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اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

»اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﻫﻴﺎم« ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺴﺤﺮ واﻷﻧﺎﻗﺔ
ّ
ﻟﻤﺮﻳﻢ أوزرﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن »اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ« ص ١٣

اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻟﻌﺮاق ﻟﻢ ﻳﺘﺸﺎور
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﺄن ًإﻧﺸﺎءات »اﻟﻔﺎو«

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»أﻛﺪﻧﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ردا ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد أن ﻣﻨﺼﺔ ﻓﺸﺖ اﻟﻌﻴﺞ ﺣﻖ وﻃﻨﻲ«
• »ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ  ١٦٢ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوب«
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ  20أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ردت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ "ﻓﺸﺖ اﻟﻌﻴﺞ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻣ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺔ إﻳـ ــﺎﻫـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـ َ
ـﻮري ﻋ ــﺪم
ﺗ ـﺠ ــﺎوب ﺑ ـﻐ ــﺪاد ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮرة ﺑ ـﺘــﺮﺳ ـﻴــﻢ
اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ،162
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋــﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺒـﺤــﺎر
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻻﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو
دون اﻟﺘﺸﺎور ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄن
ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺪوب اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﻢ ﻟ ــﺪى
اﻷ ﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،أن "اﻷﻋـﻤــﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو وﺻﻠﺖ
إﻟــﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ دون ﺗﺸﺎور
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﻤﺎدة
 206ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺒ ـﺤــﺎر ﻟ ـﻌــﺎم  1982ﻣﻦ
ﺿﺮورة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء
اﻟ ـﻔ ــﺎو وﻛ ــﺎﺳ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﻮاج اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟ ــﺬي ﺗــﻢ إﻧ ـﺸــﺎؤه ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ  5.4أﻣﻴﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ إﻟـ ــﻰ داﺧ ـ ــﻞ ﻣ ـﻴ ــﺎه ﺧــﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  1.5ﻣﻴﻞ
ﺑﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ".
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ
ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﻣﺎﻳﻮ 2018
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوب ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ

ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸــﺄن وﻣ ــﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ذﻟ ــﻚ ﻣﻦ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﱢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻋﻦ ﺑﻨﺎء "ﻓﺸﺖ اﻟﻌﻴﺞ" ،ذﻛﺮت
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﺔ "واﻗﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﻧﺸﺎؤﻫﺎ
ﺣﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ" ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋ ـﻨــﺪ ﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018أﺣــﺎﻃــﺖ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
أﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺗ ــﺮﺳ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺪود
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،162
ﻓــﺄوﺿ ـﺤــﺖ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺖ ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻋـ ـ ــﺎم  2005ﺑ ـﺒــﺪء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن،
ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺪاد ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوب٠٣ .

ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  ٢٣ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ...واﻟﻤﺆﺷﺮات ﺧﻀﺮاء
١٠
 ٧٢٣أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺪﺷﻨﻮن
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ً
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ »اﻟﺮﻳﺎض« واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
● ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن
ً
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻗـﻄــﺎر اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑ ــﺪء ا ﻣﻦ
ً
ً
اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﺎق ﻧـﺤــﻮ  683أﻟ ـﻔــﺎ و 359ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺑـﻤـﻘــﺎﻋــﺪﻫــﻢ اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـ ــﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ واﻟ ـﺨــﺎص
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،وأﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  40أﻟــﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ً
ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﻜﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء دوام ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ
اﻷول اﻻﺑـﺘــﺪاﺋــﻲ ورﻳ ــﺎض اﻷﻃـﻔــﺎل ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺻﻔﻮف
اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑـﺘــﺪاﺋـﻴــﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ،ﺛــﻢ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء.
ً
وﺑﺤﺴﺐ آﺧــﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻧﺤﻮ  42أﻟﻔﺎ
ً
و 277ﻃﻔﻼ ﻓﻲ  196روﺿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ02 ،

اﻟﻤﺒﺎرك :ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﻣﺤﻠﻴﺎت

05
ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو اﻟﺬي وﺻﻠﺖ اﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻴﻪ
إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ دون اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﺗﺼﺎل أﻣﻴﺮﻛﻲ  -ﺻﻴﻨﻲ ﻳﻘﻠﺐ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :إﻋﺎدة اﻟﺘﻴﺎر
ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺰاب ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ
ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت

رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
١١

ﻫﺎﻳﻒ ﻳﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« و»اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ«
• ﻫﺪد ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﺠﺮف إذا ﻟﻢ ِﻳﺰل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
• اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ« و»اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ« واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ
وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﻃـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ رﻳ ـ ـ ــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛــﺎ ﻣــﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻓ ــﻲ ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﺢ ،وﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮروﻓ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ،وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟ ـﺨ ـﺘ ــﺎﻣ ـَﻴ ــﺔ ،أﻋـ ـ ــﺎد زﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ
ﻓـﺘــﺢ ﻣـﻠــﻔــﻲ »اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت« و»اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴــﺲ«،
ً
ﻣﻬﺪدا ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ

اﻟﺤﺠﺮف إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ »ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﺎ«
ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ ﻫ ــﺎﻳ ــﻒ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ـ ــﺲ ،أن
اﻟـﻤـﺴــﺎء ﻟــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣﺎ
ً
زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟ ـﻤ ــﻮﻋ ــﻮد ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻣــﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ »ﻣ ـ ّـﺮ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ

ً
اﻵن ،وﻟــﻢ ﻧـ َـﺮ أي إﻧﺠﺎز ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن« ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧ ــﻪ »إذا ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘــﻢ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،أو أي
وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗــﺎدم ،ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﻗﺮوض اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ
ﺳﻴﻌﻮد ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب«.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻃــﺎﻟــﺐ ﻫــﺎﻳــﻒ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء ﺑﺄن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ
اﻟـﻤـﺴـﺤــﻮﺑــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺻ ــﺪرت
ﺑـ ـ ــﺈﻋـ ـ ــﺎدة ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ ﻷﺻ ـﺤ ــﺎﺑ ـﻬ ــﺎ
ً
وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب 02

اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺪﻓﺎﻋﺔ
ﺟﻮﻧﺴﻮن إﻟﻰ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺑﻼ اﺗﻔﺎق
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...وﺷﻘﻴﻘﻪ »ﻳﺼﻔﻌﻪ« ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ً
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑــﺎت ﻣـﺤــﺎﺻــﺮا ﺑـﻬــﺰاﺋــﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻧﺴﻒ ﻣﺠﻠﺲ
ّ
اﻟﻌﻤﻮم ﺧﻄﺘﻪ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ،ﺗﻌﻠﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺑﺄﻣﻞ أﺧﻴﺮ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﺒﻜﺮة.
وﻏﺪاة رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب ﺧﻄﺔ ﺟﻮﻧﺴﻮن ،أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،أﻣﺲ،
ﻋــﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﻤــﻮم اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻓــﻲ  15أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ
أﻋﻤﺎﻟﻪ.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺻ ـﻔ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن اﻟـﻤـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ّ
ﺑــﺈﻋــﻼن ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺟ ــﻮ ،اﻟ ــﺬي أﻳ ــﺪ ﺑـﻘــﺎء ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻓﻲ 02

ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﺘﻔﺤﺺ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻓﻲ داوﻧﻴﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻔﺎوض اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻹﻧﻬﺎء
ﺟﺪة«اﻟﺤﺮب »اﻟﺤﺸﺪ« ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺟﻮﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪﻳﻢ
َ
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻳﺪﻋﻮ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﺪن إﻟﻰ اﻏﺘﻨﺎم »ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻗـﺒــﻞ  3أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻣــﻦ ﺣـﻠــﻮل اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻟـﺴـﻘــﻮط ﺻﻨﻌﺎء
واﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي ،ﻛﺸﻒ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷدﻧﻰ دﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﻨﻜﺮ ،ﺧﻼل
ّ
زﻳﺎرة ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻹﻳﺠﺎد
ﺣﻞ »ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ« ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻴﻤﻨﻲ.
وﻓﻲ أول إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﻳﺮان ،ﻗﺎل ﺷﻴﻨﻜﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮج ﺟﻨﻮب اﻟﺮﻳﺎض» :ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﺤﺮب ،وﻧﺤﻦ ﻧﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ
ً
ﻟﻠﻨﺰاع ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻔﺎوض« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص
ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ،وﻧﻘﻴﻢ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ«.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،دﻋﻢ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ 02

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻘﺎع ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ وﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻮﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻓ ــﺖ ﻣـ ـﺨ ــﺎزﻧ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻐ ـ ــﺪاد ،ﻗ ــﺮر
»اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ،أﻣــﺲ ،اﺳﺘﻐﻼل أﻣﺮ
ﺣ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻗ ــﺪﻳ ــﻢ ﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﻗـ ــﻮة ﺟــﻮﻳــﺔ،
ﻓــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣــﻦ اﻣ ـﺘــﻼك ﻃــﺎﺋــﺮات
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ ﻟـﻠــﺮﺻــﺪ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ،
وﻳﺨﺸﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﻣﻮاز ﻟﻪ أدوار
ﺛﺎن« وﺟﻴﺶ
»ﺣﺮس ﺛﻮري ٍ
ٍ
ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻌﺮاق.
ووﻓﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺸﺪ أﺑﻮﻣﻬﺪي اﻟﻤﻬﻨﺪس ،اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ أﻗـ ـ ــﻮى رﺟـ ـ ــﺎل إﻳ ـ ـ ــﺮان ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق،
ً
ﻓﺈﻧﻪ »اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟــﻰ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺪﻳــﻮاﻧــﻲ رﻗﻢ
 79ﻟﺴﻨﺔ  2014واﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻜﺘﺐ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟـﻤــﺆرخ ﻓــﻲ 2014/ 9 /8
ّ
ﻧﺴﺒﻨﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ا ﻟـﻘــﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ

ً
وﻛﻠﻔﻨﺎ ﺻﻼح ﻣﻬﺪي ﺣﻨﺘﻮش ،ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻓ ـ ــﻲ »ﻓـ ـﻴـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪس« أن اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ
اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻴــﻦ اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ
اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻓـ ـﺘ ــﺎ ﻣـ ـﻌـ ـﻘ ــﻞ »ﺣ ـ ـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ« ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻀ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮوت25 ،
أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛــﺎﻧـﺘــﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﺎن
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ 02

٠٩-٠٨
ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ؟

Safari

17
إﺳﻄﻨﺒﻮل ...ﻃﺒﻴﻌﺔ
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إردوﻏﺎن ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻏﺮاق
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اﻟﻤﺒﺎرك :ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ »اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ »ﺑﺮاﻳﻞ«
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻒ،
أﻣﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻔ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـﻬ ــﺪ أﺑ ــﻮﺷ ـﻴ ـﺒ ــﺔ
ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﻓﺎﻳﺰ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ وأﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة ،وﺳﻠﻤﻮا ﺳﻤﻮه ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ اﻹﺻﺪار اﻷول ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
"ﺑﺮاﻳﻞ" اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ.
وﺛﻤﻦ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟﺠﻬﻮد اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ودورﻫـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺎرز ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻫــﺬه
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ
ً
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺣ ــﺮص اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ »اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ« إﺻﺪار اﻟﻘﺮآن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﺷ ـ ـ ــﺎد ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ
ﺑ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ إﺻ ـ ـ ـ ــﺪار
ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮآن

وزارة اﻷوﻗﺎف ﺗﻜﺮم أﻋﻀﺎء ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ
●

اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
ﻓ ـﻬ ــﺪ ا ﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠ ــﺔ ،أن ﺣ ـﻤــﻼت
اﻟﺤﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻔﺨﺮة ﻣﻦ
ﻣ ـﻔــﺎ ﺧــﺮ ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ،إذ ﻏــﺪت
ً
ً
ﻧ ـﻤ ــﻮذﺟ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺬى وﻣ ـﺜ ــﺎﻻ
ُﻳﻀﺮب.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ
وزارة اﻷو ﻗـ ــﺎف وا ﻟ ـﺸــﺆون
اﻹ ﺳــﻼ ﻣـﻴــﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ أﻋﻀﺎء
ﺑ ـﻌ ـﺜــﺔ ا ﻟ ـﺤ ــﺞ ،أ ﻣ ــﺲ اﻷول،
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻷ ﺋـﻤــﺔ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺟ ــﺪ" ،إﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻊ ذﻟــﻚ
ﻧ ـﻄ ـﻤــﻊ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ وﻧ ـﻄــﺎﻟــﺐ
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻼت ﺑـ ــﺎﻷﺟـ ــﻮد
واﻷﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﻦ ،وﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻊ إﻟ ــﻰ

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺤﺎﺟﺔ
●

اﻟﺸﻌﻠﺔ :ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ ﻣﻔﺨﺮة ﻟﺒﻼدﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﺗﻌﺎون اﻟﺤﻤﻼت ﺑﻼ ﺣﺪود،
وﻧﻄﻤﻊ ﻓــﻲ ﺑــﺬل اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﻮد.
وأ ﺿــﺎف "أ ﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ
وﺛـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄن ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺔ
وﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻮﻻ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺔ
ٌ
وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ،
وﻣﻦ واﺟﺒﻲ وﻣﻦ ﺣﻘﻜﻢ أن
أﺳﺠﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻛﻠﻤﺎت ا ﻟـﻤــﺪ ﻳــﺢ وا ﻟـﻌــﺮ ﻓــﺎن،
وأﻗ ـ ـﻠـ ــﺪﻛـ ــﻢ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﺒ ــﺬل
واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ".
وأ ﻛ ــﺪ أن "أ ﺳ ـﺒــﺎب ﻧﺠﺎح
ﺑـ ـﻌـ ـﺜ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺞ ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻮد إﻟـ ــﻰ
اﻹﻋـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟــﺪﻗ ـﻴــﻖ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات واﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت
واﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ـﺤ ــﺞ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ،واﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر

اﻷﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺐ ﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﺛــﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﺒﻌﺜﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ
ﻛ ـ ــﻞ اﻹﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ
اﻟﺤﺠﺎج".
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة
اﻷوﻗﺎف رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ
ﻓــﺮﻳــﺪ ﻋ ـﻤ ــﺎدي ،إن "اﻟـﻘـﺼــﺪ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫـ ـ ــﺪف ﻋ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻣـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﺪاف
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﺠﺴﻴﺪ
ﻣ ـﺒــﺪأ وأﺳـ ــﺎس ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺒــﺎدئ
اﻹدارة ا ﻟ ــﺮا ﺷ ــﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺄة اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ
وﻣﺠﺎزاﺗﻪ أﺣﺴﻦ ﺟﺰاء".

اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ "ﺑ ــﺮاﻳ ــﻞ" ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ إﺛ ــﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
وﺳـ ـ ــﺪ ﺣ ــﺎﺟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺺ

ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 ٧٢٣أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺪﺷﻨﻮن

ً
ً
وﻧﺤﻮ  30أﻟﻔﺎ و 937ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
أﻣﺎ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻨﺘﻈﻢ ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻬﺎ
ً
ً
ً
 31أﻟﻔﺎ و 895ﻃﻔﻼ ،وﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول  10آﻻف و 485ﻃﺎﻟﺒﺎ.

ﻫﺎﻳﻒ ﻳﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«...

