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آيمي سايمتز تحصد ثمار نجاح فيلم
الرعب « »Pet Semataryص 13

استجواب خالي الدسم
● قدمه المطير وهايف للصالح من  3محاور ● أجزاء كبيرة منسوخة من «صحيفة» المبارك
● الغانم :يدرج على أول جلسة وأتوقع المزيد وعلينا بحث المناقشة أثناء الصيام

محليات

03
الجاراهلل :راضون عن
التعاون العربي  -الروسي

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

صور ضوئية تبرز استنساخ المحورين األولين الستجواب الصالح من استجواب المطير والمويزري لرئيس الوزراء بنسبة تتجاوز %90

فهد التركي ومحيي عامر

ً
ت ــدشـ ـيـ ـن ــا ل ـس ـل ـس ـل ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات
المتوقعة ،وبشكل مفاجئ ،قــدم النائبان
ً
محمد المطير ومحمد هايف استجوابا
«خالي الدسم» لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس
الصالح من  3محاور في  3ورقات ،تتعلق
بهدم دولة المؤسسات ،وظلم الكويتيين
ف ــي تــوظ ـيــف إدارة ال ـف ـت ــوى وال ـت ـشــريــع،
والتجاوزات في المناقصات العامة.
ولم يحدد االستجواب وقائع معينة في
َ
محوريه األول والثالث ،كما تبين أن أجزاء
َ
محوريه األولين منسوخة من
كبيرة من
استجواب سابق قدمه المطير مع النائب
ش ـع ـيــب الـ ـم ــوي ــزري إلـ ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
ونتيجة النسخ ،تحدث المحور األول
ع ــن ق ـضــايــا ف ـســاد عــامــة ف ــي «مــؤس ـســات

الــدولــة» وتـقــاريــر دي ــوان المحاسبة ،دون
أن يقدم أي رابط بينهما وبين أداء الوزير
ال ـم ـس ـت ـج ــوب ،ك ـم ــا ل ــم ي ـح ـم ـلــه ال ـنــائ ـبــان
المسؤولية السياسية بشكل مباشر وفق
قضايا مرتبطة بالجهات التابعة له.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــور «ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى» ،اسـ ـتـ ـب ــق
المستجو بان نتائج التظلمات المقدمة
ِ
ً
إلــى اإلدارة ،علما أن المجلس وافــق على
تشكيل لجنة للتحقيق في ضوابط قبول
الـمــوظـفـيــن ب ـهــا ،فــي م ـحــاولــة تــأتــي ،كما
يبدو ،لكسب تعاطف المرفوضين.
أم ــا ال ـم ـحــور ال ـثــالــث فـلــم يـخـتـلــف عن
األول ،إذ أشار بشكل عام إلى احتكار فئة
معينة لمناقصات الدولة ،دون بيان تلك
الفئة على األقل.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم أن ــه تسلم 02

الوجوه الكثيرة والمختلفة
لإلرهاب في العالم

العدساني والدمخي والدالل :نشكر
مساندة النواب استجوابنا للجبري
أع ــرب ال ـن ــواب ري ــاض الـعــدســانــي
ومـحـمــد الـ ــدالل وعـ ــادل الــدمـخــي عن
ش ـك ــره ــم ل ــزم ــائ ـه ــم الـ ــذيـ ــن أع ـل ـن ــوا
مساندتهم لالستجواب الــذي قــرروا
تقديمه األسبوع المقبل لوزير اإلعالم
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب محمد
الجبري في محاور تتضمن الحيازات
الــزراعـيــة و«اإلع ــام» والهيئة العامة

للرياضة ،وخاصة ما يتعلق بالتفرغ
ً
الرياضي المشبوه؛ تحقيقا للمصلحة
ً
العامة ،وتصديا للفساد والتجاوزات
الـمــالـيــة واإلداريـ ـ ــة والـقــانــونـيــة ،ومــا
تــرتــب عـلــى ذل ــك م ــن أث ــر عـلــى الـمــال
العام.
وأكد العدساني ،عقب اجتماعه في
مكتبه أمس مع الــدالل والدمخي ،أن

االستجواب يأتي للحفاظ على األموال
العامة وتطبيق قوانين الــدولــة ،إلى
جانب األخذ في االعتبار المخالفات
ال ـ ـصـ ــارخـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وال ـم ـس ـت ـم ــرة
الواردة من الجهات الرقابية ولم يتم
ً
تصحيحها ،موضحا أن تلك القضايا
ً
مهمة جــدا ،والبد من تفعيل األدوات
الدستورية ومحاسبة المقصرين.

«السكنية» تطالب «الصناعة» و«الزراعة» بجدول
زمني إلزالة معوقات «جنوب سعد العبدالله»

اقتصاديات
هاشم للعاملين في
«البترول» :ضرورة التعاون
التام مع ديوان المحاسبة

الوقيان :المؤسسة قاربت االنتهاء من تخطيط وتصميم المشروع

١٠

«المتحد» البحريني يربح  192.9مليون
دوالر في الربع األول والنمو %10.4

١٠

الفريح« :المطاحن» حققت  40.2مليون
دينار في  2018بانخفاض %2
١٢

●

اقتصاد

11

البرازيل أكبر المستفيدين
من العقوبات األميركية
على فنزويال

مسك وعنبر

١٧

يوسف العبدالله

خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الهيئة العامة للصناعة وهيئة
الزراعة والثروة السمكية لتحديد الجدول الزمني لالنتهاء من إزالة المعوقات
ً
من أمام مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية ،وفقا لتكليف صادر
إليهما من مجلس الوزراء.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان
طلب من «الصناعة» تزويده بالجدول الزمني إلزالــة اإلط ــارات المستعملة
ومصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن ،ومغاسل رمل الدراكيل،
ً
ً
مبينة أنه طلب من «الزراعة» جدوال مماثال لنقل مشروع تربية الدواجن إلى
الموقع الجديد.
وقالت المصادر إن الوقيان أكد للجهتين أن «السكنية» قاربت االنتهاء
من مرحلة تخطيط وتصميم مشروع «جنوب سعد العبدالله» ،واستكمال
اإلجراءات لتأسيس شركة مع الجانب الكوري الذي سيبدأ إدارته وتنفيذه فور
تسلمه األرض من المؤسسة ،مبينة أن موعد توزيع المشروع مرتبط بسرعة
تسليم أرضه خالية من العوائق.
ً
وكان مجلس الوزراء أصدر في ديسمبر الماضي قرارا بتكليف الهيئتين
المذكورتين تنفيذ القرارات الصادرة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي
تواجه تنفيذ هذا المشروع وموافاة المجلس بآخر المستجدات والتطورات.

تنته
«تقرير مولر»« :اللعبة» لم ِ

20

وتر كيلرمان أبدع
بالموسيقى اإلفريقية
في دار اآلثار اإلسالمية

دوليات
صــورة حديثة لإلطارات المستعملة في
موقع مدينة «جنوب سعد العبدالله»

سليماني يزج بـ «فصائله» في أزمة السيول
انتقادات لرفع العلم العراقي وتوجيه المياه نحو «األهواز»
●

وزير العدل األميركي في مؤتمر صحافي خالل نشر تقرير مولر أمس (أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

رغم االنتقادات الشديدة التي ثــارت ضد حضور
َ
ولواء ي «الفاطميون»
قوات «الحشد الشعبي» العراقية
األفغاني و«زينبيون» السوري ،في مشاهد مواجهة
آثـ ـ ــار الـ ـسـ ـي ــول والـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات الـ ـت ــي ض ــرب ــت ع ــدة
محافظات إيرانية وتسببت في خسائر فادحة ،قام
قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» اللواء
قاسم سليماني باصطحاب قائد «الحشد الشعبي»
أبومهدي المهندس وعناصر من «حزب الله» اللبناني
إلى محافظة خوزستان ،وشاركوا بشكل رمــزي في
عملية إعادة بناء السدود الرملية والجسور المؤقتة
أمس.
وانـتـقــد الـعــديــد مــن الـقــومـيـيــن اإليــرانـيـيــن بشدة
«استعراض» حضور عناصر الميليشيات والقوات
الموالية لنظام الجمهورية اإلسالمية في المنطقة،
ورفعهم أعالم بلدان أخرى في المدن اإليرانية التي
تضررت من جراء األمطار الغزيرة.
ورفـعــت المعارضة اإليــرانـيــة شـعــارات ذكــرت بأن
«شباب إيــران حاربوا صدام حسين كي ال يرفع علم

العراق في طهران ،واليوم الحشد الشعبي يرفع علم
بالده في ساحة آزادي وسط طهران».
ت ــزام ــن ذلـ ــك م ــع تــأك ـيــد أحـ ــد ش ـي ــوخ خــوزس ـتــان
(األهواز) ،التي تسكنها أغلبية عربية ،لـ«الجريدة» ،أن
حكومة طهران تحاول الضغط على عرب خوزستان
كي يخرجوا من بيوتهم وبعض القرى ،قبل أن تسمح
بجريان مياه السيول التي احتجزتها بواسطة سدود
رمـلـيــة ضخمة ه ـنــاك ،وتــرفــض تحويلها إل ــى هــور
«العظيم» ،حيث تقيم مشروعات نفطية جديدة.
وتـحــدث هــذا الشيخ عــن تعرض الــوجــود العربي
في خوزستان لمخاطر بسبب معالجة طهران ألزمة
السيول وقيامها بــإخــاء قــرى المحافظة ،فــي حين
ً
أقام «الحشد الشعبي» العراقي سدودا أخرى لحماية
المناطق العراقية ا لـتــي مــن الممكن أن تصل إليها
المياه في المناطق الحدودية.
جاء ذلك في وقت استمرت االحتجاجات في عدد
كبير مــن م ــدن خــوزسـتــان ولــرسـتــان بسبب تباطؤ
األجـ ـه ــزة ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي إي ـص ــال ال ـم ـس ــاع ــدات إلــى
المنكوبين رغم توقف األمطار.

١٩
معركة طرابلس تمتد
إلى سبها جنوبًا

رياضة

٢١
موسم «الكرة» المقبل
ينطلق  3سبتمبر
بـ «التنشيطية»

ةديرجلا
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األمير يعزي الهند والبرتغال وألمانيا
بعث صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األحـ ـم ــد ،ببرقية
تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة
الهند رام ناث كوفيند ،عبر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا هطول األمطار
الـتــي اجـتــاحــت أجـ ــزاء مــن بعض
ال ــوالي ــات الـهـنــديــة وأس ـف ــرت عن
سـ ـق ــوط الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـض ـحــايــا
وال ـم ـص ــاب ـي ــن وأل ـح ـق ــت أضـ ـ ــرارا
بــال ـمــرافــق ال ـعــامــة والـمـمـتـلـكــات،
راجـيــا سـمــوه للضحايا الرحمة
وللمصابين ســرعــة الـشـفــاء وأن
ي ـت ـم ـكــن الـ ـمـ ـس ــؤول ــون ف ــي الـبـلــد
ال ـص ــدي ــق م ــن تـ ـج ــاوز آث ـ ــار هــذه
الكارثة الطبيعية.
وبعث سموه ،ببرقيتي تعزية
إل ــى رئـيــس جـمـهــوريــة الـبــرتـغــال
م ــارس ـي ـل ــو س ـ ـ ــوزا وإل ـ ـ ــى رئ ـيــس
جـمـهــوريــة ألـمــانـيــا االتـحــاديــة د.
ف ــران ــك شـتــايـنـمــايــر ،عـبــر فيهما
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ع ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــص ت ـ ـعـ ــازيـ ــه
وصادق مواساته بضحايا حادث
ال ـحــاف ـلــة ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي جــزيــرة
م ــادي ــرا الـبــرتـغــالـيــة ،ال ــذي أودى
بحياة الـعــديــد مــن الضحايا من
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بوشهري :اإلسراع في تنفيذ مبنى الركاب ()T2
اطلعت على سير أعمال المشروع والتقت رئيسة «ليماك»

الجنسية األلمانية وخلف عــددا
من المصابين.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة
إلــى رئيس جمهورية زيمبابوي
إيـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــون م ـ ـنـ ــان ـ ـغـ ــانـ ــوا ،ع ـبــر
فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،

متمنيا له دوام الصحة والعافية
ولـ ـلـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـصـ ــديـ ــق ك ـ ــل الـ ـتـ ـق ــدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئ ـي ــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيات مماثلة.

بوشهري خالل لقائها رئيسة مجلس إدارة شركة «ليماك»

تقديم أنسب
الحلول وتذليل
أي عقبات
تواجه شركة «ليماك»

قــامــت وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة
الدولة لشؤون االسكان د .جنان بوشهري،
أمس ،باالطالع على سير أعمال مشروع
إنشاء مبنى الركاب الجديد ( )T2بمطار
الكويت الدولي.

وذكــرت وزارة األشغال في بيان تلقته
«كونا» ان الوزيرة بوشهري التقت رئيسة
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة (لـ ـيـ ـم ــاك) الـمـكـلـفــة
ب ــإن ـش ــاء م ـب ـنــى الـ ــركـ ــاب ال ـج ــدي ــد اي ـب ــرو
أوزدم ـي ــر ،حـيــث تــم االت ـفــاق عـلــى تكليف

المسؤولين بــالــوزارة بــدراســة متطلبات
الشركة لالسراع في التنفيذ وفق الجدول
الزمني المتفق عليه وتقديم أنسب الحلول
لــذلــك وتــذلـيــل أي عـقـبــات قــد تــواجــه هــذا
المشروع الحيوي.

الكويت :أحداث السودان ...شأن داخلي

«الهالل األحمر» :مساعدات إغاثية لـ «األهواز»

العتيبي دعا الشعب السوداني إلى تغليب مصلحة الوطن

ب ـ ـ ـ ــدأ وف ـ ـ ـ ــد جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـمــر الـكــويـتــي ،أم ــس ،تــوزيــع
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات االغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـلــى
الـمـتـضــرريــن م ــن ج ــراء الـسـيــول
االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة االه ـ ـ ـ ــواز
بمحافظة خوزستان االيرانية.
وزار ال ـ ــوف ـ ــد ب ــرفـ ـق ــة ال ـق ــائ ــم
بــاالع ـمــال بــاإلنــابــة فــي الـسـفــارة
الكويتية بطهران فالح الحجرف
ع ـ ــددا م ــن مـ ـخ ــازن ال ـم ـس ــاع ــدات
الكويتية ومخيمات النازحين من
جراء السيول والفيضانات ،التي
اجتاحت مناطق واسعة من ايران.
ووزع و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـســاعــدات عـلــى س ـكــان بعض
ال ـم ـخ ـي ـم ــات الـ ــذيـ ــن ع ـ ـبـ ــروا عــن
فرحتهم وشكرهم للكويت.
ومــن جهته ،قــال نائب رئيس
م ـج ـل ــس ادارة ج ـم ـع ـيــة ا ل ـه ــال
االح ـم ــر انـ ــور ال ـح ـس ــاوي ،ام ــس،
فــي تصريح لــ»كــونــا» ان الكويت
س ـت ــواص ــل ارسـ ـ ــال م ـســاعــدات ـهــا
الــى مـتـضــرري الـسـيــول االخـيــرة
ف ــي ايـ ـ ــران .وأض ـ ــاف ال ـح ـســاوي:
«س ـن ــواص ــل ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
س ــواء عبر الجسر الـجــوي الــذي
أمر به صاحب السمو امير البالد
أو شراء االحتياجات والمتطلبات
من السوق المحلي االيراني».
ووص ـ ــف ح ـجــم ال ـس ـي ــول في
مــدي ـنــة االه ـ ـ ــواز بــأن ـهــا «ك ــارث ــة
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا انـ ـ ـ ــه «مـ ــن
خــال جولتنا على المخيمات
وااله ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـل ــى
احتياجاتهم من المواد الغذائية

أكدت الكويت أن ما يجري في السودان شأن
داخ ـلــي ال يـجــب الـتــدخــل فـيــه ،عـمــا بالميثاق،
مجددة الدعوة إلى االلتزام بقرارات مجلس األمن
المتعلقة بالسودان ،وأن ينحصر نقاش كل بند
في موضوعه ،وأال تستخدم الـظــروف الحالية
لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته،
داعـيــة أبـنــاء الشعب الـســودانــي بكل فئاته إلى
تغليب المصلحة العليا للوطن ،ووضعها فوق
كل اعتبار ،من أجل السودان ووحدته وسيادته
واستقراره ،وسالمة أراضيه.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة الـكــويــت بجلسة مجلس
األمن حول دارفور ،التي القاها مندوبها الدائم
لــدى األمــم المتحدة السفير منصور العتيبي،
مساء امس األول.
وقال العتيبي إن «تقرير األمين العام األخير
يؤكد تواصل انخفاض حــاالت االنتهاكات في
دارف ــور بشتى أنــواعـهــا خــال الـسـنــوات األربــع
األخـ ـي ــرة ،إض ــاف ــة إل ــى م ــا ي ـش ـهــده اإلق ـل ـي ــم من
استقرار أمني نسبي ،فضال عن استمرار عودة
النازحين».
وأكـ ــد ض ـ ــرورة ض ـم ــان عـ ــودة آم ـن ــة وكــريـمــة
وطوعية للنازحين ،وتضافر جهود المجتمع
الدولي الستمرار تقديم العون إلــى محتاجيه،
خصوصا خالل هذه الظروف الصعبة ،مرحبا
بتخصيص مبلغ قــدره  26.5مليون دوالر من
أح ــد الـصـنــاديــق لـتـقــديــم ال ـم ـســاعــدات الـطــارئــة
للمحتاجين.
وشدد العتيبي على أهمية استمرار المسار
الذي اقترحه األمين العام ،وضمنه المجلس في
قراره ( ،2018 )2429والبيان الرئاسي رقم ()19
العام الماضي.
وق ــال «لـقــد اقــر مجلسنا فــي بيانه الرئاسي

العتيبي يلقي كلمة الكويت

الـمــذكــور ب ــأن الـتـقــدم الـمـحــرز لتحقيق النقاط
المرجعية ،والمؤشرات لخروج البعثة المشتركة
(يــونــامـيــد) سيسهمان فــي عملية االنـتـقــال من
مرحلة حفظ السالم إلى مرحلة بناء السالم».
وأضاف «اطلعنا في تقرير األمين العام على
أن ال ـت ـقــدم مستمر فــي بـعــض ال ـن ـقــاط ،وهـنــاك

حاجة لمزيد من العمل في غيرها ،لذا فإن مضي
مجلسنا على ما اتفق عليه سابقا يعد ضرورة
اآلن أكـثــر مـمــا سـبــق ،مــن أج ــل اسـتـمــرار تنفيذ
استراتيجية خروج البعثة كما هي محددة في
القرار (.»2018 )2429

ضبط النفس ونبذ العنف واستمرار الحوار
قـ ــال ال ـس ـف ـيــر م ـن ـصــور الـعـتـيـبــي «إن ـنــا
سنجحف بحق دارف ــور وأهـلــه إذا بددنا
آمــال ـهــم ف ــي تـحـقـيــق ح ـي ــاة كــري ـمــة وب ـنــاء
مستقبل واعد ،لذلك ندعو أعضاء المجلس
إلى وحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة،
وأال نختلف بسبب المواقف والمسميات».

وأضــاف «اننا نتابع باهتمام ،وعن كثب،
التطورات في السودان ،وندعو كل األطراف
إلى الهدوء ،وممارسة أقصى درجات ضبط
النفس ونبذ العنف ،واالستمرار في الحوار،
مــن أج ــل ضـمــان نـجــاح العملية السلمية
االنتقالية».

«المحامين» :الكويت شرعت قوانين لحماية المؤلفين
العبدالرزاق :التطور التكنولوجي أظهر جرائم الملكية الفكرية
●

كل ما ينتجه
العقل البشري
يشكل ملكية
فكرية نسعى
لحمايتها

شريان الشريان

محمد راشد

تـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
محمد الجبري ،وبحضور وكيل
الوزارة المساعد لقطاع التخطيط
اإلع ــام ــي خــالــد الــرش ـيــدي ،أقــام
م ــرك ــز ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة
بـجـمـعـيــة ال ـم ـحــام ـيــن الـكــويـتـيــة
المؤتمر الثالث لجرائم الملكية
ال ـف ـكــريــة ،ب ـمـشــاركــة ال ـعــديــد من
ال ـخ ـبــراء والـمـخـتـصـيــن ف ــي هــذا
المجال.
وصــرحـ ـ ـ ـ ــت رئـيـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـمــركــز
د .نــور الـعـبــدالــرزاق بأنه بسبب
ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي وزي ـ ــادة
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري ظـهــر الـعــديــد
مــن جــرائــم الملكية الـفـكــريــة من
تقليد أو قــرصـنــة أو ســرقــة حق
الـ ـم ــؤل ــف ،ولـ ــذلـ ــك تـ ــم ع ـق ــد ه ــذا
الـمــؤتـمــر ولـلـسـنــة الـثــالـثــة علي

ً
السجن  15عاما لعقيد استولى
على أموال جمعية الشرطة
● حسين العبدالله
أي ــدت مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف الـجــزائـيــة،
أمـ ــس ،ح ـكــم مـحـكـمــة أول درجـ ــة بحبس
مسؤول سابق في جمعية الشرطة برتبة
ً
عـقـيــد 15 ،ع ــام ــا ،وح ـبــس سـتــة موظفين
آخرين ،على ذمة القضية 7 ،و 10سنوات،
م ــع ال ـش ـغــل وال ـن ـف ــاذ ،وتـغــريـمـهــم مـبــالــغ
مالية قدرها  68ألف دينار ،في حين أيدت
كذلك حكم محكمة أول درجة بتبرئة وافد
بالقضية .وكانت النيابة العامة وجهت
لـلـمـتـهـمـيــن ح ـكــم االس ـت ـي ــاء ع ـلــى أم ــوال
المساهمين في جمعية الشرطة ،من خالل
التالعب بقيمة الفواتير والمبالغ المودعة
فــي حسابات الجمعية ،إال ان المتهمين
أنكروا التهم المنسوبة إليهم.
ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على
الحكم الذي أصدرته «االستئناف» ،أمس،
أمام محكمة التمييز ،للمطالبة ببراءتهم
مما نسب اليهم من النيابة العامة.

التوالي للوقوف على أسباب تلك
الـجــرائــم ،ومــدى كفاية القوانين
ل ـ ـمـ ــوا ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ودور جـ ـه ــات
ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا للتصدي
لتلك االنتهاكات من خــال أربع
جلسات بالتعاون مع المختصين
والقانونيين.

الضبطيات القضائية
وأضــافــت العبدالرزاق أنــه في
خـتــام المؤتمر تــم الـتــوصــل إلى
العديد من التوصيات المتمثلة
فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد ع ـلــى
الضبطيات الـقـضــائـيــة ،وزي ــادة
الــوعــي الـقــانــونــي لــدى كــل فئات
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وك ــذل ــك إن ـش ــاء جهة
واحدة تشمل تسجيل العالمات
التجارية وبراءات االختراع وحق
المؤلف ،الفتة إلــى أن للجمعية
ت ـط ـل ـع ــات مـسـتـقـبـلـيــة ف ــي عـمــل

م ــؤتـ ـم ــرات ودورات فـ ــي م ـجــال
حقوق الملكية الفكرية.
من جهته ،قال رئيس مجلس
إدارة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا لـ ـمـ ـح ــا مـ ـي ــن
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـح ــام ــي ش ــري ــان
الشريان إن كل ما ينتجه العقل
ا ل ـب ـشــري يـشـكــل ملكية فكرية
ي ـس ـع ــى ل ـح ـمــاي ـت ـهــا وي ـس ـعــى
البعض بقصد أو بغير قصر
الن ـت ـهــاك ـهــا ،ف ــال ـخ ـس ــارة على
م ــالـ ـكـ ـيـ ـه ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح
لمنتهكيها خيالية ،و مــن هنا
ت ــأت ــي أه ـم ـيــة جــري ـمــة انـتـهــاك
الملكية الفكرية لألفراد والدول.
وأضاف الشريان« :وحيث إن
ً
ً
لذلك تأثيرا كبيرا على الناتج
االق ـت ـص ــادي لـ ـل ــدول ،وض ـيــاع
فرض االستثمار للمستثمرين
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مــع
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي ،ب ــرزت
القرصنة واالنتهاكات لألسف

نور العبدالرزاق

الشديد للملكية الفكرية التي
ً
تمثل ت ـهــد يــدا ي ـعــوق التنمية
ال ـشــام ـلــة» ،م ــؤك ــدا أن الـكــويــت
شــرعــت ال ـعــديــد م ــن الـقــوانـيــن
لحماية المنتجات والمؤلفين
والحقوق المجاورة.

جانب من المساعدات الكويتية

والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وسـ ـن ــوف ــره ــا مــن
السوق المحلي».
وأوض ــح أن الشعب الكويتي
ي ـقــف دوم ـ ــا الـ ــى ج ــان ــب الـشـعــب
االيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ــاع ــدات
ليست ال ـمــرة االولـ ــى ،وسـبــق أن
تـعــاونــا مــع اي ــران للتخفيف من
اضرار الزالزل واالمور االنسانية
االخرى.

ً
 ٨٠طنا

وكانت جمعية الهالل االحمر
الـكــويـتــي قــد ارس ـلــت مـســاعــدات

انسانية واغاثية الــى متضرري
الـسـيــول فــي ايـ ــران ت ــزن  80طنا
عبر جسر جوي أمر به سمو أمير
البالد الشيخ صباح االحمد.

ً
شكرا للكويت

شكر مسؤول المخيمات التي
تـ ـ ــؤوي ال ـم ـت ـض ــرري ــن مـ ــن جـ ــراء
ال ـس ـي ــول االخـ ـي ــرة ف ــي مـحــافـظــة
خ ـ ــوزسـ ـ ـت ـ ــان االيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـســن
منصوري ،أمس ،الكويت حكومة
وش ـع ـب ــا إلرس ــالـ ـه ــا م ـس ــاع ــدات
اغاثية الى المتضررين من جراء

«نزاهة» :تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
أك ــد األم ـيــن ال ـعــام بــاإلنــابــة
ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة لمكافحة
الـفـســاد «ن ــزاه ــة» عـبــد الـعــزيــز
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،حـ ــرص
الهيئة على تعزيز الشفافية
فــي أع ـمــال الـجـهــاز الحكومي
والقطاع الخاص واالستفادة
من التجارب الدولية في هذا
المجال.
وق ــال الـمـنـصــور لـ ـ «كــونــا»،
عـ ـل ــى ه ــام ــش مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي الـ ـ ــذي
تنظمه الهيئة العليا للرقابة
اإلداري ـ ــة والـمــالـيــة التونسية
بالتعاون مع الشبكة العربية
ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد وب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج األم ـ ـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة اإلنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ت ـحــت
عـنــوان (دع ــم خــايــا الحوكمة
وت ـع ــزي ــز دورهـ ـ ــا ف ــي الــرقــابــة
والمتابعة وترشيد التصرف
الـ ـعـ ـم ــوم ــي) ف ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،إن
هذه المشاركة تأتي في إطار
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي في

المنصور وفواز المضف خالل مشاركتهما في الملتقى اإلقليمي
مـجــال مكافحة الـفـســاد وتعزيز
الـنــزاهــة والشفافية .وأش ــار إلى
أن مثل هــذه الملتقيات الدولية
المعنية التي تعنى بحماية المال
العام والرقابة بالقطاعين العام
والـخــاص تتيح فــرصــة للتعرف
على الممارسات الفضلى في نظم
الـحــوكـمــة والــرقــابــة اإلداريـ ــة في
إطار السياسات العامة لمحاربة
الفساد.

«محور صباح األحمد» ...أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر
عـشــرات الــرافـعــات ومـئــات المعدات
وآالف العمال يعملون معا في ورشة
ع ـمــل ال ت ـهــدأ ل ـيــا وال ن ـه ــارا الن ـجــاز
مشروع «محور صباح االحمد» ،الذي
يعتبر من اكبر مشاريع البنية التحتية
في قطر.
ويتميز مشروع المحور باتصاله
بنحو  15طريقا رئيسيا ،ليخدم العديد
من المرافق الحيوية في مدينة الدوحة،
ك ـم ــا ي ـت ـص ــل مـ ـب ــاش ــرة ب ـم ـط ــار حـمــد
الدولي ،فضال عن العديد من المرافق
االق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة والـمـنـشــآت
الصحية والتعليمية الحيوية.
ويـمـثــل ال ـم ـشــروع شــريــانــا حيويا
جــديــدا يمتد مــن جـنــوب الــدوحــة الــى
شمالها ،مما سيعمل على ربــط اكثر
مــن  25منطقة سكنية تتميز بكثافة
سـكــانـيــة عــالـيــة ،فــي حـيــن يـشـمــل أول
جسر معلق مــن نوعه فــي قطر بطول
 1200م ـتــر وأطـ ـ ــول ج ـســر ف ــي ال ـبــاد
بطول  2.6كيلومتر.

مشروع المحور

ال ـس ـي ــول االخـ ـي ــرة ف ــي مـحــافـظــة
خ ـ ــوزسـ ـ ـت ـ ــان االيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة .وق ـ ــال
منصوري في تصريح لـ «كونا»:
«ن ـش ـكــر ال ـك ــوي ــت وس ـم ــو االم ـيــر
عـلــى الـمـســاعــدات الـتــي قدموها
ال ــى الـمـتـضــرريــن للتخفيف من
مـعــانــاتـهــم» ،مـشـيــرا إل ــى تــوزيــع
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ع ـل ــى الـمـنـكــوبـيــن
بالتعاون والتنسيق بين الهالل
االح ـمــر االي ــران ــي والـكــويـتــي في
مدينة االهواز.

وأضاف أن مشاركة الهيئة
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد في
الملتقى تهدف لالطالع على
تـ ـج ــارب ال ـ ـ ــدول وال ـم ـق ــارب ــات
الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة وح ـ ـسـ ــن ت ـط ـب ـيــق
مـ ـب ــادئ ال ـح ــوك ـم ــة وال ــوق ــاي ــة
من الفساد واستخالص أبرز
ال ـت ــوص ـي ــات والـ ـتـ ـج ــارب ذات
الصلة في هذا المجال.

استجواب خالي الدسم
مــن المطير وهــايــف ،قبيل انتهاء دوام أمــس،
ً
صحيفة اسـتـجــوابـهـمــا لـلـصــالــح ،مـشـيــرا إلــى
أنــه اتخذ اإلج ــراء ات الالئحية بــإبــاغ الــوزيــر،
«وسيتم إدراج االستجواب في أول جلسة مقبلة،
ومن حق الوزير التأجيل إذا رغب لعدم انقضاء
ً
 14يوما على تقديم الصحيفة».
وتــوقــع الـغــانــم ،فــي تـصــريــح ،أن يتم تقديم
ً
استجوابات أخرى خالل األسبوع المقبل وفقا
ً
لما ذكــره بعض النواب ،مشددا على أن ادعاء
ب ـعــض األطـ ـ ــراف ب ـشــأن ح ــل وش ـيــك للمجلس
بـسـبــب االس ـت ـجــوابــات أم ــر «ع ــار مــن الـصـحــة،
ف ــاألم ــور طـيـبــة وال ـح ـي ــاة مــاش ـيــة بـ ــإذن ال ـلــه»،
ً
معقبا« :إال أن علينا البحث عن طريقة مناسبة
لنا ولكم ،لمناقشة االستجوابات أثناء الصيام
في رمضان».
٠٥
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محليات
الجارالله :راضون عن التعاون العربي  -الروسي
• أكد أن دور اللجنة «الكويتية  -البريطانية» فعال • دافنبورت :تكريم البنك الدولي لألمير استثنائي ومستحق
أكد الجارالله أن «الكويت تشعر
بالرضا عن التعاون كمجموعة
عربية مع الجانب الروسي»،
الفتا إلى أن المنتدى الخامس
ال يقل نجاحا عن المنتديات
السابقة.

أكد نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله عمق العالقات التاريخية
م ــع الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،مـسـتــذكــرا
"الـ ـ ــدور ال ـم ـش ــرف" لـبــريـطــانـيــا في
تحرير الكويت إبان الغزو العراقي.
وأع ــرب الـجــارالـلــه ،فــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،عـ ـق ــب مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
االحـ ـتـ ـف ــال ال ـ ـ ــذي أق ــامـ ـت ــه س ـف ــارة
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـبــري ـطــان ـيــا
العظمى وشمال أيرلندا ،بمناسبة
عـيــد الـمـيــاد ال ـ ــ 93لـجــالــة الملكة
إل ـيــزاب ـيــث ال ـثــان ـيــة مـلـكــة المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال
أيرلندا ورئيسة دول الكومنولث،
بحضور نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،عن
تطلعه لتعزيز الـتـعــاون المشترك
وتطوير العالقات بين الجانبين في
المجاالت كافة.
وحول لجنة التوجيه الكويتية -
البريطانية المشتركة ،أكد أنها تقوم
ب ــدور فـعــال عـلــى كــل المستويات،
معربا عــن اعـتــزازه بــأن تكون مثل
تـلــك اآلل ـيــة مــوجــودة بـيــن البلدين
الصديقين.
وعــن المنتدى الــروســي العربي
الخامس ،والدور الروسي في العالم
ال ـع ــرب ــي ،أكـ ــد أن "ال ـك ــوي ــت تشعر

الخالد والجارالله خالل مشاركتهما
في احتفال سفارة بريطانيا
بــالــرضــا ع ــن ال ـت ـعــاون كمجموعة
عربية مع الجانب الروسي" ،الفتا
إل ــى أن الـمـنـتــدى الـخــامــس ال يقل
نجاحا عن المنتديات السابقة.
وأض ــاف أن الـعــاقــات الثنائية
وت ـفــاص ـي ـل ـهــا ك ــان ــت ع ـل ــى ط ــاول ــة
ال ـب ـحــث ع ـلــى ك ــل ال ـم ـس ـتــويــات ،إذ
وضـعــت على ورق ــة أخـيــرة رسمت
خـ ـ ــارطـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــريـ ــق ب ـ ـيـ ــن روس ـ ـيـ ــا

االتحادية والدول العربية من حيث
المؤتمر وورش العمل حتى ينطلق
التعاون المشترك.
وأضاف الجارالله أن العديد من
الملفات الساخنة بالمنطقة ،مثل
الــوضــع اليمني واألزمـ ــة السورية
والصراع الليبي ومكافحة اإلرهاب
ت ــم ب ـح ـث ـهــا ،م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه فــي
رؤي ــة تفعيل ال ــدور الــروســي وفــق

ً
الجارالله متحدثا إلى الصحافيين
المرجعيات األممية التي تم االتفاق
عليها في االستانة.

تكريم مستحق
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،هـ ـ ـن ـ ــأ الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد مــاي ـكــل
داف ـن ـب ــورت ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد على

التكريم االستثنائي والمستحق
مــن قـبــل مـجـمــوعــة الـبـنــك الــدولــي،
تقديرا لدعم سموه للسالم العالمي
والتنمية االقتصادية واالجتماعية
في جميع أنحاء العالم.
وأضــاف دافنبورت ،في كلمة له
خالل الحفل ،أن سمو األمير يحمل
رؤية طموحة للكويت ،و"نظرا لقوة
ال ـعــاقــات وع ـمــق ال ـشــراكــة والـثـقــة

المتميزة بين بلدينا فإنني على
ثقة بأن بريطانيا ستكون جزءا من
الجهود المبذولة لجعل تلك الرؤية
حقيقية" .وأشــار إلــى أن هــذا العام
يحمل داللة خاصة لكل من الكويت
وب ــري ـط ــان ـي ــا ،إذ يـحـتـفــل ال ـب ـلــدان
بــالــذكــرى ال ـ ــ 120لتوقيع المغفور
لــه الـشـيــخ م ـبــارك الكبير معاهدة
الصداقة.

«العدل» :بصدد اعتماد الحالة الوطنية «الصحة» تنفي سرقة أعضاء متوفى في «الصباح»
لالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين
اللجنة عقدت اجتماعها األول برئاسة السريع

عـقــدت الـلـجـنــة الــوطـنـيــة الــدائ ـمــة المعنية بتنفيذ
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لمنع االت ـج ــار بــاألشـخــاص
وتـهــريــب المهاجرين ،اجتماعا بــرئــاســة وزي ــر العدل
وزيــر الدولة لشؤون مجلس األمــة ،المستشار د .فهد
العفاسي ،حيث أنــاب عنه وكيل ال ــوزارة عبداللطيف
السريع ،بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية
بالدولة كوزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية والداخلية
والخارجية والتربية والصحة والهيئة العامة للقوى
العاملة ،وغيرها من الجهات ذات العالقة .وقالت وزارة
العدل ،في بيان أمس ،إن اللجنة اطلعت على مضامين
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لمنع االت ـج ــار بــاألشـخــاص
وتهريب المهاجرين المعتمدة بقرار مجلس الــوزراء
رقم  261لسنة  ،2018وتمت مناقشة محاورها وأهدافها

وفق اختصاص كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذها.
وب ـح ـثــت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـقــاريــر ال ــدول ـي ــة فـيـمــا يخص
حالة االتجار باألشخاص وتوحيد الجهود الوطنية
بصددها ،كما ناقشت دليل اإلحــالــة الوطنية المقدم
من ممثل وزارة الخارجية وتقرر إحالته إلى الجهات
المختصة للرد عليه وإب ــداء مرئياتها ومالحظاتها
ً
بشأنه ،ومناقشته في االجتماع القادم للجنة ،تمهيدا
إلقراره والعمل به.
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لمنع االت ـج ــار بــاألشـخــاص
وتهريب المهاجرين شكلت بموجب قرار وزير العدل
رقــم  1902لسنة  ،2018وتختص بالعمل على تنفيذ
االستراتيجية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء.

«اليونسكو» :ترسيخ روح
المواطنة وقيم التسامح

ن ـف ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة مـ ــا يـتــم
ت ـ ــداول ـ ــه ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ــن س ــرق ــة أع ـض ــاء
م ـ ـتـ ــوفـ ــى فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـصـ ـب ــاح
الصحية.
وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان لها
أمــس إن مثل هــذه األخـبــار عارية
م ــن ال ـص ـح ــة ،وت ـس ــيء لـلـخــدمــات
الصحية ولسمعة الكويت ،مشددة
على أنها سوف تتخذ االجــراء ات
ال ـقــانــون ـيــة ف ــي ح ــق ك ــل م ــن أس ــاء
للقطاع الصحي ،وتداول مثل هذه
االخبار غير الصحيحة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،حـ ــذر رئ ـيــس
الجمعية الطبية د .أحمد العنزي
م ــن هـ ـج ــرة االط ـ ـبـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
وال ــواف ــدي ــن ال ــى ق ـطــاعــات اخ ــرى،
والى ّ
دول خليجية واجنبية نتيجة
اه ـت ــزاز الـثـقــة مـنـهــم بــالـمـنـظــومــة
الصحية والعقبات التي تواجههم
فيها.
وذك ـ ــر الـ ـعـ ـن ــزي خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صـحــافــي أقــام ـتــه الـجـمـعـيــة حــول
آخر التطورات التي تواجه القطاع
الطبي وشؤون االطباء ،أن "واجبنا
ام ـ ــام االطـ ـب ــاء ه ــو ال ــوق ــوف عـلــى
الـعـقـبــات والـتـحــديــات والمشاكل

ً
العنزي متحدثا خالل المؤتمر الصحافي
الـتــي تــواجــه االط ـبــاء والمنظومة
ال ـص ـح ـي ــة ،ووضـ ـ ــع ال ـح ـل ــول لـهــا
باعتبار الجمعية الطبية الممثل
الشرعي لالطباء".

مسودة قانون جديد
وأشــار الــى ان القانون الحالي
ل ـم ــزاول ــة م ـه ـنــة ال ـط ــب ق ــدي ــم ،وال
يخدم التطور الصحي ،وال يحمي
االطـ ـب ــاء ،الف ـتــا إل ــى أن الجمعية

ً
األنصاري ل ـ ةديرجلا  :مستمرون بالرقابة حفاظا على ذوي االحتياجات
•

جانب من الحفل الختامي لـ «اليونسكو»

●

فهد الرمضان

أكدت األمينة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
"اليونسكو" باالنابة نادية الــوزان أهمية العمل على ترسيخ وتدعيم روح
المواطنة ،وقيم التسامح والعمل بــروح الفريق الواحد من أجل دعم القيم
االجتماعية واإلسالمية والوطنية ،اضافة إلى رفع رايــة الكويت عالية في
المنطقة والعالم.
جاء ذلك خالل الحفل الختامي ألنشطة وبرامج شبكة المدارس المنتسبة
لليونسكو للعام الدراسي  2019 - 2018تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي ٍوبحضور الرئيس الفخري للنادي الكويتي للمعاقين
الشيخة شيخة العبدالله.
وأشارت الوزان إلى جهود اللجنة واهتمامها بتحقيق هدف استراتيجي
مهم من خالل تحقيق أهــداف إجرائية مرحلية تبدأ بتعميق روح التعاون
والمواطنة بين جميع المتعاملين مع المجتمع التربوي في الكويت وإيجاد
الروح االيجابية من أجل تنمية المهارات لجميع العاملين بالمجال التربوي،
لرفع مستوى مخرجات العملية التثقيفية في حب الوطن وتكوين الدرع الثقافي
تحت راية الكويت لتكون على الدوام منارة لإلنسان ولجميع الدول الصديقة.
وقالت إن "الكويت تسعى على إمداد البالد بالمزيد من المبدعين والعلماء
الشباب الذين سيتسلمون الراية من بعدنا من أجــل صيانة تــراث األجــداد
وترسيخ قيم التسامح وحــب الــوطــن وترجمة هــذا العمل جهدا مضاعفا
لرعاية اآلباء وروح االحترام واحترام الصغير للكبير والعطف والعطاء من
الكبير للصغير".

جورج عاطف

كـشـفــت ن ــائ ــب م ــدي ــرة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والتأهيلية أنــور األنصاري ،عن
"وقف اعتماد  3مدارس ومؤسسة
تـعـلـيـمـيــة وس ـحــب تــراخـيـصـهــا،
لـ ـ ـع ـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ــال ـم ـع ــاي ـي ــر
ً
الـمـعـتـمــدة ل ــدى الـهـيـئــة" ،مــؤكــدا
ً
"االسـتـمــرار فــي رقابتنا ،حفاظا
على حـيــاة أبنائنا وبناتنا من
ذوي االحتياجات الخاصة".
وقال األنصاري ،لـ "الجريدة"،
إن ُ
"ج ـ ــل اه ـت ـمــام ـنــا ف ــي الـقـطــاع
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي أن ت ـك ــون الـ ـم ــدارس
والـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــان ـ ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
التأهيلية المعتمدة لدى الهيئة
عـلــى مـسـتــوى ع ــال مــن ال ـجــودة،
لذا تتم متابعة هذه الجهات من
جــانــب الـلـجــان المختصة ،التي
ت ـق ــوم ب ـع ـمــل زي ـ ـ ــارات تفتيشية
م ـفــاج ـئــة ،ل ـل ـتــأكــد م ــن ال ـتــزام ـهــا
بــال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـع ـت ـم ــدة لــدي ـنــا،
وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم رص ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
والمخالفات".
وأوض ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـق ــوم
ً
ب ـ ـم ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــا
ب ـ ـضـ ــرورة ت ــاف ــي م ـخــال ـفــات ـهــا،
وت ـعــديــل أوض ــاع ـه ــا ،وف ــي حــال
ع ــدم تــافــي الـمـخــالـفــة وتـعــديــل
الوضع يتم إخطار الجهة بإنذار

أكد محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد "ضرورة تأصيل
قيم االنتماء والوالء للوطن
في نفوس النشء وكل الطلبة
والطالبات" ،مشيدًا بأنشطة
وخطط الزهرات واملرشدات في
منطقة العاصمة التعليمية،
والتي تتواصل لغرس القيم
واملبادئ السامية في نفوس
الطالبات ،وذلك من خالل
مدارس املحافظة.
جاء ذلك في تصريح للخالد،
خالل الحفل الختامي ألنشطة
وبرامج التوجيه الفني للزهرات
واملرشدات ،الذي أقامته منطقة
العاصمة التعليمية في مركز
تدريب الزهرات واملرشدات في
منطقة الصوابر ،واملدير العام
لإلدارة العامة ملنطقة العاصمة
التعليمية بدرية الخالدي.

الخالـد يدشن المرحلة الرابعة
من «تجميل المدارس»

عادل سامي

«اإلعاقة» :سحب تراخيص  3مدارس
ومؤسسة لعدم التزامها بالمعايير
●

محافظ العاصمة :غرس قيم
الوالء في نفوس النشء

العنزي 300 :طبيب «بدون» في الكويت مؤهلون للعمل بالوزارة

●

ً
السريع مترئسا االجتماع

سلة أخبار

أنور األنصاري

أول للتعديل ،وتتخلل هذه المدة
زي ــارات أخــرى ،للتأكد من جدية
الجهة في تالفي المالحظات ،أما
إذا أصــرت الجهة على المخالفة
ُ
ولم تلب دعواتنا المتكررة ،توقع
عليها العقوبة المناسبة ،التي
تصل إلى وقف االعتماد وسحب
الترخيص".

عزوف بـ «الخاص»
وذكـ ـ ــر األنـ ـ ـص ـ ــاري أن "ه ـن ــاك
غــرامــات تطبق بــواسـطــة الهيئة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة عـلــى
ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـق ـطــاع
األه ـلــي ،وغـيــر ملتزمة بتشغيل
ً
ذوي اإل عــا قــة المؤهلين مهنيا ،

بـنـسـبــة ال تـقــل ع ــن  4ف ــي الـمـئــة،
من إجمالي العاملين الكويتيين
لديها" ،موضحا أن "هناك جهات
ع ــدة أبـ ــدت رغـبـتـهــا ف ــي تشغيل
ذوي اإلعاقة لديها ،غير أن ثمة
ً
عزوفا من المعاقين وذويهم في
تعيين أبنائهم بالقطاع الخاص،
ً
ً
إذ يرونه قطاعا جديا يحتاج إلى
عمل دؤوب".
وكشف األنصاري أن "الهيئة،
م ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــدم ــات
التعليمية وا لـتــأ هـيـلـيــة ،بصدد
عـ ـم ــل اس ـ ـت ـ ـيـ ــان بـ ــال ـ ـتـ ـعـ ــاون مــع
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ،وت ـح ــت مظلة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ــإح ـص ــاء
للوقوف على أسباب ذلك العزوف
للعمل بالخاص وبعض الجهات
الحكومية".
وأضاف أن "المباني الخاصة
ببعض الجهات الحكومية غير
صديقة للمعاقين ،إضافة إلى ذلك
هناك عدم دراية كافية من جانب
مـســؤولــي ه ــذه الـجـهــات بكيفية
ً
التعامل مع المعاقين" ،مشيرا إلى
أن "عملية التوظيف سوف تكون
ألص ـحــاب اإلع ــاق ــات المتوسطة
والبسيطة دون الشديدة".

قامت بــدورهــا المهني بالتعاون
مــع المؤسسات البحثية وأجــرت
استفتاء الستخراج مسودة قانون
جديد ،الفتا الى انه بعد االنتهاء
من اللمسات االخيرة منه وجدنا
"تذبذبا" و"تفاوتا" من قبل وزارة
الصحة في وجهات النظر ،داعيا
ال ــوزارة الــى التعاون الــا محدود
ل ـل ـبــت ف ــي هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،والـ ــذي
يحمي المريض والطبيب.
وعن االطباء البدون ،أكد العنزي

ان عــدد االط ـبــاء ال ـبــدون فــي دولــة
الكويت يقارب الـ  300طبيب وهم
مؤهلون للعمل في وزارة الصحة،
وهــم اهلنا ،ويـجــب عــدم التفريط
ف ـي ـه ــم ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل ال ـن ـقــص
بــالـكــادر الـطـبــي ،علما ان ال ــوزارة
لــم تقصر معهم ،مطالبا الجهاز
الـمــركــزي للمقيمين بـصــورة غير
قانونية بتقديم كافة التسهيالت
لهذه الفئة من االطباء لالستفادة
منهم في المجال الطبي.

«األشغال» :طرح ممارسة لصيانة
الطرق والساحات بالرميثية
تمديد إيقاف النقل والندب حتى مطلع يوليو المقبل
● سيد القصاص
ذ ك ــرت م ـصــادر مطلعة فــي وزارة األ ش ـغــال ا لـعــا مــة ،أن قطاع
هـنــدســة الـصـيــانــة ط ــرح مـمــارســة إلج ــراء صـيــانــة عــامــة للطرق
ـار
وال ـســاحــات فــي مـحــافـظــة حــولــي بمنطقة الــرمـيـثـيــة ،وأن ــه جـ ٍ
اتخاذ اإلجراء ات المتعلقة بتوقيع عقد الممارسة ،تمهيدا للبدء
في أعمال الصيانة.
وأشارت إلى أن الرميثية من المناطق التي تحتاج إلى صيانة
رئيسة عاجلة للطرق ،فلم تتم صيانتها منذ عــام  ،2009وفقا
لخريطة المناطق التي تعاني تردي أوضاع الطرق فيها.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ضـمــن أع ـمــال الـعـقــد الـمـشــار إل ـيــه ،تــم إع ــداد
التصاميم الالزمة الستحداث مخرج من شارع ناصر المبارك -
طريق المدارس ،على طريق الفحيحيل السريع ،لتسهيل الحركة
المرورية ،وتخفيف الضغط عن الشارع ،حيث تم أخذ الموافقات
الالزمة من الجهات المختصة على المخطط التصميمي للمخرج.
و قــا لــت ا لـمـصــادر إ نــه سيتم التنفيذ قــر يـبــا فــور تــو قـيــع عقد
األعمال مع المقاول الفائز ،وفقا لالشتراطات التعاقدية ،علما
بــأنــه تــوجــد م ـخــارج مــن طــريــق الـفـحـيـحـيــل عـلــى ش ــارع سـلــوى
وشارع المسجد األقصى.

الندب والنقل
م ــن جــانــب آخ ــر ،أص ــدر الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة
واإلداري ــة والقانونية فــي وزارة األش ـغــال ،حمد الـغــريــب ،قــرارا
بتمديد إ يـقــاف النقل وا لـنــدب بين القطاعات واإلدارات ،ســواء
داخليا أو خارجيا ،حتى مطلع يوليو المقبل.
وأشار القرار إلى أن الموظفين المنتدبين قبل صدور التعميم
اإلداري رقم  ،2018 /55ويرغبون في تمديد ندبهم لذات اإلدارة،
يـتــم تـمــديــد انـتــدابـهــم لـمــدة مـمــاثـلــة فــي ض ــوء مــوافـقــات جهات
العمل.
ولفت إلى أنه يتم استثناء الموظفين المرشحين للعمل في
الخط الساخن ( )150من هذا القرار ،وعددهم  20موظفا ،وفقا
للتعميم اإلداري رقم  ،2019 /2موضحا أن قرارات الندب والنقل
تصدر مرتين في العام خالل يناير ويوليو.

أعرب محافظ األحمـدي الشيخ
فواز الخالـد عن سعادته
للمشاركة في مرحلة جديدة من
مراحل حملة تجميل وتزيني
أسوار مدارس املحافظة ،التي
تندرج تحت مظلة املشروع
التنموي "محافظتي أجمل".
واكد الخالد ،أمس ،خالل
مشاركته في تدشني املرحلة
الرابعة من مشروع تجميل
وتزيني مدارس األحمدي ،التي
انطلقت من مدرسة عبدالرحمن
الداخل االبتدائية ،بضاحية
علي صباح السالم ،أن مبعث
السعادة هو االستمرار في
هذا املشروع للعام الرابع على
التوالي ،وهذا االستمرار يمثل
أحد مؤشرات نجاحه ،مشددا
على حرص املحافظة على
عمل كل ما من شأنه االرتقاء
بمستوى األداء ،وأن تبقى
محافظة متميزة كما كانت
دائما.

 4بالغات لـ «نزاهة» بشأن
«األشغال» و«البدون»
أعلن عضو مجلس إدارة
الجمعية الكويتية للدفاع عن
املال العام املحامي سالم شعبان
أن الجمعية تقدمت أمس بأربعة
بالغات إلى الهيئة العامة
ملكافحة الفساد "نزاهة" 3 ،منها
ضد وزارة األشغال العامة بشأن
عقود الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،واآلخر ضد الجهاز
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني
بصورة غير قانونية (البدون).
وقال شعبان ،في تصريح أمس،
إن لجنة رصد التعديات وتلقي
بالغات االعتداء على األموال
العامة ،التابعة للجمعية ،كشفت
 4شبهات تدور حول مخالفة
قانون تعارض املصالح ،والتعدي
باالستيالء على املال العام،
والقرارات اإلدارية الخاطئة
التي سببت هدرا في املال العام،
والتنفيع من األوامر التغييرية.

بلدية العاصمة :إزالة  5قسائم
بمنطقة عشيرج
أعلنت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ،أن فريق الطوارئ
بفرع بلدية العاصمة شن حملة
ميدانية لرصد املخالفات ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقها على
الفور ،فضال عن إزالة اإلعالنات
العشوائية من الشوارع وامليادين.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ
بفرع بلدية املحافظة زيد العنزي،
في تصريح صحافي ،أمس ،أن
مفتشي النوبات الثالث قاموا
بتنفيذ جوالت ميدانية على
عموم املحافظة ،لرصد جميع
املخالفات ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقها على الفور ،الفتا
إلى أنه تم تحرير  20مخالفة
وتوجيه  30إنذارا ،فضال عن
متابعة إزالة  5قسائم بمنطقة
عشيرج.
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الخضر بحث التعاون العسكري مع بولندا «الدفاع» :حفظ الوثائق وحمايتها من القرصنة
نظمت ندوة «المراسالت اإلدارية بين الواقع والمأمول» في كلية مبارك العبدالله

ً
مستقبال الجنرال انجيشاك
الخضر
استقبل رئيس األركــان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر،
بمكتبه ،أمــس ،رئيس هيئة أركــان الـقــوات المسلحة البولندية الجنرال
رايموند انجيشاك ،والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث ال ــودي ــة ،وم ـنــاق ـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية
ُ
وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء سفير بولندا لدى البالد بافيل ليهوفيتش ،ومعاون رئيس
األركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري.

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه
الـمـعـنــوي وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة في
وزارة الدفاع بالتعاون مع شركة
م ـي ــري ــت ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات اإلداري ـ ـ ــة
واإلعالمية نــدوة نقاشية بعنوان
«ال ـمــراســات اإلداريـ ــة بـيــن الــواقــع
والمأمول» في كلية مبارك العبدالله
للقيادة واألركان المشتركة ،وذلك
ب ــرع ــاي ــة رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن مـحـمــد
الـخـضــر ،وحـضــور مـعــاون رئيس
األركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة ل ـه ـي ـئــة اإلدارة
والقوى البشرية اللواء الركن بدر
العوضي.
وقالت «التوجيه المعنوي» في
بيان صحافي أمس ،إنه شارك في
الـنــدوة عضو هيئة الـتــدريــس في
قسم اللغة العربية بكلية التربية
األساسية د .عبدالله الفهيد وعضو
هيئة التدريب في قسم الحاسوب
بكلية التربية األساسية د .عبير
العميري.

جانب من الحضور في الندوة
وتناول المشاركون في الندوة
تاريخ الرسالة اإلدارية األساسية
وصـفــاتـهــا ،ال ـتــي ي ـكــون لـهــا نمط
وأس ـ ـلـ ــوب م ـع ـيــن ف ــي ال ـخ ـطــابــات
الرسمية وغير الرسمية واألخطاء
الـلـغــويــة الـشــائـعــة فـيـهــا ون ـمــاذج
ً
الـخـطــابــات قــديـمــا وأهميتها في
نقل المعلومة.

ك ـم ــا ش ـم ـلــت ال ـ ـنـ ــدوة م ـم ـيــزات
الـ ـت ــراس ــل اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وق ـن ــوات ــه
والـمـخــاطــر وال ـح ـلــول ودوره في
ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ــزمـ ـنـ ـي ــة فــي
المراسالت الكتابية وتوفير أقصى
درجات المرونة في حفظ الوثائق
وحمايتها من القرصنة.
وفــي ختام الـنــدوة تم فتح باب

ال ـن ـق ــاش ،إذ ت ــم ط ــرح ال ـعــديــد من
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات ح ـ ـ ــول م ــوض ــوع
الندوة ،والتطرق إلى جوانب عدة
ذات عالقة بالمخاطبات الرسمية
والتراسل اإللكتروني ،وما يشكله
مــن أهمية لــدى مختلف ال ــوزارات
وال ـم ــؤس ـس ــات ب ــال ــدول ــة ،السـيـمــا
العسكرية منها.

