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أسبوع ساخن وجلسة متخمة

محليات

على جدول أعمالها استجوابا الصالح والجبري و«تزوير الجناسي» و«حقوق البدون»
بأيد كويتية يريد للمجتمع أن يعيش في قلق
• المويزري :فكر «ماسوني» ٍ
فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح
فـ ــوق م ــا تـتـضـمـنــه ج ـل ـســة م ـج ـلــس األم ـ ــة الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـبــل من
َ
استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الــوزراء أنس الصالح ،ووزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب
ً
محمد الجبري ،زاد جدول أعمالها ازدحاما ،بعد دخول ملف «تزوير
الجناسي» على القائمة ،إلى جانب طلب مناقشة الحقوق المدنية
ً
واالقتصادية لـ «البدون» ،فضال عن توقع تقديم استجوابات أخرى
تزيد من سخونة الساحة السياسية خالل األسبوع المقبل.
وذك ـ ــرت م ـص ــادر حـكــومـيــة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ال ــوزي ــري ــن الـصــالــح
والجبري لــم يحسما أمرهما ُ
بعد بشأن صعود المنصة أو طلب
التأجيل ،مبينة أنهما إذا قررا الصعود فإن ملفي «حقوق البدون»
و«تزوير الجناسي» سيتعرضان للترحيل إلى جلسات أخرى.
وعلى صعيد هذه القضية األخيرة ،استمر الجدل النيابي حول
إن ـش ــاء هـيـئــة لـبـحــث مـســائــل الـجـنـسـيــة ،إذ هــاجــم ال ـنــائــب شعيب
ً
المويزري المقترح ،معتبرا أن «استمرار المشاكل في البلد يؤكد
بأيد كويتية ،وأن هناك من يريد أن يعيش
وجود نهج وفكر ماسوني ٍ
المجتمع في قلق».
ورف ـ ــض الـ ـم ــوي ــزري ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،م ـنــح أي ج ـهــة غ ـيــر الـقـضــاء
صالحيات حل مسائل تزوير الجنسية ومحاسبة األطراف المتورطة،
«ألن هناك من سيحاول ترهيب الشعب بها وتسليط السكين على
ً
رقابهم» ،مستدركا« :حتى لو شارك جد المواطن في معركة 02

٠٣

«مذكرات بحار» تعيد الماضي برؤية الحاضر
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«الصحة» :مستوصف
وعيادة أهلية يبيعان
أدوية الوزارة وأخرى
مهربة

أكاديميا

٠٦
«القبول» و«الشدادية»
وزيادة الرواتب على
طاولة مجلس الجامعة

sms
غـيــاب التنسيق بين ال ـنــواب واستعجال
طرح القضايا ومناقشتها دليل عدم الحرص
على إنجازها.

رؤى عالمية
مشهد يبرز توظيف المجاميع على المسرح

ً
مواعيد «الليسن» ...إلكترونيا

اقتصاديات

سيولة البورصة تتراجع ...والمؤشرات تنخفض

١٠

 5.1ماليين
دينار حصيلة
بيع  4عقارات
«نفط الكويت» :استثمار  6.1مليارات دوالر في مزاد «اإلنماء»
١٣
في أنشطة االستكشافات خالل السنوات
10
الخمس المقبلة

١١

دراسة لتطوير أقسام االختبار
●

أص ــدر وكـيــل وزارة الداخلية
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـم ـل ـيــات
وشـ ـ ــؤون الـ ـم ــرور الـ ـل ــواء جـمــال
ً
ال ـص ــاي ــغ ق ـ ـ ـ ــرارا ب ــوق ــف ت ـحــديــد
ً
مواعيد اختبار الـقـيــادة يــدويــا،
ليتم إصدارها عبر موقع الوزارة
اإللكتروني.
وق ــال مـصــدر أمـنــي إن الـقــرار،
الذي يبدأ تطبيقه مطلع األسبوع
المقبلُ ،عمم على جميع أقسام
االختبار بالمحافظات ،وأقسام
ً
مدارس تعليم القيادة ،موضحا
أنــه يـهــدف فــي الـمـقــام األول إلى
الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ــواسـ ـط ــة فـيـمــا
يتعلق بتاريخ االختبار02 ،

كوارث التغير المناخي العالمي مصدر
األزمة المالية القادمة

«المالية» :مذكرة التفاهم مع موريتانيا لتسوية مديونية للكويت

محمد الشرهان

١٣

إيران :لن نسمح بتعويض نفطنا

«مجموعة األزمات» :واشنطن تسعى إلى انهيار النظام

ً
إيرانيون يشيعون أمس مقاتال قتل في سورية (إرنا)

بوتين :كوريا
الشمالية تحتاج
ضمانات لنزع
«النووي»

تهديد ضمني للسعودية واإلمــارات ،قالت
في
ٍ
إي ـ ــران ،أم ــس ،إن ـهــا لــن تـسـمــح ألي بـلــد ب ــأن يحل
محلها في سوق النفط ،بعد قرار الواليات المتحدة
فــرض عقوبات شاملة على شــراء الخام اإليراني
بحلول األول من مايو المقبل.
وصـ ـ ّـبـ ــت طـ ـ ـه ـ ــران ،الـ ـت ــي ُيـ ـت ــوق ــع أن يـنـكـمــش
اقتصادها المتعثر بالفعل جراء العقوبات الخانقة،
َ
غضبها على السعودية واإلم ــارات ،اللتين يعول
الرئيس األميركي دونالد ترامب على قدرتيهما
لتلبية احتياجات األس ــواق العالمية مــن الخام،
لـلـحـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار األسـ ـع ــار ال ـت ــي واص ـلــت
ارتفاعها.
ودان المتحدث باسم الخارجیة اإلیرانیة ،سید
ً
عباس موسوي ،مجددا مواقف الرياض وأبوظبي
والبحرین ،بدعم العقوبات األميركية على صادرات
بالده من النفط.
ُ
وحمل موسوي ،الذي ّ
ّ
هدد قادة بالده ،في وقت
سابق ،بإغالق مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة

ً
م ــن دول الـخـلـيــج ردا عـلــى ال ـخ ـطــوة األمـيــركـيــة،
واش ـن ـط ــن والـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث م ـس ــؤول ـیــة ال ـع ــواق ــب
المحتملة.
ّ
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ح ـ ــذرت «م ـج ـمــوعــة األزمـ ــات
الــدول ـيــة» مــن أن «الـحـمـلــة األمـيــركـيــة عـلــى إي ــران
سـ ـ ـت ـ ــؤدي إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـق ــاوم ــة واالنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام أك ـ ـثـ ــر مــن
االسـتـســام» ،مــؤكــدة ض ــرورة اسـتـفــادة واشنطن
من الدروس السابقة ،خشية أن تثير أزمة نووية
ً
ً
جديدة أو تصعيدا إقليميا.
وذكرت المجموعة ،ومقرها بروكسل ،أن «قرار
طهران،
واشنطن وقــف إعـفــاء ات شــراء النفط من
ً
وتصنيف ترامب ً للحرس الثوري اإليراني منظمة
ً
ً
ً
إر هــا بـيــة أجنبية يـعــدان تصعيدا كبيرا للحملة
القسرية التي تمارسها إدارته ضد طهران».
وأضافت أن «النية واضحة ،وهي إفالس إيران،
وبالتالي قبولها مطالب الــواليــات المتحدة من
جانب واحد ،أو انهيار نظامها».
ورأت المجموعة أن نجاح استراتيجية 02

بايدن يترشح لـ «رئاسية  »2020إلنقاذ «روح أميركا»
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ً
ك ـمــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ،أع ـلــن نــائــب الــرئ ّـيــس
األميركي السابق جو بايدن ،أمس ،ترشحه
ُ
النتخابات الرئاسة التي ستجرى في ،2020
لينضم إل ــى قــائـمــةٍ طــويـلــةٍ مــن المرشحين
الديمقراطيين الطامحين إلى الفوز بترشيح
الحزب ،لمنافسة الرئيس الجمهوري المثير
للجدل دونالد ترامب.
وف ـ ــي ش ــري ــط ف ـي ــدي ــو م ــدت ــه  3.5دق ــائ ــق،
ً
نشره على "تــويـتــر" ،قــال بــايــدن ( 76عــامــا)،
إن "قيم هــذه األمــة الجوهرية ،ومركزنا في

العالم ،وديمقراطيتنا ،وكل ما جعل أميركا
أميركا ،على المحك ،ولهذا ،فإنني أعلن اليوم
ّ
ترشحي لمنصب رئيس الواليات المتحدة".
وأكد بايدن" :إننا في معركة من أجل روح
ً
ه ــذه األم ـ ــة" ،واص ـف ــا ف ـتــرة الــرئــاســة األول ــى
ً
لترامب بـ "البغيضة" ،مضيفا " :إذا منحنا
تــرامــب ثماني سـنــوات فــي البيت األبـيــض،
ً
فسيغير طابع هــذه األمــة لألبد وجوهريا،
الوقوف ورؤية هذا وهو يحدث".
وال يمكنني
ّ
ترشحه لم ّ
يمر مرور الكرام
إعالن بايدن

ً
على ترامب ،الذي كتب على "تويتر"" :مرحبا
ً
بــك فــي الـسـبــاق جــو ال ـنــائــم" ،مـضـيـفــا" :آمــل
ً
فقط أن يـكــون لــديــك الــذكــاء ،ال ــذي كثيرا ما
ّ
ك ــان مـحــل ش ــك ،لـشــن حملة أول ـيــة ناجحة.
ه ــذه الـحـمـلــة س ـت ـكــون بـغـيـضــة ،إذ إنــك
تتعامل مع أشخاص لديهم ،بالفعل،
بعض األفكار المريضة والمختلة.
ولكن إذا نجحت في االنتخابات
التمهيدية الحزبية ،فسأراك عند
بوابة البداية!".
02

09-08

ترامب ّ
يقدم حال غير
مقصود لمشكلة األكراد
بين أميركا وتركيا

مزاج

١٧
سلمان العماري أطرب
جمهور «اليرموك»
في «أمسية تراثية كويتية»

دوليات

٢٣

السودان :تهدئة
«هشة» بين «العسكري»
والمعارضة

رياضة
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العربي يسبح عكس
التيار ...والشهاب يحصد
جزاء سنمار
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ولي العهد يعود
إلى أرض الوطن
عاد سمو ولي العهد الشیخ نواف األحمد ،إلى أرض الوطن
مساء أمس.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار رئیس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئیس مجلس الوزراء باإلنابة
وزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح األحمد وكبار المسؤولین
بالدولة.
ً
ولي العهد محييا كبار الشيوخ بعد عودته أمس

سموه لدى وصوله إلى البالد

ّ
الكويت توقع إعالن «فاليتا»
األوروبي العربي لذوي اإلعاقة
ّ
وقعت الكويت ،أمــس ،إعــان "فاليتا السياسي" بشأن التعاون
األوروبــي  -العربي لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإنشاء
"منتدى فاليتا" الدائم المعني بحقوق ذوي اإلعاقة في ختام أعمال
االجتماع األوروبي العربي بالعاصمة المالطية.
وقالت رئيسة وفد الكويت ،المديرة العام للهيئة العامة لشؤون
ذوي االعاقة د .شفيقة العوضي لـ "كونا" إن "إعالن فاليتا" إضافة
مهمة لعديد من المواثيق مثل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ويعزز تحقيق األهداف المنصوص عليها في "أجندة
 2030التنمية المستدامة" ،كما يتماشى مع التشريعات الكويتية
المتقدمة في هذا المضمار.
وأوضـحــت أن توقيع ال ــوزراء والمندوبين من ممثلي االتحاد
األوروبــي والــدول العربية على "إعــان فاليتا" ،الــذي يضم إنشاء
"منتدي فاليتا" يؤكد الـتــزام الطرفين وال ــدول الموقعة بتوطيد
التعاون األوروب ــي العربي لدعم حقوق األشـخــاص ذوي اإلعاقة
ويجدد تحملهما لمسؤولياتهما تجاه هذه الفئة المهمة.
وشددت رئيسة وفد الكويت على أهمية تأطير التعاون المتبادل
بين دول الجامعة العربية واالتـحــاد األوروب ــي ،مما يعزز تبادل
الخبرات والمعارف والتعرف على النهج المستحدثة واالستفادة
من تجارب الدول األخرى على الجانبين في هذا المجال.
وأعربت العوضي عن اعتزازها بإنجازات الكويت ،حيث إنها
"قطعت شــوطــا كـبـيــرا" فــي مـجــال رعــايــة حـقــوق األش ـخــاص ذوي
اإلعاقة وإدماجهم اإليجابي من خالل تبني القانون  8لعام 2010
المستوحى من االتفاقية العالمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

أسبوع ساخن وجلسة...
الرقة والصريف ،ألتى من يحاول ترهيبه بها».
أما عن الحقوق المدنية لـ «البدون» فأكد النائب محمد هايف أن
االقتراح بقانون في هذا الصدد «ال يوفر مزايا خيالية لهذه الفئة،
ً
وال يظلم الكويتيين» ،الفتا إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
«البدون» هو الذي يضع العصا في الدوالب.
إشكالية معينة في
«لدينا
من جهته ،قال النائب عادل الدمخي إن
ُ
ً
كثرة الحديث عن التزوير حتى وصل إلى الجناسي ،إذ قدم  43بالغا
ً
بشأن ذلك خالل سنتين فقط» ،متسائال« :أين دور مجلس الوزراء في
الرد على اتهامات التزوير الكثيرة؟».
ٌّ
وصــرح الدمخي بأنه من غير المقبول أن «يغني كل على لياله،
ً
والـبـلــد يمشي بـهــذه الطريقة فــي مــوضــوع الـتــزويــر» ،م ـشـ ُـددا على
ضرورة «اتخاذ إجراء ضد كل من يشكك في أسس البالد ونظمها».
وبعد إعالن النائب عبدالله الكندري إدراج طلب مناقشة موضوع
تــزويــر الجنسية الـمـقــدم منه وال ـنــواب د .بــدر الـمــا وعـبــدالــوهــاب
البابطين ويوسف الفضالة وريــاض العدساني على جدول أعمال
الجلسة المقبلة ،طالب الحكومة واألعضاء بالتفاعل اإليجابي إليقاف
العبث بالهوية الوطنية.
وبينما ّأيد الكندري عقد جلسة خاصة إلقرار قانون العفو الشامل،
ً
مؤكدا أنه «مهما تباعدت اآلراء فليس ّلنا إال هذا الوطن ليجتمع أبناؤه
ورجاله فيه بالمصالحة الوطنية» ،حذر النائب خالد الشطي الحكومة
من حضور تلك الجلسة لمناقشة العفو عن المحكومين في قضية دخول
المجلس دون غيرها ،كقضيتي خلية العبدلي ،وعبدالحميد دشتي.

وسموه مصافحا الغانم

سفير كوريا :ننفذ مشاريع بالكويت بـ  30مليار دوالر
• رئيس الوزراء لي يون يزور البالد الثالثاء على رأس وفد رفيع المستوى
• الشركات الكورية تنتظر إعالن خطة مشروع إقليم الشمال
ق ــال سـفـيــر ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
لدى الكويت هونغ يونغ جي إن
نحو  17شركة هندسية كورية
عمالقة تنفذ مشاريع بنى تحتية
وط ـ ــاق ـ ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ت ـت ـج ــاوز
قـيـمـتـهــا نـحــو  30مـلـيــار دوالر،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـكــويــت هــي الـشــريــك
الـ ـتـ ـج ــاري ال ـث ــال ــث لـ ـب ــاده عـلــى
مستوى الشرق األوسط.
وأك ــد الـسـفـيــر يــونــغ ج ــي ،في
ل ـقــاء لـ ـ "ك ــون ــا" أمـ ــس ،بمناسبة
الــزيــارة الرسمية الـتــي يجريها
رئـيــس الـ ــوزراء ال ـكــوري لــي يون
عـلــى رأس وف ــد رفـيــع المستوى
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـبــل تـلـبـيــة لــدعــوة
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك وتستمر
ح ـت ــى  3م ــاي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،م ـتــانــة
العالقات الثنائية بين البلدين،
والسيما أن هذه الزيارة تتزامن

م ـ ــع اح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ـ ـ ــاده والـ ـك ــوي ــت
بــالــذكــرى ال ـ ـ  40إلق ــام ــة عــاقــات
دبلوماسية بينهما ،و فــي وقت
ً
ت ـش ـهــد هـ ــذه ال ـع ــاق ــات تــوس ـعــا
ً
ف ــي ك ــل ال ـم ـج ــاالت ،وخ ـصــوصــا
االقتصادية مع بحث آفاق جديدة
للتعاون الثنائي.
وأضاف أن أهم المشاريع التي
تقوم الشركات الكورية بتنفيذها،
هــي م ـشــروع جـســر الـشـيــخ جــابــر،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد مـ ــن أطـ ـ ـ ــول ال ـج ـس ــور
البحرية في العالم ،ومدينة جنوب
سعد العبدالله ،إضافة إلــى إدارة
مـبـنــى ال ــرك ــاب (ت ــي  )4ف ــي مـطــار
الكويت الدولي.
وذك ـ ــر أن ال ـش ــرك ــات ال ـكــوريــة
ت ــراق ــب ع ــن ك ـثــب م ـش ــروع إقـلـيــم
الشمال بالكويت ،وتنتظر إعالن
ً
خطة المشروع "العمالق" ،مبينا
أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـكـ ــوريـ ــة لــدي ـهــا

وقال الشطي« :على الحكومة أن تستعد لفتح كل ملفات القضايا
المتعلقة بــالـعـفــو ال ـشــامــل ،والسـيـمــا أن اق ـت ــراح ال ـقــانــون بالعفو
عن خلية العبدلي ودشتي أسبق من ذلك المقدم بشأن مقتحمي
المجلس».
وكــان النائب محمد المطير بــدأ حملة تواقيع نيابية لتحديد
ً
جلسة  ١٢مايو المقبل لمناقشة قانون العفو الشامل ،معلنا تأجيل
دعوته للتجمع في ساحة اإلرادة؛ إلعطاء المؤسسات فرصة لمعالجة
الملف.
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مواعيد «الليسن»...
الذي وصل إلى حد دفع رشا مقابل الحصول على موعد قريب.
ً
وأكد المصدر أن الحصول على موعد عبر موقع الوزارة سهل جدا ،إذ
يتطلب فقط من صاحب المعاملة دخول الموقع ،ووضع رقمه المدني،
وبناء على الموعد المحدد يتوجه إلى موقع االختبار ،ويقدمه للضابط
المسؤول لخوض االختبار.
في سياق متصل ،أفاد مصدر أمني مطلع في اإلدارة العامة للمرور
ً
بأن مدير إدارة تعليم القيادة الشيخ العقيد فواز الخالد يعكف راهنا،
بالتعاون مع رؤساء أقسام االختبار ،على وضع دراسة شاملة خاصة
ً ً
لتغيير نمط االختبار الحالي ،الذي يعد قديما جدا.
ً
ً
ً
ُ وأشـ ــار الـمـصــدر إل ــى أن ال ـطــرق حــالـيــا تشهد تـغـيـيــرا ج ــذري ــا ،إذ
أنشئت جسور ذات ارتفاعات عالية ،وطورت طرق رئيسية ودائرية،
ً
األمر الذي يتطلب تعديل آلية االختبار ،مبينا أن «المرور» ،ممثلة في

الـ ـخـ ـب ــرة ال ـك ــاف ـي ــة لـ ـل ــدخ ــول فــي
مشاريع اإلقليم بعدما تجاوزت
فترة عملها في الكويت نحو 40
ً
عاما في كل القطاعات.
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد
ا لـمـســا فــر يــن الكويتيين للعالج
في سيول لنحو ثالثة آالف زائر
كويتي خالل العام الماضي ،وهو
رقم ينمو بسرعة كبيرة.
وأكــد استعداد بــاده لتطوير
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوادر الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ً
وتدريبها ،وخصوصا في مجال
اإلدارة والتكنولوجيا ،السيما أن
بالده تمتلك تكنولوجيا متطورة
في مجال الطاقة المتجددة ،التي
يمكن االستفادة منها في الكويت
ً
تـطـبـيـقــا لـسـيــاســاتـهــا الـخــاصــة
بإنتاج الطاقة البديلة.
وقال السفير الكوري إن الكويت
هي المورد الرئيسي الثاني للطاقة

«الهالل األحمر» توجه ٣
شاحنات إغاثية إلى اليمن
أعلنت جمعية الهالل األحمر توجه  3شاحنات محملة بمواد إغاثية مختلفة،
ومواد غذائية إلى اليمن عبر األراضي السعودية ،ضمن سلسلة التحركات التي
تقوم بها الجمعية ،لتقديم العون واالغاثة لألشقاء هناك.
وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لـ"كونا"،
إن "هذه الدفعة من المساعدات اإلنسانية من الجمعية ستوزع بالتعاون مع
شبكة االستجابة لألعمال اإلنسانية واإلغاثية ،بمشاركة عدد من المتطوعين".
وأضاف المعراج أن المساعدات اإلنسانية ستوزع في عدد من المحافظات
اليمنية منها (مأرب ،ووادي حضرموت ،والجوف ،وشبوه ،وحجه ،والمحويت).

الكويت :حان وقت الوفاء
بوصول المساعدات لسورية
هونغ يونغ جي

ً
لبالده بعد السعودية ،موضحا أن
حجم التبادل التجاري بين البلدين
سجل العام الماضي نحو  14مليار
دوالر بزيادة نسبتها  33في المئة
عن العام السابق.

إدارة التعليم ،طلبت إنشاء مواقع اختبار جديدة وبمواصفات خاصة
تتناسب وتلك التغييرات.
وأش ــار إل ــى أن تـلــك ال ــدراس ــة سـتـعــرض عـلــى نــائــب رئـيــس مجلس
الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،بعد الموافقة عليها من
الوكيل الصايغ.

إيران :لن نسمح بتعويض...
ت ــرام ــب يـعـتـمــد اآلن ع ـلــى ال ـص ـيــن وال ـه ـنــد وت ــرك ـي ــا ،ع ـم ــاء الـنـفــط
الرئيسيين لطهران.
من جهته ،رأى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أن
«الفريق ب» ،في إشــارة إلى مستشار األمــن القومي األميركي جون
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ال يسعى
بولتون ،ورئيس الــوزراء
ّ ً
إلــى حــل األزم ــة عبر الـتـفــاوض ،مـحــذرا مــن احتمال تدبير البعض
لـ «حادث مفتعل» ُي ِّ
صعد التوتر ،ويجر ترامب إلى صــراع ال يرغب
فيه مع طهران.
ومع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة ،صعدت أسعار خام برنت،
ً
أمس ،متجاوزة  75دوالرا للبرميل ،للمرة األولــى ،منذ بداية العام
الحالي ،في حين أفــادت وكالة «بلومبيرغ» ،بأن الحكومة التركية
رفـضــت اعـتـمــاد الـبــدائــل اإلقليمية لالستغناء عــن النفط اإليــرانــي
ألسباب قالت ،إنها فنية واقتصادية.
ٍ
وكشفت بيانات جمركية صدرت ،أمس ،أن واردات الصين ،التي
اعترضت على القرار األميركي ،من النفط الخام اإليراني تراجعت

أكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي،
أهمية ضمان وصول المساعدات اإلنسانية بشكل آمن ومستدام ومن دون
عراقيل إلى جميع أنحاء سورية.
جاء ذلك ،في الكلمة التي ألقاها السفير العتيبي ،مساء امس األول ،بجلسة
مجلس األمن حول الوضع االنساني في سورية ،نيابة عن حاملي القلم للملف
اإلنساني السوري في مجلس األمن وهم الكويت وبلجيكا وألمانيا .وأضاف أن
الوقت قد حان لوفاء جميع أطراف النزاع بهذا االلتزام ،وبذل المزيد من الجهد،
لضمان الوصول المستمر للمحتاجين في جميع أنحاء سورية.

 ،%25بينما زادت الواردات من السعودية على أساس سنوي لتصبح
أكبر مورد للنفط للصين للشهر الثاني .جاء ذلك بعد إعالن الهند
االلتزام بوقف الواردات اإليرانية.
أ)
ب
د
رويترز،
ب،
ف
أ
إرنا،
(طهران ـ
٢٢

بايدن يترشح لـ «رئاسية ...»2020
ّ
تصدر بايدن ،معظم استطالعات
وحتى قبل إعالنه الرسمي،
ً
آراء الناخبين الديمقراطيين ،رغم فضيحةٍ مسته أخيرا ،تتعلق
باتهام عدد كبير من النساء له بالتحرش أو إساءة التصرف.
ويواجه بايدن منافسة قوية من التيار اليساري في الحزب،
ً
خصوصا السناتور االشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز.
وفي هذا اإلطار ،أعلن "ديمقراطيو العدالة" ،وهم مجموعة من
"التقدميين" ،أنهم سيعارضون بايدن.
وقالت المجموعة" :فشل الحرس القديم بالحزب الديمقراطي
في وقف ترامب ،وال يمكن االعتماد عليهم".
ومن ناحيته ،لم يعلن الرئيس السابق باراك أوباما مباشرة
تأييده لترشح بايدن ،لكنه أثنى عليه.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)
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محليات
الخراز :مالحظات النواب بشأن «العمل الخيري» قيد الدراسة

ً
• «نسعى لتوافق حكومي  -نيابي على القانون ليرى النور قريبا» • «لدينا منظومة أمنية لحماية النزالء»
جورج عاطف

ال نطمح
إلنشاء دور
جديدة
ونسعى
لتقليص
عمليات اإليواء

أكــد وزيــر الـشــؤون االجتماعية
سعد الخراز ،أن «جميع مالحظات
ال ـنــواب الـخــاصــة بـمـشــروع قانون
الـعـمــل الـخـيــري الـجــديــد ستؤخذ
بعين االعـتـبــار وستتم دراستها،
السيما المتعلقة بمنع نقد العمل
ً
الـخـيــري» ،مشيرا إلــى أن «ال ــوزارة
تـسـعــى لـتــوافــق حـكــومــي  -نيابي
على مشروع القانون ،ليرى النور
ً
قريبا».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراز ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،أمس ،على هامش رعايته
ح ـفــل إدارة ال ـح ـضــانــة الـعــائـلـيــة
بمناسبة اليوم العربي لليتيم ،إن
ُ
«قرابة ثلث موظفي الوزارة يعملون
في قطاع الرعاية ،مما يؤكد اهتمام
الكويت برعاية الفئات الخاصة من
ً
مسنين وأيتام وأحداث» ،الفتا إلى
أن «الــوزارة تمنح موظفي الرعاية
ال ـعــديــد م ــن الـ ـك ــوادر مـثــل طبيعة
ال ـع ـم ــل ،وب ـ ــدل ال ـن ــوب ــة (أ) و (ب)

للقائمين على رعاية النزالء ،كنوع
من التحفيز لهذا العمل اإلنساني»،
ً
م ــؤك ــدا «ال ـت ــزام ال ـ ــوزارة بـضــوابــط
ديوان الخدمة فيما يخص تطبيق
البصمة على موظفي الرعاية».

هروب «األحداث»
وعن تكرار حاالت هروب بعض
نزالء إدارة رعاية األحــداث ،أكد أن
«م ــا ح ــدث ح ــاالت ف ــردي ــة ،ل ــم تــرق
إلى الظاهرة ،وتحدث على فترات
ً
متباعدة» ،معتبرا أنه «أمر طبيعي
يحدث في معظم األماكن اإليوائية
ً
بـمـخـتـلــف ال ـج ـه ــات» ،ك ــاش ـف ــا عن
«ضبط حالة هــروب قبل  7أشهر،
وت ــم ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات القانونية
حيالها».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،أن «ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ــوزارة
منظومة أمنية قوية نستطيع من
خــالـهــا حـمــايــة أبـنــائـنــا وبناتنا،

حماية األيتام من اإلساءة أو االستغالل
أكــد مدير إدارة الحضانة العائلية د .جاسم
الكندري« ،حرص الوزارة على تقديم أوجه الرعاية
كافة بمفهومها الشامل لجميع األبناء والبنات
في اإلدارة وحمايتهم من اإلساءة أو االستغالل

وغرس القيم النبيلة لدى نفوسهم وتعزيز معاني
ً
الوالء واإلنتماء للوطن» ،مشددا على أن «الوزارة
ً
لم تكن يوما لتتخلى عن األيتام أو تقصر معهم،
بل تسعى بكل ما لديها من إمكانات لخدمتهم».

ً
الخراز مكرما الخرافي بحضور الهاجري والعدواني
ـار على
إضــافــة إل ــى ذل ــك الـعـمــل ج ـ ٍ
ب ـنــاء مـجـمــع دور رعــايــة األح ــداث
ال ـج ــدي ــد ف ــي م ـن ـط ـقــة الـصـلـيـبـيــة،
الذي سيكون أكثر حماية للنزالء،
إذ حرصنا على أن یكون تصمیمه
ال ـم ـع ـم ــاري وفـ ــق أح ـ ــدث الـ ـط ــرز»،
ً
مؤكدا «حرص الــوزارة على زيادة
عـمـلـيــات االح ـت ـضــان وح ــث األســر
الكويتية عليها ،بما يعود بالنفع
على تربية النزالء».
وبشأن نية الوزارة إنشاء مجمع
جــديــد لـلــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ،ذكــر
الخراز ،أن «الوزارة ال تطمح إلنشاء
دور جديد للرعاية االجتماعية ،بل
تسعى إلى تقليص عمليات اإليواء

ً
الحالية» ،مدلال على ذلك «بتقليص
الدور اإليوائية التابعة للوزارة من
 7إلى  3فقط».
وفي كلمته خالل الحفل ،أعرب
الخراز ،عن سعادته للمشاركة في
االحتفال بمناسبة اليوم العربي
لليتيم الــذي يقام هذا العام تحت
شعار «كفاحي في نجاحي».
ولفت إلى أن «الكويت تعتبر من
ال ــدول ال ــرائ ــدة فــي مـجــال الــرعــايــة
االجـتـمــاعـيــة مـنــذ أكـثــر مــن نصف
ً
ق ــرن ،فـضــا عــن أن قـطــاع الرعاية
ً
ً
يــولــي اه ـت ـمــامــا خ ــاص ــا بــأبـنــائـنــا
وب ـن ــات ـن ــا م ــن خـ ــال ال ـمــؤس ـســات
ال ـت ــي ت ـق ــدم ال ـخ ــدم ــات واألن ـش ـطــة

وأوجه الرعاية الصحية والنفسية
والتعليمية كافة».

واع
جيل ٍ
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ألـ ـق ــت ال ــوك ـي ـل ــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع الـ ــرعـ ــايـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة شيخة
ال ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة رح ـ ـبـ ــت ف ـي ـهــا
ب ــالـ ـحـ ـض ــور ،مـ ــؤكـ ــدة أن «قـ ـط ــاع
ً
الرعاية ،متمثال في إدارة الحضانة
العائلية يولي رعاية األيتام أهمية
كبيرة ويتبع في تنشئتهم المنهج
الــوس ـطــي لـيـكــونــوا م ــن الـعـنــاصــر
ال ـن ــاج ـح ــة بــال ـم ـج ـت ـمــع م ــن خ ــال

التربية السليمة دون إســراف في
أي شيء».
وأوضحت العدواني ،أن «وزارة
الشؤون تجني ثمار هذه السياسة
ً
االجتماعية يوما بعد يوم لبناتنا
وأبنائنا مــن كــل األع ـمــار» ،مؤكدة
أن «رســالـتـنــا األول ــى تــوفـيــر سبل
الحياة الكريمة ألبنائنا وبناتنا
بكل جوانبها التعليمية والمادية
والنفسية واالجتماعية والدينية
باتباع أسلوب التوازن لتربية جيل
واع على درجة كبيرة من الثقة في
ٍ
النفس والحياة الطبيعية».

«الصحة» :مستوصف وعيادة أهلية يبيعان «السكنية» :ال نقل لـ «جنوب سعد
العبدالله» إلى موقع آخر
أدوية الوزارة وأخرى مهربة

ً
نقل مختبري المناعة و«الفيروسات» الى مستشفى مبارك الكبير قريبا
●

عادل سامي

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون
الرقابة الدوائية والغذائية د .عبدالله البدر ،عن
ضبط مستوصف وعيادة أهلية يبيعان أدوية
الوزارة ،مشيرا إلى ان ذلك يعد مخالفا للقانون
واللوائح وال ـقــرارات الــوزاريــة الخاصة بتنظيم
عملية تداول األدوية.
وذكــر الـبــدر ،في تصريح صحافي ،أمــس ،أن
لجان التفتيش التابعة إلدارة تفتيش األدويــة
قامت بالتفتيش على أحد المستوصفات الطبية
األهلية واحدى العيادات الخاصة مما أسفر عن
ضبط كميات كبيرة من االدوية منها ما هو غير
مسجل ب ــوزارة الصحة ومهربة من بعض دول
الـجــوار ودول شــرق آسيا ومنها أدوي ــة خاصة

بوزارة الصحة .وأوضح أنه بعد االنتهاء من عمل
«المحاضر الرسمية» سيتم تحويل المحضر
إلدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة للتحقيق
مــع صــاحــب ال ـع ـيــادة وم ــن ثــم تـحــويــل القضية
للنيابة العامة باعتبارها مخالفة لقانون مهنة
الصيدلة رقم  1996/28والقرارات الوزارية لحماية
المرضى من األدوية المغشوشة.
من جانب آخر ،كشفت رئيسة قسم المختبرات
بمستشفى مبارك الكبير د .ابتسام الجمعة عن
اعتماد مجلس اقسام المختبرات نظام فيديو
مرئي بين اطباء االنسجة في الكويت وخارجها
الع ـت ـمــاد نـتــائــج وف ـحــص االن ـس ـجــة ع ــن طــريــق
الشرائح الدقيقة.
وقالت الجمعة في تصريح صحافي أمس على
هامش احتفال مستشفى مبارك الكبير بيوم فنيي

المختبرات إن  %90من االمراض يتم تشخيصها
عن طريق المختبر.
ب ـ ــدوره ،اع ـلــن رئ ـيــس فـنـيــي الـمـخـتـبــرات في
المستشفى عبدالواحد روح الدين نقل مختبر
«الفيروسات» من كلية الطب الى مستشفى مبارك،
وذلك بهدف اجراء فحوصات الفيروسات تحت
مظلة المستشفى ولسهولة نقل العينات والتعامل
معها ،الفتا إلــى أنــه سيتم نقل مختبر المناعة
ايـضــا فــي الـقــريــب الـعــاجــل مــن كلية الـطــب الــى
مستشفى مبارك الكبير .واكد ان مختبر مستشفى
مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر اج ـ ــرى ن ـحــو  7مــاي ـيــن فحص
مخبري ،موضحا ان مختبر مستشفى مبارك
يتميز باحتوائه بأكثر من مختبرات مرجعية
لفحص األحياء الدقيقة والجراثيم والفطريات
تغطي الكويت بأكملها.

تخريج أول دفعة من المثقفين الصحيين
احـتـفـلــت وزارة ال ـص ـحــة ،أمـ ــس ،بـتـخــريــج أول دف ـعــة م ــن المثقفين
الصحيين ،لالنخراط في تقديم الرعاية الصحية األولية.
وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون القطاع الطبي األهلي د.
فاطمة النجار ،في تصريح صحافي ،إنه تم تخريج  70مثقفا صحيا من
معهد التمريض التابع لهيئة التطبيقي ،بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة،
لوضع برنامج تدريبي شامل وموحد لمدة سنتين ونصف السنة.
وأشارت إلى تخرج  50مثقفة و 20مثقفا ،عقب حصولهم على التدريب
الميداني ،الفتة إلى أن دور المثقف الصحي أساسي ومكمل لدور الطبيب،
حيث يقوم بتوجيه المريض التباع نهج وسلوك صحي ،ونبذ أي سلوك

خاطئ ،ومتابعة األمراض المزمنة وطريقة استخدام األدوية .وأوضحت
أن المثقفين حصلوا على االعتماد األكاديمي األوروب ــي من أكاديمية
بــاريــس ،ومــؤهـلــون ومــرخـصــون أوروب ـيــا الستكمال الــدراســات العليا
والماجستير والبكالوريوس ،مؤكدة أن البرنامج عالي الجودة ومقارب
للمستويات األوربية.
وقــالــت النجار إن هــذه الدفعة هــي األول ــى بــ»الـصـحــة» ،الفتة إلــى أن
الدفعات التالية ستعمل في المستشفيات العامة والتخصصية ،آملة
أن يتم السماح للمثقفين الصحيين بالعمل في القطاع األهلي بالقريب
العاجل.

الناشي :مجلس الوزراء يتابع عوائق األرض مع الجهات الحكومية
●

يوسف العبدالله

ن ـ ـفـ ــى ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ــرسـ ـم ــي
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية م .ابــراهـيــم الناشي ما
نشرته احــدى الصحف المحلية
وتناقلته بعض الحسابات في
وسائل التواصل االجتماعي عن
نقل مشروع جنوب مدينة سعد
العبدالله الى موقع آخر.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــي ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ـار عــن
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ـ
ـس ،أن ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ٍ
َ
ال ـص ـح ــة تـ ـم ــام ــا مـ ــا يـ ـش ــاع عــن
ن ـق ــل م ــوق ــع الـ ـمـ ـش ــروع ولـ ــم يـتــم
ع ـ ــرض أي فـ ـك ــرة ع ــن ذل ـ ــك عـلــى
الـجــانــب ال ـكــوري ،مشيرا الــى ان
ال ـم ــؤس ـس ــة م ــاض ـي ــة ف ــي تـنـفـيــذ
المشروع الذي يعتبر أول مدينه
ذك ـي ــة صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة سـتـنـشــأ
مــن خــالل الـشــراكــة بين الكويت
ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـي ــة وجـ ـمـ ـه ــوري ــة ك ــوري ــا
ا لـجـنــو بـيــة ممثلة ف ــي مؤسسة
االراضــي واالسكان وهي تعتبر
أول مشاريع المدن التي ستنفذ
َ
ب ـهــذا االس ـل ــوب ،مـبـيـنــا ان أصــل
االتـفــاق هــو إقــامــة الـمـشــروع في
موقعه الحالي.
وأضـ ــاف أن الـمــؤسـســة قامت
فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات عـ ـ ــدة بـتـسـلـيــط
الضوء عل ــى تفاصيل المشروع

صرف أعالف الثروة الحيوانية «الكهرباء» :مستعدون لشهر رمضان
ً
آليا بالبطاقة المدنية
بـ «التدخل السريع»

القطان لـ ةديرجلا• :للقضاء على السوق السوداء
● محمد الجاسم
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
م ـم ـث ـلــة ب ـن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لشؤون الـثــروة الحيوانية علي
القطان ،مع ممثلي شركة مطاحن
ال ــدق ـي ــق وال ـم ـخ ــاب ــز الـكــويـتـيــة،
لمناقشة ضــوابــط وآلـيــة صرف
األعالف الحيوانية المدعومة.
وكشف القطان ،فــي تصريح
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،ع ــن آل ـي ــة جــديــدة
سيتم تنفيذها لصرف األعالف
ال ـمــدعــومــة بــالـبـطــاقــة الـمــدنـيــة
ل ـمــربــي الـ ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة عن
طريق النظام اإللكتروني.
وأوضــح أن الهدف من اآللية
ال ـج ــدي ــدة ه ــو وصـ ــول األع ــاف
المدعومة لمستحقيها ،وتوفير
األم ـ ــوال ال ـعــامــة وال ـق ـضــاء على
السوق السوداء.
وقال القطان ،إن من الضروري
وضـ ــع وث ـي ـقــة ع ـمــل ب ـيــن هيئة

علي القطان

ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة
و»ال ـم ـطــاحــن» ،ضمن متطلبات
مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة وديـ ــوان
المحاسبة ،مؤكدا أهمية استقرار
أسـ ـ ـع ـ ــار األعـ ـ ـ ـ ــاف ال ـح ـي ــوان ـي ــة
ودعـمـهــا ،للقضاء عـلــى ظــاهــرة
البيع والشراء خارج المنظومة
المعمول بها بالسوق السوداء.

العتيبي :أجرينا الصيانة ووضعنا مولدات الديزل في المحافظات
●

سيد القصاص

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لشبكات
الـ ـت ــوزي ــع ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م .مـطـلــق
العتيبي استعداد «الكهرباء» لشهر
رمضان المبارك ،من خالل العديد
م ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ت ـم ــت منها
ال ـص ـيــانــات الـمـخـتـلـفــة للمحطات
الثانوية ،إضافة إلى مولدات الديزل
الـمــوزعــة على المحافظات الست،
وفــرق التدخل السريع التي تعمل
عـلــى إع ـ ــادة ال ـت ـيــار عـنــد انـقـطــاعــه
حــرصــا عـلــى اي ـص ــال ال ـخــدمــة إلــى
المستهلكين.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،أمــس ،إن األحمال ترتفع
ألن البنية التحتية في الــدولــة في
زيــادة مستمرة ،ومحطات الــوزارة
تعمل بالتوازي مع هذه التوسعات
ب ـم ــا ي ـح ـقــق االسـ ـتـ ـق ــرار وايـ ـص ــال
الكهرباء إلى جميع المستهلكين.
وأش ـ ــار إل ــى أن «ال ـق ـط ــاع يعمل
ويـ ـح ــرص ع ـلــى ص ـيــانــة مـحـطــات

الـقــديـمــة بــأخــرى ج ــدي ــدة ،وتقوية
بعض المناطق الـتــي تحتاج إلى
ط ــاق ــة كـهــربــائـيــة بـسـبــب الـتــوســع
ال ـع ـم ــران ــي ب ـه ــا ،ول ــدي ـن ــا م ـشــروع
خاص بشراء  44مولد ديزل ،وكلها
مشاريع تصب فــي خــدمــة الشبكة
الكهربائية في البالد».

إصالح الخلل

مطلق العتيبي

ال ـت ــوزي ــع ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســت،
ولــدي ـنــا م ـشــاريــع خــاصــة بتقوية
خ ـط ــوط الـ ـ ـ  11ف ــول ــت ف ــي مـنــاطــق
مـتـفــرقــة ف ــي ال ـك ــوي ــت» ،مـسـتـطــردا:
«ولـ ــدي ـ ـنـ ــا كـ ــذلـ ــك م ـ ـشـ ــروع خ ــاص
باستبدال األعمدة الخشبية بأعمدة
استيل ،وهناك مناقصات من أجل
استبدال محطات التوزيع الثانوية

م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال م ــدي ــر إدارة
خدمات الطوارئ م .عادل محمود:
«لدينا في اإلدارة  133مولد ديزل
جــاهــزة للعمل ،وه ــي ذات أحـجــام
مختلفة» ،مبينا أن تلك المولدات
يتم توزيعها في جميع محافظات
الكويت وتكون على استعداد ألي
حالة انقطاع أو طلب مــن شبكات
ُ
التوزيع ،إذ تنقل تلك المولدات إلى
الـمــوقــع ال ــذي يــوجــد بــه االنـقـطــاع
ويعاد التيار من خالل المولد حتى
يتم اصالح الخلل.

واشار الناشي الى ان االخبار
ال ـم ـغ ـلــوطــة واالش ـ ــاع ـ ــات ليست
ف ــي ص ــال ــح الـ ـمـ ـش ــروع ،مضيفا
ان م ـشــروع جـنــوب مــديـنــة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه مـ ــدرج ض ـمــن الـخـطــة
الـخـمـسـيــة الـتــاسـعــة للمؤسسة
عالوة على كونه احد المشاريع
التنموية للدولة.

متابعة حكومية
إبراهيم الناشي

بوسائل االعــام المختلفة بدء ا
من االتفاقيات األولى التي ابرمت
بيـن الجانبين الكويتي والكوري
م ـ ـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتصميم وذلك من مبدأ اطالع
الجميع عل ــى تفاصيله ومراحله.

مرحلة التخطيط
ول ـفــت ال ــى ان الـعـمــل مستمر
فـ ـ ــي ان ـ ـ ـجـ ـ ــاز مـ ــرح ـ ـلـ ــة ت ـخ ـط ـيــط
وتصميم ا لـمـشــروع واستكمال
إج ــراء ات تأسيس الـشــركــة بي ــن
ال ـم ــؤس ـس ــة والـ ـج ــان ــب الـ ـك ــوري
والتي ستتولى أعمال المشروع
وإدارته وصيانته.

وأكـ ـ ـ ـ ــد ان لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـعــامــة بمجلس ال ـ ــوزراء تتابع
بصفة دورية الجهات الحكومية
التي تتبع لها العوائق القائمة
بأرض المشروع كل فيما يخصه
ومتابعة البرامج الزمنية المقدمة
من تلك الجهات في سبيل إزالة
ً
جميع العوائق ،مطالبا بتحري
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة مــن
مصادرها الرسمية فيما يتعلق
ب ـم ـشــروع ج ـنــوب مــديـنـ ـ ـ ــة سعد
العبدالله او غيره من المشاريع
االسكانية االخرى.

رحالت الترانزيت ترتفع %13
بالربع األول عن العام الماضي
المطار استقبل أكثر من  3ماليين راكب
● يوسف العبدالله
استقبل مطار الكويت ا لــدو لــي نحو  3ماليين و 650ألف
راكب ،خالل الربع األول من العام الجاري ،بإجمالي 28854
رحلة ،بين مغادرة وقادمة.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن اإلدارة العامة للطيران
المدني سجلت من يناير حتى نهاية مارس الماضي ارتفاعا
بلغ  %13لنسب رحالت الترانزيت في البالد ،بإجمالي 22338
رحلة ،مقارنة بأعداد  ،2018التي ارتفعت تزامنا مع حزمة
تحسينات لملف ا لـنـقــل ا ل ـجــوي فــي ا ل ـبــاد ،أ بــرز هــا افتتاح
مبنى الركاب الجديد  ،T4والعروض التي تقدمها «الخطوط
الكويتية» لتذاكر السفر ،والتزامها بمواعيد الرحالت دون
تأخير.
وأضــافــت الـمـصــادر أن ارتـفــاع نسب الترانزيت فــي مطار
الـكــويــت الــدولــي مــؤخــرا جــاء وفــق خطط مسبقة لـ»الطيران
ا لـمــد نــي» ،لما يعود ذ لــك بالمنفعة على االقتصاد الوطني،
مبينة أن نسب الترانزيت سترتفع اكثر من ذلك وفق خطط
موضوعة خالل السنوات المقبلة.
وأضافت أنه خالل الفترة ذاتها سجل «الطيران المدني»
ارتفاعا آخر بلغ  %2بأعداد الركاب المسافرين والقادمين الى
البالد ،مقارنة بأعداد العام الماضي ،مشيرة إلى أن المطار
تعامل مع مليون و 852ألفا و 466مسافرا وصلوا الى البالد،
ومليون و 797ألفا و 518مسافرا غادروا.

سلة أخبار
«التميز الصحفي» :تطوير
المهارات اإلعالمية للمتدربين
أكدت اللجنة العليا المنظمة
لمسابقة الشيخ مبارك الحمد
الصباح للتميز الصحفي،
أمس ،أهمية تدريب الفائزين
بجوائز دورتها الـ 11على
كيفية استخدام وسائل
التواصل الحديثة في العمل
الصحفي.
وقال رئيس اللجنة ،أيمن
العلي ،في تصريح لـ«كونا»،
عقب الدورة التدريبية التي
نظمتها اللجنة للفائزين،
واستمرت أسبوعا في الجامعة
األميركية بالكويت ،بالتعاون
مع مؤسسة طومسون
فاونديشين اإلعالمية،
بمشاركة عدد من الصحافيين
الشباب الخليجيين ،إن «الدورة
تمثل أهمية كبرى ،لمواكبتها
مستجدات وسائل التواصل،
وانعكاستها على العمل
الصحفي ،ما يشكل نقلة نوعية
في مجال تطوير المهارات
اإلعالمية لدى المتدربين».

«البيئة» تختتم مؤتمر
«تطوير إدارة النفايات»

أعلنت رئيس الجمعية
الكويتية لحماية البيئية
وجدان العقاب ،ختام فعاليات
المؤتمر الختامي لمشروع
«تطوير إدارة النفايات» ،الذي
تشرف الجمعية على تنفيذه
في الكويت والسعودية واألردن
والبحرين وعمان ،بالتعاون
مع الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي.
وقالت العقاب في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المؤتمر
الختامي لمشروع «تطوير
إدارة النفايات» ،الذي نظمته
الجمعية من  21إلى  25من
الشهر الجاري شهد مشاركة
عربية وكويتية من الخبراء
والكوادر المعنية بهذا
الخصوص».

«اإلنجاز» يختتم برنامج
تدريب «التنمية المستدامة»
اختتم معهد اإلنجاز المتفوق
للتدريب األهلي واالستشارات
اإلدارية واالقتصادية
بالتعاون مع الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية المجتمعية عضو
برنامج األمم المتحدة لالتفاق
العالمي برنامج تدريب
(مدربين في مجال التنمية
المستدامة) ،الذي عقد ألول
مرة في الكويت ،خالل الفترة
في الفترة من  22إلى  24أبريل
الجاري.
وقال المدير العام لمعهد
اإلنجاز المتفوق د .شهاب
العثمان ،في تصريح صحافي،
امس ،إن «هذا البرنامج يأتي
ً
إيمانا من معهد اإلنجاز
بأهمية تطوير األفراد
والمؤسسات في القطاعين
الحكومي والخاص ومنظمات
المجتمع المدني».

«بلدية حولي» :أنجزنا 417
معاملة هندسية خالل مارس
كشفت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت أن إدارة
التدقيق والمتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة حولي
أصدرت  417معاملة خالل
مارس الماضي.
وأوضح مدير إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية م .مبارك
العجمي ،في تصريح أمس،
أنه تم إصدار  169معاملة
شهادة أوصاف إلكترونية،
و 64معاملة إنهاء إشراف
إلكتروني ،و 23معاملة إيصال
تيار كهربائي إلكتروني ،و11
إيصاال وتقوية تيار كهربائي،
ومعاملتي شهادة لمن يهمه
األمر.
وأشار العجمي إلى ترخيص
وتجديد  119معاملة ،و14
معاملة ترخيص وتجديد
الحضانات والمعاهد وفرع
البنك ،و 9معامالت إنهاء
إشراف ،و 6معامالت طلب
إيصال تيار.

محليات
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ً
العفاسي :قانون «المحاماة» سيرى النور قريبا
افتتح المرحلة الثالثة من مركز المحامي لخدمات التقاضي

المركز يسعى
إلى تسهيل
إجراءات
المحامين
وخدمة العدالة

الشريان

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس
األمــة المستشار د .فهد العفاسي أن قانون
مهنة المحاماة يحتاج إلى المراجعة وتطوير
ً
بعض األحكام الخاصة به مضيفا أنه يجري
ً
حاليا التنسيق مع جمعية المحامين إلعداد
ً
مشروع بقانون بهذا الشأن ليرى النور قريبا.
وقــال العفاسي ،في تصريح للصحافيين
أمـ ــس ،ع ـقــب اف ـتـتــاحــه لـلـمــرحـلــة ال ـثــالـثــة من
مــركــز الـمـحــامــي لـخــدمــات الـتـقــاضــي الـتــابــع
لجمعية الـمـحــامـيــن الـكــويـتـيــة« :ل ـقــد أخــذنــا
بــاالق ـتــراحــات وال ـمــاح ـظــات الـنـيــابـيــة الـتــي
قدمت حول القانون وقدمت للجنة التشريعية
ً
ً
البرلمانية وقطعنا شوطا كبيرا العتماده من
اللجنة وإدراج ــه على ج ــدول أعـمــال مجلس
األمة إلقراره».
وأشاد بدور وزراء العدل السابقين يعقوب
الصانع ود .فالح الـعــزب اللذين أسهما في
إنـشــاء الـمــركــز وتسهيل وتبسيط إجــراء اتــه
بالتعاون مع جمعية المحامين بهدف خدمة
جمهور المتقاضين والمحامينن مما ينعكس
على جــودة األداء الوظيفي وسرعة اإلنجاز
والفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم.
بدوره ،قال رئيس جمعية المحامين شريان
الشريان« ،إننا فخورون بالتعاون مع وزارة

«األبحاث» :لسنا معنيين بالمطالبة
بزيادة تعرفة المياه
نفى معهد الكويت لألبحاث العلمية ،أمــس ،صحة ما تداولته
إحــدى الصحف المحلية على لسان أحــد مسؤوليه حــول ضــرورة
ً
زيادة تعرفة المياه على المواطنين مؤكدا أنه غير معني بالمطالبة
بذلك.
وشددت المدير العام للمعهد د .سميرة عمر ،في بيان صحافي،
على أن المعهد هو مؤسسة تقوم بالبحث العلمي وتقدم توصيات
وخدمات للقطاعين الحكومي والخاص والمستفيدين من نتائج
البحث العلمي ،وليس جهة مسؤولة عن تعرفة المياه.
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه بالمعهد
د .محمد الراشد نفيه القاطع ما نشر على لسانه خالل الحوار الذي
أجــرتــه معه هــذه الصحيفة ،مبينا أن أحــد مـحــاور الـحــوار يتعلق
بترشيد المياه ودور معهد الكويت لألبحاث العلمية في ذلك ،ولم
يتم التطرق لزيادة التعرفة بشكل مطلق.
أوض ــح الــراشــد أنــه تـحــدث فــي هــذا المحور عــن الـطــرق العلمية
لتخفيض االسـتـهــاك والـتــي مــن ضمنها تطوير تقنيات لتحلية
ومعالجة المياه وتطوير إدارة الموارد المائية بشكل عام.
وأشار إلى أن جهود الترشيد التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء
في الكويت واضحة من خالل بيانات االستهالك للسنوات األخيرة
والتي توضح انخفاض في معدالت االستهالك.

سميرة عمر

يطلق دورته الثالثة في أكتوبر المقبل

العفاسي خالل افتتاح المرحلة الثالثة من مركز المحامي
ال ـعــدل فــي إن ـشــاء مــركــز الـمـحــامــي لـخــدمــات
التقاضي وتذليل كل العقبات والصعاب التي
تواجه الجمعية».
وذكر الشريان أن المركز يسعى إلى تسهيل
ً
إجـ ــراء ات المحامين وخــدمــة الـعــدالــة مبينا
أنــه متكامل ويشمل كــل إجـ ــراء ات وخــدمــات
التقاضي في جميع محاكم الكويت من رفع

«كفو» :تعزيز التعاون
مع الكفاءات الشبابية

دعـ ــوى إل ــى إج ـ ـ ــراءات الـتـنـفـيــذ ب ـعــد ص ــدور
الـحكام.
وشــدد على حــرص مجلس إدارة الجمعية
على تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم وتطوير
الخدمات المالئمة إلنهاء إجراءات التقاضي في
محاكم الكويت بأسرع وقت وأقل جهد ومواكبة
ألحدث التطورات العلمية في هذا الشأن.

أكـ ــدت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
لمشروع (كفو) التابع للديوان
األميري د .فاطمة الموسوي،
أمـ ــس ،أهـمـيــة فـعــالـيــة «يمعة
كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــو» فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرف ع ـل ــى
ال ـك ـف ــاءات الـشـبــابـيــة وت ـبــادل
األفـ ـك ــار ،ف ــي جـلـســة نـقــاشـيــة
مفتوحة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــوي ،فــي
تصريح لـ «كونا» ،إن الفعالية
تـ ـع ــد واحـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
الـ ــدوريـ ــة ل ـل ـم ـشــروع ال ـه ــادف
ل ـع ــرض ال ـك ـف ــاءات الـشـبــابـيــة
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـبـ ـح ــث
والتواصل فيما بينها.
وأضافت أن الفعالية جاءت
لبحث سبل تعاون الكفاء ات
الشبابية مع «كفو» ،الذي تقام
دورته الثالثة في شهر أكتوبر
المقبل ،واستعراض الفعاليات
المستقبلية ذات الصلة ،فضال
عــن شــرح آلية التسجيل عبر

موقع المشروع واستعراض
الفرص المتاحة.
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ،ال ـت ــي
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــورا الف ـ ـ ـتـ ـ ــا،
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـجـ ـ ــارب ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ــي
م ـخ ـت ـل ــف مـ ـ ـج ـ ــاالت م ـج ـت ـمــع
«ك ـفــو» ،إذ أوض ــح عبدالعزيز
الــدوســري ،وهــو مــن مرشدي
ال ـم ـش ــروع ،كـيــف اس ـت ـفــاد في
«م ـج ـت ـمــع اإلعـ ـ ـ ــام» ،وت ـحــدث
خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة عـ ـ ـ ــن دور
وســائــل اإلعـ ــام الـحــديـثــة في
سرعة إيـصــال المعلومة إلى
الجمهور.
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــرض غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي
الخضري ،وهو من المرشدين
ً
أيـ ـض ــا ،تـجــربـتــه ف ــي مجتمع
«ك ـ ـفـ ــو اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي» وتـ ـح ــدث
عـ ــن مـ ــوضـ ــوع ت ـ ـبـ ــادل ث ـقــافــة
الفكر االنـســانــي مــع اآلخــريــن
المسجلين في المشروع.

«التربية» :تطوير القدرات العلمية والفكرية للطلبة

●

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للتنمية
الـ ـت ــرب ــوي ــة واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،فـيـصــل
الـمـقـصـيــد ،ح ــرص ال ـ ــوزارة على
تنمية قدرات الطلبة في المجاالت
العلمية والفكرية ،مشيرا إلى أن
الـطـلـبــة ه ــم ال ــرك ـي ــزة األســاس ـيــة
للنهضة التي تنشدها الدولة.
وق ــال الـمـقـصـيــد ،فــي كلمة له
أم ـ ـ ــس ،خ ـ ــال ح ـ ـضـ ــوره مـلـتـقــى
ت ـق ـي ـي ــم ل ـج ـن ــة تـ ــدريـ ــب الـ ـط ــاب
المبدعين تحت عنوان «مبدعين
العلوم  CTCSاألول  ،»2019إننا
ن ـف ـخ ــر ب ــال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
الـعـلـمـيــة وال ـف ـكــريــة واإلب ــداع ـي ــة
التي تسهم فــي تطوير العملية
التعليمية ،مشيدا بــدور أعضاء
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة وم ــدي ــري
ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي ج ـم ـيــع الـمـنــاطــق
التعليمية وموجهي وموجهات
مــادة العلوم ،إضافة إلــى رئيس
ل ـج ـنــة م ـبــدع ـيــن ال ـع ـل ــوم تـهــانــي

المقصيد مكرما العوضي واالنصاري
الـهــاجــري على الجهودهم التي
بذلت خالل الفترة الماضية.
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة
متمثلة بقطاع التنمية التربوية
واألنشطة تسعى دائما إلى دعم
وم ـس ــان ــدة م ـثــل هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع

التنموية الحيوية التي ترفع من
شأن أبنائنا الطلبة.
وقــال إن ال ــوزارة بالتعاون مع
معهد الكويت لألبحاث العلمية
سـتـعـمــل عـلــى م ــا ب ــدأت ــه بالسنة
الحالية ،حيث ستستمر الفعاليات

واألنشطة الطالبية لتكون لجنة
دائ ـ ـمـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـن ـه ــوض بـمـثــل
هذه المشاريع الفكرية اإلبداعية
ألبنائنا الطلبة ،مضيفا أنه سيتم
تحويل اللجنة ا لــى مــر كــز علمي
داخل وزارة التربية.