ً
ﻋ ــﺪم إﻋــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ،وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ـﻬــﺎ ُﺳـﺤـﺒــﺖ ﻣــﻊ ﺟﻨﺴﻴﺔ آﺑــﺎﺋـﻬــﻢ
وأﻋﻴﺪت ﻟﻶﺑﺎء وﻟﻢ ﺗﻌﺪ إﻟﻰ اﻷﺑﻨﺎء.
وأﻛﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺒﺪون« ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ أو اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ دون
ً
ﻣﺸﺎورة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء أو اﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
ً
إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮازﻧﺎ وﻏﻴﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻷي ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪون ،وأن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
وﺗـﺠــﺎوزات ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳــﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺑــﻮزارة
ً
َ
ﺑﻌﻘﺪي اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت واﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ.
اﻟﺪﻓﺎع ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
وأﻛــﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ ،ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،وﻋﺪم
اﺗﺒﺎع اﻟﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻘﺪان إﺟﺮاءات
ً
اﻟﺼﺮف وﻋﺪم إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋ ــﺪم إﻋ ـﻄــﺎء )اﻟ ـ ـ ــﻮزارة( اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ واﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
٠٤

اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺪﻓﺎﻋﺔ...
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء  ،2016اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻪ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻘﺪﻣﺎ »اﻟﻮﻻء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ« ،ﻟﻴﺼﺒﺢ

ﻧﻔﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛــﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﺮدد
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ "وﺟــﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮاء ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺘﺴﺒﻮه ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
دون ﺳ ــﻮاﻫ ــﻢ ،وذﻟـ ــﻚ ﺑ ـﻐ ــﺮض اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑﻪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ".
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛــﺎن ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣﺲ،
ً
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮدد ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن إن "ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ
ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﻻ وﺟﻮد ﻷي ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻧﺸﺎء
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﻮاء".
وأﻛﺪت أن أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ واﺿ ـﺤ ــﺔ وﻣـ ـﺤ ــﺪدة ،وأن اﻻﻟـﺘـﺤــﺎق
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات،
وأن وﻻء و ﻗـﺴــﻢ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ا ﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع

اﺳﺘﻌﺎدة
ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ دورﻫﺎ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺎت
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة

رﺣـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻷﻃـ ـ ــﺮاف اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮة اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻟ ـ ــﻰ ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ
واﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻬﺪﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣــﺎ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣــﻦ اﻧـﺨـﻔــﺎض ﻣﻠﺤﻮظ
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ
ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪوب اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻟ ــﺪى اﻷﻣ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ ﻣـﻨـﺼــﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻻول.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻻﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﻼل
ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣ ـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ـ ــﻞ إﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎد ﺗـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ
ﻧ ــﺎﻓ ــﺬة ﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑﻤﺎ

ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻃﻤﺄن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺮم
ﻟـ ـ ــﺰوار اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت وﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﺘﺄدﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺟــﻮاء ﻣﻦ اﻷﻣﻦ
واﻟ ـﻄ ـﻤ ــﺄﻧ ـﻴ ـﻨ ــﺔ" ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن
"أ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺎت
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻷﺻ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم
ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وﺟﻪ".
وأﺷـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ
"ﺑﺠﻬﻮد ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺄﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ
ورﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ" ،داﻋﻴﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ
أن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻮﻃﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﺳ ـﻤــﻮ وﻟــﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط وﺿﺒﺎط ﺻﻒ وأﻓﺮاد ﻫﻮ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺤﺖ راﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣـﺼــﺎدر ﻫــﺬه اﻷﺧـﺒــﺎر،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﺑ ـﻬــﺪف زرع ﺑ ــﺬور اﻟـﺘـﻔــﺮﻗــﺔ واﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻚ ﺑــﻮﻻء
وإﺧﻼص ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﻴﺶ.
ودﻋ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺤ ــﺮي اﻟ ــﺪﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ
ﻣــﻊ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧ ـﺒــﺎر ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺪر وﻏـﻴــﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن أﺑﻮاﺑﻬﺎ
ً
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺧﺒﺎر ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻠﺒﺲ أو
ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪﻧﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ :اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺼﻨﻨﺎ
أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻆ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻃ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ،أن
"اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺳــﻮر
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ
ﺳ ـﺒ ـﺤــﺎﻧــﻪ وﺗ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ ،وﺣـﺼــﻦ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ اﻟ ــﺬي ﻳﺪﻓﻊ
ﻋﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ
وﺣﻴﻦ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "ﺗﻤﺎﺳﻚ
ﻧ ـﺴ ـﻴــﺞ اﻟ ـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮاﻧﻪ وأﻃﻴﺎﻓﻪُ ،ﻳﻌﺪ
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﺗﺒﺪت ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ
ً
ً
ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﺳــﺪا ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﺒﺚ
ﱠ
ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻦ".
ﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ،
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺶ ﺗـ ـﻔـ ـﻘ ــﺪه ﻋ ـ ـ ــﺪدا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت وﻣ ـﺠــﺎﻟــﺲ
اﻟـ ـﻌ ــﺰاء ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ،
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
وﺧﻄﻂ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺤﺮم.
ودﻋ ــﺎ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ إﻟ ــﻰ "ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
أﻗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻰ درﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺮاﺣ ـ ـ ــﺔ

»اﻷرﻛﺎن« :ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮاء
ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

»اﻹﻃﻔﺎء« ﻋﺎﻳﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم .وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ،
ّ
ﻧﻈﻢ ﻗﻄﺎع وﻗﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة وﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻮﻟﻲ ،اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻌﻔﺎك ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ
اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻬﺎ.

ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟ ـ  23اﻟــﺬي ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ
 3أﻳﺎم.
وﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷولّ ،
ﺻﻮت اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض
ً
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻧﺴﻮن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد إرﺟﺎء ﺟﺪﻳﺪا ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻟﻤﻮﻋﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ ،إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أي
اﺗﻔﺎق ﺑﺤﻠﻮل  19أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ورﻏﻢ أن ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺗﻘﻮﻳﺾ«
ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺸﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وﺳﻴﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻠــﻮردات ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻴــﻮم ،ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ
أﻋـﻤــﺎل اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳــﺄﻣــﻞ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن أن ﻳﻮاﻓﻖ
ً
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء
ّ
ﺣﺰب »اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻌﺎرض اﺷﺘﺮط ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ.
وﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه ﺑﻴﻮرﻛﺸﺎﻳﺮ ،ﺟﺪد ﺟﻮﻧﺴﻮن أﻣﺲ دﻋﻮﺗﻪ
ً
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻨﺪدا ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ »اﻟﺠﺒﺎن« ﻟﺰﻋﻴﻢ ﺣﺰب »اﻟﻌﻤﺎل«
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮرﺑﻦ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺻﺮح ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
ورﻏــﻢ دﺧــﻮل اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻨﺠﺎح ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﻴﺖ« دون اﺗﻔﺎق ،أﻛﺪت
ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎ أﻧﺪرﻳﻔﺎ ﻋﺪم
ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ أواﺧﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وأﻛ ــﺪت أﻧــﺪرﻳـﻔــﺎ رﻏـﺒــﺔ اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ »ﺑ ـﺼــﻮرة ﺑـﻨــﺎء ة«
ﻣ ــﻊ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ »اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت اﻟـﻤـﻠـﻤــﻮﺳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗﺪ
ً
ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻪ« ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح وﺳﻴﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ً
ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺮﺗﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ«.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﺣﺬرت وزﻳﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ روﻫﺼﺎر ﺑﻜﺠﺎن ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد دون اﺗﻔﺎق ،أن »ﺗﻜﻮن
ً
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ،ﺑﺨﺴﺎرة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 1.2
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻨﺤﻮ  1.3ﻣﻠﻴﺎر ،واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  500ﻣﻠﻴﻮن«.

ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ ان أي ا ﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎك
ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺮارات ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﻋﻮدة ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﻄﺮف
ﻓــﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ،
ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدة
ﺳـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ودورﻫ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻣﻮﺣﺪة وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺳﻄﻮة
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ
اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ إﺑﺮاز ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ

»اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﺪرات اﻟﺸﺒﺎب

ﻃﻮاري ﱠﻛﺮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ

ً
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺘﻔﻘﺪا إﺣﺪى اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت

ّ
ﻧﻔﺬ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﻋﺪة
ﺟﻮﻻت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة،
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻻت ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻷﻣــﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺈرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻴﺎد

ﻳـ ـﻔـ ـﻀ ــﻲ إﻟ ـ ـ ــﻰ وﻗ ـ ـ ــﻒ ﻹﻃ ـ ــﻼق
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﻴــﺎم
اﻷ ﻃـ ــﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب
اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﺧﻄﻮات
ﺛ ــﻼث ﻗــﺪﻣــﻪ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺨــﺎص
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ
ﻓــﻲ وﻗ ــﻒ إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻨــﺎر ﺧــﻼل
ﻋﻴﺪ اﻷﺿـﺤــﻰ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟــﻰ
ﺛــﻢ اﺟـﺘـﻤــﺎع دوﻟ ــﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺪول ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﻌﻘﺒﻪ آﺧﺮ
ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟــﻰ اﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻ ﻋـﺘـﺒــﺎر ﻧﺤﻮ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ وﻓ ـ ــﻖ ﻗ ـ ـ ــﺮارات
اﻟﻤﺠﻠﺲ ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ واﻟـﺘــﻲ
أوﺟـ ــﺪت ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاءات
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ

ﺣ ـﻈ ــﺮ ﺗ ــﻮرﻳ ــﺪ اﻷﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟـﺼــﺎدر ﻣــﺆﺧــﺮا واﻟ ــﺬي أﺷــﺎر
إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ
ﻫﻨﺎك.
وذﻛــﺮ ان ذﻟــﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ
ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﺆر
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﺘﺰاﻳﺪ
ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ )داﻋ ـ ــﺶ(
اﻹرﻫ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﺆﺧ ـ ـ ــﺮا دﻻﻟ ـ ـ ــﺔ
واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻇ ــﻢ ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﺤﺪي ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ واﺳﺘﻘﺮار
ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

أﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮس
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ
ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ
اﻷول ،ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﻪ ﻓـ ــﺮع
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣــﻦ
 7ﻳــﻮ ﻟ ـﻴــﻮ إ ﻟـ ــﻰ  29أ ﻏـﺴـﻄــﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎون ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون
ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ وإدارة ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد
اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ رﻳ ــﺎض ﻃ ـ ــﻮاري ،ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ،ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،أن
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺟ ــﺎء ﺑـﺘــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت
ﻣــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2020
"اﻷ ﻣ ـ ـ ــﻦ أوﻻ" ،ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ ا ﻫ ـﺘ ـﻤــﺖ
ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﺤﺮس.
واﺷ ـﺘ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻋـﻠــﻰ
أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،اﺗ ـﻔــﻖ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن ﻣ ــﻊ ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻣﻨﻊ إﻳــﺮان ﻣﻦ اﻣﺘﻼك
ً
ﺳﻼح ﻧﻮوي ،ووﻗﻒ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﻤﺰﻋﺰع ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻔﺎوض اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻹﻧﻬﺎء...
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎدي واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن وﻋﺪة ﻣﺪن ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﺣـ ــﺚ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻌــﻮث اﻷﻣـ ـﻤ ــﻲ ،ﻋ ـﺒــﺮ »ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ« ،اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ
و»اﻟﻤﺠﻠﺲ« اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ،ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮات »ﺗﺤﺎﻟﻒ
دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ« ،اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻦ
ﻗﻴﺎم ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺮاض وإﺳﻘﺎط ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر )درون(
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
)اﻟﺮﻳﺎض ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

»اﻟﺤﺸﺪ« ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺟﻮﻳﺔ...
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻦ
ً
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ رﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ وﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن.
ووﻓــﻖ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓــﺈن إﺣــﺪى اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ أﺟﻬﺰة
ً
رﺻﺪ وﺗﻨﺼﺖ ،واﻷﺧﺮى ﻣﺘﻔﺠﺮات ﺷﺪﻳﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﺟﺘﻤﺎع
ً
ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﺳﺮﻳﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎم »اﻟﺪرون« ﺑﺤﻤﻞ ﻣﺘﻔﺠﺮات أﻧﺬر

ﺗﻜﺮﻳﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮس

اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪ راﺷﺪ ﻓﺮﺣﺎن،
ورﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﻓ ـ ـ ـ ــﺮع اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻴــﺪ ﻧــﺎﺻــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب.

ً
ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ ﻋﺒﺮ اﺧﺘﺮاق أﻣﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ.
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد
وأوﺿﺢ أن ﻗﻴﺎم
ّ
ً
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ وﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻔﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﻤﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ
ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﺻﺪام ﺧﻄﻴﺮ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﺘﻔﻘﺎن وﻣﺼﺮان
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
ً
ً
ً
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ درﺳﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻃﻬﺮان ﺧﻄﻮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ أن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف ﺛﻼﺛﺔ
أﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن أﺧﺒﺮوا اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺴﺆول اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ وﻗﻒ إﻋﻼم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻤﻜﺎن وﺟ ــﻮده ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ،واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻀﺒﺎط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺤﺎوﻻت
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ.
وﺑـ ّـﻴــﻦ أن »اﻟ ـﺤــﺮس اﻟ ـﺜ ــﻮري« ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣــﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻗﻴﺎم
»اﻟـﺤـﺸــﺪ اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ« ﺑــﺎﻟــﺮد ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،ﻛﻲ ﺗﺪرك واﺷﻨﻄﻦ أن ﺳﻤﺎﺣﻬﺎ
ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وإﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،زﻋــﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺒﺮي »دﻳﺒﻜﺎ«،
اﻟﺬي أﻛﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ وﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ وﻗﺎﺋﺪ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«
ّ
ﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،أن وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺣﺴﻴﻦ
ّ
ّ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺣــﺬر ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﻞ ﺟـﺒــﺮان ﻣــﻦ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺸﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﻣﺼﻨﻊ ﺻﻮارﻳﺦ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺤﺰب
اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺷﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎع«.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ» :ﻓﺸﺖ اﻟﻌﻴﺞ« ﺣﻖ ﻟﻨﺎ وأﺣﻄﻨﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺼﺔ

ً
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :وﺟﻬﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  ٢٠أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻄﺔ 162
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺤﺘﺔ
وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد

دﻋﻮﻧﺎ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
ً
ﻣﺮارا
ﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺗﻨﻬﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوﺑﻮا

أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ أن ﺑـ ـﻨ ــﺎء
ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﺑ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓـ ــﻮق ﻣﻨﻄﻘﺔ
»ﻓـ ـﺸ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺞ« اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻫﻮ ﺣﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ  2018ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗﻤﺖ
ُ
إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎدس
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ
ﻓــﻲ ﺧــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26
ً
ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2017وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر
ﻟﻌﺎم .1982
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ
ﻣ ـﻨ ــﺪوب اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻟــﺪى
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إﻟ ــﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  20أﻏـﺴـﻄــﺲ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ ﻣﻦ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻣـﻨـﺼــﺔ
ﺑ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓ ـ ــﻮق ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ »ﻓ ـﺸــﺖ
اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺞ« اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
ً
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وذﻟﻚ ردا
ﻋ ـﻠــﻰ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ وﺟـﻬــﺖ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ وﺻﺪرت
ﻛــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ وﺛ ــﺎﺋ ــﻖ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وﻟ ـ ـﻔـ ـﺘـ ــﺖ رﺳـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ إﻟــﻰ أن إﻧﺸﺎء
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺔ ﻫ ــﻮ ﺑ ـﻐ ــﺮض اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ
ﻣــﻦ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـﻤــﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﺧ ـ ــﻮر ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ،وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟ ـﺒــﺮج ﻣـﻴـﻨــﺎء اﻟـﺸــﻮﻳــﺦ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
ﻟـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮد ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺔ
وﻣـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرة ﻟ ــﺮﺻ ــﺪ وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺧ ـ ــﻮر ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ً
ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮدا أﻣﻨﻴﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺣﻮادث اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻦ
زوارق ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ
ﻟـ ـ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« أﻣـ ــﺲ ،إن »اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗــﺮﻛــﺰ ﺳــﻮى ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑـﻌــﺪ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  162واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺰال
ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺮﺳــﻢ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،إذ
أراد اﻟ ـﻌــﺮاق أن ﻳﺜﺒﺖ وﻳﻮﺛﻖ
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺄن ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻤﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ«.
وأﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺎدة
ﻻ ﻳـﻨـﻈــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ
وﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ ﻣـ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘــﺎش
ﻋـﻠــﻰ اﻋـﺘـﺒــﺎر أن اﻟ ـﻬــﺪف ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﻮ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻮﻗﻒ.
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟﺤﺪود واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

ا ﻟـﻤـﺴــﺄ ﻟــﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻧﻬﺎء ﻫﺎ
ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﺜﻘﺔ وﻳﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
وﻳ ـﻨ ـﻘ ـﻠ ـﻬ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ آﻓـ ـ ـ ــﺎق أرﺣ ـ ــﺐ
وأوﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻖ ﺑ ـﻤ ـﻠ ــﻒ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت ،أﻣ ـ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه
ً
اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎ
ً
دوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﺮاق
ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻷﺧ ـ ــﺮى اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﺮى
واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ وإﻋﺎدة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ«.
وﻗـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،إن
ً
»ﻫـﻨــﺎك ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه
ً
ً
اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت وﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺎ وﺛـﻴـﻘــﺎ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق ﻓــﻲ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ«.

إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺼﺔ
ﻻﻋﺘﺒﺎرات
أﻣﻨﻴﺔ وﺑﻐﺮض
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺧﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ

وأﺿـ ـ ــﺎف ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد:
»ﻳـﺠــﺐ أن ﻧـﻔــﺮق ﺑﻴﻦ اﻟـﺤــﺪود
اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي
ﻻﻳ ــﺰال ﻏﻴﺮ ﻣــﺮﺳــﻢ ...ﻓﺎﻟﻌﺮاق
واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﻠ ـﺘــﺰﻣــﺎن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗـ ـ ــﺮارات ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﻦ وﻋـﻠــﻰ
وﺟ ــﻪ اﻟـﺨـﺼــﻮص اﻟ ـﻘــﺮار 833
اﻟـ ـ ــﺬي رﺳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي
ً
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود
اﻟﻨﻘﻄﺔ .«162
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ أن »اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣﻠﺘﺰم
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻦ
واﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪود اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة«
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟ ـﺤــﺪود ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ 162
ﻫ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ ﺛـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺘــﺔ
وﻻ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻻﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﺔ »ﻓ ـﺸ ــﺖ
اﻟﻌﻴﺞ« ﺗﻤﺖ إﺛــﺎرﺗـﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
وأن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣـ ـ ــﺮاﺳـ ـ ــﻼت ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ دﻋــﺖ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﻮس ﻓــﻲ
أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﺪء
ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه

ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ
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أو اﻟﻠﺠﻮء
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ أن
اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟـﺼــﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17دﻳﺴﻤﺒﺮ
 1967ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋ ــﺮض
اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 317ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ  2014ا ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ  2014ﺑﺸﺄن
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ
ً
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟ ـﻤ ــﺎدة  15ﻣــﻦ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم
 1982واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮدع ﻟ ـ ــﺪى اﻷﻣـ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﺼ ــﺖ اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
أن ﻣﻨﺼﺔ »ﻓـﺸــﺖ اﻟـﻌـﻴــﺞ« ﻫﻲ
ﻣ ـﺴــﺎ ﺣــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷرض ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ
ً
ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻮق ﺳ ـﻄ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺎء
ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺰر اﻟـﻤـﻨـﺨـﻔــﺾ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ

ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎدة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﺑﺤﺮﻫﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ً
وذﻛـ ــﺮت اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ أﻧ ــﻪ وﻓـﻘــﺎ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم  1982ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻫﻮ
إﺷـﻌــﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ إذ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ
ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018وﻗــﺪ ﺗﻤﺖ
ً
إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎدس
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻮر
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ 26
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2017
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﺑــﺈﺣــﺎﻃــﺔ
ً
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮة
ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺳـ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﻌ ــﺮاق
ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻓﺒﺮاﻳﺮ
.2017
وأﻛــﺪت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘﺮة
/3أ ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮ ﻛ ــﺔ
ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﻼﺣــﺔ ﻓﻲ
ً
ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ
ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻮر ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ إذ إن ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻘﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗـﺼــﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻋﻠﻴﻪ
ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ أي ﺗ ـﻌ ــﺎرض
أو ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة
وﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺼﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ردت ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮﺗ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺆرﺧ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ 9
ﻣﺎﻳﻮ  2017و 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018
واﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬـﻤــﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺚ ﺑ ــﺈﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻟـﺤـﻴــﻦ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  162وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮﺗﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرة
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﺑـﻐــﺪاد إﻟــﻰ وزارة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ  2017و 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 2018ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ »ﻓ ـﺸ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺞ«

ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ذﻛ ــﺮت اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷ ﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟـﺒـﺤــﺎر ﻟـﻌــﺎم  1982وأن ﻣــﺎ ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻣﻦ
إﺟـ ــﺮاء ات وأﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻮاردة ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﻟـﻤـﺜــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع إﻧﺸﺎءات ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ،إن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮد اﻹﺷﺎرة ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ً
ﺑﺄن »اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
دون اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ رﻏــﻢ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة  206ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم
ً
 1982ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو وﻛﺎﺳﺮ اﻷﻣﻮاج اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟــﺬي ﺗــﻢ اﻧـﺸــﺎؤه ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 5.4

أﻣ ـﻴــﺎل ﺑـﺤــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺎﺣــﻞ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ إﻟــﻰ
داﺧ ــﻞ ﻣـﻴــﺎه ﺧــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﺑﻤﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ
ﻣﻦ  1.5ﻣﻴﻞ ﺑﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺠﻴﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎع ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
واﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـﻤــﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻴــﻪ ووﺟ ـ ــﻮب اﻃ ــﻼع
اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻵﺛـ ــﺎر وﻓﻘﺎ
ً
ﻟـﻠـﻤــﺎدة  205ﻣــﻦ ذات اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘــﺪم ﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أي دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو أو أي ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺑـﻴـﺌـﻴــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻧـﺘـﺠــﺖ أو ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ
أن ﺗـﺤــﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗــﺎﻣـﺘــﻪ رﻏــﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟـﻤـﺘـﻜــﺮرة ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﺸﺄن.

ﻣﺬﻛﺮة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوب
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« :ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟﺮاءات
إﺑﻌﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻋﺪم ﺗﺠﺎوب
وأﻓ ــﺎدت اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﺘــﺮﺳـﻴــﻢ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺪود اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ
اﻟـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ  162ﻓ ـ ـ ــﺈن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻃــﺎﻟـﺒــﺖ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2005وﻓــﻲ
ﻛ ــﻞ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ
ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺗــﺮﺳ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺪود
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﺔ 162
وﻫــﻲ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺮار
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷ ﻣ ـ ـ ــﻦ 1993 / 833
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻋﻮاﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟـ ــﺪورة اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﻘﺪت
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ 2019
ﻟ ـﻠ ـﺒــﺪء ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت
ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل ﺗ ــﺮﺳ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺪود
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟــﻢ ﻳﺘﺠﺎوب
ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ً
وردا ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻳﺚ ﻟﺤﻴﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل اﻟﻰ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺣﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺔ أرﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
رﺳــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑـﻤـﺤــﺎﺿــﺮ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪات اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰم ﺑـﻬــﺎ
اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﺗ ـﺠــﺎه اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ـﺒــﺪء ﻓــﻲ ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 162وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ودﻋ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ
ً
اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪدا اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـ ــﻲ إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺗــﺮﺳ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺪود
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ  162أو
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺎر
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم
.1982

اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ أﺷﺎد ﺑﺪور »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ ،أن وزارة
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻠـﻌــﺐ دورا ﻛـﺒـﻴــﺮا،
ً
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـﻨــﺐ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺿ ـﺒــﻂ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﺑﻌﺎد
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻮﻃـ ــﺢ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع
ﻋـ ـﻘ ــﺪه ﺑ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻋ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
ﺿـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎط ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺎت وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات
ﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﻼت اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻴ ــﺶ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أوﺿ ــﺎع
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪة وﻣـ ــﺎ ﻳﻨﺘﺞ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ

ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻇﻮاﻫﺮ،
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑـﻬــﺎ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﺒﻂ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﻤـﻄــﻮﻃــﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰ ﻳـ ـ ــﻞ ﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﻲ وزارة

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ،وﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
ﺳ ـﻌــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻟ ـﻀ ـﺒــﻂ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ واﺗ ـﺨــﺎذ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﺰم ﻧﺤﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟ ـﻔــﺮواﻧ ـﻴــﺔ،
اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ ،واﻟﻌﻘﻴﺪ
و ﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻹدارة
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ــﻺﺑ ـ ـﻌـ ــﺎد واﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ــﺪ
أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﺟ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣـﺒــﺎﺣــﺚ
ﺷـ ـ ـ ـ ــﺆون اﻹﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻴ ــﺐ
ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮي واﻟـ ـﻤ ــﻼزم
أول ﻓــﺎﻳــﺰ اﻟ ـﺒ ــﺮاك ،وﻣ ــﻦ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ رﺋـﻴــﺲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟﻬﺎﺟﺮي.

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﻨﺎءي اﻟﻔﺎو وﻣﺒﺎرك

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :دورات ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺗـ ـ ــﻮا ﺻـ ـ ــﻞ وزارة ا ﻟـ ـﺘ ــﺮ ﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدﻫـ ــﺎ ﻟـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮادر
اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟ ـﺴ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺺ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪارس ،إذ اﻧـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ أﻣ ــﺲ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ ﺑﺈﺷﺮاف
إدارة اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻷﺳـ ـﺘ ــﺎذ ،إن
أﻫ ــﻢ أﻫـ ــﺪاف اﻟ ـ ــﺪورة ﻳـﻜـﻤــﻦ ﻓﻲ
أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟـﻠـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ
اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺳ ـ ـ ــﻮاء ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،أو ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺑ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان ﻋ ــﺎم
اﻟﻮزارة.
وأﺿﺎف اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪرﺑ ــﺎت
ا ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻹدارة ا ﻟـ ـﺨ ــﺪ ﻣ ــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺴﻌﻮن
ﺧﻼل اﻟﺪورة إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ
وﺷ ــﺮح ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻮر

اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ ﻟــﺪور اﻟﺒﺎﺣﺚ
ً
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﺪورة ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺮي
واﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،أﻛـ ــﺪت ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻧـ ـﻀ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪاد اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات
اﻹدارة ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻧ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺞ

اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ
اﻟﺠﺪد ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻋـ ــﺪد اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ  110ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺗ ــﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪاد أن ﻫ ـﻨــﺎك
اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت أﺧـ ــﺮى ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ ،وﻫــﻲ

دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
دراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺸ ــﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
أﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﺎﻫﺰة
اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﺎﺋ ـﻨــﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 15
ً
أﻟﻒ م 2ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ  30ﻓﺼﻼ دراﺳﻴﺎ و4
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻷﺣﻴﺎء
واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و 4ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻋ ـﻤــﺎد اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮاﻧــﻲ ان
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺟﺎﻫﺰ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻼب ﺧﻼل
اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿــﺎف ان اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ

اﻟﻌﺜﻤﺎن« :ﻧﻜﻔﻞ
»زﻛﺎة
ً
 ٣٠٧٣ﻳﺘﻴﻤﺎ

ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎدة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﺑﺤﺮﻫﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

إﻧﺸﺎءات ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو  ...ﺿﺮر ﺑﻴﺌﻲ وﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر
ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ أو إﺟﺮاء ﺗﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء ﻛﺎﺳﺮ اﻷﻣﻮاج اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻴﻨﺎء
ً
اﻟ ـﻔــﺎو اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا ﻟـﻨــﺺ اﻟ ـﻤــﻮاد  123و205
و 206ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟـﺒـﺤــﺎر ﻟـﻌــﺎم  1982ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﺬﻛﺮة إﻟﻰ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﻣﺎﻳﻮ  2018ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم
ﺗﺠﺎوب اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻣﺎ
ﻳﺸﻜﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻄﻠﺐ ﺣﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم  1982وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﺛﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻲ وإﺟــﺮاء ﺗﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺒﺤﺎر.
وأﻓ ـ ــﺎدت اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ ﻧﺺ
اﻟﻤﺎدة  192واﻟﻤﺎدة  194ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮاق اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺷﻬﺮ اﻏﺴﻄﺲ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿــﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ا ﺗـﺼــﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻮل واﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات
واﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺛﺎث اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ﻃ ــﺎوﻻت وﻛــﺮاﺳــﻲ وأﺛ ــﺎث ﺧﺎص
ﺑﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.
وأﺿﺎف :ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺛﺎث اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺗﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺨﺎﻟﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗــﻢ اﻋــﺪاد ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ.

ﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮ زﻛﺎة اﻟﻌﺜﻤﺎن
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ،اﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول .وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻨﺪري،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ان
داﻋﻤﻲ وﻣﺘﺒﺮﻋﻲ اﻟﻨﺠﺎة
وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دور اﻻﻳﺘﺎم واﻟﻤﺪارس
واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺪول ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﻳﺘﺎم اﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ 12
اﻟﻒ ﻳﺘﻴﻢ ،ﺗﻜﻔﻞ زﻛﺎة اﻟﻌﺜﻤﺎن
ﻣﻨﻬﻢ  3073ﻳﺘﻴﻤﺎ.

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي

اﺣﺘﻔﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻟﺬي ﻳﺼﺎدف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮع واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ .وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺆون اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺎﻣﺮي ،إن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ،ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻨﺪ ﺑﺬل اﻟﻤﺎل ،ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ »اﻟﺮﺣﻤﺔ«.

»زﻛﺎة ﺳﻠﻮى« :ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺋﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ زﻛﺎة ﺳﻠﻮى اﻟﺸﻴﺦ
ﺑﺪر اﻟﻌﻘﻴﻞ ،أن ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .وأﺿﺎف اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ان ﻫﺬا
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺮف ﻟﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ،
وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺑﺪاع،
وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات.

»اﻷرﺻﺎد« :اﻟﻄﻘﺲ ً
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة اﻟﻴﻮم وﻏﺪا
ﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ،
أﻣﺲ ،إن ﻃﻘﺲ اﻟﺒﻼد ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا وﺣﺎر ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﺒﺢ ﺣﺎرا ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻓﻲ آﺧﺮه ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﺮ
اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻜﺘﻞ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺣﺎرة وﺟﺎﻓﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺗﻜﻮن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة
رﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ.
وذﻛﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹدارة ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺮاوي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ«
أن درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 47
و 49درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﻟﺼﻐﺮى
ﺑﻴﻦ  26و .29وأﺿﺎف اﻟﻘﺮاوي
أن اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻏﺪا ﺳﻴﻜﻮن
ﺣﺎرا واﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ودرﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
 44و 46درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﻟﺼﻐﺮى
ﺑﻴﻦ  26و 29درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤
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ﻫﺎﻳﻒ :اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﺠﺮف إذا ﻟﻢ ﻳ ِﻨﻪ »اﻻﺳﺘﺒﺪال«

أﻛﺪ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ
أن اﻟﻤﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف ﻣــﺎ
زاﻟ ــﺖ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ إذا ﻟ ــﻢ ﻳـﻘــﻢ ﺑــﺈزاﻟــﺔ
"ﻓـ ـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﺎ" ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻫـ ــﺎﻳـ ــﻒ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـ ــﺲ" ،إﻧ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﺎ زﻟـﻨــﺎ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤــﻮﻋــﻮد ﺑﻪ
ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـ ــﺬي أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﻮا ﻋـﻨــﻪ
ﻣﻨﺬ أﻳ ــﺎم اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻖ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻷﺣﺪ
وﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﻼح ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻻﻋـﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻻﺣــﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺎء ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف او ﻣﻦ ﻳﻨﻮب
ﻋﻨﻪ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

ﻟﻠﻮزﻳﺮ ،اﻟــﺬي أﻛــﺪ اﻧــﻪ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﺮ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻟﻢ
ﻧﺮ اي اﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".
وأﺿـ ـ ــﺎف "اﻧـ ـﻨ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻬــﺪﻧــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ان وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ
او اي وزﻳ ــﺮ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻗ ــﺎدم اذا ﻟﻢ
ﻳﺰل اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
وﻗ ـ ـ ـ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ
ﺳﻴﻌﻮد ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب"،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أن اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف
ﻗﻄﻊ و ﻋ ــﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وأﺧﻠﻒ
ﻓـﻴــﻪ ،ﺛــﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب
ﺑــﺄن اﻟﻮزﻳﺮ ان ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ وﻳﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪﻋﻢ
اي اﺳـﺘـﺠــﻮاب ﻗ ــﺎدم ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
ﻫﻞ ﻣﺎ زال اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ وﻋﺪﻫﻢ؟
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ
ﻫـ ــﺎﻳـ ــﻒ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺑ ــﺄن
ﻳـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻔ ــﺖ ﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ واﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺻــﺪرت ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻫــﺬه اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ
ً
ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ

أن ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺔ ﻟـ ــﻢ ﺗـ ـﻜ ــﻦ ﻣـﻨـﺴـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻨــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ ﺳـﺒــﺐ ﻋــﺪم
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻫﻮ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺮﺣﻨﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ
ﻗﺎل ﻫﺬا ﺗﻜﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا
اﻧـ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﻜ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻛ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
وﻟ ــﻢ ﻧ ــﺮ ﺷـﻴـﺌــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣﻦ
ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ورﻓﻌﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﻮزراء ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻧﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷدراج ﺣﺘﻰ اﻵن؟
وﺗﺴﺎءل ﻫﺎﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﺑﻨﺎء ﻣﻦ أﻋﻴﺪت ﻟﻬﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـﺴـﺤــﻮﺑــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ،وﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب
واﻟﻤﺴﻮﻏﺎت ﻓﻲ ﻋــﺪم إﻋﺎدﺗﻬﺎ،
وﺑـ ــﺄي ﺣ ــﻖ أو ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻻ ﺗـﻌــﻮد
ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﺧــﺎﺻــﺔ
أﻧﻬﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻊ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﻋﻴﺪت
ﻵﺑﺎﺋﻬﻢ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﻢ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻫ ــﺎﻳ ــﻒ "إﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اي
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدل وﻏﻴﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﻨﺼﻒ
ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺪون اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ ،وﻳﻀﻤﻦ
ﻟﻬﻢ اﻟـﺤـﻘــﻮق اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟ ــﻰ ان "ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻻﺑ ــﺪ ان
ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮازﻧـ ــﺎ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻇ ــﺎﻟ ــﻢ
ﻷي ﻓ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺪون وأن ﻳﺘﻢ
اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴــﺲ ﻟ ـﻤــﻦ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺤــﻖ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺼﺎغ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ دون ﻣﺸﺎورة ،ﺳﻮاء
ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺸـﻄــﺎء او اﻟـﻤــﺆﺛــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ،وأي ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
واﻗﻌﻴﺎ".