«الحرس الوطني» :تعزيز قدرات العسكريين لحفظ أمن الوطن
اختتام تمرين « Cpxنصر  »17بمشاركة  8دول و 13جهة محلية
أكـ ــد وك ـي ــل ال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـف ــري ــق الــركــن
م .هاشم الرفاعي أن إقامة التمارين العسكرية
الـكـبــرى ذات الـمـشــاركــة الــواس ـعــة ت ـعــزز ق ــدرات
الحرس الوطني في أداء رسالته الوطنية بحفظ
أمن الوطن واستقراره ،ومساندة أجهزة الدولة
في عملها بمواجهة حاالت الطوارئ.
جاء ذلك في ختام تمرين مراكز قيادة الحرس
الوطني « Cpxنصر  ،»17الذي أقيم برعاية نائب
رئيس الحرس الشيخ مشعل األحمد ،في معسكر
سـمــو الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي ،عـلــى م ــدى أسـبــوع،
بـمـشــاركــة وزارتـ ــي ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة واإلدارة
العامة لإلطفاء وعشر جهات حكومية أخرى في
الكويت ووفــود من أميركا وبريطانيا وفيتنام
والصين واألردن وتركيا وفرنسا وإيطاليا.
وأكــد الرفاعي اعتزاز القيادة بالنتائج التي
حققها التمرين بفضل التخطيط واإلعداد الجيد
له على مــدى عــدة أشهر من الموسم التدريبي،
وكذلك التعاون ونقل الخبرات ومحاكاة التجارب
ال ـم ـت ـم ـيــزة ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ــدول
الشقيقة والصديقة.

وق ـ ـ ــال إن ال ـت ـم ــري ــن س ـع ــى مـ ــن خ ـ ــال ورش
العمل واالجتماعات التنسيقية إلى فتح قنوات
التواصل مع الــوزارات والهيئات للعمل بوتيرة
أسـ ــرع وب ـ ــروح ال ـفــريــق ال ــواح ــد خ ــال مــواجـهــة
األزم ــات وح ــاالت ال ـط ــوارئ ،مشيرا إلــى تفعيل
عملية التحكم والسيطرة من خالل شبكة متطورة
م ــن االتـ ـص ــاالت تـعـتـمــد عـلــى أف ـضــل م ــا أفــرزتــه
التكنولوجيا الحديثة من أجهزة ومعدات وبرامج
ذكية لجمع وتحليل المعلومات ،وإرسالها إلى
مراكز العمليات التخاذ القرارات المناسبة.
وأبدى سعادته بقدرة الضباط على مواجهة
التحديات بأداء واثق ،مما يبشر بتأهيل أجيال
من القادة قــادرة على اإلنجاز واستمرار حركة
التطوير في الحرس الوطني.

ً
متوسطا المشاركين في تمرين « Cpxنصر »17
الرفاعي

نجاح التمرين
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد م ــدي ــر ال ـت ـمــريــن ال ـم ـعــاون
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع،
ن ـجــاح الـتـمــريــن فــي تحقيق أه ــداف ــه السيما

بتكريس التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة،
مشددا على أهميته كذلك في رفع االستعداد
القتالي وإكساب القادة أساليب حل المعضالت

وإدارة األزمات على اختالفها بخبرة واحتراف،
ً
تـمــاشـيــا مــع الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة للحرس
الوطني « 2020األمن أوال» التي تولي التدريب

والتأهيل أهمية قصوى .وفي الختام ،كرم وكيل
الـحــرس الــوطـنــي الــوفــود الـمـشــاركــة ،وق ــدم لهم
الهدايا والدروع التذكارية.

«األرصاد» :تقلبات حادة وأمطار رعدية
ذكرت إدارة األرصاد الجوية أن الفترة الحالية تعتبر
انتقالية في الطقس ،وتتميز بتقلبات حادة وسريعة
في األحوال الجوية ،إذ تتأثر البالد بامتداد منخفض
جوي على سطح األرض ،مصحوب بكتلة هوائية حارة
ورطـبــة ،تزامنا مــع منخفض جــوي فــي طبقات الجو
العليا حتى صباح اليوم.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في اإلدارة عبدالعزيز
ال ـق ــراوي ،ل ــ«كــونــا» ،إن مـجـمــل ذل ــك ي ــؤدي إل ــى تكاثر
كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها
بعض السحب الركامية مع فرص ألمطار رعدية متفرقة

«حماية البيئة»:
أمن الحدود ساهم
بحماية «األرطي»

وجدان العقاب

أك ــدت رئـيـســة الجمعية
الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة البيئة
وج ـ ــدان ال ـع ـق ــاب ،أن فــريــق
ع ـم ــل «الـ ـم ــوس ــم ال ـخــامــس
ل ــرص ــد وت ــوثـ ـي ــق ال ـح ـي ــاة
الفطرية» ،استطلع البيئة
الـجـيــولــوجـيــة والـمـكــونــات
الجغرافية والفطرية لمركز
«جـ ـ ــري ـ ـ ـشـ ـ ــان» ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
وال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـل ـ ــوجـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــي
ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع أمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود
ال ـبــريــة الـشـمــالـيــة ،مشيدة
ب ـت ـع ــاون وزارة الــداخ ـل ـيــة
م ــع ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي دعـمـهــا
اللوجستي ،إلنجاز عمليات
الــرصــد بـمــواقــع التصوير
الخارجية.
وأش ـ ــارت ال ـع ـقــاب ،الـتــي
تتولى مهمة اإلشراف العام
على البرنامج ،في تصريح،
أمس ،إلى جهود قطاع أمن
الحدود في حماية أشجار
األرط ــي فــي هــذه المنطقة،
وحمايتها من زحف الرمال،
الفـتــة إل ــى أن تـلــك الجهود
كــانــت واض ـحــة عـلــى أف ــراد
ال ـق ـط ــاع ب ـم ــرك ــز جــري ـشــان
الذين لم يتوانوا في اإلبداع
في حمايتها.

مصحوبة بنشاط للرياح .وأضاف القراوي ان الطقس
نهار اليوم يكون حــارا نسبيا ،وتقل السحب وفرص
األمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
تتراوح بين  33و 35درجة.
وأشــار إلــى أن الطقس ليال يكون معتدال ،والرياح
متقلبة اال ت ـجــاه إ لــى شمالية غربية خفيفة ،وتظهر
بـعــض الـسـحــب الـمـتـفــرقــة ،مـبـيـنــا أن درجـ ــة ال ـح ــرارة
الصغرى المتوقعة ستتراوح بين  21و 23درجة.

سلة أخبار
«التعريف باإلسالم» لدعم
وقف «بالكويت اهتديت»

تعكف لجنة التعريف باإلسالم
على تشييد وقف #بالكويت _
اهتديت بمنطقة صباح السالم،
الذي تبلغ مساحته  1000متر
مربع ،ويضم  9أدوار بتكلفة
قدرها  ،2865.000وتناشد
اللجنة أهل الخير المساهمة
في دعم الوقف حتى ُيفتتح
قريبا .وقال المدير العام للجنة
فريد العوضي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن هذا الوقف
هو األول من نوعه بالكويت
والخليج ،ويخدم شريحة
المهتدين الجدد والجاليات
المسلمة وضيوف الكويت،
مؤكدا انه سيكون إضافة
جديدة ونقلة نوعية ألعمال
لجنة التعريف باإلسالم.

«التراث» تحتفي بالفائزين
في مسابقة القرآن
احتفت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بأبنائها الفائزين في
مسابقة الكويت الدولية لحفظ
القرآن الكريم ،وهم من طلبة
مراكز تحفيظ القرآن الكريم
التابعة للجنة القارة اإلفريقية
بالجمعية .وقالت الجمعية ،في
بيان أمس ،إن الطلبة الفائزين
هم :سانو آدم من غينيا،
والطالب حنفي بشير محمد
من الصومال ،والطالب مبارك
خليف يوسف من الصومال،
والحاصل على المركز الخامس
في فرع حفظ القرآن الكريم
كامال ،وهو أحد طلبة مركز
الفردوس للدراسات القرآنية.

«زكاة العثمان» رحالت
عمرة للجاليات الوافدة
أعلنت لجنة زكاة العثمان،
التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
تسيير مشروع رحالت العمرة
لضيوف الكويت من الجاليات
الوافدة ذوي الدخل المحدود،
وتعتبر اللجنة هذه الرحلة
اإليمانية هدية من أهل الخير
لكل من يعمل بجد وإخالص
على أرض الكويت.
وقال مدير اللجنة الشيخ أحمد
الكندري ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "تكلفة المعتمر تبلغ
 50دينارا ،واللجنة تتعاقد مع
المؤسسات المميزة التي تقدم
خدمات راقية بأسعار مناسبة".

ةديرجلا
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ً
هايف والمطير يقدمان استجوابا للصالح من  3محاور
تتعلق بهدم دولة المؤسسات والظلم في التوظيف وتجاوزات المناقصات وهدر أموال الدولة
فهد التركي

على نحو مفاجئ ،قدم النائبان
هايف ومحمد المطير
محمد ً
استجوابا إلى الوزير أنس
الصالح ،ليدرج على جدول أعمال
الجلسة المقبلة.

ق ــدم الـنــائـبــان محمد هايف
ً
ومحمد المطير استجوابا إلى
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح منثالثة
مـ ـ ـح ـ ــاور ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـهـ ــدم دول ـ ــة
الـمــؤسـســات وظـلــم الكويتيين
في التوظيف والـتـجــاوزات في
المناقصات وهدر أموال الدولة،
وأدرج االستجواب على جدول
أعمال الجلسة المقبلة.

المحور األول
وج ــاء فــي الـمـحــور األول أن
ازدياد الفساد وتفشيه أصبحا
ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل
ال ــدول ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا ،ونـخــر
ال ـ ـسـ ــوس فـ ــي ق ــواع ــده ــا حـتــى
ه ـب ــط ب ــال ـك ــوي ــت ف ــي مـسـتـنـقــع
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،كـ ـ ــل ذلـ ــك
بـسـبــب ت ـقــاعــس ال ـح ـكــومــة عن
القيام بالواجبات المناطة بها
وأداء ال ـم ـهــام ال ـمــوك ـلــة إلـيـهــا،
للحفاظ على مؤسسات الدولة
وصــون ـهــا م ــن ع ـبــث الـعــابـثـيــن
واس ـت ـغ ــال الـمـنـتـفـعـيــن ،حتى
غدت الكويت التي كانت سباقة
فــي كــل مـيــاديــن الـتـطــور ،آخــذة
زم ـ ــام الـ ـمـ ـب ــادرة وال ـ ــري ـ ــادة في
كل مسارات الحياة السياسية

واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة،
ً
غ ــدت كـيــانــا ظــاهــره دول ــة ذات
م ــؤس ـس ــات ،وحـقـيـقـتـهــا كـيــان
ي ـش ـب ــه ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــش ال ـب ـن ـيــان
ضعيف األركــان ،إن لم نتداركه
بالتشخيص الصحيح والعالج
الناجح فلن تقوى كويتنا على
مواجهة التحديات واألخـطــار
الـمـحـيـطــة ب ـن ــا ،ول ـع ــل ت ـقــاريــر
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة تـ ــدل دالل ــة
واضـ ـح ــة ع ـلــى م ــا أس ـل ـف ـنــا من
ب ـي ــان ل ـمــا آل ــت إل ـي ــه سـيــاســات
ال ـح ـكــومــة ال ـخــاط ـئــة ف ــي إدارة
الدولة".

المحور الثاني
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـظـ ـل ــم ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
فـ ــي ال ـت ــوظ ـي ــف وع ـ ـ ــدم ان ـص ــاف
المتقدمين على وظيفة محام "ب"
في الفتوى والتشريع ،وجاء فيه:
" ن ـ ـ ـصـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة ( )8م ــن
الدستور على أن تصون الدولة
دعامات المجتمع وتكفل األمن
والـطـمــأنـيـنــة وت ـكــافــؤ ال ـفــرص
للمواطنين .وإن العدل اساس
الـ ـمـ ـل ــك ب ـ ــه قـ ــامـ ــت ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوات
واألرض ،والله عدل يحب العدل
ويأمر به ،وحرم الظلم عن نفسه
َّ َّ
ونهى عنه ،قال تعالى(ِ :إن الل َه
َي ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْ ْ َ
ان).
ِ ِ
الحس ِ
ِ

وق ـ ـ ــال ت ـع ــال ــى فـ ــي ال ـح ــدي ــث
القدسي" :يا عبادي إني حرمت
ال ـظ ـل ــم ع ـل ــى ن ـف ـس ــي وج ـع ـل ـتــه
بينكم محرما فال تظالموا".
ولقد بينت شريعتنا أن من
أهـ ــم اسـ ـب ــاب هـ ــاك األم ـ ــم عــدم
ال ـم ـس ــاواة بـتـطـبـيــق الـقــوانـيــن
والتفريق بين المواطنين على
أســاس المكانة االجتماعية أو
المنزلة االقتصادية أو الوجاهة
الشخصية.
ح ـ ـيـ ــث ق ـ ـ ـ ــام وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
لشؤون مجلس الوزراء بالكيل
بمكيالين في قبول المتقدمين
ل ـش ـغــل وظ ـي ـفــة م ـح ــام "ب" في
إدارة ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــوى وا ل ـ ـت ـ ـشـ ــر يـ ــع،
ول ــم يـسـتـنــد ف ــي قـبــولـهــم على
التقدير او درجــة االمتحان او
مصدر الشهادة ،وكذلك قيامه
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ف ــي مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة،
وظلم كثير مــن الكويتيين في
التوظيف".

المحور الثالث
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــور خـ ـ ـ ــاص
بــال ـت ـجــاوزات فــي المناقصات
ال ـع ــام ــة وه ـ ــدر أمـ ـ ــوال ال ــدول ــة،
وورد فيه" :نصت الـمــادة ()17
من الدستور أن لألموال العامة

هايف يحمل صحيفة االستجواب
حرمة وحمايتها واجب على كل
مواطن .ونصت المادة ( )21من
الدستور أن االقتصاد الوطني
أس ــاس ــه ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة،
وق ــوام ــه ال ـت ـعــاون ال ـع ــادل بين
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وه ـ ـ ــدف ـ ـ ــه ت ـح ـق ـي ــق
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة وزيـ ــادة
االنتاج الخاص ،وهدفه تحقيق

والمطير بالمجلس

الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة وزيـ ــادة
االنتاج ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق ا لــر خــاء للمواطنين،
وذلك كله في حدود القانون.
ولـكــن ق ــام الـجـهــاز الـمــركــزي
للمناقصات ا لـعــا مــة باحتكار
المناقصات العامة في الدولة
على فئة معينة ،وتبديد أموال
ال ــدول ــة وتــرس ـيــة الـمـنــاقـصــات

لـجـهــات ال تـتـطــابــق وال ـشــروط
المنصوص عليها ،و لــم يأخذ
ب ـ ــاالعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة ب ـشــأن الـمـخــالـفــات
ال ـتــي تــم االش ـ ــارة إلـيـهــا بشأن
بعض المناقصات العامة".

العدساني :استجواب الجبري يقدم األسبوع المقبل
اجتمع بمكتب ا لـنــا ئــب ر يــاض العدساني
كل من النواب د .عادل الدمخي ومحمد الدالل
وري ــاض الـعــدســانــي بخصوص االسـتـجــواب
الـمــوجــه لــوزيــر االع ــام وزيــر الــدولــة لشؤون
الشباب الذي قرروا تقديمه االسبوع المقبل
بمحاور تتضمن الحيازات الزراعية ووزارة
اال عــام وهيئة الرياضة خاصة فيما يتعلق
بالتفرغ الرياضي المشبوه ،وذ لــك لتحقيق
الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ل ـل ـف ـس ــاد
وا لـتـجــاوزات والمخالفات المالية واإلدار يــة
وال ـقــانــون ـيــة وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا م ــن اث ــر على
المال العام.

وأكـ ـ ــد ال ـع ــدس ــان ــي ان االسـ ـتـ ـج ــواب يــأتــي
للحفاظ على األموال العامة وتطبيق قوانين
ال ــدول ــة ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى األخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
ا لـمـخــا لـفــات ا لـصــار خــة ا لـجــد يــدة والمستمرة
ال ــواردة مــن الـجـهــات الــرقــابـيــة والـتــي لــم يتم
تـصـحـيـحـهــا ،مــوضـحــا ان تـلــك الـقـضــايــا في
غ ــا ي ــة اال هـ ـمـ ـي ــة وال بـ ـ ــد مـ ــن ت ـف ـع ـيــل األدوات
الدستورية ومحاسبة المقصرين.
و تـقــدم ا لـنــواب ا لـثــا ثــة بجزيل الشكر لكل
النواب الذين أعلنوا مساندتهم لالستجواب
مع تسجيل االحترام لجميع النواب.
م ــن جـهــة اخـ ــرى ،أك ــد ال ـعــدســانــي ض ــرورة

ا لـتـنـسـيــق ب ـيــن وزارات ا ل ــدو ل ــة ،ال س ـي ـمــا أ نــه
غائب فيما بينها.
وقال العدساني ،إن هناك تدخالت كثيرة
من جانب مجلس ا لــوزراء ،الفتا إ لــى أ نــه أكد
تحت قبة عبدالله السالم أن هناك حكومتين
بمجلس ا لــوزراء :حكومة سمو الشيخ جابر
ال ـم ـب ــارك رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وحـكــومــة
الـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
وأ كـ ـ ـ ــد أن ا ل ـم ـص ـي ـب ــة لـ ـيـ ـس ــت ف ـ ــي و ج ـ ــود
ح ـكــو م ـت ـيــن بـمـجـلــس وزراء وا ح ـ ــد ،ل ـكــن فــي
وجـ ـ ـ ــود أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ن ـ ـهـ ــج ،ف ــالـ ـحـ ـك ــوم ــة وف ـق ــا

«حقوق اإلنسان» :سنحقق في «الجوازات المزورة»
«التعليمية» ناقشت حظر الشهادات غير المعادلة
ناقشت لجنة حقوق اإلنسان،
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا أم ـ ــس ،ال ـح ــاالت
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وتوجيه الحمالت اإلغاثية نحو
الــداخــل ،بحضور مسؤولين عن
جمعيات الـنـفــع ال ـعــام وجمعية
الهالل األحمر والهيئة اإلسالمية
الخيرية العالمية.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
د .عـ ــادل الــدم ـخــي ،ف ــي تصريح
بالمركز اإلعالمي لمجلس األمة،
إن ال ـل ـج ـن ــة ن ــاقـ ـش ــت م ــوض ــوع
الغارمين الكويتيين الذين عليهم
ديــون وعليهم ضبط وإحـضــار،
مـثـمـنــا ج ـه ــود ج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
العام التي تقوم بعمل جبار داخل
وخ ــارج ال ـكــويــت ،وتــرفــع سمعة
ً
البالد عاليا وال أحد ينكر ذلك.
وع ـ ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة غـ ـي ــر مـ ـح ــددي
ال ـج ـن ـس ـيــة ،أوض ـ ــح ال ــدم ـخ ــي أن
ت ـلــك ال ـف ـئــة ت ـعــانــي ف ــي ال ــداخ ــل،
فالمساعدات تصلهم بشيكات،
وال ـب ـن ــوك ال ت ـصــرف ـهــا ل ـه ــم ،ألن
حساباتهم متوقفة ،وبطاقاتهم
متوقفة وغير سارية.
وأض ــاف أن هـنــاك الـعــديــد من
ا لـجـمـعـيــات ال تستطيع تغطية
وتوفير تلك النفقات ،الفتا إلى
وج ــود صـنــدوق ب ــوزارة التربية
لكنه صندوق نظامي ،ويفترض

«حقوق اإلنسان» في اجتماعها أمس
ع ـلــى ول ــي األمـ ــر أن ت ـك ــون لــديــه
بطاقة سارية ،ومن ليس لديه ال
يستطيع تعليم أبنائه.
ولفت الدمخي إلى أن اللجنة
طـلـبــت م ــن ك ــل جـهــة ورق ــة عـمــل،
مضيفا أن هناك اجتماعا سيعقد
قريبا مــع وزارة ال ـشــؤون وبيت
الزكاة وبعض الجمعيات ،ثم يتم
تجميع رؤاه ــم وأفـكــارهــم لعمل
مشترك يكون قابال للتنفيذ.
وأكــد أنــه بعد تكليف مجلس
األمة في جلسة  16الجاري للجنة
بالتحقيق في الجوازات المزورة،
ال ـتــي صــرفــت ل ـل ـبــدون ف ــي فـتــرة
م ــن ال ـف ـت ــرات ،وطــري ـقــة معالجة
هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،ك ـل ـف ــت ال ـل ـج ـنــة
لـجـنــة تـحـقـيــق داخ ـل ـيــة بــرئــاســة
مـقــرر اللجنة ا لـنــا ئــب الحميدي

الدالل يسأل الجراح عن طريقة
تغيير البطاقة المدنية للمواطنين
ً
وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح عن طريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين.
وقال الدالل في نص سؤاله" :جاء قانون رقم  32لسنة  1982في نظام
الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة ك ـقــانــون مـنـظــم لـلـمـعـلــومــات وال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
ً
ً
للمواطنين والمقيمين ،وتحتل هذه البيانات والمعلومات دورا رئيسيا في
عالقات المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة ،كما أن لهذه المعلومات
والبيانات والبطاقات الصادرة بموجبها أثر كبير في تحديد الموطن
االنتخابي للكويتيين المسجلين في القيود االنتخابية".
ً
وأضاف أنه "لوحظ أخيرا ،ومن خالل شكاوى المواطنين قيام بعض
األ ط ــراف بتغيير وتبديل بطاقتهم المدنية وتغيير مواطنهم السكني
بالتالي االنتخابي بشكل مؤقت أو دائــم على خالف الصحيح والواقع،
ً
مـمــا يمثل مخالفة وت ــزوي ــرا إلرادة الناخبين مــن خ ــال مــا يسمى نقل
ً
القيود االنتخابية المخالفة للقانون ونظرا للدور الرئيسي للهيئة العامة
ً
للمعلومات المدنية فــي تطبيق الـقــانــون ،لــذا يرجى موافاتنا تفصيال
وتــزويــدنــا بــال ـقــرارات المنظمة آللـيــة وطــريـقــة تغيير الـبـطــاقــة المدنية
للمواطنين الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير من عدمه من الهيئة
مع إرفاق القرارات المنظمة لذلك".
وتساءل عن "الجهة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتولى
عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات
ً
المدنية عموما و عـلــى و جــه الخصوص البطاقة المدنية ،ا لـتــي تتعلق
باالنتقال من موطن سكني إلى موطن سكني آخر ،مع تزويدي بأسماء
ومؤهالت وخبرات العاملين في مكاتب المراجعة في كل محافظات الكويت.

الـسـبـيـعــي ،وع ـضــويــة النائبين
ثامر السويط ومحمد هايف.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
ستعقد اجتماعات تعلن عنها،
وس ـ ـت ـ ـتـ ــولـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق بـ ـش ــأن
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوازات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزورة م ـ ــن أي ــن
ص ــرف ــت؟ وم ــن سـهــل إص ــداره ــا؟
وقال إن هناك أناسا قبض عليهم
كبعض الـحــاالت فــي أذربيجان،
ألن ـه ــم اخ ــرج ــوا ت ـلــك الـ ـج ــوازات
وث ـب ــت أن ـه ــا مـ ـ ـ ــزورة ،م ــؤك ــدا أن
اللجنة ستحقق في تلك القضية
وكيفية عــاجـهــا ،بــالـتـعــاون مع
الجهاز التنفيذي.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ــاق ـش ــت
ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة
واإلرش ـ ــاد خ ــال اجـتـمــاعـهــا امــس
الـتـقــريــر الــرابــع والـثــاثـيــن للجنة

ال ـشــؤون التشريعية والـقــانــونـيــة
عــن االق ـتــراح بـقــانــون بـشــأن حظر
الشهادات العلمية غير المعادلة،
وذلك بحضور وزير التربية وزير
التعليم العالي .د .حامد العازمي.
وأك ــد رئـيــس اللجنة الـنــائــب د.
عودة الرويعي ،في تصريح امس،
أن الـتـقــريــر ال ــذي سـتـصــوت عليه
اللجنة بهذا الخصوص سيتضمن
رأي الـحـكــومــة ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة،
مشيرا إلــى أن رأي الحكومة مهم
بالنسبة للجنة ،كما أن من المهم
تالقي األفكار في هذه القضية.
وق ــال الــرويـعــي" :سننظر إلى
هـ ــذه ال ـم ـفــاه ـيــم ك ــل ع ـل ــى ح ــدة،
واتـفـقـنــا مــع الـجــانــب الحكومي
على أن تكون الردود جاهزة في
االجتماع المقبل.

المال يستفسر عن عدد الجرائم
في غرناطة والصليبيخات
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر الـمــا
س ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إلـ ـ ــى ن ــائ ــب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح،
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدد الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم (الـ ـجـ ـن ــح
وال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات) ال ـم ــرت ـك ـب ــة فــي
مناطق غرناطة والصليبيخات
وال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة ف ـ ــي عـ ــامـ ــي 2018
و 2019وأسـ ـب ــاب ع ــدم وج ــود
مخافر في هذه المناطق.
وتساءل" :هل أدرجت الوزارة
ف ــي مـ ـش ــروع ال ـم ـيــزان ـيــة بـنــدا
لبناء مخفر في كل من منطقة
غرناطة وكذلك منطقة الدوحة؟
ف ــي ح ــال ــة اإلج ــاب ــة اإليـ ـج ــاب،
يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك،
وف ـ ــي ح ـ ــال اإلجـ ــابـ ــة بــال ـن ـفــي،
يرجى بيان أسباب ذلــك؟ وما
الـ ـم ــدة الــزم ـن ـيــة ل ـب ـنــاء مخفر
لمنطقة غرناطة وكذلك لمنطقة
ال ــدوح ــة؟ وم ـتــى سـتـتــم إع ــادة

بدر المال

افتتاح مخفر الصليبيخات؟".
وتابع" :كم يبلغ عدد ضباط
وأفراد قوة الشرطة في محافظة
العاصمة؟ وهــل يتم توزيعهم
ع ـل ــى ال ـم ـخ ــاف ــر وف ـ ــق ال ـك ـثــافــة
السكانية لقاطني المناطق في
محافظة العاصمة؟".

ل ـلــدس ـتــور ي ـجــب أن ت ـك ــون م ـت ـضــام ـنــة ،ومــن
ً
ال ــواض ــح أن ـه ــا ل ـي ـســت ك ــذل ــك ،م ـض ـي ـف ــا" :إذا
كــل وز ي ــر يـعـمــل وال يــو جــد ر ب ــط وال تنسيق
وف ـقــا لـلـمــادة  127مــن الــدس ـتــور والـمـخـتــص
بـهــا رئـيــس ال ــوزراء فـبــالـتــالــي أي اسـتـجــواب
يقدم إلــى رئيس الــوزراء أو إلــى أحــد الــوزراء
سأدعمه".
واعتبر أن الحكومة هي في األ ســاس غير
متضامنة ،فرئيس مجلس األ مــة يتدخل في
عـمــل الـحـكــومــة ورئـيــس مجلس ال ــوزراء ،وال
ً
يوجد تنسيق أو ربط بين الوزارات ،موضحا
أن وزي ــر الــدفــاع يـعـتـبــر أن الـمـجـلــس األعـلــى

للتخطيط خ ــارج مـنـظــو مــة مـجـلــس ا ل ــوزراء،
ً
مؤكدا ضرورة الربط والتنسيق بين وزارات
الدولة المختلفة ،ألن هناك سوء تخطيط.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بــا ل ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن وزارات ا لـ ــدو لـ ــة ف ـه ــو مــن
يتحمل المسؤولية السياسية دون إعفاء كل
ً
الوزراء من مسؤولياتهم ،معتبرا أن الحكومة
متهالكة ،وأن التنسيق غائب ،ويجب محاسبة
الوزراء ورئيس مجلس الوزراء كذلك.

برلمانيات
سلة برلمانية
الشاهين يسأل عن أقساط
أرباب العمل

وجه النائب أسامة الشاهني
سؤاال إلى وزير املالية
د .نايف الحجرف ،مستفسرا
عن إجمالي األقساط التي
سددها أرباب العمل عن
املؤمن عليهم من العمال
الكويتيني في القطاع األهلي
خالل السنوات  ،2016و،2017
و.2018
وتساءل :ملاذا ال تسدد
الدولة نسبة من أقساط
العمال الكويتيني في
املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية نيابة عن أرباب
األعمال لتشجيعهم على
توظيف املواطنني؟

عاشور للفاضل :ما سبب
إغالق مصنع األسمدة

وجه النائب صالح عاشور
سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء خالد الفاضل،
اشار فيه الى انه تم اغالق
مصنع األسمدة في شركة
الكيماويات البترولية بالرغم
من إنه مربح ،ولديه القدرة
على التصنيع اليومي ،ولديه
القدرة كذلك على التصدير
للخارج ،موضحا انه بعد
إغالقه أصبحوا يستوردون
من الخارج ما كان ينتجه
هذا املصنع من أمونيا
ويوريا وغيرها من املواد.
وقال :ما أسباب إغالق هذا
املصنع؟

أكاديميا
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رابطة «اإلدارية» لـ ةديرجلا :.نتواصل
مع الطلبة الخريجين لمعرفة مشاكلهم
●

فيصل متعب

ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ك ـل ـي ــة
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي جــام ـعــة
الكويت عبدالوهاب المطوع إن
الــرابـطــة ،خــال فـتــرة التسجيل
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــر لـ ـلـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي
الصيفي ،تــواصـلــت مــع الطلبة
الخريجين المقبلين على فترة

تـخــرج ،لمعرفة النواقص التي
ً
يحتاجون إلـيـهــا ،الفـتــا إلــى أن
الــرابـطــة تهتم كــذلــك بالشرائح
ال ـطــاب ـيــة االخ ـ ـ ــرى ،وتـسـتـقـبــل
شـ ـك ــاواه ــا« ،ولـ ـك ــن ال ش ـك ــاوى
تتعلق بعملية التسجيل للفصل
الدراسي الصيفي المقبل».
وتابع المطوع ،لـ «الجريدة»،
أن الكلية ،خالل فترة التسجيل

ال ـخ ــاص ــة بــال ـخــري ـج ـيــن ،تضع
كامل جهودها لتوفير أكبر قدر
مـمـكــن مــن ال ـم ــواد ل ـهــم ،كـمــا أن
هناك فئة كبيرة منهم يعانون
خفض المعدل ،فــي حين يتيح
لهم التسجيل بالمواد الدراسية
األخرى التخرج بكل سهولة دون
مشاكل أو عقبات.

academia@aljarida●com

السنعوسي :نناشد «الداخلية» و«اإلعالم» تنظيم
حمالت للتوعية بأضرار دورات الطاقة

خالل ملتقى «هالة» بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
●

حمد العبدلي

أقام فريق مسار للفكر والحوار،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ن ـ ـ ـ ــادي ال ـت ـن ـم ـيــة
البشرية في جامعة الخليج للعلوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،مـلـتـقــى «ه ــال ــة»،
أمــس األول على مـســرح الجامعة،
بـمـشــاركــة ع ـضــو هـيـئــة الـتــدريــس
بكلية اآلداب فــي جــامـعــة الكويت
د .هيفاء السنعوسي ،وأستاذ علم
النفس التربوي د .إبراهيم الخليفي،
واألس ـ ـت ـ ــاذة ال ـم ـس ــاع ــدة بـجــامـعــة
الكويت نورة المحرج ،وذلك بهدف
رفع الوعي تجاه ما يسمى بعلوم
الطاقة ،وتوعية الشباب وتوجيههم
إلى الروحانيات الكامنة في الدين
اإلسالمي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدد ،قـ ــالـ ــت
الـسـنـعــوســي ،خ ــال كلمتها التي
كــانــت بـعـنــوان «الـعـقــل بـيــن الــوهــم
والحقيقة» ،إن «ما اختلط بالعلوم
ال ـع ـق ـل ـي ــة م ـ ــن خ ــزعـ ـب ــات وش ـ ــرك
خفي يجب علينا أن نكون حذرين
متيقظين له ،حينما ظهر الموضوع

بشكل طفيف ثم بدأ االنتشار بشكل
مخيف» ،مؤكدة أن «شعوذة الطاقة»
الهدف منها الربح المادي.
وأضافت السنعوسي أن الهدف
من دورات الطاقة استغالل جيوب
ال ـن ــاس وال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي عـقــائــدهــم
وإيمانهم ،ومـحــاولــة زرع مفاهيم
ج ــدي ــدة ت ـن ــاف ــس ال ـع ـق ــل وال ــدي ــن،
م ــوض ـح ــة أن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـ ـ ــدورات
تتداخل بالمسائل الطبية والدينية،
ومطالبة وزارات الداخلية والصحة
واإلع ـ ــام واألوقـ ـ ــاف بــإي ـقــاف ذل ــك،
وتنظيم حـمــات إعــامـيــة لتوعية
الناس بمخاطر مثل هذه المهازل.
وخــال كلمته ،أكــد رئيس نادي
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة ال ـس ــاب ــق ف ــواز
العميري أهمية العمل التطوعي،
ودور األنــديــة الطالبية فــي تنمية
ً
مهارات الطلبة ،الفتا إلى أن النادي
ـاد فــي العمل
ح ــاز جــائــزة أفـضــل ن ـ ٍ
ـاد في
الـتـطــوعــي ،وكــذلــك أف ـضــل ن ـ ٍ
جامعة الخليج من حيث األنشطة.
وأضــاف العميري« :الحظنا في
ً
اآلونــة األخيرة أن أمــورا كثيرة في

حضور نسائي خالل ملتقى «هالة»
المجتمع تحدث بسبب قلة الوازع
ً
الديني واألخالقي» ،مؤكدا ضرورة
وضع حلول لها ،والعمل على توعية
الشباب من هذه المخاطر.
بدورها ،قدمت المحرج محاضرة
بعنوان «هالة من منظور فيزيائي»
أثبتت الحقائق العلمية تجاه الطاقة
وتأثيرها على اإلنسان ،داعية إلى

تـحـكـيــم ال ـع ـقــل ،واالس ـت ــرش ــاد بما
أثبته العلم بالتجربة والقوانين
العلمية الــراسـخــة ،فــي وقــت لفتت
إلى االرتباط بين األفكار والمشاعر
بسلوك مادي بعيدا عن العقل حيث
ً
كانت تسمى سابقا علوم ما وراء
النفس.
من جانبه ،قال الخليفي« :يجب

البحث عن الــذات وإطــاق العمالق
الـ ــذاتـ ــي ب ــالـ ـت ــزود ب ــال ــروح ــان ـي ــات
ً
اإلس ــامـ ـي ــة» ،مــوض ـحــا أن ــه جلس
ثالثة أيام في أحد الفنادق لإلجابة
ً
عن ســؤال :من أنــا؟ الــذي أخــذ وقتا
ً
طويال في تفسيره.

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» توقع اتفاقية
تعاون مع الهيئة العامة للشباب

االتفاقية تهدف
إلى لتمكين
الشباب وتنمية
قدراتهم في
مجال البحث
واالبتكار

البقاعين

ّ
وقعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا،
أمس ،اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للشباب،
بهدف تنمية وتطوير مهارات الشباب الكويتيين
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،وتمكينهم
م ــن تـحـقـيــق طـمــوحــاتـهــم وإط ـ ــاق م ـبــادرات ـهــم
التي ستساهم في بناء شخصيتهم ،وتطوير
ثقافتهم العامة.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس الكلية د .خالد
البقاعين ،عقب توقيع االتفاقية« :سعيدين بهذا
التعاون مع الهيئة ،والذي نهدف من خالله إلى
تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم وتنمية
قدراتهم في مجال البحث واالبتكار».
وأض ــاف البقاعين أن دول ــة الـكــويــت ،ممثلة
ً
بــال ـق ـيــادة الـعـلـيــا ،تـشـيــر دائ ـم ــا إل ــى االهـتـمــام
بالشباب وتمكينهم ودعمهم وتشجيعهم ،من
خــال تقديم كل ما يمكن أن يقدم لهم لتصبح
الكويت أرض خصبة إلنجازاتهم وإبداعاتهم،
ً
مؤكدا أن «هذا هو ما نطمح إلى العمل من خالله
ومن أجله في الكلية».
ً
ً
وأشار إلى أن المنطقة تشهد توسعا متزايدا
في مجال التكنولوجيا ،مما يجعل سوق العمل
بحاجة إلــى آالف المهندسين والفنيين خالل

جانب من توقيع اتفاقية التعاون
ً
الـسـنــوات الـمـقـبـلــة ،مــؤكــدا ح ــرص الكلية على
الـتـعــاون المثمر مــع جميع مــؤسـســات الــدولــة،
والتنسيق والـتــواصــل معها مــن خــال تعزيز
ال ـت ـع ــاون الـعـلـمــي واألك ــادي ـم ــي ف ــي ال ـم ـجــاالت
البحثية».
ً
وذكر أن الكلية ال تدخر جهدا في مد يد العون

ً
لجميع الجهات ،مشددا على أهمية استمرار هذا
عال
التعاون من أجل أن ينعم الشباب بمستوى ٍ
من الثقافة والتطور ،ومواكبة متطلبات العصر،
وتوفير السبل أمامهم ،وفتح اآلفاق إلطالق طاقة
اإلبداع فيهم ،وتحقيق طموحاتهم وتمكينهم في
المجاالت العلمية.

دلبلا

•
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ﺷﻮﺷﺮة :أزﻣﺔ أﺧﻼق
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ﺻـﺤــﻮﻧــﺎ ﻋـﻠــﻰ أزﻣ ــﺔ اﺳـﺘــﻮﻗـﻔــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺎرع ،وأﺛ ـ ــﺎرت وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟــﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﺎش ﺑﻴﻦ
اﻟﺪواوﻳﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل "اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ"،
وﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﺘﺎﺗﻮ" وﺧﻄﻔﻪ ﻟﻌﺸﻴﻘﺘﻪ ﻷن ﺗﻔﻜﻴﺮه
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ .وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻌﺸﺮة اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮه ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺘﺎﺗﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﻧﺪاء اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻟﻮﺳﻴﻂ
ً
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،واﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻷﻛﺒﺮ اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎ ﻣﺨﺪرة ﻟﻌﺸﻴﻘﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻧﺘﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ،أي أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ أو "ﺧﺮوﻓﺎ"
ﻟﻬﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت ،وﻣﺎ ﺧﻔﻲ أﻋﻈﻢ.
وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ
ﺧﺮﺟﺖ ﺗﺴﺠﻴﻼت أﺧــﺮى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة "ﺑــﻮﻳــﺔ" ﺗﺎﺋﻬﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐﺎر ﻋﻠﻰ
ﻋﺸﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ "ﺑﻮﻳﺔ" أﺧﺮى ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ أو ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ،
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮق ﺗﺴﺠﻴﻼت أﺧﺮى ﻋﻦ
"ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻨﻄﺔ" ،وﻛﺄن ﻫﺬا اﻟﻮﺣﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ذا اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻨﺘﻨﺔ ﺑﺪأ
ﺑﺠﻤﻊ "اﻟﺴﺎﻗﻂ واﻟﻼﻗﻂ" .ﻓﻬﺆﻻء اﻟﺸﺮذﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
ﻷن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺮور واﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ "ﺣﻔﺮة"،
وﻫﻲ ﻣﺼﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ .إن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻤﻔﻘﻮدة
واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر؟
أم أﻧﻬﺎ ﻣﺆاﻣﺮة ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺸﺮاذم ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮاﺿﻬﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ" .إﻧﻤﺎ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ" ﺣﻔﻈﻨﺎ
ﻫﺬه اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺮددﻫﺎ وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو
أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎءﻫﺎ وﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﻴﺊ .واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻫﻮ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺎدروا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎرع ﻋﺒﺮ ﺣﻠﻮل واﺿﺤﺔ
وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻣﺜﻞ
ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺑــﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم أو ﺣــﺎﻻت ﻧ ــﺎدرة ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ
ﻋﻜﺲ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ ﻫﺬه ﻷن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻔﺸﻲ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺎدام
ً
اﻟﺼﻤﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮا إزاء ﻫﺆﻻء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أﺷﺒﻪ "ﺑﺎﻟﻜﺒﺎرﻳﻬﺎت" أﻣﺎم اﻟﻌﻠﻦ دون أي اﺣﺘﺮام
ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻨﻈﺎم "اﻟﻜﺒﻠﺰ" ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻪ وﻷﻫﻮاﺋﻪ؟
إن ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻤﺲ أﺧﻼق ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻻت اﻟــﻮﻫـﻤـﻴــﺔ واﻟــﺰاﺋ ـﻔــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑـﺤـﻘــﻮق ﺷ ــﺮاذم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻣﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ "ﻋﻮﻳﺲ" ﻗﺪ ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ.

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ :ﻟﻤﺎذا
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎد؟!
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪاء وﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎد وﻋﻤﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ وﻃﻨﻲ أن ﻳﻮﺻﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻠﻔﺠﻮر ﻓﻲ
ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دون أن
ﻳﺪرك اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻮن ذﻟﻚ ،ﻷن ﻫﻤﻬﻢ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻘﻂ ،وﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أو وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻴﺜﺒﻮا أﻧﻬﻢ اﻷﻗــﻮى .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ ،وﺟﻌﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺴﺮح وﺗﻤﺮح ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮت ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ
ً
أﻋﺪاء ﻻ أﺑﻨﺎء وﻃﻦ واﺣﺪ ،واﻧﺸﻐﻠﻮا ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻹﺻﻼح وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي أﻗﺮ وﺟﻮده ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ .ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﻨﺎ واﻟﻮﻃﻦ
ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻷﻃﺮاﻓﻬﺎ ،وإن ﻛﻨﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ
ﻋﺒﺮ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻐﻨﻰ وأﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع ﺑﻬﺎ دون أن ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺒﺪأ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ً
وﻧﻄﺒﻘﻪ .ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ أﻓﻬﻢ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺪﻣﺮ واﻟﻔﺠﻮر
ً
ﺑــﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ أﻓﻬﻢ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺴﺎد رﻏــﻢ إﻗــﺮار اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑــﻪ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ
وﺟ ــﻮده وﺧﻄﻮرﺗﻪ وﺗــﺮﻛــﻪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑـﺼــﻮرة ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻛــﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻧﺰواﺗﻬﻤﺎ وﻏﺮورﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺼﺮاع ﻃﻔﻮﻟﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ أن
ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺎد أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻮاﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﻮن ،واﻟﻜﺎﺳﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
ﻟﻤﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎد وأﻧﺘﻢ أﺑﻨﺎء وﻃﻦ واﺣــﺪ ،وﺻﺮاﻋﻜﻢ أﺛﺒﺖ ﻋﺒﺜﻪ،
ّ
واﺳﺘﻤﺮاره أﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻪ ،وأﺿﺮاره ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﻣﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻦ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮاﺗﻪ ،وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وازدﻫﺎره ،وﺟﻌﻞ ﻣﻨﺎ أﺿﺤﻮﻛﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﻴﻦ
اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوز واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﻬﻞ
ﺗﻌﻘﻠﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻬﻮا ﺻﺮاﻋﻜﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﻲ وﺗﻮﺣﺪوا ﺟﻬﻮدﻛﻢ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﻨﻘﺬوا وﻃﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ؟

ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

AlSaddani@hotmail.com

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻫﻮج!
ﻟــﻢ ﺗﺪﻫﺸﻨﻲ رﻗـﺼــﺔ اﻟــﺮﺟــﻞ ذي اﻷﺻ ــﻮل
اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم "اﻟﻬﺒﺎن" وﻫــﻮ ﻳﺮﺗﺪي
ً
ﺑﺸﺘﺎ أﺳﻮد ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﻳﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن إﻻ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺟﻬﺎء واﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ ،وﻟﻜﻦ
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ،ﻓﻜﻞ ﺷﻲء ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
ُ
ـﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﻲء ﻓﻲ
ﺑﻌﻴﻦ اﻟـﺼــﺮاع اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﺒـ ِ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ إﻻ أﻋﻄﺎه وﺟﻬﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ.
ﻻ أﻋـ ــﺮف ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻔــﺔ ﻣـﺜـﻠـﻤــﺎ أﻋـ ــﺮف ﻓﻲ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ،وﻟﻜﻨﻲ أﻣﺎرﺳﻬﺎ
ﻣﻨﺎح ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻓﻲ
ٍ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻟﻤﺤﺎت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.
ً
ﻗﺪ ﺗﺮاﻧﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ ﺣﻴﻦ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
ً
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺮاﻧﻲ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﺣﻴﻦ أﺗﺤﺪث
ﻋﻦ أﻣﻮر اﻟﻤﻮﺿﺔ وآﺧﺮ ﺻﺮﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺣـﻜــﻢ ﻧـﻬــﺎ ﺋــﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻔﻠﺴﻔﺘﻲ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ،
ﻓــﺄﻧــﺎ أﻣ ــﺎرس اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣــﻊ ﻣــﻦ أﺳﺘﺸﻒ ﻓﻴﻪ
ً
ً
ُﺑﻌﺪا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎ أﻗﻮل ،وﻣﻦ ﻳﻜﻮن
ذا ﺻ ــﺪر رﺣ ــﺐ ﻟـﺘـﻘـﺒــﻞ آراﺋـ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﻟ ــﻢ أﻧـﺘــﻪِ
ﻣﻦ إﺻــﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو
اﻟﺴﻮء.

ً
ﻟـﺴــﺖ أﻧ ــﺎ ﻣــﻦ ﻳ ـﺤــﺪد إذا ﻛـﻨــﺖ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ؛
ﻷﻧﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن أﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺋﻂ
ﻻ ﻳﻌﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎ أﻗﻮل ،وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﻤﻖ
اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻴــﺎه ﻧﻌﻴﺶ ﻟ ــﺬة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ،
ً
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ ﻓﺄﻧﺖ ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ "أﻫﻮج"
وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﺄﻧﺖ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ ﺑﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ
أو اﻟﻄﺎﻟﺤﻴﻦ.
ﻣــﺎ ز ﻟـﻨــﺎ ﻧﻠﻌﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ؛ ﻷﻧﻬﻢ أﺻﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ
ا ﻟـﺤــﺪ ﻳــﺚ اﻟﻤﺘﻄﻮر ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟ ـﻠ ـﻌــﻦ ﻫ ــﻮ أﻧ ـﻔـ ُـﺴ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﺸــﻖ اﻹﻗ ـﺼ ــﺎء
ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﺠ ــﺎ ﻓ ـﺘ ـﻘ ـﺼ ــﻲ أي ﺷـ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻣــﻦ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻨﺨﺒﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
وﻋﻠﻴﺔ اﻟـﻘــﻮم اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺸــﺎر ﻟﻬﻢ أﻧـﻬــﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ،واﻷﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ
واﻧـﻔـﻌــﺎﻻﺗـﻬــﻢ ،وﻻ ﻧ ــﺰال ﻧــﺮﻋــﺐ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
أﻓ ـﻜ ــﺎرﻫ ــﻢ ،ﻓ ــﻼ ﻧ ـﺘــﺮك ﻣ ـﺠــﺎﻻ ﻟ ـﻬــﻢ ﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ.
ﻟ ــﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧ ــﻮا ﻛ ــﺐ ا ﻟ ـﻐ ــﺮب ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ

وﻟـﺒــﺎﺳـﻬــﻢ ،ﺑــﻞ إن اﻟـﻤــﻮاﻛـﺒــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻃــﺮ ﻳــﻖ ﺳﻠﻜﻮه ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧﻮا أو
ﻫﻮﺟﺎ ،ﻓﻜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪواﻣﺔ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺪور
ً
اﻟﻤﻨﻮط ﺑــﻪّ ،
ﻓﻤﺮة ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ،
وﻣﺮة ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن أﻫﻮج إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
• ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ اﻷﺳ ــﻒ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗ ــﺮى اﻟـﻜـﺒــﺮﻳــﺎء واﻟ ـﻐ ــﺮور ﺳﺒﻴﻼ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﺰزﻫﺎ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس ﻧﺤﺘﺎج أن ﻧﻌﺮف أن اﻷﺳﻒ
ﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﻄﺄُ ،
ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺬر
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ أﻟﻒ
ﺧﻄﺎب ورﺳﺎﻟﺔ.
• ﻗﺒﻞ أن ﻧﺼﻠﺢ ﺷﻮارﻋﻨﺎ ﻟﻨﺼﻠﺢ ﻟﻐﺘﻨﺎ
ً
ً
اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﺒﺎ إذا اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻬﺎ أي
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ووﻃﻨﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﺳﻮﻗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻨﺼﻠﺢ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ
أن ﻧﺼﻠﺢ ﺷــﻮارع ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف أن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻨﺼﻠﺢ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة.

اﻟﺤﺮب واﻹﺑﺪاع!
اﻟﺒﺸﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳ ــﺮون ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮوب ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺳـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣـﻘــﺪرات
اﻟﻀﻌﻔﺎء أو ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻗــﻮﻳــﺎء ،وأن ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺣﺐ وﻟﻮﺣﺎت ﻓﺮح وﻗﺼﺺ ﺗﺜﻴﺮ ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺮوح
وﺗﻨﺸﻂ ﻏــﺮاﺋــﺰ ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،وﺗـﺤــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﺂﺧﻲ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
وﻣــﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺒﺪﻋﻮن ﻓﻲ اﻟـﺤــﺮب" :اﻟـﺤــﺮب ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻻ
ُ
ُ
ً
ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﻛﺎن ُﻣﺤﻘﺎ ،إﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﺣﻴﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﻣﺄﺳﺎة ُﻳﺴﺨﺮ
ﻟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات ﻟﻴﻠﺤﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺳﻮء ا
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮره".
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺤﺮوب ووﻳﻼﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻠﻤﺒﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ زادت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺎﻣﺪا
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻬﺎ ﻳﻨﺒﺬﻫﺎ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺑﺪاع ،وﻗﺪ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻫﺬا
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ وﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻟﻌﺪاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُدﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ.
ﻫـﻨــﺎك ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺮوب ﺗـﻔــﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺴــﺎن ﻷﺳـﺒــﺎب دﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻮﻃﻦ وﻫﻲ ﺣــﺮوب ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ وﻫﻲ واﺟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺳﻮأ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﻨﺨﻮة ورﻓﺾ اﻟﻀﻴﻢ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب:
اﻷرض ﻛﺎﻟﻌ ِـﺮض ﻧﻤﻮت دوﻧﻬﺎ!
ﺳﺘﺒﻘﻰ ا ﻟـﺤــﺮب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻤﺒﺪﻋﻮن ﻳﺘﺼﺪون ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻪ
ﺑﺒﺚ روح اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺨﻼﻗﺔ واﻟﻤﻌﻄﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺴﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ وﻧﻤﺎذج اﻹﺑﺪاع ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﺗﺤﺼﻰ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﻛﻨﺪا

ّ
ﻣﺸﺎري ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ
رﻏـ ــﻢ ﺗ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪات اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓ ــﺈن ذﻟــﻚ
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد ﻛﻼم ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓــﻲ رﻓﻊ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ أو اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ،
ﻓﺘﺘﺮك وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣــﻮر ﻓﺮﻳﺴﺔ
ﻟﺠﺸﻊ وأﻃﻤﺎع أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس.
وﻣ ـ ــﺎ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﺳ ـﺨ ــﻂ أوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ رﺳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﻻ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻴﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﺳــﻮﻳــﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ
ﻗ ـﺼ ــﻮر ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ دور ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬه

اﻟ ـﻤــﺪارس إﻟــﻰ اﻟ ــﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
أﻋﺒﺎء رﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﺈن ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳـﺠــﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺄزق ﻛﺒﻴﺮ وﻳﻬﻠﻜﻮن
ً
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪة أﺑﻨﺎء
ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻋ ـﺒــﺎء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ،وﻫ ــﺆﻻء
ﻳﺴﺘﻨﺠﺪون ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻴﺮﻓﻌﻮا ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻈﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ
ﻳﺴﻤﻊ ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ،وﺗﺘﺮك اﻟﻤﺪارس
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺮﻓﻊ
اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ،وﻳﺒﻘﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ
ً
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق.
وﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻋﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻧــﺎة اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ أوﻟ ـﻴــﺎء اﻷﻣ ــﻮر ﻣﻊ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﺟ ــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗــﺪﻧــﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ رﻏ ــﻢ اﻷﻣـ ــﻮال اﻟﻀﺨﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ أوﻟﻴﺎء

اﻷﻣـ ـ ــﻮر ﻧ ـﺤــﻮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ راﻓـﻌـﻴــﻦ
ﺷ ـﻌ ــﺎر "ﻧ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ وﻻ ﺟﻨﺔ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" ،ﻓﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن أﻧﻪ رﻏﻢ
ﻛــﻞ ﻣـﺴــﺎوئ اﻟـﻤــﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .وﻓــﻲ اﻟﺨﺘﺎم
ﻧـﻄــﺮح ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﺴــﺎؤﻻت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
إﺟﺎﺑﺎت :ﻟﻤﺎذا ﺗﺘﺮك وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻫﻞ ﻷن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻣـﺘـﻨـﻔــﺬون وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاب ﻣـﻨـﻬــﻢ؟ وإذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﺮارات اﻟﻮزارة
ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺻﻮاﺑﻬﺎ وﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ؟ وﻟ ـﻤــﺎذا ﻻ ﺗـﺴــﺎرع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
إﺻـ ــﻼح وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣ ــﺪارﺳ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣــﺎم ﺧﻴﺎر واﺣــﺪ وﻫﻮ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ؟
ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻓــﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ ،وأﻻ ﻳﺘﺮك أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ،
واﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ واﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.

ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﻟﺢ

ﺑﺪر ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪة
ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ،ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
أﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت ﺷﺮاء أو ﺗﺰوﻳﺮ ﻟﻠﺸﻬﺎدات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﻴﺪ واﻟﻤﺴﺘﻨﻜﺮ واﻟﻨﺎﻗﻢ ،ﻳﻀﻴﻊ اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ:
ّ
اﻟﺘﻌﻤﻖ
ﻟﻤﺎذا ﺷﺮاء أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات؟ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﻘﺎل ،رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻪ،
ً
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة ﻓﻲ اﻟـﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎه
ً
ﻛﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ّ
ﺳﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﺻﻼ ﻛﺄي ﺑﻄﺎﻗﺔٍ
ّ
ﻣﺪﻧﻴﺔٍ أﺧﺮى ﺗﻔﻴﺪ اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬه ﻻ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺮور أﺛﻨﺎء ﻧﻘﺎط
ً
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﻟﻜﻨﻬﺎ واﻗﻌﺎ -وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻷﻋﺮاف اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊّ -
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ راﻓﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ّ
ﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ! ﺣﺘﻰ ﻣﺲ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ُﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺻﺎر
ّ
واﻟﺪي ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺑﻨﺎؤﻫﻢ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ أﻛﺜﺮ وﺟﺎﻫﺔ! ﻟﺬﻟﻚ ،ﺣﺮص ﺟﻴﻞ
أﻃﺒﺎء وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،وﻳﺤﺮص اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺼﻞ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ )اﻟﺪﻛﺘﻮراه( واﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ )اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ( ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
وﻻ أدري ﻣــﺎذا ﺑﻘﻲ ﻟﻴﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻴﻠﻲ إذا ﻣﺎ ﺻــﺎر أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻞ ﺣﻜﻤﺎء
وأﺳ ــﺎﺗ ــﺬة؟! اﻟــﺪوﻟــﺔ -ﻛﻨﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ -ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺠﺪ أﻋﺮاﻓﻪ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ّ
ً
اﻹداري ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ! ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻗﻠﺐ اﻟﻬﺮم
ً
اﻹداري ،وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﻨﻜﻮس! وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ -وﺑﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺻﻼ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ -ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة
ً
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل ،أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻷدﻧﻰ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ!
ً
اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺤﻜﻢ
ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻷﺟـﻴــﺎل ﻣﻦ ِ
وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ودون إﻏﻔﺎل ﻣﺎ ٌ
واﻟﻌﻈﺎت واﻷﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﺮار "ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺤﺘﻞ!" -اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎل
ﻣﻦ أﻣ ــﺎرات اﻟﻨﺒﻮغ -ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻬﺬه ّ
ﺗﺤﺮض أﻓــﺮادﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺪم ًﻛﻞ ﺑﺎب
ّ
ً
ﻻﻗﺘﻨﺎء أﻣﻴﺰ اﻷﻟﻘﺎب ،ﺗﺼﻴﺮ ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﺮﻓﺎ،
ﻷن اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎل.

اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وأﻣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻛﺪاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﻣﺮاض
اﻟﻌﻀﺎل ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻓـ ــﺮاد واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت ،وﻫ ــﻲ ﻣــﻦ أﺧـﻔــﻰ اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وأﻇﻬﺮﻫﺎ ،ﻻﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ وﺣﺼﺮ ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ.
وأﻛ ـﺒــﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫــﻲ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ أﻧ ــﺎس ذوي ﻧﻔﻮذ
وﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ
واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻤﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺿــﺪ ﻃــﻮا ﺋــﻒ أ ﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ز ﻣــﺎم ﻧﻔﻮذﻫﻢ
وﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ واﻗﺘﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﻴﺖ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺼﺎغ ﺿﺪﻫﺎ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ
ﻣﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل َ اﻟﻠﻪ
ﺻﻮرﻫﺎ،
ﺑﻜﻞ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
اﻹﺳﻼم
وﻗﺪ ﺣﺎرب
ُ ْ َ
ْ ُ
ْ َ َ
ﱠ ُ ﱠ ََ ْ َ ُ
ﺗﻌﺎﻟﻰ"َ :ﻳــﺎ َأ ﱡﻳ َ
ﺎس ِإ ﻧــﺎ َﺧﻠﻘﻨﺎﻛ ْﻢ ِ ْﻣــﻦ ذ ﻛـ ٍـﺮ َ َ َو أ ﻧــﺜــﻰ َو َﺟ َﻌﻠﻨﺎﻛ ْﻢ
اﻟﻨ
ﺎ
ﻬ
ُ
ﱠ َْ َ ُ ْ َ ﱠ ْ ُ ْ ﱠ ﱠ
ُ ُ ً َ ََ َ َ
اﻟﻠ َﻪ َﻋ ِﻠ ٌ
ﻴﻢ
ﺎﺋﻞ ِﻟﺘ َﻌ َﺎرﻓﻮا ِإن أﻛﺮﻣﻜﻢ ِﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪِ أﺗﻘﺎﻛﻢ ِإن
َﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒ ِ
ﺧـ ِـﺒـﻴـ ٌـﺮ " ،و ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺗـﻨــﺎدي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺎ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺗﻨﺎدي اﻷﻧﺼﺎر ﻳﺎ ﻟﻸﻧﺼﺎر ،ﻓﻜﺎن رد اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺣﺎزﻣﺎ وواﺿﺤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﺎ ﺑﺎل دﻋﻮى اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺛﻢ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﻋﻮﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻨﺔ.
ﻣﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺧﻄﻮرة ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
وﺻـﻌــﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺒﻌﻪ ،ﻓـﻬــﻮ أول ﻣــﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻴﻌﻠﻤﺎن أﺑﻨﺎء ﻫﻤﺎ اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻄﻖ ،ﺑﻞ ﻻ أﺑﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻤﺎ
ﻳﻨﻬﻴﺎﻧﻪ وﻳﻘﻮﻻن ﻟﻪ ﻻ ﺗﻜﻦ ﻛـ ) (...وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺮ واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.
وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺻﻮرا ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻻﻧﺘﻤﺎء ات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وأﺻﻌﺒﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻫﺎ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻇﻠﻤﺎ وإﻗﺼﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ

ﺗﺴﻌﺔ أﻣﻮر ﺗﺠﻨﺒﻚ اﻟﻄﻼق
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺷﻼ*

ﻳﺘﺒﺎدر ﻟﻠﺬﻫﻦ أن ﻫــﺬا اﻟـﻌـﻨــﻮان ﻳﺒﺤﺚ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﺪه وﻓﻜﺮه وﺑﻴﻦ اﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻨﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ
وﻣﺸﺎﻋﺮه ،ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮب وﺑﻴﻦ اﻹﺑﺪاع؟ ﻻ ﺷﻚ أن
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ،
أو ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ،
وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺗﻜﻮن ﺿﺮورة أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود ،أو أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة.
اﻟﺤﺮب ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻓﻮض ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎر
واﻟﺨﺮاب وﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﻧﻌﻴﻤﺎ وﺑﻬﺠﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺴﻤﻮ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻮس
ﺑﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء.
ورﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬا ﻓ ــﺈن دواﻓـ ــﻊ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻟـﺒـﺸــﺮ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ً
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت أدواﺗﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﺨﻠﻔﺔ دﻣﺎرا
ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺟﺴﺪﻳﺎ وﻣﺎدﻳﺎ ﺗﺒﻘﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ،ﻻ ﺗﺮﺣﻢ ﺗﻮﺳﻼت
ﺿﻌﻔﺎﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻮل ﻟﻬﻢ وﻻ ﻗﻮة ،وﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻨﻮازع اﻟﺸﺮ واﻟﻄﻤﻊ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺎرا ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻘﻲ وﻻ ﺗﺬر.
وﻟﻠﺤﺮب ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪاع ،ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺛﻘﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﻴﺪة
أو ﻛﺘﺎب أو ﻟﻮﺣﺔ أو ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﻴﺪ اﻧﺘﺼﺎر ﻳﻤﺠﺪه وﻫﻮ
ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﻣﺘﻪ.
أو ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ،
ﻓﺘﺒﻘﻰ ذﻛﺮاﻫﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺪان واﻟﺨﻴﺎل ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب ﺳﺆاﻻ
ً
ﻣﺤﻴﺮا وأﻣﻨﻴﺎت ﺑــﺄن ﺗــﺰول ﻫــﺬه اﻟــﺪواﻓــﻊ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻌﺾ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﺿﺪ ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﻂ ﻟﻨﺴﺒﻪ أو ﻋﺮﻗﻪ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻗﺒﻴﻠﺔ.
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ واﻟﻤﻨﺸﺄ ﻷﻣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺣﺎز ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺒﻴﺲ ﺳﻠﻮك وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ
أﻣﻴﻮن وﻳﺠﻬﻠﻮن اﻟﻘﺮاء ة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﺘﺠﺪه دﻛﺘﻮرا ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮق واﻻﻧﺘﻤﺎء وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮب وﺗﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،وﻳﺪرك ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وأن ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳـﻜــﻮن رﻫﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ وﻷﻣـﻴــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ،وﻣــﺎ ﻣــﺮﺟــﻊ ذﻟــﻚ إﻻ ﻟــﺪاء
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺖ ا ﻟــﺬي ﺣﺎرﺑﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋـﻘــﻼ ،واﻹ ﺳ ــﻼم ﻧﻘﻼ
وﻧﺼﺎ ،و ﻗــﺲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء
وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ،إﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺠﺎوز ﻣﺎ
ّ
ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ.
ُ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺨﻄﻴﺮة أﻗﺼﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎء ات
واﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ ﻣــﻦ أﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ـﻘــﺎدرﻳــﻦ ﺑـﺤــﻖ وﺑـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﺪﻳﺪة دون ﺣﻠﻮل ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﺧﻄﺮ ﻧﺘﺎج اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
وأﻣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻃﻐﻴﺎﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ أﻓﺮاد
ﻓﺸﻠﺔ وﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة وﺳﺒﺐ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻧﻬﻢ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ذات ﻧﻔﻮذ وﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ أورد ﻫﻨﺎ أﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﺎن اﻟﻤﺘﻼزﻣﺘﺎن ،و ﻫــﻮ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﻨﺎ ﻻ أﺳﺘﺜﻨﻲ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪاء ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻂ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﻳﺨﺎﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻹﻋﻼم.

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟــﺮأي ،وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ زوﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ وﻳﺤﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺰواج ،وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰواج.
اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺸﻴﺦ وﺳﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻨﺼﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺰوﺟﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺪوث أي ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺗﺴﻌﺔ أﻣﻮر ﻫﻲ:
 -1إذا ﺣﺪث ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻄﻼق أو اﻟﺨﻠﻊ ،ﻷن اﻟﺬي ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق أو اﻟﺨﻠﻊ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺼﻠﺢ ،وﻫﻨﺎ
ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻳﻮﺳﻮس ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻴﻘﻊ أﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل.
 -2ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺨﻼف ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻀﺮب ،ﻷن ﻓﻲ
اﻟﻀﺮب إﻫﺎﻧﺔ وﺟﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ.
 -3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج أﻻ
ﻳﺪﻋﻮان ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﺳﺎﻋﺔ إﺟﺎﺑﺔ.
إﻳﺎك أن ﺗﻔﺘﺤﻲ "أرﺷﻴﻒ" اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﺧﻼف ﻷن "اﻟﻠﻲ
ِ -4
ﻓﺎت ﻣــﺎت" ،ﺗﻘﻮل اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺎذة :ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺒﺬال" :اﻟﺰوﺟﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﻴﺎن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺰواج وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ،ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
وﻛﺄﻧﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻟﻠﺘﻮ".
 -5ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻮﻏﺮ ﺻﺪورﻫﻢ ﺗﺠﺎه أﺣﺪ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﺗﻮرث اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻸم أو ﻟﻸب.
 -6ﻋﻨﺪ وﻗــﻮع اﻟﺨﻼف ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮﺗﻪ وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪم ﺗﺪﺧﻞ أﻫﻞ
اﻟﺰوﺟﻴﻦ.
 -7ﺑﻌﺾ اﻷزواج ﻳﻈﻦ أن اﻟـﺨــﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ زوﺟـﺘــﻪ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻌﻴﻦ
واﻟﺤﺴﺪ واﻟﺴﺤﺮ وﻳﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﻤﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﻄﺌﻪ.
 -8إﻳﺎﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺨﻼف اﻟﺸﺘﻢ واﻹﻫﺎﻧﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﺜﻼ" :إذا
أﻧﺖ رﺟﻞ ﻃﻠﻘﻨﻲ" ،ﻓﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻃﻠﻘﻚ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،ﻟﻬﺬا
ﻧﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪم اﻟﺸﺘﻢ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺰوﺟﻴﻦ.
 -9ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺨﻼف ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻃﻠﻘﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ْﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪم إﺧــﺮاج اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ،
ﱠ
َ ُ ُ ُ ﱠ ْ ُُ
ﻮﺗ ِﻬﻦ" ،ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻻ ﺗﺨ ِﺮﺟﻮﻫﻦ ِﻣﻦ ﺑﻴ ِ
ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ورﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث أﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل.
ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ آﻧﻔﺎ إذا ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ اﻟــﺰوﺟــﺎن ﻓــﺈن أي
ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ وﺣﺐ اﻟﺨﺸﻮم واﻟﺮاس ،وﺳﻼﻣﺘﻜﻢ.

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻏﻴﺚ
ﺑﺸﻜﻞ
اﻧﺘﺸﺮت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ٍ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد
ٍ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ
ٍ
وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
وﻟﻠﺘﺴﻮل أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻀﺮورة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﺴﻮل
ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺎل وﻧﻈﺮة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ
اﻟﺪﻋﺎة واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل واﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ،واﻟﻨﻬﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻋﻦ دﻓﻊ
ً
اﻷﻣﻮال ﻟﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺠﺪه ﻳﺪﻓﻊ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻬﺎون اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻈﻠﺔ أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻤﻲ
اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ وﺗﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﻷن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل وﺳﺆال اﻟﻨﺎس،
ً
ً
ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﻨﻬﺠﺎ واﺿﺤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
ً
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ واﻟﻜﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
َ
ﺤﺘﻄﺐ
واﻟﺘﻮاﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ َاﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ" :ﻷن َﻳ
اﻟﺘﻌﻄﻞ
َ َ
َ
ُ
أﺣﺪﻛﻢ ُﺣ َ
ﺴﺄل أ َﺣ ًﺪاُ ،ﻓﻴ َ
ﺰﻣ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮهٌ ،
ﻳﻤﻨﻌﻪ" .ﻛﻤﺎ
ﻌﻄﻴﻪ أو
ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أن ﻳ
ِ
ُ
ً
ﺗﺤﺪث ُﻋﻦ ﺻــﻮرة ﻣﻦ ﻳﺴﺄل اﻟﻨﺎس ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ُﺣﻴﻦ ﻗــﺎل" :ﻻ ﺗــﺰال
َْ
َ
ُ َْ
ﻟﺤﻢ".
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ِ
وﺟﻬﻪ ﻣﺰﻋﺔ ٍ
وﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻈــﺎﻫــﺮة ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟـﻬــﻮد ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻬﻢ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻟﻌﻠﻤﺎء،
واﻟﺪﻋﺎة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺬي ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ،
واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ اﻟﺼﻐﺎر.

اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺮدد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗــﺮاود أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻤﻌﺎرك اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وأﻓ ــﺮاد اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ واﻟﺘﻔﺠﻴﺮ واﻟﺪﻣﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ رﻏﻢ أﻧﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷراﺿﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  70ﻋﺎﻣﺎ.
وﺗـﻠــﻚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟــﺪاﻋـﻤــﺔ ﻟﻤﺠﺎزر اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪن
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﺘﻜﺘﻢ
واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻷن ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
وأﺟﻨﺪات ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻳﻬﻮدي ،ﻟﻤﺎ
ﻳﺆدوﻧﻪ ﻣﻦ دور ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وإﻳﺒﺎك )(AIPAC
وﻣﻘﺮﻫﺎ واﺷﻨﻄﻦ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت.
وأي رﺋـﻴــﺲ ﻣــﺮﺷــﺢ ﻟـﺨــﻮض اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻟﻲ
ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺪﻋﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺄﻧﻪ
دﻳــﻦ ﻳﺤﺚ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺬاء اﻵﺧــﺮﻳــﻦ واﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
ﻹﺟﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ،وﺗﻨﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ
ﺗﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ.
وإن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 15ﻣ ــﺎرس  2019ﻓــﻲ ﻧـﻴــﻮزﻻﻧــﺪا ،واﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬﺎ أﺣــﺪ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﺿﺪ
ً
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  50ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﻼل أداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ،
أﻇﻬﺮت ﻣــﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،إذ
ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺼﺐ وﻧﻌﺮات ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻔﺌﺎﺗﻬﺎ
ً
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﺪى اﻟـﻐــﺮب ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻨﺮى ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت
واﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺿﺪ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻓﻤﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ؟ ﻫﻞ ﻟﻴﻜﺴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮري أم ﻫﻮ ﺣﻘﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻹرﺿﺎء أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺎﻓﺔ؟! وﻫﻞ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺚ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،أم ﺗﺒﺚ اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ودول أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ دوﻻ ﺗﻬﺪد اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟!

ةديرجلا
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الوجوه الكثيرة والمختلفة لإلرهاب في العالم

هجمات سبتمبر في نيويورك 2001

إم كي نارايانا – ذي هندو

مذبحة األلعاب األولمبية في
مدينة ميونيخ األلمانية في
 1972وهجمات  11سبتمبر
 2001على برجي التجارة في
نيويورك والهجوم اإلرهابي
الذي استهدف عدة مواقع في
مدينة مومباي في  26نوفمبر
 2008تظل محفورة ًفي أذهان
الناس بصورة أكثر عمقا من
الهجمات اإلرهابية األخرى.

ً
ً
يعتبر اإلرهاب شكال معروفا
لـ ـلـ ـح ــرب ال ــامـ ـتـ ـس ــاوق ــة وك ـ ــان
ً
م ـن ـت ـش ــرا م ـن ــذ عـ ـق ــود ط ــوي ـل ــة،
ويـطــرح بعض أشـكــال اإلره ــاب
بصورة تفوق األشكال األخرى،
وألسـ ـب ــاب ال يـمـكــن تـفـسـيــرهــا.
وعلى سبيل المثال فإن مذبحة
األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ف ــي مــديـنــة
ميونيخ األلمانية في عام 1972
وهجمات  11سبتمبر  2001على
ب ــرج ــي ال ـت ـج ــارة ف ــي ن ـيــويــورك
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم اإلره ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي
استهدف عدة مواقع في مدينة
مــومـبــاي فــي  26نوفمبر 2008
تظل محفورة في أذهان الناس
ً
بصورة أكثر عمقا من الهجمات
اإلرهابية األخرى .وعلى أي حال
فإن من المهم عدم اتخاذ نظرة
ملحمية لــإر هــاب ألن التاريخ
يرتبط بفهم مالئم للخطر الذي
يمثله اإلرهاب.
ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي
ال ــراديـ ـك ــال ــي الـ ـس ــرد الـمـهـيـمــن
لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب ف ـ ــي ح ـق ـب ــة م ـ ــا ب ـعــد
الثمانينيات من القرن الماضي،
وكان ذلك حصيلة ممكنة للحرب
ً
التي استمرت عقدا من الزمن في
أفـغــانـسـتــان فــي الـفـتــرة مــا بين

( )1989 –1979والتي تسببت في
إطالق سيل من «المرتزقة» الذين
ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى ش ـح ــذ م ـهــارات ـهــم
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب األف ـغ ــان ـي ــة،
واس ـت ـخ ــدم ــوا ال ـع ـنــف م ــن دون
تمييز.
وبمرور الوقت بدا أن مصادر
اإلرهـ ـ ــاب تـسـتـطـيــع ب ـلــوغ آف ــاق
أوس ـ ــع ولـ ــم ت ـعــد تـقـتـصــر على
مواقع جيوسياسية ،وحصلت
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة م ـث ــل
«ال ـقــاعــدة» وداع ــش على أهمية
ب ـي ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
الصاعدة ،ولم تكن المجموعات
اإلرهابية اإلقليمية مثل جماعة
أبــو سياف في الفلبين وجيش
محمد في جنوب آسيا وبوكو
ً
ح ـ ـ ــرام فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا أق ـ ــل ع ـن ـفــا
ً
وفتكا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة–
ً
وخ ـصــوصــا فــي ال ـغ ــرب– بــرزت
روايــات جديدة تحمل شعارات
مـخـتـلـفــة وع ـن ــاص ــر م ــن ج ـنــاح
اليمين المتطرف ،وقــد برهنت
ً
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت أقـ ـ ــل ع ـن ـفــا
ً
وخطرا من الجماعات اإلرهابية
اإلسالمية .وهي تبدو في الوقت
ً
الــراهــن أقــل تنظيما مــن الكثير

من المجموعات األخرى كما أن
أهدافها عشوائية بقدر أكبر.

األهداف والشخصيات
وأهـ ـ ـ ــداف ه ـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـم ــل– عـلــى
ً
ً
سبيل المثال– كنيسا يهوديا في
الــواليــات المتحدة وشخصيات
سياسية مثل الرئيس الفرنسي
ماكرون ورئيس وزراء إسبانيا
بـ ـ ـ ــدرو س ــان ـش ـي ــز وأعـ ـ ـض ـ ــاء فــي
مجتمعات المهاجرين واألقليات
ي ـتــم اخ ـت ـيــارهــا ب ـح ــذر وع ـنــايــة،
وي ـب ــدو ال ـك ـث ـيــر مـنـهــا ض ـمــن ما
ي ـعــرف بــاســم ال ــذئ ــاب الـمـنـفــردة
مثل النرويجي أن ــدرس بريفيك
واألسترالي المسؤول عن مجزرة
كريستشيرش في نيوزيلندا في
 15مارس الماضي التي استشهد
ً
فيها  50شخصا.
وقد أصبح اإلرهاب العشوائي
ال ـ ـ ــذي ي ــوص ــف بـ ــإرهـ ــاب ج ـنــاح
ً
ً
اليمين خـطــرا مـهــددا مثل خطر
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وم ــن
ال ــواض ــح أن تـشــريــح اإلرهـ ــاب ال
يتغير حتى اذا تغيرت البواعث
والدوافع.

التطور ال ــذي شـهــده اإلره ــاب
ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن
والتغير المستمر فــي تكتيكات
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة يـجـعــل
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو م ـ ـثـ ــل «خـ ـط ــر
وجـ ــودي» وال ـشــيء ال ــذي يتعين
إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــه وفـ ـهـ ـم ــه ه ـ ــو أن خ ـطــر
اإلرهــاب يتجاوز بسرعة ما كنا
نـشـهــد ح ــدوث ــه إلـ ــى م ــا يمكننا
أن ن ـت ـخ ـيــل أن ـ ــه قـ ــد يـ ـح ــدث فــي
المستقبل المجهول.

جيل جديد من اإلرهابيين
ولنأخذ على سبيل المثال ما
حــدث فــي الهند فــي سنة ،2016
فقد شنت المجموعات اإلرهابية
الباكستانية هجمات عشوائية
جــري ـئــة ع ـلــى ق ــاع ــدة بــاثــانـكــوت
الـجــويــة ومـقــر الـقــوات المسلحة
فــي ي ــوري ،وقــاعــدة للجيش في
ن ـغــروتــا ،وف ــي شـهــر ف ـبــرايــر من
هذا العام شن جيش محمد أشد
هـجـمــاتــه حـتــى اآلن عـلــى قافلة
لـلـشــرطــة ال ـمــركــزيــة أس ـف ــرت عن
ً
مـقـتــل  40ش ـخ ـص ــا ،وهـ ــو أعـلــى
رقم للضحايا من قوات األمن في
جامو وكشمير.

ويمثل استخدام سيارة قاذفة
انـتـحــاريــة تحمل عــدة مـئــات من
الـكـيـلــوغــرامــات م ــن الـمـتـفـجــرات
لـضــرب ه ــدف مـهــم ذروة إره ــاب
جديدة ،وهو يمثل بالتالي ظهور
جيل جيد من اإلرهابيين وطريقة
عملهم في ذلك البلد.
على صعيد عالمي قــد تكون
الهجمات الـجـهــاديــة أقــل أهمية
ولـكـنـهــا ف ــي ازديـ ـ ــاد ،وف ــي شهر
ي ـن ــاي ــر م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ق ـت ــل أب ــو
سياف في الفلبين الــذي يرتبط
ً
م ــع تـنـظـيــم داعـ ــش  20شـخـصــا
ف ــي كـنـيـســة ف ــي إق ـل ـيــم س ـيــولــو،
وفــي المملكة الـمـتـحــدة وعشية
رأس ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة ( )2019 -2018
تعرض ثالثة أشخاص الى طعن
ب ـس ـك ـيــن ف ــي م ـح ـطــة ل ـل ـق ـطــارات
ف ــي مــانـشـسـتــر وب ـم ـســاعــدة من
أحد مؤيدي تنظيم داعش ،وفي
شهر مــارس الماضي تم العثور
ع ـلــى م ـت ـف ـجــرات ف ــي ل ـن ــدن وفــي
جامعة غالسكو ،وقد أسفر ذلك
عن انتشار حالة هلع كبرى في
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة .وفـ ــي شهر
ً
مـ ـ ــارس أيـ ـض ــا شـ ـه ــدت هــول ـنــدا
ً
ً
هـ ـج ــوم ــا إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا فـ ــي مــدي ـنــة
أوت ــرخ ــت اس ـت ـخــدم الـمـنـفــذ فيه

النار بشكل عشوائي على ركاب
ترام المدينة.
وفـ ـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـع ـمــل
اإلرهـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى ت ـح ـس ـي ــن
مـ ـه ــاراتـ ـه ــم وأصـ ـبـ ـح ــت لــدي ـهــم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرب األهـ ـ ـ ــداف
التي يريدونها وبالطريقة التي
ت ـنــاس ـب ـهــم ،وق ــد أس ـف ــر ع ـقــد من
العنف فــي ال ـعــراق وســوريــة عن
تشكيل ا حـتـيــاط مــن المقاتلين
األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــززون
المجموعات اإلرهابية في أنحاء
مختلفة مــن الـعــالــم ،وكما كانت
ال ـ ـحـ ــال فـ ــي ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ال ـق ــرن
الـ ـم ــاض ــي ن ـح ــن ن ـش ـهــد أك ـثــريــة
أولـئــك الــذيــن شــاركــوا فــي أعمال
الـ ـعـ ـن ــف ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة والـ ـ ـع ـ ــراق
يضيفون العناصر الجديدة الى
المجموعات اإلرهــابـيــة الحالية
في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
ولذلك فإن هذا التطور يعني
أن مــن الـســابــق ألوان ــه االحـتـفــال
ً
بتراجع اإلرهاب استنادا الى ما
يدعى نهاية تنظيم «داعش» ،وقد
تـكــون مساحة األرض الـتــي كان
هــذا التنظيم يسيطر عليها قد
تقلصت بشكل دراماتيكي مقارنة
مع سنة  ،2014ولكن ذلك ال يعني

نهايته حتى اآلن ،كما أن تنظيم
ً
«داع ـ ـ ـ ــش» ي ـظ ــل م ـ ـصـ ــدرا ل ـلــدعــم
واإللهام لعدة مئات من المقاتلين
في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وال ي ــزال الـكـثـيــر م ــن شبكات
«داع ـ ـ ــش» يـعـمــل بـ ـص ــورة ســريــة
وال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاره ع ـل ــى
اسـتـعــداد السـتـئـنــاف أنشطتهم
بمجرد تــرا جــع الضغط عليهم،
وت ـ ــوج ـ ــد تـ ـق ــاري ــر غـ ـي ــر م ــؤك ــدة
ت ـقــول إن تـنـظـيــم «داع ـ ــش» طلب
م ــن ال ـعــديــد م ــن أت ـبــاعــه ال ـعــودة
الى بالدهم من أجل تقوية نواة
مجموعاته هناك.
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـ ــى أن
نحو  20في المئة من المقاتلين
ف ــي هـ ــذا الـتـنـظـيــم ال ــذي ــن كــانــوا
ي ـ ـشـ ــاركـ ــون فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات فــي
ســوريــة وال ـع ــراق قــد عـ ــادوا الــى
بالدهم ،ومع تراجع «داعش» في
ســوريــة وال ـعــراق ستستفيد من
ذل ــك كـيــانــات أخ ــرى مـثــل الــدولــة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي خ ــراس ــان (ال ـتــي
تشمل أج ــزاء مــن الهند) لتعزيز
مواقعها.

جناح اليمين البريطاني يخسر معركة الخروج من االتحاد األوروبي
●

مارتن كيتل – الغارديان

ك ــان ــت ردة ف ـع ــل أعـ ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان
ال ـبــري ـطــانــي ع ـلــى تــأج ـيــل قـ ــرار خ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي ذات سمة
ً
إنسانية تماما ،فقد قرروا أخذ فترة راحة
والتمتع بعطلة فصح ،وذلك في أعقاب
أعنف جلسة للبرلمان فــي وقــت السلم
خــال الــوقــت الـعـصــري .وعـلــى أي حال
كانوا في حاجة الى ذلك وكنا كلنا في
حاجة الى ذلك ،وبالتأكيد كانت رئيسة
الوزراء البريطانية في حاجة الى ذلك.
ً
ولكنهم ،ونحن أيضا ،في حاجة الى
اس ـت ـخــدام فــرصــة الـبــريـكـســت م ــن أجــل
الـتـفـكـيــر ال ـص ـح ـيــح وان ـت ـه ــاز ال ـف ــرص،
والتأخير الذي فرضه االتحاد األوروبي
لم يكن ببساطة تجربة مألوفة أخــرى،
ً
كما أنـهــا ب ــدال مــن ذلــك يمكن أن تؤشر
الــى نقطة تـحــول لمصلحة أوروب ــا في
المعركة من أجل البريكست ،وهي لحظة
ال تعبر عن مأزق بل عن فرصة حقيقية.
وبالنسبة ا لــى جـنــاح اليمين كانت
الـ ـغ ــاي ــة إخ ـ ـضـ ــاع حـ ـ ــزب ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن
إلرادته ،ولكن جهود ذلك الجناح انتهت
الى تمزيقه.
م ــرت ن ـحــو خـمـســة أش ـهــر اآلن على
توقيع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي اتفاقية المملكة المتحدة -االتحاد
األوروبـ ــي حــول البريكست ،ومـنــذ ذلك
الــوقــت ح ــاول ج ـنــاح الـيـمـيــن فــي حــزب
الـمـحــافـظـيــن ب ـص ــورة م ـت ـكــررة تـمــزيــق
االتفاق وإطاحة تيريزا ماي ،وقد هيمن
جناح اليمين على وسائل اإلعالم وكسب
بـعــض االن ـت ـص ــارات الـشـهـيــرة ف ــي هــذا
المسار ،لكن جناح اليمين الوطني خسر
في نهاية المطاف الحرب بصورة الفتة.

وكانت الغاية إخراج المملكة المتحدة
مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مــن دون اتـفــاق
وعـلــى غــرار الـنــوع الــذي وقعته رئيسة
ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة تـيــريــزا م ــاي ،لكن
ذلك لن يحدث اآلن ،وقد جعلت االتفاقية
التي تم توقيعها في بروكسل األسبوع
ً
الماضي هذه المسألة واضحة تماما.
لقد تعرضت ماي واتفاقها الى تمزيق
ً
سـيــئ جـ ــدا ،لـكـنـهـمــا تـمـكـنــا م ــن الـبـقــاء
واالستمرار ،وتتمثل ردة فعل الوطنيين
من جناح اليمين كما لو أن هذه الجوانب
هي مجرد تفاصيل فقط ،وهم يتحدثون
عــن ه ــذا الــوضــع وكــأنـهــم سيسيطرون
عـلــى ق ـي ــادة ال ـح ــزب عـنــد ت ـن ــاول طـعــام
الفطور ويعيدون كتابة اتفاق البريكست
في وقت الغداء ويلغون محطات توقف
إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة ع ـنــد س ــاع ــة ت ـنــاول
الـ ـش ــاي ،وي ـن ـت ـصــرون ف ــي االن ـت ـخــابــات
العامة عند المساء ،لكن ذلك كله مجرد
أوهام وخيال ألنهم خسروا وكان مصير
استراتيجيتهم الـفـشــل ال ـتــام .ويـصــدر
تبجحهم بالشجاعة من الفشل في فهم
التغير المذهل في المزاج الذي يشهده
البرلمان والبالد بدرجة معقولة ،وحتى
إذا سـيـطــروا على قـيــادة ال ـحــزب ،وهي
مسألة ليست مؤكدة ،فإن انتصاراتهم
األخــرى هي كلها مجرد خيال وأوهــام.
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال تــوجــد أكـثــريــة
لعدم التوصل الى اتفاق بين المحافظين
نــاه ـيــك ع ــن أوس ـ ــاط أع ـض ــاء الـبــرلـمــان
بصورة عامة أكثر .وعلى العكس من ذلك
تزداد نسبة أكثرية دعاة العمل الفردي.

قرار ماي
كان قــرار رئيسة الــوزراء البريطانية

وخ ـصــوم البريكست فــي ال ـحــزب ،ومــن
هذا المنطلق فإن أي اتفاقية بين حزبي
الـمـحــافـظـيــن وال ـع ـمــال يـجــب أن تعالج
قضية االستفتاء الثاني بطريقة ما.
وتـ ــوجـ ــد خـ ـ ـي ـ ــارات ك ـث ـي ــرة فـ ــي ه ــذا
ال ـص ــدد ،فمعظم أع ـضــاء ح ــزب الـعـمــال
ً
ً
ي ــري ــدون خ ــروج ــا ن ــاع ـم ــا م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي ،لذلك فــإن االستفتاء الثاني
سيشكل قضية حاسمة عند استئناف
المحادثات والنقطة المثيرة لالهتمام
ه ــي أن ه ــذه الـقـضـيــة وص ـلــت اآلن الــى
المستويات العليا.
تيريزا ماي

جيريمي كوربن

دونالد تاسك

تيريزا مــاي بشأن فتح حــوار مع حزب
ً
ً
ال ـع ـم ــال خ ـط ــا ف ــاص ــا ،وقـ ــد ت ــم تقليل
أهميته على نطاق واسع ألن ماي نفسها
ً
ت ــواج ــه ن ـق ـصــا ف ــي ال ـق ـي ـمــة الـسـيــاسـيــة
وألس ـب ــاب يـمـكــن فـهـمـهــا .وف ــي حقيقة
األمـ ــر ،ك ــان االق ـت ــراب مــن ح ــزب الـعـمــال
إشــارة إلى قبول ماي بأن استراتيجية
مواجهة البريكست التي اتبعتها طوال
ً
 30شهرا قد فشلت ،ويرى قادة االتحاد
األوروبـ ـ ــي ذل ــك حـتــى مــع عـجــز الطبقة
السياسية الـبــريـطــانـيــة عــن إدراك ذلــك
ً
أحيانا .وكان ذلك أحد العوامل الرئيسة
في أسلوب سياسي آخر من جانب دول
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ال ـ ــ 27ف ــي بــروكـســل
ودونالد تاسك بشكل خاص.
ك ــان ال ـهــدف مــن الـتــوجــه نـحــو حــزب
العمال هو التوصل الى اتفاق بريكست
ً
أك ـث ــر اعـ ـت ــداال يـسـتـطـيــع ح ــزب الـعـمــال
والجهات األخرى التصويت عليه ،ومن
السهل الى حد كبير استبعاد إمكانية
نجاح رئيسة الوزراء البريطانية ماي في

تحقيق ذلك الهدف ،ولهذه المحادثات
أهميتها الكبيرة ،كما أن مــاي ترفض
التحدث عن شطب خطوط حمراء لكنها
ستحدث على أي حال.
ويــوجــد قــدر طفيف مــن الشك فــي أن
الحزبين الكبيرين يقتربان بشكل معقول
من نوع ما من قضية االتحاد الجمركي،
وكان االتحاد األوروبي قال صراحة إنه
سيقبل ذلك التوجه.

اآلخر في إضفاء وضعية معاهدة على
االت ـ ـفـ ــاق م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،لـكــن
السؤال هو :لماذا ال نطلب من أطرافنا
ال ــدسـ ـت ــوريـ ـي ــن األربـ ـ ـع ـ ــة فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة أي تغيير رئيسي في السياسة
من أجل الحصول على دعم قبل عملية
التنفيذ؟ ما من داعية اتحاد يستطيع
معارضة مثل ذلك الطلب.
ثم إن تحول تيريزا مــاي نحو حزب
ً
الـ ـعـ ـم ــال ف ـت ــح أي ـ ـضـ ــا امـ ـك ــان ــات كــانــت
تـعــارضـهــا بـشــدة فــي الـمــاضــي ،ومنها
على سبيل المثال طرحها الستفتاء آخر
وهو ما لم تفعله منذ سنة .2016

اتفاقية الحزبين
ثمة نقطة رئيسة أخرى تتمثل بمنع
دور جــديــد لـمـتـشــددي بــريـكـســت ،وقــد
مزقت قيادة حزب المحافظين اتفاقية
الـ ـح ــزبـ ـي ــن ألن هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة تـسـبــب
ال ـم ـتــاعــب ف ــي ال ـم ـح ــادث ــات ،والـ ـج ــواب
األكـثــر بساطة هــو عــدم تصويت حزب
ال ـم ـح ــاف ـظ ـي ــن ل ـم ـث ــل ت ـل ــك الـ ـقـ ـي ــادة فــي
المقام األول أو أن يهزمها الشعب في
االن ـت ـخــابــات ال ـعــامــة .ويـتـمـثــل ال ـجــواب

موقف كوربين
ال يريد جيريمي كوربين البقاء في
ً
االتحاد األوروبي أيضا ،لكن األغلبية في
حزبه تريد ذلك والتصويت الثاني يعني
التوصل الى تلك الحصيلة ،وقد يضطر
حزب العمال الى ضمان مشاركة أنصار

محنة ماي
وت ــواج ــه ت ـيــريــز م ــاي مـحـنــة تتعلق
بـ ــال ـ ـجـ ــدول الـ ــزم ـ ـنـ ــي ،ويـ ـسـ ـع ــى ح ــزب
الـمـحــافـظـيــن ب ـص ــورة يــائـســة ال ــى عــدم
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات األوروبـ ـي ــة ف ــي 23
مايو المقبل ،ويرجع ذلك الى أن الحزب
ي ـخ ـش ــى مـ ــن االنـ ـشـ ـق ــاق واالن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
الـ ـح ــادة وال ـهــزي ـمــة نـتـيـجــة ل ــذل ــك .وقــد
أعــربــت رئيسة ال ــوزراء البريطانية عن
مـعــارضـتـهــا الـعـلـنـيــة ف ــي خـطــابـهــا في
م ـج ـلــس الـ ـعـ ـم ــوم ،وربـ ـم ــا ي ـك ــون ح ــزب
ً
الـ ـعـ ـم ــال أكـ ـث ــر تـ ـ ـف ـ ــاؤال وحـ ـم ــاس ــة ألن
ً
االنـتـخــابــات تـبــدو أقــل س ــوءا بالنسبة
ال ـ ـيـ ــه .وي ـخ ـش ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــن تـعـطـيــل
العملية ،ولذلك فإن حكومة ماي تضطر
الى تقديم تنازالت جديدة تتخوف من
تبعاتها.
ولـكــن انـتـخــابــات  23مــايــو يمكن أن
ً
تشكل فرصة أيضا ،ومعظم االنتخابات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة ل ــم ت ـش ـت ـمــل عـلــى
ً
مناظرات حــول أوروب ــا مطلقا وتعتبر
المنافسات فرصة لتوجيه ضربة الى

األح ـ ــزاب ال ـحــاك ـمــة م ــن دون الـتـعــرض
لعواقب الى أي عقوبة ،وقد تكون هذه
ً
ال ـم ــرة مختلفة جـ ــدا ،وي ــرج ــع ذل ــك الــى
اشـتـمــال العملية عـلــى مـجــادلــة عنيفة
حــول أوروب ــا كما أن األح ــزاب ستواجه
أسئلة صعبة وجدية حول سياساتها،
وذلك سيشكل قضية قاسية بالنسبة الى
ً
حزبي المحافظين والعمال معا.
وق ــد نـشــر الـمـجـلــس األوروب ـ ــي حــول
ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة الـ ــذي يـتـخــذ من
ً
برلين مقرا له في األيام القليلة الماضية
ً
بـحـثــا يـظـهــر أن ال ـمــواقــف الـبــريـطــانـيــة
ازاء المشروع األوروب ــي أصبحت أكثر
إيجابية خــال العقد الماضي ،ويظهر
ال ـب ـح ــث أن ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة تـحـتــل
المرتبة الثانية بعد فنلندا بالشعور الى
االنتماء الى أوروبا.
واإلض ــاف ــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي طــرحـتـهــا
األش ـ ـهـ ــر ال ـخ ـم ـس ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة هـ ــي أن
الناخبين البريطانيين أصبحوا أكثر
ً
اط ـ ــاع ـ ــا ال ـ ــى حـ ــد ك ـب ـي ــر ع ـل ــى ق ـضــايــا
أوروبا ،ويفكرون بمزيد من العمق فيها،
وقــد أب ــرزت ذلــك الـعــرائــض والمسيرات
البرلمانية التي شهدها الشهر الماضي،
ً
وي ـن ـس ـح ــب ذلـ ـ ــك أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى نــوع ـيــة
الـ ـمـ ـج ــادالت ال ـط ــوي ـل ــة ال ـت ــي جـ ــرت فــي
مجلس العموم البريطاني.
وي ــوج ــد ق ــدر طـفـيــف م ــن ال ـش ــك إزاء
االتجاه الذي سيمضي نحوه الرأي العام
ب ـصــورة تــدريـجـيــة ،وه ــو مــا ستعكسه
االنتخابات األوروبية المقبلة ،وقد حان
الوقت كي نصبح أكثر ثقة من جديد في
مركز بريطانيا في أوروبا وأن نعمل في
هذا المسار.
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رؤى عالمية
ما الذي ينتظر السودان بعد سقوط البشير؟
ألبرتو فرنانديز -واشنطن إنستيتوت

يجب أن تكون أحداث السودان
الجارية بمثابة جرس إنذار لقادة
المنطقة الذين يعتقدون أنهم
يستطيعون االستمرار في
تخفيف احتقان شعوب ثائرة
وجائعة وغاضبة عبر استعمال
الصيغ نفسها إلى أجل غير
مسمى.

ً
فضال عن عدم تمتع
بن عوف بشعبية
فإنه سيواجه
العقوبات األميركية
الناجمة عن القمع
العنيف الذي مارسه
النظام في دارفور

ً
لم يصمد النظام األكثر نجاحا
فــي ال ـس ــودان لــاحـتـفــال بــالــذكــرى
الثالثين لمجيئه إلى الحكم ،ففي
 30يونيو  1989أطاح جنرال غير
مـ ـع ــروف ف ــي «ال ـ ـقـ ــوات الـمـسـلـحــة
ال ـس ــودان ـي ــة» يــدعــى ع ـمــر البشير
بحكومة صادق المهدي المنتخبة
ً
ديمقراطيا ،وهذا ما بدا عليه األمر
ع ـل ــى األق ـ ــل م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،أمـ ــا فــي
ً
ً
الواقع فقد كان ذلك انقالبا إسالميا
ً
ع ـن ـي ـفــا ب ـق ـي ــادة ال ـم ـت ـطــرف الـلـبــق
الدكتور حسن الترابي الــذي عمل
بالتعاون مع العناصر العسكرية
التي تشاطره األفكار ذاتها ،وبما
ً
ً
ً
ـراّ ،
تم
يشبه عــرضــا مسرحيا بــاهـ
اعتقال الترابي وبعض زمالئه من
الـمـخـطـطـيــن ف ــي ب ــداي ــة االن ـق ــاب،
مـمــا ّأدى إل ــى حــالــة ارت ـبــاك بشأن
ً
من تولى حقا زمام األمور وأخفى
الطبيعة الحقيقية للنظام ا لــذي
أفرزه االنقالب.
غير أنــه ّ
تبين على مـ ّـر السنين
ب ــوض ــوح أن نـ ـظ ــام ال ـب ـش ـيــر ك ــان
ً
ً
ً
أسـ ــاسـ ــا نـ ـظ ــام ــا إسـ ــام ـ ـيـ ــا .وإذا
رغـ ــب أي ش ـخــص رؤي ـ ــة م ــا ال ــذي
سيحصل إذا نجحت حكومة من
طراز «اإلخوان المسلمين» في بسط
قبضتها على قـيــادة دول ــة عربية
على المدى الطويل ،فإن السودان
هو مثال أفضل من غزة الخاضعة
لسيطرة «حماس» أو والية محمد
مرسي القصيرة في مصر.
صـحـيــح أن الـبـشـيــر انـقـلــب في
النهاية على الترابي في عام ،1999
ل ـكــن ك ـبــار م ـســاعــدي ال ـت ــراب ــي من
الـ ـك ــوادر اإلس ــام ـي ــة (ع ـل ــى سبيل
المثال ،علي عثمان طه ،نافع علي
نافع) استمروا في االضطالع بدور
مهم لسنوات ،ورغم أن حكام النظام
ً
أصبحوا أكبر سنا ،وأثرياء بفضل
تحقيقهم مكاسب غير مشروعة،
استمر النظام في انتهاج اإلسالم
السياسي ،على األقل كأداة للحفاظ
على مصداقيته أمام الشعب .ودليل
ذلــك على سبيل الـمـثــال ،محاكمة
معلمة بريطانية سمحت لطالبها
بــإطــاق اس ــم «مـحـمــد» عـلــى دمية
ب ـش ـكــل دب عـ ــام  ،2007أو سجن
المواطنة المسيحية مريم إبراهيم
فــي ع ــام  2014بـتـهــم االرت ـ ــداد عن
اإلسالم.

من المسؤول اآلن؟

الشعب الجامح الذي
يغلب عليه عنصر
الشباب بحاجة إلى
نظرة عالمية جديدة
وقادة جدد قادرين
ّ
على إيجاد حلول جدية
للمشاكل

فــي  11أبــريــل ،أص ــدر المجلس
ال ـع ـس ـكــري ال ـس ــودان ــي االن ـت ـقــالــي
ً
ً
المنشأ حديثا بيانا أعلن فيه عزل
البشير من السلطة ،في حين بقي
كثير مــن األسئلة مــن دون إجابة.
وبصرف النظر عن الشخصية التي
أدلت بالبيان على شاشة التلفزيون
الوطني -وهي وزير الدفاع عوض
محمد بن عوف ،أحد أركان الجهاز
ْ
األمـنــي للنظام -فــالـســؤال هــو َمــن
ً
غـيــره يتولى زم ــام األم ــور حاليا؟
فقد أتــى البيان على ذكــر «الـقــوات
ّ
الـمـســلـحــة ال ـســودان ـيــة» والـشــرطــة

المظاهرات األخيرة في السودان ضد نظام البشير
و»جهاز األمن والمخابرات الوطني»
الـمـهـيــب ،و»قـ ــوات الــدعــم الـســريــع»
ش ـبــه ال ـع ـس ـكــريــة بــاع ـت ـبــارهــا من
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ال ـم ــؤس ـس ـي ـي ــن فــي
ْ
الـعـمـلـيــة االن ـت ـقــال ـيــة ،لـكــن َم ــن هم
ميزان
األفراد الذين يتحكمون في
ًّ
الـ ـق ــوة؟ فــال ـض ـبــاط األص ـغ ــر ســنــا
لــديـهــم ق ــواس ــم مـشـتــركــة أك ـثــر مع
ّ
آالف ال ـمــواط ـن ـي ــن ال ــذي ــن نــظ ـمــوا
احتجاجات في السودان على مدى
أشهر ،لكن هل لديهم أي تأثير على
عملية صنع القرارات األمنية؟
أما بالنسبة الى ابن عوف ،فهو
ً
ال ي ـب ــدو م ـص ـل ـحــا ع ـل ــى األرج ـ ــح،
فـبــاإلضــافــة لمواجهته العقوبات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ال ـق ـمــع
الـعـنـيــف ال ــذي مــارســه الـنـظــام في
دارفور ،ال يتمتع بن عوف بشعبية،
ً
ً
كما أنــه ال يشغل مــركــزا مهما في
الجيش ،وفي الواقع ،أحاله البشير
في الماضي إلى التقاعد من القوات
ً
المسلحة ّ
وعينه سفيرا في سلطنة
ُعـمــان قبل أن يعيده إلــى الجيش
في النهاية.
ومن المؤكد أن الشعب مسرور
ً
عـمــومــا بــواقــع اسـتـجــابــة الجيش
لندائه برحيل البشير ،لكن كثيرين
ّ
ي ـش ـع ــرون بــال ـق ـلــق م ــن أن إن ـشــاء
م ـج ـل ــس عـ ـسـ ـك ــري انـ ـتـ ـق ــال ــي هــو
محاولة ّ
جلية إلثباط عزيمة الناس
وإبـ ـق ــاء ال ـس ـل ـطــة ف ــي ي ــد الـجـهــات
الفاعلة السيئة نفسها التي كانت

متواطئة مع حكم البشير؛ بعبارة
أخــرى كــان األمــر بمثابة تصحيح
مسار في ظل النظام نفسه أكثر منه
ً
انقالبا لإلطاحة بالنظام ،ويمكن
ّ
تـفـ ّـهــم ه ــذا االنـطـبــاع األول ــي إذ إن
السلطات المؤسساتية االنتقالية
ّ
المعينة حتى اآلن ال تبدو قــادرة
ّ
عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة تـ ـط ــلـ ـع ــات ال ـش ـع ــب
ً
السوداني الذي عانى طويال.
كما أشــار بعض النقاد إلــى أن
ق ــرار الـمـجـلــس بــاحـتـجــاز البشير
ً
«ف ـ ـ ــي م ـ ـكـ ــان آم ـ ـ ـ ــن» لـ ـي ــس ك ــافـ ـي ــا،
وطالبوا بتقديمه إلــى المحاكمة،
ورب ـم ــا يـشـعــر آخـ ــرون بــاالسـتـيــاء
م ــن إع ــان ـ ْـي ــن أس ــاس ـي ـ ْـي ــن آخ ــري ــن
صدرا عن المجلس :األول أن حالة
ال ـ ـطـ ــوارئ سـتـسـتـمــر ل ـم ــدة ثــاثــة
أشهر ،والثاني أنه لن ّ
يتم إجراء أي
انتخابات قبل مرور عامين من اآلن.
ّ
تجدر المالحظة بأن حالة الطوارئ
وحظر التجول يطرحان معضلة
بشكل خاص إذ يبدو أنهما يمهدان
الـطــريــق أم ــام مــواج ـهــات مباشرة
وفــوريــة بـيــن المجلس العسكري
والمتظاهرين.
ً
ً
وس ـت ـبــرز أي ـض ــا قــري ـبــا أسـئـلــة
ّ
ّ
ملحة أخرى ،فمع حل الحكومة على
الصعيد الوطني والواليات ،تطرح
ْ
أسـئـلــة مــن ن ــوع َم ــن ال ــذي سيدير
شؤون البالد بالفعل؟ وإلى أي مدى
ً
ستختلف الحوكمة فعليا إذا بقي
معظم الطاقم القديم في السلطة؟

َ ْ
ومــن الــذي سيشرف على اقتصاد
ّ
السودان وماليته في وقت يركز فيه
كثير من المتظاهرين على قضايا
الــدخــل ،ويتجاوز التضخم نسبة
 60فــي الـمـئــة؟ وم ــا مصير «حــزب
المؤتمر الوطني» المهيمن وقائده
ً
ّ
المعين حديثا مجرم الحرب المدان
ّ
أحـمــد هـ ــارون؟ وف ــي حـيــن تضمن
ب ـي ــان ال ـم ـج ـلــس ال ـل ـغــة ال ـم ـع ـتــادة
ً
الداعمة لحقوق اإلنسان ،فهل حقا
ستكون هـنــاك ّ
أي حــريــةٍ للتعبير
أو الـتـجـ ّـمــع ف ــي الـ ـس ــودان ف ــي ظل
حالة الـطــوارئ والحكم العسكري
االنتقالي؟

سودان «مرن»؟
على الرغم من أن نظام البشير
ُبـنــي على أس ــاس إســامــي صلب،
ً
ف ـ ــإن ـ ــه كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــرنـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
التكتيكية والسياسية بما يكفي
ً
لتصحيح مساره وفقا لما تقتضيه
ً
ال ـ ـظـ ــروف .وبــال ـف ـعــل ،كـ ــان نـظــامــا
ّ ً
ما دعم أسامة بن الدن ّ
وروج
متهك
للجهاد فــي جميع أنـحــاء إفريقيا
والعالم اإلسالمي في تسعينيات
القرن الماضي ،ومن ثم ّ
توصل إلى
اتفاق ســام مع «الحركة الشعبية
ل ـت ـح ــري ــر الـ ـ ـس ـ ــودان »ال ـع ـل ـمــان ـيــة
ال ـي ـس ــاري ــة ف ــي عـ ــام  ،2005حـيــث
تـشــارك معها السلطة (عـلــى وجه
ال ـت ـق ــري ــب) ل ـس ـ ّـت س ـن ــوات وسـمــح

لجنوب الـســودان باالنفصال عام
.2011
وبالتوازي ،حتى في ظل تعاون
ال ـب ـش ـيــر م ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لمواجهة تنظيم «القاعدة» وغيره
ّ
مــن الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة ،إل أنــه
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم حـ ــركـ ــة «ج ـ ـيـ ــش ال ـ ــرب
للمقاومة» المكروهة ضد خصوم
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
ً
وإفريقيا الوسطى ،وتعاون أيضا
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران لـ ـمـ ـس ــاع ــدة إره ــابـ ـي ــي
«حـ ـم ــاس» .وف ــي وق ــت الح ــق غـ ّـيــر
النظام سياسته فتخلى عن إيران
كحليفة لــه وع ــاد إلــى كنف الــدول
العربية في الوقت المناسب لدعم
التدخل الذي قادته السعودية في
عام  2015ضد الثوار المدعومين
ً
م ــن إيـ ـ ــران ف ــي ال ـي ـم ــن .وج ــزئ ـي ــا،
ّ
استمدت هــذه الحيل وغيرها من
األالعيب الجيوسياسية من واقع
ّ
ع ــدم ت ـمــكــن ب ـلــد غـ ــارق ف ــي مشقة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــاسـ ــدة ك ــالـ ـس ــودان،
تـجــاهــل شــركــاء أثــريــاء كــالــريــاض
وقـطــر وتــركـيــا .لـكــن هــل سيعتمد
السودان الجديد المقاربة نفسها
أم يتبنى توجهات سياسية
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ـ ّـم ــا سـيــواجـهــه
ال ـح ـك ــام ال ـع ـس ـكــريــون الـ ـج ــدد في
ال ـبــاد عـلــى ال ـمــدى الـقـصـيــر؟ ثمة
أسـ ـب ــاب ت ــدع ــو إل ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل فــي
ً
الـ ـس ــودان .ف ـخــافــا لـبـعــض ال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ش ـه ــدت

ـات ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
ان ـق ــاب ـ ٍ
(على سبيل المثال ،عهد القذافي
ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا) ،ي ـت ـم ـت ــع ال ـ ـس ـ ــودان
بمجتمع مــدنــي نــابــض بــالـحـيــاة
وب ُحرية
ومعارضة سياسية حيةِ ،
ً
تعبير وصحافة مصونة تقليديا،
وم ـغ ـتــرب ـيــن مــوهــوب ـيــن ي ـضـ ّـمــون
أصحاب رؤية على غرار الملياردير
السوداني-البريطاني مو (محمد)
إب ــراهـ ـي ــم ،ول ـ ــم ت ـك ــن ال ـت ـظ ــاه ــرات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت فــي
ـزاب
ديسمبر الـمــاضــي بـقـيــادة أح ـ ٍ
س ـيــاس ـيــة أو ج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة،
ب ــل ب ـق ـي ــادة ج ـم ــاع ــات الـمـجـتـمــع
ّ
«تجمع المهنيين
المدني على غرار
السودانيين» وسط تعاون حماسي
من الشباب والنساء والفقراء في
المدن .وقد جاءت الضغوط الرامية
إلى اإلطاحة بالبشير من الجهات
ال ـف ــاع ـل ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ال مـ ــن بـعــض
«األي ــادي الخفية» األجنبية .وثمة
ً
سوابق تاريخية واعدة أيضا؛ ففي
عامي  1964وّ ،1985أدت التدخالت
الـعـسـكــريــة إل ــى اس ـت ـع ــادة الـحـكــم
الــدي ـم ـقــراطــي إل ــى الـ ـس ــودان (وإن
كــانــت ل ـف ـتــرة وجـ ـي ــزة) ،وبــالـتــالــي
م ــن الـمـحـتـمــل أن ي ـ ـ ّ
ـؤدي الـتـحــرك
العسكري األخير إلى نتيجة جيدة.
وم ــع ذل ــك ،إذا ك ــان الـبـلــد ال ــذي
ي ـت ـم ـت ــع ب ــإمـ ـك ــان ــات الـ ـ ـث ـ ــراء إن ـم ــا
الـ ـمـ ـع ــدم ب ـش ـك ــل دائـ ـ ـ ــم سـيـحـظــى
بمستقبل أفضل ،فعليه أن يكسر

الـحـلـقــة الـمـفــرغــة ال ـتــي عـ ِـلــق فيها
منذ الستينيات :وال سيما الحكم
العسكري الــذي أعقبه حكم فاسد
وغير كفؤ في ظل الطبقة السياسية
المنهكة والقديمة نفسها .فالشعب
الـجــامــح ال ــذي يغلب عليه عنصر
الشباب بحاجة إلى نظرة عالمية
جــديــدة وق ــادة ج ــدد ق ــادري ــن على
إي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول جـ ـ ّـديـ ــة ل ـل ـم ـشــاكــل
الــرئ ـي ـســة الـمـتـمـثـلــة ف ــي الـتـنـمـيــة
وال ـف ـقــر وال ـف ـس ــاد وت ـغـ ّـيــر الـمـنــاخ
التي يواجهها سكان البالد البالغ
عددهم  43مليون نسمة.
ً
أخـ ـي ــرا ،ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن
شــريـحــة الـجـمــاهـيــر ال ـتــي تشاهد
األحـ ـ ـ ــداث الـ ـج ــاري ــة ف ــي الـ ـس ــودان
ّ
تمتد خــارج الخرطوم بكثير ،فقد
ّ
ٌ
أشهر من العمل السياسي
حفزت
الـ ـمـ ـتـ ـض ــاف ــر مـ ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
المسالمين في الجزائر والسودان
على اإلطاحة بقائدين حافظا على
مـنـصـبـيـهـمــا ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة وإل ــى
تدخل عسكري من سلطات تطلق
ً
وعودا غامضة باإلصالح .يجب أن
تكون هذه األحــداث بمثابة جرس
إنذار لقادة المنطقة الذين يعتقدون
أنـهــم يستطيعون االس ـت ـمــرار في
ت ـخ ـف ـيــف اح ـت ـق ــان ش ـع ــوب ث ــائ ــرة
وجــائـعــة وغــاضـبــة عبر استعمال
الصيغ نفسها إلى أجل غير مسمى.