حركة تدوير بين مديرين ورؤساء
أقسام في هيئة الطرق
●

سيد القصاص

أصدرت مديرة إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل
الـبــري باإلنابة سهى أشكناني عــدة ق ــرارات تدوير
تقضي بنقل رئيس قسم اإلشــراف ألعمال الصيانة
هاني بوحمد إلى إدارة صيانة الطرق السريعة ،للعمل
ً
رئيسا لقسم نظم المشاريع بإدارة التنفيذ.
وشـمـلــت ال ـق ــرارات نـقــل محمد مـهــدي الـقــزويـنــي،
رئيس قسم نظم المشاريع ب ــإدارة التنفيذ ،للعمل
رئيس قسم اإلشراف بذات اإلدارة ،على أن يعهد إليه،
إضافة إلى عمله ،القيام بمهام مدير إدارة التنفيذ،
ويـعـهــد لـلـمـهـنــدس مـحـمــود حــاجــي رم ـض ــان ،كبير
المهندسين االختصاصيين المدنيين ،إضافة إلى
عمله ،القيام بمهام رئيس قسم التنفيذ بإدارة الطرق

«األرصاد» :طقس
ً
معتدل ...وأمطار غدا
قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــراقـ ـ ــب ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــؤات
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــإدارة األرص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية عبدالعزيز القراوي ،إن
ال ـط ـقــس رب ـي ـعــي م ـع ـتــدل حتى
عـطـلــة نـهــايــة األس ـب ــوع ويـكــون
ً
ً
ً
ً
حـ ـ ــارا ن ـس ـب ـيــا نـ ـه ــارا وم ـع ـتــدال
ً
ليال نتيجة تأثر البالد بامتداد
مرتفع جوي على سطح األرض.
وأضـ ـ ــاف ال ـ ـقـ ــراوي ل ــ«ك ــون ــا»
أن ال ـط ـقــس ن ـه ــار الـ ـي ــوم يـكــون
ً
ً
ح ــارا نسبيا وال ــري ــاح شمالية
غ ــرب ـي ــة خ ـف ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى م ـع ـتــدلــة
وتظهر بعض السحب العالية
ودرجــات الحرارة العظمى بين
 29و 32درجة مئوية.
وذكـ ـ ــر أن ال ـط ـق ــس ال ـم ـتــوقــع
ً
م ـس ــاء ي ـك ــون م ـع ـت ــدال وال ــري ــاح
ش ـم ــال ـي ــة غ ــرب ـي ــة إل ـ ــى مـتـقـلـبــة
االت ـ ـجـ ــاه خ ـف ـي ـفــة إل ـ ــى مـعـتــدلــة
وت ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـفـ ــرقـ ــة ودرجـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة
ال ـص ـغ ــرى ب ـيــن  20و 22درج ــة
مئوية.
ولفت إلى أن الطقس المتوقع
ً
ً
ن ـه ــار غ ــد ي ـك ــون ح ـ ـ ــارا نـسـبـيــا
ً
وتـ ـتـ ـك ــاث ــر الـ ـسـ ـح ــب ت ــدري ـج ـي ــا
وال ــري ــاح مـتـقـلـبــة االتـ ـج ــاه إلــى
ج ـن ــوب ـي ــة شــرق ـيــة خ ـف ـي ـفــة إل ــى
مـ ـعـ ـت ــدل ــة ودرجـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة
ال ـع ـظ ـمــى ب ـي ــن  30و 33درج ــة
مئوية.
وتـ ــوقـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــراوي أن ي ـكــون
ً
ً
الطقس مـســاء مـعـتــدال وغائما
ً
جزئيا والرياح جنوبية شرقية
إلـ ـ ــى م ـت ـق ـل ـبــة االت ـج ــاه خ ـف ـي ـف ــة
إلى معتدلة مــع فــرصــة ألمطار
متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى
الـمـتــوقـعــة بـيــن  21و 23درج ــة
مئوية.

السريعة ،لحين اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،
وتسكين الوظائف اإلشرافية.
وأش ــارت ال ـق ــرارات إلــى نقل فــوزيــة حمد الـجــدي،
ً
رئـيــس مكتب التخطيط والـمـتــابـعــة ،للعمل مــديــرا
إلدارة مختبرات ال ـطــرق ،ونـقــل مــديــر إدارة صيانة
ً
الطرق السريعة رجاء المؤمن للعمل رئيسا لمكتب
التخطيط والمتابعة .وتضمنت ق ــرارات أشكناني
نقل رئيس قسم اإلشــراف بــإدارة التنفيذ المهندس
ً
ضاري خليفة للعمل رئيسا لقسم الدراسات بإدارة
الـطــرق السريعة ،وتكليف خالد ضــاوي العصيمي
مهندس اختصاص مدني ،إضافة إلى عمله ،القيام
بمهام رئيس قسم اإلشــراف ألعمال الصيانة بإدارة
صيانة الطرق السريعة.

سلة أخبار
محافظ العاصمة يرعى حفل
ثانوية فاطمة بنت الوليد

أقامت ثانوية فاطمة بنت الوليد
حفل ختام األنشطة التربوية
للعام الدراسي  ،٢٠١٩-٢٠١٨تحت
رعاية محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ،وبحضور مديرة
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة
التعليمية بدرية الخالدي،
وحشد من قياديي المنطقة،
ومختار الصليبيخات حسين
أبوشيبة ،ومختار القيروان
صباح العنتري .وافتتح الحفل
بكلمة مديرة المدرسة فاطمة
المسلم ،تالها ورشة عمل مميزة
بعنوان الواقع المعزز ،ثم عرض
إلنجازات المدرسة من أنشطة
وفعاليات ومراكز متقدمة
لمختلف المسابقات العلمية.

«بنك الطعام» يطلق
حملة «ماجلة رمضان»
أطلق البنك الكويتي للطعام
حملته الخيرية "ماجلة رمضان"
التي تستهدف تغطية احتياجات
أكثر من  10اآلف محتاج داخل
الكويت من المواد الغذائية
الضرورية.
وقال مدير بنك الطعام سالم
الحمر ،ان "المحتاجين يواجهون
ظروفا صعبة نظرا إلى عدم
قدرتهم على تلبية احتياجاتهم
الضرورية لضمان العيش الكريم
مما دعا البنك إلى سرعة إعداد
مشروع خيري ضخم يضمن
توفير السالل الغذائية من
مختلف المستلزمات الضرورية"،
الفتا إلى أن "العمل الخيري
الضخم يأتي اتساقا وأولويات
البنك الذي يواصل حمالته
ومشروعاته الخيرية".

«علمني اإلسالم» :تعليم
المهتدين بــ  14لغة
قال المدير العام للجنة التعريف
باإلسالم فريد العوضي إن
مشروع "علمني اإلسالم" يهتم
برعاية وتعليم المهتدين الجدد
تعاليم الدين الحنيف ،وفق
منهج وسطي معتدل ،بـ 14لغة
مختلفة.
وأضاف العوضي ،في تصريح
أمس ،أن اللجنة تشهد حاالت
إشهار إسالم من شتى
الجنسيات واألعراق والثقافات
من ضيوف الكويت ،والتي تزيد
على  120جنسية.
وتابع" :دورنا ينصب على
رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم
ليكونوا مهتدين صالحين
ومصلحين ،ودعاة يحملون
ويبلغون عن الله جل وعال
ورسوله الكريم ،وفق منهج
قوامه الحكمة والموعظة
الحسنة" ،داعيا أهل الخير إلى
المساهمة في المشروع.
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المويزري :نرفض ترهيب المواطنين بـ«هيئة الجنسية»
ةديرجلا
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هايف« :حقوق البدون» ال يوفر مزايا خيالية لهم وال يظلم الكويتيين
فهد التركي
وعلي الصنيدح

مهما تباعدت
اآلراء فليس لنا
إال هذا الوطن
ليجتمع أبناؤه
ورجاله فيه
بالمصالحة
الوطنية

عبدالله الكندري

رف ــض ال ـنــائــب شـعـيــب ال ـمــويــزري منح
أي جـهــة غـيــر الـقـضــاء حــل مـســائــل تــزويــر
الجنسية ومحاسبة أط ــراف الـتــزويــر ،ألن
هناك من سيحاول ترهيب الشعب الكويتي،
ً
من خالل هذه الجهة ،مشددا في الوقت ذاته
على ضرورة محاسبة المزورين ،ومستدركا
بالقول :ان استمرار المشاكل في البلد تؤكد
بأيد كويتية،
وجود نهج وفكر «ماسوني» ٍ
وأن ه ـنــاك مــن يــريــد أن يـعـيــش المجتمع
في قلق.
وقــال الـمــويــزري ،فــي تصريح صحافي
بمجلس األمة أمس ،إن االوضاع والظروف
وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات خ ـ ــال االس ــابـ ـي ــع ال ـمــاض ـيــة
والمقبلة تحتم علينا الحديث عن بعض
القضايا المهمة ،فهناك فكرة إلنشاء هيئة
عامة لبحث مسألة تزوير الجناسي ،ومع
عـ ــدم ال ـت ـش ـك ـيــك ف ـي ـمــن طـ ــرح هـ ــذه ال ـف ـكــرة
لمعالجة تزوير الجناسي ،فهي أمر ال يمكن
قبوله ،ألن المكان الحقيقي لمعالجة هذا
االمر هو السلطة القضائية.
وأضاف ان اثارة هذا الموضوع ومحاولة
التشكيك في اي فئة من المجتمع الكويتي
ً
أمر مرفوض ،سواء كانت قبائل او حضرا
او سنة أو شيعة ،فـغــاب عمن اراد انشاء
هــذه الهيئة ان هناك مــن سيقوم بترهيب
المواطنين وتسليط السكين على رقابهم،
حتى لو ان جد هذا المواطن «شارك جده في
معركة الرقة والصريف» ،فسيأتي من يحاول
استغالل اي جهة لترهيب المواطنين.
وأش ــار إلــى حديث رئيس مجلس األمة
مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم ف ــي جـلـســة مـجـلــس األم ــة

بتاريخ  ١١أبريل  ،٢٠١٧الذي كان كل حديثه
عن أن هناك من  ٣٦٠إلى  ٤٠٠ألف زيادة غير
طبيعية في عدد السكان ،وتحدث عن قضايا
تتعلق بتزوير الجنسية في حضور السلطة
التنفيذية بأغلب اعضائها ومنهم وزيــر
الداخلية ،وان السلطة التنفيذية لم تتخذ
اي اجــراء لمعالجة ومحاسبة المزور ومن
ساهم في التزوير ومن توسط بين المزور
ومن قام به.
وتـطــرق الــى الـجـهــاز الـمــركــزي للبدون،
َ
قائال إن حل القضية طال ،وخلق حاالت ظلم
ومالحقات للبعض ،ورئيس الجهاز صرح
بوجود  ٣٠ألف حالة مستحقة ،فلماذا لم تتم
معالجة اوضــاع هــؤالء المستحقين ،فهذا
الملف يجب ان يغلق وتـحــال كــل الملفات
الى النيابة العامة.
وحول االستجوابات ،قال المويزري :ال
أعرف لماذا الجزع من االستجوابات ،وما
إن يظهر استجوابات تظهر لنا قضية حل
او تعليق الـمـجـلــس ،فــاالسـتـجــوابــات يتم
التعامل معها وفق االطر الدستورية ،ولكل
من النواب أدواته الدستورية في االستجواب
في طرح او تجديد الثقة.

استجواب رابع
واسـتــدرك« :اآلن امامنا  ٣استجوابات،
وكما علمت فإن هناك استجوابا رابعا لوزير
الصحة ،ال ــوزارة مليئة بالفساد ،واألكـثــر
فـســادا هــي وزارة المالية كما ذكــر الزميل
النائب بدر المال ،فعلى الشعب الكويتي أن

هايف والمويزري والمرداس في جلسة سابقة
يركز على كل ما يجري في وزارة المالية
ألنـهــا خزينة ال ــدول ــة ،وخــزيـنــة الــدولــة من
سنوات عديدة يتم اللعب فيها ،وايضا في
الفترة الحالية يتم العبث بشكل غير طبيعي
في أموال الشعب.
وفيما يتعلق بالقروض ،قال المويزري:
«ال يعتقد االخوة المقترضون أن الحكومة،
الـ ـت ــي ج ـل ـســت وعـ ـف ــت ع ـم ــن ق ـت ــل الـشـعــب
الكويتي وتصالحت معه ودعـمـتــه ماليا
وسـيــاسـيــا ،سـتـحــل مشكلتكم ،الن ـهــا هي
المتسبب الرئيسي في المشكلة» ،مضيفا:
«من المتوقع أن عدد المهاجرين الكويتيين
وطالبي اللجوء السياسي سوف يزداد هذه
السنة ،وأق ــول :ال تفكر السلطة ان الشعب
الكويتي سيخضع للترهيب او القمع».

ب ـ ـ ــوده ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ه ــاي ــف ،أن
االقتراح بقانون الخاص بالحقوق المدنية
للبدون ال يوفر مزايا خيالية لهذه الفئة،
وال يظلم الكويتيين ،الفتا إلــى أن الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غـيــر قــانــونـيــة هــو ال ــذي يـضــع الـعـصــا في
الدوالب.
وأوضــح هايف ،في تصريح ،أن المادة
األول ـ ـ ــى م ــن االقـ ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ه ــي م ــادة
تعريفية تحدد من هم المقصودون بـالبدون،
أو غير محددي الجنسية ،والمادة الثانية
تتضمن مهمة الجهاز المركزي لمعالجة
أوض ــاع المقيمين بـصــورة غير قانونية،
على أن يقوم هذا الجهاز ،خالل ستة أشهر،
بتسجيل كل البدون المسجلين في الهيئة

العامة للمعلومات المدنية ،وإدارة الجنسية،
ومكتب الشهيد.
وأض ــاف «لــم نلجأ الــى هــذا الـقــانــون إال
ب ـعــد أن وص ـل ـنــا الـ ــى ط ــري ــق مـ ـس ــدود مع
الجهاز المركزي لعدم قبوله تسجيل حتى
المتقاعدين مــن هــذه الفئة الــذيــن تصرف
لهم الدولة روات ــب ،بحجة أنــه تم قفل باب
التسجيل» ،مشددا على أن القانون المقترح
يعالج تسجيل البدون المسجلين في الدولة
أصال ،وال يأتي بآخرين من الخارج.
وزاد أن «الـ ـم ــادة ال ــراب ـع ــة ه ــي ال ـمــادة
الفعلية بالقانون ،وتتعلق بمنحهم اإلقامة
الدائمة في دولة الكويت ،والعالج والــدواء
للمعاقين وذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وش ـ ـهـ ــادات ال ـم ـي ــاد ،ورخ ــص
ال ـق ـيــادة ،وج ـ ــوازات الـسـفــر ،وج ــواز العمل
بــالـقـطــاعـيــن ال ـخ ــاص وال ـع ــام دون إجـبــار
للدولة بدال من االستعانة بالوافدين».
وأشـ ــار هــايــف إل ــى «الـتـهــويــل والضجة
التي حصلت سببهما أن الجهاز المركزي
ال يريد حل هذه القضية ،بل يريد استمرار
معاناة البدون ،ويضع العصا في الدوالب
من خالل إجبار البدون على توقيع إقرارات
بجنسيات معينة».
من جانبه ،أيد النائب عبدالله الكندري
ع ـقــد جـلـســة خــاصــة إلق ـ ــرار ق ــان ــون الـعـفــو
الشامل ،وفق المادة  72من الالئحة الداخلية،
والمادة  75من الدستور.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري« :مـهـمــا ت ـبــاعــدت اآلراء
فليس لنا إال هــذا الــوطــن ليجتمع أبناؤه
ورجاله فيه بالمصالحة الوطنية».

برلمانيات
سلة برلمانية
الحويلة إلنشاء
مستشفى «الداخلية»

تقدم النائب محمد الحويلة
باقتراح برغبة إلنشاء مستشفى
خاص ملنتسبي وزارة الداخلية،
لتقديم الرعاية الصحية في
جميع التخصصات لرجال
الشرطة وذويهم ،وللعاملني
املدنيني بالوزارة وأسرهم ،أسوة
باملستشفى العسكري التابع
لوزارة الدفاع.
وعزا الحويلة سبب اقتراحه إلى ما
يقوم به رجال الداخلية من مهام
وأعباء وجهود متواصلة وحثيثة
لحفظ أمن البلد والتصدي ملختلف
أنواع الجرائم ،حفاظا على أمن
الوطن واملواطن ،وصيانة أمن
الفرد واملجتمع ،ما يستدعي
االهتمام الخاص بهم وبذويهم،
تقديرا للجهود والتضحيات التي
يقدمونها لخدمة الوطن واملواطن،
فأصبح من الضروري وجود
مستشفى خاص لعالج منتسبي
الوزارة وذويهم ،كما هو الحال
بوجود مستشفى خاص للعاملني
بوزارة الدفاع من عسكريني
ومدنيني.

عاشور يسأل عن تسكين
«إشرافية» التجارة

عيسى الكندري لتوسيع اختصاص محكمة االستئناف الشاهين ٣ :قوانين على الجلسة المقبلة
قدم نائب رئيس مجلس األمة
عيسى الكندري اقتراحا برغبة
ب ـت ــوس ـي ــع اخـ ـتـ ـص ــاص مـحـكـمــة
االستئناف ،وإسناد الفصل في
الـطـعــون الـتــي يـحــددهــا مجلس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى الـ ـت ــي ل ــم يـحــل
دورها لتنظرها محكمة التمييز
إل ـ ــى دائ ـ ـ ــرة أو أكـ ـث ــر م ــن دوائ ـ ــر
محكمة االستئناف لتفصل فيها
بهيئة تمييز على أال يجلس في
هــذه الــدوائــر مــن يكون قــد سبق
له االشتراك في نظر االستئناف
المطعون عليه بالتمييز ،وتكون
األحكام الصادرة في هذا الشأن

غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـطـعــون فـيـهــا أم ــام
محكمة التمييز.
ُ َ
وشـ ـم ــل االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح أن ت ـت ــخ ــذ
ال ـت ــرت ـي ـب ــات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـب ــدء فــي
تنفيذ النظام المقترح مع بداية
ا لـ ـع ــام ا ل ـق ـض ــا ئ ــي ،۲۰۲۰/۲۰۱۹
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة التـ ـ ـخ ـ ــاذ
اإلج ـ ـ ــراءات الـتـشــريـعـيــة الــازمــة
بصفة االستعجال لوضع النظام
الجديد موضع التنفيذ في أقرب
وقت.
وعــزا الكندري سبب اقتراحه
الى الرغبة في رفع المعاناة عن
ال ـم ـت ـقــاض ـيــن وت ـخ ـف ـيــف ال ـع ــبء

الواقع على دوائر محكمة التمييز
ب ـس ـبــب ت ــدف ــق ال ـط ـع ــون ب ــأع ــداد
كبيرة فــي األحـكــام الـصــادرة من
محكمة االسـتـئـنــاف فــي ال ـمــواد
المختلفة األمر الذي يتسبب في
ً
بـقــاء هــذه الـطـعــون م ــددا طويلة
حـ ـت ــى يـ ـح ــل دوره ـ ـ ـ ــا ل ـت ـن ـظــرهــا
مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،وخ ـ ــال هــذه
ال ـم ــدد تـظــل ال ـمــراكــز الـقــانــونـيــة
للمتقاضين قلقة وهو ما يلحق
بهم أشد الضرر.
عيسى الكندري

دع ــا ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ،رئ ـي ــس الـمـجـلــس
وأعـ ـض ــاء م ـك ـتــب ال ـم ـج ـلــس ول ـج ـن ــة األول ـ ــوي ـ ــات إل ــى
اس ـت ـع ـج ــال ال ـت ـق ــاري ــر ال ـخ ــاص ــة بــال ـل ـج ـنــة الـصـحـيــة
واالجتماعية المتعلقة بـ  ٣مواضيع مدرجة على جدول
األعمال وتسد ثغرات تشريعية مهمة.
وأضــاف الشاهين ،في تصريح للصحافيين« :في
مقدمة هذه القوانين تقرير اللجنة المدرج على جدول
اعـمــال المجلس منذ شـهــور طويلة ،بـشــأن تعديالت
قانون المساعدات العامة والخاص بتخفيض سن ربات
البيوت المستحقات المساعدة من  ٥٥إلى  ٥٠سنة».
ولفت إلى أن التقرير الثاني هو مناقشة المداولة
األولــى لتعديالت قانون العمل الخيري ،وهــو قانون
مستحق ألن القوانين بـهــذا الـصــدد قديمة وصــادرة
منذ سنة  ٥٩و ،٦٢ويجب تطويرها ،خاصة بعد تسمية

الكويت مركزا انسانيا.
وتابع« :وبخصوص قانون العمل الخيري ،تشرفت
بااللتقاء بالزميل أحمد الفضل الــذي لديه تعديالت
ومــاح ـظــات عـلــى ه ــذا ال ـق ــان ــون» ،مـتــوقـعــا إقـ ــرار هــذا
القانون باإلجماع.
وأشــار الى ان التقرير الثالث هو المداولة الثانيه
لتعديالت قــانــون العمل األه ـلــي ،ال ــذي طــال انتظاره
من آالف الكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع
الـخــاص ،وهــو مــدرج على جــدول االعـمــال وتــم إقــراره
فــي الـمــداولــة األول ــى بــاإلجـمــاع ،ويتعلق بـمـبــدأ عــدم
جواز انتقاص أي مبالغ من الكويتيين الذين تنتهي
خدماتهم في القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة،
إضافة الى عدم احتساب ّأيام الراحة األسبوعية ضمن
اإلجازة السنوية.

وجه النائب صالح عاشور
ً
سؤاال برملانيًا إلى وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان عن
قرارات التسكني للمناصب
اإلشرافية في وزارة التجارة من
رئيس قسم ومراقب ومدير.
وطلب عاشور في سؤاله ،إفادته
بجميع قرارات تسكني املناصب من
رئيس قسم ومراقب ومدير سواء
بالتثبيت أو التكليف أو اإلنابة
في وزارة التجارة والصناعة منذ
تاريخ  2019-1-1وحتى تاريخ
الجواب على السؤال.
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«القبول» و«الشدادية» وزيادة الرواتب على طاولة مجلس الجامعة

يجتمع األحد برئاسة العازمي ...واللجنة التنفيذية شددت على قبول جميع المستوفين لشروط الكليات
حمد العبدلي

يناقش مجلس جامعة الكويت،
برئاسة وزير التربية وزير
التعليم العالي الرئيس األعلى
للجامعة د .حامد العازمي،
األحد المقبل ،اقتراح عمادة
القبول والتسجيل بشأن أعداد
الطلبة المقبولين وسياسة
القبول للعام الدراسي /2019
ً
 ،2020فضال عن االنتقال إلى
«الشدادية».

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،أن
م ـج ـل ــس ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت س ـي ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــه
األحـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل ،ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الــرئ ـيــس األع ـل ــى لـلـجــامـعــة د.
ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ،وحـ ـض ــور م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة د.
حسين األنصاري ،وأعضاء المجلس في قاعته
بــالـخــالــديــة ،لـمـنــاقـشــة ع ــدد مــن ال ـب ـنــود أبــرزهــا
اق ـتــراح عـمــادة الـقـبــول والتسجيل بـشــأن أعــداد
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـق ـبــول ـيــن ،وس ـي ــاس ــة ال ـق ـب ــول لـلـعــام
الدراسي  ،2020 /2019واالنتقال إلى «الشدادية»،
ع ـل ـمــا بـ ــأن هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع كـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض
ان ـع ـقــاده األح ــد ال ـمــاضــي ،لـكــن تــم تــأجـيـلــه دون
ذكر األسباب.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن مـ ـحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع
ً
ً
سـيـتـضـمــن  14ب ـن ــدا رئ ـي ـس ـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى بند
م ــا ُيـسـتـجــد م ــن أعـ ـم ــال ،الـ ــذي نــاقـشـتــه الـلـجـنــة
ً
الـتـنـفـيــذيــة أم ــس األول وط ــرح ــت فـيــه عـ ــددا من
ال ـق ـضــايــا ال ـتــي سـيـتــم مـنــاقـشـتـهــا ف ــي اجـتـمــاع
األحــد ،الفتة إ لــى أن اللجنة شــددت على أهمية
قبول جميع الطلبة المستوفين لشروط الكليات،

بحيث ال يـقــل إجـمــالــي ع ــدد المقاعد عــن أعــداد
العام الماضيّ .
وبينت أن االجتماع سيناقش كذلك
اقتراح لجنة العمداء بشأن القواعد األساسية للقبول
وال ـت ـحــويــل ،مــع إل ـغــاء ش ــرط الـمـقــابـلــة الشخصية
الـتــي تـجــريـهــا كـلـيــات مــركــز الـعـلــوم الـطـبـيــة لــذوي
االحتياجات الخاصة ،مضيفة أنه سيتطرق كذلك
إلى الحديث عن التصور المبدئي الستغالل أرض
مدينة صباح األحمد السكنية ،واالعتماد األكاديمي
لكلية الطب بالجامعة (حسب متطلبات  02 16/ 1ع).

زيادة الرواتب
وت ــاب ـع ــت :س ـي ـتــم عـ ــرض الـ ــدراسـ ــة ال ـم ـقــدمــة من
جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن زيادة رواتب
األساتذة والهيئة األكاديمية المساعدة ،ومتابعة ما
تم في خطة االنتقال والتشغيل لبعض الكليات إلى
مدينة صباح السالم الجامعية ،إضافة إلى النظر
في تجديد تعيين بعض عمداء الكليات من عدمه،
ومنهم عميد كلية الصيدلة ،واقتراح بعض الكليات
ترقية بعض األساتذة.

ً
ً
عبدالنبي 47 :مشروعا هندسيا
في معرض تخرج «هندسة األسترالية»
●

حمد العبدلي

ك ـش ــف ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
فــي الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة بالكويت
د .مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــدا لـ ـنـ ـب ــي أن ع ــدد
المشاريع المشاركة فــي معرض
ً
مشاريع التخرج بلغ  47مشروعا
ً
لـ ـ ـ ـ  181طـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــا فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
التخصصات الهندسية ،ومنها
الهندسة الكهربائية ،والمدنية،
والميكانيكية ،وهندسة البترول.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــرض
العاشر لمشاريع تخرج طلبة كلية
الهندسة ،الــذي أقيم تحت رعاية
األمـيــن الـعــام لمجلس الجامعات

الـخــاصــة د .حبيب أب ــل فــي قاعة
سلوى الصباح ،برعاية السفارة
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة وش ـ ــرك ـ ــة worley
.psrsons
وقال عبدالنبي إن الكلية تفخر
ب ـهــذا ال ـكــم الـهــائــل مــن الـمـشــاريــع
ً
ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــدا ب ـم ـس ـت ــوى
المشاريع المشاركة في المعرض
خالل الفصل الدراسي الحالي ،إذ
تـمـيــزت بــأفـكــار جــديــدة ومبتكرة
وقابلة للتطبيق على أرض الواقع
فــي ال ـم ـجــال الـهـنــدســي ،فــي وقــت
أكد أن أغلبية تلك المشروعات من
الممكن تحولها إل ــى مـشــروعــات
ت ـ ـجـ ــاريـ ــة يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــره ــا ال ـط ـل ـب ــة

جانب من المعرض

ً
مـسـتـقـبــا ب ـعــد ت ـخــرج ـهــم .على
صـعـيــد مـتـصــل ،أك ــد عـبــدالـنـبــي
أن ال ـك ـل ـي ــة األس ـ ـت ــرال ـ ـي ــة ت ــدع ــم
ً
ط ــابـ ـه ــا ،م ــوضـ ـح ــا أن الـ ـم ــواد
التي يستخدمها الطلبة لتنفيذ
مشروعاتهم توفرها لهم الكلية
وتــدفــع تكاليفها كاملة دون أن
تحملهم أي أعباء مالية.
ولفت إلى أن «هناك الكثير من
ال ـم ـشــروعــات الـســابـقــة لطالبنا
ت ــم تـسـجـيـلـهــا كـ ـب ــراءة اخ ـت ــراع
في مركز الشيخ صباح األحمد
للموهبة واإلبــداع وتحولت إلى
مشاريع تجارية».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال األس ـ ـتـ ــاذ
الـمـســاعــد فــي كلية الـهـنــدســة د.
ميشيل نـحــاس إن كــل قـســم من
أقسام الكلية لديه عدد مختلف
ً
ومتنوع من المشاريع ،الفتا إلى
أن المختصين بتقييم المشاريع
مــن داخ ــل الكلية وخــارجـهــا من
المعنيين بالمجال من الشركات.
ّ
وبين أنه سيتم اختيار أفضل
مشروع من كل قسم ،وسيختار
السفير األسترالي أفضل مشروع
بالنسبة إليه حسب تقديره بعد
جــول ـتــه ع ـلــى ال ـم ـش ــاري ــع كـلـهــا،
ً
اعتمادا على مدى خدمة الفكرة
للمجتمع.

مبنى جامعة الكويت

« »KiLAWتحتضن مسابقة المحكمة الصورية العربية

ً
شارك فيها  ١٧فريقا من كليات وجامعات  13دولة عربية

المقاطع متوسطا الوفد المشارك
أك ـ ــدت ك ـل ـيــة الـ ـق ــان ــون ال ـكــوي ـت ـيــة الـعــالـمـيــة
( )KiLAWأنـهــا رفـعــت اســم الـكــويــت عــالـيــا ،من
خـ ــال اح ـت ـضــان ـهــا م ــرك ــز م ـســاب ـقــة الـمـحـكـمــة
الصورية العربية ،ورعايتها االنعقاد السادس
للمسابقة ،ا لـتــي تــم تنظيمها فــي لبنان ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية بالجامعة
اللبنانية مــؤخــرا ،وش ــارك فيها  17فريقا من
كليات وجامعات عربية من  13دولة عربية.
وذك ــرت الكلية ،فــي بيان أمــس ،أن التحكيم
ش ــارك فـيــه نـخـبــة مــن الـمـحـكـمـيــن بـلــغ عــددهــم
أكـ ـث ــر مـ ــن  30م ـح ـك ـمــا ع ــربـ ـي ــا ،وك ـ ــان لـلـكـلـيــة
ممثلة في المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة
المحكمة الـصــوريــة العربية الــريــادة فــي إدارة

هذه المسابقة ،ورفع اسم الكويت في المحافل
الدولية ،كونها الداعم لمسابقة علمية وعملية
تؤهل الطلبة بالوطن العربي لممارسة مهنة
المحاماة في القانون الدولي ،من خالل قضية
اف ـت ــراض ـي ــة ب ـع ـن ــوان «دولـ ـ ــة ف ـقــرس ـتــان ودولـ ــة
سيادستان».
واشـ ــارت إل ــى قـيــام رئـيــس الـكـلـيــة د .محمد
المقاطع ،وعميدها د .يوسف العلي بشكر الوفد
الممثل للكويت مــن ذوي الـخـبــرة فــي القانون
الــدولــي ،لــدورهــم الـبــارز فــي إنـجــاح المسابقة،
وحسن تمثيل الكلية عبر إبراز الثقافة القانونية.
واض ــاف ــت أن ال ــوف ــد ض ــم د .يــوســف الـعـلــي،
وه ـ ـنـ ــاء اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـم ـث ـل ــة الـ ـم ــرك ــز اإلداري

والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية
ومــديــرة إدارة التطوير الطالبي والمسابقات،
ود .عبدالعزيز ا لـعـنــزي ر ئـيــس اللجنة العليا
لـلـمـســابـقــة ،ود .خــالــد الـحــويـلــة عـضــو اللجنة
العليا للمسابقة ،والمدربين د .أحمد العتيبي،
ود .خالد الياقوت ،ود .محمود المغربي ،كما
ضم فريق المحكمين د .فرح ياسين ودينا حداد
من كلية القانون ،ود .ديما الوقيان ود .بشاير
الغانم ود .شريفة المهنا.
جدير بالذكر أن الكلية شاركت في المسابقة
بخمسة من طلبتها ،هم سماح بــوجــروة ،دانة
العويصي ،مريم قاسم ،ماجدة العنزي ،مساعد
الرفاعي.

سلة أخبار
لجنة طبية لطلبة الطب
في أميركا

أعلن االتحاد الوطني لطلبة
ال ـك ــوي ــت ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تشكيل لجنة طبية للمساهمة
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــط ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء ع ـل ــى
مطالبات و حـقــوق طلبة الطب
الدارسين في أميركا.
وكشف االتحاد ،في تصريح،
ع ــن تــوف ـيــر خ ـصــم ع ـلــى تــذاكــر
ال ـس ـفــر لـلـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن في
ً
الــواليــات الـمـتـحــدة ،مــؤكــدا أنــه
ً
يعمل جاهدا على تحقيق جميع
مطالب الطلبة ،وتذليل الصعاب
أمامهم.

تشكيل رابطة الفكر
والثقافة في اتحاد الجامعة
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـك ــر
والثقافة في االتحاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت بــال ـجــام ـعــة
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
للعام النقابي ،2019/ 2018
وذلــك بتزكية محمد العنزي
ً
رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـل ــرابـ ـط ــة ،وم ـح ـمــد
ً
ً
سـعــد ال ـعــازمــي أمـيـنــا عــامــا،
ً
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـب ـش ــر أم ـي ـنــا
ً
للسر ،وخالد العجمي أمينا
للصندوق ،وإسراء الفيكاوي
نائبة الرئيس ،وفي العضوية
ن ــورة العجمي ،ون ــور الـبــدر،
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــن ،وفـ ـج ــر
العجمي ،وإيمان الفيلكاوي،
وإي ـ ـ ـمـ ـ ــان ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،وش ـي ـخ ــة
المزروعي.

«العلوم الصحية» تحتفل
األحد بيوم األرض
تنظم كلية العلوم الصحية
فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب حفل
افتتاح يــوم األرض ،برعاية
المدير العام للهيئة د .علي
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ،وذلـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ــوم 28
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ال ـس ــاع ــة 9:30
ص ـبــاحــا ع ـلــى م ـس ــرح كلية
ال ـع ـلــوم الـصـحـيــة ب ـنــات في
الشويخ.

دلبلا
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زﻋﺰوع اﻟﺬاﻳﺪي اﻟﻌﻨﺰي
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﻠﺖ أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﺿﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺣﺪودﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﺮك اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ اﻟﻐﺮب وﻓﻲ اﻟﺸﺮق
زرع ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﺪودﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻋﻤﺎن واﻹﻣــﺎرات،
وﺣﻼﻳﺐ واﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان.
وﺑﺴﺒﺐ اﻷﻟﻐﺎم اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎر ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﺎد ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ
ً
ﺣﺮﻛﺖ اﻟــﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻣﺎد ،ووﺿﻌﺖ ﺣﻄﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر وﺳﻜﺒﺖ
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻞ
ﻳﻤﻠﻲ اﻟﻐﺮب ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ أﻣﺔ ﺑﻼ ﺳﻴﺎدة.
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻨﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أي درﺟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻬﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻻ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻫﻲ دول ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ رﻏﻢ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ
ً
ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك دول ﻧﻬﻀﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻛﺪوﻟﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ
ً
ﻧﻤﺮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺿﻌﺖ ﺷﺮﻛﺎت
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وأدﺧﻠﺖ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  860ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ،
وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻗﻴﺎدة واﻋﻴﺔ اﻧﺘﺸﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ
درﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ُﻳﺸﺎر ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن.
وﻧﺤﻦ ﻛﺪول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻃﺎﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺎدل  10أﺿﻌﺎف
ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،وﻗﺪ أﻋﺠﺒﻨﻲ ﺟﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
أردوﻏــﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻬﻀﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺟﺎﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺮاﻣﻲ أو ﻓﺎﺳﺪ" ،وﻧﺤﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ وإداري اﻋﺘﺮف ﺑﻪ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ،وأﻛﺜﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺷﺨﺺ أو ﺗﻴﺎر ﻳﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ
"اﻟﺮدح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ،وﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ
ً
ً
واﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ وﻣﺎ زال
ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرﺗﻪ ،ﻓﻠﻨﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺪروس ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺧﺒﺮاء
ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن وﻛﻔﺎﻧﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺼﻔﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ وﺗﺘﻮﺣﺪ اﻟﻘﻠﻮب ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد،
وﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻫﺎ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪﻫﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮء.

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ :ﻻ
ّ
ﺗﺴﻴﺴﻮا اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ
ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ  ٢٠٠٩ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺻــﻮات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻟـﻀــﺮب اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ وﻣـﻜــﻮﻧــﺎﺗــﻪ ،ﻓ ـﺒــﺪأت ﺑــﺎﻟـﻄــﺮاﺛـﻴــﺚ ﺛــﻢ اﻟﻠﻔﻮ
واﻟﻤﺰدوﺟﻴﻦ إﻟــﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ اﻟﻤﺰورﻳﻦ ،واﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺻــﻮات
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺲ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﻞ اﻷﻏــﺮب أن ﻣﻄﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻷوﺻــﺎف ﻳﻠﺘﻘﻮن ﺑﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﺳﺎﺳﺔ وﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﻢ ﻣﻌﺠﺒﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺪﻣﺮ،
ّ
ﻟﻴﺘﻜﺴﺒﻮا ﻣﻦ
واﻟﻤﺼﻴﺒﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻳﺘﺒﻨﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ
ﺧﻼﻟﻬﺎ رﻏﻢ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺨﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ.
اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺣﺴﺒﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺼﻔﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ،
ﻓﺎﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺚ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺘﻞ روح
اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻪ ،وﺿﺮب ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻧﺒﻴﻞ أو ﺣﺘﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻷن اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﺪﻣﺮﻫﻢ
دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل وﻋﻈﺔ.
ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺰور وﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻟﻪ
ذﻟﻚ ،ﻓﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ،وﻟﻪ ﻗﻨﻮاﺗﻪ دون أن ُﻳﻀﺨﻢ ُ
وﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
ﺗﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ وﺗﻮﺟﻪ أﺣﻘﺎدﻫﺎ وﻣﺮﺿﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى إﻟﻰ ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺿﺮب ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺸﺘﻴﺖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وزرع اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮض ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺑﻐﻴﻀﺔ وﻣﻤﺰﻗﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دون إدراك ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻻء ﻟﻪ.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
ﻻ ّ
ﺗﺴﻴﺴﻮا اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻌﺒﺜﻮا ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺴﺘﻐﻠﻮا اﻟﺴﺬج
واﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﺘﻤﺰﻳﻘﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺘﻌﻈﻮا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ وإﺿـﻌــﺎف اﻟ ــﻮﻻء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺟـﻨــﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪﻣﺮ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻼ ﻟﺠﺎن وﻻ إﻋــﻼم وﻻ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺗﺮﺗﺰق ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،
واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻼذ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ،
ﻓﻼ ﺗﻌﺒﺜﻮا ﺑﻮﺣﺪﺗﻨﺎ.

ﺻﺤﺔ اﻷﺑﺪان ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
اﻷذﻫﺎن
ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺤﻤﺎدي
اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺴﺪﻳﺔ أﻣﺮاض ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻼﺟﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺎ ﺗ ـﻄــﻮرت وﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﻌـﻠــﻢ واﻟ ـﻄ ــﺐ ،ﺑــﻞ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﻋــﻼج
روﺣــﺎﻧــﻲ ودﻳـﻨــﻲ أو ﻋــﻼج ﺑــﺎﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟـﺘــﻮﻋــﻮي ،وأﻋﺘﻘﺪ أن
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻦ اﺗﺨﺬوا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺗﺠﺎرة ﻣﺮﺑﺤﺔ ،ﻛﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎة
وﻋﻠﻤﺎء ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرب ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا أﻣﺎﻣﻲ وﺟﺪت أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ ،وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺼﺎﺑﻮن
ﺑــﺄﻣــﺮاض ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺪﻫــﻮر ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺮﻫﻘﺔ أو ﺿﻐﻮط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ.
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو أزﻣﺔ أو ﺧﻼف ﻣﻊ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻋﺰﻳﺰ أو ﺧﺴﺎرة
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻀﺮ أﺟﺴﺎدﻧﺎ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻔﻘﺪﻧﺎ أرواﺣﻨﺎ،
ً
ً
وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻮﻳﺎ وﻃﺎﻏﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻴﻖ ﺑﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﺨﺮ ﺳﺎﻗﻄﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ،أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﻋﺪم
ﺗﺴﺮع ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﺼﻴﺮي ،ﻓﺼﺤﺔ اﻷﺑﺪان ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷذﻫﺎن ،واﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ أو اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻟﺨﻮﺿﻬﺎ وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ واﻟﺼﺒﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﻋﻘﺒﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ
ً
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎ.
واﻟﻤﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻴﺲ وﺣﺪه اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ اﻟﺒﺸﺮي ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﻘﻮى ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮض اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻮﻋﻜﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﻜﻦ
َ
ً
ً
ً
ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻗﻨﻮﻋﺎ وراﺿﻴﺎ ﺗﺤﻆ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮاﺣﺔ ،وﻳﻄﻞ ﻋﻤﺮك ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ.
وﻛﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﺳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺮض أو اﻷﻟﻢ ﻣﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻜﻮن
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،ﻓﻘﺮﺑﻪ اﻟﻤﺄﻣﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻠﻮب واﻷﻧﻔﺲ واﻷرواح،
وﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻼج ﻟــﻸرواح واﻷﺟﺴﺎد وﻣﺒﻌﺚ ﻛﻞ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﺎﻟﺤﺮص ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
ً
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻃﺎﻋﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ
ً
ﺗﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻚ ﻣﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪت ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺼﺎﻋﺐ.
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اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻫﻞ ﻳﺨﻤﻦ أﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮاﻣﻰ ﻓﻲ أﺻﻘﺎع ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻦ أن اﻟﻔﺮد
أو ﻋﺼﺒﺘﻪ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة ﻗــﺪ أدت ،ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ أو
آﺧﺮ وﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻮاﺗﻴﺔ ،دورا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
اﻷﻣــﺔ ،وﺑــﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻣــﺔ أو
ﻗﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﻢ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد أو ﻋﺼﺒﺘﻪ.
ﻓﻔﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب أدى ﺣﻜﺎم ﺑﻠﺪة اﻟﺪرﻋﻴﺔ،
ﻓــﻲ اﻟ ـﻄــﺮف اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ،آل ﺳـﻌــﻮد،
دورا ﻓــﺬا وﻋﻨﻴﺪا ﻓــﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ،ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪه ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ
ﻃﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﻣﻀﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ،ﺗﺒﻌﻪ ﺗﻘﻬﻘﺮ
ﻟﻴﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪم ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺮار
ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻌﺠﺐ .وﻳﻌﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﺪود اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺎودة ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ آل ﺳـﻌــﻮد
ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،
ﻓﻘﺪ ﺗﺴﻨﻰ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑــﺎع ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب،
ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻌﺔ واﻻﻣ ـﺘــﺪاد ،ﺣﻴﺚ
ﺷﻬﺪت أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ وأﻧﺤﺎؤﻫﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأﺛﻨﺎء
ﻛﺮات ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ آل ﺳﻌﻮد ،ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ دول داﻟﺖ
ﺛﻢ زاﻟﺖ .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎز ﻏﺮﺑﺎ ،واﻹﺣﺴﺎء
ﺷﺮﻗﺎ ،وﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻧﺠﺪ ،وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء .وﻟﺬا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻬﻤﺔ إﻳﺠﺎد ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻜﻴﺎن ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮة ،ﺑﻞ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﺟﺎء
وﺻــﻒ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺣﻼ وﺣﻴﺪا ،وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﻟﻬﺎ ﻋﻦ

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ!
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎز ﻏﺪاة
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﻘﻴﺎدة
ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻜﺔ اﻟـﺜــﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،
وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻤﺎ زال اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ وﺻﻔﺎ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال ﻣﻘﺎرب ﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮد إرﻫﺎﺻﺎت
إﻃــﻼق اﺳﻢ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻏـ ــﺮب ﺣـ ــﻮض اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺎزون ﻓــﻲ
وﺳﻂ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ
ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر ،ذﻟــﻚ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﺤﺮر ﻣﻦ ﻧﻴﺮ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬي ُﻳﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ
دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻳﻄﻠﻖ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر ﻫﻮ
ﻣــﻦ ﻗــﺎد ﺣــﺮوب ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣــﻦ اﻹﺳـﺒــﺎن،
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻛ ـﻤــﺎ ﻓ ـﻌــﻞ ﻓ ــﻲ دول أﺧ ـ ــﺮى ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،أو ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛﻼ ،ﻓﺤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻛﺎن ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي ﺳﻮﻛﺮ ،اﻟﺬي
ﺗﻨﺴﺐ إﻟـﻴــﻪ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟﺒﻮﻟﻴﻔﻴﺎ.
وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أ ﻳـﻀــﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻏ ــﺮار اﻟﻤﻤﻠﻜﺘﻴﻦ،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﺤﻤﻞ
ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎر ﺗﻮﺳﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣـﻐــﺎﻳــﺮ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ وﻳـﺜـﻴــﺮ اﻟـﻐــﺮاﺑــﺔ
ﻳﻤﻜﻦ إﻳ ــﺮاد ﺣــﺎل أرﺧﺒﻴﻞ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﺷﺮﻗﻲ
ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺰر اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﺑﻮ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻌﺔ آﻻف ﺷﻬﺪت رﺳﻮ

ﺳﻔﻦ اﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ روي ﻟﻮﺑﻴﺰ دي
ﻓ ـﻴ ــﻼﻟ ــﻮﺑ ــﻮس ﻣ ـﺼ ــﺎدﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ اﻟ ـﻘــﺮن
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮ آﻧــﺬاك ﻓﻴﻠﻴﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻗﺪ ﻣﻜﺜﺖ ﺟﺰر اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻫﻮ ﺳﺮ
اﺣﺘﻔﺎظ ﺷﻌﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰر ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
أو ﻗــﻞ اﻻﻧـﺘـﺴــﺎب ﻋﻠﻰ اﺳــﻢ ﻋﻠﻢ إﺳـﺒــﺎﻧــﻲ رﻏﻢ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ ﺳـﻜــﺎﻧــﻪ وﻏـ ـ ــﺰارة ﻋ ــﺪد ﺳـﻜــﺎﻧــﻪ
وﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎرﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺠﺰر .وﻟﻌﻞ
ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ إﻋﺎدة
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﻣـﻬــﺎرﻟـﻴـﻜــﺎ ،ﺧـﻄــﻮة ﻧﺤﻮ
إﻋﺎدة اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰر ﻻ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ أي ا ﻋـﺘـﺒــﺎر ،ﻻ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰر أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ أو ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺧﻢ.
ﻫ ــﺬه أﻣـﺜـﻠــﺔ ﻟـ ــﺪور اﻷﻓ ـ ــﺮاد ﻓ ــﻲ ﺻـﻨــﻊ ﻫــﻮﻳــﺔ
اﻷﻣـ ـ ــﻢ ،وﻫـ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ اﻷﻣ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻻ ﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﻓﻠﻮ
ﺷﺌﻨﺎ اﻻﺳ ـﺘ ــﺰادة ﻟــﺬﻛــﺮﻧــﺎ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ أﻣﻴﺮﻳﻐﻮ
ﻓﻴﺰوﺑﻮﺗﺸﻲ ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﺲ
اﻟﺬي ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻛــﻮﻟــﻮﻣـﺒـﻴــﺎ وﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺎت وﻣ ــﺪن دول
أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺮت ﻟﻘﺮون ﻋﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﻜﺎد
ﻣﻀﻰ ﻗﺮن ﻣﻨﺬ اﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ.

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي

ﺷﻮﺷﺮة :ﺻﺪاع

AlSaddani@hotmail.com

ً
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ُﺟﺒﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻴﻨﻴﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﻧﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﻢ
أﻓﺮاﺣﻨﺎ وأﺣﺰاﻧﻨﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ أم ﺻﻐﻴﺮة ،ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﺗﻌﺪ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ.
ﻣﻊ ﻧﻤﻂ ﻋﻴﺸﻬﺎ دون ٍ
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻳﺄﺑﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻻ أن ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
وﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺬي ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻛﺒﺸﺮ ﻧﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﺤﺐ واﻻﺣﺘﺮام
ﻛﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت ،واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻘﻠﺐ
ً
ً
ً
وﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺣﺴﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺘﻜﻮن ُﺳﻤﺎ زﻋﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺐ ﺑﺼﺪق
وﻳﺤﺘﺮم ﺑﺤﻖ وﻳﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ أﻳﻤﺎ إﺧﻼص!
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﻄﺎء وﺑﻴﻦ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﺐ إﻻ
ً
ﻛﻠﻤﺔ ،وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎ ﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻄﺎء إﻻ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ!
ﻓﺘﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﺴﻤﻰ واﺣﺪ "ﺣﻴﺎة ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ"،
ﻓﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﻄﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﻄﺎءة اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺗﻤﻮت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ِﺑ ُﺴ ّﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻏﻴﺮت ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﻴﺘﻚ إﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ.
ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮوري ﻓﻲ أن ﻳﺨﻠﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺳﺘﻐﻴﺮه إﻟﻰ وﺣﺶ ﻣﻔﺘﺮس ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﻤﻼ ودﻳﻌﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻨﺎ
ً
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻧﺴﻌﻰ أن ﻧﺒﻨﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا ﻓﺒﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ.
ﻗﺪ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻤﺮا ﻃﻮﻳﻼ وﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎدﻟﻪ اﻟﺤﺐ واﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
وأﺳﺘﻐﺮب ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﻔﺮط ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ
أﺣﻀﺎن ﻋﻼﻗﺎت ُ
اﻟﺴﻢ واﻷﻟﻢ واﻟﺤﺴﺮة ،ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺖ ﻓﺄﺣﺒﺐ ﺑﺼﺪق ،وإذا
ُﺧﺎﺻﻤﺖ ﻓﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮام ،وإذا ﻋﺎﺷﺮت ﻓﻌﺎﺷﺮ ﺑﻤﻌﺮوف ،وﻛﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻚ ﺑﺼﺪق.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
• يقال في األمثال المصرية" :اللي على رأسه بطحة يحسس عليها".
ً
• ال نهضة للدولة إال بالتعليم ،ومن يعرف ترتيب الكويت جيدا بين
ً
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ﻣﺪى اﻟﺨﺪاع اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﱡ
اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻄﺒﻊ

اﻟـﺘـﺠــﺎذﺑــﺎت ﺑـﻴــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ واﻷﻓـ ــﻼم اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻄﻨﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـﻨــﻮاب وإﻳـﻬــﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺒﻄﻮﻻت ﺧﺎدﻋﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ وﻻ
ﺗﺴﻤﻦ ﻣــﻦ ﺟ ــﻮع ،وﺗﺼﻌﻴﺪ وﺗﻬﻮﻳﻞ وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻵﻛـﺸــﻦ "ﻛ ــﻼم ﻓﺎﺿﻲ"
واﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﺮﻗﺐ وﻳﻐﻠﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،إذ ﻳﺨﺮج اﻟﻌﺮاف
ﻛﺎﻟﻌﺎدة وﻳﺘﻜﻬﻦ وﻳﺮد وﻳﻜﺬب ،وﻳﺘﺤﻮل ﻓﺠﺄة اﻟﻰ ﻗﺎرئ ﻓﻨﺠﺎن ،ﻓﻴﺘﻌﻤﻖ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط ﻟﻴﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻷﻣــﻮر وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ وﺿــﻊ اﻟﺒﻬﺎرات ﺣﺘﻰ
ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف واﻟﺮﻫﺒﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻜﺎﻫﻦ اﻟﻤﺘﻐﻄﺮس ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻓﻴﺼﻄﻨﻊ اﻷوﻫــﺎم ،وﻳﺮﺳﻢ اﻷﺣــﻼم
وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺨﻴﺎل ،وﻣﺎ زاﻟﺖ أوﺿﺎﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎن ،ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك
ﻣﻦ ﺻــﺎر ﻳـﺤــﺪدون اﻟ ــﻮﻻء ات ،وﻣــﻦ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت،
واﻟﻘﺒﻴﻀﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻘﺮار ،واﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺘﺴﻊ وﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻫﺎن ،ﻓﻤﺘﻰ
اﻟﺤﻞ؟
ﺳﺆال ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﻣﺮة وﻳﻨﺘﻈﺮه اﻷﻋﻴﺎن ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷﻣﻮر واﺗﻀﺎح
اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻛﺎن ،وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
وﻫﻨﺎك ،وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ اﻟﻄﺎﺑﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻷوﺿﺎع وﻳﻨﺸﺮون
اﻷﺧﺒﺎر وﻓﻖ أﻫﻮاﺋﻬﻢ وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﺎزﻳﺒﻬﻢ ،واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺗﺘﺰاﻳﺪ ،وﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺄﻧﺼﺎف اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺎدام ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎت.
وﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﺠﺄة ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺸﺘﻴﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻳﺤﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ وأﺧﻮﺗﻨﺎ ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﺎس،
ً
وﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻻءات ،وﻳﻀﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ،ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎرا
رﻏﻢ ﻋﺪم أﺻﺎﻟﺘﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﻫﻤﻴﺔ
وﻳﻀﺮب اﻟﺒﻌﺾ وﻓﻖ أﻫﻮاﺋﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ،واﺳﺄﻟﻮا ﻋﻨﻪ اﻟﺠﻬﺮاوﻳﺔ.

وﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺗﺠﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻘﻊ ﺗﻄﺮأ ﻓﺠﺄة ،واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن
ﺟﻴﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﺎﻧﺼﺪﻣﺖ ﺑﺎرﻳﺲ وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟــﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻬﺮج واﻟﻤﺮج ﻣﺎدام اﻟﻔﻘﻊ ﺻﺎر ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﺑﺎرﻳﺲ رﻏﻢ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺑﺸﺮﺗﻪ اﻟﺴﻤﺮاء اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء.
وﻻ ﻳﺰال اﻟﺒﺪون ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺪﻳﺔ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ،ﺳﻮى
اﻧﺘﻤﺎء ات ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء ات وأﺻــﻮل ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات وﻗﻴﻮد ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ
ﺑﻔﻠﻮﺳﻬﻢ ﺻﺎروا ﺿﺤﻴﺔ.
ﻧﺪور وﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻧﻘﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﻧﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮات ﻓﻼ ﻧﺠﺪ
ً
إﻻ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،وﻻ ﻳﺰال اﻟﻘﺮار ﻏﺎﺋﺒﺎ ،واﻷﻋﺬار واﻫﻴﺔ ،واﻟﻨﺎس ﻫﻲ اﻟﻀﺤﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺘﺎن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﺗﺰاﻻن ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وإﻳﻬﺎﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ رﻏﻢ ﺣﺼﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﻮارع ذاﻗﺖ
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة وﺳﻴﺎرات ﺻﺎرت ﺿﺤﻴﺔ.
اﻟﻨﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﻵﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ،وﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮاﻫﻦ رﻏﻢ
اﻟﻤﺘﺎﻫﺎت وﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟـﺨـﻴــﺎرات ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﻣﺤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
رﻏﻢ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ،وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت
وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت.
ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،وأﺧﻤﺪوا ﻧﻴﺮان اﻟﻔﺘﻦ ،وﻋﺎﻟﺠﻮا
ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت ،واﻟﺘﻔﺘﻮا إﻟﻰ أﻧﺎس دﻓﻌﻮا ﺛﻤﻦ اﻗﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻓﺼﺎروا اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﻫﺎت ،وأﻧﺼﻔﻮا اﻟﺒﺪون ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎروا ﺿﺤﻴﺔ ،وﺷﺠﻌﻮا اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
واﻓﺘﺤﻮا أﻣﺎﻣﻬﻢ أﺑﻮاب اﻟﻔﺮح ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﺷﻮا اﻷﺣﺰان ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت
واﻟﺘﻨﺎﺣﺮات واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻫﻤﻲ واﻟـﺘــﺄزﻳــﻢ اﻟﻮﻗﺘﻲ وﺧﻠﻂ اﻷوراق ،ﻷن
اﻟ ـﺼــﻮرة اﺗـﻀـﺤــﺖ واﻷﻓـ ــﻼم اﻧـﻜـﺸـﻔــﺖ وﻧ ــﻮاب اﻵﻛ ـﺸــﻦ ﻳـﻌــﺮﻓـﻬــﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ً
"واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺨﺎﻧﻌﻴﻦ" رﺻﺪﻫﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻳﻀﺎ.

داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ

ً
ﺷﻜﺮا »ﻟﻮﻳﺎك«
ﻛﻨﺖ أﻧﻮي ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎل ﻋﻦ "ﻟﻮﻳﺎك" ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺪث ﻛﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﻠﻐﻂ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﺎرﻋﺔ اﻟﺴﻘﺎف،
وﺑ ـﻌــﺪ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺣ ـﺼــﻞ ،أرى أن اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬه
ً
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎت أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﺳﺒﻖ.
ُ
أﻧﺸﺌﺖ "ﻟــﻮﻳــﺎك" ﻋــﺎم  2002ﻛــﺮد ﺣﻴﻮي ﻋﻠﻰ
أﺣــﺪاث  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2001وﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ
رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻓ ـﻜــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤـﺘـﻨـﻔــﺲ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻟ ــﻺﺑ ــﺪاع واﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،وﻻ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻟــﻮﻳــﺎك ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻨــﻮن ﻛﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟـﻤـﺴــﺮح ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑــﻞ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل وﻗﺘﻬﻢ،
وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮع ﻓ ــﻲ رﻣ ـﻀــﺎن
وﺣـﻤــﻼت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟـﺸــﻮاﻃــﺊ ،وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋــﺪة ﺟﻬﺎت ﻛﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ) (AUKوﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ).(Box Hill College
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـ ـﺤ ــﺮص "ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك" ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻗـﻴـﻤــﺔ
ً
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻤﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﺣﻈﺎ وذﻟﻚ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ " K4Kاﻟﻜﻮﻳﺖ
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إﺿﺎﻓﺎت

ﻟﻜﻴﻨﻴﺎ" اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة
ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت ﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ً
وﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ .واﻟـﺠـﻤـﻴــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ﻫــﻮ إﺷ ــﺮاك "ﻟــﻮﻳــﺎك"
ﻟ ــﺬوي اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺪة أﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺣﺼﻠﺖ "ﻟﻮﻳﺎك" ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺷﻬﺎدات ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻛــﺎﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
) (UN Habitatوﺑـﻠــﺪﻳــﺔ دﺑــﻲ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺎم  .2010اﻣﺘﺪ ﻧﺠﺎح "ﻟﻮﻳﺎك"
ﻓﻔﺘﺤﺖ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻛﻤﺼﺮ واﻷردن
وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻴﻤﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻷداﺋﻴﺔ "ﻻﺑﺎ" ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة "اﻟﺮﻛﺢ اﻟﺬﻫﺒﻲ"
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ،وذﻟـ ــﻚ ﻷداﺋ ـﻬ ــﺎ اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
"اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﺎت" .ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟـﺠـﻬــﻮد واﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات أﻣ ــﺎم ﻛﻠﻤﺔ ﺗــﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
ﺧــﺎرج اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﻘﺼﻮد؟ ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﻌﺐ
ﺑـﻬــﺬه "اﻟـﺤـﺴــﺎﺳـﻴــﺔ" اﻟـﻤـﻔــﺮﻃــﺔ؟! وﻟ ـﻤ ــﺎذا أﺻﺒﺢ
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻵن ﻓﻘﻂ؟ أم
ّ
أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻻت ﻛﻲ ﻳﻬﺪم ﻛﻞ ﺟﻤﻴﻞ؟
ً
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓــﺎرﻋــﺔ اﻟﺴﻘﺎف أﺑــﺪت رأﻳــﺎ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﻫﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣــﻦ واﺣ ــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ اﻷﻃ ـﻴــﺎف إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻤﺆدﻟﺞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺢ ﺑﺎﻟﺴﻮاد ،وأﺑــﺪت اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب أو
اﻟﻌﺒﺎءة أو ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻘﺎب؛ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟـﻴــﺲ ﺑــﺎﻹﺟـﺒــﺎر ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ".
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ﻫـ ــﻮ وﺟ ـ ـ ــﻮد اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﺎت اﻟـﻤـﺤـﺠـﺒــﺎت ﻓ ــﻲ "ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك" وإﺷـ ــﺮاك
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت دون ﺗﻤﻴﻴﺰ -ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻦ اﻟﻤﺤﺠﺒﺎت
وﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﺒﺎءة -ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ
ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻌﺪى اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻛﻲ ﻳﺘﺒﺨﺮ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﻳﻨﺴﻰ اﻟﻨﺎس أﻣﺮه،
ّ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ ﻧﻨﺴﺎه ﻫﻮ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات
ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻄــﺎء واﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺠــﺎد واﻟــﻮﻗــﻮف ﻓــﻲ وﺟﻪ
اﻟﻈﻼم ،ﻓﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻣــﺮ ﺑﻄﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وذﻟ ــﻚ دون أدﻧ ــﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ.
ً
ﺷﻜﺮا "ﻟﻮﻳﺎك".
* "ﻟﺪﻳﻚ أﻋﺪاء؟ ﻋﻈﻴﻢ! ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻚ ﻓﻲ أﺣﺪ
ً
اﻷﻳ ــﺎم وﻗـﻔــﺖ ﻣــﺪاﻓـﻌــﺎ ﻋــﻦ ﺷ ــﻲء ﻣ ــﺎ") .وﻧـﺴـﺘــﻮن
ﺗﺸﺮﺷﻞ(.