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ

ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﺎي ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﺎﻳﺮ واﻟﺒﺮﺟﺲ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ًوﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ أﻳﺎ ﻛﺎن
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳــﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺠﺎوزات ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻘﺪي اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت واﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ،ﻏ ـﻴــﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻋ ــﺪم اﺗـﺒــﺎع
اﻟﻨﻈﻢ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺪان إﺟﺮاءات
اﻟﺼﺮف وﻋﺪم إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﺿﻌﻒ رﻗﺎﺑﺔ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻴﻮرﻓﺎﻳﺘﺮ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎل :أود اﻟ ـﺘــﻮﺿ ـﻴــﺢ ﺑ ـﺸــﺄن اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ــﺬي
ﻃﻠﺒﺘﻪ ﺑـﻔـﺘــﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣــﻞ ﺑﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ وﺻﻔﻘﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻴﻮرﻓﺎﻳﺘﺮ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،أن

ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﺑــﺮاﻣــﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ  ٣وزراء ﻫﻢ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ووزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ اﻧﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ،وأن اﻟﻌﻘﻮد أﺑﺮﻣﺖ
اﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح وزارة اﻟﺪﻓﺎع.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻫﻢ
ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﺻــﺮﻓــﻮا  ٣٦٠ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻏﻴﺮﻫﺎ  ١٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺣﻴﺚ ان "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" ﻫﻲ
ﻣﻦ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻌﺎم ،أﻣﺎ اﻟﻴﻮرﻓﺎﻳﺘﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ .وأﻛــﺪ أن "وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗﻘﻢ
ﺑـﻜــﻞ اﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻟ ــﻦ أﻋ ـﻔــﻲ اي ﺷﺨﺺ

ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎم )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ
وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع ،ﻣﻤﺎ أدي اﻟــﻰ ﻋــﺪم ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم،
وﻋﺪم إﻇﻬﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻷن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻫﺬا ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أوﺟﺐ
ان ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ
ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وأوﺿــﺢ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
أن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟـ  ٢٠١6/٢٠١5وأﻳﻀﺎ
 ٢٠١7/٢٠١6ﻟــﻢ ﺗﻘﺪم ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻻ
ﻣﺴﻮدة ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب  ٢٠١8/٢٠١7ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ  ٣ورﻗﺎت ،وﻟﻢ ﺗﻔﺤﺺ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﺬه ﺧﻄﻮة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲء ﻧﻬﺎﺋﻲ.

اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ:
ً
اﻹدارة ً
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ إرﺛﺎ ﺛﻘﻴﻼ
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ واﻹدارة
ً
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻋـﻠــﻰ أﻛـﺘــﺎﻓـﻬــﻢ إرﺛ ــﺎ ﺛـﻘـﻴــﻼ ﻣــﻦ اﻻدارة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي،
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎ،
وﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
وﺻﺮح اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻻﺧﺒﺎر ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﺤﻦ أول ﻣﻦ أﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب،
اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ.
وأﺿــﺎف" :أﺷﻜﺮ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ واﻷخ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ
واﻷخ ﻧ ــﻮاف اﻟـﺼـﺒــﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ،ﻷﻧﻨﻲ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺟــﺎء اﻟـﺠــﻮاب ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ،
وﻟﻴﺲ ﻛﺈﺟﺎﺑﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻒ ودوران،
ﻟﺬﻟﻚ أﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻞ اﺗﺨﺬوا إﺟﺮاءات ﺗﺠﺎه ﻣﺼﻔﺎة
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ،واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻓﻴﻪ ٍ
اﻷﻣﻮال واﺳﺘﻔﺎدوا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻬﻢ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ".
وأﻛــﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن "ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺷﺘﺎن ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻜﻨﺪري ﻹﻋﻔﺎء
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺨﺎرج
ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻔﻴﺰا
ﻗ ـ ــﺪم اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻳﻠﺰم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﻌ ــﻼج ﺑــﺎﻟ ـﺨــﺎرج
ﺑـﺘـﺤـﻤــﻞ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣ ـﺼــﺎرﻳــﻒ
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺰا ﺑـ ـﻬ ــﺪف
اﻟـ ـﻌ ــﻼج ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺎرج ﻟﻜﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ وﻣــﺮاﻓ ـﻘ ـﻴــﻪ
ان وﺟــﺪ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة
ﻋﻼﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ،
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟ ـﻤــﺎدة )(15
ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﻧـﺼــﺖ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼج ﻣ ـ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮاض
واﻷوﺑﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ و ﻋــﻼ ﺟـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻷﻣـ ـ ــﺮاض ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑـ ــﻮزارة
اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ وﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑــﻪ
ﻛـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﻌ ــﻼج ﺑــﺎﻟ ـﺨــﺎرج
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻻﻫـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـ ـﻌـ ــﻼج
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ،وﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻦ
اﻟــﻮزارة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻣﻞ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻮﻓﺪون ﻟﻠﻌﻼج
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨ ــﺎرج ﻣـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض
اﻷﺧﺮى.

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ،أﻣﺲ،
اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺤﺎج اس ﺳﺎي.
وﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ د .ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﺎ اﻟﺒﺮﺟﺲ
واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮد.

اﻟﻨﺼﻒ :آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻓﻊ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت »اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ«
ﻗ ـ ــﺪم اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ
ﻓــﻲ ﺑـﻐــﺪاد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟﺪﻓﻊ
اﻻﺷ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ وﻛ ـﻴ ــﻞ
اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن
اﻟـﻨـﺼــﻒ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ،
إن "اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺷ ـﻬــﺪ ﻃ ــﺮح رؤى
وﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎت ﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ آﻟ ـﻴ ــﺔ دﻓ ــﻊ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻘﺘﺮح ﺗﻘﻮم
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﺑــﺪﻓــﻊ اﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت ﻣـﺘـﺴــﺎوﻳــﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻒ أن ﺛ ـﻤــﺔ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﺧﺮى ﻃﺮﺣﺖ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﻜﻞ

راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ

ً
ﺑﻠﺪ وﻓــﻘــﺎ ﻟﻨﺎﺗﺠﻪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺪﻣﺞ اﻻﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻌﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻵﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻃــﻮر
ﺑﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ودراﺳﺘﻬﺎ
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺮار أﺣﺪﻫﺎ.

٥
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :إﻋﺎدة اﻟﺘﻴﺎر ﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺰاب ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ :أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  %15ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة

أﻛ ــﺪ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء م .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮي ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺰاب ،إﻻ
ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻗــﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻷول
ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ) (SEFﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣـ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻓـﻨــﺪق
اﻟﺠﻤﻴﺮا ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وزﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،إن وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ
ً
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل
ً
ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "ﻓﺘﺮة اﻟــﺬروة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ
أﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﻤــﻞ ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ وﻛ ــﺎن  14.420ﻣـﻴـﻐــﺎواط،
وﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻔــﻮق ذﻟــﻚ
اﻟﺤﻤﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﻤﺌﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن" ،ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑـﻬــﺎ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻓــﻲ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻟﻤﻤﻴﺰاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ أﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ".

وأﺿﺎف ﺑﻮﺷﻬﺮي" :ﻧﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺪى
إﻟ ــﻰ اﻻﺳــﺎﻟ ـﻴــﺐ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ إﻧـﺘــﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ً
ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
 %15ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑـ ــﺪوره ،ﺗــﻮﻗــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺤـﻠــﻮل ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق
اﻻوﺳــﻂ وﺟﻨﻮب اﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "وارﺗﺴﻴﻼ"
ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺴﻨﺪر اﻳﻜﺮﻣﺎن ،أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻗﺘﺮاح
أﻓﻀﻞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮﻳﻤﻲ وﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ وارﺗﺴﻴﻼ
اﻟﻔﻠﻨﺪﻳﺔ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺤﻄﺘﻲ
اﻟﺰور واﻟﺨﻴﺮان ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺗﻬﺎ
 5ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺧﻠﻞ »اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ«
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أن
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أ ﻧــﻪ ﺟــﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺣﺎدث اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ

أن "ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻴﺲ ﺑﻪ أي ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي ،وإﻧﻤﺎ ﺧﻠﻞ
ﻓﻲ ﺧﻂ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺮ أﺣﺪ اﻟﻌﻮازل ،أدى
إﻟــﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻓــﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑ ــﻪ ،ﻣـﻤــﺎ أدى إﻟ ــﻰ اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة أﻣﺲ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻄﺖ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺬروة ﺑﺄﻣﺎن
اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ أﻣ ــﺲ اﺟـﺘـﻤــﺎع
ا ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟـﻠــﺮ ﺑــﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻻﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ اﺑ ـ ـ ــﺮز اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺒﻜﺎت ا ﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء م .ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﻨ ــﻮري
ان اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺗ ـﻨ ــﺎول اوﺿ ـ ــﺎع اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ،

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ »اﻹﻃﻔﺎء« و»اﻟﻤﻮاﺻﻼت«
ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺮاد اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻄﺮ
ﱠ
وﻗ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ ﻟ ــﻺ ﻃـ ـﻔ ــﺎء ووزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت ،أﻣﺲ ،ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓــﻲ أ ﻋـﻤــﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻹ ﻧـﻘــﺎذ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ـﻬــﺪف اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮة إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
إدارة اﻹﻃﻔﺎء اﻟﺒﺤﺮي ﺑـ"اﻹﻃﻔﺎء" وإدارة اﻟﻨﻘﻞ
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي ﺑ ـ ــ"اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻـ ــﻼت" ،ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ واﻹﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎذ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺣـ ــﺪوث
ا ﻟـﻜــﻮارث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﱠ
اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺜﻞ "اﻹﻃﻔﺎء" ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﱠ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد ،ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻞ "اﻟﻤﻮاﺻﻼت"
اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ ﺧـﻠــﻮد اﻟـﺸـﻬــﺎب ،وﺣـﻀــﺮ اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋــﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻟﻤﻮاﺻﻼت" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
إن ﻫــﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ،
ﺑﻞ ﺳﺘﻘﻮم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮوﺗ ــﻮﻛ ــﻮﻻت ﻣ ــﻊ وزارات اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻣـﻨـﻬــﺎ:
"اﻟـﺼـﺤــﺔ"" ،اﻟــﺪﻓــﺎع" "اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ" ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﻧـﻔــﺬت إدارة اﻟ ـﻄــﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣــﻊ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻷﻣ ــﻞ ﻟ ـﻌــﻼج اﻹدﻣـ ــﺎن،
إﺧـ ـ ــﻼء وﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺎ وذﻟـ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﺧﻄﺔ ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻣــﻦ إدارﻳ ـﻴ ــﻦ وﻛـ ــﻮادر ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﺣـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺤ ــﻮادث
واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮارث داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ إدارة اﻟ ـﻄ ــﻮارئ

•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

اﻟﻤﻜﺮاد واﻟﺸﻬﺎب ﻳﺘﺒﺎدﻻن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
وﺑـﻴـﻨــﺖ أن ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﻟ ـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟـﺠـﻬــﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
وﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﺧـ ـ ــﺮى ،اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد،

اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻹﺳـ ـﻌ ــﺎف اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث.
وﻗ ـ ـ ــﺎل وﻛـ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة د .ﻓ ــﻮاز اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،إن اﻻدارة ﻧﻔﺬت
ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷﻣ ــﻞ
ﻟﻌﻼج اﻹدﻣﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺮب ﻣﻮاد ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮ ،وﻗ ــﺎم ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻄــﻮارئ
واﻟـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺑـ ـ ــﺈﺧـ ـ ــﻼء اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺧﻄﻴﺮة.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ أن إدارة
اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺗـﻌــﺎﻣـﻠــﺖ ﻣﻊ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻗــﺪ ﻓﻌﻠﺖ
ﺧـﻄــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎدث اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ووزﻋ ــﺖ
ﺿﺒﺎط ﻣﻮاﻗﻊ وﺿﺒﺎط اﺗﺼﺎل
ورﺑــﻂ اﻟﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻣ ــﻮﺣ ــﺪة ﺑ ـﻘ ـﺴــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻓﻲ
ادارة اﻟﻄﻮارئ.

ً
رﻓﻊ  ٣٠٥١ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن
إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﺷﻨﺖ ﺟﻮﻻت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وإﺷـﻐــﺎﻻت
اﻟ ـﻄــﺮق ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻧ ــﻮاف اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
رﻓﻊ  3051ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻤﺰروﻋﺎت،

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻓﺤﺺ اﻻﻏﺬﻳﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ.
وأﺷﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻔﺤﺺ
اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺟﺮاءات دﻋﻢ إدارة ﻣﺨﺘﺒﺮات
ﻓﺤﺺ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ادارات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.

ﻫﺪﻳﺎن ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻓﺘﺘﺎح
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ

•

»اﻟﻐﺬاء« ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ
ﻗﺎم وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺰﻳﺎرة ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻐــﺬاء واﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ واﺟـﺘـﻤــﻊ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ وﻛـﺒــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ان وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻧﺎﻗﺶ
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗــﻢ وﺿــﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ

ً
ّ
ً
»اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ« ﻧﻔﺬت إﺧﻼء وﻫﻤﻴﺎ

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻄﺖ
ﻣﻮﺳﻢ اﻟ ــﺬروة ﺑﺸﻜﻞ آﻣــﻦ دون ﺣــﺪوث
ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ،ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎء ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻻﻋـ ـﻄ ــﺎل
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺖ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺮﻳﻌﺎ.

وﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻗــﺎل إن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ  ٢٦اﻟﺠﺎري.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻒ  106ﺷــﻮارع ﻓﺮﻋﻴﺔ و 88ﺷﺎرﻋﺎ
رﺋﻴﺴﺎ ،وﺗﻢ ﻏﺴﻞ وﺗﺒﺪﻳﻞ  120ﺣﺎوﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟﻤﻄﻴﺮي إﻟــﻰ وﺿــﻊ  35ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ واﻟـﺴـﻜــﺮاب ،ورﻓــﻊ  32ﺳﻴﺎرة
ﻣ ـﻬ ـﻤ ـﻠــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ ﻗ ـ ـ ــﺎرب ،وﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ 10
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻀﺮ
إﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ.

ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﺳـﻔـﻴــﺮ ﻗ ـﻄــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﻨــﺪر ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﻴﺔ.
و ﻗـ ّـﺪ م اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺮاد دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ
ﻟــﺰ ﻳــﺎرة ﻗـﻄــﺮ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أ ﻃــﺮ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء واﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
ﺟﺮى ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.

وﺟـ ــﻪ ﻋ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي اﺣ ـﻤــﺪ
ً
ﻫــﺪﻳــﺎن اﻟـﻌـﻨــﺰي ﺳـ ــﺆاﻻ ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺸﺄن ﻋــﺪم اﻓﺘﺘﺎح ﻣـﺸــﺮوع ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ان اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣـﻨــﻪ ﻣـﻨــﺬ اﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـﺸــﺮ ﺳ ـﻨــﻮات وﻟ ــﻢ ﻳﺘﻢ
ً
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﻰ اﻻن وﻗﺪ اﺻﺒﺢ ﻣﻼذا ﻟﻠﻜﻼب
اﻟﻀﺎﻟﺔ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادى اﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺼﻮرة

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء
واﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ
ً
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻞ اﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻫﺪار ﺣﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﺗﺴﺎءل اﻟﻌﻨﺰي ﻋﻦ اﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻣﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ
ﻫـﻨــﺎك اي ﻗ ــﺮارات ﻣــﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻣــﺎ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع.