ً
مخاطر فكرة «دولة كورية جنوبية يمكن االستغناء عنها استراتيجيا»

●

يويشي فوناباشي  -جابان تايمز

ُ
اعتبرت قمة هانوي بين الواليات
الـمـتـحــدة وكــوريــا الـشـمــالـيــة ،التي
ُع ـ ـقـ ــدت فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر شـ ـه ــر ف ـب ــراي ــر
بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة ،فـ ــاش ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي أوسـ ـ ـ ــاط
ك ـث ـيــرة ب ـعــدمــا ت ــرك ت ــرام ــب طــاولــة
المفاوضات من دون التوصل إلى
اتفاق.
لكن الفشل كان سوف يبدو أكبر
لــو أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وكــوريــا
الشمالية سارعتا إلى عقد «صفقة
سهلة» تؤدي إلى نزع أسلحة كوريا
ً
الشمالية النووية جزئيا فحسب،
وال ش ــك أن ص ـف ـقــة م ـمــاث ـلــة كــانــت
ّ
ستقوض نظام التحالف األميركي
في شرق آسيا وتضرب أسس هذا
النظام في الصميم.
صحيح أن هذه المخاوف تبددت
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،غـيــر أن نتيجة
ا لـمـحــاد ثــات ال تستطيع أن تخفي
الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـق ــرار شـبــه
الجزيرة الكورية وشرق آسيا.
خ ــال ال ـق ـمــة ،ب ــدت إدارة تــرامــب
مستعدة للقبول بخفض ا لــو جــود
ال ـع ـس ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية .يلمح ترامب إلى ضرورة
سـحــب ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن شبه
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة مـ ـن ــذ ال ـح ـم ـلــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ع ــام  ،2016ح ـتــى إنــه
وعــد الـقــائــد ال ـكــوري الشمالي كيم
ي ــون ــغ أون فـ ــي ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ع ــام
ّ
 2018بأن الواليات المتحدة ستعلق
ال ـتــدري ـبــات الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة
م ــع ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــةُ ،
ويـ ـق ــال إنــه

أق ــدم عـلــى خـطــوة مماثلة مــن دون
اسـتـشــارة جيم مــاتـيــس ،ال ــذي كان
آنذاك وزير الدفاع األميركي.
في كوريا الجنوبيةّ ،
قدم احتمال
أن تتقرب الواليات المتحدة وكوريا
ً
ً
الشمالية من بعضهما دعما مرحبا
ب ــه وغـ ـي ــر م ـت ــوق ــع لـ ـمـ ـب ــادرة إدارة
مــون جــاي إن الــرامـيــة إلــى تحقيق
التقارب بين الكوريتين ووحدة شبه
الجزيرة الكورية .صحيح أن إخفاق
ً
ً
ً
القمة جعل تطورا مماثال مستبعدا
في المستقبل القريب ،إال أن إدارة
ترامب تواصل اعتبار عالقاتها مع
كوريا الشمالية أولوية في أهداف
سياستها الخارجية.
إذا ات ـف ـق ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وكوريا الشمالية على إعــان وقف
األع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة أو حـتــى عقدتا
اتـ ـ ـف ـ ــاق س ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــزداد ت ـب ــري ــر
استمرار الوجود العسكري األميركي
في كوريا الجنوبية صعوبة.
ً
تعرب إدارة تــرامــب ،وخصوصا
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي ووزارة
الدفاع ،عن قلق كبير حيال االتجاه
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـل ـكــه إدارة م ـ ـ ــون ،وث ـمــة
دعــوات متنامية إلــى تحويل نظام
التحالفات األميركي في شرق آسيا
نـحــو ال ـي ــاب ــان ،ول ـكــن كـلـمــا شـعــرت
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة أن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة تنحاز إلى اليابان ،ازدادت
ً
تقربا من الصين ،مما يعزز احتمال
أن تخرج كوريا الجنوبية من إطار
العمل التعاوني األمني األميركي-
الياباني-الكوري الجنوبي .صحيح
أن ك ـث ـيــريــن ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
يــرف ـضــون االعـ ـت ــراف ب ـعــدم قابلية

كيم يونغ أون

ترامب

مون جاي إن

ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي-
الياباني-الكوري الجنوبي للتجزئة،
إال أن ال ــوق ــائ ــع ت ــؤك ــد أن ال ـقــواعــد
الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـيــابــان
والـ ـمـ ـع ــاه ــدة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة-
ً
ً
أسس
األميركية شكلتا معا دومــا
ً
قوة ردع هذه الدول الثالث مجتمعة
في وجه كوريا الشمالية.
ً
أمـ ــا ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،فـتـعـلــو أي ـضــا
ال ــدع ــوات ال ـم ـتــزايــدة داخ ــل الـحــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـل ـي ـب ــرال ــي لـتـفـعـيــل
تدابير ال ــرد ضــد كــوريــا الجنوبية
أو حتى قطع الروابط الدبلوماسية
م ـع ـه ــا ف ـ ــي حـ ـ ــال ط ـ ّـبـ ـق ــت األح ـ ـكـ ــام
الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن م ـح ـك ـم ـت ـهــا ال ـع ـل ـيــا
والقاضية بفرض دفــع ُ تعويضات
للعمال الكوريين الذين أرغموا على
العمل بالسخرة خالل الحرب على
ال ـشــركــات الـيــابــانـيــة عـنــدمــا كــانــت
كوريا خاضعة لحكم اليابان.
َ
فق َد مشرعون يابانيون كثر ،على

ما يبدو ،األمل في تحقيق أي ّ
تقدم
مع كوريا الجنوبية خالل عهد مون،
فيسود اليوم الشعور بأن «ال جدوى
م ــن ال ـت ـحــاور م ــع ن ـظــام مـ ــون ،وكــل
ما يسعنا القيام به انتظار اإلدارة
المقبلة» ،ولكن حتى لــو تلت مون
ً
إدارة أكثر تحفظا ،فمن غير المرجح
أن يـ ـتـ ـب ـ ّـدل الـ ــوضـ ــع ،ك ـم ــا بــره ـنــت
سياسة كوريا الجنوبية الخارجية
خالل عهد قائدها المحافظ السابق
الرئيس لي ميونغ بــاك .ففي شهر
أغسطس عام  ،2012أدت زيــارة لي
لجزيرة تاكيشيما المتنازع عليها
إلى تدهور فوري في العالقات بين
ال ـب ـلــديــن ،ك ــذل ــك ص ــدم ل ــي ال ـيــابــان
بقوله إن اإلمبراطور الياباني ،إذا
رغ ــب فــي زيـ ــارة كــوريــا الجنوبية،
ً
يجب أن «يـكــون مستعدا لالعتذار
من قلبه ممن ماتوا وهم يناضلون
في سبيل االستقالل».
ولكن مع تحرك كوريا الجنوبية

ن ـح ــو فـ ـك ــرة دولـ ـ ــة ي ــاب ــان ـي ــة يـمـكــن
االسـتـغـنــاء عـنـهــا ،كــانــت الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة تـ ـط ــور فـ ـك ــرة م ـخ ـت ـل ـفــة،
فـكــرة «دول ــة كــوريــة جنوبية يمكن
االستغناء عنها» .وخالل عهد إدارة
ترامب ،يبدو إمكان «ااالستغناء» عن
ً
كوريا الجنوبية أكثر احتماال من أي
وقت مضى.
يـثـيــر ك ــل ه ــذا ال ـق ـلــق ف ــي كــوريــا
ً
الجنوبية ،وخصوصا في األوساط
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،ح ـي ــث ي ــذك ــر فـنـسـنــت
ب ــروك ــس ،ال ــذي تــولــى ق ـيــادة قــوات
الــواليــات المتحدة في كوريا حتى
تقاعده قبل فترة وجـيــزة ،أن كبار
المسؤولين الكوريين الجنوبيين
ً
كانوا يسألونه دومــا« :هــل تعترف
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
ً
استراتيجيا بخط أتشيسون؟».
في شهر يناير  ،1950أعلن وزير
الخارجية األميركي دين أتشيسون
إنـ ـ ـش ـ ــاء خ ـ ــط دفـ ـ ـ ــاع أم ـ ـيـ ــركـ ــي ضــد

انـتـشــار الشيوعية فــي شــرق آسيا
أو ما ُيعرف بخط أتشيسون ،حيث
شمل خط دفــاع الــواليــات المتحدة
هذا اليابان ،وأوكيناوا ،والفلبين،
ً
مستثنيا كوريا الجنوبية وتايوان،
وقد فهمت كوريا الشمالية دالالت
هذا القرار مع اندالع الحرب الكورية
بعد ستة أشهر فقط.
ل ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــح أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــرر
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـخ ــط أت ـش ـي ـســون
ب ـفــاع ـل ـيــة أك ـب ــر م ــن الــدب ـلــومــاســي،
وال ـ ـمـ ــؤرخ ،واألك ــاديـ ـم ــي األم ـيــركــي
جورج كينان ،الذي ُيعتبر أبا نظرية
االحتواء والذي عمل في مرحلة ما
مدير التخطيط السياسي في وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة .نـظــر كينان
بعين الــريـبــة إل ــى تــدخــل الــواليــات
المتحدة في آسيا ،وفي شرق آسيا
دعا إلى إعادة إعمار اليابان وإنشاء
إطار عمل لالستقرار الجيو-سياسي
يقوم على دول بحرية منها اليابان.
م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ف ـ ــي أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قــد ت ـعــود ،بعد
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء خـ ـ ــط أت ـ ـش ـ ـي ـ ـسـ ــون ب ـن ـحــو
سـبـعـيــن س ـنــة ،إل ــى اع ـت ـبــار كــوريــا
الجنوبية «دو ل ــة يمكن االستغناء
ً
عنها استراتيجيا » ،لكن االئتالف
األمـ ـي ــرك ــي-الـ ـك ــوري ال ـج ـن ــوب ــي قــد
ً
ي ـض ـعــف ،وخـ ـص ــوص ــا إذا تــوصــل
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب وك ـ ـ ـيـ ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ف ــي
الـمـسـتـقـبــل ،ف ــإذا قـبـلــت إدارة مــون
صفقة مماثلة من دون أي اعتراض،
يصبح االئتالف األميركي-الكوري
الجنوبي ال طــائــل مـنــه ،مما يهدد
بالتالي عدم قابلية دفاع الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ،وك ـ ــوري ـ ــا

ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـت ـجــزئــة ،وف ـ ــي حــالــة
مماثلة ينشأ خطر حقيقي :خطر
ظ ـهــور عـقـيــدة «دولـ ــة كــوريــة يمكن
االستغناء عنها».
ً
م ــن ال ـم ـخ ـيــف ح ـق ــا الـتـفـكـيــر في
استمرار خطر توصل ترامب وكيم
إلـ ــى ص ـف ـقــة ق ــد ال ت ـ ــؤدي إلـ ــى نــزع
أسـلـحــة كــوريــا الـشـمــالـيــة الـنــوويــة
بــالـكــامــل ،ولـكــن حـتــى لــو تراجعت
هــذه الـمـخــاوف فــي الــوقــت الــراهــن،
يبقى خطر السماح لكوريا الشمالية
بــال ـت ـحــول إل ــى ق ــوة ن ــووي ــة قــائـمــا،
ول ــن ي ــؤدي ه ــذا إل ــى فـشــل ال يمكن
إصالحه في الردع األميركي فحسب،
ً
بــل سيدفعنا أ ي ـضــا إ ل ــى التكشيك
ً
فعال بمصداقية الواليات المتحدة
ك ـق ــوة ردع ن ــووي ــة ف ــي وجـ ــه دول ــة
كورية شمالية نووية.

االئتالف األميركي
الكوري الجنوبي قد
ً
يضعف خصوصا إذا
توصل ترامب وكيم إلى
صفقة في المستقبل

دلبلا
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اﻟﻌﺜﻤﺎن :أداء اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺠﺪدا ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺳﺘﻤﺮ »اﻷﻫﻠﻲ ًاﻟﻤﺘﺤﺪ«
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﺠﻮدة أﺻﻮﻟﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻟﺘﺒﻠﻎ  %1.8ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ -
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس
 ،2019واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
ﺻــﺎﻓـﻴــﺔ –ﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﺣﺼﺺ
اﻷﻗﻠﻴﺔ -ﺗﺒﻠﻎ  192.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
وﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10.4
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2018اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ  174.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ
 %13.9ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋــﺎم  ،2018واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
 169.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %10.0إﻟﻰ  2.2ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ2.0
ﺳ ـﻨــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  ،%6.6ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 311.9
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  292.6ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ
ﻟـﻠـﻔـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻨﻤﻮ ﻗــﺪره  13.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
) (%6.1 +ﻓــﻲ ﺻــﺎﻓــﻲ دﺧــﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻴﺒﻠﻎ  243.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ  229.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
اﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣـﺠــﻢ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ ،وﺑـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ـﺠ ـﻴــﺔ
ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺟ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ إدارة ﻫـ ــﻮا ﻣـ ــﺶ
اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﺤﻮط اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻣ ـﻌــﺪﻻﺗ ـﻬــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﺻــﺎﻓــﻲ
ا ﻟــﺪ ﺧــﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %6.8

»أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ« ﻳﺮﺑﺢ ٥٨.٦
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺣـﻘــﻖ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﻗــﺪرﻫــﺎ 58.66
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  6.7ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ً
ﻣﻦ ﻋــﺎم  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ أر ﺑــﺎ ﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 52.34
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  6ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﻟﻴﺒﻠﻎ  298.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺪﺧﻞ  279.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﻣ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ﻟ ـﺠ ــﻮدة
أﺻﻮﻟﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ،
ﺣـﻴــﺚ اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘــﺮوض
ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ ﻟـﺘـﺒـﻠــﻎ  %1.8ﻣﻦ
إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ
) %1.9ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ (2018
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﻮدة ﺗ ـﺠــﺎه ﻫ ــﺬه اﻷﺻـ ــﻮل،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  %85.6ﻣﻘﺎﺑﻞ %85.5
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻄ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺪدة إﻟﻰ

 %222.7ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس ،2019
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  %214.7ﻓــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺰل ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻗﺒﺎل ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت.
وﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %4.2ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻞ إ ﻟ ـ ــﻰ  37.0ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 35.5ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ 31
دﻳﺴﻤﻴﺮ  ،2018ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺻﻮل ﻣﻌﺪل  %2.3ﻋﻦ
ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري
ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﺻ ــﺮح رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤــﺎن» :ﺣـﻘــﻖ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم أداء
وﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺠﺪدا ﻣﺘﺎﻧﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﺘﺮي ﺣﺼﺔ ﻣﻦ »دﻳﺮﺑﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ«
ﺗﺨﻄﻂ »اﻧﺘﻮ ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ
ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻮق
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻳﺴﺖ ﻣﻴﺪﻻﻧﺪز إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻘﺎري ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  186.3ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ) 242.53ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺨﻔﺾ دﻳﻮﻧﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ »اﻧ ـﺘــﻮ« ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،إن »ﻛﻴﻞ
ﺳﺘﺮﻳﺖ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ ،اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟـﺜــﺮوة اﻟـﺴـﻴــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر -ﺗ ـﻌ ـﺘــﺰم ﺷ ـ ــﺮاء ﻧ ـﺼــﻒ ﺣـﻘــﻮق
اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ دﻳــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺴــﻮق ،اﻟــﺬي
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  22ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺴﻮق ﺳﻨﻮﻳﺎ«.
واﺷـ ـﺘ ــﺮت »اﻧـ ـﺘ ــﻮ« ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮق ،اﻟ ــﺬي
ﺳﺠﻞ دﺧــﻼ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻣــﻦ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ
 25.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴــﻪ اﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ ﻓــﻲ ،2018
وﻳﻀﻢ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ
ﻣــﺎرﻛــﺲ آﻧــﺪ ﺳﺒﻨﺴﺮ ،وﻧـﻜـﺴــﺖ ،وإﺗ ــﺶ آﻧﺪ
إم ،وﺳﻴﻨﺴﺒﺮي وزارا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  390ﻣﻠﻴﻮن

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ  .2014وﻗﺎﻟﺖ »اﻧﺘﻮ«،
ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﺒﻴﻊ أﺻﻮل ُ
إن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﻳــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻗ ــﺪرت ﻋﻨﺪ
 372.5ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ »اﻧﺘﻮ« اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  1.33ﻣﻠﻴﺎر
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ دﻳﻮﻧﻬﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  4.87ﻣﻠﻴﺎرات اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
)روﻳﺘﺮز(

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﻮﺳﻊ
وﺗ ـﻨ ــﻮع ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ وﻛ ـﻔ ــﺎءة
إدارﺗ ـﻬ ــﺎ وﻧ ـﺠــﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷداء
اﻹﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻟﺸﺒﻜﺘﻨﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎرف
ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺷﻘﻴﻘﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ أﺳﻮاق
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺗﻨﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ دورﻧ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـﻘ ـﻨ ــﺎة وﺻ ــﻞ
ود ﻋ ــﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
واﻟـﺘــﺪﻓـﻘــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﻫــﺬه اﻷﺳ ــﻮاق ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﻣﻨﻀﺒﻂ
وﻓـ ـﻌ ــﺎل ﻟ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ
واﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪور اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻓﻲ
ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮ
اﻟ ـﻘ ــﻮي ﻓ ــﻲ رﺑـﺤـﻴـﺘـﻨــﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
واﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات ﻟـﺠــﻮدة اﻷﺻ ــﻮل ،رﻏﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ«.

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.٨٠٥

ﻫﺎﺷﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﺒﺘﺮول« :ﺿﺮورة
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« :ﺣﺎدث ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ٢١ﺑﺤﻘﻞ ﺑﺮﻗﺎن
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎم ﻣـ ــﻊ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻹﺑﺮاز اﻟﺪور
اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺗ ـﺠــﺎه
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻫ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻢ
ﺻ ــﺎدر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺷــﺮﻛــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ،ﺣﺼﻠﺖ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ» ،إن
د ﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳـﻌــﺪ إﺣــﺪى
اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻪ
ﻫـ ــﻮ ﻋ ـﻤ ــﻞ رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ
ﺻــﻮﻧـﻬــﺎ وﻋ ــﺪم اﻟـﻌـﺒــﺚ ﺑـﻬــﺎ أو
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاز اﻟـ ـ ـ ــﺪور
اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎل
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وإﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﺑ ـ ــﺪور دﻳـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺄداة رﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻧﻬﻴﺐ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟــﺪﻳــﻮان ،واﻷﺧ ــﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر أﻧ ــﻪ ﻋـﻨـﺼــﺮ أﺳــﺎﺳــﻲ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻷداء

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 6.7
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر "ﻧـﺤــﻮ  22ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر" ﻋﻦ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ أﻣﺲ ،إن
ﻫﺬا اﻟﻤﺰاد ﻳﻌﺪ اﻷول ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ) (2020-2019اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
 8أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺰاد ﺑﻴﻊ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺎن ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 1000

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  548.92أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻮاﻗﻊ  5.49ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  440.63أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  4.41ﻓﻠﻮس
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2017

»ﻣﻮاﺷﻲ« ﺗﻄﻠﺐ ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺮض »اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻗﺮض ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
ُ
وﻗﺎﻟﺖ »ﻣﻮاﺷﻲ« ،إﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﺒﻠﻎ  9.62ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺗﻤﺜﻞ ﺣــﺪود اﻟـﻘــﺮض ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ.
ً
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟـ»ﻣﻮاﺷﻲ« ،إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ورود اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

»وﺛﺎق« ﺗﺘﺴﻠﻢ  1.97ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ّ
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ وﺛﺎق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ،إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره 1.97
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎري )ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻓﺮق اﻟﻄﻮارئ
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث
اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ
ﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪاﻟ ـ ـ ــﻮﻫ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺬن ،ﻓ ــﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ،إﻧ ــﻪ ﻓ ــﻮر وﻗ ــﻮع اﻟـﺤــﺎدث
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺖ ﻓـ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮارئ
واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ
وﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺧﻼل زﻣﻦ ﻗﺼﻴﺮ.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺬن أن اﻟ ـﺤ ــﺎدث ﻟﻢ
ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ أي إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻮر اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  802أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
 2.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر( وﺑ ـﻴــﻊ ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  14.7ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر(.
وذﻛ ـ ــﺮت أن اﻟـ ـﻤ ــﺰاد ﺗـﻀـﻤــﻦ ﺑ ـﻴــﻊ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 250
ً
ً
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ 4.6
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر( ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻣﺰادا

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

»اﻟﻤﺪن« ﺗﺨﺴﺮ  548.9أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

اﻟﺬي ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ«.
ودﻋــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻻﻃــﺎر ﺟﻤﻴﻊ
اﻹدارات واﻷ ﻗ ـ ـﺴـ ــﺎم ﺑ ـﻀ ــﺮورة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ــﺪﻗ ـﻘ ــﻲ
اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان واﻟـ ـ ـ ــﺮد ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻷﺳ ـ ـ ـﺌ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎرات
واﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﻟـﻬــﻢ ﺑ ــﺎﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻛــﺎ ﻓــﺔ ،وﻣﻮاﻓﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ
»ﻧ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ،ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣ ــﺲ
اﻷول ،و ﻗ ـ ـ ــﻮع ﺣ ـ ـ ــﺎدث ﺣ ــﺮ ﻳ ــﻖ
ﻣـﺤــﺪود ﻓــﻲ إﺣــﺪى اﻟﻤﻀﺨﺎت
ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  21ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻘﻞ ﺑﺮﻗﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ

اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣ ــﻊ
اﻟﺤﺎدث ،ﺑﻬﺪف ﺣﺼﺮ اﻷﺿﺮار
واﻟـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻼﺑـ ـﺴ ــﺎﺗ ــﻪ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎﺑﻪ.
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ أﺻـ ـ ـ ــﺪر اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ ﻫ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻗـ ـ ــﺮارا
ﻳـﻘـﻀــﻲ ﺑـﺘـﻜـﻠـﻴــﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ داﺋ ــﺮة
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺮي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم
ﺑ ـﻤ ـﻬــﺎم وﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎت ﺿــﺎﺑــﻂ
اﻟﺘﺰام ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
»اﻟﺒﺘﺮول« ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ٦.٧ :ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻴﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺑﻤﺰاد ﻋﻠﻨﻲ

»اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ« ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ وﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ« ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع أﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.61ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  35ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5805.99ﻧﻘﺎط،
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  42.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 207.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  7776ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  69.81ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  6244.76ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  35.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  85.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  3904ﺻﻔﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  37.33ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4962.2ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  121.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3872ﺻﻔﻘﺔ.
ﻋﻮض ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻬﻢ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻟﺘﺒﺪأ
ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻻول ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ ارﺑــﺎح وﺿﻐﻂ وﺑﻴﻊ
وﺗﺨﺎرج ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮع ،وﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ
اﻻﺳﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ،وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ اﻳﻀﺎ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ،
ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮع  12ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮق اﻻول ﻫﻲ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻣﺎﻟﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳ ــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻰ
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺎﺳﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،وأﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  71دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ و 63دوﻻرا
ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ.
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺑﻨﻮك ﺑـ  10.9ﻧﻘﺎط ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  8.2ﻧﻘﺎط ،وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ 4
ﻧﻘﺎط ،وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  3.9ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  3.4ﻧﻘﺎط ،وﻣﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ 1.4
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.95ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  24.4ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  2.6ﻧﻘﻄﺔ ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ
 0.25ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ 6.8
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ »ﺧﻠﻴﺞ ب« ﺑﺘﺪاول 5.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول
 5.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول
 3.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺘﺪاول  3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟــﺎء اوﻻ ﺳﻬﻢ »ﺧﻠﻴﺞ ب« ،ﺣﻴﺚ
ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  17.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول  16.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  12.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻻوﻟﻰ ﺑﺘﺪاول  11.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﺄرﺑﺎح
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺪاول  11.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وراﺑﺤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﻛﻮم ،إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 117.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  61.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ
ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﻬﻼل ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

٦.٢٤٤

٤.٩٦٢

٢.٥٢٧ ٢.٩٢٤ ٣.٢٨٦

ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ »اﻟﺴﻮق اﻷول« واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٤٢.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

»أﻋﻴﺎن« :ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟــﻺﺟــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

رﻓﺾ دﻋﻮى أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﺪ »اﻟﺸﻮﻳﺦ« و»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ) ،(6رﻓﻀﺖ دﻋﻮاﻫﺎ
ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وآﺧﺮ .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﺟﺎء ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮى،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﻋـﻴــﺪ اﻟـ ُـﻤـﻘــﺮرة ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺛﺮه اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،إذ إن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أوﻟﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.

»ﻋﻘﺎر« ﺗﻜﺴﺐ  317.1أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ً
أﻓــﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  317.1أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  1.5ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  255.75أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  1.2ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة ﻟﺒﻴﻊ
ﻗﺴﻴﻤﺘﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﻘﺪ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺰادات وﻓﻘﺎ
ﻟـﻠـﻤــﺎدة رﻗ ــﻢ  6ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺳــﻮم ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ
) (105ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  1980ﻓ ــﻲ ﺷـ ــﺄن ﻧ ـﻈ ــﺎم أﻣ ــﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻊ أﻣﻼك
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ...وﺧﻔﺾ
اﻹﻣﺪادات ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٩٩ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٧١.٦٠دوﻻرا

ارﺗـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  99ﺳﻨﺘﺎ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت أﻣﺲ
اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  71.60دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  70.61دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،رﻏﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻠﺼﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
»أوﺑﻚ« ﱠ
ﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺒﻮط اﻷﺳﻌﺎر.
واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  19ﺳﻨﺘﺎ أو
 0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  71.43دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻣﺒﺘﻌﺪة أﻛﺜﺮ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ،اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ أﻣﺲ
اﻷول ﻋﻨﺪ  72.27دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ 63.62
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  14ﺳﻨﺘﺎ أو  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺟﺮى ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ.
وﻗﺎﻟﺖ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺨﻔﻀﺖ  1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  12اﻟﺠﺎري ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺎرت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪار  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﺷــﺎرت ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟ ـ »روﻳـﺘــﺮز« إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ﻗﺪره  2.1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺨﺰوﻧﺎت ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﻳﺰل وزﻳﺖ
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،ﺑﻤﻘﺪار  362أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﻫﺒﻮط ﻗﺪره  846أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗﻠﻘﺖ اﻷﺳﻌﺎر دﻋﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ روﺳﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻣﺪادات اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان ﻋﻀﻮي »أوﺑﻚ«.

ارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر واﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣــﺲ ،إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.304دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ اﻟـﻴــﻮرو ﻋﻨﺪ  0.343دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳ ـ ـﺘـ ــﺮﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮ ﻋ ـﻨ ــﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.396دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 0.300
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑ ـﻘــﻲ اﻟـﻴــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻨ ــﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺒﺮازﻳﻞ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻧﻤﺖ  ٪٥٠ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٢٠١٩
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺜﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ«،
وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

●

ﺗﺴﻔﻴﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎراﺳﻜﻮﻓﺎ

أﺣــﺪﺛــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ
ً
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎم اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴــﻞ واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ
ﻓــﻲ اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ودﻓـﻌــﺖ
ﻣـﺸـﺘــﺮي اﻟـﻨـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋﻦ
ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
وﺑﺪأت اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وأوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎم ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺼﻴﻦ
وﻫ ــﻲ أﻛـﺒــﺮ ﻣـﺴـﺘــﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺟ ـ ـ ــﺎرات ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﻄﻠﺐ.
وﺗﺒﺪو اﻟﺒﺮازﻳﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓـ ـﻨ ــﺰو ﻳ ــﻼ إذ زادت ﺻ ــﺎدرا ﺗـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ
أن ﺗـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ
وﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮا
إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ،ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑـ ــﻚ" اﻟ ـﻘــﺎدرة
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻌﺪل ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،وﻓﻖ آي.اﺗﺶ.
اس.ﻣﺎرﻛﺖ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ً
ﺷ ـﻬــﺪت ﺗـﻘـﻠـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺠــﻢ اﻧ ـﺘــﺎج

وﺗـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻓـ ــﻲ اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﻛــﺎﻧــﺖ أرﻗ ــﺎم اﻟﺒﻌﺾ
ﻣ ــﻦ اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ أﻗ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ .وإذا ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﺴــﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺳــﻮق اﻟﺼﻴﻦ
وﻫـ ـ ــﻮ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﺳـ ـ ــﻮق ﻷي دوﻟـ ــﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻔـﻨــﺰوﻳـﻠــﻲ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺒــﺪﻳــﻞ
اﻷول ﺑــﺎ ﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إ ﻟ ــﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳ ـ ـ ــﻮف ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ
واﻟﺜﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑﻚ" ،وﻓﻲ
أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل ،ﻓ ــﺈن ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺧ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﻮا
ﺑ ـﻘــﺪر ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺗ ـﻠــﻚ اﻷﻧـ ـ ــﻮاع ﺿﻤﻦ
ﺗـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎت ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ "أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ"
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻈﻞ ﻧﻔﻂ إﻳﺮان
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ وﺿ ــﻊ ﺣ ــﺮج ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗـﻌــﺎﻧــﻲ ﻛـﻨــﺪا ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ إﻧـﺘــﺎج
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮد اﻟﻨﻘﻞ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳ ــﻞ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻘــﺺ
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
و ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ــﺬا زادت ا ﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ
ﻣﺴﺘﻮرداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،وﻗﺎﻟﺖ
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺑﺘﺮوﺑﺮاس إن اﻟﺼﻴﻦ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ
ﺛﻠﺜﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺑﺤﺴﺐ آي.اﺗﺶ.
اس.ﻣﺎرﻛﺖ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻨﻬﺎ ،إن اﻟـﺒــﺮازﻳــﻞ ﺻــﺪرت أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  500أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻴــﻮم
ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة إﻟـ ــﻰ اﻟـﺼـﻴــﻦ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻮﺗﻴﻮس ﻛﺎﺗﺴﻮﻻس ﻣﻦ
آي.اﺗﺶ.اس.ﻣﺎرﻛﺖ.
وﻣ ـ ـ ــﻊ ﺷـ ـﺤـ ـﻨ ــﺎت إﻟ ـ ـ ــﻰ أﺟ ـ ـ ــﺰاء
أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﻣـ ــﻦ آﺳـ ـﻴـ ــﺎ ﺗـ ـﻤ ــﺖ إﻋـ ـ ــﺎدة
ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ وﺻﻠﺖ ﺻﺎدرات اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺤﻮاﻟﻲ
ً
 660أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺑﺤﺴﺐ آي.اﺗﺶ.اس.ﻣﺎرﻛﺖ،
ﻓﺈن ﺻﺎدرات اﻟﺒﺮازﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ
ﻗﻔﺰت ﺑﺤﻮاﻟﻲ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻷول ﻣــﻦ
.2019
وﻓـ ــﻲ ﺿـ ــﻮء اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ ،ﻓ ــﺈن ﺻ ــﺎدرات
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟـﺼـﻴــﻦ
"ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﻤﻌﺪل أﻛﺒﺮ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ" ﻳﻘﻮل ﻛﺎﺗﺴﻮﻻس.
وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺼـﻴــﻦ
ﺳــﻮف ﺗﻀﻄﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ
"ﻟﻴﻮﻻ" اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ذات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ "ﻟﻴﻮﻻ" ﻣﻮﺿﻊ
ﻃـﻠــﺐ رﻓ ـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ اﻵوﻧـ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة

ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ
رﻏـ ــﻢ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻔ ـﻀــﻞ "ﻟـ ـﻴ ــﻮﻻ" ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﺮي
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة درﺟــﺔ ﺑﺰﻳﻮس
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮف ﺗﺨﺴﺮ
اﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق إﻟ ــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
ﻓ ـﻘــﺪ ﻓ ـﺸ ـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج
ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺄﺧﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑـ  ١٠٠دوﻻر ﻟﻮﻻ زﺧﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗﻜﺴﺎس ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﻀﺦ  ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
●

ﺗﻴﻢ دﻳﺲ

درﺟــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﻔﺾ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
ً
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﺘﺎﻻ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﻣﻦ دون إﻧﺘﺎج ﻧﻔﻄﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻮي ﻛﺎن
ﻳﻤﻜﻦ ﻟــﻸﺳـﻌــﺎر أن ﺗــﺮﺗـﻔــﻊ ﻓ ــﻮق  100دوﻻر
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻵن ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋــﺎم 2008
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻓﻮق  140دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﻳﻮاﺻﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺰاﻳﺪه
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻋــﺎم  2018زاد إﻧـﺘــﺎج اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة  17ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
ً
ً
اﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ورﺳـ ـﻤ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺎرا ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا
ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ووﺻ ــﻞ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺨ ــﺎم إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻗ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  10.96ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ً
وﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﺑـﻤﻘﺪار  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻌﺎم .2017
وﻓــﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﺻــﻞ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ  11.96ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﻫــﻮ أﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻬﺮي
ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻗـ ــﻮل اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻳــﻮم اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .واﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ذﻟــﻚ ،أن اﻹﻧـﺘــﺎج اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ازداد ﺑﺼﻮرة ﺑــﺎرزة ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻔﺮ
اﻷﻓ ـﻘــﻲ واﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟـﻬـﻴــﺪروﻟـﻴـﻜــﻲ ،أي ﺛــﻮرة
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗ ـﺘــﻮﻗــﻊ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻵن أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ
ً
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،وﻓﻲ  2020أﻳﻀﺎ ،وأن ﻳﺒﻠﻎ
ً
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج  12.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ً
و 13ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﻋﺎم  1970ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ 1988
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺘﺠﺖ أﻻﺳﻜﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻔﻮق
إﻧﺘﺎج ﺗﻜﺴﺎس وﻣﻦ  1999ﺣﺘﻰ  2011ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎن اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻓﺸﻮر ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ أﻋﻠﻰ.
وﺑ ـﻠــﻎ ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻓﻲ
ً
ﺗﻜﺴﺎس  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 2018ووﺻ ــﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي
ً
ﺑ ـﻠــﻎ  4.9ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،وازداد إﻧﺘﺎج ﺗﻜﺴﺎس اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  950أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﻴﻮم وﻛــﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ،وﺷﻜﻞ
ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻮاﻟﻲ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

رﻳﺎدة وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس

أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ً
وﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ أن ﺗﻜﺴﺎس ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺼﺪر
اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺪور
اﻟ ــﺬي ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣ ــﻦ ﻟ ـﻌــﺐ دور اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ اﻟـﻤـﺘـﻤــﻢ ﻓ ــﻲ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑــﻚ"
ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﺷﻜﻠﺖ ﺗﻜﺴﺎس  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وأﺿﺎﻓﺖ
وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻓﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ أن ﺗﻜﺴﺎس ﺣﺼﻠﺖ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺬ

اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدات ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑـﻴــﺮﻣـﻴــﺎن ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻐﻄﻲ أﺟـ ــﺰاء ﻣــﻦ ﺗﻜﺴﺎس
ً
وﻧﻴﻮ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ رﻓﻌﺖ أﻳﻀﺎ  215أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ أو  45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ
ﻧﻴﻮ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﻓﻲ  2018وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻮﻻﻳــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺷﻜﻞ  13ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ووﺿﻊ
ً
ً
ً
ﻣﺴﺘﻮى إﻧـﺘــﺎج ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺣﺪث
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ،
إن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻠﻎ

ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺳﺮة ﻟﺘﺮاﻣﺐ
 12.1ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ﺧ ــﻼل ﺷﻬﺮ
ً
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑـ  0.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺒﺄت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ أن
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
 12.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ً
و 13.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓــﻲ  2020ﻣــﻊ ﺻ ــﺪور ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس وﻣﻦ
ﻧﻴﻮ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻣ ـ ـﺨ ـ ــﺎوف اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ووﺻـﻠــﺖ أﺳـﻌــﺎر ﻧﻔﻂ اﻷﺳ ــﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺑــﺮﻧــﺖ واﻟ ـﺨ ــﺎم اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ وﻏ ــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻂ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وﺳ ــﻂ
اﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ
"أوﺑﻚ" ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺟﻬﺪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺧﻔﺾ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻣــﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وإﺑﻘﺎء
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
ووﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓــﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ
ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ 64
ً
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﺑﻠﻮغ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  71دوﻻرا.

اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻳﻘﻮم اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺪور اﻟﺜﻘﻞ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو اﻟﻤﻮازن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻣــﺪادات ﻓﻲ
ً
ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﻮﺿﺎ إﻟﻰ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺑﺪت ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أدرﺟﺖ
اﻻدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺤــﺮس اﻟـﺜــﻮري اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﻃﻬﺮان.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن رﺳ ـﻤــﻲ ،إن
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻻﻳــﺮاﻧــﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ودﻋﻢ اﻻرﻫﺎب وﻫﻮ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت إرﻫﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ.
وردت إﻳﺮان ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺨﻄﻮة
ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ إذ ﺷـﺠــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺣﺴﻦ
ً
روﺣــﺎﻧــﻲ ﺧﻄﻮة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﺻﻔﺎ
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﺮأس اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺرﻫﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ"
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻒ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ رؤﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺳﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻮف
ﻳﻮﺳﻊ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﻷﻧــﻪ إذا ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻋﻔﺎءات ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪت اﺳﺘﻴﺎءﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺢ أول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﻋﻔﺎءات.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل إذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﻳﻀﻴﻒ
ً
ﻣ ــﺰﻳ ــﺪا ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ إﻟـ ــﻰ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺪادات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓــﺮص ارﺗـﻔــﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
وإذا أوﻗﻒ إﻋﻔﺎءات اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺴﻮف ﺗﻘﻞ
إﻣــﺪادات أﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ
إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2020
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

وﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺗﺘﺤﺪﺛﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺣ ـ ــﺪوث ﺗ ـﺤ ـﺴــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻘ ــﺪرة اﻹﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
"أوﺑـ ـ ــﻚ" أن إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺳ ــﻮف ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ً
 300أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،وأﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪ ﺛﺎﻧﻲ
أﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻤــﻮ إﻣ ـ ــﺪادات ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪول
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﺎرج ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ "أوﺑـ ـ ــﻚ" ﺑﻌﺪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻘﻂ.

وﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ﻫ ـﺒــﻂ إﻧ ـﺘــﺎج
ﻧﻔﻂ اﻟـﺒــﺮازﻳــﻞ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮي ﻳﻨﺎﻳﺮ
وﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ﻷن
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟـﻬـﺒــﻮط ﻣــﻦ اﻟﺤﻘﻮل
اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗ ــﺪ ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺒـﻌــﺾ ﻣــﻦ ﺧـﺒــﺮاء
اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻋ ــﻦ ﺷـﻜــﻮﻛـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺪرة
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ً
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟـﻬـﺒــﻮط
ﺷﺤﻨﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻗﺒﻞ
أن ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻰ ﻓـ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ
وﺗــﺮاﺟ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑ ـﺼــﻮرة

 AT&Tﺗﺴﺘﺒﻖ ﻛﻮارث اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
أﻋﺪت ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺷﺪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻟـ  ٢٥ﺳﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
●

أدﻳﻞ ﺑﻴﺘﺮس

ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن ،وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮارد أن ﺗﺰداد اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺷــﺮﻛــﺔ "أﻳ ــﻪ ﺗــﻲ آﻧ ــﺪ ﺗــﻲ  "AT&Tاﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻷي ﻋﺎﺻﻔﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ ،ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻵن
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،وإﻟﻰ
درﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
وﻋﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮات آرﻏﻮن ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
ﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻧـ ـﻤ ــﻮذج ﻣ ـﻔ ـﺼــﻞ ﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ﻋ ـﻘ ــﻮد ﻟـﻠـﺒـﻌــﺾ
ﻣ ــﻦ أﺳ ــﻮأ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات ﺗـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ – اﻟـﻔـﻴـﻀــﺎﻧــﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ وﻫﺒﻮب اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺟﻮرﺟﻴﺎ
وﻓﻠﻮرﻳﺪا.
وزودت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑـﺨــﺮا ﺋــﻂ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻪ ﺗﻲ آﻧﺪ ﺗﻲ  AT&Tﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺤﺎس
إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮاﻣﻊ ،وأوﺟﺪت ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮه اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺄداة ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﺗﻘﻮل ﺗﺸﺎرﻟﻴﻦ ﻟﻴﻚ وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إن ذﻟﻚ "ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟـﻄـﻘــﺲ اﻟ ـﺤــﺎد ﻋـﻠــﻰ ﺷﺒﻜﺎﺗﻨﺎ
وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ  30ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ،و ﻫ ــﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ".
وﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮارث أﻋ ـ ـﺒـ ــﺎء ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2016أﻧﻔﻘﺖ أﻳﻪ ﺗﻲ آﻧﺪ ﺗﻲ
 847ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻛﻤﺎ أن
اﻟ ـﻜــﻮارث أﺻﺒﺤﺖ أﻛـﺜــﺮ ﺣــﺪة واﻷﻋــﺎﺻـﻴــﺮ – ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل – ﻏﺪت أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﻄﻮل
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر .وﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ،
ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻬﺎ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ أي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات
ﻣـﺒـﻜــﺮة ﻣـﺜــﻞ رﻓ ــﻊ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﺼــﻮاﻣــﻊ إﻟ ــﻰ أﻋـﻠــﻰ ﻣﻦ
ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻣـﻴــﺎه اﻟـﻔـﻴـﻀــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،أو وﺿــﻊ
ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺤﺎس ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺮﻳﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺪة.
وﻳ ـﻘــﻮل ﺳ ـﻜــﻮت ﻣــﺎﺋـﻴــﺮ وﻫ ــﻮ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ً
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ" :ﻛـﻨــﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋ ــﻢ ﻣﻦ

ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﺔ ﺑﻘﺪر
أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷداة ﻫﻮ
أﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻵن رؤﻳﺔ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ 25
ﺳﻨﺔ وأن أﺗﻮﻗﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت .واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ".
ّ
ﺗﺸﻴﺪ اﻟﻴﻮم
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﻻﺳﺘﻤﺮار  25ﺳﻨﺔ أو  30ﺳﻨﺔ وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪة
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷداة أﻳﻀﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ وﺟﻮد
ﻓﺮق ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﻮارد اﻻﺧﺮى.
ً
وﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺟﺪﻳﺪة
ﻟــﻼﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮارث ﺑـﻌــﺪ إﻋ ـﺼــﺎر ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ ،ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟــﺮﺑــﻂ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻣــﻦ اﻟﺴﻤﺎء
ً
وﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم أﻳ ـﻀــﺎ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﺻــﻮاﻣــﻊ ﻣـﺘـﺤــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮﺑﻂ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ
إﻟ ــﻰ إﺣ ــﺪى اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ ﺧ ــﻼل ﺳــﺎﻋــﺔ واﺣـ ــﺪة .وﻟﻜﻦ
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺑـﺒـﺴــﺎﻃــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ وﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﺣــﺪوث
ﻋﺎﺻﻔﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ورﻛ ــﺰ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻻﺳ ـﺘــﺮﺷــﺎدي ﻋـﻠــﻰ أرﺑ ــﻊ وﻻﻳ ــﺎت
ﻋ ــﺮﺿ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺧـ ـ ــﺎص ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻷﻋ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﺮ
واﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺎت ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ اﻵن ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣ ــﻮدﻳ ــﻼت ﻓــﻲ أﻧ ـﺤــﺎء أﺧ ــﺮى ﻣــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،ودراﺳ ــﺔ
أﻧـ ـ ـ ــﻮاع أﺧ ـ ـ ــﺮى ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮارث ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﺤــﻂ
ً
واﻟﺤﺮاﺋﻖ .وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ أرﻏــﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﻟﺘﺸﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
وﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﺧﺮاﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻮاﺳﻴﺐ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﺜﻞ أرﻏــﻮن
وﻣــﻦ دون ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻨﺔ واﺣــﺪة
ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻷرﺑــﻊ ﺳــﻮف ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ.
ً
وﺗﻘﻮل ﺗﺸﺎرﻟﻴﻦ ﻟﻴﻚ" :ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ،وﻫــﻮ ﻟﻴﺲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻈﻦ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻷوﻟـﺌــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ
ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد ﺧﻄﻄﻬﻢ" .وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺮ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
)ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ(

ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن إﺟﺎﺑﺔ  ٤أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
●

ﻛﻴﺘﻲ ﻫﻴﻞ

ﻧـ ـﺸ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﺎي
دراﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺣـ ــﻮل
"اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺺ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮر
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" وﺷﻤﻠﺖ ا ﻟـﻤـﺌــﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ وﺣﺪﻳﺜﻲ
ً
اﻟﺘﺨﺮج ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟـ  29ﻋﺎﻣﺎ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ــﻼﻓـ ـ ــﺖ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺎﺋﺪة .وﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أر ﺑ ـﻌــﺔ أﺳﺌﻠﺔ
ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن واﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ أﺟـ ــﺎﺑـ ــﻮا
ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺔ أﻗـ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أرﺑﻌﺔ .وﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻮﺑﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ:

 – 1ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة:
ﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض أن ﻟـ ــﺪ ﻳـ ــﻚ 100
دوﻻر ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب ﺗ ــﻮ ﻓـ ـﻴ ــﺮ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ .ﻛﻢ ﺗﻈﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات؟
أ -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  102دوﻻر
ً
ب 102 -ﺗﻤﺎﻣﺎ
ت -أﻗﻞ ﻣﻦ  102دوﻻر
ً
ث -ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا
 – 2أ ﺛــﺮ أﺳﻠﻮب اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﻟﻨﻔﺘﺮض أن اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ
واﻟـ ــﺮﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ ذاﺗـ ـ ـ ــﻪ ،ﻣـ ــﻦ ﺳ ــﻮف
ﻳ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺸـﺘــﺮﻳــﺎﺗــﻪ ﺑـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن
ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ؟

ً
أ -ﺟــﻮ ،ا ﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة
ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
ً
ب -ﺟﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ
رﺻ ـﻴــﺪ ﺑـﻄــﺎﻗـﺘـﻬــﺎ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ً
ﻛﺎﻣﻼ.
ت -ﺟﻮﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﺪ
اﻷد ﻧـ ــﻰ ﻣــﻦ ﻓ ــﺎ ﺗ ــﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت،
وﻓﻲ أﺣﻴﺎن اﺧﺮى أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﺤﺪ وﺗﺨﻠﻔﺖ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻦ
دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.
ث -ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﻢ ﺳ ــﻮف ﻳــﺪﻓــﻊ
ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﻣ ــﺮ اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ ذاﺗــﻪ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.
ً
ج -ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا.
 – 3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮط إﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﻞ وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺧ ـ ـﻴـ ــﺎرﻳـ ــﻦ

ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺤـﻴــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ ﺗـﺴــﺪﻳــﺪ
ﻗ ـ ــﺮض ﻣـ ــﻊ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة
ذاﺗﻬﺎ .أي ﺧﻴﺎر ﺳﻮف ﺗﺨﺘﺎر
ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ا ﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻹ ﺟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ﺧ ــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﻘﺮض؟
أ -اﻟﺨﻴﺎر رﻗﻢ  1اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ
ﻟ ــﻚ ﺑ ـﻌ ـﺸــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻟ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪ
اﻟﻘﺮض.
ب  -ا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎر ر ﻗـ ـ ــﻢ  2ا ﻟ ـ ــﺬي
ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﻟـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﺳ ـﻨــﺔ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض.
ت  -ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ا ﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎر ﻳ ــﻦ ﻫــﻲ
ذاﺗﻬﺎ.
ً
ث -ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا.
 – 4ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة:
أي واﺣـ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻳـﻌــﺪ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "
رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة"؟

أ  -ا ﻟـﻔــﺎ ﺋــﺪة اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﺒﻴﺮة .
ب  -إ ﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺋـ ــﺪة ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض.
ت  -اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔــﺮض
ﻋـﻠـﻴــﻚ ﻋـﻨــﺪ ﺗــﺄﺧــﺮك ﻓــﻲ ﺳــﺪاد
دﻓﻌﺎت ﻗﺮﺿﻚ.
اﻹ ﺟــﺎ ﺑــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ :1 :أ،
 :2ت  :3 ،أ :4 ،ب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ــﻮا اﻷﺟـ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال
اﻟﺴﺆال  83 :1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
اﻟﺴﺆال  54 : 2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
اﻟﺴﺆال  78 : 3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
اﻟﺴﺆال  55 : 4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻇﻬﺮت ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎي أن 83
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن و ﻋـﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ

ﻫـ ــﺎﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس.
وﻳـ ــﺰودﻧـ ــﺎ أداء اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻬــﻢ ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ – ﺑﺤﺴﺐ
ﻗـ ــﻮل ﻛ ــﺎﺗ ـﺴ ــﻮﻻس ﻣ ــﻦ آي.اﺗـ ـ ــﺶ.
اس.ﻣﺎرﻛﺖ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺣﻮاﻟﻲ  6ﻣﻦ 10
ﻓـﻘــﻂ إﻧـﻬــﻢ ﻳ ـﺴــﺪدون اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ ،و ﺣــﻮا ﻟــﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮة ﻃﻼب ﻳﺄﺧﺬون ﻗﺮوض

ﻃﻠﺒﺔ وﻳﺘﺨﺮﺟﻮن وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ دﻳـ ـ ــﻮن ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ 30
أﻟﻒ دوﻻر.
)ﻣﺎرﻛﺖ ووﺗﺶ(

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض أو اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﺮض أو
اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﻳﺰداد اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻘﺮض ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﱡ
ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة،
إذ ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أي
ً
اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮض
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻫﻲ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺪى ﻃﻮل
ّ
ﻓﺘﺮات ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ
وﺗﻜﺮار اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ.
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َ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﺰاﻳﺪ :اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺟﻤﺖ

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
 445.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ  385.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻋـﺎم  2017ﺑﺎرﺗﻔﺎع
 16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

أ ﻛـ ـ ـ ــﺪ ر ﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺢ ،أن
اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮﻓــﺔ واﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات
اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ وﺟﻮد
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟـﻤـﺤـﻔــﺰة ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧﻬﺎ
ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ــﻞ اﺿ ـ ـﻄ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﺎت
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻟ ـﻘــﺖ ﺑـﻈــﻼﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻟﻤﻌﻈﻢ
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﺢ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﻋﻘﺐ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أﻣ ــﺲ ،أﻧــﻪ رﻏــﻢ اﻟـﻈــﺮوف
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ودوﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎ
وﺟـ ـﻴ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ،ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺳـﺠـﻠــﺖ
ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم 445.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  385.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺑﻠﻐﺘﻬــﺎ ﻋـﺎم  2017ﺑﺎرﺗﻔﺎع  16ﻓﻲ
ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ،و ﺑـﻠـﻐــﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
 413.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 350.2
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻋـﺎم  2017ﺑﺎرﺗﻔﺎع

 18ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺑـﻠــﻎ ﺻــﺎﻓــﻲ رﺑﺢ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  40.2ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 41
ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻟ ـﻌــﺎم  2017ﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض
 2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣــﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻــﻮل
اﻟ ـﺜ ــﺎﺑ ـﺘ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـﻠ ــﻎ  40.6ﻣـﻠـﻴــﻮن
د ﻳـﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  42.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻌﺎم
 2017ﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض  5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ 9.68
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻟﻌﺎم  ،2017ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  413ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 381ﻣــﻼ ﻳـﻴــﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻋ ــﺎم 2017
ﺑــﺰﻳــﺎدة  8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاﻳـ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣـ ـﺼ ــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2018ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت
أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ
 54أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء
ﻟـﺠــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑــﻮاﻗــﻊ 12
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

ﻛﺸﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﺢ ،ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،أﻧــﻪ ﻳــﻼﺣــﻆ ﻣــﻦ ﻛﺸﻒ

اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﺎم  ،2018أن
اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺳﺠﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 391.158
ﻃ ـ ــﻦ ،ﻣ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺎ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋـ ــﻦ إﻧ ـﺘ ــﺎج
ﻋ ــﺎم  2017اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻞ
ً
ً
 378.354ﻃـﻨــﺎ ،ﻣـﺘـﺼــﺎﻋــﺪا أﻳﻀﺎ
ﻋﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻮﺳﻢ  2016اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
 310.015أﻃ ـﻨــﺎن .وﺑـﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ  391.118ﻃﻨﺎ،
ا ﺳـﺘـﻬـﻠــﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ 309.232
أﻃﻨﺎن ،وﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ  81.886ﻃﻨﺎ،
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
 2017ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ  378.166ﻃ ـﻨــﺎ،
ً
اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ 296.013
ﻃﻨﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ  82.153ﻃﻨﺎ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﺼﺎﻋﺪ إﻧﺘﺎج
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
 2018ﻟﻴﺴﺠﻞ  25.894ﻃﻨﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  2017اﻟﺬي
ﺑﻠﻎ  22.855ﻃﻨﺎ ،اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﻨﻬﺎ
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ  11.646ﻃﻨﺎ ،وﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ
 14.153ﻃ ـﻨ ــﺎ ،ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك
ﻣ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺳﺠﻞ
 21.102ﻃ ـﻨــﺎ ،وﺻـ ـ ــﺎدرات ﺑﻠﻐﺖ
 1.756ﻃﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إن اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺒــﻮب ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ً
 2.595ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻃ ـ ــﻦ ،ﻣ ـﺘ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ  2.4ﻓـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﻋ ــﻦ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻤــﺢ ﻓـﻘــﺪ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺑﻤﻘﺪار
 2.8ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻃــﻦ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺘﺮﻛﻲ
واﻟﺮوﺳﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ
ً
اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺒــﻮب اﻟـﺨـﺸـﻨــﺔ
ﺑﻤﻘﺪار  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ

 357ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض
اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻌـﻴــﺮ
واﻟﺬرة.

دور رﻳﺎدي
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺰاﻳﺪ
أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـ ــﺎ زاﻟ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة

ﻓــﻲ دورﻫ ــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺮﻳــﺎدي ﻓﻲ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ــﻲ ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟــﺰاﻳــﺪ أن أزﻣــﺔ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﻼد ﺧــﻼل
ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﻋﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ

اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت
واﻷزﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﺖ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻷزﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟــﺬاﺗــﻲ اﻟـﻐــﺬاﺋــﻲ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗــﺪرة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺰﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻠــﻮﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻌﻬﺎ وﻣﺨﺎﺑﺰﻫﺎ.