ﺧﺎﻟﺪ رﺑﻴﻌﻲ

ً
ُﻣﺖ ﻓﺎرﻏﺎ
ً
ﻛﻠﻤﺎ ﻗــﺮأﻧــﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺷ ـﻬــﺮ :إذا اﻟﺸﻌﺐ ﻳــﻮﻣــﺎ أراد اﻟـﺤـﻴــﺎة ...ﻓــﻼ ﺑــﺪ أن
ّ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻘﺪر ،ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟﺬي ﺧﻠﺪه ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ،ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ً
اﻟﺬي ودع اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ذاق ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ذاق ﻓﻲ ﻋﻤﺮه اﻟﻐﺾ ،أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ ).(1934 -1909
وﻣﺎ إن ﺗﻤﺮ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ،ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة
ً
َ
ُ
ﻟﻮددت أن أﻛﻮن
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﺎد أﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ" :ﻟﻮ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺼﺮﻳﺎ
ً
ﻣﺼﺮﻳﺎ" ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺪاﻋﻰ إﻟﻴﻨﺎ ﺻﻮرة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎب ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ّ
) ،(1908 -1874ذﻟﻚ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟــﺬي ﺗﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺻﻬﻮة ﺟــﻮاد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ
ً
ً
ً
ً
اﻟـ 34ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻸﻫﺎ ﻛﻔﺎﺣﺎ وﻧﻀﺎﻻ ،وأﻋﻄﻰ دروﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻣﺘﺪت
ً
أﺟﻴﺎﻻ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ،وﻻ ﺗﺰال إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
وﺷﺎب ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺘﺬﻛﺮه ﻓﻮر ﺳﻤﺎﻋﻨﺎ اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮي "ﺑﻼدي ﺑﻼدي
ﺑ ــﻼدي ...ﻟﻚ ﺣﺒﻲ وﻓ ــﺆادي" ،ﻫﻮ ذﻟــﻚ اﻟﺸﺎب اﻟــﺬي ﺑﻌﺚ ﺑﺄﻧﺎﻣﻠﻪ وﻋﻘﻠﻴﺘﻪ
اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻠﻪ ،إﻧﻪ
اﻟﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺪ دروﻳﺶ ،(1923 -1892) ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮون أﻧﻪ رﺣﻞ
ﻋﻦ  31ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻸ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺷﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ زﻣﻨﻪ وﺑﻌﺪه ﺑﻌﻘﻮد
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮك إرﺛﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﻟﺤﺎﻧﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺼﺮه.
وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء أﺳﻤﺎء ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﻘﺎم
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ إرث ﺑﺎق ،وﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ
اﻟﻌﺒﺪ ،وﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﻮ ،واﻟﻤﻨﺸﺎوي ذو اﻟﺼﻮت
اﻟﻤﻼﺋﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ،واﻟﻨﻮوي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب رﻳﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ،ﻛﻠﻬﻢ ﻃﻮﻳﺖ
ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ.
ً
ﺣﺴﻨﺎ ﻛﻠﻬﻢ رﺣﻠﻮا ﺷﺒﺎﺑﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻘﻠﻴﻞ ،ﻓﻤﺎذا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻮل؟

ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻔﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺪه وﻳﻈﻞ
ﱡ
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﺮ ،ﻓﻬﻨﺎك أﻧﺎس ﻳﺮﺣﻠﻮن ﻋﻦ 60
أو  70ﻋﺎﻣﺎ وأﻛﺜﺮ ،دون أن ﻳﺘﺮﻛﻮا أﺛﺮا أو ذﻛﺮا ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،أي أن اﻟﻤﻨﺠﺰ
اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻄﻮل اﻟﻌﻤﺮ أو ﻗﺼﺮه ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺮء ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻻ
ً
ﻳﺆﺟﻞ ﻋﻤﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ أﻫﻠﻪ ووﻃﻨﻪ ،ﺑﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ إن اﺳﺘﻄﺎع،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﺮﺣﻴﻞ ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻐﺘﺔ دون أن ﻳﺘﺮك أﺛﺮا أو ﻧﻔﻌﺎ أو ﻳﻨﺜﺮ
ﺧﻴﺮا ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮاﻓﻌﻲ" :إذا ﻟﻢ ﺗﺰد ﺷﻴﺌﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻨﺖ
أﻧﺖ زاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺰاﺋﺪﻳﻦ! ﻓﻠﻨﺒﺪأ اﻵن :ﻗﻢ ﻓﺒﺎدر واﻧﺸﺮ
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،اﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻔﻴﺪة ،اﻧﺼﺢ ﻏﻴﺮك ،اﻋﺮض
ﺧﺒﺮة ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮك.
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋــﺎم اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،د .ﺣـﺴــﺎم اﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻌﺪون ،ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺖ ﻓﺎرﻏﺎ" ،واﻟﺬي ﻗﺼﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﺗﺒﻪ أن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮء أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﻞ ﺟﻬﺪه وﻋﻠﻤﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻨﺎس ،وﻳﺤﺎول
أﻻ ﻳﻤﻮت إﻻ وﻗﺪ ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ وﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه.
وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ّ
اﻟﻘﻴﻢ" :ﺗﺨﻴﻞ ّ
ﻛﻢ اﻹﻓﺎدة اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻨﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺧﺒﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أﻻ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ً
ً
ً
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﻗﻮﻓﻚ ﺳﺎﻛﺘﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ؟ ﺷﺎرك
َّ
ّ
ﻧﺎد ﻟﻠﻘﺮاءة ،ﻋﻠﻢ
اﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎب ،أﺳﺲ أو ﺷﺎرك ﻓﻲ ٍ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ًﺗﻄﻮﻋﻲّ ،
َ
ﺧﺒﺮاﺗﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ازرع
ﻏﻴﺮك ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺛﻘﻒ ﻏﻴﺮك ،ﺷﺎرك
ً
ً
ً
ﺷﺠﺮةّ ،
ﺗﺼﺪق وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ،اﻧﺼﺢ ﺷﺨﺼﺎ ،ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ،اﻛﻔﻞ ﻳﺘﻴﻤﺎ ...ﻻ
ً
ُ
ﺗﺘﺮك ﻓﻲ ذﻫﻨﻚ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ أو ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻚ ...وﻣﺖ ﻓﺎرﻏﺎ".

ﺑﺪر اﻟﺒﺼﻴﺮ
ﱠ
ً
ﻣﺆﺧﺮا ﻧﻼﺣﻆ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ُ
اﻟﺤ ﱠ
ﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻀﺮ ﻋﺒﺮ
ﺑﺪأﻧﺎ
ً
ﺧﻼل
ﻣﻦ
وأﻳﻀﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﻣﻮاﻗﻊ
ـﻼم
ـ
ﻋ
اﻹ
وﺳﺎﺋﻞ
ﺑﻌﺾ
ﱠ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ،ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن ُ
اﻟﺤ ﱠﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻀﺮ
ُﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻹﺗﻴﻜﻴﺖ واﻷﻧﺎﻗﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ،واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺴﺎواة
اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﺖ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻛﺈﻟﻐﺎء
ﻣﻔﻬﻮم وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ،وﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ.
إﻧﻨﺎ ﻧــﻮاﺟــﻪ ﺣــﺮب أﻓـﻜــﺎر ﺧﻄﻴﺮة ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺔ اﻷب واﻷم،
ﻣﺠﺮد ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺮب ﻓﻲ اﺗﺒﺎع ﺻﺮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﺔ ﱠ
وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﱠ
وﻗﺼﺎت
ً
اﻟﺸﻌﺮ ،ﻛﻤﺎ ﱠ
ﺗﻔﺴﺨﺖ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻓﻲ
أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود وﻟﻈﺮوف ﻗﻬﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ
ً
اﻵن أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺒﺎب ،وﻧﺮى زﻳﺠﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺪودات،
ّ
ﺑﻞ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ،واﻷدﻫﻰ واﻷﻣﺮ أﻧﻬﺎ
ً
ً
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ُ
اﻟﺤ ﱠﺮﻳﺔ.
ﺗﻘﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻼﻗﻬﺎ واﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮى ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ رﻓﻘﺎء اﻟﺴﻮء ،وﻻ ﻧﺨﺎﻟﻄﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﱡ
ﱢ
واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﻫ ــﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﺎﺟﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﻷﺳــﻮار وﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻵن ﻳﺘﻔﺎﺧﺮون
ﺑﺒﺚ ﺣﻔﻼﺗﻬﻢ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻞ ﱠ
ﺗﻌﺪى اﻷﻣﺮ
ً
ذﻟﻚ ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺮى ﺷﺒﺎﺑﺎ وﻓﺘﻴﺎت ﻳﺘﺮاﻗﺼﻮن ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ ،دون أدﻧﻰ
إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪش اﻟﺤﻴﺎء واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم.
ﱠ
ﻳﺘﺨﻴﻞ أن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟! وﻫﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﺮى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
َﻣﻦ ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
ﱠ
ﻟﻘﺪ ﱠ
اﻟﻄﺒﻊ إﻟــﻰ ﱡ
ﺗﻄﺒﻊ ،وأﻣــﺎم ﻫــﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ ﺑــﺪأ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ »ﺟﻴﻞ
ﺗﺤﻮل
ﱠ
اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ« ﻳﺘﻄﺒﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﺑﺮوح اﻧﻬﺰاﻣﻴﺔ أﻣﺎم
ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ :ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ اﻷﺑﻨﺎء؟
ﱡ
اﻟﺠﻮاب :ﻧﺤﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﱠ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻊ ،وﻇﻬﺮت
ﺗﻄﺒﻌﻨﺎ ،وﺑﺪأ ﺿﻴﺎع اﻷﺑﻨﺎء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺷﻴﺎء ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺒﻮﻳﺎت واﻟﺸﺬوذ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﺑﻞ ﱠ
ﺗﻄﻮر
ً
ً
اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺜﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﺤﻴﺎة اﻷزواج اﻟﺨﺎﺻﺔ ،دون
ﻏﻴﺮة أو ﻧﺨﻮة.
ﱢ
ﻣﺘﻄﺒﻌﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ دﺧﻴﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،دون
وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻊ ﻣــﺮور اﻟﺰﻣﻦ
وازع أو رادع ،ﻓﺄﻳﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،
اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟـﻤـﻘــﺮوءة
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ؛
ّ
واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻲ ُ
اﻟﺤ ﱠﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻀﺮ؟!

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﺬور ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ
د .أﺳﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺒﺎح
Osamaku@hotmail.com
ﻃﺎﻟﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة إﺣﺪى اﻟﻤﻘﺎﻻت وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل" :ﻫﻞ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ أﺳﻌﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ؟" ،وﻟﻺﻧﺼﺎف اﻟﺘﺴﺎؤل
ً
رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺟــﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﻒ "ﺣﻘﻴﻘﺔ" ،ﻓﻠﻜﻞ وﻃﻦ
وﺷﻌﺐ "ﻫﻮﻳﺔ أﺻﻴﻠﺔ" ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﺒﺪل ﻓﻲ
ً
واﻗﻌﻬﺎ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻼ وﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ آل ﺻﺒﺎح اﻟﻜﺮام اﺷﺘﻬﺮ
أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺣﺐ اﻟﺨﻴﺮ ،ﺑﻞ إن أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺄن ﺟﺒﻞ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻷﻟﻔﺔ واﻹﻳﺜﺎر،
وﻓﻲ ﻇﻨﻲ )وﺑﻌﺾ اﻟﻈﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره( أن ﺟﺬور ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﺴﻤﺎت
اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺪاد واﻵﺑﺎء ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ واﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ،أﻗﻮل ذﻟﻚ وأﻧﺎ أرى
ﻫﺬا اﻟﺤﺮص اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ووﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ" وأﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت "ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ".
ﻓﻘﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻛﺎن اﻟﺤﻔﻞ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ واﻟﻔﺎﺋﺰات ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺑﺤﻀﻮر ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ  40ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﻴﺮﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻗﺮاءاﺗﻪ وﺗﺠﻮﻳﺪه
وﺗﻼوﺗﻪ ،وﺣﻀﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ،إذا ﻻ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻌﻜﺲ
ﺣﺮص راﺳﺦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻨﺸﺌﺔ
أﺟﻴﺎل وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،
وأن ﻫــﺬا اﻟــﻮﻃــﻦ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ )اﻟـﻔـﻄــﺮة( اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑـﻨــﺎؤه ﻣﻦ
ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﻋﻠﻮ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ.
أﻋــﻮد إﻟــﻰ ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأت ،ﻷﻗــﻮل إن ﺳﻌﺎدة اﻷوﻃ ــﺎن ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻨﻰ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻈﻞ رﻫﻴﻨﺔ وﻣﻨﻘﻮﺻﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻌﺰزﻫﺎ اﻹﻳﻤﺎن ،ﺣﺘﻰ
إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﺠﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺠﺘﻲ أﻧﻪ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ﺗﺮﺟﻠﺖ
وﺧﺒﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻓﻘﺪت "ﺟﺬور ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ".

ةديرجلا
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السودان بين جذور الثورة ومتاهة حكم العسكر

اعتصام الجماهير السودانية أمام مقر القيادة العامة للجيش

إيلين روزنهارت– أميركان
انترست

في ذكرى إطاحة حكم الرئيس
السوداني األسبق المطلق
جعفر النميري في سنة 1985
خيم آالف األشخاص أمام مقار
الجيش ستة أيام متواصلة،
فردت قوات األمن بأعمال عنف
أسفرت عن مقتل عدد من
المحتجين ،وفي يوم الخميس
 11أبريل أعلن الجيش نهاية
حكم عمر حسن البشير.

ب ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود مـ ــن ال ـح ـكــم
المطلق انتشرت أنباء إقالة الرئيس
ال ـس ــودان ــي س ـف ــاح إق ـل ـيــم دارفـ ــور
عـمــر حـســن البشير فــي  11أبــريــل
في أعقاب موجة من االحتجاجات
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـص ــاخ ـب ــة ال ـت ــي عـمــت
شــوارع الـســودان ،ولــم يحدث مثل
هذا العمل في السودان منذ شهر
أبريل من عــام  1985عندما سقط
النظام العسكري للرئيس جعفر
النميري وقبل ذلك في شهر أكتوبر
 1964عندما أجبر إبراهيم عبود
على التنحي والتخلي عن السلطة.
وب ـعــد اسـتـقــالــة الـبـشـيــر بــوقــت
قصير أعلن خليفته محمد أحمد
عــوض بــن عــوف فــي بــث حــي على
الـتـلـفــزيــون أن ــه سـيـتــرأس حكومة
انـتـقــالـيــة ونــاشــد المحتجين في
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ق ـ ـبـ ــول مـ ـن ــع الـ ـتـ ـج ــوال
ال ــذي فــرضــه الجيش وذل ــك خدمة
لمصلحة البالد في المقام األول.
ول ـكــن الـمـحـتـجـيــن الـغــاضـبـيــن
الــذيــن أمـضــوا ستة أيــام فــي خيام
أمـ ـ ــام مـ ـق ــار ال ـج ـي ــش ل ــم يـتـقـبـلــوا
هــذه الدعوة واستمروا في موجة
االحتجاج من دون توقف ،وأطلق
المحتجون صيحات غضب تقول
"ال نريد استبدال لص بلص آخر".
ثم شدد المحتجون على تمسكهم

بـمــواقـفـهــم الـمـعـلـنــة وب ـعــد غـيــاب
الشمس تحدوا قرار منع التجوال
وتعهدوا باالستمرار في حملتهم
الى أن تتم تلبية مطالبهم الخاصة
بتشكيل حكومة مدنية وأطلقوا
ص ـي ـح ــات ت ـق ــول "لـ ــن ن ـت ـحــرك مــن
مواقعنا" ،وبعد أقل من  36ساعة
على اطاحة البشير استقال ذراعه
ً
األيمن أيضا ولكن تعيين شخصية
عسكرية أخرى في مكانه كان يعني
أن الصراع لم ينته بعد.
ث ــم حــدثــت نـقـطــة ال ـت ـحــول يــوم
السبت السادس من أبريل الجاري
وال ـ ــذي يـحـمــل داللـ ــة خ ــاص ــة ألنــه
يمثل ذك ــرى ال ـثــورة الـتــي أطاحت
حـكــم الــرئـيــس ال ـســودانــي األسـبــق
المطلق جعفر النميري فــي سنة
 .1985وفي هذه الذكرى يخيم آالف
األشخاص أمام مقار الجيش لستة
أيـ ــام م ـتــواص ـلــة ،وق ــد ردت ق ــوات
األمـ ــن بــأع ـمــال ع ـنــف أس ـف ــرت عن
ً
مقتل عدد من المحتجين ،وأخيرا
فــي يــوم الخميس  11أبــريــل أعلن
ال ـج ـيــش ن ـهــايــة ح ـكــم ع ـمــر حسن
البشير.
لكن فرحة المحتجين تحولت
ب ـســرعــة ال ــى غ ـضــب ع ـنــدمــا أعـلــن
وزي ــر الــدفــاع محمد أحـمــد عوض
بـ ــن ع ـ ــوف أن ال ـج ـي ــش سـيـتـسـلــم

حكومة انتقالية لعامين وأن حالة
ُ
ط ــوارئ ستعلن لـثــاثــة أشـهــر مع
حـظــر ت ـجــوال يستمر مــن الساعة
ً
العاشرة مساء الى الرابعة صباحا،
وظـ ــل صـ ــاح غـ ــوش وهـ ــو رئـيــس
االستخبارات الوطنية في مركزه
القديم ،وقد أدت هذه الشخصيات
ً
ً
الـعـسـكــريــة دورا بـ ـ ــارزا ف ــي نـظــام
البشير وفي القمع الوحشي للثورة
ً
في دارفور ،وكان ابن عوف رئيسا
لــاس ـت ـخ ـبــارات ال ـع ـس ـكــريــة خــال
ن ــزاع دارف ــور ويـقــال إنــه قــام بــدور
الــوس ـيــط بـيــن ال ـن ـظــام ال ـســودانــي
و مــا تدعى ميليشيات جنجاويد
ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـفـ ــذت ع ـم ـل ـي ــات ه ـج ـمــات
وحشية على المدنيين في دارفور
ً
بدعم من الحكومة ،ويشتبه أيضا
فــي قـيــامــه بتوجيه هـجـمــات على
ق ـ ــرى فـ ــي دارف ـ ـ ـ ـ ــور ،وي ـش ـت ـب ــه فــي
أن صـ ــاح غـ ــوش وهـ ــو مـسـتـشــار
األمن القومي السابق خالل النزاع
ف ــي دارف ـ ـ ــور ارت ـك ــب ج ــرائ ــم حــرب
خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ومـ ــن مـنـظــور
المحتجين شـكــل الــرجــان كــل ما
لحق بالسودان من مصائب.

السقوط الثاني
وبـ ـع ــد انـ ـتـ ـش ــار أن ـ ـبـ ــاء ع ـ ــن أن

البشير قــد استبدل بــأحــد أتباعه
أطلق المحتجون صيحة جديدة
تدعو الــى "سـقــوط آخــر" ونجحوا
خــال أقــل من  36ساعة ،فاستقال
اب ـ ــن ع ـ ــوف م ــن م ـن ـص ـبــه كــرئ ـيــس
للمجلس الـعـسـكــري كـمــا استقال
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك ب ــوق ــت ق ـص ـي ــر ص ــاح
ً
غــوش مــن منصبه رئـيـســا لجهاز
االستخبارات الوطنية ،ثم أصبح
الـجـنــرال عـبــدالـفـتــاح عبدالرحمن
ً
برهان رئيسا للمجلس العسكري
االن ـت ـقــالــي وتـسـلــم مـنـصــب نائبه
محمد حمدان داغولو "حميدتي".
ً
وكـ ــان ه ــذا ان ـت ـص ــارا للمحتجين
ً
نـظــرا ألن بــرهــان الــذي كــان يشغل
منصب رئيس أركان القوات البرية
ل ــم يــرت ـبــط ب ــوض ــوح بــالــوحـشـيــة
التي شهدها إقليم دارف ــور .وقدم
ً
الجيش تنازال آخر الى المحتجين
عبر وضع البشير في سجن كوبر
الشديد الحراسة واعتقال إخوته.
وط ــالـ ـب ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـه ـن ـي ـيــن
ال ـس ــودان ـي ـي ــن ال ـت ــي ت ـم ـثــل حــركــة
المحتجين بفصل "حميدتي" من
ً
مـكـتــب ب ــره ــان وال ـ ــذي ك ــان ق ــائ ــدا
للميليشيا ا لـقـبـلـيــة ا لـعــر بـيــة في
دارف ـ ـ ـ ـ ــور وحـ ـص ــل عـ ـل ــى دعـ ـ ــم مــن
الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة السـتـخــدام
الـعـنــف مــن أج ــل قـمــع االنـتـفــاضــة،

وقـ ــد ان ـش ــق "ح ـم ـي ــدت ــي" ب ـص ــورة
مؤقتة عن الحكومة مع اآلالف من
الـجـنــود فــي سنة  2007ولـكــن في
مقابل المساعدات الحكومية عاد
ثــان ـيــة ف ــي ع ــام  ،2008ث ــم أصـبــح
ً
رئيسا لقوات التدخل السريع وكان
يمثل بالنسبة الى المحتجين حلقة
في دائرة عمر البشير.

الخطوة التالية
ف ــي غ ـضــون ذل ــك أع ــرب الكثير
من المحللين عن خشيتهم من أن
تتصاعد الحالة الراهنة وتتحول
الى حرب أهلية دامية ،ومن الممكن
إذا قــاومــت الـمــؤسـســة العسكرية
مطالب المحتجين واستمرت في
استخدام العنف لقمعهم قد ينقلب
صغار الضباط ضد كبار الضباط،
ً
ومـ ـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أي ـ ـضـ ــا أن يـحـمــل
اإلسالميون السالح ضد المؤسسة
الـعـسـكــريــة ،وكــانــت هـنــاك تقارير
عــن أع ـمــال عـنــف فــي دارف ـ ــور بين
مهجرين بسبب الحرب ومتعاونين
مع النظام القديم ،وقد تدفع هذه
الـ ـظ ــروف الـعـنـيـفــة ال ـ ـسـ ــودان الــى
حــافــة دول ــة فــاشـلــة كـمــا ح ــدث في
ليبيا واليمن.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ــذلـ ــك م ـض ــاع ـف ــات

كارثية على االسـتـقــرار اإلقليمي،
وف ـ ــي ح ــال ــة الـ ـف ــوض ــى مـ ــع تــدفــق
السالح بشكل حر فإن الميليشيات
العابرة للحدود قد تستغل الوضع
من أجل زعزعة دول مجاورة مثل
تشاد التي تستقبل القبائل ذاتها
المقيمة في دارفــور ،كما يمكن أن
يؤثر ذلــك على الــدول الهشة التي
تحاول التعافي من الحروب األهلية
ال ـق ــاس ـي ــة م ـث ــل جـ ـن ــوب الـ ـس ــودان
وج ـم ـه ــوري ــة إف ــري ـق ـي ــا ال ــوس ـط ــى،
وسيضع ذلــك المزيد من الضغط
على أوروبا التي تخشى من تدفق
موجة جديدة من الالجئين الذين
ي ـح ــاول ــون ع ـبــور ال ـب ـحــر األب ـيــض
المتوسط.

السيناريو المصري
ً
في غضون ذلك هناك أيضا ما
يعرف باسم السيناريو المصري
ً
ال ـ ــذي ي ـظــل ال ـج ـيــش ف ـيــه م ــوح ــدا
ويمسك بالسلطة بقوة ،وفي مثل
هـ ــذه ال ـح ــال ــة ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك مــا
يماثل ما حــدث مع البشير ،ولكن
الـســؤال هو ما إذا كانت جماعات
المحتجين التي قدمت في األساس
ه ــذا ال ـقــدر مــن التضحية ستقبل
مـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،وم ــا الثمن

الذي يمكن أن تقبل بدفعه من أجل
تحديه؟
ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــال ــث واألكـ ـث ــر
ً
إيجابية يظل ممكنا  ،و قــد أثبتت
م ــواظ ـب ــة ال ـم ـح ـت ـج ـيــن ح ـت ــى اآلن
أن ـه ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة نــاج ـحــة ضد
نـظــام قمعي مـطـلــق ،والــزخــم اآلن
ب ـي ــد ال ـم ـح ـت ـج ـيــن وه ـ ــم ي ـع ــرف ــون
إرث شهري أكتوبر  1964وأبريل
 1985عندما أطاح احتجاج قصير
شـعـبــي حـكــومــة عـسـكــريــة وأعـقــب
ذلــك إصــاحــات ديـمـقــراطـيــة .وفي
ً
هذه المرة أيضا استمر المحتجون
في العصيان المدني والمسيرات
واالعـتـصــامــات ط ــوال أش ـهــر ،وقــد
أجـ ـب ــروا بــديــل ع ـمــر الـبـشـيــر على
االستقالة بعد يوم واحد.
وال يمكن قــول الـشــيء ذاتــه عن
االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي ظ ـهــرت فيما
يــدعــى الــربـيــع الـعــربــي فــي مصر،
كما أن احتجاجات السودان كانت
بـعـيــدة عــن الـعـنــف ال ــى حــد كبير،
وه ــو م ــا ح ــال دون ت ـحــول ـهــا الــى
حرب أهلية كما حدث في سورية،
وفـ ــي ضـ ــوء هـ ــذا ال ـن ـج ــاح الـمـبـكــر
يسود األمــل فــي أن وصفة الثورة
ال ـســودان ـيــة ال ـفــريــدة سيكتب لها
النجاح التام.

مؤشرات راسخة على نجاح السياسة الخارجية الهندية
الجوائز العالية القيمة التي
منحت إلى مودي يجب ُأن ينظر
إليها من منظور أنها قدمت
إلى شخصيات أخرى من دول
متقدمة مثل شينزو آبي في
اليابان والرئيس السابق باراك
أوباما في الواليات المتحدة
والرئيس الصيني شي جينغ
بينغ وهو ما يظهر صعود
الهند على صعيد الشؤون
العالمية بزعامة مودي.

●

فيجاي شوسيوالي – إنديان إكسبرس

هناك عدة «أولويات» في مبادرات السياسة
الخارجية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي التي
بدأت بدعوة كل قادة دول «سارك» الى حفل أداء
القسم الدستوري للحكومة ،وتوجد سبع دول
على األقل لم يسبق أن زارها أي رئيس دولة
أو حكومة هندية قبل عام .2014
كـ ـم ــا أل ـ ـقـ ــى مـ ـ ـ ــودي كـ ـلـ ـم ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الـبــريـطــانــي والـمـنـتــدى االق ـت ـصــادي الــدولــي،
وت ـت ـم ـثــل ال ـم ـنــاس ـبــات ال ـت ــي تـسـتـحــق الــذكــر
بصورة خاصة في مبادراته المتعددة التي
شملت قمة منتدى التعاون في جــزر الهند–
الـمـحـيــط ال ـه ــادئ ف ــي جـيـبــور وق ـمــة منتدى
ال ـه ـنــد– إفــري ـق ـيــا  3ح ـيــث ارت ـف ــع ع ــدد ال ــدول
اإلفريقية المشاركة من  17الى  54ومشاركة
ك ــل دول آس ـي ــان ال ـع ـشــر ف ــي اح ـت ـف ــاالت عيد
الجمهورية الهندية وأول قمة هندية– شمالية
في العاصمة السويدية استوكهولم .وكانت
هناك أكثر من عشرين دولة لم تتم فيها زيارة
أي وفد رفيع المستوى من الهند خالل أكثر
من عقد من الــزمــن ...وجسرت حكومة مودي
الهوة.
ويتمثل الجانب المهم في هذه الرواية من
خــال عــدد الجوائز المهمة التي منحت الى
رئيس ال ــوزراء الهندي مــودي من الكثير من
ال ــدول فــي األم ــم المتحدة ومنها السعودية
وجائزة األمير عبدالله خــان في أفغانستان
والياقة الكبرى من دولــة فلسطين وبطوالت
األرض األمـمـيــة وجــائــزة ســام سيئول لعام
 2018وميدالية زايد في دولة اإلمارات .وكانت
األخيرة الجائزة األغلى من االتحاد الروسي.
وتمثل  4من هذه الجوائز الجوائز المدنية
األرفع في الدول المعنية فيما تمثل الجائزة
األممية لـمــودي اسهامه فــي معالجة قضية
تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،ك ـمــا أن ج ــائ ــزة ك ــوري ــا تمثل

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يلقي كلمة في البرلمان البريطاني
ً
اعـتــرافــا ب ــدوره فــي تحقيق الـســام العالمي،
ً
وما يستحق المالحظة هو أن أربعا من تلك
الجوائز صدرت عن دول إسالمية.
وع ـنــدمــا تـسـلــم م ــودي الـسـلـطــة ف ــي الهند
ً
رئيسا للوزراء توقع الكل أن يسهم في تقوية
العالقات مع إسرائيل ولكن لم يتوقع أحد أن
ينقل العالقات مع دول إسالمية الى مستويات
أعلى جــديــدة ،وكــان مــودي أول رئيس وزراء
هندي يزور إسرائيل ،وعلى أي حال من المهم
أن نــاحــظ أنــه قبل زيــارتــه الــى إســرائـيــل زار
كل الــدول الــدول الرئيسة المنتجة للنفط في
الشرق األوسط وعزز العالقات التقليدية مع
تلك الدول .ولم يعمد الى زيارة الضفة الغربية
خ ــال جــولـتــه ف ــي اســرائ ـيــل ب ــل تــوجــه اليها
بـصــورة مستقلة ليعطي االنـطـبــاع الــواضــح
بأن الهند ستتعامل مع إسرائيل وفلسطين
بصورة مستقلة.
ً
ً
ويحتل أمن الطاقة مركزا رئيسا على جدول
أعمال السياسة الخارجية لمودي ،وفي سنة

 2015أجرى مفاوضات حول إعفاء من عقوبة
بقيمة مليار دوالر مــع دول ــة قـطــر ،وفــي عام
 2018انسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب
من االتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات
اقتصادية على تلك الدولة.
وكـ ـ ــان ي ـم ـكــن أن ت ـش ـكــل هـ ــذه أزمـ ـ ــة ك ـبــرى
ً
بالنسبة الى الهند نظرا ألن إيران كانت واحدة
م ــن أع ـلــى خـمــس دول تـ ــزود الـهـنــد بــالـخــام،
واألك ـثــر مــن ذلــك أن دول منظمة أوب ــك كانت
مصممة على خفض االنـتــاج النفطي بهدف
«استقرار» األسعار ،وقد أفضى ذلك الى زيادة
كبيرة في أسعار الديزل– البترول في الهند
التي أقنعت الواليات المتحدة بأن تستثنيها
من العقوبات على إي ــران ،وبفضل العالقات
ً
ال ـم ـم ـتــازة م ــع ال ـس ـعــوديــة أي ـض ــا اسـتـطــاعــت
نيودلهي إقناع الرياض بأن تأخذ في االعتبار
مصالح المستهلكين في الهند ،وفي مقابلة
انتشرت على نطاق واســع قــال وزيــر الطاقة
السعودي إن رئيس الوزراء الهندي مودي كان

يجادل بقوة قضية بالده وكيف أنهما كانا في
حاجة الى االستماع الى دولة كبرى مستهلكة
مثل الهند .وقد منعت تلك المفاوضات ارتفاع
أسعار الطاقة في الهند الى مستويات عالية
للغاية.
وه ــذه إجـ ــراء ات األج ــل القصير ألن الهند
ً
تعمل أي ـضــا مــن أج ــل أم ــن الـطــاقــة فــي األجــل
الطويل .ونتيجة التقارب الشخصي الممتاز
بـيــن ول ــي الـعـهــد فــي دول ــة اإلم ـ ــارات وم ــودي
تمكن كــونـســورتـيــوم مــن شــركــات هندية من
شراء حصة بنسبة  10في المئة من حقل نفط
زاخوم في أبو ظبي ،وهو أول استثمار هندي
في حقل نفطي في دولة اإلمــارات .ومن جهة
أخــرى وفــي استثمار ضخم بقيمة  44مليار
دوالر ســوف تقيم شــركــة أرام ـكــو السعودية
مصفاة على الساحل الغربي في مهاراشترا.
وال يـقـتـصــر ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـه ـنــد ودولـ ــة
اإلمارات على أمن الطاقة والتجارة ألن إبعاد
المخالفين مــن دولــة اإلم ــارات الــى الهند في
اآلونة األخيرة سمح لدولة اإلمارات بتوسيع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــن أجـ ـ ــل بـ ـن ــاء م ـع ـب ــد ه ـن ــدوس ــي
ض ـخ ــم ف ــي أب ـ ــو ظ ـب ــي ك ـم ــا أن حـ ـض ــور ول ــي
العهد اإلمــاراتــي كضيف بــارز فــي حفل عيد
الـجـمـهــوريــة الـهـنــديــة يـظـهــر عـمــق الـعــاقــات
بين البلدين .وعلى الرغم من تهديد باكستان
بالمقاطعة دعت دولة االمارات الهند كضيف
ش ــرف ال ــى اج ـت ـمــاع وزراء خــارج ـيــة منظمة
التعاون اإلسالمي.

العالقات السعودية – الهندية
ال ـعــاقــات بـيــن الـهـنــد وال ـس ـعــوديــة ليست
ً
مقتصرة على قطاع الطاقة أيضا ،ففي شهر
ف ـب ــراي ــر م ــن عـ ــام  –2018وألول م ـ ــرة– دعــت
السعودية الهند كضيف شرف الى «مهرجان
الثقافة واإلرث الوطني» كما أن اليوغا غدت

ً
معترفا بها على شكل «رياضة» في السعودية،
وهي خطوة ستمهد السبيل أمام إقامة مراكز
تدريب في ذلك البلد .وخالل زيارته األخيرة
الى الهند أعلن ولي العهد السعودي األمير
مـحـمــد ب ــن سـلـمــان اس ـت ـث ـمــارات بـقـيـمــة 100
مليار دوالر.
و تـقــوم الهند ببناء ميناء تشاباهار في
إي ــران ال ــذي سيخفض بـصــورة ب ــارزة تكلفة
ّ
نقل النفط الخام من إيران ويمكن من تحقيق
ارتباط أفضل بين الهند وأفغانستان وإيران،
وفي نهاية المطاف مع آسيا الوسطى وروسيا
ً
متخطيا باكستان .وللهند وإي ــران مصلحة
ً
م ـش ـتــركــة أيـ ـض ــا ف ــي م ـح ــارب ــة ال ـم ـج ـمــوعــات
اإلرهابية في باكستان.
وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الهندي مودي ورئيس جمهورية أفغانستان
أشـ ـ ــرف غ ـن ــي ق ــام ــا ب ـتــدش ـيــن س ــد ال ـص ــداق ــة
الـهـنــديــة– األفـغــانـيــة فــي سـنــة  ،2016كـمــا أن
الهند قامت ببناء مبنى البرلمان في كابول
و هــي ملتزمة بتنفيذ أ كـثــر مــن مئة مشروع
إنمائي في أفغانستان مما يمكن البلد الذي
مزقته الحرب من بناء مؤسسات ديمقراطية
ومدنية.
وال بد من اإلشــارة الى أن الجوائز العالية
القيمة التي منحت الى مودي يجب أن ينظر
اليها من منظور كونها قدمت الى شخصيات
أخــرى مــن دول متقدمة مثل شينزو آبــي في
الـيــابــان والــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا في
الواليات المتحدة والرئيس الصيني زي جينغ
بينغ وهو ما يظهر صعود الهند على صعيد
الشؤون العالمية بزعامة مودي .ويظهر ذلك
ً
أيضا تقوية العالقات الثنائية مع تلك الدول
وتعزيز الهند لدورها كقوة عالمية مسؤولة.
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رؤى عالمية

ّ
ترامب يقدم حال غير مقصود لمشكلة األكراد بين أميركا وتركيا
سونر چاغاپتاي -واشنطن إنستيتوت

قد تتاح قريبا الفرصة أمام
واشنطن لحل مشكلة األكراد
التي تواجهها مع أنقرة عندما
تطوي تركيا صفحة السباق
االنتخابي على رئاسة بلدية
إسطنبول وتدخل في فترة
ال انتخابات فيها على مدى
السنوات الخمس المقبلة.

الخيار المرتقب شمال
شرق سورية هو أن
تحظى تركيا «بمنطقة
آمنة» وتبسط «وحدات
حماية الشعب»
سيطرتها خارج نطاق
«المنطقة اآلمنة»

الحملة األميركية
ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» تركت مناطق
شاسعة من سورية
كالرقة في دمار كامل

اع ـت ـمــدت واش ـن ـطــن م ـنــذ 2014
ع ـل ــى «وح ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
ال ـك ــردي ــة ال ـس ــوري ــة لـلـقـضــاء على
تـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» فــي
سـ ــوريـ ــة ،ب ـي ــد أن س ـيــاس ـت ـهــا فــي
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع «وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة
الشعب» فــي ســوريــة ،حيث ساعد
ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ّـدم ـ ـتـ ــه ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة المجموعة في االزدهــار،
ّ
قوضت في الوقت عينه السياسة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ــل ـق ــة ب ـ ــ»حـ ــزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» فــي تركيا،
أي «الـمـنـظـمــة األم» ال ـتــي انبثقت
ع ـن ـهــا «وح ـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب»
والـ ـ ـت ـ ــي ي ـن ـب ـغ ــي عـ ـل ــى واش ـن ـط ــن
السعي إلــى فــرض الـقـيــود عليها،
وأفضت المساعدات التي ّ
قدمتها
الواليات المتحدة لـ»وحدات حماية
الشعب» الكردية إلى تشديد عزيمة
«حزب العمال الكردستاني» إذ ُت ّ
عد
األولى الفرع السوري لهذا الحزب
ّ
الـ ـ ــذي ي ــت ـخ ــذ م ــن ت ــرك ـي ــا م ـق ــرا لــه
والــذي أدرجته الــواليــات المتحدة
على الئـحــة المنظمات اإلرهــابـيــة
ّ
مستمر
ودخـلــت أنـقــرة فــي ص ــراع
معه منذ عقود.
إال أن القرار الذي اتخذه الرئيس
ت ــرام ــب م ــؤخ ــرا ب ــاالن ـس ـح ــاب مــن
س ــوري ــة ،بــالــرغــم م ــن ال ـق ــرار ال ــذي
أعقبه بترك عدد محدود من القوات
فــي ال ـبــاد فــي الــوقــت الـحــالــي ،قد
خلط األوراق بطريقة غير مباشرة
وغـ ـ ّـيـ ــر الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات
ْ
ْ
الكرديتين
والمجموعتين
المتحدة
وأنقرة أيضا.
وتـ ـ ـع ـ ــارض ت ــركـ ـي ــا مـ ـع ــارض ــة
شـبــه شــامـلــة الـسـيــاســة األميركية
المتعلقة بـ»وحدات حماية الشعب
الـ ـك ــردي ــة» .وي ـن ـظــر بــال ـتــالــي عــدد
كـبـيــر م ــن األت ـ ــراك إل ــى تضعضع
ال ـعــاقــة الـمـحـتـمــل بـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وهذه الوحدات من منظور
ّ
التحول
إيجابي ،وقد يساعد هذا
في وقف ّ
المد المتعاظم في تركيا
والمناهض ألميركا.
ّ
وي ـشــكــل االس ـت ـق ــرار ع ـلــى طــول
الـحــدود الجنوبية لتركيا مصدر
قلق كبير ألردوغــان ،غير أن أنقرة
ال تملك ال ـمــوارد الــازمــة الحتالل
مناطق سورية شاسعة واالحتفاظ
بـهــا أو لـمـحــاربــة «داع ـ ــش» ،فـقــرار
ترامب االنسحاب من سورية يثقل
كــاهــل تــركـيــا بــدولــة م ـجــاورة غير
مستقرة وفاقدة للسيطرة.
وتواجه بدورها «وحدات حماية
الشعب» مشكلة أيضا ،فقد ّأدى قرار
ترامب االنسحاب من سورية– من
غ ـيــر ق ـص ــد– إلـ ــى تـغـيـيــر ال ـعــاقــة
بين «ح ــزب الـعـمــال الكردستاني»
و»وحدات حماية الشعب» الكردية،
ودف ــع بالتالي بـهــذه األخ ـيــرة إلى
ّ
تضطر فيه على األرجح إلى
موقف
التفاوض أيـضــا ،ومــن دون الدعم
األميركيّ ،
تتعرض «وحدات حماية
الشعب» لخطر اكتساحها من قبل
نظام األسد أو تركيا وتفقد بالتالي
مــا كسبته مــن أراض .وبـعـبــارات

وحدات حماية الشعب الكردية المرابطة في الرقة السورية
أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ـق ــدت «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الـشـعــب» رونـقـهــا ونجاحها الــذي
ّ
ميزها عن غيرها من فروع «حزب
العمال الكردستاني».
وق ـب ــل ع ـقــد تـقــريـبــا م ــن ان ــدالع
الحرب السورية ،انبثقت «وحدات
حماية الشعب» عن «حزب العمال
الكردستاني» كالجناح العسكري
لــ»حــزب االتـحــاد الديمقراطي» في
سورية في عام  ،2003وعلى مدى
ّ
سنوات شكلت قـ ّـوة «حــزب العمال
ّ
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ال ـ ـقـ ــوة ال ـم ـحــركــة
ل ــ»وح ــدات حـمــايــة الـشـعــب» .ولكن
م ـن ــذ ع ـ ــام ّ ،2014أد ى ا ل ـت ـع ــاون
األم ـيــركــي مــع ه ــذه ال ــوح ــدات إلــى
قـ ـل ــب ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــة رأس ـ ـ ـ ــا ع ـلــى
عقب .فقد أفضت النجاحات التي
حققتها «وحــدات حماية الشعب»
بدعم أميركي ،جزئيا ،إلى تشديد
عزيمة «حزب العمال الكردستاني»
وغـيــاب احتمال المفاوضات بين
ْ
المجموعتين.
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ع ـل ــى
ال ـق ــوات ال ـبــريــة لـ ــ»وح ــدات حماية
الشعب» كجزء من استراتيجيتها
ض ــد تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
وتـجــاهـلــت ال ـعــاقــات ال ـتــي تــربــط
بين هذه الوحدات و»حزب العمال
ّ
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ألسـ ـب ــاب تـتـعــلــق
بالنفعية .وحققت «وحدات حماية
الشعب» ،جزئيا بفضل هذا الدعم،
سلسلة من النجاحات العسكرية:
ف ــي ع ـ ــام  ،2014اسـ ـتـ ـع ــادت ه ــذه
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات بـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ــواليـ ــات
المتحدة مدينة كوباني السورية
م ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة

اإلس ــامـ ـي ــة» وأع ـل ـن ــت االس ـت ـقــال
ال ــذات ــي فـيـهــا .وبـسـطــت بـعــد ذلــك
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــارب ثـلــث
األراضي السورية– أي على منطقة
ت ــدان ــي ب ـح ـج ـم ـهــا ت ـقــري ـبــا والي ــة
ف ـيــرج ـي ـن ـيــا ال ـغ ــرب ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
وأعلنت «وح ــدات حماية الشعب»
االستقالل الذاتي في هذه المنطقة
وفقا «لنموذج كوباني» في تحرير
المدن من براثن «الدولة اإلسالمية»
وأنشأت اإلدارة المدنية الكردية.
ّ
وعززت هذه المكاسب «وحدات
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب» ال ـت ــي أصـبـحــت
على حين غـ ّـرة الجناح العسكري
ّ
الناجح فــي منطقة تتمتع بــإدارة
م ـس ـت ـق ـلــة وعـ ـك ــس ذلـ ـ ــك ب ــال ـت ــال ــي
ال ـعــاقــة الـتــاريـخـيــة ال ـتــي جمعت
بـيــن الـمـجـمــوعــة و«ح ـ ــزب الـعـمــال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ه ــذه
ال ـن ـج ــاح ــات بـ ــدورهـ ــا م ــن عــزيـمــة
الـحــزب ال ــذي كــان آن ــذاك منخرطا
في محادثات السالم الجارية مع
الحكومة التركية والتي بــادر بها
أردوغان في عام  2012بهدف إنهاء
ّ
استمرت أربعة عقود
الحرب التي
مع أنقرة.
وان ـه ــارت ال ـم ـحــادثــات فــي عــام
 2015عـنــدمــا غـ ّـيــر «ح ــزب الـعـمــال
ّ
الكردستاني» مساره ،وشن في ذلك
الصيف حــربــا ضــاريــة ضــد أنقرة
لــاسـتـيــاء عـلــى م ــدن ف ــي جـنــوب
ش ــرق تــركـيــا بــالـقــرب مــن ال ـحــدود
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ــوري ــد
«نـ ـم ــوذج ك ــوب ــان ــي» الـ ــذي أنـشــأتــه
«وحدات حماية الشعب» من سورية
إلى تركيا.

ترامب

إردوغان

وغ ـ ـ ـنـ ـ ــي ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول أن هـ ــذه
الـمـحــاولــة قــد ب ــاء ت بالفشل ،فقد
س ـح ـقــت أنـ ـق ــرة ال ـت ــي ت ـم ـلــك ثــانــي
أك ـب ــر قـ ــوة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـم ـيــدان
فــي حـلــف (ال ـنــاتــو) «ح ــزب العمال
ّ
استمرت
الكردستاني» ،ومع ذلك،
مكاسب «وح ــدات حماية الشعب»
فـ ــي سـ ــوريـ ــة فـ ــي ت ـن ـش ـيــط «حـ ــزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» بــالــرغــم من
ّ
إخفاقاته ،ويتحكم «االبن» السوري
لهذا األخير بجزء كبيرة من حقول
النفط في البالد ويمكنه االعتماد–
حتى ماض ليس ببعيد– على دعم
الواليات المتحدة المطلق لحماية
هذه األصول.
وف ــي ظ ــل ت ـب ـ ّـدد ال ــوع ــد بــالــدعــم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـمـ ـطـ ـل ــق م ـس ـت ـق ـبــا،
ف ـق ــدت «وح ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب»
قدرتها على إلـهــام «حــزب العمال
الكردستاني» على المدى الطويل،
وال ّبد أن يتزايد حاليا حرص هذا

األخير على الدخول في مفاوضات
مع أنقرة في مقابل اعتراف تركيا
بمكاسب «وحدات حماية الشعب»
ف ــي س ــوري ــة ،ولـ ــن ي ـج ـلــس «ح ــزب
العمال الكردستاني» على طاولة
ال ـســام م ــع أن ـقــرة مــا ل ــم يـثـبــت له
ضـعــف «وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
في سورية.
وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي أن ـق ــرة
إلـ ــى تـ ـح ـ ّـول م ـت ــزام ــن مـحـتـمــل في
ّ
الـ ـم ــوق ــف الـ ـت ــرك ــي ف ـي ـم ــا ي ـت ـعــلــق
بـ ــ»وح ــدات حـمــايــة ال ـش ـعــب» ،وفــي
خــال االنتخابات يــزداد أردوغــان
نفوذا بفضل قاعدة قومية تركية
ويقطف ثمار الصورة التي يظهر
ب ـه ــا ب ــاع ـت ـب ــاره «الـ ــرجـ ــل الـ ـق ــوي»
الــذي يقف في وجه «حــزب العمال
الكردستاني» القومي الكردي والتي
تحقق نتيجة جيدة في صناديق
االقتراع.

ومع انتهاء الصراع على رئاسة
ب ـل ــدي ــة إس ـط ـن ـب ــول ،ل ــن ي ـخــوض
أردوغـ ـ ــان أي ان ـت ـخــابــات جــديــدة
قبل عام  2023وهذا يعني أنه قد
يـكــون أكـثــر اسـتـعــدادا للتفاوض
مــع «ح ــزب الـعـمــال الكردستاني»
ب ـمــا أن ص ـ ــورة «ال ــرج ــل ال ـق ــوي»
مـ ــا ع ـ ـ ــادت ع ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر مــن
األهمية .إن أردوغــان رجل عملي
قـبــل أن يـكــون قــومـيــا ،فـقــد أطلق
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة مـ ـح ــادث ــات ال ـس ــام
ألول مـ ــرة ف ــي ت ــاري ــخ تــرك ـيــا مع
«ح ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
فــي عــام  ،2012أي قبل السنوات
الـ ـ ـس ـ ــت الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــدت خ ــال ـه ــا
تــرك ـيــا ان ـت ـخــابــات واس ـت ـف ـتــاءات
ومحاولة انقالب ،ومع طي صفحة
االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة ،سيصبح
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع ي ـ ـخـ ـ ّـولـ ــه اس ـت ـئ ـن ــاف
اسـتــراتـيـجـيــة م ـحــادثــات الـســام
مــع «ح ــزب الـعـمــال الكردستاني»
التي اعتمدها سابقا– والتعامل
مع «وحدات حماية الشعب»– ألن
ْ
األمرين ضروريان لحل «المشكلة
السورية» التي يواجهها أردوغان.
ومن الممكن أن تؤدي واشنطن
دورا إضــافـيــا فــي ه ــذه المرحلة
إلعادة العالقة بين «حزب العمال
الـكــردسـتــانــي» و«وحـ ــدات حماية
الشعب» من جهة وتركيا من جهة
أخ ـ ــرى إلـ ــى م ـس ــاره ــا الـطـبـيـعــي.
ويـ ـش ــارك م ـس ــؤول ــون أمـيــركـيــون
في محادثات جارية مع نظرائهم
ل ـت ـح ــوي ــل ال ـم ـن ـط ـقــة اآلم َـ ـنـ ــة إل ــى
ُ
ح ـق ـي ـقــة ،وفـ ــي حـ ــال ط ـ ّـب ــق ــت هــذه
«المنطقة اآلمنة» فستساعد على

إبعاد «وحدات حماية الشعب» عن
الحدود التركية.
وق ــد ي ـن ـطــوي بــال ـتــالــي الـخـيــار
المرتقب فــي شـمــال شــرق سورية
ع ـلــى تــدب ـيــر لـحـكــم ش ــرق ســوريــة
تحظى في إطــاره تركيا «بمنطقة
آمـ ـن ــة» وت ـب ـســط «وح ـ ـ ــدات حـمــايــة
الـشـعــب» سـيـطــرتـهــا خ ــارج نطاق
ه ــذه «الـمـنـطـقــة اآلم ـن ــة» وتـحــافــظ
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى وج ـ ّـود
عسكري في هــذه المناطق وتوفر
أن ـقــرة األمـ ــوال وال ـخــدمــات العامة
الضرورية لتحقيق االستقرار في
سورية ،ويظهر أردوغــان بصورة
وديـ ــة ومـحــافـظــة لـلـسـكــان الـعــرب
المحليين.
وي ـ ـتـ ــرافـ ــق هـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج مــع
ع ــدد م ــن ال ـم ـنــافــع تـشـمــل ال ـفــرص
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وفـ ــرصـ ــة لـتـحـقـيــق
االستقرار في شرق سورية ،وتركت
ال ـح ـم ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد تـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية» مناطق شاسعة
من سورية كالرقة في دمار كامل،
ف ــي ح ـي ــن ي ـب ـحــث ق ـط ــاع األع ـم ــال
الديناميكي في تركيا الذي يعاني
ال ـتــدهــور االق ـت ـصــادي األخ ـيــر عن
أسواق محتملة جديدة للنمو.
وق ــد تـتــاح قــريـبــا الـفــرصــة أمــام
واشنطن لحل مشكلة األكراد التي
تواجهها مع أنقرة عندما تطوي
تركيا صفحة السباق االنتخابي
ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ب ـل ــدي ــة إس ـط ـن ـب ــول
وت ــدخ ــل ف ــي فـ ـت ــرة ال ان ـت ـخــابــات
فيها على مدى السنوات الخمس
المقبلة.

كيف تؤثر العقوبات على قطاع الطيران اإليراني؟
●

فرزين نديمي" -واشنطن إنستيتوت"

في  25مــارس ،أعلنت فرنسا أنها ستوقف
ال ــرح ــات األسـبــوعـيــة األربـ ــع لـشــركــة الـطـيــران
اإلي ــرانـ ـي ــة «م ــاه ــان ل ـل ـط ـي ــران» م ــن ال ـم ـط ــارات
ً
الفرنسية وإليها اعتبارا من األول من أبريل،
وأع ـق ـبــت ه ــذه ال ـخ ـطــوة الـحـظــر ال ــذي فرضته
ألمانيا في يناير على الرحالت التي ّ
تسيرها
هذه الشركة ،في قرار استند إلى مخاوف أمنية
وإلى ّ
تورط «ماهان» في أنشطة غير مشروعة
نـفــذهــا «ال ـحــرس ال ـثــوري اإلســام ــي» اإليــرانــي
في سورية.
لكن ،حتى في ظل هذه الضغوط المتنامية،
ً
َ
وج ـ َـد قطاع الطيران اإليــرانــي سبال لاللتفاف
ح ــول بـعــض ال ـع ـقــوبــات ومــواص ـلــة عـمـلـيــاتــه،
ف ــا تـ ــزال شــركــة «م ــاه ــان» ت ـسـ ّـيــر رحـ ــات إلــى
ميالنو وبرشلونة ،على سبيل المثال ،ويمكن
للمسافرين بعدها مواصلة طريقهم إلى باريس
ً
عـبــر م ـســارات بــديـلــة قـصـيــرة .فـضــا عــن ذلــك،
بــالـكــاد تــأثــرت رح ــات الـشــركــة شـبــه اليومية
إلى دمشق بصورة تذكر رغم ما كشفته وزارة
الـخــزانــة األمـيــركـيــة فــي الـمــاضــي بــأن طــائــرات
وأموال
«ماهان» كانت «تنقل عناصر وأسلحة
ّ
ً
س ــرا على متن رحــاتـهــا» إلــى ســوريــة .وتــوفــر
نظرة أقرب إلى وضع القطاع الراهن المزيد من
ّ
المعمقة حول مثل هذه الثغرات وما
المعلومات
إذا كان باإلمكان إغالقها.

قيود األسطول
يرزح قطاع الطيران المدني اإليراني تحت
وطـ ـ ــأة قـ ـي ــود ع ـم ـل ـيــات ـيــة فــرض ـت ـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة واألم ــم المتحدة وأوروب ــا منذ أزمــة
الرهائن عام  ،1979كما ّ
تم وضع نظام عقوبات
ً
أكـثــر انـتـظــامــا فــي ع ــام  ،2007غـيــر أن تدابير
تخفيف العقوبات التي ضمنها االتفاق النووي

المبرم عام ّ 2015وقرار مجلس األمن الدولي رقم
 2231لم توفر الكثير من االنفراج ،فمن بين أكثر
من  200طائرة طلبتها إيران من شركات تصنيع
غــربـيــة خ ــال ف ـتــرة ال ـس ـمــاح الــاح ـقــة ،ل ــم يتم
تسليم سوى ثالث طائرات «إيرباص» وثالثة
ً
ع ـشــر م ـحــركــا ب ـمــروحــة تــوربـيـنـيــة م ــن شــركــة
ّ
«إي تــي آر» الفرنسية-اإليطالية تــم تسليمها
ً
فعليا قبل أن تدخل العقوبات األميركية حيز
التنفيذ بـصــورة كاملة فــي نوفمبر الماضي.
ً
وم ـن ـعــت ت ـلــك ال ـع ـق ــوب ــات أيـ ـض ــا تــوف ـيــر قـطــع
الغيار والـخــدمــات الفنية للطائرات اإليرانية
التي تزور المطارات األجنبية؛ حتى أن بعض
الـمـطــارات رفـضــت تــزويــد الـطــائــرات اإليــرانـيــة
بــالــوقــود ،مما أجبرها على السفر بحموالت
ً
وقــود أكثر ثـقــا ،وكــانــت العقوبات استهدفت
بشكل أساسي عمليات شراء إيران ألي طائرة
يكون أكثر من  10في المئة من قطعها أميركية
ً
الـصـنــع ،ووف ـق ــا للتحليل ال ــذي أجــرتــه شركة
«كاليد أند كومباني» ،أعلنت الناقلة الوطنية
«إيــران للطيران» في عــام  2016أنها ستحتاج
إلى ما يصل إلى  580طائرة على مدار السنوات
الـعـشــر الـمـقـبـلــة مــن أج ــل اس ـت ـبــدال أسـطــولـهــا
القديم ،والــذي يشمل  300طائرة بأسرع وقت
ممكن فــي غضون الـسـنــوات الخمس المقبلة،
لكن إيــران بعيدة كل البعد عن تحقيق أي من
ً
هذه األرقام اليوم .عالوة على ذلك ،لم تتوصل
ّ
إلى حل بشأن ما إذا كان ترتيب الدفع الجديد
بموجب «آلية دعم التبادل التجاري» (إنستكس)
مع أوروبا سيسمح بشراء طائرات تجارية أو ما
إذا كانت ستتمكن من الحصول على تراخيص
«مكتب مراقبة األصول األجنبية» لشراء طائرات
ستشمل من دون شك ّ
مكونات أميركية أساسية.
ً
مــع ذل ــك ،ينجح الـقـطــاع فــي الـمـضــي قــدمــا،
فعلى الرغم من أن متوسط عمر أسطوله يبلغ
ً
 23عاما ،فإن شركات الطيران اإليرانية لم تواجه
أي تدهور خطير في سجالت األمــان الخاصة

إيران للطيران
َ
بها بسبب العقوبات ،وفي الواقع تراجع عدد
الوفيات التي سببتها حوادث جوية في إيران
خالل السنوات القليلة الماضية ،بما يتفق مع
التوجهات الدولية.

عقبات وعدم كفاءة
ف ــي م ــاي ــو ونــوف ـم ـبــر  ،2018ش ـ ـ ّـددت وزارة
الخزانة األميركية من عقوباتها على شركات
ال ـط ـي ــران اإلي ــران ـي ــة وع ـل ــى ش ــرك ــات الــواج ـهــة
والطائرات الفردية ،وفي السابق كانت شركات
ال ـط ـي ــران ال ـخــاض ـعــة ل ـل ـع ـقــوبــات ق ـ ــادرة عـلــى
إرسال الطائرات التي استأجرتها من الشركات
األج ـن ـب ـيــة أو الـمـسـجـلــة ع ـلــى اس ـم ـهــا إلج ــراء
عمليات صيانة دوري ــة فــي ال ـخــارج .وقــد دفع
هــذا التكتيك الحكومة األمـيــركـيــة على فرض
عـقــوبــات عـلــى ال ـطــائــرات الـفــرديــة بشكل أكثر
ً
انتظاما ،مما ّ
تسبب بمشاكل لشركات الطيران
من خالل إيقاف المزيد من الطائرات عن العمل

وتـقـلـيــل ال ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي ل ــإق ــاع وال ـه ـبــوط
والركاب وحموالت البضائع (على الرغم من أن
الرحالت الجوية المحلية تمكنت من البقاء فوق
مستويات ما قبل عام .)2015
كما ّ
تكبدت شركات الطيران اإليرانية تكاليف
باهظة من خالل صيانة أساطيلها المتقادمة
ً
بنفسها ،ويعزى ذلك جزئيا إلى قيامها بذلك
بشكل غير فعال للغاية ،فعلى سبيل المثال،
لقطاع الـطـيــران فــي الـبــاد مــوظــف واح ــد على
جدول الرواتب لكل مقعد متوافر في الطائرة،
م ـمــا يـشـيــر إل ــى تـكــالـيــف مــرتـفـعــة مخصصة
للموارد البشرية على نحو غير منتظم.
ً
كذلك ،تحرق الطائرات القديمة وقودا بكميات
ً
أكبر ،فشركات الطيران اإليرانية تستهلك حاليا
ً
أكثر من  5ماليين ليتر من الوقود يوميا ،في
زيادة بواقع  1.5مرة عن المعايير الدولية .كما
ً
زادت طهران مؤخرا إنتاج وقود الطائرات في
خـمــس مـصــا فــي تـكــر يــر للنفط لتلبية الطلب
الـمـحـلــي ،لـكــن الـعـقــوبــات تـحـظــر عـلــى الـنـظــام

تـصــديــر أي كـمـيــات وق ــود فــائـضــة للتعويض
عن التكاليف المتزايدة (باستثناء الشحنات
المحدودة إلى أفغانستان وكردستان العراق
وأرمينيا).
ً
ووف ـقــا لــإحـصــاءات ال ـصــادرة عــن سلطات
ال ـط ـيــران اإليــران ـيــة ،تــراجـعــت كــل مــن عمليات
ال ـم ـط ــارات وعـ ــدد الـمـســافــريــن بـنـسـبــة  11في
المئة في الجزء األكبر من العام الماضي مقارنة
بعام  .2017وشهدت الفترة الممتدة من مارس
ً
إل ــى يــونـيــو انـخـفــاضــا بـمـتــوســط  6فــي المئة
فــي رحــات المسافرين ( 8فــي المئة للرحالت
الــدول ـيــة) ،إل ــى جــانــب انـخـفــاض بنسبة  9في
المئة في عــدد المسافرين على متن الرحالت
الـمـجــدولــة .وبــدورهــا ،شـهــدت رحــات الشحن
ً
انخفاضا بنسبة  7في المئة.
إن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاك ــل -ال ـم ـت ــراف ـق ــة مـ ــع واقـ ــع
انخفاض سفر اإليرانيين إلــى الـخــارج بشكل
ك ـب ـيــر ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار ت ــذاك ــر ال ـس ـفــر
وضرائب السفر وتكاليف المعيشة -تعني أن
«هيئة الـطـيــران الـمــدنــي» لــن تكون ق ــادرة على
ّ
التوسع
الوفاء بخططها الرئيسة الرامية إلى
ّ
إلى وجهات دولية ،وتشكل فنزويال االستثناء
ّ
الوحيد؛ فشركة «ماهان» سيرت أولى رحالتها
المباشرة إلــى كــاراكــاس فــي الثامن مــن أبريل
كـمــا تــأمــل إي ــران تــرسـيــخ خــدمــة منتظمة لها
ً
هناك قريبا.

