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اﻟﻐﺎرات...
وﻗﻒ
ﻳﺸﻤﻞ
ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣﻦ
اﻻﻧﺴﺤﺎب
ً
• إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﻃﻬﺮان ...وﻣﺎﺗﻴﺲ ﻗﺪ ﻳﺮﺣﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ
واﺷﻨﻄﻦ  -اﻳﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ
أﻟﻘﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺰﻟﺰل ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻈﻼﻟﻪ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
ً
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺬي ﺧﻠﻂ ﻛﻞ اﻷوراق ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ،
ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ وﻗﻒ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ُ ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻟﺪﺣﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ً
ً
ً
ً
وأﺛـ ــﺎر ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ رﻓ ـﻀــﺎ أوروﺑـ ـﻴ ــﺎ ﺣ ــﺎزﻣ ــﺎ ،وﺗـﻌـﻬــﺪا
ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ رﻏﻢ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻘﺪرة أوروﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻣــﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟـﻤـﺤــﺪودة ﻓــﻲ ﺧﻮض
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻬﺬه.
وﺷﺪدت ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ،وﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ،
دﺧﻠﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟــﺪول وﺷ ــﺮوط اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪِ ،
وﻗﻮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺟﻴﻮب
»داﻋﺶ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ﻋﺒﺮت ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻋﻦ دﻫﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺧﻄﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ
اﻹرﻫــﺎب ،أﻛﺪت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن »اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻟﻢ ُﻳﻬﺰم ﺑﻌﺪ ،وﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ« ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺒﻘﻰ »ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
أراض ،وﺿﻤﺎن
وﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ«.
وأﻟ ـﻐــﻰ ﻣـﺒـﻌــﻮث اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﺨــﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺟﻴﻢ ﺟﻴﻔﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ» :ﺳﻨﻈﻞ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ،
ً
وﻣﻨﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻣﻦ
أﺟﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق«.
ووﺳـ ــﻂ ﺗ ـﺤــﺬﻳــﺮات ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻔ ــﻼت اﻷوﺿـ ـ ــﺎع واﻧـ ــﺪﻻع
ﺣﺮوب ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ﺳﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻞء
ً
اﻟـﻔــﺮاغ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ روﺳـﻴــﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ02 ،

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
أﻧــﻪ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪدة
ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼــﺺ ا ﻟـ ـﻨ ــﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ َ
وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
إن ﻗ ــﺮار ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـ ـ %30
ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـ ـﻨ ــﺎدرة ﻣﻌﻤﻮل
ﺑ ــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،وﻫــﻮ 02

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﺮوﻣﺎن*
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة »ﻣﻌﻄﻠﺔ« ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﺠﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺧﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ُﻳ َﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﻣﻤﻠﺔ
إذا ﺗﺤﺮﻳﻨﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ -ﻣــﻦ ا ﻟـﻘـﻀــﺎ ﻳــﺎ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ اﻵن ﻋﻠﻰاﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺼﺤﻒ ،وأﻏﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺠﻼت ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ أﻓﻼم ﺟﻮن أوﻟﻴﻔﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ اﻟﻬﺰﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ« ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة  .HBOواﻵن
ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎرﺿﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
ً
اﻟﺤﺮة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف
ﻋﻨﻬﺎ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟ ـﺤــﺮة ،ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺼـﻴــﻦ وروﺳـﻴــﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻵن ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻄﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ َﺳ َﺤﺐ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟ ـﻬــﺎدئ ،اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻀــﻢ  12دوﻟ ـ ــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ اﻹﺣ ـ ــﺪى ﻋـﺸــﺮة
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى
إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت دول أﺧﺮى
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ رﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ً
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺤﺮة ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ -اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺴﻤﻰ
اﻵن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا -إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻛﻨﺪا واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ ﻛﻨﺪا وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻓﻴﺘﻨﺎم واﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا،
وراﺑﻄﺔ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻴﺮﻛﻮﺳﻮر ،وﻏﻴﺮ
ذ ﻟ ــﻚ .وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻲ ﻓــﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ا ﻟـﺘـﺠــﺎرة،
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .وﺗﺘﻘﺪم اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ .ﻛﻤﺎ أﺣﺮز اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
02

ً
ﻏﺪا ﻣﻘﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ

اﻟﻤﺒﺎرك :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
02

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺒﻌﻮث ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻳﺰور ﻣﻴﻨﺎء ﻳﺎﻧﻎ ﺷﻴﻴﺎن
اﻟﺼﻴﻨﻲ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ وﻣﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ أﻣﺲ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ  :.£ﺳﻨﻌﻴﺪ »ﺣﺪس« و»ﺣﺸﺪ« :ﺣﻜﻢ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎدر ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
● ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

03

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )ﺣﺪس( ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻌﺒﻲ )ﺣﺸﺪ( ،أن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة  16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وأﻛــﺪت »ﺣـﺸــﺪ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ،ﺿــﺮورة أﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟــﻚ ﻣﻦ
أﺑﺴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺪم
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ أي ﻣﺬﻛﺮة ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻮاﻃﺆ
وﺗﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻋ ــﻮام وﻣــﺎزاﻟــﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻃــﻦ ،ﺣﺘﻰ

أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺨﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة
أﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﺷـ ـ ـ ــﺪدت »ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪس« ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻔـﺼــﻞ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت ،وﻋـ ــﺪم ﺗ ـﻐــﻮل ﺳـﻠـﻄــﺔ ﻋﻠﻰ
أﺧ ــﺮى ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟــﻚ »اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻋﺪم ﺗﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻷي ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻤﺎدة  ،16وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ آﺛ ـ ــﺎر ،ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻷﻣ ــﺔ
رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء،
ً
وﻳﺘﻀﻤﻦ إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي
وﺿﻌﻪ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.
وأﻛ ــﺪت أن اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺣـﻜــﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 02

ُﻋﻤﺎن :ﻟﻢ ﻧﻔﺘﺢ أﺟﻮاءﻧﺎ
أﻣﺎم اﻟﻄﻴﺮان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻧﻔﻰ ﻣــﺪ ﻳــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن
أﻧــﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ
ﺣ ـ ــﻮل ﻓ ـﺘ ــﺢ أﺟـ ـ ـ ــﻮاء اﻟـﺴـﻠـﻄـﻨــﺔ
أﻣـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ً
أﺧﻴﺮا ُ
ﻟﻌﻤﺎن.
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ ،ﻋ ـﻠــﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـ  15ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ

ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷول ﻳﺘﺮاﺟﻊ ٪١.١
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،إذ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.84ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل  43.28ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5096.56ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 158.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑـ 325.7
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  9375ﺻﻔﻘﺔ.

٠٥

ً
وﺧﺴﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  59.29ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5308.88ﻧﻘﺎط ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 147.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑـ 260.8
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  7099ﺻﻔﻘﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﺴﺎوي  13.77ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4710.35ﻧﻘﺎط ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 10.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ 02

اﻟﺤﺠﺮف :ﺧﺼﻢ »اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ« ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺑﺪ...
وﻻ إﺟﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ

ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون اﻟـ ـ ـ ــﺬي
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ اﻟـﺒــﻼد أﻣ ــﺲ ،ﺑﺄن
ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺠ ــﺮي ﺗـ ــﺪاوﻟـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬا
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺑـﺤــﺚ ﻓـﺘــﺢ اﻷﺟ ـ ــﻮاء اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
أﻣﺎم ﻃﻴﺮان إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن
زﻳﺎرة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ »ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ،
وﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ أي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت«.

٠٤

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ
 ١.٥٥دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ ٥٤.٩
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.55دوﻻر
ً
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  54.90دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ً
 56.45دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %4أﻣﺲ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋــﺎم ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوض
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ دﻓﻊ 02

ﻃﻮارئ ﺑﻌﻄﺒﺮة وإﺣﺮاق ﻣﻘﺮﻳﻦ ﻟﺤﺰب اﻟﺒﺸﻴﺮ وإﻏﻼق ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم

ﻣﻨﺎﺻﺮون ﻟﻠﻤﻬﺪي ﻳﺮﺣﺒﻮن ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ أم درﻣﺎن ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
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ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟـ  ١٩اﻧﻄﻠﻖ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮواد

ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﻳﻬﺒﻂ ٪٤

اﻟﺴﻮدان» :اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻐﻼء« ﺗﺘﺴﻊ
ﻏﺪاة ﻋﻮدة اﻟﻤﻬﺪي ...وﺗﺴﻘﻂ ﻗﺘﻠﻰ
ﺗ ـﻤ ــﺪدت رﻗ ـﻌــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ،ﺿﺪ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﻧـ ــﺪرة اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ،
ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ.
وزادت ﺣ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ ،ﺧ ــﻼل ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮات أﻣــﺲ
اﻷول وأﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وأزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺰ ،وردد اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﻫﺘﺎﻓﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ
ً
»اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم« ،وأﻏﻠﻘﻮا ﺷﺎرﻋﺎ
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﺗـﻔــﺮﻗـﻬــﻢ ﺷــﺮﻃــﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ.
وﻟﻘﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺑﺮﺻﺎص
اﻟﺸﺮﻃﺔ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎرف،
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ،أﻣﺲ ،وأﺣﺮق ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻣﻘﺮ ﺣﺰب
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻧﻘﻼ ،ﻏﺪاة

ﻣﺲ ك وﻋﻨﺒﺮ

ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮات ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ إﺣـ ــﺮاق ﻣـﻘــﺮ آﺧ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻄﺒﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼد.
واﺿ ـﻄــﺮت اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ،أﻣــﺲ اﻷول ،إﻟــﻰ ﻓﺮض
ﺣـﻈــﺮ ﺗـﺠــﻮل ﻓــﻲ ﻋـﻄـﺒــﺮة ،وإﻏ ــﻼق اﻟ ـﻤــﺪارس إﻟــﻰ
أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻣــﻊ زﻳــﺎدة ﺳﺨﻮﻧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ،اﺿ ـﻄــﺮت اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ رﻓــﻊ
درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ »وﺟﻮد
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻎ« ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ آﺛﺎر اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ
اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ ﻏﻼء
ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ،وﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت.
واﻣ ـﺘــﺪت اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت إﻟــﻰ ﻣــﺪن ﻣـﺜــﻞ ﻣــﺪﻧــﻲ،
وﺑ ـ ــﻮرﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺎء 02

دوﻟﻴﺎت
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ُ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻼل
ﺳﺎﻋﺎت وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري
ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ

رﻳﺎﺿﺔ

٢١

»اﻷزرق« ﻳﻐﺎدر اﻟﻴﻮم
إﻟﻰ دﺑﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

local@aljarida●com

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ ﻣﺒﻌﻮث ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺰور ﻣﻴﻨﺎء ﻳﺎﻧﻎ ﺷﻴﻴﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ

ً
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ أﻣﺲ
ﺣﻀﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﺴﻤﻮه ،ﻋﺼﺮ أﻣﺲ،
ﺣ ـﻔــﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ(
ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان »وﻓـ ــﺎء ووﻻء« ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ أﻛﺒﺮ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺳﻌﻮدي ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﺿﺮ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وراﻓ ـ ــﻖ ﺳ ـﻤ ــﻮه وﻓ ــﺪ رﺳ ـﻤ ــﻲ ﻳ ـﻀــﻢ ﻛ ــﻼ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮان ﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،واﻟﺸﻴﺦ
ﻋـﻠــﻲ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟـﻌـﻠــﻲ ،واﻟـﺸـﻴــﺦ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺤـﻤــﻮد،
واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ،واﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،واﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺪﻋﻴﺞ ،واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳﺘﺴﻠﻢ أوراق اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻔﻴﺮ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ ،ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣــﻦ
أوراق اﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ إﺛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ
اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻦ.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ﺧ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ
أﻣ ــﺲ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﺣ ـﺴــﻦ ،ﻋ ــﻦ أﻃـﻴــﺐ
ﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻪ ﻟـ ــﻪ ﺑـ ـ ــﺄن ﻳ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑـﻜــﻞ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ
ﻟ ــﺪى دوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟـﺼــﺪﻳـﻘـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻤــﻮ
واﻻزدﻫﺎر.
ﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ

اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر أﺣ ـﻤــﺪ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ،
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺿﺎري اﻟﻌﺠﺮان،
وﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺎر اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

أول ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﻨــﻮاف ،واﻟﺸﻴﺦ
أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،واﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺿ ــﻢ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺪﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﻮد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﻔﻴﺼﻞ.

ﻗــﺎم ﻣﺒﻌﻮث ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،ﺑﺰﻳﺎرة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻳﺎﻧﻎ ﺷﻴﻴﺎن
اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ،
أﻣــﺲ ،أن زﻳــﺎرة ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺎء اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺮب ﻣــﻦ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺷ ـﻨ ـﻐ ـﻬــﺎي أﺗـ ــﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة أن "ﻳــﺎﻧــﻎ
ﺷﻴﻴﺎن" ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺮاﻓﺊ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺬﻛﻴﺔ،
واﻷﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻴﻦ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ أن ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺤ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﺗ ـﺘ ــﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ
ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ،وﺗ ـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ــﻒ أﺣ ـ ـ ــﺪث
ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮﻓﺄ اﻟﺼﻴﻨﻲ
واﻟـ ــﺬﻛـ ــﺎء اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﻹدارة
ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺴﻔﻦ
ﺑﺄﺳﺮع ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ.

وذﻛﺮت أن ﻗﺪرة اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺗﺒﻠﻎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40
ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﻗﻴﺎس ﺷﺤﻦ ،TEU

اﻟﺠﺮاح وﻣﺴﺆوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻳﺒﺤﺜﺎن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ م.
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻤﻘﺮ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،رﺋﻴﺴﺔ وﻓﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻣﻴﺸﻴﻞ آﻟﻴﻮ
ﻣﺎري ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم
اﻟﻨﻬﺎم ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ رﺋﻴﺲ
ﺑـﻌـﺜــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮف اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ،واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻟـﺒـﺤــﻮث
اﻟﻠﻮاء ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ.
ورﺣ ــﺐ اﻟ ـﺠــﺮاح ﺑــﺰﻳــﺎرة أﻋﻀﺎء
اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣ ــﻊ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ
واﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻳﻠﺘﻘﻲ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
وﺟ ــﺮى ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﺗ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺖ آﻟ ـﻴ ــﻮ

ﻣــﺎري واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻛــﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة

ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﺄ ﻳﺘﺠﺎوز  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺳـﺒــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ.

اﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻊ ﻧ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ــﻊ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ ﻣـﻜـﺘــﺐ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﻨﺎن ﺣﻤﺪان،
ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻣ ـﻬ ــﺎم
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وأﺷﺎد اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺤﻤﺪان ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ
اﻟﻌﻤﺮ.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« :ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻔﺠﻮات

ﻣﻬﺪي :اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة«
ﻛﺸﻒ د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي أن
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻼﺟﺎت
ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ
اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻠﺨﻄﺔ.

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻛ ــﺪ اﻻﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ د .ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣ ـﻬــﺪي،
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻹدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻮل "ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮر إدارة ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ

ﺗﺮاﻣﺐ ُﻳﻨﻬﻲ »ﻋﻤﻠﻴﴼ« اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ...

ً
ً
وﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ
داﻓﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ إﻋﻼﻧﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺟﺎء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟــﺬي اﻧﺘﻘﺪه اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮج ،إن »روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺔ
وآﺧﺮون ﻫﻢ اﻟﻌﺪو اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪاﻋﺶ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺆدي ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻷن
ﻳﺤﺎرﺑﻮا ﻫﻢ وﻧﻌﻮد ﻧﺤﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ«.
وﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ً
ﺿﺪ إﻳــﺮان وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﺤﺮك ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻨﺸﺎط ﻗﻮي
ﺿﺪ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻃﻬﺮان ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ودﻋﻢ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،اﺗﻔﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ
ً
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻧﻬﺰم ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ ،رﻏﻢ ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار وﻋﻮدﻫﺎ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وإذ أﻋ ـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺎن اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟ ــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏ ـ ــﺎن واﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
وﺣﺪة أراﺿﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺮز أﻣﺲ ﺗﻬﺪﻳﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛﺎر ﺑﺄﻧﻪ »ﺳﻴﺪﻓﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺨﻨﺎدق اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺤﻔﺮوﻧﻬﺎ« ،وﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻨﺒﺞ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات.
وﻓــﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣـﺼــﺎدر إن وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺟﻴﻢ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻗــﺪ ﻳﺮﺣﻞ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺮار
اﻻﻧﺴﺤﺎب.
وﺗﺘﺤﺪث أوﺳــﺎط أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ أن ﻗــﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﻮ »ﺻﻔﻘﺔ« ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺘﺮﻛﻲ إردوﻏﺎن ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺳﻴﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻗﺮر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ً
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أوراﻗﺎ ﻋﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ،وﺑﻬﺎﻣﺶ
ﻣﻨﺎورة أﻛﺒﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻫﻮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
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ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﻮان.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺗﻤﺖ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ  %50ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ،
وﻫــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ،واﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وإدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋ ــﻼم اﻟـﺘــﺮﺑــﻮي ،إﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟ ــﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺟـﻨــﻮب اﻟـﺴــﺮة ،ﺑــﺎﺷــﺮ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟــﻮزارة ﺑﺼﺪد إدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻋــﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل
ُ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺎﻏﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﺮاﻣﺞ" ،أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺪد
ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
وادﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺪدة.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺰﻣﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺼــﻞ ﺑ ـﻨــﺎ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة  ،"2035ﻣﺒﻴﻨﺎ
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة
رﻛﺎﺋﺰ وﻛﻞ رﻛﻴﺰة ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ وﻛﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وأﻛ ــﺪ أن ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣــﻮﺟــﻮدا
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ

اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗﻢ
وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﺒﻊ.

اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﺒﻊ
وذﻛـ ــﺮ أن اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﺟﺎت ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓ ــﻲ اﻟــﺮﻛــﺎﺋــﺰ اﻟـﺴـﺒــﻊ ﻟـﻠـﺨـﻄــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟــﻰ
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ــﻮاﺟ ــﺐ

»ﺣﺪس« و»ﺣﺸﺪ« :ﺣﻜﻢ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«...
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدة اﻟﻌﻮاﻗﺐ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻬﺎك ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﺎدة  50ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺟﻬﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪﺧــﻼت اﻟﺘﻲ ﻳــﺮاد ﻣــﻦ وراﺋـﻬــﺎ ﺗﻬﻤﻴﺶ
وإﺿﻌﺎف ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻹﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﺟﻌﻠﻪ
ً
ً
ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻘﻮة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺮﺟﻊ...
واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻫــﻲ اﻷﻛـﺜــﺮ إﺛ ــﺎرة ،إذ ﺗــﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ،ﻟﻴﺨﺴﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ً
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،وﺗﺠﺎوزت  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺰاد،
اﻟﺘﻲ زادت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮوض ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﺧﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ "ﺑﻴﺘﻚ" و"اﻟﻮﻃﻨﻲ"
و"زﻳــﻦ" و"أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ اﻷرﺑﻌﺔ ﻧﺤﻮ 112
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
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اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ...
رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض.
واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳ ــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓــﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ّ
ﻗﻮض آﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي.
واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ  2.35دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل %4.9
ً
ً
ً
إﻟﻰ  45.82دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺛﻢ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ  46.50دوﻻرا .واﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم
ً
ﺑﺮﻧﺖ  2.60دوﻻر أو  %4.5إﻟﻰ  54.64دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017ﻓﻲ وﻗﺖ ﺻﻌﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﻴﻦ ﺑﺸﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ً
ﺗﻘﺘﺮب اﻵن ﻣﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺷﻬﺮا ،وأﻗــﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %30ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل أﻋﻮام واﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ08 .

اﻟﺴﻮدان» :اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻐﻼء« ﺗﺘﺴﻊ...
ﻣﺪﻧﻲ ،وﺑﻮرﺗﺴﻮدان ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ،
وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻼب ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،وأﻏﻠﻘﺖ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺤﺎل ،وﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺜﻴﻒ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ .وﺷﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﻬﻮد ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺪدة ﺑﺘﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ وﺻﻮل رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﺤﻀﻮر ﻋﺮض ﻋﺴﻜﺮي ﺟﻮي.
واﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣــﺰب »ﻋﻘﺎﺋﺪي ﻋـﺠــﻮز« ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب
اﻷﻣﺔ ،اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي ،اﻟﺬي ﻋﺎد ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻟﻠﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻋﺎم.

١٩

وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ
وﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ.
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ـ ــﻰ رؤﻳ ـ ـ ــﺔ "ﻛـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
 ،"2035ﻗﺎل :إﻧﻨﺎ ﻓﻲ )اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ( ﻧﺤﺎول
ا ﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗ ــﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع
وأﺛ ـﻨ ــﺎء ﻫ ــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋ ـﻨــﺪ ﺣ ــﺪوث أي
ﻣـﺘـﻐـﻴــﺮات ﻳـﺠــﺐ أن ﻧـﻜــﻮن دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﻴﻦ
ﻗﺪر اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
ﻟـﻜــﻦ ﻣ ــﺎ ﻧــﺮ ﻳــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻧﻬﺘﺪي
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺮ .2035

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻄﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻹدارة اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺴﻜﺮ ،إن اﻟﻨﺪوة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أﺧﺬ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺎﻧﺔ "اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ"
ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮﻓ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة
ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎر ،اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﻧ ـﺤــﻮ ﺗ ـﻜــﺎﻣــﻞ أﻋ ـﻤ ــﻖ وﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﻛــﺪ أن إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ
ً
ً
أﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻗـ ـ ــﺪرا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﺠ ـﻴــﺞ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﺸﺮ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ،ﻓــﺎﻧـﺨــﺮﻃــﺖ ﻓــﻲ ﺣ ــﺮب ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،وأﻋﺎدت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺺ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،وﻗﻴﺪت ﺑﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ .وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف ،رﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق دﻋﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ
ً
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ً
ً
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﻧﺼﺎره إﺧﻼﺻﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ
ﻳﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻫـ ــﺬا ،ﻋـﻠــﻰ أﻳ ــﺔ ﺣ ــﺎل ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﻤﺘﻠﺊ ﻣﻦ اﻟﻜﻮب ،واﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ أن اﻷﻣﺮ
ُ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺨ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﺰق ﺗــﺎرﻳـﺨــﻲ
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﺒﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ دورﻫﺎ اﻟﻘﻴﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺧﺴﺮت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺛﻘﺔ
أﻗــﺮب ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ،وﻗﺪﻣﺖ ﻫﺪﻳﺔ
إﻟـ ــﻰ ﺧ ـﺼــﻮﻣ ـﻬــﺎ .وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ،
رﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻞ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ أو اﻟﺼﻴﻦ
ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وإﻻ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺻﺎﻧﻊ
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺳﻮف ﻳﻨﺠﺮف اﻟﻨﻈﺎم
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻴــﺎر .وﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة،
رﺑﻤﺎ ﺗﻘﻠﺪ دول أﺧــﺮى اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑـﻤــﻼﺣـﻘــﺔ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ أﺣ ــﺎدﻳ ــﺔ ،وﻋ ــﺪم اﺣـﺘــﺮام
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ذﻟﻚ.
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻟ ـ ـ ـ ــﻸوان أن ﻧ ـ ـﺠـ ــﺰم ﺑ ــﺄي
ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ﻗ ــﺪ ﻳـ ـﺤ ــﺪث ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﻮﺳ ـﻌ ـﻨــﺎ أن
ﻧـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣ ــﻦ أﻣ ــﺮ واﺣ ـ ــﺪ ،وﻫ ــﻮ أن اﻟـﻨــﺰﻋــﺎت
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ،وﻣ ـﻌــﺎداة اﻷﺟﺎﻧﺐ
واﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ــﺎﺟـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،وﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ؛
أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ
ً
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر
ﻣﺘﻨﺎم ﺑﺨﺴﺎرة اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻓﻲ إﺣﺪاث درﺟﺔ
ٍ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
وﻟـﻴــﺲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓـﻘــﻂ ،ﻓﻤﻦ
اﻟ ـ ــﺪول اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘــﻼة ﺑ ـﺘــﺰاﻳــﺪ دﻋــﻢ
اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺰاب اﻟ ـﻬ ــﺎﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات

اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ اﻟ ـﻐــﺎرﻗــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ،أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أﻗﻞ ﻗــﺪرة ،ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺪﻣﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ.
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﻴﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟﺸﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ،
أﺻ ـﺒــﺢ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻀ ــﺮوري أن ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ ﻗــﻮى
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻣــﻦ ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ ،ﻟـﻴــﺲ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻃـﻴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ ،ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻛﻤﺎ أﺷﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻼك روك وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻻري ﻓﻴﻨﻚ
وﻏ ـﻴــﺮه ،ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن
ً
ﺗﻔﻜﺮ أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻷﻣــﺪ
واﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ .وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﺗـﺘـﺤـﻤـﻠـﻬــﺎ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،واﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ،وﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
ً
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻧ ـﻤــﺎذج أﻋ ـﻤــﺎل ﻣـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺎ
ً
ً
وﺗﺨﺪم أﻳﻀﺎ »أﻏﺮاﺿﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻷداء
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮ ،ﺑــﻮﺻـﻔــﻪ
ﻣـﺠــﺮد ﺷ ـﻌــﺎر ،ﺑــﻞ ﻳـﺠــﺐ أن ﺗـﻜــﻮن ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻋﻤﻞ ﻫﺎدﻳﺔ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺈدراك ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـﺨــﺎص إﻟــﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻲ ﻳ ــﺰدﻫ ــﺮ ،واﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮد اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮة ،اﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪرت
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻏﻴﺮ ذﻟــﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة ،وإذا اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻗـ ــﺎدة اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓﻲ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،أو اﻓﺘﺮﺿﻮا
أن ﻋــﻼ ﺟـﻬــﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷـﺨــﺺ آﺧ ــﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﺑﻬﺬا ﻳﺠﺎزﻓﻮن ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ،واﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻟـﻘ ـﺼــﺔ ﻧ ـﺠ ــﺎح ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ اﻣ ـﺘــﺪت

واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻹدارة ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺮﺷﻴﺪة
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟـﻬــﺪف اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻫ ــﻮ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ـ ــﺈدارة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ وﺧـ ـ ـﻠ ـ ــﻖ ﺑـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل
ﻋ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻠــﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮص اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  75ﻋﺎﻣﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أوﺟﻪ
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻓــﻲ اﻧﺘﺸﺎل أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﺎر إﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وإدﺧــﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻠﻤﻨﻊ
اﻻرﺗﺪاد ،ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻜﻠﻲ إﻟــﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،وﻻﺑــﺪ أن ﺗﻌﻮد
ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ،ﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ أوﻟ ـﺌــﻚ
اﻟﻤﺘﺮﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟــﺪﺧــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ ،وﻟـﻴــﺲ ﻓـﻘــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ً
اﻟﺤﺠﻢ أﻳﻀﺎ.
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮاﺿـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰﻋـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ،
واﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ،وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎداة اﻷﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎﺟـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،وﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ،
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺷﻌﻮر اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺨﻠﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ
واﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم .وﻟـﻬــﺬا اﻟﺴﺒﺐ،
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻤﻮل
اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد واﻷﺳـ ــﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣ ــﺎن
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻲ وراء ﻓ ـ ــﺮص ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰارع
ﻛﻴﻨﻲ أو ﻋــﺎﻣــﻞ ﻣــﻼﺑــﺲ ﻣـﺼــﺮي ،ﺑـﻘــﺪر ﻣﺎ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺪﺑﺮ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎد
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
وﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ أن ﻧ ــﺮى ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن اﻻﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع
ً
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ
ً
ً
ً
وداﺋـﻤــﺎ ،أو ﺳﻄﺤﻴﺎ وﻣﺆﻗﺘﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
أن ﻧﺠﺰم ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺮى ﻋﻮدة إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﺘﺎد ،أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻮاب
اﻟﺠﺤﻴﻢ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ! و ﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟ ــﺰﻋ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل أن ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ
ذﻟﻚ.
* اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل
إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،وﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ةديرجلا
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محليات
المبارك :حريصون على تطوير المرافق الصحية واالرتقاء بخدماتها

افتتح توسعة المستشفى األميري وأكد ثقته بقدرة الكوادر الوطنية على تشغيله
ت ـحــت رع ــاي ــة وح ـض ــور رئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
الـمـبــارك ،افتتحت أمــس التوسعة
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـسـتـشـفــى
األميري.
وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر االفـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاح ن ـ ــائ ـ ــب
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ خ ــال ــد
ال ـ ـجـ ــراح ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،ونائب وزير
شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ
محمد العبدالله ،وعدد من الوزراء
وكـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي ال ــدول ــة،

رئيس الوزراء يستقبل اتحاد
طلبة أميركا
استقبل رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
في قصر السيف ،أمس ،وفد االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الواليات المتحدة األميركية.

وديـ ـ ــوان رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
ووزارة الصحة.
وقـ ـ ـ ـ ــام س ـ ـمـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ــوزراء بجولة في مرافق المبنى
الـجــديــد ،وم ــا يحتويه مــن أقـســام
طبية وعيادات وأجنحة ووحدات
استقبال المرضى.
وأش ـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي ،بــالـجـهــود ال ـتــي بذلها
أبـ ـن ــاء ال ـك ــوي ــت ال ـم ـخ ـل ـص ــون مــن
جميع الجهات المعنية في تخطيط
وتـجـهـيــز وب ـنــاء م ـشــروع توسعة
ً
المستشفى األم ـي ــري ،مـعــربــا عن
ثقته التامة بقدرة الكوادر الوطنية
عـلــى تشغيل وإدارة ه ــذا المرفق
الطبي الحيوي بكفاءة واقتدار.
وأك ــد سـمــوه ح ــرص الحكومة
عـلــى تـطــويــر ال ـم ــراف ــق ،واالرت ـق ــاء
بــالـخــدمــات الـصـحـيــة ،والـتــي تعد
في مقدمة أولوياتها ،مشيرا إلى أن
بناء هذا الصرح الطبي بمواصفات
عالمية يأتي تنفيذا لبرنامج عمل
الحكومة والخطة اإلنمائية للدولة.
كما أشار إلى أن هذه التوسعة
والــزيــادة في الطاقة االستيعابية
تشكل إ ضــا فــة كبيرة للمستشفى
األميري ،من أجل تحقيق التكامل

المبارك مفتتحا توسعة «األميري» أمس بحضور عدد من الوزراء
ال ـم ـن ـشــود ف ــي ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
المقدمة ،وتوفير الرعاية الصحية
المتميزة للمواطنين والمقيمين
في البالد.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد وزيـ ــر الـصـحــة
الـشـيــخ الــدك ـتــور بــاســل الـصـبــاح،
أم ـ ــس ،أه ـم ـي ــة اف ـت ـت ــاح ال ـتــوس ـعــة
الجديدة لتلبية زيادة الطلب على
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ف ــي مـنـطـقــة
العاصمة.

وق ـ ـ ــال الـ ـصـ ـب ــاح ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي على هامش االفتتاح ،إن
الـمـبـنــي ال ـجــديــد سـيـقــدم خــدمــات
توسعية جــديــدة تــواكــب التوسع
ال ـس ـك ــان ــي وزيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب عـلــى
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ف ــي مـنـطـقــة
العاصمة.
وأضـ ــاف أن الـمـبـنــى ال ــذي جــاء
مـ ــواك ـ ـبـ ــا ألحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
وال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـص ـح ـيــة ي ـعــد من

«الهالل الخليجية» توصي بنظام استرشادي تطوعي
الحساوي :إطالق سلسلة أنشطة لمساعدة المتضررين من الكوارث
•

عادل سامي

عقد أمــس االجـتـمــاع الــرابــع عشر للجنة
رؤساء وهيئات جمعيات الهالل األحمر بدول
مجلس التعاون لــدول الخليج العربية ،في
مقر جمعية الهالل األحمر الكويتي.
وقــال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية
ال ـه ــال األح ـم ــر الـكــويـتــي أنـ ــور ال ـح ـســاوي،
فــي كـلـمــة بــافـتـتــاح االج ـت ـمــاع ،إن الـهـيـئــات
والجمعيات الهالل االحمر الخليجية تؤدي
دورا م ــوح ــدا وف ـقــا لــاتـفــاقـيــات وال ـم ـبــادئ
المشتركة مع األمانة العامة لدول المجلس
األمر الذي أعطى دفعة كبيرة للوصول إلى
تنسيق كامل في مجابهة الكوارث وتعزيز
العمل اإلنساني.
وأع ـ ــرب ع ــن األمـ ــل ف ــي أن تـكـلــل مـســاعــي
المجتمعين بالنجاح ،وأن تسهم قراراتهم
فــي تعزيز العمل الخليجي المشترك ،وأن
تتضافر ا لـجـهــود لخدمة العمل اإلنساني
في كل مكان.

وذكر أن "الهالل األحمر الكويتي" ستسعى
إلطالق سلسلة أنشطة والتزامات ملموسة
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن جـ ـ ــراء ال ـ ـكـ ــوارث
الطبيعية أو من صنع اإلنسان واستعداداتها
لـمــواجـهــة األزم ــات بــالـتـعــاون مــع جمعيات
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلنسانية.
مــن جانبه ،أشــاد األمـيــن الـعــام المساعد
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـن ـمــويــة خليفة
ا لـعـبــري بجهود هيئات وجمعيات الهالل
األح ـ ـمـ ــر ب ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي دع ـ ــم ال ـع ـمــل
ال ـم ـش ـتــرك ،مـشـيــدا بـجـهــود ال ـه ــال األحـمــر
البحريني خالل ترؤسها الدورة الماضية.
واسـتــدرك العبري" :لقد اعتمد المجلس
األع ـلــى فــي دورتـ ــه  ٣٩بــالــريــاض فــي ٢٠١٨
الـ ـق ــان ــون االس ـ ـتـ ــرشـ ــادي الـ ـم ــوح ــد لـلـعـمــل
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي" ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه س ـي ـك ــون
استرشاديا لمدة عامين.
وأوصــى المشاركون في ختام االجتماع
باعتماد النظام االسترشادي الموحد للعمل

جانب من اجتماع جمعيات الهالل االحمر بدول مجلس التعاون
التطوعي مدة عامين ،فضال عن إنشاء خطة
عمل للجنة (.)2024-2020
كما أو ص ــوا بأهمية تضمين احتفالية
يوم الهالل األحمر الخليجي ،التي تصادف
ً
الـ ـ ــ 23م ــن أك ـتــوبــر س ـنــويــا ف ـعــال ـيــات تـعــزز
م ـف ـه ــوم ال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس،

«الشؤون» :إجراء الجرد السنوي
للتعاونيات بإشراف المراقبين
•

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون ،في
وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب ،عن وضع
خطة متكاملة للجرد السنوي في الجمعيات التعاونية،
يشرف على تنفيذها المراقبون التعاونيون التابعون
للوزارة.
وقــال شعيب ،في تصريح أمــس ،إن الشهر الجاري
سنويا يعد من أكثر األشهر التي تنتهي فيها السنة
الـمــالـيــة لمعظم الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ،حـيــث نصت
القرارات واللوائح المنظمة للعمل التعاوني على ضرورة
تواجد ممثلين من الوزارة لضبط محاضر الجرد الذي
يتم في الجمعيات ،وعمل إحصاء لجميع بضائع نهاية
المدة ،وحصر التوالف والرواكد التي من شأنها التأثير
على أرباح الجمعيات والمركز المالي للجمعية.
وأشاد بجهود العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش

الـتـعــاونــي ،للقيام بعملهم عـلــى الــوجــه األك ـمــل ،مما
يضطرهم في كثير من الحاالت إلى البقاء على رأس
عملهم لساعات متأخرة من الليل ،حتى أيام االجازات
األسبوعية ،الستكمال أعمالهم تحت ضغط انتهاء
السنة المالية ،وكثرة المهام الموكلة اليهم ،مبينا ان
عمليات الجرد السنوي تضم أكثر من  15لجنة ،وما
يزيد على  150موظفا.
إلى ذلك ،نفى شعيب ما تم تداوله أخيرا عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،بشأن إغالق سوق كبد لبيع وشراء
األغنام إلى بعد صالة العصر ،مشيرا إلى أنه تم االجتماع
مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية
حــول الـمــوضــوع ،وتبين أن اإلغ ــاق كــان لفترة وجيزة
بسبب هطول األمـطــار ،وتكون مستنقعات مائية عند
مداخل السوق ،مضيفا أن رئيس مجلس االدارة تعهد
بــأن يتم في المستقبل االلـتــزام بالمواعيد بعد إدخــال
اإلصالحات في السوق لمنع تكرار مثل هذه الحاالت.

ً
«الكهرباء» 19 :موقعا لخاليا
شمسية على أسطح خزانات المياه
•

سيد القصاص

كشفت مـصــادر مطلعة فــي وزارة الكهرباء والـمــاء عــن تحديد
 19موقعا لتنفيذ مشروع تركيب خاليا كهروضوئية على أسطح
خزانات المياه األرضية لتوليد الطاقة النظيفة ،بقدرة إجمالية
تبلغ  385ميغاواط.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح المناقصة خالل
الربع األخير من العام المقبل ،وهي خاصة بمواقع خزانات المياه
في منطقة غرب الصبية ،بقدرة إنتاجية من  25إلى  30ميغاواط.
ولفتت إلى أن "استغالل تلك المواقع ُيعد أحد الحلول العاجلة
لتقنين استهالك الطاقة ،حفاظا على الثروات النفطية الطبيعية،
وتأمينا لالحتياجات المستقبلية من الطاقة ،لذلك حرصت الوزارة
على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة المتجددة من مصادرها
الطبيعية المتوافرة إلنتاج الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة".
وأشارت إلى أن "الوزارة تتابع عن كثب التطورات والمستجدات
العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة البديلة المتجددة ،بالتنسيق
مع الهيئات والمراكز العالمية والمحلية المتخصصة ،وتبحث في
جدوى وإمكانية االعتماد على هذه التقنيات الجديدة المتطورة
فــي تلبية االحـتـيــاجــات المستقبلية مــن الطاقة فــي الـبــاد ،وفقا
للمقاييس العالمية".

والجامعات ،ومؤسسات التعليم العالي.
وأشــاروا إلى ضــرورة التنسيق وتوحيد
المواقف في المنظمات الدولية واإلقليمية،
وم ــن ضمنها دع ــم مــرشــح "ال ـهــال األحـمــر"
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارت ـ ـهـ ــا د .هـ ــال ال ـســايــر
لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية.

الـمـبــانــي الــذك ـيــة ،إذ يــوفــر خــدمــة
ال ـم ـل ــف اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـت ــي تـصــل
ال ـص ـيــدل ـيــة والـ ـعـ ـي ــادات واألش ـع ــة
والمختبرات ببعضها البعض في
الوقت نفسه.
وأوضــح أن المبنى المقام على
م ـســاحــة خـمـســة آالف م ـتــر مــربــع
يشتمل عـلــى  415ســريــرا مقارنة
ب ـ  260ســريــرا فــي المبنى القديم،
ويضم مختبرات متكاملة وأقسام

األشعة مثل الرنين المغناطيسي
واألشعة المقطعية والسينية وفوق
الصوتية بمساحات أكبر.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـم ـب ـن ــى ال ـج ــدي ــد
ي ـش ـت ـم ــل كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـج ــراح ــة واألطـ ـف ــال
وجـ ـمـ ـي ــع ت ـخ ـص ـص ــات األمـ ـ ــراض
الباطنية ،فضال عن أقسام العالج
الطبيعي.

«الرقابة الدوائية» :إجراءات
لحظر األدوية المخدرة
قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
بـ ــوزارة الـصـحــة د .عـبــدالـلــه ال ـبــدر ،أم ــس ،إن إدارة تسجيل
والرقابة على األدوية بالوزارة هي المعنية باتخاذ إجراءات
تنفيذ قرارات حظر األدوية المخدرة.
وأ ضــاف البدر ،في تصريح لـ"كونا" ،أن االدارة ستقوم
بــدور هــا بــو ضــع اإل جـ ــراء ات المناسبة لــذ لــك ،مـشــددا على
ضــرورة تكاتف جميع قطاعات ا ل ــوزارة ا لـتــزا مــا بتطبيق
القرارات.
وأشار الى أن القرار الوزاري األخير ،الذي صدر أمس األول،
يمنع مجموعة من األدوي ــة ثبت أنها مخدرة ومــؤثــرة على
العقل ،بعد تصنيف  31دواء جديدا ضمن قائمة العقاقير
المخدرة والمؤثرة على العقل.
وذكر أن األدوية الجديدة في القائمة صنفت  10أدوية في
جداول المخدرات و 21دواء في جداول المؤثرات العقلية ،بناء
على توصية لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية
واإلدارة العامة للجمارك ،وتوصية الهيئة الدولية لمراقبة
المخدرات ،التابعة لألمم المتحدة.
وأف ــاد ب ــأن ال ـقــرار ال ـ ــوزاري رق ــم  145لسنة  2018يقضي
بــالـنـظــر إل ــى األصـ ـن ــاف وال ـم ـن ـت ـجــات ال ــدوائ ـي ــة ال ـمــوجــودة
وتحديثها في جداول المخدرات وجداول المؤثرات العقلية.

حلول لتداعيات األمطار بالمنطقة الجنوبية
•

بناء سدود دائمة
وتحويل مجاري
السيول إلى البحر
مباشرة

سيد القصاص

أعلن وكيل وزارة األشغال العامة
باإلنابة خالد الخزي التوصل الى
مجموعة توصيات بشأن تداعيات
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار وال ـ ـس ـ ـيـ ــول ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
للمنطقة الجنوبية ومدينة صباح
األحمد تتمثل في وضع حلول آنية
ودائمة لمواجهتها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــزي ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــافــي عـقــب اج ـت ـمــاع الـجـهــات
المعنية الـتـنـفـيــذيــة األع ـض ــاء في
اللجنة التنسيقية لطوارئ االمطار
وال ـ ـس ـ ـيـ ــول إن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع خ ــرج
بمجموعة توصيات سيتم رفعها
الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وفـ ــي حــال
اعتمادها ستصبح برنامجا ملزما.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ان مـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن ت ـلــك
التوصيات حلوال آنية وسريعة

لمدينة صباح األحمد سنسعى
ال ـ ـ ــى ت ـنـ ـف ـي ــذه ــا خ ـ ـ ــال اسـ ـب ــوع
واحـ ـ ــد وبـ ـح ــد أقـ ـص ــى  10أي ـ ــام،
ومنها سحب المياه من مجرور
وشبكات مياه االمطار وتنظيفها
واس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ت ـن ـظ ـي ــف ش ـ ـ ــوارع
ال ـمــدي ـنــة وب ـن ــاء س ــوات ــر تــرابـيــة
لحمايتها من السيول.
وأض ــاف أن االجـتـمــاع اوصــى
أي ـض ــا ب ـح ـلــول دائ ـم ــة للمشكلة
تكلف بها الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ومنها بناء سدود
دائ ـمــة وق ـنــوات لتحويل مجرى
السيول الــى جانب ربــط مجرور
مياه االمطار بالبحر.
وق ــال ان مــن الـحـلــول الــدائـمــة
ايضا قيام الهيئة العامة للزراعة
بــزيــادة التشجير وبـخــاصــة في
اط ـ ـ ــراف ال ـم ــدي ـن ــة ن ـظ ــرا ألهـمـيــة

ذلك في حمايتها وتكوين ساتر
طبيعي.
ول ـف ــت الـ ــى ان ال ـح ـل ــول اآلن ـي ــة
ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة
تتلخص في إعادة ترميم وتدعيم
السواتر الموجودة حاليا والتأكد
مـ ــن ع ـم ـل ـه ــا وت ـح ـم ـل ـه ــا ل ـك ـم ـيــات
االم ـط ــار الـمـتــوقــع هـطــولـهــا خــال
الفترة المقبلة من الموسم الحالي
وزيادة مضخات السحب في نفق
المنقف والتأكد من عملها.
وافاد بأن االجتماع وضع ايضا
مجموعة توصيات لحلول دائمة
خاصة بالمنطقة الجنوبية ومنها
تحويل مجرى السيول الى البحر
مباشرة بدال من مرورها بالمناطق
االهلة بالسكان حرصا على سالمة
المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم
وعدم تعريضهم لالخطار.

«فحص الطعون» :لجنة تحقيق الوزراء ليست محكمة
رفضت قبول الدفع بعدم دستورية إحدى مواد قانون إنشائها
•

حسين العبداهلل

قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة
الدستورية ،أمس األول ،عدم قبول الطعن
المقام من المحامي يوسف المحيش ضد
رئـيـســي مـجـلــس ال ـ ــوزراء ومـجـلــس األم ــة،
والذي طلب فيه الحكم بجدية الدفع بعدم
دستورية المادة األولــى من قانون إنشاء
محكمة الــوزراء لمخالفتها أحكام المادة
 132من الدستور.
وقالت اللجنة ،في حيثيات حكمها ،إن
المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة
الدستورية رقم  14لسنة  1973تنص على
أن ــه "إذا رأت إح ــدى الـمـحــاكــم أث ـنــاء نظر
قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها،
أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف
النزاع ،أن الفصل في الدعوى يتوقف على
الـفـصــل فــي دس ـتــوريــة قــانــون أو مــرســوم
ب ـقــانــون أو الئ ـحــة تــوقــف ن ـظــر الـقـضـيــة،

وتـحـيــل األم ــر إل ــى المحكمة الــدسـتــوريــة
للفصل فيه .ويجوز لــذوي الشأن الطعن
عـلــى الـحـكــم ال ـص ــادر بـعــدم جــديــة الــدفــع،

وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي خ ــال ش ـهــر م ــن ص ــدور
الحكم المذكور".

براءة الدويلة من اإلساءة للسعودية
قضت محكمة الجنايات أمــس ببراء ة
المحامي النائب السابق ناصر الدويلة من
تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية،
وذلــك على خلفية القضية المرفوعة من
النيابة العامة.
وج ــاء تـحــريــك الــدعــوى الـجــزائـيــة ضد
الدويلة بسبب عدة تغريدات قام بكتابتها
ضد السعودية ،في حسابه على "تويتر"،
لكنه أنكر االتهامات أمام النيابة العامة،
ودفع في مرافعته بعدم صحة االتهامات.
ومن المتوقع ،بعد صدور حكم البراءة،

أن تطعن النيابة على الحكم الصادر أمام
محكمة االستئناف الجزائية ،للمطالبة
م ـج ــددا ب ــإدان ــة الــدوي ـلــة عـلــى االت ـهــامــات
المنسوبة إليه.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،قـ ــررت ال ـن ـيــابــة أمــس
اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـج ــز الـ ـمـ ـغ ــرد ع ـ ـبـ ــودي عـلــى
ذم ــة الـتـحـقـيــق حـتــى بـعــد غ ــد ،استكماال
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـت ــي ت ـج ــري ـه ــا ،ع ـل ــى ذم ــة
االتـ ـه ــام ــات ال ـم ـن ـســوبــة إل ـي ــه بــالـمـســاس
ب ـ ــاآلداب ال ـعــامــة ،بـسـبــب ال ـع ـب ــارات الـتــي
أوردها بحسابه في "سناب شات".

وأض ــاف ــت أن "هـ ــذه ال ـم ــادة قــاطـعــة في
دالالتها على أن النصوص التشريعية التي
يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية
اتصاال مطابقا لألوضاع المقررة قانونا
هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم
دستوريتها يبديه خصم أثناء نظر قضية
من القضايا أمام المحاكم ،وتقدر محكمة
الموضوع جديته ،أو تلك النصوص التي
تحيلها المحاكم من تلقاء نفسها وترى
فيها وجود شبهة مخالفتها للدستور إلى
المحكمة الدستورية لتستوثق بنفسها
عــن م ــدى صحتها ،وإذ ك ــان األم ــر كــذلــك،
وكان لفظ (المحاكم) الذي ورد النص عليه
في المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه
المحكمة ال ينصرف إ لــى غيرها وكانت
لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء
ال تدخل في مدلول المحاكم التي عناها
المشرع في هذا النص ،فإنه يتعين القضاء
بعدم قبول الطعن".

سلة أخبار
الخضر بحث التعاون
العسكري مع مسؤول أميركي

استقبل رئيس األركان العامة
للجيش ،الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه ،أمس ،رئيس
مكتب التعاون العسكري
األميركي العميد راندولف
ستادينراوس ،والوفد املرافق
َّ
وتطرق اللقاء إلى تبادل
له.
األحاديث الودية ،ومناقشة أهم
األمور واملواضيع ذات االهتمام
املشترك ،السيما املتعلقة
بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء نائب رئيس
األركان العامة للجيش الفريق
الركن عبدالله النواف ،ومعاون
رئيس األركان لهيئة العمليات
والخطط اللواء الركن محمد
الكندري.

«الخدمة المدنية» 1 :يناير
عطلة رأس السنة الميالدية
أعلن ديوان الخدمة املدنية
اعتماد يوم الثالثاء ،األول
من يناير  ،2019عطلة رسمية
لجميع الجهات الحكومية،
والهيئات واملؤسسات العامة،
بمناسبة رأس السنة امليالدية.
وأوضح الديوان ،في بيان
صحافي ،أمس ،أن الدوام
الرسمي سيستأنف األربعاء
 2يناير  .2019وأشار إلى
أن عطلة األجهزة والهيئات
والجهات ذات الطبيعة الخاصة
يتم تحديدها بمعرفة الجهات
املختصة بشؤونها ،مراعاة
للمصلحة العامة.

«التجارة» تخالف تعاونيات
بإيقاف صرف التموين
أعلنت إدارة التموين بوزارة
التجارة والصناعة ،إيقاف
صرف املواد التموينية في
فروع توزيعها التابعة لعدد
من الجمعيات التعاونية ،وهي:
النعيم فرع تيماء ،وجمعيتا
الفنطاس والفردوس.
وأوضحت "التجارة" ،في بيان
صحافي ،أمس ،أنها قامت
بهذا اإلجراء ،بسبب مخالفة
الفروع التموينية لشروط
التخزين ،وضعف مستوى
النظافة والسالمة ،مشيرة إلى
أن وقف صرف املواد التموينية
بدأ أمس األول ،ويستمر حتى
إشعار آخر.

«المسجد الكبير» تهنئ
الفائزين بإجازة الخط
أكدت إدارة املسجد الكبير
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،أن "إجازة الخط
أو سند الخط ،تعد شهادة
لألهلية العلمية األدائية
في فن الخط التي يمنحها
الشيوخ واألساتذة الخطاطون
لطلبتهم ،وهي امتداد لألسالف
الخطاطني في هذا الفن ّ
املبجل
ّ
لتكملة مسيرة كتاب الوحي".
واعتبرت اإلدارة ،في تصريح
صحافي بمناسبة إعالن
حصول جاسر الشمري
ومشاعل الطرابلسي
وعبدالعزيز الصفران وخير
الدين خزام ،على اإلجازة في
الخط العربي (خطي الثلث
والنسخ) ،أن "إجازة هذه
الطريقة تتم عبر أخذ دروس
ً
أسبوعية من األستاذ مباشرة".

«إحياء التراث» تستضيف
وفدًا من «الثقافي اإلسالمي»
استقبلت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي وفدا طالبيا
من املركز الثقافي اإلسالمي
يضم ً 39
طالبا من جنسيات
مختلفة ،منها بريطانيا وكندا
وروسيا ونيجيريا وتنزانيا
والسنغال وشرق آسيا،
وذلك لالطالع على مشاريع
الجمعية والتعرف على لجانها
وجهودها في خدمة الدعوة
والعمل الخيري .وكان في
استقبال الوفد رئيس الجمعية،
الشيخ طارق العيسى ،الذي
ألقى محاضرة ّ
بي فيها جهود
الجمعية ومنهجها في خدمة
الدعوة اإلسالمية.

محليات
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«تنفيذية التعاون» تمهد لتأسيس منظمة خليجية للطيران المدني

ُ
● عمان :لم نفتح األجواء الجوية أمام الطيران اإلسرائيلي ولم نبحثه
● قطر :مالحتنا الجوية مع دول الخليج على وضعها القائم منذ عام و 7أشهر
يوسف العبدالله

توقيع اتفاقية
مع دول
الخليج لتعزيز
خدمات النقل
والسياحة
البينية
الحمود

كـشــف رئ ـيــس ال ـط ـي ــران الـمــدنــي
الشيخ سلمان الـحـمــود ان رؤســاء
الطيران المدني بمجلس التعاون
الخليجي ناقشوا تأسيس منظمة
خليجية للطيران المدني تضمنت
الـعــديــد مــن االق ـتــراحــات مــن بينها
البرامج العالمية لسالمة الطائرات.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـمـ ــود فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس على هامش االجتماع
ال ـخــامــس عـشــر لـلـجـنــة التنفيذية
للطيران المدني لمجلس التعاون
لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج الـ ـ ــذي اسـتـضــافـتــه
البالد ،ان المجلس ناقش تصورات
ت ـخ ــص خ ــدم ــات ال ـن ـق ــل م ــن خ ــال
توقيع اتفاقية بين دول المجلس
لتعزيز هذا الجانب المهم وتعزيز
ً
السياحة البينية ،مفيدا بانه لم تتم
مـنــاقـشــة ال ـجــوانــب االم ـن ـيــة بشكل
ً
محدد ،مؤكدا ان جميع التوصيات
ستصب في تطوير التعاون مع دول
التعاون في مجال الطيران المدني
وخــدمــات المالحة الجوية والنقل

البلدية 1411 :مخالفة باألحمدي
أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت ،أن إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة األحمدي حررت  1411مخالفة إعالن
خالل نوفمبر الماضي.
وأوضــح مدير «التدقيق ومتابعة خدمات البلدية» ،سعد الشيبة ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن اإلدارة قامت بالكشف على  2139محال تجاريا،
وحررت  1411مخالفة إعالن ،تنوعت بين انتهاء ترخيص وإقامة إعالن
خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية ،وعدم وضع ترخيص
اإلعالن في مكان بارز .وأشارت إلى أنه تمت إزالة  1003إعالنات عشوائية
من شوارع وميادين المحافظة ،وإرسالها إلى موقع حجز البلدية.

«المزارعين» :منافذ تسويقية لالتحاد
أك ـ ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـكــوي ـتــي
للمزارعين ،عبدالله الدماك ،أن مجلس
اإلدارة َّقدم عددا من المطالب لرئيس
المجلس الـبـلــدي أســامــة العتيبي،
حيث «وعدنا بدعم المزارع الكويتي،
أراض كمنافذ
السيما تخصيص
ٍ
تسويقية في المحافظات ،لتساند
ش ـبــرة األن ــدل ــس والــرق ـعــي الحالية
لتسويق اإلنتاج النباتي المحلي».

وقال الدماك ،في تصريح صحافي،
ع ـقــب ل ـقــائــه الـعـتـيـبــي ،ف ــي مكتبه،
بـحـضــور عـضــوي «ال ـب ـل ــدي» :فهيد
ال ـمــويــزري ومـشـعــل الـحـمـضــان ،إن
«رئيس وأعـضــاء المجلس وعدونا
بــزيــادة األنـشـطــة فــي م ــزارع الــوفــرة
والعبدلي ،بمنح تراخيص إلقامة
مراكز خدمات في المزارع ،وخاصة
خالل عطلة الربيع».

