﺜﺎﻗﺐ )أم اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺒﺎرك وﺟﺮاح
اﻟﺼﺒﺎح( ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح )اﻟﺜﺎﻧﻲ(
ﺑ ــﻦ ﺟــﺎﺑــﺮ )اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺶ( ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح .أﻣــﺎ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ "اﻟﻘﺮش".
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺳﻮى ﻋﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﺻﻜﻬﺎ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﻋﺎم 1886م،
واﺳﺘﻤﺮت ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺛﻢ اﺧﺘﻔﺖ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﻮن ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻮن ﻋ ـﻤــﻼت أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻠﻴﺮة( ،واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ )اﻟﻐﺮان(،
واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ )اﻟﺮوﺑﻴﺔ( ،واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺴﺎﺋﻴﺔ
)ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎ( ،واﻟــﺮﻳــﺎل اﻟﻨﻤﺴﺎوي )وﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻔﺮاﻧﺴﻲ( وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻓﻲ
ً
وﺛﻴﻘﺘﻨﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
ﻋﺎم 1802م ،ﻳﺮد اﺳﻢ "اﻟﻘﺮش" ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻛﺎن اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻫﺬا اﻟﻘﺮش ﻫﻮ ﻋﻤﻠﺔ
ً
ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴــﻊ واﻟـ ـﺸ ــﺮاء ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ
ﻋـﺸــﺮ وﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﻘــﺮن اﻟـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸــﺮ اﻟـﻤـﻴــﻼدي
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ أورده اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻬــﺎدي ﺟـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ" اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 2010م،
ﻓﺈن "اﻟﻠﻴﺮة" اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ  100ﻗﺮش،
واﻟﻘﺮش ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ " 40ﺑﺎرة" ،واﻟﺒﺎرة ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
"اﻛ ـﺸــﺎت" .ووردت ﻓــﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺻــﻮر ﻷﻧ ــﻮاع اﻟﻌﻤﻼت

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

nashmi22@hotmail.com

ّ
اﻟﻤﻮده اﻧﺤﺎس
ﻻ ﺷﻔﺖ ﻋﻘﺐ اﻟﻮﻓﺎ ﺻﻔﻮ

»ﺳﻮﻳﻮز« ﻳﻀﻊ  ٦أﻗﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮﻳﻎ وﻳﻠﺮ ﺑﻬﺪف ردم
اﻟﻬﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2015ﻛ ـﻠ ـﻔــﺖ "وان
وﻳ ـ ــﺐ" ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "أرﻳـ ـ ــﺎن ﺳ ـﺒــﺎﻳــﺲ"
ﺑــﺎﻟــﺪﻓ ـﻌــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ  21ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃ ــﻼق ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺻ ـ ــﺎروخ "ﺳ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻮز" ،وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻹﻃ ـ ــﻼق ﻫ ــﺬه ﻣ ـﻘ ــﺮرة ﺣ ـﺘــﻰ ﻋــﺎم
 ،2020وﺗﺘﻢ ﻓﻲ  3ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻏــﻮﻳــﺎﻧــﺎ اﻟـﻔـﻀــﺎﺋــﻲ ،وﺑــﺎﻳـﻜــﻮﻧــﻮر

ّ
وﺿﺎح

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

اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ واﻟﻄﻴﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺎﻳﺐ!
ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻃﻴﻮر ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﻤﺎﺳﻴﺢ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ،إذ ﺑـ ّـﻴـﻨــﺖ ﻣـﺘـﺤـﺠــﺮات ﻟـﺒـﻴــﻮض وﺟ ــﺪت ﻓــﻲ روﻣــﺎﻧ ـﻴــﺎ أن
ً
ﻃﻴﻮرا ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄي ﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﺰواﺣﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ "ﻧﻴﺘﺸﺮ".
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،2011اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﺣﺎﺛﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺗﻴﺎس ﻓﺮﻳﻤﻴﺮ
ً
ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻧﻬﺮ ﻓــﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻠﻔﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﻮﺿﺎ وأﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ ﻗﻮﻗﻌﺎت
ً
ﻣﺘﺤﺠﺮة ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ إﻟﻰ  68ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ووﺟﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺟﺮاه ﻓﺮﻳﻤﻴﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ دوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻮض ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر ،ﻣﻨﻬﺎ "إﻧﺎﻧﺘﻴﻮرﻧﻴﺚ"
وﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ﻟﻄﻴﻮر ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻄﺒﺎﺷﻴﺮي،
وإﻟ ــﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺰواﺣــﻒ ،أﺳ ــﻼف ﻟﻠﺘﻤﺴﺎح "ﻛﺮوﻛﺎﻟﻴﺘﻮس"
ـﺎل ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة .وﻗـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺷ ــﺮو اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ" :ﻫـ ــﺬا ﺗ ــﺮاﻛ ــﻢ ﻓــﺮﻳــﺪ
وﺳـ ـﺤ ـ ٍ
ﻟﻤﺘﺤﺠﺮات ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻘﺮﻳﺔ ،وأﻗﺪم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺸﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ".
وﺳﺤﺎل "ﻳﻮﺣﻲ
ﺗﻤﺎﺳﻴﺢ
ﺑﻴﻮض
وأﺿﺎﻓﻮا أن وﺟﻮد ﻗﻮﻗﻌﺎت
ً ٍ
ّ
ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮض
اﻹﻧﺎﻧﺘﻴﻮرﻧﻴﺚ" )ﻃﻴﻮر ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ(.
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﻳﻌﺜﺮوا ﻋﻠﻰ  13ﺑﻴﻀﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻄﻴﻮر واﻵﻻف ﻣﻦ ﻗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻴﺾ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ
ﺗﻤﺎﺳﻴﺢ ،وﻓﻖ ﻓﺮﻳﻤﻴﺮ.
)أ ف ب(