رسوم التحليق
مــن المتوقع أن تخسر الحكومة اإليــرانـيــة
ً
بعضا من دخلها من رســوم التحليق ،وتفيد
ّ
بعض التقارير إن أكثر من  1200طائرة تحلق
ً
يومياّ ،
وتم تحويل العديد منها إلى
فوق إيران
هـنــاك مــن مناطق ن ــزاع إقليمية فــي السنوات
ً
ً
ً
األخيرة ،وتحصل إيران سنويا مبلغا ضخما
مــن هــذه الممارسة يناهز  800مليون دوالر،

حـيــث تتقاضى نـحــو  1200دوالر لـكــل ساعة
تحليق فوق أراضيها ،أو زيادة بنسبة  20في
المئة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وهذا العام ،تراجعت عمليات التحليق فوق
األجــواء اإليرانية بمعدل  15في المئة مقارنة
ب ـعــام  ،2018حـتــى ف ــي ظ ــل اإلض ــاف ــة الـمــؤقـتــة
لما يصل إلى مئة رحلة إضافية بسبب األزمة
ً
الـهـنــديــةّ -الباكستانية الـتــي انــدلـعــت مــؤخــرا،
ويمكن توقع استمرار هذا االتجاه ،إذ إن المزيد
ً
ً
من شركات الطيران تسلك مجددا طرقا أقصر
فوق شرق العراق من أجل توفير الوقت والوقود.
حققت العقوبات األميركية المفروضة على
قطاع الطيران اإليــرانــي نتائج متباينة حتى
اآلن ،فمن الواضح أن القطاع يواجه صعوبات
تشغيلية مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر
ً
بالعقوبات ،ومــع ذل ــك ،فقد أظـهــر أيـضــا قــدرة
ً
ً
ً
على المقاومة ،حيث وجد مرارا وتكرارا سبال
لتسيير الرحالت بوتيرة شبه طبيعية ،بيد أنه
ال يــزال علينا االنتظار لرؤية كيف ستتعامل
إي ـ ــران م ــع ال ـحــاجــة إل ــى وق ــف ق ـســم كـبـيــر من
خالل السنوات الثالث المقبلة
ّ
أسطولها العامل ّ
مــع تـجــنــب أي ت ـعــثــرات كـبـيــرة ،خـصــوصــا إذا
كــانــت ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــدي ــدة تـسـتـهــدف تــوفـيــر
الوقود لجميع شركات الطائرات اإليرانية في
المطارات الدولية.
ً
أخ ـي ــرا يتعين عـلــى واشـنـطــن أن تــأخــذ في
االعتبار اإليرادات الكبيرة التي ما زالت تحققها
طهران من الرسوم اإلضافية المفروضة على
التحليق ف ــوق أجــوائ ـهــا ،وال ـتــي يـســاعــد جــزء
مـنـهــا فــي تـمــويــل جـيـشـهــا .واآلن وق ــد أصـبــح
ً
المجال الجوي العراقي مفتوحا بالكامل أمام
التحليق الدولي ،فإن على الحكومة األميركية
الضغط على شركات الطيران من أجل التقليل
من استخدام المجال الجوي اإليراني.
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 .¥ﺗﻨﺸﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ :(٢) ٢٠٤٠

»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« :اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦.١ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ٢٠٤٠اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﺪ ًأﻋﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت
أداؤﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻠﻨﺠﺎح وﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ً ،٢٠٤٠وﻓﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻔﺰات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻛﺎن
ً
ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز  ٢١٥ﻣﺴﺤﺎ
ﺣﻴﻦ
ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪة،
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺌﺮا
ﺣﻔﺮ٢١
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺠﺎزات ﻋﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ
ً
ﻃﺮﻳﻖ ً
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ  ١٥٢٦وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﺪرﻳﺐ  ٣٢.٨٦٧ﻛﺎدرا.
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﺧﻄﻂ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎم
 2030ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل
آﻣﻦ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف 2040

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ
إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻳﻮﻓﺮ  5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﻗﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ "ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ" إﻧﻪ
ﺗﻢ ﻋﻘﺪ  3249دورة ﺗــﺪرﻳــﺐ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ
ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺪة
 25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ و ﺟــﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،1995وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،2020
ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﺼﻤﺔ ﻹﺷﺮاك ورﺑﻂ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،2040
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2030
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ــﻢ ،وﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2040ﺑﻨﺠﺎح.
وﺑـﺤـﺴــﺐ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6.1ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤــﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﺸ ــﺎف ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑـ ــﺪأت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
وأﺷﺎرت اﻟﻰ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜ ـﻔــﺔ ﻟ ـ ـ "ﻧـ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" ﺳـﻤـﺤــﺖ
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﻬﻢ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﻣـﺒــﺎدرات اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2040
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﺈن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻠﻮل  2040ﺳﻴﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 4.2
و 4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ

اﻟ ــﻰ أن اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻧـﺤــﻮ 3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ،
ﻀــﻼ ﻋــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﻓـ ً
وﻓﻘﺎ ﻹﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ،
ﺗﻤﺜﻞ  53ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9 -و2.4 -
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑـﻤـﻌــﺪل  2.3ﻓﻲ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
اﻟﻤﺌﺔ )(2040-2021
ﻳﺤﺘﺎج إ ﻟــﻰ د ﻋــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﻫﺪاف
ً
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ وﻓ ــﻘ ــﺎ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻣ ــﻮارد
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج ﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن راﺋ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
اﻟﻤﻨﺒﻊ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
وﻣــﻦ اﻷﻫ ــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻳﻀﺎ
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻓﻌﺎل ﻟﻘﺪرة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻟـﻠـﻐــﺎز ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﻂ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﻫـ ــﺪاف اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2040
ووﺿـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺖ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﺎ ﻧ ـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  9.0ﻣﻠﻴﺎرات
ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2040اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟــﺬي
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺻﺎﻋﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ 105
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2040
وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻗﻮﻳﺔ أﺧﺮى.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت "ﻧ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  60-50ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 2040وارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  45ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي
ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ
ﻧـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ ،ووﺿـﻌــﺖ ﻧﻬﺠﺎ ﺷﺎﻣﻼ
ﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻧـ ـﻤ ــﻮذج أﻋ ـﻤــﺎل
"ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ" ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﺧـ ــﻼل ﻣ ــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ
ارﺗﻔﺎع ًﻗﻴﺎﺳﻲ.
ووﻓ ــﻘ ــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،ﻓ ــﺈن زﻳ ــﺎدة
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻀﻤﻴﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
 2040ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺨ ــﺎ ﻃ ــﺮ ا ﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
واﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻳ ـﻤ ـﻬــﺪان اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻬﺪف.
وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻰ أن
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ) ،(GHGوﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫ ــﺪف إﻧ ـﺘــﺎج  15ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﻣ ــﻮارد ﻣـﺘـﺠــﺪدة ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ﻛﺄول ﻣﺸﺮوع
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎر ﻟـ  EORﻓﻲ
ﺣـﻘــﻞ اﻟــﺮﺗـﻘــﺔ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﻹﻧـﺘــﺎج
ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  ،2020واﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ،
 5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »ﻳﺎﻛﻮ« :ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
● أﻗﺮت ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح أو ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺳﻂ ﺗﺤﻔﻈﺎت واﻋﺘﺮاﺿﺎت
● اﻟﺤﻮري :اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺄزق ...واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة
●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

وﺳــﻂ ﺗﺤﻔﻈﺎت واﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻛﻮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
وﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وآﺧﺮون،
أﻗ ــﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ــﻞ ﺑ ـﻨــﻮد ﺟـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل،
وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑــﺎح ﻋﻦ واﻗﻊ
أداء ﻋ ــﺎم  2018وﻋ ــﺪم ﻣـﻨــﺢ ﻣـﻜــﺎﻓــﺂة
ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻳــﺎﻛــﻮ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ،د .أرﺷـﻴــﺪ
ً
اﻟ ـﺤــﻮري أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻤﺮ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻣــﺄزق »ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺟﺔ ﺑــﺈذن اﻟﻠﻪ ،إذ
ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدﻳﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺤــﻮري ،إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﻧﻬﺖ
ﺧﻼل  2018اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻛﺎﻻت وﻓﺮص
أﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻋﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وأﺿــﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﻋﺪد
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺑﻮاﻗﻊ  9ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﻣﻦ
 34إﻟ ــﻰ  25ﺻـﻴــﺪﻟـﻴــﺔ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ  2018ﻋﻦ  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ
 30ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﺗـﻌــﺎﻗــﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ رﺑﺤﻬﺎ ﻟـ»ﻳﺎﻛﻮ« ﻗﻠﻴﻞ.
ً
وذﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺬب ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻻت اﻟـﻤــﺮﺑـﺤــﺔ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻻت
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻢ
ً
ﺗﺨﺮج ﻛﻠﻴﺎ ،وأن ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ
ً
ﻇﻠﺖ ﻣــﻊ ﻳﺎﻛﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل
اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﻳــﺆﺛــﺮع ﻟــﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ورﺑﺤﻴﺘﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ـﺎض ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
ﻣـ ـ ٍ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈرﺟﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
إذ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص
ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ »اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم
اﻟﺪوﻟﻲ« ،وأﺧﺮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟــﻮﻛــﺎﻻت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى
ﻣــﻦ ﺷــﺄ ﻧـﻬــﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أﺧ ــﺬ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ً
اﻟـﻤـﺸـﻜــﻮك ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺻــﺎ ﻓــﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  7.8ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑﻠﻐﺖ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ  24ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أرﺳ ـ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ﻟﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ــﺮﻏ ـﺒ ــﻮن ﻓ ــﻲ إﺛ ــﺎرﺗـ ـﻬ ــﺎ أﺛ ـﻨ ــﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

»اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ«

»ﺗﺄﺧﻴﺮ ...وﺗﻌﺪﻳﻞ«

ﺗـﺤـﻔــﻆ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﺿﻄﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،إذ
زادت  57.99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز
 82ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﺻ ــﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮ
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺣ ـﻀــﻮرﻫــﻢ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﻢ ،ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺄﺧﺮوا
ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
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اﻟﺤﺴﺎوي» :ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل« ﺗﺘﺨﺎرج
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«

ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﺑﻤﻘﺪار  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ
وﺗﻬﺪف ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻧﺒﻌﺎث 250
أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وذﻟﻚ
ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ
ﺳﻌﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ ً ﻣـﺒــﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ.
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻖ وﻓ ــﻮرات ﺗﺒﻠﻎ 31
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎء ة
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﺤﻔﺎرات.
وﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ أن ﺧـﻄــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺗ ـﻤ ـﻀــﻲ ﺟ ـﻨ ـ ًـﺒ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻨ ــﺐ ﻣــﻊ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ

ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻟ ــﻸﺻ ــﻮل واﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺎم
وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﺧ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2040واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ
وﺧﻄﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـ ــﻰ أن ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻘ ــﻮى
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳـﺘـﻨـﻤــﻮ ﺑﻤﻌﺪل
ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ« ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎوي ،إن
»اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
ﺳﻨﻮﻳﺔ ،رﻏــﻢ وﺟــﻮد ﻋــﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺷ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﺔ
اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻜ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻤــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺪﻳﻮن«.
ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎوي ﺟـ ــﺎء ﺧـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ،
وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﺻ ــﻮل ﺑــﺪﻳـﻠــﺔ وﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳﺮادات.
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺣــﺎﻓ ـﻈــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﻮاﺋــﺪ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺿـﻤــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷداء
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ ﻧ ـﺴــﺐ اﻹﺷـ ـﻐ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻔ ــﻮق  96ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
واﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺪﻻت إﻳ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ اﻷﺳـﻌــﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓــﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮي ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﻳـ ــﺮادات ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﺧﻼل

اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻳﺮادات ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ
 ،2017أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  219أﻟﻔﺎ.
وأردف اﻟﺤﺴﺎوي ان »اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑ ــﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ  793أﻟـﻔــﺎ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻣــﻮﺟــﻮدات
اﻟﺸﺮﻛﺔ  79ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 74ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ«.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ،إذ اﻋـﺘـﻤــﺪت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟ ـﻠــﻮاﺋ ــﺢ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﻈــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻹدارات
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪوري ﻟﻬﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وواﻓـ ـﻘ ــﺖ »اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ« ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮي ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ،واﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﻛـﻤــﺎ واﻓ ـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ  5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،و ﺗـﺤــﻮ ﻳــﻞ ﻣﺒﻠﻎ  1.31ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ﻣــﻦ رﺻـﻴــﺪ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻟــﻰ
رﺻﻴﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻓ ـﻘــﺖ »اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ« ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  59.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  62.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻮزﻋﺔ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ...واﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻨﺨﻔﺾ
●

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ
ﻋﻠﻰ »اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ«
وﻧﺸﺎط ﻟﺒﻌﺾ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣ ــﺲ ،وﻫﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.49ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل 28.33
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5705.61ﻧﻘﺎط ،وﺳﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  123.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 4761ﺻﻔﻘﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.53
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻫــﻲ  32.91ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6137.36ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  24.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت

ﻋﺒﺮ  2148ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.39ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  19.1ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4875.22ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 4.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 99.1
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2613ﺻﻔﻘﺔ.
واﺳﺘﻤﺮت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻼل
ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ،وﺗ ــﺮﻛ ــﺰت ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎرف ،وﻫﻲ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ
ً
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻛـ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ً
وﻛﺬﻟﻚ »ﺑﻴﺘﻚ« ،وﺗﺮاﺟﻊ أﻳﻀﺎ »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷرﺑﺎح ،وﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ
ً
ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻ
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺪاول أي ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ

ً
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاول ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  50ﻓﻠﺴﺎ اﻟﻨﺸﺎط،
ً
وﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﺖ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪة ،وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ
»ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون« ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إﺧــﺮاج اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﻟﺴﻴﻮﻟﺘﻪ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣـ ــﺲ ،وﻛـ ــﺎن اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺗــﺎﺳــﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي ،وﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﻘﻂ ،وﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
وﺳــﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻴﺪة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 75
ً
ً
دوﻻرا ﻟﻤﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ و 66دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ.
ﻃ ـﻐ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت أﻣ ــﺲ،

ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ،ﻫﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ ـ  35.6ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺳـﻠــﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ
 12.8ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  8.5ﻧﻘﺎط ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ 8.3
ﻧﻘﺎط ،وﺑﻨﻮك ﺑـ  7.5ﻧﻘﺎط ،وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ 4.2
ﻧﻘﺎط ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  2.2ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  6.2ﻧﻘﺎط ،وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  4.8ﻧﻘﺎط،
واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ،ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﻗﻴﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗـﻐـﻴــﺮ ،ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ وﻃـﻨــﻲ ﺑ ـﺘــﺪاول 2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑـﺘــﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر واﻧﺨﻔﺎض

ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.44ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ
ﺑﺘﺪاول  996أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺧﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ زﻳــﻦ ﺑـﺘــﺪاول  642أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ً
وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ،ﺟﺎء أوﻻ
ﺳﻬﻢ »اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون« إذ ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 34.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﻋـﻘــﺎرات ك ﺑـﺘــﺪاول  7.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ آن
ﺑﺘﺪاول  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺧﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وراﺑﻌﺎ ﺣﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول  6.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
ً
وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ ،وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ اﺑﻴﺎر
ﺑﺘﺪاول  5.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻛﻮارث اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺼﺪر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ً
ً
 ٣٤ﺑﻨﻜﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺗﺤﺬر وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺑﺪرو ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ دا ﻛﻮﺳﺘﺎ  -ﻣﺎرﻛﺖ ووﺗﺶ

ﻧﺸﺮ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻮل
اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ
ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2017

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  54ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر

إﻧ ـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ وﻗ ــﺖ ﻓـﻘــﻂ ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳـﻘــﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎط اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ ﻣﻨﺎخ .وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ﻓﻲ »وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻣﻦ أن اﻟﻄﻘﺲ ﻳﻘﻒ وراء
ﺿـﻌــﻒ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ،
ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆال ﻫـ ــﻮ ﻛـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﺳ ــﻮف ﻳـﻤــﺮ ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
وأﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻤ ــﺎذج اﻟـﻄـﻘــﺲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؟
وﺑ ـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﺑــﺎﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ وﺣ ــﺎوﻟ ــﺖ ﻋــﺪة
ً
ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻛ ـﺘ ــﺐ ﻏـﻠـﻴــﻦ رودﻳ ـ ـﺒـ ــﻮش وﻫــﻮ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ رﻓ ـﻴ ــﻊ وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻳﻘﻮل:
»اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ
اﻵن ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻀـﻤـﻴــﻦ ﺗـﻐـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻨــﺎخ
ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻟ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻋ ـﻨ ــﺪ وﺿـ ــﻊ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ«.
وﻧ ـﺸ ــﺮ ﺑ ـﻨــﻚ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﺮا اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ﺣ ــﻮل
اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ
ﻛﻤﺎ ﺗــﺮاﻫــﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2017
ً
ً
وﺗ ـﻀــﻢ  34ﺑـﻨـﻜــﺎ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺎ وﺟـﻬــﺎت
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ »ﻧﺼﻒ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ«.

وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ» :ﻣ ـ ــﺎ داﻣ ـ ــﺖ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع وﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ،
ﻓــﺈن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻓــﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ وﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ«.
ووﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎط اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺪراﻟ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ــﺎن
ﻓــﺮاﻧـﺴـﻴـﺴـﻜــﻮ ﻋ ــﺪة ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻐـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻨــﺎخ
وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ إﻟـﺤــﺎق اﻟـﻀــﺮر ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل ﺗـ ـﻄ ــﻮره إﻟــﻰ
أزﻣـ ــﺔ .وﻳ ـﻘــﻮل رودﻳـ ـﺒ ــﻮش» :أﺻـﺒــﺢ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ذا ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ .وﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ
ﺧﻼل رﻓﻊ ﻓﺠﻮة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻷوﺳـ ــﻊ ﺛ ــﻢ إﻟ ــﻰ أزﻣ ــﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﻮى«.
وأﺿﺎف » ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮات
ً
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻜــﻞ ﻫ ــﺰات
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺿﺮار
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺧـﺴــﺎﺋــﺮ زراﻋـﻴــﺔ
وارﺗ ـﻔــﺎع ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟـﻘـﺤــﻂ واﻟـﻔـﻴـﻀــﺎﻧــﺎت واﻷﻋــﺎﺻـﻴــﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﺑـﻌــﺪ ﻛــﻞ ﺷ ــﻲء ،ﺗـﻜــﻮن اﻷزﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ أﻏـﻠــﺐ اﻷﺣ ـﻴــﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ زاوﻳﺔ
ﻣــﺎ ﻣــﻦ أﺳـ ــﻮاق رأس اﻟ ـﻤــﺎل ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى
ﺑﻘﺪر ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ )أو أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(.
وﻟـ ـ ــﻚ أن ﺗ ـﺘ ـﺘ ـﺨ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات
اﻟ ـﻤ ــﺪﻣ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ

أﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺳ ـ ــﺮع ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﻄﻘﺲ
وﺗ ـﻔ ـﻀ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻔ ــﺾ ﺳ ــﺮﻳ ــﻊ ﻓــﻲ
ﻣـﺼــﺎدر ﻃــﺎﻗــﺔ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻷﺣ ـﻔــﻮري؟
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﻮل ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﺘـﻌــﺮض
ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ أﺟﺰاء
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﺟﺮاءات
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
ً
وﻳﺨﺸﻰ ﻛﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻣﻮال أﻳﻀﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻮاﻗــﺐ واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟــﺬﻟــﻚ .وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 415
ً
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻟﺪﻳﻬﻢ  32ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل ﻗﻴﺪ اﻹدارة أﺻﺪرت
دﻋ ــﻮة ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﺨــﺎذ إﺟ ــﺮاء
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎخ.
ً
وﻛﺎن إﻧﺬار ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮوﻋﺎ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ:
»ﻣـ ــﻦ دون إﺟ ـ ــﺮاء أوﺳ ـ ــﻊ ﺗﺸﻴﺮ
ﺷـ ـ ــﺮودر اﻟ ـﺘ ــﻲ وﻗ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن إﻟــﻰ
زﻳــﺎدات ﻓﻲ درﺟــﺎت اﻟـﺤــﺮارة ﺗﺼﻞ
إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  4درﺟ ـ ـ ــﺎت وﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات
ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ 23
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻫ ــﺬه أﺿ ــﺮار اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
داﺋﻤﺔ ﺗﻌﺎدل  3أو  4ﻣﺮات ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2008ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ«.
وﺳـ ـﺒ ــﻖ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ أن
ﺣﺬرت ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻜﻤﺎش أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ورﺑﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﺛﻼث ﻣــﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺧ ــﻼل اﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﻦ ﺳـﻨــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻻ
ﻳ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺗ ـﻐ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺪود
ً
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺮب
إﻟ ـ ــﻰ دول أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ﺗ ـﻔــﻮق
اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
»اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮر اﻟﺒﺤﺮي وﺗﻘﻮﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻷﺑـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺎوﻣــﺔ ﻟﻠﻄﻘﺲ
ﺗ ـﺤ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮارد ﻣ ــﻦ إﻟـ ــﻰ رأﺳ ـﻤ ــﺎل
ﻣﻨﺘﺞ ».
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎق ذاﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،ﻓـ ـ ــﺈن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﻳــﺪﻓــﻊ رودﻳ ـﺒ ــﻮش ﺿــﺪ اﻟﻔﻜﺮة

ﺗﻌﺜﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
●

ارﻳﻨﺎ ﺳﻼف  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﻛﺎن ﺣﻘﻞ ﻓﺎﻛﺎ ﻣﻮﻳﺮﺗﺎ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺷـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸ ــﺎﻓ ــﺎت
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﺴـﻔــﺮ ﻋ ــﻦ وﺟـ ــﻮد ﻧـﻔــﻂ وﻏ ــﺎز
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰان ﺑـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ إﻧ ـﺘ ــﺎج ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻤﺰدﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر اﻵن ﻟﺘﻘﻠﻞ
درﺟﺔ ﺟﺪوى ﻫﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت.
وﻧﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ
ﺑ ــﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺑــﻼﺗــﺲ إﻟــﻰ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﻗــﻮﻟ ـﻬــﻢ ،إن اﻟـﺤـﻘــﻞ اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر
ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧ ـﺸــﺎط ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﺎف واﻹﻧ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎج اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺔ
(exploration & production (E&Ps
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻺﻧﺘﺎج.
وﻛ ــﺎن رﺋـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓﻴﺴﺘﺎ أوﻳ ــﻞ آﻧﺪ
ﻏــﺎز ﻏﺎﺳﺘﻮن رﻳﻤﻲ أﺑﻠﻎ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ
ﺑﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺑﻼﺗﺲ» :ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﺣ ـﻘ ــﻞ ﻓ ــﺎﻛ ــﺎ ﻣ ــﻮﻳ ــﺮﺗ ــﺎ ﻓ ــﺎﺋ ـﻘ ــﺎ ﺣ ـﻘ ــﺎ ﻳـﺠــﺐ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ  10أو  15أو  20ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣﺜﻠﻨﺎ – وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮة ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻨﺘﺞ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﻣـﺸــﺮوع ﻓﻴﺴﺘﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟــﺬي ﻳﻬﺪف
ً
إﻟــﻰ إﻧـﺘــﺎج ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  65أﻟـﻔــﺎ إﻟــﻰ  70أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.

وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓ ــﺎﻛ ــﺎ ﻣــﻮﻳــﺮﺗــﺎ
ﺷـﻴـﻔــﺮون واﻛ ـﺴ ــﻮن وﻗ ــﺪ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺮﺗــﺎ ﻓﻲ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﻜـﺸــﺎف ﻫ ـﻨــﺎك ،إذ دﻓﻌﺖ
اﻛﺴﻮن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  250ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
وﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ  10ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ــﻰ ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻨ ــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ.
واﺳـﺘـﺜـﻤــﺮت ﺷـﻴـﻔــﺮون  1.5ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
ً
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ واي ﺑﻲ
اف ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
وأﺛ ـﻤــﺮ ذﻟ ــﻚ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺧ ـﺒــﺮة اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ آﺑﺎر
ﻓﺎﻛﺎ ﻣﻮﻳﺮﺗﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻞ وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻟﻢ
ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ أﺑﻠﻐﺖ
أوﻳــﻞ ﺑﺮاﻳﺲ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
ً
ﻓ ــﺎﻛ ــﺎ ﻣ ــﻮﻳ ــﺮﺗ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ ﺧ ـﻔ ـﻀــﺎ إﻟــﻰ
ً
ً
 40دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ
ً
دوﻟ ـﻴ ــﺎ .وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن ﻣﺜﻞ
ذﻟﻚ اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎت أﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
 frackingوا ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮا ﻧ ـ ــﺐ ا ﻟ ـﻠــﻮ ﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ
ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧـﻘــﺺ رواﺳ ــﺐ اﻟــﺮﻣــﺎل ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺮﺑــﺔ ﻣﻨﻪ
أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ا ﻟــﻮا ﺳـﻌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻓﻮق ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ أزﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧــﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗ ــﻼﺣ ــﻆ ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑـ ــﻮرز ﻏـﻠــﻮﺑــﺎل
ً
ﺑﻼﺗﺲ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻷزﻣﺔ ﻓﺈن ﻋﺪدا

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻘــﻞ ﻓــﺎﻛــﺎ
ﻣﻮﻳﺮﺗﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟــﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ أو أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف .ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺘﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
إﻟ ــﻰ ﺑـﻴــﻊ أﺻ ــﻮل ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺧـﻔــﺾ أﻋـﺒــﺎء
دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺘﺮدﻳﺔ.
ﻟـﻜــﻦ ﻟـﺴــﻮء اﻟـﺤــﻆ ﻳـﺒــﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ﻏ ـﻴ ــﺮت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪات ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ـ ــﻮارد اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎن ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻌﺪة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوﻻرات ﻛﻤﺎ أﺧــﺮت
 8ﺷــﺮﻛــﺎت ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺑ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺐ ﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻘﻞ ﻓﺎﻛﺎ ﻣﻮﻳﺮﺗﺎ
أن ﻳﻀﺎﻋﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2023
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ً
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ ﺟـﻬــﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ اﻟـﻌـﺜــﺮات
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻄﻠﻮب.

اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ ،إن ﻟـ ـ ـ ــﺪى »اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺎوف
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ً ً
ً
ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ« إﻣﺎ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪا
ً ً
أو ﻗﺼﻴﺮا ﺟﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗ ــﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ .وﻳﻘﻮل
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،إن »ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ وﺣﺪوث
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺰات وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ
ً
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ رﺳﻮﺧﺎ
وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ«.
وﻳ ـﻘ ــﺪر ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺻ ــﺪر ﻋﻦ
ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻷﺿـ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻷﻋــﺎﺻ ـﻴــﺮ
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﻨﺤﻮ  54ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻟ ــﺮاﻫ ـﻨ ــﺔ )اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ(.
ووﺟ ـ ــﺪ ﺑ ـﺤــﺚ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﺻـ ــﺪر ﻋﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎط اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﻓﻲ

ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ أن اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟـﻤـﻨــﺎخ ﺳــﻮف
ﺗﺸﻄﺐ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮن.

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء
وﻳ ـﻘــﻮل رودﻳـ ـﺒ ــﻮش ،إن ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻣـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮﺑﻮن أﻗﻞ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ أي ﺣ ـ ــﺎل ﻓ ـﻬ ــﻮ ﻳ ــﻼﺣ ــﻆ أن
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ –
ﺑﺨﻼف ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ
– ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷ ــﺮاء ﺳـﻨــﺪات ﺷﺮﻛﺎت
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗــﺮﻛـﻴــﺰ ﻣـﺸـﺘــﺮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

»ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ« ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻼ ﻋﺒﻮات
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ أو ﺻﻮدا
●

ﺑﺚ ﻛﻮﻳﺖ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ

ً
ً
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑـﻴـﺒـﺴــﻲ ﻛ ــﻮﻻ« ﺟ ـﻬ ــﺎزا ﺟــﺪﻳــﺪا
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺬاء – ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻋﺎء
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻞء
زﺟﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﻳ ـﻘ ــﻮل ﺳ ـﻜــﻮت ﻓـﻴـﻨـﻠــﻮ وﻫ ــﻮ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ« » :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮك اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ – أي ﺗــﻮ ﻓـﻴــﺮ ا ﻟ ــﺰ ﺟ ــﺎ ﺟ ــﺎت ا ﻟـﻘــﺎ ﺑـﻠــﺔ
ً
ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺣﻘﺎ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح ذﻟﻚ«.
ً
وﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ
ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم اﻷرض ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ أوﺳﻊ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ آﺛﺎر
ً
اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎدت ﺟﻬﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻜﺲ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ إن  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳــﻮف ﺗﺄﺗﻲ ﻣــﻦ ﻣــﻮاد
ﻣﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2025وﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻫﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ – و ﺧــﺎ ﺻــﺔ دور
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺑﺤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ اﻟ ــﺮﻏـ ـﺒ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺎرات
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻟـﺘــﻲ ﺣــﺎوﻟــﺖ أﺟـﻬــﺰة »ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻛ ــﻮﻻ« اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻗﺼﺎء ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺼﻮدا ﻣﻦ اﻵﻻت

اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـ ــﻮف ﺗـ ـﻄ ــﺮح ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت
وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﻮف ﺗﻄﺮح ﺷﺮاب ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺴﺖ ﻧﻜﻬﺎت
ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻗــﺪ ﺗـﺠــﺎوزت ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻷول ﻣــﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﺼــﻮدا ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم  ،2016ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﺳﻮف ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﻢ »ﺑﻴﺒﺴﻲ
ً
ﻛﻮﻻ« أﻳﻀﺎ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻵن ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﻢ
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻄﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة وﻟﻜﻦ
ﻓﻴﻨﻠﻮ ﻳﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﻢ ﺑﻴﺒﺴﻲ وأوﺿﺢ أن
ﻫﺬا ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ »ﻣﻘﺘﺮح ﺟﺪﻳﺪ وﻧﺤﻦ ﺳﻮف ﻧﻄﺮح
ﻣﺎرﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻤﻴﺰة ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ«.
وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮف ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﺢ أﺟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮف ﻫ ـ ــﺬه
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن
ودرﺟ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮارة وﺷـ ــﺪة اﻟ ـﻤ ــﺬاق – ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟـﻔــﺮاوﻟــﺔ واﻟﻠﻴﻤﻮن واﻟﻜﻠﺲ – إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ رﺻﺪ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻋــﺪد اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ .وﺳ ــﻮف
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ رﻣﺰ ﻟﺰﺟﺎﺟﺎت إﻋﺎدة
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮف اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﻴـﺒـﺴــﻲ ﺑ ـﺸ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.2ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻠﻰ
ﺻﻮدا ﺳﺘﺮﻳﻢ وﻫﻲ آﻟﺔ ﻣﻴﺎه ﻣﻜﺮﺑﻨﺔ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ﻳ ـﻘ ــﻮل ﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻠــﻮ ،إن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻻ اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﺴﺒﻖ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺘﻬﺎوى وﺳﻂ ﺗﺨﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﺨﺮي
●

ﻧﻚ ﻛﻨﻨﻨﻐﻬﺎم  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺻﻠﺖ
إﻟ ـ ــﻰ أدﻧـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
 15ﺳ ـﻨــﺔ .وأﻓ ـﻀ ــﺖ اﻟـﻤـﻌــﺪﻻت
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﻟﻐﺎز
ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺬروة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ
ﻓــﻲ ﻓﺼﻞ اﻟـﺸـﺘــﺎء إﻟــﻰ ارﺗـﻔــﺎع
اﻷﺳﻌﺎر ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل
أرﺑ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن ﻓ ـﺘــﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻘــﺲ اﻟ ـﺒ ــﺎرد ﻓ ــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أدت اﻟ ــﻰ رﻓ ــﻊ اﻟﺴﻌﺮ
ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  30ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﺧ ــﻼل
أﺳﺒﻮع ،وأﺟﺒﺮت ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ واﺣـ ــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺑ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮل ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺼ ــﻒ ﺷ ـﻬ ــﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ
 4.8دوﻻرات ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺤﺮارﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﻖ أﻧ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻻ ﻧ ـ ـ ــﺰال
ﻧ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺑـﻘـﻴــﺔ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ ﺷ ـﺘــﻮي،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣ ـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟ ـﻐــﺎز ﻋﻨﺪ
أدﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧــﻼل ﻋﻘﺪ
وﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻗﺪ

ازداد اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺑ ـﺜ ـﺒــﺎت ﺳ ـﻨــﺔ ﺑﻌﺪ
أﺧـ ــﺮى ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻟـﻤـﺼــﺎﻧــﻊ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺎز ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻔﺤﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ .وﺷﻜﻞ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻓ ــﻲ ﺻـ ـ ـ ــﺎدرات اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ
ً
اﻟﻤﺴﺎل واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت أﻳﻀﺎ
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺼﺪر ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻢ
ً
ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات .وﻓﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ
ﺣــﺪوث ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﺒﺮد
اﻟﻘﺎرس اﺟﺘﺎﺣﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وأرﻏ ـ ـﻤـ ــﺖ ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻫﺒﻄﺖ
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺼﻮرة ﺻﺎدﻣﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻧ ــﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﻫـﺒـﻄــﺖ
أﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﻫ ـﻨ ــﺮي اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻷﻗـ ــﻞ ﻣ ــﻦ  4دوﻻرات
ﻟﻸﻟﻒ وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫﺒﻄﺖ
اﻷﺳـﻌــﺎر إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  3دوﻻرات
وﻇ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻨــﺪ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣﻊ
ﺗﺮﻗﺐ اﻟﺴﻮق اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء.
واﻵن وﻣ ـ ــﻊ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع درﺟ ـ ــﺎت

اﻟﺤﺮارة ﻫﺒﻄﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ  2.5دوﻻر.
وﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،ﻳﺤﺪث اﻟﻬﺒﻮط
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ﺣ ـﺘــﻰ ﻣ ــﻊ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
اﻟــﻼﻓــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺰون ،وﻗ ــﺪ وﺻــﻞ
ً
ﻣ ـﺨــﺰون اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣــﻦ  12أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺎري إﻟ ــﻰ 1247
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر ﻗـ ــﺪم ﻣ ـﻜ ـﻌ ـﺒــﺔ واﻟـ ــﻼﻓـ ــﺖ أﻧ ــﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة،
اﻟـﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ  92ﻣﻠﻴﺎر ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻣﺨﺰون
اﻟﻐﺎز ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ ﺑﻤﻘﺪار  414ﻣﻠﻴﺎر
ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ

ﻟﺨﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات وﻋـﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣـﺘــﺪﻧـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺪة ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻟـﻤـﺜــﻞ ﻫــﺬا
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﻮم اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﺨﺰون؟
اﻟﺠﻮاب ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن وﺗـ ـﺠ ــﺎر ﻏــﺎز
ﻻ ﻣ ـﺒــﺎﻻة واﺳ ـﻌــﺔ إزاء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ وﻫﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن
أن ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ »ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻦ« اﻟ ــﺬي

ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ أﺑﺮﻳﻞ وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ،إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺴﺪ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت.
وأﺑ ـﻠ ــﻎ ﺑ ــﻮب ﻳ ــﻮﻏ ــﺮ وﻫ ــﻮ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﻗﺴﻢ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻵﺟـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻴﺰوﻫﻮ
ﻟ ــﻸﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ أﺑ ـﻠ ــﻎ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أن »ﻫﺬا ﺗﻄﻮر
ً
ﺳﻲء ﺟﺪا« ﻷﺳﻬﻢ اﻟﻐﺎز اﻵﺟﻠﺔ ﻫﻨﺎ،
وﻫ ــﻮ أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻧﺤﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺤﺮام اﻵن«.
وﻣﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل» :ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ

وﻗ ـ ــﺎل رودﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮش ،إن »ﻣـﺜــﻞ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻤــﻲ اﻷﺧ ـﻀــﺮ
ﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮاء
دﻳﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻟﻮ أن وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺻﺪرت ﺳﻨﺪات ﻣﻨﺎخ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﻃــﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع؟ ﺗﺒﺪو اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﻴﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺮاﻫـ ــﻦ ﻟ ـﻜ ــﻦ رﺑ ـﻤــﺎ
ﻟ ــﻦ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ إذا ﺗ ـﺴــﺎرﻋــﺖ
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮات اﻟـﻤـﻨــﺎخ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻹﺛــﺎرة ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ؟

ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،ﻟﻜﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰون ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺮ أﻗ ــﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺑﻮﺳﻌﻚ
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ أي ﻛـﻤـﻴــﺔ ﺗــﺮﻳــﺪﻫــﺎ
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﺮﻳﺪه
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ زﺧﻢ اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﻔﺮ
ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﻣ ــﺎرﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮس
وﻳﻮﺗﻴﻜﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ ﺿﺦ
أﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎز ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30000ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم .وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑـ  353ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻀﻴﻒ ﺣﻮض
ً
ﺑ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺎن أﺣـ ـﺠ ــﺎﻣ ــﺎ ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺔ ﻣــﻦ
ً
اﻹﻣﺪادات اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ وﻫﻮ اﻵن
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي
ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳـﺼــﻞ إﻧـﺘــﺎﺟــﻪ اﻟ ــﻰ  14000ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ .وﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺣ ـ ــﺎل ،ﻳﻀﻴﻊ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ اﻟــﺬي
ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء

ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
ﺳ ـﻌــﺔ ﺧ ـﻄــﻮط اﻷﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐ ﻟـﻨـﻘــﻞ ﻛﻞ
اﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
وأﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﺗ ـﺨ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ﻓــﻲ
ﺣــﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺣــﺎدة إﻟــﻰ درﺟــﺔ
دﻓﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﺤﺪة إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .وﻟﺪى
ً
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺮﻧﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻮل
ﺣ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺗ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ
ﺑﺈﺣﺮاق اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﻮض
ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺗﺤﺮق ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز ﺑﻤﻌﺪل
ﻳــﻮازي ﻃﻠﺐ ﺳﻜﺎن وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺑـﻠــﻮﻣـﺒــﺮغ ،وﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن ﻛﻤﻴﺎت
اﻟـﻐــﺎز اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ إﻟــﻰ اﻟـﻬــﻮاء ﻗﺪ
ازدادت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ذﻟ ـ ـ ــﻚ وﻣ ــﻊ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺑ ـﻴــﺮﻣ ـﻴــﺎن وﻣــﺎرﺳ ـﻴ ـﻠــﻮس
ﻹﻣــﺪادات ﻏﺎز ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻧﻔﻂ ﻫﻴﻨﺴﻔﻴﻞ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻄـﻴــﻢ
ﺳـﺠــﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ إﻧـﺘــﺎج اﻟـﻐــﺎز.
وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﺪى اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺮﺻﺔ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﻘﺼﻴﺮ.

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻴﺰان اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻴﺰان
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻓ ـ ـ ــﻲ أي ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ﻣ ــﻦ
ﺻﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟ ــﺮؤوس اﻷﻣ ــﻮال ،وﻗﺪ
ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ رؤوس
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟـ ـﻠ ــﺪاﺧ ــﻞ أو
ﻟﻠﺨﺎرج.
وﺗـ ـﺴـ ـﺠ ــﻞ ﺗ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت
ر ؤ و س ا ﻷ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ا ل
ﻟ ـﻠ ــﺪاﺧ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟـ ـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰان
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻼت ،اﻣ ـ ـ ــﺎ
ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال
ﻟ ـﻠ ـﺨــﺎرج ﻓـﺘـﺴـﺠــﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰان اﻟـ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺎت
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻟﻠﺨﺎرج.

١٢

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4102اﻟﺠﻤﻌﺔ  26أﺑﺮﻳﻞ 2019م  21 /ﺷﻌﺒﺎن 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

ﱢ
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء
ﻟﺪﻳﻬﻢ

داود

ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺴـﻨــﻮي
اﻟـ ـ ــﺬي وﺿـ ـﻌ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻷداء
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ،ﻧـﻈــﻢ ﻗـﻄــﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺣــﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
اﻟــﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘــﻮا أداء ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺧﻼل
اﻟﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم  .2019وﻗﺪ
ﺣـﻀــﺮ ﺣـﻔــﻞ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﺑ ــﻮل داود
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
وﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳـ ـ ــﺰ اﻟــﺰﻋــﺎﺑـ ـ ــﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-
إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع ،وﻋﺪد ﻣﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﺟ ـ ــﺎء ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮا
ﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮد ﻣـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮوع
واﻹدارات ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ،وﺗـﻔــﺎﻧـﻴـﻬــﻢ ﻓــﻲ أداء
ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﻫ ــﺪاف اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻗــﺎل داود" :إن ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ُﻳﻌﺪ
ﺗـﻘــﺪﻳـ ـ ـ ــﺮا ﻟـﺠـﻬــﻮدﻫــﻢ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ

ﺑﻮل داود ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
ﻟﻬﻢ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻄﻮره ،ووﺻﻮﻟﻪ
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﻳ ــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،وﻳ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﻻء ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ

اﻷداء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺮوح اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ".
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺧ ـﺘـ ـ ـ ــﺎم اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل ،ﺗــﻢ
ﺗﻮز ﻳـ ــﻊ ﺷﻬ ــﺎدات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻔ ــﺮوع واﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﱠ
ﻋﺒﺮوا ﺑﺪورﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،

وﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺟ ــﻪ ﻋـ ـ ــﺎم ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬا
اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ رﻓــﻊ
اﻟ ـ ـ ــﺮوح اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ،
وﻳﺤﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑ ــﺬل اﻟﻤﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﺑﺸﻜﻞ
أﻓـﻀــﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ "اﻟـﺘـﺠــﺎري"
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋــﻪ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة ،ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وأﻋـﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳ ـﻤــﺎء اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺸﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻼل
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟــﺰﻳــﺪ ،ﺟﻤﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻫﻴﻢ ،ورﺛﺔ
ﺧـﻴــﺮﻳــﺔ ﺣﺒﻴﺐ رﻣ ـﻀــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ،واﻟـﻘــﺎﺻــﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺜﻢ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑـﺠــﺎ ﺋــﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 5000
دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻳﻮﻓﺮ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻟﻌﻤﻼء "اﻟﺠﻮﻫﺮة" اﻟﺪﺧﻮل
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5000
دﻳـ ـﻨ ــﺎر أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺎ ،و 125.000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺷ ـﻬــﺮﻳــﺎ،
واﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ  250.000دﻳ ـﻨــﺎر رﺑــﻊ
ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ إن ﻛــﻞ  50دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻳ ـﻘــﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓــﻲ "اﻟـﺠــﻮﻫــﺮة" ،ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ دﺧــﻮل
اﻟﺴﺤﺐ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﻮ
 400دﻳـﻨــﺎر ،واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﻮ  500.000دﻳﻨﺎر.
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻋ ــﺪم ﻗـﻴــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
ﻧﻘﺪي أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﺮص اﻟﻔﻮز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ 50
دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
وﻳـ ـﻘ ــﺪم "اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ" ﻣ ـﻨــﺬ ﻋـ ــﺎم  2012ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺂت
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ
واﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ ورﺑ ــﻊ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟـﺠــﻮﻫــﺮة،
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ 2.200.000
دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺮﻋﻰ اﺣﺘﻔﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

»ﺑﺮﻗﺎن« اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻴﻮم اﻷرض

رﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﺧﻴﺮا،
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل اﻟ ـ ــﺬي ﻧـﻈـﻤـﺘــﻪ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻳﻮم اﻷرض ،ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
وﺗ ــﻢ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ،
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎر ﻛ ــﺔ  52ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻮء ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻇ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮة
اﻻﺣـﺘـﺒــﺎس اﻟ ـﺤــﺮاري وﺳـﺒــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ إﺑ ـ ـ ـ ــﺮاز أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن "ﻳﻮم اﻷرض"
ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻳـﺤـﺘـﻔــﻞ ﺑﻬﺎ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓ ــﻲ  22أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم،
وﺗـﺸـﻬــﺪ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ واﺳ ـﻌــﺔ ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 190دوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
وأﻧﺸﻄﺔ ذات ﺻﻠﺔ ،ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﺠﻬﻮد ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﺗــﺮﺗ ـﻜــﺰ أﻫـ ــﺪاف اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ

ﺷﺎرك ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى
اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻴــﻮم اﻷرض ،اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟﺘﻲ
ﻳـﺤـﺘـﻔــﻞ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﺑــﺈﻃـﻔــﺎء
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﺿـ ـ ـ ــﻮاء وﻗـ ـﻄ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﻋــﻦ
اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﻓﺮع ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺪة  60دﻗﻴﻘﺔ.
وﺗـﻨــﺪرج ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ
وﺣ ــﺪة اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ،
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺮص داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ا ﻟـﻬــﺎد ﻓــﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻤﻴﺰة.
وﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ،ﻳــﻮاﺻــﻞ
"ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن" إﺣـ ـ ـ ــﺪاث ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻳـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ وﻋ ــﻲ
ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻪ ،ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﺗﺒﻨﻲ أﻧ ـﻤــﺎط ﺣﻴﺎة
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺑﺴﺎم اﻟﺒﺴﺎم ﻣﻊ ﺟﻨﺎن ﺑﻬﺰاد واﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ وﻃﺎرق ﺷﻬﺎب
ﺗــﺄﺳـﺴــﺖ ﻋ ــﺎم  ،1974ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﺘـﻠــﻮث ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﻗــﺎﻣــﺔ
اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟـ ــﻮﻋـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪى

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ "اﻷﻫ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻲ" ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ
دﻋﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﺒﺪي اﻟﺘﺰاﻣﺎ

راﺳﺨﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷرض وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.

»ﺑﺮﻗﺎن« و»ﻻﻣﺎرﻛﻴﺰ« ﻳﺮﻋﻴﺎن ﻣﻌﺮض اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن وﻣﺠﻮﻫﺮات "ﻻﻣﺎرﻛﻴﺰ"
رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ
واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،اﻟﺬي
ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
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وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺳــﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺬﻫــﺐ واﻟـﻤـﺠــﻮﻫــﺮات
ووﻛﻼء اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ
وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺻ ــﺮﺣ ــﺖ ﺣ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ـﺤ ــﻲ ،ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﺑﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن" :ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻛــﺮاع ﻟﻬﺬا
اﻟـ ـﺤ ــﺪث ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺎ ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻌﺮض اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟــﺬب ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻋــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ أﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﺴـﻤـﻌــﺔ ﻣ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻻﻗـﺒــﺎل اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ،إذ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ
ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ،وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ إﻗـ ـﺒ ــﺎل آﻻف
اﻟ ـ ــﺰوار ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻃــﻮال
ﻓﺘﺮة إﻗﺎﻣﺘﻪ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ إن اﻟﺒﻨﻚ ،اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ
ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،1977ﻳـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض

ﺑ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﺰواره،
وﻛــﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ،
وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺰوار ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﺟﻬﺰة ﻛﻲ ﻧﺖ واﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺰوار ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـﺠــﻮﻫــﺮات "ﻻﻣــﺎرﻛ ـﻴــﺰ":
"إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮض اﻟــﺬﻫــﺐ واﻟـﻤـﺠــﻮﻫــﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ،ﻟﻤﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻌﺮض
ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات".
وأﻓﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄن ﻣﺠﻮﻫﺮات "ﻻ ﻣﺎرﻛﻴﺰ"
ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺣــﺪث اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ آﺧﺮ ﺻﻴﺤﺎت اﻟﻤﻮﺿﺔ
ﻟـﻬــﺬا ا ﻟ ـﻌــﺎم ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
أﺣ ــﺪث أﻃ ـﻘــﻢ اﻟ ـﻌــﺮاﺋــﺲ ﻣــﻦ ﺷـﺒـﻜــﺎت ودﺑــﻞ
اﻟﺰواج اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺮﻗﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات.

ً
ً
»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر« »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻬﺎرات إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﺣﻨﻴﻦ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻮ إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳــﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﺤﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ﻣــﺬ ﻛــﺮات
ﺑـﺤــﺎر" ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
ﻹﻋﻼن اﻧﻄﻼق اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
"ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر" ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﺧﺎﺟﺔ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت ﻓ ــﻲ "زﻳ ـ ــﻦ -اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" وﻟـﻴــﺪ
اﻟﺨﺸﺘﻲ ،واﻟﻤﺨﺮج ﺗﺎﻣﺎ ﻣﺎﺛﻴﺴﻮن ،واﻟﻤﺆﻟﻒ ﺳﻌﻮد
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ،وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺮﻋﺎة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺨـﺸـﺘــﻲ ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ" :إن
رﻋﺎﻳﺔ )زﻳﻦ( ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻀﺨﻢ ﺟﺎءت ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻹﺑــﺪاﻋـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬــﺪف إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﺮاﺛﻨﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ
اﻷﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ أﺗـ ــﻰ دﻋ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺆﻛ ــﺪ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻨــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودورﻧــﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ راﺋــﺪة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".
وأﺿﺎف أن "زﻳﻦ" ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗـﺜــﺮي ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،و"ﻟﻦ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓـﻜــﺮة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮاﺣﻲ
اﻹﺑ ـ ـ ــﺪاع ،وﺗ ـﺨ ــﺪم اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ،
وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺻﻴﻞ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وﺑﻴﻨﺖ "زﻳــﻦ" أن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﺤﻤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲaة "ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر" ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ،ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻋ ــﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ أوﺑــﺮﻳــﺖ
"ﻣــﺬﻛــﺮات ﺑﺤﺎر" ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﻌﺪ  40ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1979ﺣﻴﺚ
ً
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ اﻟﻀﺨﻢ ُﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ
أﺑﺮز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﻳﺰ ،وأﻟﺤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻏﻨﺎم
اﻟﺪﻳﻜﺎن ،وﺑﺼﻮت اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﺮج )ﺷﺎدي
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ( ،واﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺳـﻨــﺎء اﻟ ـﺨ ــﺮاز ،وإﺧـ ــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺧــﻼل رﺣــﻼت اﻟﻐﻮص
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻀﺨﻢ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺄﺑﻬﻰ
ﺻﻮرة ﻓﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﺮج واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﻫﺮة اﻟﺨﺮﺟﻲ،
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺒﺪع.
وذﻛﺮت أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻒ وراءه ﻓﺮﻳﻖ إﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻣـﻨـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺮج ﺗــﺎﻣــﺎ ﻣــﺎﺛـﻴـﺴــﻮن ،واﻟ ـﻤــﺆﻟــﻒ ﺳـﻌــﻮد
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ،واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﻴﻮ وارﻧﺮ ،واﻟﻤﺨﺮج
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ روزﻳـ ـﺘ ــﺎ دﻳ ـﺒــﺎﺳ ـﻴ ـﺘــﺎ ،وﻣـﺼـﻤـﻤــﺔ اﻟـﻔـﻨــﻮن
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وﻣﺼﻤﻢ اﻟﺮﻗﺼﺎت
ﻳﺎﻧﻴﺲ أدوﻧﻴﻮ ،وﻣﺼﻤﻤﺔ اﻷزﻳــﺎء رﺟــﺎء اﻟﺒﺪر ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻘﻮم ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وﻫﻲ أول
أورﻛﺴﺘﺮا ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷداء اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺮض،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  84ﻋﺎزﻓﺎ ﻣﻮﻫﻮﺑﺎ ﻳﻘﻮدﻫﻢ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ.

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن إﻃﻼﻗﻪ ،أﺧﻴﺮا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮص إدارﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرات ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،ودﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻹﺑﺪاع ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ.
ﱠ
وﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎدل اﻟﺤﻤﺎد:
"ﻧﺆﻣﻦ ﻓﻲ )ﺑﻮﺑﻴﺎن( ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،أﻻ
وﻫﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ وﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜــﺎر واﻹﺑﺪاع،
ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء".
وأﺿﺎف أن اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﻮﻻء ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
وﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،أوﺿﺢ اﻟﺤﻤﺎد أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ "ﺑﻮﺑﻴﺎن" ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ،
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻬﺎراﺗﻬﻢ ،وإﻳـﺠــﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء،
وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ورﺑﻂ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،
وﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻬﺠﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دورات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺛﻢ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،وأﻳﻀﺎ إﻋﺪاد اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳـﺤـﺘــﻮي اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪة ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻣـﺘـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ،وﻳـﺸـﻜــﻞ رﺣ ـﻠــﺔ ﺗﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻬﺠﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺤﻤﺎد أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻜــﻮادر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،واﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻟـﻜـﻔــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣــﺪث
اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼء "ﺑﻮﺑﻴﺎن".

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  ٥.١ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ  ٣ﻋﻘﺎرات
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ...ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وآﺧﺮ ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺰاد »اﻹﻧﻤﺎء«
ﻗــﺎﻟــﺖ وزراة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،إن ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻧﻮاﻛﺸﻮط ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺒﺪال ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ داﺧﻞ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
وﻧـﻔــﺖ اﻟـ ــﻮزراة ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻳﺘﺪاوﻟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺸﺄن »إﻋﻔﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن« ﻣﺆﻛﺪة أن »ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«.
وأوﺿ ـﺤــﺖ أﻧــﻪ »ﺑـﻌــﺪ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  40ﺳﻨﺔ ﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق
ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .«1990
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔــﺮص،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ رﺧـ ــﺺ ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ ﻋ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ

واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻌﺎدن وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ ﺟﺪواﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط وأﻫ ــﺪاف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.
وذﻛﺮت أن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺪ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﺬﻛــﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻮرﻳـﺘــﺎﻧـﻴــﺎ ﺧ ــﻼل زﻳـ ــﺎرة رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وأﻛـ ــﺪت وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أن ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ »ﺗـﻀــﻊ
اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ«.
ً
وﻛ ــﺎن ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ﺗـﻨــﺎﻗــﻞ أﺧ ـﺒ ــﺎرا ﺑــﺄن
ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻌـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻣــﻮرﻳـﺘــﺎﻧـﻴــﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاده
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1990

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

ً
ﺑﻮدي» :اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  ٦٨دوﻻرا ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻼن ﻧﻔﻄﻴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻴﺎن
أن ﺗ ـﺘــﺮاوح أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺨــﺎم
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  65و 75دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻋﻔﺎء
ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ دول ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردة ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان وﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻼن ،ﻓ ــﻲ ﻟـﻘــﺎء ﻳــﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻣــﻊ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« أﻣ ــﺲ ،إن
أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ ﺳﺘﺪور ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ً
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  70و  80دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وأوﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺎ أن ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ــﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺺ
ﻓﻲ اﻹﻣــﺪادات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟـﺘــﺰام اﻟــﺪول
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮردة ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻻﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎدا ﺑـ ــﺄن ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ أﻳ ـﻀــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺨﺬه ﻣﻨﻈﻤﺔ

اﻟــﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول »أوﺑــﻚ«
وﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ
ﺑـﺸــﺄن زﻳ ــﺎدة اﻹﻧ ـﺘــﺎج وﺗﻌﻮﻳﺾ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
و ﻗ ــﺎل اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ رﺋﻴﺲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻓﻖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ
د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮدي ،إن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎت
واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
وﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻋﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وﺗــﻮﻗــﻊ ﺑــﻮدي أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟــﺪول
ﻛــﺎﻓــﺔ ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ
»وﺟــﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ«.
ورأى أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ً
ﻛـﺜـﻴــﺮا ﺑــﺎﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑﻌﺪ
ً
إﻟﻐﺎء واﺷﻨﻄﻦ اﻹﻋ ـﻔــﺎء ات ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟـ ــﻰ أن ﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺪث ﻣ ــﻦ »ﻗـ ـﻔ ــﺰة ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻫﻮ
رد ﻓﻌﻞ ﻓﻮري وﻣﺆﻗﺖ«.
وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻌﻮد اﻷﺳـﻌــﺎر إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ

إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 70دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺤــﺪث أي ﺗـﻄــﻮرات
أﺧـ ــﺮى ﺗـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ ﺗــﺪﻓــﻖ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ
أﺧﺮى إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق.
وﺣـ ــﻮل ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻫ ــﺬه اﻷوﺿـ ــﺎع
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
أﻓﺎد ﺑﻮدي ﺑﺄن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺪ
ً
ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻮى  68دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻞ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،إن ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟــﻦ ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ إﻳـﻘــﺎف
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻳﺮان.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﺸﻄﻲ أن ﺻ ــﺎدرات
إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ  2019ﺗــﺮاوﺣــﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ً
 1.1و  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت واﺷـﻨـﻄــﻦ ﻗﺪ
ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﻈﻞ إﻳ ــﺮان ﺗﺼﺪر ﻣﺎ
ً
ﺑﻴﻦ  500و  650أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺰاد ،اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ،ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪره  5.150ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل  3ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻋﻘﺎر
واﺣﺪ ﺗﺠﺎري.
وﺗ ـ ــﻢ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاد ﺑ ـﻴ ــﻊ ﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات
ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ـﻴ ــﺔ ،إذ ﺗ ــﻢ ﺑ ـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺎر
ﺗﺠﺎري واﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ
وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  296ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺑﺴﻌﺮ  2.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﺎة.
وﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﻓﺸﻞ ﺧﻄﻂ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﺼﺮﻓﻲ »دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ«
و»ﻛﻮﻣﻴﺮﺗﺲ ﺑﻨﻚ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ

ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ...وﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪة
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺧﻄﻂ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﺼﺮﻓﻲ »دوﻳﺘﺸﻪ
ﺑـﻨــﻚ« و»ﻛــﻮﻣـﻴــﺮﺗــﺲ ﺑـﻨــﻚ« اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ ،إذ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ
دﻣﺞ اﻟﻌﻤﻼﻗﻴﻦ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﺎن
أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻜﻴﻦ أﻧﻪ
ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ أن اﻻﻧﺪﻣﺎج
»ﻟ ــﻦ ﻳـﻌــﻮد ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ...وذﻟــﻚ
ً
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻂ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﺔ وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت رأس اﻟ ـﻤــﺎل
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻧﺪﻣﺎج ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻬﺬا«.
وﻛﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﺎن ،اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻗﺪ
أﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ  17ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺪرﺳﺎن
ً
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻦ أﻛــﺪ أن اﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﻟﻴﺲ
ً
ً
أﻣﺮا ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ.
وﻛﺘﺐ رﺋﻴﺲ »دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ« ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
ً
ﺳﻮﻳﻨﻎ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ آﻧﺬاك اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  90أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ» :أﻛﺪت

اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ أن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ
ً
ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة«.
ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ أن
ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻹﻏﻼق ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﻔﺮوع ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻴﺮدي ﺗﺨﺸﻰ أن
ﻳﻔﻘﺪ  30أﻟﻒ ﺷﺨﺺ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺟﺮاء ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم
ﺷﻜﻮك ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺪوى ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺪﻣﺎج.
ً
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺼﺮف »دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ« ﺟﺎﻫﺪا
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ أرﺑــﺎﺣــﻪ اﻟﻤﻠﻴﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑـ ــﺪأ ﻋـ ــﺎم  2018اﻟ ـﻌ ــﻮدة
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺮﺑــﺢ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة ،وﺑﻌﺪ أن اﻟﺘﻬﻤﺖ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ،ﻣﻤﺎ
أدى ﻟﺘﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﻤﻨﺎر« :ﺷﻄﺐ دﻳﻮن ﺑـ  4.54ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﺟﺎرة ﺷﻄﺐ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟـﻤـﻌــﺪوﻣــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.54ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﺧــﺬت
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﺗﺒﻴﻊ  %45ﻣﻦ »«spv
أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﺨﺎرج اﻟﺠﺰﺋﻲ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺨﺎص واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  100ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﺒ ـﻴــﻊ  45ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺣ ـﺼ ـﺘ ـﻬــﺎ .وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
أن اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ ﻋ ــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺨــﺎرج اﻟ ـﺠــﺰﺋــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ ﻳـ ــﺆدي اﻟ ــﻰ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻓﻲ
أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  26ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل  8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر( ،واﻧﺨﻔﺎض
ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗـﻬــﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  26ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر(،
وﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ أي أﺛﺮ
ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺮي ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
اﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

 ...Pro HUAWEI P٣٠أول ﻛﺎﻣﻴﺮا
رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ »ﻻﻳﻜﺎ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﻔﻀﻞ أﻏﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻣﺘﻼك ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻋـﻤــﺎل ﻣــﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﻤﺘﺎزة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﺑﻤﺎ أن ﺷﺤﻦ ﻣﺨﺰن ﻃﺎﻗﺔ واﺻﻄﺤﺎﺑﻪ ﻃﻮال
ً
ً
ً
اﻟﻴﻮم ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺎد اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻦ ﻻ ﻳﺒﺪو ﺣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ
ً
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ،ﻳﻜﻤﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻊ
ً
ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﻤﺘﺎزة وﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺗﺪوم ﻃﻮﻳﻼ ،ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻗﻮي ،ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻒ
 HUAWEI P30 Proاﻟﺠﺪﻳﺪ.
ً
ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣ ــﺰودا ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣــﻦ »ﻻﻳ ـﻜــﺎ« ،ﻫﻲ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻏﺮاﻓﻲ ،وإن ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺻﻮر وﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ واﺿﺤﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ اﻵن ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﺑــﺪﻗــﺔ
 40ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ،وإن ﻛــﺎن ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺎط ﺻــﻮر واﺳـﻌــﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك
ً
ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺟﺪا ﺑﺪﻗﺔ  20ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ً
ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟــﺰووم ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ  8ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺗﺒﺪو ﻗﺮﻳﺒﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ،
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺗﺎﻳﻢ أوف ﻓﻼﻳﺖ أو )ﺗﻲ أو إف( إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻮر ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺮز اﻟﺸﺨﺺ
ﻣﻊ ﺻﻮره وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺒﺮز ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺴﺎﺣﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺴﺎس اﻟﺴﻮﺑﺮ
ً
ﺳﺒﻜﺘﺮم اﻟــﺬي ﻳــﺪع  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺿــﻮء ا أﻛﺜﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺴﺎس،
وﻫـﻜــﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ إﺧـﺒــﺎر اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﻓﻼش
ً
اﻟﻀﻮء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر أو ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻴﻼ ،ﻓﻔﻲ
ﻫﺎﺗﻒ  HUAWEI P30 Proﻛﺎﻣﻴﺮا ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺗﺮاه اﻟﻌﻴﻦ،
ً
ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﺳﻊ ﺟﺪا ﺑﺪﻗﺔ  20ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ.

ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺎﺗﻒ  HUAWEI P30 Proﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﺑﺮ زووم ﻣﻦ
ً
ﻫﻮاوي ،واﻟﺬي ّ
ﻳﻘﺮب إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  5ﻣﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ً
ً
ً
ً
ً
ﺑـﺼــﺮﻳــﺎ ،و 10ﻣ ــﺮات ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻫﺠﻴﻨﺎ و 50ﻣ ــﺮة ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ رﻗـﻤـﻴــﺎ.
وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟـﺼــﻮرة ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮر
وﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﺸﻮﺷﺔ ﻷﺟﺴﺎم ﺑﻌﻴﺪة.

»ﺟﻴﺎد« ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ  %5ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ 2018
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻗ ــﺮارا ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ
ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ أﺳـﻬــﻢ ﻣﻨﺤﺔ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ــﻦ رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺟـ ــﺪول أﻋـﻤــﺎل
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،2019/5/12
وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ »ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪم
ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ  ،«2018وذﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق

اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ زاوﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  929ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ،
ﺑﺴﻌﺮ  1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎري زاوﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ
ﻣـﺴــﺎﺣـﺘــﻪ  1068ﻣ ـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ ،ﺑـﺴـﻌــﺮ 1.05
ﻣﻠﻴﻮن ،وﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع
واﺣــﺪ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 713
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺑﺴﻌﺮ  700اﻟﻒ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﻢ ،ﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ إن
ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،ورﻏﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎرات ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ.
وﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ وﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ــﺮﺻ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣ ــﻦ اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات ،ﺳ ــﻮاء
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ،ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ان
ﻧﺸﺎط اﻟـﻤــﺰادات ارﺗﻔﻊ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺿﺎﻓﻮا أن اﻟﻤﺰادات أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ إﻗﺒﺎﻻ
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻃ ــﺮح ﻋ ـﻘــﺎرات ذات ﻣــﻮاﻗــﻊ
ﻣـﻤـﻴــﺰة ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻔــﻮق ﻋــﻦ ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ.

اﻟﻤﺎل .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن ذﻟﻚ ﺗﻢ ﻧﻈﺮا
ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆرخ  2019 /3 /20ﺑﺸﺄن
ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
رأس اﻟﻤﺎل ،وﻟﻀﺮورة ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
 ،2019 /3 /12ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )18-1

ﺑﻨﺪ د( ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ،
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ
 2017ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ »ﺑﻌﺪم إدراج
ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ،
إﻻ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

ً
ُ
»ﻣﻮاﺷﻲ« ﺗﺴﺪد ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﺮض »اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ«
ﺳﺪدت ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﺮض
ُﻣﻘﺪم ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ُ
دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻟﺘﻌﺎدل 9.62
ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺪود اﻟﻘﺮض ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻣﻮاﺷﻲ« إن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل وإﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﺘـﻜــﻮن اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮض ﻋﺎدﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺮض ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ً
ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﻗﻊ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ »ﻛــﻮﻣـﻴــﺮﺗــﺲ ﺑـﻨــﻚ« ﻓﻲ
اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻳـﺸ ـﻬــﺪ
ﺗﻄﻮرات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
واﺿـ ـﻄ ــﺮت إدارة اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﻓﻲ
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮازﻧـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺄن ﻣ ـﺼــﺮف
ً
»ﻛﻮﻣﻴﺮﺗﺲ ﺑﻨﻚ« اﻟﻤﺆﻣﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ
ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ.
وﻳــﺆﻛــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ،أوﻻف
ﺷــﻮﻟ ـﺘــﺲ ووﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻳ ــﻮرج
ﻛـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﺲ ،اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮف
ﻏ ــﻮﻟ ــﺪﻣ ــﺎن زاﻛـ ــﺲ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﻣ ـﻨــﺬ اﻟـﺼـﻴــﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﻮك ﻗﻮﻳﺔ.

أﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﺸــﺎرك ﻓﻲ
إدارة ﻣﺼﺮف »ﻛﻮﻣﻴﺮﺗﺲ ﺑﻨﻚ« ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ
أن أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
دﻓ ـﻌــﺖ ﺑ ـﻌــﺪة ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ــﻮال داﻓـﻌــﻲ
اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻹﻧـﻘــﺎذ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب اﻷزﻣــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
)ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت  -د ب أ(
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كن كيرشيفال

رحيل الفنان كن
ً
كيرشيفال عن  83عاما
تــوفــي الممثل كــن كيرشيفال الـمـعــروف بتأديته دور
"كليف بارنز" الخصم اللدود لـ"جي آر يوينغ" في مسلسل
ً
"داالس" ،عن  83عاما.
وشارك كن في المواسم الـ  14من المسلسل التلفزيوني
الشهير.
وستقتصر مراسم التشييع على المقربين من الممثل،
من دون الكشف عن الموعد.
ولــد كــن كيرشيفال سـنــة  1935فــي إنــديــانــا ،وهــو بــدأ
ً
مسيرته في برودواي في الستينيات وأدى أدوارا ثانوية
ً
ً
في مسلسالت وأفالم سينمائية قبل أن يحقق نجاحا كبيرا
في مسلسل "داالس".
(أ ف ب)

برادلي ويتفورد

شهد مركز اليرموك
ً
ً
الثقافي حفال مميزا
للفنان سلمان العماري
قدم خالله مجموعة
مميزة من األعمال.

مسك وعنبر
أعلن المدير التنفيذي
لقناة  Atvاإلعالمي أحمد
الفضلي الدورة البرامجية
الخاصة بشهر رمضان.

٢١

بدأت العروض الرسمية
للمسرحية الغنائية «مذكرات
بحار» مسك ختام الموسم
الثقافي لمركز جابر األحمد
على المسرح الوطني.

نجوم « »Avengers

آن هاثاواي

تريلر رابع للنسخة الجديدة هاثاواي وويسلون تتصدران
إعالن The Hustle
من Godzilla
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "Godzilla: King of
 "the Monstersعن اإلعــان الترويجي الرابع للعمل،
قبل العرض الرسمي له في  31مايو المقبل.
وط ــرح ــت ال ـشــركــة تــري ـلــر ب ـع ـنــوان "ال ـن ـه ــاي ــة" ،ضم
مشاهد كثيرة من الفيلم المنتظر ،وبلغت مدته أكثر
من دقيقتين ونصف الدقيقة.
وت ــدور قصة العمل حــول الـجـهــود البطولية التي
ت ـبــذل ـهــا ال ــوك ــال ــة ال ـكــري ـب ـتــوزولــوج ـيــة ،ح ـيــث يــواجــه
أع ـضــاؤهــا مـجـمــوعــة م ــن ال ــوح ــوش بــأح ـجــام كـبـيــرة.
والفيلم بطولة برادلي ويتفورد ،ميلي بــراون ،وفيرا
فارميجا ،وسالي هوكينز.

١٧

١٧

طــرحــت ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة لـفـيـلــم الـكــومـيــديــا "The
 ،"Hustleالمقرر عرضه فــي  10مايو المقبل ،التريلر
األول الذي يجمع النجمتين آن هاثاواي وريبل ويسلون.
وتدور أحداث العمل حول فنانتين محتالتين؛ واحدة
منهما تحصل على أجر كبير ،واألخرى أجرها منخفض،
وتتكاتفان ألخذ ثأرهما من رجال فاسدين ظلموهما.
والفيلم بطولة الممثلة األميركية آن هاثاواي ،ريبل
وي ـل ـس ــون ،ت ـيــم بـلـيــك ن ـي ـل ـســون ،ال ـي ـكــس ش ـ ــارب ،مينا
ريــان ،إنغريد أوليفر ،سارة ستيفاني ،وإخــراج كريس
أديسون ،وتأليف ستانلي شابيرو ،بول هينينغ ،ديل
لونر ،وجاك شيفر.

شبكة « »Netflixتعرض
 4أعمال درامية عربية في رمضان

فريق « »Avengersيضع بصمته
األسمنتية بالمسرح الصيني
احتفل فريق عمل " "Avengers: Endgameبوضع بصمتهم على الحجر
األسمنتي بالمسرح الصيني في هوليوود ،أمس األول.
وكان ضمن الحضور النجم روبــرت جونير ،كريس هيمسورث ،كريس
إيفانز ،سكارليت جوهانسون ،مــارك رافـلــو ،وجيريمي ريـنــر ،إلــى جانب
مدير استديوهات " "Marvelكيفن فيج ،والتقطوا عددا من الصور التذكارية،
وصورة مجمعة لهم وهم يضعون بصمتهم على الحجر االسمنتي ،احتفاال
بمرور عشر سنوات على عالم مارفل السينمائي ،وطرح الفيلم بدور العرض
السينمائية.
وكان العرض الخاص لفيلم " "Avengers: Endgameأقيم أمس األول
بمدينة لوس أنجلس األميركية ،بحضور فريق العمل بالكامل ،إلى جانب
عدد من نجوم ونجمات هوليوود ،الذين حرصوا على التواجد ودعم فريق
عمل الفيلم قبل طرحه تجاريا.
وتدور أحداث الفيلم استكماال ألحداث فيلم ""Avengers: Infinity War
حــول نجاح العمالق ثانوس في تجميع األحـجــار األزلـيــة الستة وإبادته
لنصف الكائنات الحية على كوكب األرض ،في محاولة أخيرة للمتبقين من
األفينغرز للوقوف ضده.

لنخبة من النجوم منهم سعاد عبدالله ودانييال رحمة
تقدم شبكة « »Netflixللمرة األولى  4أعمال درامية عربية لمشتركيها خالل شهر رمضان ،حيث وقع اختيارها
على  3مسلسالت خليجية ورابع لبناني ،لنخبة من نجوم الساحة الفنية في الخليج والوطن العربي ،وبهذه الخطوة
تضع « »Netflixأكثر من  ١٤٨مليون عضو بالمنصة في أكثر من  ١٩٠دولة في مواجهة أبطال تلك
األعمال التي تعرض دون توقف.
أعلنت شبكة " ،"Netflixالشركة الرائدة في مجال الترفيه
على االنترنت ،استعدادها لعرض  4مسلسالت خالل شهر
رمضان ،هي "الكاتب" و"أنــا عندي نص" و"حضن الشوك"
و"ماذا لو" ،بواقع حلقة جديدة يوميا.
وذك ــرت "نتفليكس" ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن ه ــذه الـمــرة
األولى التي يستطيع من خاللها أكثر من  ١٤٨مليون عضو
بالمنصة في أكثر من  ١٩٠دولة متابعة أحداث المسلسالت
الرمضانية يوميا ،ومشاهدة الحلقات في الوقت المناسب
لهم وبدون أي إعالنات.
ومسلسل "الكاتب" بطولة باسل خياط في دور يونس
جبران ،ويشاركه البطولة الفنانة الشابة دانييال رحمة في
المسلسل قصة أحد أبرز مؤلفي أدب
دور مجدولين ،ويحكي
ُ
الجريمة ،بعد اتهامه بجريمة تشبه إلى حد مخيف أحداث
إحدى رواياته ،يقرر أن يفتش في شبكة من األعــداء ،وهو
من إخراج رامي حنا ،وإنتاج إيجل فيلمز.
أما الفنانة شجون الهاجري فتنضم هذا العام إلى أسرة
مسلسل "أن ــا ع ـنــدي ن ــص" بــاالش ـتــراك مــع الـفـنــانــة سعاد
عبدالله ،وت ــدور أحــداثــه حــول قضية اجتماعية فــي إطــار
الكوميديا السوداء ،من خالل قصة امرأة تبحث عن حقوقها
فــي الـمـجـتـمــع ،س ــواء الـمــدنـيــة أو الـشـخـصـيــة ،لـكــن بسبب
العنصرية تقف حياتها ب ــدون أن تحصل على حقوقها،
والمسلسل من إخراج منير الزعبي ،وإنتاج كنوز الخليج
لإلنتاج الفني.
والمسلسل الثالث هو "ماذا لو" ،ويشارك في بطولته منذر
رياحنة ،خالد أمين ،أسيل عمران ،وروان المهدي،
ويـطــرح فـكــرة فلسفية ت ــراود الكثيرين حين

َ
سعاد عبد الله و نجوم «أنا عندي نص»

ليوناردو دي كابريو

ليوناردو دي كابريو وديل تورو
يجتمعان في «»Nightmare Alley

ت ـض ـعــك ال ـح ـي ــاة أم ــام
موقف ذي اتجاهين،
وعليك أن تختار أحد
االت ـج ــاه ـي ــن ،فـيــؤثــر
اخ ـت ـي ــارك ف ــي أحـ ــداث
حياتك المقبلة ويؤثر على
مستقبلك.
ويستعرض "ماذا لو" في النصف األول من
شهر رمضان عواقب الخيار األول لألبطال،
فــي حين يستعرض فــي النصف الثاني
من الشهر السيناريو الخاص بالخيار
ال ـثــانــي ،وتــأث ـيــره عـلــى حـيــاة األبـطــال
ومستقبلهم ،والمسلسل مــن إخــراج
حسين دشتي ،وإنتاج A&H Media
.Production
والمسلسل الــرابــع هــو "حضن
الـ ـش ــوك" ،ب ـطــولــة ال ـف ـنــانــة إل ـهــام
ال ـف ـض ــال ــة ،وإب ــراهـ ـي ــم ال ـحــربــي
وليلى عبدالله ،وخالد البريكي
وعبير أحمد ،وتــدور أحداثه
حـ ـ ـ ــول ق ـ ـصـ ــة امـ ـ ـ ـ ـ ــرأة فـ ـق ــدت
رضيعتها عقب غزو الكويت،
وب ـعــد س ـنــوات طــويـلــة تقرر
ابنتها العودة إلى مسقط رأسها ،والمسلسل
للمخرج حمد ال ـبــدري ،وإنـتــاج كـنــوز الخليج لإلنتاج
الفني.

يستعد المخرج المكسيكي الحائز جائزة األوسكار ،غويرمو ديل
تورو لبدء العملية اإلنتاجية لفيلم الدراما خاصته "،"Nightmare Alley
ً
هو إعادة إنتاج لفيلم يحمل االسم نفسه وعرض تجاريا عام  1947وشارك
في بطولته نخبة من نجوم هوليوود منهم تايرون بــاور ،جوان بلوندل،
ويعد أحد أفالم هوليوود الكالسيكية.
ً
ووفقا لتقارير إعالمية ،هناك مفاوضات جادة مع النجم األميركي الحائز
جائزة األوسكار ليوناردو دي كابريو لبطولة الفيلم ،الذي سيعد التعاون
بين دي كابريو وديل تورو إذا تمت بنجاح ،وتبدو فرصة دي كابريو كبيرة
ً
في االنضمام لفريق العمل ،نظرا إلى أهمية ديل تورو في الفترة األخيرة
ونجاحه في اكتساح حفل توزيع جوائز األوسكار بفيلمه "The Shape of
 "Waterعام .2017
والفيلم تــدور أحــداثــه في إطــار درامــي حــول شخص يدعي "ستانتون"
وهو وسيط روحاني يتم إثبات أكاذيبه وخداعه مما يؤدي لسقوطه ،وهي
رواية أدبية للروائي األميركي ويليام ليندساي جريشام ،وسيتولى ديل
تورو كتابة سيناريو الفيلم بمشاركة مع النحاتة والكاتبة األميركية كيم
مورغان ،كما سيشارك ديل تورو في العملية اإلنتاجية للفيلم مع شركة "Fox
 "Searchlightالتي أنتجت آخر أفالمه "."The Shape of Water

ً
كلوديا كاردينالي تطرح جزءا
من مالبسها في مزاد

دانييال رحمة

تعتزم كلوديا كاردينالي طرح جزء من مالبسها ،من بينها عدة أزياء
ارتدتها في أفالم ،في مزاد عبر اإلنترنت ،بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز".
ً
وجــاء فــي بيان "ســوذبـيــز" أن "هــذه الممثلة القديرة المشهورة عالميا
بأدوارها السينمائية ،والتي ّ
تجسد
ً
رمزا لألناقة في الستينيات تكشف
ل ـن ــا ع ــن ش ـغ ـف ـهــا ب ــال ـم ــوض ــة وع ــن
خبايا أزيائها".
ّ
وسينظم هذا المزاد عبر الموقع
اإللـكـتــرونــي ل ـلــدار بـيــن  28يونيو
و 9يوليو ،وهو يشمل  130قطعة،
ّ
من بينها فساتين ومعاطف وبزات
ستعرض في معرض مجاني يقام
فــي صــاالت "ســوذبـيــز" فــي باريس
من  2إلى  4يوليو.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان أن "هـ ـ ـ ــذه
ّ
المعروضات تشكل تحية للموضة
اإليطالية من أواخــر الخمسينيات
إلى مطلع الثمانينيات".
وهـ ـ ـ ــذه الـ ـم ــاب ــس مـ ــن تـصـمـيــم
مـ ــاركـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة ،م ـث ــل روب ــرت ــو
كــابــوت ـشــي وبـ ــاروكـ ــو وبــالـيـسـتــرا
ّ
وتضم لباس بحر
ونينا ريتشي.
مــن مــاركــة "كــول أوف كاليفورنيا"
ي ـق ـ ّـدر س ـع ــره ب ـحــوالــي  700ي ــورو
ً
ومعطفا من الجلد يتراوح ثمنه بين
ألفين و 3آالف يورو.
كلوديا كاردينالي
(أ ف ب)

ثقافات
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ّ
ُ
د .غالب غانم :نذرت حياتي للقضاء لكنني لم أستطع التخلي عن التأليف

ّ
ينتمي إلى فئة تمرست بالطالوة في األدب وله عشرات المؤلفات الفكرية واألدبية
القضاء األعلى ،والرئيس ّ
ينتمي القاضي األديب د .غالب غانم إلى ساللة ُمعرقة في الشعر
األول لمحكمة التمييز ،ورئيس مجلس
والفكر واألدب والقانون .هو من مواليد بسكنتا الواقعة في سفح شورى الدولة) وأرفع المسؤوليات على صعيد التعاون بين الهيئات
ّ
جبل صنين اللبناني .والده الشاعر الناقد واللغوي والمسرحي
القضائية العالمية (رئيس منظمة محاكم التمييز الفرانكوفونية).
ّ
ّ
والصحافي والروائي والمفكر ومعلم األجيال عبدالله غانم .وله
ُعرف في ميدان القضاء بالحياد واالستقالل المطلقين وبثنائية
بين إخوانه أكثر من شاعر وأديب (جورج غانم وروبير غانم ورفيق
الحكمة والشجاعة ،وبما أنجزه في سبيل رفعة السلطة القضائية
ّ
لكنه ،إلى ذلكّ ،
ّ
وفي ًا لموهبته األدبيةّ
ظل ّ
غانم) .انتسب الى القضاء عام  1973وأحيل الى التقاعد عام
ومناعتها وتطورها.
ّ
ّ
 ،2011بعدما تولى أعلى المناصب القضائية في بلده (رئيس مجلس فتجلى في ميدان األدب والفكر النقدي والسيرة والخطابة ،وامتاز
بيروت -ميشال مراد

في تاريخ القضاء
والمحاماة أسماء لم
ً
َتر ضيرا في مقاربة
ومؤالف ِته
األدب
ِ
واالختيال ّفي
حدائقه الغناء

َ
● سليل عائلة أدبـ ّـيــة غــرفـ ْـت
َ
مـ ــن ي ـن ــاب ـي ــع األدب ،فـ ـي ـ َـم كـ ــان
ّ
تميزك؟
ّ
األدبية
شجرة عبدالله غانم
 ُُ
ّ
وارف ـ ـ ــة الـ ــظـ ــالّ ،ك ـث ـي ــرة ال ـث ـمــر.
ّ
شعراء وأدباء ونقاد ومفكرون...
َ َ َ ُ
ّ
وق ـي ــم ...كــلـهــم أبـنــاء
حــمــلــة قـلـ ٍـم ِ
والـ ـ ــد واحـ ـ ــد ه ــو األص ـ ـ ــل ،و ّه ــو
ّ
الـمـعــلــم الـنـهـضــوي ال ــذي تلقى
ّ
ّ
الربانية موهبة خارقة.
من ِ
اليد ّ
بـعـ َـد أن خــضـ َـب أوراق َّـنــا األولـ ّـى
ٌّ
ـرذاذ ريـ ـش ـ ِـت ــه ،ش ـ ــق ك ـ ــل مــنــا
بــــ
ًِ ّ ً
خاصا ،ونزل إلى الميدان
طريقا
إلثبات الذات ال للمنافسة .على
ّ
أي حال ،ال تستطيع أن تتنافس
مـ ــع ذات ـ ـ ــك ،وم ـ ــع ل ـحٌ ـمــك ودمـ ــك
وروحك ،والوالد بعض من هذه
ّ
كلها .طريقي الخاص أوصلني
إلى تركيز االهتمام على الفكر
النقدي األدبــي (فــي كتابي "من
الشائع إلى األصيل") ،والخطابةِ
األدب ـ ّـي ــة ("ف ــي كـتــابــي "أب ـعــد من
الـ ِـم ـن ـبــر") وك ـتــابــة ال ـس ـيــرة ("مــا
ً
لم يكتبه أبــي"  -يصدر قريبا)،
ّ
وك ــل مــا يـمـ ّـت بصلة أو بقرابة
َ
إلى عالم األبعاد واألعماق ،وإلى
َ
عالم الجمال.
● ُتسبغ على ّ
النص القانوني
ـاوة أدبـ ّـيــة تنبض بالحياة،
طـ َ
ف ـك ـي ــف ن ـ ّـم ـي ــت هـ ـ ــذه ال ـمــوه ـبــة
الفريدة؟

طريقي الخاص
أوصلني إلى تركيز
االهتمام على الفكر
النقدي األدبي
ّ
األدبية
والخطابة
ِ
وكتابة السيرة

 فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ـ ــخ ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاءالشرق والغرب،
والمحاماة ،في ً ِ
أسـمــاء لــم تـ َـر ضـيــرا فــي مقاربة
ومؤالف ِته ،واالختيال في
األدب،
ِّ
حــدائـقــه ال ـغــنــاء ،رغ ـ َـم الـتــزامـهــا
ب ـقــواعــد ال ـم ـه ـنــة ،ومـقـتـضـيـ ّـات
ّ
ّ
والموضوعية .إني
المسؤولية
ُ
ّ
ّ
أميل الى االعتقاد أن ثمة موهبة
ّ َ
ّ
ّ
أدبــيــة فـطــريــة تـمــيــز بها هــؤالء
ولـ ــم يـ ـش ــاؤوا ال ـق ـض ــاء عـلـيـهــا،
ب ــل راح ـ ــوا يـنـ ّـمــونـهــا بــال ـقــراءة
وال ـكـ ـت ــاب ــة واسـ ـت ـلـ ـه ــام أش ـ ــواق
النفس ّوأسرار الكلمة الخالدة.
وفــي ظني أنــي أنتمي الــى هذه
الـفـئــة ال ـتــي تـمـ ّـرســت بــالـطــاوة

ً
ْ
فعكست بعضا منها
في األدب،
ع ـلــى ال ـن ـ ّـص ال ـقــانــونــي دون ـمــا
إفراط ،حتى ال تضيع المعايير،
ً
وت ـخ ـت ـلــط األس ــال ـي ــب اخ ـتــاطــا
يـ ـس ــيء إلـ ـ ــى األدب والـ ـق ــان ــون
في آن.
ُ
● م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي ُي ـ ـض ـ ـيـ ــفـ ـ ُـه ع ـلــم
إلى األدب ،أهو المنطق؟
القانون ُ
وما ُيضيف ُه األدب إلى القانون،
أهي اللباقة؟
ّ
ّ ًّ
 ُي ـخ ـط ــئ الـ ـظ ــان ــون أن ك ــاُمـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون واألدب هـ ــو فـُـي
غـنـيــةٍ عــن اآلخ ــر .ل ــأدب رونــقـ ُـه
ََ
ّ ُ
وتخيالت ُه وللقانون مصطل ُح ُه
ُ
ُ
وض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط ـ ـ ــه ...ه ـ ـ ــذا ص ـح ـي ــح.
ً ّ
األدب،
وا ل ـص ـح ـي ــح أ ي ـ ـضـ ــا أن
َ
مهما أوغل في الخيال والطرافة
ً
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،يـ ـبـ ـق ــى م ـ ـ ـهـ ـ ـ ّ ُـددا
ْ
بــال ـت ـهــافــت إن ل ــم ت ـكــن أع ــراق ـ ُـه
ً
ً
ُ
ـوارحـ ُـه مشدودة بعضا إلى
وجـ
بعض بــأســاك المنطق ،وعلى
ّ
األقل بأسالك األصالةّ .أما ّ
النص
ّ
القانوني َ -الحكم على األخص
َ
 فـم ـهـمــا أوغ ـ ـ ــل ف ــي الــواق ـعـ ّ َـيـ ُـةُّ
والـجـ ّـديــة وا ُلـحـيــاد ،تظل لباقة
ْ
قلم َك ،ورحمة ِّ
رب َك ،كفيلتين بأن
ِ
ّ
تقرباه من الجوهر ،وتبعداه عن
ً
المادة الصلبة ،قانونا كانت أم
تبس ُ
مـعــدنـ ًـا .ولـقــد ّ
طت فــي هذا
ال ـطــرح فــي مـحــاضــرة عنوانها
"بين األدب والقانون" ،ألقيتها
م ـنــذ زمـ ــن بـعـيــد ف ــي مـنـتــديــات
ّ
شتى ،وجعلتها تعكس أفكاري،
ً
ّ
ووج ـهــا مــن وج ــوه شخصيتي
الثنائية األبـعــاد ،حتى ال أقول
أكثر.

بين القضاء واألدب
ّ
● ت ـ ـت ـ ـمـ ــتـ ــع ب ـش ـخ ـص ـ ّـي ـت ـي ــن
م ــرم ــوقـ ـتـ ـي ــن :سـ ـم ــة الـ ـق ــاض ــي
ّ
وسمو األديب وعمقه،
الرفيعة،
ّ
األحب اليك؟
فما
ّ
المحبون يعشقون
 إذا كانْ
يجعلهم
َم ــن ُيــر هــق قلبهم وال
ّ
ّ ّ
يصلون الى السمو إل بالمشقة،
فأنا أختار القضاء .وإذا كانوا
ْ
يعشقون َم ــن يستقبلهم بنثر
الورد ويعدهم بفردوس الكلمة،

رافل بالجمال ،عميق الصلة باللغة العربية
بأسلوب أدبي خاص ٍ
ّ
مؤلفات قانونية ُتعدّ
ّ
التي ّ
سماها "حسناءه البدوية السمراء" .له
ّ
مراجع ُيهتدى بها في ميدانها ،ومؤلفات ّ
أدبية (من الشائع الى
ّ
الفرنسية )...ال تزال
األصيل ،أبعد من المنبر ،شعر اللبنانيين باللغة
تشهد والدة أخوات لها" .الجريدة" التقته في بيروت ،فدار الحوار
الفكري والثقافي التالي:

ّ
فأنا أختار األدب .ولكني ،بالفعل،
ّ
ع ـش ـقــت ح ـس ـنــاء ّ ي ـ ّـدع ــي كـ ــل من
القضاء واألدب أنها ّ
ربة إلهامه،
ّ
الحرية.
هي
ً
كـنـ ُـت طـلـيـقــا فــي الـقـضــاء فلم
يحتكرني محتكر ،و لــم ْ
أدع ّ
أي
ِ
طامع يغزو ضميري وقناعاتي،
ً
وك ـ ـنـ ـ ُـت ط ـل ـي ـق ــا فـ ــي األدب فـلــم
ت ـخ ــدع ـن ـ ّـي أق ـ ـفـ ــاص الـ ـم ــذاه ــب.
واأله ـ ّـم أنـنــي كنت فــي الحالين،
أج ـت ـن ـ ُـب ال ـس ـط ـحـ ّـي وال ـع ــرض ـ ّـي
والـ ـمـ ـك ــرور ،وأبـ ـح ــث ع ـ ّـم ــا وراء
ً
األس ـ ـتـ ــرة ،م ـس ـت ـل ـهـ ًـمـ َـا ب ـي ّـت ــا مــن
ص ـ َـدف أن ــه ذكر
الشعر لــوالــديّ ،
فـيــه الـقـضــاء ،ولـكــنــه عـنــى أبعد
من ذلك :مغامرة الحياة ومغامرة
الموت .قال:
ِّ
ُ
ُ
حكم
كل
في
القضاء
يستقيم
ٍ
ُ
الستار
لو تجول الرؤى وراء
ِ

َ
ّ
الـتـخـفـيـفـ ّـيــة ف ـ ــرض عـ ـل ـ ّـي ،بـكــل
ع ـفـ ّ
ـويــة ،االل ـت ـفـ ّـات ال ــى الــرحـمــة
ومفاعيلها .ولكني من المدرسة
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـج ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
تدعو الــى التعامل مــع المجرم
ً
ً
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ك ـ ـيـ ــانـ ــا إنـ ـس ــان ـ ّـي ــا
ّ
ّ
ي ـس ـت ــوج ــب كـ ـ ــل اهـ ـتـ ـم ــام و ّك ـ ــل
رعاية ،وذلــك من دون أن نغض
ّ
الضحيةّ .
ثم
الطرف عن حقوق
ّ
إن الــرح ـمــة ه ــي ض ــد ال ـق ـســوة،
وال ـق ـســوة ه ــي وج ــه م ــن وج ــوه
ُ
الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـ ـب ـ ــذت ـ ـ ُـه طـ ـ ــوال
تجربتي في القضاء وتجربتي
ً
في الحياة ،سواء أكان عنفا في
المواقف أم في ّ
النص ،في إدار ِة
ِ
الملف أم في إصدار القرار.
ال تخلو األ ح ـكــام القضائية
 الـجــزائـيــة عـلــى األخـ ـ ّـص  -منً
ب ـعــض ال ـع ـن ــف ،خ ـص ــوص ــا إذا
ّ
ّ
حرية المحكوم
تحد من
كانت
ً
ّ
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه .إن ق ـ ـل ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن ن ـس ـيــم
الرحمة كفيل بأن يدفع بالحكم
ّ
إنسانية.
القضائي الى آفاق أكثر

 األسـ ـب ــاب الـتـخـفـيـفـيــة م ــرآةذات وج ـه ـيــن .بـمـسـتـطــاعـهــا أن
ّ
الرحمة
تقدم البالسم وتفتح باب
ّ
ّ
فـ ــي سـ ــاعـ ــات الـ ـ ـش ـ ــدة ،وت ـح ــض
ّ
التهيؤ
على النقد الذاتي وعلى
لمسلك أفضل .وبمستطاعها أن
تدفع الى الغرور وخداع النفس
وسوء تقدير ما هي عليه الذات.
ّ
إن اإلف ـ ـ ــراط ف ــي م ـنــح األس ـب ـ ّـاب
التخفيفية للقاضي يعني أنــك
تبتعد عن المثال ،واإلف ــراط في
منحها لألديب يعني أنك تبتعد
عن اإلبداعّ .أما إذا كان المقصود
زميل
ـاض ،مــع
ٍ
هــو تعاطفي ،كـقـ ٍ
ف ــي الـمـهـنــة أو ق ــري ـ ٍـن ّ ف ــي حــرفــة
األدب ،فالجواب هو أنني أخشى
ّ
المشددة
أن تلحق بي األسباب
ّ
إذا منحته األسباب التخفيفية
دونما ّ
مبرر قانوني.

مؤلفات قانونية وأدبية

● إذا امتثل أمامك رجل قانون
أو أديـ ـ ـ ــب ،ف ـه ــل ت ـب ـح ــث لـ ــه عــن
ّ
تخفيفية؟
أسباب

ّ
● أال تـعـتـقــد أن ا لــر ح ـمــة في
األح ـك ــام تـشـ ّـجــع الـمــرتـكــب على
ّ
المضي في اقتراف الجريمة؟
 -الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب

ّ
● ل ــدي ــك م ــؤلـ ـف ــات قــانــون ـيــة
وأدبـ ّـيــة ،فــاق عــددهــا العشرات،
ّ
تحينت الوقت إلتمامها
فكيف
بهذا اإلتقان؟
ً
 ُكنت دائما أخشى أن تذهب
الثواني فــي طريقها فــارغــة ،وأن
يـ ـتـ ـك ـ ّـرر ذل ـ ــك إل ـ ــى درج ـ ـ ــة تـجـعــل
الـ ـحـ ـي ــاة بـ ــا مـ ـعـ ـن ــى .كـ ـم ــا كـنــت
ّ
أعتقد أن الوقت يحتاج الى إدارة
حسنة حتى ال ُيـهــدر .لقد نــذرتُ
َ
الشطرة الكبرى من حياتي ّإلتقان
ّ
مسؤولياتي القضائية .ولكنني لم
ّ
أستطع التخلي عن هواية التأليف
التي مارستها بإتقان كذلك ،في
واإلتقان يعني،
القانون واألدب.
ّ
في وجه من وجوهه ،أنك تحترم
القارئ ،وتجانب الشائع والقريب
ً
المتناول ،وتـقـ ّـدم جــديــدا أو على
ّ
ً
األق ــل مـفـيــدا فــي الـمـضـمــار الــذي
ً
تـقـتـحـمــه .وه ــو يـعـنــي أي ـض ــا أن
ت ـك ــون ل ــك ع ــام ــات ــك ال ــذات ـي ــة في
ّ
ّ
الهويات.
خضم

● ما الذي آثرته على سواه في
ّ
األدبية أم
قراء اتك ،الموضوعات
ّ
الصيغ القانونية؟
ّ
ً
 مـ ــن ال ـ ــن ـ ــادر أن تـ ـق ــرأ ن ـ ّـص ــاّ ً
ّ ً
ً
قانونيا للمتعة ،أو نــصــا أد بــيــا
ّ
لـلـمـنـفـعــة .م ــن ه ـنــا أن الـمـســألــة
ّ
تتخطى الموازنة أو ترجيح فئة
من القراء ات على سواها .المهمّ،
ّ
ّ
األخص ،أل نقطع
في ّأيامنا على
ال ـص ـل ــة ب ــال ـك ـت ــاب ،م ـه ـمــا كــانــت
المائدة التي يبسطها أمام عينيك.
ً
ك ـنـ ُـت م ـنــذ ال ـغ ـضــاضــة مـشـغــوفــا
ب ــا ل ـق ــراء ة ،وال أزال .يستهويني
أدب الـسـيــرة ،وال ــرواي ــة ،وتــاريــخ
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات ،والـ ـشـ ـع ــر ،وال ـف ـكــر
الـ ـنـ ـق ــدي ،وعـ ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاعّ .أم ــا
ُ
فخير مــا يجذبني إلى
الـقــانــون،
ُ
ق ــراء ت ــه ،هــو مــا ك ـتــب فــي فلسفة
القانون ،وفــي العلم الدستوري،
وفــي الـقــانــون الــدولــي ال ـعــامّ .أمــا
ال ـب ــاق ــي ف ـه ــو م ــن أدوات الـعـمــل
اليومية الـتــي يـتـ ّـم اللجوء اليها
لدى الضرورة.
● للقضاء فــي تــاريــخ الـعــرب
ّ
م ـحــطــات وم ــواق ــف م ـشـ ّـرفــة ،فما
الذي بقي في خلدك.
يحفل التاريخ العربي بالمآثر
القضائية وبما كان للقضاة من
شــأن ومـهــابــة ومــواقــف شجاعة.
ويـ ـسـ ـت ــوقـ ـفـ ـن ــي ع ـ ـهـ ــد الـ ـخـ ـلـ ـف ــاء
ال ــراش ــدي ــن ال ــذي ــن ق ـ ـ ّـدم بعضهم
ً
ل ـل ـق ـض ــاء  -فـ ـض ــا عـ ــن األحـ ـك ــام
ً
ّ
المحصنة بالعدل  -عهودا أرست
الـقــواعــد الكبرى فــي األخــاقـ ّـيــات
الـقـضــائـ ّـيــة .فـمــن "ع ـهــد" الخليفة
ّ
عمر بن الخطاب الى أبي موسى
ّ
األشعري َ عندما وله على قضاء
البصرة ،أحفظ:
"آس بـيــن ال ـنــاس فــي وجـ ِـهـ َـك
َِ
ومجلس َك ،حتى ال يطمع
وعدلك
ِ
ِ
شـ ــريـ ــف ف ـ ــي ح ـي ـف ــك وال ي ـي ــأس
ضعيف من عدلك".
ومــن عهد اإلمــام علي بن أبي
ّ
لألشتر النخعي حين وله
طالب
َ
على مصر ،أحفظ:
َ
"ثــم اخــتـ ْـر للحكم بين الناس

اكتشاف مقبرة يونانية داخلها أقنعة ذهبية جنوب مصر
منحوتة في الصخر وداخلها تابوت خشبي عليه نص مكتوب باللغة الهيروغليفية
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

واصلت وزارة اآلثار
المصرية ،خالل الشهور
األخيرة ،نجاحاتها
المتتالية في الكشف عن
مقابر أثرية مهمة ،وأعلنت
قبل أيام العثور على مقبرة
ترجع إلى العصر اليوناني
والروماني بداخلها أقنعة
مصنوعة من الذهب.

ع ـثــرت بـعـثــة أث ــري ــة مـصــريــة إيـطــالـيــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ـق ــاب ــر
األغ ــاخ ــان ،الــواق ـعــة غ ــرب مــديـنــة أس ــوان
(جنوب مصر) ،على مقبرة أثرية منحوتة
في الصخر لشخص يدعى "تي جيه تي"،
وتعود إلى العصر اليوناني الروماني.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
لآلثار في مصر مصطفى وزيري إنه تم
الـعـثــور فــي داخ ــل الـمـقـبــرة عـلــى تــابــوت
خشبي يحمل نصا كامال مكتوبا باللغة
الهيروغليفية ،والذي استطاعت البعثة
األثرية ،برئاسة د .باتريشيا بياسنتي،
مــن خالله معرفة اســم صاحب المقبرة،
إضــافــة إل ــى نــص آخ ــر لـتـقــديــم الشعائر
وال ـتــرات ـيــل ال ـج ـنــائــزيــة ل ـثــالــوث اإلقـلـيــم
األول للمعبود "خنوم وساتت وعنقت"،
والمعبود "حابي" إله النيل.
وأش ــار رئـيــس قـطــاع اآلث ــار المصرية
أيـمــن عـشـمــاوي إل ــى أن الـمـقـبــرة تتكون
من سلم يفضي إلى حجرة جانبيةُ ،عثر
فيها على تــابــوت منحوت فــي الصخر،
وحجرة أخرى أمامية عثر بداخلها على
مجموعة من المومياوات في حالة سيئة
من الحفظ ،إضافة إلى  3نيشات محفورة
في الصخر.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،ذك ــرت بياسنتيني
ان ــه ت ــم ال ـع ـثــور أي ـض ــا ع ـلــى ال ـعــديــد من
المقتنيات األ ثــر يــة المهمة ا لـتــي ترجع
إل ــى الـعـصــر الـيــونــانــي الــرومــانــي ،منها

موقع المقبرة
مجموعة كبيرة من "الكارتوناج" ،تتكون
مــن كــارتــونــاج لقدمين مــرســوم عليهما
أص ــاب ــع قــدمــي صــاحــب ال ـمــوم ـيــاء ال ــذي
يرتدي صندال ،وتظهر من خالله أظافر
مذهبة ،وكــارتــونــاج أبيض ،وكارتوناج
لغطاء رأس كامل والذي يظهر عليه قرص
الشمس المجنح في األعلى.
إضافة إلى قناعين جنائزيين مذهبين،
وتمثالين صغيرين أحدهما بحالة جيدة
من الحفظ لطائر "البا" ،الذي يمثل روح
المتوفى ،وتظهر عليه جميع تفاصيل
الزخرفة ،ومجموعة كبيرة من "األمفورات"

عثرنا على
مجموعة
مومياوات في
حالة سيئة
أيمن عشماوي
من القطع التي ُعثر عليها

قطعة مصنوعة من الذهب

مـخـتـلـفــة ال ـش ـك ــل ،وإنـ ــاء يـ ــن م ــن الـف ـخــار
يحتويان على مادة "القار" المستخدمة
في عملية التحنيط.
وأوض ـح ــت رئـيـســة الـبـعـثــة أن البعثة
ان ـت ـهــت أي ـض ــا م ــن ع ـمــل خــري ـطــة كــامـلــة
للموقع عن طريق رفع معماري لعدد 226
مقبرة من مقابر المنطقة.

أسوان ...ساحرة الجنوب
وتعد أسوان مدينة حضارية ساحرة،
وكــانــت والتـ ــزال بــوابــة مـصــر الجنوبية،
و تـقــع على الضفة الشرقية لنهر النيل،
ويبلغ عدد سكانها نحو  900ألف نسمة،
وكانت تعرف باسم "سونو" في عصور
المصريين الـقــدمــاء ومعناها "ال ـســوق"،
حيث كانت مركزا تجاريا للقوافل القادمة
مــن وإل ــى "ال ـن ــوب ــة" ،ثــم أط ـلــق عليها في
ً
العصر البطلمي اسم "سين" ،وعرفت أيضا
باسم بالد الذهب ،ألنها كانت بمنزلة كنز
كبير أو مقبرة لملوك النوبة الذين عاشوا
فيها آالف السنين.
وبــدأت أهمية أســوان في عصر الدولة
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ح ـي ــث ك ــان ــت ت ـم ـث ــل الـ ـح ــدود
الجنوبية للبالد ،كما كانت مركز تجمع
ال ـج ـيــوش ف ــي ع ـصــور ال ـم ـلــوك الــوسـطــى
لمحاولتهم مــد حكمهم جنوبا ،ولعبت
دورا حــاس ـمــا ف ــي م ـحــاربــة الـهـكـســوس،

وحازت جزيرة "فيلة" موطن اإلله إيزيس
اهتمام البطالمة فقاموا بإكمال معبدها
الكبير ،كما قام الرومان بتشييد المعابد
عـ ـل ــى ال ـ ـط ـ ــراز الـ ـف ــرع ــون ــي ل ـل ـت ـق ــرب مــن
المصريين.
وع ـنــدمــا أص ـب ـحــت الـمـسـيـحـيــة الــديــن
ال ــرسـ ـم ــي لـ ـلـ ـب ــاد فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـخ ــام ــس
الميالدي ،تحولت معظم معابد الفراعنة
إلى كنائس ،فكانت جزيرة "فيلة" مركزا
ألح ــد األس ـق ـف ـيــات ،م ــا أدى إل ــى انـتـشــار
المسيحية جنوبا تجاه بالد النوبة في
مصر والسودان.
ومـنــذ انتشار اإلس ــام وظ ـهــوره ،عثر
على العديد من الكتابات بالخط الكوفي
ت ــرج ــع إلـ ــى الـ ـق ــرن األول ال ـه ـج ــري ،كما
ازدهـ ـ ــرت أس ـ ــوان ف ــي ال ـع ـصــر اإلســامــي
بالقرن العاشر الميالدي فكانت طريقا
إلى "عيذاب" على ساحل البحر األحمر،
حـيــث تبحر الـسـفــن منها إل ــى الـحـجــاز،
واليمن ،والهند ،كما كانت مركزا ثقافيا
م ـه ـم ــا فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن الـ ـ ـس ـ ــادس والـ ـس ــاب ــع
الهجري.
وت ـع ـت ـبــر م ــدي ـن ــة أس ـ ـ ــوان ومـحـيـطـهــا
منطقة سياحية وأثرية ،حيث يزداد بها
عدد السياح األجانب ،وخاصة من أوروبا
وشرق آسيا ،ومن أهم معالمها السياحية:
* جزيرة الفنتين ،وتقع قبالة مدينة
أســوان ،وعرفت في النصوص المصرية
باسم "أبو" ،ومعناها سن الفيل ،وأصبحت
في اليونانية "ألفنتين" ،حيث يعتقد أنها
كانت في وقت من األوقــات مركزا لتجارة
ال ـعــاج ،وتـضــم الـجــزيــرة معبد خـنــوم إلى
جانب وجود مقياس النيل ومقبرة الكبش
المقدس وبوابة الملك أمنحتب الثاني.
* ضــريــح أغ ــاخ ــان ،وي ـقــع عـلــى هضبة
على الـبــر الـغــربــي لنهر الـنـيــل ،وقــد شيد
بها أغاخان الثالث مقبرة فخمة من الحجر
الحجر الـجـيــري والــرخــام ودف ــن بها عام
 1959بـنــاء عـلــى وصـيـتــه ،وه ــذه المقبرة
مستوحاة من تصميم المقابر الفاطمية
المصرية.
* مـتـحــف ال ـنــوبــة ،وافـتـتــح ع ــام ،1997
وشارك في حفل االفتتاح رؤساء عدد من
الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوبة،
ويعرض به نحو  5000قطعة أثرية من آثار
النوبة القديمة.

غالب غانم
ّ
أفضل ّ
رعيتك في نفسك ...وأقلهم
ً
تـ ـ ـب ـ ـ ّـرم ـ ــا بـ ـم ــراجـ ـع ــة ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم...
ّ
وأصــرم ـهــم عـنــد ات ـض ــاح الحكم،
ّمـ ـ ـم ـ ــن ال يـ ــزده ـ ـيـ ــه إط ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ،وال
يستميله
إغراء"ُ .
ً
ُ
وكنت دائما أعجب بالقضاة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــوا أن ي ــرفـ ـض ــوا
ال ـم ـن ــاص ــب ال ـع ـل ـيــا ال ـم ـعــروضــة
ع ـل ـي ـه ــم ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــون ــوا ي ـق ـب ـلــون
ّ
ّ
بتوليها إل عندما يستبين لهم
ّ
أن مصلحة الرعية تقتضي ذلك.
علينا أن نغرف من تاريخنا
الـ ـقـ ـض ــائ ــي قـ ـب ــل االل ـ ـت ـ ـفـ ــات ال ــى
ّ
السوي .االنفتاح على تراث األمم
ّ
ّ
لكن المشكلة تكمن في
أمر جيدّ .
اعـ ّتـقــادنــا أنـهــم مـتـفـ ّـوقــون علينا
وأن ـ ـنـ ــا ب ـت ـنــا م ـكـ ّـب ـل ـيــن ول ـ ــم نـعــد
ّ
ّ
الحضارية.
مؤهلين للمنافسة
ّ
القانونية
● مــا هــي المرافعة
ّ
التي أثارت إعجابك؟
التاريخية
ُ
 أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ــا أع ـ ـج ـ ـبـ ــت ب ـ ــه هــوالمرافعات التي ّ
تحدت الطغيان
عقر داره ،واألحكام التي تلتها
في
ً ّ
مـثـبـتــة أن ال ـس ـمـ ّـو ه ــو ل ـل ـعــدل ال
لجنون العظمة.
● ه ـ ــل تـ ـ ّ
ـأس ـ ـفـ ــت عـ ـل ــى ح ـكــم
ّ
أصدرته ذات مرة؟
 ليس مــن الطبيعي وال منّ
ا لـبـشــري أل نخطئ فــي عملنا
ً
طوال أربعين أو خمسين عاما،

وليس من الطبيعي وال المقبول
أن يـتـحـ ّـول الـخـطــأ إل ــى قــاعــدة.
ّ ّ
ح ـك ـم ـ ُـة واالعـ ـ ـت ـ ــدال
أظ ـ ـ ــن أن ال ـ ّ
وهاجس الدقة ونشدان العدالة
ونـ ـظ ـ ّ
ـري ــة "الـ ـمـ ـس ــاف ــة" مـ ــا بـيــن
ً
ّ
أطراف القضية قادتني جميعا
إلــى إصــدار أحكام ال تدعو الى
ّ
التأسف.
ّأم ــا ال ـش ــواذ عـلــى ال ـقــاعــدة –
ّ
وهو نادر الوجود  -فهو ُمغطى
ُ
بحسن الـنـ ّـيــة .أن تخطئ ،فهذا
أمـ ـ ٌـر مـمـكــنّ .أمـ ــا أن تـقـصــد الــى
الـخـطــأ وأنـ ــت تـ ــراه بـ ـ ّ
ـأم الـعـيــن،
فهذا هو الذي يدعو الى األسف.
ً
● ال ـعــالــم ي ـتــراجــع أخــاقـ ّـيــا،
ف ـم ـصــالــح الـ ـ ــدول واألش ـخ ــاص
ّ
تتغلب على الصالح العام ،فما
هي نصيحتك لألجيال الناشئة؟
ّ
 أت ـ ـمـ ــنـ ــى أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــودوا ال ــىّ
ّ
القيم
األصالة ،وأل يضعوا سلم
ُ
فــي العتمة ...األصــالــة هــي ابنة
األم ــس وال ـي ــوم وال ـغ ــد ،وإلـيـهــا
الـمــآل ،ال إلــى الطفرات التي ما
ْ
حتى يصيبها البهوت
إن تظهر
ّ
واالنحالل ألنها بال جذور.

حصاد

فوز شاعرة وناقد بجائزة «األبنودي»
في مصر

عبدالرحمن األبنودي
فازت الشاعرة هالة ربيع عبدالغفار بجائزة عبد الرحمن األبنودي
لشعر العامية عن ديوانها "ليلة سقوط الشمس" ،كما جاء الشاعر عالء
ً
إسماعيل ثانيا عن ديوانه "بين الحرب وغيابها".
وحصل عماد إبراهيم على الجائزة في فرع الدراسات النقدية عن
كتابه "تجليات الخطاب السياسي في شعر األبنودي" (مقاربة نقدية).
واستضاف بيت السناري األث ــري بحي السيدة زينب بالقاهرة،
التابع لمكتبة اإلسكندرية ،بالتعاون مع مؤسسة حسن راتب لإلبداع
ً
واالبـتـكــار ،حفل إعــان أسـمــاء الفائزين بالجائزة مــؤخــرا ،بحضور
الدكتور مصطفى الفقي رئيس المكتبة ،واإلعالمية نهال كمال زوجة
األبنودي ،ورجل األعمال حسن راتب.
وكــانــت القائمة القصيرة أعلنت يــوم  11أبــريــل ،فــي ذكــرى ميالد
"الخال" ،وتضمنت القائمة في فرع شعر العامية :إسالم عيد عن ديوان
"ربع ساعة نهار" ،وتامر أنور عن ديوان "أحالم كارتون" ،وربيع السيد
عن ديوان "آخر سؤال للخضر" ،وشريف طايل عن ديوان "أفالم تتشاف
بــالـعـكــس" ،وعـبـيــر ال ــراوي عــن دي ــوان "األك ــل فــي الـمـيـتـحــال" ،وعــاء
إسماعيل عن ديوان "بين الحرب وغيابها" ،وكريم ضاحي عن ديوان
"رقصة المماليك" ،ومحمود أبومالك عن ديــوان "رباعيات القاهرة"،
وهالة ربيع عن ديوان "ليلة سقوط الشمس".
ت مؤسسة األهــرام العدد الجديد من مجلة "البيت" لشهر أبريل،
بعنوان "أسوان ...سمارنا اإلفريقي".
وص ــدر ال ـعــدد بــالـتــزامــن مــع فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر الــدولــي 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 ،إلــى أن اختيارها ألســوان جــاء ألنها ابنة إيزيس ،التي
لمعت عيناها السمراوان الواسعتان على مدى أيام ،فرحة واحتفاال
ب ــزي ــارة أبـنــائـهــا مــن ال ـعــرب واألف ــارق ــة ،فــي ملتقى الـشـبــاب الـعــربــي
واإلفــريـقــي ال ــذي أقـيــم مــؤخــرا .وتضمن الـعــدد الـجــديــد ،موضوعات
تناولت خصوصية المدينة الفريدة ،ونيلها الواسع ،وطبيعتها األهدأ
بمحمياتها وبيوتها األرحــب واألكـثــر بهجة ،ومــا تتميز به أســوان،
وعادات أهلها وتقاليدهم وحبهم للنيل.

توابل ةديرجلا

•
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العماري أطرب جمهور «اليرموك»
في «أمسية تراثية ًكويتية»
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مزاج

أخبار النجوم

سميرة سعيد تتبرع بـ  8ماليين
درهم لدار أيتام بطنجة

تنقل بين قوالب غنائية مختلفة ومميزة رافعا شعار التنوع

فضة المعيلي

مركز اليرموك الثقافي
شهد ً
ً
حفال مميزا للفنان سلمان
العماري قدم خالله مجموعة
مميزة من األعمال.

ً
قدم أعماال مميزة
منها «الله أقوى يا
نصيبي» و«الله من
هجر الحبايب» و«ما
يفيد الصبر وابجاي»

أحـ ـ ـي ـ ــا س ـ ـل ـ ـمـ ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري
فعالية جميلة بعنوان "أمسية
تراثية كويتية" ،حيث اكتظت
صالة مركز اليرموك الثقافي
ً
بجمهور غفير نساء ورجاال ،
ً
ً
ش ـب ــاب ــا وف ـت ـي ــات ج ــام ـع ــا كــل
األجيال على حب الفن األصيل
وال ـ ـتـ ــراث ال ـك ــوي ـت ــي ال ـع ــري ــق،
واتـ ـسـ ـم ــت ال ـف ـع ــال ـي ــة ب ـطــابــع
الـ ـتـ ـن ــوع واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ،وس ــط
تصفيق حار واستحسان من
ال ـح ـضــور ،الــذيــن أع ــرب ــوا عن
فرحتهم بما قدمه العماري.
وســاهـمــت مـشــاركــة الـفــرقــة
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم رقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات تـ ــراث ـ ـيـ ــة
فـ ــي إض ـ ـفـ ــاء ل ـم ـس ــة ج ـمــال ـيــة،
والمعروف أن الفنون الشعبية
ً
ً
احتلت مكانا مهما في تراث
الكويت الموسيقي واستمدت
أصالتها من البيئة الكويتية
الزاخرة بمختلف فنون التراث
الشعبي.
وكانت البداية استثنائية
إذ دخ ــل ال ـع ـمــاري مــع الـفــرقــة
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ،واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل
ال ـف ـعــال ـيــة بــال ـفــن ال ـع ــاش ــوري
وهو من أبرز "الشيالت" .حيث
دق ـ ــت طـ ـب ــول ال ـ ـفـ ــرح ،وص ــدح
صوت "الطار".
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ت ــزيـ ـن ــت أركـ ـ ــان
الصالة بألوان الغناء التراثي،
وغـ ـ ـن ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري مـ ـ ــن الـ ـف ــن
الـ ـخـ ـم ــاري أغ ـن ـي ــن وهـ ـم ــا "ي ــا
عــو نــي" ،و "اال ي ــودان" .والفن

الخماري وهو لون من ألوان
الغناء الشعبي المعروف في
الـ ـك ــوي ــت وأط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ــه اس ــم
فــن "الـلـعـبــونـيــات" نـسـبــة إلــى
ا لـشــا عــر ا لـمـعــروف محمد بن
لعبون.
ثــم راح ا لـعـمــاري ينهل من
فــن الـنـجــدي وغـنــى "الـبــارحــة
دمعي جرى" و "يا بو يوسف"
و مــن كلماتها :أ بــو يــو ســف ال
ت ـعــاتــب م ــن ج ـف ــاك  /م ــن زهــد
في عشرتك خله يروح/الطبع
يالي على غاية هــواك /ما قوى
فـيــك الـجـفــى قـلـبــه نـصــوح/مــا
ي ـخــونــك دائ ـم ــا يـتـبــع رض ــاك/
ح ــافـ ـظ ــن عـ ــرضـ ــك وس ـ ـ ــرك مــا
يبوح.
ً
ولم يكن العماري بخيال في
أمـسـيـتــه ذات الـعـبــق الـتــراثــي
الكويتي ،إذ استمر في تقديم
الـ ـمـ ـتـ ـع ــة لـ ـجـ ـمـ ـه ــوره ع ـن ــدم ــا
انـ ـتـ ـق ــل ف ـ ــي أغـ ــان ـ ـيـ ــه إلـ ـ ــى فــن
الـســامــري وهــو مــن أب ــرز هــذه
الـفـنــون الـتــراثـيــة الـعــريـقــة فن
ا لــذي يمثل األغنية الشعبية
الجماعية بـكــل معانيها لما
يتسم به من مرونة ومالء مة
ل ـل ــذوق ا ل ـج ـمــا عــي إذ نسجت
لــه ن ـصــوص وأل ـح ــان عــديــدة.
وغنى " الله أقوى يا نصيبي"،
و "ال ـل ــه م ــن ه ـجــر الـحـبــايــب"،
و"ما يفيد الصبر وابجاي".
وتنقل العماري بالجمهور
بـيــن قــوا لــب غـنــا ئـيــة مختلفة

سميرة سعيد
كشفت الفنانة المغربيةسميرة سعيد أنها ستتبرع
بنحو  8ماليين درهم مغربي لمصلحة دار األيتام بمدينة
طنجة.
وقــالــت سـمـيــرة خ ــال ن ــدوة صـحــافـيــة أقـيـمــت على
هامش جولتها الفنية بعدد من المدن المغربية ،إنها
ستتبرع بـ  8ماليين من عائدات حفلها المزمع إحياؤه
 27الجاري بمدينة طنجة ،وذلك لفائدة حضانة األطفال.
وكانت سعيد قد أحيت أولــى حفالت جولتها الفنية،
إلى جانب الفنانة لمياء الزايدي بمدينة الــدار البيضاء،
وحضرها عدد كبير من الجمهور.

داليدا خليل انتهت من تصوير
دورها في مسلسل «أسود»

سلمان العماري
وم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،واخـ ـ ـت ـ ــار أغ ـن ـي ــات
ل ـه ــا ج ـم ـه ــوره ــا وشـعـبـيـتـهــا
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ح ـف ــات ــه
ً
ال ـتــي يـحـيـهــا ،وغ ـنــى "صــوتــا
ً
ً
ً
ع ــربـ ـي ــا" ،و"صـ ــوتـ ــا ش ــام ـي ــا"،
ً
ً
ً
و"صوتا خياليا" ،القت تفاعال
ً
وانسجاما لدى محبيه.
واختتم العماري الفعالية
ب ــأداء مــن الـفــن ال ـقــادري وهــو
مـ ـ ــن اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة

ً
األص ـل ـيــة وال ـ ــذي ن ـشــأ قــديـمــا
منذ مئات السنين.

عاشق فن الصوت والفلكلور
وسـ ـلـ ـم ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــاري ف ـن ــان
شعبي كويتي من مواليد عام
 ،1966مـ ـط ــرب و ع ـ ـ ــازف ع ــود
عاشق لفن الصوت والفلكلور
الكويتي والفنون الموسيقية

جانب من أجواء حفل العماري

البحرية بأنواعها في الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،ت ــأث ــر ب ــأس ــات ــذة فــن
الـصــوت ومـنـهــم حـمــد خليفه،
محمد زويد ،محمد بن فارس،
وضاحي بن وليد.
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري م ــن
الـ ـم ــوثـ ـقـ ـي ــن ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـغـ ــوص
والـ ـبـ ـح ــر وال ـب ــاح ـث ـي ــن األك ـث ــر
ً
اجـ ـتـ ـه ــادا ف ــي مـ ـج ــال ال ـف ـنــون
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة عـ ـ ــامـ ـ ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
وال ـب ـح ــري ــة خ ــاص ــة ومـ ــن أه ــم
أ ه ــدا ف ــه ا لـمـحــا فـظــة عليها من
االنـ ـ ــدثـ ـ ــار ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا تـمـثــل
ً
ً
جزء ا كبيرا من تاريخ وثقافة
المنطقة إذ قام بأدائها بدون
أي تعديالت أو تغييرات لتصل
لألجيال المعاصرة بصورتها
االصلية دون أن تفقد هويتها.
ً
ووض ـ ـ ـ ـ ــع اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا أكـ ـب ــر
ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة إحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـح ـف ــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة وغـ ـ ـن ـ ــاء ال ـف ـل ـك ـل ــور
الـ ـق ــدي ــم ك ــالـ ـص ــوت وال ـن ـه ـم ــة
ً
وال ـ ـخ ـ ـمـ ــاري ت ـب ـن ـي ــا ألهـ ــدافـ ــه
األدبية والثقافية وهو من أشد
الـمـعــارضـيــن الس ـت ـخــدام الـفــن
ً
كــأداة تجارية فاتخذ أسلوبا
ً
ً
وطابعا مميزا يتسم باالهتمام
بــالـكـيــف ال ال ـكــم ك ـم ـبــدأ ل ــه إذ
ي ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون كــل
مـ ــا يـ ـق ــدم ــه ذا ق ـي ـم ــه ث ـقــاف ـيــة
وأدبـ ـي ــة ت ـف ـيــد ب ــرف ــع مـسـتــوى
الموروث الشعبي لدى الشباب
ومتذوقي هذا النوع من الفن.