الجوي بما يعزز اللحمة الخليجية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ن ـف ــى م ــدي ــر تنظيم
الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي ال ـع ـم ــان ــي ان ــور
الرئيسي صحة ما يشاع حول فتح
اجـ ــواء السلطنة م ــع ت ــل أب ـيــب بعد
زي ـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء االســرائـيـلــي
ً
ً
مــؤخــرا ،مؤكدا ان ذلــك غير صحيح
ولم يتم بحث فتح االجواء العمانية
ً
امام الطيران االسرائيلي ،مفيدا ان ما
حصل كانت زيــارة خاصة ولم يكن
بها أي اجتماعات.
مــن جــانـبــه ،ق ــال رئـيــس الـطـيــران
المدني القطري عبدالله السبيعي
ان حركة المالحة القطرية مع بعض
دول الخليج مــازالــت على وضعها
مـنــذ ع ــام و 7أش ـهــر ،وان ـهــا مــازالــت
تستخدم حتى اآلن نفس المسارات
الجوية التي تم تنسيقها مع المنظمة
ً
الدولية للطيران المدني ،مؤكدا انه لم
تتم مناقشة هذا االمر في االجتماع.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه ت ـم ــت مـنــاقـشــة
المنظمة الخليجية ،وانها مازالت في

طــور الــدراســة واستكمال الدراسات
ً
المختصة ،مؤكدا انه ال توجد عقبات
ً
تجاهها في الوقت الراهن ،الفتا الى
انه في االجتماع القادم الذي سيعقد
بعد اقل من عام سيتم االطالع عليها.

مالمح المنظمة
وعن مالمح المنظمة الخليجية،
قال انها ستكون على غرار المنظمات
ال ــدول ـي ــة ال ـم ــوج ــودة ف ــي الـتـكـتــات
العالمية ،او على المستويات العربية
او االوروب ـي ــة او امـيــركــا الالتينية،
ً
متمنيا ان تصبح المنظمة الخليجية
على مستوى هذه المنظمات وأفضل.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
العامة للطيران المدني السعودي
عبدالحكيم التميمي ،ان المنظمة
الخليجية الـتــي سيتم العمل على
اق ــراره ــا مكملة لمجلس الـتـعــاون،
ً
مبينا ان المملكة جزء من المجلس
والمنظمة الخليجية مطلب.

جانب من الجلسة االفتتاحية للجنة
الطيران المدني لدول التعاون
وقال التميمي ان االجتماع ناقش
العديد من المواضيع الهامة خاصة
امن السالمة وامــور الطيران في ظل
ً
تــداخــل االج ـ ــواء الخليجية ،مبينا
ان ن ـق ــاش االج ـت ـم ــاع مـثـمــر وخ ــرج
بقرارات جيدة.
وأف ـ ـ ـ ــاد وكـ ـي ــل ش ـ ـ ــؤون ال ـط ـي ــران
المدني بوزارة المواصالت البحرينية

محمد الكعبي ،ان انـشــاء المنظمة
الخليجية يعتبر كـيــانــا للتنسيق
وتطوير الصناعات الجوية بمجلس
ً
ال ـت ـع ــاون ،مـبـيـنــا ان اتـفــاقـيــة النقل
ال ـج ــوي الـخـلـيـجــي سـتـتـضــح متى
انتهت من دراسة الجدوى واالهداف
المرجوة منها.
وقال ممثل األمانة العامة لمجلس

ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ع ـبــدال ـم ـلــك آل
الـشـيــخ ،ان ال ـط ـيــران الـمــدنــي يمثل
ً
ً
ً
مجاال اقتصاديا حيويا يسهم في
ربط ابناء المنطقة ورفــد االقتصاد
ً
الــوط ـنــي ،مبينا ان االم ــان ــة العامة
تـتــأمــل انـطــاقــة حقيقية لـمــا سبق
اتخاذه من قرارات لتحقيق ما يصبو
اليه قادة دول المجلس.

«التطوعية» :الكويت حريصة على حماية حقوق الطفل
الفريح :ضرورة إنشاء مراكز إيواء بالمحافظات لحمايته من االعتداءات
أك ـ ــدت رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـت ـط ــوع ـي ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ل ـخــدمــة
الـمـجـتـمــع ال ـش ـي ـخــة ف ــادي ــة ال ـس ـع ــد ،حــرص
الكويت على حماية حقوق الطفل ،والتزامها
ب ــال ـم ـع ــاه ــدات وال ـم ــواث ـي ــق ال ــدولـ ـي ــة ،وف ــي
مقدمتها االتفاقية الدولية لحماية حقوق
الطفل.
جاء ذلك في كلمة لها ،خالل ندوة أقامتها
الجمعية ،أمــس األول ،تحت عنوان «حقوق
الطفل والتنمية المجتمعية فــي ا لـكــو يــت»،
بمقر جمعية المعلمين في منطقة الدسمة.
وقالت السعد إن الجمعية تسعى من خالل
تـلــك ال ـنــدوة وغـيــرهــا مــن الـبــرامــج إلــى نشر
الـتــوعـيــة وإل ـقــاء الـضــوء عـلــى كــل المشاكل،
التي قد يعانيها المجتمع الكويتي بطريقة
علمية من أصحاب االختصاص ،بما يساهم
في إيجاد الحلول المالئمة للقضاء عليها،
وبما يحقق التنمية المستدامة.

المشاركون في ندوة حقوق الطفل
وأوض ـح ــت أن الـقــوانـيــن الـكــويـتـيــة تأتي
منسجمة مع روح اتفاقية حقوق الطفل في
االمــم المتحدة ،وتؤكد حرص الكويت على
االهتمام به وتوفير كل السبل واالمكانات
لضمان العيش الكريم له.
ومـ ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة
الوطنية لحماية حقوق الطفل نائب رئيس
الــديــوان الوطني لحقوق االنـســان د .سهام

ا لـفــر يــح إن التنمية البشرية عــا مــة وتنمية
النشء خاصة هي اساس تنمية المجتمعات،
مؤكدة أن الكويت رائدة في هذا الشأن وتقدم
الرعاية لإلنسان من المهد إلى اللحد.
وأش ـ ـ ــارت ال ــى أن ـه ــا ه ــي م ــن ق ــدم قــانــون
ح ـمــايــة ال ـط ـفــل إل ــى ج ـه ــات ع ــدة تـشــريـعـيــة
وحكومية بمختلف مسؤولياتها ،وتم إقراره،
مــوضـحــة أن ــه يـهـتــم بــالـعــديــد مــن الـجــوانــب

التربوية واألخالقية واإلنسانية والثقافية
والتعليمية والصحية والنفسية للطفل.
وبـ ّـيـنــت الـفــريــح ب ـنــود ال ـقــانــون الـخــاصــة
بالعنف ضد الطفل بمختلف انواعه ،سواء
فــي الـمـنــزل او ال ـمــدرســة او الـمـجـتـمــع ،وأن
القانون ينص على حماية المبلغ وعدم ذكر
اسمه ،مؤكدة ضرورة انشاء مراكز ايواء في
كل المحافظات لحماية الطفل من االعتداءات.

صورة مشرقة
من جانبه ،تحدث ممثل األمين العام لألمم
الـمـتـحــدة فــي الـكــويــت د .ط ــارق الـشـيــخ عن
حقوق الطفل والمواثيق الدولية ،مؤكدا انها
جزء مهم واساسي من المنظومة العالمية
لحقوق االنسان ،التي أرست األمم المتحدة
مـعــايـيــرهــا مـنــذ ع ــام  1948بــإعــان االتـفــاق
العالمي لحقوق االنسان.

سلة أخبار
منع البانشيات بالخيران
و«صباح األحمد البحرية»
أصدرت اإلدارة العامة للمرور
ت ـع ـل ـي ـم ــات ،ب ــإض ــاف ــة مــديـنـتــي
الخيران وصباح األحمد البحرية
إلى المناطق السكنية التي ُيمنع
فيها سير البانشيات والبقيات،
داعـيــة الجميع إلــى الـتـعــاون مع
رجــال األمــن في تطبيق القانون
وااللتزام بتنفيذه.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
في بيان ،أمس ،أن هذه التعليمات
والتحذيرات جاءت تنفيذا لقرار
ً
مجلس ال ـ ــوزراء رق ــم /900ثــال ـثــا
ل ـس ـنــة  2009ب ـش ــأن ال ـمــرك ـبــات
الصغيرة (البقيات) ،والذي نص
على عدم استعمال هذه المركبات
ب ــال ـط ــرق ال ــرئ ـي ـس ــة وال ـســري ـعــة
وال ـم ـع ـب ــدة واألح ـ ـيـ ــاء السكنية
والمناطق الداخلية والساحلية.

إحالة والد الطفل «المدخن»
إلى «حماية األحداث»
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية إحالة والد الطفل ،الذي
ظـهــر فــي مقطع فـيــديــو يجبره
مـقـيــم مــن جنسية عــربـيــة على
تــدخ ـيــن ال ـس ـج ــائ ــر ،إلـ ــى إدارة
حـمــايــة األح ـ ــداث (ق ـســم حماية
الطفل) ،وتسجيل قضية بحقه
تـحــت رق ــم " "2018/3428جنح
حقوق الطفل.
وأوضـحــت اإلدارة ،فــي بيان
أ م ــس ،ردا على مقطع الفيديو
ال ـ ــذي تـ ــم تـ ــداولـ ــه فـ ــي وس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل وإحـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـن ــوات
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة ،أن ق ـ ـطـ ــاع األم ـ ــن
الجنائي ،ممثال بإدارة مباحث
األح ـ ـم ـ ــدي ،أج ـ ــرى ال ـت ـح ــري ــات
الالزمة لتحديد هوية الشخص
ال ــذي ظـهــر بصحبة الـطـفــل في
الفيديو ،وتم استدعاؤه.
وأضافت أنه بسؤال الشخص
عن المقطع أفاد بأن الطفل هو
ابن صديقه ،ووالده هو من قام
بالتصوير ،على سبيل المرح
وال ــدع ــاب ــة ،فـتــم اس ـتــدعــاء والــد
ال ـط ـف ــل ،وب ـم ــواج ـه ـت ــه ب ــأق ــوال
صــديـقــه اق ــر واع ـتــرف بــأنــه قــام
بالتصوير.

ةديرجلا
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الحجرف :خصم «التقاعد المبكر» مستمر لألبد ...وال إجبار عليه
المرداس :الضرر من القانون الجديد «صفر»
علي الصنيدح

نفى الوزير الحجرف وجود إجبار
للموظف على التقاعد المبكر،
ً
الفتا إلى أن "القانون قدم
ميزات للموظفين ،وهم أحرار
في اختيارهم".

أك ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة د .ن ــاي ــف
ال ـح ـج ــرف أن ن ـس ـبــة ال ـخ ـص ــم مــن
المعاش عند التقاعد المبكر (%2
أو  %5على حسب حالة التقاعد)
مستمرة مع المتقاعد غير مستوفي
ال ـ ـشـ ــروط ل ــأب ــد ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن
القانون اختياري وليس اجباريا،
وال يخل بأي ميزة بل هو إضافة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـج ــرف خ ـ ــال ن ـ ــدوة
"التقاعد المبكر بين المداولتين"،
الـتــي أقــامـهــا مــراقــب مجلس األمــة
النائب نايف المرداس مساء امس
االول ف ــي ج ـن ــوب ال ـص ـبــاح ـيــة ،ان
ً
هناك فــرقــا بين الــراتــب والمعاش،
ً
مبينا أن الــراتــب هــو مــا يتقاضاه
ال ـم ــوظ ــف وهـ ــو ع ـلــى رأس عـمـلــه،
ويشمل الراتب األساسي والعالوات،
أم ــا ال ـم ـعــاش فـهــو م ــا ي ـصــرف من
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية عن كل شخص متقاعد
وبما ال يتجاوز بحد أقصى %95
مــن الــراتــب األســاســي ،موضحا ان
المعاش له مكونات هي التكميلي
واالس ــاس ــي وال ـ ـ  30دي ـن ــارا وغــاء
المعيشة  50دينارا والدعم المالي
والمكافأة الخاصة  ،%12.5مؤكدا
أن ن ـس ـبــة ال ـخ ـص ــم س ـت ـك ــون عـلــى
المعاش األساسي بعيدا عن بقية
المكونات ،وام ــا الــراتــب التكميلي
فال خصم عليه.
وبين الحجرف ان مشاركته في
الندوة اتــت بعد شــرح اللغط الذي
دار حــول تعديل قانون التأمينات
"التقاعد المبكر" ،موضحا ان هناك
معلومات كثيرة ظهرت غير دقيقة.
وق ــال انــه للمرة األول ــى تجتمع
ال ـح ـكــومــة وال ـم ـج ـلــس (ف ــي ن ــدوة)

كوبونات تذاكر سفر
وحجوزات فنادق للمتقاعدين
كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن وزير المالية
ابدى موافقته المبدئية على طلب اللجنة المالية
البرلمانية خــال اجتماعها االربـعــاء الماضي
مـنــح مـمـيــزات وخــدمــات اضــافـيــة للمتقاعدين
ض ـم ـن ـه ــا كـ ــوبـ ــونـ ــات خ ــاص ــة بـ ـت ــذاك ــر ال ـس ـفــر
وح ـج ــوزات ال ـف ـنــادق ،وغـيــر ذل ــك مــن امـتـيــازات
تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات لمتقاعديها.

وي ـت ـحــدثــون ع ــن ت ـعــديــل ال ـقــانــون
ب ـت ــواف ــق ت ــم ف ــي ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة
البرلمانية والمداولة االولى ،واليوم
نقول خرجنا بتوافق على المداولة
الثانية ،موضحا ان "هــذا التوافق
هـ ــو ال ـ ـ ــذي ي ـج ــب ان يـ ـك ــون عـلـيــه
التعاون بين الحكومة والبرلمان،
وهـ ــو م ــا ن ـصــت ع ـل ـيــه ال ـ ـمـ ــادة 50
م ــن ال ــدسـ ـت ــور ب ـف ـصــل ال ـس ـل ـطــات
مع تعاونها ،وهــذا القانون يخدم
ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ،وي ـح ــاف ــظ
على المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية والتي هي ليست ملكا
ل ـل ـح ـكــومــة ول ـك ـن ـهــا م ـل ــك لـلـشـعــب
ال ـكــوي ـتــي لـتــوفـيــر ال ـم ـع ــاش ال ــذي
يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد
الكويتي".
وب ـيــن ان مــا تــم اسـتـقـطــاعــه من
المواطنين هو امــوال للمتقاعدين
مؤتمنة عليها التأمينات في ادارتها
وت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـع ــاش ال ـ ـ ــذي يـضـمــن
الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي،
مستدركا بالقول :اننا في يــوم ما
سنكون متقاعدين ،وديمومة هذه
المؤسسة واستمراريتها مهمة جدا.
وتابع ان هناك ثالث نقاط مهمة
يجب التأكيد عليها ،فالنقطة األولى
هي أن هذا القانون اختياري ،فمن
يــرغــب ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى مــزايــاه
يـسـتـطـيــع ان ي ـط ـلــب ،ومـ ــن يــرغــب
في االستمرار في القانون الحالي
فأيضا باختياره ،وبالتالي ال يوجد
جـبــر أو إل ــزام ــا للموظف لــالـتــزام
بهذا القانون.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـج ــرف ام ـ ــا ال ـن ـق ـطــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـه ــي ان هـ ـ ــذا ال ـق ــان ــون
اضاف الكثير من المزايا ،مستدركا

ً
الحجرف متحدثا في ندوة المرداس بمشاركة الدقباسي وخورشيد
بــال ـقــول :سمعت الكثير مــن االراء
وال ـت ـح ـل ـي ــات ،واعـ ـتـ ـق ــد انـ ـه ــا فــي
مجملها كانت اراء سياسية وليست
فـنـيــة ،وق ــد ي ـكــون ه ـنــاك اراء فنية
محترمة وم ـقــدرة ،وان ــا احـتــرم كل
االراء حتى وان لم اتفق معها ،ولكن
عـنــدمــا يـكــون ال ــرأي ب ــأن لــن يكون
هناك مستفيد من هذا القانون ،وان
هذا القانون دمار لالسرة الكويتية،
فهنا ن ـت ـســاء ل :لمصلحة مــن هــذا
التخويف؟
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ب ـ ــاألرق ـ ــام نـسـتـطـيــع
توضيح االمــر للجميع ،ونؤكد ان
جميع ه ــذه الـمــزايــا اخـتـيــاريــة وال
ً
يــوجــد ج ـبــر ف ـي ـهــا ،مـبـيـنــا أن أول
ميزة في القانون ان هناك مجموعة
من المواطنين رجاال وسيدات ممن
استوفوا المدة القانونية للخدمة
 30سنة للرجل و 25سنة للمرأة ولم
يبلغوا العمر ،سيستفيدون مباشرة
مــن هــذا الـقــانــون إلــى 2019/12/31
وعـ ـ ــددهـ ـ ــم نـ ـح ــو  7500م ــوظ ــف،
وسيحصلون على المعاش كامال
بنسبة  %95من الراتب األساسي،

خورشيد :إن لم يقر فسيبقى على «طمام المرحوم»
قال رئيس اللجنة المالية النائب صالح خورشيد إن هذه
ً
الندوة خطوة تمثل الشيء الكبير بالنسبة للقانون ،معربا
عن أسفه تجاه الكالم المغالط بشأن هذا القانون ،والذي شمل
الجانب السياسي ولم يشمل الجانب الفني.
وأشاد خورشيد بجهد النائب علي الدقباسي بقوله :هو
ً
من تبنى هذا القانون منذ سنتين ،الفتا إلى أن هذا القانون
َ
اقــر منذ  2001ومــرت عليه  18سنة ،ولــم يعدل وأكثر من 6
َ
مجالس تمر على هــذا القانون ولــم يقوموا بتعديل أي من

مواده .ونفى خورشيد أن يكون هناك مساس بمكافأة نهاية
ً
الـخــدمــة ،مبينا أنـهــا صــدرت بقانون فــي المجلس السابق
وال نستطيع المساس بها ،كما نفى المساس بأي ميزة من
ً
القانون السابق ،مؤكدا أنه إذا لم تضف أي ميزة في القانون
الجديد فإنه لم تمس أي ميزة بالقانون السابق.
وأكد خورشيد «إن لم يقر هذا القانون فسيبقى على طمام
الـمــرحــوم ،ولــن يستفيد احــد مــن هــذه الـمـيــزات فــي القانون
الجديد .اللهم قد بلغت ،اللهم فاشهد».

«األولويات» تضع  4قوانين على الجلسة المقبلة
حـ ــددت ل ـج ـنــة االولـ ــويـ ــات الـبــرلـمــانـيــة
جدول أعمال الجلسة المقبلة ،ووضعت
عليها  4قــوا نـيــن هــي تـبــادل المعلومات
اال ئـتـمــا نـيــة ،وا لـتـقــا عــد المبكر ،وا لــر عــا يــة
السكنية ،والصحة النفسية ،وتعرفت على
 %90من التشريعات الحكومية الجديدة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب أح ـمــد
ال ـ ـف ـ ـضـ ــل :نـ ـنـ ـتـ ـظ ــر وص ـ ـ ـ ــول االول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات

وأيـ ـض ــا م ـك ــاف ــأة ن ـه ــاي ــة ال ـخ ــدم ــة،
على عكس الـقــانــون الـحــالــي الــذي
ال يتيح لهؤالء التقاعد ،ونؤكد ان
االم ــر سـيـظــل اخـتـيــاريــا ام ــام هــذه
الشريحة وال احد يلزمهم بالتقاعد
وال ينسجم مع ما تصبو اليه كفرد
وهذه الفرصة اليوم متاحة.
واض ــاف ان الـمـيــزة الثانية هي
ان هناك تباينا غير عــادي ما بين
ال ــرج ــل وال ـ ـم ـ ــرأة ،ف ــال ــرج ــل نـسـبــة
الخصم لديه  %5أما المرأة فـ ،%7.2
والـقــانــون الـجــديــد س ــاوى بينهما
ل ـي ـكــون  ،%5فـنـحــو  6700سـيــدة
ستستفيد مــن نـسـبــة تـعــديــل هــذا
الخصم وستتم تسوية معاشاتهن
م ــن ن ـف ــاذ الـ ـق ــان ــون ،وك ــذل ــك مـيــزة
مـ ـس ــاواة الـ ـم ــرأة ال ـم ـتــزوجــة وغـيــر
المتزوجة.
وقــال الحجرف :هناك من يقول
ان القانون حكومي ،فنحن نفخر ان
تتعاون السلطتان لمصلحة الشعب
الكويتي ،وال اجد في هذا الموضع
ضــررا ليحد مــن اق ــرار القانون في
المداولة الثانية ،مبينا ان تواجدنا

الـبــرلـمــانـيــة إلح ــداث ال ـت ــوازن والـتـعــاون
ً
ب ـي ــن ا ل ـس ـل ـط ـت ـيــن ،م ـش ـي ــرا إ لـ ــى أن لـجـنــة
االول ـ ــوي ـ ــات ب ـح ـثــت ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـتــوقــع
ب ـح ـث ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــدى الـ ـبـ ـعـ ـي ــد وأشـ ـك ــر
وز يــر ا لــدو لــة لشؤون مجلس األ مــة عادل
ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـط ــور ال ـك ـب ـي ــر فــي
موضوع حداثة المعلومة المقدمة لنا.
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـف ـ ـضـ ــل :ات ـ ـخـ ــذنـ ــا ق ـ ـ ـ ــرارا فــي

السابق بتقديم القوانين المتوافق عليها
بـيــن الـسـلـطـتـيــن ،وأتـمـنــى ان نـنـتـهــي من
القوانين ا لـمــدر جــة فــي الجلسة المقبلة،
وان كنت أشك ألننا أمام جلسة "حامية"،
وربـ ـم ــا ط ـل ـب ــات ف ـت ــح ال ـن ـق ــاش ف ــي ام ــور
معينة.

اليوم في الندوة لالجابة عن اسئلة
الحضور في الندوة.

شبهات
من جانبه ،قال النائب المرداس
ً
إن ه ــذه ال ـن ــدوة تختلف كـلـيــا عن
ً
الـ ـ ـن ـ ــدوات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ال ـج ـم ـهــور ج ــزء أس ــاس ــي م ــن هــذه
الندوة للرد على استفساراته حول
قانون التقاعد المبكر.
وأوضح المرداس أن الضرر من
قانون التقاعد المبكر (صفر) ،وإن
لم يستفد منه البعض فلن يتضرر
منه المواطن ،مبينا أننا ال نعرف
من وراء الشبهات التي أثيرت على
ال ـقــانــون بـعــد إقـ ــراره فــي الـمــداولــة
األولى.
ولفت إلى أن القانون أثيرت حوله
بعض النقاط مثل ان المتوفى اذا
لــم تـتــم مــراجـعــة ذوي ــه للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة بـعــد شـهــر مــن وفــاتــه
ً
يسقط الراتب ،مؤكدا أن هذا االمر
غير صحيح إطالقا.

وق ـ ــال انـ ــه ت ـمــت إض ــاف ــة بعض
ال ـ ـم ـ ـيـ ــزات حـ ـت ــى ي ـس ـت ـف ـي ــد مـنـهــا
الـ ـم ــواطـ ـن ــون ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـق ــان ــون
الـجــديــد ســوف تـضــاف عليه مــادة
اإلحـ ــالـ ــة االخ ـت ـي ــاري ــة ل ـل ـت ـقــاعــد ال
اإلج ـ ـبـ ــاريـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ت ـم ــت زي ـ ــادة
القرض الحسن الى  7رواتب بدال من
 5رواتب وسيتم تسديده من خالل
استقطاع ربع الراتب وليس نصف
الراتب ،بحيث ال تتقاضى مؤسسة
التأمينات أي رســوم أو فوائد عن
هذا القرض الحسن.
وبين أنه تم التوافق مع الحكومة
أنه من يبلغ بعد  ،2020/1/1خدمة
ً
 35عاما ولم يبلغ  55عاما يحق له
التقاعد كامال ،وكــان هناك الجمع
بين العمل والدراسة وسيستفيد من
ذلك قرابة  20ألف موظف.
وأك ــد ال ـم ــرداس أن مــن ال يرغب
بالخروج للتقاعد المبكر الذي يدفع
عليه  %2لن يرغم على ذلــك ،وهذا
تأكيد على حديث وزير المالية في
المداولة االولى ،فمن لم يستفد فلن
يتضرر من هذا القانون.

الدقباسي :القانون ليس بهذا السوء
ذكــر النائب علي الدقباسي ان ما تم التوصل إليه بالنسبة
للتقاعد المبكر ال يحقق طموحه ،وال يحقق ما سعى إلقرار مدة
ً
عامين كاملين ،الفتا إلى أن «هذا القانون ليس التقاعد المبكر
ولكنه تعديل سن التقاعد والـغــرض منه إيجاد فــرص للعمل».
ولفت إلى أنه بعد صدور القانون في مداولته االولى كانت هناك
محاولة مستمرة لتشويهه ووصفه بأنه غير منصف ،والقانون
ً
ليس بهذا السوء ،مبينا أن البعض كذب على الناس وقال ال توجد
نهاية خدمة واتضح العكس.

برلمانيات
سلة برلمانية
عسكر يقترح منح الجنسية
الكويتية ألبناء الكويتيات

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا بقانون بتعديل بعض
أحكام املرسوم األميري رقم ()15
لسنة  1959بشأن "الجنسية
الكويتية" ينص على منح
الجنسية الكويتية ألبناء
الكويتيات ومعاملة القصر
معاملة الكويتيني حتى بلوغ
الرشد.

الشاهين يسأل العازمي
عن موجهي الخدمات

وجه النائب أسامة الشاهني
ثالثة أسئلة برملانية إلى
وزير التربية وزير التعليم
العالي حامد العازمي بشأن
املوجهني واملوجهني األوائل
والعاملني ألقسام الخدمة
النفسية واالجتماعية واملكتبات
والتقنيات التربوية.
وطلب الشاهني اجابته عن
األتي :كم عدد موجهي "التقنيات
التربوية" واملوجهني األوائل
في وزارة التربية ،وأسباب عدم
تسكني وظيفة موجه عام لتوجيه
التقنيات التربوية ،وأسباب عدم
تسكني وظيفة موجه أول لتوجيه
التقنيات التربوية.
وطلب تزويده بعدد موجهي
"الخدمة النفسية واالجتماعية"
واملوجهني األوائل في وزارة
التربية ،وأسباب عدم تسكني
وظيفة موجه عام لتوجيه
الخدمة النفسية واالجتماعية،
وأسباب عدم تسكني وظيفة
موجه أول لتوجيه الخدمة
النفسية واالجتماعية.

أكاديميا
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المضف :نشيد بالمكانة التي حققتها «األميركية» تحتفل باختتام آخر البرامج
كلية القانون في فترة قياسية
التدريبية القيادية لموظفي «األميري»
« »KILAWرعت معرض الفرص الوظيفية

المضف يتجول في المعرض
رعت كلية القانون الكويتية العالمية
( )KILAWمـ ـع ــرض الـ ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة
والــدراسـيــة الـثــانــي ،ال ــذي نظمته الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ممثلة
بــإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل،
بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية
وال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وال ـخ ــاص ــة وال ـب ـن ــوك ،واف ـت ـت ـحــه الـمــديــر
الـعــام للهيئة د .علي الـمـضــف ،بحضور
ممثلي الجهات الراعية وطلبة المدارس
والجامعات وكليات «التطبيقي» ،الذين
تجولوا في أرجاء المعرض وتعرفوا فرص
التوظيف وال ــدراس ــة واحـتـيــاجــات سوق
العمل الكويتي في الفترة المقبلة.
وخــال توقفه في جناح الكلية ،أشاد
المضف بالمكانة التي حققتها الكلية في
فترة قياسية ،وخصوصا بعد حصولها،
وأربعة من برامجها ،على شهادة الجودة
األكــاديـمـيــة مــن مؤسسة ضـمــان الـجــودة
البريطانية للتعليم العالي (« ،)QAAمما

اكاديميا  -صورة جماعية للمشاركين من مستشفى األميري
يؤكد جدارتها بأن تكون صرحا أكاديميا
كويتيا نعتز ونفتخر بــه ،و يــز يــد نــا ثقة
بأن أبناءنا يحظون بمستوى متقدم من
الدراسة الجامعية في جامعتنا الوطنية
والجامعات الخاصة يضاهي ما تقدمه
أرقى الجامعات».
من جهته ،قال مسؤول العالقات العامة
والـتـســويــق فــي الـكـلـيــة ع ــادل الـعـنــزي إن
إدارة « »KILAWتـحــرص على المشاركة
فــي هــذا الـمـعــرض وس ــواه مــن المعارض
الـتــي تـقــام عـلــى م ــدار ال ـعــام فــي الـكــويــت،
من أجل التعريف بالكلية ،وما تقدمه من
تعليم قانوني متميز لطلبتها من خالل
بــرامـجـهــا ال ــدراس ـي ــة ال ـتــي حـصــل أربـعــة
منها على شهادة الجودة األكاديمية من
مؤسسة بريطانية عريقة ،ومناهجها التي
تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي
العملي والميداني ،الــذي يؤهل خريجي
الكلية لتولي مختلف الوظائف القانونية
بكفاءة واقتدار.

احتفل مركز التعليم المستمر في الجامعة
األمـيــركـيــة بتخريج آخ ــر دفـعــة مــن موظفي
المستشفى األميري في دورة برنامج التطوير
القيادي  – iCAREوهي سلسلة برامج مؤلفة
من  6برامج انطلقت في شهر أبريل الماضي،
بالتعاون مع المستشفى ،تستهدف تدريب
ً
ً
 125قياديا وموظفا من المستشفى.
وصمم البرنامج خصوصا للمستشفى
األم ـيــري ،لتلبية احتياجات جميع الـمــدراء
وال ـم ـش ــرف ـي ــن الـ ــواعـ ــديـ ــن ،وأقـ ـي ــم االح ـت ـف ــال
فــي مـســرح الجامعة األمـيــركـيــة فــي الكويت
بحضور مدير المستشفى د .علي العلندا،
والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية
المساندة في وزارة الصحة الكويتية د .فواز
الرفاعي ،ومدير مركز التعليم المستمر بثينة
الخبيزي ،التي قدمت الشهادات للخريجين.
وأوضـحــت الخبيزي أن «بــرامــج التطوير
 iCAREقد صممت مع األخــذ بعين االعتبار
التغيير والمهارات القيادية الحاصلة ،وهي
مستوحاة من الرؤية المشتركة للمستشفى

األميري ومركز التعليم المستمر في الجامعة
األميركية في الكويت».
ً
ويـهــدف الـبــرنــامــج إلــى تــدريــب  25مــديــرا
ً
تنفيذيا على كيفية تحليل وتطوير أساليب
قيادتهم الشخصية ليصبحوا قادة يدعمون
ويتحدون ويلهمون رؤية المنظمة بااللتزام
بالتميز ،ويعتمد على التدريبات التعاونية
والمناقشات الموجهة لمساعدة المشاركين
على التعامل مع التحديات التي يواجهونها
في العمل.
ونوه أحد المشاركين بالنتائج الناجحة
لـلـبــرنــامــج ،قــائــا« :ل ـقــد غـيــر ه ــذا الـبــرنــامــج
تصوري حول القيادة وساعدني على التفكير
والريادة بطريقة جديدة وأكثر إلهاما!».
وقدم برنامج  iCAREأكثر من  100شخص
مــن المهنيين الطبيين و غـيــر الطبيين ،مع
فرصة لتعزيز مبادئهم االجتماعية والوعي
الــذاتــي المطلوب للتواصل بشكل فعال مع
ال ـنــاس ،وتــزويــد الـمــرضــى وال ـ ــزوار بأفضل
خدمة للرعاية الصحية.

دلبلا
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د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ

اﻟﻌﺮب أداة ...ﻟﻤﺼﺎﺋﺒﻬﻢ
زﻋﺰوع اﻟﺬاﻳﺪي اﻟﻌﻨﺰي
ُﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻷول ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻣ ــﻦ  29إﻟ ــﻰ  31أﻏـﺴـﻄــﺲ  1897ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺗ ـﻴ ــﻮدور ﻫــﺮﺗــﺰل،
وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ إﻳﺠﺎد وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد ،إﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أو
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ أو أوﻏﻨﺪا ،وﻧﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أ ﻫــﺪا ﻓــﻪ ،و ﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ إﻳﺠﺎد
وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد ،وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻫﺮﺗﺰل.
ﺛﻢ دﻋﺎ رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻣﺒﻞ ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻋﺎم 1907
إﻟــﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ آﺧــﺮ ﺣﻀﺮﺗﻪ  7دول أوروﺑـﻴــﺔ ،وﻗــﺎل ﻟﻬﺎ" :ﻧﺤﻦ
ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻀﻌﻒ وﺑﻴﻨﻨﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون اﻟﺒﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ اﻻﻧﺘﺒﺎه" ،ووزع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﻓﻮد ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻛﺮ أن "ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻫﻲ ﺳﺮ
ﺿﻌﻔﻨﺎ وﻗﻮﺗﻨﺎ ،إﻧﻬﻢ اﻟﻌﺮب ،دﻳﻨﻬﻢ واﺣــﺪ وﻟﻐﺘﻬﻢ واﺣﺪة
وﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ واﺣﺪ ،وﻳﺘﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ،إﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ أوروﺑﺎ" ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ
ً
ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ،دﻳـﻨـﻬــﻢ واﺣ ــﺪ وﻟﻐﺘﻬﻢ واﺣـ ــﺪة ،ﻣــﻊ ﻣــﻮﻗــﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻳﻄﻠﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أوروﺑ ــﺎ واﻟﻬﻨﺪ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻮاد
اﻟـﺨــﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﻐــﺮب ،وﻫــﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻻ إﻟﻰ
ً
ﻗﻴﺎدة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻟﻴﻨﻬﻀﻮا وﻳﺸﻜﻠﻮا ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ
ً
وﻳﺴﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ" ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺰرع ﺟﺴﻤﺎ
ً
ﻏﺮﻳﺒﺎ ،أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺸﺮق ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن وﻻؤه
ﻟﻠﻐﺮب ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻮازن ،ﻷن
اﻟﺘﻮازن ﻳﻮﻟﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﻮﻟﺪ ﻧﻬﻀﺔ ،و"ﻧﺤﻦ ﻻ
ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺮب أن ﻳﻨﻬﻀﻮا".
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
"ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن" ،ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﻳﻜﺲ ﺑﻴﻜﻮ ووﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر،
ً
إدارﻛﺎ ﺑﺄن ﻧﻬﻀﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أوروﺑﺎ،
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺘﺮﻛﻮا ﻟﻴﻨﻬﻀﻮا ،أو ﻳﺰرع ﻟﻬﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻴﺤﻘﻖ
اﻟﻐﺮب أﻫﺪاﻓﻪ.
ﻫ ــﺬه ﻧ ـﺒــﺬة ﻋ ــﻦ ﺳـﺒــﺐ ﺗـﺸـﺘــﺖ اﻟ ـﻌ ــﺮب وﺑ ـﻌــﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ وﺳﻴﻄﺮ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻫﺎ
ﺗﺒﻨﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﺎه إﻳﺮان ﻛﺸﺮﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺛﻢ ﺣﺪث ﺗﻮاﻓﻖ
إﻳﺮاﻧﻲ  -أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﺎم  ،2001ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
إﺳﻘﺎط "ﻃﺎﻟﺒﺎن" ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺛﻢ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺒﺎﺋﺪ ،ﺛﻢ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻳﺮان ﻧﻈﺮﻳﺔ "أم اﻟﻘﺮى" اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ وﻳﺤﺘﺎج ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻟﻰ 50
ﺳﻨﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﺪأت ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﺣﺘﻼل
ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻣــﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮاق إﻟــﻰ إﻳــﺮان إﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ ﻛﻼﻣﻲ .وﻗﺪ ﺻﺮح ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎم  2015ﺑﺄن "ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻨﺴﻲ أن ﻫﻨﺎك دوﻟﺔ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻧﻀﻢ إﻟﻰ إﻳﺮان اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﺮاء
اﻟـﻌــﺮاق إﻟــﻰ اﻟـﻔــﺎو ،ﻣــﻊ ﺿــﻢ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺔ" ،وﻣﻦ
ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﻴﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻳﺮان ،ﻛﻤﺎ أن أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ ،ﺣﻴﺚ رﻓﻌﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﺿــﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻨﻌﺎء
وﺗﻌﺰ وﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ،
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﺳﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺮدد أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬر اﻟﺮﻣﺎد ﻓﻲ أﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻓﺴﻠﻤﺖ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻌﺮاق ﻹﻳﺮان.
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ﻗﺎﻧﻮن أﺑﻮي ﻣﺎ ﻳﻘﺪر إﻻ ﻋﻠﻰ أﻣﻲ!
ً
ﻋ ـ ـ ــﻮدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ردود أﻓﻌﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب
اﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺴﺘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ واﻧﻜﺸﺎف ﺿﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻬﻤﻬﻢ أو درا ﻳـﺘـﻬــﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗـ ــﺮوﻫـ ــﺎ ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮق وﺣ ــﺎوﻟ ــﻮا
ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺑ ـﺸــﺎرة ﺳــﺎرة
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺳﻮف ﻧﻮرد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ.
أوﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة
اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح،
ﻓﻘﺪ أ ﻗــﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ا ﻟـﻨــﻮاب اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺼﺮاخ واﻻﻧﻔﻌﺎل وزﻋﻤﻮا أﻧﻬﻢ ﻋﺒﺎﻗﺮة
زﻣﺎﻧﻬﻢ ،وروﺟﻮا أن ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ،وإذا أﺧ ــﺬﻧ ــﺎ
اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻄﺎﺣﻞ
ﻻ ﻳﺘﻌﺪى رﻗﻤﻬﻢ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ،أو ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺗﺠﺮﻋﻮا
اﻟ ـﺴــﻢ ،ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎرض اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻓـﻘــﺪ ﺑﻠﻎ
ً
ﻋﺪدﻫﻢ  16ﻧﺎﺋﺒﺎ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺒﻴﻦ أن ﻣﻦ
ّ
ﻣﺮر اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﺆﻻء
اﻟﻘﻠﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺠﺮد ﺗﺒﻊ ﻟﻬﺎ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  ،ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ آﺗﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ

ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ،ﻓﺮﻏﻢ
ﻣـﻬــﺎﺟـﻤـﺘـﻬــﻢ اﻟـﻌـﻠـﻨـﻴــﺔ وﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳـﻔـﺘـﻘــﺮ إﻟــﻰ
اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ،
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
إﻗ ــﺮارﻫ ــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﺳــﻮف ﻳـﺘــﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﺳﻮف
ﻳـﻠـﺤـﺴــﻮن ﻛــﻼ ﻣـﻬــﻢ و ﺗـﻤـﺠـﻴــﺪ ﻫــﻢ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح
"اﻟ ـﺴــﻮﺑــﺮ" ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﻻ أدري ﺑــﺄي
وﺟ ـ ــﻪ ﺳ ـ ــﻮف ّ ﻳ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﻮن اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ،
وﻟﻜﻦ إذا ﺷﺨﺼﻨﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻮاب
ً
ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪا أن ﻳﺮﻛﺒﻮا ﻣﻮﺟﺔ
ﻣﺎ اﺗﻬﻤﻮا ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﻠﻴﻞ
وﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ!
ً
ﺛ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺎ ،أي ﺗ ـﻀ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻣـ ــﺎرﺳـ ــﻪ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﺪي
اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻢ؟ ﻓ ـﻬــﻞ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﻪ ﺑــﺄن
ﻣﻘﺘﺮح أﺻﻮات اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺎﻟﻲ "اﻟﻤﺘﻮﻫﻖ"
ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺳﻮى  7-6آﻻف ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺗـﻀـﻠـﻴــﻼ؟ وﻫ ــﻞ أن ﺧـﺼــﻢ  2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎش اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وإن أﻛﻤﻞ اﻟﻤﺪة
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻵﺧـ ــﺮ ﻋ ـﻤ ــﺮه ﻣ ـﻐ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺔ؟ وﻫ ــﻞ
اﺳـﺘـﻘ ـﻄــﺎع  25ﻓ ــﻲ اﻟـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ ﻟﻤﻦ
ﻟــﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻣــﺪة اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻫــﺎ اﻷﻗﺼﻰ
وﻫﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻤﻌﺪل  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ا ﻓـﺘــﺮاء ﻋﻠﻰ اﻻ ﻗـﺘــﺮاح "اﻟﻠﻲ
ﺟﺎب اﻟﻌﻴﺪ"؟
ً
راﺑﻌﺎ  ،أﻟﻴﺲ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ

ﻳـﺤــﺎول ﺑﻌﺾ ا ﻟ ـﻨــﻮاب اﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻ ﻳﻔﻴﺪ  90ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻳــﺪﺧــﻞ ﺳ ــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑـﻌــﺪ  25-24ﺳـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓــﻲ ﻗــﺎ ﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺪ
ﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ  55-54ﺳ ـﻨــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ إﻛ ـﻤــﺎل
 30ﺳـﻨــﺔ ﺧــﺪﻣــﺔ ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﺈن اﻟـﻐــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل ،ﺗـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ
ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ وﺑﺪون ﻓﻀﻞ وﻻ ﻣﻨﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاق
اﻟﻨﻮاب إﻳﺎﻫﻢ.
ً
ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ ،ورﻏ ــﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻗـﻴــﻞ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺤﻚ
اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟـﻤـﺼــﺪاﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻳـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻚ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺼﻤﺘﻪ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺠﺮأ ا ﻟـﻨــﻮاب "اﻟﺴﺒﺎع" أن
ﻳﻮاﺟﻬﻮا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﻊ
اﻟﻨﺎس أم ﺳﻴﺘﺤﻮﻟﻮن إﻟﻰ "ﻧﻌﺎﻣﺔ" ﻛﺎﻟﻌﺎدة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن "ﺟﺒﻴﻠﻬﻢ" اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟!
ﻧـﺘـﻤـﻨــﻰ أﻻ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﻓﻲ
ﺟﻌﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ أ ﺿـﺤــﻮ ﻛــﺔ ،وأن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮا
اﻟﺪرس ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺻﺮاﺧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻧﻜﺸﻔﻮا أﻛﺜﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮد أدوات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
و ﺳــﻮف ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ﻳــﻮ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم ،ﻓﻘﺪ
وﻟﻰ زﻣﻦ "أﺑﻮي ﻣﺎ ﻳﻘﺪر إﻻ ﻋﻠﻰ أﻣﻲ"!

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺰوج اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ أو آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻳﻌﺘﺒﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ" ،ﺗﺮى أﻧﺘﻦ
اﻟﺴﺒﺐ" ﻷﻧﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬن ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ،ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ً
وﺳﻠﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء" :أﻗﻠﻬﻦ ﻣﻬﺮا أﻛﺜﺮﻫﻦ ﺑﺮﻛﺔ"،
ً
وﻗﺪ زوج ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻣﺮأة ،وﻛﺎن
ً
ﻣﻬﺮﻫﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺳﻮرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ً
ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  5أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018م ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻘﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺑﻌﻨﻮان" :أﺑﻲ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ" ،ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻷرﻗﺎم ﺣﻮل اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك  44أﻟﻒ ﻣﻄﻠﻘﺔ،
و 25أﻟﻒ أرﻣﻠﺔ ،و 18أﻟﻒ ﻋﺎﻧﺲ ،وﻧﺎﺷﺪت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ رﺟﺎل
ﺑﻠﺪي ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ،وذﻟ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟ ــﺰواج ﻣــﻦ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻫ ــﺆﻻء اﻟ ـﻨ ـﺴــﻮة...
وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎرئ ﻓﺈن دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ً
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق!
ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت واﻷراﻣﻞ واﻟﻌﻮاﻧﺲ اﻟﺮاﻏﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻟﻮ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ إﺣﺪاﻫﻦ رﺟﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ وذو
ﺣﻠﻖ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻮاﻓﻘﻦ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوﻃﻬﻦ؟
ﻳـﺨـﺒــﺮ ﻧــﻲ ﺻــﺪ ﻳـﻘــﻲ ا ﻟـﻤـﺘـﻘــﺎ ﻋــﺪ ﺑــﺄ ﻧــﻪ ﺗـﻘــﺪم ﻟﺨﻄﺒﺔ ا ﻣــﺮأة
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﻋﻤﺮﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ
ً
وﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ  ،ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺸﺮوﻃﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ رﻓﻀﺘﻬﺎ،
ﻓﻤﺎ ﻫــﻲ ﺷــﺮو ﻃــﻪ؟ أ ﺧـﺒــﺮ ﻫــﺎ أ ﻧــﻪ ﻣـﺘــﺰوج ﻣــﻊ و ﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ً
وﻣﺘﻘﺎﻋﺪ وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ ﻗﺪره  ،1400وﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻟﺪﻳﻪ د ﺧــﻞ آ ﺧــﺮ ﺳــﻮى را ﺗـﺒــﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ،وﻣﻬﺮﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻣﺼﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي  ،100وﻣﺴﻜﻨﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر.
ﻓ ـﻤــﺎذا ﻛ ــﺎن رد اﻟـﻤـﻄـﻠـﻘــﺔ ،ﺻــﺎﺣـﺒــﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ واﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ
ً
ﻋــﺎ ﻣــﺎ ؟ ر ﻓـﻀــﺖ ﺷــﺮو ﻃــﻪ ا ﻟـﺜــﻼ ﺛــﺔ ،و ﻟ ــﻢ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟـﻘـﻠــﺔ اﻟﻤﻬﺮ
واﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺸﻬﺮي ،وﻓﺸﻠﺖ اﻟﺨﻄﺒﺔ.
ﺿــﻞ ﺣـﻴـﻄــﺔ"...
"ﺿ ــﻞ راﺟ ــﻞ وﻻ ِ
اﻟـ ًﻤـﺜــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻳ ـﻘــﻮلِ :
ﻋﺠﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻫــﺆﻻء ا ﻟـﻨـﺴــﻮة ،ﻣــﺎذا ﻳــﺮ ﻳــﺪون ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم
ﻟ ـﺨ ـﻄ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﻦ؟ وﻟ ـ ـﻤـ ــﺎذا ﻳ ـﻔ ـﻜ ــﺮن ﻓ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ،
وﻳﺘﻨﺎﺳﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻖ؟
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ أو آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﺈن
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻳﻌﺘﺒﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻟـﻠــﺰواج ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺗﺮى أﻧﺘﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻷﻧﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬن ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ،ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء" :أﻗﻠﻬﻦ ﻣﻬﺮا
أﻛﺜﺮﻫﻦ ﺑﺮﻛﺔ" ،وﻗﺪ زوج اﻟﺮﺳﻮل ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،
ً
ً
ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻣﺮأة ،وﻛﺎن ﻣﻬﺮﻫﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺳﻮرا
ً
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺰوج ﻣﺎدﻳﺎ.
واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻳﻘﻮل" :أ ﻋــﺰب د ﻫــﺮ ،وﻻ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻬﺮ"...
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن اﻟﻤﺮأة أو اﻟﺮﺟﻞ اﻷ ﻋــﺰب اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ
ً
اﻟﺰواج ،أﻓﻀﻞ وأﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﺰوج وﻃﻠﻖ.
ّ
ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎء :أذﻛﺮﻛﻦ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل،
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻـﻠــﻰ اﻟـﻠــﻪ ﻋـﻠـﻴــﻪ وﺳ ـﻠــﻢ" :إذا ﺟــﺎء ﻛــﻢ ﻣــﻦ ﺗــﺮﺿــﻮن
د ﻳـﻨــﻪ وﺧﻠﻘﻪ ﻓــﺰو ﺟــﻮه" ،و ﻟــﻢ ﻳﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟـﺼــﻼة وا ﻟـﺴــﻼم:
ﻣــﻦ ﺗــﺮﺿــﻮن ﻣــﺎﻟــﻪ أو أﺻ ـﻠــﻪ وﻓ ـﺼ ـﻠــﻪ ،ﻓـﻜــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﻣـﺘــﺎع
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ:
ً
ﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﻓـ ــﺎﺣ ـ ـﻔ ـ ـﻈ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎ
ـﺪن
ﻟـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ إﻻ را ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ِ
واﻧـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ــﺪﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺄﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ
ﻫ ـ ــﻞ راح ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ا ﻟـ ـﻘـ ـﻄ ـ ِـﻦ وا ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ـ ِـﻦ ؟!
ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻆ؟ آﻣﻞ ذﻟﻚ

روﺑﺮت ﺳﺘﺮاﺗﺸﻮﻳﺘﺰ*

»اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻳﻀﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ
ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،أﻗــﺪم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،وأم ﻛﻞ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﺎت ،وأﺣ ــﺪ أﻛـﺜــﺮ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
ﺗ ـﻄــﻮرا ،وإﺣ ــﺪى اﻟـﺒـﻴــﺮوﻗــﺮاﻃـﻴــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﻛـﺜــﺮ ﺧـﺒــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة وأﻣﺜﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻨﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم.
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﻗﺪ
أﺻــﺎﺑــﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛــﺮت أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻘﺪ
ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻳ ــﻚ ﻣـ ـﻔ ــﺎوض ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑــﺄي
ﺗﻔﻮﻳﺾ واﺿﺢ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎ.
ﻻ ﺗ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
ﻋـﻘــﺐ اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﻋ ــﺎم  2016واﻟ ـﺘــﻲ ﻫــﺪﻓــﺖ إﻟــﻰ
إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣ ــﻊ أﻋ ـﻀ ــﺎء ً اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻣﻔﻜﻜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
وﺣــﺪة اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺒﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻻﺗ ـﺤــﺎد ،أﺧﻔﻘﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻷﺳ ــﻮأ ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻔﺎوض ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﻟــﻮ أن ﻫ ــﺬا ﻛـﻠــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﺳـﻴـﺌــﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ،
ﺻﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻞ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﻟــﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻗ ــﺮارات
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻃﻮال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ،
وﻫﻜﺬا ﺑﻠﻐﺖ آﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻮد ﻓﻌﻠﻴﺔ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﺑ ــﺪأت ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
ً
ّ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ــﻜ ــﻞ ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮا داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓــﻲ
ُ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﻦ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﺎ زاﻟـ ــﺖ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ أﺣــﺪ
أﻛﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺑﻘﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ،ﺗﻌﺮب ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ

ش

ً
ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻊ "اﻟﺪول اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ".
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﺳـ ــﻮء اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮك اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎدح ،اﻟ ــﺬي
أﻗـ ــﺪم ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ ،ﻓ ــﻲ دﺣــﺾ
ﻫــﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،وﻳﺸﻤﻞ ﻫــﺆﻻء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫــﺎﻧــﺖ اﻟ ــﺬي ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧــﺮوج
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺔ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ُﻋﻘﺪت أﺧﻴﺮا،
إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ــﺮد ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻻ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟـﺤــﺪث ،وﻗــﺪ أﺿﺠﺮت زﻣﻼء ﻫﺎ
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎي ﻟﻦ ﺗﺒﺪل اﻟﻮﺿﻊ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن
ﻧــﺮى ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻷوﺿﺎع ،إذ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺰﺑﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳ ــﻮاء اﻧ ـﻘ ـﺴــﺎﻣــﺎت ﺣ ــﺎدة وﻻ ﻳﻤﻴﻼن
ﺑــﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺒﺪو اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻋﺎﻗﺪة اﻟﻌﺰم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟـﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ،ﺗﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﻓﻲ أﻳﺮﻟﻨﺪا
ً
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻋــﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ،
ً
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑـﺒـﻀــﻊ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣ ـﻀ ــﺖ ،ﻻ ﻳـﻤــﺎﻧـﻌــﻮن
اﻟـﻌـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ أﻳــﺮﻟ ـﻨــﺪا وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋﻦ
أن ﻧ ــﻮاب ﺣــﺰب "ﺷـﻴــﻦ ﻓـﻴــﻦ" ﻳﻌﻴﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻗــﺮارﻫــﻢ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـﺸــﺄن ﻋــﺪم ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻓﻲ وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﻫﺬه ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،إذ ﻳــﺆدي اﻟـﻴــﻮم اﻹﺧـﻔــﺎق

د .أﺳﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺒﺎح

اﻟﻤﺘﻔﺸﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻧﺨﺒﻪ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓــﻲ ّ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﺪ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ.
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃـ ـ ــﻮارئ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﺗ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ ﻃـ ــﺎرﺋـ ــﺔ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻟــﻮ
ﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺨﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.

اﻧﻘﻼب ﻛﺎﻣﻴﺮون
ً
ﻻ ُﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء دﻳـﻔـﻴــﺪ ﻛــﺎﻣ ـﻴــﺮون ﺑـﻌـﻴــﺪا
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﺻﺤﻴﺢ أن
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،اﻟــﺬي ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﻳﺪو
اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﺑ ـﻘ ــﻮة وﺑ ــﻼﻏ ــﺔ ،ﻳـﺴـﺘـﻨــﺪ إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﻴــﺎدة
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،إﻻ أن ﻛﺎﻣﻴﺮون ﻗﺮر ﺗﺨﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻹﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻢ ّ
ﻳﻘﺪم أي ﺣﺠﺞ
ﺗﺪﻋﻤﻪ أو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺒﺮره.
ﺗﺘﻀﺎرب ﺣﺠﺔ "اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة" ﺑﻌﻤﻖ
ﻣﻊ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﻤﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻻ
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺪرب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻀﻴﻖ
ﻣﺮة أﺧﺮى!
ﻧﺪرك ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻧﻪ ﻻ إﻧﻜﻠﺘﺮا )ﻓﻜﻢ
ﺑﺎﻷﺣﺮى اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا وأﻳﺮﻟﻨﺪا؟( وﻻ أي أﻣﺔ أوروﺑﻴﺔ
ً
أﺧﺮى اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺘﻰ اﻟﻈﺮوف
ً
ّ
ﺛﺎن ﺷﻜﻼ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء َ ٍ
ً
ﻧــﺎﻋـﻤــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﻄــﺎرﺋــﺔ ،وﻟـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻳﻌﻠﻢ؟
ً
دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﺤﺴﻨﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﻞ،
ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟــﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرة أﻛﺜﺮ ﺟﺮأة
ّ
وﻗﻮة ،وﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ رأﻳﻲ.
* »ﻏﻠﻮﺑﻠﻴﺴﺖ«

Osamaku@hotmail.com

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻤﻼ ُ
وﺻﻨﺎع اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
َﱢ
َ
"اﻟﻌ َﻤﻞ اﻟﻤﺘﻘﻦ ُﻳﺨﻠﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ" ،ﻟﺬا ﺗﻜﻤﻦ ّﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل
ً
ً
"اﻟﻤﺘﻘﻨﺔ" ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﺎ أو ﻣﺆﻟﻔﺎت أو ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت أو ﺣﺘﻰ أﻋﻤﺎﻻ
ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ ،اﻷول ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺮﻋﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻴﻪ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه أن ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﻤﺘﻘﻨﺔ( ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ٌ
ﺗ َﺴ ﱢﻴ ُﺠﻪ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
أﻛﺘﺐ ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻀــﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧــﺪوة »ﻛﺘﺎب
اﻟﺸﻬﺮ« اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺶ وﻋﺮض
ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻤﻼ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ".
وﻟﻺﻧﺼﺎف ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ وﻻ ﺗــﺰال ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أزﻣﺎت وإﺧﻔﺎﻗﺎت وﻧﺠﺎﺣﺎت وﺗﺠﺎذﺑﺎت ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻓﻲ  11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1962م ،وﻻ ﺗﺰال ﺣﺎﺿﺮة ﺣﺘﻰ َﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل،
َ
ﻟﻜﻦ ﺑﺮأﻳﻲ أن ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ" ﺗﻔ ﱠﻮق ﺑﻤﺎ ﺣﻮاه ﻣﻦ ﻣﺎدة
ﻣــﺮﺻــﻮدة ﻟﻌﺪة اﻋـﺘـﺒــﺎرات أوﻟـﻬــﺎ ﻗــﺪرة ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ رﺻــﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪاث ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺸﺄة وﻃﺒﻴﻌﺔ

دورة ﺣﻴﺎة اﻣﺮأة
داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ

ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ؟
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺻﻴﻠﺔ أو اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﻮﺳﻊ
ﻟــﻸﺷـﺨــﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺣ ــﺪاث واﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﱠﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ُ
)ﺻــﻨــﺎع اﻟــﺪراﻣــﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ﻛﻤﺎ أﺳﻤﻴﻬﻢ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا وﻣﺎرﺳﻮا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح )أﺑﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻘﺐ(.
ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺷﻌﺮ ﺑﻔﺨﺮ وأﻧﺎ أﺳﺘﺮﺟﻊ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺛﻨﺎء
ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺮض اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻮدة ﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻀﺖ وإرث ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﺠﺪد ﺻﻨﻌﻪ ﻟﻨﺎ رﺟﺎل ﻋﻈﺎم ﺳﺠﻠﻮا وﺳﻄﺮوا
أروع اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة وﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻹﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ آل ﺻﺒﺎح اﻟﻜﺮام.
وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺣﻴﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ اﻟــﺬي أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻳﻌﺪ
ً
اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺆﻟﻔﺎت وإﺻﺪارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬات اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻞ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ
ً
ﺗﺄﻛﻴﺪ أن أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻹﺻﺪارات ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام .أﺧﻴﺮا
ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻮل أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﻳﻈﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة
ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة وﺗﺮاث اﻟﻮﻃﻦ وإرﺛﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ﺗﺤﺖ
ﺛﺮى اﻟﻨﺴﻴﺎن.