»زﻳﻦ« :اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻷم اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

»ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺮﻳﺪ« ﺗﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺪاول
اﻷﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ

اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول آﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺧﺘﺘﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷم اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﺧﻼل
اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰات،
اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺟﻤﻴﺮا ﺷﺎﻃﺊ
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺷﻬﺪ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺒﻴﻜﺔ
اﻟﺠﺎﺳﺮ ،واﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺼﺒﺎح ،واﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة وﻣﺪﻳﺮة
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺨــﺮاﻓــﻲ ﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﻋــﺎﺋ ـﺸــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻓــﻮاز اﻟﻘﺒﺎن ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﱠ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺎت
ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣـﻬــﺎت
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻦ.
وﺑﻴﻨﺖ »زﻳ ــﻦ« أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺧﺘﺎم اﻟﺠﺎﺋﺰة
ً
ﺷﻬﺪت ﺗﻜﺮﻳﻢ  19أﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺑﻌﺾ دول اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻦ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻣﻦ
ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ،ودﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻠﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ

ﺳﺒﻴﻜﺔ اﻟﺠﺎﺳﺮ وﺷﻴﺨﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﻜﺮﻣﺎن »زﻳﻦ« ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
ﱠ
اﻟﻤﻜﺮ ﻣﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷ ﻣـﻬــﺎت
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟ ـﺘــﺮاﺛ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛ ـﺠــﺰء ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻓﺌﺔ
ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﻣ ــﺪار اﻟ ـﻌــﺎم ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻔﺨﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺟــﻮدﻫــﺎ
ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻷم اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻷﻣ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰات ،وإﻇ ـﻬ ــﺎر اﻟـ ــﺪور اﻟﻤﻬﻢ
ﻷوﻟ ـﻴــﺎء اﻷﻣ ــﻮر ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ أﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﻢ ﻣــﻦ ذوي
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ وأﺷﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻛـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺗ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ ،ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ
اﻟﺘﺪاول ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ ﻋـﺒــﺮ
اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ،ﺟــﺎﺋــﺰة »ﻣـﻨـﺼــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول اﻷﻛـﺜــﺮ
ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 «2019ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ دﻳﺮﻳﻔﺘﻴﻒ«،
ﻛﺎﻋﺘﺮاف دوﻟﻲ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ.
وﺗﺤﺘﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ دﻳﺮﻳﻔﺘﻴﻒ«
ﺑــﺎﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻷداء ﻋـﺒــﺮ ﻣ ـﺠــﺎﻻت اﻷﻋ ـﻤــﺎل
ُ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺗﻤﻨﺢ
اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻷﻓـ ـ ـ ــﺮاد
ً
ً
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟـﻌـﺒــﻮا دورا ﻣـﺤــﻮرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﻀﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
ّ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻋﻠﻖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﺴﻦ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺮﻳﺪ ،ﻋﻠﻲ
ّ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻓﻴﻤﺜﻞ
ً
ﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎ ﻷي ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪﻳﺪة
وﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ــﻂ وﺷـ ـﻤ ــﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﻀﻤﻨﻮا ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﺣﺴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻧﺘﺸﺎره ﺑﻴﻦ

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻻﻣﺘﻴﺎزات

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺒﻮاﺑﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
»ﺗﻌﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل ﺣﺠﺮي
أﺳــﺎس ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺮﻳﺪ،
ً
ﻣـﻤــﺎ ﺧـﻠــﻖ ﺑـ ــﺪوره ﻣـﻜــﺎﻧــﺎ ﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺎ ﻟـﻠـﺘــﺪاول
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ .وﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺷﻬﺎدة
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﺰاﻣـﻨــﺎ ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗ ــﺪاول آﻣﻨﺔ
ً
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وأود أﻳﻀﺎ أن
أﻏﺘﻨﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﺷﻜﺮ ﻋﻤﻼء ﻧﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  132أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ،وأﺗﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻨــﺎ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«.
ﺗ ـﻌ ـ ّـﺪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ واﺣـ ـ ــﺪة ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﺗــﺮﺧـﻴـﺼــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺎ ﻹﺑـ ــﺮام اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ) (CFDوﻓــﻮرﻛــﺲ .وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻋـﺒــﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ إﻟ ــﻰ ﺷﺮﻛﺔ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارﺗﻬﺎ
ً
أﻳﻀﺎ.
ُ
ﻛ ـ ّـﺮﻣ ــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗــﺮﻳــﺪ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﻣﻦ
ِﻗﺒﻞ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل،
وﺣـ ــﺎزت ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻣـﺜــﻞ »أﻓ ـﻀــﻞ وﻛ ـﻴــﻞ أﺳﻬﻢ
إﻗﻠﻴﻤﻲ  «2018ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺠﻠﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺎل
ﺑﺮاﻧﺪز« وﺟﺎﺋﺰة »أﺳﺮع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ً
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻔﻮرﻛﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،«2018إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ
ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻮرﻛﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
و ﺷـﻤــﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  «2019ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
»إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺑﻴﺰﻧﺲ«.
وأﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺧﻴﺮا
ﻣــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻋ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ
واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاول .وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
ً
ّ
اﻟﻤﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ وﻋــﺎﻣــﺔ اﻟـﻨــﺎس
ﺣــﻮل اﻟـﺘــﺪاول ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ،أﻃﻠﻘﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﺗــﺮﻳــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻟـﻠـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟـﻤـﺤـﻤــﻮل،
ﺑ ـﻬــﺪف ﻣـﻨــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ أﻓ ـﻀــﻞ أﺛـﻨــﺎء
ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ وﻟﺘﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﺳﺘﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺮض اﻻﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎزات
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت )Teacher’s
 ،(Expoا ﻟـ ـ ــﺬي أ ﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرض
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺮف،
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ واﺳ ـﻌ ــﺔ ﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
وﺣــﺮﺻــﺎ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،وﺗﺪﻋﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳﻌﻜﺲ
اﻟ ــﺪور اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟـ«ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ
 3أﻳ ــﺎم ،اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ واﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻓ ــﻲ وزارة
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺼـﻴــﺪ ،ﺣﻴﺚ
أﺛ ـﻨــﻰ ﻋـﻠــﻰ دور »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ،اﻟ ــﺬي ﻟﻢ

ﻳ ــﺪﺧ ــﺮ أي ﺟ ـﻬ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ دﻋ ــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ــﻊ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎت وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ وﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻳ ـﺨ ـﺘ ــﺺ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﺑ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ
ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض ﺧـ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺰة
ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺎت ﺑـ ـ ــﻮزارة
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪورﻫﻢ
وأﻫﻤﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ
»ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓــﻲ ﺟـﻨــﺎح اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧ ـﺼــﻮﻣــﺎت ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻋـﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ،ﺳــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺳﻴﺎرات أو ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ

ﺗﻜﺮﻳﻢ  HUAWEIﺑﺠﺎﺋﺰة راﺑﻄﺔ
اﻟﺻور اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﻳﺔ ٢٠١٩
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫ ــﻮاوي ﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أن ﺧـﺒــﺮاء راﺑﻄﺔ
اﻟﺻور اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﻳﺔ »ﺗﻴﺒﺎ« )(Image Press Association -TIPA
أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ  HUAWEI P30 Proﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﺎم .2019
وﻣ ـﻨــﺢ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓ ـﻀــﻞ ﻫــﺎﺗــﻒ ذﻛ ــﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟـﻔــﻮﺗــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ« ،وﻫــﻲ اﻟـﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻔــﻮز ﺑﻬﺎ
ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻟﺘﺒﺮﻫﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ﻣﺮة
أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ
وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ إﻧـﻬــﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓــﻲ اﻷﺟـﻬــﺰة
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ.
وﻗﺎل ﻟﻲ ﺗﺸﺎﻧﻎ ﺗﺸﻮ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻫــﻮاوي ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ» ،ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺤﻮر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮاوي ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫﻮاﺗﻒ  ،HUAWEI Pوﻧﻮد
ﺷﻜﺮ ﺗﻴﺒﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻬﺎ أﺣﺪث ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮاﺋﺪة HUAWEI
 ،P30 Proاﻟــﺬي زودﻧــﺎه ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﻦ ﻻﻳﻜﺎ ﻟﻴﻐﻴﺮ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺟﺬرﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻷﻟﻮان  RYYBاﻟﺜﻮرﻳﺔ ،وﻗﺪرة اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺒﺼﺮي
ﺑﻘﻮة  5ﻣﺮات.

ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺎ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ،
ﻋﺒﺮ أﺟﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض،
اﻟﺬي ﺿﻢ ﻧﺤﻮ  58ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ.
ووﻓﺮت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء،
واﻟ ـ ـ ــﺮد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ ،ﻣــﻊ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ ﺑ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ،وﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ أﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ،ﺿ ـﻤــﻦ
ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓ ـ ــﻲ أﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ وﺟ ـ ــﻮدﻫ ـ ــﻢ ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ودوره اﻟـﻤـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح »ﺑﻴﺘﻚ«

»اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺷـ ـ ــﺎرك اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺮض
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ا ﻟ ــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺿﻤﻦ
إﻃ ــﺎر اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻄﻼب واﺳﺘﻘﻄﺎب ا ﻟـﻜـﻔــﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﻳﻘﻮم "اﻷﻫﻠﻲ" ﺑﺪور داﺋﻢ وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧــﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﺧﻼل
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ أﻫﻤﻴﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.
وﺧﻼل ﻣﻌﺮض اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
 16اﻟ ـﺠ ــﺎري ،اﺳـﺘـﻌــﺮض اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ ،ﻛﻤﺎ زود اﻟﻄﻼب
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻚ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻــﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻹدارة اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﻋـﻠــﻲ أﻛـﺒــﺮ،
ﻗﺎﺋﻼ" :إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ
ﺟ ــﺰءا ﻻ ﻳـﺘـﺠــﺰأ ﻣــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟـﺘــﺄﻫـﻴـﻠــﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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يعد الناقد المغربي عزيز
العرباوي واحدا من أهم
النقاد العرب ،وقد بزغ
نجمه من خالل قراءته
المتأنية للمشهد اإلبداعي.

استطاعت اإلعالمية
والممثلة ريتا حرب
تثبيت حضورها اإلعالمي
والتمثيلي على الصعيدين
المحلي والعربي.

١٧
مسك وعنبر

١٧

كرم مهرجان الكويت
احتضن مركز اليرموك
الثقافي حفال مميزا للعازف للمونودراما ،في حفل
افتتاحه ،الفنانة الرائدة
الجنوب إفريقي العالمي
مريم الصالح ،والكاتب فهد
وتر كيلرمان وفرقته
الحارثي.
الموسيقية.

آيمي سايمتز تحصد ثمار نجاح فيلم الرعب «»Pet Sematary
حقق  78مليون دوالر وتصدى إلخراجه كيفن كولش
تــواصــل شــركــة  Paramount Picturesحـصــد ثـمــار نـجــاح فيلم
الرعب  ،Pet Semataryللنجمة العالمية آيمي سايمتز ،حيث حقق
الفيلم إيــرادات وصلت إلى  78مليون دوالر ،وهو من إخــراج كيفن
كولش ،دينيس ويدمر ،وتأليف ستيفن كينغ ،ديفيد كاججانتش،
جيف بوهلر.
وانقسمت اإليرادات بين  42مليون دوالر داخل الواليات المتحدة،
و 36مليونا حول العالم ،منذ طرحه  5أبريل الجاري.
ويعتمد الفيلم على رواية الرعب المبتكر التي كتبها ستيفن كينغ
والـتــي تتبع د .لــويــس كــريــد (جيسون ك ــارك) ،ال ــذي اكتشف ،بعد
انتقاله مع زوجته راشيل (آيمي سايمتز) وطفليهما الصغيرين من
بوسطن إلى ريف ماين ،لمقبرة غامضة مخبأة في أعماق الغابات
بالقرب من منزل العائلة الجديد.
وعـنــدمــا تـمــوت ابنته الصغيرة فــي ح ــادث سـيــر ،يـقــوم الطبيب
بدفنها في هذه المقبرة ،وتعود االبنة من الموت مرة أخرى ،ورغم أن
الجار "جود" حذر األب من األمر ،خصوصا أن العودة للحياة مرتبطة
بطقوس معينة ،فإن األب يتعايش مع عودة ابنته من جديد ،لتبدأ
مشاهد الرعب واإلث ــارة ،حيث تحاول االبنة االنتقام من عائلتها
وقتلهم ودفنهم في المقبرة نفسها ليصبحوا مثلها.
ويعتبر الفيلم ثاني اقتباس سينمائي لرواية كينغ نفسها التي
تحولت في السابق إلى فيلم عرض عام  ،1989ورغم قصة الرواية
المعروفة سواء من الناحية األدبية أو السينمائية ،فإن المخرجين
كيفن كولش ودينيس ويدمر استطاعا أن يخرجا فيلما يحمل القصة
نفسها مع اختالف في أحداثها ونوعية الفيلم نفسه ،الذي يحوي
جرعة زائدة من الرعب واإلثارة.
ً
وعبر المؤلف كينغ عن رأيه في تحويل روايته لفيلم سينمائي قائال:
"لقد فعلوا عمال جيدا ،واألمر مختلف تماما عما تصورت ،وعلى الجميع
التأهب لمشاهدة فيلم رعب كالسيكي لن ينسى بسهولة" ،كما يستعد
كينج لفيلم سينمائي جديد هذا العام وهو فيلم ""It: Chapter Two
المقتبس عن روايـتــه الشهيرة ،والتي تم نشرها عــام  ،1986والمقرر
عرضه مطلع سبتمبر المقبل.
يذكر أن فيلم " "Pet Semataryإخراج كيفين كلوش ،ودينيس ويدميير،
وﺗﺄﻟﻴف ستيفن كينج (اقتباسا من روايته) ،وهو من بطولة جايسون
كــارك ،جون ليثجو ،آيمي سايمتز ،نعومي فرينيت ،لوكاس الفوي،
أليسا ب ــروك ليفين ،وحـقــق التريلر مـشــاهــدات وصـلــت إلــى  8ماليين
مشاهدة منذ طرحه على "يوتيوب".
آيمي سايمتز في مشهد من «»Pet Sematary

أوبري بالزا

ويل سميث

الكشف عن الدمية الجديدة لفيلم « »Child’s Playويل سميث هنأ مارتن لورانس
طرحت " ،"MGMالشركة المنتجة لفيلم الرعب واإلثــارة " ،"Child’s Playالذي ُيعاد إنتاجه
مرة أخرى من السلسلة الشهيرة التي تم إنتاجها عام  1988وحققت نجاحا تجاريا كبيرا،
عــددا من البوسترات الدعائية الخاصة بالفيلم المرتقب ،إلى جانب الشكل النهائي للدمية
الشهيرة "تشاكي".
والفيلم ستدور أحداثه حول قصة األم ،التي تقوم بشراء دمية البنها ،احتفاال بعيد ميالده،
ليكتشفا بعدها أن الدمية ممسوسة بروح شيطانية وتحاول قتلهما .ويشارك في الفيلم نخبة
من النجوم ،منهم :مارك هاميل ،أوبري بالزا ،براين هنري ،غابريل بيتمان ،وميا بيال.

هنأ النجم األميركي ويل سميث ،صديقه الممثل األميركي مارتن لورانس بعيد ميالده الـ54
هذا العام ،ونشر فيديو بصفحته الرسمية على "فيسبوك" ،وظهر خاللها بكواليس تصوير
الجزء الثالث لفيلم األكشن خاصتهما "."Bad Boys
َّ
وأهدى سميث أغنية لصديقه ،الذي بدا محرجا في لوكيشن التصوير ،وعلق سميث على
ً
ً
الفيديو ،قائال" :نقود معا ،نموت معا ،أشقياء لألبد ،كل عام وأنت بخير يا مارتن" .والقى
الفيديو إعجاب متابعيه ،وتعاون سميث ومارتن ألول مرة بالجزء األول من السلسلة عام
.1995

هيو جاكمان

هيو جاكمان يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما
نشر النجم هيو جاكمان صورة له بمعية زوجته ديبورا على شواطئ هاواي ،وهو يحتفل
بعيد زواجه الـ.23
وظهر جاكمان وهو يقضي وقتا ممتعا مع زوجته ،وانضم لهما عدد من األصدقاء المقربين،
كما ظهر جاكمان وهو يقوم بالتجديف بأحد الزوارق.
ُيذكر أن جاكمان ُعرض له أخيرا فيلم الرسوم المتحركة " ،"Missing Linkكما يواصل تصوير
عدد من مشاريعه السينمائية خالل الفترة المقبلة ،منها فيلم الكوميديا "،"Bad Education
وفيلم الدراما " ،"The Good Spyلكن لم يعلن موعد طرحهما تجاريا حتى اآلن.

مخرجا فيلم « »Endgameيطالبان الجمهور بعدم االنسياق وراء التسريبات
أصــدر األخــوان روســو ،مخرجا فيلم األبطال الخارقين
" ،"Avengers: Endgameبيانا رسميا ،عبر حساباتهما
المختلفة بمواقع التواصل االجتماعي ،إلــى جانب نشر
الـبـيــان مــن قبل " ،"Marvelالـشــركــة المنتجة للفيلم ،عبر
صفحاتها أيضا ،وطالبا الجمهور بعدم نشر أي تسريبات
خاصة بالفيلم.
وجــاء البيان كالتالي" :ألعظم جمهور في العالم ،إنها
النهاية ،نهاية استغرقت  11عاما فــي اإلع ــداد ،ولكل من
خ ــاض رحــاتـنــا مـنــذ بــدايـتـهــا ،وشــاركــوهــا مــع عائلتهم
وأحبائهم وأصدقائهم ،وتعلقكم بكل شخصية ظهرت على
الشاشة ،نريد فقط أن نعلمكم أننا عملنا جاهدين على
خروج هذا الفيلم في شكله النهائي خالل األعوام الثالثة
الماضية ،لنأتي لكم بنهاية ستكون مليئة بالمفاجآت
والمشاهد المؤثرة".
وأضافا" :نظرا ألن العديد منكم استثمر وقته وشغفه

لمتابعة هذه األعمال ،نطلب منك أن تساعدونا ،عندما يتم
طــرح الفيلم بــدور العرض السينمائي ،أرجوكم ال تفشوا
حبكة الفيلم لآلخرين ،بنفس الطريقة التي ترفضون بها
حرق الفيلم من قبل اآلخرين لكم ،وتذكروا ثانوس يطالب
بعدم حرق القصة".
وروجت " "Marvelخالل الفترة الماضية بكثافة لنهاية
 10سنوات لعالم مارفل السينمائي ،أمال في تحقيق الفيلم
إيـ ـ ــرادات تتخطى أعـمــالـهــا الـسـيـنـمــائـيــة الـســابـقــة ،وســط
توقعات بتحقيق العمل إيرادات ستفوق كل التوقعات بأول
أيام عرضه عالميا.
وس ـت ــدور أحـ ــداث الـفـيـلــم اسـتـكـمــاال ألحـ ــداث "Infinity
 "Warعام  ،2018في محاولة أخيرة من األفينغرز للتصدي
للعمالق ثانوس.
وأقــامــت " "Marvelمؤتمرا صحافيا في مدينة سيول،
بكوريا الجنوبية ،ترويجا واستعدادا لطرح الفيلم تجاريا

يوم الجمعة ( 26الجاري) ،وستكون مدته الفعلية  3ساعات
و 58ثانية.
وحضر المؤتمر عــدد من أبطال عمل الفيلم ،على رأسهم
النجم روبــرت داونــي جونير ،جيريمي رينر ،بــري الرســون،
إليزابيث أولـســون ،ومخرجا الفيلم األخ ــوان روســو ،وكشف
األبطال أن العمل ملحمة سينمائية ستنهي  10سنوات من عالم
مارفل السينمائي ،والتي بدأتها بفيلم " "Iron Manعام .2008
وك ــان رواد مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ت ــداول ــوا صــورا
وف ـيــديــوهــات خــاصــة م ــن الـنـسـخــة الـنـهــائـيــة لـفـيـلــم األب ـطــال
الخارقين المنتظر "."Avengers: Endgame
وتوقعت تقارير إعالمية عالمية ،أن تكسر النسخة األخيرة
من مارفل حاجز المليار دوالر بشباك التذاكر العالمي بأول
أيام عرضه ،في سابقة إذا تحققت ،فإنها ستكون األولى في
تاريخ هــذه النوعية من األفــام ،وفــي تاريخ السينما كلها
بشكل عام ،وبلغت ميزانية الفيلم  400مليون دوالر.

االخوان روسو

ثقافات
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عزيز العرباوي :النقد العربي يعيش أزمة

إصدارات

اتهم العديد من األدباء العرب بأنهم ال يجيدون الكتابة وال يتقنون قواعد اللغة!
يعد الناقد المغربي عزيز العرباوي واحدا من أهم النقاد العرب ،وقد بزغ نجمه خالل السنوات
األخيرة من خالل قراءته المتأنية للمشهد اإلبداعي عبر مقاالته المتناثرة في صحف عربية ،أو كتبه
التي ُت ِّ
شرح الظواهر األدبية ،وفي حوار لـ "الجريدة" أكد أن النقد العربي يعيش أزمة في التعاطي
مع النص األدبي ،متهما العديد من األدباء العرب بأنهم ال يجيدون الكتابة وال يتقنون قواعد اللغة!
وإلى نص الحوار:
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

القارئ العربي كسول
ال يحاول الوقوف
على مدى صالحية
ما يقرأ

● كـيــف ت ــرى دور الـنـقــد في
عالمنا العربي ،وهل يسير في
مواز بحيث يغطي غالبية
مسار
ٍ
المنتج األدبي؟
 األمـ ــر يـتـعـلــق ب ـنــوع النقدالـ ـ ـ ــذي ن ـق ـص ــد الـ ـتـ ـح ــدث ع ـن ــه.
فهناك نقد أكــاديـمــي ،وهــو من
النوع الذي يتعاطى مع النص
األدبي من خالل رؤية أكاديمية
ت ـس ـتــدعــي ن ـظ ــري ــات وم ـنــاهــج
أدبـيــة معينة ومـتـعــددة ،وهــذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ـن ـق ــد ق ــاص ــر عـلــى
متابعة المنتج األدبــي العربي
الـغــزيــر ،ول ــذا يصعب عليه أن
يــدخــل حـلـبــة ال ـس ـبــاق م ــع هــذا
المنتج ،ألنــه سيخسر الــرهــان
ال محالة.
أمــا النوع الثاني فهو النقد
الصحافي أو إن صح التعبير
الـ ـنـ ـق ــد األدب ـ ـ ـ ــي األفـ ـ ـق ـ ــي ،الـ ــذي
ي ـت ـع ــاط ــى م ـ ــع ال ـ ـنـ ــص األدبـ ـ ــي
مــن الـنــاحـيــة األس ـلــوب ـيــة ،ومــن
خالل الظواهر والقضايا التي
يعالجها ،فإننا يمكننا القول
إنه قادر على مسايرة ما ينتج
من أدب عربي من المحيط إلى
ً
الخليج ولــو نسبيا ،ألن أغلب

النقد المرتبط
بمجاملة المبدع
ظاهرة رائجة في
سوق األدب العربي

ال ـص ـحــف ال ـعــرب ـيــة إن ل ــم نقل
ُ
ج ـم ـي ـع ـه ــا تـ ـخـ ـص ــص ص ـف ـحــة
يومية أو صفحات أو مالحق
أسبوعية للثقافة واألدب تنشر
ف ـي ـهــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ــدراسـ ــات
والمقاالت النقدية التي تدرس
وتكتب عما ُينشر هنا أو هناك
من نصوص أدبية.
● بــرأيــك مـتــى يصبح النقد
آفــة ،وهــل ال تــزال هناك ظاهرة
الشللية التي ُيجامل فيها ٌ
نقاد
ً
أدباء بعينهم؟
 يمكن القول إن ظاهرة النقدا ل ـعــر بــي ا لـمــر تـبــط بالمجاملة
وال ـب ـح ــث ع ــن إرض ـ ـ ــاء ال ـم ـبــدع
رائ ـجــة بــوفــرة فــي س ــوق األدب
والثقافة العربية ،بل إن بعض
ال ـن ـقــد ص ــار بـمـنــزلــة الــوسـيـلــة
األف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــابـ ـ ــاة ك ـ ـتـ ــاب
مـشـهــوريــن ورواد فــي الكتابة
األدبية في كل قطر عربي ،هذا
من جهة.
ومـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أص ـب ــح
الناقد العربي يحاول ما أمكنه
ذلـ ـ ـ ــك عـ ـ ـ ــدم إغ ـ ـ ـضـ ـ ــاب الـ ـمـ ـب ــدع
والبحث عن كل ما يسعده في

ن ـق ــده ،خــاصــة أن أغ ـلــب ه ــؤالء
األدب ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــرواد يـ ـك ــون ــون إم ــا
فــي مــركــز ال ـق ــرار الـسـيــاســي أو
مسؤولين في صحف ومجالت
ودور ن ـشــر ،وك ــل نـقــد ال ي ــروم
إرضــاء هــم وال يسعدهم يمكن
أن تكون نتائجه غير محمودة
بالنسبة للناقد الشاب أو حتى
الناقد الرائد الذي له باع طويل
في الكتابة النقدية.
ومــن هنا نخلص إلــى القول
إن الـنـقــد الـعــربــي يعيش أزمــة
حقيقية في التعاطي مع النص
األدب ـ ــي .فــأيــن ه ــي الـمـنــاظــرات
ال ـن ـق ــدي ــة وال ـف ـك ــري ــة الـ ـت ــي كـنــا
ً
نقرأها سابقا بين نقاد وأدباء
كبار وصلت في بعض األحيان
إلـ ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــراع األي ــدي ــول ــوج ــي
والتنابز باأللقاب؟ وأيــن نحن
ّ
اآلن من نقد تمكن من تصحيح
مسار الكتابة األدبـيــة وحــارب
التفاهة والرداءة األدبية؟!
ُ
● مبدعون كثر يقولون إنهم
ي ـك ـت ـبــون دون االلـ ـتـ ـف ــات آلراء
ً
النقاد ،والقراء غالبا ال يهتمون
بقراءة النقاد ...لمن يكتب النقاد
باألساس؟
 ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـك ـ ــامً
صحيحا بالنسبة إلى المبدع
ً
ع ـمــومــا ،لـكــن ه ــل فـكــر الـمـبــدع
حقيقة في أن النقد هو الوسيلة
األصلح لتوجيه مسار اإلبــداع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي وت ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح زالت ـ ـ ــه
وأخطائه؟ العديد من المبدعين
واألدبــاء العرب الذين ينشرون
ال ـيــوم كتبهم ونـصــوصـهــم من
خـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــوس ــائ ــط،
ال ي ـج ـي ــدون ال ـك ـت ــاب ــة األدبـ ـي ــة
وال ي ـت ـق ـن ــون الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
بـنـحــوهــا وصــرف ـهــا وإمــائ ـهــا،
ف ـه ـن ــاك مـ ــن ي ـخ ـط ــئ فـ ــي رس ــم
ال ـه ـم ــزة ،وال ي ـف ــرق ب ـيــن ال ـتــاء
الـمــربــوطــة والـمـبـســوطــة ،لكنه
مـشـهــور وكـتــابــاتــه رائ ـجــة ،ألن
القارئ العربي كسول ال يحاول
ال ــوق ــوف ع ـلــى مـ ــدى صــاحـيــة
م ــا ي ـق ــرأ وم ـ ــدى أه ـم ـيــة الـنــص
الذي يتعاطى معه .في ظل هذا
الــوضــع ،هــل يمكن للمبدع أن
ً
يهتم للناقد؟ طبعا ال .فما دام
أدبه يصل إلى القراء بمختلف
م ـ ـشـ ــارب ـ ـهـ ــم وي ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــى الـ ــدعـ ــم
والتشجيع من هنا وهناك ،فإنه
لن يهتم للنقد ولما يكتبه عنه
النقاد الحقيقيون.
● لــك العديد مــن الــدراســات
النقدية عن الشعر والرواية ،في
ضوئها أيهما يسود المشهد
ً
األدبي راهنا ،الشعر أم الرواية؟

غالف «السرد الروائي النسوي»

 بالنسبة إ لـ ـ ّـي  ،ال يمكننيالمفاضلة بين هذين الجنسين
مـ ــن ن ــاح ـي ــة الـ ـسـ ـي ــادة وال مــن

عزيز العرباوي
ناحية األهمية ،فالشعر ضرورة
ثـقــافـيــة ال يـمـكـنـنــا االسـتـغـنــاء
عـ ـنـ ـه ــا ،ألنـ ـ ــه ت ـع ـب ـي ــر فـ ـن ــي عــن
آالم ـ ـنـ ــا وع ــذاب ــاتـ ـن ــا ومـ ـع ــان ــاة
البسطاء في المجتمع العربي
ً
ع ـمــومــا .وال ــرواي ــة تعبير فني
ً
أيـضــا يبحث عــن نقد الظواهر
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة التي
نـعـيـشـهــا ال ـ ـيـ ــوم .ق ــد نـ ـق ــول إن
ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم أص ـب ـح ــت لـهــا
أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـن ــد الـ ـمـ ـب ــدع
ً
ال ـعــربــي ،ن ـظــرا اله ـتـمــام ال ـقــراء
ال ـك ـب ـيــر ب ـه ــا ،لـكـنـهــا ل ــن تـكــون
الـجـنــس الــوحـيــد ال ــذي يتسيد
على حقل األدب واإلبداع.
● إلى أي مدى ترى أن التراث
األدبي الشعبي يحظى باهتمام
الكتاب والنقاد العرب؟
 الـ ـ ـت ـ ــراث األدبـ ـ ـ ــي ال ـش ـع ـبــيً
ً
ً
أصـبــح جـنـســا أدب ـيــا مـهـمــا في
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،وذلـ ـ ــك راجـ ــع
بــاألســاس إلــى االهتمام البالغ
الذي يعطيه النقاد له من خالل
م ــراج ـع ـت ــه وت ـح ـل ـي ـل ــه وإع ـ ـ ــادة

إصدار مخطوطاته وتحقيقها.
كما أن ظهور العديد من المراكز
ال ـب ـح ـث ـيــة فـ ــي األدب وال ـ ـتـ ــراث
ال ـش ـع ـب ـي ـيــن وإص ـ ـ ـ ــدار م ـجــات
متخصصة فيهما ساهم بشكل
كبير في ذلك.
● الـ ـكـ ـت ــاب ــة الـ ـنـ ـس ــوي ــة هــل
اسـتـطــاعــت أن تـتـجــاوز عقبات
ال ـم ــاض ــي ف ــي ظ ــل م ــا ن ـ ــراه من
تنام واضح في عدد المبدعات
ٍ
العربيات وغزارة إنتاجهن؟
 بالفعل استطاعت ذلك ،لقدً
كان الماضي وعقباته محرضا
ً
ً
لها ودافعا قويا لظهور كاتبات
وروائـيــات وشــاعــرات ومفكرات
انـتـهـكــن ح ـ َـرم ال ــرواي ــة والشعر
وال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــة ،وأبـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــن ف ـي ـه ــا
ً
ً
نصوصا جميلة ،كانت مصدرا
ً
م ـه ـمــا ل ـم ـعــرفــة حـقـيـقــة ال ـم ــرأة
ً
ً
وطريقة تفكيرها ،ومصدرا غنيا
باألفكار والمواقف التي ساعدت
في سبر أغوار النفس األنثوية
والتعرف عليها أكثر.

مشروع نقدي حول الرواية العربية
ً
يعكف العرباوي حاليا على إعداد كتاب نقدي حول الرواية
العربية ،وحول هذا المشروع النقدي الجديد يقول" :سأحاول
ً
من خالله أن أقف على أهمية الذاكرة بكل تفريعاتها انطالقا
مــن ال ـم ـخــزون الـثـقــافــي والـمـعــرفــي الـعــربــي ال ــذي نـجــده في
النصوص الروائية المعاصرة".

«القرينية» يرصد نتائج التنقيب األثري في فيلكا
ً
يحتوي الكتاب  12فصال مقسمة على خمسة أجزاء
يـ ـحـ ـت ــوي ك ـ ـتـ ــاب "ال ـق ــري ـن ـي ــة
بـجــز يــرة فيلكا تنقيبات البعثة
الكويتية اإليطالية "2015-2010
عـلــى نـتــائــج ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك
بـيــن الـمـجـلــس الــوطـنــي للثقافة
والـفـنــون واآلداب – إدارة اآلثــار
والمتاحف وبين البعثة اإليطالية
لالستكشاف األثــري مــن جامعة
ب ـيــروج ـيــا اإلي ـطــال ـيــة ،الـ ــذي بــدأ
بتوقيع اتفاقية سنة .2010
ويأتي الجزء األول من اإلصدار
"الطبقات والمراحل االستيطانية"
ً
متضمنا على نتائج التنقيب في
موقع "القرينية" بجزيرة فيلكا،
وهو أحد المواقع المهمة العائدة
للعصر اإلسالمي ،على الساحل
الشمالي من الجزيرة.
وال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـ ــذي اش ـ ـتـ ــرك فــي
تأليفه أنــدريــه ديميكالي وجــان
ً
لوكا يتألف من  12فصال مقسمة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـمـ ـس ــة أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ،ال ـ ـجـ ــزء
األول مقدمة عــن الموقع األثــري
والمسح األثــري له وطبوغرافية
الموقع وتضاريسه ،إضافة إلى
أمــاكــن االسـتـكـشــاف األث ــري فيه،
بـيـنـمــا ي ـح ـتــوي ال ـف ـصــل الـثــانــي
على نتائج العمل الميداني في
ال ـم ـن ــازل اإلس ــام ـي ــة ال ـم ـتــأخــرة
الـثــاثــة ال ـتــي تــم اكـتـشــافـهــا ،في
حـ ـي ــن خـ ـص ــص الـ ـقـ ـس ــم ال ـث ــان ــي
لنتائج التنقيب في المستوطنة
اإلسالمية المبكرة التي تحتوي
هــي األخـ ــرى عـلــى ثــاثــة م ـنــازل.
وخـصــص القسم الثالث للمواد
األث ــري ــة الـفـخــاريــة وال ـبــورســان
المبكر منه والمتأخر ،وختمت
ال ــدراس ــة بــالـقـســم األخ ـي ــر ال ــذي
تناول االستنتاجات العامة بعد
نتائج التنقيب.
وت ـع ـت ـب ــر الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،الـ ـت ــي تــم
التوصل إليها في غاية األهمية،
ً
إذ أضافت إلــى حقل اآلثــار بعدا
ً
ً
تاريخيا جديدا ،تمثل في معرفة

التسلسل الطبقي للموقع ،الذي
بــدأ مــع بــدايــة العصر اإلســامــي
المبكر ثم انقطع وأعيد تشكيل
المستوطنة من جديد مع بداية
العصر اإلسالمي المتأخر.
وأكـ ـ ــدت ن ـتــائــج االس ـت ـك ـشــاف
األثـ ـ ــري أه ـم ـيــة م ــوق ــع الـقــريـنـيــة
ال ــذي يـطــل عـلــى الـبـحــر مباشرة
في العصر وكيفية تشكل القرى
الـ ـق ــديـ ـم ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـيــج
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي ال ـق ــرن ـي ــن ال ـس ــاب ــع
ً
عشر والثامن عشر اعتمادا على
صـيــد الـلــؤلــؤ حـتــى مطلع الـقــرن
العشرين.

مقارنة موقع القرينية
ويمكن مقارنة موقع القرينية
بموقع الــزبــارة فــي قطر ،وبإلقاء
نظرة سريعة على األبحاث األثرية
المتعلقة بهذه الفترة نستنتج أن
الـبـحــث األث ــري م ــازال فــي بدايته
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـح ـف ــري ــات
الـتــي أجــريــت فــي مــديـنــة الكويت
والمعلومات التاريخية المتعلقة
ب ـهــذه ال ـف ـتــرة أمــدت ـنــا بـكـثـيــر من
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ع ــن ت ـش ـكــل مــدي ـنــة
الكويت ونموها وازدهــارهــا في
وقت متقارب ،إضافة إلى األعمال
الـتــي أجــريــت فــي مــواقــع مختلفة
م ــن ج ــزي ــرة فـيـلـكــا والـ ـت ــي أك ــدت
بداية االستيطان فيها إلى العصر
البرونزي.
وال يـبــدو أن مــوقــع القرينية
الوحيد العائد للعصر اإلسالمي
ً
ال ـم ـتــأخــر ،لـكـنــه األك ـث ــر تـنـقـيـبــا،
والـ ـبـ ـح ــث األثـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي أجـ ــري
ف ــي م ــوق ــع خ ــرائ ــب ال ــدش ــت مــن
ال ـب ـع ـث ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـب ــول ـن ــدي ــة
س ـمــح بــاس ـت ـعــادة كـمـيــة كـبـيــرة
مــن الـفـخــار ال ــذي مــن المفترض
أن ـ ـ ــه ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة،
وال ـ ــدراس ـ ــة ال ـم ـس ـت ـف ـي ـضــة ال ـتــي

«األحمر ماعاد يليق به»
غ ـ ــاف «األح ـ ـمـ ــر مــا
عاد يليق به»

ً
صدر حديثا عن دار أكتب للنشر والتوزيع ،المجموعة القصصية
"األحمر ما عاد يليق به" للكاتبة إيمان عبدالمقصود.
وتدور المجموعة القصصة حول فوبيا اللون األحمر ،وتدعو إلى
التخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة فى مواجهة األخطار.
ونفت المؤلفة تأثرها بعنوان رواية أحالم مستغانمي "األسود يليق
بك" التي تدور حول الحب.
وتتكون المجموعة من  14قصة كلها عن الفوبيا ،ويتخذ بعضها
عناوين مثل فوبيا الدم ،فوبيا الدمى ،فوبيا الوحدة ،فوبيا العنوسة،
فوبيا الخوف وغيرها.
َّ
من أجــواء المجموعة :يخبرني من حولي أن الهذيان تملك مني،
ً
وال أملك القدرة على تمييز األشياء حولي ،أثور سريعا ثم أضحك حد
البكاء ،أصدقهم القول فهم أدرى بحالي مني خاصة في تلك الفترة التي
أصير فيها غير قادر على مقاومة النوم ،كل الطرق باءت بالفشل ،ها أنا
مستيقظ لليوم الثالث على التوالي ،وأخاف أن أسقط في غفوة جديدة،
أتساءل :ما فائدتي في تلك الحياة إن كنت سأظل في كر وفر غير قادر
على ممارسة حياتي الطبيعية؟ لماذا وجد الخوف من األساس.
يذكر أن "األحمر ما عاد يليق به" هي المجموعة القصصية الثانية
إليمان عبدالمقصود ،بعد مجموعتها القصصية األولى "متمردة".

«ديوان األغاني» يعيدنا إلى زمن
الطرب الجميل
غالف «ديوان األغاني»

أصــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ديــوان األغــانــي للشاعر
والفنان التشكيلي مجدى نجيب.
ويضم الكتاب مجموعة كبيرة من األشعار الغنائية ،التي غناها كبار
المطربين والمطربات ،وتولى تلحينها أشهر الملحنين.
الكتاب ال يكتفي برصد األغاني التي تعيدنا إلى زمن الطرب الجميل،
بــل يـقــوم بتحليلها مــن وجـهــة نظر مؤلفها ،إذ استوعبت اللهجات
المختلفة للصعيد والسواحل والبادية والريف ،واستخلص من بيئاتها
أصفى ما فيهم من مفردات وتراكيب وصور ،ومن هذه األغاني "كامل
األوصاف" غناء عبدالحليم حافظ ،وألحان محمد الموجي" ،غاب القمر"
لشادية وألحان الموجي ،وأغاني فايزة أحمد ومنها" :تعالى وشوف
وأخد حبيبي والعيون الكواحل وغيرها من ألحان محمد سلطان ،وكل
شيء يا بالدي غناء نجاة الصغيرة وألحان كمال الطويل.
كما يضم "ديــوان األغــانــي" ،أغاني فيلم مولد يا دنيا غناء عفاف
راضي ،منها حبيتك من ألحان بليغ حمدي.
ينتمي مجدى نجيب إلى جيل الستينيات الفني واألدبــي ،وكانت
بداية انتشاره أغنية (قولوا لعين الشمس) التي غنتها شادية ولحنها
الموسيقار بليغ حمدي ،وشهد شعر العامية نقالت فنية كبرى على
يديه مع مجموعة الشعراء األبنودي وعبدالرحيم منصور وسيد حجاب
وغيرهم .جمع نجيب بين موهبة الشعر وموهبة الفن التشكيلي ،وكتب
العديد من المؤلفات الموسيقية منها "صندوق الموسيقى" ،و"أهل
المغنى" ،و"الفن الشعبي".

مجلة «البيت» تسلط
الضوء على أسوان
غالف اإلصدار
أجــراهــا الـفــريــق الخليجي في
مــوقــع قــريــة سعيدة تشير إلى
معلومات مماثلة لما وجد في
م ــوق ــع ال ـقــري ـن ـيــة فـيـمــا يتعلق
بالمادة الفخارية ،إضافة إلى
المباني السكنية مع أدلة مثيرة
عــن اكـتـشــاف مسجد فــي قرية
سيعده ،وهناك أدلة مماثلة من
موقع العوازم في شرق جزيرة
فيلكا.

اكتشاف عدد من المنازل
وب ـ ـعـ ــد اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ع ـ ـ ــدد مــن
الـ ـمـ ـن ــازل فـ ــي ق ــري ــة ال ـقــري ـن ـيــة
أمكن الـيــوم رســم تصور كامل
لالقتصاد المعيشي في الموقع
حيث المباني التي كشف عنها
فــي الـمــوقــع هــي مـنــازل خاصة
ول ــم يكشف حـتــى اآلن عــن أيــة
م ـبــانــي ع ــام ــة ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أنها يجب أن تكون موجودة في
القرية ،كاألسواق والمساجد.
وال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ال ـم ـك ـت ـش ـفــة هــي
في الواقع نموذجية ،إذ رتبت
ال ـح ـج ــرات حـ ــول ف ـن ــاء وكــانــت
ت ـس ـت ـخــدم لـمـخـتـلــف األن ـش ـطــة
اليومية ،واحتوت على مطابخ
وأفــران وغــرف تخزين ودورات
مياه.

غالف «البيت»
أصدرت مؤسسة األهرام العدد الجديد من مجلة "البيت" لشهر أبريل،
بعنوان "أسوان ...سمارنا اإلفريقي".
وصدر العدد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للفنون
التشكيلية وخدمة المجتمع ،الذي نظمته كلية الفنون الجميلة باألقصر
في الفترة من  9 – 7الجاري ،وشارك به  97باحثا لمناقشة قضايا الفن
في المجتمع.
واستعرض المؤتمر المواهب في رسم وإبداع اللوحات الفنية.
وأشارت المجلة ،التي تترأس تحريرها سوسن مراد عز العرب في
افتتاحيتها ،إلى أن اختيارها ألسوان جاء ألنها ابنة إيزيس ،التي لمعت
عيناها السمراوان الواسعتان على مدى أيام ،فرحة واحتفاال بزيارة
أبنائها من العرب واألفارقة ،في ملتقى الشباب العربي واإلفريقي الذي
أقيم مؤخرا .وتضمن العدد الجديد ،موضوعات تناولت خصوصية
المدينة الفريدة ،ونيلها الواسع ،وطبيعتها األهدأ بمحمياتها وبيوتها
األرحب واألكثر بهجة ،وما تتميز به أسوان ،وعادات أهلها وتقاليدهم
وحبهم للنيل.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
ريتا حرب لـ ةديرجلا  :أطمح إلى برنامج فني على المسرح
•

ّ
«التنوع غائب في البرامج التلفزيونية اللبنانية لمصلحة االستنساخ»
استطاعت بفضل تراكم خبراتها تثبيت حضورها اإلعالمي
والتمثيلي ،على الصعيدين المحلي والعربي ،إنها اإلعالمية
والممثلة ريتا حرب ،التي شاركت في بطولة فيلم ّ
«شرعوا
الحشيشة» ،وهو من كتابة داليا حداد ،وإخراج رندلى قديح،
وإنتاج  ،wise productionومسلسل «آخر الليل» الذي
كتبه ديمتري ملكي ،وعالجته دراميا عبير ّ
صياح ،ومن إنتاج
مايا الخوري

اإلعالم العربي
ّ
متطور وفرص
عمله أوسع

صورة
رندلى قديح
جميلة ورشا
شربتجي
متأنية

* كـ ـي ــف ت ـص ـف ـي ــن شـخـصـيـتــك
"ك ــري ـس ـت ـي ـن ــا" فـ ــي ف ـي ـلــم "شـ ـ ّـرعـ ــوا
الحشيشة"؟
 هــي شخصية نقيب فــي قوىاألمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،وه ـ ــو م ــا أوج ــب
عليها التعامل بقسوة مع محيطها
والتحدث بلهجة ّ
قوية من موقعها
ً
كــآمــرة سـجــن ،غـيــر أن ثـمــة ظــروفــا
مـعـ ّـيـنــة جـعـلـتـهــا غ ـيــر راض ـي ــة عن
تصرفاتها ،وفي موقع ضعف.
* ما اإلضافة التي حققتها بفضل
هذه الشخصية؟
ً
 أوال حققت حلمي بـ ــأداء دورّ
ً
ضابط أمني ،وثانيا يشكل مسار
هــذه الشخصية رســالــة اجتماعية
توعوية بعدم االنجراف نحو الخطأ.
* رغــم جماهيرية الفيلم هناك
مــن انـتـقــد ال ـع ـنــوان وال ـم ــوض ــوع...
فما رأيك؟
 ك ــأي عـمــل فـنــي ،ثـمــة وجـهــاتنـ ـظ ــر مـ ـتـ ـف ــاوت ــة تـ ـج ــاه ــه .أرفـ ــض
االنـتـقــاد القائم على محسوبيات
ش ـخ ـص ـي ــة أو غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،وأتـ ـق ـ ّـب ــل
االستيضاح حــول بعض األفـكــار،
بشكل منطقي وطبيعي؛ ألن لكل
م ـن ــا وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره الـ ـخ ــاص ــة فــي
الحياة .ويرتكز النقاش الصحي
ً
عـلــى تـقــديــر جـهــود اآلخــريــن أوال،
الرأي حول
وفي الوقت نفسه إبداء ُ
األفـ ـك ــار ال ـم ـعــال ـجــة .ول ـق ــد أع ـجــب
الجمهور بالفيلم ،في حين انتقده
بـعــض أص ـحــاب االخ ـت ـصــاص في
اإلخراج أو الكاستينغ.
* بـعــد ت ــراك ــم أع ـمــالــك الــدرام ـيــة
وسني الخبرة في اإلعالم ،أي مكسب
تحققين من خالل السينما؟
 أراها تجربة جديدة عبرت منخاللها من الشاشة الصغيرة إلى
الكبيرة ،وإنه لشعور جميل أن نكون
ّ
محط األنظار في حفل افتتاح فيلم
من بطولتنا ،ولمس محبة الجمهور
عبر شباك التذاكر.
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مزاج

أخبار النجوم

أزمة مي عز الدين

شركة «الصدى لإلنتاج ً الفني ،وإخراج أسامة الحمد.
حرب ،التي ّ
تصور راهنا شخصيتها الجديدة في المسلسل
الرمضاني «بروفا» ،من تأليف يم مشهدي ،وإخراج رشا
شربتجي ،وإنتاج إيغل فيلمز ،تحدثت إلى «الجريدة» عن
أعمالها واإلعالم ،وفي السطور التالية التفاصيل:
* ما رأيك في أسلوب رندلى قديح
األوروبي؟
 الـتـنـ ّـوع مهم ج ـ ًـدا فــي مجالناّ
ال ـم ـه ـنــي ،ف ـقــد ت ـعــاونــت م ــع كــتــاب
ومخرجين ومنتجين عديدين ،مما
وضعني في ّأطر تصوير مختلفة،
وجعلني مترقبة دائـ ًـمــا لصورتي
ّ
الـجــديــدة الـتــي ســأطــل مــن خاللها
إلى الجمهور .صورة رندلى جميلة
والـتـعــاون معها سـلــس ،كما أنني
راضية عن شكلي وإطاللتي معها،
وينعكس إحساسها كممثلة على
طــريـقــة تـصــويــرهــا لـلـمـشــاهــد ،لقد
اكتشفت جوانب جديدة معها.
* أي شـ ـع ــور يـ ــرافـ ــق ت ـصــويــر
ش ـخ ـص ـيــة شـ ــريـ ــرة أو ج ــري ـئ ــة ال
تشبهك في الواقع؟
ّ
 إن التمثيل فــي حـ ّـد ذات ــه فشةخ ـل ــق ،وع ـم ـل ـيــة ت ـج ــدد ب ـع ـي ـ ًـدا عن
الــروتـيــن اليومي بغض النظر عن
طبيعة الشخصية ،شريرة كانت أم
ّ
طيبة ،ألننا من خالل أدوارنا نختبر
مجاالت مهنية جديدة ونكون في
م ــواق ــع م ـنـ ّـوعــة .ثـمــة أدوار حلمت
بأدائها كالنقيب كريستينا ،وأدوار
أخــرى استعنت بها في يومياتي.
إل ــى ذل ــك ثـمــة أش ـيــاء ال نقولها أو
ّ
نتصرفها فــي الــواقــع ألنها برأينا
معيبة أو جريئة أو قد نخجل منها.
ّ
المنوعة تتطلب
* هذه المواقع
ثقافة وسعة اطالع؟
 إن االس ـت ـع ــداد ألي شخصيةّ
ي ـت ـط ــل ــب إجـ ـ ـ ـ ــراء أبـ ـ ـح ـ ــاث م ـعـ ّـي ـنــة
لالطالع على تفاصيلها في الواقع،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــراج األدوات ال ـم ـط ـلــوبــة
لتحديدها وأدائها بصدق.
* ه ــل ي ـم ـكــن أن ت ـت ـعــاط ـفــي مع
ّ
ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـسـ ـتـ ـف ــزة أم أنـ ـ ــت مــع
العقاب؟
 صراحة ّأؤيد مبدأ العقاب حتى
اإلعدام؛ ليكون المجرم عبرة لغيره.
أعود ً
دائما إلى ماضي الشخصية

ً
التي أؤديها بحثا عن األسباب التي
ً
قــد تدفعنا أح ـيــانــا إل ــى التعاطف
ً
معها وأحيانا أخرى ال.
* ما تفاصيل دورك المرتقب في
المسلسل الرمضاني "بروفا"؟
 أشارك في دور "نتالي"ّ ،مدرسة
لـ ـغ ــة إن ـك ـل ـي ــزي ــة لـ ـط ــاب ي ـع ــان ــون
م ـش ـكــات عـنـصــريــة واج ـت ـمــاع ـيــة،
وزم ـي ـلــة ل ـمـ ّ
ـدرس ـيــن يـخـتـلـفــون في
ّ
سة
وجهات النظر .تنشغل هذه المدر ً
بالتجميل وباألمور السطحية بحثا
عن عريس ّ
مميز ال يشبه االرتباط
به الزواج التقليدي ،والمسلسل ذو
قالب اجتماعي "اليت" يحوي رسائل
اجتماعية كثيرة.
* مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــع "رشـ ـ ـ ــا
الشربتجي" ...ما رأيــك في إدارتها
للممثلين؟
 سعت إلى تجديد التعاون معً
فــريــق عمل "طــريــق" ،وتـهـتـ ّـم كثيرا
ب ــال ـت ـف ــاص ـي ــل ،وت ـ ـك ـ ـ ّـرر ال ـت ـصــويــر
ً
وصوال إلى مشهد حقيقي طبيعي.
ّ
ّ
تحب الحركة في المشاهد ،وتتميز
بالتأني لتحقيق أهدافها.
* بم ّ
تتميز شخصية "كارال" في
"آخر الليل" عن شخصياتك األخيرة؟
 شخصية ّقوية تعرف ماذا تريد
وكـيــف تحقق أهــداف ـهــا ،بتخطيط
وحنكة ،ستشهد في المرحلة المقبلة
ً
تغييرا في المعطيات.
ّ
* ي ـض ــم هـ ــذا الـمـسـلـســل نخبة
مــن الممثلين الـقــديــريــن والـنـجــوم
الصاعدين ،فأي لمسة يضفيها ذلك
على نوعية العمل؟
ً
 أح ـ ّـب شخصيا الـمـشــاركــة فيم ـس ـل ـســل يـ ـض ـ ّـم أسـ ـم ــاء م ـع ــروف ــة،
ويتمتع بمصادر ّ
قوة على صعيد
األداء .أنـ ـ ــا س ـع ـي ــدة بــالـمـمـثـلـيــن
الـمـشــاركـيــن ،ورغ ــم المنافسة بين
م ـح ـطــات ال ـت ـل ـفــزة أث ـب ــت ح ـضــوره
ونال إعجاب الجمهور وحقق نسبة
مشاهدة مرتفعة.

مي عز الدين
تواجه الفنانة مي عزالدين أزمة فيما يتعلق بمسلسلها
ال ـجــديــد "الـبــرنـسـيـســة ب ـي ـســة" ،إذ يـتـبـقــى لــديـهــا غالبية
المشاهد الخاصة بها ،وذلك بعدما حصلت على إجازات
عدة خالل الفترة الماضية.
مي أصبحت ممنوعة من اإلج ــازات إلــى حين االنتهاء
من مشاهدها في النصف األول من المسلسل بشكل كامل،
خــا صــة أن تقفيل هــذه الحلقات متوقف على مشاهدها
المتبقية ف ـقــط ،مـمــا جعلها تـقـضــي أ ك ـثــر مــن  16ساعة
بالتصوير في األيام األخيرة.

ريتا حرب
* لم تعد الدراما النوعية تقتصر
على شهر رمضان فأي انعكاس على
الصناعة الدرامية؟
ً
 إن ــه أم ــر مـهـ ّـم ينعكس إيجاباً
على مستقبل الدراما ،وخصوصا أن
عرض المسلسالت لم يعد يقتصر
على ّأي ــام مـحــددة فــي األس ـبــوع أو
ف ــي تــواق ـيــت مـخـتـلـفــة ،وهـ ــذا دليل
جماهيريتها .برأيي عندما يجذب
أي عمل الجمهور يصعب منافسته
من برامج أخرى.
* ه ــل ثـمــة ت ـف ــاوت ف ــي مستوى
اإلنتاج؟
 ال تقتصر هــذه المشكلة علىاإلنتاج المحلي ،بل تنسحب على
الــوطــن الـعــربــي كــذلــك .ثمة مشكلة
فــي التمويل ،والـحــال االقتصادية
ال ـم ـت ــردي ــة تـنـعـكــس ع ـلــى اإلن ـت ــاج
ً
أيضا .في رأيي ليس من الضروري
ً
أن تكون اإلنتاجات ضخمة ماديا
ً
دائ ـم ــا ،بــل يكفي أن ت ـكــون القصة
جميلة والتركيبة جميلة لتحقق
ً
نجاحا .لقد أثبت اإلنتاج اللبناني
ّ
نوعي متى
قدرته على تقديم عمل
ش ــاء ،فــا ب ــأس بتقديم أع ـمــال أقل
ً
ً
إنتاجا من سواها ،وخصوصا أن
ً
ً
ثمة ركــودا ماديا من جهة محطات
التلفزةّ .
ً
ً
* هل تحضرين مشروعا إعالميا
ً
جديدا؟

ّ
مستمرة مــع قـنــاة " OSNقناة
ً
ً
ال ـي ــوم" ،ووضـعـنــا أخ ـي ــرا خطوطا
عريضة لبرنامج جديد في انتظار
تأمين اإلنتاج لتنفيذه ،وعلى هذا
األسـ ــاس ّإم ــا ُي ـعــرض فــي رمـضــان
أو بعده.
* َ
لم الغياب عن اإلعالم المحلي؟
 ال ـح ـيــاة ع ــرض وط ـل ــب ،وثـمــةدوام ــة في اإلع ــام وتركيبة ّ
معينة
قد ال يدركها الناس سواء من خالل
ضـ ــرورة تــأمـيــن إع ــان ــات للبرامج
أو غيرها.
* هل تطمحين إلى التنويع في
البرامج؟
 أطمح إلى برنامج ّفني ضخم
ّ
أطل فيه من على خشبة المسرح ال
من االستديو.
* أي م ـس ـت ــوى ت ــري ــن ل ــإع ــام
العربي مقارنة بالمحلي؟
 ثـمــة ت ـطـ ّـور كـبـيــر ووع ــي أكثروفرص عمل واسعة.
* هل من نقاط ضعف لدى اإلعالم
اللبناني؟
 يـ ـغـ ـي ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـ ّـوع ل ـم ـص ـل ـحــةاالستنساخ ،وثمة برامج متشابهة
يـخـتـلــف م ـقـ ّـدم ـهــا م ــن مـحـطــة إلــى
أخرى لكن المواضيع المطروحة هي
نفسها ،مما يصيب المشاهد بالملل.
يولون أهمية للمنافسة والرايتنغ
ً
واضعين جانبا النوعية والتمايز.