داليدا خليل
بعد أشهر عديدة ،تختتم الممثلةداليدا خليل اليوم
تصوير مسلسل أســود الــذي ستلعب فيه دور البطولة،
الى جانب باسم مغنية وورد الخال خالل شهر رمضان
المبارك.
اليوم األخير لداليدا في التصوير تنهي فيه مشهدين
أخيرين ،لتنطلق الى أبوظبي لتصوير الفيلم الذي سبق أن
أعلنت مشاركتها فيه الى جانب عدد من الممثلين العرب.
وعبرت دالـيــدا ،في حديث خــاص ،عن حماستها لهذا
الـعـمــل قــائ ـلــة" :أنـ ــا مـغــرمــة ب ـهــذا الـمـسـلـســل ،وأت ـم ـنــى أن
يحصل على محبة المشاهدين خــال عرضه في الشهر
الفضيل ،ألننا عملنا مــن قلبنا كــي تكون النتجية على
أفضل ما يرام".
أيضا هناك بوستر جديد جمع دالـيــدا بباسم مغنية
من المسلسل.

أمينة سعيدة بردود فعل
الجمهور على «عاش يا وحش»

أحمد الفضلي« :طب وتخير» شعار « »Atvفي رمضان
تعرض مسلسالت «ال موسيقى في األحمدي» و«أمنيات بعيدة» و«ما أدراك ما أمي» و«عذراء»
ً
ترفع قناة  Atvشعارا
«طب وتخير» للدورة
البرامجية الخاصة بشهر
رمضان ،التي ستنطلق
ً
قريبا.

أعلن المدير التنفيذي لقناة
 Atvاإلع ــام ــي أح ـم ــد الـفـضـلــي
الدورة البرامجية الخاصة بشهر
رمضان ،التي تتضمن مجموعة
م ـ ــن كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــات
وبرامج المسابقات والمنوعات
والدينية.
وق ــال الـفـضـلــي ،ف ــي تصريح
صحافي ،إن " Atvتدخل السباق
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي بـ ـ ـق ـ ــوة تـ ـ ـج ـ ــاوزت
حـ ــدود ال ـم ـنــاف ـســة م ــع ال ـق ـنــوات
األخرى ،لما تتضمنه خريطتها
ال ـبــرام ـج ـيــة م ــن أع ـم ــال ضخمة
واس ـت ـق ـطــاب كـثـيــر م ــن األس ـمــاء
ال ـم ـه ـم ــة أم ـ ـثـ ــال ه ـ ــدى ح ـس ـيــن،
وإلهام الفضالة ،وهيا الشعيبي،
وش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــون ،ون ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــدور،
ول ـي ـلــى ع ـبــدال ـلــه ،وم ـنــى ش ــداد،
وشهاب حاجية ،وأسامة فودة
وغ ـيــرهــم" ،مـشـيــرا إل ــى أن إدارة
الـقـنــاة حــرصــت عـلــى تــوفـيــر كل
اإلم ـك ــان ــات م ــن أج ــل اسـتـقـطــاب
جـمـيــع ه ــذه األسـ ـم ــاء لــإطــالــة
على شاشة .AtV

المسلسالت
 "ال مــوسـيـقــى فــي األح ـمــدي"من تأليف الكاتبة منى الشمري،
وإخ ـ ــراج مـحـمــد دحـ ــام ،وي ـشــارك

لقطات
• حلقة استثنائية فــي ختام الموسم الحالي لبرنامج
"ع السيف"
• تكريم مفاجئ للمدير التنفيذي أحمد الفضلي
• شارك في الحلقة مجموعة من النجوم منهم هيا الشعيبي،
م ـن ــى ش ـ ـ ــداد ،ل ـي ـلــى ع ـب ــدال ـل ــه ،ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـن ـم ــر ،د .فـهــد
عبدالمحسن ،علي كاكولي ،شهاب حاجية ،أسامة فودة ،صالح
الراشد ،فيصل دشتي ،الشيخ صالح النهام ،ومحمد الهندال.

أمينة
انـتـهــت أمـيـنــة مــن تـصــويــر كليبها الـجــديــد للديو
"اخلع" مع المطرب أمير يزبك ،والذي تم تصويره في
طبرجا ،وا لــذي تغني فيه أمينة باللهجة اللبنانية،
للمرة الثانية.
وأعــربــت أمينة عــن سعادتها ب ــردود األفـعــال التي
تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التي
طرحته على "مزيكا" ،وحقق نسب مشاهدة عالية ،وهو
من إخراج جميل جميل مغازي.

ريهام عبدالحكيم تغني تتر «األزهر»
أحمد الفضلي
في بطولته مجموعة من الفنانين
م ـن ـه ــم ج ــاس ــم الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،ون ـ ــور،
وعـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن الـ ـنـ ـم ــر ،وع ـل ــي
كاكولي ،ود .فهد العبدالمحسن،
وفوز الشطي.
 "أم ـن ـيــات بـعـيــدة" مــن تأليفالـكــاتـبــة مـنــى ال ـش ـمــري ،وإخ ــراج
محمد القفاص ،وبطولة الفنانين
ه ــدى حـسـيــن ،وج ـمــال ال ــرده ــان،
وحصة النبهان.
 "ما أدراك ما أمي" من تأليفال ـك ــات ــب ع ـل ــي دوحـ ـ ـ ــان ،وإخ ـ ــراج
حسين الحليبي ،وبطولة إلهام
ال ـف ـض ــال ــة ،وم ـح ـم ــد ال ـع ـج ـي ـمــي،
وه ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،وي ـع ـق ــوب
عـبــدالـلــه ،ون ــور الـشـيــخ ،وحسين
المهدي.
"عـ ـ ــذراء" مــن تــألـيــف األخــويــنع ـل ــي وم ـح ـم ــد شـ ـم ــش ،وإخـ ـ ــراج
محمد القفاص ،وبطولة شجون،
مرام ،عبدالله الكليحي ،ميس كمر.

البرامج الحوارية
" -ال ـل ــوب ــي" م ــن تـقــديــم أحـمــد

هيا الشعيبي ونورة عبدالله
الفضلي ،ومجموعة من األسماء
البارزة ،وإخراج رائد مال الله.
"سـ ــراي مــع نـ ــورة" مــن تقديم
المذيعة الدكتورة نورة عبدالله،
وإخــراج رائــد مال الله ،وهو من
الـبــرامــج التي تقدم رؤى نقدية
على أعمال رمضان ،ويستضيف
نجوم األعمال.

برامج المسابقات
 "فــانــوس هيونة" من تقديمهيا الشعيبي ،وإ خ ــراج محمد
عزالدين ،إعداد السيناريو علي
دوحـ ـ ـ ــان ،وت ـع ـت ـمــد ه ـي ــون ــة فــي
ال ـت ـقــديــم ع ـلــى خ ـلــق أجـ ـ ــواء من
المرح مع المتصلين ،ويشاركها
التقديم "المارد".
 "ان ــزل بوشنكي" مــن تقديمثالثة فنانين هم :نور الغندور،
وليلى عبدالله ،وفيصل دشتي
– برنامج مسابقات يعتمد على
مـشــار كــة المتسابقين فــي لعبة
الغيمز.
" -ال ك ــي" م ــن تـقــديــم الـمــذيــع

أس ــام ــة فـ ـ ــودة ،ال ـ ــذي ي ـع ــود من
خ ــال تجربته األول ــى فــي عالم
الـتـقــديــم الـتـلـفــزيــونــي ،ويعتمد
ال ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى س ــرع ــة تـفــاعــل
ال ـم ـت ـســابــق ،وم ــن إخ ـ ــراج خــالــد
السلمان.

برامج المنوعات
 "حال منى" من تقديم الفنانةمنى شداد ،ويعرض قبل اإلفطار،
حيث تصطحب شداد الشاهدين
في أجواء من المرح والذكريات
والقصص والمسابقات ،يرافقها
التقديم شيف عالمي.
 "خـ ـل ــك صـ ــالـ ــح" مـ ــن ت ـقــديــمالمذيع صالح الراشد ،يستضيف
فيه كل يوم فنان أو فنانة أو أحد
ال ـن ـجــوم والـمـشــاهـيــر ف ــي قــالــب
مفاجأة وحــوار جــريء وخوض
تجربة جديدة.
 "ال تجذب" من إعداد وتقديمالفنان شهاب حاجية ،ويعتمد
عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه أسـ ـئـ ـل ــة ط ــري ـف ــة
ومباغتة على الـنــاس ،وانتظار

إجــابــاتـهــم ،الـتــي عــادة مــا تكون
غريبة ومبالغة.

البرامج الدينية
 "ت ـعــزيــز" مــن تـقــديــم الشيخصالح النهام ،و"رسائل إيمانية"
من تقديم الشيخ محمد الهندال،
"أوراق مبعثرة" مع وليد طراد،
و"دقــائــق إيـمــانـيــة" مــع الدكتور
ف ـي ـص ــل الـ ـه ــاشـ ـم ــي ،و"ت ــرتـ ـي ــل
الـ ـق ــرآن" م ــع ال ـم ـقــرئ الـبــوسـنــي
محمد فاتح.

برامج طبية
م ــن ت ـقــديــم ال ــدك ـت ــور يــوســف
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل م ــع
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
باستفساراتهم.

ريهام عبدالحكيم
ي ـت ـع ــاون الـ ـم ــوزع ال ـمــوس ـي ـقــي م ـح ـمــد ال ـع ـشــي مع
المطربة ريهام عبدالحكيم في تتر مسلسل الرسوم
المتحركة ثالثي األبعاد "األزهر" ،ومن تسجيل األداء
الصوتي لجميع الممثلين المشاركين ،وقد قام باألداء
الصوتي نخبة من الفنانين ،منهم عبدالرحمن أبوزهرة
وأحمد ماهر ومحسن منصور وأشرف طلبة وعهدي
صادق ومفيد عاشور ومحمد فراج ،ومن تأليف محمد
كمال حسن ومصطفى زايد واإلخــراج الصوتي ماهر
محمود.
ً
و يــأ تــي المسلسل استكماال لمسيرة التعاون بين
أكــادي ـم ـيــة ال ـب ـحــث الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجـيــا واألزهـ ــر
الشريف ،منذ توقيع اتـفــاق تـعــاون فــي  ،2016يهدف
التعاون بين الطرفين إلى دعم االبتكار ونشر مفهوم
ري ـ ــادة األعـ ـم ــال الـتـكـنــولــوجـيــة ب ـيــن ط ــاب الـمـعــاهــد
األزهرية وجامعة األزهر والتعليم اإلبداعي.
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 7نصائح...

للحصول على جسم أحالمك!
هل تريدين خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة خالل فترة
قصيرة؟ تضمن هذه الحمية السريعة والشهية استرجاع جسم
نحيف واستعادة الطاقة في آن.
ال تترددي في اتباع النصائح فهي تستند إلى آراء خبراء التغذية،
وحضري الوصفات الواردة ألنها شهية وصحية وسترضيك.
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ّ
من
جسمك
في
نظ
ً
السموم مرة أسبوعيا

تـ ـح ــت ت ــأثـ ـي ــر الـ ـضـ ـغ ــط ال ـن ـف ـســي
ومختلف الملوثات على مر السنة،
ً
ال يعود الجسم قادرا على التخلص
من السموم كلها باستعمال موارده
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ل ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى دع ــم
إضافي في بداية الحمية الغذائية
ك ــي يـسـتـعـيــد وظ ــائ ـف ــه الـطـبـيـعـيــة
ً
سريعا.
ُ َّ
يخزن معظم السموم في الخاليا
ال ــده ـن ـي ــة ،وت ـس ـمــح هـ ــذه الـخـطــة
ب ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـسـ ـم ــوم والـ ــدهـ ــون
ف ـ ــي آن .يـ ـكـ ـف ــي أن ت ـت ـخ ـلــي
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوم الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـج ــاه ــزة
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــر األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــاف ومـ ـشـ ـتـ ـق ــات
حليب البقر والمشروبات
الغازية والبيض والمأكوالت
ال ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــرة م ـثــل
ّ
ال ـخ ـب ــز .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ركـ ــزي
عـلــى ت ـنــاول ال ـمــأكــوالت التي
ّ
ت ـنــظــف ال ـج ـســم م ــن ال ـس ـمــوم:
الفاكهة والخضراوات (ال سيما
الـ ـخ ــرش ــوف وال ـ ـمـ ــوز وال ـت ـف ــاح
واألفوكادو والشمندر والملفوف
وال ـ ـ ـثـ ـ ــوم) ،واألس ـ ـ ـمـ ـ ــاك ب ــأح ـج ــام
صغيرة (أنشوفة ،ساردين) ،وثمار
البحر ،واللحوم البيضاء ،والحبوب
الكاملة ،والفاكهة المجففة ،والبذور
الزيتية.
ً
يجب أن تخففي الملح أيضا ألنه
ً
يعزز احتباس الماء .واشربي نقيعا
بالحنطة السوداء.

خففي الغلوتين لتحسين الهضم
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ح ـ ـ ـتـ ـ ــى لـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــونـ ــي

مصابة بالحساسية تجاه
ال ـغ ـل ــوت ـي ــن ،ي ـص ـب ــح هـ ـ ــذا ال ـع ـن ـصــر
ً
التهابيا عند تناوله بكميات كبيرة.
ّ
ّ
إذا كنت تطبقين حمية منحفة ،من
األفضل أن تخففي استهالكه.
يحتوي الخبز على الخميرة التي
يمكن أن تسبب النفخة .يمكنك تناول
ال ـم ـع ـكــرونــة وال ـخ ـبــز والـمـقــرمـشــات
الخالية من الغلوتين واللذيذة.
رك ــزي عـلــى أك ــل األرز والـحـمــص
وال ـ ـ ـعـ ـ ــدس .فـ ــي ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ي ـم ـك ـنــك
اس ـت ـبــدال الـسـنــدويـتـشــات الـعــاديــة
بخبز الحنطة السوداء :إنها خطة
مـ ـث ــالـ ـي ــة ل ـ ـبـ ــدء ال ـ ـن ـ ـهـ ــار والـ ـشـ ـع ــور
بالشبع من دون مواجهة أي مشاكل
هضمية.
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ً ً
اشربي حليبا نباتيا أو
حليب الماعز

يمكنك تـنــاول منتجات الـصــويــا أو
ً
حـلـيــب ال ـمــاعــز ث ــاث مـ ــرات أسـبــوعـيــا
كحد أقصى .لن تفتقري إلى الكالسيوم
إذا كنت تأكلين الفاكهة والخضراوات
والسمك .في ما يخص وصفات الطعام
والمشروبات ،يمكنك استعمال حليب
نباتي (لوز ،أرز ،بندق )...ألنه خيار لذيذ
وخفيف وغني بالبروتينات النباتية.
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ّ
تجنبي الضغط النفسي
كي ال تستسلمي

لتحقيق النحافة ،يكون الوضع النفسي
بالغ األهمية .يجب أن تتحكمي بضغطك
ً
النفسي إذا كــان مزمنا ألنــه يزيد مخاطر
ً
الوزن الزائد ويدفعك إلى األكل عشوائيا بين
الوجبات الرئيسة .من األفضل أن تمارسي

ال ــري ــاض ــة وت ـطـ ّـب ـقــي ال ـت ـمــاريــن التنفسية
ً
العميقة وتنامي جيدا .لكن يجب أن تتخذي
ً
ً
ً
ً
أيـ ـض ــا م ــوق ـف ــا إي ـج ــاب ـي ــا ع ــام ــا وت ـش ـعــري
ً
باالمتنان يوميا وتبتسمي للحياة.
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ً
ّ
غيري عاداتك تدريجيا

ال يـمـكـنــك أن تـقـلـبــي حـيــاتــك
ً
رأسا على عقب بين ليلة وضحاها .أثبتت
دراسة أجرتها جامعة بيركلي األميركية أن
األشخاص الذين ّ
غيروا عاداتهم وأسلوب
حياتهم بوتيرة تدريجية (عبر تعليمات
تـتــوزع على أسابيع عــدة) خـســروا وزنهم
أكثر من المشاركين الذين أحدثوا تغيرات
جذرية بمرتين.

6

ً
مارسي النشاطات يوميا

الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـجـ ـس ــدي أح ــد
األسـ ــس ال ـض ــروري ــة لـتـحـقـيــق رشــاقــة
دائمة .يكفي أن تبدئي بالمشي لثالثين

ً
دقـيـقــة عـلــى الــريــق ص ـبــاحــا .إذا كنت
تعجزين عن التحرك في هــذه الفترة،
ً
اخـ ـت ــاري م ــوع ــدا آخ ــر ف ــي ال ـي ــوم لكن
يجب أن تكون معدتك فارغة منذ أربع
ساعات على األقــل كي يتمكن الجسم
ّ
من استعمال الدهون المخزنة لتشغيل
ّ ً
العضالت .إذا كان وقتك ضيقا ،يمكنك
ً
االكتفاء بتمارين سريعة يوميا .ستزيد
فاعليتها حين تكررينها.
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ال تقلقي إذا استقر
وزنك على الميزان

يشير ثبات الوزن إلى مقاومة
الـجـســم لـلـجـهــود ال ـتــي تـبــذلـيـنـهــاّ .
تقبلي
الوضع ألن النحافة السريعة ليست مفيدة.
الفترة للجسم بتجديد توازنه
تسمح هذه
ّ
ّ
الـهــرمــونــي وتـجــنــب تـقــلــب ال ــوزن وإط ــاق
ّ
مسار النحافة .تحلي بالصبر وال تشعري
باإلحباط وتابعي تنفيذ الخطة من دون
تجويع نفسك.

حمية أسبوعية إلزالة السموم من الجسم
االثنين
الفطور:
• شــري ـح ـتــان م ــن جــام ـبــون
الحبش.
• فطيرة بالحنطة السوداء*.
• لـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــدي زه ـ ـ ــري
(اختياري).
الغداء:
• سـ ـلـ ـط ــة نـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــواز (حـ ـب ــة
ط ـ ـمـ ــاطـ ــم ،ب ـ ـي ـ ـضـ ــة ،رب ـ ـ ــع ح ـبــة
ً
فليفلة 50 ،غــرامــا مــن التونة،
شــري ـحــة م ــن س ـمــك األن ـشــوفــة،
بضع حبات فجل ،شرائح بصل،
زيتون أســود ،ورق حبق ،زيت
زيتون ،خل).
• كوب من لبن الصويا.
وجبة خفيفة:
• حبتا كيوي.
•  4مـ ــر ب ـ ـعـ ــات ش ــو ك ــوال ت ــة
(اختياري).
•  10حبات لوز.
العشاء:
• سلطة شمندر.
• أفوكادو.
• بقلة وثوم مع زيت زيتون
وعصير ليمون.
• دجاج مشوي.
•  5حبات خوخ مجفف.

الثالثاء
الفطور:

الفطور:

ً
• مشروب مخفوق ( 250غراما من
الفراولة  +موزة  250 +ملل من حليب
اللوز  +خالصة فانيال).
• فـطـيــرة بالحنطة ال ـس ــوداء مع
هريسة لوز.
الغداء:

وجبة خفيفة:

• كاري مع الروبيان وحليب
جوز الهند.
• عدس أحمر.
• موزة.

وجبة خفيفة:

•  10حبات لوز.
• حبتان من المشمش المجفف.

العشاء:

• تفاحة.
•  4م ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــات شـ ــو كـ ــوال تـ ــة
(اختياري).
•  10حبات بندق.
العشاء:

• حبة خرشوف مع صلصة خل
خفيفة.
• ملعقتان كبيرتان مــن هريسة
الحمص.
• شريحة من السمك المشوي.
• فطر محشو بصلصة البيستو
والجوز*.
•  4مربعات شوكوالتة (اختياري).
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• اخفقي  10غرامات من طحين الحنطة السوداء مع
ً
ّ 30غــرامــا من طحين الحلويات الخالي من الغلوتين
ورشة ملح و 250ملل من حليب اللوز في وعاء.
• اطبخي مقادير الفطيرة في مقالة بال مواد دهنية.

*فطر محشو بصلصة البيستو والجوز

• فطيرة بالحنطة السوداء.
• عسل.
• كوب من لبن الماعز.
• فـ ــاك ـ ـهـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــراء ط ـب ـي ـع ـيــة
(اختياري).
الغداء:

• س ـ ـ ـنـ ـ ــدو ي ـ ـ ـتـ ـ ــش بـ ــا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون
والطماطم واألفــوكــادو مع خبز بال
غلوتين.
• فاكهة حمراء (اختياري).

*فطيرة بالحنطة السوداء

األربعاء
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ّ
• نظفي رؤوس  6حـبــات فطر وضعيها فــي وعــاء مع
ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين
من صلصة الصويا قليلة الملح وملعقتين كبيرتين من
خل األرز .دعي الخليط ينتقع لساعة.
باقة حبق مع نصف قبضة
• في الخالط ،ضعي نصف ّ
من الصنوبر و 5حبات جوز مقشرة وملعقتين كبيرتين
والفلفل.
من زيت الزيتون والملح
ّ
• اطـحـنــي الـخـلـيــط ،ثــم صــفــي حـبــات الـفـطــر واملئيها
بصلصة البيستو.

• سـلـطــة بــالـحـنـطــة ال ـســوداء
وجامبون الحبش النيء*.
• كــاربــاشـيــو بــاألنــانــاس مع
زبيب وبرش جوز الهند.

الخميس
الفطور:
• كوب حليب باللوز.
• وعـ ــاء م ــن ال ـح ـبــوب والـفــاكـهــة
المجففة بال سكر مضاف.
• لوز.
• مكعبات كيوي.
الغداء:
• س ـن ــدوي ـت ــش ب ـج ـب ـنــة ال ـف ـي ـتــا
واألفوكادو.
• شريحتان رقيقتان من جامبون
الحبش.
• بطيخ (اختياري).

وجبة خفيفة:
• موزة.
•  4م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات شـ ـ ــو كـ ـ ــوال تـ ـ ــة
(اختياري).
العشاء:
ّ
• سلمون مدخن على طبقة من
العدس.
• ع ـ ـش ـ ـبـ ــة راون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـطـ ـب ــوخ ــة
ب ــال ـف ــراول ــة ( 200غ ـ ــرام م ــن عشبة
ً
الراوند  50 +غراما من الفراولة +
 10غرامات من السكر البودرة).

*سلطة بالحنطة السوداء
وجامبون الحبش
ً
• اشوي  50غراما من بذور الحنطة السوداء
م ــع قـلـيــل م ــن زي ــت ال ــزي ـت ــون ل ـثــاث دق ــائ ــق في
طنجرة على نار متوسطة.
ً
• اغـلــي  50سنتليترا مــن ال ـمــاء ال ـمــالــح ،ثم
اسكبي فيها الحنطة السوداء واطبخيها لعشر
دقائقّ .
• صفي الحنطة السوداء واغسليها بماء بارد
ثم اسكبيها في وعاء سلطة.
• أضيفي شريحة الجامبون النيئة مع كراث
مفروم ومكعبات طماطم.
• اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة
كبيرة من زيت البندق وقطرة عسل ،ثم اسكبي
الخليط فوق السلطة.
• دعي الخليط في البراد لساعتين.
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الجمعة

األحد

السبت

الفطور:

الفطور:

الفطور:

• ليمون هندي زهري (اختياري).
• قطع خبز ساخنة مع الموز.

• فطيرة بالحنطة السوداء.
• هريسة لوز.
• لبن ماعز مع قطرات عسل.
• تفاح بالقرفة.

• فطيرة بالحنطة السوداءّ .
• شريحة من السلمون المدخن.
• نصف حبة أفوكادو مهروسة.
• سلطة بالكيوي والفراولة.

الغداء:

الغداء:

الغداء:

• شمار نيء مع فجل وحمص.
• إسكالوب لحم عجل بكريما الصويا
والفطر.
• كينوا.
• قبضة فراولة أو توت أحمر.

• سلطة خيار وأفوكادو وتفاح مع خل
التفاح وزيت الزيتون.
ّ
• فطيرة بالسلمون المدخن*.
•  4مكعبات شوكوالته (اختياري).

• جزر مبروش مع الكزبرة وزيت
الزيتون والليمون والبندق المفروم.
• ب ــاذنـ ـج ــان م ـح ـش ــو بــالـحـنـطــة
السوداء*.
• ليمون هندي زهري (اختياري).

وجبة خفيفة:

وجبة خفيفة:

وجبة خفيفة:

•  15حبة لوز.
•  3حبات خوخ مجفف.

• كوب لبن ماعز طبيعي.
•  10حبات لوز.
• حبة كيوي.

• تفاحة.
•  10حبات جوز.
•  4مربعات شوكوالته (اختياري).

العشاء:

العشاء:

العشاء:

• سمك قد مطبوخ على البخار ثم مقلي
في القليل من زيت الزيتون.
• خليط مقلي مــن ا لـكــو ســا والطماطم
والفليفلة والباذنجان.
•  3حبات مشمش.

ّ

• حساء غازباتشو.
• أرز كامل مقلي مع الفطر والفليفلة
والبصل.
ّ
عنبية (اختياري).
•

ّ

*فطيرة بالسلمون المدخن
ّ
ً
• ســخـنــي ال ـف ــرن مـسـبـقــا عـلــى ح ـ ــرارة 190
درجة مئوية.
• اخلطي  100ملل من الحليب قليل الدسم
مع بيضة و 3مالعق كبيرة من طحين الحنطة
السوداء وملعقة صغيرة من الخميرة والملح
والفلفل.
النباتي .أضيفي
بالسمن
قالبين
ادهني
•
ّ
ً
فتات  50غراما من السلمون المدخن مع ملعقة
كبيرة من البقدونس المفروم و 8أغصان من
ّ
المعمر المفروم وخلطة الحنطة السوداء.
الثوم
• اطبخي الخليط طوال  25دقيقة وأضيفي
ورق الروكا واطبخي الفطيرة لثالث دقائق.

2

• نصف حبة شمام مع جامبون
حبش.
• تالياتيلي بالكوسا المشوية
والليمون والصنوبر.
• لبن ماعز طبيعي مع الفراولة
والتوت األحمر.

*باذنجان محشو بالحنطة السوداء 2
ّ
ً
• سخني الفرن مسبقا على حرارة  180درجة مئوية.
ّ
قطعي حبة باذنجان إلى قطعتين وادهنيهما بالزيت
وضعيهما في الفرن مدة  35دقيقة.
• ّ
حمري بصلة مفرومة مع قليل من زيت الزيتون في
َ
مقالة ،ثم أضيفي فص ثوم مع حبتي ّ طماطم مقطعتين
إل ــى مـكـعـبــات وزع ـتــر وورق غ ــار .رش ــي نـصــف ملعقة
ً
صغيرة من السكر والملح والفلفل ،فضال عن  100غرام
من الحنطة السوداء المشوية وكمية مضاعفة من المرق.
دعي الخليط على نار هادئة لعشر دقائق.
• أخرجي الباذنجان من الفرن وانزعي اللب .ضعيه
في المقالة لعشر دقائق.
ّ
• وزع ــي الـبــاذنـجــان فــي طبق مــع الهريسة ورشــي
ً
ً
عليه  20غــرامــا مــن فتات الخبز و 20غــرامــا مــن جبنة
البارميزان ،ثم ضعي القطع في الفرن لخمس دقائق.
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من  5أحرف وهي اسم نوع من أنواع الشوكوالتة السويسرية.

تصريح
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كلمات متقاطعة
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ليندت

كلمة السر

 -3يكمل – قامت بزيارة
(م).
 -1جريدة لندنية.
 -2ط ـ ـ ــرق واس ـ ـع ـ ــة فــي  -4نـ ـص ــف (ف ـ ـ ـ ـ ــارس) –
المدينة – من الفاكهة .انهدام.

 -5أ ت ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــع – نـ ـغـ ـم ــة
موسيقية (م).
 -6مــؤذن الرسول (ص)
(م) – اقترب.

 -7ع ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة أورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الموحدة (م).
 -8يراهم – للتفسير.
 -9عاصمة مصر (م) –

8

ا

ن

10
حسم .
 -١٠ب ـن ــد (م ـب ـع ـث ــرة) –
أزلنا.
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sudoku

1

 ( -1موريس  )....ممثل
فرنسي راحل.
 -2عاصمة كندا – سرح
بذهنه.
 -3عــاتــب – م ــن أسـمــاء
الله الحسنى.
 -4انفراد – الدليل.
 -5اهتم – ( ال )....المطر.
 -6قط (م) – مكان للهو
(م).
 -7الجمع من «مكيدة» –
ثاقب النظر.
 -8صوت الطائرة (م) –
ثلثا (دام).
 -9غطى – نجل.
 -١٠صحاري – عاصمة
مالطة.

2
6
4

9

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

١٩

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً ّ
مهنيا :رتب أوضاعك ونظم شؤونك
ّ
وال تترك الفوض تؤثر على عملك.
ً
عاطفيا :إذا كنت عازبا فإنك تميل إلى
القيام ببعض المغازالت.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـ ـبـ ــدو م ـن ـس ـج ــم ــا مــع
ً
ومرتاحا إلــى األصــدقــاء الذين
ذاتــك
اخترتهم.
رقم الحظ3. :
الميزان
 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
عالجا لمشكلة
مهنيا :تجد بسرعة

مهنية فتثير إعجاب الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :بـعــض تـصــرفــات الحبيب
تشغل أفكارك لكنها أمور تافهة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـت ـنــافــر ال ـح ــاص ــل في
برجك يستدعي االهتمام بحصتك
وسالمتك.
رقم الحظ8. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تضبط األوض ــاع فــي عملك
بعدما أهملتها مدة طويلة.
ً
عاطفيا :تشعر بالحنين إلى الماضي
والعودة ربما إلى لقاء حبيب قديم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــركــز ه ــذه األي ـ ــام على
قضية السالمة واالستقرار وحماية
أفراد العائلة.
رقم الحظ5. :
العقرب
 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد يحصل بعض النزاعات
ً
ف ــي عـمـلــك فـكــن فـطــنــا ف ــي الـتـعــامــل
معها.
ً
عاطفيا :تسكنك الهواجس وتعيش
ً
ً
وارتباكا ّ
لشدة غيرتك.
حيرة
ً
اجتماعيا :تشكو من سوء التفاهم،
وتقف مــع طــرف ضـ ّـد آخــر بــدون أن
ّ
تتروى.
رقم الحظ19. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

مـهـنـيـ ًـا :ال ـجـ ّ
ـديــة فــي عملك والـتــزامــك
ً
صيتا ً
طيبا.
بالمواعيد يمنحانك
ً
عاطفيا :تلتقي بالحبيب خالل دعوة
عائلية فتفرح به ويرتاح قلبك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ـ ّـب األج ـ ـ ــواء ال ـمــرحــة
والمسلية وتبحث عنها مع األصحاب.
رقم الحظ10. :

ً
مهنيا :تراجع حساباتك المصرفية
ّ
ً
حسابيا في دفاترك.
تصحح خطأ
أو
ً
عاطفيا :تقدم على مغامرة عاطفية
وال تلبث أن تنسحب منها.
ً
اجتماعيا :يدعوك برجك إلى االنفتاح
والتواصل مع اآلخرين وعدم االنزواء.
رقم الحظ11. :

ً
ً
مهنيا :تبدو متزنا في حياتك المهنية
مما يجعل الزمالء يحترمونك.
ً
عــاطـفـيــا :تستيقظ فــي داخـلــك بعض
الـمـشــاعــر الـنــائـمــة وتـصــالــح حبيبك
الغائب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـغـمــرك الـفـلــك بــالـشـعــور
بــال ـه ـنــاء والـ ـق ـ ّـوة ال ـج ـســديــة فـتــرتـفــع
معنوياتك.
رقم الحظ14. :

ًّ
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـ ـبـ ــدو خ ـ ــاق ـ ــا ف ـ ــي عـمـلــك
ويـسـتـشـيــرك اآلخ ـ ــرون ف ــي األوقـ ــات
الصعبة.
ً
ّ
ويتحد ث
عاطفيا  :يبتسم الفلك لك
عن فرص عاطفية قد تأتيك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـخـطــط لـسـفــر ف ــي هــذه
ّ
األثناء إال أن الفلك ينصحك بالتروي.
رقم الحظ16. :

القوس
 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
مهنيا :تعيش أوقاتا من االرتياح بعد
ً
إنجازك مشروعا دقيقا جدا.
ً
عاطفيا :قد تصطدم بالحبيب وتشكك
ببعض تصرفاته فيواجهك بالحقيقة.
ً
اجتماعيا :من الممكن أن ينشأ خالف
فـ ــي الـ ــوسـ ــط الـ ـع ــائـ ـل ــي ف ــالـ ـع ــب دور
المصلح.
رقم الحظ9. :

الجدي
 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
تتغير أوضاع العمل وتشعر
مهنيا:
ً
أن األج ـ ــواء أصـبـحــت أك ـثــر تـعــاطــفــا
معك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :شــري ـكــك ال ـعــاط ـفــي يـبــدو
ً
م ـس ـت ـ ً
ـاء ج ـ ــدا وي ــري ــد ق ـطــع ال ـعــاقــة
بينكما.
ً
اجتماعيا :تقيم ربما عالقات مميزة
مع بعض الغرباء أو األصحاب الجدد.
رقم الحظ6. :

الدلو
 20يناير  18 -فبراير

الحوت
 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تتاح لك فرصة إلبداء رأيك
أمام اإلدارة فيعجب الجميع به.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :رويـ ـ ـ ــدا رويـ ـ ـ ــدا ت ـج ــد أن
ع ــاق ـت ـك ـم ــا ت ـج ـت ــاح ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــرودة
والملل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر مــن الـصــراعــات
العائلية التي تبدو على األبــواب
ّ
مترو ًيا.
وكن
رقم الحظ18. :

ً
مـهـنـيــا :قــد يـخـيــب أم ـلــك إن يصدمك
موقف مهني لم تكن تتوقعه.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــدوث ان ـقــاب عــاطـفــي في
ً
حياتك ليس بعيدا عنك.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى التحرر من قيد
ّ
ّ
تبعية.
التصرف بدون
وإلى
رقم الحظ13. :

مجتمع

20
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«العاصمة التعليمية» تحتفل بختام
أنشطة الزهرات والمرشدات
اقام التوجيه الفني للزهرات والمرشدات في
منطقة العاصمة التعليمية الحفل الختامي
ألنشطته للعام الدراسي  ،2019 -2018برعاية
محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد ،وحضور
المديرة العامة للمنطقة بدرية الخالدي ،ومديرة
األنشطة التربوية كريمة سليم ،وعدد من مديرات
المدارس المكرمة والقائدات.

تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل الخالد

الشيخ طالل الخالد يكرم إحدى املشاركات

جانب من التكريم

لوحة فنية راقصة

«صاحبات المهن» للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة يقيم معرض
«مشاريعنا» الثالث
أقام اتحاد صاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
معرض "مشاريعنا" الثالث في صالة الشيخة مريم بالقادسية،
تحت رعاية رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب ،ورئيسة
االتحاد د .حصة السعد ،وحضور الشيخة عايدة سالم العلي
وعدد من المهتمين بالمشروعات.
وبهذه المناسبة ،قالت عضوة مجلس إدارة االتحاد شعاع
القصيبي ،إن المعرض ضم  100مشارك ومشاركة من مختلف
التخصصات ،ويهدف إلى دعم وتبني المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتشجيع الحرف المهنية.

املصممة الكويتية نوال البعيجان

قص شريط االفتتاح

الشيخة عايدة سالم العلي في جولة باملعرض

صورة جماعية

ً
ً
ً
«المرأة الدولية» تنظم يوما تراثيا إفريقيا في «كراون بالزا»

الشيخة أنوار الصباح تلقي كلمتها

 ...وحرم السفير الفلسطيني ريم الخالدي

ً
ً
ً
نظمت لجنة المرأة الدولية يوما تراثيا إفريقيا ،بحضور عدد من
السفراء األفارقة لدى "دولة الكويت" في فندق كراون بالزا ،بقاعة
الجوهرة.
وفي بداية الحفلّ ،
رحبت حرم السفير الفلسطيني ،نائبة رئيسة
المجموعة ريم الخالدي بالحضور ،وشكرتهم على مشاركتهم ،كما

لقطة جماعية

قطع كعكة الحفل

 ...والسفير املصري طارق القوني

ألقت الرئيسة الفخرية للمجموعة الشيخة أنوار الصباح كلمة رحبت
فيها بالسفراء والضيوف والحضور.
وخالل الحفل ،الذي حضره السفير المصري بالكويت طارق القوني
ورئيس االتحاد اإلفريقي ،تم استعراض الكثير من جوانب التراث
وأغان ورسومات ونقوشات.
اإلفريقي من رقصات
ٍ

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«مذكرات بحار»
استعراض غنائي مبهر في
حلته ...مميز ببنائه الدرامي
ً
مركز جابر يعيد إنتاج األوبريت بعد  40عاما برؤية جديدة وأصوات شابة
محمد جمعة

بدأت مساء أمس األول
العروض الرسمية للمسرحية
الغنائية «مذكرات بحار» مسك
ختام الموسم الثقافي لمركز
جابر األحمد على المسرح
الوطني.

شادي الخليج
يختتم العرض
بأغنية «ننشد
ً
الهول» مؤكدا فكرة
تواصل األجيال

الجمع بين الغناء
والتمثيل أحد أهم
النقاط المضيئة في
العمل لشباب يواجه
الجمهور للمرة
األولى

ّ
دشـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــرك ـ ــز ج ـ ــاب ـ ــر األح ـ ـمـ ــد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ــرس ـم ـي ــة
للمسرحية الغنائية االستعراضية
"مذكرات بحار" ،مساء أمس األول،
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ــوط ـ ـنـ ــي وس ــط
حـضــور جماهيري حــاشــد توافد
لمتابعة خـتــام ا لـمــو ســم الثقافي
ً
للمركز ،الذي جاء مبهرا في حلته
ً
ً
دق ـي ـق ــا ف ــي تـفــاصـيـلــه م ـم ـي ــزا في
بنائه الدرامي وتكوينه البصري
ً
متناسقا بين مختلف أبعاده.
ً
ف ـب ـع ــد  40عـ ــامـ ــا عـ ـل ــى إنـ ـت ــاج
األوبـ ـ ــريـ ـ ــت ي ـع ـي ــد م ــرك ــز ال ـش ـيــخ
جـ ــابـ ــر األح ـ ـمـ ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي ع ــرض
"م ــذك ــرات ب ـحــار" ملحمة الـشــاعــر
الراحل محمد الفايز والموسيقار
الـكـبـيــر غ ـنــام الــدي ـكــان ،بمشاركة
من الفنان القدير شــادي الخليج،
ورؤيـ ــة درام ـي ــة مـخـتـلـفــة صاغها
الروائي الشاب سعود السنعوسي،
مستلهمة مــن قصص وشخوص
الـمــاضــي ،وم ــزودة بنصوص من
دي ـ ــوان "م ــذك ــرات ب ـح ــار" للشاعر
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـفـ ــايـ ــز ب ـي ـن ـم ــا ت ـص ــدى
لـ ــإخـ ــراج ت ــام ــا م ــاث ـي ـس ــون وق ــاد
أوركسترا مركز جابر محمد باقر.

توافد جماهيري
وف ــي تـمــام الـســابـعــة والـنـصــف
مــن مـســاء أم ــس األول ،ب ــدأ تــوافــد
الجمهور على مركز جابر ،وكان
كــل ش ــيء ينبئ بأمسية مختلفة
ً
وم ـم ـي ــزة ،ب ـ ــدءا م ــن م ـج ـســم أحــد
المنازل القديمة ،الذي يقبع خارج
الـ ـمـ ـس ــرح وي ـت ـي ــح الـ ـف ــرص ــة أمـ ــام
الحضور اللتقاط صــور تذكارية
ً
قبل الدخول ،مرورا بالكتيب الذي
ً
جاء ثريا بالمعلومات عن العرض
وصناعه وأبطاله ويتضمن نبذة
ً
ع ــن ن ـج ــوم ت ـلــك الـمـلـحـمــة قــديـمــا
الس ـي ـم ــا الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر شـ ــادي
الخليج والموسيقار غنام الديكان
والـشــاعــر محمد الـفــايــز والفنانة
س ـن ــاء الـ ـخ ــراز وال ـم ـخ ــرج محمد
ً
السنعوسي ،وصوال إلى معلومات
ع ــن رح ـلــة ال ـغ ــوص وال ـم ـغــاصــات
والسفن.
وأض ــف إلــى ذلــك مـخـتــارات من
الـقـصـيــدة واألغ ــان ــي مـثــل "أركـبــت
مثلي البوم؟"
و"أم ـ ـس ـ ـكـ ــت م ـف ـل ـق ــة الـ ـمـ ـح ــار؟
"وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،هـ ـ ــذا ال ـج ـه ــد ال ـك ـب ـيــر
الـمـبــذول فــي الكتيب كــان مقدمة
م ــوط ـئ ــة ل ـل ـم ـشــاهــد م ـح ـف ــزة إي ــاه
عـلــى الـمـتــابـعــة عــن وع ــي بأهمية
ال ـع ـمــل الـ ــذي تـخـطــى ف ــي ح ــدوده

لوحة مميزة
ف ـكــرة الـتــرفـيــه إل ــى تــأصـيــل ت ــراث
وتــأريــخ أحــداثــه ملهمة مــن ذاكــرة
األجداد تؤكد أهمية العمل والجد
واالج ـ ـت ـ ـهـ ــاد وتـ ـع ــري ــف ال ـق ــاص ــي
والـ ـ ــدانـ ـ ــي ب ـم ـع ــان ــاة أهـ ـ ــل ال ـب ـحــر
وصبرهم وإعالئهم لقيمة العمل.
وف ــي ت ـم ــام ال ـثــام ـنــة والـنـصــف
رف ـ ــع الـ ـسـ ـت ــار عـ ــن ال ـم ـس ــرح ـي ــة...
مجسم ضخم لـبــوم كويتي قديم
يحتل المساحة الداخلية للمسرح
ينفصل إل ــى جــزأيــن عـنــد ال ـلــزوم،
يستغله المخرج من خــال تقنية
الـ ـه ــول ــوغ ــرام ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـم ـشــاهــد
ونتابع من خالل حكاية عبدالعزيز
الفتى الــذي يأبى أن يظل حبيس
الشاطئ ويطمح ألن يلحق بعمه
ف ــي الـ ـبـ ـح ــر ،ن ـت ــاب ــع ك ـي ــف ي ـحــرك
المخرج المجاميع بدقة وتناغم
و كـيــف ينتقل بنا مــن مشهد إلى
آخــر بإيقاع سريع وبحدث مميز
ي ــرب ــط ب ـي ــن األغـ ـنـ ـي ــات ب ـســاســة،
بينما تحمل أزياء الممثلين عبق
ً
ال ـم ــاض ــي زاد ذلـ ــك ألـ ـق ــا أداؤهـ ـ ــم
ومفرداتهم خالل الحوار.
وال يغفل الوجدان خالل العرض
ً
عــن أحــاديــث أهــل الـكــويــت قديما،
وقد تميزت النجمة زهرة الخرجي

فريق العمل
"مـ ــذكـ ــرات بـ ـح ــار" م ــن ك ـل ـم ــات م ـح ـمــد ال ـفــايــز
وأل ـحــان غـنــام الــديـكــان وبـطــولــة زه ــرة الخرجي،
وخــالــد العجيري ،وب ــدر ن ــوري ،ووالء الـصــراف،
وخليفة العميري ،وحنين العلي ،وزينة الصفار،
وش ـه ــد س ـل ـمــان ،وم ـســاعــد ال ـت ـت ــان ،واإلعــام ـيــة
القديرة فيحاء السعيد فــي اإللـقــاء ،ومــن إخــراج
تاما ماثيسون ،ومن تأليف سعود السنعوسي
ف ــي تـجـسـيــد شـخـصـيــة مــوضــي،
والــدة بطل العمل عبدالعزيز رغم
أنـهــا الـمــرة األول ــى الـتــي تتصدى
فيها زهرة لتجسد دور من التراث
ً
بعد  30عاما من مسيرتها الفنية،
لكنها وظفت خبرة هذه السنوات
في هذا العمل واستطاعت أن تكون
ربان الممثلين على المسرح.

خلية نحل
ً
م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـم ـض ـي ـئــة أي ـض ــا
ال ـج ـم ــع ب ـي ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل وال ـغ ـن ــاء
ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـع ـظ ـم ـه ــم يـ ــواج ـ ـهـ ــون

وإنتاج طالل المهنا ،ومخرج مصمم ليو وارنر،
ومصمم الرقصات يانيس أدونيو ،ومديرة اإلنتاج
المبتكر رهام السامرائي ،ومدير الموسيقى أحمد
الصالحي ،وقائد الفرقة الموسيقية محمد باقر،
ومصممة الفنون الشعبية معصومة البلوشي،
ومصممة األزياء رجاء البدر ،ومدير إدارة اإلنتاج
خالد السيد عمر.

زهرة الخرجي
ً
وظفت خبرة  30عاما
من مسيرتها في
شخصية «موضي»

الجمهور للمرة األولــى كممثلين،
والمستوى الــذي ظهروا به يؤكد
أن وراء "مـ ــذكـ ــرات بـ ـح ــار" خـلـيــة
ن ـح ــل وعـ ـم ــل مـ ـت ــواص ــل وج ـه ــود
كـبـيــرة ،وعـلــى صعيد الـغـنــاء فــإن
ً ً
اختيار األصــوات كان موفقا جدا
ً
سواء بدر نوري الذي جسد أيضا
شخصية "يوسف" ،ووالء الصراف
"أم ـي ـنــة زوجـ ــة ي ــوس ــف" ،وخليفة
العميري"عبدالعزيز" الذي تحرك
برشاقة وذكاء على المسرح وأدى
بـتـمـكــن ،أم ــا ع ـلــى صـعـيــد الـبـنــاء
ال ـ ــدرام ـ ــي وف ـ ــق ال ـس ـن ـع ــوس ــي فــي
حبكة حكاية شائقة في تفاصيلها،

ســري ـعــة ف ــي إي ـق ــاع ـه ــا ،ت ـن ـقــل بنا
ً
ب ــذك ــاء مــوظ ـفــا ال ـم ـف ــردة الـقــديـمــة
والقصص المستوحاة من التراث
عــن الجن الــذي يسكن البحر وما
إلى ذلك من أساطير.
ب ـي ـن ـمــا ج ـ ــاءت إط ــال ــة ال ـف ـنــان
القدير شادي الخليج في المشهد
ً
الـخـتــامــي م ـن ـشــدا "نـنـشــد ال ـهــول"
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا فـ ـك ــرة تـ ــواصـ ــل األجـ ـي ــال
عندما يعتلي فنان كبير المسرح
إلى جانب أصوات شابة ليشد من
أزرهم ويعزز من ثقتهم في أنفسهم
ويـضــرب مثال يقتدى فــي العطاء
وإنكار الذات.
يصعد بنا استعراض "مذكرات
بـحــار" على ظهر سفينة شراعية
مــن سفن الكويت القديمة لنبحر
ماض سمعنا عنه
من مرفئنا إلى
ٍ
م ــن ح ـك ــاي ــا أج ـ ــدادن ـ ــا ،مـ ــاض عــن
الحب والوجع واألمل ،حب البحر
وال ــوج ــع م ــن أه ــوال ــه واألمـ ـ ــل في
عـطــايــاه ،نـنــزل عــن ظهر السفينة
ونلتقي عبدالعزيز ووالدته الخالة
م ــوض ــي وابـ ـن ــة خــال ـتــه ال ـمــوعــود
بها دان ــة وعـمــه الـنــوخــذة يوسف
وزوجة عمه أمينة وابنتهما لولوة،
ً
يـ ـ ــروون ل ـنــا ج ـم ـي ـعــا ف ــي لــوحــات
استعراضية فانتازية تمزج بين
الغناء والشعر والمفردات العتيقة
ح ـكــايــة ال ـس ـن ــدب ــاد ال ـ ــذي أبـ ــى أن
يـبـقــى حـبـيــس "ال ـس ـيــف" وق ــرر أن
يـتـمــرد عـلــى خ ــوف والــدتــه مــن أن
يسلبها البحر إياه بعدما حرمها
من زوجها.

بالبحر ونستشعر خــوف والدته
من فقدانه في األمــواج المتالطمة
ونتحرى اليوم الــذي يجتمع فيه
ب ــدان ـت ــه ال ـت ــي ي ـحــب وت ـك ـبــر فينا
ً
اآلمـ ــال مـعـهــم ون ـخ ــاف أي ـض ــا من
فـقــدانـهــم أحـبــابـهــم وتـبـقــى آمالنا
معلقة مع أبطال الحكاية معقودة
على جبين القدر ونتساءل هل من
لقاء قريب بين األحبة أم سيفرق
البحر شملهم ويشتت أرواحهم؟
ي ـع ــود ب ـنــا ال ـم ـخ ــرج إلـ ــى ظهر
ال ـس ـف ـي ـن ــة ونـ ـ ـص ـ ــارع ال ـ ـمـ ــوج مــع
عـبــدالـعــزيــز فــي ظـلـمــات الـلـيــل ثم
ننتقل مرة أخرى إلى قلب المدينة
ونستعيذ مع أمه موضي من الفقد
ولسان حالها يردد "دعهم يعودوا
ســالـمـيــن" ونـسـتـعـيــد حـنـيــن دانــة
في "الليالي المقمرات " فهل يعود
المحمل ونــوخــذتــه وبـحــارتــه إلى
شاطئ المدينة أم يسلبهم البحر
أحد األحبة؟
ً
تـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــا،
فعبد العزيز الذي يرى في المنام
والده وقد عاد إلى الحياة ويوجهه
بـ ـض ــرورة الـ ـع ــودة لـلـسـيــف لـلـقــاء
دانته هناك في المدينة ،يتعرض
الـ ـش ــاب إلـ ــى ف ــاج ـع ــة رح ـي ــل عـمــه
"يوسف" ويعود إلى الوطن ليجد
على الـشــاطــئ الــزوجــات والبنات
والشقيقات ...الجميع في انتظار
عودتهم لكن خبر رحيل النوخذة
ينزل عليهم كالصاعقة وقــد ترك
خلفه زوجة وابنتين.

فقدان األحباب
ي ـ ـطـ ــوف بـ ـن ــا عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز فــي
حياته بشخوصها فنمتلئ بشغفه

الليالي المقمرات

أركبت مثلي البوم؟

أحلى ليالينا الليالي المقمرات
حيث النجوم الغارقات
في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء
يجتثنا ويطير فينا في الفضاء
غنيت أمسي لمن أحب
وهمت في ليل البحار
ألعود ثانية لها يا سيدي
ومعي الهدايا للصغار

أركبت مثلي البوم والسنبوك والشوعي الكبير؟
أرفعت أشرعة امام الريح في الليل الشرير؟
هل ذقت زادي في المساء على حصير؟
من نخلة ماتت ،وما مات العذاب بقلبي الدامي الكسير
في القاع والرماي خلفك كالخفير
يترصد الغواص ...هل ذقت العذاب؟
مثلي وصارعت العباب؟
الفنان القدير شادي الخليج ونجوم العمل

توظيف التقنيات لخدمة السياق الدرامي

المفرج يشدو في الختام

احد المشاهد داخل المدينة

ةديرجلا

•
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دوليات

إيران :لن نسمح ألي دولة بتعويض حصتنا من النفط

سلة أخبار

• «األزمات الدولية» :واشنطن تسعى النهيار النظام وطهران ستقاوم • ظريف« :الفريق ب» ال يريد التفاوض
هددت إيران أمس أي بلد
يعوض حصتها في سوق
النفط مع فرض عقوبات
شاملة عليها ،وحملت طهران
السعودية واإلمارات والواليات
المتحدة مسؤولية أي تداعيات،
في حين حذرت مجموعة
األزمات الدولية من أن حملة
ترامب المكثفة على الجمهورية
اإلسالمية ستؤدي إلى تغذية
مشاعر «المقاومة واالنتقام».

طهران تنتقد
محادثات أميركا مع
«طالبان» وتعتقل
ً
 60معارضا بتهمة
التجسس

بعد تلويحها بإغالق مضيق
"هـ ــرمـ ــز" االس ـت ــرات ـي ـج ــي بــوجــه
صادرات دول المنطقة من النفط
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال نـ ـجـ ـح ــت الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمـيــركـيــة الـشــامـلــة الـتــي تدخل
ح ـ ـيـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـط ـ ـلـ ــع م ــاي ــو
الـمـقـبــل فــي وق ــف إمــدادات ـهــا من
الـطــاقــة ،ه ــددت إيـ ــران ،أم ــس ،أي
بـلــد يـعــوض حصتها فــي ســوق
الـنـفــط ف ــي رس ــال ــة م ـبــاشــرة إلــى
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات الـتــي قــال
الرئيس األميركي ،إنهما تعهدتا
بتعويض النقص.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ع ـب ــاس
مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي ،إن "ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلس ــام ـي ــة ل ــن ت ـس ـمــح ألي بلد
ب ـت ـعــويــض ح ـص ـت ـهــا ف ــي س ــوق
ّ
وتحمل الواليات المتحدة
النفط،
وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
مسؤولية أي تداعيات".
وأكد موسوي ،في وقت متأخر
مـســاء أمــس األول ،أن "الحكومة
والـشـعــب اإليــرانـيـيــن لــن ينسيا
ً
أب ــدا ع ــداء بعض ال ــدول فــي هذه
ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة" ،ون ـ ــدد
بالسعودية أكبر مصدر للنفط
في العالم وبالبحرين لترحيبهما
ب ــوق ــف اإلع ـ ـفـ ــاء ات ال ـت ــي منحت
ل ـعــدد م ــن ال ـ ــدول م ــن الـعـقــوبــات
النفطية على طهران.
وقــال" :نأمل أن يتخذ مشترو
النفط اإليراني المعارضون لهذه
ً
الخطوة أحادية الجانب موقفا".
وفي وقت صعدت أسعار خام
ً
برنت ،أمس ،متجاوزة  75دوالرا
للبرميل للمرة األولى منذ بداية
العام ،قال وزير الطاقة السعودي
خالد الفالح ،إن الصين "لم تطلب
ب ـعــد" ال ـمــزيــد م ــن الـنـفــط بعدما
قــررت واشنطن إنهاء اإلعفاء ات
الـتــي كــانــت تتيح لبكين الـشــراء
من طهران.

إغالق التفاوض
وف ــي وق ــت ســابــق ،رأى وزيــر

ناقش وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو ونظيره
القطري محمد بن عبدالرحمن
مجموعة من المسائل اإلقليمية
وآخر المستجدات بها.
وقال المتحدث باسم وزارة
الخارجية األميركية مورغان
أورتاغوس ،أن الوزيرين
بحثا "األوضاع في أفغانستان
وليبيا والسودان وجهود
مواجهة التأثير الخبيث إليران
في المنطقة".

الصدر يلوح بتحرك
شعبي ضد الحكومة

عنصران من «الحشد الشعبي» العراقي أمام صور لمقاتلين في «الحرس الثوري» اإليراني قتلوا بالعراق (إي بي أيه)
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أن "الفريق ب" الذي يضم
م ـس ـت ـش ــار ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي جـ ــون بــول ـتــون
ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـ ّل ــي
بنيامين نتنياهو ر بـمــا حضا
تــرامــب على الــدخــول فــي صــراع
مع إيران.
وق ــال فــي تـصــريـحــات مساء
أمس األول" :أولئك الذين رسموا
السياسات الجاري اتباعها ال
ً
ي ــري ــدون بـبـســاطــة ح ــا يـجــري
التوصل إليه بالتفاوض .لكن

دعوني أقولها واضحة إن إيران
ال تسعى لـمــوا جـهــة ،لكنها لن
تهرب من الدفاع عن نفسها".
وفي تصريح مستتر إلى حد
ما ،حذر ظريف من احتمال أن
"يحاول أناس تدبير حادث من
شأنه أن يثير أزمة أوسع".

مقاومة وتصعيد
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ــذرت
"مجموعة األزم ــات الــدولـيــة" من
أن "الحملة األميركية على طهران

إسرائيل مرتاحة ألداء إيران بسورية وقلقة في العراق
نشرت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية،
أمـ ــس ،ت ـقــريــرا ع ــن م ـص ــادر اسـتـخـبــاريــة
إسرائيلية ،يشير إلــى أن الـعــام الماضي
شهد تحوال ملحوظا في األداء اإليراني
بـســوريــة ،وأن الـطـمــوح اإليــرانــي فــي هذا
البلد بدأ يتبدد.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة إن
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة واالسـتـخـبــاراتـيــة
ال ـتــي قــامــت بـهــا إســرائ ـيــل ف ــي الـسـنــوات
األخيرة ،فضال عن العقوبات االقتصادية
األمـيــركـيــة ،أرغ ـمــت ط ـهــران عـلــى الـتـنــازل
عن جانب من خططها بسورية ،السيما
ما يتعلق بإقامة قواعد جوية ومصانع
أسلحة ،كما تراجعت عمليات نقل السالح،

بعد أن أصبحت مكشوفة أم ــام الـغــارات
اإلسرائيلية.
وأضافت ان رغبة طهران في بناء قوات
ع ـس ـكــريــة ب ـس ــوري ــة لـتـشـكــل ج ـب ـهــة أم ــام
إسرائيل من ناحية الجوالن ،بحيث تكون
ق ــادرة على إدارة معركة حربية تستمر
أليام أمام الجيش اإلسرائيلي بدأت تخفت
بسبب العراقيل.
وأشار التقرير خصوصا إلى فشل إيران
في إعادة ترميم مواقع عسكرية بسورية
ضربتها إسرائيل ،وأن السلطات السورية
رفـ ـض ــت ف ــي الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـحـ ــاالت مـنــح
اإليرانيين المجال لترميم هذه القواعد،
ً
حرصا على عدم ضربها مجددا.

وأفاد بأن بعض العمليات اإلسرائيلية
كانت تستهدف فقط خلق أزمات بالنسبة
لـ"فيلق القدس" ،الذراع الخارجية للحرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري ،م ـض ـي ـف ــا أن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
اإلسرائيلية تعتقد أن العمليات في سورية
تسببت في بطء كبير في وتيرة بناء قوة
حزب الله بلبنان ،السيما في مجال حيازة
أسـلـحــة حــديـثــة وم ـت ـطــورة ،وت ـحــديــدا ما
يتعلق بمشروع الصواريخ الدقيقة.
وت ـخ ـتــم "م ـع ــاري ــف" ت ـقــريــرهــا بــالـقــول
إنه مع تراجع الحلم اإليراني في سورية
فإن هناك خطرا يتعلق بتعزيز التواجد
اإليراني في العراق ،وهو أمر ما زال يزعج
تل أبيب.

ستؤدي إلى المقاومة واالنتقام
أكثر من االستسالم".
وذك ـ ــرت الـمـجـمــوعــة ومـقــرهــا
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ف ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق لـ ـه ــا أن
"ق ـ ــرار واش ـن ـطــن وق ــف إع ـف ــاءات
شــراء النفط اإليــرانــي وتصنيف
الرئيس األميركي للحرس الثوري
اإليراني كمنظمة إرهابية أجنبية
ً
ً
ي ـع ــد ت ـص ـع ـي ــدا ك ـب ـي ــرا لـلـحـمـلــة
ال ـق ـس ــري ــة ال ـت ــي ت ـم ــارس ـه ــا ضــد
طهران".
وأض ــاف ــت أن "ال ـن ـيــة واضـحــة
وهـ ـ ــي إف ـ ـ ــاس إيـ ـ ـ ـ ــران ،بــال ـتــالــي
قـ ـب ــولـ ـه ــا بـ ـمـ ـط ــال ــب الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة من جانب واحد أو حتى
انهيار نظامها".
ورأت ا ل ـم ـج ـمــو عــة أن ن ـجــاح
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
يعتمد اآلن على الصين والهند
وتركيا ،عمالء النفط الرئيسيين
المتبقين لطهران.

واشنطن وطالبان
من جانب آخر ،انتقدت طهران
المحادثات األميركية مع حركة
"طالبان" بهدف إنهاء الحرب في
أفغانستان ،الستبعادها األطراف
األفغانية واإلقليمية األخرى.
وأقــر ظريف بــأن إيــران فتحت
ً
كذلك حوارا مع الحركة األفغانية
المتطرفة ،لكنه قال ،إن المساعي
األميركية للتعامل مع المتطرفين
ً
"خاطئة جدا".