ً
اﻟﻘﺴﺮ واﻹﺟﺒﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﺎن إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ،ﻓﺈﺟﺒﺎر
اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻴﺆدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد وﺧﻠﻌﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ
ً
ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻧﻈﺎر "اﻟﻮﺻﻲ" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن
ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج أو دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎة
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮار ،ﺗﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺒﺖ
واﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮا.
دﻋــﻮﻧــﻲ آﺧــﺬﻛــﻢ ﻓــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ ﺣ ـﻴــﺎة اﻣـ ــﺮأة ﻋــﺮﺑ ـﻴــﺔ ...ﻣـﻨــﺬ ﻟﺤﻈﺔ
ُ
وﻻد ﺗ ـﻬــﺎ ،ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺨﻴﺒﺔ وا ﻟ ـﺤ ـﺴــﺮات ،ﻓﺘﺘﻤﻨﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻟﻮ
ً
ﻛــﺎﻧــﺖ وﻟ ـ ــﺪا .ﺗ ــﺪرك ﻣـﻨــﺬ وﻗ ــﺖ ﻣـﺒـﻜــﺮ ﻣــﻦ ﻃـﻔــﻮﻟـﺘـﻬــﺎ أن ﻹﺧــﻮﺗـﻬــﺎ
اﻟﺬﻛﻮر ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﺧﻴﺎرات أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻠﻮغ ،ﻓﻲ رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ
ً
ً
ﻓﻔﻲ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻐﺪو اﻟـﺠــﺪران أﻛﺜﺮ ُﺳ ْﻤﻜﺎ واﻟﻘﻴﻮد
ﺗـﺤــﺪﻳــﺪاً .
أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ،ﻓﺘﻘﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮاﺋﻂ اﻟﻤﻨﺰل
أو اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﺗﺘﻘﻠﺺ ﻛﺬﻟﻚ داﺋﺮة اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاد ،وﺗﺠﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ
ً
ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
ً
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ا ﻟـﺠــﺎر ﺣــﺔ إن ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل ،وﻫﻮ
ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻴﺸﻌﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎء وﻣﺠﺘﻤﻊ أن
اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺮأة ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و"ﺟﺬب" زوج اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻤﻜﻴﺎج واﻟﻤﻮﺿﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻬﻮس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎﺳﻊ وﻏﻨﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ.
ﺗﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺒﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰواج وﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،أو وأد
ً
ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﺰوج أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺪدان إن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﻤﻞ
ً
أﺳﺎﺳﺎ وأﻳﻦ ﺳﺘﻌﻤﻞ إن ُﺳ ِﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﻧﺠﺎب ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ.
ﻫﺬه ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،وﻣﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻓﺘﺎة ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ
ً
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻋﺎﺋﻼت أﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎ وﺗﻌﻄﻲ
ً
"ﻧﺴﺎءﻫﺎ" ﺣﻘﻮﻗﺎ أﻛﺜﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺆﻻء ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن رﻫﻦ رﻏﺒﺔ
اﻟﺰوج أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻀﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ.
أﺗﻔﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ً
اﻟﻤﺮأة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺴﺮ واﻹﺟﺒﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﺎن إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ،
ﻓﺈﺟﺒﺎر اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻴﺆدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد وﺧﻠﻌﻪ
ً
ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻧﻈﺎر "اﻟﻮﺻﻲ" ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻓﺈن ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج أو دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎة
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﺮار ،ﺗﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻜﺒﺖ
واﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮا .وﺟﻮد ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﻘﻴﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻀﻊ اﻟـﻤــﺮأة ﻓــﻲ داﺋ ــﺮة ﺟــﺪ ﺿﻴﻘﺔ وﻳﻌﻮق
ﻧﻤﻮﻫﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻘﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻬﺎ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮر "اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ،ﻛﺎﻟﺰواج ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ
أﺧﺮى ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن .ﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮارات اﻟﻤﺮأة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻣــﻦ أﺑﺴﻄﻬﺎ إﻟــﻰ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ رأي ﻋــﺎم ﺗـﻬــﺪد ﺑـﻨــﺰول ﻏﻀﺐ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
إن اﻟـﺸــﺮف ﻫــﻮ اﻟـﺼــﺪق واﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ واﻟـﻌـﻔــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺬﻛﺮ
واﻷﻧﺜﻰ ،ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻋﺪم ﻣﻄﺎردة اﻟﻤﺮأة
واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺤﺴﻦ
اﻟﺨﻠﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺸﺎﻃﺮﻫﺎ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،إن اﻟﺸﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ
اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻋﺪم ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ،
ﻓﺄﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟

ﺳﻠﻄﺔ »ﻛﻮل ﺳﻠﻮ« ﻣﻦ أﻋﺪاء
اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
د .روﺿﺔ ﻛﺮﻳﺰ*
ً
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺣﺪه ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼج
ﻗﺼﻮر أو زﻳﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت.
ً
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻻ ﻧﻌﻴﺮﻫﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺔ! واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪواء ،أو
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ!
وﻗــﺪ زادت اﻟﺸﻜﻮى ﻫــﺬه اﻷﻳــﺎم ﻣﻦ ﻗﺼﻮر أو ﺧﻤﻮل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﻜﺮر
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼل ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻫﻮن ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻨﺔ وآﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﻌﻘﻢ
وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ.
ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ وﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻮق ﺗﻔﺎﺣﺔ آدم ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ ،وﺗﻨﺘﺞ
ً
ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت ﺗﻨﻈﻢ أﻣــﻮرا ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﻀﻢ .وﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺴﺒﺐ
ﻣﺎ ،ﻛﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ أو ﻷﺳﺒﺎب وراﺛﻴﺔ أو ﺿﻌﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻹﺟﻬﺎض ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻤﻼت
أو اﻟﻤﺒﻴﺪات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن وراء اﺿﻄﺮاب اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ وﻗﻠﺔ اﻟﻨﻮم واﻟﺘﻮﺗﺮ وزﻳــﺎدة اﻟــﻮزن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻗﻠﺔ ﺻﺮف اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
اﻟﻬﺮﻣﻮن اﻟﻼزم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮق اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ً
وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺣﺪه ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼج
ﻗﺼﻮر أو زﻳــﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،واﻷﻛﺜﺮ
ً
ً
ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻫﻮ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺮﻧﺐ ،واﻟــﺬي اﻧﺘﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻓــﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻛــﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
"ﺳﻠﻄﺔ ﻛﻮل ﺳﻠﻮ" ﻟﻠﺮﺟﻴﻢ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻧﺒﻴﻂ واﻟﺒﺮوﻛﻠﻲ واﻟﺮﺑﻴﺎن اﻟﻨﻴﺊ ،أو اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ً
ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻐﺪة ﺧﻤﻮﻻ وﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻦ دواء اﻹﻟﺘﺮوﻛﺴﻴﻦ! ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺼﻮﻳﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻔﺠﻞ
ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ وﺑﺬور اﻟﺮﺷﺎد ،وإدﻣﺎن اﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺸﺎي
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻷدوﻳــﺔ
 Thyroxinوﻳﺆﺧﺮ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮا واﻟﻌﺼﻴﺪة واﻟﺮز اﻷﺳﻤﺮ
واﻹﻗــﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﻤﻠﺢ واﻟﺴﻜﺮ وﺑﺪاﺋﻠﻪ اﻟﻤﻜﺮر ،ﺗﻀﻤﻦ
ﺳﻼﻣﺔ وﻧﺸﺎط اﻟـﻐــﺪد ،ﻛﻤﺎ أن وﺟــﻮد اﻟﻠﺒﻦ اﻟــﺮاﺋــﺐ  yogurtﻓﻲ
اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺤﺴﻦ اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
ُ
وﻳﺤﺴﻦ اﻣﺘﺼﺎص اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
* ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻤﻮم وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
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ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻊ دﺧﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ »ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ« ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺑﻌﺪ ﺗﺪاوﻻت ﻣﺎﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻴﺨﺴﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة.

ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻓــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.84ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل  43.28ﻧﻘﻄﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5096.56ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  158.8ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 325.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 9375
ﺻﻔﻘﺔ.
وﺧ ـﺴ ــﺮ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻷول ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻫﻲ
 59.29ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5308.88ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﺑ ـﺴ ـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ
 147.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  260.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  7099ﺻﻔﻘﺔ.
واﻧ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺾ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.29ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗـﺴــﺎوي  13.77ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4710.35ﻧـﻘــﺎط ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  10.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  64.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2376ﺻﻔﻘﺔ.

ﻣــﻦ دﺧــﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳــﻞ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
وﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ واﻟﻮﻃﻨﻲ
وزﻳ ــﻦ وأﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘــﺪاول
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻧﺤﻮ
 ١١٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وذﻫ ـ ـﺒـ ــﺖ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺑﻘﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ،وﻧﺴﺒﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻨﻬﺎ ذﻫﺒﺖ اﻟﻰ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮا،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ

ﻣ ــﻦ  3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ زﻳ ــﻦ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة واﺿﺤﺔ،
وﻟـﻜــﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻛـﺜــﺮ وﺿﻮﺣﺎ
وأﻛ ـﺜــﺮ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﻗﺪ
ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻫﻲ
ﻓﺘﺮة اﻹﻗﻔﺎﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق
دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗـﺘــﺪاول أﻣــﺲ ،وﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﺗــﺪاول

ﻫﺬه اﻷﺳــﻮاق ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﺘﺮاﺟﻌﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟــﻰ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﺗﻪ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ
اﻷول.
وﺗﺪاول "ﺑﺮﻧﺖ" ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 55
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻋــﺎد "ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ"
اﻟ ــﻰ  56دوﻻرا ،وﻫ ــﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ  ،2017ﻟـﺘـﺨـﺴــﺮ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻛ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ــﺰﻳ ــﺪ
اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ اﻟـﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧـﺤــﻮ  7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻟﺘﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ

ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺎت ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺧـﺴــﺮت
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺎن
اﻟ ـﻠــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻓـﻘــﻂ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮي
ﻣـﺴـﻘــﻂ واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎت
ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻃـ ـ ـﻐ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أداء
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻣ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات  9ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫـ ــﻲ ﺳـﻠــﻊ

اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ ــ 33ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،وﻣـ ــﻮاد
أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ــ 29ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،واﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
ﺑ ـ ـ ــ 24.8ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑـ ـ ــ،14.4
وﻋﻘﺎر ﺑــ ،7.7واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ،6.3
وﺑﻨﻮك ﺑـ ،4.2وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ ،3.2وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ ،1.9ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ ــ36.3
ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ 1.7ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ
ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺳ ـﻬ ــﻢ وﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ

ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻤﻌﻈﻢ
ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
»اﻟﺘﻌﺎون« ﺑﻨﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ وأﻛﺜﺮ

وﺑﻌﺪ ﺗﺪاوﻻت ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻬﺪوء
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻻول ﺑﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻻﺧﻴﺮة ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ
ﻟﻴﺨﺴﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮة ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﺗ ـﺠ ــﺎوزت  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺰاد اﻟـﺘــﻲ
زادت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮوض ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
» «gfhﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺟ ــﻲ إف إﺗــﺶ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﻤﺎم اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ  73.39ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣــﻦ أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺤﻮاذ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل  257.48ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« :إدراج
»اﻟﻤﻨﺎر« ﺑـﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل أﻓﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إدراج أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻓـ ــﻲ ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

»ﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ« ﺗﻨﻔﻲ إﺗﻤﺎم
ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻧﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ »ﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ« ﻣﺎ ﻳﺘﺪاول ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺼﻮص
وﺟﻮد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل.

ً
»ﻧﻮر« ﺗﺤﻘﻖ  ٥٥٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ
 ٪١.٣٥ﻓﻲ »ﻣﻴﺰان«
ﺑــﺎﻋــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧ ــﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ  15.7ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻴﺰان ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  1.35ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  8.77ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  2.65ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
 38.18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻧﻮر" إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ارﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  550أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺳﻴﺘﻢ ادراﺟـﻬــﺎ ﻓﻲ ارﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻟﺴﻨﺔ ،2018
وارﺗﻔﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.22ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

»ورﺑﺔ« :اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻗﺎل ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ إﻧﻪ ﺗﻢ إﻳــﺪاع أﺳﻬﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﻳــﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ )أﻣ ــﺲ( ،وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﺳﻬﻤﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺳﻴﺘﻢ رد ﻓﺎﺋﺾ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢرد ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺻﺪر ﻋﻦ
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ.

»أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« :ﺣﺠﺰ ﻗﻀﻴﺔ إﻟﻰ  ١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ إن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 2018-
 3374ﻗﺪ ُﺣﺠﺰت اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ  2019/1/15ﻟﻠﺤﻜﻢ.

اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗـ ـ ــﺪاوﻻﺗـ ـ ــﻪ  51.1ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر،
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗ ـ ــﻼه ﺳ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول 33.5
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺑﺘﺮاﺟﻊ  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛﻢ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  19.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
وﺑ ـﺘــﺮاﺟــﻊ  3.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ
ﺳﻬﻢ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﺘﺪاول  10.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
وﺑﺘﺮاﺟﻊ  0.25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺑﻴﺎن ب ﺑﺘﺪاول  7.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
وﺑﺨﺴﺎرة  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء اوﻻ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ
ﺑﺘﺪاول  61.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑ ـﺘــﺪاول  54.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  43.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
وﺧﺴﺎرة  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑـ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ــﺪاول  18.3ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ  0.46ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﺟ ــﺎء
ﺧــﺎﻣ ـﺴــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺎت ﺑ ـﺘ ــﺪاول
 17.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وارﺗﻔﺎع  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ اﻳﻔﻜﺖ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  41.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
ﻣﻌﺎدن ﺑـ 33.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ك
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑ ــ 10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﻌﻴﺪ ﺑـ 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﺧﻴﺮا
ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑـ 8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛـ ــﺎن أﻛ ـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ
ﺳﻬﻢ ورﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ ع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﻮﺑﺎك ﺑـ7.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎزل ﺑـ6.3
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﻫﻴﻮﻣﻦ
ﺳﻮﻓﺖ ﺑـ 5.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ١.٥٥دوﻻر
ﺑﺮﻧﺖ ﻳﻬﺒﻂ  ٪٤ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
أﺻـ ــﺪر وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ،
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻗ ـ ـ ــﺮارا أﻋ ــﺎد
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟــﻮ ﺿــﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
وإﺟﺮاء ات اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻟﺘﺠﺎرة" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن ا ﻟـ ـﻘ ــﺮار ر ﻗ ــﻢ  76ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2018ﺣــﺪد
ﺷﺮوط اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،ﺷ ــﺮ ﻳ ـﻄ ــﺔ أﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮ ﻧ ــﻮا ﻣــﻦ
اﻟﻤﺰاوﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻘﺮار ﺣﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  5ﻟﻌﺎم  ،1981إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﻟﺔ
ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار أﻧﺎط ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤــﻮاد
ﻣـ ـﺤ ــﻞ اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر وﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺎت
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﺟﺔ
ﺳـ ـ ــﻮق ا ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أن ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻬ ــﺎم
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻢ
ﻣ ـ ــﺎدي ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪاره  25د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ) ﻧـ ـﺤ ــﻮ 82
دوﻻرا(.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت أﻧـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻈ ـﻠ ــﻢ ﻣــﻦ

اﻟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ
ﺑ ــﺎﻻﻋ ـﺘ ــﺮاض ُﻳ ـﺤ ــﺎل اﻟـﺘـﻈـﻠــﻢ إﻟ ــﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ،وﻳﻜﻮن
ﻗﺮارﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻘﺮار ﻧﻈﻢ آﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻋـ ـ ــﻮة ﻣ ــﻦ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﺎ أو ﻣــﻦ
ﻳ ـﻔــﻮﺿــﻪ ،وﻳ ـﻜ ــﻮن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ،ﺷــﺮﻳـﻄــﺔ
ﺣﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات ﺗﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء ،وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ﻳﺮﺟﺢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻻﻣـﺘـﺤــﺎن ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﺗﺤﺪد اﻟ ــﻮزارة ﻣﻮﻋﺪه ﻗﺒﻞ
اﻧﻌﻘﺎده ﺑﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﻼن ﻋـﻨــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن اﻟ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﺣ ــﺪدت
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻫﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ
واﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ ،وأدﻟ ــﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وأﻓـ ــﺎدت ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻧﺼﺖ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻮزارة رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره 50
دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  165دوﻻرا( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد
ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻘﺪم ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط ﻟﺪﺧﻮل اﻻﺧﺘﺒﺎر.

اﻧ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺾ ﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ  1.55دوﻻر ﻓــﻲ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  54.90دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 56.45
ً
دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء،
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ أﻣ ــﺲ،
ﻟﺘﺴﺠﻞ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم،
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوض
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ دﻓﻊ
رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض.
واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ رﻓ ــﻊ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﻗﻮض آﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻛﺜﺮ
ﻣﻴﻼ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي.
واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ 2.35
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  45.82دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺛﻢ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻗﻠﻴﻼ
إﻟﻰ  46.50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ
 1020ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﺮﻳﻨﺘﺶ.
وا ﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﺧـ ـ ــﺎم ﺑـ ــﺮ ﻧـ ــﺖ  2.60دوﻻر
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ أو  4.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  54.64دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
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وﺻﻌﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﻴﻦ ﺑﺸﺪة،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮب اﻵن ﻣــﻦ أدﻧــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  15ﺷﻬﺮا وأﻗــﻞ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺧﻼل أﻋﻮام واﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻗﺎل ﺷﻲ ﺟﻴﺎ روي ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ
ﻓــﻲ ﺟ ـﻴــﻪ .ال .ﺳــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺔ" :ﺗـﻌــﺎﻓــﻲ
اﻷرﺑﻌﺎء ﻛﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ .ﺣﻮل
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون اﻧـﺘـﺒــﺎﻫـﻬــﻢ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﺻــﻮب
ﺗ ــﺪﻫ ــﻮر اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم
وإﻧﺘﺎج ﻗﻴﺎﺳﻲ وﻧﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ أوﺑﻚ
ﺑﻜﺒﺢ اﻹﻧﺘﺎج".
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
وﻣﻨﺘﺠﻮ ﻧﻔﻂ آﺧ ــﺮون ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ روﺳﻴﺎ
اﺗﻔﻘﻮا ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج 1.2
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻦ ﺗﺤﺪث ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﻘــﺎدم واﻹﻧـﺘــﺎج ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺔ أو ﻗ ــﺮﻳ ــﺐ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﻔﺎﻟﺢ إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺴﻨﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف أن اﻟﺴﻮق ﻳﻈﻞ ﻣﻨﻜﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« :ﺗﻐﺮﻳﻢ »ﻛﻮﻳﺖ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« و»رﻳﻢ« ...وﺗﻨﺒﻴﻪ »اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت«
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ﺻـ ــﺪور ﻗـ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ اﻟـﻤـﻨـﻌـﻘــﺪة أﻣ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑــﺮﻗــﻢ ) 2018/94ﻣﺠﻠﺲ ﺗــﺄدﻳــﺐ( )2018/128
ﻫﻴﺌﺔ( ﺿــﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وذﻟــﻚ:
"ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ" ،وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
أوﻻ :ﺣـﻜــﻢ اﻟـﺒـﻨــﺪ  3ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺎدة ) (3-2-2ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ )أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻷوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -١اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹﻳﺪاع ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻨﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ  1.280د.ك.
 -٢اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ  2ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺎدة ) ،(2- 2واﻟ ـﻤــﺎدة )3
 (-2ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ )أﻣــﻮال اﻟﻌﻤﻼء وأﺻﻮﻟﻬﻢ( ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
داﺧﻠﻴﺎ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ب -ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﻨﻰ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ آﻣﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻦ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ رﻣﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ج -ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ،إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
د -ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣــﻦ أﺷﺨﺎص
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ً
ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ-:ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) ،(5- 3واﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد  2و 3و 4ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة ) (6- 3ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻋ ـﺸــﺮ )ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟـﻤــﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ،
ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ واﻷﻫـ ــﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ ﻣــﻦ ا ﻟـﺤـﺴــﺎب ،و ﻛــﺬا
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
ً
راﺑﻌﺎ -:ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (1-6ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻘﺮار
 25ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب
واﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ـ ــﻮزاري رﻗ ــﻢ  5ﻟـﺴـﻨــﺔ  2014ﺑ ـﺸــﺄن اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻗـ ـ ــﺮارات ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ
اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـﻔـﺼــﻞ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻣـﻴـﺜــﺎق اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ،ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ
ﺗﺰود ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻬﺎ

ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻜﺘﺎب ﻳﻔﻴﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد
إﺟــﺮاء ات ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ،
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ
اﻹرﻫﺎب.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ ) 2018/93ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ( )2018/158
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ( ﺿ ــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻼت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،وذﻟ ــﻚ:
"ﺑـﺘـﻨـﺒـﻴــﻪ اﻟـﻤـﺸـﻜــﻮ ﻓــﻲ ﺣـﻘـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺿـ ــﺮورة اﻻﻟ ـﺘــﺰام
ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ" وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
 -١ﺣـﻜــﻢ اﻟـﺒـﻨــﺪ  5ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (1- 2- 3ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب
اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم
وﺟﻮد إﻗﺮار اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻫﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﺎري اﻟﺨﺎﻟــﺪ ود .أﻳﻤﻦ ﺑﺪر اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ.
 -٢ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ  1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5-2ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ )ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳــﺎﻟــﻒ اﻟــﺬﻛــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋــﺪم ﻗـﻴــﺎم اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻌﻘﺪ أي
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم .2017
 -٣ﺣ ـﻜــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ  1ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة ) (7- 2ﻣ ــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻋ ـﺸ ــﺮ )ﺣ ــﻮﻛ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت( ﻣ ــﻦ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن ﺳــﺎﻟــﻒ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﺛـﺒــﺖ ﻋــﺪم
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺾ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻟﻬﺬه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻟﻤﺤﻀﺮ
اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ.
 -٤ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ  5ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (3- 4ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋ ـﺸ ــﺮ )ﺣ ــﻮﻛ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت( ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟــﺬﻛــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋــﺪم ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017واﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻘﻂ.
 -٥ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (4-4ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻋﺸﺮ
)ﺣــﻮﻛـﻤــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت( ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻤـﻜــﺎ ﻓــﺂت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟ ــﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺒﻴﻦ أدﻧﺎه:
أ -ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  100أﻟﻒ د.ك.
ب -ﻟــﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  42أﻟﻒ د.ك.
ج -ﻟــﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  15أﻟــﻒ د.ك .واﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وذﻟﻚ
ﺑـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﻓ ــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
.2018 /02 /07
د -ﻟــﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3.231د.ك.

ﻫـ -ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻛﺮ ﻣﺰاﻳﺎ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﺳﻴﺎرات.
 -٦ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ  7ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (6-5ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ )ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﻘﺪ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت دورﻳ ــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺮاﻗـﺒــﻲ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت )دﻳـﻠــﻮﻳــﺖ
وﺗﻮش -اﻟﻮزان وﺷﺮﻛﺎه( و)رودل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ -ﺑﺮﻗﺎن(
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ،2017
وﺗــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2018ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017
 .7ﺣـﻜــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (1- 6ﻣــﻦ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻋﺸﺮ
)ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ــﺎب( ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ
ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻴﻠﻬﺎ/
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﻛــﺬﻟــﻚ أﺻ ــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻗ ــﺮارا ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ )2018/89
ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺗ ــﺄدﻳ ــﺐ( ) 2018/161ﻫـﻴـﺌــﺔ( ﺿ ــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ رﻳــﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وذﻟﻚ" :ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر
ﻟﺘﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ"،
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ﻟـﺜـﺒــﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣـﻜــﻢ اﻟﺒﻨﺪ
 2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (1- 5 – 3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓﺼﺎح
اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ﻓﻮر ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

٩
ُ
»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﻳﺨﻴﺐ آﻣﺎل ﺗﺮاﻣﺐ وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ً
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٥٠ﻧﻘﻄﺔ
ﺟﻮﻧﺰ«
و»داو
ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ...
ﺗﺰﻳﺪ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻷﺳﻬﻢ
•
ً ً
• ﺑﺎول :ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ« ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أداء ﺟﻴﺪا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل ٢٠١٩

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ً
ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
إن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ًﺑﺪأت ﺗﻠﻮح ﻓﻲ
اﻷﻓﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﺘﻮﻗﻌﻮنً أن
ﻳﺒﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ً
ﺑﻼء ﺣﺴﻨﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻮاق،
رﻓﻊ "اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ" ﻣﻌﺪل
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة رﺑ ــﻊ ﻧﻘﻄﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻨﻄﺎق
ﺑـﻴــﻦ  2.25ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ و 2.50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐّ .
وﺧـ ـ ــﻔـ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي
ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺑــﺮﻓــﻊ ﻣـﻌــﺪل
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ
ﺛ ـ ــﻼث ﻣ ـ ـ ــﺮات إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ
ﻗـﻠــﺺ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻪ ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻄ ــﻮﻳ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ 2.8
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ  3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻓﻲ
إﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاب ﻣـﻤــﺎ ُﻋــﺮف
ﺑـ "اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة".
وأﺑﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ً
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺗﻬﺎ
ﺑ ـﺸــﺄن اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺮﻓــﻊ
ً
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﺗﺴﺎﻗﺎ
ﻣ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪام وﻗـ ـ ــﻮة ﺳـ ــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ
وﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن "اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺪراﻟـ ـ ــﻲ"
إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎ ﻃـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
اﻻﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻻ ﺗ ـ ـ ــﺰال ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮازﻧـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
ﻋﺒﺎرة "ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺨﺎوف ﺣﻴﺎل اﻟﻨﻤﻮ
ﻓ ـ ــﻲ اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدات ﻋـ ـﻠ ــﻰ رأﺳـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺼﻴﻦ".
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺪراﻟ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺮوم ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎول ،ﻓــﻲ
ً
ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺒــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗ ــﺮار اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ،إن ﻫﻨﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻗ ــﺪ ﺑ ــﺪأت
ً
ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن أﻏﻠﺒﻴﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن
ً
أن ﻳﺒﻠﻲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﺑ ـ ً
ـﻼء ﺣﺴﻨﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻌﺎن اﻟﻔﺎﺋﺪة
رﻓـﻌــﺖ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣ ـ ــﺎرات واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء )رﻳﺒﻮ( ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي( ،إﻧﻬﺎ
ﻗــﺮرت رﻓــﻊ ﻣﻌﺪل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋ ــﺎدة اﻟـﺸــﺮاء )رﻳـﺒــﻮ( إﻟــﻰ  300ﻧﻘﻄﺔ
أﺳﺎس ﻣﻦ  275ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ
)اﻟﺮﻳﺒﻮ اﻟﻌﻜﺴﻲ( إﻟﻰ  250ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ  225ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﺬا ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ "ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي".
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗــﺎل ﻣـﺼــﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،إﻧــﻪ ﻗــﺮر رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ  2.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  2.50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ زاد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻰ  2.50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  2.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻹﻗﺮاض
ﻣﻦ  4.25إﻟﻰ  4.50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ
ﺷﻬﺮ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ  3.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﺒﻘﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ ٪٣

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻔﺪراﻟﻲ« أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول
وﻟـﻔــﺖ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
إﻟــﻰ وﺟــﻮد إﺷ ــﺎرات ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ
ً
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ً
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻟﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻻ ﻳــﺪرس "اﻟﻔﺪراﻟﻲ" أي ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف.
وﺷ ــﺪد ﺑ ــﺎول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
"اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺪراﻟ ـ ــﻲ" ﻋـ ــﻦ أي اﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎت
ً
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ" :ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ
أي ﺷـ ــﻲء ﻳـﻤـﻜـﻨــﻪ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮاراﺗﻨﺎ".
وﻳــﺄﺧــﺬ "اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ" اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ واﻟـﻬـﺒــﻮط ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺎره – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ً
ﻗــﻮل ﺑ ــﺎول – ﻣﻠﻤﺤﺎ إﻟــﻰ وﺟــﻮد
ﻋـ ـ ــﺪم ﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎر رﻓ ــﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ اﻧﺘﻘﺪ
ً
"اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ" ﻣ ــﺮارا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ً
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ،
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻓ ــﺈن ﻗ ــﺮار اﻟ ـﻴــﻮم ﻳﻌﺪ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻟﻪ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ـﻘــﺐ ﺻـ ــﺪور ﻗ ــﺮار
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـ ـ ًﻔـ ــﺪراﻟـ ــﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻫﺒﻂ "داو ﺟﻮﻧﺰ" اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  352ﻧﻘﻄﺔ
إﻟــﻰ  23323ﻧﻘﻄﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺤﻮ  280ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ "ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك" ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  147ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
 6637ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ً
" "S&P 500اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ أو  39ﻧـﻘـﻄــﺔ إﻟــﻰ
 2507ﻧﻘﺎط.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ،ارﺗﻔﻊ
ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺳـﺘــﻮﻛــﺲ ﻳ ــﻮروب "600

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ  341ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ "ﻓ ــﻮﺗـ ـﺴ ــﻲ
 "100ا ﻟـﺒــﺮ ﻳـﻄــﺎ ﻧــﻲ ) 64 +ﻧﻘﻄﺔ(
إﻟـ ـ ــﻰ  6766ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﻊ
"داﻛ ـ ــﺲ" اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ) 25+ﻧﻘﻄﺔ(
إﻟــﻰ  10766ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
"ﻛﺎك" اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) 23 +ﻧﻘﻄﺔ( إﻟﻰ
 4777ﻧﻘﻄﺔ ،إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ
ﻣﻘﺘﻔﻴﺔ أﺛﺮ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
واﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺳـﺘــﻮﻛــﺲ
ﻳ ـ ـ ــﻮروب  "600ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  1.4ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  336ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗﻤﺎم
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺴﺎﻋﺔ 11:07
ﻣ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮﻣ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ "ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ "100
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ 6674
ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﻛ ــﺎك"  1.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  4715ﻧﻘﻄﺔ ،واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
"داﻛﺲ"  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 10629
ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓــﻲ آﺳـﻴــﺎ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أﻣــﺲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺰزت آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺑﻨﻚ
اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
واﺗﺒﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أﺛﺮ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ وزادت
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺳﻬﻢ أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻘﻰ
ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
دون ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ،ﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ
ﺗﺠﻨﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﺛﺒﺖ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻋﻨﺪ  0.1-ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﻨﻴﻦ ،وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺪوﻻر ﻳﺘﺮاﺟﻊ
إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ  ١٠أﻳﺎم
ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر ﺻ ــﻮب
أدﻧ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻓــﻲ  10أﻳ ــﺎم،
أﻣ ــﺲ ،أﻣ ــﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ
ﺗـ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﻣ ـ ــﻦ أن
ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ﺑﺼﺪد ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎد
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،رﻏ ــﻢ رﻓــﻊ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
)اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ(
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ورﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ إﻧﻬﻢ
ﻗــﺪ ﻳــﺮﻓـﻌــﻮن أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺛـ ــﻼث ﻣ ـ ــﺮات ﺑ ـﺤ ـﻠــﻮل ﻣﻄﻠﻊ
 ،2020ﻓ ــﺈن ﻣﻨﺤﻨﻰ ا ﻟـﻌــﺎ ﺋــﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ،
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق
واﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻛ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻛـ ــﻮد
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻧـ ـﻘ ــﺎط
أﺳ ـ ـ ــﺎس ،وأﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻣــﻦ
أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﻲ  11ﻋﺎﻣﺎ،
اﻟ ــﺬي ﺑـﻠـﻐــﻪ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻧ ــﺰل ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ــﺪوﻻر 0.4
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  96.68ﻣﻘﺘﺮﺑﺎ
ﺑﺸﺪة ﻣﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ
ﺗﺴﻌﺔ أﻳﺎم  96.554اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ
 0.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 111.92
ﻳﻨﺎ ﻟ ـﻠــﺪوﻻر ،وﻳﺘﺠﻪ ﺻﻮب
ﺧ ــﺎﻣ ــﺲ ﻳ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻓﻲ ﻗﺮار ﻛﺎن
ً
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ،
أﺑـﻘــﻰ ﺑﻨﻚ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
وﻗ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮرو اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼت
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻨﺪن،
ﺣﻴﺚ زاد ﻧﺤﻮ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  1.1428دوﻻر.

ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات ﻷﺟﻞ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻗﺮب اﻟﺼﻔﺮ.
واﺧﺘﺘﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ً
ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺎ  2.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋـﻨــﺪ
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
20392
ً
اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ "ﺗﻮﺑﻜﺲ"  2.5ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  1517ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻟﻴﻐﻠﻖ
ﻋﻨﺪ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ
 ،2017وﻳــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻮق ﻫﺎﺑﻂ
ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺘﻪ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳ ـﻬــﻢ "ﺳ ــﻮﻓ ــﺖ ﺑﻨﻚ
ﻏـ ـ ـ ــﺮوب" ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  4.7ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺳـﻬــﻢ وﺣﺪﺗﻬﺎ
ﻟــﻼﺗ ـﺼــﺎﻻت أﻣ ــﺲ ﻓ ــﻲ أول أﻳ ــﺎم
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ.
وﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
أﻣـ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗ ــﺮر ﺑـﻨــﻚ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺼﻴﻨﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻗﺘﺮاض
ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ،إذ ﺛﺒﺖ
ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت
إﻋ ــﺎدة ﺷ ــﺮاء اﻟـﺴـﻨــﺪات اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
ﻟـﻤــﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳ ــﺎم ﻋـﻨــﺪ  2.55ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﻌﺪل إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻟﻤﺪة
ً 14
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،أداة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬﺪف
ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻹﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻬﻢ "ﺑﻨﻚ
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ"  2.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
و"اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ" 0.57
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،و"اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺼﻴﻨﻲ"  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ــﻊ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﺷ ـﻨ ـﻐ ـﻬــﺎي
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ  0.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟﻴﻐﻠﻖ
ﻋﻨﺪ  2536ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎد
"ﺷﻨﺘﺸﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ" ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮه
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.2ﻓﻲ
ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1297ﻧﻘﻄﺔ.
)أرﻗﺎم(

أ ﻋـﻠــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ور ﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰي ،د .ﻣﺤﻤﺪ ا ﻟـﻬــﺎ ﺷــﻞ ،أ ﻣــﺲ
اﻷول ،ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﺳ ـﻌ ــﺮ ا ﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻢ دون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮاه
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻬﺎﺷﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن "اﻟﻘﺮار
ﺟ ــﺎء ﻟ ـﺘــﺮﺳ ـﻴــﺦ اﻷﺟـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺰزة ﻟــﺪﻋــﺎﻣــﺎت
ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ
ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮك ﺑـ ــﺎ ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام أدوات وإ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻪ".
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎف ا ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺷ ــﻞ أن "ذ ﻟ ـ ـ ــﻚ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إ ﻟ ــﻰ
ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺲ ﺟ ـ ــﺎذﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻛــﻮﻋــﺎء ﻣـﺠــﺰ وﻣــﻮﺛــﻮق ﻟـﻠـﻤــﺪﺧــﺮات
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﺎﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرﻫـ ــﺎ ﺛـ ـ ــﻮاﺑـ ـ ــﺖ راﺳ ـ ـﺨـ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺎت اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ".
وذ ﻛــﺮ أن ا ﻟـﻘــﺮار ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ
دون ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ،و ﻣ ــﻮا ﺻـ ـﻠ ــﺔ ا ﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام أدوات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وإﺟﺮاء اﺗﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻧﻈﺎم ﻗﺒﻮل
اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻮرق واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺟ ــﺎء ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮرات اﻷو ﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪورﻳـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪات
اﺗـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎت أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،و ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ا ﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ.
و ﻗــﺎل إن "اﻹ ﺑـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ دون
ً
ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺟ ــﺎء ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪا
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺸﺄن
ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﻬﻮد
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ".
وأوﺿﺢ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
ﻗـ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــﻮا ﺿــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ
ﺑـﺘــﻮاﺿــﻊ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺮارات "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات
واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء ات ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺗــﺮﺗـﻜــﺰ ﻓــﻲ أﺳــﺎﺳ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﺮاء ة
اﻟ ـﻔــﺎﺣ ـﺼــﺔ ﻷﺣـ ــﺪث اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم،
وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮداﺋﻊ
واﻻ ﺋـﺘـﻤــﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وأ ﺳـﻌــﺎر ا ﻟـﻔــﺎ ﺋــﺪة ﻋﻠﻰ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ أﻫــﻢ
ﻣ ـﺤــﺪدات اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﻚ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎت ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر
وﻣﻘﺪارﻫﺎ واﻷدوات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
وأﻓﺎد اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻦ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر ،وأﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ذﻟﻚ
اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر.
وأﺿـ ــﺎف أن ذﻟ ــﻚ ﻳ ـﻌــﺰز ﺗـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﺟ ــﺎذﺑـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار
اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﻴﻦ أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر ،وأﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ دﻋ ــﺎﻣ ــﺔ أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻮق اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ،وﺗ ــﻮاﺿ ــﻊ
ﻣ ـﻌــﺪﻻت ﻧـﻤــﻮ اﻻﻗـ ــﺮاض واﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻨــﺎر
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار "اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي" ﻓ ــﻲ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺘــﻪ
اﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻈــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻄــﻮرات وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات اﻷوﺿـ ــﺎع
ً
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ،ﻃـﺒـﻘــﺎ
ﻷﺣـ ـ ــﺪث اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة ،وأﻧـ ـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﺮك ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺣ ــﺎذﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ،
وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻷﺟﻮاء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ راﺳﺨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻛﺮﻧﻔﺎل »اﻣﺘﺎز اﻟﺜﺎﻧﻲ«
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻳﺤﺮص اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ
أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻷول ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻓﻮاز اﻟﻔﻠﻴﺞ واﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرة رﻛﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺷ ــﺎرك ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ــﺮﻧ ـ ـﻔـ ــﺎل »اﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎز اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ«
ﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ،
ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺮوﺿﺎ ﻣﻤﻴﺰة
ﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت واﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻔــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ّ
ﻟﺮواد اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل

رﻛ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث،
ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
وﻣـﻜــﺎﻓــﺄﺗـﻬــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋــﻦ ﻗــﺮب
ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ.
وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون واﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ ﺑ ـﻴــﻦ ﺑﻨﻚ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪا
ﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮص اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ دﻋـ ـ ــﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ إدارة

وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد.
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ أن »اﻣـ ـﺘ ــﺎز«
ﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻰ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﻘ ــﻲ ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺎز ﻟﻠﺘﺴﻮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
واﻟـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎص ﺑ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ ،وﻳ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ ﻋ ــﺪدا
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗ ـﻘــﺪم أﺳ ـﻌــﺎرا
ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ وﺣ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ
اﻟﻘﻄﺎع وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.
وﻳﺤﺮص اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﻫﻢ

 Ooredooﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻄﺮ
ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺷﺎرﻛﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ﺑــﺎﻟـﻴــﻮم اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻘﻄﺮ،
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺮاﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮ اﻵﻻف ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ
ﺣﻔﻞ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟـﻘـﻄــﺮي ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﻨــﺪر اﻟﻌﻄﻴﺔ،
ا ﻟ ــﺬي اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑـﺠـﻤــﻮع اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﻓﺪوا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻘﻄﺮ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺣﻀﺮ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  Ooredooاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ آل ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ،وأﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﻹدارة اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟـﺘـﻬـﻨـﺌــﺔ
اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ واﻟ ـﻀ ـﻴــﻮف اﻟـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل آل ﺛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل» ،ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ
رؤﻳـ ــﺔ ﺗ ــﺮاﺑ ــﻂ اﻻﺧ ـ ــﻮة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
واﻹﺧﻮة اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻛﺄﺳﺮة واﺣﺪة،
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﺮﺣﺔ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﻛــﺪوﻟ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺷـﻘـﻴـﻘـﺘـﻴــﻦ ﺷ ــﻲء ﻳﺜﻠﺞ

ً
آل ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺼﺪر ،وﻧﺪﻋﻮ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻧﻌﻤﺔ
اﻷﻣـ ــﻦ واﻷﻣـ ـ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ دول
اﻟﺨﻠﻴﺞ«.
وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدا ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء
اﻻ ﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ،ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮف
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ أﺣـ ـ ـ ــﺪث ﻋـ ـ ـ ــﺮوض ﻛ ـﺒ ــﺎر
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ إن
 Ooredooﺗ ـﻘــﺪم ﻣــﺰاﻳــﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ

ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ إﺛﺮاء
ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ ،وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ
ﺣـﺼــﺮﻳــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ.
وﺗـﺸـﻤــﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺬاﻛــﺮ ﺳـﻔــﺮ ﻋﻠﻰ
درﺟـ ـ ــﺔ رﺟـ ـ ــﺎل اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،ﺿ ـﻤــﺎﻧــﺎ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

ﻟ ــﺮاﺣـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ،وﺗ ـﻤ ــﺎﺷ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻧـﻤــﻂ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﺗ ـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  500دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﺳـﺘـﺒــﺪاﻟـﻬــﺎ ﻣــﻦ أي ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت
ﻧ ـﺠــﻮم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ،واﻟ ــﺬي
ﻳ ـﻘ ــﺪم ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻣــﻦ ﻧﺨﺒﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻷول ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻳﺘﻤﺘﻊ »ا ﻟــﻮ ﻃ ـﻨــﻲ« ﺑﻌﻼﻗﺎت
ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة
وراﺳ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣ ــﻊ أﺑـ ـ ــﺮز ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ
أﻧ ــﻪ ﻳـﻨـﻔــﺮد ﺑـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ وﺣ ــﺪة ﻋﻤﻞ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺗ ـﻀ ــﻢ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎ ﻣـﺘـﻤــﺮﺳــﺎ
وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أرﻗﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻴﻮي.

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻓﺮع » «KFH GOاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻓﺮﻳﺪة
ّ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮع اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي دﺷﻨﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ) ﺑـﻴـﺘــﻚ( ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
ﻛﺄول ﻓﺮوﻋﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،واﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30
ﺧﺪﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ دون ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ QR
 ،codeوﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻗﻢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ،وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ«،
وﻃﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
وﻓﺘﺢ اﻟــﻮداﺋــﻊ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ زﻳــﺎرة اﻟﻔﺮع
أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣﻦ اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ
وأﻣﺎن ودﻗﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻔﺮع اﻵﻟــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ
إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﺗ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻓﺮاد ،وﻗﻨﺎة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻼء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﻰ ﻓﺮع آﻟﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ ،وﺗﻌﺒﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺰم »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮﻳــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،FinTechﻟﻴﻌﺰز رﻳﺎدﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إذ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ اﻟ ـﻔ ــﺮع
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟــﺬﻛــﻲ » «KFH- goﻟﻠﻌﻤﻼء اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪار
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ،وﺧـ ــﺎرج أوﻗـ ــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮوع،
ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟ ـﻔــﺮوع ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪي ،اﻷﻣــﺮ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ أﻣﺎم ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

ﺧﺪﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ
وﻳـﺴـﺘـﺤــﻮذ اﻟ ـﻔ ــﺮع ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة ﻣﻦ
اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ ﺻــﻮرة اﻟﻔﺮوع
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ،وﺧ ـﻄــﻮة أوﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ا ﻟـﻔــﺮوع اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ

وﺿﻌﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان اﻟـﻔــﺮوع اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
»» «kfh-goﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ،وﻳﻤﺘﺎز اﻟﻔﺮع
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺘﻨﻮع أﺟﻬﺰﺗﻪ وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﺣﺪث
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮع
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻢ أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟـ  XTMوأﺟﻬﺰة
اﻟ ـﺼــﺮف اﻵﻟ ــﻲ وﺟ ـﻬــﺎزي إﻳ ــﺪاع ﻧـﻘــﺪي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  300ورﻗﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة  XTMﺑﺎﻟﺼﻮت
واﻟﺼﻮرة ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﺠﺎل
أوﺳـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺴــﺐ رﺿ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وﺗـﻌـﻤـﻴــﻖ ﻣـﻔـﻬــﻮم
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺣﺎﺟﺎت
ﻋﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة.

ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔــﺮع اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ واﻷداء
واﻟ ـﻜ ـﺜــﺎﻓــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ،إﺟ ـ ــﺮاء ﻋ ـﺸــﺮات
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع اﻟﻌﺎدي ،وﻣﻨﻬﺎ:
ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺛﺎﻧﻲ وإﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ودﻳﻌﺔ،
وﻃﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺪون
ﺑﻄﺎﻗﺔ ،أو رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻳﻀﻢ اﻟﻔﺮع ﺟﻬﺎز  XTMوﺟﻬﺎز اﻟﺸﺎﻣﻞ،
وﺟﻬﺎزﻳﻦ ﺳﺤﺐ ﻋﺎدي ،وﺟﻬﺎزي إﻳﺪاع ﻓﻘﻂ.

»زﻳﻦ« اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
»دال  «Talksاﻟﺤﻮاري اﻟﺮاﺑﻊ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ
ا ﻟ ــﺮ ﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻟ ـﻤــﺆ ﺗ ـﻤــﺮ »دال «Talks
اﻟـﺤــﻮاري ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﺬي
ُ ّ
ﺗـﻨــﻈـﻤــﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ُﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺪ،
ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻧ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ُ
اﻟﻤﺒﺪع.
وﺑـ ـ ّـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻲ أﺗـ ــﺖ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ا ﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
إﺑ ـ ــﺪاﻋ ـ ــﺎت وإﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ّ
وﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ــﻠ ــﺔ دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ُ
ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺼﺺ »زﻳﻦ« ُﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﺗﺠﺎه ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ،
ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ اﻟـﻔـﺌــﺔ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺣـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿﺤﺖ »زﻳﻦ« أن ﻣﺆﺗﻤﺮ »دال
 «Talksﻫــﻮ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺣـ ــﻮاري أﻗﻴﻢ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻫﺪف

ّ
ُﻣﻤﺜﻞ »زﻳﻦ« ُﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ »دال «Talks
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎور ّ
اﻟﻔﻌﺎل
ﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـ ُـﻤـﺒــﺪﻋــﺔ ﻣﻦ
ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻋ ــﺮض ﻛ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻗﺼﺘﻪ
وﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ــﺮاﻏـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬات
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ.
وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺸﺒﺎب ُ
اﻟﻤﺒﺪع،
وﻫ ـ ــﻮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣــﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ُ
اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﻨــﻰ ﺑ ـﻬــﻢ وﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻢ
وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ُﻳـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺲ
اﻹﺑــﺪاﻋــﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت »زﻳ ـ ـ ــﻦ« ﺣ ــﺮﺻ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ

»اﻟﻤﻄﻮع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺗﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ إﻃـ ــﻼق أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ﻗــﺪرا ﺗـﻬــﻢ و ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻣـﻬــﺎرا ﺗـﻬــﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﻗــﺎﻣــﺔ دورات ﺗــﺪرﻳــﺐ
ﻣـﻜـﺜـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﺗﻘﺪم أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
إدارة ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد ا ﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮ ﻳ ــﺔ وا ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،دروﺳـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ــﺪة
و ﺗ ـﺠ ــﺎرب ﺣـﻴــﺔ وورش ﺗــﺪر ﻳــﺐ ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻋــﻦ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ واﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة وﻣ ـﺒــﺎدئ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻠ ــﻖ ﻗ ـ ـ ــﺎدة ﻓــﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ أﻓﻀﻞ
ً
ً
اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت ،ﻟ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺣ ــﺎﻓ ــﺰا إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ وﻣ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺳ ـﻌ ـﻴ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻷداء،
وﺗ ـﺠ ــﺎوز ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎء واﻟـﻌـﻤــﻼء
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﻼق ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

ً
اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﺴﻌﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﺈﺣﺪى أﻋﺮق
ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ﻧﺤﻮ إ ﻳـﺠــﺎد ﻛـﻔــﺎء ات ﺷــﺎ ﺑــﺔ ذات ﺧﺒﺮة
واﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹدارة
واﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﺎدة ﻟﻤﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎز.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻄﻮع:
»ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻋﺎم أن ﻧﺘﺮك ﺑﺼﻤﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذ ﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ر ﻳــﺎد ﺗـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﻟـﻘـﻄــﺎ ﻋــﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﻧـﻌـﻤــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »ﻫـ ــﺬا اﻟـﻨـﺠــﺎح
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻟـ ــﻮﻻ ﺟ ـﻬــﺪ وﺗ ـﻔــﺎﻧــﻲ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ً
ً
وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ
واﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـ ّـﻴ ــﺰ واﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدة،
أ ﻃـﻠـﻘـﻨــﺎ أ ﻛــﺎد ﻳـﻤـﻴــﺔ ا ﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛
ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻻﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر وﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮر اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
وﻧﻤﻮﻫﺎ«.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﻳـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻠ ــﻮن ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ وﺣــﺮﺻ ـﻬــﻢ
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻠ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ،ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻬــﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـ ــﺪؤوب وﺻـﻘــﻞ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻳ ــﺬ ﻛ ــﺮ أن ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺪا ﻟ ــﻮ ﻫ ــﺎب
ا ﻟـﻤـﻄــﻮع ﻣــﻦ أ ﻛـﺒــﺮ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ــﻂ ،وﺗ ــﺪﻳ ــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وأدوات اﻟﻤﻨﺰل واﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
واﻷﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎث واﻟـ ـ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ـ ــﻼت اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
وﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺎت ا ّﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ وﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر
وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻋﻼﻣﺔ
ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻠــﺔ
ً
ً
واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻋﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓــﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺎ »اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري« ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة ﻟ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ،أﺷ ــﺎد ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟـﺤـﻤــﻮد ﺑ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺗﺠﺎه
دﻋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت رواد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﺠﺌﻬﻢ
ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟـﻤـﻘــﺎﻋــﺪ ﻋـﻨــﺪ أداء اﻟ ـﺼــﻼة وﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وا ﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه

اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﺜﺎﻻ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ أﻫﻤﻴﺔ
دور ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ ﻓ ــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ
وﺧــﺪﻣــﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟــﺮاﺣــﺔ ﻟ ــﺮواد اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ أﻣـ ّـﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﻋــﺮﺑــﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ »اﻟﺘﺠﺎري« ،أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع،
ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ودﻋﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺠﺎه ﺧﺪﻣﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ اﻟــﻮرع أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺟــﺎء ت ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣﻊ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت ،ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻓـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ اﺷ ـﺘ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻋــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎﺟ ــﺪ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻟـﻬــﻢ ﻋــﻮﻧــﺎ ﻓــﻲ أداء
ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﻔﻮز ﺑـ  ٣ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻦ »ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺗﺮاﻓﻠﺮ«
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﱢ
ﺗﺴﻴﺮ رﺣــﻼت إﻟــﻰ ﺑـﻠــﺪان ووﺟـﻬــﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺧﻄﻮط ﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻰ
ﺛﻼث ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻗﺮاء ﻣﺠﻠﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل
ﺗــﺮاﻓـﻠــﺮ ،وﻫــﻲ :ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓـﻀــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻔﺮ
ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻤﺴﺎﻓﺮي اﻷﻋﻤﺎل« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﺪﻫﺎ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻋــﻦ ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰﺗــﻲ
»أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺧ ـﻄ ــﻮط ﺟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل«،
و«أﻓﻀﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻄﺎر/ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻮاﺑﺎت« ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗ ـﺠــﺮي اﻟـﻤـﺠـﻠــﺔ ﻫ ــﺬا اﻻﺳـﺘـﻄــﻼع ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋـﺸــﺮة ،وﻳﺸﻤﻞ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 22.000
ﻣﺴﺎﻓﺮ داﺋــﻢ ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻔﺎﺧﺮة ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻓﺌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻷول ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ
»اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ« ،ﻣـﻴــﺮت دورﻣ ــﺎن» ،ﻧــﻮﻟــﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻤﺴﺎﻓﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت ودرﺟــﺔ اﻷﻋﻤﺎل،
ﻟـ ـﻬ ــﺬا ﻧـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
)اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ( اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰة واﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰة ﺟــﻮاﺋــﺰ ،ﻋﺒﺮ
رؤﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺎب إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﺎب ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺮي
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ودرﺟ ــﺔ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ،وﻫ ــﺬه اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟﺘﻲ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻓﻠﺴﻔﺔ
ً
)اﻟﻌﻤﻴﻞ أوﻻ( ،اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺒﻌﻬﺎ«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف دورﻣ ـ ـ ـ ــﺎن» :ﻧ ـﺸ ـﻜ ــﺮ ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺮﻳ ـﻨــﺎ،
وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،وﻣـﺠـﻠــﺔ ﻏـﻠــﻮﺑــﺎل
ﺗﺮاﻓﻠﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺤﺎﺋﺰة ﺟﻮاﺋﺰ«.