دنيا سمير غانم تطلب «»cbc

دنيا سمير غانم
طلبت الفنانة دنيا سمير غانم من المنتج تامر مرسي
عرض مسلسلها الجديد "من أول نظرة" على شاشة قنوات
"ســي بــي س ــي" ،إذ حصل مــرســي على حـقــوق عــرض هذا
المسلسل من الشركة المنتجة للعمل.
مرسي وعد دنيا بتلبية طلبها المبكر ،خاصة أن األعمال
ا لــدرا مـيــة لــم يتم توزيعها بشكل نهائي على المحطات
المختلفة التي يديرها حتى اآلن ،بانتظار اجتماع القيادات
لالتفاق على توزيع عــادل لألعمال الدرامية يفيد جميع
الشاشات من الناحية اإلعالنية.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

2
1
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6
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ً
مهنيا :من خــال أعمالك المتقنة تكتسب ثقة اإلدارة
والزمالء.
ً
ً
ً
إضافيا يدعم
مشروعا
عاطفيا  :تؤسس مع الحبيب
مستقبلكما.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد تـحــقــق بـعــض األربـ ــاح اإلضــاف ـيــة التي
تستعملها إلصالح المنزل.
رقم الحظ.2 :
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وفاء الكيالني

كلمة السر

10

ً
مهنيا :كسوف في برجك يستدعي الحيطة والحذر
وعدم المجازفة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـعــرف فــرصــة طـيـبــة تـلـتـقــي خــالـهــا بمن
يعجبك من الطرف اآلخر.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـسـتــدرك خ ـســارة صــديــق اتـهـمـتــه زورا
بكشف أسرارك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال ّ
تزج نفسك في متاهات مقلقة مع المنافسين
األقوياء.
ّ
ً
عــاطـفـيــا :تـصــل إل ــى ح ــل مشكلة عــالـقــة مـنــذ زم ــن مع
شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :قد تخوض امتحانات أو تنفتح على هواية
جديدة تمارسها.
رقم الحظ.3 :

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :تتلقى أخبارا جيدة تتعلق بحياتك المهنية
وعائداتك المالية.
ً
يتم لقاء عابر مع شخص ّ
عاطفياّ :
مميز من الطرف
اآلخر.
ً
ّ
العدائية التي تفقدك توازنك وهدوءك
اجتماعيا :تجنب
ً
وخصوصا مع األقرباء.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ترسم خطة لعمل جديد وتحاول تنفيذها
مع الزمالء بأسرع وقت.
ً
ً
عاطفيا :تناقش أمرا يتعلق بوضعك العاطفي لكنك
ال تصل إلى نتيجة فورية.
ً
اجتماعياّ :
تعمق صالتك بأحد األصــدقــاء الذين
تثق بهم وترتاح إليهم.
رقم الحظ.14 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :كــن متحفظا فــي تصرفاتك وال تقدم على أي
مجازفة في عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـتـمــد الـتــأجـيــل ف ــي قـ ــرار ه ــام مـمــا يـحــزن
الحبيب ويقلقه.
ً
ً
اجتماعيا :حاول أن تجد حال لمشكلة عائلية طارئة
قبل أن تتضخم.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمات متقاطعة
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 - 1يجمع معلومات عنها (م) – عبر.
 - 2الجمع من»حرية» – من أزمنة الفعل.
 - 3صوبه (مبعثرة) – خالف «معنوي».
 - 4ل ـقــب روائـ ـ ــي ومــوس ـي ـقــي أل ـم ــان ــي (م) –
يعترف.
 - 5عصيان – تجدها في (المهيمن).
 - 6عم وغطى – الجزية أو الخراج.
 - 7مايو (مبعثرة) – بصحبة – نصف (جابر).
 - 8تعب – جوالن (مبعثرة).
 - 9وشى – دائم اللوم.
 - 10نالحظهما (م).
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الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مـهـنـيــا :ح ــاول أن تـتـخــلــى عــن بـعــض الـمـســؤولـيــات
الضخمة وال تباشر بجديد.
ً
ّ
تضطر إلى العودة عن قرار عاطفي اتخذته
عاطفيا:
بسرعة.
ً
اجتماعيا :يتعاطف األصدقاء معك ويأخذون بيدك
لتجتاز المرحلة بسالم.
رقم الحظ.16 :

األسد

الحلول

ً
أفقيا:

 - 1أحد المعالم األثرية في دولة اإلمارات.
 - 2عاصمة جمهورية مصر (م) – للنفي.
 - 3مكوك فضاء أطلقته أميركا عام ( 1986م).
 - 4فاروق (مبعثرة) – كف.
 - 5ثلثا (تحت ) – جوهر.
 ( - 6ال...غاندي) زعيم هندي.
 - 7والدتي (م) – طائر شديد العدو (م).
- 8هويدا (مبعثرة) – ظلم.
 - 9اكتشفه ماجالن فزالت أهمية قناة بنما.
 - 10حرف موسيقي – الجمع من «موتور» (م).
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حياة
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محطة
القاهرة
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نقل
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قضية
نوع
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ً
مهنيا :حاذر من خيبة أمل على الصعيد اإلداري وابتعد
ّ
عن التطرف.
ً
عاطفيا :لحسن الحظ أنك تتمتع بحدس تكتشف به
ميول الغير.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :عــا قــاتــك االجتماعية الطيبة تخفف عن
كاهلك الكثير من الضغوطات.
رقم الحظ.5 :

العذراء

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـنــافــر كـلـ ّـي مــع بـقـ ّـيــة الـكــواكــب سـيــؤثــر على
مجرى أعمالك.
ً
ً
عاطفيا :تسعد كثيرا بقرب الحبيب ويجتمع حولكما
األصدقاء واألحباب.
ً
ّ
اجتماعيا :تواجه مخاطر كثيرة لكن برجك يرافقك
ويدعمك باألمل.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :تــوقــع خـيــرا فــي المستقبل القريب وابــدأ في
تنظيم برنامج عملك.
ً
عاطفيا :قد تصطدم برفض من الحبيب وهذا ال يعني
األمل.
انقطاع
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب اإلرهاق وحاول اإلفادة من عطلتك
لترتاح عدة أيام.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنياّ :
ربما تباشر بمشروع خالق لكنك تبحث عن
شريك للتمويل.
ً
ً
ً
وسالما بعدما هدأت
هدوء ا
عاطفيا :تعيش فترة أكثر
العاصفة بينكما.
ً
اجتماعيا :بعض من سوء التفاهم في حياتك اليومية
ّ
ينغص أيامك.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ح ـ ــاول أن ت ـت ـخــلــص م ــن ب ـعــض ال ـم ـعـ ّـوقــات
واألعباء لترتاح معنوياتك.
ً
ً
ّ
يتطور وضعكما العاطفي إيجابيا ويقترب
عاطفيا:
اتخاذ القرار الحاسم.
ً
ً
اجتماعياّ :
يؤدي األصدقاء دورا في إنعاش وضعك
االجتماعي والمنزلي.
رقم الحظ.15 :
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مسك وعنبر

وتر كيلرمان أبدع بالموسيقى اإلفريقية

خبريات
بيونسي تصدر ألبومًا
غير معلن

ً ً
ً
ً ً
أحيا حفال مميزا بدار اآلثار اإلسالمية شهد حضورا جماهيريا كبيرا

كيلرمان وفرقته

محمد جمعة

احتضن مركز اليرموك الثقافي
حفال مميزا للعازف الجنوب
إفريقي العالمي وتر كيلرمان
وفرقته الموسيقية.

ضمن فعاليات الموسم الثقافي
لدار اآلثار اإلسالمية ،وبالتعاون مع
سفارة جنوب إفريقيا لدى الكويت،
ال ـت ـق ــى ج ـم ـه ــور م ــرك ــز ال ـي ــرم ــوك
الثقافي عازف الموسيقى الجنوب
إف ــري ـق ــي ال ـع ــال ـم ــي وتـ ــر ك ـي ـلــرمــان
( )Wouter Kellermanوفرقته ،في
أمسية مميزة عنوانها اإلبداع.
وان ـ ـص ـ ـه ـ ــرت خـ ـ ـ ــال األمـ ـسـ ـي ــة
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــات ،وت ـ ــاق ـ ــت ال ـ ـم ـ ــدارس
الموسيقية المختلفة عـلــى مــدار
س ــاع ــة ون ـص ــف أم ـ ــام ح ـض ــور من
مختلف الجنسيات توافد خصوصا
لالستمتاع بـمــا يـقــدمــه كيلرمان،
الــذي يعد واحــدا من أشهر عازفي
الموسيقى على مستوى العالم.
ولعل الالفت في أسلوب كيلرمان
الفريد من نوعه أنه استطاع تحقيق
المعادلة الصعبة من خالل تمسكه
بـهــويـتــه وإرثـ ــه الـفـنــي ،ال ــى جانب
حرصه على التجديد ومد جسور
الـ ـت ــواص ــل م ــع ح ـ ـضـ ــارات أخ ـ ــرى،

وه ــذا مــا تجلى على ارض الــواقــع
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ع ـنــدمــا عــزف
وفرقته بالتعاون مع الفنان يوسف
ب ــارا وال ـك ــورال أغنية "غــالــي غالي
لــو يـبـعــد" بـتــوزيــع جــديــد ،فكانت
ال ـم ـفــاجــأة ال ـتــي الق ــت اسـتـحـســان
الجمهور.
وت ـت ــأل ــف ف ــرق ــة ك ـي ـلــرمــان م ــن 4
عازفين ،أبرزهم مطربة الفرقة أليس
تبسا التي تحمل مالمح إفريقية
رقيقة وصــوت رخيم ،تستطيع أن
ت ــؤدي مختلف الـطـبـقــات ،وتتنقل
بينها بسالسة ،فضال عن إجادتها
ال ـعــزف عـلــى الـغـيـتــار ،بينما على
الدرامز تايلور كاست وعلى الغيتار
الندز.
ول ـم ــس ال ـم ـت ــاب ــع ل ـل ـح ـفــل م ــدى
التناغم واالنـسـجــام بين كيلرمان
ال ــذي أب ــدع بــال ـعــزف عـلــى الـفـلــوت
وأع ـضــاء فــرقـتــه ،يكفي أن يتبادل
معهم النظرات لتنساب األنغام من
بين أناملهم وتلتقي على مهل قبل

أن تتشابك وتشكل معزوفة تنتزع
اآلهــات من قلوب الحضور ،فضال
عــن تمسكهم بـهــويـتـهــم ،وعكست
أزياؤهم ،التي تحمل مالمح التراث
االفريقي ،حرصهم على نقل إرثهم
الفني وعاداتهم وتقاليدهم أيضا.

الطريق الطويل
وقــدم وتر بمعية الفرقة العديد
م ـ ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،م ـن ـهــا
"س ـمــام ــي" ال ـتــي ش ــدت بـهــا ألـيــس
تبسا ،إلى جانب "الطريق الطويل"
عزفا على الفلوت والمهداة للرئيس
الجنوب افريقي نيلسون مانديال،
وانتقل أيضا للموسيقى االسبانية،
وانـتـقــى مـقـطــوعــة ق ــال ان ـهــا ادخــل
عليها بعض التعديالت.
وبـ ـ ـ ـ ــدا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا مـ ـ ـ ــدى حـ ــرص
كـيـلــرمــان عـلــى الـحــديــث بـنــوع من
التفصيل عما يقدمه وفــرقـتــه من
اع ـمــال ،وم ــن األغـنـيــات الـتــي القــت

االستحسان أيضا تلك التي وظف
خــالـهــا أح ــد أع ـضــاء الـفــرقــة الـمــاء
ك ـم ــؤث ــر ص ــوت ــي ط ـب ـي ـعــي ق ـب ــل أن
يـنـخــرطــوا فــي مـغــامــرة موسيقية
جديدة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة ال ـم ـض ـي ـئ ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوجـ ــت األم ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـن ــدم ــا
دع ــا كـيـلــرمــان الـفـنــان يـســوف بــارا
والـكــورال لمشاركته وفرقته عزف
وغناء "غالي غالي لو يبعد" التي
اث ـ ـ ــارت ال ـح ـن ـيــن داخـ ـ ــل ال ـح ـضــور
لــزمــن الـفــن الـجـمـيــل ،وأك ــدت سمو
ال ـه ــدف م ــن ه ــذه األم ـس ـي ــات الـتــي
تـعـتـبــر ف ــرص ــة ل ـتــاقــح ال ـث ـقــافــات،
وتؤكد أن الموسيقى لغة عالمية
ال تعترف بحدود الزمان والمكان،
وأغنية "غالي غالي" كلمات عبدالله
الخضير ،والحان احمد البابطين،
وي ـق ــول مـطـلـعـهــا "غ ــال ــي غــالــي لو
يبعد ...مهما يطول الصد".
ويعتبر كيلرمان ،الحائز جائزة
جنوب إفريقيا للموسيقى وجائزة

مريم الصالح :المرأة الكويتية قوية في مواجهة التحديات
أثناء تكريمها كرائدة مسرحية في «الكويت للمونودراما»
●

فادي عبدالله

ب ــرع ــاي ــة وزيـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب محمد
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ،انـ ـطـ ـلـ ـق ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات
م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
لـلـمــونــودرامــا بــدورتــه الـ ــ ،6أمس
األول ،في مسرح التحرير بكيفان،
بحضور األمـيــن الـعــام المساعد
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ف ـ ــي ال ـم ـج ـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
د .بدر الدويش ،والفنانة القديرة
سعاد عبدالله ،وكوكبة من نجوم
الوسطين الفني واإلعالم.
وقالت الفنانة الرائدة المكرمة
مــريــم الـصــالــح ،الـتــي تحمل هذه
ال ـ ـ ـ ــدورة اسـ ـمـ ـه ــا ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لـهــا
بــاالفـتـتــاح" :إن ال ـمــرأة الكويتية
لطالما كــانــت قــويــة فــي مواجهة
التحديات والصعوبات ،ورائــدة
في العديد من المجاالت".
وعن التحديات التي واجهتها
فــي بــدايــة م ـشــوارهــا كــونـهــا أول
ف ـن ــان ــة ك ــوي ـت ـي ــة ت ـص ـع ــد خـشـبــة
المسرح أضافت" :فــي زمــن كانت
العوائق والـحــواجــز االجتماعية
كثيرة وكبيرة أمــام المرأة بشكل
عام ،فما بالك بنساء يخضن غمار

التمثيل والمسارح" ،وثمنت عاليا
الــدعــم ال ــذي يــولـيــه سـمــو األمـيــر
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد لـلـحــركــة
الثقافية والفنية في البالد.
وت ــابـ ـع ــت" :الـ ـبـ ـع ــض ك ـ ــرم فــي
حياته ،وبعد رحيله ،أما البعض
اآلخر ،ولألسف ،لم ينل حظه من
الـتـكــريــم ،واإلشـ ــادة بفضله على
الـحــركـتـيــن الـمـســرحـيــة والـفـنـيــة،
وأذكر لعل الذكرى تنفض الغبار
عن أعمالهم وتضحياتهم ،ومنهم
ع ـبــدال ـلــه خ ــري ـب ــط ،ع ـبــدالــرح ـمــن
الضويحي ،عبدالعزيز المسعود،
حسين الصالح الدوسري ،حسين
الـ ـص ــال ــح ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـن ـم ــش ،ج ـع ـفــر الـ ـم ــؤم ــن ،مــريــم
الغضبان ،واألستاذ الكبير محمد
النشمي".
من جانبه ،ذكر مدير المهرجان
ج ـم ــال ال ـل ـهــو أن االخ ـت ـي ــار وقــع
على اســم الفنانة مــريــم الصالح
لتكون شخصية المهرجان هذا
العام تكريما لمسيرتها الريادية
الغنية باإلنجازات واإلبداعات ،إذ
تعد أول امرأة كويتية تشارك في
عمل فني (مسرحية صقر قريش)
عام .1962
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــو أن إدارة

المكرمان الصالح والحارثي مع الدويش واللهو
الـمـهــرجــان ق ــررت تـكــريــم الكاتب
السعودي الحارثي كونه أحد أهم
الكتاب المسرحيين في الخليج،
مبينا أن المهرجان يشهد تقديم
 9عــروض مونودرامية متنوعة،
محلية وعربية ،بحضور أكثر من
 50ضيفا عربيا من األكاديميين

والمسرحيين والفنانين.
وقـ ــدم ش ـب ــاب ال ــورش ــة الـفـنـيــة
الـمـصــاحـبــة لـلـمـهــرجــان ،بـقـيــادة
الـفـنــان حسين الـمـفـيــدي ،عرضا
لمشاهد من مختلف المسرحيات
الكالسيكية مثل "عطيل" و"قيس
وليلى" و"هاملت" أداها مجموعة

من الشباب الهواة الذين أظهروا
قدرات ومواهب عالية.
وتستمر فعاليات المهرجان
المقام حتى  23الجاري ،وتشهد
تقديم عرضين مسرحيين يوميا
في السابعة والتاسعة مساء على
مسرح كيفان.

غـ ــرامـ ــي ،واح ـ ـ ــدا م ــن أب ـ ــرز ع ــازف ــي
الموسيقى الجنوب إفريقيين ،كما
يـتـمـيــز ب ـقــدرتــه عـلــى االن ـت ـقــال من
الموسيقى الكالسيكية الجنوب
إفريقية إلى الموسيقى الكالسيكية
الـغــربـيــة ،ومـنـهــا إل ــى ال ـجــاز ،وهــو
ثاني مواطن جنوب إفريقي يفوز
بـجــائــزة غــرامــي منذ أن ف ــازت بها
ميريام ماكيبا عام .1966

ألبومه األول
وبـعــد أكـثــر مــن عقد مــن إصــدار
ألـ ـب ــوم ــه األول ح ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــان وت ــر
ك ـي ـل ــرم ــان جـ ــائـ ــزة غـ ــرامـ ــي كــأحــد
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـيـ ـي ــن األوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ــذيـ ــن
يحصلون عليها في جنوب إفريقيا،
إذ يـحـظــى وت ــر بـمـتــابـعــة عالمية
واسـ ـع ــة الـ ـنـ ـط ــاق ،وش ـع ـب ـي ـتــه فــي
ازدياد ،في ظل حرصه على التوسع
في نشاطه ،خصوصا بعد تسجيل
 7ألبومات ،ومــن خــال العديد من

العروض الحية البارزة ،والتعاون
المشترك.
وص ـق ــل ك ـي ـلــرمــان مــوهـبـتــه من
خالل التدريب المكثف منذ صغره
لتحسين أدائــه ،مما اكسبه صوتا
م ـم ـي ــزا وج ـع ـل ــه ي ـح ـقــق ن ـجــاحــات
مـتـتــالـيــة ،ويـعـتـبــر تــألـيـفــه كلمات
األغنية مــن أبــرز معالم لغة الحب
التي تميز أعماله.
ويحتفظ كيلرمان فــي رصيده
بــالـعـشــرات مــن األع ـم ــال الـمـمـيــزة،
م ـن ـهــا "الـ ـط ــري ــق ال ـ ـطـ ــويـ ــل" ،وه ــي
أغنية منفردة من تأليفه واهداها
لـنـيـلـســون م ــان ــدي ــا ،وح ـص ــد بها
ج ــائ ــزة الـ ـس ــام ال ـعــال ـمــي م ــن فئة
الـمــوسـيـقــى الـصــوتـيــة الـمـعــاصــرة
الـتــي تــم الـتـصــويــت عليه مــن قبل
الجمهور ،وقدم عرضا خالل حفل
اختتام مباريات كأس العالم لكرة
الـقــدم عــام  ،2010شــاهــده مــا يزيد
ع ـل ــى  700م ـل ـي ــون م ـش ــاه ــد عـبــر
التلفاز.

ً
ً
قصي خولي :أقدم دورا جديدا
في «خمسة ونص»
ض ـمــن س ـي ــاق درام ـ ــي يعكس
أبعاد الصراع بين الحب من جهة
والسلطة والمال من جهة أخرى،
ي ـج ـت ـمــع ال ـن ـج ــوم ق ـصــي خــولــي
ونــاديــن نسيب نجيم ومعتصم
الـنـهــار فــي ال ــدرام ــا االجتماعية
"خ ـم ـســة ونـ ــص" ع ـلــى  MBCفي
رم ـض ــان ،كـتــابــة إي ـمــان السعيد
وإخراج فيليب أسمر.
وت ـ ـ ـ ــدور ح ـب ـك ــة الـ ـعـ ـم ــل ح ــول
مجموعة خطوط درامية مستمدة
من الواقع ،تتقاطع لترسم أحداثا
شـيـقــة ال تـخـلــو م ــن ال ـم ــؤام ــرات
تارة والخيانة والغموض طورا،
وتأتي المقدمة الموسيقية التي
ت ـق ــدم ـه ــا ش ـي ــري ــن ع ـب ــدال ــوه ــاب
ل ـت ـض ـي ــف ط ــابـ ـع ــا خ ــاص ــا عـلــى
العمل.
ويبدي قصي خولي سعادته
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن
الجمهور سيشاهد عمال دراميا
مميزا في رمضان ،متابعا" :أقدم
دورا جــديــدا عـلــي فــي مسيرتي
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،أل ـ ـت ـ ـقـ ــي خ ـ ــال ـ ــه مــع
مجموعة من النجوم المتألقين
الذين يعطون أدوارهم حقها من
صميم قلوبهم ،ما يمنح العمل
ّ
ً
مزيدا من التألق".
وحول انطباعه عن العمل لدى
قراءة النص استدرك" :كنت أبحث

قصي خولي

ّ
ع ــن ع ـم ـ ٍـل أط ـ ــل م ــن خ ــال ــه عـلــى
الجمهور بشكل جديد ال يشبه
ما قدمته في السنوات األخيرة،
وكــان ذلــك بمنزلة تحد لــي ،إلى
أن عـثــرت عـلــى ه ــذا الـنــص الــذي
كتبته إيمان السعيد بكثير من
اإلبـ ـ ــداع ،ف ـكــان لــي مــا أردت .لــذا
أعد الجمهور بتقديم دور جديد
يحمل ق ــراء ة جــديــدة لشخصية
مختلفة ومميزة".

ندوة «إعادة صياغة االستراتيجية الثقافية» تختتم فعالياتها
اختتمت الندوة الفكرية "إعادة
صياغة االستراتيجية الثقافية
لمجلس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة" أع ـمــال ـهــا بـ ـ  3جـلـســات
أقيمت أمس.
واستعرضت الجلسة التاسعة
فــي ال ـيــوم الـثــالــث لـلـنــدوة محور
أدوات الـتــرويــج الـثـقــافــيُ ،
وسـبــل
دم ـ ــج الـ ـثـ ـق ــاف ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــات
اإلن ـمــائ ـيــة الـخـلـيـجـيــة ،وأدارت ـه ــا
د .بيبي ا لـعـجـمــي ،واستعرضت
ورقـ ـ ـت ـ ــي بـ ـح ــث ق ــدم ـت ـه ـم ــا ك ـل ـثــم
عبدالرحمن من دولة قطر ،وعائشة
الدرمكي من سلطنة عمان.
من جانبها ،قدمت د .الدرمكي
م ــن ُع ـم ــان ورقـ ــة بـحـثـيــة بـعـنــوان
"دمج الثقافة في مجمل السياسات
اإلنمائية الخليجية" ،طرحت في
مقدمتها مجموعة مــن األسئلة،
أب ــرزه ــا :مــا واق ــع إدمـ ــاج الثقافة
فــي مجمل الـسـيــاســات اإلنمائية
بدول الخليج العربي؟ وما األسس
ال ـتــي ي ـقــوم عليها ذل ــك اإلدمـ ــاج؟
وكيف يتوافق إدمــاج الثقافة في
السياسات اإلنمائية بدول الخليج

م ــع أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
العالمية؟ ومــاذا نريد مــن إدمــاج
الثقافة في السياسات اإلنمائية
بدول الخليج؟
عقـ ـ ـ ـ ــب ذ ل ـ ـ ـ ــك ،ا س ـت ـع ــرضت
د .الدرمكي في ورقتها المطولة
عددا من المحاور ،مثل :الثقافة
والـسـيــاســات اإلنـمــائـيــة ،وأكــدت
أن ال ـت ـن ـم ـيــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى أب ـع ــاد
اقتصادية واجتماعية وبيئية،
ل ـهــذا ف ــإن دور ك ــل تـلــك الــركــائــز
البد أن يكون تكامليا ،لتحقيق
التنمية المستدامة ،التي تحقق
بالتالي السالم وبناء الحضارات
في العالم.
وت ـحــت ع ـن ــوان "ط ــرق وأدوات
تـقــديــم وت ــروي ــج ال ـن ـتــاج الثقافي
الخليجي إلى اآلخر" ،قدمت كلثم
عبدالرحمن من قطر ورقة بحثية،
اسـ ـتـ ـع ــرض ــت خ ــالـ ـه ــا ال ـم ــام ــح
الثقافية المشتركة لــدول مجلس
التعاون الخليجي.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت كـ ـلـ ـث ــم ف ـ ـ ــي ورقـ ـتـ ـه ــا
البحثية" :مما ال شك فيه ،أن هناك
تشابها واضحا في الخصائص

العسعوسي والزعابي في الجلسة الختامية
والـمـمـيــزات الـثـقــافـيــة ،تتمثل في
العادات والتقاليد وسائر أشكال
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـمـ ــاديـ ــة ،ع ـ ـ ــاوة عـلــى
خ ـص ــائ ــص ال ـل ـه ـج ــات الـمـحـلـيــة
وطاقاتها اإلبداعية ،وهذا التشابه
رسـ ــم ص ـ ــورة لـلـخـلـيـجــي عـمــومــا
فــي ذهــن اآلخ ــر ،رغــم مــا يمكن أن
نلمسه من تفاوت يمثل خصائص
كل دولة على حدة".

فيما ناقشت الجلسة العاشرة
م ـح ــور االس ـت ـث ـمــار وال ـص ـنــاعــات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وت ـن ـش ـي ــط ال ـس ـيــاحــة
الثقافية فــي دول الخليج ،و قــدم
خ ــال ـه ــا أوراقـ ـ ـ ــا ب ـح ـث ـيــة د .دان ــة
عبدالغني من البحرين ،ود .علي
الـعـنـبــر م ــن ال ـس ـعــوديــة ،وأدارهـ ــا
اإلعالمي يوسف مصطفى.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ورق ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـحـ ــث دان ـ ــة

ع ـب ــدال ـغ ـن ــي بـ ـعـ ـن ــوان "ت ـش ـج ـيــع
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــي األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة
والـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة" ،ت ـقــول
فيها" :يوما بعد يوم يزداد إدراك
ال ـق ــائ ـم ـي ــن والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن لـ ــدور
الثقافة في إحداث تغيير إيجابي
لـ ـ ــدى الـ ـشـ ـع ــوب وال ـم ـج ـت ـم ـع ــات،
فــالـثـقــافــة بــاعـتـبــارهــا واحـ ــدا من
أش ـكــال ال ـقــوى الـنــاعـمــة أصبحت
م ـل ـفــا ي ـض ـعــه ق ـ ــادة الـ ـ ــدول ضمن
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات ف ـ ــي رس ـ ـ ــم ال ـخ ـط ــط
واالستراتيجيات العامة للدولة،
فضال عن كونها مقياسا لتحضر
األمم وازدهارها ،وتعبيرا واقعيا
عن تاريخها وغناها اإلنساني".
وأكدت أن الصناعات والحرف
الـ ـي ــدوي ــة ت ـع ــد م ــن أه ـ ــم ع ـنــاصــر
ال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـق ــاف ــي غ ـي ــر ال ـ ـمـ ــادي،
وت ـ ـح ـ ـظـ ــى بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام كـ ـبـ ـي ــر مــن
ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـع ــام ـل ــة ف ــي م ـجــال
التراث اإلنساني.
بدوره ،طرح د .علي العنبر من
خ ــال ورق ـت ــه م ــوض ــوع "تـنـشـيــط
وت ـطــويــر الـسـيــاحــة الـثـقــافـيــة في
دول مجلس التعاون الخليجي"،

وق ــال فــي مـقــدمـتـهــا إن السياحة
الثقافية هــي الـتــي تـكــون الباعث
األساسي للثقافة ،بكل عناصرها
ومـقــومــاتـهــا ،وال ـتــي تعتمد على
حركة األشخاص لمناطق ومواقع
ال ـجــذب الـثـقــافـيــة ،ب ـهــدف البحث
والمشاركة في الخبرات الثقافية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة والـ ـعـ ـمـ ـيـ ـق ــة ،ال ـف ـك ــري ــة
والجمالية والترفيهية.
و فــي الجلسة الختامية ،التي
أدارهـ ـ ــا األم ـي ــن ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الثقافة بالمجلس الوطني سابقا
م ـح ـم ــد الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي ،ت ـحــدثــت
اب ـت ـس ــام ال ــزع ــاب ــي م ــن اإلم ـ ـ ــارات،
واستعرضت ورقة بحث عنوانها
"التخطيط االستراتيجي للقطاع
الثقافي".
وق ــال ــت ال ــزع ــاب ــي ،ف ــي ملخص
ورقــة بحثها ،إن القطاع الثقافي
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ب ـش ـكــل ع ــام،
وفي الخليج بشكل خــاص ،زاخر
بالمبادرات والفعاليات المختلفة
والـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ـ ـث ـ ــل :ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض،
الـنــدوات ،المهرجانات ،وغيرها،
لـكــن فــائــدتـهــا ونتائجها مؤقتة،

ولـيـســت مـسـتـمــرة ،أو عـلــى مــدى
طويل ،كما أن األثر منها ال يتحقق
بالشكل المطلوب ،واألمثلة على
ذل ــك أن ه ـنــاك كـتـبــا ومـســرحـيــات
وأفالما ومواهب خليجية وعربية
تعرف فقط على المستوى المحلي
ل ـك ــل دولـ ـ ـ ــة ،أو ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
اإلقليمي ،ســواء في دول الخليج
أو الــدول العربية ،ولــم تصل إلى
الـعــالـمـيــة ،وال تـتـجــاوز معرفتها
حدود هذه الدول.
وأض ــاف ــت" :ب ـن ــاء ع ـلــى دراس ــة
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ت ـ ــم رص ــد
مجموعة من الدول الرائدة بالعمل
بالقطاع الثقافي ،في بعض منها
يشكل المردود االقتصادي العائد
م ــن ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـط ــاع الـثـقــافــي
نسبة كبيرة مــن إجـمــالــي الدخل
ال ـقــومــي ،فـيـمــا تفتقر الـمـنـجــزات
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج إلــى
االس ـت ــدام ــة واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة ،كما
أن التوجه االقتصادي لألنشطة
ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة غ ـ ـيـ ــر واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،رغـ ــم
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي يتم
رصدها لتحقيق هذه اإلنجازات".

أصدرت النجمة األميركية
بيونسي ألبوما لم يعلن سابقًا،
يتضمن تسجيالت عروضها
الشهيرة في نسخة عام 2018
من مهرجان كواتشيال ،تزامن
صدوره مع طرح وثائقي عبر
منصة "نتفليكس" .وليست
هذه املرة األولى التي تقدم
فيها املغنية على خطوة من
هذا القبيل ،وقد أصدرت ألبوما
يتضمن  40أغنية ويحمل
اسم الحفل الذي أحيته في
كواتشيال "هومكامينغ".
وتشمل هذه املجموعة أغنية
جديدة مسجلة في االستوديو
هي نسخة مستعادة من "بيفور
آي ليت يو غو" لفرقة اآلر ان بي
"مايز" الصادرة سنة .1981
ويعد الحفالن اللذان أحيتهما
بيونسي في  14و 21أبريل
 2018في كواتشيال أبرز
العروض في مسيرتها الفنية
بالتقنيات املتطورة املستخدمة
فيهما ،وتنوع الديكورات
واألزياء مع مجموعة تضم
نحو  200راقص .وانتهزت
الفنانة هذه املناسبة للم شمل
فرقتها "ديستينيز تشايلد"
مؤقتا.
(أ ف ب)

تجديد مسلسل Blue
 Bloodsلموسم عاشر

عقدت شبكة  CBSصفقة جديدة
مع املمثل توم سيليك ،وجددت
مسلسل ،BLUE BLOODS
ملوسم عاشر ،ومن املقرر أن
ُيعرض في خريف ،2019
بالتزامن مع احتفال صناع
السلسلة بالحلقة الـ .200
هذا واليزال يعرض املوسم
التاسع من املسلسل ،ومن املقرر
أن ينتهي في  10مايو من العام
الحالي .املسلسل ينتمي لفئتي
األكشن والدراما ،وبدأ عرضه
على شبكة قنوات سي بي إس
في  24سبتمبر  ،2010ويتكون
من  172حلقة مقسمة على
تسعة مواسم ،بحيث يحتوي
كل موسم على  22حلقة،
باستثناء املوسم الثالث 23
حلقة ،وتبلغ مدة كل حلقة ما
يقارب  45دقيقة ،ويشارك في
بطولته عدد كبير من النجوم،
أبرزهم :توم سيليك ،دوني
البير ،بريدجيت مويناهان،
ويل إستيس ،ماريسا راميريز،
وليون كاريو.

«أحدب نوتردام» تتصدر
المبيعات على اإلنترنت

تصدرت رواية فيكتور هوغو
(أحدب نوتردام) املبيعات على
اإلنترنت ،ونفدت من بعض
املكتبات منذ الحريق الكبير
الذي َّ
دمر جزءا من الكاتدرائية
الشهيرة في باريس.
ولتلبية الطلب املتزايد ،قررت
دور نشر إصدار طبعات
جديدة من هذه الرواية،
وتحويل عائدات هذه
املصنفات إلى الصندوق الذي
أنشئ لترميم الكاتدرائية.
وكتب األديب الفرنسي فيكتور
هوغو روايته الشهيرة هذه
سنة  ،1831وتقع أحداثها سنة
 1482في عهد امللك لويس
الحادي عشر .وتتمحور
القصة حول هذا الصرح الذي
كان وقتها مهترئا ،وأراد
هوغو أن يعيد له مجده.
ويثير مقطع خاص اهتمام
ّ
القراء ،وهو يتناول حريقا
َّ
شب في أعلى الكاتدرائية .وقد
ساهمت الرواية ،التي لقيت
نجاحا كبيرا بعد صدورها،
في تسليط الضوء على الحالة
"غير املقبولة" للمعلم .وتقرر
إطالق مسابقة الختيار أفضل
مشروع لتأهيل املعلم شارك
فيها عدة مهندسني .ووقع
االختيار سنة  1844على
مشروع جان -باتيست -أنطوان
السوس وأوجني فيولي-لو-
دوك.
(أ ف ب)
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دوليات

إيران في عيد جيشها :تهديدات ألميركا وإسرائيل و«إنستغرام»
• روحاني :قواتنا ليست ضد دول المنطقة • تقرير إلدارة ترامب حول تسليح طهران يثير خالفات
تعهد قائد القوات البرية
بالجيش اإليراني العميد
كيومرث حيدري بطرد إسرائيل
من مرتفعات الجوالن السورية
وهدد القوات األميركية حول
العالم ،في حين ثارت خالفات
أميركية داخلية حول احتمال
حدوث تدخل سياسي في تقرير
أمني عن إيران.

مجلس التنسيق
اإليراني يطالب
بسعرين للبنزين
وتحصيصه
والبرلمان يرفض

في ٍّ
تحد هو األول من نوعه منذ
اع ـت ــراف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بضم
إســرائ ـيــل لهضبة ال ـج ــوالن أواخ ــر
مارس الماضي ،تعهد قائد القوات
البرية في الجيش اإليراني العميد
كـ ـي ــوم ــرث ح ـ ـي ـ ــدري أمـ ـ ـ ــس ،ب ـط ــرد
إسرائيل من الهضبة السورية التي
احتلتها عــام  1967وق ــررت ضمها
ً
 ،1981مضيفا أن الجنود األميركيين
ل ــن يـنـعـمــوا ب ــاألم ــن ب ــأي م ـكــان في
العالم.
وقـ ـ ــال حـ ـ ـي ـ ــدري ،خـ ـ ــال م ــراس ــم
استعراض عسكري بمناسبة "يوم
ال ـج ـي ــش"" :طـ ــاردنـ ــا األعـ ـ ـ ــداء حتى
مرتفعات الجوالن ،سنصعد الجوالن
ً
قريبا وننزل الكيان الصهيوني عنه".
وه ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ً
األميركيين ،قــائــا" :إدراج الحرس
الثوري على الئحة اإلرهاب سيعرض
أمــن الـقــوات األميركية في المنطقة
للخطر ،ويجعل الجيش األميركي
قوة إرهابية محتلة لن تتمتع باألمن
في أي مكان بالعالم".
من جهته ،أكــد الرئيس اإليراني
حسن روحاني خالل مشاركته في
االسـ ـتـ ـع ــراض ال ـض ـخــم ال ـ ــذي أقـيــم
جنوب طهران أن "القوات المسلحة
اإليرانية ليست ضد دول المنطقة
وال ضد مصالحها ،وإنما تدافع عن
المنطقة بوجه المعتدين".
وأض ــاف" :قــوة قواتنا المسلحة
ه ــي قـ ــوة ل ـ ــدول الـمـنـطـقــة وال ـعــالــم
اإلسالمي ،وإن كانت هناك مشكلة في
المنطقة فإن السبب فيها يعود إلى
الصهيونية أو االستكبار العالمي".
ودع ــا إلــى "التكاتف والتضامن
في المنطقة لدحر الصهيونية التي
ً
تمارس اإلجرام منذ  70عاما ليصل
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وال ـش ـعــوب
األخ ــرى فــي المنطقة إلــى حقوقهم
التاريخية".
وجدد انتقاداته إلدراج الواليات
المتحدة "الحرس الثوري" على الئحة
اإلرهاب ،وقال" :أميركا تغضب من كل
قوة ال تركع لها أو تمنعها من بلوغ
أهدافها .والقوة التي أحبطت الدور
األميركي المشؤوم في المنطقة هي
ال ـق ــوات المسلحة اإليــران ـيــة وعلى
األخص الحرس الثوري".
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ه ـ ــدد ن ــائ ــب ال ـمــدعــي
ال ـع ــام اإلي ــران ــي جـ ــواد جــافـيــدنـيــا،
بحظر موقع "انستغرام" للتواصل
االج ـت ـمــاعــي ،بـعــد حــذفــه صفحات
العديد من المسؤولين اإليرانيين
الحاليين والسابقين ،عقب تصنيف
واشـنـطــن ال ـحــرس ال ـثــوري منظمة
إرهابية عالمية.

تركيا ّ
تجمد موجودات
ثالثة من قادة الحوثيين

جمدت تركيا موجودات ثالثة
من كبار قادة حركة "أنصار
ً
الله" المتمردة في اليمن وفقا
لقرارات مجلس األمن الدولي،
حسب قرار نشر أمس في
الجريدة الرسمية.
وتفيد الوثيقة بأن كل
موجودات عبدالخالق
الحوثي وعبدالله يحيى
الحكيم وعبدالملك الحوثي
تم تجميدها حتى  26فبراير
 .2020كما جمدت موجودات
الرئيس اليمني السابق علي
عبدالله صالح الذي قتل في
 ،2017وابنه أحمد علي عبدالله
صالح ،حتى التاريخ نفسه.

بطاريات « »S300الدفاعية الروسية خالل استعراض بمناسبة «يوم الجيش» في طهران أمس (إرنا)
وق ــال جافيدنيا فــي مقابلة مع
وك ــال ــة "فـ ـ ـ ــارس" ،إنـ ــه ل ــم ي ـبــق أم ــام
إيران إال أن تحظر "انستغرام" ،ألنه
"ال يـحـتــرم قــوانـيــن ال ـب ــاد" ،حسب
تعبيره.
وأوض ـ ـ ــح ن ــائ ــب ال ـم ــدع ــي ال ـعــام
اإليراني أنه "يجب أن يتم نقل خوادم
بــرامــج اإلنترنت وقــواعــد البيانات
ً
الخاصة بهم إلى داخل البالد ،وفقا
لقوانين الفضاء اإللكتروني ،وهم
ملزمون باالمتثال لقانوننا".
وك ــان مــوقــع "ان ـس ـت ـغــرام" حــذف
صـفـحــات تــابـعــة لـلـحــرس ال ـثــوري
اإليــرانــي ،وقادته بما فيها صفحة
قائده محمد علي جعفري ،وكذلك
قاسم سليماني قائد فيلق القدس،
إلى جانب صفحة علي أكبر واليتي،
مستشار المرشد اإليراني للشؤون
الدولية.

تقرير وخالفات
فــي هــذه األث ـنــاء ،ذك ــرت خمسة
ً
ً
مـصــادر مطلعة أن تـقــريــرا جديدا
إلدارة ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ب ــات ـف ــاق ـي ــات الـ ـح ــد مـ ــن األس ـل ـح ــة
ً
أث ــار نــزاعــا حـيــث تخشى وك ــاالت
الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـي ــة وب ـعــض
مـ ـس ــؤول ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أن
ً
ً
يـضـفــي الـتـقــريــر طــابـعــا سياسيا

عـلــى التقييمات الـخــاصــة بــإيــران
ويشوهها.
وظ ـهــر ال ـن ــزاع بـيــن المسؤولين
الثالثاء الماضي عندما نشرت وزارة
الخارجية على موقعها اإللكتروني
ثم أزالت نسخة غير سرية من تقرير
سنوي إلى "الكونغرس" يقيم االلتزام
باتفاقيات الحد من األسلحة ،اعتبرت
المصادر أنــه يشوه إيــران بعد يوم
من إدراج واشنطن الحرس الثوري
اإلرهابية.
اإليراني بقائمة المنظمات
ّ
وجاء نشر التقرير بعدما صنفت
ً
اإلدارة األمـيــركـيــة رسـمـيــا الحرس
الثوري اإليراني يوم االثنين منظمة
إرهابية أجنبية.
وقالت عدة مصادر ،إن التقرير،
ً
الذي نشر مجددا ،أمس األول ،دون
تفسير جعلهم يـتـســاء لــون مــا إذا
كانت اإلدارة تصور طهران في أسوأ
ص ــورة ممكنة ،مثلما استخدمت
إدارة الرئيس السابق جورج دبليو
ب ــوش مـعـلــومــات م ـخ ــاب ــرات زائـفــة
ً
ومبالغا فيها لتبرير غــزو العراق
في عام .2003
وداف ـع ــت مـتـحــدثــة بــاســم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ع ــن الـ ــرأي
ال ـخــاص بــإيــران وقــالــت فــي رسالة
بالبريد اإللكتروني إنه يعتمد على
"تقييم دقيق لكل المعلومات ذات
الصلة".

ُ
وذكــرت ال ــوزارة أن التقرير نشر
وفــاء بمهلة إلزامية ،إذ كان يتعين
عــرضــه عـلــى "ال ـكــون ـغــرس" بحلول
 15مــن أبــريــل ال ـحــالــي .وأوضـحــت
المتحدثة أن نسخة أشمل غير سرية
ُ
ستقدم بعد اكتمال مراجعة لتحديد
المعلومات التي يمكن نشرها من
التقرير السري.

إغفال وتركيز
وأغ ـف ـلــت الـنـسـخــة غـيــر الـســريــة
توضيح التزام عدة دول من بينها
روسيا وسورية وكوريا الشمالية
بمعاهدات رئيسية للحد من التسلح.
ً
ً
وتضمن التقرير بدال من ذلك جزءا
من خمس فقرات لم يتطرق بالذكر
إل ــى تقييمات ألجـهــزة المخابرات
األميركية والوكالة الدولية للطاقة
ً
ال ــذري ــة ب ــأن إيـ ــران أن ـهــت بــرنــامـجــا
لــأسـلـحــة ال ـنــوويــة ف ــي ع ــام 2003
وتمتثل التفاق أبــرم في عــام 2015
ً
فرض قيودا على برنامجها النووي
المدني.
وجــاء في هذا الجزء أن احتفاظ
إي ـ ـ ـ ـ ــران بـ ــأرش ـ ـيـ ــف ن ـ ـ ـ ــووي كـشـفــت
عنه إســرائـيــل ال ـعــام الـمــاضــي أثــار
ت ـ ـسـ ــاؤالت ب ـش ــأن اح ـت ـم ــال وج ــود
خطط لدى طهران الستئناف برنامج
لألسلحة النووية.
وأضـ ــاف أن أي مسعى مــن هــذا

المعارضة السودانية تقترح سلطة انتقالية من  3هيئات

ً
«العسكري» ّ
يتعهد بتسليم السلطة قريبا وبخطوات لتعزيز الثقة مع «المسلحين»
بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن إطـ ــاحـ ــة ال ـج ـيــش
السوداني الرئيس عمر البشير ،أعلنت
"ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر" ال ـت ــي تـقــود
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ابــاغ ـهــا
للمجلس العسكري اال نـتـقــا لــي رؤيتها
للفترة االنتقالية عبر ثالثة مستويات
للسلطة تعمل وفق الدستور االنتقالي
الذي تمت صياغته من قبل قوى "إعالن
الحرية".
وذك ــر الـتـحــالــف ال ـم ـعــارض فــي بيان
مساء امس األول ،ان "وفد اتصال من قبل
قوى إعالن الحرية والتغيير ابلغ قيادة
المجلس العسكري بملخص لهذه الرؤية
والخطوات التي سيتم اتخاذها في االيام
التالية لعملية تسلم السلطة المدنية
االنتقالية لمقاليد الحكم في البالد".
واضــاف ان "رؤيــة قوى اعالن الحرية
والتغيير تتضمن تكوين مجلس رئاسي
م ــدن ــي م ــن مـمـثـلــي قـ ــوى الـ ـث ــورة يضم
ً
ممثلين عن المجلس العسكري ومجلسا
ً
ً
ً
ً
ت ـش ــري ـع ـي ــا ان ـت ـق ــال ـي ــا ق ــومـ ـي ــا م ـص ـغ ــرا
و حـكــو مــة انتقالية مــد نـيــة بصالحيات
تنفيذية واسـعــة مــن الـكـفــاء ات الوطنية
المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة
واالستقامة".
واش ــار البيان "الــى ض ــرورة ان تمثل
النساء في المجلس التشريعي بنسبة ال
تقل عن  40في المئة ويضم في تكوينه
ك ــل ق ــوى ال ـث ــورة م ــن ال ـش ـبــاب والـنـســاء
وي ــراع ــى ف ـيــه ال ـت ـعــدد اإلث ـن ــي والــدي ـنــي
ً
وال ـث ـق ــاف ــي" ،مـضـيـفــا أن "الـشـخـصـيــات
المكونة لهياكل السلطة سيجري االعالن
عنها الحقا بعد اكمال المشاورات".
ً
فــي غ ـضــون ذل ــك ،وت ـجــاوبــا مــع أحــد
أهــم مطالب ال ـشــارع الـســودانــي ،واصــل
الـمـجـلــس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي اعـتـقــال
ع ــدد م ــن رم ــوز ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،الــذيــن
تــدور حولهم شبهات الفساد وغيرها،
فيما البحث جار "عن الكثير من األسماء
المطلوبة".
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــاسـ ــم ال ـم ـج ـل ــس
ال ـع ـس ـك ــري ال ـف ــري ــق أول ش ـم ــس ال ــدي ــن
كباشي انه "تم اعتقال شقيقي الرئيس
المخلوع عمر البشير عبدالله والعباس

سلة أخبار

سودانيون يواصلون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أمس األول (أ ف ب)
وعــدد مــن رمــوز النظام السابق بتهمة
الفساد فيما يجري البحث عن األسماء
التي اختفت".
واش ـ ـ ـ ــار كـ ـب ــاش ــي الـ ـ ــى ان ال ـم ـج ـلــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري امـ ـ ــر ب ــوض ــع الـ ـ ـق ـ ــوات غـيــر
النظامية الموالية لحزب البشير تحت
لواء الجيش والشرطة وإنه جار حصر
ممتلكاتها.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال كـ ـب ــاش ــي ،إن
المجلس العسكري شــرع فــي اتصاالت
مــع حاملي الـســاح فــي والي ــات دارف ــور
ومنطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان،
ب ـهــدف إق ـ ــرار الـ ـس ــام ،م ــؤك ــدا أن هـنــاك
خطوات عدة سيتخذها المجلس لتعزيز
الثقة مع تلك الحركات.
ورحـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ـبـ ــاشـ ــي ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار "ال ـ ـحـ ــركـ ــة
الشعبية" بــر ئــا ســة عبدالعزيز الحلول
وقف النار بواليتي النيل األزرق وجنوب
كردفان حتى يوليو ووصفها بالخطوة
اإليجابية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر داخ ــل
"الحركة الشعبية لتحرير السودان" ،أن

اإلمارات شرعت في وساطة للمرة األولى،
ب ـي ــن ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري وال ـح ــرك ــات
المسلحة في واليــات دارفــور ومنطقتي
النيل األزرق وجنوب كردفان.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال رئ ـي ــس الـمـجـلــس
الـعـسـكــري االن ـت ـقــالــي ال ـفــريــق أول ركــن
عبدالفتاح البرهان ،أن "السلطة ستنتقل
إلى الشعب في اقرب وقت ممكن".
ّ
ج ــاء ذل ــك ،ل ــدى تـســلــم سـلــم الـبــرهــان،
رسالة خطية من رئيس جنوب السودان
سيلفاكير ميارديث ،سلمها له بالقصر
الجمهوري امس األول ،مستشار رئيس
كير للشؤون األمنية توت قلواك ،تتصل
بــدعــم وتــأيـيــد الـجـنــوب وكـيــر للمجلس
العسكري.
ً
وق ـ ــدم ال ـب ــره ــان ل ـلــوفــد ش ــرح ــا حــول
ً
تطورات األوضــاع في البالد ،مؤكدا أن
ً
السلطة ستنتقل للشعب قريبا ،وشدد
البرهان على أهمية تطور العالقات في
كافة المجاالت بين البلدين مع استمرار
التعاون األمني.
وكـ ـ ــان ال ـم ـب ـع ــوث الـ ـخ ــاص لـلــرئـيــس

الروسي للشرق االوسط وشمال افريقيا
ميخائيل بــوغــدانــوف ق ــام ام ــس األول،
بــزيــارة خاطفة للسودان اجــرى خاللها
مباحثات مع البرهان.
وأوض ـ ـ ـ ــح ب ـ ــوغ ـ ــدان ـ ــوف أن ال ـج ــان ــب
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي أكـ ـ ــد اه ـت ـم ــام ــه ب ـمــواص ـلــة
تطوير التعاون مع روسيا ،موضحا أن
"التعاون العسكري التقني ومسائل األمن
ومكافحة اإلرهاب كلها تبقى قائما".
وأكـ ـ ــد ب ــوغ ــدان ــوف لـ ـق ــادة الـمـجـلــس
العسكري االنتقالي اسـتـعــداد موسكو
لـ "دعم الجهود لتطبيع األوضاع وضمان
االستقرار واألمن".من ناحية أخرى ،أفاد
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية
السودانية بابكر الصديق محمد األمين،
امــس ،بــأن ترتيبات تجري لــزيــارة وفد
قطري رفيع المستوى للخرطوم.
ون ـفــى األم ـيــن تـقــاريــر إعــامـيــة تفيد
بأن السودان رفض استقبال وفد قطري
بــرئــاســة ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ــر
الخارجية محمد بن عبدالرحمن.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

القبيل من شأنه أن ينتهك معاهدة
حـظــر االن ـت ـشــار الـ ـن ــووي ،وه ــو ما
ينطبق على احتفاظ إي ــران بمواد
نووية غير معلنة رغم أن التقرير لم
يقدم أي أدلــة على فعل طهران ألي
من األمرين.
ورأى مساعد فــي "الكونغرس"،
طلب عــدم الكشف عن اسمه مثلما
طلبت المصادر األخرى ،أن التقرير
"يــراكــم االستنتاج فــوق االستنتاج
ه ـن ــا فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـخ ـل ــق صـ ــورة
مخيفة".
وأض ـ ــاف أن ــه عـنــد ح ــذف معظم
الـمـحـتــوى الـ ـع ــادي مـنــه سيصبح
التقرير إلى حد بعيد عن إيران.
وذك ــر الـمـصــدر "تــوجــد مخاوف
شديدة من أن الهدف اإلجمالي ،كان
المساعدة في إيجاد مبرر لتدخل
ع ـس ـك ــري ف ــي إيـ ـ ـ ــران ب ـش ـكــل ي ـبــدو
ً ً
مألوفا جدا".
وقالت ثالثة مصادر ،إن التقرير
المؤلف من  12صفحة ،بالمقارنة
مــع  45صفحة فــي الـعــام الماضي،
ً
يـعـكــس خ ــاف ــا بـيــن يـلـيــم بوبليت
وه ــي م ـســاعــدة ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
مكتبها مسؤول عن صياغة التقرير،
ورئـيـسـتـهــا وكـيـلــة الـ ـ ــوزارة أنــدريــا
تومسون.
وأف ـ ـ ــاد م ـ ـصـ ــدران بـ ــأن بــوبـلـيــت
سـ ـع ــت إلض ـ ــاف ـ ــة مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـثــل

قصص إخبارية ومـقــاالت رأي في
ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي يـعـتـمــد عـ ــادة على
تحليالت قانونية لتقارير المخابرات
األميركية.
ويـكـثــف ت ــرام ــب حـمـلــة الح ـتــواء
نفوذ طهران في الشرق األوسط ،في
حين أثار مخاوف من أن تكون إدارته
راغبة في اإلطاحة بحكومة طهران أو
تمهد لتبرير عمل عسكري.

بنزين إيران
على صعيد آخر ،يترقب الشارع
اإلي ــران ــي الـ ــذي يـعــانــي م ــن ارت ـفــاع
تـكـلـفــة الـمـعـيـشــة جـ ــراء الـعـقــوبــات
األم ـي ــرك ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـحــديــد
سـعــر الـبـنــزيــن بــال ـمــوازنــة المالية
للعام الحالي .فمن ناحية ،يعارض
البرلمان رفــع السعر ،ومــن ناحية
مقابلة ،يتحدث رؤساء السلطات عن
ارتفاع أسعار البنزين.
وي ــأت ــي هـ ــذا ب ـعــد ك ـشــف تـقــريــر
لوكالة "فارس" أن مجلس التنسيق
االقتصادي للسلطات أوصى بوضع
سعرين للبنزين وإعادة تحصيصه
ابـتــداء من الشهر المقبل لمواجهة
ارتفاع االستهالك والتهريب لدول
الجوار.
(طهران ـ ـ إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

الجنود السوريون من الجبهات
إلى محطات الوقود
على وقع تفاقم أزمة شح المشتقات النفطية لتشمل جميع مناحي الحياة
المعيشية والـخــدمـيــة ،خفضت حكومة الرئيس الـســوري بـشــار مخصصات
مؤسساتها الرسمية من المحروقات بنسبة  50في المئة ،ولجأت إلــى نشر
قوات لضبط المحطات ،وحمايتها من التجمهر والتذمر.
وشمل تخفيض المخصصات من الوقود القطع العسكرية المنتشرة في معظم
المناطق ،ومخصصات الــوزارات ،والسيارات الرئاسية ،ومخصصات األفرع
األمنية ،بحسب مصدر مطلع ،تحدث إلى موقع "عنب بلدي" أمس.
ً
وخوفا من تجمع المدنيين على أبواب محطات الوقود ،ولكي ال تكون شرارة
لوالدة تظاهرات غاضبة ضده ،نشر النظام قوى الجيش وعناصر من المخابرات
واألمــن والشرطة ،العتقال أي مواطن يتذمر أو يتأفف من الحالة التي دفعته
للوقوف يومين في الشوارع من أجل الحصول على جرة الغاز.
وأوقفت الفصائل العاملة في ريف حلب الشمالي تصدير المحروقات إلى
ً
مناطق النظام عبر معبر أبوالزندين ،الذي افتتحه مؤخرا في المنطقة ،مؤكدة
أن ذلك جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ،وعمال بتوجيهات القيادة"،
المدعومة من تركيا.
وفي إدلب ،أفاد المرصد السوري عن مقتل  10مدنيين وإصابة  35أمس في
قصف صاروخي لقوات النظام استهدف قرية أم توينة ومخيم عشوائي صغير
للنازحين بمحاذاتها في الريف الجنوبي الشرقي.
وأكد المرصد مقتل  21من عناصر قوات النظام بهجمات نفذها تنظيم "داعش
"على مدار ستة أيام في منطقة الكوم الواقعة إلى الشمال من مدينة تدمر في
بادية حمص الشرقية ،وفي بادية دير الزور .وبينما بات سكان منطقة الركبان
مترددين في العودة إلى ديارهم ،بعد مقتل شابين عادا إلى ديارهما برصاص
قوات النظام ،يعول األردن على اجتماع مع الواليات المتحدة وروسيا ،نهاية
الشهر الجاري ،لمحاولة إيجاد حل للمخيم ،المجاور لقاعدة التنف األميركية.
ووفــق مـصــادر حكومية ،فــإن المفاوضات بين األردن وروسـيــا والــواليــات
الـمـتـحــدة لــم تـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق لتفكيك الـمـخـيــم ،ال ــذي ي ــؤوي ع ـشــرات آالف
النازحين حتى اآلن ،رغم االتفاق على ضرورة إنهاء األزمة اإلنسانية فيه.
وت ـحــول الـطـبـيـعــة الـسـكــانـيــة للمخيم ال ـتــي تـضــم فـصــائــل مـسـلـحــة تابعة
للمعارضة دون الوصول إلى اتفاق مع الحكومة السورية ،كما فعلت الفصائل
األخرى في كل المناطق باستثناء الشمال ،فضال عن وجود فصائل متطرفة.
(عواصم  -وكاالت)

خطة عراقية جديدة للحدود
تستعد القوات العراقية لتحضير خطة أمنية جديدة تؤمن الحدود مع
سورية .وأوضح مصدر أمني عراقي أمس أن "اآلليات التي ستتبعها الحكومة
تكمن في المراقبة الجوية عبر الطيران العراقي ،إضافة إلى نصب الكاميرات
الحرارية ،فضال عن تسيير دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي".
وأك ــد المصدر أن "ال ـعــراق ُينسق مــع الحكومة الـســوريــة لتأمين حــدود
البلدين" ،مبينا أن "ال ـحــدود مــن جهة الـعــراق ّ
مؤمنة بشكل كامل وتعمل
الحكومة على أن تبقى آمنة ،وإن حدثت اضطرابات في الجانب السوري أو
خالفات بين الجيش هناك وقوات سورية الديمقراطية".
(بغداد -رروسيا اليوم)

اتفاقيات عسكرية
بين األردن وقطر

أكد رئيس الوزراء األردني
عمر الرزاز ،متانة وتاريخية
ّ
القطرية،
العالقات األردنية
والمستوى المتميز من التعاون
الذي وصل إلى مراحل متقدمة
بين البلدين.
وجاء ذلك خالل لقائه في مكتبه
بدار رئاسة الوزراء ،أمس ،نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الدولة لشؤون الدفاع القطري
خالد بن محمد العطية والوفد
المرافق له.

تضارب حول استقالة
منسق حزب بوتفليقة

نفى حزب "جبهة التحرير
الوطني" الحاكم بالجزائر،
أمس ،أنباء ترددت عن استقالة
معاذ بوشارب ،منسق الهيئة
المؤقتة المسيرة ألعمال
الحزب ،تحت ضغط معارضة
داخلية تعتبر منصبه غير
شرعي .وفي وقت ساد تضارب
حول االستقالة ،أكد قيادي في
الحزب لوكالة أنباء "األناضول"
أن بوشارب الذي عينه الرئيس
المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة
نوفمبر الماضي "قرر االستقالة
ً
لكنه لم يعلن رسميا" .وأوضح:
"يبدو أن األمور حسمت حيث
يتجه الحزب إلى عقد اجتماع
للجنته المركزية ،أعلى هيئة،
من أجل انتخاب أمين عام جديد
واإلطاحة بهذه الهيئة المؤقتة
وذلك في غضون أسبوع".