ّ
»اﻟﻘﺼﺮ« ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس

ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
ّ
اﻟﻘﺼﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارات
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ،
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻫ ـ ــﺪاﻓـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ رﻓ ــﻊ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻴــﻞ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ،
وﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ أﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺸـﻤــﻮﻟـﻴــﻦ
ﺑــﺮﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻋ ــﺎم دراﺳ ــﻲ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻮق
اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
أﻣ ـ ــﺲ ،إن "اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف إﻛﺴﺎب ّ
اﻟﻘﺼﺮ
ﻣـﻬــﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻓــﻲ أداء
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺞ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل

أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻬﺎرات وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل" ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن
"اﻟﻮرﺷﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺟﻮ اﺣﺘﻔﺎﻟﻲ
ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺿﻤﻦ
ﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﻮارﻳﻮم
وﻗ ــﺎﻋ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف وﺳـﻴـﻨـﻤــﺎ
اﻵي ﻣﺎﻛﺲ".
وأﺿﺎﻓﺖ ،أن "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ً
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـ ـﻘ ـ ّـﺼ ــﺮ ،ﺗ ـﻘ ــﺪم دﻋ ـﻤ ــﺎ
ً
ﻣﺎدﻳﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ــﺪ ﻋـ ــﻢ دروس ا ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻮ ﻳ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ ،ﺑـﻬــﺪف
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻘـ ّـﺼــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻤــﻮﻟ ـﻴــﻦ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

»اﻟﺰراﻋﺔ« :ﺧﻄﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﺮض ﺗﺼﻮرات ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

اﺳـﺘـﻀــﺎف اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟــﻼﻧــﺬار
اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ ﻟ ــﻼﻣ ــﺮاض اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺑــﺮة
ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻮﺿﻊ
ﺧﻄﻂ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺜ ــﺮوة اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧـﻴــﺔ وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
آﻟﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻣﺮاض وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺑﻼغ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻞ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ

ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻣﺮاض اﻟﺒﺮوﺳﻴﻼ واﻟﺤﻤﻰ
اﻟﻘﻼﻋﻴﺔ واﻟﺴﻞ اﻟﺒﻘﺮي وﺟــﺪري اﻟﻤﺎﻋﺰ
واﻻﻏﻨﺎم وﻃﺎﻋﻮن اﻟﻤﺠﺘﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﻋﺮض اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﺗﺼﻮرات ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻠﻚ اﻻﻣﺮاض ﺑﺼﻮرة
ً
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﺰوﻳﺪ
ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋــﻦ أي أﻣـ ــﺮاض وﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﺗﺤﺪث
ﻓﻲ أي دوﻟــﺔ ﻋﻀﻮة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
اﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ا ﻟـﺤـﻴــﻮا ﻧـﻴــﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ

واﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟـ ـﻘ ــﺮارات واﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﻨﻊ
دﺧ ــﻮل إرﺳــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧــﺎت واﻟﻄﻴﻮر
ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟ ـﻤــﻮﺑــﻮءة ﺑ ــﺄي ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟــﻮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻌــﺪﻳــﺔ واﻹﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟـﻔــﻮري
ﺑ ـﻈ ـﻬ ــﻮر أي ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮاض ﻟ ـﻠ ــﺪول
اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ودراﺳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ وإﺑ ــﻼﻏ ـﻬ ــﺎ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون.
ﻳــﺬﻛــﺮ ان اﺧ ــﺮ اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ
ﺟﺮى ﻗﺒﻞ  3ﺳﻨﻮات.

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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 ٣٠٠٠ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا ﺟﺪاوﻟﻬﻢ ﻓﻲ »ﺑﺎي ﻓﻮرس اﻟﻌﻠﻮم«

ﱡ
اﻟﻘﺤﻴﺺ ﻟـ   :اﻟﻜﻠﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﺳﻘﻒ اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
•

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻧ ــﻮاف اﻟﻘﺤﻴﺺ ،ﻋــﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺟ ـ ــﺪاول أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  3000ﻃــﺎﻟــﺐ وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ
راﺟﻌﻮا "ﺑﺎي ﻓﻮرس" اﻟﻜﻠﻴﺔ ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ،ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﻘﺤﻴﺺ ،ﱡ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﺧﻼل
أول ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ أﻏـﻠـﺒـﻬــﺎ ﻣـﻐـﻠـﻘــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﱡأد ﻳـﺒــﺔ ا ﻟـﺤــﺮ ﺑــﺎن،
ﺗﻢ ﻃــﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ واﻹرﺷ ـ ـ ــﺎد
د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳـﺒــﺖ ،واﻷ ﻗ ـﺴــﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﱡ ﻋـ ـ ــﻦ رﻓ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻘـ ــﻒ ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺘــﻮﻋ ـﺒ ـﻬــﻢ،
وﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﺟﺪاوﻟﻬﻢ دون ﻣﺸﺎﻛﻞ.

اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪاول
اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ "ﺑ ـ ـ ــﺎي ﻓـ ـ ـ ــﻮرس" ﺳ ـ ـ ــﺎرت ﺑـﻜــﻞ
ُﻳﺴﺮ ،وﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻳــﺮﻏـﺒــﻮن ﺑـﻬــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟﻌﻤﺎدة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪارﺳﻴﻦ.

وأ ﺿــﺎف اﻟﻘﺤﻴﺺ" :ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ ﱡاﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻄــﺮﺣـﻬــﺎ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻫ ـﻨــﺎك أي ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﺪاوﻟﻬﻢ ،ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرات ﱡاﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ،وﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت".
وأ ﻛــﺪ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرض اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ،
وﺗــﺮﺟـﻤـﺘـﻬــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳ ـﻨــﺎل رﺿ ــﺎ اﻟـﺠـﻤــﻮع
ً
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ دور ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻹرﺷ ـ ــﺎد ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﺟ ــﺪاول
اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﻧﻮاف اﻟﻘﺤﻴﺺ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮي »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﺗــﻮزﻳــﻊ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ  2020/2019ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ وذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﻮﻋﺪان ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ(.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺠﺎزﻳﻦ
دراﺳﻴﺎ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺑﻀﺮورة
إﺣﻀﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
اﺟﺮاءات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ
واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ،إذا ﻛــﺎن اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﻮل
إﻟﻴﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟ ــﺮاء ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻚ
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻚ.

»ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« :ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺪورات ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت »اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺊ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول  ١٥اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑـ ــﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻟ ـ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ،ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  15اﻟﺠﺎري ،ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ
ً
ً
ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  1 - 8:30ﻇﻬﺮا.
وذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻬﻤﻦ ،أن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ ا ﻟـ ــﺪورات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻄﻼﺑﻴﺔ؛ ﻛﺪورة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأوﺿـﺤــﺖ ﺑﻬﻤﻦ أن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻘﺪم دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﻟﻐﺔ اﻹﺷ ــﺎرة وإﻋ ــﺪاد ﻣ ــﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻣـﺤـﺘــﺮف ،ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛ ــﺪورة اﻻﺳـﻌــﺎﻓــﺎت اﻻوﻟـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ودورات أﺧــﺮى
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺗﻪ ،ودورات اﻹﻋﺪاد ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻮﻓﻞ
واﻵﻳﻠﺰ واﻟﺠﻴﻤﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ :أﻣﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة إ ﻟــﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  30اﻟﺠﺎري وﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﺎل
اﻟﻌﺪد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪورات ﻳﻮم اﻷﺣــﺪ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  12دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺷ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺖ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺎت
داﻧ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرون ،وﻫـ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺪان،
وﺟﻨﻰ اﻟﺮوﻳﺸﺪ وﻣﻮﺿﻲ اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﻘـﺴـﻢ اﻟﻬـﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع "ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻹﺷ ــﺎرة" )The
Impact of Triple Adjustment
Factors in A Signalized
 (Intersectionﺑــﺈﺷــﺮاف د .ﺷــﺮف
اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮ ،وﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻋﻠﻰ

ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺊ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات
ﻷﻧــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﻇــﺮوﻓـﻨــﺎ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ودراﺳ ــﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺮض
وﻋﺪد اﻟﺤﺎرات اﻟﻤﺮورﻳﺔ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ واﺣــﺪ ،وذﻟﻚ
ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ )ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﺎر( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﻗــﺪرة اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ وﻛﻔﺎءﺗﻪ

وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث ،وﻣﻦ ﻣﻴﺰاﺗﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ــﻮاﻣـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻫــﻮ ﻗـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت وﻋ ــﺪم ﺗــﻮاﻓــﺮ
اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑــﻪ،
وﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﻪ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺗﺠﺎري.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﺘــﺎم ﺷـﻜــﺮت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
رﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.

دلبلا
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ﺷﻮﺷﺮة :ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
أﻳــﺎم ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺪب اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻋــﻮدة اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أو اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺳﻴﻌﻮد اﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻟﻤﻤﻞ ﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺷﻮارﻋﻨﺎ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﺄﺳﺎة ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺼﻰ
اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺒﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮدون ﻓﻲ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ زﺣﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻃﺒﻌﺎ ﻻ أﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺤﻮﻗﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺎدة ﻳﺘﻔﺎﺟﺆون ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ رﻏﻢ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب ،أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺎﺣﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻌﺒﺮون
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﺤﺼﻰ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻮﺗﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ذات اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت دون أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻳﻜﻮﻧﻮن
اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺰﻋﺎﺟﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺼﻰ ﻓﻬﻢ ﺳﺮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺤﻮن
ﻓﺠﺄة ﻣﻦ رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻣﺘﻌﺪدة ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻣــﻊ ﺑــﺪء اﻟﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ ﻳﺒﺪأ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻚ ﻋﺎدة ﺟﻴﻮب أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﺼﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻧﺤﻮ  100دﻳﻨﺎر؟ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﺧﻤﺴﺔ أو ﺳﺘﺔ أﺑﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ وﻇﺮوﻓﻪ ﺻﻌﺒﻪ؟
اﻷﻣ ــﺮ اﻵﺧ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳــﺪق ﺟــﺮس اﻹﻧ ــﺬار ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﻫــﻮ اﺳﺘﻌﺪادات
اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻨــﻮاﻗــﺺ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻣــﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺎﺳﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ أزﻣــﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺸﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ.
اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻮﻗﺮة إﻋﺎدة ﺗﻘﻮﻳﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺠﺒﻮرون ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ أﺷﺒﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺮﺑﻄﻮن ﻧﺠﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﻤﺎدي ،وﻣﻊ اﻷﺳــﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ رﻏﻢ
اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻣﺎم ﻣﺮأى وﻣﺴﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارﺗﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﺘﻔﻲ داﺋﻤﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ
دون أن ﺗﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷوﻟــﻰ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ
دواﻣﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻐﺎﺋﺐ ،وﻃﻠﺒﺘﻨﺎ ﻫﻢ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺮﺣﻬﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳﺼﺎل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،وآﻟﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط وأﻓﺮاد وﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ إدارات اﻟﻌﻤﻞ،
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻘﻮﻣﺎت إﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ إﺻﺪار رﺧﺺ
اﻟﻘﻴﺎدة أو ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أو ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات إﺻﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﻌﻤﻞ وأذوﻧﺎت اﻟﺰﻳﺎرة ،وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻧﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻤﻪ.

ً
ﻻﺋﻖ ﻧﻔﺴﻴﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ
ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أﺻ ــﺪرت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ
ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ،ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻟﺨﻄﻴﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣــﺮاض
اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
وﻛﻢ ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺤﺺ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج،
ﻷن اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻳﺔ،
واﻷﻣ ــﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا
ً
اﻛﺘﺸﻒ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أن اﻵﺧﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻴﺎ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ :اﻻﻛﺘﺌﺎب،
اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮي ،اﻟﺸﻚ اﻟﻤﺮﺿﻲ ،اﻟﻐﻴﺮة اﻟﺸﺪﻳﺪة ،اﻟﻐﻀﺐ ،اﻟﻜﺬب
واﻟﻜﺮه واﻟﻨﻘﺺ ،واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﻖ اﻟﺬات وﺟﻔﺎف اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺗﺒﻠﺪﻫﺎ وﻋﺪم
ﺗﺤﻤﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎد ،واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ،واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﺴﻴﻄﺮة
ً
واﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮأي ،واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺮﺟﺴﻴﺎ،
وﻟﻜﻦ إذا اﺗﺼﻔﺖ اﻟﻤﺮأة ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻓﺎﻟﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻮن اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ
زوﺟﺘﻪ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ.
ﺗﺤﻀﺮﻧﻲ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷزواج اﺑﺘﻠﻲ ﺑﺰوﺟﺔ
ً
ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ آﻧﻔﺎ ،ﺣﺎول ﻣﻌﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺄن
ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻣﻌﻪ إﻟﻰ دﻛﺘﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﺾ
ﺑﺸﺪة ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺻﺒﺮ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﻤﻠﻬﺎ،
وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ رﺑــﻊ ﻗ ــﺮن ،وﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟــﻸﺳــﻒ ﺗﻢ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺤﺺ ﻧﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻟﻌﺮف ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻵﺧﺮ وﻟﻤﺎ "وﻗﻊ اﻟﻔﺎس ﺑﺎﻟﺮاس".
ﻟﺬا ﻧﻨﺎﺷﺪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻟــﺰواج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣــﺮاض
ً
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﻨﺎ
ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ أﺳﺮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰواج.
اﻟﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ،اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪ.
* آﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎل:
ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ اﻷﻣﺜﺎل:
"درﻫﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج"

أي ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺠﻨﻔﺎوي
ﺑﺪأت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ دورﻫﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻫﻲ ﺗﺮؤﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻟﻬﺎ
ﻋﺪة إﻧﺠﺎزات ،وﻟﻜﻦ ﺳﻨﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
واﻹﻫﻤﺎل ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻜﺮا وﺛﻘﺎﻓﺔ
وﺗﻌﺪدا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،وإن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻐﺰو ﻛﻠﻔﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮارث ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺎ
زﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺎﺳﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا ﻛﺎرﺛﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ.
واﻟﻜﻮﻳﺖ دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮوﺑﻲ واﻟﺸﻌﺎرات،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺮﻓﺾ أي وﺟﻮد ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﺟﺎء اﻟﻐﺰو ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﺒﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﻬﺎ ،وأﻋﻄﺖ درﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺸﻠﺖ داﺧﻠﻴﺎ رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺠﺎزات ﻛﻲ ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔﻴﻦ.
ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺣﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪدا وﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ،وﻫﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮة ﻻ ﺿﻌﻒ،
وإن ارﺗﻔﺎع ﺻﻮت ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻴﻦ ﻷﻫــﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻴﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،
وﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪة
ﻋﻦ أﺑﺴﻂ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﻷوﻃ ــﺎن وﺗﻌﺰز اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺣﺒﺎط ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﺑﺪاع واﻹﻧﺠﺎز ،ﻓﻬﻞ ﺗﻌﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ذﻟﻚ؟
ﻫـﻨــﺎك ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ أﻛـﺜــﺮ ﺗـﺸــﺪدا وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﻏﻴﺮت ،وﻫﺬا إﻧﺤﺎز ﻳﺤﺴﺐ
ﻟﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻧﺴﺘﻮرد ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ؟
ﻓﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺎﻟﻘﻄﺎر ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ،وﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ إذا ﻫﺒﺖ
رﻳﺎﺣﻚ ﻓﺎﻏﺘﻨﻤﻬﺎ؟!
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روﺣﻮا اﻧﻀﺒﻮا!
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻀــﻼﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﻮﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺮة ،وﻓــﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺳﻤﺞ ﺑﺘﻜﺮاره ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺣﻔﻠﺔ "زار" ﻟﻴﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ ،وﻛﺄﻧﻪ
ﺳﻼح اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد
وﺟــﻮد اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺑــﺬﻟــﻚ أﺛﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻣـﻤــﻦ اﺧـﺘــﺎرﻫــﻢ اﻟ ـﻨــﺎس أﻧـﻬــﻢ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺣﺘﻰ أﺑﺠﺪ ّ
ﻫﻮز ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر
أو ا ﻟـﻘــﺎ ﻧــﻮن ﺑﺘﺒﺠﺤﻬﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﺟﻨﺎﺳﻲ
أ ﺻـﺤــﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻫﺬه
اﻟﺴﺨﺎﻓﺎت؟ وﻟﻤﺎذا وﺻﻠﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ودرﺟــﺔ اﻟﺨﻮف ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺣ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﻂ وإﻫـ ــﺎﻧـ ــﺔ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ رﻏﻤﺎ
ﻋﻦ أﻧﻔﻬﻢ ،ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ أﺿﺤﻮﻛﺔ
ﺗ ـﻜ ـﺸ ــﻒ ﻣـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ واﻟـ ـﻀـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻋﺎد ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺮة وﺣﺪة؟
ﻳﺎ ﻟﺪﻧﻮ اﻷﺧﻼق واﻟﻤﺴﺘﻮى.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣــﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻺﺷﺎﻋﺎت
اﻟ ـﻜــﺎذﺑــﺔ أو اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﻟﻠﺴﺐ وﺧﻠﻖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺻﻮر اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
أن ّ
ﻳﻌﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺟﺮأة،
وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻷﻓ ــﻮاه وﻣـﺼــﺎدرة
ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﻗـ ـﻔ ــﺔ ﻣــﻊ

ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺒﺪو أن ﺷﻄﺎرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻬﺎ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻤﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻤــﻊ وﺗ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻷﻓـ ـ ـ ــﻮاه ،وﻟـ ــﻢ ﺗﺼﻞ
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻀﺞ واﻟـﻜـﻔــﺎء ة اﻹدارﻳ ــﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ا ﻟــﺮ ﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ وإدارة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ ﺗـﻬــﺎ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺳـﻴــﺎﺳــﺎﺗـﻬــﺎ وﻗ ــﺮاراﺗ ـﻬ ــﺎ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋـﻨـﻬــﺎ،
وﺗ ـﺘــﺮك اﻟ ـﻨــﺎس ﻟـﺘـﻘــﻮل ﻣــﺎ ﺗ ـﺸــﺎء ،ﻓــﺈﻏــﻼق
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟــﻮﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺳـﻴـﻔـﺘــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ﻟـﻔـﻀــﺢ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮر ،وﻛ ـﺸ ــﻒ ﻋ ـﻴ ــﻮب اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﻴــﻦ،
وأﺑﺴﻄﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪواوﻳﻦ
واﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮت وﻣ ـﻘ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﻓﻬﻞ
ﺳﻴﺸﺘﻂ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ
ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق أﻳﻀﺎ؟
اﻟﻌﺠﻴﺐ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ وﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻠﺪﻫﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر،
وﺗﺒﺘﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻂ اﻟﻌﺮﻳﺾ ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ
ﻧـﺸــﺮ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟـ ـﻜ ــﺎذﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ وﺿـ ــﺢ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎر ،وﻻ ﺗـﺠــﺮؤ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺑــﻞ ﺗﻨﺼﺎع ﻷواﻣــﺮﻫــﻢ،
ﺛ ــﻢ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻋ ـﻀــﻼﺗ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ــﺎس
اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻓــﻲ ﺣــﺮب ﻣــﻊ اﻟــﻮﻫــﻢ ،ﻳــﺎ ﻋﻤﻲ..
روﺣﻮا اﻧﻀﺒﻮا!

داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ

ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ!
ﺑﺎﻟـ"ﻣﻌﻘﺪ" ،وﻻ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة أو رؤﻳﺔ ﻛﺘﺎب ﺣﺘﻰ إﻻ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ!
وﻫﻨﺎ أﺗﺬﻛﺮ رؤﻳﺘﻲ ﻟﻠﻘﺮاء ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،
ﱢ
ً
ً
ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮل وﺟﻬﻚ ﻓﺴﺘﺠﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻐﻤﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة.
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻲ اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺴﺎؤل وﻋﺪم أﺧﺬ اﻵراء
ً
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻛﻤﺴﻠﻤﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻘــﺪرة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة وﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺠﺮؤ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻪ أو ﻋﺰﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻌﻈﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮ .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ً
اﻟﻤﻨﻐﻤﺴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ وﻻ ﺗﺮى ﻗﻴﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ،
وذﻟﻚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪ اﻷذﻫﺎن ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻸﻣﻮر،
ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻫﻨﺎ.
ﻧﻌﻢ ،ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺳﻨﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ أﻣﺎم
ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق ﻣﺤﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ،وﻟﻦ ﺗﺸﺒﻌﻨﺎ ﺗﻠﻚ
ً
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة وﻟﻦ ﺗﻌﺎﻟﺞ وﺿﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﺟﺪا ،ﻓﺴﻨﺠﺪ ﻧﻔﺴﻨﺎ
ً
ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﻧﺤﻮ أﺟﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ً
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وأﺻﺎﻟﺔ.
* "ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس
) .ﻓﻮﻟﺘﻴﺮ(
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ"

د .ﺣﻤﻮد ﺣﻄﺎب اﻟﻌﻨﺰي

 :High Lightﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻠﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻋــﺎ ﺟــﺰة و ﻓــﺎ ﺷـﻠــﺔ ﻓــﻲ إدارة
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ ،واﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻴــﺐ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑــﺬﻟــﻚ
ً
ﺑـﻜــﻞ ﺟ ــﺮأة؛ وﺿ ــﺢ ذﻟ ــﻚ ﺟـﻠـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺠﺎد واﻟﻤﺪروس ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة وﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪﻫـ ــﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ،وإﻧﻨﻲ أرى
أن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﻘﺮي ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻨﺘﻔﺾ
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﻮن ﻟـﻴـﻀـﻌــﻮا ﻛــﻞ ﺧـﺒــﺮاﺗـﻬــﻢ ﻓﻲ
إدارة اﻟﺪول ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ،
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ
ً
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﺘﻮرﻃﺔ وورﻃﺘﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا
وﺗﺮﻳﺪ ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻫﻨﺎ
ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدﻟ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ
اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻂ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ!
ً
وﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﻋـﺒـﻘــﺮﻳــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة أ ﺑ ـﺼــﻢ ﺑــﺎ ﻟ ـﻌ ـﺸــﺮة أ ﻧ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗ ــﺪرك
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺬي

ﻳـﻨـﺼــﺐ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺣــﺎﺟــﺎت
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺗﺸﺨﻴﺺ ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وﺿﻊ
ﺳـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮق،
ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وا ﺿــﺢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗــﺪرك ﻣﻔﻬﻮم
ً
ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ،
ً
واﻟﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻨﺠﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻇﻨﺎ
ﻣﻨﻬﺎ أن اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﻫﻴﻦ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ً
ذﻟﻚ إﻃﻼﻗﺎ.
إﻧـ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﻛـ ــﻞ دواﺋ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻬ ــﻮاﻳ ــﺔ
ﺑـﻤــﺮا ﺣــﻞ ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ إدارة ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﺗﺘﻜﻮن
ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺸ ــﺎﺑ ـﻜ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮاﻛ ـﻤــﺔ ،وﺑـﻤـﻌـﻨــﻰ أدق ﻫ ــﻲ :اﻟ ـﻘــﺪرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺨ ـﻴــﺺ اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ وﻓ ـﻬــﻢ
ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺎ ﺗــﻪ و ﻓ ــﻚ ﺷـﻔــﺮا ﺗــﻪ و ﺣ ــﻞ ﻃﻼﺳﻤﻪ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـ ــﺲ ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
وﻣـﻨـﻄـﻘـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء ﺗ ـﺠ ــﺎرب اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ

ً
ا ﻟـﺜــﺮ ﻳــﺔ و ﺻ ــﻮﻻ ﻻ ﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻮاﻋﺪ.
ً
ﺧﺘﺎﻣﺎ:
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺨﺘﻢ ﺑﺘﻐﺮﻳﺪة ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﺖ ﺑﺈﻳﺠﺎز
ﺑﻠﻴﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻻ ﺗﺒﺨﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ إﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ أﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺑـﻌــﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ ﻣ ــﺎذا ﻟــﻮ ﺟ ــﺎءت اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،وﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ وﺻ ــﺮﻳ ــﺢ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻀﺮورة
رﺣﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟! ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ؟!
اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺘﻊ أﻣﻴﺮﻧﺎ وﻗﺎﺋﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه .ودﻣﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ.

ّ
ﻣﺸﺎري ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

ً
ً
أوﻻ وأﺧﻴﺮا» :اﻷﺣﺪ« ﻟﻨﺎﻇﺮه ﻗﺮﻳﺐ
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷﺣﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وردﻳﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑــﺄ ﻧــﻪ " ﻛـﻠــﻪ ﺗـﻤــﺎم و ﺗـﺤــﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة" ر ﻏــﻢ ا ﻟـﺘـﺨــﻮف ا ﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺎب
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار أزﻣﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أزﻣﺔ
اﻟﺘﻜﻴﻴﻔﺎت وﻧﻘﺺ أ ﻋــﺪاد اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ وﻋﺰوﻓﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة رﻏﻢ اﻹﻏﺮاء ات اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﺎل
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﺗﻠﻒ ﻓــﻲ ﺧــﺰا ﻧــﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ا ﻟـﻤــﺪارس اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺠﺪ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺘﺐ أو اﻷﺛﺎث اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،أو ﻋﺪم ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ أو اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻻزدﺣﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ
اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﺗﻘﺒﻞ أﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة وﺳﻂ ﺻﻤﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴ ـﻘــﺔ إن ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺪﻋ ــﻮ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎؤم واﻟ ـﺘ ـﺨ ــﻮف ﻣــﻦ
ا ﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺪار ﺳـﻨــﺎ ﻫــﺬا ا ﻟـﻌــﺎم أ ﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺟــﺪ ﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ﺗ ـﺘ ــﻢ ﻛـﺘــﺎﺑـﺘـﻬــﺎ
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺣﻴﺎة
ﻟﻤﻦ ﻳـﻨــﺎدي ،رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ إر ﺳــﺎل ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
ا ﻟـﻤــﺪارس وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ا ﻟــﻮ ﺿــﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﻋﻘﻮد ﺻﻴﺎﻧﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ،
وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﺎﺟﺄت وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ
اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺪارﺳﻬﺎ إﻟﻰ  ٣آﻻف وﺣﺪة
ﺗﻜﻴﻴﻒ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺮادات اﻟﻤﻴﺎه ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺳــﻮى "ﺗـﻘـﺴـﻴــﻂ" ﻫــﺬه اﻟــﻮﺣــﺪات وﻣـﻨـﺤـﻬــﺎ  175وﺣ ــﺪة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻛﺪﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ،ﺣﻴﺚ إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻮزارة

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﻠﻮب!
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

اﺳـﺘـﻤــﺮارﻫـﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺸــﻞ واﻟـﻤـﻜــﺎﺑــﺮة ﻓﻲ
ً
رﻛــﻮب اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﺘﻲ دﻣــﺮت اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻫ ــﻲ ﻣ ــﻦ دﻓ ـﻌــﺖ اﻟـﺒـﻌــﺾ إﻟ ــﻰ اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ رﻣﺰﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﺑــﺎﻟـﻀــﺮورة أن ﺗﻜﻮن وﻫﻤﻴﺔ ،وﻫــﺬا ﺑﺤﺪ
ذاﺗ ــﻪ ﺟ ــﺰء ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـﺴـﺘـﺤـﻴــﻞ أن ﻳـﻔـﻬـﻤـﻬــﺎ ﺳ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﺘﺒﻊ
ﻓــﻲ أرﻗ ــﻰ دﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ
ً
ً
اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟـﺤــﺎل أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ
اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻘـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻼ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟــﻮﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺎرة ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ وﻧ ــﻮع
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﺪود اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓـ ـﻄ ــﺎﺣ ــﻞ زﻣ ــﺎﻧـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء
ً
واﻟ ـﻨ ــﻮاب أن ﻳـﻔـﻬـﻤــﻮا أﻳ ـﻀــﺎ أﻧـﻨــﺎ ﻧﻌﻴﺶ
ﻓ ــﻲ ذروة ﻋ ـﺼــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻴــﺔ ،وﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﺴﺎب ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻳـ ـﺘ ــﺪاول ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻃـﺒـﻴـﻌــﻲ وﻻ ﺗ ـﻨــﺎﻟــﻪ ﻳﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أﻻ ﻳﻌﺮف
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﻤــﻦ ﻫ ـﺴ ـﺘ ــﺮوا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺑﺤﺮ اﻷﺳﺮار ﻓﻲ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
اﻷﻫ ــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،إن ﻛــﺎن ﻟــﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﺛـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ـﻤــﺎ ودورﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ
وإﻧ ـﺠ ــﺎزاﺗ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﺈن ﻣـﺼــﺪاﻗـﻴـﺘـﻬـﻤــﺎ ﻟــﺪى
اﻟ ـﻨــﺎس ﻳـﻔـﺘــﺮض أن ﺗـﻜــﻮن ﺧــﻂ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻷول وﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺪاول

"ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ!" ،ﻛﺎن ﻫﺬا اﺳﻢ اﻟــﺪرس اﻷول ﻓﻲ ﻣﺎدة
ﻣﺪﺧﻞ إﻟــﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻋــﺪة ﺳـﻨــﻮات ،وﻫﻲ
ﻣﺎدة ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺎدة اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﻟﻰ ﺟﺪوﻟﻪ ﻟﺤﺼﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻣﺘﻴﺎز ) (Aﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﻓﻴﺘﻮﻫﻤﻮن أن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺳﻴﺆدي ﺑﻬﻢ إﻟﻰ
اﻻﻧﺤﻼل! ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻮري إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
اﺣـﺘــﻮت ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟ ــﺪرس اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ
ً
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ
)أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق( ،وﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻷرض ،وﻫﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮاب اﻟﺸﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﺮدود اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ واﻟﻤﻜﺮرة.
ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺠﺪل اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻣﻀﻴﻌﺔ
ً
ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻳﻔﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻗﺪ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺿﻤﻨﻴﺎ،
ً
وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﻪ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ .إذا ،ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ!
وﻣﻦ اﻟﻤﻀﺤﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ إﻃﻼق ﻟﻔﻆ "ﻓﻴﻠﺴﻮف" ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎ
ﻟــﻺﺷــﺎرة ﻟﻤﻦ ﻳﻜﺜﺮ ﻛــﻼﻣــﻪ و"ﻳـﻌـﻘــﺪ" اﻷﻣ ــﻮر ،ﻓﻬﻮ "ﻳﺘﻔﻠﺴﻒ" ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻧﺎ وﻳﻔﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ .ﻫﺬا إن دل ﻓﻬﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي ﻛﺸﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺗﻔﻀﻴﻠﻨﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت
اﻟﺠﺎﻫﺰة ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﺪ ﻣﻘﻠﻖ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻌﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻨﺎ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

 1000وﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
أن ﺗﺘﻜﺮر أز ﻣــﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓــﻲ ﺣﻮﻟﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻊ
ﻗﺪوم ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﺴﺆال
اﻟ ــﺬي ﻳـﻔــﺮض ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻫـﻨــﺎ :ﻫــﻞ ﻳـﻌـﻘــﻞ دوﻟ ــﺔ ﻏـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗﺘﺒﺮع ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد
ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ و ﺣــﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﺮاﺣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻮاﻋﺪ؟
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻧـﺴـﻤــﻊ ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﺗ ـﺒــﺚ ﻓﻴﻨﺎ
اﻟﺘﻔﺎؤل ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻻزدﺣ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ اﻟـﺨــﺎﻧـﻘــﺔ ﺧــﻼل
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻤﺪارس ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﻮزارة ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ،وﻫﻞ
ً
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم؟ وﻫﻞ ﺳﻨﺮى ﻟﻬﺎ آ ﺛــﺎرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻮارﻋﻨﺎ وأ ﻣــﺎم ﻣﺪارﺳﻨﺎ أم أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺠﺮد ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ً
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮد
ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻷ ﺧــﺬ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻟﺤﻞ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ؟
وﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت ﺗـﻘـﺴـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ إﻟ ــﻰ ﻓ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﻦ ،ﺗـﺒــﺪأ
ً
ً
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  7.30ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  1.30ﻇﻬﺮا ﻟﻠﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ً
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪ ،واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ  9ﺻ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ إﻟـ ــﻰ  3ﻋ ـﺼ ــﺮا ﻟ ـﺒــﺎﻗــﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ووزارات اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺒــﺎﺻــﺎت ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣــﻦ ﺗــﺰاﺣــﻢ ﺳﻴﺎرات
أوﻟـﻴــﺎء اﻷﻣــﻮر أﻣــﺎم ﺑــﻮاﺑــﺎت اﻟـﻤــﺪارس ،وﻛــﺬﻟــﻚ وﺟــﻮد دورﻳــﺎت
راﺟ ـﻠ ــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ رﻏﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻷﺣ ـ ــﻮال ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أﻻ ﻧـﺴـﺒــﻖ اﻷﺣ ـ ــﺪاث وﻧـﻨـﺘـﻈــﺮ ﻣﺎ
ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ا ﻟ ـﻤــﺪارس ،و ﻛـﻴــﻒ ﺳﺘﺤﻞ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷز ﻣ ــﺔ ا ﻟـﻤــﺮور ﻳــﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻓ ــ"اﻷ ﺣــﺪ" ﻟﻨﺎﻇﺮه
ﻗﺮﻳﺐ ،وﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ.

ﻳﻘﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﱢ
ﻟﻴﻘﺮع رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺸﻌﺐ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء
ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻻ ﺗﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل
ذو اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺨﻴﺔ اﻟﺬي وﻗﻒ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪد اﻹﺛﻨﻲ واﻻﺧﺘﻼف
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺐ ،ﻣﻨﻈﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺸﺎﻫﺪه
ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﺗﺠﺪ ﻧﻮاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
ﱠ
ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وزﻳﺮ ﻣﻘﺼﺮ وﻟﻜﻦ ﺻﻠﺘﻪ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑﻪ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﺷﺎرة اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻴﻪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺴﻼم ﺑﻌﺪ
اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺒﺎﻫﻆ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎء وزﻳﺮ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ
وﺟﻮده ﺳﻮى اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻀﻌﻀﻌﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻄﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ آﻣــﺎل اﻟﻤﺘﻄﻔﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻢ إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺤﻞ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﺮدي،
ﻣﻌﺘﻘﺪا أن اﻷﻣ ــﺮ ﺳﻴﺴﻴﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳ ــﺎرت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣ ــﻮر ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟــﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﺑــﻰ إﻻ أن ﻳﺼﻮر
ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﻓﺮﻓﺾ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻔﺮدي
ﻳﺄت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺑﻞ
وﺟﻌﻠﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .إن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ِ
إن اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﻢ ،واﻧﺸﻐﺎﻟﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ً
أﺷﺒﺎه ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻟﻘﺎﺑﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ.
ﻧﺒﻦ وﻃﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺎ وﻻ اﻗﺘﺼﺎدا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻻ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻢ ِ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ،ﻫﻲ ﻣﺒﺎن ﺟﻤﻴﻠﺔ وﺷﻮارع ﻓﻀﺤﺘﻬﺎ اﻷﻣﻄﺎر وﻣﺠﻠﺲ
أﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﻠﺪا
ﻋﻈﻴﻤﺎ؛ ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺎت واﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺄﻣﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﺪا ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
 ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻧﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊاﻟﻌﺮاق دون ﺣﺮﻛﺎت ﺻﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ!
 اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺎت وﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ دول ﻋﻈﻴﻤﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎتواﺟﺘﺮار اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻠﻦ ﺗﺤﺮك ﺷﻴﺌﺎ!

وﻣﻀﺔ :اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
إﻧﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ً
ّ
ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻲ
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دون اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻺﺳﻼم.
ﻣﺎ دﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺸﻮﻳﻪ واﻗﻊ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت ﺗﻄﻮرات وﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﻮاﻗﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ وﻋﻮدﺗﻪ ﺑﻠﻤﻠﻤﺔ ﺻﻔﻮﻓﻪ
ً
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻫﻲ
اﻣﺘﺪاد ﻟﺤﺰب "اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻌﺐ" اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  ،١٩٧٥ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١١ﺷﻜﻼ
ً
ً
ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺒﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﻓﻲ أزﻣﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺣﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ
ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ آﻧﺬاك ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﻤﻴﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺛﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺘﻰ
ُ
اﻧﺘﺨﺒﺖ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻴﺴﺎري واﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻟﻠﺸﺒﺎب دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
إﻟﻰ ٍ
ً
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ودور ﻗﻴﺎدي أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻣﺘﺪادا
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺔ واﻟﻤﻔﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ّﺗﺪﻋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻐﺎزل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺗﻬﺎﺟﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﺳــﻒ دون وﺿﻊ
ﺑﺪاﺋﻞ أو ﺣﻠﻮل .ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺳﺘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻫﻲ:
اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ،
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮوﺑﻲ ،اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ .وﻟﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
أﻫﺪاف وﻇﺮوف ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺻﺤﻲ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺮدي ،وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎدرت ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،وﻧﺮى اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ّ
ّ
ﻗﻄﺒﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻄﺒﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ أﻣﺎم
واﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

اﻟﻨﻮادي اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻤﺎﺟﺪي
ﻻ ﺷﻚ وﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ أن اﻟﻨﻮادي اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﺟﺴﺎم ﻣﺘﻨﻔﺲ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء "ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﻴﻢ" ،وﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ زادت ،وﻣﻀﺖ أوﻗﺎﺗﻬﻢ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﺸﻴﺸﺔ واﻟﻤﻮﻻت ...إﻟﺦ .ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻘﺪر ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮادي اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣــﺎذا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ؟ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻌﺎ إﻟﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺼﻮرة ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺳﻮء.
ﻻ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟــﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺠﺴﻢ ،ﺑــﻞ ﺗﻜﻤﻦ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ واﻟﻤﺮﻳﺐ ،إذ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻄﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون واﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ )ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑ ــﺎﻟ ــ (anabolic steroidsاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأﺳﻬﻞ دون اﻟﺘﻔﺎت أو اﻫﺘﻤﺎم أو إدراك ﻟﻠﺤﺠﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟــﻶﺛــﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻧﻨﺼﺢ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻨﺎول أي ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت أو ﻣﻨﺸﻄﺎت ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ دورﻳﺔ ﻷن
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻀﻼت ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ آﺛﺎر
ً
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﺿﻄﺮاب اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮزﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺆدي ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﺿﻤﻮر اﻟﻐﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻫﺮﻣﻮن اﻟــﺬﻛــﻮرة )اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون( وﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﻲ وﻋﻘﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،واﻵﻻم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وآﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ وﺗﻀﺨﻢ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻘﺼﻮر
ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﻪ .ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت واﻟﻤﻨﺸﻄﺎت
ً
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ إﻗﺒﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻮادي ﻛﻤﺎل اﻷﺟﺴﺎم ،ﻋﻠﻤﺎ أن أﻛﺜﺮ
ً
اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺧﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﺳﺮا
ً
ً
أو ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻼﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وأﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪا ﺑﺪﻧﻴﺎ
ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺸﺎب أن ﻳﺤﺮص ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺔ ،وأﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎل اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺨﻄﻴﺮة ،ﻓﻬﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻪ.

دلبلا
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٨

ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ؟

ﻛﻴﺚ رﻳﺘﺸﺒﻮرغ – ذي
ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺴﺖ

ﺛﻤﺔ ﻣﺨﺮج ﻟﻤﺄزق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻬﺎوﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ،وﻫﺬا
اﻟﻤﺨﺮج ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻻت
ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻳﺼﻌﺐ أن ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
واﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ
إرﺟﺎع ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻬﺎوﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ أن
ﻳﻌﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄن ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﻮء ﻧﻈﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﻻم أن ﺗﺴﺤﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ
ً
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ رﺳﻤﻴﺎ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ
ّ
أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ُﻣﻌﻠﻖ
أو »ﻣﻴﺖ«

ً
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ  13أ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮ ﻋـ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ
و ﺗ ـ ـﺼـ ــﺎ ﻋـ ــﺪ ردود ا ﻟ ـﺸ ــﺮ ﻃ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺪاﺋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻳـ ـﺒ ــﺪو أن أﺳـ ــﻮأ
أزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ
ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ ﻣ ـﻨــﺬ ﻋــﻮدﺗـﻬــﺎ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  1997وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺪود.
رﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ
ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺟﻤﻴﻊ
ﻣــﻦ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻛ ــﺎري ﻻم،
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺻﺮاﺣﺔ،
ﺑـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺳـﺤــﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﻦ إﻟ ــﻰ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺬي ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدات
واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ،وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓﻲ
ﺑــﺪء اﻻﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة،
وإﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﻞ
ﺣ ـ ــﻮل أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ اﻟ ـﺘــﻲ
ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ا ﻟـﺸــﺮ ﻃــﺔ ،واﻟﻌﻔﻮ
ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ،
وإﺳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎط ﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ "ﻣـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮي
اﻟـ ـﺸـ ـﻐ ــﺐ" ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ،
وإﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة إﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎر
ّ
اﻟﻤﺆﺟﻞ
اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ،وﻳـﺒــﺪو أن
ﻻم ﻣـﻘـﺘـﻨـﻌــﺔ ﺑ ـﻘــﺪرﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﺎف اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ
واﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﻗـ ـ ــﻮة اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟــﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت
اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،ﻓـﻔــﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ،داﻫ ـ ـﻤـ ــﺖ ﺷــﺮﻃــﺔ
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻐــﺐ ﻣـﺤـﻄــﺎت
اﻟﻤﺘﺮو واﻟـﻘـﻄــﺎرات ،وراﺣــﺖ
ﺗ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺒ ــﻮﻫ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺮاوات
ً
ﻋ ـﺸ ــﻮاﺋ ـﻴ ــﺎ ،وأﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ اﻟ ـﻐــﺎز
اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع واﻟﺮﺻﺎص
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﻲ واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺒـ ـ ـﻐ ـ ــﺔ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣــﻦ ﻣﺪﻓﻊ ﻣﺎﺋﻲ،
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻ ﻳــﺰال دﻋــﻢ اﻟــﺮأي
ً
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ وﺑـ ــﺎت اﻟﻐﻀﺐ
ً
ﱠ
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﺿ ــﺪ
ا ﻟ ـﺸــﺮ ﻃــﺔ ﺑ ــﺪل اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺮج ﻟـ ـﻬ ــﺬا
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺄزق ،ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ أن ﺗ ـﺴ ـﻘــﻂ
ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ــﺎوﻳ ــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ،وﻫﺬا
اﻟـ ـﺤ ــﻞ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣــﻦ
َ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺘ ـﻴــﻦ،
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻻت ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻳﺼﻌﺐ
أن ﻳـﺘـﻘـﺒـﻠـﻬــﺎ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮ واﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻨﺠﺢ ﻓــﻲ إرﺟــﺎع
ﻫـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﻎ ﻛـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﻎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ــﺎﻓـ ــﺔ
اﻟﻬﺎوﻳﺔ.
اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮة اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫ ــﻲ
اﻷﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻞ :ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻻم
أن ﺗ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑ ـﻴــﻦ رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ

اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن اﻟﺸﺒﺎب رﻣﻮا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء ورﺷﻘﻮا اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻘﺮﻣﻴﺪ
ﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻨﺖ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ّ
ُﻣﻌﻠﻖ ،أو "ﻣﻴﺖ" ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﻼم" .ﻣﻴﺖ"
ً
ً
ﻟ ـﻴــﺲ ﻣـﺼـﻄـﻠـﺤــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺎ،
وﻳﺨﺸﻰ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ً
ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺳﻤﻴﺎ ،أن
ﺗ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻃ ــﺮﺣ ــﻪ ﺧـ ــﻼل ﺟﻠﺴﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺣﺎﺳﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
وﻻ ﻳ ــﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎع ﻋــﻦ
ً
ﺳـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ،
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎول ﻻم ﺑـ ـﻜ ــﻞ وﺿ ـ ــﻮح
ﺣـﻔــﻆ ﻣ ــﺎء وﺟـﻬـﻬــﺎ أو وﺟــﻪ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺰب اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮﻋ ــﻲ
ً
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ
أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻮن أي ﺷﻜﻞ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻟـﻠـﻤـﺤـﺘـﺠـﻴــﻦ،
وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
ً
ً
ً
اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺮارا
ً
ﺧﺎﻃﺌﺎ وﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ،وﻟﻜﻦ
اﻵن ﻓــﺎت اﻷوان ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ
ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ .وﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر
ً
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ راﻫﻨﺎ،
ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺳﺤﺐ
ً
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻛـ ـﻔـ ـﻴ ــﻼ ﺑ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺞ
ّ
اﻟﺸﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن ﻻم ﺗﻄﺒﻖ
أﺟ ـﻨــﺪة ﺧـﻔـ ّـﻴــﺔ ﻹﻋـ ــﺎدة إﻗ ــﺮار
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﻦ ﺗﻬﺪأ اﻷوﺿﺎع.
أﻣــﺎ اﻟـﺘـﻨــﺎزل اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻬﻮ
أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ! ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ّ
أن ﺗـ ـﺸ ــﻜ ــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت )اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن

واﻟﺸﺮﻃﺔ( ،ﺛﻢ ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ ﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـﻨـﺘـﻘــﺪ
َ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻳﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﻓــﻲ
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ،إذ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﻮن
ﻣ ـﺤــﺎﻛ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﻔﻮا أرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻋﻨﻬﻢ ،وﺿﺮﺑﻮا اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮاوات،
واﺳـﺘـﻌـﻤـﻠــﻮا اﻟ ـﻐــﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻣ ـ ــﻮع داﺧ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺮو واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
وﺗ ــﺂﻣ ــﺮوا ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو ﻣﻊ
اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ّ
ردﻫﻢ
ً
ﻋﻤﺪا ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  21ﻳﻮﻟﻴﻮ
ً
ً
اﻟ ــﺬي ﺷـﻬــﺪ ﻫـﺠــﻮﻣــﺎ ﺛﻼﺛﻴﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ
"ﻳﻮﻳﻦ ﻟﻮﻧﻎ".
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻻ ﻣ ـﻔــﺮ ﻣﻦ
أن ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﻣ ــﺆﻳ ــﺪو اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻔ ـ ــﻮ ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺷـ ـ ّـﻮﻫـ ــﻮا
اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ورﻣـ ـ ــﻮا
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء،
ورﺷ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻄــﻊ
ﻗــﺮﻣ ـﻴــﺪ وﻣـ ـﻘ ــﺬوﻓ ــﺎت أﺧـ ــﺮى،
ّ
وﺗﺤﺪوا ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮات واﺳـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻨﻄﺎق.
ﺛﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺣﺪاث:
ّ
ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺗﺸﻜﻠﺖ

ﻛﺎري ﻻم

ﻓـ ــﻲ ﺟـ ـﻨ ــﻮب إﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ،ﺑـﻌــﺪ
اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎء ﻋ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ
اﻟﻌﻨﺼﺮي" ،ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" ﻟﻤﺪاواة ﺟﺮوح
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ـﺴــﻢ ،وﺳـﻤـﺤــﺖ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
ً
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﻠﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻀﻲ اﻟﺒﻠﺪ
ً
اﻟﻤﻔﻜﻚ َﻗﺪﻣﺎ ﻣﻦ دون اﻟﻌﻔﻮ
ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة ،ﺳـﺨــﺮ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻣ ــﻦ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺟ ـﻨــﻮب
إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ "ﻟﺠﻨﺔ
ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺲ" ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أ ﻧـﻬــﺎ ﻻ
ﺗﻜﺎد ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺤﻮ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮة ا ﻟـﺘــﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺣﻘﺒﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
ﺷﻌﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻋــﺎﺻــﺮ أﺣــﺪاث
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻷول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺤ ــﺮب
ﺣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎن ﻣــﺎ
ﺗ ـﺒ ـ ّـﻴ ــﻦ أن "ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ
واﻟـﻤـﺼــﺎﻟـﺤــﺔ" ﻛــﺎﻧــﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻻﻣـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺤ ــﻞ اﻻﺿـ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻣﺪاواة اﻟﺒﻠﺪ.
رﺑ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﻲ أﺻ ـ ـﻌـ ــﺐ
ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ
ﻛــﻮﻧــﻎ ﺑــﺈﻋــﺎدة إﻃ ــﻼق ﻣﺴﺎر
اﻹﺻ ــﻼح اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ،وﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ أن ﻳﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗ ـﻨ ــﺎزﻻت ﻣــﺆﻟـﻤــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻳﻀﺎ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ أن ﻳﻌﺘﺮﻓﻮا
ﺑﺄن ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﻮء
ﻧ ـﻈــﺎم ا ﻧ ـﺘ ـﺨــﺎ ﺑــﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ـﺠ ــﻪ ﻣ ـﺠ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎدة اﻟـﺸـﻴــﻮﻋـﻴـﻴــﻦ
ﻓ ــﻲ ﺑـﻜـﻴــﻦ أن ﻳـﻘـﺘـﻨـﻌــﻮا ﺑــﺄن
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻟـ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ ﻣـ ــﺎ ﻟـ ــﻢ ﻳـ ـﺸ ــﺎرك
اﻟﺸﻌﺐ ،وﻟﻮ ﺑﺪرﺟﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪ.
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻹﺻ ـ ـ ــﻼﺣ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻢ
رﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وﻫﻲ
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ "ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻈﻼت"
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ﻣـﻨــﺬ
ﺧ ـﻤ ــﺲ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات .ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ّ
ﺑﻜﻴﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

أن ﻳ ـﻘ ـﺴ ـﻤ ــﻮا ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﻻء
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ وأن
ﻳـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻌ ــﻮا ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ
ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﻼل :إﻧ ــﻪ أﻫ ــﻢ "ﺧــﻂ
أﺣﻤﺮ" ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻜﻴﻦ! ﺛﻢ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ
ﻛــﻮﻧــﻎ ﻋـﻠــﻰ ﺣــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟــﻼﺧـﺘـﻴــﺎر ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ.
ﻻ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻫـ ــﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ً
اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
ﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
ً
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ راﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـﺘــﻢ
اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
 1200ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆول ،ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻂ ﺿـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻦ "ﻫـ ـ ـﻴـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ" ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ.
ﺗـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ اﻷزﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﻫ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﻋ ــﻦ ﻏـﻴــﺎب
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ .ﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﻧـﺘـﺨــﺎب
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ّ
ً
ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻻ ﻳـﻤــﺜــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺴﻮا
ﻣـ ـﻀـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوب ﻣــﻊ
ﺳ ـﻜــﺎن ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ .ﻛــﺬﻟــﻚ،
ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻌﺎدﻳﻮن
ّ
ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻜﺘﻔﻲ
ﺑـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻨ ـﺨ ـﺒــﺔ
اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣــﺮ ﺑﻜﻴﻦ،
ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ
اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ

ﺑــﺎﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﺑ ـﻴــﻦ ﻣــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻳﺒﻘﻰ أ ﻓـﻀــﻞ ﻣﻦ
ﻏﻴﺎب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻳﺴﻤﺢ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻫــﻮﻧــﻎ
ً
ﻛﻮﻧﻎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪ.
ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ
ّ
ﻣ ـ ــﺘ ـ ــﺰﻧ ـ ــﺔ ،وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﺗـ ـﻨـ ـﺠ ــﺢ ﻓــﻲ
إﻋﺎدة ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻬﺎوﻳﺔ ...إذا ﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﻷوان
ً
أﺻﻼ!