أن ﺗﻜﻮن اﻟــﺪاﻋــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹﺑ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻷﻳ ــﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ،وذﻟﻚ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻘ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﺣ ـ ـﻀـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘــﻲ ،ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﻛــﺎن
وﻻﻳ ـ ـ ــﺰال ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء وإﺑ ـ ــﺮاز
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ً
ووﺿـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﺟ ـﻨ ـﺒ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ـﻨ ــﺐ ﻣــﻊ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

»ﻓﻼي دﺑﻲ« ﺗﻌﻠﻦ
رﺣﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﻟﻰ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت
أﻋـﻠـﻨــﺖ »ﻓ ــﻼي دﺑ ــﻲ« أﻧ ـﻬــﺎ ﺳﺘﺒﺪأ
ﺗﺴﻴﻴﺮ رﺣ ــﻼت ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت )ﻛﻮﻳﺰﻳﻜﻮد( ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻴﺮاﻻ
اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ ،وﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﻨ ــﺎﻗ ـﻠ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑــﻮا ﻗــﻊ  3رﺣــﻼت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ،
اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﻄــﺎر دﺑــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟﻰ
ﻣﻄﺎر ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 1
ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2019ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أول ﻧﺎﻗﻠﺔ
ﻣﻦ دﺑﻲ ﺗﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺣﻼت
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻼي دﺑﻲ ﻏﻴﺚ اﻟﻐﻴﺚ ،ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ
إ ﻃــﻼق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة» ،ﻛﻨﺎ دوﻣﺎ
ﻓ ـﺨ ــﻮرﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗــﺮﺑــﻂ اﻹﻣـ ـ ــﺎرات ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ .ﺷـﻬــﺪﻧــﺎ
ﻧـ ـﻤ ــﻮا ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ«.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﻐ ـﻴــﺚ» :ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم 2017
أﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎح إﻟ ــﻰ دﺑ ــﻲ ﺑــﻮاﻗــﻊ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي
ﻳـ ـﺼ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ  15ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ .ﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺴــﻮق اﻟ ـﻬــﺎم ،وﻧﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻼت
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ذﻛ ـ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
واﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ واﻻﻣ ـ ــﺎرات ﻓــﻲ ﻓ ــﻼي دﺑــﻲ
ﺳ ــﻮدﻳ ــﺮ ﺳـ ــﺮﻳـ ــﺪدران» :ﻧ ـﺤــﻦ ﺳ ـﻌــﺪاء
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻴﻜﻮت اﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ
وﺟ ـﻬــﺎﺗ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺨــﺪم 8
ﻣـﺤـﻄــﺎت ،وﺗــﻮﻓــﺮ رﺣ ــﻼت رﺑ ــﻂ اﻛﺒﺮ
وﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ«.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻣﺰاج
ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ }ﻣﺎﺿﻲ{
اﻷﺛﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺰار ﺳﻴﺎﺣﻲ.
ﻧﻈﺮة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ.
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اﺣﺘﻀﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺷﻬﺪ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟـ 91ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪار اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .ﻧﻈﺮة ﺛﻠﺔ ﻣﻦ رواد "أﺑﻮ اﻟﻔﻨﻮن" ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻟﻴﻠﺔ
أوﺑﺮاﻟﻴﺔ" ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎﻧﻲ
إﻟﻰ أﺑﺮز اﻟﻌﺮوض وﻧﺠﻮﻣﻬﺎ .اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﺤﺠﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ.

ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﻟﻮك :ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
ً
» «Speedﻛﺎن ﺻﻌﺒﺎ
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﻟﻮك أن ﺗﻤﺜﻴﻞ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻹﺛﺎرة
واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮ " ،"Speedﻋﺎم  ،1994ﻛﺎن أﻣﺮا "ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ ﻛﻴﺎﻧﻮ رﻳﻔﺰ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻠﻌﺐ أﻣﺎﻣﻬﺎ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﻓﺎد ﻣﻮﻗﻊ "ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﺖ ﻣﻴﻮزﻳﻚ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ
أﻣــﺲ ،ﺑــﺄن ﺑﻮﻟﻮك ﻛﺸﻔﺖ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ
"اﻟﻮﺳﻴﻢ" و"اﻟﺠﺬاب" ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ دور "ﺟﺎك" ،وﻫﻮ ﻣﺴﺆول
ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدا ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻤﻈﻬﺮ
"ﺟﺎد" أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﻟﻮك ) 54ﻋﺎﻣﺎ( "ﻟﻘﺪ ﻛﺎن )ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ( ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻲ ...ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﺿﺤﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻲ )رﻳﻔﺰ(".
وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن إﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻜﻨﺪي ،اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ  54ﻋﺎﻣﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻗﺪ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻮاﻋﺪﺗﻪ ﻟﻬﺎ ،أﺿﺎﻓﺖ ان ذﻟﻚ "ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻗﻂ ...أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﺑﺸﺄﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ".
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻮﻟﻮك اﻟﺠﺪﻳﺪ "Bird
 ،"Boxﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ "ﻧﻴﺘﻔﻠﻴﻜﺲ" ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﺗﺠﺴﺪ أﺣﺪاث ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ " "Bird Boxرواﻳﺔ ﺟﻮش ﻣﺎﻟﺮﻣﺎن ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪور

إرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي

ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻗﻮة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺤﺎول ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ إن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮى ﻋﻴﻨﻪ
ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮﻳﺮة ﻫﻮ ﻣﻴﺖ.
وﻳـﺸــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑــﻮﻟــﻮك ،ﻋــﺪد ﻣﻦ أﻟﻤﻊ اﻟﻨﺠﻮم ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ،Trevante Rhodesﺳﺎرة ﺑﻮﻟﺴﻮن ،،John Malkovich ،ﺟﺎﻛﻲ وﻳﻔﺮ ،روزا
ﺳﺎﻻزار ،داﻧﻴﻴﻞ ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪ ،ﻟﻴﻞ رﻳﻞ ﻫﺎوري ،ﺗﻮم ﻫﻮﻻﻧﺪر ،ﻛﻮﻟﺴﻮن ﺑﻴﻜﺮ،
.BD Wong
رك ،ﻛﺮﻳﺲ ﻣﻮرﻏﺎن ،ﻛﻼﻳﺘﻮن ﺗﺎوﻧﺴﻨﺪ،
وأﻧﺘﺞ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻼن ﻛــﻼرك،
وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺧﺮاج  ،Susanne Bierوﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ إﻳﺮﻳﻚ ﻫﻴﺴﺮر.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻮﻟﻮك ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ ﺗﻴﺖ دوﻧﻮﻓﺎن ،اﻟﺬي
ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻌﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻠﻢ  ،،No Potion Love .9واﺳﺘﻤﺮت ﺧﻄﺒﺘﻬﻤﺎ
 3ﺳﻨﻮات ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻼﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﺮوي أﻳﻜﻤﺎن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺟﻴﺴﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﻓﻲ  16ﻳﻮﻟﻴﻮ  2005إﻻ
أﻧﻬﻤﺎ اﻧﻔﺼﻼ ﻓﻲ  28ﻳﻮﻧﻴﻮ  2010ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
وﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  Extremely Loud & Incredibly Closeوﻓﻴﻠﻢ Two If
 Minionsاﻟﺬي
 by Seaو Love Potion No. 9و Hangmenو Gravity2013وMinions
ﻃﺮح ﻋﺎم .2015
)د ب أ(

ﻛﺎردي ﺑﻲ

ﻏﺮاﻧﺪي ﻗﺪﻣﺖ » «Imagineﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »«Tonight Show
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ إرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
) (Imagineﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " "Tonight Showﻣﻊ اﻟﻤﺬﻳﻊ
ﺟﻴﻤﻲ ﻓﺎﻟﻮن ،ﻷول ﻣﺮة ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻘﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋ ــﺪة أﻳـ ــﺎم ،ووﺻ ـﻠــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺳـﻤــﺎﻋـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ
ﺑـ"ﻳﻮﺗﻴﻮب" ﺧﻼل  6أﻳﺎم إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8.5ﻣﻼﻳﻴﻦ.
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن إرﻳــﺎﻧــﺎ ) 25ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺒﻬﺎ اﻷﺧـﻴــﺮ "thank u,
 ،"nextواﻟـ ــﺬي ﻧ ــﺎل ﻋ ـﺒ ــﺎرات إﺷـ ــﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء.

ﻛﺎردﺷﻴﺎن واﺑﻨﺘﻬﺎ

ﻛﺎردي ﺗﺸﺎرك ﻛﻮردن اﻟﻐﻨﺎء ﻛﺎردﺷﻴﺎن واﺑﻨﺘﻬﺎ ﻧﻮرث
ﻓﻲ » «Carpool Karaokeﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة
ﱠ
ﺣﻠﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻛﺎردي ﺑﻲ ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﺣﻠﻘﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮك ﺷﻮ "The Late Show Starring James
 ،"Cordenاﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻮردن،
وذﻟﻚ ﺑﻔﻘﺮة اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ "."Carpool Karaoke
وﻓــﺎﺟــﺄ ﻛ ــﻮردن ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻛ ــﺎردي
ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ أﻏﺎﻧﻴﻬﻤﺎ وﺗﺄﻟﻘﻬﻤﺎ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﺣﻔﻼﺗﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎردي ﺑﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎدة .وﻻﻗﻰ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺧﻼل
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ.

ﺧﻀﻌﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻛﻴﻢ ﻛﺎردﺷﻴﺎن ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻧﺸﺮت ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺑ ــ"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮام" ،وﻇ ـﻬــﺮت ﻣﻌﻬﺎ ﺑــﺎﻟـﺼــﻮر اﺑﻨﺘﻬﺎ
ﻧﻮرث ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺘﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة ﺑﺈﺣﺪاﻫﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺮﻣﺰ ﻟـ"اﻟﺤﺐ".
ﱠ
وﻋ ــﻠـ ـﻘ ــﺖ ﻛ ـﻴ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻠ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ" :أﻧـ ــﺎ
وﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﻧــﻮرث ،ﺟــﺎء ت ﻟﺰﻳﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﻟﻮﻛﻴﺸﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ،وﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﻣ ـﻨــﻲ أن أﺷ ــﺎرﻛ ـﻬ ــﺎ ﺟﻠﺴﺔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻧﺎ وﻫﻲ ﻓﻘﻂ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻛﺎﻧﺖ
ً
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺟﺪا" ،وأﻧﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ" :ﺣﻠﻤﺖ دوﻣﺎ ﺑﻄﻔﻠﺔ،
وﻫﺎ ﻫﻲ ﻧﻮرث ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل".

ﺑﻄﻞ »ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ« ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﺼﺮﻳﺔ ...ووﻳﻞ
ﺳﻤﻴﺚ ﻳﺠﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺎرد
ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ،
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ "اﻧﺴﺘﻐﺮام" ،ﺑﻮﺳﺘﺮ
ﻓﻴﻠﻢ "ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ" ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺧﻼﻟﻪ
دور اﻟـﻤــﺎرد "ﺟﻴﻨﻲ" ،ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎرﺗـ ــﻮﻧـ ــﻲ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺴﻌﻮد،
وﻫــﻮ ﻣﻤﺜﻞ ﻛﻨﺪي ﻣﻦ أﺻــﻞ ﻣﺼﺮي،
وﻟﺪ ﻓﻲ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  1992ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻷﺑ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ ،وﺗـ ـ ــﺮﻋـ ـ ــﺮع ﻓــﻲ
أوﻧـﺘــﺎرﻳــﻮ ﺑـﻜـﻨــﺪا ،وﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017
اﺳـﺘـﻘــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ دﻳــﺰﻧــﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺐ
دور ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ.
و"ﻋـ ـ ــﻼء اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ" ﻣ ــﻦ إﺧـ ـ ــﺮاج ﺟــﺎي
رﻳﺘﺸﻲ ،اﻟــﺬي ﻋــﺮف ﻋــﻦ أﻓــﻼﻣــﻪ أﻧﻬﺎ
ﺗـﻤـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ إﻳ ـﻘ ــﺎع اﻷﻛ ـﺸ ــﻦ واﻹﺛـ ـ ــﺎرة،
وﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ ﺗ ـﻴــﺪ إﻟـ ـﻴ ــﻮت ،وﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﺪور
اﻷ ﻣ ـﻴــﺮة ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻧﺎﻋﻮﻣﻲ
واﺗﺲ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺮوان ﻛﻨﺰاري ﺑﺪور اﻟﻮزﻳﺮ
ﺟﻌﻔﺮ.
وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻃــﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓــﻲ دور
اﻟﻌﺮض ﻣﺎﻳﻮ  ،2019وﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻷردن ،وﺳﻴﻜﻮن
ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت واﻟﻐﻨﺎء ،وﻗﺪ
ﺗﺨﻄﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺰ 23
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ دﻳﺰﻧﻲ ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب".
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺣﻮل
ﺷﺎب ﻓﻘﻴﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺐ أﻣﻴﺮة ،وﻳﺠﺪ
ﻣ ـﺼ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ﺳ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻴ ــﺶ داﺧ ـﻠ ــﻪ
"ﺟﻨﻲ" ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻲ
ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ،أﻣﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺟﻴﻨﻲ" اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ وﻳﻞ

وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ﻣﻊ أﺑﻄﺎل »ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ«

ﺳﻤﻴﺚ ﻓﺴﺒﻖ أن ﻗﺪم اﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻟـﻬــﺎ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ اﻟــﺮاﺣــﻞ روﺑـﻴــﻦ
وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺧـﻄــﺔ ﻣﻦ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ دﻳ ـ ــﺰﻧ ـ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺴﺦ واﻗﻌﻴﺔ ،وآﺧﺮ
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻴﻠﻢ "Beauty and the
 "Beastاﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻋﺎم  ،2017وﺣﻘﻖ
ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺿ ـﺨ ـﻤــﺎ ،وﺗـﺨـﻄــﺖ
إﻳﺮاداﺗﻪ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﺤﺪث اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻣﺼﺮي ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻋــﻦ دور ﻋﻼء

اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺑـ ــﺬل ﺟ ـﻬ ــﺪا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻪ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺺ
واﻟﻐﻨﺎء ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ اﻟﺪور،
وﻋ ــﻦ ﻋــﻼﻗ ـﺘــﻪ ﺑ ــﻮﻳ ــﻞ ﺳـﻤـﻴــﺚ ﻗ ــﺎل إن
ﺻﺪاﻗﺘﻬﻤﺎ ﺗﺰداد ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺨﺮج ﺟﺎي رﻳﺘﺸﻲ إن ﻗﺮار
إﻋ ــﺎدة إﺻ ــﺪار ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﺜﻞ ﻋﻼء
اﻟــﺪﻳــﻦ ،ﻛــﺎن أﻣ ــﺮا ﻣﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ،
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻫﻮ ﻟﺪﻳﻪ
 5أﺑ ـﻨــﺎء ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣــﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺠﺎه
ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ا ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻳﺘﻤﺤﻮر
ﺣــﻮل اﻟﺠﻨﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻤﻨﺢ  3أﻣﻨﻴﺎت

ﻟﻌﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﻮ دور ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ وﻳﻞ
ﺳﻤﻴﺚ ﺑﺒﺮاﻋﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺚ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم
ﺑ ــﺪور ﺳﺒﻖ أن ﻗــﺪﻣــﻪ أﺣــﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
ﺑﺒﺮاﻋﺔ أﻣﺮ ﻣﺮﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺤــﺎول إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻧـﻜـﻬـﺘــﻪ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور.

ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﻟﻮك

١٢

ﺛﻘﺎﻓﺎت

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ُ
»ﻣﺎﺿﻲ« ...ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻘﺒﻠﺔ ﺣﻴﺎة
ِّ
• وزارة اآلثار تحولها إلى مزار سياحي

culture@aljarida●com

ﺣﺼﺎد

»ﺣﻼوة زﻣﺎن« ﻳﺠﺬب ﻋﺸﺎق اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ

}ﻣﺎﺿﻲ{ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﻴﻮم )ﺟﻨﻮب
ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة( إﻟﻰ ﻣﺰار ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﻬﻢ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ ﻟﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺣﻴﺎة ﺗﻌﻴﺪ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮوح.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
}ﻣﺎﺿﻲ{ ﺗﺸﻤﻞ درء
اﻟﺨﻄﻮرة ﻋﻦ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ
اﻷﺳﻮد

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق

أﺣﺪ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ اﻷﺳﺪ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي

ّ
ﺗﻀﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ }ﻣﺎﺿﻲ{
ﻓﻲ أﻃﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﻦ أﻣﻨﻤﺤﺎت
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺑــﺪأت وزارة اﻵﺛ ــﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ }ﻣــﺎﺿــﻲ{ ﺟﻨﻮب
ﻏــﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﻔـﻴــﻮم ،ﻟﺘﺸﻤﻞ
درء اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﺎﺛ ـﻴ ــﻞ
اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻓ ـ ـﻘـ ــﺪت ﺑـﻌــﺾ
اﻟ ـﺨ ــﻮاص اﻟـﺘـﻤــﺎﺳـﻜـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ
اﻟﺠﻴﺮي ،ذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻣـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻛ ــﺎﻟ ــﺮﻳ ــﺎح وأﺷ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة وﻣ ـ ـﻴـ ــﺎه
اﻷﻣﻄﺎر.
وﺗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻢ أﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻢ
ً
أﻳﻀﺎ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ
ﺟﺪران اﻟﻄﻮب اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ،وإﺟــﺮاء
أ ﻋ ـﻤ ــﺎل ا ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
واﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوي ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﺷ ـ ـ ـ ــﺎر رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻹدارة ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ ﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻴــﺎ ﻧــﺔ
واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻓﻲ وزارة اﻵﺛﺎر ﻏﺮﻳﺐ
ﺳـ ـﻨـ ـﺒ ــﻞ ،إﻟ ـ ـ ــﻰ وﺿ ـ ـ ــﻊ ﺧـ ـﻄ ــﻮات
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺰار ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن
ً
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﻔﺎ أﺛﺮﻳﺎ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺮاﺛﻲ،

ً
ﺷﻬﺪت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﺧﻼل
اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوف أن ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
}ﻣـ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﻲ{ اﻷﺛـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻀـ ـ ّـﻢ ﻓــﻲ
أﻃ ـ ــﻼﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﻦ
أﻣـﻨـﻤـﺤــﺎت اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ )اﻷﺳــﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة( ،وﺧــﻼل اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺎﺛ ـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮد.
وﻳ ـﺘ ـﺴ ــﻢ ﺗ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺑــﺪ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻣﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺤﻮره
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎل
ُ
إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻨــﻮب ،وﻛـﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻫﺬه
اﻟـﻤـﻌــﺎﺑــﺪ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم  1937م،
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ.
ﺧـ ـﻠ ــﻒ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺪ ،ﻳـﻘــﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻄ ـﻠ ـﻤ ــﻲ واﻟـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﺜ ــﺮ ﺑـﻬــﺎ
ﺗ ـﻴ ـﺠــﺎن اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺪة ،وأﺟ ـ ـ ــﺰاء ﻣﻦ
أﻋـﻤــﺪة ﺣﺠﺮﻳﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺒﺎﺣﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺬﺑﺢ ،ﺧﻠﻔﻪ ﺟﺪران أﺳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ

ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺮي،
ﺗ ـﻌ ـﻠــﻮﻫــﺎ ﻣ ــﺪاﻣ ـﻴ ــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﻮب
اﻟـﻠـﺒــﻦ .ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑـﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ُﻣـ ـﻌـ ـﺒ ـ ٌـﺪ وﻣـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮرة ﻟـﻠـﺘـﻤـﺴــﺎح
ً
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺪة أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺮي ،واﻟـﻤـﻌـﺒــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﻮب
اﻟﻠﺒﻦ ﻋﺪا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي.

ﺟﻮاﺋﺰ وﻣﻘﺘﻨﻴﺎت
ﺳﻤﺎء ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﺑـﻠــﻮم اﻟﻔﻨﻮن ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ﻋﺎم  ،2000وﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺎم
 .2009ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ،وأﻗــﺎﻣــﺖ وﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرض ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺨﺎرج .ﻧﺎﻟﺖ ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺪة،
وﻟـﻬــﺎ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓــﻲ دول ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻣـﺼــﺮ ،وﻛـﻨــﺪا،
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻋﻤﺎن ،وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.

إﺻﺪارات

»ﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺮوح«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ وادي اﻟﺤﻴﺘﺎن

اﻟﻔﻴﻮم ...ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر

ُ
ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﻴﻮم إﺣــﺪى أﻫﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺎ
ﺗﻀﻢ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻋــﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣــﺮ اﻟـﻌـﺼــﻮر ،وﻣــﻦ اﻵﺛ ــﺎر اﻟــﺮوﻣــﺎﻧـﻴــﺔ،
واﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،واﻟﺤﺪاﺋﻖ ،واﻟﻮدﻳﺎن
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎذﺑﺔ ّ
ﻟﻠﺰوار ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
أﻣﺎ أﺑﺮز ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻬﻲ:
ُ
• هرم هوارة :أحد األهرامات الفرعونية ،ش ِّيد للملك أمنمحات الثالث،
ﻣﻦ اﻟﻄﻮب اﻟﻠﺒﻦ اﻟﻤﻜﺴﻮ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي .ﻛﺎن ارﺗﻔﺎﻋﻪ اﻷﺻﻠﻲ
ً
ً
 58ﻣﺘﺮا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻨﻪ اﻵن ﺳﻮى  20ﻣﺘﺮا ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ دﻫﺎﻟﻴﺰ وﺣﺠﺮات
ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﺠﺮة ﻟﻠﺪﻓﻦ.

• قرية تونس :تعد أحد أبرز األماكن السياحية في مصر .تتميز بطبيعة
ﺧﻼﺑﺔ وإﻃــﻼﻻت ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻟـﻠـ ّ
ـﺰوار ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت،
ِ
ُ
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﺒﻬﺠﺔ ،وزرﻗﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮة
ﻗــﺎرون ،واﻟــﺮﻣــﺎل اﻟﺼﻔﺮاء ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﻴﺮة .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺰف

أﻃﻼل ﻣﺒﻨﻰ أﺛﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺿﻲ

ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﺼ ــﺮ
اﻟﺒﻄﻠﻤﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻷول اﻟﻤﻴﻼدي ،ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ً
ازدﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرا وﻧ ـ ـﻬ ـ ـﻀـ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ
وﺗـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﺳـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ }ﺟـ ــﺎﻳـ ــﺎ{
إﻟ ــﻰ }ﻧ ــﺎرﻣ ــﻮﺛ ـﻴ ــﺲ{ ،وﺣــﺎﻓـﻈــﺖ

ﻋـﻠــﻰ ازدﻫ ــﺎرﻫ ــﺎ ﺣـﺘــﻰ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ ،وﺷـ ﱢـﻴــﺪت اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺒﻄﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼدي وﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي.

ﻋﺸﺎق زﻣــﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣــﻊ ﻣﻌﺮض اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺳ ـﻤ ــﺎء ﻳـﺤـﻴــﻰ }ﺣ ـ ــﻼوة زﻣ ـ ــﺎن{ اﻟـ ــﺬي اﻓـﺘـﺘـﺤــﻪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻔـﻨــﻮن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ د .ﺧــﺎﻟــﺪ ﺳ ــﺮور ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻣـﺨـﺘــﺎر اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ،ﻓﻲ
ﺣﻀﻮر ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد.
وﻗــﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺳ ــﺮور} :ﻓــﻲ ﻣﻌﺮض }ﺣ ــﻼوة زﻣ ــﺎن{ اﺳـﺘـﻤــﺮار واﺿــﺢ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺳ ـﻤــﺎء ﻳـﺤـﻴــﻰ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺸـﻐــﻒ اﻟ ـﻤــﺬﻫــﻞ ﺑ ـﻤ ـﻔــﺮدات اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻲ اﻟــﻮﺟــﺪان،
ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺑﺬﻛﺎء وﺗﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﺎرﺿﻬﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮﻋﻲ
ٍ
واﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﺑﺜﺮاء وﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻨﻮﻋﻪ وﺗﻔﺮده،
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض وﺑﺎﻟﻨﺎس وﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﺗﻐﻮص ﻓﻲ دروب
اﻟﻔﻦ{.

ً
وﺑﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ،
ً
ّ
وﺗﻀﻢ ﻣﺘﺤﻔﺎ ﻟﻠﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ.

• قصر قارون :أحد المعابد البطلمية ،ومعروف باسم معبد بطليموس،
اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ أﻗﺼﻰ درﺟــﺎت
ً
اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪس اﻷﻗﺪاس ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻲ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
• محمية وادي الحيتان :تحتوي هذه المحمية الطبيعية على متحف
ّ
ﻳﻀﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺣﻴﺘﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
إﻟﻰ  40ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ .وﺗﻌﻮد أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ وادي اﻟﺤﻴﺘﺎن إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ
ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﺮوف.

ُّ
ّ
}ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮب{ ﻟﻐﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ّ
• خريطة طريق لتجنب صدام بين أميركا والصين

ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ }ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻮم{ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ }اﻷﺧﺒﺎر{ رواﻳﺔ
ً
}ﻣﺮاﻓﺊ اﻟــﺮوح{ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ
ﻗﺼﺔ اﻟﻨﻮﺑﺔ.
ﺗــﺮوي }ﻣــﺮاﻓــﺊ اﻟ ــﺮوح{ ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻼﻣﺔ وﻫــﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺣــﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ
ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﻳﺠﻠﺒﻮن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻮادي
إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺑﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻀﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ وأﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻳﺘﻘﻦ
ﻓﻦ اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻣﺎر .وﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺆﻟﻒ }ﻋﺸﺖ ﻣﻌﻪ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ وﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﻛﻌﺒﺪ .ﻛﻨﺖ أﻧﺎدﻳﻪ ﺑـ}ﻋﻤﻲ{ ،وﻛﺎن ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﻟﻰ أن
ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ{ .وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي،
رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ }ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻮم{ ،أن رواﻳــﺔ }ﻣﺮاﻓﺊ اﻟــﺮوح{ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟــﻮراء
ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﺟﻮﻫﺮي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺄة ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﻂ
اﻟﺬي ﺧﻄﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ إﺑﺪاﻋﻪ ﺑﺄن ﺟﻨﺪ ﻗﻠﻤﻪ ﻹﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎﺣﺮ
ً
وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻮﺑﻲ .وﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳــﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧــﻪ ﻳﻜﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

»ﻟﻌﻨﺔ ﻛﺎ«

ﺗﺘﺠﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ ﺣﺮب ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ٌأي ﻣﻨﻬﻤﺎ! ٌواﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﻌﺮف ﺑـــ}ﻓﺦ
ُ
ﻗﻮة ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ،
ﺛﻴﻮﺳﻴﺪﻳﺪﻳﺰ« ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ً ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ» :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺪد ﻗﻮة ﺻﺎﻋﺪة ًﺑﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ٍ
ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻲ اﻟﺤﺮب« .ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮب« )اﻟﺼﺎدر ﺣﺪﻳﺜﺎ ّﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ دار
َ
ﱡ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﺗﻌﺮﻳﺐ د .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن( ﻳﺸﺮح ﻏﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن ،ﻟﻤﺎذا ُﻳﻌﺪ ﻓﺦ
ﺛﻴﻮﺳﻴﺪﻳﺪﻳﺰ أﻓﻀﻞ ﻋﺪﺳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ وﻓﻬﻤﻬﺎ.
ﺑﻴﺮوت -دلبلا

•

ّ
ﻻ ﻳـﻜـﺘـﻔــﻲ ﻏ ــﺮاﻫ ــﺎم أﻟ ـﻴ ـﺴــﻮن ﻓ ــﻲ ﻛـﺘــﺎﺑــﻪ »ﺣﺘﻤﻴﺔ
اﻟـﺤــﺮب« ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﺑﻴﺠﻴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻴﺎدة ﺳﻔﻴﻨﺔ دوﻟﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻀﺤﻠﺔ ﺑﺄﻣﺎن ،وﻣﻦ دون ﺗﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
اﺳﺘﻄﺎع ذوو اﻟﺤﺼﺎﻓﺔ
اﻷﺧــﺮى ،ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻴﻒ
ﱡ
واﻟﻔﻄﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺮوب أرﺑﻊ
ً
ﻣﺮات ﻓﻘﻂ ،ﺧﻼل ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم .ﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ

أن ﻳﺼﻒ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺒﺎرز ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ راﻳﺦ }ﺣﺘﻤﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻔﺰة ﺣﻮل واﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﺪ
اﻟﺤﺮب{ ﺑﺄﻧﻪ }أﻃﺮوﺣﺔ
ِ
ً
وﻧﺺ ﱢ
إﻟﺤﺎﺣﺎٌ ،
ﻣﺸﻮق ﻣﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ{ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻛﻴﻔﻴﻦ رود ،رﺋﻴﺲ وزراء
ّ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ أن }أﻟﻴﺴﻮن ﻳﺮﺳﻢ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﱡ
ً
ﺪام ﻛﺎرﺛﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻋﻨﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ِ
ﺻ ٍ
ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ،وﻣﺜﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ،ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ{.

ً
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﺎﻃﻴﻦ
ً
ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ .ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺑﻠﻔﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ
ﻣــﺮﻛــﺰ ِ
ﻛﻴﻨﻴﺪي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻮ
ً
ﻣﺆﺳﺲ وﻋﻤﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪا
ً
وﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻮزراء اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن إﻟﻰ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺎءت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻣﺘﻤﻴﺰة
إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ .ﺣـ ــﺮص د .إﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎء اﻟــﺪﻳــﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣــﻦ ﻛﺘﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
َ
ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺐ ا ﻟـﻜـﺘــﺎب ﻻ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب
ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻨﺎ
ً
ً
ﻧﻘﺮأ ﻋﻤﻼ ُﻣﺘﺮﺟﻤﺎ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى،
ﱢ
ﺻﺒﻎ اﻟ ُـﻤﻌﺮب اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻓـﺠــﺎء ت زاﺧــﺮة
ﻛﺒﺎﺣﺚ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ً وأﺳـﺘــﺎذ ُ
ﺑﻨﺤﻮ  250ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ،ﻳﺸﺮح ﺑﻌﻀُﻬﺎ ﻣﺎ أوﺟﺰه اﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻣــﻦ وﻗــﺎﺋــﻊ ﻣـﻬـﻤــﺔ ،وﻳـﻔـﺴــﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ً
ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـ ُﻠــﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
ّ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻳ ــﺮد اﻟـﺒـﻌــﺾ اﻵﺧ ــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
رد وﺗﻌﻠﻴﻖ .وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻢ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٍ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ.

ّ
ﻏﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن

َ ﱢ
وﻣﻤﺎر ٌس ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ُﻣﻨﻈ ٌﺮ،
ِ

ّ
ﻏﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن

ً
ً
ً
إﻋــﻼﻣــﻲ وﻛــﺎﺗــﺐ وﻣـﺘــﺮﺟــﻢ ﻣـﺼــﺮي ،ﻋﻤﻞ ﻣــﺬﻳـﻌــﺎ وﻣ ـﺤــﺮرا وﻣـﺨــﺮﺟــﺎ ﻓــﻲ اﻹذاﻋ ــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ .ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ً
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺳﻼ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة/اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك إﻟﻰ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2006ﺛﻢ أرﺳﻠﺘﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻷﺳﺒﻖ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2008
ً
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺒﻜﺮا ﻟﻴﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻣﺆﻟﻒ »ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة« اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ  1750ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻋﻦ دار »ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن
ً
وﺑﻦ
ﻧــﺎﺷــﺮون«  .2012وﺻــﺪر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ» :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓــﻼم رﻗﻤﻴﺎ :دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ« ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺷﻴﻨﻚ ِ
ﻟﻮﻧﻎ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 2016؛ و}ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺺ ﺑﻴﺺ« ﺗﺄﻟﻴﻒ رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎس ،دار اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت  .2017ﻛﺬﻟﻚ أﺻــﺪر ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻗﺼﺼﻴﺘﻴﻦ ،وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﺻــﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ دﻳﻮان ﺷﻌﺮي.

ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ دار }ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮا ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ{ رواﻳﺔ }ﻟﻌﻨﺔ ﻛﺎ{
ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ وﻻء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﺗﻘﺪم ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ً
ً
ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ} :ﻃ ــﻮال ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﺖ ﻋــﺎﺷـﻘــﺎ ﻣﺘﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ،
ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﻮل ﺣﺒﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻮس أﺗﻤﻨﻰ
اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻮس ﻻ أرﻏﺐ ﻓﻲ أن أﺣﻴﺎه ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻟﻌﻨﺔ ﺟﺎﺛﻤﺔ
ﻓﻮق أﻧﻔﺎﺳﻲ ﻻ ﺧﻼص ﻣﻨﻬﺎ .ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﺳﺘﻬﻮﺗﻨﻲ ﻟﻌﻨﺎت ﻋﺪة ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﺪ واﻷﻗــﻮى ،ﻟﻌﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ أﺣﺪ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳــﺎم ﻣﻦ ﻛﺸﻒ
ً
ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ .اﻟﻴﻮم أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻟﻌﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ أﻳﺎ ﻣﻦ
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻌﻨﺎت اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻤﻮﻫﺎ ﻳﻮﻣﺎ .ﻟﻌﻨﺔ ﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻜﻢ،
وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻴﺐ ﻳﻐﺰو رؤوﺳﻜﻢ ،ﻣﺎ ﺳﺘﻘﺮؤوﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﺮرت ﺑﻬﺎ وﺣﺪي واﻟﻴﻮم ﺳﺄﻗﺼﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ{.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ

١٣

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮوﻣﻲ ﺗﻐﻨﻲ
ﻓﻲ »ﺷﺘﺎء ﻃﻨﻄﻮرة«  ٢٨اﻟﺠﺎري

ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،إذ ﻳﻌﻮد ً ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ إﺛﺮ إﻧﺠﺎز ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم اﻧﺸﻐﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ،أو
ﻗﺮار ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺮح.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﻴﺪي
ً
اﺳﺘﻨﺴﺦ ﺟﺰءا
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ
}وش إﺟﺮام{
ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ }3
أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ{

ﻗـ ـ ّـﺮر اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻳـﺤـﻴــﻰ اﻟـﻔـﺨــﺮاﻧــﻲ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
واﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح .وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن أﻋﻠﻦ
ً
ً
ّ
ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ
أﻧﻪ
ً
}ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ{ أﻗﻠﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ،
وﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻣ ـﺠــﺪي
اﻟـ ـﻬ ــﻮاري ﻋ ـﻠــﻰ إﻃـ ــﻼق ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ً
ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ  17ﻋﺎﻣﺎ وﻫﻲ
}اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ{ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج
ً
ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺎ .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ـﻨــﻲ ﻋ ــﻦ أﺑ ـﻄ ــﺎل
اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷوﻟــﻰ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺪر
وﻫﺎدي اﻟﺠﻴﺎر.
وﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻦ
راﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻮﻗﻲ ،ورﻳﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر )ﻓﻲ
دور ﺟــﺪﻳــﺪ( وﻣﺤﻤﺪ ﻓ ــﺮاج ،وﺟــﺎر اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺑﻄﺎل ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻳــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺮض
اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻟﻴﻌﻮد ﺑﻪ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮره
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻃﻮﻳﻞ.

} ٣أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ{
وﻳﻨﻬﻲ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﻴﺪي
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة } 3أﻳﺎم
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ{ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺳﻤﻬﺎ }ﺻﺮاع ﻓﻲ
اﻟﻔﻴﻼ{ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
ﻧ ــﺎدي اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺧــﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ .واﺗﺨﺬ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺮار
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ
}أرض اﻟـﻨـﻔــﺎق{ وﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﻼت ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺺ
ﱢ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ،ووزﻋﺖ اﻷدوار ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣــﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.
ً
واﺳﺘﻨﺴﺦ ﻫﻨﻴﺪي ﺟﺰء ا ﻣﻦ
ﺷـﺨـﺼـﻴـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓـﻴـﻠـﻤــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
}وش إﺟﺮام{ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﺋـﻴــﺲ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ
أﻓ ــﺮادﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻐـﺒــﺎء ،ﻣــﺎ ﻳ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻒ
ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﺮﻗﺘﻬﻢ إﺣــﺪى اﻟﻔﻴﻼت
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .وﻳﺸﺎرﻛﻪ
ﻓــﻲ ﻋﺼﺎﺑﺘﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺣـﻤــﺪ ﻓﺘﺤﻲ،
وﺑـﻴــﻮﻣــﻲ ﻓـ ــﺆاد ،وﻣـﺤـﻤــﺪ ﺛ ــﺮوت،
وﻓﻲ اﻹﺧﺮاج واﻹﻧﺘﺎج ﻣﺠﺪي
اﻟـﻬــﻮاري ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺧﻼل

ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮوﻣﻲ

ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺨﺮاﻧﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼﻧﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ .وﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺮض ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪل ﺛ ــﻼث ﻟـﻴــﺎل
ً
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻟﺘﺰام ﻫﻨﻴﺪي ﺑﺄي ﻋﻤﻞ دراﻣﻲ أو ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
آﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

}ﻛﻞ ده ﻛﺎن ﻟﻴﻪ{
واﻗ ـﺘــﺮب ﻛــﻞ ﻣــﻦ راﻧ ـﻴــﺎ ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻳﺎﺳﻴﻦ
وأﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻬﻤﺎ }ﻛــﻞ ده ﻛــﺎن ﻟﻴﻪ{ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺪاﻳﺔ

ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻤﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮض إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى
ﻛﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣـﺤـﻤــﺪ رﺿ ـ ــﻮان ،وﻫــﺎﻧــﻲ ﺣــﺎﻓــﻆ ،ورﻳ ـﻬــﺎم
أﺑ ــﻮﺑـ ـﻜ ــﺮ ،وﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﻏ ــﺮﻳ ــﺐ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻛﺘﺐ
اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻐــﺪادي ،وﻳﻘﻒ
ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺠﺎﺗﻲ ،ورﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻧ ـﺼــﻒ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ ﻛ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺔ
ﻹﻧﺘﺎج اﻟـﻌــﺮض ،وﻫــﻮ رﻗــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳﺴﺘﻤﺮ أﺷــﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺮض
ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ }ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدي{ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺘﻪ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح
ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ،

واﻟــﺬي ﺷﻬﺪ زﻳــﺎرة ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻳﻦ
أﺑ ـ ـ ــﺪوا إﻋ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
واﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﺮوض ﻣﺴﺮح ﻣﺼﺮ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ.

أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻋﺮض }ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدي{ ﻣﻊ
ﻓﺮﻗﺘﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

»ﺳﻴﺮة اﻟﺤﺐ«
ﻳﻌﺮض إﻳﻬﺎب ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة }ﺳﻴﺮة اﻟﺤﺐ{
ﻋﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﻠﺤﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻠﻴﻎ ﺣﻤﺪي ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻳـ ـﻘ ـ ﱢـﺪم ﻓـﻬـﻤــﻲ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺳ ـﻴــﺮة اﻟـﻤـﻠـﺤــﻦ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮ،
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺗﻪ وﻋﺰﻓﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻵﻻت ،إذ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻗﺒﻞ دارﺳــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ

ﺑﻌﺾ ﻓﻨﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺪرب
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﺎء ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺪور ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ.
وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ أﻣﺜﺎل
أﺣ ـﻤــﺪ ﻋــﺰﻣــﻲ ،وﻣ ـﺠــﺪي ﺻـﺒـﺤــﻲ ،وﻧـﻬـﻠــﺔ ﺧـﻠـﻴــﻞ ،وأﺣـﻤــﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ورﺷــﺎ ﺳﺎﻣﻲ اﻟـﻌــﺪل ،وﻋـﻤــﺮو أﺻ ــﻼن ،وﻫــﻮ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻳﻤﻦ اﻟﺤﻜﻴﻢ وإﺧﺮاج ﻋﺎدل ﻋﺒﺪه.

ّ
ﺗﻄﻞ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎن }ﺷﺘﺎء ﻃﻨﻄﻮرة{
اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻟﺘﺤﻴﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ ا ﻟ ـﺠــﺎري ،ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺟﻤﻞ رواﺋﻌﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺿـﻤــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﻣ ـ ـﻬـ ــﺮﺟـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي اﻧـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ  20ﻣـ ـﻨ ــﻪ وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
ﺣـ ـﺘ ــﻰ  9ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼ ،وﻳ ـﺤ ـﻔــﻞ
ﺑ ــﺄﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎم ﻋـ ـﻄـ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﻞ أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع.
ً
وﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻋ ــﺮوﺿ ــﺎ ﺿــﻮﺋ ـﻴــﺔ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻓ ــﻲ 20
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺛﻢ ﺣﻔﻠﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﻲ  21ﻣﻨﻪ ،ورﺣﻠﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﻴﻦ  27و 29ﻣﻨﻪ ،ﺛﻢ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮوﻣﻲ،
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻟـﻘــﺎء ات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ  3و 5ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺣﻔﻠﺔ
ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻌ ــﺎزف اﻟ ـﻜ ـﻤ ــﺎن رﻳ ـﻨ ــﻮ ﻛ ــﺎﺑ ــﻮﺳ ــﻮن ﻓ ــﻲ  4ﻣـﻨــﻪ.
وﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ  10و 12ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻌﻼ ﻹﻧﻌﺎش
اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻌﺮوﺿﺎت
اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ وﺗﺬوق رواﺋﻊ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻳﺤﻴﻲ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻋــﺎزف اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺮت ﺣﻔﻠﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ  11ﻣﻨﻪ.
ً
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن ،وﺣـﻔـﻠــﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣــﻊ أﺻـﻐــﺮ وأﺷ ـﻬــﺮ ﻋــﺎزﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﻮ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻻﻧ ــﺞ ﻻﻧـ ــﺞ ،ورﺣ ـﻠ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،واﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﻳ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ  25ﻣ ـﻨ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻋ ـ ــﺮض ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ
}اﻟﻬﻮﻟﻮﻏﺮام{ ﺗﻌﻮد ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺸﺮق أم ﻛﻠﺜﻮم إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح.
ً
وﻳﺘﺨﻠﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﺮﺳﺎن ﺑﻴﻦ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ و2
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﻴﻮل وروﻋــﺔ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺣﻔﻠﺔ ﻟﻤﻐﻨﻲ اﻷوﺑــﺮا أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﻮﺗﺸﻴﻠﻲ ﻓﻲ  1ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﺑ ـﻴــﻦ  31ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ و 2ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﺒــﺎق ﻛــﺄس
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻟﻠﻘﺪرة واﻟﺘﺤﻤﻞ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  80ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﻟﻔﺮﺳﺎن ،وﺳﺘﻘﺪم ﺟﻮاﺋﺰ .وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ ﻳﺎﻧﻲ ﻛﺮﻳﺴﻤﺎﻟﻴﺲ ﻋﺎزف اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ،ﺣﻔﻠﺔ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﻣﻨﻪ.

ﺟﻮرج ﻧﺠﻢ أﻃﻠﻖ »ﻋﺒﺎﻟﻲ ﺷﻲ ﻣﺮة«

ﺣﺼﺎد  ٢٠١٨ﻓﻨﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ...أﺣﻜﺎم اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﻏﺮاﻣﺎت
ﺟﻮرج ﻧﺠﻢ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ

ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻣﺜﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ إزاء اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺻﺪرت
أﺣﻜﺎم أوﻟﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل أﺧﺒﺎر أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻔﻦ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺤﻮادث.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺤﺒﺲ
ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﻦ
دون رﺻﻴﺪ

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ز ﻳـﻨــﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮأﻣ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻋ ــﺰ وإﺛ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻧـﺴـﺒـﻬـﻤــﺎ
إﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ وﺗ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ زواﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣـﻨــﻪ
وﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ،
ﺻــﺪر ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﺰم اﻟﻨﺠﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﺑـ ـﺴ ــﺪاد ﻣ ـﺼــﺎرﻳــﻒ
اﻟــﻮﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘــﺪرة
ﺑ ـ ـ ــ 30أﻟ ـ ــﻒ ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ اﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ
ً
اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟ ــﻰ دﺧـﻠــﻪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ،
وﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻻ ﻳ ــﺰال
ﻋ ــﺰ ﻳ ـ ــﻮدع ﻧـﻔـﻘــﺔ اﻟـﻄـﻔـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ دورﻳﺎ.
ّ
وأﺟ ـﻠ ــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟــﺪﻋــﻮى
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗـﻄــﺎ ﻟــﺐ ﻓﻴﻬﺎ
}ﻧﺠﻮم رﻳﻜﻮردز{ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺎب
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  500أﻟﻒ دوﻻر ﺑﻌﺪ
ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮم ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟــﻼﻃــﻼع
ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﻻﺣﺘﻮاء
اﻷزﻣﺔ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ودي،
ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أن ﺷ ـﻴــﺮﻳــﻦ رﻓـﻀــﺖ
رد اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ً
ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻼ ﻋـ ـ ــﻦ أﺟـ ــﺮﻫـ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮ ﻋـ ــﻦ أﻟ ـﺒ ــﻮﻣ ـﻬ ــﺎ }أﻧـ ــﺎ
ﻛﺘﻴﺮ{.
أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮﻫـ ـ ـ ــﺎن ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ
ﻓﺘﻮاﺻﻠﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ

ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ اﺛـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط
اﻟﺸﺮﻃﺔ ،واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ }ﻛﻤﻴﻦ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺮم{ .اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ اﺗـ ـﻬـ ـﻤ ــﺖ
اﻟـﻀــﺎﺑـﻄـﻴــﻦ ﺑــﺎﻻﻋ ـﺘــﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﻬﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ وﻋﺪم
اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺰان .وﻗ ـ ـﻀـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ
ﺑـﺤـﺒـﺴـﻬــﺎ ﺳ ـﺘ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ ودﻓ ــﻊ
ﻛ ـﻔ ــﺎ ﻟ ــﺔ  10آﻻف ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ و ﻟ ـﻜــﻦ
ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺤ ـﺒــﺲ ﻣ ــﻊ إﻳ ـﻘــﺎف
ً
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻧـﺼـﻴــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ رﻣـ ـﻀ ــﺎن ،ﻓﻘﺪ
ﻗ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ﺟ ـﻨ ــﺢ اﻟ ــﺪﻗ ــﻲ
ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ  10آﻻف ﺟﻨﻴﻪ وﻏــﺮاﻣــﺔ
ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ .ﺟ ــﺎء
ذﻟ ــﻚ ﻛـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ ﻣــﺪﻧــﻲ ﻣــﺆﻗــﺖ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﺐ واﻟﻘﺬف اﻟﺘﻲ
أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻗﻨﻮات }أم ﺑﻲ
ﺳ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ{ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎل ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ
ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻟـ ــﺮﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺮ
ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ }ﻓﻴﺴﺒﻮك{ ﺿﺪه،
ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻌﻦ اﻷ ﺧـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
وﻋﺎد ﻃﺎرق اﻟﻨﻬﺮي ﻟﻠﻤﺜﻮل
إزاء ا ﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ ﺷـ ــﺎرك ﺑﻬﺎ
ً
ﻓﻲ  ،2011ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻊ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺷ ـﺨــﺎص
آﺧﺮﻳﻦ ،وﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ﻣــﻦ دون اﻟﻔﺼﻞ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ،إذ ﺗﺴﺘﻤﻊ إ ﻟ ــﻰ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟــﺪﻓــﺎع ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﺗﻄﻠﻊ
ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ.

ﺷﻴﻜﺎت ﺑﻼ رﺻﻴﺪ

راﻣﻲ ﺻﺒﺮي

ورﻏ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻲ ﻓـ ــﺈﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣــﻮﻋــﺪ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ دﻋــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ
ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ
ﺷ ـﻴ ـﻜــﺎت ﻣ ــﻦ دون رﺻـ ـﻴ ــﺪ ،ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺪة

أﻃﻠﻖ ﺟﻮرج ﻧﺠﻢ أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﻋﺒﺎﻟﻲ ﺷﻲ ﻣﺮة« ﻓﻲ
اﺣﺘﻔﺎل ﺣﻀﺮه ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ ﻓﺮﻳﺪ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ وﺣﺸﺪ
ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ وأﻫﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﻫﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت رﻳﻤﻮن ﻧﺎﺻﻴﻒ وأﻟﺤﺎﻧﻪ،
وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ روﻣ ـﻴــﻮ ﻣـﺸــﺮﻓـﻴــﺔ وﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج ﻣــﺪﻳــﺮ أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ إﻳﻠﻲ
ﻋﻘﻴﻘﻲ.
أﻣــﺎ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج }اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ{
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻛﺔ  W&P-W Productionواﻹﺧﺮاج ﻟﻜﺮم ﻧﻘﻮﻻ ﻛﺮم.

ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ ﺗﻐﻨﻲ }أﻧﺎ ﻣﻐﺮوﻣﺔ ﻓﻴﻚ{

زﻳﻨﺔ
ﺛــﻢ أﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻓـ ـﺸـ ـﻠ ــﺖ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوﻻت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ،
ذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻟـﻬــﺎ
ﺿ ــﺪه ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻣﻨﻪ.
وأﻳـ ــﺪت ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺒﺲ ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻴﻜﺎت
ﻣــﻦ دون رﺻـﻴــﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺆاد.
ً
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺟﺪﻻ
ً
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺑ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﺆاد وﺗ ــﺎﻣ ــﺮ ﻟـﻜــﻮن
اﻟـﺸـﻴـﻜــﺎت ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﻤﺎ }اﻟﻀﺎﻫﺮ{
اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ ﻷﺳ ـﺒ ــﺎب رﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ،
ً
ﻓﻴﻤﺎ ﺳـ ﱢ
ـﻮي اﻷﻣــﺮ ودﻳــﺎ ﻹﺳﻘﺎط
ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﺤـﺒــﺲ ﻋــﻦ ﺗــﺎﻣــﺮ اﻟــﺬي
اﺿـﻄــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺧ ــﺎرج ﻣﺼﺮ
إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ أﺻـﺒــﺢ اﻟﺤﻜﻢ واﺟــﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ

ﻣﻴﺮﻫﺎن ﺣﺴﻴﻦ

راﻣﻲ ﺻﺒﺮي
ﺧﺮج راﻣﻲ ﺻﺒﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة
ﺣـﺒـﺴــﻪ ﻓــﻲ إﺛ ــﺮ إداﻧ ـﺘ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﺘـﻬــﺮب ﻣــﻦ أداء اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ً
إﻋﻔﺎء .وﻛــﺎن اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة

ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻓﺒﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ
ﺷﺎرك ﻓﻲ إﺣﻴﺎء إﺣﺪى اﻟﺤﻔﻼت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺤﺐ،
ً
واﻧﺪﻣﺞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻨﻲ.

أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﺑﻌﻨﻮان }أ ﻧــﺎ
ﻣﻐﺮوﻣﺔ ﻓﻴﻚ{ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت أﺣﻤﺪ ﻣﺎﺿﻲ وأﻟﺤﺎن
 ylber qailiو ﺗ ــﻮز ﻳ ــﻊ behim avmedoski
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻧﺎﺻﺮ اﻷﺳﻌﺪـ وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﻛـﻠـﻴــﺐ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ً
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻷﻟﺒﻮم ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ
}دﻳﻼرا ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﺑﺮودﻛﺸﻦ{ ،وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻨﺘﺞ
واﻟﻤﻠﺤﻦ ﺟﺎن ﺻﻠﻴﺒﺎ .
وأﺷ ــﺎرت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ أن
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻬﻮى
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻏﻴﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﺔ ،وأﻛـ ـ ــﺪت أﻧ ـﻬ ــﺎ أرادت
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﻮدﺗ ــﻪ
وﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ وﻗﺎﻟﺖ} :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟـﻘـﻠــﺐ ﻻ ﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ أن ﻳـﺠــﺪ ﻃــﺮﻳـﻘــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس{.

١٤

ﺗﻮﻗﻌﺎت

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3993اﻟﺠﻤﻌﺔ  21دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  14 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
ﻋـﺒــﻮر ﻛــﻮﻛــﺐ أوراﻧ ــﻮس
ﻓﻲ ﺑﺮﺟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018دﻓﻌﻚ إﻟﻰ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺴﺐ رﻏﺒﺎﺗﻚ .وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻮدﺗﻪ
ﻓــﻲ  7ﻣــﺎرس ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟــﺬري ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
وﺗﺮﺳﻴﺦ رﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﺗﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪراﺗــﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗــﻚ اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة واﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.
ُ
ﺗـﻐـ ّـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮك اﻻﻋـﺘـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ وﺟـﻬــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻟﻌﻴﺶ ﺷﻐﻔﻚ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ أﻗﻮى ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ .اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻴﺰة ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ً
وﻳﺒﺪو أﻧــﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺪ ﺛﻤﺎرﻫﺎ!

اﻟﺜﻮر

ﺗﺤﻴﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ!
) ٢٢أﺑﺮﻳﻞ ٢١ -ﻣﺎﻳﻮ(

ّ
اﻟﻌﻤﻞ :اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﺠﺪد ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺤﺐ :ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻮﻛ ــﺐ أوراﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮس ،ﺗ ـﻄ ـﻠــﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺎن ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻋــﺮك
وﺗـﺨـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ ﺑـﻜــﻞ ﺳـ ــﺮور .ﺗﻌﻴﺶ ﻟـﺤـﻈــﺎت ﺳـﻌـﻴــﺪة وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻚ.
ً
ﺑﺪءا ﻣﻦ  11ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ
ﻋ ـﻄــﺎرد ﻓــﻲ ﺑ ــﺮج اﻟ ـﺤــﻮت .ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﻗ ــﻮاك ووﺳــﺎﺋـﻠــﻚ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻃ ـﻤــﻮح .ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻓ ـﻀــﻞ أن ﺗـﻔـﺼــﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ُ
وﺗ ّ
ﺤﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻗﺘﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻚ
أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ .ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎرس،
ُﻳﺴﺒﺐ ﻟــﻚ ﻛﻮﻛﺒﺎ اﻟــﺰﻫــﺮة وأوراﻧـ ــﻮس ﺑﻌﺾ اﻻﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت أو

ً
ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻴﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ،ﻳﻠﻮﻣﻚ
اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻚ ﻷﻧ ــﻚ ﺗ ـﺘ ـﺤــﺮك ﻣ ــﻦ دون وﺿ ــﻊ ﺧ ـﻄــﻂ ﻣـﺴـﺒـﻘــﺔ .ﻟﻜﻨﻚ
ُ
ً
ً
ﺳﺘﻄﻤﺌﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑ ــﺪءا ﻣــﻦ  16ﻣﺎﻳﻮ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺨﺬ ﻗ ــﺮارا ﻳﻔﻴﺪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺐ ﻣﻦ أول ﻧﻈﺮة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻛﺐ
ﻋﻄﺎرد اﻟﺬي ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﺟﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗ ّ
ﻐﻴﺮ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ.
ّ
ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ،ﺗﺠﺒﺮك ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﺣــﻞ وﺿــﻊ ﻣﻌﻴﻦ أو
اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوﻓﻚ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

ً
اﻧ ـﺘ ـﻬــﻰ زﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎﻃ ـﻠــﺔ! ﺗـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ
وﺗﻄﻠﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻬﺎ!
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻮﻛ ــﺐ ﻋ ـ ـﻄـ ــﺎرد ،ﺗـﺘـﻔـﺠــﺮ
ﻣﻮاﻫﺒﻚ وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻚ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﺑـﻴــﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ وﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ أﺑــﺮﻳــﻞ،
ﺗـﺘـﻀــﺎﻋــﻒ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻼﺗــﻚ .ﺗ ـﺒــﺪو ﻣــﻮاﺻـﻔــﺎﺗــﻚ
ﺗﻌﻘﺪ
ﺟــﺎذﺑــﺔ
وﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمّ ُ .
ً
ً
اﺗـﻔــﺎﻗــﺎ ﻣـﻬـﻤــﺎ أو ﺗـﻔــﻮز ﺑﻤﻨﺼﺐ أو ﺗــﻮﻗــﻊ
ً
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪا .ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻛ ــﻮﻛ ــﺐ أوراﻧ ـ ـ ـ ــﻮس ﻳــﺰﻳــﺪ

اﻟﻤﺎل :ﺻﻔﻘﺎت راﺑﺤﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺺ وﻗـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد،
ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺗﺤﺼﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻛﺒﺮى!
ﻳ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﻦ ﻛـ ــﻮﻛـ ــﺐ أوراﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮس ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺮاﻛ ــﻢ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ .ﺗﻘﻀﻲ ﻣﻬﻤﺘﻚ
اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮات
اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
اﺣــﺮص ﻋﻠﻰ ﺻــﺮف اﻷﻣــﻮال ﺑﺬﻛﺎء ّ
وادﺧــﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻛﺐ
ﻋﻄﺎرد ﻓﻲ ﺑﺮج اﻟﺤﻮت ،ﺗﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ

ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺼﺮﻓﻲ
ً
ً
ً
أو ﺗﻨﻬﻲ ﻣﻠﻔﺎ إدارﻳـ ــﺎ ﻣﻬﻤﺎ وﺗﻜﺴﺐ ﻣﻨﻪ
اﻷرﺑﺎح.
ُﻳ ـﻐـ ّـﻴــﺮ ﻛــﻮﻛــﺐ أوراﻧـ ـ ــﻮس ﻋــﻼﻗـﺘــﻚ ﺑــﺎﻟـﻤــﺎل.
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛـ ـﻨ ــﺖ ﺗ ـﺨ ـﺸ ــﻰ ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـ ــﻮاردك
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ.
ﻗـﺒــﻞ ﺣ ـﻠــﻮل ﻓـﺼــﻞ اﻟـﺼـﻴــﻒ ،ﺗـﺤـﺼــﺪ ﺛﻤﺎر
ُ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻚ .ﻗــﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻛﻨﺖ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺑ ـﻴ ــﻦ  19أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ و 4أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،ﻳـﺠـﻤــﻊ

اﻟﺼﺤﺔ :اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺴﻌﺎدة

ﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ وﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ أو ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻚ ﻛﻠﻬﺎ .ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ً
ً
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺷﺎﺋﻜﺎ
وﺳﺒﺐ ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل .ﻳﺴﻮد ﺟﺪل ﺣﻮل
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻟﻜﻦ
ﻳـﺘـﺠــﺪد اﻟ ـﻬــﺪوء ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻚ ﺗـﺤــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛــﻮﻛــﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﻳﺘﺠﺪد ﻧﺸﺎﻃﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻛﺐ أوراﻧﻮس .أﻣﺎ ﻛﻮﻛﺐ زﺣﻞ،
ﻓﻴﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺗﻚ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻓﻌﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻚ.
ً
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻛﺐ أوراﻧﻮس اﻟﻤﺘﻬﻮر وﺑﻴﻦ ﻛﻮﻛﺐ
ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮازن ً
زﺣﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ! ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻼﺳﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط .ﻗﺪ
ً
ﺗﻘﺮر ﻣﺜﻼ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎق اﻟﻠﺬﻳﺬة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺒﻬﺎ .أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻠﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻤﺮﺣﺔ ﻓﻲ آن.
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺮج اﻟﺜﻮر ﻳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﺬا
ً
ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮاﺣﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺎدة دوﻣﺎ .ﺗﺘﺤﺴﻦ دورﺗﻚ

ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺮج اﻟﺜﻮر ؟
ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات

اﻟـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻴــﺪوﻳــﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ .ﻳﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻴﺎراﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ.