تأجيل محادثات
السالم األفغانية

أفاد مسؤولون ودبلوماسيون
أمس بأنه تم تأجيل اجتماع
بين حركة "طالبان" وساسة
أفغان وشخصيات من
المجتمع المدني يهدف إلنهاء
الحرب التي استمرت أكثر من
 17عاما في البالد وقالوا إن
السبب هو اعتراض "طالبان"
على حجم الوفد األفغاني.
وكان من المقرر أن تبدأ
المحادثات اليوم في الدوحة
ً
ً
ً
لكن مسؤوال حكوميا كبيرا في
كابول قال "ألغينا االجتماع في
الوقت الراهن ونعيد مناقشة
التفاصيل".
وقال دبلوماسي غربي في
كابول إن "الوفد األفغاني الذي
ً
كان مقررا أن يسافر إلى الدوحة
أمس أبلغ بالتأجيل وتجري
مناقشة تحديد موعد جديد".

ةديرجلا
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دوليات

الرياض وبغداد تتفقان على تعاون أمني واستخباري وكهربائي
عبدالمهدي :حريصون على العمل ضمن بيئتنا العربية و«مجلس التعاون» مهم ألمن المنطقة
أثمرت زيارة رئيس الوزراء
العراقي عادل عبدالمهدي
للسعودية اتفاقيات عدة،
مجالي
وتعزيز التعاون في
ً
األمن واالستخبارات ،وأيضا
موضوع الطاقة الكهربائية التي
تحصل بغداد على كميات كبيرة ً
منها من إيران وتواجه ضغوطا
أميركية لوقف استيرادها.

اتـ ـفـ ـق ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـ ـع ـ ــراق
َ
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـج ــال ــي األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ،ح ـس ـب ـمــا أع ـلــن
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــراق ــي محمد
علي الحكيم ،أمس ،في حين ناقش
ملتقى األعمال العراقي ـ ـ السعودي،
الــذي انعقد فــي الــريــاض بحضور
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي عـ ــادل
ع ـبــدال ـم ـهــدي وك ـب ــري ــات ال ـشــركــات
السعودية ،موضوع تزويد المملكة
للعراق بالكهرباء ،وهو أمر حساس
مــع اق ـتــراب فصل الـصـيــف ،وكذلك
بسبب اعتماد العراقيين على إيران
لتزويدهم بالكهرباء.

ً
بن سلمان مستقبال عبدالمهدي أمس األول
تـ ـ ــرأس م ـل ـت ـقــى األع ـ ـمـ ــال ال ـع ــراق ــي
السعودي الذي عقد أعماله في مركز
الملك عبدالله للدراسات والبحوث
البترولية في العاصمة الرياض».
وأضاف أن «اللقاء حضره رئيسا
ال ـم ـج ـلــس الـتـنـسـيـقــي الـ ـع ــراق ــي ـ ـ
ال ـس ـعــودي ،ثــامــر الـغـضـبــان وزيــر
النفط ال ـعــراقــي ،ومــاجــد القصبي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
السعودي ،وأعضاء الوفد المرافق
لرئيس مجلس ال ــوزراء وكبريات
ال ـشــركــات الـسـعــوديــة الـتــي قدمت
عروضها للتعاون مع الـعــراق في
مـخـتـلــف ال ـم ـشــاريــع االق ـت ـصــاديــة
والـصـنــاعــات والـكـهــربــاء وتحلية
ال ـ ـم ـ ـي ـ ــاه والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن وال ـ ـطـ ــاقـ ــة
والتدريب».
ول ـفــت ال ـب ـيــان ال ــى أن «الجلسة
تـ ـن ــاول ــت ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي مـ ـج ــاالت
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة والـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــاوي ــات
وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإصالح
الشبكات وصناعات النفط والغاز
وتحلية المياه والتعدين والتأهيل

ً
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب» ،م ـب ـي ـن ــا أن «كـ ـب ــرى
الشركات السعودية ارامكو وسابك
ومعادن واكواباور قدمت عروضا
تـفـصـيـلـيــة ع ــن م ـج ــاالت تـعــاونـهــا
مـ ــع ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـخـ ــاص والـ ـع ــام
العراقيين».

الحجاج
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ق ــال المكتب
اإلعــامــي لعبدالمهدي إن األخير
«ط ــال ــب خـ ــال ل ـقــائــه الـمـســؤولـيــن
السعوديين بزيادة حصة العراق من
الحجاج لتعويضه عن عدم استيفاء
حصته لعقود طويلة ،ولزيادة عدد
س ـك ــان الـ ـع ــراق ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر دون
تعديل الحصة حسب نسبة عدد
سكان العراق».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،أن «ق ـ ـيـ ــادة
المملكة ووزارة الـحــج السعودية
وعدتا بالتعامل االيجابي مع الطلب
ً
العراقي» ،مبينا أنه «من المتوقع أن
تصل حصة العراق وفق المعايير

أع ــاه إل ــى خمسين أل ــف ح ــاج في
الموسم المقبل».
وأكـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة ال ـم ـن ــاف ــذ
الحدودية العراقية كاظم العقابي
ومحافظ هيئة الجمارك السعودي
احمد عبدالعزيز الحقباني ،خالل
لقائهما أمس ،على تنفيذ مشروع
م ـن ـفــذ ع ــرع ــر ال ـ ـحـ ــدودى ب ـمــوعــده
ال ـم ـقــرر .وق ــال مــديــر ال ـعــاقــات في
الهيئة العراقية عالء الدين القيسي
إن «الجانبين تباحثا في مشروع
م ـن ـف ــذ عـ ــرعـ ــر الـ ـ ـح ـ ــدودي ون ـس ــب
االنجاز المتحققة والتي بلغت نحو
 20في المئة من المشروع».
وأض ـ ـ ــاف ال ـق ـي ـس ــي« :تـ ــم تــأكـيــد
ضرورة استمرار المتابعة الحثيثة
مــن أجــل انـجــاز المشروع بموعده
المقرر فــي شهر نوفمبر المقبل»،
مبينا أن «الجانب السعودي تفهم
االسباب الحقيقية في حجم
إم ـكــان ـيــة ف ـتــح ال ـم ـن ـفــذ ف ــي شهر
يــونـيــو الـمـقـبــل مــن خ ــال اسـتـخــدام
ساحات التبادل التجاري الموجودة

في الجانب السعودي» .وتابع أنه «تم
التباحث بأهمية فتح منافذ جديدة
مــع الـمـمـلـكــة وخــاصــة فـيـمــا يتعلق
بموضوع فتح منفذ جميمة الحدودي
الواقع ضمن محافظة المثنى».

مجلس التعاون
إلى ذلك ،أكد رئيس عبدالمهدي
أهمية مجلس التعاون الخليجي
بالنسبة إلى العراق ،وأمن واستقرار
الـمـنـطـقــة ،خ ــال اسـتـقـبــالــه األمـيــن
العام لمنظمة مجلس التعاون لدول
الخليج عبداللطيف الــزيــانــي في
ً
الرياض ،الفتا إلى أن المجلس لديه
«اإلرادة السياسية والرغبة الجادة»
للتعاون مع العراق.
ونقل بيان عــن عبد المهدي أن
«مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي مهم
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ــراق ،وأن ال ـت ـعــاون
وال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة يـجــب ان
ت ـت ـقــدم ن ـحــو االفـ ـض ــل» ،م ــؤك ــدا أن
«العراق حريص على العمل ضمن

بيئته العربية واإلسالمية ،وإقامة
ع ــاق ــات م ـت ــوازن ــة ت ـخ ــدم مـصــالــح
شعوبنا ،ويهمنا أن يكون محيطنا
مستقرا ومزدهرا ،ولدينا الكثير من
المشتركات التي تجمعنا وننطلق
منها لبناء الثقة وتجاوز الخالفات
وإيجاد مناخات جيدة للتعاون».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لمجلس التعاون الخليجي «توفر
االرادة السياسية والرغبة الجادة
لدول المجلس للتعاون مع العراق
وتحقيق عمل مشترك ومتكامل،
وال ـس ـع ــى ل ـب ـنــاء ع ــاق ــات مـتـمـيــزة
ً
مع الـعــراق» ،مضيفا« :اطمئنكم أن
اخــوان ـكــم بـمـجـلــس ال ـت ـعــاون على
استعداد تــام لمد جسور التعاون
مــع ال ـع ــراق ودع ـم ــه ،ولــديـنــا رغبة
كبيرة في العمل على تعزيز االمن
واالستقرار والتعاون االقتصادي،
وهـ ـن ــاك ارتـ ـي ــاح لــدي ـنــا الس ـت ـقــرار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ولـ ـت ــوجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ــة
الـعــراقـيــة ومــواجـهـتـهــا للتحديات
بمسؤولية وحكمة وتعاون».

ً
جنوبا
سبها
إلى
تمتد
طرابلس
معركة
«الخارجية» تنفي لقاء باسيل
لبنان:
ً
ً
• «الوفاق» :سيطرنا على قاعدة تمنهت • قوات حفتر« :مرتزقة تشاديون» هاجموها مسؤوال إسرائيليا في موسكو
ف ــي ظ ــل ارتـ ـف ــاع عـ ــدد ال ـق ـت ـلــى إلـ ــى 205
وال ـم ـصــاب ـيــن إلـ ــى  913خـ ــال أس ـبــوع ـيــن،
توسعت المعارك الدامية المستمرة في ليبيا
بين «الجيش الوطني» ،بقيادة المشير خليفة
حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج
لتشمل المنطقة الجنوبية ،وكذلك شبكات
التواصل االجتماعي.
وبعيد إعالن قوات حفتر تعرضها لهجوم
مـسـلــح فــي قــاعــدة «تـمـنـهــت» ال ـجــويــة قــرب
مدينة سبها ،الرئيسية فــي جنوب ليبيا،
ً
أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا
السيطرة على القاعدة.
وق ــال ــت عـمـلـيــة «ب ــرك ــان ال ـغ ـضــب» ،الـتــي
ً
أطلقتها حكومة الوفاق ردا على إعالن حفتر
معركة كـبــرى للسيطرة على طــرابـلــس ،إن
«قوة حماية الجنوب التابعة لمنطقة سبها
العسكرية تطارد فلول عصابات المتمرد في
قاعدة تمنهنت العسكرية» .وأضافت أن» قوة
حماية الجنوب تسيطر على  15آلية عسكرية
تابعة لميليشيات االنـقــابــي المتمرد في
قاعدة تمنهنت العسكرية».

في المقابل ،أعلن «الجيش الوطني» أن
مرتزقة تشاديين هاجموا القاعدة.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد
ً
ً
معمر القذافي أواخــر  2011انقساما حــادا
فــي مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،بـيــن ال ـش ــرق ،الــذي
يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر،
والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة
السراج المعترف بها دوليا ،والتي لم تحظ
بثقة البرلمان.
وفــي مـ ــوازاة الـحــرب الــدائــرة فــي جنوب
ط ــراب ـل ــس ،ت ـح ـتــدم ال ـم ـع ــارك ع ـلــى شـبـكــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .ويـبـقــى «فيسبوك»
ال ــوس ـي ـل ــة األول ـ ـ ــى ل ــاط ــاع ع ـل ــى األخ ـب ــار
بالنسبة إلى السكان ،رغم غياب الضمانات
حول صدقية ما ينشر عبره.
ويدرك طرفا النزاع أهمية مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وي ـم ـس ــك ب ـع ــض مـقــاتـلـيـهــم
ً
ال ـســاح بـيــد ،وهــات ـفــا لتصوير مــا يحدث
باليد األخرى.
وفــي وقــت ســابــق ،اتهم المتحدث باسم
قوات الوفاق محمد قنونو أنصار حفتر بـ

«التسلل لبعض المناطق والتقاط صور ثم
ً
االنسحاب» ،ليعلنوا الحقا السيطرة على
موقع عسكري أو حي.
ً
وبات كل شيء مباحا لضرب مصداقية
«العدو» أو ضرب معنوياته .واضطر قائد
طائرة مقاتلة أميركي هــذا األسبوع لنشر
فيديو يمسك فيه صحيفة أميركية تحمل
تاريخ صدورها لنفي وجوده في ليبيا حيث
ً
ً
صار مشهورا رغما عنه .وتم تداول صورة له
في طائرة مقاتلة ليبية عدة أيام من جانب
أنصار حفتر التهام حكومة الوفاق باللجوء
لخدمات «مرتزقة لقصف ليبيين».
واستخدم المتحدث باسم قــوات حفتر
أحمد المسماري هذه الصورة التي راجت
ع ـب ــر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فــي
مؤتمراته الصحافية.
وراجت عبر شبكات التواصل االجتماعي
األسبوع الماضي ثالثة أشرطة فيديو في
الوقت نفسه ومن المكان نفسه من الجبهة،
ً
لكن مع روايات مختلفة تماما.
(عواصم -وكاالت)

●

بيروت  -ةديرجلا

•

نفت وزارة الخارجية اللبنانية،
عـلــى لـســان م ـص ــادر ،حـصــول لقاء
بين وزير الخارجية جبران باسيل
وم ـســؤول إســرائـيـلــي فــي موسكو،
عـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش مـ ـنـ ـتـ ــدى الـ ـتـ ـعـ ــاون
الروسي -العربي ،الثالثاء الماضي،
م ـشــددة عـلــى أن «الـخـبــر مــن نسج
ّ
الخيال».
وقدم باسيل شكوى أمام النيابة
العامة االستئنافية في جبل لبنان،
ض ــد ص ــاح ــب م ــوق ــع «إيـ ـ ـ ــاف» فــي
ج ــرائ ــم ال ـت ـح ـق ـيــر وال ـ ـقـ ــدح والـ ـ ــذم.
نقال عن مصدر
وكــان الموقع ذكــر
ً
كـبـيــر ،أن «بــاسـيــل الـتـقــى مـســؤوال
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا رف ـي ـع ــا فـ ــي مــوس ـكــو،
وب ـحــث مـعــه مـســألــة ال ـخ ــاف على
الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن».
وقال المصدر لـ «إيــاف» إن «اللقاء

دام نحو ساعتين برعاية روسية،
وتباحث الجانبان في قضايا تهم
الـبـلــديــن ،منها المسألة الـســوريــة،
ونظام بشار األسد ،ومسألة مصانع
األسلحة اإليرانية في لبنان».
وح ـ ّـم ــل ال ـم ـس ــؤول اإلســرائ ـي ـلــي،
بحسب الموقع« ،الــوزيــر اللبناني
رسـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـلـبـنــانـيــة مـيـشــال ع ــون تـفـيــد بــأن
ـدوا
إســرائ ـيــل ال ت ــرى ف ــي لـبـنــان ع ـ ً
لها إال أنـهــا لــن تـتــوانــى عــن ضرب
مصالح إيران وحزب الله في لبنان».
إلى ذلك ،أبلغ رئيس الجمهورية
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاد مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــون رئـ ـي ــس
هـيـئــة األرك ـ ــان الـعــامــة فــي الجيش
الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــرال ال ـس ـي ــر
نيكوالس كارتر ،الذي استقبله قبل
ظهر أمس في قصر بعبدا« ،التزام
لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس
األمن رقم  ،1701حفاظا على الهدوء

واالستقرار في المنطقة الحدودية
الجنوبية» .وأكــد أن «الـخــاف مع
إسرائيل على الحدود البحرية في
المنطقة االقتصادية الخالصة لم
يحسم بعد ،لكن ذلك لن يحول دون
الـمـبــاشــرة فــي أع ـمــال التنقيب عن
الـنـفــط وال ـغ ــاز فــي الـبـلــوكــات التي
حددتها الحكومة اللبنانية».
وشكر عون الجنرال كارتر على
«الــدعــم الــذي تقدمه بــاده للجيش
اللبناني ،ال سيما في مجالي بناء
اب ــراج المراقبة على طــول الحدود
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة -ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وت ــدري ــب
العسكريين اللبنانيين».
وجدد الرئيس اللبناني «التأكيد
عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــف لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن م ـس ــأل ــة
ال ـن ــازح ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن ،وض ـ ــرورة
ع ــودت ـه ــم اآلمـ ـن ــة إلـ ــى ب ــاده ــم مــن
دون انتظار الحل السياسي الذي
قد يتأخر».

استفتاء مصر :مخاوف من «العزوف» ...والمعارضة منقسمة
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق االسـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ــاء ع ـل ــى
ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ال ـيــوم،
بتصويت المصريين في الخارج،
الذي يستمر حتى بعد غد األحد،
ع ـل ــى أن يـ ـب ــدأ الـ ـمـ ـص ــري ــون فــي
ال ــداخ ــل الـتـصــويــت غ ــدا السبت
حـ ـت ــى االث ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ع ـلــى
تـعــديــات لـعــدة م ــواد دسـتــوريــة
واف ــق عليها الـبــرلـمــان الـثــاثــاء
الماضي.
وي ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون عــن
احـتـمــال ع ــزوف الـمـصــريـيــن عن
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ،ب ـس ـب ــب اع ـت ـب ــاره ــم
أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـت ــي تـتـضـمــن
ً
خصوصا تمديد واليــة الرئيس
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي سـنـتـيــن،
وت ـس ـم ــح لـ ــه ب ــال ـت ــرش ــح ل ــوالي ــة
ج ــدي ــدة م ــن  6س ـ ـنـ ــوات ،سـتـمــر
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ضـ ـ ـع ـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة
وان ـق ـســام ـهــا ب ـيــن ال ـم ـقــاط ـعــة أو
التصويت بال.

موالون
وفــي مواجهة شبح الـعــزوف،
كثف ائتالف األغلبية البرلمانية
«دعم مصر» ،واألحــزاب الرئيسة
تـ ـح ــت الـ ـقـ ـب ــة ،مـ ــن م ــؤت ـم ــرات ـه ــا
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــات ح ــث
الـمـصــريـيــن عـلــى ال ـم ـشــاركــة في
االستفتاء والتصويت بـ «نعم».
وأع ـل ــن ح ــزب «الـ ــوفـ ــد» ،أع ــرق
األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـم ـص ــري ــة ،اس ـت ـم ــرار
م ــؤت ـم ــرات ــه ال ـج ـمــاه ـيــريــة حـتــى
مساء اليوم الجمعة من أجل حث

ال ـم ـصــري ـيــن ع ـلــى ال ـت ـصــويــت بـ
«نعم» ،وهو نفس موقف أحزاب
«المصريين األحرار» و»مستقبل
وطـ ــن» و»حـ ـم ــاة وطـ ــن» وغـيــرهــا
من األحزاب المؤيدة للتعديالت.

معارضون
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،وب ـي ـن ـم ــا دع ــت
ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ال ـم ـص ـن ـفــة
إره ــاب ـي ــة ف ــي م ـص ــر ،لـلـمـشــاركــة
فــي حملة «بــاطــل» اإللـكـتــرونـيــة،
ت ـم ـس ـك ــت أح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـمـ ـع ــارض ــة
المدنية بالمشاركة في االستفتاء
والتصويت بـ «ال» ،وهو ما ظهر
ب ــوض ــوح ف ــي ه ــاش ـت ــاغ (وسـ ــم)
«انـ ـ ـ ـ ــزل ق ـ ـ ــول ال» ،وي ـ ـقـ ــف خ ـلــف
ه ــذا ال ـ ــرأي ،م ـعــارضــون ب ــارزون
أمثال المرشح الرئاسي السابق
حـ ـم ــدي ــن ص ـ ـبـ ــاحـ ــي ،وال ـ ـن ـ ــواب
بالبرلمان هيثم الحريري وأحمد
ال ـط ـن ـطــاوي ،فـضــا ع ــن الـحــركــة
المدنية الديمقراطية (التي تضم
 8أحزاب و 200شخصية عامة)،
وهو نفس موقف حزب «اإلصالح
والتنمية» بــرئــاســة محمد أنــور
السادات (ابن شقيق رئيس مصر
األسبق).
ّ
من جهته ،توقع أستاذ العلوم
السياسية بجامعة الـقــاهــرة ،د.
حسن نــافـعــة ،أن يـكــون الـعــزوف
هـ ـ ــو ب ـ ـطـ ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد ،ق ـ ــائ ـ ــا لـ ـ
«ال ـجــريــدة»« :ه ـنــاك ع ــدم اهتمام
مـ ــن غ ــال ـب ـي ــة ال ـش ـع ــب ال ـم ـصــري
بالتعديالت ،والـعــزوف سيكون

كبيرا بالنسبة ألعداد المشاركة،
فـ ــا ي ــوج ــد حـ ـم ــاس ل ـل ـم ـشــاركــة
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت إال ف ـ ــي ال ـ ــدوائ ـ ــر
الرسمية فقط».
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـهـ ــت
السفارات والقنصليات المصرية
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا ال ـن ـهــائ ـيــة أم ــس،
الستقبال المصريين للتصويت.
وتـ ـفـ ـت ــح ال ـ ـل ـ ـجـ ــان االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
الفرعية في مقار السفارات وعدد
من القنصليات أبوابها اعتبارا
من الساعة التاسعة صباحا حتى
التاسعة مساء ،حسب التوقيت
المحلي لكل مدينة يجرى فيها
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،فـ ــي حـ ـي ــن لـ ــن يـتــم
تنظيم االستفتاء في دول سورية
واليمن وليبيا والصومال بسبب
الصراعات المسلحة.
ووجـهــت الـسـفــارات المصرية
الدعوة إلى المواطنين للمشاركة
في التصويت ،لكون «المشاركة
ت ـ ـع ـ ــد ع ـ ـم ـ ــا وط ـ ـن ـ ـي ـ ــا ي ــرتـ ـب ــط
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مـ ـسـ ـي ــرة اإلص ـ ـ ــاح
والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر
بالخير ألبناء الوطن».
وي ـح ــق ل ـك ــل م ــواط ــن م ـصــري
م ــوج ــود ب ــال ـخ ــارج ال ـت ـصــويــت،
عـلــى أن يحمل مـعــه أص ــل جــواز
السفر المميكن الساري ،أو أصل
بطاقة الرقم القومي؛ سواء كانت
سارية أم ال.
وت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
لــاسـتـفـتــاء داخـ ــل م ـصــر ،أم ــس،
إذ أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات عـ ـ ـ ــدة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات

 10آالف حارس
لحدود أوروبا في  8سنوات

ستتوافر ّ
قوة دائمة لتحسين
حماية الحدود الخارجية
لالتحاد األوروبي في ظل
الهجرات غير الشرعية بحلول
عام ّ ،2027
تتكون من  10آالف
عنصر بين حرس حدود وخفر
سواحل ،وفق تشريع ّ
أقره
البرلمان األوروبي ،أمس األول.
ويعزز النص الذي حصد
غالبية واسعة ( 403أصوات
مؤيدة 162 ،صوتا رافضا،
 44صوتا ممتنعا) سلطات
وقدرات الوكالة األوروبية
لمراقبة وحماية الحدود
الخارجية «فرونتكس» ،لتتمكن
من مساندة دول تواجه تدفق
مهاجرين ،مثل اليونان في عام
.2015

اإلرث التاريخي
وغـ ــداة الـلـقــاء بـيــن عبدالمهدي
والـعــاهــل الـسـعــودي الملك سلمان
ب ـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز وول ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـه ــده
األمـ ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،أك ــدت
السعودية والعراق ،في بيان أمس،
أهـمـيــة اسـتـثـمــار اإلرث السياسي
والتاريخي بينهما.
ولفت البيان ،الــذي نقلته وكالة
األن ـبــاء الـسـعــوديــة (واس) ،إل ــى أن
زي ــارة عبدالمهدي شـهــدت توقيع
عـ ـ ــدد مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ومـ ــذكـ ــرات
التفاهم في مختلف المجاالت ،في
إط ــار مجلس التنسيق السعودي
العراقي.
وذكــر أن الملك ورئـيــس ال ــوزراء
العراقي أكدا «أهمية استثمار اإلرث
الـسـيــاســي وال ـتــاري ـخــي والــدي ـنــي،
ً
وت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات ان ـس ـجــامــا مع
ً
تــوجــه الـقـيــادتـيــن» ،مـشـيــرا إل ــى أن
ولي العهد اتفق مع عبدالمهدي على
«مواصلة التشاور والتنسيق ،بما
يعزز وحدة الصف العربي والعمل
العربي المشترك».
وت ــم عـلــى هــامــش ال ــزي ــارة عقد
االج ـت ـم ــاع األول لـلـجـنــة ال ـش ــؤون
السياسية واألمـنـيــة والعسكرية،
برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأعلن المكتب اإلعالمي لرئيس
الوزراء العراقي ،في بيان ،أن «رئيس
مجلس ال ــوزراء عــادل عبدالمهدي

سلة أخبار

ل ـت ـس ـه ـي ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت
لكبار السن وذوي االحتياجات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا تـخـصـيــص
ال ـل ـج ــان االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي الـ ــدور
األرضي من المدارس ،مع الحرص
على توزيع الناخبين على لجان
قريبة من محل سكنهم ،كما تم
طـبــع ب ـطــاقــات اق ـت ــراع ألول مــرة
بطريقة بريل لتناسب المكفوفين.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
المصري أمس إلى نفي ما نقلته
بـعــض وســائــل اإلع ــام عــن منح
الـحـكــومــة للموظفين اإلداري ـيــن
ف ــي ال ــدول ــة إج ـ ــازة  3أيـ ــام خــال
فـتــرة االسـتـفـتــاء ،وأش ــار إل ــى أن
أيــام التصويت على التعديالت
الــدس ـتــوريــة س ـت ـكــون أيـ ــام عمل
ط ـب ـي ـع ـي ــة يـ ـ ـ ــؤدي ف ـي ـه ــا ج ـم ـيــع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن بـ ــالـ ــدولـ ــة م ـهــام ـهــم
كالمعتاد دون أي تغيير.
ع ـل ــى األرض ،ووس ـ ـ ــط حــالــة
مــن االسـتـنـفــار األمـنــي القصوى
لتأمين الشرطة عملية االستفتاء
بمشاركة قوات الجيش ،تسلمت
وزارة الــداخ ـل ـيــة أم ــس  10آالف
و 878مركزا انتخابيا ،و 13ألفا
و 919لجنة انتخابية ،بإجمالي
 24ألفا و 797مقرا على مستوى
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،وب ـ ـ ــدأت
الوزارة بمعاونة الهيئة الوطنية
لالنتخابات في إعــداد المدارس
الستقبال ما يزيد على  61مليون
مصري يحق لهم المشاركة في
االستفتاء.
وع ـقــد وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـلــواء

«طالباني» أميركي
إطالق ً
بعد  17عاما بالسجن

أفادت وثائق قضائية أن
األميركي جون ووكر ليند،
الذي اعتقلته القوات االميركية
في أفغانستان في نوفمبر
 2001خالل قتاله مع حركة
طالبان ،سيطلق سراحه من
سجن فدرالي في إنديانا في
 23مايو المقبل ،بعد قضائه
 17عاما خلف القضبان.
ّ
وتحول ليند ،الذي ولد لعائلة
كاثوليكية ،الى اإلسالم عندما
كان طالبا في إحدى المدارس
الثانوية قرب سان فرنسيسكو.
وعام  1998سافر وهو في عمر
 17عاما الى اليمن لدراسة
اللغة العربية ،ثم انتقل بداية
عام  2001الى أفغانستان،
وانضم الى «طالبان» قبل
 4أشهر على هجمات 11
سبتمبر.
وبعد شن الواليات المتحدة
الحرب على أفغانستان ،جرى
اعتقال ليند وتسليمه الى
القوات األميركية التي نقلته
الى الواليات المتحدة ليخضع
للمحكمة هناك.

إثيوبيا تعين وزيرين
جديدين للخارجية والدفاع

ذكرت «هيئة اإلذاعة اإلثيوبية»
(فانا) ،أن مجلس النواب وافق،
أمس ،على ترشيحات قدمها
رئيس الوزراء أبي أحمد
لتعيين ثالثة وزراء.
وتم تعيين جيدو أندارغاتشيو
وزيرا للشؤون الخارجية ،بعد
أن أصبح المنصب شاغرا منذ
انتقل ركنه جيبيو ،الوزير
السابق لمنصب رئيس مكتب
األمم المتحدة في نيروبي.
كما تم تعيين ليما ميغيرسا
وزيرا للدفاع ،ليحل مكان
عائشة محمد ،التي عينت
أمس وزيرة للتنمية الحضرية
والبناء.

المعارضة ّ
تتحدى منع
التظاهر في نيكاراغوا

مصري يمر أمام لجنة تصويت في القاهرة أمس
محمود توفيق ،أمــس ،اجتماعا
ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــه ب ـ ـم ـ ـقـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
بالقاهرة ،فضال عن لقاء مديري
األمــن على مستوى الجمهورية
عبر منظومة الفيديو كونفرانس،
وذل ــك لمتابعة كــافــة اإلجـ ــراء ات
األم ـن ـي ــة ال ـت ــي أع ــدت ـه ــا ال ـ ـ ــوزارة
لـتــأمـيــن الـمــواطـنـيــن والـمـنـشــآت
الـ ـحـ ـي ــوي ــة ،ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع عـمـلـيــة
االستفتاء على التعديالت ،وأشار
إل ــى أن الـخـطــة األمـنـيــة الشاملة
أعــدت ـهــا ال ـ ـ ــوزارة بــال ـت ـعــاون مع
القوات المسلحة لضمان توفير

المناخ اآلمن للمواطنين لإلدالء
بأصواتهم.

تعاون ثالثي
وبينما تلقى الرئيس السيسي
رسالة من العاهل السعودي الملك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،تــؤكــد
م ـت ــان ــة الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
والتنسيق المشترك في عدد من
الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة ،شـهــد وزيــر
الدفاع المصري الفريق أول محمد
زكــي ،أمــس ،مع نظيره اليوناني

(رويترز)
إيـ ـف ــانـ ـغـ ـل ــوس أبـ ــوس ـ ـتـ ــوالكـ ــس،
والـقـبــرصــي ســافـلــس أنغليدس،
المرحلة الرئيسية مــن التدريب
البحري الجوي المشترك «ميدوزا
 ،»8الذي تنفذه قوات الدول الثالث
ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة لـمـصــر
بالبحر الـمـتــوســط ،وش ــدد زكــي
عـلــى عـمــق ال ـعــاقــات العسكرية
التي تربط بين البلدان الثالثة،
بـ ـم ــا يـ ـحـ ـق ــق حـ ـم ــاي ــة األه ـ ـ ـ ــداف
وال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـش ـتــركــة وي ـع ــزز
ج ـ ـهـ ــود ال ـت ـن ـم ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ومكافحة اإلرهاب.

تحدى مئات المعارضين
منع التظاهر في نيكاراغوا،
رغم االنتشار الكثيف لقوات
الشرطة المسلحة في العاصمة
ماناغوا التي انطلقت منها
في  18أبريل  2018الحركة
االحتجاجية ضد سلطة
الرئيس دانيال أورتيغا،
وأسفرت حتى اآلن عن سقوط
 325قتيال.
وهتف المتظاهرون الذين
تجمعوا في ساحة بجنوب
العاصمة ،رغم دوريات
الشرطة «الشعب لن يهزم
أبدا» ،و«الحرية للسجناء
السياسيين».
في الوقت نفسه ،أعلن مستشار
األمن القومي للبيت األبيض
جون بولتون في ميامي عن
عقوبات جديدة ضد فنزويال
وكوبا ونيكاراغوا.
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نشر «تقرير مولر» ال ينهي الجدل حول عرقلة ترامب للعدالة
ةديرجلا
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أعـلــن وزي ــر الـعــدل األمـيــركــي بيل ب ــار ،أم ــس ،أن تقرير
المحقق الـخــاص روب ــرت مــولــر عــن الـتــدخــل الــروســي في
انتخابات الرئاسة األميركية عام « ،2016أظهر أن الرئيس
دونالد ترامب وحملته االنتخابية لم يتعاونا مع الروس».
وأضاف بار ،خالل مؤتمر صحافي ،أن «تقرير المحقق
ّ
الخاص يؤكد أن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب
تــآمــروا أو نـسـقــوا مــع الـحـكــومــة الــروسـيــة فــي تدخالتها
ً
باالنتخابات» ،مشيرا إلى أنه ال توجد أدلة كافية تدل على
أن ترامب حاول عرقلة مجرى العدالة.
وأكد أن البيت األبيض تعاون مع تحقيقات مولر ،وقدم
ُ
كل ما طلب منه.

وقال بار ،إن مولر تناول عشر وقائع حول تورط محتمل
للرئيس لعرقلة سير العدالة ،لكنه أكد وفق ما ثبت لديه
ً
أن «الدليل الذي توصل إليه المحقق الخاص ليس كافيا
إلثبات أن الرئيس ارتكب جرم عرقلة سير العدالة».
وأشـ ــار ب ــار إل ــى اخ ـتــافــات فــي الـ ــرأي مــع مــولــر بشأن
الــوقــائــع الـتــي تناولها التحقيق ،والـنـظــريــات القانونية
التي اتبعها.
وأوضح المدعي العام أنه ونائبه «لديهما شعور بأن
بعض الوقائع التي جرى فحصها لم ترق إلى عرقلة (سير
العدالة) كمسألة قانونية».
وفي سياق متصل ،أكد بار أنه لم يتم إجراء أي تنقيح

للتقرير على أســاس أي مزية تنفيذية يتمتع بها البيت
األبيض.
وقال وزير العدل للصحافيين ،إنه ليس لديه أي اعتراض
على السماح لمولر باإلدالء بشهادته أمام الكونغرس ،كما
يطالب كبار المشرعين الديمقراطيين.
وأش ــار بــار إلــى أن تــرامــب «مـسـتــاء وغــاضــب العتقاده
ال ـصــادق بــأن التحقيق يـقــوض رئــاسـتــه ،وأن معارضيه
السياسيين وراء ذلك ،وأن تسريبات غير قانونية غذته».
وقال« :بعيدا عما إذا كانت التصرفات ُم ُع ِّوقة من عدمه،
هذا الدليل الخاص بالدوافع غير الفاسدة ال يدعم أي مزاعم
بــأن الــرئـيــس تــرامــب كــانــت لــديــه نية سيئة لعرقلة سير
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التحقيق» ،مضيفا« :ومع ذلك ،فقد تعاون البيت األبيض
بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص ،ووفر حرية االطالع
على وثائق الحملة والبيت األبيض ،ووجه كبار المساعدين
إلى اإلدالء بشهاداتهم بحرية».
وتــابــع« :وفــي الوقت ذاتــه ،لم يقم الرئيس بــأي خطوة
حالت دون اطالع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود
إل كـمــال تحقيقه ،و لــم يستخدم أي صالحيات يمتلكها»
للقيام بذلك.
وأكد أن محامي ترامب اطلعوا على النسخة المنقحة
مــن التقرير فــي وقــت سابق مــن هــذا األسـبــوع قبل نشره
أمس ،مضيفا أن البيت البيض لم ُيدخل أي تغييرات على

التقرير النهائي ولم يستخدم الصالحية التنفيذية لحماية
المعلومات الداخلية للبيت األبيض.
إال أن وسائل االعالم الليبرالية اتهمت بار بتقديم دفاع
عن ترامب .وركزت على أن مولر حقق في  10حاالت محتملة
لعرقلة العدالة من قبل ترامب .جاء ذلك بينما اعلن جيري
نادلر ،رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب ،انه طلب
من مولر االدالء بشهادته قبل  23مايو المقبل.
وأعرب ترامب عن فرحته عقب المؤتمر الصحافي لبار،
وكتب في «تويتر»« :اللعبة انتهت».
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

دلبلا
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٢١

رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﻮﺳﻢ »اﻟﻜﺮة« اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ  ٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑـ »اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ«
»اﻟﻤﻤﺘﺎز« و»اﻷوﻟﻰ«  ١٣و ١٥ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ واﻟﺴﻮﺑﺮ  ٢٣أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻓﻲ ٣
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﻄﻮﻟﺘﺎ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز واﻷوﻟﻰ ﻳﻮﻣﻲ
 ١٣و ١٥ﻣﻨﻪ ،وﻳﻘﺎم اﻟﺴﻮﺑﺮ
ﻓﻲ  ٢٣أﻛﺘﻮﺑﺮ ،أﻣﺎ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ٢٧
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،وﺗﺒﺪأ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ  ٦ﻣﺎرس.

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﺿﻌﺖ
ﺗ ـﺼ ــﻮرا ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ ﻟ ــﺮوزﻧ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ) ،(٢٠٢٠-٢٠١٩ﻋـﻘــﺐ اﻧـﺘـﻬــﺎء
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ
أﺧ ـﻴــﺮا ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻻﺗﺤﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي.
وﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ،
وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻈــﺮوف ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ،اﻟﺬي ﻳﺪﺷﻦ
ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٢٠٢٢
ﺑﻘﻄﺮ ،وﻛﺄس آﺳﻴﺎ .٢٠٢٣
وﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ
ﺑـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ،
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ  ٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳـﺘـﻘــﺎم ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻮﻗـﻔــﺎت ،ﻋﻠﻰ

أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣـﺠـﻤــﻮ ﻋـﺘـﻴــﻦ أو دوري
ﻣــﻦ دور واﺣــﺪ ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ.

»اﻟﻤﻤﺘﺎز«  ١٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أ ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻟـ ــﺔ دوري ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،ﻓﺴﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ ١٣
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ١٠ﻓــﺮق،
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗ ـﻘــﺎم ﻣ ــﻦ دورﻳ ـ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺳـﻴـﺨـﺘـﺘــﻢ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ٩ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ دوري
ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ  ١٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرف
أو اﻟﻮزارات ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﻫﺬا اﻷﻣﺮ،

ﻓﺴﺘﻘﺎم ﻣﻦ  ٥ﻓﺮق وﺛﻼﺛﺔ أدوار ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري.

»اﻟﺴﻮﺑﺮ«  ٢٣أﻛﺘﻮﺑﺮ
وﺗﻘﺮر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎراة ﻛﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ
 ٢٣أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ٢٧
ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،واﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟـﺴــﺎﺋــﺪ
ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ إﻗــﺎﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻼﻣﺲ ﻟﻘﺐ »اﻷوﻟﻰ« ...واﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺘﺼﺪر
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺴﺎﺣﻞ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﻣــﺲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻟﻘﺐ دوري اﻟــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﺑ ـ ـﻔـ ــﻮزه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻴ ـﻄــﺎن
ﺑ ـﺜ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،واﻻﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎد
ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺪارة ﺑ ـﻔ ــﺎرق  6ﻧ ـﻘــﺎط ﻋﻦ
أﻗــﺮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﺘﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺣﻘﻖ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﺑــﺮﻗــﺎن ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ دون رد ،وأﺑﻘﻰ
ﺣﻈﻮﻇﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺘﺼﺪر.
وﺟ ـ ــﺎء ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ ﻓـ ــﺮق اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ :18
اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ﻓــﻲ اﻟ ـﺼ ــﺪارة ﺑﺮﺻﻴﺪ
 32ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ
 26ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ  18ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﺮﻗﺎن
وﺧﻴﻄﺎن وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  14ﻧﻘﻄﺔ.

●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺎل
وﺟـ ــﻮد رﻏ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺒــﺎدﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻜ ــﺮة ﺳﻴﺤﺴﻢ
ﻣـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ
اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎﺗــﻪ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻴﻄﺎن
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،واﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴـﻴــﻦ ،ﺑـﻌــﺪ ﺿـﻤــﺎن اﻟ ـﻔــﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ا ﻟـﺜــﺎ ﻟــﺚ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ
اﻷﺧﻴﺮة وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة.

»ﺗﻨﻔﻴﺬي اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﻳﺮﺟﺊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوح اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ،وﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻫ ـ ــﻢ ﺑ ـﻬ ــﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻴﺰ ،إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺬي ﻋﻘﺪه أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻪ اﺛﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ،
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ
واﻹداري اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
أﻣ ـ ـ ــﺎم ﻧ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺪر
واﻟﻮﺻﻴﻒ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج اﻟ ــﻰ ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟ ـ ــﺪوري ،ﻣــﺆﻛــﺪا

ﺛـﻘـﺘــﻪ ﺑــﻼﻋـﺒــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

إﺛﺒﺎت وﺟﻮد
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،أﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣ ـ ـ ــﺪرب
اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺑـﺘــﺄﻫــﻞ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻟ ـﻠــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز،
ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺑ ـﻨــﺎء ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻗ ـ ــﻮي ﻗ ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻓ ــﺮق
اﻟـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮاره
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ إﻋــﺪاد

ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ،وإﺑ ـ ــﺮام ﺻـﻔـﻘــﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ،
واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
واﺿ ــﺎف ان اﻟـﺴــﺎﺣــﻞ ﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻴﻦ
أﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،ﻣﺒﺪﻳﺎ
ﺗـﻔــﺎؤﻟــﻪ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻣــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺎر،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﻋـﻠــﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻫﻞ ،وﺷﻬﺪت ﻏﺮف
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ.

أر ﺟ ــﺄ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺳﺪ ﺗﻘﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ ،ود.
ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻀﻮ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،وﻧــﺎﺋ ـﺒــﻪ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ د .ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ ،وﻓﻴﺼﻞ ﻣﻘﺼﻴﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﻋﻀﻮي ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎس وﺟﻤﺎل اﻟﻔﺮﺣﺎن،
وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
آﺧــﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﻘﻨﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺒــﺚ اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ ،وﺗـﻜــﻮﻳــﻦ راﺑـﻄــﺔ

دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ ،وﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا
اﻟـﻨـﻈــﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻳ ـﺠــﺎد ﺗـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ

●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

أﺷﺎد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﺑﺪر اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ،ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ً
ﺑﻄﻼ ﻟﻜﺄس اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺛﻼﺛﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ؛ اﻟﺪوري ودرع اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻜﺄس.
وأﻛﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أوﻓﻮا ﺑﻮﻋﻮدﻫﻢ
ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻘﻮا ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻤﻴﺰ
ً
ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻬﻢ وﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ أﺗــﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟــﺬي ﻳﻼﻗﻴﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣــﻦ إدارة اﻟـﻨــﺎدي ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ،
اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ.
واﻋـﺘـﺒــﺮ أن اﻟـﻔــﻮز ﺑـﻜــﺄس اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻜﻞ
ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﺎن ﻣـﺘـﻘــﺎرﺑــﺎ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻗــﺪم
اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ أداء ﻣـﻤـﻴــﺰا ،ﻟـﻜــﻦ اﻷﺑ ـﻴــﺾ أﺑ ــﻰ إﻻ أن
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وأﺿـ ـ ــﺎف "ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺪاء ﺟـ ــﺪا ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز،

 ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
ﺷﺒﺎب اﻟﻴﺪ

وﺳ ـﻌ ــﺪاء أﻛ ـﺜــﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣـﻤـﻴــﺰ أﻏـﻠـﺒــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺷﺄن ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ".
وﻛ ـ ــﺎن اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﻗ ــﺪ ﺗـ ــﻮج ﺑـﻠـﻘــﺐ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛــﺄس
اﻻ ﺗـﺤــﺎد ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ  74-67ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،اﻟﺬي ﻓﺎز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 84-75
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ.
وﺟﻨﻰ اﻷﺑﻴﺾ ﺛﻤﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ،اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﺰوغ
ﻧﺠﻮم ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻣــﺲ اﻻول ،ﻛــﺎﻷﺧــﻮﻳــﻦ ﺣﻤﺪ
وﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺪﻧــﺎن ،وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ،وﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺤﻤﺪان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ رﻣﻀﺎن.

ﻧﻘﺎط ﻛﺄس اﻟﺘﻔﻮق
ﻣـ ـ ــﻊ إﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺪال اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ــﺎر ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،٢٠١٩-٢٠١٨
ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ــﺪارﺗ ــﻪ
ﻟﻜﺄس اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﺗـ ـﺼ ــﺪره ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات

اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،وﺟ ــﺎء ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﻨﻘﺎط
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
● اﻟﻜﻮﻳﺖ ٣١
● ﻛﺎﻇﻤﺔ ٢٢
● اﻟﺠﻬﺮاء ١٢

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدات.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ :ﻻﻋﺒﻮ اﻷﺑﻴﺾ أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ

ﻛﺄس وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ
وﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻨﻈﺎم
ﺧﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب

اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻳﺤﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ
ﻳﻌﻘﻮب اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻳ ـﻌ ـﻘــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻜ ــﺮة ﻣ ــﺎﺟ ــﺪ ﻋـﻨــﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑ ـﻨــﺎدي اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت أﻧ ــﻮر ﻳـﻌـﻘــﻮب ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﺳ ـﺘ ــﻼم ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺧﺎص ﻋﻦ أﺑﺮز ﺳﻠﺒﻴﺎت وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري ،اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ
 29اﻟﺠﺎري.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻣﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ دﻋ ــﻢ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺳـﻌــﺪ ﻋـﻨــﺎد ﻳﺨﻄﻂ ﻟـﺘــﺄﻫــﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟ ـﻠ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗ ـﺼــﺪر دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن ﻳ ـﻀــﻊ اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ ﻋـﻨــﺎد
وﻳﻌﻘﻮب اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻮق اﻟﺤﺮوف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ

أداء ﻗﻮي
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ــﻮك ﻓ ــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻴﻄﺎن اﻷداء اﻟﻘﻮي
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻏ ـ ـ ــﺎب ﻋـ ـﻨ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،واﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ ﻛﺘﻴﺒﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪرب ﻫــﺎﻧــﻲ اﻟـﺼـﻘــﺮ أن ﺗــﺮد
ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ ﻟﺨﻴﻄﺎن ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻦ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺄس
اﻷﻣـﻴــﺮ ﺑــﺮﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﺮب ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺧﻴﻄﺎن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ دﺧ ـﻠ ــﻮا اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
وﻫﻢ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟـﺘــﻲ ﻇـﻬــﺮوا
ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ.
وأرﺟـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎوي ﺳـﺒــﺐ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺄﻫﻞ أول وﺛﺎﻧﻲ
وﺛﺎﻟﺚ وراﺑﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ دوري
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺮوج
اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻠــﻮب ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة واﺣ ـ ـ ــﺪة ،وﻫــﻮ
اﻟﻨﻈﺎم ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪورﻳﻦ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺴﺘﻬﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ٦ﻣﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم
ﺧ ــﺮوج اﻟـﻤـﻐـﻠــﻮب ﻣــﻦ ﻣ ـﺒــﺎراة واﺣ ــﺪة،
اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪور اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴــﺪي ،ﻣ ــﺮورا

ﺑـ ــﺪوري اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ وﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ،
وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺗ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻋ ــﺪة
ﺗﻮﻗﻔﺎت ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻦ  ١٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ
ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﺧﻠﻴﺠﻲ  "٢٤ﺑﻘﻄﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
أﻳ ــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ )ﻓﻴﻔﺎ داي(،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٢إﻟﻰ  ١٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻣﻦ  ٧إﻟﻰ  ١٥أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻣﻦ  ١١إﻟﻰ  ١٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻣﻦ
 ٢٣إﻟﻰ  ٣١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﻘﺎم اﻟـﻴــﻮم  3ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺿﻤﻦ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت دور اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﺗـﺤــﺖ 19
ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻴ ــﺪ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ
ً
ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﻋ ـﺼ ــﺮا
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣ ـﺴــﺎء ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،وﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻣﺴﺎء ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء
اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻲ ،وﺗ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮى ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋﺐ اﻻﺗﺤﺎد
ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،اﻧﺘﻈﻤﺖ أﻃﻘﻢ

اﻟﺤﻜﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،أﻣﺲ،
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم ﻟﻜﺮة
ً
اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ )ﻋﻤﺎن( ﺣﺘﻰ  28اﻟﺠﺎري،
ﺗﺤﺖ إﺷ ــﺮاف اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳﻴﻮي
ﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ،ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺎرة
اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
وﺗـ ـﻀ ــﻢ اﻷﻃـ ـﻘ ــﻢ اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أول
ﻃـ ــﺎﻗـ ــﻢ ﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻲ ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ
ﻳـﺴـﻌــﻰ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺎرة
اﻟـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣـﻌــﺎﻟــﻲ
اﻟﻌﻨﺰي ،ودﻻل اﻟﻨﺴﻴﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻷﻃ ـ ـﻘـ ــﻢ اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻼ ،وأﺣ ـﻤــﺪ
اﻟـﺠـﻴـﻤــﺎز ،وﺣـﻤــﺪ ﻓ ــﺮج ،وﺣﺴﻴﻦ
أﺷ ـﻜ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﻮﻳ ــﺎﺑ ــﺲ،
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺰاء
● اﻟﻘﺮﻳﻦ ١١
● اﻟﻘﺎدﺳﻴﻪ ٩
● اﻟﻌﺮﺑﻲ ٩
● اﻟﻴﺮﻣﻮك ٣
● اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ٢

ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺸﻤﺮي ،ﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﻐﻔﻮر
ﻟﻬﺎ ﺟﺪﺗﻪ ،ﺗﻐﻤﺪﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ ،وأﻟﻬﻢ أﻫﻠﻬﺎ وذوﻳﻬﺎ
اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان.
)إﻧﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن(

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻨﻬﻲ ﻃﻤﻮح ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻷﺑﻄﺎل ...وﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
دلبلا

•
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ﺗﺄﻫﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
وﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟﻰ اﻟﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎرﻳﺎت إﻳﺎب اﻟﺪور
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
أﻣﺎم ﺳﻴﺘﻲ  ،٤-٣ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ
أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ أرض
اﻟﺨﺼﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺮر "اﻟﺤﻤﺮ"
ﺗﻔﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﺗﻮ ،وﻫﺬه
اﻟﻤﺮة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .١-٤

ﻗ ـﻀ ــﻰ ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم ﻫــﻮﺗ ـﺴ ـﺒــﺮ
ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻌــﻲ ﻣــﺎ ﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﺑﺘﺄﻫﻠﻪ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺑـﻌــﺪ
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة "ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﻮﻧـ ــﺔ" ﺑ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ
أﻫﺪاف ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻬﻤﺎ
اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺮﺑـ ــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣﺴﺎب ﺑﻮرﺗﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ "اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد"
ﻓ ــﻲ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ،ﻓ ـﺸ ــﻞ ﺳـﻴـﺘــﻲ
رﻏ ــﻢ ﻓـ ــﻮزه  3-4ﻓ ــﻲ إﻳـ ــﺎب رﺑــﻊ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗ ـﻔــﺎدي اﻟـﺨــﺮوج
ﺑـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرق اﻷﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠ ــﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻟـﻨــﺪن
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﻢ .وأﺗ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة
اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـﻜــﻮﻧـﻬــﺎ
ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ أرﺑﻌﺔ أ ﻫــﺪاف
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟـ 11اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻮ
أﻣـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل،
ﻓـ ـﻌ ــﺰز ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ
-2ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ذﻫـ ــﺎﺑـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
أرﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺲ
ﻳ ــﻼﻗ ـﻴ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ا ﻷ د و ا ر
اﻹﻗ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮج ﻓ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰا
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا ،وﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺮة
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .1-4
وﺳـﻴـﺠـﻤــﻊ ﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ
ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم وأﻳ ـ ـ ــﺎﻛ ـ ـ ــﺲ
أﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮدام اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪﻳ ـ ـ اﻟـ ــﺬي
أﻗـ ـﺼ ــﻰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﺎء ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس
اﻹ ﻳ ـﻄــﺎ ﻟــﻲ ،و ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺑـ ــﺮﺷ ـ ـﻠـ ــﻮﻧـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﻟـ ــﺬي أﺧـ ــﺮج اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
وﻗ ـ ـ ــﺪم ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ
ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻤــﺪرب
اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻲ
ﺟـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﺐ

ﻓﺎن داﻳﻚ ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

ﻏــﻮارد ﻳــﻮﻻ ،وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﻘﻴﺎدة
اﻷرﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺎورﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻮ
ﺑــﻮﻛـﻴـﺘـﻴـﻨــﻮ ،ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻫـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ
ﻣ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺄداء ﺳ ــﺮﻳ ــﻊ أﺛ ـﻤــﺮ
ﺧـﻤـﺴــﺔ أﻫ ــﺪاف ﻓــﻲ  21دﻗـﻴـﻘــﺔ،
و ﻫ ــﺪف ﻣـﻠـﻐــﻰ ﺑــﺪا ﻋــﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ
ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ــﺪ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ  3 +90ﻟ ــﺮ ﺣ ـﻴ ــﻢ
ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ،ﻛــﺎن ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺳﻴﺘﻲ.
وﻓ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻞ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ رﺑﻊ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،وﺳ ـﻘــﻂ ﻣ ــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة
أﻣـ ـ ــﺎم ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﺑـﻌــﺪ
إﻗ ـﺼــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋﻠﻰ
ﻳ ــﺪ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ،ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻪ اﻷﺑ ــﺮز
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
و ﻛ ــﺎن ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻨــﻲ اﻟﻨﻔﺲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑــﺈ ﺣــﺮاز ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﻪ ﺑـﻜــﺄس
ا ﻟــﺮا ﺑـﻄــﺔ ا ﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،وﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻟ ــﻼﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ ﺑـﻠـﻘــﺐ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎز ،وﺑـ ـﻠ ــﻮﻏ ــﻪ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﺄس
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺗ ـﻘــﺎﺳــﻢ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻓــﻲ
اﻟـ ــﺪﻗـ ــﺎﺋـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــ 11اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﻣــﻦ
ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻫ ـ ـﺠـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﺑـﻨـﺠــﺎح ﻛ ــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ
ﺗﺴﺪﻳﺪﺗﻴﻦ اﻟﻰ ﻫﺪﻓﻴﻦ.

ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﻋﺒﺮ رﺣﻴﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ راﺋ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮة
ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ دي ﺑﺮوﻳﻦ ،اﺳﺘﻘﺮت
ﻓ ـ ــﻲ زاوﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺮﻣـ ــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ
ﻫﻮﻏﻮ ﻟﻮرﻳﺲ ).(4
ﻟـﻜــﻦ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم اﺳـﺘـﻐــﻞ ﺧﻄﺄ
دﻓﺎﻋﻴﺎ ﻗﺎﺗﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎدل
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪاﻓـ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ إﻳ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻚ
ﻻﺑ ــﻮرت ﻗـﻄــﻊ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣﺘﺠﻬﺔ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰاء ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ
ﻫﻴﺄﻫﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﺳﻮن اﻟﺬي
أﻃـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ﺻـ ــﺎروﺧ ـ ـﻴـ ــﺔ ارﺗ ـ ـ ــﺪت
ﻣــﻦ ﺟـﺴــﺪ اﻟ ـﺤــﺎرس اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ
إﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻰ ﺷﺒﺎﻛﻪ .وﻗﺒﻞ أن
ﻳﻤﺘﺺ ﻻﻋﺒﻮ ﺳﻴﺘﻲ اﻟﺼﺪﻣﺔ،
ـﺎن ﻣــﻦ
ﺗ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺧ ـﻄــﺄ دﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﺛ ـ ـ ٍ

ﻫﻴﻮﻧﻎ ﻣﻴﻦ ﻧﺠﻢ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻻﺑ ـ ـ ـ ــﻮرت ﻓ ـ ــﻲ اﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎص ﻻﻋ ــﺐ
ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻟــﻮﻛــﺎس
ﻣـ ــﻮرا اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺻ ـﻠ ــﺖ ﻓــﻲ
ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺎف اﻟـ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﻮن،
ﻓ ـ ـﺴـ ــﺪدﻫـ ــﺎ ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ).(9
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ـ ــﺮﻧـ ـ ـ ــﺎردو ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺎ
ﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎس ﻟـﻤـﺸـﺠـﻌــﻲ
ﺳﻴﺘﻲ اﺛﺮ ﻫﺠﻤﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ
أﻏﻮﻳﺮو ،ﻟﻴﺴﺪد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ )  ،(11ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻫﺪف ﺛﺎن ﻟﺴﺘﺮﻟﻴﻨﻎ
وﺿـ ـ ــﻊ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ،
ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ دي ﺑﺮوﻳﻦ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ــﻞ ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﺗـ ـﺼ ــﺐ ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺗ ــﻮﺗـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎم،
ﺿ ـﻐــﻂ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﺑ ــﻼ ﻫ ـ ــﻮادة ﻣــﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ أﺛﻤﺮ
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  59ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة
ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ ﻣ ــﻦ دي ﺑ ــﺮوﻳ ــﻦ اﻟ ــﻰ
أﻏ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـ ــﺮو اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ــﺮة

ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ :ﻧﻌﺸﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
أﺛـﻨــﻰ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﻣــﺎورﻳـﺴـﻴــﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﺘــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﺮ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـ"اﻷﺑﻄﺎل" ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،رﻏﻢ اﻟﺨﺴﺎرة ) (٤-٣أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ إﻳﺎب
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ )ﺑﻲ ﺗﻲ ﺳﺒﻮرت( ،ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي
اﺣﺘﻀﻨﻪ ﻣﻠﻌﺐ )اﻻﺗﺤﺎد( "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﺬﻫﻠﺔ .أﻧﺎ
ﺳﻌﻴﺪ وﻓﺨﻮر ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﺑﻄﺎل".
وﻟﻌﺒﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ " "VARدورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻞ
"اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺮز" ،ﺑـﻌــﺪ أن اﺣـﺘـﺴـﺒــﺖ ﻫــﺪﻓــﺎ ﺳﺠﻠﻪ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻓــﺮﻧــﺎﻧــﺪو
ﻳﻮرﻧﺘﻲ ،وأﻟﻐﺖ آﺧﺮ ﺳﺠﻠﻪ رﺣﻴﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ،وﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﻴﺘﻲ ،ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد "ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺪور
ﻓﻴﻬﺎ أﺷـﻴــﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺬﻫﻨﻚ .ﺷﻌﺮت ﺑﺈﺣﺒﺎط ﺷــﺪﻳــﺪ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣــﻮر
ﺗﻐﻴﺮت ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻧﻌﺸﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".
وﺳﻴﻀﺮب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻣﻮﻋﺪا ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﺟﺄة
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻳﺎﻛﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،اﻟﺬي أﻃﺎح ﺑﻴﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺳﻴﺤﺘﻀﻦ ﻣﻠﻌﺐ "ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﺮ ﺳﺘﺎدﻳﻮم" ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬﻫﺎب
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺠﺮى اﻹﻳ ــﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ )ﻳــﻮﻫــﺎن
ﻛﺮوﻳﻒ أرﻳﻨﺎ( ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
)إﻓﻲ(
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ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ

ﺻـ ــﺎروﺧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺧـ ـﺘ ــﺮﻗ ــﺖ ﺷ ـﺒ ــﺎك
ﻟﻮرﻳﺲ.
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗ ــﺪم ،إذ رد
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻓ ــﺮﻧ ــﺎﻧ ــﺪو ﻳ ــﻮرﻧـ ـﺘ ــﻲ اﺛ ـ ــﺮ رﻛ ـﻠــﺔ
رﻛﻨﻴﺔ ) ،(73ﺑﻬﺪف أﺛﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻏـ ـ ــﻮرادﻳـ ـ ــﻮﻻ ﺑ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻳ ـ ــﺪ ،ﻟـﻜــﻦ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺟﻨﻴﺎت ﺷﺎﻛﻴﺮ
ّ
ﺛﺒﺖ اﻟﻬﺪف ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ )"ﻓﻲ اﻳﻪ آر"(.
وﻛ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺖ أﻛ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻈ ــﺎت
ﺟـ ـﻨ ــﻮ ﻧ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ــﺪ ﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ،3+90
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ ﺳـ ـﺘ ــﺮﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﻎ
وزﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼؤه ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻫ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺮي
ﺑ ـﻬــﺪف اﻋ ـﺘ ـﻘــﺪوا أﻧ ــﻪ أوﺻـﻠـﻬــﻢ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  ،2016ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻐﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻢ ﺷﺎﻛﻴﺮ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ.