«حزب الله» يواجه «الضائقة» بصناديق التبرعات
«اليونيفيل» يؤكد وجود نفق ثالث يعبر الخط األزرق
•

بيروت  -ةديرجلا

•

انعكست العقوبات المتتابعة ،التي فرضتها الواليات
المتحدة على "حزب الله" وتهدف إلى تجفيف منابع الدعم
المالي له (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) ومالحقة
أي متورط فيه ،مباشرة على كيفية جمع الحزب المال
لتمويل ذاته.
ففي خطوة جديدة ،قالت وكالة "بلومبرغ" األميركية إن
"حزب الله انتقل إلى مرحلة جديدة في مناشدة المقتدرين
مــن مناصريه لــدعــه ،بتوسيع نشر صـنــاديــق التبرعات
التي تحمل اسم هيئة دعم المقاومة اإلسالمية ،وتثبيتها
في الـشــوارع وعلى أعمدة الكهرباء في بيروت ومناطق
جنوب لبنان".
واعتبرت الوكالة في تقرير ،أمس ،أن ُ"هذه الخطوة هي
نتيجة إجراءات المقاطعة األميركية التي فرضت على إيران
موارد الميليشيات
وحزب الله أعطت مفعولها بتقليص
ً
التي تعتمد على التمويل اإليراني" ،مضيفة أن "صناديق
التبرعات تحمل شعارات ورسائل تصف التبرعات بأنها
لتجهيز المجاهدين ولشراء الذخائر".
ونقلت الوكالة تقديرات مسؤول أميركي أن "التمويل
اإلي ــران ــي لـحــزب الـلــه يـصــل سـنـ ً
ـويــا ل ـحــدود  700مليون
دوالر ،وأن قدرة إيران على االستمرار بهذا النهج أصبحت
تتضاءل تحت ضغط المقاطعة األميركية ،وآخر حلقاتها
ق ــرار واشـنـطــن تصفير صـ ــادرات إي ــران النفطية وإلـغــاء
أي استثناء ات كانت ُمنحت لبعض الــدول في موضوع
مواصلة االستيراد من إيران".
يأتي كل ذلــك بعد فــرض واشنطن ،مساء أمــس األول،
عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف
"ح ــزب ال ـل ــه" .وذك ــر مــوقــع وزارة ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة أن
"العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي واآلخر
لبناني إضافة إلى ثالثة كيانات منها اثنان في بلجيكا
والثالث في بريطانيا".

عبدالرحمن وبومبيو يبحثان
التأثير الخبيث إليران

وتأتي تلك العقوبات بعد يومين من إعــان واشنطن
عرض مكافآت مالية تصل قيمتها إلى  10ماليين دوالر
لمن يدلي بمعلومات عن شبكات "حزب الله" المالية.
إلــى ذلــك ،لــم يطرح مـشــروع مــوازنــة  2019على طاولة
مجلس الـ ــوزراء ال ــذي انعقد أمــس فــي قصر بـعـبــدا .لكن
ً
اتفاقا حصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
ورئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري اللذين اجتمعا قبيل
الجلسة على مناقشتها في جلسة مخصصة لها ،الثالثاء
ً
المقبل ،ستليها جلسات متواصلة اعتبارا من الخميس
ً
المقبل ،حتى إقرارها ،مما يعني أن قطارها وضع جديا
على السكة الصحيحة.
ووفق ما قال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة،
فــإن الـتــريــث إلــى األسـبــوع المقبل حصل "لتسهيل عمل
مجلس الوزراء وكي تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع"،
ً
ّ
المعدل سيوزع اليوم على الــوزراء
معلنا أن "مشروعها
لالستعداد لمناقشته الثالثاء بطلب من الرئيس الحريري".
في األثناء ،وفي مقابل اإلجراءات التقشفية المنتظرة،
أقـ ـ ّـر الـمـجـلــس ال ـب ـنــود ال ـثــاثــة الـمـتـعـلـقــة بــالـحــد األدن ــى
والــرواتــب واألج ــور ،ومــن بينهم موظفو مصلحة سكك
ً
الـحــديــد" ،ألنـهــا مـحـصــورة ب ـ  9أشـخــاص فقط وتطبيقا
لقانون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب" ،حسب مــا قــال خليل،
الــذي أكــد في الـمــوازاة أنــه "عند نقاش الموازنة سأطرح
إلغاء بعض اإلدارات".
وفـيـمــا أش ــار إل ــى "أن ـن ــا سـنـصــل إل ــى تــرشـيــد حقيقي
لموضوع السفر ونفقاته" ،أعلن أنه "صدر قرار عن مجلس
الوزراء يمنع دفع أي عملية سفر عن طريق التسوية بعد
اليوم".
في مــوازاة ذلــك ،أكــدت قوة األمــم المتحدة الموقتة في
ً
جـنــوب لبنان "اليونيفيل" فــي بـيــان ،أم ــس ،أن "تحقيقا
أجرته حول النفق األخير الذي أعلنت اسرائيل اكتشافه
مطلع العام من جنوب لبنان باتجاه أراضيها ،أظهر أنه
ً
ّ
يعبر الحدود بين البلدين" ،مشيرة الى أنه "يشكل انتهاكا

وأضاف أن "محاولة استبعاد
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث فـ ـق ــط مــع
طالبان أبعدت الحكومة األفغانية
وال ـم ـن ـط ـق ــة وك ـ ــل ش ـخ ــص آخ ــر،
ً
ولــم تحقق شيئا ،كما رأيـنــا من
البيان الذي خرجت به طالبان"،
ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى إع ـ ــان ال ـحــركــة
ال ـم ـس ـل ـح ــة ع ـ ــن بـ ـ ــدء ه ـجــوم ـهــا
الربيعي.
ومن المقرر أن يعقد المبعوث
األميركي زلماي خليل زاد جولة
جــديــدة مــن المحادثات فــي قطر
مع "طالبان" ،حيث تدل مؤشرات
أولية على أن واشنطن ستوافق
على سحب قواتها وأن الحركة
ال ـم ـس ـل ـحــة ت ـع ــد بـ ـع ــدم ال ـس ـمــاح
ب ــإي ــواء مـتـطــرفـيــن أج ــان ــب على
األراضي األفغانية.

تبادل
فــي سـيــاق آخ ــر ،ج ــددت إيــران
اس ـت ـع ــداده ــا ل ـت ـب ــادل الـسـجـنــاء
والمحتجزين لديها مع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وبــري ـطــان ـيــا مـعـتـبــرة
الـمــوضــوع ليس بــاألمــر الجديد
وأن م ـق ـت ــرح وزيـ ـ ــر خــارجـيـتـهــا
األخ ـيــر "واض ــح وال يـحـتــاج ألي
تفسير أو تأويل".
ووصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ط ـل ــب
واشـنـطــن االف ـ ــراج عــن السجناء
األميركيين من جانب واحد بأنه
رد "فعل متسرع".

وكـ ـ ـ ــان ظـ ــريـ ــف قـ ـ ــال إنـ ـ ــه "ف ــي
أوروبــا وأميركا سجناء وجهت
لهم تهمة انتهاك الحظر وإرسال
قـطــع غ ـيــار ط ــائ ــرات مــدنـيــة إلــى
إيران .وانني أطرح هذا االقتراح
ً
علنا وتعالوا لنتبادل السجناء".
واق ـ ـتـ ــرح ع ـم ـل ـيــة تـ ـب ــادل بـيــن
امرأة بريطانية من أصل ايراني
م ـس ـجــونــة ف ــي طـ ـه ــران وأخ ـ ــرى
إيــرانـيــة مسجونة فــي أستراليا
وتطالب بها السلطات األميركية.

ّلوح زعيم التيار الصدري في
العراق ،مقتدى الصدر ،أمس،
بتحرك شعبي مع انتهاء
مهلته ( 6أشهر) ،التي منحها
لرئيس الوزراء الجديد عادل
عبدالمهدي إلثبات نجاحه في
إدارة الحكومة التي تشكلت
نهاية العام الماضي.
وذكر الصدر عبر "تويتر"
ً
أن المهلة انتهت ،داعيا إلى
نبذ الصراعات والتستر على
الفساد" ،قبل أن يحين وقت ال
ينفع فيه الندم".

الرياض تستقبل ممثلي 13
دولة في «التحالف اإلسالمي»

اعتقال
على صعيد منفصل ،أعلنت
السلطات اإليرانية ،أمس ،اعتقال
ً
 60ش ـخ ـصــا بـتـهـمــة الـتـجـســس
والتسلل إلى مؤسسات حكومية
لصالح منظمة "مجاهدي خلق"
اإليرانية المعارضة التي تصفها
طهران بأنها "جماعة إرهابية".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاز
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ال ـش ــرق ـي ــة ال ــواق ـع ــة
شمال شرق البالد ،قدرت ديالمه:
"ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ح ـص ـل ـنــا
ً
عليها تفيد بوجود  50شخصا
ي ـع ـي ـش ــون خ ـ ـ ــارج إيـ ـ ـ ــران ك ــان ــوا
ً
يتولون تحريك  60شخصا داخل
البالد ويعملون لمصلحة منظمة
مجاهدي خلق".
(نيويورك ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أعلن التحالف اإلسالمي
العسكري لمحاربة اإلرهاب،
أمس ،أن  13دولة من الدول
األعضاء في التحالف أرسلت
ممثليها الدائمين للبدء في
أعمالهم بمقر مركز التحالف
اإلسالمي العسكري لمحاربة
اإلرهاب في العاصمة
السعودية الرياض.
وهذه الدول هي األردن
واإلمارات والبحرين
وبنغالديش وجزر القمر
وسلطنة عمان والسعودية
والسودان وفلسطين ولبنان
ومالي والنيجر واليمن.

سورية :عقد طرطوس مع موسكو
«استثمار ال استئجار»

ً
• ال نفط إيرانيا منذ مارس ...وبديرسون يحضر «أستانة»
• اتهام لـ «قسد» بقتل  3خالل فض تظاهرة

ً
مشاركا في الذكرى الـ  104لمذبحة األرمن
لبناني
في بيروت أمس األول (أ ف ب)
ً
ً
للقرار الدولي  ."1701وقالت إنها "أجرت كشفا تقنيا على
آخر نفق اكتشفه الجيش اإلسرائيلي في شمال إسرائيل
قرب الخط األزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية".
ولفتت إلى أن "تقييم اليونيفيل المستقل يؤكد أن هذا
النفق يعبر الخط األزرق في انتهاك للقرار  ،"1701مشيرة
الى أنها "أبلغت السلطات اللبنانية وطلبت إجراء متابعة
عاجلة".

ً
كشف وزير النقل السوري علي حمود جانبا من
بنود العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا،
مؤكدا أنه سيكون بصيغة استثمار ال استئجار،
بعد انـتـقــادات مــن موالين لنظام الرئيس بشار
ً
األسد ،ردا على تقارير عن تأجير المرفأ لروسيا
نحو نصف قرن.
ونقلت صحيفة "الــوطــن" الـســوريــة عــن حمود
أن الـعـقــد ع ـبــارة عــن اسـتـثـمــار لـشــراكــة فــي إدارة
وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود
التشاركية بين القطاعين الـعــام وال ـخــاص ،وتم
توقيعه مــع شركة "سـتــروي تــرانــس غــاز" ()CTG
الروسية.
وأضــاف أن "المشروع يتضمن إجــراء توسيع
ب ــاالتـ ـج ــاه ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـم ــرف ــأ ،وج ـم ـي ــع األع ـم ــال
التطويرية فيه ،وتحديث البنية التحتية للمرفأ
الحالي ،وإنشاء مرفأ جديد بحيث تــزداد طاقته
ً
من  4ماليين طن حاليا إلى  38مليون طن سنويا،
وبكلفة تقديرية تتجاوز  500مليون دوالر".
وأكــد حمود أن "االستثمار مــن شأنه تنشيط
قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه ،وسيعيد
ال ـح ـيــاة ل ــه ع ـبــر ن ـقــل ال ـب ـضــائــع سـ ــواء ل ــأس ــواق
الــداخ ـل ـيــة أو عـبــر ال ـتــرانــزيــت ،م ــع إعـ ــادة تأهيل
شبكة السكك الحديدية والـطــرق الرئيسية التي
تــربــط الـمــرفــأ ب ــدول ال ـجــوار ،واسـتـكـمــال مشروع
ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ،ومن
ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سورية".
إلى ذلك ،كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" ،أمس

األول ،أن سورية لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة
من إيران منذ شهر مارس الماضي ،حسب بيانات
الوكالة لتتبع السفن.
ولــم تكشف الوكالة عــن سبب توقف شحنات
النفط الخام من إيران إلى سورية ،إال أن ذلك يعود
وفقا لمسؤولين سوريين إلى العقوبات المفروضة
على سورية ،حيث لم تدخل أي ناقلة نفط إيرانية
الموانئ السورية خالل أشهر ،إضافة لتوقف الخط
االئتماني الممنوح من طهران لدمشق.
ً
وتـعــانــي ســوريــة شـحــا فــي الــوقــود ،وتفاقمت
المسألة لتتحول إلــى أزم ــة مـحــروقــات تعيشها
الـبــاد منذ أســابـيــع ،لــدرجــة أصـبــح فيها مشهد
ً
ً
الطوابير أمام محطات الوقود أمرا معتادا.
فــي سـيــاق آخ ــر ،ب ــدأت أمــس جــولــة جــديــدة من
م ـح ــادث ــات أس ـت ــان ــة حـ ــول ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة،
ب ــال ـع ــاص ـم ــة الـ ـك ــازاخـ ـي ــة ن ــورسـ ـلـ ـط ــان ،تـخـلـلـهــا
اجتماعات ثنائية وثالثية مغلقة ضمت وفودا من
الدول الضامنة (روسيا ،وتركيا وإيــران) ،إضافة
إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة،
وك ــذل ــك ح ـضــر ال ـم ـب ـعــوث األمـ ـم ــي ال ـج ــدي ــد غير
بيدرسون في اول مشاركة له من هذا النوع .
ً
مـيــدانـيــا ،أعـلــن الـتـلـفــزيــون ال ـســوري أن "ق ــوات
سورية الديمقراطية" (قسد) ذات األغلبية الكردية
ً
والمدعومة من أميركا قتلت ثالثة سوريين عربا
أثناء محاولتها تفريق تظاهرة خرجت في قرية
الضمان بريف دير الزور الشمالي في سورية.
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السودان :تهدئة «هشة» بين «العسكري» والمعارضة
ّ
• استقالة  3من المجلس االنتقالي • المهدي يحذر من انقالب مضاد ويدرس الترشح للرئاسة

يبدو أن الوضع في السودان
ّ
يتجه إلى نوع من التهدئة
المشروطة ،بعدما «اتفق»
المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم والمعارضة على
تشكيل «لجنة مشتركة
لترتيبات االنتقال» ،وبعد
تأجيل المعارضة إعالن أسماء
المجلس المدني االنتقالي،
ً
«سعيا للوصول إلى اتفاق
شامل مع المجلس».

ف ــي خ ـط ــوة تـ ــدل ع ـلــى مـحــاولــة
ال ـم ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي
ـودان ،وال ـمــؤلــف
ال ـح ــاك ــم ف ــي ال ـ ـسـ ـ ّ
م ــن  10ض ـب ــاط ت ـجــنــب م ــزي ــد من
التصعيد ،أعلن ثالثة من أعضائه
استقاالتهم ،في حين ذكر «تحالف
الحرية والتغيير» الــذي يدعو الى
تـشـكـيــل ح ـكــومــة م ــدن ـي ــة ،االت ـف ــاق
بين الطرفين على «لجنة مشتركة
لترتيبات االنتقال».
وبعد ّ
توعد قادة «تحالف الحرية
والتغيير» ب ـ «خـطــوات تصعيدية،
ّ
وبتسير مواكب مليونية والتحضير
إلضــراب شامل وتعليق محادثات
بدأها مع أعضاء المجلس العسكري
(األحــد) لعدم تجاوب المجلس مع
مطالبهم» ،دعاهم «العسكري» الى
لقاء جــديــد ،مساء أمــس األول ،في
القصر الجمهوري.

متظاهرون سودانيون يستريحون تحت رسمة غرافيتي قرب مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس األول
لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات
الشباب ومطالب الثورة».

«الحرية والتغيير»
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ــال أح ـ ــد ق ـ ــادة
«الـحــريــة والتغيير» أحـمــد الربيع:
«ات ـ ـف ـ ـق ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى لـ ـجـ ـن ــة م ـش ـت ــرك ــة
لترتيبات االنتقال تنظر في شكل
ال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي ،هـ ــل ي ـكــون
مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا
فقط أم عسكريا فقط؟».
وللمرة الثانية خالل  3أيام ،قررت
ً
ه ــذه ال ـق ــوى فـ ـج ــرا ،تــأجـيــل إع ــان
أسماء المجلس المدني االنتقالي

وأوضح «حميدتي»« :سألنا البشير عن الحلول،
و ق ــال لــي نحن مالكية والمالكية عندهم فتوى
تشير إلى قتل الثلث وترك الثلثيين ليعيشوا في
أمان وعزة».
وتــابــع حميدتي أن البشير أكــد لهم أن «غــاة
المالكية أباحوا إبــادة نصف الشعب» .وأضــاف:
«في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير».
وكــان الصحافي السوداني المعروف عثمان
ً
ميرغني ،كشف هذه المعلومات سابقا ،وقال إن
قادة المجلس العسكري قرروا بعد هذا الطلب أنه
يجب أن يسقط البشير.

ً
ال ـت ــي ك ــان مـ ـق ــررا اإلفـ ـص ــاح عنها
م ـســاء امـ ــس ،م ــن مـنـصــة اعـتـصــام
القيادة العامة للجيش في الخرطوم،
ً
«سعيا للوصول إلى اتفاق شامل مع
«المجلس العسكري يمهد لإلعالن
عن كل مستويات السلطة االنتقالية
المدنية».
وأوضحت ،في بيان ،أن «الطرفين
اتفقا على ضرورة العمل المشترك
مــن أجــل الــوصــول بالبالد للسالم
واالستقرار والتحول الديمقراطي
الحقيقي» ،مضيفة« :تم االتفاق على
تكوين لجنة مشتركة من المجلس
العسكري االنتقالي ،وقــوى إعالن
الحرية والتغيير لمناقشة القضايا

دخلت مصر العام الثالث تحت
حـكــم ح ــال ال ـط ــوارئ المعلنة منذ
أب ــري ــل  ،2017إذ أص ـ ــدر الــرئ ـيــس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي قـ ــرارا أمــس،
بــإعــان الـطــوارئ فــي جميع أنحاء
ال ـب ــاد ل ـمــدة  3أش ـهــر اع ـت ـبــارا من
الساعة الــواحــدة مــن صباح أمــس،
عـ ـل ــى أن تـ ـت ــول ــى قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
والشرطة اتخاذ اإلجــراءات الالزمة
لمواجهة أخطار اإلرهــاب ،وفق ما
نشر في الجريدة الرسمية المصرية.
وتتجنب الدولة المصرية ارتكاب
مخالفة دستورية بتمديد الطوارئ
لفترات مفتوحة ،عبر اعتماد آلية
إسقاط العمل بحال الطوارئ لمدة
يوم واحد بين كل  6أشهر.
وتنص المادة  154من الدستور
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري عـ ـل ــى أن إع ـ ـ ـ ــان ح ــال
الـ ـط ــوارئ ي ـكــون «ل ـم ــدة م ـح ــددة ال
تـجــاوز  3أشـهــر ،وال تمد إال لمدة
أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثي عدد
أعضاء مجلس النواب».
وهـ ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـث ــام ـن ــة
للطوارئ منذ إقــرارهــا في  9أبريل
 ،2017في أعقاب الهجمات المتزامنة
عـلــى كـنــائــس فــي مدينتي دمـيــاط
واإلسكندرية التي تبناها تنظيم
داعش اإلرهابي.
الــى ذل ــك ،أص ــدر رئـيــس مجلس
ً
الـ ـ ــوزراء مصطفى مــدبــولــي ،ق ــرارا
ب ـح ـظــر الـ ـتـ ـج ــوال ل ـي ــا ف ــي بعض
م ـنــاطــق ش ـم ــال س ـي ـنــاء ب ــداي ــة من
أم ــس ،عـلــى أن تنتهي مــع انـتـهــاء
حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس
السيسي.
وأعلنت وزارة الداخلية ،أمــس،
ح ــال االسـتـنـفــار الـقـصــوى لتأمين
البالد خالل احتفاالت المسيحيين
المصريين األقباط الذين يتبعون
ال ـت ـقــويــم ال ـشــرقــي بــأس ـبــوع اآلالم
ال ــذي ينتهي بعيد القيامة األحــد
المقبل ،ثم احتفال جميع المصريين
بعيد الربيع «شم النسيم» االثنين

المقبل ،إذ انتشرت تعزيزات أمنية
في شوارع القاهرة والمدن الكبرى
أمس.
وت ـ ــم ال ــدف ــع ب ـت ـع ــزي ــزات أمـنـيــة
حــول مختلف الـكـنــائــس ،فــي إطــار
خـطــة تعتمد عـلــى تـحــديــد ك ــردون
أم ـ ـنـ ــي ح ـ ــول ك ـ ــل ك ـن ـي ـس ــة ،وم ـن ــع
توقف السيارات أمــام دور العبادة
ال ـم ـس ـي ـح ـي ــة ،ونـ ـص ــب الـ ـب ــواب ــات
اإللكترونية على مداخل الكنائس
لتفتيش ال ــزوار ،فضال عــن التأكد
من جاهزية كاميرات المراقبة في
محيطها ،مع الدفع بقوات التدخل
السريع تحسبا ألي طارئ.

وبـعــد وق ــت قصير على انتهاء
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أع ـ ـلـ ــن ال ـم ـج ـل ــس فــي
ب ـيــان منفصل اسـتـقــالــة ثــاثــة من
أعضائه ،هم :الفريق أول ركن عمر
زيــن العابدين والـفــريــق أول جالل
الــديــن الشيخ والـفــريــق أول شرطة
الطيب بابكر.

وبحسب كباشي ،فإن «االستقالة
قـيــد الـنـظــر أمـ ــام رئ ـيــس المجلس
للبت فيها».
كما أصدر «المجلس العسكري»،
ق ــرارا بــاعـتـمــاد ي ــوم األح ــد عطلة
أسبوعية لـلـمــدارس المسيحية،
بـ ــدال م ــن ال ـس ـب ــت ف ــي ك ــل أن ـح ــاء
البالد.
وبعد اتفاق «المجلس العسكري»
وق ــادة االحـتـجــاجــات على تشكيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،ت ـج ـمــع آالف
المحتجين أمام مقر القيادة العامة
ضمن «المسيرة المليونية» أمس،
لتكثيف الضغط على «العسكري»
الحاكم.

في غضون ذلك ،قال زعيم «حزب
األمة» القومي االسالمي المعارض
ال ـصــادق الـمـهــدي ،إن ال ـســودان قد
ً
ً
يواجه انقالبا مضادا إذا لم يتوصل
العسكر والمعارضة التفاق بشأن
تسليم السلطة.
وفــي مقابلة مــع «روي ـتــرز» ،عبر
المهدي عن اعتقاده بأن «المجلس
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري سـ ـيـ ـسـ ـل ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
لـلـمــدنـيـيــن ف ــي حــالــة ال ـخ ــروج من
المأزق الحالي» .وقال إنه سيدرس
«ال ـتــرشــح لـلــرئــاســة فـقــط ف ــي حــال
إجراء انتخابات ،وليس خالل الفترة
االنتقالية».
(الخرطوم  -وكاالت)

وف ــي إح ــدى الــوثــائــق ،كــانــت الـخـطــة تبدأ
بــإشــاعــة مــزاعــم بــأن المتظاهرين يهاجمون
الـمـســاجــد والـمـسـتـشـفـيــات ،وتشكيل صــورة
بــأن الـتـظــاهــرات «مـعــاديــة لــإســام والـعــادات
والقيم ،عبر زرع أعالم المثلية الجنسية وسط
التظاهرات».
وفــي وثيقة أخ ــرى ،اقـتــرحــت الـشــركــة على
الحكومة السودانية تحسين صورتها عبر
تــوزيــع مـجــانــي للخبز والـطـحـيــن والـحـبــوب
واألغذية.
وتضمنت االستراتيجية ،وفقا للوثائق،

إشاعة معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وإلقاء اللوم على إسرائيل بدعم
المتظاهرين ،إضافة إلى تنفيذ إعدامات في
ساحات عامة ضد «سارقين» لجعلهم عبرة.
وأك ــد مـســؤولــون ســابـقــون بـنـظــام البشير
ومصادر عسكرية سودانية لـ CNNأن النظام
ال ـس ــاب ــق بـ ــدأ تـطـبـيــق هـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وأن مستشارين روسيين بــدأوا التوافد إلى
ال ـخ ــرط ــوم ،ل ـمــراق ـبــة ال ـت ـظ ــاه ــرات وال ـش ــروع
بخطط للتصدي لها بـ»خسائر أرواح قليلة
لكن مقبولة».

الجزائر :المعارضة تحشد لـ «الجمعة العاشرة»

«البرلمان» ّ
يشرع برفع حصانة ولد عباس وبركات
ع ـق ــدت أحـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات ج ــزائ ــري ــة م ـعــارضــة
اجتماعها ال ـت ـشــاوري الـتــاســع بمقر جبهة «الـعــدالــة
والتنمية» في العاصمة الجزائر ،أمس ،لـ «تقييم مسار
«الحراك الشعبي» ضد النظام وبحث طرح «حلول كفيلة
بتجاوز األزمة السياسية التي تعيشها البالد ،سيما
بعد الرسائل األخـيــرة لرئيس أركــان الجيش الفريق
أحمد قايد صالح ،الذي دعا جميع القوى إلى االنخراط
في حوار وطني وطرح مبادرات بناءة.
وف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» ،عبدالله جــاب الـلــه ،أن «مطالب الشعب ال
ً
يمكن أن تتحقق إال مــن خــال التمسك بـهــا» ،مشيدا
بـ ـ «درجـ ــة الــوعــي والـيـقـظــة ال ـتــي يـتـمـيــز بـهــا الشعب
في مسيرة كل جمعة» .وتــزامــن االجتماع مع دعــوات

أطلقتها المعارضة ونشطاء الحراك الشعبي للمشاركة
بمسيرة الجمعة العاشرة لالحتجاجات التي أجبرت
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على االستقالة.
إلــى ذل ــك ،أكــد مجلس األم ــة ،أم ــس ،أنــه أح ــال طلب
وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية
عن عضوين من المجلس على لجنة الشؤون القانونية
واإلدارية.
وطلب وزير العدل ،حافظ األختام ،تفعيل إجراءات
«رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي مجلس األمة
سعيد بركات وجمال ولد عباس ،حتى يتمكن القضاء
من التحقيق معهما بقضية فساد مالي.
(الجزائر ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

كشف سيرغي ناريشكين
رئيس جهاز االستخبارات
الخارجية الروسية ،أنه تتوفر
لدى روسيا معلومات تؤكد بأن
الواليات المتحدة تستعد لشن
عملية عسكرية ضد فنزويال.
وأضاف ناريشكين
للصحافيين أمس أن «هناك
مؤشرات من هذا القبيل ،لكن
ً
الوقت وحده سيكشف الحقا ما
إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطة
ً
أم ال» ،مشيرا إلى أن الوضع
حول فنزويال ال يزال في غاية
التوتر.

بوتين :لم نرتكب خطأ
مع سكان شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فالديمير
ً
بوتين ،أمس ،أن قرارا بمنح
سكان األقاليم االنفصالية في
أوكرانيا تسهيالت للحصول
على جوازات سفر روسية ال
يختلف عما تقوم به بالفعل
بعض دول االتحاد األوروبي.
وقال إن «بولندا ورومانيا
والمجر تمنح الجنسيات ألي
شخص ينتمي إلى عرقياتها
ويعيش خارج حدودها ،فلماذا
تسبب قرارنا في رد فعل
سلبي؟ هذا غريب».
ودانت الواليات المتحدة
وبريطانيا ،اضافة الى ألمانيا
وفرنسا ،الدولتان الراعيتان
لعملية السالم في أوكرانيا،
قرار موسكو.
واتهم الرئيس األوكراني
المنتهية واليته بيترو
بوروشينكو ،أمس األول،
موسكو «بتجاوز الخطوط
الحمر».

موظفة سابقة بالخارجية
األميركية ...عميلة للصين

المخاوف األمنية تهيمن على سريالنكا

همزة وصل
وف ـي ـم ــا اس ـت ـم ـت ــع ال ـم ـص ــري ــون
بــاإلجــازة الرسمية بمناسبة عيد
ت ـحــريــر س ـي ـنــاء الـ ـ ـ  ،37أم ـ ــس ،بث
التليفزيون المصري كلمة مسجلة
لـلــرئـيــس الـسـيـســي ص ـب ــاح أم ــس،
قـ ــال ف ـي ـهــا إن س ـي ـن ــاء ت ـع ــد هـمــزة
الــوصــل الـتــي أكـسـبــت مـصــر عمقا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا م ـض ــاع ـف ــا ب ـجــانــب
انتمائها للقارة اإلفريقية والوطن
العربي ،الفتا إلــى أن «يــوم تحرير
سيناء وعودتها للوطن األم سيظل
خالدا في وجدان المصريين ...يوما
فــاصــا بـيــن ال ـف ـقــدان واالس ـت ــرداد،
وبين الهزيمة والنصر».
وشدد السيسي على أن استعادة
س ـي ـن ــاء ب ــال ـح ــرب ث ــم بــال ـت ـفــاوض
انتهاء بتحريرها كاملة في أبريل
 ،1982جسدت ملحمة وطنية رائعة،
وشكلت «مثاال يحتذى في اإلصرار
على صون الكرامة الوطنية ،ودرسا
فــي الـحـفــاظ عـلــى ال ـت ــراب الوطني
بالعمل واالجتهاد والعلم ،وليس
ب ــاألم ــان ــي والـ ـشـ ـع ــارات ال ــرن ــان ــة»،
داعيا إلى استغالل الذكرى قوة دفع
متجددة للعمل والسهر على حماية
كل شبر من أرجاء الوطن.
في غضون ذلــك ،وصــل الرئيس
الـمـصــري إلــى العاصمة الصينية

استقاالت

كشفت وثائق حصلت عليها شبكة CNN
اإلخ ـب ــاري ــة األم ـيــرك ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
انـتـهـجـهــا الــرئ ـيــس ال ـســودانــي ال ـســابــق عمر
ال ـب ـش ـيــر ض ــد ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي بـ ـ ــاده ،ودور
الشركة الروسية « »M-investالمرتبطة برجل
أعـمــال مقرب مــن الكرملين ،يدعى يوفغيني
بريغوزين ،الذي يلقب بـ«طباخ بوتين».
ولشركة « »M-investمكتب في الخرطوم،
ومدرجة تحت قطاع التعدين ،إال أن نشاطاتها
تعدت مجال المناجم ،حيث تظهر الوثائق أن
الشركة وضعت خططا لقمع التظاهرات.

تمديد حظر التجوال شمال سيناء واستنفار لتأمين «أسبوع اآلالم»
●

ال ـخــاف ـيــة ال ـعــال ـقــة ،فــالـمـســوؤلـيــة
م ـش ـتــركــة» .وأش ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن
«المجلس العسكري وعــد باتخاذ
خ ـط ــوات إيـجــابـيــة لـتـعــزيــز الـثـقــة،
ولمواصلة التعاون».

(أ ف ب)

كيف حاول «طباخ بوتين» إنقاذ البشير؟

مصر تدخل العام الثالث من «الطوارئ»
القاهرة  -حسن حافظ

«حادث» فرنسي ـــ صيني
في مضيق تايوان

ّ
موسكو :واشنطن تحضر
لعمل عسكري في فنزويال

حميدتي :البشير دعانا إلى «فتوى قتل الثلث»
كشف نائب رئيس المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم وقائد قــوات الدعم ّالسريع في السودان
مـحـمــد ح ـم ــدان دق ـلــو ال ـم ـلــقــب ب ــ«ح ـم ـيــدتــي» ،أن
الرئيس المعزول عمر البشير كان مستعدا إلبادة
ثـلــث الـشـعــب بـحـجــة تــوفـيــر ح ـيــاة كــريـمــة لبقية
السودانيين ،من أجل البقاء في السلطة.
وفي فيديو تم تسريبه من لقاء له ،أمس األول،
بـ «المجلس القومي للدفاع المدني» في الخرطوم،
كشف «حميدتي» عن استفساره من البشير حول
الحلول الخاصة بأزمة االحتجاجات واالعتصام
بمقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم،

سلة أخبار

ً
أعلنت بكين أمس ،أن سفنا
حربية صينية اعترضت سفينة
تابعة للبحرية الفرنسية مطلع
أبريل في مضيق تايوان،
ً
موضحة أنها رفعت احتجاجا
ً
رسميا إلى باريس.
وقال المتحدث باسم وزارة
الدفاع الصينية رين غوكيانغ،
إن السفينة الفرنسية دخلت
المياه اإلقليمية الصينية من
ً
دون إذن ،علما أن بكين تعتبر
ً
تايوان جزءا من أراضيها.
وأضاف «أرسل الجيش
ً
ً
الصيني سفنا بحرية عمال
بالقانون للتعرف إلى السفينة
الفرنسية وتوجيه أوامر لها
بالرحيل».

كباشي
وفـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـقــده
أمس ،قال الناطق باسم «المجلس
ال ـع ـس ـكــري» ال ـفــريــق شـمــس الــديــن
ك ـبــاشــي« :الـتـقـيـنــا ح ــول مختلف
ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ـ ـتـ ــي قــدم ـهــا
تحالف الحرية والتغيير ،ولم تكن
هناك خالفات كبيرة» .وأضــاف أن
«المجلس العسكري وقوى الحرية
ً
والتغير يكمل بعضهما بعضا »،
ً
مشددا على سعيه «لتأسيس نظام
ديـمـقــراطــي فــي ال ـس ــودان خ ــال من
العيوب».
وتابع كباشي أنه «ال حسابات
خسارة وربح في الحوار ،والهدف
ً
مـسـتـقـبــل ال ـب ـل ــد» ،م ــؤك ــدا أنـ ــه «تــم
االتفاق بين األطــراف على الشراكة
ً
والعمل معا للعبور إلى بر األمان»،
ً
ومشيرا إلى «عدم وجود خالف مع
قوى إعالن الحرية والتغيير طالما
ال ـه ــدف واحـ ـ ــد» ،وأنـ ــه «ت ــم االت ـفــاق
على تشكيل لجنة مشتركة لنقاش
النقاط الخالفية».
وأم ــس األول ،أعـلــن بـيــان صــدر
عن «المجلس العسكري» ،أن «أبواب
الـ ـت ــواص ــل والـ ـ ـح ـ ــوار وال ـت ـف ــاوض
مفتوحة مــع الــرؤيــة الـتــي قدمتها
ق ــوى ال ـحــريــة وال ـت ـع ـب ـيــر ،وص ــوال

دوليات

إغالق الكنائس حتى إشعار آخر ...وإنذار كاذب أمام «المركزي»

السيسي وبن راشد في بكين أمس
بكين أمــس ،للمشاركة فــي مؤتمر
ق ـم ــة «مـ ـنـ ـت ــدى ال ـ ـحـ ــزام وال ـط ــري ــق
الثاني للتعاون الــدولــي» اليوم ،إذ
أجــرى عــدة لـقــاءات مــع قــادة الــدول
الـمـشــاركــة ،وف ــي مقدمتهم رئيس
الدولة المضيفة شي جينبينغ.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،اس ـت ـق ـبــل الــرئـيــس
السيسي ،نائب رئيس دولة اإلمارات
رئيس مجلس ال ــوزراء حاكم دبي،
الـشـيــخ مـحـمــد بــن راشـ ــد ،فــي مقر
إقــامــة األول بالعاصمة الصينية
صباح أمس.
وق ــال المتحدث بــاســم الرئاسة
المصرية ،بسام راضي ،إن الرئيس
السيسي أكــد أن الـتـعــاون الثنائي
بين مصر واإلمــارات يشهد تطورا
مـلـحــوظــا ف ــي مختلف ال ـم ـجــاالت،

(رئاسة الجمهورية)

وأش ــار إلــى مــا تحظى بــه اإلم ــارات
ق ـي ــادة وشـعـبــا م ــن مـكــانــة خــاصــة
لــدى الشعب المصري ،ومــا تمثله
عالقات البلدين من نموذج يحتذى
بين األشقاء العرب.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،كـ ـش ــف بـ ــن راشـ ـ ـ ــد عــن
حرص اإلمارات على تعزيز التعاون
والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ
قيم السالم والتسامح واالستقرار
ف ــي الـمـنـطـقــة ،وأش ـ ــاد بــالـخـطــوات
الناجحة التي انتهجتها القاهرة في
مسار اإلصالح االقتصادي والنقدي
والنتائج الواضحة التي تحققت،
مهنئا الشعب المصري على نجاح
عملية االستفتاء على التعديالت
الدستورية.

بينما تــواص ـلــت عـمـلـيــات الـقـبــض عـلــى مــزيــد من
األشـ ـخ ــاص ف ــي إط ـ ــار ال ـب ـحــث ع ــن ال ـم ـســؤول ـيــن عــن
تـفـجـيــرات عـيــد الـفـصــح فــي ســريــانـكــا ،الـتــي أوقـعــت
ً
 359قـتـيــا ،ق ـ ّـررت الـسـلـطــات ،أم ــس ،إب ـقــاء الكنائس
الكاثوليكية مقفلة إلى أن تستتب األوضاع األمنية ،في
حين ّقدم وزير الدفاع السريالنكي هيماسيري فرناندو
استقالته من منصبه.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،م ـن ـعــت ال ـس ـل ـطــات دخ ـ ــول م ـب ـنــى الـبـنــك
المركزي ،وأغلقت الطريق المؤدي إلى مطار العاصمة
فترة وجيزة؛ بسبب مخاوف من وجــود قنبلة ،األمر
الذي سلط الضوء على األجواء المشحونة بالتوتر في
البلد المطل على المحيط الهندي ،وعاودت السلطات
فتح المصرف والطريق عندما أعلنت أن التحذير كان
ً
ً
إنذارا كاذبا .وأفاد ناطق باسم الشرطة ،باعتقال ثالثة
ومصادرة  21عبوة ناسفة وستة سيوف خالل مداهمة
في العاصمة كولومبو ،كما اعتقلت السلطات مزيدا من
األشخاص ،مساء أمس األول ،بينهم سوري ومصري
وباكستانيون ،لالستجواب.
ً
وذكرت الشرطة أنها احتجزت مصريا اكتشفت أنه
ال يحمل جواز سفر أو تأشيرة دخول صحيحة .وكان
الرجل يــدرس اللغة العربية في مدرسة على بعد 70
كيلومترا تقريبا من كولومبو ويعيش في سريالنكا
منذ أكثر من سبعة أعوام.
وبينما كــان مشيعون مسيحيون يدفنون أ شــاء
ذويهم الذين قتلوا في الهجمات االنتحارية ،كان مئات

الالجئين المسلمين الباكستانيين يـفــرون مــن بلدة
نيغومبو على الساحل الغربي للبالد ،حيث احتدمت
خالل األيام الماضية.
توترات طائفية
ّ
وفي تل أبيب ،حضت الحكومة اإلسرائيلية ،أمس،
مواطنيها الـمــوجــوديــن فــي ســريــانـكــا عـلــى مـغــادرة
البالد ،مشيرة إلى «تهديد ملموس مرتفع».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اع ـت ـق ـلــت ش ــرط ــة ســريــان ـكــا أمـ ــس وال ــد
االنتحاريين اللذين نفذا تفجيرين من ضمن سلسلة
تفجيرات استهدفت عــدة كنائس وفـنــادق ،في ساعة
مبكرة مــن صـبــاح األح ــد الـمــاضــي ،خــال ق ــداس عيد
الفصح.
وح ـس ــب وك ــال ــة أنـ ـب ــاء «أســوش ـي ـي ـتــد ب ـ ــرس» ،فـقــد
صرح جاياناث كولوماغ ،القائد السابق في البحرية
بـســريــانـكــا بــأنــه تــم إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى األب يونس
إبراهيم ،وهو مليونير وتاجر توابل معروف ،لالشتباه
في مساعدته ابنيه إنشاف وإلهام ،في وقت يواصل
ً
المحققون تمشيط منزله في كولومبو بحثا عن أدلة
مرتبطة بالهجمات.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،قـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم شــرطــة
سريالنكا ،أمــس ،إن الشرطة اعتقلت ثالثة أشخاص
وصادرت  21عبوة ناسفة وستة سيوف خالل مداهمة
في العاصمة كولومبو ،غير أنه لم يذكر تفاصيل أخرى،
أو يلمح مــا إن كــانــت الـمــداهـمــة مرتبطة بتفجيرات
عيد الفصح.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أعلنت وزارة العدل األميركية،
أن موظفة سابقة بوزارة
الخارجية األميركية اعترفت،
أمس األول ،بالتآمر مع عمالء
صينيين ،مشيرة إلى أنها
تواجه عقوبة تصل إلى خمس
سنوات في السجن.
وأضافت وزارة العدل أن
الموظفة كانداس كاليبورن
ُ
اتهمت بالكذب على ضباط
إنفاذ القانون وإخفاء اتصاالت
مكثفة وهدايا تلقتها من
العمالء الصينيين مقابل
تزويدهم بوثائق داخلية لوزارة
الخارجية األميركية.
وتم توجيه االتهام إلى
ً
كاليبورن « 63عاما» ،في ،2017
عشية قمة بين الرئيس دونالد
ترامب والرئيس الصيني شي
جين بينغ.
وعملت كاليبورن في وزارة
الخارجية منذ عام  1999وخالل
هذه الفترة شغلت عدة وظائف
في الخارج ،بما في ذلك وظائف
في السفارات والقنصليات
األميركية في العراق والسودان
والصين.
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بوتين :كوريا الشمالية تحتاج ضمانات لنزع «النووي»
ع ـقــد الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن والــزع ـيــم ال ـكــوري
الشمالي كيم جونغ أون ،أمس ،أول قمة بينهما لتعزيز «العالقات
ال ـتــاري ـخ ـيــة» ب ـيــن مــوس ـكــو وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ،ع ـلــى خـلـفـيــة م ــأزق
دبلوماسي مع واشنطن حول النووي.
وف ــي خ ـتــام أول ق ـمــة جـمـعـتــه بـكـيــم داخـ ــل ح ــرم جــام ـعــي في
فالديفوستوك في أقصى الشرق الروسي ،أعلن بوتين خالل مؤتمر
صحافي ،بعد مباحثات دامت  5ساعات ،أن بيونغ يانغ بحاجة
إلى «ضمانات حول أمنها وسيادتها» من األسرة الدولية مقابل
نزع السالح النووي ،معتبرا أن احترام «القانون الدولي وليس
قانون األقوى سيسمح بتسوية أزمة برنامج بيونغ يانغ النووي».

وأشار إلى أن روسيا وأميركا مهتمتان بنزع السالح النووي
بكوريا الشمالية ،مضيفة أن كيم طلب منه نقل موقف كوريا
الشمالية ألميركا ،ووصف حواره مع كيم بأنه كان بناء.
واشاد الرئيس الروسي بجهود الزعيم الكوري الشمالي في
تطوير الحوار مع سيول وتطبيع العالقات مع واشنطن .واضاف
ان من شأن زيارة الزعيم الكوري الشمالي الى روسيا ان تساهم
في تطوير العالقات الثنائية بين البلدين وتوفر فرصة لبلورة
فهم افضل حول السبل الكفيلة بتطبيع الوضع في شبه الجزيرة
الكورية وكيفية تطوير مساهمة روسيا لدعم التحوالت االيجابية
في تلك المنطقة.

مــن نــاحـيـتــه ،ق ــدم الــزعـيــم ال ـك ــوري الـشـمــالــي الـشـكــر للرئيس
الروسي ،مضيفا« :أشكركم لهذا الوقت الرائع ،وأتمنى أن تستمر
مفاوضاتنا بنفس الطريقة ،مثمرة وبناءة».
على صعيد آخر ،أفادت تقارير إعالمية بأن فشل القمة األخيرة
بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس األميركي دونالد ترامب في
هانوي ،دفع كيم إلى إعدام  4مسؤولين من وزارة خارجيته.
وحـســب تـقــاريــر يــابــانـيــة وك ــوري ــة جـنــوبـيــة نقلتها صحيفة
«ميرور» البريطانية ،فإن فرقة إعدام قتلت في بيونغ بالرصاص
المسؤولين األربعة ،وهم دبلوماسيون من سفارة كوريا الشمالية
(موسكو ـ ـ وكاالت)
في هانوي.

بوتين وكيم داخل الحرم الجامعي في فالديفوستوك أمس (أ ف ب)
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺴﺒﺢ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻴﺎر ...واﻟﺸﻬﺎب ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺰاء ﺳﻨﻤﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺎﺷﻮر ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺒﺪأ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻳﺘﻔﻮق
ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة

ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي "أﺳ ـﻤ ــﻊ ﻛــﻼﻣــﻚ أﺻــﺪﻗــﻚ
أﺷ ــﻮف أﻓﻌﺎﻟﻚ أﺗـﻌـﺠــﺐ" ،ردا ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺞ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﺒـﻌــﻪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻋﺎﺷﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات
ا ﻟـ ـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـ ــﺎ ﺿ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ،او ا ﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ
ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ﻟـﻤـﺠــﺎﻟــﺲ
إدارة اﻻﺗﺤﺎدات ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ
اﻧـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﺗ ـﺤــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  5ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺘﻰ
أﻏ ـﻠ ــﻖ ﺑـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺴــﺎء
أﻣﺲ اﻷول.
وﻳﺒﺪو أن ﻋﺎﺷﻮر ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪدا
أن ﻣـ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ
وﺻـﻠــﺔ اﻟـﻘــﺮاﺑــﺔ ﻳـﺘـﻔــﻮق ﺑـﻘــﻮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻓ ــﺎﺟ ــﺄ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﺑ ـﺘــﺮﺷ ـﻴــﺢ ﺷﻘﻴﻘﻪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ ﻣـﺘـﻄــﺎﺑـﻘــﺎ
ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ،إذ إن
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺪأ
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎدي
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﺪا ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدي ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات
اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗــﻢ ﻣـﻨــﺢ اﻟﻘﻠﻌﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮاء ﻣـﻨـﺼــﺐ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﺗـﺤــﺎد
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻳ ـﻔ ـﻌــﻞ ﻋ ـﻜ ــﺲ ﻣــﺎ
ﻳﻘﻮل ،وﻫــﻮ ﺳﻠﻮك ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ أي
ﺣــﺎل ﻳﻌﻜﺲ ﻋــﺪم اﻟــﻮﻓــﺎء واﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑــﺎﻟــﻮﻋــﻮد واﻟـﻌـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ

ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ وﻣ ــﻦ دون
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ـ ــﻞ ﺷـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﻪ ،ﺿ ـ ّـﺤ ــﻰ
ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر ﺑ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة ﻣ ــﺆﻳ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎب
اﻟــﺬي ﺳﺎﻧﺪ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،اﻟـﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮﺑ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎب
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﻣﻦ  7إﻟﻰ  8أﻋﻀﺎء
داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
أن ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻛﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻟﻴﺲ
ً
إﻻ ،وﻛﺎن أﻣﺮا ﻣﺤﺴﻮﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺟﺎءت
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ دراﻣــﺎﺗ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋﻜﺲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺣﻴﺚ دﻓﻊ ﻋﺎﺷﻮر ﺑﺸﻘﻴﻘﻪ
ﻓــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ،ﻟـﻴــﺆﻛــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﺪدا أﻧﻪ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وأﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ دون اﺳﺒﺎب
ﻣـﻔـﻬــﻮﻣــﺔ ،إﻻ إذا اﻋـﺘـﺒــﺮﻧــﺎ اﻋـﻀــﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮدون ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺿﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ!
وﺑ ـﻤ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪ
اﻟﺸﻬﺎب وﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،ﺳﺘﻤﻴﻞ
اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻻﻓـ ـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟ ــﻰ
اﻷول اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧﺒﺮات ﻋﺮﻳﻀﺔ
اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗــﻮﻻﻫــﺎ ﻋـﺒــﺮ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺬي
ﻗـﻔــﺰ ﻋـﻠــﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة،

اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎب ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻓـﻘــﺪ
ﻓــﺮﺻـﺘــﻪ ﻓــﻲ دﺧ ــﻮل ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﺗﺤﺎد اﻟﻴﺪ.
آﺧﺮا ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻫﻮ
وﻟﻴﺲ
أﺧﻴﺮا
ّ
اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻲ رﺟﻞ اﻟﺸﺎرع
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺑـ ــﻪ ،ﻓــﺎﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ــﺬل ﻣ ــﻦ أﺟـﻠـﻬــﺎ
ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ،
ﻹﻋــﺎدﺗـﻬــﺎ ﻣــﺮة أﺧــﺮى إﻟــﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺒﻄﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻴﺪﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ.

 ٣ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ُ
أﻏ ـﻠــﻖ ،ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة،
اﻟﻤﻘﺮرة ﻳﻮم  5ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ  12ﻣﺮﺷﺤﺎ
ً
ﻗﺪﻣﻮا أوراﻗﻬﻢ رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ إدارة اﻻﺗﺤﺎد.
وﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺮﺷ ـﻴ ـﺤ ــﺎت ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ،وﻫــﻢ ﻃــﺎرق
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ )اﻟﻜﻮﻳﺖ( ،ووﻟﻴﺪ أﻣﺎن )اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ(،
وﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮر )اﻟﻌﺮﺑﻲ(.

ﺑﻮﺣﻤﺪ ﻟـ  :.°اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻮء اﻻﺧﺘﻴﺎر
ّ
ﺣﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻸﺻﻔﺮ وﻣﺎرﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ

●

اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

أﺑ ــﺪى ﻋـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺳـﻌــﻮد ﺑﻮﺣﻤﺪ ﻋــﺪم رﺿ ــﺎه ﻋﻤﺎ
آﻟ ــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ اﻷﻣـ ــﻮر داﺧ ــﻞ اﻟـﻘـﻠـﻌــﺔ اﻟـﺼـﻔــﺮاء
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻠﺔ
اﻟ ـﻨــﺎدي ﺗﺒﻘﻰ ﻓــﻲ ﺳ ــﻮء اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ،ﺳــﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،أو
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺎل ﺑﻮﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
إن اﻟـﺘـﻘـﺼـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻖ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﻳﺸﻤﻞ
ً
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ووﺻــﻮﻻ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻮﻟــﻮا ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎدي
اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ.
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻣ ــﻦ ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻳـﺨـﻄــﺊ ،وﻫـﻨــﺎك
ﻣﻦ ﻗﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ،وﻫﻢ ﻛﺜﺮ،
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ُوﺟــﺪ داﺧــﻞ إدارة اﻟﻨﺎدي
وﻫــﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻌــﺾ اﻷﻟ ـﻌ ــﺎب ،ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻹداري

واﻟﻔﻨﻲ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدي ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮر
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺷﻚ".
وﺑـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﻮﺣ ـﻤ ــﺪ ،اﻟـ ـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ داﺧ ــﻞ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ  10ﺳ ـﻨــﻮات ،أن
اﺑ ـﺘ ـﻌــﺎده ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪورة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻮﺣﻤﺪ ،ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﻔﻬﺪ ،وﺑﻌﺪ ان رأى ان ﻋﻠﻴﻪ
اﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻐﻴﺮه ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎدي
ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
وﺷ ـ ـ ــﺪد ﺑ ــﻮﺣ ـﻤ ــﺪ ان اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ،رﻏ ــﻢ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎب ،ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ
ﻗﻮﻳﺎ ،وأﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﺤﺼﺪ
اﻷﻟـﻘــﺎب ،ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻫــﺐ وﺧﺎﻣﺎت
ﻗ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ أﺻ ـﻌــﺐ اﻷوﻗـ ــﺎت
وﺗـﺤــﺖ اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻤــﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﻨﺎدي.

اﻟﺤﺴﺎوي ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ
وﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ
ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن ﻋ ــﻮدة رﺋﻴﺲ

»اﻷﺻﻔﺮ« ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻬﺪ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻳــﻮم ﻏ ـ ٍـﺪ ،ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻌــﺪادات
ﺟ ــﺎدة ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ أ ﻣ ــﺎم اﻟﻌﻬﺪ
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ،اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي.
وﻳﺤﺘﻞ "اﻷﺻﻔﺮ" اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ،ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  7ﻧـﻘــﺎط،
وﺑ ـﻔ ــﺎرق ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر،
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑ ــ 7ﻧ ـﻘــﺎط أﻳ ـﻀــﺎ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ

اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ اﻟـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﺎﻧــﻲ دون ﻧـﻘــﺎط.
وﺗـﺤــﺪد ﻣﻮاﺟﻬﺔ "اﻷﺻـﻔــﺮ" واﻟﻌﻬﺪ
ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻗﺒﻞ
ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي.
وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ ﺻ ـﻔ ــﻮف "اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ" ﻏـﻴــﺎب
اﻟﻼﻋﺐ ﺧﺎﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗـ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻰ ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﻛ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ــﺮف
اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي إﻳﺒﺎﺑﻮي ﺑﻜﺮ ،واﻟــﺬي ﻏﺎب
ﻋ ــﻦ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ أﻣ ــﺎم
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻗﺎل ﺑﻮﺣﻤﺪ إن اﻟﺤﺴﺎوي
ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ،وﺳﺎﻫﻢ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻧﺠﺎزات اﻟﻨﺎدي ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻹﻋــﺎدة أﻣﻮر
ﻛﺜﻴﺮة إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأﺿﺎف أن ﻋﻮدة اﻟﺤﺴﺎوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻃ ــﻼل اﻟـﻔـﻬــﺪ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ ﻣ ــﺮدود
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻌﺎب.

أﺧﻄﺎء ﻓﺎدﺣﺔ
وﺣﻮل ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻤﻞ ﺑﻮﺣﻤﺪ اﻟﺠﻬﺎز
اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﻮاف
اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ّ
ﻳﻔﻌﻞ أدواﺗﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
أﺧﻄﺎء ﻣﺎرﻳﻦ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ.
وﻗــﺎل ان اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري
ﻟــﻸﺻـﻔــﺮ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤــﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎء
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ا ﻟـﺘــﻲ ﻃﺎﻟﺖ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻃ ــﻮال اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﻛ ــﺄس
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ــﺎن
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗـﺤــﺮﻛــﺎ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮارات
اﻟـﻤــﺆﺛــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة.
وأﺿﺎف" :ﻣﺎرﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
وﻛـ ــﺎن اﻷوﻟـ ــﻰ إﻗــﺎﻟ ـﺘــﻪ ﻣﺒﻜﺮا
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺒﻞ
ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻷﺻﻔﺮ".
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎرات
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﻣ ـ ـ ـ ــﺆ ﻛ ـ ـ ـ ــﺪا ان ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى
ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻀ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻻ ﻳـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻲ

ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮف اﻷﺻـﻔــﺮ،
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ إدارة اﻟـ ـﻜ ــﺮة ﺑ ــﺈﻋ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.

اﻟﻤﻄﻮع ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ
وأﺛـ ـﻨ ــﻰ ﺑــﻮﺣ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﺑــﺪر
اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ﻣ ــﻊ اﻷﺻـ ـﻔ ــﺮ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
ان ا ﻟـ ـ ــﻼ ﻋـ ـ ــﺐ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوة ﺣ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ــﺎل ﻳ ـﺠ ــﺐ
أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﺬى ﻓﻲ
اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻔﺮاء،
ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣﻦ
ﻋﻄﺎءات ﻛﺒﻴﺮة
رﻏ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ.

وﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ  5ﻣ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻨـﺼــﺐ
أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ،وﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري
)اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻮك( ،وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻛ ــﺎﻳ ــﺪ )اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب(،
وﻧــﻮاف ﺑﺎﺟﻴﺔ )اﻟﺠﻬﺮاء( ،وﻧﺎﻳﻒ اﻟﺨﻤﻴﻠﻲ
)اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻦ( ،وﻧ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻒ ﻓ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ
)اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ(.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ
ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ "اﻟﺴﺎﺣﻞ"

»ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﺔ« اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻌﺪﻳﻼت
»اﻟﺪوﻟﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ا ﻋـﺘـﻤــﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻛــﺮة اﻟﺴﻠﺔ،
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﺔ )اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎ( ،ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺧﻼل
ا ﺟ ـﺘ ـﻤــﺎ ﻋ ـﻬــﺎ ،أ ﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺑﻤﻘﺮ
اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ.
ُ
وﻋ ـ ـﻘ ـ ــﺪ اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻹدارة
اﻻﺗﺤﺎد ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﺑﺤﻀﻮر
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻋﺪا اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺬي
ﻟــﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﻋـﻨــﻪ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻤﺜﻞ ا ﻟـﻘــﺎد ﺳـﻴــﺔ ﺣﺴﻦ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻷوﻟﻰ أﻗﻴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ،وﻗﺪﻣﺖ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ

●

ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣـﺴــﺎء ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﺮ وﺧﻴﻄﺎن.
وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ً
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻏ ــﺪا ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻠﻌﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻣـﺴــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻊ
اﻟﺸﺒﺎب ،وﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،وﺗﻘﺎم ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﺎﻇﻤﺔ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻳـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺻﺤﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻃﺎح ﺑﺒﺮﻗﺎن ﻣﻦ اﻟﺪور اﻻول ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﺄر
ﻣﻦ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻻﺧﻀﺮ ﻓﻲ

اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﺔ
ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻤﺮ ،وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﻺﺷ ــﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﺤﺺ أوراق
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ.
وواﻓـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺖ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ اﻷﻧـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ،ﻣﺎ
ﻋـ ــﺪا اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻏـ ــﺎب ﻋﻦ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻻول .وﺳـﻴـﻔـﺘــﺢ ﺑــﺎب

●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة ﻧـ ــﺎدي ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻟــﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ا ﻟـﺒــﻮص ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻌﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ
اﻛﺘﺴﺎح اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻣﺪرب ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺤﺖ  17ﺳﻨﺔ ﻋــﺎدل ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮادار
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﺪرب وﻟﻴﺪ ﻧﺼﺎر اﻟﺬي ﻗﺎد ﺑﺮﻗﺎن
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻﻓﺘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،إذ ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺪور
ﻧـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋــﻦ ﺟ ــﺪارة واﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق ﺷــﺪﻳــﺪﻳــﻦ،

ً
اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻃﻤﻌﺎ ﻓــﻲ ﺣﺠﺰ ﻣﻜﺎن
ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ
اﻻﺧﻀﺮ وﺻﻴﻒ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺔ
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ
أﻣﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪه ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ً
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﺎرق اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻤﻮح اﻻﺑﻴﺾ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻜﺮه ﻣﻨﺬ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻮاﺳﻢ.

اﻟﻨﺼﺮ وﺧﻴﻄﺎن

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ

وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺷ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ
ً
وﺧـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺎن ،ﻧ ـ ـﻈ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎرب ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﻦ ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻟ ـﻄ ـﻤ ــﻮﺣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺮوﺟﻬﻤﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣــﻦ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺒﺎب
ً
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﻤـﻘــﺮرة ﻏ ــﺪا ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻸﺑﻴﺾ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز

اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻮر اﻋﺘﻤﺎد
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ،وﻣ ـ ــﻦ ﺛـ ــﻢ إﺷ ـ ـﻬـ ــﺎره ﻓــﻲ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻛ ـ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ  9أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ،وﻳ ـﺤــﻖ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ.

ً
اﻟﺒﻮص رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻧﺎدي
ﺑﺮﻗﺎن وﻓﺎﺿﻞ ﻳﻘﺘﺮب

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺷﺒﻴﺐ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺬي ﺗــﺮﺷــﺢ ﻟــﻪ ﻓ ــﻮزي اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق ﻣﻦ
)ﻛﺎﻇﻤﺔ( ،واﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺼﺒﻲ
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ،
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،وﻃﻼل
اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ ،ﻣــﻦ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺑــﺮﻗــﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ً
وأﺧﻴﺮا ،ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺴﻤﺎوي ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺧـ ــﺮوﺟـ ــﻪ ﺧ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺎض ﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟـ ــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﺑــﺎﻟـﺘـﻘــﺪم ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ً
ﻻﻗـ ـﺼ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ
اﻟـﺸـﺒــﺎب وﻓ ــﺎرق اﻻﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ.
وﻛــﺎن اﻟﺴﻤﺎوي ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،26-17ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗﺼﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت.