ﻳ ـﺴ ـﻬــﻞ أن ﻳ ـﻀ ـﻄــﺮب ﻣ ــﻮﻟ ــﻮد ﺑـ ــﺮج اﻟـ ـﺜ ــﻮر ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺘــﺰﻋــﺰع
ً
ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮه اﻻﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ .ﻟ ــﺬا ﻳـﺠــﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣـﺴـﺒـﻘــﺎ ﻷي
ً
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺗﻘﺐ .ﻗﺒﻞ دﺧــﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن
ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﺰورﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة .ﻳﺤﺘﺎج ﻫــﺬا اﻟﻄﻔﻞ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻛــﻲ ﻳـﺘــﺄﻗـﻠــﻢ ﻣــﻊ ﻛــﻞ وﺿ ــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ،ﻟـﻜــﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ واﺟ ـﺘ ـﻬــﺎده .ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة

ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة

ّ
ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻣﻦ ﺑﺮج اﻟﺜﻮر ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
ﻳــﺪرك اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟــﺪرس ﻟﻨﻴﻞ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺼـﺒــﻮ إﻟـﻴـﻬــﺎ وﻳـﺤـﺼــﺮ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺰه ﺑــﺄﻫــﺪاﻓــﻪ.
ً
ً
ﺻﺤﻴﺎ ،ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ وزﻧﻪ إذا ﺗﺎﺑﻊ اﻷﻛﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺑﻴﻦ وﺟﺒﺎت
اﻟﻄﻌﺎم .ﻻ ﻳﺤﺒﺬ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺰاﺋﺪة.

ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ

ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪرك اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻔـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ
ً
ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ .ﻳـﻠـﺘـﻬــﻲ أﺣ ـﻴــﺎﻧــﺎ
وﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺢ اﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻊ
ً
ّ
ﺳــﺮﻳـﻌـ ّـﺎ .ﻳــﺮﻛــﺰ ﻣــﻮﻟــﻮد اﻟـﺜــﻮر
ﻓﻲ ﺻﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﺴــﺐ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ﺑـﻄــﺮ ّﻳـﻘــﺔ
أو ﺑـ ـ ـ ــﺄﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻳـ ـﻔ ــﻀ ــﻞ

اﻟﺤﺐ ﻣﻊ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺮج اﻟﺜﻮر

ّ ً
ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺐ ﻣﻊ ﻣﻮﻟﻮد ﻫﺬا اﻟﺒﺮج ﻣﺘﻤﻠﻜﺎ
ً
وﺣـ ّـﺴ ـﻴــﺎ ،وﺗ ـﻜــﻮن اﻟــﺮوﻣــﺎﻧـﺴـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟـ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـ ــﺮادﻓ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻏ ـﺒ ــﺔ وﻗـ ـ ــﻮة اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ.
ﺗ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ إﺣ ــﺎﻃ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻴــﺐ ﺑﺤﺼﻦ
ُ
ﻣﻨﻴﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ وﺗﻐﺬي ﺣﺒﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ُ ّ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ .ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺎء واﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﺔ
اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﺮج ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩
ً
ً
ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺘ ــﺰﻧ ــﺎ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻚ ﺗــﺮﺗـﻜــﺐ
ً
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻤﺎﻗﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ
ً
أوراﻧ ــﻮس .ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻹﻃــﻼق اﻟﻌﻨﺎن
ﻟﻤﺨﻴﻠﺘﻚ وﺳــﻂ ﺟــﻮ آﻣــﻦ .ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،2019
ﻳـﻌـﻄـﻴــﻚ ﺑ ــﺮﺟ ــﻚ اﻷدوات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
أرﺑﺎﺣﻚ وﺑﺪء ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﻣﻜﺎن أوﺳﻊ.

ﻧﻈﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻟﻴﻚ
ّ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻼﻣﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺟﺎذﺑﺔ! ﻳﻌﺘﺒﺮك

ً
ً
ً
اﻟﻤﺤﻴﻄﻮن ﺑﻚ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﺰﻧﺎ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
ً
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻄﻮﻻ
ﺑـﻤــﺎ ﺗ ـﻨــﻮي ﻓـﻌـﻠــﻪ .ﺗـﺒــﺚ اﻟـﺜـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﻮس
اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ وﻟ ـﻜ ـﻨــﻚ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﻘــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﺑـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗ ـﻔــﺮض اﺣـﺘــﺮاﻣــﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻠﻄﺘﻚ وﺣﺬرك ﻓﻲ آن.

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻚ؟
ّ
ﺗـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن اﻟ ـﺤ ـﻨ ـﺠ ــﺮة ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺿـﻌــﻒ
ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺮج اﻟﺜﻮر وأﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺑﻮاﺑﺔ
ﻟﺨﺮوج اﻟﻜﻠﻤﺎت ودﺧﻮﻟﻬﺎ وﻟﻨﺸﻮء
ً
اﻷوﺟ ـ ـ ـ ــﺎع أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ! ﺗ ــﺮﻣ ــﺰ اﻟ ـﺤ ـﻨ ـﺠــﺮة
إﻟــﻰ اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ اﻟــﺬات
وﺗ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺣــﺲ اﻹﺑـ ــﺪاع.
ﻳﺤﺜﻚ ﺑﺮﺟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ رﻏﺒﺎﺗﻚ
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻣـﻠـﻤــﻮﺳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻋﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ إﻃﻼق
ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات ﻣ ـﺘ ـﻤــﺎﺳ ـﻜــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ.
ّ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻋﺒﺮ ّ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺎء ة.

رب اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ .ﻗﺪ ﻳﻘﻨﻌﻪ وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺰواج
ً
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺎﺋﻠﺔ .ﺳﻴﻔﺘﺨﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ
ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻳـﺤــﺐ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺑــﺮج اﻟ ـﺜــﻮر اﻷﻛ ــﻞ واﻷﻃ ـﺒــﺎق اﻟــﺪﺳـﻤــﺔ ،ﻟــﺬا ﻗﺪ
ﻳﺘﻘﻠﺐ وزﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﻤﺘﺎزة.
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎر أن ﻳﺸﺘﺮي ﺷﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ وﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺮوﺿﻪ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪه .إﻧﻪ ﺷﺨﺺ ّ
وﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺐ وﻻ
ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ.

ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﻴﻦ وﻣﺎ ﻓﻮق

ﻳـﻜــﻮن ﻣــﻮﻟــﻮد ﺑــﺮج اﻟـﺜــﻮر اﺷﺘﺮى
ﺷﻘﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ
ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة .ﻳـﻌـﻄـﻴــﻪ
ً
ً
ﻋﻤﻠﻪ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻷﻣﺎن وﻳﺴﻌﻰ دوﻣﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻧﻴﻞ

رﻣﺰﻳﺔ اﻟﺒﺮج

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪرات
ا ﻟــﻼز ﻣــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻚ
اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺗﺘﻌﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ ،ﻳﺘﺤﺴﻦ وﺿﻌﻚ وﻟﻜﻨﻚ
ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻨ ـﺸ ـﻐــﻞ ﺑ ـﻤ ـﻬ ــﺎم ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ .ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻮﻛ ــﺐ ﻋـ ـﻄ ــﺎرد ﻓــﻲ
ﺑﺮج اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة أو
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم

ً
ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ أﻳـ ـﻀ ــﺎ .ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺘﻠﻘﻰ
ً
ﻋ ــﺮوﺿ ــﺎ ﺟ ـﻴــﺪة وﻟـﻜـﻨــﻚ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ أﻳﻀﺎ.
ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ــﻒ ،ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪك ﺷﺨﺺ
ﻣ ـ ــﻮﺛ ـ ــﻮق ﺑ ـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﺎع ﻋ ـ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮﻗ ــﻚ
ً
وﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟ ـ ـﺤـ ــﻚ .أﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮا ،ﺗـ ـﻨـ ـﻌ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻷﻣ ـ ــﺎن
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻊ وﺻﻮل ﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻟﻰ
ﺑﺮج اﻟﺠﺪي ﻓﻲ  3دﻳﺴﻤﺒﺮ.

ﻳﻨﻌﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺮج اﻟﺜﻮر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ .ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻟﻦ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ .ﻳﺤﺐ
ّ
وﻳﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺑﻼ
أن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑــﺬﻛــﺮى زواﺟ ــﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺗﺤﻔﻆ.

اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻛﺐ ﻋﻄﺎرد .ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن.
ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻏﺎ واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم
ّ
ً
أوراﻧ ــﻮس ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟـﺘــﻮازن .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻒ أوﺟــﺎع
ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻛﻮﻛﺐ ُ ّ
ﻇﻬﺮك وﻛﺘﻔﻴﻚ .ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﻟﻜﻨﻚ
ﻻ ﺗﺤﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﺧﺬ أي ﻋﻼج.
ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ ،ﻳﻌﻮد ﻛﻮﻛﺐ ﻋﻄﺎرد إﻟﻰ ﺑﺮج اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻳﺤﺎﻓﻆ
ً
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪة إﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ .وﺗﺴﺘﺮﺟﻊ ﻃﺎﻗﺘﻚ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺤﺎول ﺗﻘﻮﻳﺔ دﻓﺎﻋﺎﺗﻚ اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﺮج اﻟﺜﻮر

ﻳﻔﺮض رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺮج اﻟﺜﻮر اﺣﺘﺮاﻣﻪ وﻳﻜﺴﺐ
إﻋﺠﺎب اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ! ﺗﺒﺚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﻮس اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ وﻳ ـﻌ ـﻄــﻲ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ
اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻤﻬﺎم ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﺮح اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻜﻠﻒ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻫﻮب ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺑﺮز ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺑﺘﺮدده ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ:
ّ
ﻻ ﺗﻜﻠﻤﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﻛﻞ ﻷن اﻷﻛﻞ ﻣﻘﺪس ﻓﻲ ﻧﻈﺮه!

اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﻣ ــﻮﻟ ــﻮد ﺑـ ــﺮج اﻟـ ـﺜ ــﻮر ﺑ ـﺨ ـﺒ ــﺮة واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ .ﻣﻦ ﺛﻢ،
ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
رﺻﺪ اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻦ وﻗﺖ
إﻟﻰ آﺧﺮ إﻟﻰ ﻛﺴﺮ روﺗﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺒﺎدرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ!

اﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣ ــﻮﻟ ــﻮد ﺑـ ــﺮج اﻟ ـﺜ ــﻮر ﺻ ــﺪﻳ ــﻖ وﻓـ ــﻲ وﺟــﺪﻳــﺮ

ﻟﺤﻈﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ً
• أول  15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ :ﺗﻐﺮق ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ! ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺪاﻣﻰ أو أﺻﺪﻗﺎء
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺎﺑ ـﻠ ـﻬــﻢ ﻣ ـﻨــﺬ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ .ﺗ ـﻘــﻮدك
اﺗﺼﺎﻻت إﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﺗﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﻚ
وﺳـﻤـﻌـﺘــﻚ .ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﻮن ﺑ ــﻚ ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺘﻚ وﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻹﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﺘﻜﺮ.
• بين  16ﻣــﺎﻳــﻮ و 9ﻳﻮﻧﻴﻮ :ﻳـﻌــﻮد ﻛﻮﻛﺐ
ً
اﻟﺰﻫﺮة إﻟــﻰ ﺑﺮﺟﻚ .إذا ﻛﻨﺖ ﻋــﺎزﺑــﺎ ،أوﻗﻒ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﺐ ﻷن اﻟـ ـﺤ ــﺐ ﺳـﻴـﺠــﺪك
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .وإذا ﻛﻨﺖ
ً
ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺎ ،ﺗـﻨـﻌــﻢ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺘﻚ
ً
وﺗ ـﻜ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ .ﻳـ ـﺒ ــﺪو وﺿ ـﻌــﻚ
ً
ﻣـﻄـﻤـﺌـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺮﻗﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ!
• بـيــن  5و 27ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺛــﻢ ﺑـﻴــﻦ  20ﻳﻮﻟﻴﻮ
و 11أﻏﺴﻄﺲ :ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻌﻴﺪة
أو ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ
ﺑــﻚ .إﻧـﻬــﺎ ﻓـﺘــﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮاء أو اﻟﺒﻴﻊ

أو ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻣ ـﻜــﺎن اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ .ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﺼﻔﻘﺔ
ﻧﺎﺟﺤﺔ!
• ف ــي  3دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ :ﺗـﺘــﺬﻛــﺮ ﻣ ــﺪى أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻈﺮك! ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺴــﺪﻳــﺪ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎﺗــﻚ وﻟـﻜـﻨــﻚ ﺗـﻌــﻮد
وﺗ ـﻜ ـﺴ ــﺐ اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻛــﻮﻛــﺐ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮي ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮج اﻟ ـﺠ ــﺪي .ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟﻚ
ﺣ ـ ــﺪث ﻣ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﻛ ـﺒــﺮى
وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻌﺎم
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎدي ﺟﻴﺪ!

ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ .ﻳـﺤـ ّـﺐ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ أﺻــﺪﻗــﺎء ه ﻟﻔﺘﺮات
ﻣﻄﻮﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺐ
ً
أن ﻳ ـﻜ ـﺘــﺐ أﺻـ ــﺪﻗـ ــﺎؤه ﻓـ ـﺼ ــﻮﻻ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ُ
وﻳ َﺴ ّﺮ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺮور
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺰﻟﻪ إزاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
اﻟــﻮﻗـ
ـﺖّ .
ﻣﻨﻪ ُ
وﻳﺤﻀﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮاﺋﺪ وﻳﺼﻐﻲ إﻟﻴﻬﻢ
ﺑﺈﻣﻌﺎن .ﻳﻤﻜﻦ اﺋﺘﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار ﻷﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﻔﺸﻲ ﺑﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ!

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺑﺮج اﻟﺜﻮر
اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻷوﻻدﻫ ـ ـ ــﻢ ﺑ ـﺴ ـﻬــﻮﻟــﺔ ،إﻻ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ .ﻳﺪرك ﻣﻮﻟﻮد ﻫﺬا اﻟﺒﺮج ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻤــﺎل وﻳ ـﻌــﺮف أن اﻻﺟـﺘـﻬــﺎد وﺣ ــﺪه ﻳﺤﻘﻖ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ! ﻳـﻤـﻜـﻨــﻪ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﺨ ـﻴــﺎ إﻟــﻰ
أﺑ ـﻌــﺪ ﺣـ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳـﻄـﻠــﺐ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﻀﺞ وﺑﻠﻮغ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ،
وﻟـﻜـﻨــﻪ ﻳــﺮﻓــﺾ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟـﻜــﻞ ﻣﻦ
ً
ﻳﻬﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ .ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ
ً
ﻋ ـﻨ ـﻴ ـﻔــﺎ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﻔ ـﻌــﻞ وﻳ ـﺼ ـﻌ ــﺐ أن ﻳـﻨـﺴــﻰ
أﺣﻘﺎده .ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أﻻ ُﻳ ّ
ﺨﻴﺐ أﺣﺪ آﻣﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻣﺤﻪ!

ﻟﺤﻈﺎت ﺻﻌﺒﺔ
• بـ ـ ـي ـ ــن  2و 26ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس :ﺗ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﻪ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﻗﺪ
ﻳﻠﻮﻣﻚ اﻵﺧﺮون ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﺴﺮﻋﻚ واﺗﺨﺎذ
ﻗـ ــﺮارات ﺑـﻤـﻌــﺰل ﻋــﻦ رأي اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ
ﺑﻚ .ﺗﺤﺰن ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ وﻷن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻻ
ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻚ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
• بـيــن  8و 19ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ :ﻳـﺠــﺐ أن
اﻟ ـﺤ ــﺬر ﻓﻲ
ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺧ ـ ــﻰ
أﻋﻤﺎﻟﻚ

ً
اﻹدارﻳﺔ وﺷﺆوﻧﻚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻓ ــﺎرق ﻓﻲ
ً
اﻷرﻗﺎم أو ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل .ﺣﺬار أﻳﻀﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• ب ـي ــن  12و 21أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ :ﻳ ـﻔــﺮض
ً
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄــﻮن ﺑ ــﻚ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﺎ ﻻ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ .ﺗﺘﻠﻘﻰ زﻳــﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ُ
وﻟـ ــﻦ ﺗـ ـ َـﺴـ ـ ّـﺮ ﺑ ـﻬ ــﺎ .ﺗ ـﺠ ــﺪ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻣـﻘـﻠـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﻓـ ــﻖ ﺑ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـ ّـﺮد ﻣــﻮاﻗــﻒ
ﻣﺰﻋﺠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ.
• بين  9أﻛﺘﻮﺑﺮ و 1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ :ﺗﺤﺼﻞ
ﺻﺪاﻣﺎت وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺷــﻲء .ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ وﺧﻴﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻏ ــﺪر ﺷـﺨــﺺ ﻛـﻨــﺖ ﺗـﺜــﻖ ﺑ ــﻪ .ﺻﺤﻴﺢ
أﻧﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ ،ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ
َ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﺬي أﻋﻄﻴﺘﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺄذى
ﻣﻦ أﺣﺪ!

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺳﻴﻤﺎ

ُ
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد :ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ وﺻﻒ »ورد ﻣﺴﻤﻮم« ﺑﻔﻴﻠﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
ﻳﺤﺮص اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﺮي ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ،ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت وﺣﺼﺪت ﺟﻮاﺋﺰُ .ﻋﺮض ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

أﻫﻞ اﻟﻤﺪاﺑﻎ ﻛﺎﻧﻮا
ﺳﻌﺪاء ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ

ﻟﻤﺎذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻓﻴﻠﻢ »ورد
ﻣﺴﻤﻮم« رﻏــﻢ أن اﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ ﻓﻮزي
ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻗ ـﺒ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع
ﺗﺨﺮﺟﻪ وﻓﻴﻠﻤﻪ »ﺟﻠﺪ ﺣﻲ«.
ﺛﻤﺔ ا ﺧ ـﺘــﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ.
» ﺟـﻠــﺪ ﺣ ــﻲ« ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻲ ﻋــﻦ ﺣﻲ
اﻟﻤﺪاﺑﻎ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ »ورد ﻣﺴﻤﻮم«
رواﻳـ ــﺔ ﺗـﺤـ ّـﻮﻟــﺖ إﻟ ــﻰ ﻓـﻴـﻠــﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
رواﺋ ـ ـ ـ ــﻲ .ﺛ ـﻤ ــﺔ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ وﻫ ــﻲ
اﻟﺸﻐﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻛﺎن اﻟﻤﺨﺮج
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻫ ــﻮ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ،
ً
ً
وﻛــﺎن ﺑــﺪأ ﺑــﻪ ﻓﻌﻼ وأﺧــﺬ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻣﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ« ،ﻗﺒﻞ أن أﺗﻮﻟﻰ أﻧﺎ
اﻹﻧﺘﺎج.
ً
ّدﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج إﻧﻘﺎذا ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺨﺮج ﻓــﻲ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻣﺎ
ً
اﻟﺬي ﺟﺬﺑﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪا إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة؟

اﻷﺧﻴﺮة »ورد ﻣﺴﻤﻮم« ﻓﺤﺼﺪ ﺛﻼث ﺟﻮاﺋﺰ .ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار.

ﺷﻐﻒ اﻟﻤﺨﺮج ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ ّ
ﺣﻤﺴﻨﻲ،
ً
ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼف اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﻓﻘﺎ
ﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﺟــﺪﻧــﺎ أن اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳﻄﻤﺢ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻــﻮرة ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ.

ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت إﻫﺎﻧﺔ أو اﺗﻬﺎم .ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ،
ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رأت أﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﺪه ﺟﻮاﺋﺰ.
ﻣــﻦ ﺛ ــﻢ ،ﻳــﺆﻛــﺪ ذﻟ ــﻚ أن اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ذو ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺟـﻴــﺪة وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪة .ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ
أﻓﻼم ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻮن أﻓﻼم ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ .وأرى أن
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﺒﺒﻪ أﻣﻮر ﻣﻌﻘﺪة
ﻛﺎﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﺑﺘﻌﺎد اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻈــﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻓـ ــﻼم اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻜﺲ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺻــﻮرﺗــﻢ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻓــﻲ ﺣــﻲ اﻟـﻤــﺪاﺑــﻎ.
ﻛـﻴــﻒ ﻛ ــﺎن رد ﻓـﻌــﻞ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻤــﺪاﺑــﻎ
وﻫﻞ واﺟﻬﺘﻜﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ؟
ﻛـ ـ ــﺎن أﻫـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪاﺑـ ــﻎ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪاء ﺑـﻨــﺎ
وﻣﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ
أن ﻣﺨﺮج اﻟﻔﻴﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﻓــﻮزي ﺻﺎﻟﺢ
اﺣﺘﻔﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺜﻼث ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻦ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻓﻬﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺧﺮوج اﻟﻤﺸﺮوع.

ﻓﺎز اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺜﻼث ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة .ﻟـﻤــﺎذا ﻟــﻢ ﻳﻄﺮح ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ً
دور اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ.

اﺳﻢ وﺟﻮاﺋﺰ

ﻃﺮﺣﻨﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ زاوﻳﺔ ﻷﻧﻨﺎ
ﻣﺪرﻛﻮن أن ﻓﻴﻠﻤﻨﺎ ﻻ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
واﺳﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ  30ﻗﺎﻋﺔ
ً
ﻣﺜﻼ ،ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
وﺳﻴﻨﻤﺎ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟﺤﻔﻼت
ت
ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ.

ﻫﻞ ﻛﺎن ﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ
»ورد ﻣﺴﻤﻮم«؟
ﻟــﻢ أﺗــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳــﻮاء اﺳﻤﻪ
أو ﻃﺎﻗﻤﻪ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺧﻼﺗﻲ
اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ .واﺳـ ـ ــﻢ »ورد
ﻣـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮم« ﺟ ـ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ــﺮواﻳـ ــﺔ.
وﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ً
ً
اﻻﺳـ ــﻢ إﻃ ــﻼﻗ ــﺎ ،إذ ﻳـﻌـﺒــﺮ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋﻦ
اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧــﻪ ﻳﺠﺬب أو ﻳﻨﻔﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮر.

ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﺮواﺋﻴﺔ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺪﻳﻜﻢ؟
ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻃ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮو ﻋ ـ ــﺎت وﻻ ﻧ ـﻜ ـﺸ ـﻔ ـﻬ ــﺎ إﻻ ﻗ ـﺒــﻞ
ً
اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﺑ ـﻴــﻮم واﺣـ ــﺪ .وﻟ ـﻜــﻦ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.

أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد

ً
ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ أﻓﻼﻣﺎ
ﻗـﺼـﻴــﺮة ﻣـﺜــﻞ »ﺷــﻮﻛــﺔ وﺳـﻜـﻴـﻨــﺔ« ﻟﻤﻨﺔ
ش ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺐ«
ﺷ ـﻠ ـﺒــﻲ و}ﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﻼش
ﻷﺳ ـﻤ ــﺎء أﺑ ــﻮ اﻟ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺪ .ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺮ اﻫـﺘـﻤــﺎم
ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ؟

ُﻳـ ــﻮﺻـ ــﻒ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﻓ ـ ـ ــﻼم ﺑ ــﺄﻓ ــﻼم
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت .ﻛ ـ ـﻴـ ــﻒ ﺗ ـ ـ ـ ــﺮى ﻫـ ــﺬا
اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻓﻴﻠﻤﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
ﻛﻮﻛﻲ وﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻴﺪة ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ }ورد ﻣﺴﻤﻮم{

ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﻌــﺎرف ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑـﻴــﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧـﺘــﺎج ،وﻛــﺎن
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﺟﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻣــﺎ ﺣﻔﺰﻧﺎ
ﻟﺨﻮض ﺗﺠﺎرب أﺧﺮى.
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ،ﺗﺤﻤﺲ
ﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﺗ ــﺎﻣ ــﺮ ﻋ ـﺸــﺮي
وﻫﻴﺜﻢ دﺑﻮر ،وﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻼم
ً
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺤﺪودة ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺨﺮا ﻟﻨﺎ.

اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺪراﻣﺎ
ّ
ﺳﻴﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻳﻘﻮل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﺣــﻮل اﻧﺤﺴﺎر اﻟــﺪراﻣــﺎ وﻫــﻞ
ﻣﺤﻤﻮد» :ﻻ أﺣﺐ أن أﻗﻮل رأﻳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي اﻗﺘﻨﺎع ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺪراﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أن ﻣﻮت اﻟﺪراﻣﺎ ﻻ
ً
ً
ﻳﻨﻌﺶ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،وﻻ أرى أن أﺣﺪا ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ«.

ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ
ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣــﻦ اﻷﻓ ــﻼم .ﻋﺮﺿﻨﺎ »ﺣــﺎر
ً
ﺟـ ــﺎف ﺻ ـﻴ ـﻔ ــﺎ« ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﺷــﺮﻳــﻒ
ّ
اﻟﺒﻨﺪاري ،وﻛﺎن اﻷول ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﻜﻞ

ﻻ أرى أن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﻔﻴﻠﻢ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻲ :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎر
إﻃﻼق أﻋﻤﺎل ﻣﻤﻴﺰة ﻧﺼﻌﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺼــﺎﻧ ـﻌ ـﻴــﻦ وﻧـﺴــﺎﻧــﺪﻫــﻢ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻗﺪاﻣﻬﻢ.

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ »ﺣﺼﺎﻟﺔ« وأﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﻠﻢ
»ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ« اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار.

ﻟ ـﻤــﺎذا وﻗــﻒ أﺣـﻤــﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠــﻪ ﻋﻠﻰ
ـﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرك
إﺧــﺮاج اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻴﺲ أﻧـ ِ
ﻣﺨﺮﺟﺔ؟

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري
ـﺖ ﻣ ــﻦ اﻹﺧـ ـ ــﺮاج إﻟــﻰ
ﻟ ـﻤ ــﺎذا ﺗ ـﺤــﻮﻟـ ِ
اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ »ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ«؟
ً
ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟــﻚ ﺗـﺤــﻮﻻ ،ﻓﻬﺬه ﻟﻴﺴﺖ
ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘــﻲ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ،إذ
ً
ً
أﻧﺘﺠﺖ أﻳﻀﺎ »اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﻨﻬﺎر« ﻓﻀﻼ

ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻲ إﺧــﺮاﺟــﻪ .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓ ــﻲ »ﻟ ـﻴ ــﻞ ﺧ ــﺎرﺟ ــﻲ« أﻧـ ــﻪ ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج
ﺷﺮﻛﺔ »ﺣﺼﺎﻟﺔ« اﻟﺘﻲ أﻗﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأﻧﺘﺠﻨﺎ أرﺑﻌﺔ
أﻓﻼم ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ،وﻧﻬﺪف إﻟﻰ

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻨﺬ 20
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ ،وﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮا وﻫﻮ اﺧﺘﺎر
اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟﻔﻴﻠﻢ »اﻟ ـﺨــﺮوج
ﻟﻠﻨﻬﺎر« .و}ﻟـﻴــﻞ ﺧــﺎرﺟــﻲ« ﻣﺸﺮوﻋﻪ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ،أﻃﻠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻨــﺬ أن
ً
ﻛ ـ ــﺎن ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﻮرق واﺗ ـ ـﺨـ ــﺬت ﻗـ ـ ــﺮارا
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﻟﺬا ﻻ أﻋﺘﺒﺮ
أﻧ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﺑـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓــﻲ
ﺧ ــﺮوج اﻟـﻌـﻤــﻞ وﻏ ـﻴــﺮه ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ً
إﻟﻰ اﻟﻨﻮر .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﺛﻤﺔ ﻓﺮق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﻨﺘﺞ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ  .ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪ ﻧــﺎ ،ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﻟﻤﻤﻮل ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺗﻜﻮن
ﻟــﺪى اﻟﻤﻨﺘﺞ رؤﻳــﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻹﺧﺮاج
ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻤﻴﺰ .ﻣﻦ ﺛﻢ ،أﻧﺸﺄﻧﺎ ﺷﺮﻛﺔ
»ﺣـﺼــﺎﻟــﺔ« ﻷن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻻ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓــﻼم ،ﻣﺎ
ً
ً
ﻳﻌﺪ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻠﻒ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ.
ﻳـ ـﻠـ ـﻬ ــﺚ ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻧـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وراء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻟﻸﻓﻼم .ﻟﻤﺎذا رﻓﻀﺘﻢ ذﻟﻚ؟

اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻲ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻗﺈﻧﻪ ﱠ
ﻗﺪم ﺷﺮﻳﻂ
ً
ً
ﺻﻮت ﻣﻤﻴﺰا .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻛﺎن ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗــﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻞ ﻣﻦ
وﻗﻒ ﺧﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا.

ﻟــﻢ ﻧــﺮﻓــﺾ وﻟ ــﻢ ﻧـﻠـﻬــﺚ .ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣ ــﺮ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪراﺳﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺸﻜﻼت
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﺗـﻨـﻔــﻲ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻼﻗـﺘـﻬــﺎ ﺑــﺄﻳــﺔ
ﺷــﺮﻛــﺔ أﺧ ــﺮى ﺷــﺮﻳـﻜــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج أو
اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻃﺎﻗﻢ }ﻟﻴﻞ ﺧﺎرﺟﻲ{

اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ ،وﺑ ــﺪء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وأﻧ ــﺎ ﻟﺪي
ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ آﺧـ ــﺮ أﺣ ـ ـ ــﺎول اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻟ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ﺛ ــﻼث ﺳـ ـﻨ ــﻮات .ﻣﻦ
ﺛـ ـ ــﻢ ،ﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻨــﺎ ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ
ﻟـﻌــﺪم إﻫ ــﺪار اﻟــﻮﻗــﺖ وﻗــﺮرﻧــﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋــﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ داﺧـﻠــﻲ وأﻧﺘﺠﻨﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن دﺑ ــﻲ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.

ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ّ
ﺷ ــﻜ ــﻞ ﺗ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ ﺷ ــﺮﻳ ــﻒ دﺳ ــﻮﻗ ــﻲ
ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺄة ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ،
ً
ﺧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﻮﺻـ ـ ـ ــﺎ أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮر ﻓ ــﻲ
اﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ وﻟ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة .أﻟــﻢ
ﺗﻘﻠﻘﻮا ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ؟
ّ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓــﻜــﺮﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ

ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻀﻮء ،وﻟﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮف
ﺷﺮﻳﻒ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج
إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ اﻟـﺒـﻄــﻮط ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ »ﺣ ــﺎوي«
ً
ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات إذ ّ
ﻗﺪم آﻧﺬاك دورا
ً
ﻣـﻤـﺘــﺎزا ،ﻓﺈﻧﻨﺎ وﺿﻌﻨﺎه ﻓــﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟــﻰ .ورﻏــﻢ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻨﻲ أؤﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻮ أﺗﻴﺤﺖ
ﻟﻪ ﻓﺮص ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﻼﻓﺘﺔ أﻛﺜﺮ.
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺠﻢ
اﻷوﺣﺪ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻓــﻲ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ أﻓ ــﺮاد ﻣﻐﻤﻮرون.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ؟
ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﻋ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
ً
اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ .ﻣـﺜــﻼ ،اﻟﻤﻮﻧﺘﻴﺮة ﺳــﺎرة
ﻋﺒﺪ اﻟـﻠــﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻻﻓ ــﺖ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻــﻼح اﻟ ــﺬي ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟﻤﻴﻜﺴﺎج ورﻏــﻢ

ﻧ ـﻌ ــﻢ ،ﻷﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻮﺟ ـﺌ ـﻨــﺎ ﺑ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﻧ ــﺪد
ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻣــﻦ ﺧﻼل
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺞ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺣﻔﻈﻲ ،ووﺿﻊ اﺳﻢ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ رﻏﻢ
ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد أﻳ ــﺔ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺣ ـﻔ ـﻈــﻲ .ﻛـ ــﺎن ذﻟـ ــﻚ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ً
إﻟﻴﻨﺎ ﺻﺎدﻣﺎ ،إذ اﺗﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻔﻈﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺠــﺎﻣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر أﻧ ــﻪ
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ .ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﻛــﺎن ﺣﻔﻈﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟـﻤــﻮزع وﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺬر ﻋﻦ
ﻫــﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷــﺎرك اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻟــﻼﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋ ــﻦ أﻳ ــﺔ ﺷﺒﻬﺔ
ﻓﺴﺎد.

ﻟ ـﻤ ــﺎذا اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ »أﻓـ ـ ــﻼم ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج
ﺣﻔﻈﻲ ،وﻣﺎ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ؟
ﻷﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ وﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة،
ّ
وﻗــﺪ وزﻋ ــﺖ أﺣــﺪ أﺟ ــﺮأ اﻷﻓ ــﻼم »ﻳــﻮم
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ« وﻧـﺠـﺤــﺖ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ،وﺷ ــﺮف
ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل.
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣ ـﻐ ــﺎﻻة اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم ﻓ ــﻲ أﺟ ــﻮرﻫ ــﻢ .ﻫﻞ
ﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺪراﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺳﻴﻔﻴﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ؟
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة
اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈــﺔ ،وﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻟ ـﻬــﻢ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﻬﺎ
ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻧﻨﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻗــﺎ ﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي اﻟ ــﺬي
ً
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ُ اﻻﺣﺘﻜﺎر ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن
ﺛﻤﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓ ﱢﺼﻠﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻟـ ـﻌ ــﺪم دﻓ ـ ــﻊ ﺿـ ــﺮاﺋـ ــﺐ ،ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ُﺳ ـ ِـﻤ ــﺢ
ﺑﺪﺧﻮل ﺷﺮﻛﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣ ــﻮال ،ﻣﺎ
ﻗ ـﻀ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻐ ــﺎر.
ﻣﻦ ﺛــﻢ ،اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر
ﻓﺤﺴﺐ.

»اﻟﻜﻮﺑﺮي«

ّ
ﺣﻮل ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺧﺮاﺟﻪ ﺗﻘﻮل ﻫﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻲ» :أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻜﻮﺑﺮي« ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻷﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .ﻣﻦ ﺛﻢ ،أﺷﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻋﻮد ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻹﺧﺮاج«.

ﱢ
ّ
اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ...ﺣﻞ أزﻣﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،وأﻃﻘﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻌﻮدة ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ واﻟﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻷدراج ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻫﺬه
اﻷﻓﻼم أو اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل أﺧﺮى.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -دلبلا●

ﻳﺴﺮا ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ ١٠
ﺳﻨﻮات وﺗﻐﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ

ﻋﺎد أﺣﻤﺪ ﻋﺰ إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﻤﺘﻌﻄﻞ
ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ »ﻳﻮﻧﺲ« ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﺣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪة ،ورﻛ ـﻴ ــﻦ
ﺳ ـﻌ ــﺪ ،وﻋ ـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺮﻳﻤﺎس« اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ
ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج وﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳــﺎم ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠــﺎري ،ﱠ
ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﺿ ـﻄــﺮﺗ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻗـﻴــﻒ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع وأﺻ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺗـ ـﺴـ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣــﻦ
ّ
اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﺣ ــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﺗــﺎﻣــﺮ ﻣــﺮﺳــﻲ
اﻷزﻣﺔ ،وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻌﺪ
اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻃﺎﻗﻢ
اﻟﻌﻤﻞ وأﻃـﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳــﻢ »اﻟ ـﻌــﺎرف«
ً
ﺑ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ »ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺲ« .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺣﻤﺪ ﺑــﺪوي اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ
»ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺰ« ﻟﻤﺮﺳﻲ ﻣﻊ أﺣﻤﺪ
ﻓﻬﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﻣﻘﺮرا أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ.
وﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ إﻟ ــﻰ
ا ﻟـﻤــﺆ ﻟــﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳـﻴــﺪ ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻼت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎرﻳـ ــﻮ،

ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳ ـﻤـ ّـﺲ ﻗـﻀـﻴــﺔ ﻣﻬﻤﺔ
وﺣـﺴــﺎﺳــﺔ ،وﻫــﻲ ﺣــﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻳﻨﻬﻲ اﻟﻤﺨﺮج
أﺣﻤﺪ ﻋﻼء اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
ﻋﺰ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻤﻪ »اﻟﻤﻤﺮ«.
وﻋ ـ ــﺎد ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ »أﻫ ـ ــﻞ اﻟـﻌـﻴــﺐ«
ﻹ ﻟ ـﻬ ــﺎم ﺷــﺎ ﻫـﻴــﻦ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
ﺑـﻌــﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻋـ ـﺘ ــﺬارات وﺗــﺄﺟـﻴــﻼت
اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﻋــﻮام .وﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻮاﺣﺪة
ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺎت ﺟﻴﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻨﻰ زﻛﻲ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج ،ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻪ اﻟ ـ ــﺪراﻣ ـ ــﻲ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻨ ــﻰ زﻛ ــﻲ
ﻟﺮﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ
ﻛـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ وﻳﻌﻘﺪ
ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻳــﺎﺳـﻴــﻦ
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣــﻊ

اﻷﺑﻄﺎل وﻣﻨﺘﺞ اﻟﻔﻴﻠﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ
ﺛــﻢ ُﻳ ـﻄــﺮح اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺧ ــﻼل ﻋـﻴــﺪ اﻟﻔﻄﺮ
أو ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻢ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻗﺒﻞ اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ.

ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ وﺻﺮاع
وﻋ ــﺎدت ﻳـﺴــﺮا إﻟ ــﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
آﺧــﺮ أﻓــﻼﻣـﻬــﺎ »ﺟـﻴــﻢ أوﻓ ــﺮ« ﻗﺒﻞ ﺳﺖ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻊ ﻣ ــﻲ ﻋ ــﺰ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ ،وﻫ ــﻲ
اﻧ ـﺸ ـﻐ ـﻠــﺖ ﻃـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟـﻌـﺸــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻦ
اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗ ــﺮرت
اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓ ـﻀ ـﻠــﺖ ﻳ ـﺴــﺮا إﺧ ـﻔ ــﺎء ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻋـﻠـﻤـﻨــﺎ أﻧـﻬــﺎ
ا ﺗـﻔـﻘــﺖ ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻛﻮﻣﻴﺪي ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺨﺘﺎرﻫﻢ
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء إﺟ ــﺎزة رأس
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـ ـﺼ ـ ﱢـﻮر ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ »اﻟ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ« ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺮج راﻣﻲ إﻣﺎم.
وﺑــﺪأت ﻣﻴﺮﻓﺖ أﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ اﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺖ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻣــﻊ

ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ دﻻل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺒﻞ ﻓـﺘــﺮة ﺑــﺎﺳــﻢ »أﻋ ــﺰ اﻟــﻮﻟــﺪ« ،وﻫﻮ
ﻧ ـﺴــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪي ﺣـ ــﻮل ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺪات وأﺣﻔﺎدﻫﻦ واﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻒ ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺻــﺮاع اﻷﺟﻴﺎل .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺎت اﻟـﻘــﺪﻳــﺮات ﻋﻠﻰ
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﻦ اﻟﻨﺠﻤﺎت
ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻛﻀﻴﻔﺎت ﺷﺮف ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ
ﻣـ ـﻨ ــﻰ زﻛ ـ ـ ــﻲ ،ودﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ،
وإﻳﻤﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻏﺎﻧﻢ ،وﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ .وﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﺳﻤﺎح ﻧﻮح
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﺧـ ــﻼل اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼل
ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
إﻧﻌﺎم ﺳﺎﻟﻮﺳﺔ واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ.

)اﻟﻌﺎرف( أﺣﻤﺪ ﻋﺰ

»ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ«
ﺑ ـﻌــﺪ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻼت ﺗ ـﻀــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ
اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎت اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ »ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮ« ﻹﻳ ـﺴــﺎف
وراﻧﺪا اﻟﺒﺤﻴﺮي وإﻟﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ ،وﺗﻨﺠﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج واﻟﻤﻜﺴﺎج ﻟﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ رأس

اﻟﺴﻨﺔ وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻧﺎدي اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﺮي« ﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
و}اﻟﻜﻨﺰ  «2ﻟﻤﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن.
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ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺟﻲ زي

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 -٤ﺻ ــﺎل – ﻣــﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻦ.
 -٥ﻳـﻔــﺮ ﺟــﺎن )ﻣﺒﻌﺜﺮة(
– ﺑﺰخ.
 -٦ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘــﺮﻓ ـﻴ ـﻬــﻲ –

ﺑﻠﺪة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ.
 -٧ﺳ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺖ – أ د ا ة
ﺗﻮﻛﻴﺪ.
) -٨ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ (...
ﺻـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﻲ وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆرخ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
 -٩أوﺟﺎع – أﺣﺒﺖ.
 -١٠وﺣ ــﺪة ﻣـﺴــﺎﻓــﺎت –
ﻳﻌﺎﺗﺒﻨﻲ.
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 -١ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎص – ﻗ ـ ـ ــﻮام –
ﻣﺪرك.
 -٢ﻳﺄﻣﻞ – ﻣﻠﻚ إﻧﻜﻠﻴﺰي
إﺳﻄﻮري.
 -٣ﺑﺼﻴﺮ )ﻣـﺒـﻌـﺜــﺮة( –
ﺣﺮف ﺟﺮ.
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sudoku

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

١
٢

٤
٧
١

اﻟﺤﻠﻮل
1

 -١اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ.
 -٢ﻵﻟﺊ – أﻟﻔﻨﺎ.
 -٣ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻨﺎء.
ّ
ﺻﻔﻰ )م( – ﺟﻴﻨﺘﻞ
-٤
)ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 -٥ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ –
ﻣﺸﺮوب ﺷﻌﺒﻲ.
) -٦ال (.....ﻣ ــﻦ أ ﻟ ـﻘــﺎب
اﻟﺮﺳﻮل )ص( – رﺟﺎء.
 -٧ﺧﺒﺰ ﻳﺎﺑﺲ.
 -٨ﻣ ــﺎدة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات.
 -٩ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ – دق
– ﺟﺴﺪ.
 -١٠ﻓـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻢ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺎد
ﺣﺴﻨﻲ وﻧﻮر اﻟﺸﺮﻳﻒ.
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ﻣﻦ  4أﺣﺮف و ﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﻐﻨﻲ راب أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺷﻬﻴﺮ.
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ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟـﺒــﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻛــﺮا ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻮاﺟﻬﻚ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻜﻨﻚ
ً
ً
ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻌﺎدﺗﻚ.
وﻗﺘﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر.
ً
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﻋﻴﻨﺎ وﻗﺘﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ أروع
ﺻﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺘﻤﺎ.
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻜﻤﺎ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻷﻫﻞ راﺿﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻷﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ.
ﻟﻬﻢ وﻳﺒﺎرﻛﻮن ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻤﻴﺰان

اﻟﻌﻘﺮب

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﺣﺴﻢ أي ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻴﻮم وﻻ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄي ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎن ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻳﻮﻃﺪان ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ.
ً
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ :ﺗـ ــﺮﻏـ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ّـﻮع
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺎت ﻓﻲ آن.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﺘـﻄـﻤـﻴـﻨــﺎت
ً
ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻳﺼﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ راﺳﺨﺔ
وﻻ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﺎﺋﺒﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﺧﺒﺮ ﻣــﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻳﻨﻮي اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﺴﺎء ل أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﺒﺪي
ﻣﺸﺎﻋﺮك ﺗﺠﺎﻫﻪ.
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﻻ ﺗ ـﻔ ـﺴ ــﺢ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪوا ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻓ ـﺘــﺮة واﻋـ ــﺪة ﺗـﺤـﻤــﻞ أﺧ ـﺒــﺎرا
ﺟﻴﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻚ.
ً ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﻄﻒ اﻷﺟﻮاء ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ وﻻ
ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻌﺠﺐ ﻛﺜﺮ ﺑﻘﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﺰﻣــﻼء ﻳﺠﻌﻞ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻮل أﻗﺼﺮ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻋــﻼﻗـﺘـﻜـﻤــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮة وﻟﻜﻦ
اﻧﺘﺒﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮوﺗﻴﻦ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻣﻨﻴﺎﺗﻚ ﻟﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ
إﻻ إذا ﺳﻌﻴﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

اﻟﺠﺪي

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ﺗﻤﻢ واﺟﺒﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮام
ّ
ﺛﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺨﻠﻮ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﻘﻠﻖ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺛﻤﺔ ﻫﻮاﻳﺎت ﻣﻔﻴﺪة وﻣﻤﺘﻌﺔ
َ
ﻓﻠﻢ ﻻ ﺗﻤﺎرس إﺣﺪاﻫﺎ؟
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

اﻟﺪﻟﻮ

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻬ ــﻮدك
واﻟﺘﺰاﻣﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﺎﺟﺰا أﻣﺎم ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﺸﺮﻳﻚ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.
ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻌﺰز ﺻﺪاﻗﺎﺗﻚ وﺗﻤﻀﻲ أوﻗﺎﺗﺎ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

ً
ّ
ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟـﻈــﺮوف وﺗﺴﻌﻰ
ﻣﻬﻨﻴﺎ:
إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻷﺟ ــﻮاء ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﺮﻳﺤﺔ
ﻓﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال ﻋﻴﻨﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺄﺧﺬ اﻷﺣﺪاث ﻣﺠﺮاﻫﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺎوﻣﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺆﺟﻞ ﻋﻤﻠﻚ ﻟﺘﺒﺪأ ﻋﻤﻼ آﺧﺮ
ﻣﺼﻴﺮه ﻛﺎﻷول.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻧﻔﻌﺎﻟﻚ اﻟﺰاﺋﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ
ً
ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻧﺘﺒﻪ إﻟﻰ ﺻﺤﺘﻚ وﻧﻔﺬ ﻣﺎ
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗـﻠــﻮح أﻣــﺎﻣــﻚ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﺎﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺘﻬﺰﻫﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ
وﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
اﻟﺤﺒﻴﺐ
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻜــﻼم اﻟـﺠــﺎرح
ّ
ﺳﻴﺮﺗﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
اﻟﺬي
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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١٧

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟـ  ١٩اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮواد

ً
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺷﻬﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻤﺮور  ٩٥ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺷﻬﺪ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟـ١٩
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ رواد
»أﺑﻮ اﻟﻔﻨﻮن« ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﻴﻮﺣﺔ واﻟﺪوﻳﺶ
واﻟﺴﺮﻳﻊ وإﻧﺠﻲ
واﻟﻤﻨﺼﻮر ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﻮر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻳﻊ
وﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﺎد
وﻣﺸﻬﻮر واﻟﺒﺴﺘﺎوي
وﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣــﺲ اﻷول ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺪورة اﻟـ 19ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺤـﺘـﻔــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ  7ﻋﺮوض ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاﺋﺰه.
ﺷ ـﻬ ــﺪ ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻻﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح ،اﻟـ ــﺬي
أﻗﻴﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ،وﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ راﻋﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻮن
واﻵداب ﻋـﻠــﻲ اﻟ ـﻴــﻮﺣــﺔ ،واﻷﻣ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻔـﻨــﻮن
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ د .ﺑ ـ ـ ــﺪر اﻟ ـ ــﺪوﻳ ـ ــﺶ.
وﺗـ ــﻮاﻛـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﺣﺘﻔﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺮور
 95ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺴﺮح.
ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﻞ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺮح اﻟــﺪﺳـﻤــﺔ ،ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮب ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ
اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣــﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻊ ،وﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ د .أﺷﺮف زﻛﻲ ،وﻧﻘﻴﺐ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
د .ﻧ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎوي ،واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﻮر ،وﻧ ـﺨ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻫــﻢ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.
ﱠ
ﻗﺪم اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻃﺎرق اﻟﻌﻠﻲ
واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ أﺣ ـ ــﻼم ﺣ ـﺴ ــﻦ ،ﻣ ــﻦ ﺛــﻢ
اﻋﺘﻠﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﻟﻮﻳﺎك اﻟﻤﺴﺮح ،ﻟﺘﻘﺪم
ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺎ اﺳـﺘـﻌــﺮاﺿـﻴــﺎ
ﻻﻗﻰ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻜﻮر اﻟﻀﺨﻢ ،اﻟﺬي أﺷﺮف
ﻋـﻠـﻴــﻪ د .اﻟـﻔـﻴـﻠـﻜــﺎوي ،وﻣ ــﺰج ﺑﻴﻦ
ا ﻟـﺘـﻜـﻨــﻮ ﻟــﻮ ﺟـﻴــﺎ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﺎﺷﺔ
ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺘﺮاث،
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻠـﻤـﺴــﺎت اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺄﻧﻈﺎر اﻟﺤﻀﻮر.
وﻗـ ﱠـﺪم أﺑﻨﺎء "ﻟﻮﻳﺎك" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﺗﺴﻤﺖ
ﺑـﺨـﻔــﺔ وﺟ ـﻤ ــﺎل اﻷداء ،ﻟـﻴـﻌـ ﱢـﺒــﺮوا
ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺗ ــﺮاﺛ ـﻬ ــﺎ،
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ رﺣـ ـ ــﻼت اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪ،
ﺑﺮؤﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺰاﺧﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ .واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت
اﻟ ـﺘ ــﻲ أداﻫـ ـ ــﺎ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟــﺮﺷــﺎﻗــﺔ،
وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻣ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺒـ ـﻬـ ـﺠ ــﺔ،
وﻣﺆﺛﺮات واﻛﺒﺖ اﻟﺤﺪث ،وإﺿﺎءة
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﺰﻳﺪا
ﻣـ ــﻦ اﻷﻟ ـ ـ ــﻖ واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎل ،وأﺿ ـﻔ ــﺖ

اﻟﻤﻜﺮﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟـ  19ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض أﺟــﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ.
وﻛــﺎن ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﺣﻼم
ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻌــﺮاض وﻗﻊ
ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ َﻣــﻦ ﺗــﺎﺑــﻊ ،ﻓﺒﺪت
ﻣـﺜــﻞ ا ﻟـﻔــﺮا ﺷــﺔ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﺑﺨﻔﺔ ﺑﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺎت اﻟﻤﺴﺮح ،وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ﺑﺬﻛﺎء.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺪاد
واﺣﺘﻔﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 95ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻛﻠﻤﺔ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺤــﺪاد ،اﻟ ــﺬي اﺳـﺘـﻌــﺮض ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺮض
ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟـﻠـﺒــﺪاﻳــﺎت واﻟـﺘـﺤــﻮﻻت،
راﺻﺪا اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺸﺮح وﺗﺮﺻﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ.
اﻟـﺤــﺪاد وﻗــﻒ ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﻋ ـ ــﺎم  ،1924ﻣ ـ ـ ــﺮورا ﺑـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
إﺳـ ــﻼم ﻋ ـﻤــﺮ ﻋ ــﺎم  ،1939راﺻ ــﺪا
ﻣ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ "ﻣـ ـﻬ ــﺰﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬــﺰﻟــﺔ"
ﻷﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،وﻫﻮ أول ﻧﺺ
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺘﻮب وﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺮح اﻻرﺗﺠﺎﻟﻲ.

وأوﺿـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ارﺗ ـﺠــﺎﻻ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻌـﻨــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎرف ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﺑﻞ
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋ ــﺮض ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ دون أن
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ،وﻳﻜﺘﺐ
اﻟـ ـﻨ ــﺺ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ،وﺗـ ــﺪون
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت.
وﻛ ــﺎن اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺣﺴﻴﻦ اﻟـﺤــﺪاد
ﻳـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎ ُﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎل ،وﻳ ــﻮﺛ ــﻖ
اﻟـ ـﺤ ــﻮارات ،ﺣـﺘــﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺺ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺮف اﻟ ـﻴ ــﻮم
أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ورﺷـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ ﺻ ــﻮر
ﻧ ـﺠ ــﻮم اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ
اﻟـﺒــﺪاﻳــﺎت ،واﻟـ ــﺮواد اﻟـﻜـﺒــﺎر :ﺣﻤﺪ
اﻟﺮﺟﻴﺐ وﻋﻘﺎب اﻟﺨﻄﻴﺐ وﺻﺎﻟﺢ
اﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻴ ــﺮي وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻤ ــﻲ،
ﻣ ــﺮورا ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟ ـﻔــﺮق اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻷرﺑﻊ؛ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮح اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﻨﺠﻮﻣﻬﻢ ،ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ
ﺟـ ـﻴ ــﻞ ،ﺛـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎرح اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ،
وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻋﺎم .1989

ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻋﺮﻓﺎن
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل د .اﻟ ــﺪوﻳ ــﺶ ،ﻓﻲ

ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
إن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ ﻫـ ـ ــﻮ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ
وﻋــﺮﻓــﺎن ﻟﻤﺎ ﻗــﺪﻣــﻪ ﻫــﺆﻻء اﻟــﺮواد
ﻣــﻦ ﻋ ـﻄ ــﺎءات ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ؛ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ وﻋ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ
وﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪى ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﺑـ ـ ﱠـﻴـ ــﻦ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻳــﺆﻛــﺪ
ﺣــﺮص اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ دﻋـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون
اﻟ ــﻮﺛ ـﻴ ــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺮق اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺷﺄن ﻓﻨﻮن
اﻟﻤﺴﺮح ﺑﺎﻟﺒﻼد.
ورﺣ ـ ــﺐ اﻟ ــﺪوﻳ ــﺶ ﺑــﺎﻟـﻀـﻴــﻮف
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ،
وﺑــﺎﻟـﻔــﺮق اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻢ
ﻓـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺎت وﻓـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـﺒ ــﺪﻋ ـﻴ ــﻦ
وﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ ﺷ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ أﺑـ ـ ـ ــﺖ إﻻ أن
ﺗﺸﺎرك ،ﻟﺘﻜﺘﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة ،وﺗﻨﻤﻲ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮواد
وﺟـ ـ ـ ــﺎءت ﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﺆﻻء اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮواد اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ أﺛـ ـ ــﺮوا

اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻋ ـﻘــﻮد ﺑــﺈﺑــﺪاﻋــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓـﻠــﻢ ﻳـﻌــﺪ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻗــﺎﺻــﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ
أﻳﻀﺎ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
وﺿ ـ ﱠـﻤ ــﺖ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜـ ﱠـﺮﻣ ـﻴــﻦ،
وﻓــﻖ ﺻـﻌــﻮدﻫــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح:
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح ،ﺛﻢ
ﺣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ ،ﻓ ــﺎﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮر
ﺳـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮﺳ ــﻲ ،ود.
ﺳـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻲ إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ وﺻــﺎﻟــﺢ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻼﻧـ ــﻲ وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺪ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻬﻴﺪ
وﻣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﻢ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻗـ ـ ــﺎم م.
ﻋﻠﻲ اﻟﻴﻮﺣﺔ ود .ﺑــﺪر اﻟﺪوﻳﺶ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺳــﻂ ﺣﻔﺎوة
ا ﻟـﺤـﻀــﻮر وﺗﺼﻔﻴﻘﻬﻢ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة وﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
وﻗ ـ ــﺪ أﻟـ ـﻘ ــﻰ د .اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌــﻮﺳــﻲ
ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺗـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻤ ــﻪ،
ﻣـﺴـﺘـﻌــﺮﺿــﺎ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻣـﺤـﻄــﺎت
ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗـ ـﺘ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـ ـ ــﺎدي ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  ،1953ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮادي اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ

ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ،وﻛ ـﻴ ــﻒ
أﺧ ــﺮﺟ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧـﺠــﻮم
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺷﻜﺮه ﻟﻮزارة اﻹﻋﻼم
واﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ وﻛ ــﻞ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـﻤ ـﺒــﺪﻋـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺟﻴﻞ
إﻟﻰ ﺟﻴﻞ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ أﺳـ ـﻤ ــﺎء أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻔــﻞ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻴ ــﻮﺣ ــﺔ
واﻟـ ــﺪوﻳـ ــﺶ ،واﻧ ـﻀ ــﻢ إﻟﻴﻬﻤﺎ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺘﺘﺎن
ﻓﻮق ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ،وﺗﻮﻟﻰ
رﺋ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ د .ﺷ ــﺎﻳ ــﻊ
اﻟﺸﺎﻳﻊ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ د .ﻓﺎﺿﻞ
ﺟﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ود .ﻣﺸﻬﻮر
ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎن ،ود.
إﻧﺠﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎوي ﻣــﻦ ﻣﺼﺮ،
وأﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ.

ّ
»اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح« ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻵراء واﻟﻬﻢ واﺣﺪ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ،أﻣ ــﺲ ،أوﻟ ــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﺿﻤﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟ ــﺪورة اﻟـ ــ 19ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ ،ﺣﻴﺚ
أﻗﻴﻤﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ
واﻻﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح" ،ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺮب ،وأدار اﻟﺤﻮار اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﻔﺮح اﻟﺸﻤﺮي ،ورﻏﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ
اﻵراء ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻛﺎن ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻫﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح
واﺣﺪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﻨﺎن.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻗﺎل د .ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ إن ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻣﺠﺪدا أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻔﺮض ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ّ
ﺗﺴﻴﺪ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺘﻔﺮدة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ذو ُﺑﻌﺪ
وﺛﺮاء وﺗﻨﺎﺳﺞ ﺛﻘﺎﻓﻲ.
أﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻤﺪان ،ﻓﻘﺎل إن اﻟﻤﺴﺮح ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل
واﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻀﺎء ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ،وﻫﻮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺪد وﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ د .ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ إن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺠﻤﺎع ﻓﻨﻮن ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ" :ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻤﻮروث
واﻟ ـﻬــﻮﻳــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن ﻫ ـﻨــﺎك ﻋــﺮوﺿــﺎ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻣــﺬﻫـﻠــﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻬﻮﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗ ــﺎل د .ﺳـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻲ إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑــﺎﻻﻧ ـﻄــﻼق ﻧـﺤــﻮ اﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح ،اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ دور
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺮج

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺴﺎم اﻟﺜﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﻣﺮي
ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮة ،وﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺴﺮح
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻣﺘﻄﻮرا وذا
ﺛﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل د .ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﻴﺪ إن ﻫﻨﺎك أﺳﻤﺎء ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻟﻴﻠﺔ أوﺑﺮاﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ »اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ«

●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﻗـﻀــﻰ ﺟـﻤـﻬــﻮر دار اﻵﺛـ ــﺎر اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟﻴﻠﺔ
أوﺑــﺮاﻟ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃ ــﺮاز رﻓ ـﻴــﻊ ،ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،أﻣﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان "ﻟﻴﻠﺔ أوﺑﺮاﻟﻴﺔ"،
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﻲ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺿﻤﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣــﺆﺛــﺮة وﺑـﻐـﻨــﺎء أوﺑــﺮاﻟــﻲ ﻻﻓــﺖ،
وﺗ ـﺸــﺎرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻏـﻨــﺎء ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎت
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ،وأﻳﻀﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﻔﺮدي.
ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻷوﺑـ ــﺮاﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ،ﻓـﻐـﻨــﺖ اﻟـﺤـﺠــﻲ ﻣــﻦ أوﺑـ ــﺮا "ﻛ ــﺎرﻣ ــﻦ"،
وﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل .ﻛﻤﺎ ﻏﻨﺖ "ﺷﺒﺢ
اﻷوﺑﺮا".
وﺗ ـﺸــﺎرﻛــﺖ ﻣــﻊ اﻟ ـﻤــﺮاﻏــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ .The Cat Duet
وﻣ ـ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،ﻏ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﺠــﻲ
ﻟﺠﺎﻛﻮﻣﻮ ﺑﻮﺗﺸﻴﻨﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻠﺤﻦ أوﺑﺮا إﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻋ ــﺎش ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻘــﺮن اﻟـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸــﺮ وﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟـﻘــﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻛــﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﻲ ،وﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
واﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﻞ وﺻﻠﺔ أوﺑﺮاﻟﻴﺔ.
وﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺤـﺠــﻲ إن
اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎء اﻷوﺑـ ــﺮاﻟـ ــﻲ ﻫ ــﻮ ﻏ ـﻨ ــﺎء ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻳـﺘـﻜــﻮن
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ،واﻟ ــﺪﻳ ـﻜ ــﻮر ،وراﻗـ ـﺼ ــﻲ اﻟـﺒــﺎﻟـﻴــﻪ،
واﻷوﻛﺴﺘﺮا ،واﻹﺿ ــﺎءة ،أﻣﺎ اﻟــﺰي ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺼﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ّ
ﺗﻨﻮع اﻷﺻﻮات.

اﻟﺤﺠﻲ واﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك
أﻣ ــﺎ ﺳـﺒــﺐ اﺗـﺠــﺎﻫـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻐـﻨــﺎء اﻷوﺑــﺮاﻟــﻲ
ﻓﺘﻘﻮل اﻟﺤﺠﻲ" :ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﺐ اﻟﻐﻨﺎء
اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﻋﻨﺪ دراﺳﺘﻲ ﻟﻢ أﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
أن ﻫـﻨــﺎك أوﺑ ـ ــﺮا ،وﺳـﺒــﺐ دﺧــﻮﻟــﻲ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻫﻮ
ﺣﺐ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ أن ﻳﻮﺟﺪ
ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺼﻮﺗﻴﺎت ،وأن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻐﻨﻲ اﻷوﺑﺮا،
وأﺣـ ـﺒـ ـﺒ ــﺖ ﻓـ ــﻦ اﻷوﺑ ـ ـ ـ ــﺮا ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺬات ،وأﻋ ـﺠ ـﺒ ـﻨ ــﻲ،
وﺗﺨﺼﺼﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﺠــﻲ إﻧ ـﻬ ــﺎ ﻻ
ّ
ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻐﻨﺎء اﻷوﺑــﺮاﻟــﻲ ،وأن ﺗﺘﺠﻪ
ﺗﻔﻜﺮ أﺑــﺪا
إﻟــﻰ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻄﺮﺑﻲ ،ﻷن اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻄﺮﺑﻲ ﻟﻴﺲ
أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻃﻨﻴﺎ،

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻠﺤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺼﻮﺗﻬﺎ.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻏﻲ إﻧﻪ ﻳﻐﻨﻰ اﻷوﺑﺮا ﻣﻨﺬ أن
ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ ،واﻵن ﻫﻮ ﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ .وﻋﻦ ﺳﺒﺐ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء
اﻷوﺑــﺮاﻟــﻲ ﺑــﺎﻟــﺬات ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺮاﻏﻲ "ﻛﻨﺖ أﻫﻮى
اﻟﻐﻨﺎء وأﺣﺒﺒﺖ اﻟﻐﻨﺎء اﻷوﺑﺮاﻟﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ
ﻧــﺎدر" .وأﺿــﺎف أن اﻟﻐﻨﺎء اﻷوﺑﺮاﻟﻲ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ،
وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﻪ
ﺟﻤﻬﻮره ،وأﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك إﻗﺒﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻐﻨﺎء اﻷوﺑﺮاﻟﻲ.

ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺳﺴﺖ ﻫﻮﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻳﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات.
أﻣﺎ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﻓﻘﺎل إن ﻣﺤﻮر اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪة ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻨﺎ "ﻛﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ
اﻧــﺪﻣـﺠـﻨــﺎ وﺑـﺤـﺜـﻨــﺎ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻬ ــﻮﻳ ــﺔ" ،وﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺛﺮﻳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺗﺤﺪث اﻟﻤﺨﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻗﺎﺋﻼ" :ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات،
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻳﺘﻀﺢ
أن ﻫﻨﺎك اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻪ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻣـﺴــﺮح اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟ ــﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷوﺑﺮا
وﻏﻴﺮﻫﺎ".
وﺗﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻘﺎل إن ﻋﺪة
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮﺟﺎن دﻣﺸﻖ اﻟﺬي ّ
ﻋﺮف اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ
ﺑ ـﻌ ـﻀــﺎ ،واﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎف ﻓــﺮﻗــﺎ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ وﻗﺮﻃﺎج.

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرات
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻛـ ــﺎﻣـ ــﻞ
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ ،إﻃ ــﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ ﻋـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺗـ ـﺒ ــﺎدل
اﻹﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاءات ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ وﻧ ـﻘــﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ،ﻓــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻋ ـﻘ ــﺐ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﻌــﺮض
اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪاة
ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ،
إن اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ،
اﻟـ ــﺬي ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻋ ـﻨ ــﻮان "ﺳ ـﻔ ــﺎرات
ﺗﻌﺮض ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ" ،ﻫﻮ ﻋﺮض
اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟ ـﻠــﺪول،
واﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋــﻦ ﻗ ــﺮب ﻋـﻠــﻰ ﺣﻴﺎة
ا ﻟـﺸـﻌــﻮب وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻫـ ـ ـ ــﺪف إﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻫـ ــﺪاءات
اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻊ دول ذات ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺮي
وﺣـﻀــﺎرة زاﻫ ــﺮة وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﻨﻴﺔ

ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ دور ورﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
و ﻳــﺮ ﻓــﻊ ر ﺻ ـﻴــﺪ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﺻ ـﻨــﻮف
اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴ ــﻞ إﻟ ــﻰ
أﻧ ــﻪ ،وﺑ ـﻬــﺬه اﻷﻫـ ـ ــﺪاف ،ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ اﻻﻧ ـﻄــﻼق ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺒﻊ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻧــﺪوة ﻋﻦ
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ﺣ ــﺎﺿ ــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻮرﺗﻮن
راﺑﻴﺴﻴﺎ ،ﺗﻨﺎول ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻋ ــﺪة ﻋ ــﻦ ﺑـ ــﻼده وﺧـﺼــﺎﺋـﺼـﻬــﺎ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎن
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﻤــﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ وﺳ ـﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟــﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
واﺷ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻋ ـﻠــﻰ
 500ﻛﺘﺎب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
واﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
واﻟﺘﺮاث واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ

واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،وأﺧــﺮى
ﺑـﻤـﺠــﺎﻻت اﻷداب واﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻃﺮح اﻟﺘﺮﻳﻠﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺪراﻣﺎ »«Serenity

ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
) ،(Serenityاﻟﺘﺮﻳﻠﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻪ ،اﳌﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ
 ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ .واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧﺮاج ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﺎﻳﺖ.
وﻳﺪور اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺑﻴﻜﺮ دﻳﻞ،
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎرب ﺻﻴﺪ ﻳﻘﻮد ﺟﻮﻻت
ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻫﺎدئ
ُﻳﺪﻋﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻠﻴﻤﻮث ،ﻟﻜﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻬﺎدﺋﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻔﺔ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻌﻘﺒﺘﻪ زوﺟﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﺎرﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺪاء
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة،
وﺗﺘﻮﺳﻞ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ واﺑﻨﻬﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻌﻨﻴﻒ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺻﻴﺪ ،ﻟﺮﻣﻴﻪ إﻟﻰ
أﺳﻤﺎك اﻟﻘﺮش وﺗﺮﻛﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ.
ﻓﻴﻠﻢ  Serenityﺑﻄﻮﻟﺔ :آن
ﻫﺎﺛﺎواي ،ﻣﺎﺛﻴﻮ ﻣﺎﻛﻨﻮي،
دﻳﺎن ﻟﲔ ،ﺟﻴﺴﻮن ﻛﻼرك،
دﺟﻴﻤﻮن ﻫﻮﻧﺴﻮ ،ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ
ﺳﺘﺮوﻧﻎ ،ﻛﻴﻨﻴﺚ ﻓﻮك،
ﺟﺎﻟﻴﻮن دودز ،وروﺑﺮت
ﻫﻮﺑﺲ.

ﻛﻠﻴﺐ ﻻﻓﻴﻦ ﻳﺤﻘﻖ ٤.٦
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة

ﺣﻘﻖ ﻛﻠﻴﺐ "Tell Me It's
 "Overﻟﻠﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
آﻓﺮﻳﻞ ﻻﻓﲔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻮر إﻃﻼﻗﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﻳﻮﺗﻴﻮب وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٤.٦ﻣﻼﻳﲔ ﺧﻼل  ٦أﻳﺎم،
واﻟﻜﻠﻴﺐ ﻣﻦ إﺧﺮاج إﻳﺮﻳﻜﺎ
ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻻﻓﲔ أﺛﺎرت اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻏﻼف أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ "Head
 ،"Above Waterواﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٤
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺮﻳﺌﺔ أﺛﺎرت
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات.
وﺟﺎءت ﻋﻮدة اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻊ اﳌﺮض ،ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن
ﺷﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻗﺼﻴﺮة اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻢ ،ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮض "ﻻﻳﻢ"،
اﻟﺬي أﺻﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺟﻮرج ﺗﺎﻛﻲ اﻧﻀﻢ
إﻟﻰ »«The Terror

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺒﻜﺔ  ،AMCأن ﻧﺠﻢ
ﺳﺘﺎر ﺗﺮﻳﻚ ،ﺟﻮرج ﺗﺎﻛﻲ،
اﻧﻀﻢ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "،"The Terror
وﺳﻴﻠﻌﺐ ﺗﺎﻛﻲ )Yamato-
 ،(sanدور ﻛﺎﺑﱳ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ
وﺷﻴﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،وﺳﻴﻌﻤﻞ
أﻳﻀﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ اﺳﺘﺸﺎري.
وﻳﺮﻛﺰ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
" "The Terrorﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺎرد اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ورﺣﻠﺔ ﺷﺎب ﻟﻔﻬﻢ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺨﺒﻴﺚ
اﳌﺴﺆول ،وﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ
اﳌﻤﺜﻠﲔ :دﻳﺮﻳﻚ ﻣﻴﻮ ،ﻛﻴﻜﻲ
ﺳﻮﻛﺰاﻧﻲ ،وﻣﻴﻜﻲ إﻳﺸﻴﻜﺎوا.
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﳌﺴﻠﺴﻞ
ﺣﻮل ﻗﺼﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا
ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ دان
ﺳﻴﻤﻮﻧﺰ ،اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ
اﻷﺣﺪاث اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺎول ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻤﺮ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺎم .١٨٤٧
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،أﺑﺮزﻫﻢ :ﻏﺎرد
ﻫﺎرﻳﺲ ،واﳌﻤﺜﻞ اﻷﻳﺮﻟﻨﺪي
ﺳﻴﺎران ﻫﻨﺪز ،ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪ اﻟﻬﻤﺞ ﺧﻠﻒ
اﻟﺴﻮر ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ Game of
.thrones

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3993اﻟﺠﻤﻌﺔ  21دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  14 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

١٨

foreigndesk@aljarida●com

دوﻟﻴﺎت

ﻗﺮار واﺷﻨﻄﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺨﻠﻂ ﻛﻞ اﻷوراق

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أﻗﺎرب ﺻﺪام ﻳﻨﺘﻘﺪون
ﻣﺬﻛﺮات ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ

● رﻓﺾ أوروﺑﻲ وﺗﺮﺣﻴﺐ روﺳﻲ وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﺮاره :ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﺤﺎرب اﻵﺧﺮون
● إردوﻏﺎن وروﺣﺎﻧﻲ :وﺣﺪة ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ● إﺳﺮاﺋﻴﻞ ّ
ﺗﻠﻮح ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﻃﻬﺮان

ّ
وﺳﻂ ﺗﺮﻗﺐ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮازﻳﻦ
اﻟﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷرض وإﻃﻼق ً
ﺳﺒﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ
ﺷﻬﺪتً اﻟﺴﺎﻋﺎت
ﻟﻤﻞء اﻟﻔﺮاغً ،
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﺣﺎدا ﺑﺸﺄن
ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺤﺐ ﺟﻨﻮده اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  ٢٠٠٠ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ.

أﻟ ـﻘ ــﻰ ﻗ ـ ــﺮار اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ،ﺑﺴﺤﺐ
ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻈﻼل
ﻛ ـﺜ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻧ ــﻲ
واﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وﺳﻂ
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺳﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ
ً
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻏــﺎﻟ ـﺒــﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ روﺳـﻴــﺎ
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻗﺮاره ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪه
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮاء ووﺿﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮج ،داﻓﻊ ﺗﺮاﻣﺐ أﻣﺲ ﻋﻦ
إﻋﻼن اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ"
وﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻌﻬﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ" :اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻣ ـﻔــﺎﺟ ـﺌــﺎ .أﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﺬ
ﺳـﻨــﻮات ،وﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ّ
ﻋﺒﺮت ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻓﻌﻞ ذﻟــﻚ ،واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻤﺪة
أﻃــﻮل" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "روﺳﻴﺎ وإﻳــﺮان
وﺳﻮرﻳﺔ وآﺧﺮون ﻫﻢ اﻟﻌﺪو اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﺪاﻋﺶ وﻧﺤﻦ ﻧﺆدي ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﺤﺎرب اﻵﺧﺮون وأن ﻧﻌﻮد
ﻧﺤﻦ اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻧﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء".

ﺑﻮﺗﻴﻦ

وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻳﻬﺪد ﺑﺪﻓﻦ اﻷﻛﺮاد
ﻓﻲ ﺧﻨﺎدﻗﻬﻢ و»ﻗﺴﺪ«
ّ
ﺗﻠﻮح ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
اﻟﺠﺒﻬﺎت ﻣﻊ »داﻋﺶ«

ورﻏـ ـ ــﻢ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻜــﻪ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ،وﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪه ﻋ ــﺪم رﺻ ــﺪ أي
ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ،اﺗـ ـﻔ ــﻖ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ" ﻗﺪ اﻧﻬﺰم ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ اﺗﺨﺬ
اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ.
وﻃﻐﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﻲ رﺟ ــﺐ
إردوﻏﺎن واﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ،ﻟﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ أﻛﺜﺮ.

وأﻛﺪ إردوﻏﺎن أن "ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات
ﻛﺜﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻣ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ إﻧـ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت
وﺗـ ــﺄﺳ ـ ـﻴـ ــﺲ أﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻼم ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ "ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺟـﻬــﻮدﻧــﺎ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟﻰ
اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري".
وأوﺿـ ــﺢ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ إردوﻏ ــﺎن ،أن
ﻃﻬﺮان وأﻧﻘﺮة ﻣﺘﻔﻘﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ وﺣﺪة أراﺿﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وأﻧﻬﻤﺎ
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮان ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻦ أﺟﻞ
اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻴﻤﻦ.

ّ
ﻋﻠﻖ أﻗﺎرب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﳌﻘﺒﻮر ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮات ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ ﺣﺮﻳﺮ
ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ،
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻼﻓﺎت
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ
اﻧﺸﻘﺎق واﻟﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺻﺪام.
وﻫﺎﺟﻢ وﺟﻬﺎء ﻓﺨﺬ آل
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وﻫﻮ اﻟﻔﺨﺬ اﻟﺬي
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺻﺪام ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ
اﻟﺒﻮﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﺬﻛﺮات ﺣﺮﻳﺮ،
واﺗﻬﻤﻮﻫﺎ ﺑـ "اﻟﻜﺬب واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
وﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻣﻬﺎﺟﻤﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ آل ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺮﻳﺮ أن ﺗﺼﻞ
إﻟﻴﻬﺎ".

ﺳﻨﺪﻓﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻨﺎدﻗﻬﻢ
وأﺷ ـ ـ ــﺎر وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ
ﺧ ـﻠــﻮﺻــﻲ أﻛ ـ ــﺎر ،أﻣـ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ "ﻋـﻤــﻞ
ﻣﻜﺜﻒ" ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻧﺘﺸﺎر "وﺣﺪات
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ" اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺷ ــﺮق اﻟـ ـﻔ ــﺮات ،ﻣ ـﺘــﻮﻋــﺪا ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ "ﻓــﻲ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ واﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎن اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒـﻴــﻦ،
ﺳـﻴـﺘــﻢ دﻓـﻨـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻨــﺎدق اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺤﻔﺮوﻧﻬﺎ".

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﻓـ ــﺎدت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أﻧـﺒــﺎء
"اﻷﻧ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻮل" اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ وﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ
"اﻟﻮﻃﻦ" اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻐﺎدرة أرﺗﺎل
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻀــﻢ ﻋ ـﺸــﺮات
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات ﻣﻦ
ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺳـﻴـﻄــﺮة اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ رأس اﻟﻌﻴﻦ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻗﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺴﻜﺔ -ﺣﻠﺐ،
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﻟــﻮازو أن ﻓﺮﻧﺴﺎ
"ﺗﺒﻘﻰ" ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻷن "اﻟ ـﺤ ــﺮب ﺿــﺪ اﻹرﻫ ـ ــﺎب ﺣﻘﻘﺖ
ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻟﻢ
ﺗﻨﺘﻪ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "داﻋﺶ ﻟﻢ ُﻳﺰل
ُ
ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ،وﻻ ﺟــﺬوره اﻧﺘﺰﻋﺖ.
ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺟﻴﻮب ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم
ﻳﺨﺮج ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻺﻋﻼم

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن أﻣﺲ اﻷول
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ" ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أﻧﻬﺎ "أﺿﻌﻒ
ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ".
واﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮت ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮازو أن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد "ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ
أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺻـ ـﻨ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻼل
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ــﻲ ﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ .ﻫ ــﺬا
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ
أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ" ﻋ ــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮات ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻛﺪت
وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ أن
"داﻋـ ـ ـ ــﺶ ﻟ ــﻢ ُﻳـ ـﻬ ــﺰم ﺑ ـﻌ ــﺪ وﻻ ﻳ ــﺰال
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺠﺐ أﻻ
ﻧـﻐـﻔــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻳﺸﻜﻠﻪ.
ﺣﺘﻰ ﺑــﺪون اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أرض"،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺒﻘﻰ

"ﻣ ـﻨ ـﺨــﺮﻃــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
وﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
أراض وﺿﻤﺎن ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ".
وﻓـ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻣـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت
رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺰا ﻣ ــﺎي
ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺪة أﻳ ــﺎم ﻣ ــﻊ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎب ،ﻋـ ـﺒ ــﺮ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
ﺗ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎس اﻟـ ـ ـ ــﻮود ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺎرﺿ ـﺘــﻪ
ﻟﻘﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ أﺗﻔﻖ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ.
اﻷﻣــﺮ ﺗﺤﻮل اﻟــﻰ أﺷﻜﺎل أﺧــﺮى ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻزال ﻣﺎﺛﻼ ﺑﻘﻮة".
وإذ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻦ دﻫ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﺴﺎر ﺑﺸﺄن
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺣ ــﺬر وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻜﻮ ﻣﺎس ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة
ﺗـﻘــﻮﻳــﺾ ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎت

ﻫﻞ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ وﻓﺎﺟﺄ ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ؟
ﺗﻔﻴﺪ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑــﺄن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻓﺎﺟﺄ ﻗﺎدﺗﻪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻷرض ،وﺻ ــﺪم أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس
وﺣﻠﻔﺎء ه ﺑـﻘــﺮاره ﺳﺤﺐ اﻟـﻘــﻮات ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،اﻟــﺬي ﻗﻠﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ.
وﻗ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻن ﻛـﺒـﻴــﺮان إن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣـﻀــﻰ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓﻲ
ﻗﺮاره ﺑﺎﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺒﺎر
ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻪ إﺛـ ـﻨ ــﺎءه ،ﻋ ــﺎزﻣ ــﺎ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎء ﺑـﺘـﻌـﻬــﺪ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻲ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ووﻓﻖ ﻣﺴﺆول ﺑﺎرز ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺮار
اﺗﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺧﻴﺮا
ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
إن »اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻧـﺘـﺼــﺮ .ﻛــﺎن ﻳﻤﻴﻞ داﺋـﻤــﺎ إﻟــﻰ ﻋــﺪم اﻟﺒﻘﺎء
ﻫﻨﺎك« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ
ﻧﺼﺤﻮه ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺴﺤﺎب ،وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻛﺎن ﻳﺴﺄل
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ »ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻨﺎك؟ أﻋﻠﻢ
أﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺘﺎل داﻋﺶ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ .واﻵن ﻣﺎذا؟«.

وﻓﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،وأن ﻋﺪدﻫﺎ ﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز أﻟﻔﻲ ﺟﻨﺪي ،وأن وﺟﻮدﻫﺎ ﻳﻌﺰز ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓــﺾ ذﻟــﻚ ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺮﻳﺪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻓﻮر ﺳﻘﻮط اﻟﺮﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﺘﺸﺪد.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول دﻓﺎﻋﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ،
إن ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺑﺪوا ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻟﻺدارة ﺑﺸﺄن ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﺎﻏﺘﺖ
اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
وﻛﺘﺐ ﺟﺎك ﻛﻴﻦ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ أرﻛﺎن
اﻟﺠﻴﺶ ،ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ان ﺗﺮاﻣﺐ »دﻣﺮ اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ ﻟﺪاﻋﺶ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺳﻴﺨﺴﺮ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب«.
وأﺿﺎف ﻛﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﺘﻤﻼ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ» ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﻌﺎود اﻟﻈﻬﻮر،
وإﻳ ــﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا أﻛﺒﺮ ﺳﺘﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ أﻛﺒﺮ«.

وﻣ ـﺜــﻞ ﺧ ـﺒ ــﺮاء آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻮل ﻛ ـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻮ ﻣـﺤـﻠــﻞ ﻟــﺪى
»ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز« ،إن ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺑﻘﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب ،ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ
ﻗﺪرة واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮ ﺗ ـﺸ ــﺎرﻟ ــﺰ ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘــﺮ ،اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ ،أن اﻟﻘﺮار »ﻳﻬﺪم ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ،وﻫﻮ
اﺣﺘﻮاء إﻳﺮان« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺘﺎج ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻳﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«.
ورﻓﻀﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬه ،وﻗﺎل ﻣﺴﺆول
ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻹدارة» :ﻫﺬه اﻟﻘﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻗﻂ ﻫﻨﺎك ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ دوﻟﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
وﺷﻜﺎ ﻧﻮاب ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ
أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار .وﻗﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺟﻴﻒ
ﻓﻠﻴﻚ ،ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ،
إن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ أﺑﺪوا ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻬﻢ أﺛﻨﺎء
ﻏﺪاء ﻣﻊ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -روﻳﺘﺮز(

ﺗـﺤـﻘـﻘــﺖ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﺿ ــﺪ "داﻋ ـ ــﺶ".

ﺧﻄﻮط إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﺗ ـﻌ ـﻬــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﻴــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ
ﺑ ـﺘ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﺿـ ــﺪ إﻳـ ـ ــﺮان
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺘﺤﺮك
ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط ﻗ ـ ـ ــﻮي ﺿــﺪ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟـﺘــﺮﺳـﻴــﺦ وﺟ ــﻮدﻫ ــﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ودﻋﻢ واﺷﻨﻄﻦ".
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻴﻨﻴﺖ" :داﻋﺶ ﻫﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻟﻜﻦ
إﻳ ــﺮان ﺗﺘﺤﺮك ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
وﻫــﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮ"،
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺷﻲ ﻛﺤﻠﻮن أن
"اﻟـﻘــﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻴﺲ ﺟـﻴــﺪا .ﻟﻜﻦ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ
ﻳــﺪﺧــﻞ ﺿـﻤــﻦ ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ أﻣــﺮﻳـﻜــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﺷـ ـ ـ ــﺪد وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺎرات
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﺗﺲ ﻋﻠﻰ أن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻗــﻮة ﻋﻈﻤﻰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟــﻦ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﻋﻦ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﺤﻤﺮ ﺑﺴﻮرﻳﺔ ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻨــﻊ اﻗ ـﺘــﺮاب
إﻳ ـ ــﺮان ﻣ ــﻦ ﺣـ ــﺪودﻫـ ــﺎ" ،ﻣ ـﺤ ــﺬرا ﻣﻦ
ﻣ ـﺤــﺎوﻻت "ﺧـﻠــﻖ ﻣﻤﺮ ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ
ﻃﻬﺮان ودﻣﺸﻖ".
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻛــﺎﺗــﺲ أن اﻷﻣـ ــﺮ اﻷﻫ ــﻢ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻫﻮ اﻟﻐﻄﺎء
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه واﺷﻨﻄﻦ
ﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ،وﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.

ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬرت ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ وﺣ ــﺪات
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ ﻋﻤﻮدﻫﺎ
اﻟﻔﻘﺮي ،أﻣﺲ ﻣﻦ أن ﻗﺮار اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة "ﺳـ ـﻴ ــﺆﺛ ــﺮ ﺳ ـﻠ ـﺒ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ

)إي ﺑﻲ إﻳﻪ(
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب وﺳﻴﻌﻄﻲ
ﻟﻺرﻫﺎب وداﻋﻤﻴﻪ وﻣﺆﻳﺪﻳﻪ زﺧﻤﺎ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎ وﻣـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴ ــﺎ وﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺎ
ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش ﻣﺠﺪدا واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأﻛــﺪت ﻗﻴﺎدة "ﻗﺴﺪ" أن "ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺑﻌﺪ إﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻪ ،ﺑﻞ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻣﺼﻴﺮﻳﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻀــﺎﻓــﺮ اﻟـﺠـﻬــﻮد ﻣــﻦ ِﻗﺒﻞ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ودﻋﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟــﺪوﻟــﻲ" .وﺷــﺪدت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أن "ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺳﻴﺆدي ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺿﺮب ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«.

ﺳﺤﺐ ﻗﻮات
وإذ ﻫﺪدت "ﻗﺴﺪ" ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺿ ـ ــﺪ "داﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺶ" وﺳ ـ ـﺤـ ــﺐ ﻗ ــﻮاﺗ ـﻬ ــﺎ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟـ ـﺤ ــﺪودي ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
اﻧ ـﻄــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
أﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮري ﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق
اﻹﻧ ـﺴــﺎن أن اﻟﻘﻴﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷــﺮق اﻟﻔﺮات
ﻋ ـﻘ ــﺪت اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣ ـﻄ ــﻮﻻ ﻧــﺎﻗـﺸــﺖ
ﻓ ـﻴــﻪ ﺑ ـﺠــﺪﻳــﺔ إﻃـ ــﻼق ﺳـ ــﺮاح اﻵﻻف
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ وﻋــﻮاﺋـﻠـﻬــﻢ
ﻣــﻦ أﻃـﻔــﺎل وﻧـﺴــﺎء ،ﻣﻤﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻓﻲ
ﺳ ـﺠــﻮن وﻣـﺨـﻴـﻤــﺎت ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻘــﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺔ
ﻣﺸﺪدة ﻣﻨﻬﻢ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر أن ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
"ﻗﺴﺪ" ﺗﻌﺘﺰم ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺮي
اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺤﺪودي
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات وﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﺒﺞ ،ﺳﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﺒﻬﺎت ﻣﻊ "داﻋ ــﺶ" وﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ
ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ذﻛﺮ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻘﺬاﻓﻲ ،ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻮل ،أن ﺳﻴﻒ
اﻹﺳﻼم اﻟﻘﺬاﻓﻲ ،ﻧﺠﻞ اﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ،ﺳﻮف ﻳﺨﺮج ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ وﻣﺸﺮوﻋﻪ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ
وﺣﻘﻦ دﻣﺎء اﻟﻨﺎس.
وﻗﺎل اﻟﺼﻮل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
أﻣﺲ" :ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم ﺳﻴﺘﺤﺪث
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ وﻓﻀﺢ
ﻣﺸﺮوع اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻣﺎم
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻮاﺣﺪ ،وﳌﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻦ".

ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻳﻌﻄﺒﻮن
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس

ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﺲ أن ﺟﻤﺎﻋﺎت
اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ أﻋﻄﺒﺖ
ﻧﺤﻮ  ٤٠ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﺣﻨﻴﻨﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﺤﺘﻠﺔ،
وﺧﻄﺖ ﺷﻌﺎرات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ
اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻌﺮب.
وﻗﺎل ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن إن ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ "ﺗﺪﻓﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ" ﻛﺘﺒﺖ
ﺷﻌﺎرات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ
إﻟﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺮب وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ،
ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺗﻌﻮد
إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.

ُ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ

ّ
ُ
ﻋﺪرا وزﻳﺮ »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ« وﺗﺴﻠﻴﻢ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻟـ »ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ« ﺳﻴﻐﻀﺐ واﺷﻨﻄﻦ
●

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﺗ ـﺘ ـ ّـﻮج اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ُﺗ ّ
ﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ أﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع ﺑ ـ ـ ــﺈﺻ ـ ـ ــﺪار ﻣ ــﺮاﺳـ ـﻴ ــﻢ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم أو ﺻﺒﺎح ﻏﺪ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ّ
ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي و"اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري" ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ُﺣ ـﺴ ــﻢ اﺳـ ــﻢ ﺟ ـ ــﻮاد ﻋ ـ ــﺪرا ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻋﻦ
"اﻟﻠﻘﺎء" ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻻﺋﺤﺔ أﺳﻤﺎء ّ
ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻠ ــﻮاء
ﻋ ـﺒ ــﺎس إﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ ،ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺎدﻫــﺎ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري وﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟـﻴــﻞ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء  -اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،ﺗــﻢ ﺧﻼﻟﻪ
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺒ ـﻨــﻲ ﺗ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ ﻋ ــﺪرا
ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ "اﻟـﺘـﺸــﺎوري" ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟــﻰ أن
"اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻏــﺎب ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻗﺎﺳﻢ
ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ وﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ ﻛـ ــﺮاﻣـ ــﻲ ،وﺣ ـﻀ ــﺮه
ﻛ ــﻞ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮزﻳﺮ".
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن "اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻨﺘﻈﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا ﻏﺪا
اﻟﺠﻤﻌﺔ )اﻟﻴﻮم( ﻹﻋﻼن اﻻﺗﻔﺎق".
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﻮزاري ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻓﺄﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻰ "إﺑﻘﺎء اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري
ّ ً
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ،ﻷن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑـﻴــﻦ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﻋﺪم إﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮون ﻋﻦ
واﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ،أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ
واﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ ﻓـﺴـﺘـﺨـﻀــﻊ
ﻟﻺﺧﺮاج اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ".
وﻛـﺸّـﻔــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن "ﺣ ــﺰب اﻟﻠﻪ
ﺳـﻴـﺘـﻤــﺜــﻞ ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ وزارء ﻫ ــﻢ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻓـﻨـﻴــﺶ وزﻳـ ــﺮ دوﻟـ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻤﺎﻃﻲ وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﺟﻤﻴﻞ ﺟﺒﻖ )ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎع(
وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ ،وﻫﻮ ﻛﺎن ﻟﻔﺘﺮة ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب
ﺣ ـﺴ ــﻦ ﻧ ـﺼ ــﺮاﻟ ـﻠ ــﻪ ،وﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ ﻓــﻲ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻘﻠﺐ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف
اﻷﺧﺮى ﻓﺘﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﺤﺼﺔ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،إﻟ ـﻴ ــﺎس ﺑــﻮﺻـﻌــﺐ )وزﻳ ــﺮ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺤﺮﻳﺮي
دﻓﺎع( ،ﺑﻴﺎر رﻓﻮل )وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﻳﺐ
)وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ دوﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ( ،ﺳ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﺟ ــﺮﻳ ـﺼ ــﺎﺗ ــﻲ
)وزﻳﺮ ﻋﺪل( إذا أﺳﻨﺪت ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﻟ ـﻜــﺎﺛــﻮﻟ ـﻴ ـﻜــﻲ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أن اﺳـ ــﻢ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
اﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻛﻨﻌﺎن ﺗ ـ ّ
ـﺮدد ﻟـﻬــﺬه اﻟ ــﻮزارة،
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ــﻮ ﺗ ـ ـ ّـﻢ إﺳ ـ ـﻨـ ــﺎد ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة
ﻟﻤﺎروﻧﻲ.
ﺗ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ :اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺳﻌﺪ

ً
اﻟﺤﺮﻳﺮي )رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ( ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻘﻴﺮ )وزﻳﺮ اﺗﺼﺎﻻت( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﺎوي
)وزﻳ ـ ـ ــﺮ داﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ( ،ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﻋ ـﻠــﻮش
وﻋﺎدل أﻓﻴﻮﻧﻲ )ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ(.
ﺗﻜﺘﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي :ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ
)وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ( ،ﻧﺪى ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ )وزﻳﺮ
ﻃ ــﺎﻗ ــﺔ( ،وﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ  3ﺣ ـﻘــﺎﺋــﺐ :اﻹﻋـ ــﻼم،
واﻻﻗﺘﺼﺎد ووزارة دوﻟﺔ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ،

أوادﻳﺲ ﻛﻴﺪاﻧﻴﺎن )وزﻳﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ(.
اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ :ﻏﺴﺎن ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ
)ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
ﺷـ ــﺆون( ،ﻣــﻲ ﺷــﺪﻳــﺎق )وزﻳ ــﺮ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ(،
ﻛ ـﻤ ـﻴــﻞ أﺑ ـ ــﻮ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن )وزﻳ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـﻤ ــﻞ(،
ورﻳﺸﺎر ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن )وزﻳﺮ دوﻟﺔ(.
اﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮاﻃـ ـ ــﻲ :أﻛـ ـ ـ ــﺮم
ﺷ ـ ـﻬـ ـ ّـﻴـ ــﺐ)وزﻳـ ــﺮ ﺗـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ( ،واﺋـ ـ ـ ــﻞ أﺑ ــﻮ
ﻓﺎﻋﻮر)وزﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ(.

اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ :ﻋ ـﻠــﻲ ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻴﻞ )وزﻳ ــﺮ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ( ،ﺣﺴﻦ اﻟﻠﻘﻴﺲ
)وزﻳ ـ ـ ــﺮ زراﻋـ ـ ـ ــﺔ( ووﺳـ ـﻴ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮري
)وزﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ(.
ﺗ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺮدة :ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ ﻓـﻨـﻴــﺎﻧــﻮس
)وزﻳﺮ أﺷﻐﺎل( .اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري :ﺟﻮاد
ﻋﺪرا )وزﻳﺮ دوﻟﺔ(".
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻓﺎدت ﺑﺄن واﺷﻨﻄﻦ
اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ،ﻣﻬﺪدة ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﻋ ـﻠــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﺴﺎن ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ،
أن اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ راﺑﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻮازﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ .وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﻟـ "روﻳﺘﺮز"،
أن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﻟــﻮزارﺗــﻪ ﺗﻀﻤﻨﺖ  120ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺘﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻮزارة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ
واﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﺣـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻛﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻞ أﻣﺲ ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳﻂ ،وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ،
اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء" :وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺑﺎﺗﺖ أﻗﺮب ﻣﻦ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ" .وأﺿﺎف:
"اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﻮزاري ﺳﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑـ ـﻴ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،وﻫ ـﻨ ــﺎك
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر".
ﻛﻤﺎ رأى وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻧ ـﻬ ــﺎد اﻟـﻤـﺸـﻨــﻮق
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
أﻣ ــﺲ ،أن "ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻫــﻢ ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ،واﻟﻤﻬﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ" ،وﻗﺎل:
"ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻨﺎزﻻت وﺧﻼل 48
ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺒﻠﺪ ،وﻣﺮﻗﻨﺎ ﻫﺎﻟﻘﻄﻮع ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ".
وأﻛـ ــﺪ اﻟـﻤـﺸـﻨــﻮق أن "ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﺧــﻼل
اﻟ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼث وﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟــﺪول أﻣﺎﻧﺎ"،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن "ﺗــﺆدي ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻰ
زﻳ ــﺎدة ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻴــﺎح ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"".
وﺧﺘﻢ" :ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻦ ﻫﻲ
ﻓـﺨــﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻷ ﺟ ـﻬــﺰة
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ".

دلبلا
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اﻟﺴﻮدان :اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻐﻼء ﺗﺸﺘﻌﻞ ...و»ﻃﻮارئ« ﻓﻲ ﻋﻄﺒﺮة
اﻟﻤﻬﺪي ﻳﻄﺎﻟﺐ أﻧﺼﺎره ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﻳﺤﺸﺪ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ...ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻋﻮدﺗﻪ
اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان ،وأﺿﺮم ﻣﺤﺘﺠﻮن اﻟﻨﺎر
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﻄﺒﺮة،
ﻣﻤﺎ أﺟﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﻼن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
دﻋﺎ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﺎدق
ﻋﻮدﺗﻪ
اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ً
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ »وﻓﺎق ﻗﻮﻣﻴﺔ«.

ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮم اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،اﻧــﺪﻟـﻌــﺖ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮة ،إﺣﺪى
أﻛﺒﺮ ﻣﺪن اﻟﺴﻮدان ،ﺿﺪ ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻧﺪرة
ﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻣﺲ.
ﻣﻘﺮ
ﻓﻲ
اﻷول
أﻣﺲ
اﻟﻨﺎر
ﻣﺤﺘﺠﻮن
وأﺿﺮم
ّ
ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻋﻄﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺑﺸﺮﻗﻬﺎ.
وﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪت ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻮات ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻐ ــﺐ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺎن
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺧﺮى.
واﺿﻄﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض
ﺣﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﻮل ﺑﻌﻄﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟــﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ،
وأﻣﺮت ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﺪارس إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻀﻄﺮب.

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
وﺟﺎءت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣــﻊ اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت أﺧ ــﺮى ﺑـﻌــﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺪ
ﺗ ــﺮدي اﻷوﺿـ ــﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وارﺗ ـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺰ ﻓ ــﻲ اﻵوﻧـ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻣ ــﻊ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت
ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
واﻧـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮات ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﺒ ــﺮة
وﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﻨـﻬــﻮد ﻓــﻲ وﻻﻳ ــﺔ ﺷـﻤــﺎل ﻛــﺮدﻓــﺎن
وﺑــﻮرﺗـﺴــﻮدان ،اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﺤﻀﻮر ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺴﻜﺮي ﺟﻮي.
وﻓــﻲ ﺑــﻮرﺗـﺴــﻮدان ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳــﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ ،اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮدان اﻟﻤﻄﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،ﺧﺮج ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺎرﻣﺔ أﻣﺲ ﺗﻨﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻐﻼء،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ زﻧﺔ
 75ﻏﺮاﻣﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ً
اﻟـﺨـﺒــﺰ اﻟ ـﻤــﺪﻋــﻮم زﻧ ــﺔ  70ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺪارس
واﻟﺪاﺧﻠﻴﺎت ﺑﺴﻌﺮ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ.
وﺷــﺎرك ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮﺗﺴﻮدان ﻃﻼب
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ داﺧﻞ ﺳﻮق
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﺣﻴﺎﺋﻬﺎ.
وﻓﺮﻗﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻤـﺴـﻴــﻞ ﻟ ـﻠ ــﺪﻣ ــﻮع .وﻗـ ــﺎل ﺷ ـﻬــﻮد إن
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻧﺪدوا ﺑﻐﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻃﺎﻟﺒﻮا
ﺑـ "إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم".
وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان
اﻟـﺴــﺎﺣـﻠـﻴــﺔ أﺑ ــﻮاﺑ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،ﻓﻲ
ﻇــﻞ اﻧـﺘـﺸــﺎر ﻛﺜﻴﻒ ﻟـﻘــﻮات اﻷﻣ ــﻦ ﺑـﻌــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﺳﺎدت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ اﻟﺤﺬر ﺑﻌﺪة ﻣﺪن
ﺑﻌﺪ أﺣــﺪاث ﻋﻄﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ
ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮدان ،وأﻫﻢ وأﻛﺒﺮ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ

ً
اﻟﻤﻬﺪي ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺄﻧﺼﺎره ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﻬﺪ اﻧﻄﻼق
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪن اﻟ ـﺴــﻮداﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ
ً
ُ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺷﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻋﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ.

زﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺣــﺰب
"اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ" ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺪﻳﻖ إن أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ
اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ "اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ".
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ ،ﻋـﺒــﺮ "ﻓـﻴـﺴـﺒــﻮك" ،إن
ﻣﻦ ﺣﻖ أي ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺳﻠﻤﻴﺎ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺮى ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﺒــﺮة ﻻ ﻳـﺘـﺴــﻖ ﻣﻊ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .ووﺻﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار .وﻫﺎﺟﻢ "ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﺠﺄت إﻟﻰ
أﻋﻤﺎل ﺣﺮق وﻧﻬﺐ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺰب ﻋﻘﺎﺋﺪي
ﻋﺠﻮز" ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ ﺣﺰب
اﻷﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي.

ﺗﻄﻤﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻲ

رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ،ﻣـﻌـﺘــﺰ ﻣ ــﻮﺳ ــﻰ ،أن اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺮة واﺣﺪة ،وأن اﻟﻌﺎﺋﻼت
ذات اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪود ﺳـﺘـﺒـﻘــﻰ ﺗـﺸـﺘــﺮي
ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ أﻣﺲ اﻷول ،إن
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻼده ﻟﻌﺎم  2019ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻟـﻠــﺪﻋــﻢ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  66ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴــﻪ ﺳ ــﻮداﻧ ــﻲ،
) 1.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ،ﻣﻨﻬﺎ  53ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﻠﺨﺒﺰ
واﻟﻮﻗﻮد.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟــﻮﻗــﻮد ُﻳ ـﺒــﺎع ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮدان
ُ
ﺑﻌﺸﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 90ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
وأﺷ ــﺎر رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗ ــﺪﻓ ــﻊ  36ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟــﻮﻗــﻮد و 35ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳــﻮداﻧــﻲ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺨﺒﺰ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأردف ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﻓﻊ دﻋﻢ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺪرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎ".
وﺗﺰﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺮوﺿﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺗﻀﺮر اﻟـﺴــﻮدان ﺑﺸﺪة ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻧﻔﺼﻞ

اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ.
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي ﺑـ ـ ـ "ﺣ ـ ـﺸـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰام ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃ ــﺮاف ﺑــﻮﻗــﻒ إﻃ ــﻼق اﻟـﻨــﺎر واﻟـﻌــﺪاﺋـﻴــﺎت،
وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإﻃﻼق ﺳﺮاح
اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ واﻷﺳـ ــﺮى ،وﻛـﻔــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ".
ّ
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﺴﻠﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ.
وﺣﺚ اﻟﻤﻬﺪي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج
دون ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ودون ﻋﻨﻒ،
ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣــﻖ دﺳﺘﻮري
وإﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﻟــﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓــﻮري اﻷﺳـﺒــﺎب وراء
ﻋﻮدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ
ﻋــﺪة دول ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﺼﺮ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻓ ــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻧـﻘــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ أن
ﻣــﺪﻋــﻲ ﻋ ــﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ اﺗـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻬــﺪي ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ
ﻟــﻺﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺑـﻌــﺪ ﻟـﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧـ ــﻲ ﻣـ ــﻊ أﺣ ـ ــﺪ زﻋ ـﻤ ــﺎء
اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

اﻟـﺠـﻨــﻮب ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2011وﻫــﻮ ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ
ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

ﺧﻄﺎب ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي
وﺗ ــﺰاﻣ ـﻨ ــﺖ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات ﻣ ــﻊ ﻋ ــﻮدة
رﺋـﻴــﺲ ﺣ ــﺰب اﻷﻣ ــﺔ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎرض،
اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي ،رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺴﻮدان
اﻷﺳﺒﻖ ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻗﺎرب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺨﺮﻃﻮم.
وﻋـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان أﻣ ــﺲ
اﻷول ،وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﺤـﻀــﺮ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟ ــﻰ أم
درﻣﺎن ،ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ أﻧﺼﺎره.
ووﺳ ــﻂ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺣــﺎﺷــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
ﺣﺰﺑﻪ ﻋﻼ اﻟﻬﺘﺎف ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺰب
ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻛﺨﻴﺎر ﻟﺘﻐﻴﺒﺮ اﻷوﺿ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي دﻋـ ـ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ــﻲ أول ﺧ ـﻄ ــﺎب
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻟــﻪ ،إﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﺗ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺤ ــﻞ أزﻣـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﻼد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ

ً
ً
ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺒﻂ ﻣﺨﻄﻄﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل »اﻟﻤﻴﻼد«
وﺟــﺎء اﺷﺘﻌﺎل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت رﻏــﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ

• ﻣﺼﺮع  ٨ﻣﻦ أﻋﻀﺎء »ﺣﺴﻢ« • ﺑﺮاءة  ٤٠ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ
●

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺻــﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺎل ﺧــﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻗﺮب
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ أﻣﺲ )اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ(

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ أﻧـﻬــﺎ
ً
أﺣﺒﻄﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ إن ﺟﻤﺎﻋﺔ "اﻹﺧ ــﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،أﻋﺪﺗﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ داﻫﻤﺖ وﻛﺮﻳﻦ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "ﺣﺴﻢ" اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮع  8ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه،
واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ آﺧﺮﻳﻦ.
وﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﺻ ــﺪرﺗ ــﻪ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣـ ــﺲ ،ﻗــﺎﻟــﺖ
اﻟ ـ ــﻮزارة إن "ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت وردت ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أﻓــﺎدت ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﻌــﺪاﺋ ـﻴــﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
اﺣﺘﻔﺎﻻت أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد أﺣﺪ ﻫﺆﻻء
اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ ﺑـﻨـﻄــﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰة
أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗــﻮﺟـﻬــﻪ ﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪاف اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ً
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼ

دراﺟﺔ ﺑﺨﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﻪ ﻟﻀﺒﻄﻪ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ إذن ﻣــﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑــﺎدر
ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﻴﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل،
وﺑﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ُﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣــﺰورة وﺑﻨﺪﻗﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﺑﻔﺤﺼﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ".
ً
وﺗﺎﺑﻌﺖ أﻧﻪ "اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
واﻟﺘﺘﺒﻊ ﻷﻋـﻀــﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻘﺪ أﻣﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ أوﻛﺎرﻫﻢ ﺑﻨﻄﺎق ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،وإﻋﺪاد اﻷﻛﻤﻨﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮددﻳــﻦ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،واﻟ ـﺘــﻲ أﺳ ـﻔــﺮت ﻋــﻦ رﺻــﺪ
ﺗﺮدد اﻹﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻬﺎرب إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﺧﻀﺮ ،وﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺒﻄﻪ ﻗﺎم ﺑﺈﻃﻼق
اﻟﻨﻴﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات ﻓﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻋﻪ".
وﻟﻔﺘﺖ إﻟ ــﻰ أن "اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت أﻛ ــﺪت اﺗﺨﺎذ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أﺧـ ــﺮى ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ إﺣ ــﺪى
اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻼم
ً
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻛﺮا ﻻﺧﺘﺒﺎﺋﻬﻢ ،وﺗﻢ إﻋﺪاد
اﻟ ـﻤــﺄﻣــﻮرﻳــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ،وﺑـﻤــﺪاﻫـﻤــﺔ اﻟـﺸـﻘــﺔ ﺗﻢ
ﺿﺒﻂ  4أﻓﺮاد ﻫﺎرﺑﻴﻦ ،وﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﻘﺔ ُﻋﺜﺮ

ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼح آﻟــﻲ وذﺧ ـﻴــﺮة ،وﻣﻔﺠﺮ،
ودواﺋ ــﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وأدوات ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺒﻮات
اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ،وﻋــﺪد  3ﻃــﺎﺋــﺮات رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮول
ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ،وﻫﻴﻜﻞ ﺑﺪاﺋﻲ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﺪد  4ﻣﻮاﺗﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮات".
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن "اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺎت أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت ﺗ ـ ــﻮرط
اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ً
اﻹرﻫـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ـﻬــﻢ ﺗـﻜـﻠـﻴـﻔــﺎت
ﻻﺳـﺘـﻬــﺪاف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻣﻜﻦ رﺻﺪ
ﻫﺮوب ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺳﻴﺎرﺗﻴﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻴﺰة – اﻟﻮاﺣﺎت،
ﻓﺘﻢ إﻋ ــﺪاد اﻷﻛـﻤـﻨــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺗﺒﺎدل إﻃــﻼق اﻟﻨﻴﺮان ﻣﻌﻬﻢ ﺣــﺎل ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺳﺘﻴﻘﺎﻓﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮع  6اﻓﺮاد ﺟﺎر
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ".