وﻓﻴﺎت
ﻓﻴﺼﻞ ﻫﺠﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

 56ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان ﺑﻦ ﻋﻴﺪ ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،1ش ،13م ،22اﻟﻨﺴﺎء:
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ق ،9ش ،15م ،50ت66505011 :

ﺟﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺴﻦ دﺷﺘﻲ

 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،5ﺷﺎرع ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﺮدوس ،ق،8
ﺷﺎرع اﻷوﻟﻰ ،ﺟﺎدة ،4م ،51ت99242342 ،50507706 :
ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ زوﺟﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻼ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺘﺮوك
 74ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺳـﻠــﻮى ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎس اﻟﻘﻼف ،ق ،8ت99678966 ،98880769 :
أﻣﻴﻨﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻤﻠﻲ أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﻮاد
اﻟﻤﻴﺎﺳﻲ
 83ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺮﺣــﺎب ،ق ،1ش ،2م) ،12ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻨﺰل(
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ق ،2ش ،2م ،11ت60086659 ،97500308 ،51136677 :
ﺳﺎرة ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي أرﻣﻠﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﺴﺎوي
 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق ،4ش اﻷول ،ﺟﺎدة ،1م ،21اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،ق ،10ش ،22م ،39ت25320001 ،99079958 :

ﺷﺎﻳﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎﻳﻊ

 75ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،ﻛ ـﻴ ـﻔــﺎن ،ق ،4ش ﻣ ـﻨــﻲ ،ﻣـ ـﻨ ــﺰل ،48ت،97281212 :
24819010

ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻨﻤﺎ

 45ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ق ،8ش اﻷول ،ج ،9م ،40اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،6ش ،1ج ،2م ،3ت94435556 ،99066789 :

زاﻣﻞ وﻟﻴﺪ زاﻣﻞ اﻟﺰاﻣﻞ

 26ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،3ش ،1م ،7اﻟﻨﺴﺎء :ﻛﻴﻔﺎن ،ق،4
ش ،47م ،3ت50703625 ،60004193 :

ﺣﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻓﻼح

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش ،اﻟﻌﺰاء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳــﻮم ﻏــﺪ ،ت:
99656980

ﺳﺎﻳﺮ راﻛﺎن اﻟﺒﺎدي اﻟﻈﻔﻴﺮي

 81ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،ت50566646 :

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي

 70ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﺣﺎب ،ق ،3ش،6
م ،14اﻟﻨﺴﺎء :ﺑﻴﺎن ،ق ،3ش ،4م ،42ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ت،99078928 :
99632607

ﻓﻬﺪ ﺣﺴﻴﻦ أﺑﻮ ﺷﻠﻔﺔ

 88ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻘﺒﺮة ﺻﺒﺤﺎن ،اﻟﺮﺟﺎل:
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،2ش ،8م ،149اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،2ش ،10م،132
ت99455587 ،99897779 :
ﻫﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ أرﻣﻠﺔ ﻣﺒﺎرك ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸﻤﺮوخ
 91ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺻﺒﺎح اﻟـﻴــﻮم ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺮﺣــﺎب ،ق،1
ش ،5م ،28اﻟﻨﺴﺎء :ﺳﻠﻮى ،ق ،7ش ،2م ،20ت94472280 ،66616103 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷــﺮح ﻟﺘﻮارﻳﺨﻬﺎ وأﺳﻤﺎﺋﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ .ﻫــﺬا ﻣﺎ ﻟــﺪي ﻟﻤﻘﺎل اﻟﻴﻮم ،وإﻟــﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺸﺮوق
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻌﺸﺎء

04:56
06:14
12:01
03:19
05:47
07:04

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﺼﻐﺮى
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ
أدﻧﻰ ﺟﺰر

23
11
ً
 09:16ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 06:59ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
 02:29ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:22ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