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻜﺘﺴﺢ ﺑﻮرﺗﻮ
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ "دراﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎو"،

ً
ﻛﻠﻮب :ﻓﺨﻮر ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻃﻠﺐ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟ ـ ــﺪوري ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻟــﺬﻫــﺎب ﻳــﻮم  30أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟ ـﺠــﺎري ،وﻟـﻜــﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎراة ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻊ ﻛﺎردﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺛﻢ
ﻫﻴﺪﻳﺮﺳﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮم  26اﻟﺠﺎري.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﺻ ـ ـ ــﺪارة ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻛﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺔ
"ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ" ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ" :ﺗﺄﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﺪور
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑــﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ،وﻳــﻮم اﻷﺣﺪ
ﺳﻨﻮاﺟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻛــﺎردﻳــﻒ ،ﻫــﺬا ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ وﺳﻴﻈﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻴﻘﻆ ،وﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ".
وأﻛــﺪ" :ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻗــﺖ ﻟﻬﺬا .أﺗﻄﻠﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎراة
وﻫﺬا ﺷﻲء راﺋﻊ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻧ ـﻜــﻮن ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﻦ ﻟـﻤـﺒــﺎراة

ﻫﻴﻮﻧﻎ ﻣﻴﻦ :ﻟﻢ أﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎراة ﻛﻬﺬه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻫﻴﻮﻧﻎ ﻣﻴﻦ

ﻗــﺎل اﻟـﻜــﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺳــﻮن ﻫﻴﻮﻧﻎ ﻣﻴﻦ،
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،إﻧﻪ "ﻟﻢ
ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎراة" ﻛﻬﺬه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ أﻣ ــﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ إﻳﺎب رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد.
ورﻏــﻢ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣــﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻟﺴﻴﺘﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻣﺲ اﻷول ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،3-4ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﺎرج
اﻷرض ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﺎز ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره ﺑﻬﺪف

ﻧﻈﻴﻒ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ
).(4-4
وأﻛﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  3أﻫﺪاف
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﺑ ــﻲ ﺗــﻲ ﺳ ـﺒــﻮرت" اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ" ،ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻓﺨﻮر
ﺟﺪا ﺑﺄداء زﻣﻼﺋﻲ .ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺎن ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ".
وﻗ ــﺎل ﺳ ــﻮن ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋــﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ
ذﻫ ــﺎب اﻟـﻤــﺮﺑــﻊ اﻟــﺬﻫـﺒــﻲ أﻣ ــﺎم اﻳــﺎﻛــﺲ ،ﺑــﺪاﻋــﻲ

ﻛ ــﺮر ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل وﺻ ـﻴــﻒ اﻟـﺒـﻄــﻞ
ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺣﻴﻦ اﻛﺘﺴﺢ ﺑﻮرﺗﻮ ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
و ﺗـﻐـﻠــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ  1-4ﻓــﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـ ـ ــﻮزه ذﻫ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺪﻓ ـﻴ ــﻦ
ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ "ا ﻟـﺤـﻤــﺮ" ﻓــﻲ ا ﻟــﺪور
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻓ ــﻲ إﻋـ ــﺎدة
ﻟ ـﺜ ـﻤ ــﻦ ﻧ ـﻬ ــﺎ ﺋ ــﻲ ﻣ ــﻮ ﺳ ــﻢ -2006
 2007ﺣﻴﻦ ﻓﺎز ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ذﻫﺎﺑﺎ
ﺧــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ  1-2و ﺗــﺄ ﻫــﻞ رﻏﻢ
ﺧ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ إﻳ ــﺎﺑ ــﺎ ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ،-1ﻓــﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﺴﺮه أﻣﺎم
ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ .2-1
وﻳـ ــﺪﻳـ ــﻦ "اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺮ" ﺑ ـﻔ ــﻮزﻫ ــﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﻓﻲ
ا ﻟـﺸــﻮط اﻷول ،ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮة
ﺑﻄﻞ  1987و 1994و ،2004إﻟﻰ
اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ )،(26
واﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح )،(65
واﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ روﺑ ــﺮﺗ ــﻮ

ﻓ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻴ ـﻨــﻮ ) ،(77وا ﻟ ـﻬ ــﻮ ﻟ ـﻨ ــﺪي
ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓــﺎن دا ﻳــﻚ ) ،(84ﻓﻴﻤﺎ
ﻛ ــﺎن ﻫ ــﺪف اﻟـﻤـﻀـﻴــﻒ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺼ ـﻴــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ إﻳ ــﺪر
ﻣﻴﻠﻴﺘﺎو ).(68
وﺑ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـ ــﻮرﺗ ـ ــﻮ ﻋ ـ ــﺎزﻣ ـ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺬ
اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﻨﻪ ﺛﻤﻦ ﻋﺪم
اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼل أﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ﺑـﺘـﻠـﻘـﻴــﻪ
ﻫﺪف ﻣﺎﻧﻴﻪ ،اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
اﻟ ـﻜــﺮة ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ اﻷﻳ ـﺴــﺮ ﻣﻦ
ﺻﻼح ،ﻓﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك.
وأﻟﻐﻲ اﻟﻬﺪف ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺪاﻋﻲ
اﻟـﺘـﺴـﻠــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻟــﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ ﻋـ ـ ــﺎد ﻋ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮاره ﺑ ـﻌــﺪ
اﻻﺣﺘﻜﺎم اﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓﻲ أﻳﻪ آر".
وﻋـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﻪ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﺻ ــﻼح
اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺮﻧ ــﺖ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨ ــﺪر-
أرﻧـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺪ ،ﻓـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﺛــﻢ
ً
ﺳـ ــﺪدﻫـ ــﺎ ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪا ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎول

اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎرس اﻹﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ إﻳـ ـﻜ ــﺮ
ﻛﺎﺳﻴﺎس.
وﻋ ــﺎدت اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟ ــﻰ ﺑــﻮرﺗــﻮ
ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺣـ ـ ــﻮل ﻣ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﺎو اﻟـ ـﻜ ــﺮة
ﺑ ــﺮأﺳ ــﻪ إﺛ ــﺮ رﻛ ـﻠ ــﺔ رﻛ ـﻨ ـﻴ ــﺔ)،(69
ﺛﻢ رد ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ
ﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ـ ــﺬي اﻧـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﺧ ـﻠــﻒ
اﻟﺪﻓﺎع وﺗﺨﻄﻰ ﻛﺎﺳﻴﺎس ،ﻟﻜﻨﻪ
ﺳﺪد اﻟﻜﺮة ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(72
وﻋـ ـ ـ ــﻮض "اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ" ﺑـ ـﻬ ــﺪف
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﺑﻜﺮة
رأﺳﻴﺔ إﺛﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮردان ﻫـ ـﻨ ــﺪرﺳ ــﻮن
) ،(77ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻓﺎن داﻳﻚ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮأﺳﻴﺔ إﺛﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ
وﺗ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ــﺮأس ﻣ ــﻦ ﻣــﺎﻧـﻴــﻪ
).(84

ﺗــﺮاﻛــﻢ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻔــﺮاء ،ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺼــﺪد:
"أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ ـ  ،VARﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺸﻜﺮﻫﺎ .ﻗﺎﺗﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار  90دﻗﻴﻘﺔ ،وأﻇﻬﺮﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ راﺋﻌﺔ".
وﺳـﻴـﺤـﺘـﻀــﻦ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ
ﺳ ـﺘ ــﺎدﻳ ــﻮم ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﻴـﺠــﺮي اﻹﻳـ ــﺎب ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻳ ــﻮﻫ ــﺎن ﻛ ــﺮوﻳ ــﻒ أرﻳ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
)إﻓﻲ(

ﺻﻌﺒﺔ أﺧ ــﺮى .ﻋــﺎد ﻓــﺮﻳــﻖ ﻛــﺎردﻳــﻒ ﻟﻠﺴﺒﺎق ﺑﻌﺪ
ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺘﻮن -2ﺻﻔﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎراة
أﻗﻞ ﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم .ﻫﺬه ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأﻛ ـ ــﺪ" :ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ وﺟـ ــﻮد ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣـﺘـﻜــﺎﻓـﺌــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل وﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﺗـﻌــﺪ أﻧ ـﺒ ــﺎء ﺟ ـﻴ ــﺪة .ﻓـﺨــﻮر
ﻋﺒﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه ﻳﻌﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎرﻋﺎ .أﻧﺎ
ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا".
وﻗﺎل ﻛﻠﻮب" :ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪاﻓﻊ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﺮض
ﻷي ﻣـ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ،واﻟ ــﻼﻋـ ـﺒ ــﻮن
ﺗـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣــﻦ اﺟـ ــﺎدة اﻟ ــﺪور
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﻃـﺒـﻴـﻌــﻲ ان
ﻳ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻻﻣ ــﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮن ﺗﺤﺖ
اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻂ  ،ﻳـﺠــﺐ
أن ﺗـ ــﺪاﻓـ ــﻊ وﺑ ـﻌــﺪ
ذﻟــﻚ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮص وﻧ ـﺴ ـﺠ ــﻞ
ﻣﻨﻬﺎ".

ﻛﻠﻮب

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻧﻈﻴﺮه ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﻓﻲ أول ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺬﻫﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ً
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،وﺳﻴﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻔﻴﻠﺪ
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻳﻮﻳﻔﺎ( ،أﻣﺲ.
أ ﻣ ــﺎ ﺗــﻮ ﺗـﻨـﻬــﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ ﻓﺴﻴﺴﺘﻀﻴﻒ أ ﻳــﺎ ﻛــﺲ
اﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ واﻳﺖ ﻫﺎرت ﻟﻴﻦ ﻓﻲ
 30أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺰور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﺘﻘﺎم ﻣﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ واﻧﺪا ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ،ﻣﻌﻘﻞ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ،

ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻳﺘﻄﻠﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ً
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن آﺧﺮ
أﻟـﻘــﺎب "اﻟــﺮﻳــﺪز" ﺗـﻌــﻮد إﻟــﻰ ﻋــﺎم  ،2005ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣــﺮز
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ آﺧﺮ أﻟﻘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺴﻌﻰ أﻳــﺎﻛــﺲ ،اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋــﻦ ﻧﺼﻒ
ً
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﻣﻨﺬ  22ﻋﺎﻣﺎ ،إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺒﻪ
اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺄول أﻟﻘﺎﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ  57ﻋﺎﻣﺎ.

 ٨١٢ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻢ ﺗﻜﻒ ﺑﻴﺐ ﻟﻠﻔﻮز ﺑـ »اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ«
ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑــﺪوري اﻷﺑﻄﺎل اﻷوروﺑــﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮض ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻺﻗﺼﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻓﻲ رﺑﻊ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰ ﻣﺪرب ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻦ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻬﺎ رﻏﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ  812ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻻﺳﺘﻘﺪام
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أو اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﻋـﻘــﺐ ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ ذﻫــﺎﺑــﺎ ﺑـﻬــﺪف دون رد ﻋـﻠــﻰ أرض
اﻟـﺨـﺼــﻢ ،ﺣـﻘــﻖ اﻟ ـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻹﻳـ ــﺎب أﻣ ــﺲ اﻷول
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد ) (3-4ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻫﻠﻪ ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﻧﺤﻮ واﻧﺪا
ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺘﻀﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ
ﻟﻴﻎ ﻓﻲ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ورﻏ ــﻢ أن ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ أﻛ ــﺪ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء أﻧ ــﻪ ﻟﻢ
ً
ﻳـﻀــﻢ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﺟـ ــﺪدا إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎن ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﻔــﻮز
ﺑــﺎﻟـﺘـﺸــﺎﻣـﺒـﻴــﻮﻧــﺰ ،ﻓــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ ﻫــﻮ أن اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ

ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺪﻳﺔ.
وأﺑﺮزت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣﺎرﻛﺎ" أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺳﻢ
ﻋﻠﻰ رأس اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،أﻧﻔﻖ اﻟﻨﺎدي
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي  608ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو ﻻﺳﺘﻘﺪام ﻻﻋﺒﻴﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻗﺼﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻣﺮة ﻣﻦ دور اﻟـ 16أﻣﺎم ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
وﻳــﺮﺗ ـﻔــﻊ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﻢ إﻧـﻔــﺎﻗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﺗـﺤــﺖ إﻣـ ــﺮة ﻏـ ــﻮاردﻳـ ــﻮﻻ ،إﻟ ــﻰ  812ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو ،ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻟﻠﺒﺎﻳﺮن )(2016-2013
اﻟﺬي ﻋﺠﺰ ﻣﻌﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻜﺄس ذات اﻷذﻧﻴﻦ،
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺤﻈﻰ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻨﻪ

ﺑـﻠـﻘـﺒــﻲ ﺗـﺸــﺎﻣـﺒـﻴــﻮﻧــﺰ ﺗ ــﻮج ﺑـﻬـﻤــﺎ أﺛ ـﻨ ــﺎء ﻓ ـﺘــﺮة ﺗــﺪرﻳـﺒــﻪ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ) ،(2012-2008ﺣﻴﺚ ﻗﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻲ 2009-2008
و.2011-2010

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ :ﻣﺎزﻟﺖ أدﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـ »«VAR
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛــﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،دﻋﻤﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ » ،«VARإﻻ أﻧــﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أن »ﻟﻘﻄﺔ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻳﻮرﻧﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻟﻤﺴﺔ ﻳﺪ ﻣﻦ إﺣﺪى
اﻟﺰواﻳﺎ ،وﻣﻦ أﺧــﺮى ،زاوﻳــﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻻ« ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة إﻳﺎب دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ اﻷول.
وأوﺿــﺢ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹذاﻋــﺔ

اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﻬﺎ
ً
ﻣﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد ،أن »اﻷﻣــﺮ ﻛﺎن ﻗﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ،
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻣﺮ،
ﻛﻨﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ) (2-3ﺑﻌﺪ  20دﻗﻴﻘﺔ .وﻓﻲ
اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺻـﻨـﻌـﻨــﺎ ﻓــﺮﺻــﺎ ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ،
وﺳﺠﻠﻨﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ،
اﻷﻣ ــﻮر ﻟــﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻛﻤﺎ أردﻧ ــﺎ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم،
وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ«.
وأﺿ ــﺎف» :أﻫــﺪرﻧــﺎ رﻛـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟــﺬﻫــﺎب،
وﻟﻜﻨﻲ ﻓﺨﻮر ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ«.
وﻋﻠﻰ ﻣــﺪار  3ﺳـﻨــﻮات ،ﻓﺸﻞ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ﻓــﻲ ﻗﻴﺎدة
»اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﺰﻧ ــﺲ« ﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻛ ـﺘ ـﻔ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺮة وﺣﻴﺪة
ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
)إﻓﻲ(
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﻔﺮط ﻓﻲ ﻓﺮﺻﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ أﻣﺎم ﻧﺎﻧﺖ
أﻫﺪر ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟﺤﺴﻢ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻌﺪ أن
ﺧﺴﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات  ٢-٣أﻣﺎم ﻧﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ أﻣﺲ اﻷول.

ﻓــﺮط ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻓﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ أﻣﺎم
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧــﺎﻧــﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻨﺬ
 ،2004ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  3-2أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ أﻣ ــﺎم
ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻟـﺤـﺴــﻢ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﺿﺪ
ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﻔﻮز ،ﻟﻜﻨﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ،2-2
ﺛــﻢ أﻣ ــﺎم ﻣــﻼﺣـﻘــﻪ ﻟ ـﻴــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛــﺎن
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎدل ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج
اﻷﺣﺪ ﺑﺄﺳﻮأ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ 2000
ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺬﻟﺔ .5-1
وﻓـ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﺣـﻘـﻘــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻧــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس ،ﺑﺪا
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ واﻟﺴﺎدس ﻓﻲ
آﺧﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻧﺎﻧﺖ أرﺟﺄ
ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ رﻏﻢ أن
اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن اﻟﺒﺎدئ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﺒــﺎرﻳـﺴــﻲ،
اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑـﻔــﺎرق  17ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
ﻟ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،أﻣـ ــﺎم ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ راﺑ ـﻌــﺔ
ﻟـﺤـﺴــﻢ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ وﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺒﻪ "ﺑ ــﺎرك دي ﺑــﺮاﻧــﺲ" اﻷﺣــﺪ
ﺿﺪ وﺻﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
وﺗﺄﺛﺮ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻐﻴﺎﺑﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ــﻮﻓ ــﻪ ،إذ ﺧﺴﺮ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺟـ ـﻬ ــﻮد
ﻗ ــﺎﺋ ــﺪه اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﺗـﻴــﺎﻏــﻮ ﺳﻴﻠﻔﺎ
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻮﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻪ

ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ،وﻫﻤﺎ اﻧﻀﻤﺎ اﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ
ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﻴﻦ ﻧﻴﻤﺎر،
وﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس ،واﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ،
إدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ،واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
أﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻏﺎب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان ﺑﺮﻧﺎت
اﻟ ــﺬي ﻃ ــﺮد ﺿ ــﺪ ﻟ ـﻴــﻞ ،واﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ
ﻣﺎرﻛﻮ ﻓﻴﺮاﺗﻲ ﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻹﻧﺬارات.
واﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺪﻻء ﻓـ ـﻘ ــﻂ ،ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺧﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪ ﻛـﻴـﻠـﻴــﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ.
وﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﺢ ان
اﻟﻬﺪف إراﺣﺘﻪ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺿﺪ ﻓﻲ  27أﺑﺮﻳﻞ ،أو
ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎده أداء
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺿﺪ ﻟﻴﻞ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﺗـ ــﻮﺧـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺎت ﻟ ــﻼﻳـ ـﻘ ــﺎف ﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة
واﺣـ ــﺪة ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻃ ــﺮده ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة
ﺳ ـﺘ ــﺮاﺳ ـﺒ ــﻮرغ .وأﻗ ـ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﻠـﻘــﺎء
"ﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻨــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺳ ـﻴــﺊ ﺟ ـ ــﺪا .ﻧﺤﻦ
ﺳﻌﺪاء ﺑﻌﺪم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،"1-4ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺘﻬﻜﻢ " ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎراة
ﺳﻴﺌﺔ ﺟ ــﺪا وﻧﺴﺘﺤﻖ ذ ﻟ ــﻚ .ﻧﺤﻦ
ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺒــﺎراة أﻣــﺎم ﻟﻴﻞ،
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﻟ ــﻢ ﻧ ـﻘــﺪم ﺷـﻴـﺌــﺎ ﻃ ــﻮال
 90دﻗﻴﻘﺔ".
وﺑﺸﺄن اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻮﺧﻞ "ﻻ
أﻋﻠﻢ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﻌﻮدون اﻷﺣﺪ
)ﺿ ــﺪ ﻣ ــﻮﻧ ــﺎﻛ ــﻮ( .اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﺻﻌﺐ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا ...ﺳ ـﻨ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺑ ــﺎﻃ ــﺔ

ً
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ :اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻴﺴﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻻ
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ

وﺻﻒ ﻣﺪرب أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،دﻳﻴﺠﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ً
ﻣﻴﺴﻲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم "اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ" ،ﻣﺒﺮزا أن "اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻻ"
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ """ :"Goal.comأﺣﺘﺮم ﻛﻞ اﻟﻨﺎس .ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﻳﻘﻮل رأﻳﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺴﻲ ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل .ﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﺑﻪ ﺑﻜﻞ
أﺳﻒ .اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﺘﻘﺪوﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺴﻲ ﻻﻋﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﻛــﻢ ﻛــﺮة ذﻫﺒﻴﺔ ﺗــﻮج ﺑﻬﺎ؟ ﻛــﻢ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺠﻠﻪ؟ ﻛــﻢ ﻫﺪﻓﺎ ﺻﻨﻌﻪ؟ ﻛــﻢ ﻣﺮة
ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺐ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ؟ ﺑﺪوﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ".
وأﺿﺎف "اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻴﺪ".
وﺷ ــﺪد ﻣ ــﺪرب "ﻟ ــﻮس ﻛــﻮﻟـﺘـﺸــﻮﻧـﻴــﺮوس" أن اﻧـﺘـﻘــﺎد ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻘﻤﻴﺺ رﻗﻢ  10ﻟﻸﻟﺒﻴﺴﻴﻠﻴﺴﺘﻲ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻮج ﺑﺄي ﻟﻘﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷول ﺣﺘﻰ اﻵن "ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻻ".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻓــﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،اﻟﻜﻞ ﻳـﻘــﺎرن ﻣﻴﺴﻲ ﻣﻊ
ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ وﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ .اﻷﻣـ ــﺮ ﺳ ـﻬــﻞ ،ﻓــﺎﻟــﻼﻋ ـﺒــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﻓﻲ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺰﻳﺪوﻧﻪ ﻗــﻮة أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻓــﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ
ﻫــﺆﻻء اﻟاﻟﻼﻋﺒﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣــﻊ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧــﺎﻟــﺪو ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،ﻷن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أو رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
اﻟﻔﺮق ﺗﺰﻳﺪ اﻟاﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﻮة ،اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻞ".
وﻋﺎد ﻣﻴﺴﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻻرﺗﺪاء ﻗﻤﻴﺺ "اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ" ،وﺳﻴﺴﺘﻌﺪ
ﻟﺨﻮض ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس أﻣﻢ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ "ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ"
ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)إﻓﻲ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻧﺎﻧﺖ وﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﺟــﺄﺷـﻨــﺎ .ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ
أﻧــﻪ ﻗــﺪم ﻣـﺒــﺎراة ﺳﻴﺌﺔ" ،ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ
اﻟ ــﻰ ﻏ ـﻴــﺎب ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮل "ﻫ ــﺬا
ﻗـ ــﺮاري وأﺗ ـﺨ ــﺬه ﻣــﻊ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ .أﻧــﺎ
أدﻳﺮ اﻷﻣﻮر .ﻟﻦ أﻗﺪم أي ﺗﻔﺴﻴﺮ".

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻬﺰوزة ﻟﺒﺎرﻳﺲ
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪا اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳ ـ ـﺴـ ــﻲ،
اﻟ ــﺬي دﺧ ــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺑـﻌــﺪ  17ﻓــﻮزا
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧــﺎ ﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎت ،ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺰوزا وﻛ ـ ــﺎدت
ﺗﻬﺘﺰ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  11ﻋﺒﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﻛــﻮﻟـﻴـﺒــﺎﻟــﻲ ،ﻟــﻮﻻ

ﺗﺄﻟﻖ ﺣﺎرﺳﻪ اﻟﻤﺨﻀﺮم اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺟﺎﻧﻠﻮﻳﺠﻲ ﺑﻮﻓﻮن.
وﺟﺎء رد اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ ﻣﺜﻤﺮا
ﺑﻬﺪف راﺋﻊ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻧﻲ
أﻟﻔﻴﺶ ،اﻟﺬي أﻃﻠﻖ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ
ﺗﻘﺪم اﻟـﺤــﺎرس ﻣﻜﺴﻴﻢ دوﺑـﻴــﻪ ﻋﻦ
ﻣﺮﻣﺎه ).(19
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟــﻢ ﺗــﺪم ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻊ
إدراك ﻧــﺎﻧــﺖ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ اﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻣﻦ
رأﺳ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ أﻟـﻔـﻴــﺶ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ
دﻳﻴﻐﻮ ﻛــﺎرﻟــﻮس ،إﺛــﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ
ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﺎﻟﻨﺘﺎن روﻧﺠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ).(22

ﻛﻮﻣﺎن
ﻳﺮﻓﺾ
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ
ﺑﺮﻳﺒﻴﺮي
رﻓ ــﺾ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻛﻴﻨﺠﺴﻠﻲ
ﻛﻮﻣﺎن ،ﻻﻋــﺐ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ،
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺰﻣﻴﻠﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻓﺮاﻧﻚ رﻳﺒﻴﺮي.
واﻋﺘﺎدت ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻛﻮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺒﻴﺮي ،ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﻌﻤﺮ  22ﻋﺎﻣﺎ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻛﻮﻣﺎن ﻟﻤﺠﻠﺔ "ﻛﻴﻜﺮ" ،أﻣﺲ ،إن
"ﻓﺮاﻧﻚ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،وأﻧﺎ ﻟﺪي ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ،
ً
أﻧﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أﻧﺎ
ﻟـﺴــﺖ رﻳ ـﺒ ـﻴــﺮي اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،أﻧ ــﺎ ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ
ﻛﻮﻣﺎن ،وﻟﻜﻦ رﻳﺒﻴﺮي ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻺﺑﺪاع ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ".
)د ب أ(

وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻﺗ ــﻪ اﻟ ـﺨ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ،
أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﻮﺳــﻰ دﻳــﺎﺑــﻲ ،أﻧﻬﻰ
ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول
ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺑﻬﺪف ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮد
ﻓ ـ ــﺮدي ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺮى ﻣﻦ
ﻛــﻮﻟـﻴـﺒــﺎﻟــﻲ اﻟ ــﺬي ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻜــﺮة اﻟــﻰ
ﺻ ــﺎﻣ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ــﻮﺗ ــﻮﺳ ــﺎﻣ ــﻲ ،ﻓ ـﺤــﺎول
اﻷﺧـﻴــﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ أوﺻﻠﻬﺎ
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻰ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﻐﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ وارﻳﺲ اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﺑﻮﻓﻮن ).(44
وﺑــﺪأ ﻧﺎﻧﺖ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻰ اﻷول ،وأﺿﺎف اﻟﻬﺪف
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑ ـﻌــﺪ رﻛ ـﻠــﺔ رﻛ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻧـﻔــﺬﻫــﺎ

روﻧﺠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى أﻳﻀﺎ،
ووﺻﻠﺖ اﻟﻰ دﻳﻴﻐﻮ ﻛﺎرﻟﻮس اﻟﺬي
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻆ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﺪت ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺮة إﺛﺮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻌﻲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻹﺑﻌﺎدﻫﺎ ).(52
وﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف أو
أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس
) 2009ﺿـ ــﺪ ﻣــﺮﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎ وﺗ ــﻮﻟ ــﻮز
ﺣﻴﻨﺌﺬ(.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ــﺎﻹﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن أن ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﺮر
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺒﺎراة ﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷداء
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺰوز ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣﻦ

اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺛﻴﻠﻮ ﻛﻴﻬﺮر ،ﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮد
ﺑﻮﻓﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺸﺒﺎت.
وﺣ ـ ـ ـ ــﺎول اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي اﻟ ـﺒ ــﺎرﻳ ـﺴ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة اﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﻣـ ــﻦ إﺣـ ــﺪى
ﻓــﺮﺻــﻪ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺤــﻆ ﻋﺎﻧﺪ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ارﻳﻚ ﻣﻜﺴﻴﻢ ﺗﺸﻮﺑﻮ-
ﻣﻮﺗﻴﻨﻎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ار ﺗ ــﺪت ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ) ،(78ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻴﺘﻴﻬﺎن ﻏﻮﺟﻠﻮ ﻋـ ّـﻮ ض
ﻓﻲ ﻇﻬﻮره اﻷول ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﺑﺘﻘﻠﻴﺼﻪ اﻟـﻔــﺎرق ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 89
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﺑﻴﻤﻨﺎه ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻵﺧﺮ ﻛﻮﻟﻴﻦ داﻏﺒﺎ.

ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
رﻓــﺾ ﻣﻬﺎﺟﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ،دﻳﻴﻐﻮ
ﻛــﻮﺳـﺘــﺎ ،اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ،
أﻣ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻓـﺘــﺢ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻣﻠﻔﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ
ﺿﺪه ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎف ﻣﺪة
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮده ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـ ــ 31ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﻣـ ــﺎ ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ــﻪ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "آس"
وﺗـﺤـﻘـﻘــﺖ ﻣـﻨــﻪ )إﻓ ـ ــﻲ( ،ﻓ ــﺈن اﻟــﻼﻋــﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓــﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ
أي إﺻﺎﺑﺎت.
ُ
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أن ﺳ ـﺒــﺐ ﻋـ ــﺰوف ﻛــﻮﺳ ـﺘــﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت ﻳ ـﻌــﻮد ﻟﻠﻤﻠﻒ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻓﺘﺤﻪ اﻷﺗﻠﺘﻲ ﺿﺪه ﺑﺴﺒﺐ
ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻳـ ـﻘ ــﺎف ﺛ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻃــﺮده ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﻟـﺠــﺎري ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ "ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ".
وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ،اﻟـﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز
اﻟ ـﺒــﺮﺷــﺎ ﺑـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ دون رد ،ﺗـﻠـﻘــﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  29ﻣﻦ زﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎء ،ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺴﺒﺎب ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺧﻴﺴﻮس ﺧﻴﻞ ﻣﺎﻧﺜﺎﻧﻮ.

دﻳﻴﻐﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ
ً
وﻗﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أﻳﻀﺎ ،إن "اﻟﻼﻋﺐ
ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻄﺮد ﻗــﺎم ﺑﺠﺬﺑﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﺮة ﻣ ــﻦ ذراﻋـ ـ ــﻲ ﻟـﻤـﻨـﻌــﻲ ﻣ ــﻦ إﺷ ـﻬــﺎر
إﻧﺬارات ﻟﺰﻣﻴﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻲ اﻟﻘﻤﻴﺼﻴﻦ رﻗﻢ
) 24ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻣﺎرﻳﺎ ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ( و) 2دﻳﻴﻐﻮ
ﻏﻮدﻳﻦ(".

ً
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ــﻮ ﻣ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺪ ،ردا ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات )إﻓﻲ( ،أن ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ
إﺻﺎﺑﺎت ،وأن ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻟﺴﺒﺐ ﻃﺒﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ أوﻻ.
)إﻓﻲ(

ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻳﻮاﺻﻼن اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ :ﺷﺘﻴﻐﻦ أﺣﺴﻦ
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

واﺻﻞ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول ﻣﻦ اﻷدوار اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ )ﺑﻼي أوف(
ﻟﺪوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺈﻛﺮاﻣﻬﻤﺎ ﻣﺠﺪدا
وﻓﺎدة ﺿﻴﻔﻴﻬﻤﺎ دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ  99-120وﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز
 98-118ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻔــﻮز اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻟﻤﻴﻠﻮوﻛﻲ وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ،
وﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ  86-121و90-122
ﺗﻮاﻟﻴﺎ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ووﺿﻌﺎ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺣــﺬا ﺣﺬوﻫﻤﺎ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﻴﺴﺮز ،وﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ

 ،91-99ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ  74-84اﻷﺣﺪ أﻳﻀﺎ.
وﻳﺨﻮض ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ) 60ﻓﻮزا و 22ﺧﺴﺎرة( وﻫﻴﻮﺳﺘﻦ راﺑﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺑﻮﺳﻄﻦ راﺑﻊ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﺧﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه،
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻛﺴﺒﻬﻤﺎ ،ﺳﻴﺒﻠﻎ اﻟ ــﺪور اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ )رﺑ ــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟ ــﺪوري ،ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ( ،واﻟ ــﺬي ﻳﺘﺄﻫﻞ إﻟﻴﻪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺗــﺎﺑــﻊ دﻳـﺘــﺮوﻳــﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ ،ﺛﺎﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻣــﺎم ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ،وﻓﺸﻞ
ﻓ ــﻲ إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﺪ ﻟ ــﻮﻗ ــﻒ ﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﻧ ـﺠ ـﻤــﻪ اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ــﻲ ﻳــﺎﻧـﻴــﺲ
أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ،وﺑﺪا واﺿﺤﺎ ﺗﺄﺛﺮه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻐﻴﺎب ﻫﺪاﻓﻪ
ﺑﻼﻳﻚ ﻏﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﺴﺮى.
وﺳﺠﻞ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ اﻟﺪوري 26 ،ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  12ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  10دﻓﺎﻋﻴﺔ ،و4
ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ وﺻﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ  30دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻀﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻳﻌﻮد أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﻟﻖ إرﻳﻚ ﺑﻠﻴﺪﺳﻮ ﺻﺎﺣﺐ 27
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  6ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ  28دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻛﺮﻳﺲ
ﻣﻴﺪﻟﻴﺘﻮن اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  24ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  8ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ و5
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻓﻲ  33دﻗﻴﻘﺔ.

ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ﻧﺠﻢ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ

وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟــﻢ ﻳﺠﺪ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛـﺘــﺲ أي
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻛﺎﻟﻌﺎدة ،ﻧﺠﻤﻪ ﺟﻴﻤﺲ ﻫــﺎردن ،اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ "ﺗﺮﻳﺒﻞ دﺑﻞ"،
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  32ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  25ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ،ﻣﻊ
 13ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و 10ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻓﻲ  33دﻗﻴﻘﺔ.
وﻛﺎن "اﻟﻤﻠﺘﺤﻲ" ،وﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻫﺎردن ،ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ "اﻟﺘﺮﻳﺒﻞ
دﺑ ــﻞ" ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ  29ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻊ 10
ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ و 8ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ رﻳﻜﻲ روﺑﻴﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺨﺎﺳﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  17ﻧﻘﻄﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻐﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ روﻳﺲ أوﻧﻴﻞ.
وﻛﺴﺐ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ اﻷرﺑﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ  19-39و25-31
و 23-25ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺎد اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻀﻴﻮف
.23-31
ّ
اﻷﻣﺮﻳﻦ
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻋﺎﻧﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ
ﻟﺤﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﻴﺴﺮز .91-99
وﻳﺪﻳﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﻟﻘﺎب
ﺑﺎﻟﺪوري ) ،(17ﺑﻔﻮزه إﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎﺑﻪ ﻛﺎﻳﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ،
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  37ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻮدة ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻀﻴﻮف ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﺑﻔﺎرق  12ﻧﻘﻄﺔ ).(70-82

أﻋ ــﺮب ﺟــﻮزﻳــﺐ ﻣــﺎرﻳــﺎ ﺑــﺎرﺗــﻮﻣـﻴــﻮ ،رﺋـﻴــﺲ
ﻧــﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹ ﺳـﺒــﺎ ﻧــﻲ ،ﻋــﻦ ا ﻋـﺘـﻘــﺎده أن
ﺣ ــﺎرس اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ،اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﺎرك-اﻧ ــﺪري ﺗﻴﺮ
ﺷﺘﻴﻐﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ "أﺣﺴﻦ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
و ﻗــﺎل ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ
ا ﻟـ ــﺮ ﻗ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ "زود دو ﻳـ ـﺘـ ـﺸ ــﻪ
ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﻎ" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺨﻤﻴﺲ )أﻣﺲ( ،إن
"ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ،
و ﻧـﺤــﻦ ﻧـﻘــﺪره ﻛــﺈ ﻧـﺴــﺎن" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺣــﺎرس
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
وﻟــﻪ ﺻــﻮر وﻫــﻮ داﺧــﻞ ﻣﺘﺮو اﻷﻧـﻔــﺎق" ،وﻫــﺬا
ﻳﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻨﺎس".
ورأى أن ﻫـﻨــﺎك ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن أﺧﻄﺎء "ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺎرك ،ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺒﺮ
ﻣﻊ أﺧﻄﺎﺋﻪ".
ﻳــﺬ ﻛــﺮ أن ﺗ ـﻴــﺮ ﺷـﺘـﻴـﻐــﻦ ) 26ﻋ ــﺎ ﻣ ــﺎ( ا ﻧـﻀــﻢ
إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ  2014ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣــﻮﻧـﺸـﻨـﻐــﻼدﺑــﺎخ ،وﻳ ـﻌــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ
اﻟﺤﺎرس اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع.
ﻛـ ــﺎن ﺗ ـﻴــﺮ ﺷ ـﺘ ـﻴ ـﻐــﻦ وﺻـ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ إﻟــﻰ
ﻧـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ دوري أﺑ ـﻄــﺎل أوروﺑـ ــﺎ ،وذﻟــﻚ
ﻷول ﻣ ــﺮة ﻣـﻨــﺬ  ،2015و ﺟ ــﺎء ﻫ ــﺬا ﺑـﻌــﺪ ﻓــﻮز

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓــﻲ إ ﻳــﺎب ر ﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ا ﻟـﺒـﻄــﻮ ﻟــﺔ ،و ﻛــﺎن ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ﻓــﺎز ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.
وأﻋﺮب ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻣــﻊ
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻄ ــﻮﻳ ــﻞ ،وﻳـﺴـﻌــﻰ
ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ إﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم " ،2021ﻷ ﻧـﻨــﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪ أ ﻧــﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ا ﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﻛ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮف ﺑ ـﻌــﺪ  ،2021ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن
ﺗﺼﺪق ﻓﻬﻮ ﻳﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ".
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺮوج ﻓ ــﻲ ﻋﻘﺪ
ﻣﻴﺴﻲ ا ﻟـﺤــﺎ ﻟــﻲ ،ﻗــﺎل" :أ ﻋـﺘـﻘــﺪ أ ﻧــﻪ ﻳﺒﻠﻎ 700
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻳﻮرو
واﺣﺪ ،ﻓﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ" ،وﻟﻔﺖ إﻟﻰ
أن ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ "ﻓﻘﺪ
أﺗﻰ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،واﻵن
ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ".

ﺷﺘﻴﻐﻦ
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

«كثروا
استجواباتها
وبارت»

صفارة النهاية!

فهد البسام

قد تكون حكومة الشيخ جابر المبارك األخيرة أكثر
حكومة تعرضت لالستجوابات ،أو التلويح بها ،في
تاريخ الكويت السياسي ،ورغم ذلك مازالت صامدة في
وجه الريح ،وناجحة بدورها في تحقيق رؤاها وتنفيذ
خططها بتصريف األعمال وتسيير العاجل من األمور،
رغم فقدانها لبعض وزرائها في معارك جانبية متفرقة.
اإلسراف في استخدام االستجوابات أفقدها قيمتها
ك ـ ــأداة ض ـغــط وتــره ـيــب س ـيــاســي م ــن ج ـهــة ،ووسـيـلــة
لشحن الـشــارع ضد الحكومة وال ــوزراء المعنيين من
ً
جهة أخرى ،فغالبا ما كانت هذه االستجوابات تلعب
على خوف الوزراء الشخصي على مناصبهم وضعف
إمكانياتهم الخطابية وقدرتهم على مواجهة الجمهور
والـمـسـتـجــوبـيــن ،ولـيــس عـلــى حـقــائــق مـبــدئـيــة صلبة
ثابتة على األرض .أما اليوم ،فقد أصبح الجيل الجديد
من الوزراء أكثر قدرة من النواب على الكالم والتمثيل
والتحدي والتضبيط والتكتيك واللعب على التناقضات
ً
االجتماعية ،بــل وأشــك أحيانا أنهم أصبحوا هــم من
يـتـمـنــون أن يـتــم اسـتـجــوابـهــم ليستعرضوا قــدراتـهــم
ويزيدوا من شعبيتهم بين فئتهم المستهدفة ،لعلهم
يخوضون االنتخابات في يوم ما ،وهذا كله بالطبع ما
َ
المستجوب من الوزراء الشيوخ ،فحينها سيكون
لم يكن
ً
ً
المرمى غالبا مفتوحا لتحقيق األهداف عليه من جميع
األطراف والمزايدين ،وحتى القبيضة.
وم ـمــا زاد ف ــي ه ــدر قـيـمــة االس ـت ـج ــواب ــات اكـتـشــاف
المستجوب
الناس ،مع مرور الوقت والتجارب ،أن ليس
ِ
ً
غــالـبــا بأفضل مــن الـمـسـتـجـ َـوب ،وأن معظمها ليست
إال استجوابات بالمراسلة أو بالمقايضة في أحسن
األحوال ،وال عالقة لها بخرق للقوانين أو بالمخالفات
أو أي ادعـ ــاءات أخ ــرى ،فكم وزي ــر ووزي ــر قــد خــرج من
الحكومة ألسباب وتجاوزات وإخفاقات مازالت مستمرة
ً
ً
وقائمة بشكل أكثر وضوحا وتماديا في عهد خلفه ،ولم
ينطق أحد من دعاة المبادئ المطاطة وطول اللسان في
االستجواب سبب خروج سلفه ...واألمثلة كثيرة أمامكم.
إذا ك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــة غ ـي ــر م ــؤم ـن ــة بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة
ً
والــدس ـتــور ،فبينكم مــن هــو أشــد كـفــرا بهما ،وبعض
النواب من خالل ممارساته ،سواء بسذاجة أو بخبث
حسب الموقع -يعمل على ترسيخ مثل هــذه األفكاروالقناعات في أذهان الناس ،ويسوق للكفر بالدستور
ً
والــديـمـقــراطـيــة ،ويجعلها أكـثــر ق ـبــوال ،ويخدمها من
ح ـيــث ال يـ ـ ــدري .اس ـت ـج ــوب ــوا أن ـف ـس ـكــم ق ـبــل مـحــاسـبــة
أعضاء الحكومة بواسطة االستجوابات الممتلئة عادة
بــالـمـبــادئ وال ـش ـعــارات والـقـيــم ،والـتــزمــوا بها قبل أن
تحاسبوا غيركم عليها ،لعلكم تحافظون على ما تبقى.

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ح ـتــى الـ ــذي م ـع ــروف ن ــاي ــم وك ـســان
قلبه ا نـخـطــفَ ،حــس النهايه قريبه!
وذاك "الـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـدرب" ح ـ ـ ّـرك فـ ــان وف ــان
قــال الـهــدف إن مــا تصيبه ...مصيبه
ل ـعــب الـ ـك ـ َـره وس ــط ال ـب ــراي ــح مـسـ ّـيــان
أك ـ ـ ـيـ ـ ــد يـ ـ ــاتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ن ـ ـتـ ــايـ ــج غ ــريـ ـب ــه

النعناع يساعد على اإلقالع عن التدخين
كشفت دراس ــة أن اإلق ــاع عــن الـتــدخـيــن ربما
يكون أسهل عندما يستنشق المدخنون روائح
محببة لهم ،مثل النعناع أو الشوكوالتة.
وذك ـ ـ ــر الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي دوري ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــم ال ـن ـفــس
الالقياسي أن نحو نصف المدخنين الذين حاولوا

ف ــران ـب ــري ،ال ـتــاب ـعــة لمجموعة
ك ـ ــازيـ ـ ـن ـ ــو ،أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـ ــروبـ ـ ــوت
لتوصيل الطلبات فــي شــوارع
الــدائــرة الثالثة عشرة بباريس
لمدة عام ،مما سيزيد سخونة
السباق على عمليات التوصيل
اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــع ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـبـ ـي ــع
بــالـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت مثل
أمازون.
وع ــن ال ـخــدمــة ال ـتــي ستكون

ً
اإلقالع عن التدخين عادوا إليه مجددا في غضون
أسبوعين.
وقـ ــال ال ـبــاحــث الـمـتـخـصــص ف ــي عـلــم النفس
بـجــامـعــة بـيـتـسـبــرغ ،قــائــد فــريــق الـبـحــث مايكل
ساييت" :يلجأ الناس إلى أساليب كثيرة لإلقالع

يومية سياسية مستقلة

عن التدخين ،كاستخدام منتجات النيكوتين (مثل
علكة وملصقات النيكوتين) ،وتـنــاول العقاقير
واتباع منهج سلوكي كالعالج السلوكي المعرفي
والتأمل".
ً
ً
واختبرت الدراسة أسلوبا جديدا يتمثل في
اسـتـغــال مـيــل الـمــدخـنـيــن ل ــروائ ــح مـعـ ّـيـنــة ،وتــم
ً
تطبيق ذلــك على  232مدخنا ممن لــم يحاولوا
اإلقالع ،أو استخدموا منتجات أخرى بديلة للتبغ،
مثل علكة النيكوتين أو السجائر اإللكترونية.
وطلب الباحثون مــن المدخنين الخاضعين
لـلــدراســة االمـتـنــاع عــن التدخين مــدة  8ساعات
قبل التجربة ،واالحـتـفــاظ بعلبة مــن سجائرهم
المفضلة وقداحة.
ً
ول ــدى وصــولـهــم اسـتـنـشــق الـمــدخـنــون أوال
مجموعة من الروائح التي تعد طيبة بشكل عام،
مثل الشوكوالتة والتفاح والنعناع والفانيليا،
وطلب منهم الباحثون ترتيب أي الروائح محببة
إليهم أكثر .كما استنشقوا روائــح غير طيبة،
مثل مادة كيماوية مستخلصة من عش الغراب،
وكذلك رائحة واحدة مستخلصة من أوراق التبغ،
ً
ومنتجا عديم الرائحة كعامل محايد من أجل
المقارنة.
(رويترز)

أزهار الخشخاش تتمايل في أفغانستان

بـ ــال ـ ـم ـ ـجـ ــان قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر فــي
"ف ــران ـب ــري" ج ــان بـيـيــر موشيه
"س ـي ـس ـهــل اآللـ ـ ــي حـ ـي ــاة س ـكــان
المدينة ...سنجرب ثالثة أجهزة
روبوت في هذا المتجر .إذا نجح
األم ــر فقد نمد اسـتـخــدامــه إلى
متاجر أخرى لفرانبري".
(رويترز)

ف ــي إح ـ ــدى مـ ـ ــزارع ل ـش ـكــركــاه،
عاصمة واليــة هلمند الخاضعة
ل ـس ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة،
تتمايل أزهار الخشخاش بهدوء
ب ـف ـعــل ال ـن ـس ـيــم ،ف ــي م ــؤش ــر إلــى
استمرار تجارة األفيون المربحة
في هذا البلد.
ويحز عمال زراعيون بصالت
النبتات التي يرشح عنها األفيون
األبيض ،الذي يأتون لجمعه بعد

ساعات قليلة ،وهي فترة كافية
لتجف هذه المادة.
ويـ ــؤكـ ــد م ـح ـم ــد غ ـ ـ ــوس ،أح ــد
هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،أنـ ـ ــه يـ ـ ـ ــدرك أن
ـؤذ" ،لكنه يـقــول لوكالة
عمله "مـ ـ ٍ
الصحافة الفرنسية" :ليس لدينا
وسيلة أخرى لكسب المال ...هذا
هو مدخولنا الوحيد".

حمود الغربة هاجر إلى إندونيسيا قبل القرن
العشرين وتوفي فيها عام 1928م
اإلرث التاريخي واألدب ــي والــديـنــي ،الــذي تركه الشيخ
عبدالعزيز أحمد الرشيد البداح ( ،)1938-1887رحمه الله
ً
تعالى ،كثير جدا ،فهو أول مؤرخ كويتي ،وأول من أصدر
مـجـلــة فــي تــاريــخ ال ـكــويــت ،وأول مــن ســافــر إل ــى ال ـخــارج
للدعوة اإلسالمية ،وأول كويتي يتصدى للمتشددين في
ً
الدين بالكويت وخارجها ،وكاد يدفع حياته ثمنا لذلك،
ويكفيه أنــه صــاحــب كـتــاب "تــاريــخ الـكــويــت" الـصــادر عام
1926م ،والــذي يعتبر المرجع األول لكل الباحثين العرب
وغ ـيــرهــم فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـتــاريــخ ون ـش ــأة ال ـكــويــت .استقر
المرحوم الرشيد في إندونيسيا وتزوج من أهلها ،وتوفي
فيها ،ولكنه لــم يكن الكويتي الوحيد الــذي وصــل إليها
ويـعـيــش ويـتــوفــى فـيـهــا ،فـقــد رحــل إلــى إنــدونـيـسـيــا قبله
رجل كفيف (منذ الوالدة) من أهل الكويت اسمه حمود بن
عبدالرزاق الغربة العازمي ( ،)1928-1845وذلك قبل حرب
الصريف التي وقعت عام 1901م بسنوات عديدة .وقد ذكره
الشيخ عبدالعزيز الرشيد في مجلة "الكويت" ،وكتب عن
سيرته بعض المؤرخين الكويتيين كالعم فرحان عبدالله
الـفــرحــان ،واألس ـتــاذ طــال سعد الرميضي وغيرهما .ما
أريد أن أضيفه إلى هذه السيرة العطرة للمرحوم حمود بن
عبدالرزاق الغربة وثيقة جميلة توثق للعالقة بين الشيخ
عبدالعزيز الرشيد وحمود الغربة ،وتؤكد معلومات عديدة
عن شخصية كويتية نــادرة في تاريخنا .الوثيقة (ذكر أ.
طالل الرميضي أن نسخة منها موجودة في مكتبة المؤرخ
والشاعر خالد سعود الزيد رحمه الله) ،حصلت على نسخة
منها خالل بحثي في األرشيف البريطاني ،وتعود إلى عام
ُ
1928م ،وهي السنة التي توفي فيها حمود الغربة .يقول
نص الوثيقة:
"حكمت بصحة الوكالة وانــا العبد الفاني عبدالله بن

خالد العدساني قاضي الكويت (وبعد ذلك
يوجد ختم الشيخ احمد الجابر الصباح)
الحمد لله سبحانه
قد حضر في المحكمة الشرعية المنعقدة
في مدينة الكويت كل من سلمان بن رشدان
وعيد بن محمد المرتجي المعروفين لدي
ذاتــا والمقبولين الـشـهــادة شرعا وشهدا
لله تعالى بأن حمود بن عبدالرزاق الغربة
الضرير الساكن في الكويت المتوفى في
بـلــد ب ـتــاوى عــاصـمــة ج ــاوه أن ــه لـمــا مــات
انحصر ارثه الشرعي في أبناء عمه وهما
راشــد بن مساعد الغربة وفهد بن صقر
الغربة ال وارث له سواهما ثم حضر راشد
بن مساعد الغربة وفهد بن صقر الغربة
وأقرا واعترفا وهما بحالة تصح وتنفذ
منهما األ قــار يــر الشرعية قائلين بأننا
قد وكلنا من قبلنا وأنبنا مناب أنفسنا
الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الرشيد على
قبض واستيفاء جميع ما خلفه حمود المذكور من نقود
وغيرها وعلى الدعوى والخصومة والمرافعة والمدافعة
ورد الـ ـج ــواب وتـنـظـيــم جـمـيــع ال ـل ــوائ ــح والـمـسـتــدعـيــات
بإمضائه وختمه والدخول بالدعوى في جميع المحاكم
الرسمية والشرعية والحقوقية والصلحية بداية واستئنافا
وتمييزا وإعادة وتصحيحا وبالصلح واإلبراء واإلسقاط
وعلى كلما يقتضيه نظره والحاصل أنه وكيل وكالة عامة
مطلقة مفوضة إلى رأيه وفعله وقوله وقبوله إلي آخر درجة
من درجات الوكالة وله أن يوكل من شاء ويعزله متى شاء.
حتى ال يخفى تحريرها جرى في اليوم الثالث من شهر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

تـســابـقــوا فــي آخ ــر ال ـشــوط "فــرســان"
ّ
يسجل "ه ــدف" مــن نصيبه
كـ ٍـل يبي

ً
توصيل الطلبات في فرنسا «آليا»
ب ـعــد  4ع ـق ــود ع ـلــى تــوصـيــل
اإلنسان اآللي آر - 2دي 2رسالة
مهمة مــن األم ـيــرة لـيــا فــي أحــد
أفـ ــام سـلـسـلــة "حـ ــرب الـنـجــوم"
(سـتــار وورز) الشهيرة ،تعتزم
مجموعة فرنسية تدير متاجر
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة روب ـ ـ ـ ــوت
مستوحاة مــن ذلــك اآلل ــي لنقل
الطعام إلى العمالء في باريس.
وس ـت ـج ــرب س ـل ـس ـلــة مـتــاجــر

ّ
وضاح

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

م ــن غ ـيــر ض ــو ال ـك ــل ال ش ــك خ ـســران
وج ـم ـهــورهــم ق ــط ال ــدل ــو ف ــي جليبه
ض ــاع ــت ب ـلــد يــال ـلــي تـ ـ ـ ّ
ـدور وح ـي ــران
وم ــا كــل شــي إن ض ــاع ت ـقــدر تجيبه

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

عرض مسرحية
"ملف انكليزي"
الوقت 7 :مساء
المكان :مسرح كيفان

● الفعالية:

عرض مسرحية

"اسمي طباخ"
الوقت 9 :مساء
المكان :مسرح كيفان

وفيات
نورة نصار الشريعان

 74عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :خيطان ،ق ،5شــارع ناصر الجبري،
م ،33النساء :الرحاب ،ق ،2ش ،24م ،47ت66064647 ،60000012 :

نواف غازي عقاب شباب القريفة

 54عاما ،شيع ،الرجال :العارضية  ،ق ،1ش ،4م ،32النساء :عبدالله
المبارك ،ق ،3ش ،321م ،8ت99814272 ،66808182 :

فهد عبدالعزيز محمد الهديب

 83عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله السالم ،ق ،2ش حمود يوسف
النصف ،م ،39دي ــوان الغنيم ،الـنـســاء :بـيــان ،ق ،6ش ،3م ،52ت:
25383661 ،22518666

محسن فالح عايد السبيعي

 74ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :س ـعــد ال ـع ـبــدل ـلــه ،ق ،8الـ ـش ــارع ال ـعــام
 ،817م ،1380النساء :الواحة ،ق ،4ش ،7م ،1560ت،50312227 :
96696941 ،55190111

ّ
هيا عبدالله عيسى المناعي

زوجة حمد مبارك حمد العجمي
 83عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :ال ــزه ــراء ،ق ،4ش ،410م ،18النساء:
عبدالله المبارك ،ق ، 4ش ،410م ،47ت66273331 ،51588827 :

عبدالوهاب محمد صقر الفهد

 78عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الفهد ،العديلية ،ق ،3شارع سامي
المنيس ،مقابل نــادي كاظمة ،النساء :حطين ،ق ،1شــارع ،117
منزل  ،63ت22552516 ،60422281 :

غنيمة سعد جمعة خلف

زوجة مبارك سالم صالح التواجر
 78عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال :القصور،
ق ،1ش ،38م ،1النساء :عبدالله الـمـبــارك ،ق ،4ش ،413م ،97ت:
24360293 ،97879112

مواعيد الصالة
جماد األولى لسنة ألف وثالئماية وسبعة وأربعين هجرية
على صاحبها أفضل صالة وأزكى تحية".
ِ
هذه سيرة سريعة لشخصية كويتية مكافحة وجسورة
رحلت ،رغم المعوقات البدنية وغيرها ،إلى أماكن عديدة
ً
وبعيدة طلبا للعلم والعمل في سبيل الله في فترة كان
االنتقال من بلد إلى بلد بالغ الصعوبة والمشقة .رحم الله
حمود بن عبدالرزاق الغربة العازمي ،وأسكنه فسيح جناته.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:55

العظمى

33

الشروق

05:18

الصغرى

19

الظهر

11:48

أعلى مد

ً
 12:01ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:22

المغرب

06:17

ً
أدنى جزر  06:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:37

 06:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