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﺒ ــﻊ ﺳ ـﻨ ــﻮات
أﻏﻠﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .وﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ

ً
ﻣﺘﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺒﺮاءة 40
ﻣـﺤــﺎﻛـﻤـﺘـﻬــﻢ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗـﺒـﻠــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟﻨﻘﺾ
اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺣـﻜــﺎم إداﻧﺘﻬﻢ
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2013
وواﺟﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻬﻢ ارﺗﻜﺎب
ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاك ﻓــﻲ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ وإدارة ﻓــﺮوع
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻗــﺎﻣــﻮا ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻷﺣـ ـ ــﺰاب وإﺟ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼع رأي
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ودﻋﻢ
ﺣﻤﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ أﺣ ــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
وإﻋـ ــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻨـﺸــﺎط وإرﺳــﺎﻟـﻬــﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﻤﻮﻳﻞ
أﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص وﻛـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻐـﻴــﺮ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ وﻗﺒﻮل أﻣﻮال وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻷﻣـ ـ ــﻮال وﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ﺑـﻨـﻜـﻴــﺔ ﺧـ ــﺎرج ﻣ ـﺼــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻈﻮر
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،واﻟﺬي أﺧﻞ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ".

اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺪﻧﻤﺎرك :اﻹرﻫﺎب ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﻣﺘﺒﺎدل ﻻ ﻳﺴﻘﻂ »ﻫﺪﻧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة«
وراء ذﺑﺢ اﻟﺴﺎﺋﺤﺘﻴﻦ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ ،اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ  3أﺷﺨﺎص ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ وﻗﻮﻓﻬﻢ وراء
اﻏ ـﺘ ـﺼ ــﺎب وذﺑـ ـ ــﺢ ﺳــﺎﺋ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﻦ دﻧ ـﻤــﺎرﻛ ـﻴــﺔ
وﻧــﺮوﻳ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺑـﺠـﺒــﺎل أﻃ ـﻠــﺲ ﺧ ــﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣــﺮاﻛــﺶ ،ﻣــﺮﺟـﺤــﺔ ﻓــﺮﺿـﻴــﺔ اﻹرﻫ ـ ــﺎب ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺪورﻫﺎ ّ
رﺟﺤﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي ﻟ ــﻸﺑ ـﺤ ــﺎث
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ
اﻟـﻤـﺸـﺘـﺒــﻪ ﺑ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺶ ،وﻳـﺨـﻀـﻌــﻮن
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﺑﺴﺎت ارﺗﻜﺎب
ﻫ ــﺬا اﻟـﻔـﻌــﻞ اﻹﺟ ــﺮاﻣ ــﻲ ،وﻛـﺸــﻒ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت
واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراءه.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﻜﺘﺐ أﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ
"اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻬﺬه
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،واﻟــﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻗﺮاﺋﻦ وﻣﻌﻄﻴﺎت
أﻓﺮزﺗﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ".
وأﻣــﺲ اﻷول ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم إن أﺣﺪ
اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ إ ﻟــﻰ "ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ"
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﺳﻤﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺗـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺤــﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣ ـﺼ ــﻮر ﻳﺘﻢ
ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻋﺒﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ إﺣﺪى اﻟﺴﺎﺋﺤﺘﻴﻦ.
وﻧ ـﺸ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ "ﻫ ـﺴ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺲ" اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ،
ﺻﻮر اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻫ ــﺎ ،وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳـﻘـﻄـﻨــﻮن

ً
ﻓــﻲ أﺣـﻴــﺎء ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑـﻤــﺮاﻛــﺶ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓـﻴــﻪ اﻷول ﻳــﺪﻋــﻰ رﺷـﻴــﺪ أﻓﺘﺎﺗﻲ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1985وﻳﻌﻤﻞ ﺗــﺎﺟــﺮا ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
وازﻳﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،وﻫﻮ ﻧﺠﺎر ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ،1991
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓـﻬــﻮ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ إﻳ ـﺠ ــﻮد ﻣﻦ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ .1993
وﻓــﻲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،أن "اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺼﻮر
واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷوﻟ ـ ــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻤـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ أن اﻟﻘﺘﻞ رﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ".
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻻرس ﻟﻮﻛﻪ
راﺳﻤﻮﺳﻦ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن "اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻵن إﻟ ــﻰ اﺣـﺘـﻤــﺎل
وﺟــﻮد داﻓــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ وراء ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﻘﺘﻞ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ".
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺋ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎن اﻟ ــﺪﻧـ ـﻤ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﻟ ــﻮﻳ ــﺰا ﻓـﺴـﺘــﺮاﻏــﺮ ﻏـﻴـﺴـﺒــﺮﺳــﻦ ) 24ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(،
ً
واﻟ ـﻨــﺮوﻳ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ ﻳ ــﻮﻻﻧ ــﺪ ) 28ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ(،
ﺗﻮﺟﻬﺘﺎ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺷﻤﻬﺮوش ﺧﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎل اﻷﻃﻠﺲ ) 10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻋﻦ ﺟﺒﻞ ﺗﻮﺑﻘﺎل( ،ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻣﻘﺘﻮﻟﺘﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن
رأﺳﻴﻬﻤﺎ وﻓﺼﻠﻮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺟﺴﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﺴﻼح
أﺑﻴﺾ.
)اﻟﺮﺑﺎط ،ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﻛﺎﻣﻴﺮت ﻳﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺮوﻗﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﻣﺘﺒﺎدل
ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﻴﻤﻨﻲ أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ أﻳﺎم اﻟﻬﺪﻧﺔ
اﻟﻬﺸﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻬﺪﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ،
ﺻ ـﻤ ــﺪت ،ﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر وﺻ ــﻮل ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻟﺘﺮؤس ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ
إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر.
وﺷﻬﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟـﻴــﺎ ،واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ إﻳﺮان ،ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ.
وﻗ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ إن
اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻗﺼﻔﻮا ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ أﻣﺲ اﻷول ﻣﻮاﻗﻊ
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﺷﺎرع وﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻨﻲ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ  4ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﺮوح.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﻤـﺴــﺆول ،ﻓــﺈن اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﺳﺘﻤﺮ
"ﻧـﺼــﻒ ﺳــﺎﻋــﺔ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫ ــﺪوءا ﺣ ــﺬرا ﺳ ــﺎد ﺷ ــﻮارع
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﻣﺲ ،ﻟﻜﻦ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺗﺪور ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ذاﺗﻪ ،وﺗﻘﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺟﻨﻮب
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻴﺘﺎ وﺣﻴﺲ وﺑﻴﺖ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
وﺟ ــﺎء ﺻـﻤــﻮد اﻟـﻬــﺪﻧــﺔ ﻏ ــﺪاة إﻋ ــﻼن اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻴﻔﺎن دوﺟﺎرﻳﻚ أن رﺋﻴﺲ "ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺎدة
اﻻﻧﺘﺸﺎر" اﻟﺠﻨﺮال ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﺮت ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
 ٨دول أوروﺑﻴﺔ ّ
ﻣﻬﺪدة
ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ »ﺷﻨﻐﻦ«

دﻋﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ،
ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﺒﻠﻘﺎن
وﺷﺮق اﻟﻘﺎرة ،إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ
اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺘﻈﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰة اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ
دون ﺗﺄﺷﻴﺮة إﻟﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ »ﺷﻨﻐﻦ«.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻮ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ وﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ واﻟﺠﺒﻞ
اﻷﺳﻮد وﺻﺮﺑﻴﺎ ،وأﻳﻀﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ وﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ،
دﺧﻮل اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ
دون ﺗﺄﺷﻴﺮة.
وﺗﺠﺘﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﻠﻮﻓﺎء
ﺑﺸﺮوط دﺧﻮل اﻻﺗﺤﺎد دون
ﺗﺄﺷﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ رأت
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي أن ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺟﺮاءات ،ﺑﻌﻀﻬﺎ
»ﻓﻮري« ،ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ.
)ﺑﺮوﻛﺴﻞ  -د ب أ(

ﻛﻮرﺑﻦ ﻳﻨﻔﻲ وﺻﻒ
ﻣﺎي ﺑﺎﻟﻐﺒﻴﺔ

ﻧﻔﻰ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »اﻟﻌﻤﺎل«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻛﻮرﺑﻦ أن
ﻳﻜﻮن وﺻﻒ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑـ«اﻣﺮأة
ﻏﺒﻴﺔ« ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻤﻮم ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
واﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا،
ﻛﻮرﺑﻦ وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻢ ،وأﻇﻬﺮت
ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻔﺎﻫﻪ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻗﺎل
»اﻣﺮأة ﻏﺒﻴﺔ« ﺑﻌﺪ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﳌﺎي،
ﻟﻴﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻴﻼ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺪ واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار.
وﻗﺎل ﻛﻮرﺑﻦ» :أﺷﺮت ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪل
ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺣﻔﻠﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ« ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻗﺎل
»أﺷﺨﺎص أﻏﺒﻴﺎء وﻟﻢ أﻗﻞ
اﻣﺮأة ﻏﺒﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ«.
)ﻟﻨﺪن  -أ ف ب(

ّ
ﻃﺎﺋﺮاﺗﺎن ّ
ﻣﺴﻴﺮﺗﺎن ﺗﻌﻠﻘﺎن
اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ »ﻏﺎﺗﻮﻳﻚ«

ّ
ﺗﻢ أﻣﺲ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻼﺣﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻏﺎﺗﻮﻳﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺮب ﻟﻨﺪن ،إﺛﺮ رﺻﺪ
ّ
ّ
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻲ
ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﺤﻴﻄﻪ ،ﻓﻲ ﻗﺮار اﻧﻌﻜﺴﺖ
ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ١٠آﻻف ﻣﺴﺎﻓﺮ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻋﻴﺪ
اﳌﻴﻼد.
وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
ّ
ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻄﺎر اﻟﺬي
ّ
ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻄﺎر ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻴﺜﺮو ،ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪاﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ّ
ّ
ﻣﺴﻴﺮﺗﲔ ﺗﺤﻠﻘﺎن
ﻃﺎﺋﺮﺗﲔ
ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ ،وﺑﻘﻴﺖ أﻣﺲ
ّ
ﻣﻌﻠﻘﺔ أﻳﻀﴼ.
)ﻟﻨﺪن  -أ ف ب(

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺼﺎدق
ﻋﻠﻰ »ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺮاﻛﺶ«

ﺻﻴﺎدون ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎرب ﻗﺮب ﻣﻴﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﺪن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك أﻣــﺲ اﻷول ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟـ"ﺑﺤﺚ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺪوﻧﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك".
وﺑﺤﺴﺐ دوﺟﺎرﻳﻚ ،ﻓﺈن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻧـﻄــﻮﻧـﻴــﻮ ﻏــﻮﺗـﻴــﺮﻳــﺶ "ﻳـﻀـﻐــﻂ ﺑ ـﺸ ــﺪة" ،ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻧﺸﺮ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷﻣـ ـﻤ ــﻲ ﺑ ــﺄﺳ ــﺮع وﻗ ـ ــﺖ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن ﻛــﺎﻣ ـﻴــﺮت
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ ﻋ ـﻤ ــﺎن ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻘــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺛﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺪة.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﺼﻞ اﻟﺠﻨﺮال
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي إﻟﻰ ّ
ﻋﻤﺎن اﻟﻴﻮم ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻔﺮه إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻦ "ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة".

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻮﻛﺒﺎﻧﻲ ،أﺣﺪ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أن ﻛﺎﻣﻴﺮت "ﻧﺎﻗﺶ
ﻣﻬﺎم وأﺳﺲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻃﻠﺐ
ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻮﺿﻊ
ورﻓﺾ اﻟﺨﺮوﻗﺎت" ﻟﻼﺗﻔﺎق.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻜــﻮﻛـﺒــﺎﻧــﻲ أن رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﺻ ــﺮ ﻋﻠﻰ
"ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎح اﺗـﻔــﺎق اﻟﺤﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻮﻳﺪ".
وأﻓﺎد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺄن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﻳﺨﻮﺿﻮن ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮع ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺷﺎﻗﺔ ﺣﻮل
ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻴﻤﻦ ،ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ،وإﺟﺎزة
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ.
)ﻋﺪن  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة رﺳﻤﻴﴼ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ »اﳌﻴﺜﺎق
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة« اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻦ أﺟﻞ »ﻫﺠﺮة آﻣﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ« ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ ١٦٥
دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،أﻳﺪ  ١٥٢ﺑﻠﺪا
اﳌﻴﺜﺎق ،واﻣﺘﻨﻌﺖ  ١٢دوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺎرﺿﺘﻪ
ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪان ،ﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة واﳌﺠﺮ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ،وﺑﻮﻟﻨﺪا وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
)اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  -أ ف ب(

دوﻟﻴﺎت
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ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻧﺎدي »اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى«

»ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎﺧﻴﻦ ّ
ﻟﺪي ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن وﻋﻼﻗﺘﻲ
ﺑﻄﻠﻴﻘﺘﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺰواج«
أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ،
ّ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
أﻣــﺲ ،أن ﺑــﻼده
ً
ﻧﺎدي اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻟﺪﻳﻬﺎ »اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ« ﻟﺬﻟﻚ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ــﻮﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮه
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي ﻣ ــﻊ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم» :ﻧ ـﺤـﺘــﺎج
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺞ اﻗﺘﺼﺎدي آﺧــﺮ .ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟـﻘــﺪرات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ(
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ
ذﻟﻚ«.
وأﻋﺮب ﻋﻦ رﺿﺎه إزاء أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
دﻳﻤﺘﺮي ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.
ﻛ ـﻤــﺎ دﻋ ــﺎ اﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻬــﻮﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ
اﻟ ـﺤــﺮب اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ ﻓــﻲ أن
ً
ﻳﺴﻮد اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم  ،1987وﺣﺬر ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﻴﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺗ ـﻘــﺪم روﺳ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟ ـﺼــﺎروﺧ ــﻲ ﻳ ـﻨ ــﺪرج ﺿـﻤــﻦ ﺟ ـﻬــﻮد ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ أن ﻓﻀﺎﺋﺢ
اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻼده
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺮوﺳﻲ
اﻟـﻤــﺰدوج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺳﻜﺮﻳﺒﺎل واﺑﻨﺘﻪ
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳــﺎﻟــﺰﺑــﻮري اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺤﻜﻢ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﻮﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،

ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻤﻴﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻗــﺎل» :ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻜﺮﻳﺒﺎل ﻟﻜﺎﻧﺖ
ﻗﻀﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺨﺘﺮﻋﻮﻧﻬﺎ .ﻫﻨﺎك ﻫﺪف وﺣﻴﺪ:
إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻄﻮر روﺳﻴﺎ ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﺘﻤﻞ« ،ﻛﻤﺎ
ّ
أﻛﺪ أن ﺑﻮﺗﻴﻨﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻬﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرن ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن
ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
أوﺿ ــﺢ ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ أن اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﺮوس اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﻓﺎﻏﻨﺮ
ﻏ ــﺮوب« ﻟـﻬــﻢ اﻟـﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟـﺴـﻌــﻲ وراء
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺎداﻣﻮا ﻻ
ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﺳﻲ .وﻗﺎل» :أﻛﺮر ،إﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﺳﻲ وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻌﻲ وراء ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« .واذ أﻛﺪ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎﺧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـﺨــﺪﻣــﻮﻧــﻪ »ﻫ ــﻢ ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺎز اﻟ ـﺤــﺮس اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ
اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆول ﻋ ــﻦ ﺣ ــﺮاﺳ ــﺔ اﻟـﻜــﺮﻣـﻠـﻴــﻦ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،وﻻ أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاﻫﻢ« ،أﺟﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﺳـ ــﺆال »ﻣ ـﺘــﻰ ﺳـﻴـﻘـﺘــﺮن ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ
وﺑﻤﻦ« ،ﺑﺄﻧﻪ »ﻛﺄي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ
اﻷﻳﺎم ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰواج«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ وﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻟﻴﻮدﻣﻴﻼ
اﻧﻔﺼﻼ ﻋــﺎم  2013ﺑﻌﺪ  30ﻋﺎﻣﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .وﻫﻮ أﻛﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ أن ﻋﻼﻗﺔ
ً
ﻃﻴﺒﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻄﻠﻴﻘﺘﻪ ،ﻣﻤﺎزﺣﺎ ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺻــﺎرت أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء
اﻟﺰواج.
)ﻣﻮﺳﻜﻮ  -وﻛﺎﻻت(

ﺑ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي ﻣــﻊ
اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ أﻣﺲ
)أي ﺑﻲ اﻳﻪ(
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ً
أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﻄﺮد ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ
واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻤﺪد إﻋﻔﺎء ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان
ﻃ ــﺮدت أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ
آﺧﺮ ،ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻤﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻟـ ــﻢ ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻟ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﺳ ــﻢ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ،أو ﻣﺘﻰ ﻃﺮدﺗﻬﻤﺎ ،أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺎ
ﻗﺪ ﻏﺎدراﻫﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ »روﻳﺘﺮز« أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎورت
ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ(
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮار.
وﺗﺤﺪﺛﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎه
ﻓــﻲ ارﺗ ـﺒــﺎط اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ﺑﻤﺨﻄﻂ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــﺎﻋـﺘــﺪاء ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣ ـﺒــﺎراة ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وا ﺳــﺮا ﺋ ـﻴــﻞ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم .2016
واﻋﺘﻘﻞ ﻧﺤﻮ  20ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ،
أﻣﺲ ،إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﺪ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻤﺪﻣﺮة.
وأﺛﻨﻰ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
»ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ« ،ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺮار رﺋ ـﻴــﺲ وزراء أﻟـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﺑﻄﺮد
إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﻬﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻋـﺒــﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟﻮن
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻘﺮار أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﻛﺘﺐ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :ﻃﺮد رﺋﻴﺲ وزراء
أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ إﻳ ــﺪي راﻣ ــﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺗ ــﻮا ،ﻟﻴﻮﺟﻪ
إﺷــﺎرة ﻟﺰﻋﻤﺎء إﻳــﺮان ﺑﺄن دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻺرﻫﺎب ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻪ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
راﻣــﺎ واﻟﺸﻌﺐ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﻮك إﻳــﺮان
اﻟﻄﺎﺋﺶ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،إن »اﻟﺨﻄﻮة اﺗﺨﺬت ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
وأﺿـ ـ ــﺎف» :أﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أن ﻫ ــﺬه ﺧ ـﻄ ــﻮة ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟــﻰ

اﻹﺿﺮار ﺑﻌﻼﻗﺎت إﻳﺮان ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺤﺴﺎس ،وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ اﺣﺘﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ«.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻟ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ واﻓ ـﻘ ــﺖ ﺑـﻄـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  2013ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻧ ـﺤــﻮ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ آﻻف ﻣـ ـﻌ ــﺎرض إﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ«.
واﻧﺘﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﻣﻊ وﺻــﻮل آﺧــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  280ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎم  2016اﻟﻰ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ.
ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،ﻣــﺪدت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺪة
 90ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣــﻦ إﻳ ـ ــﺮان ،ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟـﺒـﻐــﺪاد ﺗـﺠــﺎوز
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان
ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﺪر
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ
إﻋﻔﺎء ﻣــﺪة  45ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
اﻟﻨﻮوي ،وﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻮﺿﻊ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻐﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑـﻐــﺪاد اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﻋــﺪة ﻣــﻦ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ ،ﺗــﻮﺟــﻪ وﻓﺪ
ﻳﻀﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻴﻦ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺴـﻤــﺎح .واﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻧﺎﻗﺶ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻳﻚ ﺑﻴﺮي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﻊ وزﻳﺮي اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد،
ﻗﺎﺋﻼ إن ﻋﻠﻰ ﺑـﻐــﺪاد ﻓﺘﺢ اﻷﺑ ــﻮاب أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
إﻟﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻌﺮاق
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »ﺟـﻨــﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ« ،و»ﺑﺎﻳﻜﺮ ﻫﻴﻮز«،
و»أورﻳﻮن« ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﺮوق ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -روﻳﺘﺮز ،أ ف ب(
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رياضة
«األزرق» يغادر اليوم إلى دبي إلقامة معسكره التدريبي
يختتم بمواجهة المنتخب اإلماراتي
حازم ماهر

يتوجه منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم في السادسة من
مساء اليوم إلى دبي ،لدخول
معسكر تدريبي هناك ،على ًأن
يواجه المنتخب اإلماراتي وديا
في  28الجاري.

المنتخب
ً
يواجه فريقا
ً
قويا على
أرضه ووسط
جماهيره

ثامر عناد

ي ـغ ــادر وف ــد منتخبنا الــوطـنــي
األول لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم إل ـ ــى دب ـ ــي فــي
السادسة من مساء الـيــوم ،لدخول
معسكر تــدريـبــي ُيـخـتـتــم بـمـبــاراة
ودي ـ ــة م ــع ن ـظ ـي ــره اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي فــي
 28ال ـج ــاري ،ضـمــن االس ـت ـعــدادات
لالستحقاقات المقبلة .فيما يستعد
"األبـيــض" اإلمــاراتــي لبطولة كأس
آسـ ـي ــا ،الـ ـت ــي س ـت ـق ــام ع ـل ــى أرض ــه
ووسط جماهيره من  5يناير حتى
 1فبراير المقبلين.
َّ
ويتشكل وفد منتخبنا الوطني
م ــن عـضــو مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
رئيس اللجنة الفنية علي الديحاني
(رئ ـي ـس ــا) ،ود .أح ـمــد عبدالحميد
(مدير التطوير والتدريب باالتحاد)،
وف ـهــد ع ــوض (م ــدي ــرا للمنتخب)،
وع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـم ــود وع ـ ـلـ ــي ح ــاج ـي ــة
(إداريـيــن) ،وحسن موسى (منسقا
إعالميا) ،والكرواتي روميو جوزاك
(مـ ـ ــدربـ ـ ــا) ،وثـ ــامـ ــر عـ ـن ــاد وم ــارك ــو
ومالدين (مدربين مساعدين) ،ود.
عبدالمجيد الـبـنــاي (اختصاصي
إصـ ـ ــابـ ـ ــات مـ ـ ــاعـ ـ ــب) ،وألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر
(اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي عـ ـ ــاج ط ـب ـي ـع ــي)،
وزوف (مدلكا) ،وفرج السيد (عامل
تجهيزات).
ويـ ـض ــم الـ ــوفـ ــد  24الع ـ ـبـ ــا ،ه ــم:
سليمان عبدالغفور ،حميد القالف،
محمد هــادي ،عامر المعتوق ،فهد
ح ـمــود ،سـلـطــان ال ـع ـنــزي ،عبدالله
مــاوي ،عبدالعزيز العنزي ،فيصل
زايـ ـ ــد ،حـسـيــن ال ـم ــوس ــوي ،محمد
فـ ــريـ ــح ،فـ ـه ــد ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،ش ــري ــدة
ال ـش ــري ــدة ،أح ـم ــد ال ـظ ـف ـيــري ،ف ــواز
العتيبي ،علي خلف ،مشعل العنزي،
خ ــال ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،ض ـ ـ ــاري س ـع ـيــد،
ح ـم ــد ح ــرب ــي ،مـ ـش ــاري ال ـع ــازم ــي،
ب ــدر ال ـم ـطــوع ،ط ــال جـ ــازع ،وعمر
الحبيتر.
ومن المقرر أن يدشن المنتخب
ً
تــدريـبــاتــه غ ــدا عـلــى ف ـتــرة واح ــدة،

مدرب االزرق يوجه الالعبين في تدريب سابق
وس ـي ـفــاضــل رومـ ـي ــو ج ـ ــوزاك بين
ملعبي االت ـحــاد اإلم ــارات ــي ونــادي
ال ـن ـص ــر ،الخ ـت ـي ــار األفـ ـض ــل وف ـقــا
لرؤيته.

عناد :اختبار جاد
أكد المدرب المساعد للمنتخب
ثامر عناد ،أن المباراة لها أهمية
خــاصــة بــالـنـسـبــة لـلـجـهــاز الـفـنــي،
الذي يعمل للوصول بالالعبين إلى
مرحلة االنسجام والتناغم المأمول
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،مـضـيـفــا أن
الجهاز سيمنح الفرصة لعدد كبير
من الالعبين في هذه المباراة.
وأشـ ــار إل ــى أن "األزرق" يــواجــه
ف ــري ـق ــا ق ــوي ــا ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ووس ــط
جماهيره ،يستعد بقوة للمشاركة

النصر يعتمد على الرديف في «التنشيطية»
أكد عضو مجلس إدارة النصر
رئ ـيــس ج ـهــاز ك ــرة ال ـق ــدم ،خــالــد
الـ ـش ــري ــدة ،أن ال ـن ـص ــر اس ـت ـعــاد
ُس ـم ـع ـت ــه الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ـم ـق ــارع ــة
ومنافسة الـكـبــار والـلـعــب معهم
بندية ،مضيفا أن الفريق خسر
بصعوبة بالغة أمام الكويت في
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي لبطولة
كـ ــأس س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد بـهــدف
دون رد.
وأشار إلى أن "التوفيق تخلى
ع ــن الع ـب ــي ال ـن ـصــر ف ــي ال ـفــرص
ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي سـ ـنـ ـح ــت ل ـه ــم،
وجميعها اتسمت بالخطورة"،
مبينا أن الجهاز الفني ،بقيادة
ال ـمــدرب ظــاهــر ال ـعــدوانــي ،أغلق
صفحة الخسارة تماما ،بعد أن
أدى الجميع دورهم بشكل رائع.
ولفت الشريدة إلى أن الجهاز
ا ل ـف ـنــي سـيـعـتـمــد ع ـلــى تشكيلة
َّ
المطعمين
من الالعبين الرديف
بالعبي الفريق في بطولة االتحاد
ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي سـتـنـطـلــق
منافساتها في  24الجاري ،مبينا
أن الجهاز الفني منح الالعبين

جانب من مباراة النصر والكويت
راحة من التدريبات لمدة  3أيام،
حـيــث سيستأنفون تدريباتهم
مجددا األحــد المقبل ،استعدادا
لـ"التنشيطية".
واخـتـتــم ال ـشــريــدة تصريحه،
بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ي ـن ـت ـظ ــر وصـ ـ ــول

عــرض م ــدرب المنتخب الــوطـنــي األول لـكــرة الـقــدم الـكــرواتــي
روميو جوزاك برامج إعداد المنتخبين الوطنيين األول واألولمبي،
خالل اجتماع عقد في مقر اتحاد الكرة مساء أمس األول ،بحضور
رئيس مجلس إدارة االتـحــاد الشيخ أحمد اليوسف ،وعــدد من
أعضاء المجلس.
وق ـ ــدم ج ـ ـ ــوزاك ،خـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ،ش ــرح ــا تـفـصـيـلـيــا خــاصــا
ببرنامجي المنتخبين ومواعيد االستعدادات في الفترة المقبلة،
المتضمنة معسكرات خارجية ،والمباريات التي سيشارك فيها
المنتخبان.
وعقد االجتماع بناء على دعوة عضو مجلس إدارة االتحاد
رئيس اللجنة الفنية علي الديحاني ،إلطالع مجلس اإلدارة على
العمل داخل األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ،والذي تشرف
عليه اللجنة الفنية.

الكويت تستضيف البطولة
الخليجية للكرة النسائية
أع ـل ـن ــت ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة االتـ ـح ــاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـكــرة رئ ـي ـســة ل ـج ـنــة كـ ــرة ال ـقــدم
النسائية فاطمة حيات ،استضافة الكويت
الـبـطــولــة الخليجية األول ــى لـكــرة الـصــاالت
النسائية فــي نوفمبر المقبل ،مشيرة إلى
أن البطولة ستكون محطة مهمة في مشوار
تطور الكرة النسائية بالكويت والخليج.
وأشـ ــادت ح ـيــات بــالـتـعــاون الـمـثـمــر بين
ممثالت االتحادات الخليجية خالل االجتماع
التنسيقي الذي ُعقد أمس األول ،معربة عن
ثقتها بتضافر الجهود الخليجية إلنجاح
البطولة ،وتحقيق األهداف المرجوة منها.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن "هـ ـن ــاك ه ــدف ــا مـشـتــركــا
ب ـي ــن الـ ـحـ ـض ــور ،ه ــو االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـل ـع ـبــة ك ــرة
ال ـقــدم الـنـســائـيــة ،لــذلــك تــم االس ـت ـقــرار على
تـبــادل الـخـبــرات ،مــع إقــامــة دورات مشتركة
لعناصر اللعبة ،منها الحكمات والمدربات
واإلداريات".
وكـ ــان ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـيــوســف اسـتـقـبــل
الحاضرات ورحــب بهن ،مؤكدا أن االتحاد
سـيــدعــم الـبـطــولــة ب ـق ــوة ،لتحقيق الـنـجــاح
المأمول.

ي ــدخ ــل م ـن ـت ـخ ـبــا الـ ـب ــراع ــم
واألشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم فــي
معسكر تدريبي خــال الفترة
مــن  10إل ــى  25يـنــايــر المقبل
بالعاصمة القطرية الــدوحــة،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ي ـ ــدخ ـ ــل م ـن ـت ـخ ـبــا
الشباب والناشئين معسكرا
في الفترة ذاتها بتركيا ،على
أن يدخل المنتخب األولمبي
معسكرا داخليا خــال الفترة
من  1إلــى  11من الشهر ذاتــه،
ع ـلــى أن ي ـغ ــادر ع ـقــب انـتـهــاء
الـمـعـسـكــر م ـبــاشــرة إل ــى قطر

●

محمد عبدالعزيز

قـ ـ ــاد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ــزع ــاب ــي فــري ـقــه
السالمية ألول فــوز فــي بطولة األمير
فيصل بــن فهد العربية ا لـ ــ 34لألندية
أبطال الدوري لكرة اليد ،المقامة حاليا
في مدينة صفاقس التونسية ،بعدما
سجل هدفا من رمية جزاء ،بعد انتهاء
الوقت األصلي ،ليلحق بنظيره سكيكدة
الجزائري الهزيمة الثانية في البطولة
بنتيجة ( 20-19الشوط األول  ،)9-8في
الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما أم ــس ،ضمن
الجولة الثانية من المجموعة األولــى،
وب ــذل ــك تـ ـس ــاوى الـ ـسـ ـم ــاوي وســاق ـيــة
الــزيــت المضيف بنقطتين فــي صــدارة
المجموعة ،بينما ظل سكيكدة والخليج
السعودي بدون رصيد.
ورغم البداية المتواضعة للسماوي
فــي بــدايــة ال ـل ـقــاء ،بـسـبــب قـلــة التركيز
ون ـ ـقـ ــص عـ ــامـ ــل الـ ـخـ ـب ــرة لـ ـ ــدى بـعــض
ً
العـبـيــه الـشـبــاب ،فــإنــه نـجــح تدريجيا
فــي اسـتـعــادة اتــزانــه فــي الثلث االخير
م ــن ال ـش ــوط ،وت ـق ــدم  8-7بـفـضــل تــألــق
معظم العبيه خــا صــة البحريني علي
ع ـيــد وال ـم ـع ــار ال ـم ـح ـلــي مـحـمــد ج ــواد
وال ـم ـصــري عـبــدالــرحـمــن سـنــد لينهي
الشوط لمصلحته.
واسـتـمــرت األفضلية للسماوي في
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جابر الشريفي

واصـ ـ ــل ف ــري ــق نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت تـقــديــم
عروضه القوية بهزيمته نظيره كاظمة
 ،61-74ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا
أمس األول ضمن الجولة الـ  14من الدور
التمهيدي لدوري كرة السلة ،والتي شهدت
أي ـضــا ال ـس ـقــوط ال ـثــانــي لـلـقــادسـيــة على
التوالي على يد الجهراء  ،67-84في حين
فاز القرين على النصر  ،90-101واليرموك
على التضامن في الوقت االضافي .67-77
وبـعــد هــذه الـنـتــائــج ،يــواصــل الكويت
تـصــدره للفرق برصيد  20نقطة مــن 10
مباريات دون أي هزيمة ،ويأتي القادسية
ً
ً
ثانيا ب ـ  18نقطة ،والـجـهــراء ثالثا ب ـ 17
نقطة ،ويليه كاظمة بـ  16نقطة ،والشباب
وال ـي ــرم ــوك ب ـ ـ  12ن ـق ـطــة ،وال ـن ـصــر ب ـ ـ 11
نقطة ،ثم العربي والتضامن بـ  10نقاط،
والصليبيخات بـ  9نقاط ،وأخيرا الساحل
بـ  8نقاط.
وت ـتــأهــل ال ـف ــرق الـسـتــة األولـ ــى لـلــدور
النهائي ،الذي سيقام بنظام الــدوري من

ال ـشــوط الـثــانــي ،بفضل الــدفــاع الجيد
والـهـجــوم الـمـنـظــم ،تـحــت ق ـيــادة جــواد
والبحريني عيد مستغلين المساحات
ب ـ ـيـ ــن مـ ــداف ـ ـعـ ــي سـ ـكـ ـيـ ـك ــدة وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع
الهجومي.
وفي الدقائق األخيرة تمكن سكيكدة
مــن إدراك الـتـعــادل  ،19-19لـكــن خبرة
الزعابي كانت حاضرة ،عندما نجح في
قطع الكرة من العبي سكيكدة وحاول
تصويبها نحو المرمى ا لـخــا لــي ،لكن
تمت عرقلته ليحتسب حكم اللقاء رمية
 7أمتار ،سجل منها هدف الفوز.

سند أفضل العب
حصل نجم فريق السالمية المصري
عـبــدالــرحـمــن سـنــد عـلــى جــائــزة أفضل
العب في المباراة.

نتائج الجولة األولى
أسفرت نتائج الجولة األولــى أمس
األول عــن فــوز الترجي التونسي على
ورقلة الجزائري  ،23-21بينما تعادل
سبورتينغ مكنين التونسي مع العربي
القطري  25-25ضمن المجموعة الثانية،
وتغلب ساقية الزيت على سكيكدة 24-
 23ضمن المجموعة االولى.

للمشاركة فــي ال ــدورة الــوديــة
الدولية الرباعية هناك.
واخ ـت ــارت األج ـه ــزة الفنية
لـلـمـنـتـخـبــات ال ـخ ـم ـســة أمــس
قائمة الالعبين التي ستشارك
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـع ـس ـك ــرات ،الـتــي
تـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
لالستحقاقات المقبلة.

األبيض يهزم كاظمة في تمهيدي السلة
قسمين ،يحقق اللقب فيه من يجمع أكبر
قدر من النقاط.
وض ـم ـن ــت فـ ــرق ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة
وكاظمة والـجـهــراء والـقــريــن الـتــأهــل ،في
ح ـيــن ان ـح ـصــرت ال ـب ـطــاقــة األخـ ـي ــرة بين
الشباب واليرموك.
وجاءت مباراة الكويت مع كاظمة قوية
في بدايتها بعد تبادل الفريقين التسجيل،
ق ـبــل أن ي ـب ــدأ األبـ ـي ــض فـ ــرض سـيـطــرتــه
وينهي الربع األول لمصلحته .13 -18
واستمر تقارب األداء في الربع الثاني
مـ ــن خ ـ ــال ت ـم ـي ــز الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـج ــان ــب
الدفاعي واالعتماد على الهجمات المرتدة
عـبــر عـبــدالـلــه الـشـمــري وحـسـيــن الخباز
وعبدالعزيز رمضان ،وفي المقابل تكفل
أحمد البلوشي بقيادة هجمات كاظمة إلى
جانب مساندة بدر المطيري وعبدالعزيز
ريـ ـح ــان ،وأن ـه ــى ال ـكــويــت ال ــرب ــع الـثــانــي
متقدما .33 -39
وشدد الكويت قبضته على المباراة في
الربع الثالثّ ،
فوسع الفارق سريعا 33-45
عبر تميز مساعد العتيبي وعبدالمحسن

الزعابي يقود السالمية ألول فوز في «عربية اليد»

«سلة المعاقين» يتصدر
تمهيدي «الخليج»
ت ـص ــدر مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي ل ـك ــرة الـسـلــة
على ا لـكــرا ســي المتحركة للمعاقين ا لــدور
التمهيدي لبطولة الخليج التاسعة للعبة
بعد فــوزه المثير ،أمــس األول ،على نظيره
ً
السعودي بنتيجة ( ،)64 - 69تاركا المركز
الثاني لمنتخب السعودية.
وجــاء ت المباراة قوية واتسمت بالندية
بين المنتخبين ،باعتبارهما المرشحين
األبرز لنيل اللقب بدليل عدد النقاط الكبير
المسجلة فــي الـلـقــاء ،وال ــذي دان ــت نتيجته
النهائية لمصلحة منتخب الكويت بفضل
أدائه في الربع األخير من المباراة.
وفي المباراة الثانية ،فاز منتخب اإلمارات
بصعوبة على نظيره البحريني بنتيجة (-42
 ،)40محققا فوزه األول في البطولة ليحتل
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ،بـيـنـمــا ظ ــل الـبـحــريــن دون
تحقيق أي فوز ،بعد تلقيه الخسارة الثالثة
محتال المركز الرابع واألخير.
وستنطلق مباريات الدور قبل النهائي
اليوم ،اذ سيالقي منتخب الكويت نظيره
ال ـب ـحــري ـنــي ،ف ــي ح ـيــن يـلـتـقــي الـمـنـتـخــب
السعودي مع نظيره اإلماراتي ،وسيتقابل
الفريقان الفائزان من المباراتين في نهائي
ال ـب ـطــولــة غـ ــدا ،بـيـنـمــا يـلـتـقــي ال ـخــاســران
في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث
والرابع.
(كونا)

مـ ـحـ ـت ــرف يـ ـلـ ـع ــب بـ ـم ــرك ــز رأس
ال ـح ــرب ،لـلـتـعــاقــد م ـعــه ،تدعيما
ل ـص ـف ــوف "الـ ـعـ ـن ــاب ــي" ف ــي ف ـتــرة
االنتقاالت الشتوية.

ف ــي بـطــولــة ك ــأس آس ـي ــا ،مبينا أن
المباراة تعد اختبارا قويا لالعبي
"األزرق" في المرحلة الحالية.
ولـ ـف ــت عـ ـن ــاد إلـ ـ ــى أن الـ ـم ــدرب
ال ـك ــروات ــي روم ـي ــو ج ـ ــوزاك ،طــالــب
بــأن يــدخــل المنتخب معسكرا في
اإلمارات ،بعد وصول كتاب االتحاد
اإلم ــارات ــي ال ـمـ َّ
ـوجــه الت ـح ــاد الـكــرة
إلقــامــة ال ـم ـبــاراة ،وه ــو األم ــر الــذي
واف ــق عليه مجلس إدارة االتـحــاد
واللجنة الفنية.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ـج ـهــاز الـفـنــي
س ـي ـبــذل ق ـص ــارى ج ـهــده لتحقيق
أقصى استفادة ممكنة من المعسكر
وال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،م ــؤك ــدا أن الــاع ـب ـيــن
دائما عند ُحسن ظن الجميع بهم
ف ــي االل ـ ـتـ ــزام بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات داخ ــل
المستطيل األخضر وخارجه.

جوزاك يعرض برنامج اإلعداد

 3معسكرات للمنتخبات الوطنية

جانب من مشاركة السماوي في الدوري المحلي

القطان وعبدالله الشمري ،في حين عانى
كاظمة بصورة كبيرة من خــروج صانع
األلعاب أحمد البلوشي بداعي االصابة،
وع ـ ــدم ال ـتــوف ـيــق ال ـ ــذي الزم زمـ ـ ــاء ه في
ّ
ليوسع األبيض الفارق
الرميات الثالثية،
في نهاية الربع إلى  14نقطة .48 -62
ولــم يختلف الــوضــع فــي الــربــع الرابع
الــذي استمرت فيه سيطرة الكويت على
اللقاء مع استسالم من جانب كاظمة ،الذي
تلقى الخسارة األولى في البطولة بعدما
أنهى الكويت اللقاء .61-74
وت ـق ــام ال ـي ــوم اربـ ــع م ــواج ـه ــات ،حيث
يلتقي في السادسة العربي مع الساحل
ً
عـلــى صــالــة كــاظـمــة ،ويـلــي ذل ــك مـبــاشــرة
مـبــاراة الجهراء مــع القرين على الصالة
ن ـف ـس ـهــا ،وع ـل ــى ص ــال ــة ال ـس ــاح ــل يلتقي
فــي الـســادســة الـشـبــاب مــع التضامن ،ثم
اليرموك مع الصليبيخات على الصالة
ذاتها.

«يد» العربي عبر
خيطان وتأهل
حسم فريق العربي تأهله
ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز ل ـكــرة الـيــد
"الخمسة الكبار" ،بعدما رفع
رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  18ن ـق ـط ــة فــي
المركز الثالث بفارق األهداف
خلف الكويت الثاني ،بعدما
ح ـ ـ ـ ـ ّـول ت ـ ــأخ ـ ــره ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول ( )11-8إ ل ــى ف ــوز (-26
 )18ع ـلــى مـنــافـســه خـيـطــان،
الــذي ّ
تجمد عند  9نقاط في
المركز العاشر ،في المباراة
ا ل ـتــي جمعتهما أ م ــس األول
على صالة االتحاد في ختام
الجولة  12من الدوري العام.
ً
قـ ــدم خ ـي ـطــان ش ــوط ــا أول
ً
ج ـي ــدا تــألــق خــالــه ال ـحــارس
عبدالله البلوشي فــي الــذود
ً
ع ــن م ــرم ــاه ،م ـس ـت ـغــا غـيــاب
الـ ـت ــركـ ـي ــز وتـ ـ ــراخـ ـ ــي الع ـب ــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
م ـس ـت ــوى الـ ـهـ ـج ــوم ،ل ـك ــن مــع
بداية الشوط الثاني انتفض
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــاويـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ج ـم ـي ــع
ال ـخ ـطــوط وح ــراس ــة الـمــرمــي
م ــن الـمـخـضــرم م ـهــدي خ ــان،
الــذي بــرع في تنفيذ الهجمة
ال ـ ـمـ ــرتـ ــدة ،ل ـي ـن ـهــي األخ ـض ــر
المباراة لمصلحته.
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توتنهام يثأر من أرسنال ...وتشلسي
يرافقه إلى نصف نهائي «الرابطة»
أكمل توتنهام وتشلسي عقد
المتأهلين للمربع الذهبي
ببطولة كأس رابطة المحترفين
اإلنكليزية ،بفوز األول على
مضيفه أرسنال  -2صفر،
والثاني على بورنموث  -1صفر،
أمس األول ،في دور الثمانية
للبطولة.

ثأر توتنهام لخسارته الكبيرة
أمام جاره أرسنال مطلع الشهر
الـحــالــي فــي الـ ــدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،وتغلب عليه األربعاء
-2ص ـف ــر ف ــي ع ـقــر داره ف ــي ربــع
نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس راب ـ ـطـ ــة األنـ ــديـ ــة
اإلنكليزية ،ليبلغ الــدور المقبل
برفقة تشلسي الفائز أيضا على
بورنموث -1صفر.
وأك ـم ــل ال ـفــري ـقــان الـلـنــدنـيــان
عقد الدور نصف النهائي الذي
س ـح ـبــت ق ــرع ـت ــه ب ـع ــد م ـب ــارات ــي
ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي .وسيالقي
ت ــوت ـن ـه ــام ت ـش ـل ـســي فـ ــي ال ـ ــدور
نصف النهائي ،بينما سيكون
حــا مــل اللقب مانشستر سيتي
أمـ ــام مـهـمــة سـهـلــة نـسـبـيــا ضد
ب ــورت ــون أل ـب ـي ــون (مـ ــن ال ــدرج ــة
الثانية).
ويـقــام ذهــاب نصف النهائي
ف ــي ال ـســابــع م ــن يـنــايــر الـمـقـبــل،
واإلياب في  21منه.
وف ــي ال ـم ـبــاراة ضــد أرس ـنــال،
سـجــل هــدفــي تــوتـنـهــام الـكــوري
ال ـج ـن ــوب ــي س ـ ــون ه ـي ــون ــغ مـيــن
( )21ود ي ـل ــي أ ل ــي ( ،)59ليكبدا
ال ـغ ــري ــم ال ـل ـن ــدن ــي خـ ـس ــارة هــي
الثانية تواليا بعد سقوطه أمام
س ــاوث ـم ـب ـت ــون  3-2ال ـس ـب ــت فــي
ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ،بـعــد سلسلة
مــن  22م ـب ــاراة دون هــزيـمــة في
مختلف المسابقات.

وب ـع ــد خ ـســارتــه ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي في الثاني من ديسمبر
 ،4-2ثــأر توتنهام مــن مضيفه،
وتمكن مــن تحقيق ف ــوزه األول
ع ـل ــى اسـ ـت ــاد اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ف ــي 10
زيـ ـ ــارات ل ــه وت ـح ــدي ــدا م ـنــذ عــام
.2010
ولم يفز توتنهام بأي لقب منذ
تتوجيه بلقب كأس الرابطة عام
 ،2008وهــي الـمــرة األول ــى التي
يبلغ فيها نصف النهائي منذ
 2015عندما خسر النهائي.
وأراح م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب تـ ــو ت ـ ـن ـ ـهـ ــام
األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي م ـ ــاوريـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــه هـ ـ ـ ــاري
كــايــن ،ال ــذي خ ــاض ال ـعــديــد من
الـمـبــاريــات فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
ولم يشركه إال كبديل.
فــي الـمـقــابــل ،استبعد مــدرب
أرسنال اإلسباني أوناي إيمري
مـجــددا صــانــع ألـعــابــه األلماني
م ـس ـع ــود أوزي ـ ـ ــل م ــن تـشـكـيـلـتــه
تماما .ولدى سؤاله عن السبب،
اكتفى المدرب السابق لباريس
س ــان جــرمــان الـفــرنـســي بالقول
"أمور تكتيكية".
وأتيحت ألرسنال فرصة أولى
اثر كرة رأسية لألرميني هنريك
مخيتاريان مرت الى جانب القائم
األيمن ( .)3وأضاع الالعب نفسه
فرصة ذهبية ،عندما تبادل الكرة
مع أرون رامسي وانفرد بالحارس

ديلي ألي نجم توتنهام يحتفل بالهدف الثاني في مرمى أرسنال
األرجنتيني باولو غازانيغا الذي
كان بالمرصاد لتسديدته (.)12

سون يفتتح التسجيل
ون ـج ــح تــوت ـن ـهــام ف ــي افـتـتــاح
التسجيل بعد كرة أمامية طويلة
م ــن ح ــارس ــه وص ـل ــت الـ ــى ديـلــي
ح ـت ــى ب ـع ــد م ـن ـت ـصــف ال ـم ـل ـعــب،
فلعبها أمامية باتجاه ا لـكــوري
الجنوبي سون هيونغ مين ،الذي
س ــدد ال ـكــرة بـيـســراه فــي الــزاويــة
البعيدة لمرمى حــارس أرسنال
التشيكي بتر تشيك الــذي خرج
لمالقاته (.)21

أم ـ ــا أخـ ـط ــر ف ــرص ــة ألرسـ ـن ــال
فسنحت لرامسي الذي سدد كرة
عــرضـيــة ب ـي ـســراه "ع ـلــى الـطــايــر"
تـ ـص ــدى ل ـه ــا ح ـ ـ ــارس تــوت ـن ـهــام
غازانيغا وارتــدت من القائم الى
ركنية ( ،)43ثــم جــاء دور مدافع
أرسـ ـن ــال ال ـيــونــانــي سـقــراطـيــس
لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــدد ك ـ ـ ـ ــرة رأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج
ال ـخ ـش ـبــات الـ ـث ــاث ف ــي الــدقـيـقــة
األخيرة من الشوط االول.
وضـ ـغ ــط أرس ـ ـنـ ــال ف ــي مـطـلــع
الشوط الثاني لتعديل النتيجة
لكنه لم يشكل خطرا حقيقيا على
مرمى منافسه.
وحل كاين بديال من البرازيلي

ل ــوك ــاس م ـ ــورا ف ــي الــدق ـي ـقــة ،58
وتمكن من لمسة أولى من صنع
ك ــرة حــاسـمــة بــاتـجــاه دي ـلــي الــي
ال ــذي ان ـفــرد بتشيك وس ــدد كــرة
ساقطة من فوقه مسجال الهدف
الثاني (.)59
وك ـ ـ ـ ــاد الـ ـف ــرنـ ـس ــي أل ـك ـس ـن ــدر
الك ـ ـ ـ ــازي ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـ ـ ـ ــزل بـ ــديـ ــا
للنيجيري أليكس أيوبي يقلص
الفارق بعد نزوله بلحظات لكن
كرته ارتطمت بالقائم (.)60
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ــون هـ ـي ــون ــغ مـيــن
عن سعادته بالفوز على الغريم
التقليدي بقوله "انه ديربي كبير،
في المرة األخيرة التي تواجدنا

فيها هنا لم نخرج بنتيجة جيدة.
لكن هذه األمسية كانت رائعة وقد
بلغنا نصف النهائي".
وعـ ـك ــر فـ ـ ــوز ت ــوتـ ـنـ ـه ــام إلـ ـق ــاء
مشجعي أرس ـنــال زجــاجــة نحو
ديلي ألــي أصابته فــي رأســه في
الدقيقة  73مــن دون أن تصيبه
بـ ــأذى ظ ــاه ــر .وقـ ــال ال ــاع ــب عن
الحادثة "حصل ما حصل .زادت
من نكهة الهدف والفوز".

انتصار صعب لتشلسي
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـلـ ــغ تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ن ـص ــف
ال ـن ـه ــائ ــي بـ ـف ــوزه ال ـص ـع ــب عـلــى

بــورنـمــوث بـهــدف وحـيــد سجله
البلجيكي إديــن هــازار ،الــذي بدأ
المباراة على دكة االحتياط قبل
ان يشارك في الدقيقة  61بدال من
روس باركلي.
وأت ــى ال ـهــدف فــي الــدقـيـقــة 84
بعد معمعة داخل منطقة الجزاء.
وكان مانشستر سيتي حامل
اللقب الموسم الماضي بلغ الدور
ذاتــه بتغلبه على ليستر سيتي
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح  ،1-3وكــذلــك
فعل بورتون ألبيون من الدرجة
الثانية (الثالثة عمليا) اثر فوزه
على ميدلزبره من األولى -1صفر.

إيمري يتهرب من الحديث عن أوزيل مورينيو :طويت صفحة مان يونايتد

إيمري

ل ــم يـ ـق ــدم أون ـ ـ ــاي إيـ ـم ــري مـ ـ ــدرب أرسـ ـن ــال
الـمـنــافــس فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الممتاز
لكرة القدم الكثير ،إلنهاء الغموض بشأن
اس ـت ـع ــداده لـبـيــع الع ــب ال ــوس ــط مـسـعــود
أوزي ــل ورفــض باستمرار الحديث عن
هــل يــريــد االح ـت ـفــاظ بـصــانــع اللعب
األلماني.
واس ـت ـب ـع ــد أوزي ـ ـ ــل،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم إل ـ ــى
أرس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــال م ــن
ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
ف ــي  2013في
صفقة قياسية
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ف ــي
ذل ــك ال ــوق ــت بلغت
 42مليون جنيه استرليني ( 53مليون دوالر)،
باستمرار من تشكيلة الفريق في آخر شهرين في
البداية ،بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب القوة
البدنية للمنافسين كما وصف إيمري األمر.
و لــم ينضم ا لــا عــب ،ا لــذي يمتد عـقــده مع
أرسنال حتى  2021إلى تشكيلة الفريق في
ا لـهــز يـمــة 2-ص ـفــر ا م ــام تــو تـنـهــام هوتسبير
أ مــس األول فــي دور الثمانية بـكــأس رابطة
األندية اإلنكليزية باستاد اإلمارات.
وأبلغ إيمري الصحافيين عند سؤاله عن

غياب أوزيل "إنه قرار فني ،ألنني أعتقد أن
الالعبين الذين كانوا في التشكيلة هم أفضل
اختيارات لهذه المباراة".
و تـهــرب إ يـمــري مــن ســؤال هــل سيفكر في
ع ـ ــروض م ــن فـ ــرق أخ ـ ــرى ألوزيـ ـ ــل ف ــي ف ـتــرة
االنتقاالت الشتوية في يناير.
وأضـ ـ ــاف ف ــي إشـ ـ ــارة ل ـم ــواج ـه ــة أرسـ ـن ــال
المقبلة في الدوري "تركيزي اآلن على تحليل
هذه المباراة (الهزيمة أمام توتنهام) وأيضا
يوم السبت ضد بيرنلي".
وأج ـ ــاب ع ـنــد س ــؤال ــه ب ــوض ــوح ه ــل يـمـلــك
أوز ي ــل ا لـبــا لــغ عـمــره  30عــا مــا مستقبال في
النادي "أفكر في مباراة السبت وال أفكر في
أي وضع آخر".
وخفف إيمري الحديث عن أن أوزيل ،الذي
كان سنوات صاحب أعلى راتب في أرسنال،
ويحصل على نحو  350ألف جنيه استرليني
في األسبوع ،أبرز العبي الفريق.
وقال "كل العب هو العب مهم".
وتأتي التكهنات بشأن مستقبل أوزيل في
ا لــو قــت ا لــذي يقترب فيه أر س ـنــال مــن فقدان
خــدمــات أرون رامـســي العــب الــوســط ،والــذي
انهارت مفاوضات تجديد عقده في سبتمبر.

توريس :على يوفنتوس الشعور بالقلق
ق ــال مـهــاجــم أتلتيكو مــدريــد اإلس ـبــانــي سابقا
وساجان توسو الياباني حاليا ،المخضرم فرناندو
توريس ،أمــس األول ،إن على يوفنتوس اإليطالي
أن "يشعر بالقلق" إذا كــان الـفــريــق الـمــدريــدي في
يومه ،وذلك في إشارة لمواجهتي ثمن نهائي دوري
األبطال التي ستجمع الفريقين.
وقال توريس في تصريحاته أثناء زيارته لفريقه
القديم في ملعب (واندا ميتروبوليتانو) "أتلتيكو
ال يخشى أحدا .إذا كان الفريق في يومه ،واستعد
للمباراة جيدا ،مع تامتالك الالعبين للعقلية التي
يحتاج إليها "التشامبيونز ليغ" ،فأعتقد أن من عليه
أن يشعر بالقلق هو يوفنتوس".
ويرى المهاجم المخضرم أن المواجهة ستكون
ً
"صعبة" شأنها شأن كل مواجهات البطولة بدءا من
هذا الــدور ،ولكنه أكد أن هناك "متسعا" من الوقت
قبل اللقاء ،مشيرا إلى أن األهــم في الوقت الحالي
هو التركيز في الليغا ،و"مواصلة الفوز والمنافسة

على الصدارة" ألن هذا ما سيمنح الفريق ثقة كبيرة.
ويـ ـ ـ ـ ــرى ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 34عـ ـ ــامـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ــدل
الـمــوســم الـمــاضــي الـسـتــار على مسيرة حافلة مع
"ال ــروخ ـي ـب ــان ـك ــوس" ،أن ال ـفــريــق "ي ـت ـطــور ف ــي كل
األوجـ ـ ــه" ،و"ي ـنــافــس ب ـق ــوة" ف ــي مــوســم "مـتـكــافــئ"،
بينما توقع أن تستمر كتيبة األرجنتيني دييغو
سيميوني في المنافسة للرمق األخير.
وتـ ـط ــرق ت ــوري ــس ل ـل ـحــديــث ع ــن مـسـتـقـبـلــه مــع
ناديه الياباني ،حيث أكد أنه يرغب في االستمرار
فترة أطول في بالد "الساموراي" ،وأنه ال يفكر في
االعتزال حاليا.
وقال في هذا الصدد "أنا سعيد حاليا في اليابان،
عقدي مازال ممتدا مع ساجان ،وأتمنى االستمرار
حتى نهايته ،لمساعدة الفريق في تحقيق أهدافه".
وأضاف "ال أعرف بعد ماذا سأفعل بعد االعتزال ،ال
أريد التفكير في هذا األمر ،أتمنى االستمرار سنوات
عديدة ،ألنني مازلت امتلك الرغبة والقوة على اللعب".