وﻳـﻜـﻔــﻲ أن اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ ﺟ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وأﺑﻠﻎ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮﺟﻮد
رﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻪ،
رﻏﻢ اﻓﺘﻘﺎده ﺧﺒﺮة ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮق اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم )اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول( ،ﻏﻴﺮ أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺑﺮﻗﺎن ﻳﺮون ﻓﻲ ﻓﺎﺿﻞ أﻧﻪ
ﻣـﺸــﺮوع ﻟـﻤــﺪرب ﻛﺒﻴﺮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼل
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣــﺎ ﻳــﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻊ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ،واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳــﺮﻳــﺪﻫــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣـﻠــﻢ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟ ـﻠ ــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز،
وﻋــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
وﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﺳﻴﺘﻲ ﻳﻘﻬﺮ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره وﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﺼﺪارة
دلبلا

•
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ﺗﻘﺪم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺧﻄﻮة
ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻠﻘﺐ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه اﻟﺜﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
 -٢ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ وﺟﺎره
اﻟﻠﺪود ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم
اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎرات

ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم

 ١٠:٠٠م

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  xﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ

HD٢

اﻧﺘﺰع ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﺻـ ـ ـ ــﺪارة ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪوري
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﻣﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﺑﺘﻔﻮﻗﻪ ،اﻣــﺲ اﻷول
ﻓــﻲ "دﻳــﺮﺑــﻲ" اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ
وﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﻪ ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
 -2ﺻ ـﻔــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣــﺆﺟـﻠــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ.
ورﻓـ ــﻊ ﺳـﻴـﺘــﻲ رﺻ ـﻴ ــﺪه إﻟ ــﻰ 89
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ  35ﻣﺒﺎراة ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ
أﻣــﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ) 35ﻣـﺒــﺎراة أﻳﻀﺎ(،
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺪوري ﺑﻴﻦ ﻳﺪي
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺳﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻣﻊ ﺗﺒﻘﻲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺣـ ـﻘ ــﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷزرق ﻓ ــﻮزه
اﻟـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻟ ــﻢ ﻳـﺨـﺴــﺮ ﺳــﻮى
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ
"اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮ" ﺧ ـﺴــﺎرﺗ ـﻬــﻢ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ ﺗـﺴــﻊ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺑﻪ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ
ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ.
وﺗﻠﻘﻰ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﻧﻜﺴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻓــﻲ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟــﺪوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
اذ ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ  64ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ،ﺑﻔﺎرق ﺛﻼث ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻔﻀﻞ
ﺳ ـﻘــﻮط ﻏــﺮﻳـﻤــﻪ اﻟـﻠـﻨــﺪﻧــﻲ أرﺳ ـﻨــﺎل
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ أرض وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن
 3-1ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء
أﻳﻀﺎ وﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .31
وﻗﺪم اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺬرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ أوﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻓ ــﻮرد ،وﻏــﺎﺑــﺖ أي
ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻟﻌﺸﺮ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳ ـﺴــﺪد اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة،

ﺗــﻮﻗـﻔــﺖ ﺑـﻴــﻦ ﻳ ــﺪي ﺣ ــﺎرس ﺳﻴﺘﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ إﻳﺪرﺳﻮن ) ،(11وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﺘـﺴــﺪﻳــﺪة اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﺸﺒﺎت اﻟﺜﻼث ﻃﻮال اﻟﻤﺒﺎراة.
ورد ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎو ﻟ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ رﺣﻴﻢ ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻎ
اﻟﺬي ﺗﻮﻏﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وﺳــﺪد ﻛــﺮة ارﺗــﺪت ﻣﻦ ﻗــﺪم ﻛﺮﻳﺲ
ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻎ ،وﻛﺎدت ﺗﻐﺎﻟﻂ ﺣﺎرﺳﻪ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ داﻓـ ـﻴ ــﺪ دي ﺧ ـﻴ ــﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻷﺧﻴﺮ أوﻗﻔﻬﺎ ﻟﻀﻌﻒ ﻗﻮﺗﻬﺎ ).(15
وﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 19ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘـﻴــﻦ ﺧ ـﻄــﺮﺗ ـﻴــﻦ ،ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ
ﺳـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺧ ــﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺑـﻌــﺪﻫــﺎ دي ﺧﻴﺎ
ﺑﻘﺒﻀﺘﻴﻪ ،ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻫﺠﻤﺔ ﻣــﺮ ﺗــﺪة
ﺳــﺮﻳ ـﻌــﺔ ﻗ ــﺎدﻫ ــﺎ ﺟـﻴـﺴــﻲ ﻟـﻴـﻨـﻐــﺎرد
وأوﺻﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻠﻒ
اﻟـﻤــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ اﻟ ــﻰ زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻣــﺎرﻛــﻮس
راﺷﻔﻮرد ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج إﻳﺪرﺳﻮن
ﻣﻦ ﻣﺮﻣﺎه وﻳﻘﻄﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻔﺮاد.
وﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط ،ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻟـﺴ ـﺘــﺮﻟـﻴ ـﻨــﻎ ﺻ ــﻮﻟ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى وﺳــﻂ
ﻣــﺪاﻓ ـﻌــﻲ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ،ﻓ ـ ــﺮاوغ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪﺗﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺪي ﺧﻴﺎ ).(43
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،50دﻓﻊ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ
ﺑ ـ ــﺎﻷﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﺳـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض
ﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺗـﺤــﺮﻳــﻚ
ﺧ ــﻂ ﻫ ـﺠ ــﻮم ﺳـﻴـﺘــﻲ اﻟـ ــﺬي اﻓـﺘـﺘــﺢ
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺑ ـﻌــﺪ أرﺑـ ــﻊ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ إﺛــﺮ
اﺧ ـﺘ ــﺮاق ﻓ ــﺮدي ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎردو
ﺳﻴﻠﻔﺎ ،وﺗﺴﺪﻳﺪه ﻛﺮة أرﺿﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر دي ﺧﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ رﻗﺎﺑﺔ
دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﻮك ﺷﻮ ).(54
وﺑـ ـﻌ ــﺪ دﻗ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ،ﻛ ـ ــﺎد ﺳـﻴـﺘــﻲ
ﻳﻌﺰز اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺪاﻓ ــﻪ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ
ﺳ ـﻴــﺮﺧ ـﻴــﻮ أﻏـ ــﻮﻳـ ــﺮو ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺒ ــﺎدل
ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻜﺮات ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎردو ﺳﻴﻠﻔﺎ
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ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻌﺪ إﺣﺮاز اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وﺳﺎﻧﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮة ﻻﻣﺴﺖ اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻷﻳـ ـﺴ ــﺮ ﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ دي ﺧ ـﻴ ــﺎ .وﺑ ـﻌــﺪ
ﺛـ ــﻮان ،ﻓـﺸــﻞ ﺟـﻴـﺴــﻲ ﻟـﻴـﻨـﻐــﺎرد ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ــﺢ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮة ﺑﻘﺪﻣﻪ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺨﺎﻟﻲ
ﻹﻳﺪرﺳﻮن.
ودﻓﻊ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﻏﺎﻟﻴﺎ
ﺛﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ،اذ ﻫﺰ ﺳﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺷﺒﺎﻛﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ،66
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﺴﺮاه ﻣﻦ داﺧﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠــﺰاء ،ارﺗ ــﺪت ﻣــﻦ اﻟﺴﺎق
اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﺪي ﺧﻴﺎ وواﺻﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
اﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك.

وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻳﻜﺘﺴﺢ أرﺳﻨﺎل
وﻛﻤﺎ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﺗﻠﻘﻰ أرﺳﻨﺎل

ﺧـ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرض
وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ،وﺗﻜﺒﺪ اﻷ ﻫ ــﺪاف
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻓﻘﻂ.
وﺣ ـ ـﺴـ ــﻢ "ووﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺰ" اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ر ﻛـﻠــﺔ ﺣﺮة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ روﺑﻦ ﻧﻴﻔﻴﺲ
ﻫ ــﺰت ﺷ ـﺒــﺎك اﻟ ـﺤ ــﺎرس اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻴﻨﻮ ) ،(28ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ
زﻣﻴﻠﻪ اﻹﻳــﺮﻟـﻨــﺪي ﻣــﺎت دوﻫــﺮﺗــﻲ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﻜــﺮة رأﺳ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ) ،(37وﻳ ـﻌــﺰز اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ
دﻳﻮﻏﻮ ﺟﻮﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 2+45
ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺮى ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﺑﺪا ﻟﻴﻨﻮ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
وﻗﻔﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮت ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻋﺪه
اﻷﻳﺴﺮ.
وﻗﻠﺺ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻳﻤﺘﺪح ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﻛﺎل ﺑﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ،ﻣﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺢ
ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ،ﺑﻌﺪ رد ﻓﻌﻠﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺮﻳﺮ ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑــﺎ ،ﺑﻔﻮزﻳﻦ ﺣﺎﺳﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺤﻮ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻗ ــﺎل ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ" :ﻫ ــﺬه واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ
روﻋ ــﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟ
ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ )دوري اﻷﺑﻄﺎل(
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺑﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ .اﻟﺨﺮوج
ﻛﺎن ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا.
واﺟﻬﻨﺎ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﻤﻠﻌﺒﻨﺎ ،وﻟﻢ ﻧﻘﺪم اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ،
ﻟﻜﻦ ﺷﻤﺴﻨﺎ أﺷﺮﻗﺖ ،وﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ آﻣﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري.
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ ورد ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ" :ﺟﺌﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺿﺪ
اﻟﺠﺎر واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
ﻓـ ــﻲ إﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮا .ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﻊ أن
ﻧ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻂ اﻟ ــﺬي
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ".
وﻗﺎل ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إن
"اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﺮاﻣﻲ اﻟﺘﺎم .ﻣﺎ
ﻼ
"اﻟﻼ

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ

ﻓﻌﻠﻮه ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻛــﺎن ﻣﺬﻫﻼ .اﻷﻣــﺮ راﺋــﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮة ،وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ .ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﺨﻮر
ﺟﺪا ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺮؤوس ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ،
ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺴـﺒــﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻧﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ راﺋ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺮوج أﻣــﺎم
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑ ــﺪوري اﻷﺑ ـﻄــﺎل ،ﺛــﻢ وﻗـﻔــﻮا ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم أﻛـﺜــﺮ ﻣـﻤــﺎ ﻓـﻌـﻠــﻮا ﻓــﻲ دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺬب وﻧﻠﻌﺐ ﺑﺼﺪق".
وﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻄﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وأﺷﺎر ﻏﻮاردﻳﻮﻻ
إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﺎن اﻟﻠﻘﺐ.
وﺗﺎﺑﻊ" :اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻳﺴﺘﺤﻘﺎن اﻟﻠﻘﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺳــﻮى ﻟﻔﺮﻳﻖ واﺣ ــﺪ اﻟـﻔــﻮز ﺑــﻪ .اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻟﻦ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪم ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ .ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺼﺎرات ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺪوﺋﻨﺎ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :أﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ راﺣ ــﺔ
)اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ( واﻻﺳ ـﺘ ــﺮﺧ ــﺎء وﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ،وﻋ ــﺪم
ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻨﻮم ،ﻷن
أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ أﺧﺮى ﻳﻮم اﻷﺣﺪ".

أوﻧـ ـ ــﺎي إﻳـ ـﻤ ــﺮي اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﺑــﺮأﺳـﻴــﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﻘﺮاﻃﻴﺲ ).(80

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ
وﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺣ ـﻠــﻢ ﻃ ـ ــﻮال اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺑ ــﺈﺣ ــﺮاز اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣﻨﺬ
 ،1990ﻳ ـﺠــﺪ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻓﻲ
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻻ ﻳ ـﺤ ـﺴــﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻣـ ــﻊ ﺿـﻴـﻔــﻪ
ﻫــﺎدرﺳـﻔـﻴـﻠــﺪ اﻟـﻬــﺎﺑــﻂ اﻟ ــﻰ اﻟــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻨ ــﺎزﻟ ــﻪ ﻋــﻦ
اﻟﺼﺪارة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻳـ ــﻮرﻏـ ــﻦ ﻛـ ـﻠ ــﻮب ﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻪ،
وﺣﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم ﺣﺘﻰ
اﻟــﺮﻣــﻖ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﻋﻠﻰ

ﻻﻋﺒﻮ »اﻟﺴﻴﺘﻴﺰﻧﺲ« و»اﻟﺤﻤﺮ« ﻳﻬﻴﻤﻨﻮن
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻫﻴﻤﻦ ﻻﻋﺒﻮ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
وﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـ ــﺬي أﻋ ـﻠ ـﻨ ـﺘــﻪ راﺑـ ـﻄ ــﺔ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ.
وﺑـ ـ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ـ ــﺎول ﺑـ ــﻮﻏ ـ ـﺒـ ــﺎ ،ﻻﻋ ــﺐ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﺎدﻳﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
وﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وﺿﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺘﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻫﻢ :إﻳﺪرﺳﻮن،
إﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻚ ﻻﺑـ ـ ــﻮرﺗـ ـ ــﻲ ،ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎردو
ﺳﻴﻠﻔﺎ ،ﻓــﺮ ﻧــﺎ ﻧــﺪ ﻳـﻨـﻴــﻮ ،ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
أﻏﻮﻳﺮو ،ورﺣﻴﻢ ﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺿ ــﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﻫﻢ :أﻧﺪرو روﺑﺮﺗﺴﻮن،
ﺗﺮﻳﻨﺖ-أﻟﻜﺴﻨﺪر أرﻧﻮﻟﺪ ،ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ
ﻓﺎن داﻳﻚ ،وﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ.
وﺑـ ــﺎت أﻏ ــﻮﻳ ــﺮو ﻫ ــﻮ اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳـﺘــﻢ ﺿـﻤــﻪ ﻓﻲ

ﺗ ـﻔ ــﻮق ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻓ ـﻴــﺮدر
ﺑﺮﻳﻤﻦ  2-3أﻣــﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟــﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻼﻗﻲ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ اﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻫﻠﻪ
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﻣﺒﻮرغ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺳـﺘـﺠـﻤــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻓﻲ  25ﻣﺎﻳﻮ ،ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮن
وﻻﻳﺒﺰﻳﻎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ  1-3اﻟﺜﻼﺛﺎء.
واﻧﺘﻈﺮ ﺑﺎﻳﺮن ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  36ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺘﻌﺎدل
اﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺮأﺳﻪ ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ

اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ُ
وﻳ ـﻌــﺪ ﻓ ــﺎن داﻳ ــﻚ وﺳﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ
أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻨ ـﻴــﻞ ﺟــﺎﺋــﺰة

أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋـ ـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ.
)د ب أ(

ﺳﺘﻴﻔﻴﻨﺰ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ

ﺑﺎﻳﺮن ﻳﻜﺒﺢ ﻋﻮدة ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺄس
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠــﺰاء ﻧﺤﻮ زﻣﻴﻠﻪ ﻏﻨﺎﺑﺮي اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮة ارﺗــﺪت ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ وﺗﻬﻴﺄت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
ﻏﺒﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ،ﻓﺄودﻋﻬﺎ ﺑﻬﺪوء ﺑﻘﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﺎك.
وﻓــﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋــﺰز ﻣﻮﻟﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺪف
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،63ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻗــﻒ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﻮن ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪم اﻟﻴﺴﺮى،
وﻋﺎود إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﺎﻓﻠﻴﻨﻜﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺮﻳﻤﻦ ﺿــﺮب ﺑـﻘــﻮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻫ ــﺪف ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻟ ـﻔ ــﺎرق ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ 74

أﻣ ــﻞ أن ﻳﺘﻌﺜﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓــﻲ اﻷﻣـﺘــﺎر
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻓــﺎرق اﻟﻨﻘﻄﺔ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي
ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎره.
وﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـ ـﻴ ــﻮم أﻣ ــﺎم
ﻓــﺮﻳــﻖ ﺧــﺮج ﻣـﻬــﺰوﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟـﺴـﺒــﻊ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ــﺬق ﻃﻌﻢ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﺳ ـ ـ ــﻮى ﺛ ـ ـ ــﻼث ﻣ ـ ـ ـ ــﺮات ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،وذﻫ ـﻨــﻪ ﻓــﻲ "ﻛــﺎﻣــﺐ ﻧــﻮ"،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺤــﻞ اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﺿـﻴـﻔــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور
ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻷﺣــﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﻛ ــﺎردﻳ ــﻒ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ )-2ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ( ﻓ ــﻮزه
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻗﺎرﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺛﻼﺛﺔ اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )1-3

ﻓــﻲ اﻳ ــﺎب ﺛـﻤــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ( وﺑــﻮرﺗــﻮ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ )-2ﺻﻔﺮ و 1-4ﻓﻲ ذﻫﺎب
واﻳﺎب رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ( ،أﻛﺪ ﻗﻠﺐ دﻓﺎع
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ا ﻟـﻬــﻮ ﻟـﻨــﺪي ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن
داﻳﻚ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺳﻴﺤﺎول اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ رﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄﺷﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻷﻣﺘﺎر
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ
ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎدي "ﺗﺤﺎول اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋـﻠــﻰ رﺑــﺎﻃــﺔ ﺟــﺄﺷــﻚ ،وأﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧﻨﺎ
ﺣـﻘـﻘـﻨــﺎ ﺗـﺤـﺴـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل
ﺧﻼل ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻮﺳﻢ .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺤﺴﺐ
أن ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ."...
ورأى "أن اﻷﻣـ ــﺮ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ...ﻧ ـﺤ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ،
ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ...وﺳﻨﺮى
ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر".

ﻋﺒﺮ أوﺳﺎﻛﻮ اﻟﺬي اﺳﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪم اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ راﺷﻴﻜﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،75ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
ﺳﺮﻳﻌﺔ أﻓﻠﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﺳﻮﻓﻲ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻊ
ﻣﺎﺗﺲ ﻫﻮﻣﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ أرﺿﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاوﻏﺘﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻟــﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻌــﺎدة ﺗﻘﺪﻣﻪ ،اذ
اﻧـﺘــﺰع ﻛــﻮﻣــﺎن رﻛـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء أﺛ ــﺎرت اﻋـﺘــﺮاض ﻻﻋﺒﻲ
ﺑﺮﻳﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ زﻣﻴﻠﻬﻢ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ
ﺛﻴﻮدور ﺟﺒﺮي ﺳﻴﻼﺳﻲ ،اﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
وﺳــﺪدﻫــﺎ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﺣــﺎرس ﺑﺮﻳﻤﻦ اﻟــﺬي
ارﺗﻤﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﻤﻴﻦ ).(80

داﻓﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﺎدي ﺷﺎﻟﻜﻪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻫﻮب ﺳﺘﻴﻔﻴﻨﺰ
ﻋﻦ ﻗﺮار ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮدﻳﻒ )ﺗﺤﺖ  23ﻋﺎﻣﺎ( ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺿﺪه.
وﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﺳﺘﻴﻔﻴﻨﺰ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﻗﺎل" :ﺻﺪﻗﻮﻧﻲ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻟﻨﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ دون أﺳﺒﺎب" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ أﻧﻨﺎ
ﻓﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎﻣﻨﺎ أي ﺣﻞ آﺧﺮ".
وﻛﺎن ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎد ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺎم اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻫــﻮب ﺳﺘﻴﻔﻴﻨﺰ ﻣــﺪرب ﺷﺎﻟﻜﻪ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ  17ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺳﻠﻮﻛﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺠﺪدا ،ﻟﻜﻦ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
وذﻛ ــﺮ ﺷــﺎﻟـﻜــﻪ أن ﺳﺘﻴﻔﻴﻨﺰ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺑــﻦ ﻃــﺎﻟــﺐ ) 24ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ "ﺑﺴﺒﺐ اﺟــﺮاء ﺗﺄدﻳﺒﻲ آﺧــﺮ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ
"ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺐ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ".
)د ب أ(

ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺎﻳﺮن

ﻻﺗﺴﻴﻮ ﻳﻨﻬﻲ ﺣﻠﻢ ﻣﻴﻼن وﻳﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻛﻮرﻳﺎ ﻧﺠﻢ ﻻﺗﺴﻴﻮ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﻴﻼن

ﻋﺎد ﻻﺗﺴﻴﻮ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺎن ﺳﻴﺮو" ﺑﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻴﻼن -1ﺻﻔﺮ اﻷرﺑـﻌــﺎء ﻓﻲ إﻳــﺎب اﻟــﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛــﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺮة
ً
اﻟﻘﺪم ،ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
اﻟﻤﺘﻮج ﺑﺴﺘﺔ أﻟﻘﺎب.
وأﻧﻬﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻴﻼن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ .2011
واﻋﺘﻘﺪ ﻣـﻴــﻼن أﻧــﻪ ﺑـﺨــﺮوج ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﺑﻄﻞ
اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ً
 ،2018ﻣﻦ اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﻌﺎدﻟﻪ ذﻫﺎﺑﺎ ﻣﻊ
ﻻﺗﺴﻴﻮ دون أﻫﺪاف ،ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ وإﺣــﺮاز ﻟﻘﺒﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻷول ﻣﻨﺬ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎم .2011
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻢ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ اﻷرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳﺪ
اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺧــﻮاﻛ ـﻴــﻦ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـ ــﺬي ﺣـﺴــﻢ ﻫــﺬه
اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
اﻟﻬﺪف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  58ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ
ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻓﻊ
ﻻﻓﺘﺔ "ﺗﺤﻴﺔ ﻟﺒﻴﻨﻴﺘﻮ ﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ".
وﺣﻤﻠﺖ ﻻﻓﺘﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ اﻟﻔﺎﺷﻲ ،ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ
ﺑﺄﺣﺮف "أي أر أر" ،ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن وراء رﻓﻌﻬﺎ
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ "إﻳﺮﻳﺪوﺗﺸﻴﺒﻴﻠﻲ" ،أﺑــﺮز ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ "أﻟﺘﺮاس" ﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻰ إﺣﺮاز ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  2013واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺛﺄر ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب ﺳﻴﻤﻮﻧﻲ إﻳﻨﺰاﻏﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﻼن
اﻟﺬي أﺧﺮج ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور ذاﺗﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎدﻻ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب ﺛﻢ ﺧﺮج
ﻣﻴﻼن ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺄﻫﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ إﺛﺮ
ً
ﺗﻌﺎدﻟﻬﻤﺎ دون أﻫﺪاف أﻳﻀﺎ.
وﺗﺠﺪد اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ً
ﺗﻮاﺟﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ  13أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪوري ﺣﻴﻦ ﺧﺮج ﻣﻴﻼن
ً
ﻣـﻨـﺘـﺼــﺮا ﺑ ـﻬــﺪف ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ ﻣــﻦ رﻛ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﻧﻔﺬﻫﺎ
اﻟﻌﺎﺟﻲ ﻓﺮاﻧﻚ ﻛﻴﺴﻴﻴﻪ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻔﻮﻗﻪ
وﻣـﻨــﻲ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻪ اﻷوﻟ ــﻰ أﻣ ــﺎم ﻻﺗﺴﻴﻮ ﻓــﻲ "ﺳــﺎن
ﺳﻴﺮو" ﻣﻨﺬ  27ﻳﻨﺎﻳﺮ ) 2015ﺻﻔﺮ 1-ﻓﻲ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻜﺄس ﺑﻬﺪف ﻻﻋــﺐ ﻣﻴﻼن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻮﻛﺎس ﺑﻴﻠﻴﺎ(.

ﺑﺪاﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻼﺗﺴﻴﻮ
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣـﺒــﺎراة ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺻﻌﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻻﺗﺴﻴﻮ ،إذ ﺗﻌﺮض ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻧﺠﻤﻪ
اﻟﺼﺮﺑﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻣﻴﻠﻴﻨﻜﻮﻓﻴﺘﺶ-ﺳﺎﻓﻴﺘﺶ ،ﻣﻤﺎ

اﺿﻄﺮ ﻣﺪرﺑﻪ ﺳﻴﻤﻮﻧﻲ إﻳﻨﺰاﻏﻲ ﻹﺟــﺮاء ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ
اﻷول ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺈدﺧﺎل
ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﺎروﻟﻮ ).(14
وﻣﻨﻲ ﻣﻴﻼن ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ إذ اﺿﻄﺮ ﻏﺎﺗﻮزو
ﻹﺟ ــﺮاء ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ اﻷول ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺸــﻮط اﻷول
ً
ﺑﺎدﺧﺎل أﻧﺪرﻳﺎ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ داﻓﻴﺪي ﻛﺎﻻﺑﺮﻳﺎ
).(40
وﺑ ـﻌــﺪ  42دﻗـﻴـﻘــﺔ أوﻟـ ــﻰ ﻏــﺎﺑــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺮص
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻣﻴﻴﻦ ،ﻛﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻮﺳﻮ أن
ﻳﺨﻄﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻤﻴﻼن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺼﻴﺪة اﻟﺘﺴﻠﻞ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺪد ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ ) (43ﺛﻢ رد ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺗﺴﻴﻮ
ﺑﻔﺮﺻﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻐﻮﻟﻲ
ﺑــﺎﺳـﺘــﻮس واﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺧــﻮاﻛـﻴــﻦ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﺎرس اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺒﻲ رﻳﻨﺎ ﺗﺄﻟﻖ وأﻧﻘﺬ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺟﺪ ﻣﻴﻼن ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ إﺛﺮ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻘﺐ
رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ،ووﺻﻠﺖ اﻟﻜﺮة اﻟﻰ
ﻛــﻮرﻳــﺎ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣــﻦ إﻳﻤﻮﺑﻴﻠﻲ ﻓﺴﺪدﻫﺎ
اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺗـﺤــﺖ ﺟـﺴــﻢ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ رﻳ ـﻨــﺎ وإﻟــﻰ
اﻟﺸﺒﺎك ).(58
وﺣﺎول ﻏﺎﺗﻮزو ﺗﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ
ً
ﻛــﻮﺗــﺮوﻧــﻲ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻣﺎﺗﻴﺎ ﻛــﺎﻟــﺪارا ) ،(65وأﻋﺘﻘﺪ
اﻟﺒﺪﻳﻞ أﻧﻪ أدرك اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﻜﻢ أﻟﻐﻰ اﻟﻬﺪف ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ ).(76
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رﻳﺎﺿﺔ

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺮﺟﺊ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻔﻮز ﻣﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ

ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻧﺠﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺤﺮز

ﺗﻠﻘﺖ آﻣﺎل ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻪ  ٣-٢أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

أرﺟ ـ ــﺄ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﺗـﺘــﻮﻳــﺞ
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻋـﻄـﻠــﺔ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﺴﻤﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﺑﻔﻮز ﻣﺜﻴﺮ  ،2-3أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛــﺎن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ أﻻﻓ ـ ـﻴـ ــﺲ -2ﺻـ ـﻔ ــﺮ،
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻮزه
اﻷول ﺑـﻴــﻦ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﻨﺬ
 12ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2012ﻟﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
وﻳﺤﺴﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ أرﺑــﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ رﻓﻀﻮا اﻟﺮﺿﻮخ
وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
دون ﻣـ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ ،وأﺟ ـ ـﻠـ ــﻮا ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﻪ
ﺑــﺈﻟـﺤــﺎﻗـﻬــﻢ اﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓﻘﻂ

ﺑﻔﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟـ 23اﻷﺧﻴﺮة
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻟـ ــﺪوري اﻷوروﺑ ـ ــﻲ "ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟـﻴــﻎ"،
اﻟ ـ ــﺬي ﺑ ـﻠــﻎ دوره ﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ
ﻟﻤﻼﻗﺎة أرﺳﻨﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،وﻛﺄس
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ.
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎل ﺑـ ــﺮﺷ ـ ـﻠـ ــﻮﻧـ ــﺔ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
أﺧ ــﺮى ﻟﺤﺴﻢ ﻟﻘﺒﻪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﺬ  ،2009ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮزه
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﻦ اﻟـﺴـﺒــﺖ ،ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻴﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺘﻴﻦ ﺿﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ) 1و 7ﻣﺎﻳﻮ( ،وﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛ ــﺄس إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﺿ ــﺪ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ﻓﻲ
 25ﻣﻨﻪ.
وﻳﺴﻌﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب إرﻧﺴﺘﻮ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ

ﻟﻪ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﻲ  2009و.2015
وﻳــﺪﻳــﻦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺑـﻔــﻮزه ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ أﻧ ـﺨ ــﻞ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ ،اﻟ ــﺬي
ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻫـ ــﺪف اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط اﻟـ ـﺜ ــﻼث ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  81ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
وﻳﺪرك اﻟﺘﻌﺎدل.
وارﺗـ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻛﺒﺮى
ﻟ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺎ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ،إذ ﻳ ـ ـﺼـ ــﺎرع
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وﻫ ــﻮ ﻳﺤﺘﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ.

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺒﺎدر ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
وﺿ ـﻐــﻂ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣـﻨــﺬ ﺻــﺎﻓــﺮة
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﺣﺎﺻﺮ ﺿﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ
ﺣـﺘــﻰ ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ اﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑــﺎﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺮ أﻟ ـﻔ ــﺎرو

ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ :ﺑﻘﺎء ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻣﻬﻢ
أﺑ ــﺮز اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ دﻳـﻴـﻐــﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ،أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟــﺬي
ﺣﻘﻘﻪ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ) ،(2-3أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ )واﻧﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ( ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟــ 34ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن "اﻷﻣــﻮر ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﺘﻌﺎدل أو اﻟﻔﻮز" ،وأﺷﺎر أﻳﻀﺎ
إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧـﻄــﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن "ﻟﺤﺎﺿﺮ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎدي واﻟﻔﺮﻳﻖ".
وﻗﺎل ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة
"ﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ ﻗ ــﺎدة اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ،وﻧـﺘـﻤـﻨــﻰ أن ﻳ ـﻘــﺪم ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ال"ﺗﺸﻮﻟﻮ" ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ أﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ،
ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻬﺪف اﻷول ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑـ"ﺗﻄﻮره اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ".
وأوﺿﺢ "ﻟﻘﺪ اﻧﺪﻣﺞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳـﻌــﺮف ﻻﻋـﺒــﻲ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ،وأﻧ ـﻬــﻢ ﻳـﺒــﺬﻟــﻮن ﻗـﺼــﺎرى
ﺟﻬﺪﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ".
وﺣـ ــﻮل ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ ﺗ ـﺘــﻮﻳــﺞ اﻟ ـﺒــﺮﺷــﺎ ﺑـﻠـﻘــﺐ اﻟـﻠـﻴـﻐــﺎ
ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻫــﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر ،أﻛــﺪ اﻟﻤﺪرب

ﻣ ــﻮراﺗ ــﺎ ،اﻟ ــﺬي وﺻـﻠـﺘــﻪ اﻟ ـﻜــﺮة ﻗــﺮب
اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻧﻔﺮان ،ﻓﺎﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﻮﻟﻬﺎ
إﻟ ـ ــﻰ ﺷـ ـﺒ ــﺎك اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎرس اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ
ﻧﻮرﺑﺮﺗﻮ ﻧﻴﺘﻮ.
وﻛﺎدت ﺷﺒﺎك ﻧﻴﺘﻮ أن ﺗﻬﺘﺰ ﻣﺮة
أﺧﺮى إﺛﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻟﻮﻳﺲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺻﺪ
اﻟﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺄت أﻣﺎم ﻣﻮراﺗﺎ ،وﻫﻮ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻛﺎن ﻣﺘﺴﻠﻼ ).(20
وﺧـ ــﻼﻓـ ــﺎ ﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ،
أدرك ﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻓ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل اﺛ ــﺮ
ﻫـﺠـﻤــﺔ ﻣ ــﺮﺗ ــﺪة وﻣ ـﺠ ـﻬــﻮد ﻓ ــﺮدي
راﺋــﻊ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺴﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﻣﻴﻨﺎ اﻟ ــﺬي ﺗــﻼﻋــﺐ ﺑﻘﻠﺐ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻷوروﻏ ــﻮﻳ ــﺎﻧ ــﻲ دﻳـﻴـﻐــﻮ ﻏــﻮدﻳــﻦ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺮر اﻟﻜﺮة إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻛﻴﻔﻦ ﻏﺎﻣﻴﺮو ،ﻓﺄودﻋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ

زﻳﺪان ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻀﻢ ﺳﺎﻧﺸﻮ

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ أن ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺮﺣﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻨﻔﺲ
اﻷﻣﻞ واﻟﻄﻤﻮح.
وﺗﺎﺑﻊ "ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ أدى
اﻟـ 25دﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻄﻤﻮح ﻛﺒﻴﺮ ،وﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم ،ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻬﺪف اﻷول ،ﺛﻢ ﺑﺪأ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻣﺘﻼك اﻟﻜﺮة ،وﺑﺨﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط ﺳﺠﻠﻮا ﻫﺪف
اﻟﺘﻌﺎدل".
وأﺗ ـ ــﻢ "أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أن اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛـ ــﺎن أﻛـﺜــﺮ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮارا ،وﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻨــﺎ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ أﻣـ ــﺎم ﻣ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﻗــﻮي
وﻋـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ ،وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺨ ـﺴــﺮ
ﻛﺜﻴﺮا ،وﺗﻌﺎدل
ﻛﺜﻴﺮا .ﺳﻌﺪاء
أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﺎزﻟ ـﻨ ــﺎ
ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﺲ ﺣـﺘــﻰ
اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ".

ذﻛـ ـ ــﺮت ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ
أﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أن ﻣ ـ ـ ـ ــﺪرب رﻳ ـ ــﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳــﻦ اﻟﺪﻳﻦ
زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪان ،ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﻨ ــﺎدي ،ﻓـﻠــﻮرﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ ﺑـﻴــﺮﻳــﺰ،
ﺿ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي
ﺟــﺎدون ﺳﺎﻧﺸﻮ ،اﻟــﺬي ﻳﺪاﻓﻊ
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋ ــﻦ ﻗـﻤـﻴــﺺ ﺑــﺮوﺳـﻴــﺎ
دورﺗ ـﻤــﻮﻧــﺪ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻴﻠﺪ" أﻣﺲ.
وﺳ ـﺠ ــﻞ ﺳ ــﺎﻧ ـﺸ ــﻮ ،اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﻋﺎﻣﺎ 11 ،ﻫﺪﻓﺎ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﺎﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﺻﻨﻊ ،17
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻫﺪاف
ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ.

ﺷﺒﺎك اﻟـﺤــﺎرس اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﻳﺎن
أوﺑﻼك ).(36
ﻟ ـﻜــﻦ ﻧـ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﺳـﺘـﻌــﺎد
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ إﺛﺮ
ﻟـﻌـﺒــﺔ ﺟـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟ ـﻴ ـﻤ ــﺎر اﻟ ــﻰ
ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ أﻧـ ـﻄ ــﻮان ﻏ ــﺮﻳ ــﺰﻣ ــﺎن اﻟ ــﺬي
ﺣــﻮﻟـﻬــﺎ ﺑ ــﺮأﺳ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك )،(50
راﻓ ـﻌ ــﺎ رﺻ ـﻴ ــﺪه اﻟـ ــﻰ  15ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ و 21ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
واﻗـ ـﺘ ــﺮب ﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ ﺷ ـﺒــﺎك أوﺑـ ــﻼك ﻋﺒﺮ
ﻫـ ـﺠـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ــﺪة ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎرس
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻛﺎرﻟﻮس
ﺳﻮﻟﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ ﻏﺎﻣﻴﺮو ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻹﺑﻌﺎد اﻟﻜﺮة ﻋﻦ
ﺧﻂ اﻟﻤﺮﻣﻰ ).(60
وﻋــﻮض ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ

ﻗ ـ ــﺎد اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ ﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﻫـ ـ ـ ــﺎردن ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ
ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ إﻟﻰ اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻷدوار اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ )ﺑﻼي أوف( ﻟﺪوري ﻛﺮة
اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
 26ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺿﻴﻔﻪ ﻳﻮﺗﺎ ﺟــﺎز ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول ،واﻟﺘﻲ
ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ  ،93-100ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱠ
أﺟــﻞ
ﻟ ــﻮس أﻧـﺠـﻠـﻴــﺲ ﻛـﻠـﻴـﺒـﻴــﺮز ﺗــﺄﻫــﻞ ﻏــﻮﻟــﺪن
ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز )ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ( ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻋـﻘــﺮ داره
ﺑﺄوﻛﻼﻧﺪ .121-129
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
ﺳ ـﻨ ـﺘــﺮ" ﻓ ــﻲ ﻫ ـﻴــﻮﺳ ـﺘــﻦ ،ﻓ ــﺮض "اﻟـﻤـﻠـﺘـﺤــﻲ"
ﻫـ ــﺎردن ،أﻓـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ واﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺎﺋــﺰة ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻧﻔﺴﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة

ﺑﺮﺻﻴﺪ  26ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻊ  6ﺗـﻤــﺮﻳــﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ
وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛـﺘــﺲ ﻓــﻲ اﻟــﺪور
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻣــﻊ ﻏــﻮﻟــﺪن ﺳـﺘــﺎﻳــﺖ وورﻳ ـ ــﺮز أو
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز.
وأﻫـ ـ ـ ــﺪر ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺣـﺴــﻢ
ﺑ ـﻄــﺎﻗ ـﺘــﻪ أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺑ ـﺨ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎم
ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز  ،129-121وﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺎرق إﻟﻰ  ،3-2وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻓـﺸـﻠــﻪ ﺳـﻴـﻜــﻮن اﻟـﺤـﺴــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟــﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﻏــﻮﻟــﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳ ــﺮز ﺗﺄﻟﻖ
ﻧﺠﻤﻪ ﻛﻴﻔﻦ دوراﻧﺖ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  45ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ
 6ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻠﻖ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ

ﻧﻘﻄﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﺴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ
وﻋـ ــﺎد ﺳـﻠـﺘــﺎ ﻓـﻴـﻐــﻮ ﺑـﻨـﻘـﻄــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻀﻴﻔﻪ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﻌﻪ  ،1-1ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺮ،
ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺒﻮط.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺣﻘﻖ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻓﻮزا
ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا أﺑﻌﺪه ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺒﻮط
ﺑـﻔــﺎرق ﺛــﻼث ﻧـﻘــﺎط وﺟــﺎء ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ رﻳــﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ -4ﺻﻔﺮ،
ﻣﻘﻠﺼﺎ ﺣﻈﻮظ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ "ﻳــﻮروﺑــﺎ ﻟﻴﻎ" اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ  43ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ.

أوﻣﺘﻴﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ
ذ ﻛ ــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ أوﻣﺘﻴﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ رﻏﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺪرب إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﻛﻠﻴﻤﻮ ﻟﻴﻨﺠﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻴﺮارد ﺑﻴﻜﻴﻪ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ )ﻟﻴﻜﻴﺐ( و)ﻟــﻮﺑــﺎرﻳــﺰﻳــﺎن( ،ﻓــﺈن اﻟﻼﻋﺐ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ 25ﻋﺎﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﻛﻼﺋﻪ أن ﻳﺮﻓﻀﻮا ﻛﻞ اﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى.
وأوﺿـﺤــﺖ "ﻟــﻮﺑــﺎرﻳــﺰﻳــﺎن" أن اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﺎدة
أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وﻳﺄﻣﻞ
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت "ﻟﻴﻜﻴﺐ" أن أوﻣﺘﻴﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﺳﺘﻌﺎدة أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻘﺎدم اﻟﺬي "ﻻ ﻳﺘﺨﻴﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺳﻮى ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ".
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻨﺎدي
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻼﻋﺐ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل أوﻣﺘﻴﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و ﺣــﺎ ﻟــﺔ رﻛﺒﺘﻪ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
إﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ،
وﻫﻲ ﻓﺘﺮة أﺣﺴﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻟﻴﻨﺠﻠﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
)إﻓﻲ(

ﻫﺎردن ﻳﻘﻮد روﻛﺘﺲ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻰ
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛ ــﻮري ﺑـ ــ 24ﻧﻘﻄﺔ ) 7ﻣــﻦ أﺻ ــﻞ 15
ﻣﺤﺎوﻟﺔ( وﻛﻼي ﻃﻮﻣﺴﻮن ) 22ﻧﻘﻄﺔ( ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻂ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺴﺒﻊ ﻧﻘﺎط.
وﺿﺮب ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺴﻤﻪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻔﺎرق  12ﻧﻘﻄﺔ )-34
 (22ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﻟﻖ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮ وﻟﻴﺎﻣﺲ ﺻﺎﺣﺐ
أﻓﻀﻞ ﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة ) 33ﻧﻘﻄﺔ
ﻣــﻊ  10ﺗـﻤــﺮﻳــﺮات ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ( واﻟـﺒــﺪﻳــﻞ اﻵﺧــﺮ
ﻣــﻮﻧـﺘــﺮﻳــﺰل ﻫــﺎرﻳــﻞ ) 24ﻧـﻘـﻄــﺔ( واﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ
داﻧﻴﻠﻮ ﻏﺎﻟﻴﻨﺎري ) 26ﻧﻘﻄﺔ(.
وﻧـﺠــﺢ وورﻳ ـ ــﺮز ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
وﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ )-118
 (117ﻗﺒﻞ  3دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻲ
اﻟﻤﺪرب دوك رﻳﻔﺮز ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺪوﺋﻬﻢ،
وﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.

وأدرك اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻣ ــﻦ رﻛـ ـﻠ ــﺔ ﺟ ــﺰاء
اﺣﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟـﺤـﻜــﻢ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ "ﻓــﻲ اﻳــﻪ آر" وذﻟــﻚ
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ارﺗـ ــﺪت ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻟـﻐــﺎﻣـﻴــﺮو
ﻣﻦ ﻳﺪ ﺳــﺎوول ﻧﻴﻐﻴﺰ ،ﻓﺎﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ
داﻧﻴﺎل ﺑﺎرﻳﺨﻮ ﺑﻨﺠﺎح ).(77
ﻟﻜﻦ ﻓﺮﺣﺔ "اﻟﺨﻔﺎﻓﻴﺶ" ﻟــﻢ ﺗﺪم
ﻃــﻮﻳــﻼ ،ﻷن ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟ ــﺬي دﺧ ــﻞ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ  64ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻟــﻮﻳــﺲ ،أﻋــﺎد أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ اﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﻧﻴﺘﻮ ).(81
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻧـﻈـﻴـﻔــﺔ ،اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎد أﺗﻠﺘﻴﻚ
ﺑﻠﺒﺎو ﺗﻮازﻧﻪ ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮﻇﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ رﻓ ــﻊ رﺻ ـﻴ ــﺪه اﻟــﻰ
 49ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وذﻟﻚ

ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ ﺑﻬﺪف
ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺼﻴﺮي
) 43ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ(.

أوﻣﺘﻴﺘﻲ

إﻳﻘﺎف  ٨ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﻫﺎردن ﻧﺠﻢ روﻛﺘﺲ

أﺻﺪر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ(
أﻣــﺲ اﻷول ﻋﻘﻮﺑﺎت إﻳـﻘــﺎف ﻣــﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﺤﻖ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ وﺳﺎﺑﻘﻴﻦ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ وﻛ ـﻴ ــﻞ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﺷـﻤـﻠــﺖ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻛ ــﺎرﻏ ـﺒ ــﻮ ،وﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ ﺗــﺮﻳ ـﻨ ـﻴ ـﻨــﺪاد وﺗــﻮﺑــﺎﻏــﻮ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻛ ـﻴ ـﻴ ـﻨــﻮ ﺗـ ــﻮﻣـ ــﺎس ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ
ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘـﻬـﻤــﺎ اﻟـﺘــﻼﻋــﺐ ﺑـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
دوﻟﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺑﻨﻴﻦ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻛــﻮﺑــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻛﻮدزاﻧﻲ ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ

إﻳﻘﺎف اﻟﻜﻴﻨﻲ ﺟﻮرج أوﻳﻨﻮ ﻟﻌﺸﺮة أﻋﻮام
وﺗﻐﺮﻳﻤﻪ  15أﻟــﻒ ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮي )ﻧﺤﻮ
 13أﻟﻒ ﻳﻮرو(.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﻳﺘﺨﺬ
ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ زﻳــﻮرﻳــﺦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻣﻘﺮا ﻟﻪ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،اﻟــﻰ أن إﻳﻘﺎف ﻫــﺆﻻء ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
"ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺳ ــﻊ اﻟـﻨـﻄــﺎق أﺟ ــﺮاه ﻓﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪى أﻋ ــﻮام ﻋـﺒــﺮ وﺣ ــﺪة اﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺎت".
ﻟﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ُ
وأوﺿﺢ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓ ِﺘﺢ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋ ــﺮﺿ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎوﻻت ﺗــﻼﻋــﺐ،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻓــﻮري وﻳﻠﺴﻮن
راج ﺑﻴﺮوﻣﺎل ،اﻟﻤﺪان ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻋﺪة ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.

ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻣﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﺑﺎﻛﻮ
ﺗــﻮﻗــﻊ ﺑـﻄــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣـﺘـﺼــﺪر اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﺳﻴﺪس اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن أن
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن وﻗﺘﺎ ﻋﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ
ﺷﻮارع ﺑﺎﻛﻮ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻷﺣﺪ ﺟﺎﺋﺰة
أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﻔﻮرﻣﻮﻻ واﺣﺪ.
واﺳﺘﻨﺪ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ،اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻔﺎرق  6ﻧﻘﺎط ،إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ ﺑﺎﻛﻮ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰا اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮض زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ "ﻣﺮﺳﻴﺪس" اﻟﻔﻨﻠﻨﺪي ﻓﺎﻟﺘﻴﺮي
ﺑﻮﺗﺎس ﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﺪارة
اﻟﺴﺒﺎق ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﻟﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
وﺷ ـﻜــﻞ اﻟـﺴـﺒــﺎق اﻷذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎﻧــﻲ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﺬي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻳ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﻪ ﻓـ ــﻲ "ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاري" اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻞ ،وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﱡ
ﺗﺴﻴﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ،واﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺒﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وأﻗ ــﺮ ﻫــﺎﻣـﻴـﻠـﺘــﻮن ،اﻟ ــﺬي ﻓ ــﺮض وزﻣـﻴـﻠــﻪ ﺑــﻮﺗــﺎس
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴـﺒــﺎﻗــﺎت اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻣـﻨـﺤــﺎ ﻓــﺮﻳـﻘـﻬـﻤــﺎ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن "ﻣﺤﻈﻮﻇﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز
ً
ﻫـﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻟــﻢ أﻛ ــﻦ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﺑـﻤــﺎ ﻓﻴﻪ

اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻃﻮال ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،ﻟﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم )ﻣﻌﺮﻓﺔ( ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة".
وﺗ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ــﻮﺗـ ــﺎس ،اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺤﻨﻲ أﻣﺎم زﻣﻴﻠﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﺒــﺎﻗـﻴــﻦ اﻟـﺘــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ واﻟـﺼـﻴــﻦ،
"ﺳﺮﻳﻌﺎ ،وأﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎرﺗﺎ ﻓﻴﺮاري ﺑﺸﻜﻞ
ﺧــﺎص ﺳﺮﻳﻌﺘﻴﻦ .ﺳﻴﻜﻮن اﻷﻣــﺮ ﻣﺜﻴﺮا .أﻧــﺎ ذاﻫﺐ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ".
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺗﺎس أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻟﻬﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ "ﺧﻴﺒﺔ ﻋﺪم اﻟﻔﻮز
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول .ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ
أن اﻻﻧﻄﻼق ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ .اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ".
وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺒﺎﻗﺎت ،أﺛﺒﺘﺖ ﺳﻴﺎرة ﻣﺮﺳﻴﺪس
أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷﻓﻀﻞ رﻏﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ دﻟﺖ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺮاري ﺳﺘﻜﻮن
أﺳﺮع اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.
وأﺻ ـﺒ ــﺢ ﻣــﺮﺳ ـﻴــﺪس أول ﻓــﺮﻳــﻖ ﻳ ـﻔــﻮز ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ
أن ﺣﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ وﻟﻴﺎﻣﺲ ﻋﺎم .1992
وﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﺒــﺎق ﻋـﻄـﻠــﺔ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع

اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ ،ﺣﺬر ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟ ـﻘــﺎدم ﻣــﻦ ﺛـﻨــﺎﺋــﻲ ﻓ ـﻴــﺮاري ﻓﻴﺘﻞ واﻟ ــﻮاﻓ ــﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
إﻟﻰ اﻟﺤﻈﻴﺮة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎرل ﻟﻮﻛﻠﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻷﻧــﻪ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺎت اﻟـﺸــﻮارع،
وﻫﻮ ﻓﺎز ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺒﺎق ﻋﺎم  2017ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻓﻮرﻣﻮﻻ
 2رﻏﻢ وﺿﻌﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻓﺎة
واﻟﺪه ﻫﻴﺮﻓﻴﻪ ﻋﻦ  54ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
اﻟﺴﺒﺎق.
وﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻓـ ــﺎرق اﻟ ـ ــ 57ﻧـﻘـﻄــﺔ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻔـﺼـﻠــﻪ ﻋﻦ
ﻣﺮﺳﻴﺪس ﺑﻌﺪ ﺛــﻼ ﺛــﺔ ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ
ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺤﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻛﻮ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺎﺗﻴﺎ ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ ﺑﺪا ﺣﺬرا ﻓﻲ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ.
وﻛﺸﻒ ﺑﻴﻨﻮﺗﻮ أن اﻟﺤﻈﻴﺮة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻮض
ﺳ ـﺒ ــﺎق ﺑ ــﺎﻛ ــﻮ ﺑـﺒـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻴــﺎرة ،ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﻳـﻘــﻮدﻫــﺎ ذﻟــﻚ ﻹﺣ ــﺮاز اﻟﻔﻮز
اﻷول ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻋــﺎم  2016ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺟﺎﺋﺰة
أوروﺑﺎ اﻟﻜﺒﺮى ،وﻛﺎن اﻟﻔﻮز ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮﺳﻴﺪس
ﻋﺒﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﻜﻮ روزﺑﺮغ.

ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﺳﻴﺪس
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ربيع المصريين ...موسيقى ورقص
أفادت دراسة مصرية ،أمس،
بأن الموسيقى والرقص كانا
مظهرين ثابتين في احتفاالت
أعـ ـي ــاد ال ــرب ـي ــع لـ ــدى ال ـقــدمــاء
المصريين.
وأشـ ـ ــارت دراس ـ ــة للباحثة
الـمـصــريــة صــابــريــن مـحـمــود،
ص ـ ــدرت ع ــن مــؤس ـســة م ـيــدان
ال ـج ـنــوب ل ــإع ــام والـتـنـمـيــة،
بمناسبة احتفاالت شم النسيم
وأعياد الربيع ،إلى وجود كثير
مــن ال ـلــوحــات ال ـجــداريــة التي
رسمها قدماء المصريين على
مقابرهم تصور سيدات وهن
ي ــرق ـص ــن ،وم ـغ ـن ـيــات يـنـشــدن
األنــاشـيــد ،على وقــع تصفيق
الحضور.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق

05:10

الصغرى
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الظهر

11:46

أعلى مد

ً
 05:31صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 03:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:21

ً
أدنى جزر  10:16صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:43

 11:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

وم ــن نـســى ال يشتكي ال ـحــال الـ ّ
ـرديــه

قالوا في “التجنيس” في ظلم وضحايا

قـلـنــا وإن ك ــان ال ــزع ــل جـمــر الـحـنــايــا
ْ
ّ
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوس الـ ـح ــامـ ـي ــه ف ـي ـه ــا احـ ـم ــي ــه
تـ ــدري إن “ال ـب ـيــت” ال حــامــت منايا

النعاس في النهار ...مرض
قـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون إن "هـ ـ ـن ـ ــاك
مـعـتـقــدات منتشرة بشكل كبير
تتعلق بالنوم ،وتتضمن نصائح
عن عدد ساعاته الكافية وما هو
ال ـن ــوم الـجـيــد وكـيـفـيــة الــوصــول
إل ـ ـيـ ــه ،ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون ه ــذه
ال ـم ـع ـت ـقــدات خــاط ـئــة ف ـقــد يـكــون
ضررها أكبر من نفعها".

وج ـم ــع ف ــري ــق الـ ــدراسـ ــة أكـثــر
ً
ال ـخــرافــات ش ـيــوعــا ،وطـلـبــوا من
خ ـب ــراء ف ــي ع ـلــم ال ـن ــوم ترتيبها
على أســاس عدم صحتها ،وإلى
ً
أي مدى قد يكون اتباعها ضارا
بالصحة.
وقالت ريبيكا روبنز ،من كلية
الطب بجامعة نيويورك وكبيرة

الـبــاحـثـيــن ف ــي ال ــدراس ــة" :هـنــاك
إدراك مـتــزايــد ألهمية ال ـنــوم ،إال
أن ه ـنــاك خ ــراف ــات أو مـعـتـقــدات
متبعة بـيــن ال ـنــاس ،رغ ــم وجــود
أدلة بحثية على خطئها".
وقال الخبراء في الدراسة ،التي
نشرت في دورية صحة النوم ،إن
أسوأ خرافة هي أن "النعاس في

يومية سياسية مستقلة

أي مكان وزمــان دليل على نظام
ن ــوم ص ـح ــي" ،مضيفين أن ذلــك
في الواقع يدل أكثر على حرمان
مزمن من النوم ،كما أن اإلحساس
بــالـنـعــاس الـشــديــد خــال النهار
قد يكون من األعراض الرئيسية
لحالة مرضية هي انقطاع النفس
(رويترز)
االنسدادي.

«مناحي بن صغير» يوصي في عام 1930م بحجة
وعمرة له ولعمته ...والشهود «المحطب» و«الذويخ»
الوصية الشرعية أمــر مهم فــي التاريخ بشكل عــام،
وأمر بالغ األهمية في اإلسالم ،فهي التي تحفظ وتحقق
مـطــالــب وح ـقــوق الـمـتــوفــى عـنــد تقسيم ال ـم ـيــراث .وقــد
ورد في تاريخ الكويت العديد من الوصايا التاريخية
الجميلة مثل وصية عيسى بن محمد المخيزيم ،رحمه
الله ،في عام 1848م ،والتي نشرتها في كتابي "موسوعة
الوثائق العدسانية" .اليوم أنشر وثيقة لم تنشر من قبل
تتعلق بوصية رجل كويتي في عام 1346ه ــ1930/م لم
أستطع التعرف على أسرته ،اسمه "مناحي بن صغير"،
وهي ممهورة بختم الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان،
رحمه الله.
ً
وثيقة مناحي بن صغير تتضمن عددا من الحقائق
الـتــاريـخـيــة ال ـتــي تتعلق بــه وبـعــائـلـتــه ،أوالهـ ــا أن ــه لم
يستطع الحج (فيما يبدو) أثناء حياته ،لذلك أوصى أن
يحج ويعتمر عنه أحد أبنائه أو أقربائه ،وأن تدفع قيمة
الحج وأجرة من يحج عنه من قيمة ثلث اإلرث المتروك.
أم ــا الـبـنــد الـثــانــي فــي الــوصـيــة فـهــو أن يـتــم استقطاع
مبلغ من ثلث الوصية لتمويل حج وعمرة لعمته (عمة
مناحي) ،وذكر السبب في ذلك ،حيث قال إن ذلك "مكافأة
لها على إحسانها إلـيــه" ،مما يــدل على حبه وتقديره
لعمته ،ووفاء لها لمعاملتها الطيبة له أثناء حياتها.
أمــا باقي أمــوال ثلث التركة (أمــوال الوصية) فقد حدد
مناحي مصارفها لتكون "في وجوه الخير وأعمال البر
من صدقة وصلة رحم وعمل معروف" .هذا هو أهم ما
تضمنته وثيقة اليوم وإليكم نصها الكامل:
"الحمد لله الــذي شــرع الــوصـيــة ،والـصــاة والسالم
على سيدنا محمد خير البرية .فهذا ما اوصى به الرجل
الجائز التصرف مناحي بن صغير في حال تصح منه

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

ك ـ ـل ـ ـنـ ــا ك ـ ــالـ ـ ـس ـ ــور ون ـ ـ ـ ـ ـ ــذود الـ ـمـ ـن ـ ّـي ــه
ّ
م ــرج ـع ــك دسـ ـ ـت ـ ــور ،مـ ــنـ ــاح ال ـع ـطــايــا
من مسيرة ْ
ّ
وهديه
شعب ،مو منحه
ال ت ـ ـ ّ
ـرج ـ ــى ب ـم ـج ـل ـس ــك دفـ ـ ــع ال ـب ــاي ــا

مــا أظــن “بــو صــوت” عنده يــوم ّ
نيه!

وإذا تم “ال ـحــل” ...ذي أحلى الهدايا

ّ
وأذيـ ـ ـ ــه؟!
وش ق ـب ـض ـنــا غ ـي ــر ب ــوق ــات

وفيات
عبدالعزيز خالد الجناعي

 68عاما ،شيع ،الرجال :ديوان القناعات ،النساء :صباح السالم ،ق،10
97366623 ،66232654
ش ،1ج ،14م ،35تّ :

ناصر صالح سليمان المولي

 52عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،2صالة دسمان ،النساء :الظهر،
ق ،3ش ،6م ،26ت69915058 ،66373611 :

جمال ِج ِد ْي البغيلي

الوصية وتعتبر منه التصرفات الشرعية انه
يشهد ان ال اله اال الله وان محمدا عبده ورسوله
وان الجنة حق والنار حق وان الساعة آتية الريب
فيها وان الله يبعث من فى القبور .واوصى اهله
ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا
الله ورســولــه ان كانوا مؤمنين ووصــاهــم بما
وصا ابراهيم بنيه ويعقوب ان الله اصطفى لكم
الدين فال تموتن اال وانتم مسلمون .واوصى
الى ابنه مبارك انه اذا جاء االجل المحتوم وآن
قدومه على كرم الحي القيوم ان يجهز من ماله
بالمعروف ويقضي ما كان عليه من الحقوق
ويقبض ما كان له على الناس منها وان يخرج
الثلث من جميع ماله ويدفع منه الى من يحج
ويعتمر عنه ويــدفــع منه ايضا الــى مــن يحج
ويعتمر عــن عمته ميثا بـنــت عــر فــج مكافئة
لها عن احسانها اليه والباقي منه يصرف في
وجــوه الخير واعـمــال البر مــن صدقة وصلة
رح ــم وع ـمــل م ـعــروف وق ــد اسـتـشـهــد مناحي
ال ـمــوصــي ال ـم ــذك ــور ع ـلــى اي ـصــائــه ال ــى ابـنــه
مـبــارك بما ذكــر فــي هــذه الــورقــة جماعة من
المسلمين منهم محمد بن عبدالله المحطب
وبدر بن مضحي الذويخ وكفى بالله شهيدا
وصية صحيحة شرعية لصدورها من اهل
لها الى من هو كذلك بتاريخ  29شوال سنة
 1346السادسة واالربعين بعد الثالثمائة
وااللف هجرية على صاحبها افضل الصالة
والتحية".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

قالوا في الترشيح مجموعة قضايا
ّ
وما وفوا في وعودهم لو في قضيه!
ْ
ْ
وناس تحسن في النوايا
ناس تنسى

الطقس والبحر

03:47

باسم اللوغاني

ّ
وضاح

ّ
وضحيه
ومــا اس ـتــردوا حــق مظلوم
ْ
وقــالــوا “قــانــون الـعـفــو”ركــن وزواي ــا
ومـ ــايـ ــزال “ال ـب ـي ــت” ح ــال ــه األول ـ ّ
ـوي ــه

العظمى

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

برامجهم أيام
الترشيح وينها؟!

وحـســب ال ــدراس ــة ،اعتبرت
ط ـب ـقــات الـمـجـتـمــع ف ــي مصر
القديمة ،الرقص والموسيقى
مــن األ ش ـي ــاء المكملة لجميع
االحتفاالت والمهرجانات.
وأوضحت الباحثة صابرين
م ـح ـم ــود ،أن م ـص ــر ال ـقــدي ـمــة
عرفت أغنيات الحب التي ظلت
تتوارثها األج ـيــال ،الفـتــة إلى
غناء القدماء فــي شــم النسيم
وعيد الربيع وفي الحقول.
(د ب أ)

33

وثيقة لها تاريخ

درايش

 59عاما ،شيع ،إشبيلية :ق ،2ش ،205م ،3ت55564466 :

رحيلة فالح مشعان الظفيري

 81عاما ،شيعت ،الرجال :خيمة بين الصناعية ،الجهراء والنسيم،
النساء :عبدالله المبارك ،ق ،3ش ،307م ،22ت97918774 ،66535604 :
ليلي حاجي علي محمد دشتي زوجة عبدالحميد جاسم األستاذ
 46عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،الــرجــال :الــدعـيــة ،مسجد
البحارنة ،ق ،2النساء :الدعية ،ق ،1ش ،11م ،4ت99830038 ،66777888 :

أنور عبدالعزيز محمد الدوب

 58عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،5ش ،2ج ،1م ،52النساء :سلوى ،ق،8
ش ،5م ،366ت98000294 ،99063426 :

بروانة علي حسين سلطان

 63عاما ،شيعت ،الرجال :الحسينية الجديدة شرق ،النساء :القادسية،
ق ،9شارع يوسف العدساني ،م ،10ت99057929 :
لطيفة عبدالله أحمد الكندري أرملة محمد أحمد علي إبراهيم الكندري
 71عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :جنوب السرة ،حطين،
ق ،1ش ،102م ،27النساء :العقيلة ،ق ،4ش ،415م ،221ت55221138 :

أحمد عيسى عبدالكريم الشرهان

 96عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :القادسية ،ديوان
الشرهان ،ق ،9شارع القاهرة مقابل حولي ،النساء :مبارك الكبير،
ق ،6ش ،17م ،37ت97271327 ،94064488 :
قدرية محمد طنطاوي أرملة عبداللطيف محمد عبد الرسول حيان
 72عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :حسينية عقيلة
الطالبين ،الرميثية ،مقابل حسينية سيد محمد ،النساء :الجابرية،
ق ،6ش ،7م ،32ت99641512 ،99438090 :

أحمد إبراهيم فوليت علي

 69عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :مبارك الكبير ،ق،7
ش ،15م ،3النساء :جابر األحمد ،ق ،2ش ،243م ،321الدور األول ،ت:
96666102 ،65550574

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠:فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