قـ ــال ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـيــو ،أمـ ــس األول ،إنــه
ط ــوى صـفـحــة مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ب ـعــد أن
أقيل الثالثاء من تدريب الفريق المنافس في
الدوري االنكليزي الممتاز لكرة القدم ،مؤكدا
أنه سيعود مجددا لمجال التدريب.
وأقال يونايتد مدربه البرتغالي بعد أسوأ
بداية للفريق في  28عاما ،وحل مكانه أولي
جــونــار ســولـشــار مـهــاجــم يــونــايـتــد الـســابــق
كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.
وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس"
الرياضية "مانشستر يونايتد يملك مستقبال
ب ــدون ــي ،وأن ـ ــا أي ـض ــا أم ـل ــك مـسـتـقـبــا ب ــدون
يونايتد .لـمــاذا يجب أن أعـبــر عــن مشاعري
بشكل أكبر اآلن؟ ،حتى أمــام مــن يؤيدونني
فقد قضي األمر ،هذه هي الطريقة التي أتعامل
بها دوما".
وأض ــاف "انـتـقــدت كثيرا الـمــدربـيــن الذين
ي ـت ــرك ــون أن ــدي ـت ـه ــم وي ـت ـح ــدث ــون ع ـم ــا ح ــدث
ويوجهون االتـهــامــات .لست مــن هــذا النوع،
أري ــد أن أنـهــي م ـشــواري تـمــامــا مثلما حــدث
أم ــس ،وأح ــب أن أق ــول إن الـمــوضــوع انتهى،
أتمنى أن تحترم وسائل اإلعالم طريقتي هذه".
وذكر "حتى أعود مجددا لكرة القدم ،فإنني
أريد التمتع بالحق أن أمارس حياتي بطريقة
طبيعية ،هــذا مــا أري ــد فعله ،طــويــت صفحة
يونايتد".

جوزيه مورينيو
وقـ ــال مــوري ـن ـيــو ال ـم ــدرب ال ـســابــق ألنــديــة
ب ــورت ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،وت ـش ـل ـســي االن ـك ـل ـيــزي،
وإنـتــرنــاسـيــونــالــي اإلي ـطــالــي ،إن ــه سيحتفظ
بذكريات إيجابية عن أولد ترافورد وال يركز
على ما حدث.
وأوضح "أنت تعرفني ،ال أتغير ،سأتصرف

اآلن بالطريقة نفسها عندما غادرت تشلسي.
أحتفظ بالذكريات الجيدة لكنني ال أتحدث
عن أي شيء حدث في النادي".
وذك ــر "يـمـكــن أن نـتـحــدث عــن أم ــور جيدة
كثيرة أو ليست جـيــدة ،لكن هــذا ال يناسب
شخصيتي ،قضي األمر".

إنييستا و«النينو» يجذبان جمهور اليابان للمالعب
ساهم انضمام اإلسبانيين أندريس إنييستا وفرناندو توريس إلى
الدوري الياباني لكرة القدم منذ يوليو الماضي في زيادة أعداد الجمهور
بمالعب البلد اآلسيوي.
ووفق تقرير أصدرته رابطة الــدوري الياباني ،ونشرته أمس وسائل
اإلع ــام الـمـحـلـيــة ،ف ــإن الـمــوســم الـمـنـصــرم ،ال ــذي انـطـلــق فــي  23فبراير
الماضي ،واختتم في األول من الشهر الجاري ،شهد متوسط زيادة في
عدد الجمهور تقدر بـ 19ألفا و 64في كل مباراة ،وهو المستوى الذي لم
تشهده المالعب منذ عقد.
كما أن المالعب امتألت في  84مباراة مقارنة بـ 69في موسم .2017
وفيما يخص بيانات فريق إنييستا ،فيسيل كوبي ،فإن عدد جماهيره
ارتفع بواقع  44.2في المئة ،فيما زادت جماهير فريق توريس ،ساجان
توسو ،بنسبة  38.7في المئة.
وتخصص الرابطة صفحتين من صفحات تقريرها ،البالغ عددها ،92
لدور إنييستا وتوريس "النينو" في كرة القدم اليابانية.
ومن المقرر أن ينضم ديفيد فيا إلى مواطنيه بالدوري الياباني الموسم
المقبل ،الــذي ينطلق في  22فبراير المقبل ،ليلعب بجوار إنييستا في
فيسيل كوبي ،ويصبح ثالث العب إسباني بالدوري الياباني الممتاز.

توريس وإنييستا خالل مباراة في الدوري الياباني

تورونتو يستعيد التوازن على حساب إنديانا بيسرز

جانب من مباراة تورونتو رابتورز وإنديانا بيسرز

استعاد تورونتو رابـتــورز توازنه بفوزه الصعب
على ضيفه إنديانا بيسرز  96-99فــي قمة المنطقة
الشرقية ،في حين مني غولدن ستايت ووريرز حامل
ال ـل ـقــب ب ـخ ـس ــارة ج ــدي ــدة ب ـس ـقــوطــه أم ـ ــام ي ــوت ــا جــاز
 ،108-103أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وعانى تورونتو رابتورز األمرين للعودة إلى سكة
االنتصارات ،وتخلف بفارق  10نقاط في الربعين األول
( )34-24والثالث ( ،)85-75حتى ان الضيوف تقدموا
بفارق  17نقطة في إحدى فترات الشوط الثاني ،قبل
أن يضرب صاحب األرض في الربع األخير ويكسبه
 ،11-24ليحسم النتيجة بفضل ثالثية لفريد فانفليت
قبل  26ثانية من نهاية الوقت األصلي.
وكعادته تألق كاوهي لينارد بتسجيله  28نقطة مع
 10متابعات و 6تمريرات حاسمة ،بينما بــرز فيكتور
أوالديبو في صفوف إنديانا بتسجيله  20نقطة.
وهو الفوز الـ 24لتورونتو متصدر المنطقة الشرقية
والــدوري بعد خسارتين متتاليتين ،فيما مني إنديانا
بيسرز بخسارته الثانية تواليا بعد األولى أمام كليفالند
كافالييرز ،والثانية عشرة هذا الموسم فتراجع إلى المركز
الـثــالــث فــي المنطقة ذاتـهــا تــاركــا الــوصــافــة لفيالدلفيا

سفنتي سيكسرز الفائز على نيويورك نيكس 109-131
بفضل ثالثية مزدوجة "تريبل دابل" لنجمه األسترالي بن
سيمونس ( 13نقطة 10 ،تمريرات حاسمة 11 ،متابعة).
وأعاد يوتا جاز غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب
في العامين األخيرين إلى سكة الهزائم ،عندما تغلب عليه
 103-108وألحق به الخسارة الحادية عشرة هذا الموسم.
ولم ينفع غولدن ستايت تألق نجميه ستيفن كوري
( 32نقطة) وكيفن دورانت ( 30نقطة) ألن نجمه اآلخرين
كالي طومسون ودرايموند غرين اكتفيا فقط بتسجيل
 12و 8نقاط تواليا.
وتــراجــع غــولــدن ستايت ووري ــرز إلــى المركز الثالث
ف ــي الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة خـلــف دن ـفــر نــاغـتــس الـمـتـصــدر،
وأوكالهوما سيتي ثاندر الفائز على مضيفه ساكرامنتو
كينغز  113-132بفضل ثالثية مــزدوجــة لنجمه راســل
وستبروك ( 13نقطة 17 ،تمريرة حاسمة 11 ،متابعة.

روكتس يهزم ويزاردز
وأك ـ ــرم ه ـيــوس ـتــن روك ـت ــس وف ـ ــادة ضـيـفــه واشـنـطــن
ويزاردز بالفوز عليه  118-136وتحطيمه الرقم القياسي
في عدد الرميات الثالثية ،حيث حقق العبوه  26ثالثية.
وهتفت جماهير ملعب "تويوتا سنتر" في هيوستن

ب"ثالثية أخــرى! ،ثالثية أخــرى!" ،عندما حطم مايكل
كارتر-وليامس الرقم القياسي قبل  31ثانية من نهاية
الوقت األصلي.
وسجل غاري كالرك الثالثية الـ 25قبل دقيقتين و42
ثانية من نهاية الوقت األصلي معادال الرقم القياسي
السابق الذي كان كليفالند كافالييرز حققه في المباراة
ضد أتالنتا هوكس في مارس .2017
وفرض جيمس هاردن نفسه نجما للمباراة بتسجيله
 35نقطة بينها  6ثالثيات ،وأضاف كريس بول  5ثالثيات،
وكل من جيرالد غرين وإيريك غوردون  4ثالثيات ،وبي
جاي تاكر  3ثالثيات وساهموا بشكل كبير في مواصلة
فريقهم لصحوته حيث حقق الفوز الخامس تواليا.
وف ــي بــاقــي ال ـم ـبــاريــات ،ف ــاز ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
على كليفالند كافالييرز  ،90-110وبورتالند ترايل
بــا يــزرز على ممفيس غريزليز  ،92-99وميلووكي
باكس على نيو أورليانز بيليكانز  ،115-123وخسر
أورالنــدو ماجيك أمام سان انتونيو سبيرز ،129-90
وبوسطن سلتيكس أ مــام فينيكس صنز ،111-103
وشيكاغو بولز أمام بروكلين نتس  ،96-93ومينيسوتا
تمبروولفز أمــام ديترويت بيستونز  129-123بعد
التمديد.

٢٣
«هاتريك» بيل يقود الملكي إلى نهائي مونديال األندية
ةديرجلا
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سجل غاريث بيل ثالثية ،ليقود
ريال مدريد إلى الفوز  1-3على
كاشيما انتلرز الياباني ،أمس
األول ،وحجز بطاقة التأهل
لنهائي كأس العالم لألندية
لكرة القدم في أبوظبي.

قاد الويلزي غاريث بيل ريال
مدريد اإلسباني إلى الفوز على
كاشيما أنـتـلــرز الـيــابــانــي ،1-3
بتسجيله "هاتريك" ،امس األول
فــي نصف نهائي كــأس العالم
لــأنــديــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم وإي ـص ــال
فــريـقــه للنهائي الـثــالــث تواليا
للقاء العين اإلماراتي.
وبــدأ النادي الملكي المتوج
ب ـل ـق ــب دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ــا
ثـ ــاث م ـ ــرات م ـت ـتــال ـيــة ،بـنـجــاح
فــي أبــوظـبــي ،حملة الــدفــاع عن
لقبه في مونديال األندية ،وبلغ
المباراة النهائية للمرة الرابعة
في النظام الحالي للمسابقة.
ولـ ــم يـسـبــق ل ــري ــال أن خسر
أي ـ ــا م ــن الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـن ـهــائ ـيــة
الـ ـت ــي ب ـل ـغ ـهــا ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال،
وتـ ـ ـ ــوج ب ــال ـل ـق ــب أع ـ ـ ـ ــوام 2014
و 2016و ،2017وسيكون على
موعد مع محاولة جديدة لنيل
اللقب ،عندما يالقي المضيف
اإلمــاراتــي السبت ،والــذي تأهل
على حساب نــادي ريفر باليت
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي بـ ـط ــل م ـس ــاب ـق ــة
كوبا ليبرتادوريس األميركية
الجنوبية  4-5بركالت الترجيح
بعد التعادل .2-2
ويــديــن ريــال بـفــوزه إلــى بيل
الذي سجل األهداف الثالثة في
الدقائق  44و 53و ،55بينما أتى
ه ــدف تقليص ا ل ـف ــارق للفريق
الياباني المتوج هذا العام بلقبه
األول في دوري أبطال آسيا ،عبر
شوما دوي في الدقيقة .78
وسـبــق للفريقين اإلسـبــانــي
والياباني أن التقيا في نهائي
نـسـخــة  2016ال ـتــي أقـيـمــت في
اليابان ،وانتهى اللقاء بفوز
ريال  2-4بعد التمديد.
ويـعــد "هــاتــريــك" بيل
األس ــرع فــي المسابقة،

ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ــدول ــي
ب ــات ثــالــث الع ــب يـسـجــل ثــاثــة
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة واحـ ـ ـ ــدة
ب ـعــد زم ـي ـلــه ال ـس ــاب ــق ف ــي ري ــال
والع ـ ـ ــب ي ــوف ـن ـت ــوس االي ـط ــال ــي
الحالي البرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو (فـ ــي ن ـهــائــي ،)2016
واألوروغوياني لويس سواريز
مهاجم برشلونة االسباني (أمام
غوانغجو إيـفــرغــرانــد الصيني
في نصف نهائي .)2015
ورفـ ـ ـ ــع بـ ـي ــل رصـ ـ ـي ـ ــده الـ ـ ــى 6
أهـ ـ ــداف ف ــي م ــون ــدي ــال األن ــدي ــة،
ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق هـ ـ ـ ـ ــدف عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـهـ ـ ــداف
ال ـتــاري ـخــي رون ــال ــدو .كـمــا بــات
الويلزي ثالث العب يسجل في
ثالث نسخ مختلفة بعد رونالدو
واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
نجم برشلونة.
وأك ــد ري ــال بـعــد عــرضــه أمــام
كاشيما أنتلرز رغبته الكبيرة
في إحراز اللقب الرابع واالنفراد
بالرقم القياسي من حيث عدد
األل ـ ـقـ ــاب ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،والـ ــذي
ي ـت ـق ــاس ـم ــه ح ــال ـي ــا مـ ــع غــري ـمــه
التاريخي برشلونة (لكل منهما
ثالثة ألقاب).
وبدأ كاشيما أنتلرز المباراة
ب ـ ـقـ ــوة وسـ ـنـ ـح ــت لـ ــه ف ــرص ـت ــان
خ ـ ـطـ ــرتـ ــان ،األول ـ ـ ـ ــى ب ـت ـس ــدي ــدة
أرض ـ ـيـ ــة ق ــوي ــة مـ ــن ال ـب ــرازي ـل ــي
س ـيــرج ـي ـن ـيــو أبـ ـع ــده ــا حـ ــارس
المرمى البلجيكي تيبو كورتوا
إلــى ركـنـيــة ،لعبت ولــم يستطع
شوما دوي مــن اللحاق بالكرة
رغم وضعيته السهلة وبعده عن
الرقابة (.)3
وتـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم ري ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـع ـ ــد ذل ـ ــك
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،ل ـك ـنــه ان ـت ـظ ــر حـتــى
ال ــدق ـي ـق ــة م ــا ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــرة مــن
الشوط األول الفتتاح التسجيل،
ب ـعــد ت ـب ــادل رائ ـ ــع ل ـل ـك ــرات بين

غاريث بيل يحرز الهدف الثالث في مرمى كاشيما انتلرز الياباني
ال ـظ ـه ـيــر ال ـب ــرازي ـل ــي مــارسـيـلــو
وبيل الذي انفرد وسدد أرضية
زاحفة في شباك حارس كاشيما
أنتلرز الـكــوري الجنوبي سون
تاي كوون.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ك ــان
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة
قريبا من االحتفال بعيد ميالده
الحادي والثالثين الذي يصادف
ال ـي ــوم ،بــأفـضــل طــريـقــة ،عندما
تـسـلــم ال ـكــرة مــن بـيــل وســددهــا

نحو المرمى لتتخطى الحارس
ويبعدها شوتو ياتوموتو عن
خط المرمى (.)48

بيل يعزز النتيجة
إال أن ري ــال لــم يـتــأخــر لتعزيز
النتيجة بهدف ثان عبر بيل بعد
خـطــأ م ــزدوج مــن العـبــي كاشيما
اثـ ــر ت ـم ــري ــرة خ ــاط ـئ ــة م ــن شــوتــو
يـ ــامـ ــامـ ــوتـ ــو ال ـ ـ ــى زمـ ـيـ ـل ــه ج ــون ــغ

سيونغهيون ،الذي ارتبك ومررها
بالخطأ الى الدولي الويلزي الذي
لم يجد صعوبة في إيداعها شباك
كوون البعيد عن مرماه (.)53
وبعد دقيقتين أضاف الويلزي
هدفه الثالث بطريقة مماثلة لألول،
عندما تلقى تمريرة من مارسيلو
ســددهــا قــويــة بـعـيــدا عــن متناول
الحارس (.)55
وأخرج سوالري بيل بعد خمس
دقائق من تسجيله الهدف الثالث،

سوالري يثني على العبيه
أب ـ ـ ــدى األرج ـن ـت ـي ـن ــي ســان ـت ـيــاغــو
ســوالري ،المدير الفني لريال مدريد
اإلسباني ،احترامه الشديد لمنافسه
ف ــي ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال األنـ ــديـ ــة ،الـعـيــن
ً
اإلماراتي ،منبها على العبيه بضرورة
"خــوض هذه المباراة بنفس الجدية
للفوز" باللقب.
وك ـ ـ ــان الـ ـف ــري ــق ال ـم ـل ـك ــي دك ش ـب ــاك
كاشيما آنتلرز الياباني بثالثية دون
رد مـســاء أمــس األول فــي نصف نهائي
البطولة ،ليضرب مــوعــدا مــع أصحاب
األرض ال ــذي ــن تــأه ـلــوا لـلـنـهــائــي على

وليفربول هو الفريق الوحيد الــذي لم يخسر حتى
يسعى ليفربول المتصدر للمحافظة على زخمه في
اآلن ،علما بــأن فريقا واح ــدا نجح فــي المحافظة على
اآلون ــة األخ ـيــرة محليا وق ــاري ــا ،عـنــدمــا يـخــوض الـيــوم
سجله خاليا من الهزائم طوال موسم واحد هو أرسنال
ام ـت ـحــانــا ال يـخـلــو م ــن ص ـعــوبــة ف ــي مــواج ـهــة مضيفه
ولفرهامبتون ،الذي حقق نتائج إيجابية في مواجهة عام موسم .2004-2003
وأمـ ــل ق ـلــب دفـ ــاع ل ـي ـفــربــول ال ـك ــروات ــي ديـ ــان لــوفــرن
الكبار هذا الموسم ،في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة
بنجاح فريقه في معادلة انجاز أرسنال بقوله "نأمل
إنكلترا لكرة القدم.
وكان ليفربول انتزع الصدارة قبل اسبوعين بفوزه المحافظة على سجلنا خاليا من الهزائم حتى
الــافــت خ ــارج ملعبه عـلــى بــورنـمــوث بــربــاعـيــة نظيفة نهاية الموسم والتتويج باللقب .بطبيعة
بينها ثالثية لمهاجمه المصري محمد صالح ،مستغال الحال ،التحدي كبير لكن سبب وجودنا في
خسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي صفر ،-2أتبعها صفوف ليفربول لمواجهة هكذا تحديات".
وأضاف "نجح أرسنال في تحقيق ذلك،
بفوز ثمين على نابولي اإليطالي 1-صفر ليضمن بلوغه
ال ــدور ثمن النهائي مــن مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا ،فلماذا ال ننجح بدورنا؟".
ويدرك ليفربول
ح ـيــث ت ـن ـت ـظــره مـ ـب ــاراة قمة
أن مهمته لن تكون
ضد بايرن ميونيخ األلماني
سهلة في مواجهة
منتصف فبراير المقبل ،ثم
أح ـ ـ ــد ف ـ ـ ــرق ق ـل ـي ـلــة
ج ـ ــاء الـ ـف ــوز الـ ـص ــري ــح عـلــى
نـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــي انـ ـ ـت ـ ــزاع
غريمه التقليدي مانشستر
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل م ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد  1-3األحد الماضي،
وولفرهامبتون  xليفربول
سيتي  1-1ه ــذا الـمــوســم ومــن
لـ ـي ــؤك ــد أن الـ ـف ــري ــق ج ــاه ــز
مانشستر يونايتد بالنتيجة
للمنافسة بـقــوة على اللقب
ذاتها.
ال ــذي يلهث وراء ه مـنــذ عــام
.1990
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مفضال إراحته بعد إبالله مؤخرا
من إصابة ،ودفع بماركو أسنسيو
بدال منه.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) أعلن في وقــت سابق امس
أن الـمـهــاجــم اإلس ـبــانــي مــن أصــل
دومينيكاني ماريانو دياز سيغيب
ع ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد فــي
مونديال األندية بداعي اإلصابة.
وق ـل ــص كــاش ـي ـمــا الـ ـف ــارق عبر
ه ــدف لـشــومــا دوي أل ـغ ــاه الحكم

والـنـهــائــي ،ي ــوم أق ــل مــن الـمـنــافــس .يـجــب علينا
دراســة بعض األمــور األساسية الخاصة بفريق
الـعـيــن ،ولـكــن األه ــم هــو اسـتـعــادة الـفــريــق لـقــواه
ســريـعــا بـعــد م ـب ــاراة ال ـي ــوم .ال يمكننا الـحــديــث
عــن مـفــاجــآت فــي ه ــذه الـبـطــولــة ،ألنـهــا ال تتكرر
كثيرا .كرة القدم باتت متكافئة بشكل كبير على
المستوى العالمي ،وليس هناك فرق صغيرة أو
عادية" .وعن المباراة أمام بطل آسيا ،أثنى صاحب
الـ 42عاما على "مجهود وتركيز" الالعبين ،متمنيا
فــي الــوقــت ذاتــه أن يتحلوا "بنفس الطموح" في
النهائي يوم السبت الذي سيبحث خالله الفريق
الملكي عن لقبه الثالث على التوالي ،الرابع إجماال.

ظـهــر ال ـح ــزن الـكـبـيــر عـلــى ج ــوا أوي ــوا،
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـف ــري ــق كــاش ـي ـمــا أن ـت ـلــرز
الياباني لكرة القدم ،عقب الخسارة أمام
ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ،أم ــس األول ،في
ال ــدور قبل النهائي لبطولة كــأس العالم
لــأنــديــة ب ــاإلم ــارات ،م ــؤك ــدا أن فــريـقــه لم
يتعامل مع المباراة كما يجب.
و قــال المدير الفني لكاشيما" :الهدف
األول الذي هز شباك فريقي أعتبره نقطة
ال ـت ـحــول ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،ح ـيــث ك ــان سببا
مباشرا في هز شباكنا سريعا بالشوط
الثاني ،وكنا نخطط ألن نخرج في الشوط

األول بالتعادل ،حتى نستطيع تقديم ما
نريده في الشوط الثاني ،لكن هدف الدقيقة
 44ساهم في جعل المباراة تذهب للريال
بمنتهى القوة في الشوط الثاني".
وأض ـ ــاف" :بــالـفـعــل ،أش ـعــر بخيبة أمــل
كبيرة بعد الخسارة بثالثية من الريال ،ولم
نقدم المستوى الذي نقدمه بشكل طبيعي،
وكان علينا أن ندافع بشكل أفضل مما كنا
عليه في المباراة بشكل عام .كان علينا أن
ندافع أوال ثم نفكر في الهجوم".
(د ب أ)

تقارير عن انتقال هرنانديز إلى بايرن
أفـ ـ ـ ـ ــادت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ص ـح ــاف ـي ــة
إسبانية ،أمس األول ،باستعداد
نـ ـ ـ ــادي ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ بـطــل
ألمانيا ،لدفع  80مليون يورو
للتعاقد مــع الظهير الفرنسي
لــوكــاس هرنانديز ،بينما نفى
فــري ـقــه أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد علمه
بوجود طرح مماثل.
وأش ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـفــة "م ــارك ــا"
ال ـ ـمـ ــدريـ ــديـ ــة الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة إل ــى
أن " ل ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ــاس هـ ـ ــر نـ ـ ــا نـ ـ ــد يـ ـ ــز
س ـ ـي ـ ـتـ ــرك أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو وي ـن ـت ـق ــل
ال ـ ــى ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا (الـ ـ ـ ــدوري
األلماني لكرة القدم) خالل فترة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة الـمـقـبـلــة
(ي ـن ــاي ــر) .ب ــاي ــرن ق ــرر أن يجعل
مـنــه أح ــد الـعـنــاصــر األســاسـيــة
في مشروعه لتجديد تشكيلته".
وأضــافــت "العمالق األلماني
ً
سـ ـي ــدف ــع ب ـ ـ ـ ــدء ا م ـ ــن األول مــن
يناير ال ــ 80مليون يــورو ،وهي
قيمة البند الجزائي لفسخ عقد
هرنانديز".

لوكاس هرنانديز
إال أن رئيس أتلتيكو إنريكي
س ـيــري ـثــو ن ـف ــى ع ـل ـمــه ب ــوج ــود
عرض من بطل الدوري األلماني
في المواسم الستة الماضية.
وقـ ـ ــال "ف ـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي،
ل ــوك ــاس ه ــرن ــان ــدي ــز الع ـ ــب فــي
أتلتيكو مدريد ويريد أن يبقى
مـعـنــا .ال أع ــرف فـعــا أي شــيء
عن عــرض من النادي األلماني

واسـ ـتـ ـع ــداده ل ــدف ــع  80مـلـيــون
يورو الواردة في البند الجزائي".
وت ــاب ــع رئ ـيــس ال ـفــريــق ال ــذي
يحتل المركز الثالث في ترتيب
ال ــدوري اإلسباني بفارق ثالث
نـقــاط عــن المتصدر برشلونة،
فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــاتـ ـ ــه ل ـ ـمـ ــوقـ ــع
"سبورتيو" اإلسباني "نحن في
ط ــور بـنــاء فــريــق ولـسـنــا نــاديــا

ريبيري ينقذ بايرن ويقلص الفارق مع دورتموند
انتزع فريق بايرن ميونيخ
فوزا صعبا من ضيفه اليبزيغ
بنتيجة  -1صفر ،مساء أمس
األول ،ضمن الجولة  16من
الدوري األلماني لكرة القدم
(بوندسليغا) ،ليحافظ على
مركزه الثالث في ترتيب
البطولة.
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لـيـفــانــدوفـسـكــي يـفـتـتــح الـتـسـجـيــل ل ـبــايــرن في
الــدقـيـقــة  ،24إالأان ت ـســديــدتــه ،ال ـتــي أت ــت بعد
انفراد ،صنعت له تمريرة بينية متقنة من سيرج
غ ـنــابــري ،ارت ــدت مــن ح ــارس الـمــرمــى المجري
لاليبزيغ بيتر غوالتشي الى القائم األيمن.
ولم يطل بقاء غنابري على أرض الملعب بعد
هــذه المحاولة ،اذ خــرج في الدقيقة  28ودخل
ريبيري بدال منه ،بعدما تعرض األول لما بدا
أنها إصابة عضلية في منطقة الفخذ األيسر.
وبدا اليبزيغ أخطر في بعض مراحل الشوط
األول ،وا ق ـتــرب بشكل كبير مــن التسجيل في
الدقيقة  ،36بعد رأسية من العبه السلوفيني
كيفن كامبل ارتدت من عارضة مرمى نوير.
وفــي الـشــوط الـثــانــي ،ضغط اليبزيغ بشكل
أكبر وتمكن مــن فــرض اسـتـحــواذه على الكرة،
وشكل خطرا مبكرا على مرمى نوير بتسديدة
من زميله في المنتخب األلماني المهاجم تيمو
فيرنر علت العارضة (.)47
ودفع المدرب الكرواتي لبايرن نيكو كوفاتش
بــاعـبــه الـبــرتـغــالــي ريـنــاتــو ســانـشـيــز ب ــدال من
الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة  ،61ما
ساهم فــي تحريك هجوم بــايــرن بشكل أفضل.
وك ــان ــت لـلـبــرتـغــالــي ت ـســديــدة قــويــة م ــن خ ــارج
المنطقة في الدقيقة  ،65مرت قريبة من القائم
األيمن.

بـ ـ ــدايـ ـ ــة بـ ـ ــدعـ ـ ــوى الـ ـتـ ـسـ ـل ــل ع ـلــى
يـ ــاسـ ــوشـ ــي إيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدو ،لـ ـكـ ـن ــه عـ ــاد
واحتسبه بعد االستعانة بتقنية
المساعدة بالفيديو في التحكيم
("في ايه آر").
وكـ ـ ــرر ريـ ـ ــال ب ــذل ــك فـ ـ ــوزه عـلــى
كاشيما بعد كان قد هزمه نهائي
 2016بـعــد الـتـمــديــد ( 2-4الــوقــت
األصلي  .)2-2وقلب النادي الملكي
يومها تأخره  2-1الى فوز بفضل
ثالثية لنجمه السابق رونالدو.

أويوا :أشعر بخيبة أمل

حساب ريفر بليت األرجنتيني بركالت الترجيح
(.)4-5
وق ـ ــال الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي أثـ ـن ــاء الـمــؤتـمــر
الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (مدينة
زايد الرياضية) "ال يمكن ألي فريق أن يصل إلى
نهائي مونديال األندية دون أن يكون جاهزا لهذا
األم ــر .لـقــد اسـتـطــاع إق ـصــاء ريـفــر بـلـيــت ،وتــأهــل
للنهائي ألنه يستحق ذلك .يجب علينا أن نتحلى
بنفس جدية اليوم للفوز بالبطولة".
وأبــرز ســوالري أهمية استشفاء العبيه جيدا
قبل موعد النهائي يوم السبت المقبل.
وشــدد "أمامنا وقــت قصير بين مـبــاراة اليوم

ليفربول للمحافظة على الصدارة

منح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه
بايرن ميونيخ حامل اللقب ،فــوزا صعبا على
ضيفه اليبزيغ ،امس األول-1 ،صفر في المرحلة
ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ــدوري األل ـم ــان ــي لـكــرة
الـقــدم ،ليقلص الـفــارق مع المتصدر بوروسيا
دورتموند.
وم ـن ــح الـ ـه ــدف ال ــوح ـي ــد ل ــري ـب ـي ــري ال ـفــريــق
ال ـب ــاف ــاري ال ـف ــوز ال ــراب ــع تــوال ـيــا وال ـعــاشــر هــذا
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،ل ـي ـص ـب ــح رصـ ـ ـي ـ ــده  33نـ ـقـ ـط ــة فــي
الـمــركــز الـثــالــث ب ـفــارق األهـ ــداف عــن بــوروسـيــا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ الـ ـث ــان ــي ،وسـ ـ ــت نـ ـق ــاط عــن
دورت ـمــونــد الـمـتـصــدر ،والـ ــذي تـلـقــى خـســارتــه
األول ـ ـ ــى ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه ف ــورت ــون ــا
دوسلدورف  2-1الثالثاء.
أما اليبزيغ فتوقف رصيده في المركز الرابع
عند  28نقطة.
وسجل ريبيري الهدف الوحيد في الدقيقة
 ،83في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة العبين
بعد حالتي طرد في الثواني األخيرة.
وتبادل الفريقان الفرص من البداية ،اذ علت
رأس ـيــة مــدافــع بــايــرن مــاتــس هــومـلــس عــارضــة
مرمى اليبزيغ في الدقيقة  ،2بينما سدد كونراد
اليمر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء التقطها
حارس مرمى بايرن مانويل نوير (.)5
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدي روب ـ ـ ـ ـ ــرت

رياضة

ورفع بايرن من منسوب الضغط في الدقائق
الـ 15األخيرة من المباراة ،وكاد يفتتح التسجيل
في الدقيقة  78لوال التصدي اإلعجازي من على
خط المرمى للحارس غوالتشي لرأسية ليوشوا
كيميش من مسافة قريبة جدا.

هدف متأخر
وانـتـظــر الـفــريــق الـبــافــاري حتى الدقيقة 83
ليسجل الـهــدف األول والــوحـيــد ،مستفيدا من
حنكة ريـبـيــري .وأتــى الـهــدف بعد محاولة من
داخ ــل المنطقة لسانشيز تـصــدى لـهــا حــارس
اليبزيغ ،اال أن ســوء التشتيت الدفاعي أوصل
الـكــرة الــى الفرنسي ال ــذي رواغ بـمـهــارة فائقة
وتــاعــب بمدافعين ،قبل أن يسدد بقوة داخــل
الشباك.
وأنهى الفريقان المباراة بعشرة العبين بعد
طــرد العــب اليبزيغ البديل النمسوي شتيفان
إيلسانكر ببطاقة حمراء بعد خطأ قــاس على
العب بايرن اإلسباني تياغو ألكانتارا ،بينما
نال سانشيز بطاقة صفراء ثانية لقيامه بدفع
إيـلـســانـكــر عـلــى األرض ب ـقــوة احـتـجــاجــا على
الخطأ الذي ارتكبه.

ريبيري نجم بايرن ميونيخ يحتفل بهدفه في مرمى اليبزيغ

يعرض العبيه للبيع".
وص ـ ـ ــدر م ــوق ــف مـ ـم ــاث ــل عــن
بايرن ميونيخ من خالل مديره
الرياضي البوسني حسن صالح
ح ـم ـي ــدزي ـت ــش ،الـ ـ ــذي ق ـ ــال بـعــد
الفوز على اليبزيغ 1-صفر في
الــدوري المحلي "ال يمكنني أن
أؤكد ذلك .هذه مجرد شائعات".
وتابع "سبق لي أن قلت إننا
في حال توافر الفرصة .سنكون
نشيطين فــي ســوق االنـتـقــاالت
(الشتوية الشهر المقبل) ،لكن
هـ ـ ــذه (الـ ـتـ ـق ــاري ــر عـ ــن ال ـت ـعــاقــد
م ـ ــع ه ـ ــرن ـ ــادي ـ ــز) ل ـي ـس ــت س ــوى
شائعات".
وتدرج الظهير األيسر البالغ
من العمر  22عاما ،والمتوج مع
منتخب ب ــاده بلقب مونديال
رو س ـ ـ ـيـ ـ ــا  ،2018فـ ـ ــي ا لـ ـفـ ـئ ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اإلسبانية ،وانضم الى صفوف
ال ـف ــري ــق األول ف ــي ص ـي ــف ع ــام
.2015
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ً
ﺳﺠﻦ ﻣﺮاﻫﻖ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ
ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻤﺴﻮﻳﺔ
ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ،ﺛــﻼﺛــﺔ
ً
ﻋـ ـﺸ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺮاﻫ ــﻖ
ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎب ﺑـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎم ﻓ ــﻲ
َ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ؛ ﻗ ــﺘ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ،ﻓـﺘــﺎة ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ ،ﺧــﻼل
ﻧــﻮﺑــﺔ ﻣـ ــﺮض ،ﻓ ــﻲ ﻗـ ــﺮار أﺛ ــﺎر
ً
ﺟﺪﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء.
ﻓـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺟـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻮﺑﺔ ﻛﺤﺔ،
ﺧـ ــﻼل وﺟـ ــﻮدﻫـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ
ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺮاﻫﻖ
ً
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ  16ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻟـﺨـﻨـﻘـﻬــﺎ،
ﺛــﻢ ﺣ ــﺎول ﻧـﺤــﺮﻫــﺎ ﻗـﺒــﻞ رﻣــﻲ
ﺟﺜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ.
وﻫ ــﻮ ﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ارﺗ ـﻜــﺐ ﻓﻌﻠﺘﻪ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ "أﺻ ـ ــﻮات" ﻛــﺎن
ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ.
وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮب ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪة
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮح ﺑـﻬــﺎ

ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺻﺮ،
ً
وﻫﻲ  15ﻋﺎﻣﺎ ،أﻣﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﺑﻨﻘﻠﻪ
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ،
ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻻﺿـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺮاب اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ.
واﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ،
ﻣ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أن اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﻖ ذا
اﻟـﺴـﺠــﻞ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋــﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ
ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ﻛ ــﺎن
ً
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻟـﺤـﻈــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ــﻊ ،رﻏ ــﻢ اﻵراء
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﻀـ ــﺔ ﻟـ ـﺨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ
ﻣـﻔــﻮﺿـﻴــﻦ .ورﻓ ــﺾ اﻟـﻘـﻀــﺎة
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ،
رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
)أ ف ب(

ﺳﺮوال ﻳﻘﺘﻞ  ٣أﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺧﻠﺼﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ
أن ﺣﺎدث ﻃﻮاﻓﺔ أودى ﺑﺤﻴﺎة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺳﺒﺒﻪ ﺳﺮوال
ً
أﻓﻠﺖ ﻋــﺮﺿــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮرة
ﱠ
واﻟﺘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوار اﻟﺨﻠﻔﻲ.
ُ
وﻧـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﺑ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟـ ـﻐ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺔ،
اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻌــﺖ ﻓــﻲ  18أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ
واﻧﺎﻛﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن
ﺣﻮادث اﻟﻨﻘﻞ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ،
ﺟﺎﻳﻦ ﻣﻴﺮز" :ﺛﻤﺔ أدﻟــﺔ ﺗﻔﻴﺪ
ً
ﺑﺄن ﺳﺮواﻻ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﻓﺔ
وﻋﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوار اﻟﺨﻠﻔﻲ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ" :ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك آﺛ ـ ــﺎر

ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﻨﺎورة ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ!

ﻃــﻼء ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺴــﺮوال ﺑﺎﻟﻠﻮن
واﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎت ﻋـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻟ ـﺸ ـﻔــﺮات
اﻟـ ـ ــﺪوار ،ﻛـﻤــﺎ أن ﻋــﻼﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷـﻔــﺮة ﻟ ـﻠــﺪوار ﺗـﻌــﻮد ﻟﻠﺰﻣﺎم
اﻟﻤﻨﺰﻟﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﺮوال".
وأﺳ ـﻔ ــﺮت اﻟ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
اﻟﻄﻮاﻓﺔ،
وﻗﻌﺖ ُﺑﻌﻴﺪ إﻗــﻼع
َ
إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻄﻴﺎر وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻛﺎن
ﺷ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺎر ﻗ ـﻀ ــﻰ ﻗـﺒــﻞ
ﺑـﻀـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻟـ ــﺪى ﻗـﻴــﺎدﺗــﻪ
ﻃﻮاﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ.
)أ ف ب(

ً
أوﺑﺎﻣﺎ ﻳﺰور اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ »ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﻠﻮز«
ارﺗ ــﺪى اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﺑ ــﺎراك
أوﺑــﺎﻣــﺎ ،زي ﺳــﺎﻧـﺘــﺎ ﻛ ـﻠــﻮز ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﺧــﻼل
زﻳﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮﺿﻰ ﻓﻲ أﺣﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﺷﻨﻄﻦ.

 ٧٠٠ﻛﺎﻫﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﺮﺷﻮا ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
ـﺰداد ﻓـﻀـﻴـﺤــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬ ـﻨــﺔ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺗ ـﺤـ ّـﺮﺷــﻮا
ﺗـ ـ ـ ً
ً
ﺟﻨﺴﻴﺎ ﺑﺄﻃﻔﺎل ،ﻫﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
 700ﻣﻦ
إذ ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻀﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻧﺤﻮ ُ
رﺟــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓــﻲ إﻳﻠﻴﻨﻮي اﺗﻬﻤﻮا
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻋﺪة ﻋﻘﻮد.
ـﺰا
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤــﺪﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻹﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﻮي ﻟـﻴـ ً
ﻣﺎدﻳﻐﻦ أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﺛﺮ ﻧﺸﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﻨﺴﻴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ،أﺣــﺪث ﺿﺠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
وﻣـ ــﺬاك ،اﺳـﺘـﻌــﺮض ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻻدﻋ ــﺎء
ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺳﺖ أﺑﺮﺷﻴﺎت ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ،وأﺗﺖ
ﺧﻼﺻﺎﺗﻬﻢ اﻷوﻟﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﻊ.

وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ
loughanib@hotmail.com
@loughanib

ً
ووﺿــﻊ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﻤﻴﻼد ﺣﺎﻣﻼ ﻛﻴﺲ
اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮه ،ﻟﻴﻀﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮح ﻋﻠﻰ
ﻗﻠﻮب اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺸﻠﺪرﻧﺰ
ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل ﻣﻴﺪﻳﻜﻞ ﺳﻨﺘﺮ ،ﺣﻴﺚ وزع اﻟﻬﺪاﻳﺎ

 ٧٤٠أﻟﻒ ﺣﻴﻮان ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

وﻋـ ّـﻤ ـ ُﻤــﺖ أﺑــﺮﺷ ـﻴــﺎت إﻳـﻠـﻴـﻨــﻮي أﺳ ـﻤ ــﺎء 185
ُﻛﺎﻫﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻬﻢ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﻄﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﺑـ "اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺸﻤﻞ  500ﻛﺎﻫﻦ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ
أ ّ
اﻷﻗ ـ ــﻞ" ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛـﺸـﻔــﺖ اﻟـﻤــﺪﻋـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ.
اﻟﺤﺎﻻت ّﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬه
أﻏﻠﺒﻴﺔ
وﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ
ً
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،أو أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻣﺤﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
وﻓ ــﻖ ﻣــﺎدﻳـﻐــﻦ اﻟـﺘــﻲ ﺷﺠﺒﺖ ﻋ ــﺪم إﺣــﺎﻟــﺔ ﻫــﺬه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.
)أ ف ب(

ذﻛ ــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أن
ﻧـﺤــﻮ  740أﻟ ــﻒ ﺣ ـﻴ ــﻮان ﻓـﻘــﺪت
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻷﻏـ ــﺮاض اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ،ﻓﻲ
ُ
ﺣـﻴــﻦ اﺳــﺘ ـﺨــﺪم ﻧـﺤــﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﺣﻴﻮان آﺧﺮ ﻟﻠﻐﺮض ﻧﻔﺴﻪ.
واﺳ ـﺘ ـﻨ ــﺪت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "ﻧــﻮﻳــﻪ
أوﺳـﻨــﺎﺑــﺮوﻛــﺮ ﺗـﺴــﺎﻳـﺘــﻮﻧــﻎ" ﻓﻲ
ﻋ ــﺪد أﻣ ــﺲ إﻟ ــﻰ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﺑـﻬــﺬا
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن أرﺳـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وو ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ وزارة ا ﻟـ ـ ـ ــﺰرا ﻋـ ـ ـ ــﺔ
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪل

ﻳﻘﺎرب ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪل ﻋﺎم .2016
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن اﻟﻔﺌﺮان
ً
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟـﺘـﺠــﺎرب ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋــﺎم
 2017ﻧـﺤــﻮ  1.37ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻓــﺄر،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ  255أﻟ ـ ــﻒ ﺟـ ــﺮذ،
و 240أﻟﻒ ﺳﻤﻜﺔ ،و 3300ﻛﻠﺐ،
و 718ﻗﻄﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ارﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎع أﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮدة
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎم
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ  3472ﻗــﺮدا ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 2462ﻋﺎم .2016
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ وزﻳﺮة
اﻟــﺰراﻋــﺔ ﻳﻮﻟﻴﺎ ﻛﻠﻮﻛﻨﺮ ﻗﻮﻟﻬﺎ:
"أرﻳﺪ أن ﺗﺨﻔﺾ أﻋﺪاد اﻟﺘﺠﺎرب
ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺤـﻴــﻮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،
ﻓﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺜﻠﻨﺎ،
وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺎﻃﻔﻨﺎ".
)د ب أ(

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻬﻢ اﻟﻤﺤﺮﻛﻮن ﻟﻠﻔﺘﻦ
ﻛﻠﻤﺎ أوﻏﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاء ة وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح،
ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم 1896م ﺣﺘﻰ 1915م ،وﺟﺪﻧﺎ
أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ،
واﻟﺤﻨﻜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ،واﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ،
واﻟﺤﺠﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑــﺪأﻧــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺮاءة ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎل اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،وﻧـﻜـﻤــﻞ ﻗ ــﺮاءة
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ .ﻟﻘﺪ أوﺿــﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك
أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﺗﺒﺎع ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ رﺷﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة،
واﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻮل
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن ﻣﺒﺎرك
ﺑــﻦ ﻋــﺬﺑــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﻦ أﻗــﺮﺑــﺎء اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣ ـﺒــﺎرك ،ﻛ ــﺎن ﻳﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺎﺋﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﺑﻌﺪ أن أوﺿﺢ ذﻟﻚ أﻛﺪ
ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰ أﻧﻪ "ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﺎ اﺟﺮا اﺑﻦ رﺷﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺴﺎدات
واﺛﺎرت )اﺛﺎرة( اﻟﻔﺘﻦ ﻓﺎﻟﻌﺸﺎﻳﺮ اﻟﺬي ﻫﺠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻦ رﺷﻴﺪ
وأﻳﻀﺎ ﺑﻦ ﻋﺬﺑﻲ ،واﺑﻦ ﻃﻮاﻟﺔ ﻫﺠﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻃﻮاﻟﺔ واﺑﻦ
ﻋﺬﺑﻲ وﺣﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف" .وﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺒﺎرك ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺿﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ أﻗﺮ
ً
أﻧﻬﻢ ﻫﺠﻤﻮا ﻋﻠﻰ آل ﻃﻮاﻟﺔ وﺑﻦ ﻋﺬﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ،واﻧـﻬــﻢ اﺳﺘﺮﺟﻌﻮا أﻣﻮاﻟﻬﻢ
وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ .و ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺷﺠﺎﻋﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪه ﻣﻦ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻋــﺮﺿـﻨــﺎﻫــﺎ ﻗـﺒــﻞ أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ .وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك ﻋﺪم إﺛﺎرة اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،رد ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل "وﺗﺄﻣﺮون
ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻻﺷﻜﺎل ﻣﻊ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻼ اﻣﺮﻛﻢ ﻧﺤﻦ ﻣﺎﻧﻌﻴﻦ وﻣﻤﺘﻨﻌﻴﻦ
وﻻ ﻧﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻫﻜﺬا اﺣﻮال ﻻﻛﻦ ان اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ
ﺑــﺎﺗـﻔــﺎﻗـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﺑ ــﻦ رﺷ ـﻴــﺪ ﻫ ــﻢ اﻟـﻤـﺤــﺮﻛـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻔـﺘــﻦ ﻓﻌﻼ

ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ" .وﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧـﺼــﻒ اﻟ ــﺮد اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ا ﻟـﺸـﻜــﻮى اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ
"ﻗ ـ ـﻠـ ـ ٌـﺐ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎوﻟـ ــﺔ" ،ﺣـﻴــﺚ
أﺧﺒﺮ ﺑﺄن اﻟﺒﺎدئ ﻓﻲ إﺛﺎرة
اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻫﻢ أﺗﺒﺎع
ﺑـ ــﻦ رﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ ،وأن ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ
أن ﻳ ـﻜ ـﻔــﻮا ﻋ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،ﻟﻜﻲ
ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﺸــﺎﺋــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـ ـ ــﻦ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺬ ﺑ ـﺤ ـﻘ ــﻮﻗ ـﻬ ــﺎ
واﺳﺘﺮداد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ.
وأﻛـﻤــﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل "اﻵن ﺻﺎر
اﺑﻦ رﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻧﺰل درﺟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺬل واﻟﻀﻌﻒ واﻧﻲ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻋﻨﻲ ﺑﻌﺪ
ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﻮﻋﺎت ﺑﻌﺸﺮة
اﻳﺎم ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻳﺪت )ﻣﻌﺎﻳﺪة( ﻟﻌﻴﺪ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﻻ ذﻛــﺮت ﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﺑــﻦ ﻋﺬﺑﻲ وﻫﻮ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺰﺑﻴﺮ وﻻ ﻋﻦ ﻫﺠﻮم اﺑﻦ رﺷﻴﺪ واﺑــﻦ ﻋﻤﻪ ﺑﻦ
ﻃﻮاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺎﺋﺮﻧﺎ ﻻﻧﻲ اﻋﺮف وﻣﺤﻘﻖ ان ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت
وﻫ ــﺬه اﻟـﻬـﺠــﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺬﻛــﻮرﻳــﻦ ﺗـﺤــﺖ اﻣ ــﺮ ﻣــﺄﻣــﻮرﻳــﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎه ،وﻳﺪﻋﻰ
"ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻮﺳﺘﺠﻲ" ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺼــﺮة ،ﻣــﻦ واﻟــﻲ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،اﻟــﺬي أﺑﻠﻐﻪ
أن ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﺒــﺎرك ان "اﻟ ـﺒــﺮ ﻣــﺎ ﻓـﻴــﻪ ﻣ ـﻨ ــﺎور" ،وﻫ ــﻮ ﺗﻬﺪﻳﺪ
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ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛﺮ.
واﻟﻘﺒﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪا ﱠ ُ
ﻣﺼﻮر ﻧﺸﺮ ﻋﺒﺮ
وﻗﺎل أوﺑﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ":
"أود ﻓﻘﻂ ﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷــﻲء .ﻟﻘﺪ ﻛــﺎن ﻟﻲ
اﻟﺤﻆ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﻣﺬﻫﻠﻴﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ".
ً
وأﺿـ ــﺎف" :ﺑﺼﻔﺘﻲ أﺑ ــﺎ ﻻﺑـﻨـﺘـﻴــﻦ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮر أن اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻷﻫـ ـ ــﻢ ،ﻫ ــﻮ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻓﻲ
ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻫ ـﻨــﺎك ﻃــﺎﻗــﻢ ﻋـﻤــﻞ وأﻃ ـﺒــﺎء
وﻣﻤﺮﺿﺎت ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻬﻢ ،وﻳﺴﻬﺮون ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﻳﻘﻔﻮن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،وﻳﻤﺴﻜﻮن ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ".
وﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ــﺪم ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺘــﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻈ ــﻲ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ ﺣﺎر ﻣﻦ ﺣﺸﺪ
ﺿﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻫﺎﻟﻲ وأﻓــﺮاد
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ.
وﻻ ﻳﺰال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻣﻊ
زوﺟﺘﻪ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎء أﻃﻔﺎل
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
)أ ف ب(
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ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻼب
ﻛﺎﺗﺐ وﺳﻴﺎﺳﻲ أردﻧﻲ

ً
ﻟـﻴــﺲ ﻏــﺮﻳـﺒــﺎ أن ﻳـﻔــﺎﺟــﺊ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑـ"ﺗﻐﺮﻳﺪة" ﺟﺪﻳﺪة أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﺮر ﺳﺤﺐ
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
"داﻋــﺶ" ،وﻫﺬا ّ
رﺣﺐ ﺑﻪ اﻟــﺮوس واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ،وﻋﺎرﺿﻪ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻛﺜﻴﺮون ،وأدى إﻟﻰ ارﺗﺒﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول ﻫﺬه
ﻳﺘﻢ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
إﻟﻰ أن ً
ً
إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ أوﻻ وأﺧﻴﺮا!
وﻟـﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟـﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻫــﻮ أن ﻫﺬا
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺳﺤﺒﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ – اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وأﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻗﺼﻮى ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ أي ﻣﺴﺘﺠﺪ
ﻋﺴﻜﺮي ،واﻟﻤﻌﺮوف أن ﻫﺬا ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮة،
إن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وإن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى.
إن ﻛــﻞ ﻣــﺎ أراده ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻬــﺬه "اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ"
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻪ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻏــﺪت ﻋﻠﻰ اﻷﺑ ــﻮاب ،أﻧــﻪ ﺻــﺎدق ﺑﻮﻋﺪه،
ّ
وﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺑﻪ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ،وإن ﻟﻴﺲ ً أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ ﺑﻞ اﻟﻤﺆﻛﺪ،
ﺷﻲء إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻓــﻮرا ،ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻛﻞ
ً
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﺬا إن ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ
إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺮاﻓﻀﻮن
ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ،وﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ً
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ أن ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﺣﺮﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﺷـﻜــﺎل ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺮان ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺪد
ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺟﺎد ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺬﻛﺮ ،وأﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ واﻟــﺮوس
اﻟﻘﺮار ًاﻵﻧــﻒ ً
اﻧﺘﺼﺎرا رﺧﻴﺼﺎ ،وﺳﻴﺘﺮك ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﻄﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﻳﻬﺘﺰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﻗﺼﺎه إﻟﻰ أﻗﺼﺎه ،ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
واﻟﻘﺮم،
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﻓﻲ
اﻷﺳﻮد
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ
ﻫﻨﺎك اﻵن ﺻﺮاع
ً
ً
ً
ﺗﺸﻜﻞ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ
ﻛﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ً
دوﻟﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻬﻴﺎره ،وأﻳﻀﺎ
ﻫـﻨــﺎك اﻷﻃ ـﻤــﺎع اﻟـﻤـﺘـﻌــﺪدة ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻷﺑـﻴــﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺷﺮﻗﻪ ،وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة راﻓﻀﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن
ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺎورة
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ...وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣـﻨــﺎورة ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺣﺘﻰ
ﻟﻠﺮوس واﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ.

وﻓﻴﺎت
ﻓﻄﻴﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻌﺪواﻧﻲ
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 57ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ ،ق ،2ش ،226م،28
اﻟﻨﺴﺎء :ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ق ،11ش ،181م ،149ت،99171741 :
66684432

ﻣﺒﺎرك ﻓﺎرس ﺟﺎﺳﺮ اﻟﻤﻌﺼﺐ

 80ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺣﺎب ،ق ،2ش ،5م ،2اﻟﻨﺴﺎء :ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،2ش ،228م ،545ت97523030 ،94099171 :

ﻓﻠﺤﺔ ﺿﺎﺣﻲ ﺟﺪﻋﺎن

أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻮاض اﻟﻌﺎزﻣﻲ
 78ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ق ،3ش ،4م ،654اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،13ش ،2ج ،2م ،5ت99755551 :

وﻟﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ

 55ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟـﻴــﻮم ﺑﻌﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،5ش ،1ج ،10م ،13اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،4ش ،42م،15
ت97496773 ،99012883 :

ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﻼف

زوﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻔﻮظ
 70ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺤﺎرﻧﺔ ،ق ،2اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق ،4ش  ،46م ،3ت:
99122874

ﻋﻮض ﻋﻤﺎش ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

 92ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺧﻴﻄﺎن،
ق ،10ش ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،م ،221اﻟﻨﺴﺎء :ﺧﻴﻄﺎن ،ق،5
ش .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،م ،18ت99771282 ،55511156 :

ﻫﻮﻳﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻢ

أرﻣﻠﺔ ﻓﻼح ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
 78ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،أم اﻟﻬﻴﻤﺎن ،ق ،5ش ،30م ،4ت،99803163 :
99885207
ﺑﻨﻪ ﻓﻬﺪ ﺳﻌﺪي اﻟﻨﺼﺎﻓﻲ أرﻣﻠﺔ ﺣﻤﺪان ﺑﺮاك اﻟﻨﺼﺎﻓﻲ
 70ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ،
ق ،7ش ،2ج ،1م ،2ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ا ﻟ ــﺮ ﺣ ــﺎب ،ق ،3ش ،18م ،8ت:
51289222 ،97877544

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺮﺧﻮه

 66ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟـﻌـﺘــﺮة اﻟ ـﻄــﺎﻫــﺮة ،اﻟــﺮﻣـﻴـﺜـﻴــﺔ ،ش
أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ،ج  ،101م  ،16ت60099788 - 50606023 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﻣﻜﺸﻮف ﻣﻌﻨﺎه أن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺒﺎرك
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎري واﻷراﺿﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ.
ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن دﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ ــﺪرة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ،وﺣﻨﻜﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻮﻗﻔﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:13

اﻟﻌﻈﻤﻰ

19

اﻟﺸﺮوق

06:38

اﻟﺼﻐﺮى

08

اﻟﻈﻬﺮ

11:46

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

ً
 11:37ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻌﺼﺮ

02:36

 10:16ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

04:54

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  05:01ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:16

 04:44ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