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 1200
ﻣﺴﺆول ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻣﻮاﻟﻮن ﻟﻠﺼﻴﻦ
وﻳﻨﺸﻄﻮن ﺿﻤﻦ
»ﻫﻴﺌﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«
ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة
●

ﺑﺎرﻧﻴﺖ روﺑﻦ – ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز

ﻓــﻲ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ
أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎن
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻗﺼﻮن ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ زﻓ ــﺎف ﻓــﻲ ﻛــﺎﺑــﻮل وﻗــﻊ اﻧﻔﺠﺎر
ً
أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ  80ﺷﺨﺼﺎ وﺟــﺮح
ﻧﺤﻮ  200ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻣــﻦ ﻃــﺎﺋـﻔــﺔ ﻫ ــﺰارا اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ .وﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻌــﺮﻳــﺲ واﻟـ ـﻌ ــﺮوس ﺑــﺄﻋ ـﺠــﻮﺑــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎة ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ،وﻗﺎل اﻟﻌﺮﻳﺲ
إﻧ ــﻪ ﻟــﻦ ﻳ ـﻌــﺮف اﻟ ـﺴ ـﻌــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺪ اﻵن.
ً
ﻛﺎن ﻫﺬا واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻷﺣﺪاث
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ واﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺖ ﺗ ـ ـﺴـ ــﻊ ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮﻻت ﻣــﻦ
ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻼم ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻗـ ـﺒ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ـﺸ ــﺮة أﻳ ـ ـ ــﺎم أودى
ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻧﺘﺤﺎري ﻧﻔﺬﺗﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ﺑﺤﻴﺎة
ً
 14ﺷـﺨـﺼــﺎ واﺻ ــﺎﺑ ــﺔ  145ﺑـﺠــﺮوح
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎء اﻟ ـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻗﻮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻮﺳﺖ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺰل
واﻋﺪاﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ زﻳــﻮرﻣــﺎت ﺣﻴﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﻌﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺘﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﻛ ـﻠــﻪ أﺳ ـﻔــﺮت
ﻏﺎرات ﻟﻄﺎﺋﺮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
 20و 22ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 12
ً
ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ
واﻟ ـﻤــﺰارﻋ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ﺑــﺎدﻏـﻴــﺲ
وﻟـ ـ ــﻮﻏـ ـ ــﺎر ،ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى أﺻـ ــﺪر
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋ ــﺶ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ واﻟـﻌــﺮاق

ً
ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻳـﺘـﺒـﻨــﻰ ﻓـﻴــﻪ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﺣﻔﻞ اﻟﺰﻓﺎف
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺼﻒ وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻻﺷ ـﺘ ـﺒــﺎك اﻟـﻤـﺨـﻔـﻔــﺔ واﻟ ـﻤــﺮﻧــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺣ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم
 2017وﻗ ــﺎل ﻳﻮﻣﻬﺎ »ﻧـﺤــﻦ ﻟــﻦ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دول ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺘﻞ
اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ« .وﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ـﺤــﺮب ﺗـﺴـﺒـﺒــﺖ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻳـﻔــﻮق ﻣــﺎ أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻫـﺠـﻤــﺎت ﺣﺮﻛﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ
أرﻗـ ـ ــﺎم اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ أن اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ
ً ً
ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﺟﺪا ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ
اﻟـ ـ ــﻰ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـ ــﻼم وﺷـ ـﻴـ ـﻜ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻓﻲ
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﻳﻮس
واﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻰ ﺧﻄﺮ »اﻟﺨﺮوج
اﻟـ ـﺘ ــﺎم ﻣ ــﻦ أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن« ،وﻗـ ـ ــﺎل إن
»اﻟـﻤـﻨـﻄــﻖ ﻳﻤﻠﻲ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ«.

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ
ً
وﺑ ـﻌ ــﺪ  18ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ »اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد
واﻟﺤﻀﻮر واﻟﻀﻐﻮط« وﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺧ ـﺴ ــﺎرة اﻷرض ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ

ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺎﺑﻮل
ﻣــﻦ دون اﻟـﺘـﻌــﺮض اﻟــﻰ ﻋـﻘــﺎب ﻓﺈن
ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ »اﻟﻤﻨﻄﻖ« ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟـ ـﻔ ــﺎﺷـ ـﻠ ــﺔ .وﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻔ ــﺮة ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠـﻴــﻚ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟــﻞ ﻟﻠﺤﻔﺮ
واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ.
وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺮال ﺑـ ـﺘ ــﺮﻳ ــﻮس ﻛ ــﺎن
ﻋـﻠــﻰ ﺣــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤــﺬﻳــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺊ ،ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أن
ﺗ ـﺴــﺮع اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻲ
اﻟ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺳ ــﻼم ﻓ ــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن
ﻳ ـﺘ ـﻤ ــﺎﺷ ــﻰ ﻣـ ــﻊ ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻳﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺑﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼم ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻗ ــﺪ ﻻ ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻟ ــﻪ ﺿـﻤــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﺻ ــﻞ اﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺟـﻬــﻮد
»ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ« اﻟﺘﻲ ﺷﻮﻫﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ .وﻟـﻜــﻦ اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
ﻫــﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ وﺿــﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ
أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن واﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ً
ﻣ ـﻌــﺎ وﻟ ـﻴــﺲ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻟـﺠـﻬــﻮد ﺳ ــﻼم،
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺪر اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﺴ ــﺮع
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب
ﻳـﻬــﺪد اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳ ــﻼم ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
وﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻇــﻞ ﻏﺎﻣﻀﺎ ورﺑﻤﺎ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺪة وﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ اذا ﻛ ـ ــﺎن اﻛ ـﺘ ـﻤــﺎل
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﺗـﺴـﻠـﺴــﻞ ذﻟ ــﻚ اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب
ووﻗـ ـ ـ ــﻒ اﻃـ ـ ـ ــﻼق اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ

اﻟﺠﻨﺮال دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﻳﻮس
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﺗــﻮﺿـﻴــﺢ ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.
ﺛﻢ إن أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻘﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎت ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟﻴﺲ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﻔـ ـﺸ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت
أو ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻧـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎب ﻣ ــﻦ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن وﻫ ــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻛـ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ـﻴ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت
ً
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﻷﻧــﻪ ﺑﻌﺪ  18ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓﺸﻠﺖ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻرﻫــﺎب.
وﻻ ﻳ ـ ــﻮ ﺟ ـ ــﺪ أي ﺳ ـ ـﺒـ ــﺐ ﻟـ ـﻠـ ـﻈ ــﻦ أن
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﺳﻴﺤﻘﻖ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ أﻓ ـﻀ ــﻞ .وﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ اﺣـﺘـﻤــﺎل
ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗـﻬــﺎم اﻟﻰ
ً
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ﻟـﻔـﺸــﻞ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ  18ﻋﺎﻣﺎ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ اﺧ ــﺮى ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
 9ﺟـ ـ ـ ــﻮﻻت ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
واﺷﻨﻄﻦ وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن واﻟﺘﻲ ﺟﺮت

ﻓــﻲ اﻟــﺪوﺣــﺔ أن ﺗــﻮﻓــﺮ أﻓـﻀــﻞ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﻌﻨﻒ
ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن وﺟـ ـﻌ ــﻞ اﺟ ـ ـ ــﺮاءات
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻرﻫ ــﺎب أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ .وﻗﺪ
واﻓ ـﻘ ــﺖ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ اﺟ ــﺮاء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺣ ــﻮل وﻗ ــﻒ اﻃـ ــﻼق اﻟ ـﻨ ــﺎر وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺴﺤﺎب اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺑﺼﻮرة ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺒﺪأ ﻓــﻲ أوﺳـﻠــﻮ ﺧــﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗـﺠــﺪر اﻻﺷ ــﺎرة اﻟــﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻛﺪة ،ﻛﻤﺎ أن
ً
 40ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﻠﻔﺖ رواﺳﺐ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوات.

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
اﻟ ـﺴــﻼم ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴــﺎﺗــﻲ ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﺑﻌﺪ

اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت ﻋـ ــﺎم  1988ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ )ﺛﻢ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗــﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻻﺣــﻖ(
ﻛ ـﻤ ــﺎ أن اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة أﻳ ــﺪت
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻫــﺪﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺎرﺿ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻷي
ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ »ﻧـﻈــﺎم ﻛــﺎﺑــﻮل« اﻟــﺬي
ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻣﻮﺳﻜﻮ ودول اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ اﻟﻰ ﺣﺮوب
وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
ﻣ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ﻗ ــﺪ ﻳـﻌـﻴــﺪ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،وﻣ ـ ــﻦ دون ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ
داﺧ ـﻠ ــﻲ ﻳـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ
واﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ﻣــﻦ اﻻﺟ ـﻤــﺎع اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺣﻮل اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
وﻓ ـ ــﻲ وﺳ ـ ــﻊ اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻷﻓﻐﺎن اﻟﻌﻮدة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ
ً
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷﻛـﺜــﺮ ﻓـﻘــﺮا ﻓــﻲ آﺳـﻴــﺎ ،ﺣﻴﺚ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﺗ ـﺤــﺖ ﺧ ــﻂ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮ ،ﻛ ـﻤــﺎ أن اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻬﻢ أن اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻳﻀﺎﻫﻲ
اﻻرﻫـ ــﺎب .وﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎن ﺟــﻮﻫــﺮ اﺗﻔﺎق
اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ ﻓ ــﺈن أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن
ﻟــﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻗــﺎ ﻋــﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷن اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن
ذﻟـ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮون ﻓ ــﻲ اﺛ ـ ـ ــﺎرة ﻧ ــﺰاع
ﻳﻀﻌﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻳﻮﻓﺮ ﻧﻘﺎط دﺧﻮل
ﻟﻼرﻫﺎب.
ً
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ﻣ ــﻊ أﻋــﺪاﺋـﻬــﺎ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻛ ــﺎﺑ ــﻮل ،وﻫ ــﻞ ﺗـﺘــﺮاﺟــﻊ
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ
»إﻣــﺎرﺗ ـﻬــﺎ اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ« ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻘــﺎض
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ

اﻟﻬﺸﺔ؟ وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻛ ــﺎﺑ ــﻮل واﻻﺋ ـ ـﺘـ ــﻼف اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮع اﻟ ــﺬي
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓــﺈن اﻻﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮﻣﻲ
واﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻌــﺮﻳــﺾ أﻇـﻬــﺮ رﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ
ا ﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻔﺮص
ﻟﻠﻤﺮأة.
ً
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﺮت ﺣﺪﻳﺜﺎ أﻛﺪت
اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ وإﻳــﺮان وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ً
أن إﻣ ــﺎرة اﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ .و ﻛ ــﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻻﺟﻤﺎع اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم
أﺣﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة
ﻟـ ـ ـ ــﻼدارة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﻗـ ــﺪ أﺻـ ــﺪرت
ً
ً
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻳــﺆﻳــﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳـﻴــﺎ
وﺑ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎن واﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ،
وﺳـﺘـﺘــﻢ دﻋ ــﻮة ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ اﻳ ــﺮان ﻟـﺤـﻀــﻮر أي اﺗ ـﻔــﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
وﺑﺪء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أوﺳﻠﻮ.
إن اﻟﻨﺠﺎح ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ودﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺋ ـﺘ ــﻼف دوﻟ ــﻲ
ﻋـ ــﺮﻳـ ــﺾ ﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻮي وﻳ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ﻣ ـﻌــﺮﻛــﺔ
ﻛﺎﺑﻮل ﺿﺪ دوﻟﺔ ﺧﺮاﺳﺎن اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻫـ ــﻲ ﻓـ ــﺮع ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺟ ـﻬــﺎدﻳــﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻮة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل وﺷﺮق
أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ،وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
ً
ً
واﻟﺴﻼم ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﺎ
ً
دوﻟ ـﻴــﺎ ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑــﺎﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎدرة
اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟـﻤـﻴـﻨــﺎء اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺗـﺸــﺎﺑـﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻬﻨﺪ واﻳﺮان وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﻧﺠﺎح ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم !٢٠٢٠
ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن إﻳﺰﻟﻲ – ذي
ﻫﻴﻞ

اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﺑﻌﺪ
ﻛﺸﻔﺖ
ً
اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺒﺎﺷﺮة ودراﺳﺎت
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ّ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻴﻀﺎوات
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﻗﺪ ذﻛﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎءات
ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﺋﻞ إﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ّ
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻔﺠﻮة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة
داﻋﻤﻴﻪ.

ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻄﻼع
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ
»ذي ﻫﻴﻞ« وﺷﺮﻛﺔ
»ﻫﺎرﻳﺲ ﺑﻮل« ﻛﺸﻒ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ أن  %62ﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﺴﺠﻼت
اﻟﻨﺎﺧﺒﺎت
ِ
اﻋﺘﺮﻓﻦ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻟﻦ
ﻳﺪﻋﻤﻦ ﺗﺮاﻣﺐ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﺴﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
ﻋﺎم  2016ﻓﺤﺼﺪ
 %41ﻣﻦ أﺻﻮاﺗﻬﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  %52ﻟﻜﻠﻴﻨﺘﻮن

ﺗﻜﺸﻒ اﺳـﺘـﻄــﻼﻋــﺎت اﻟ ــﺮأي
أن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑـ ــﺪأ ﻳ ـﺨ ـﺴــﺮ ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ
ـﺎﺧـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء ﺑـ ـﻔ ــﻮارق
اﻟـ ـﻨ ـ ِ
ﺿﺨﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺿـﻄــﺮاره
ﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻮاﺋﻖ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ
إﻋـ ـ ــﺎدة اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻪ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻔﻮز ﺑﻮﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻘـﻠــﻖ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟﺢ ﻫﻮ ﺗﺮاﺟﻊ دﻋﻢ اﻟﻨﺴﺎء
ً
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎوات ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻛ ــﺎن
ً
ً
ﻋـ ــﺎﻣـ ــﻼ ﻣ ـ ـﺤـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻔـ ــﻮزه ﻓــﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم .2016
ﻛـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺖ اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ــﺎت
ً
اﻟـ ــﺮأي ﺑـﻌــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاع ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ودراﺳــﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ّ
أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻴﻀﺎوات
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎء ات ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم ا ﻟـﻘــﺎ ﺋــﻞ إﻧﻪ
ﻳــﻮا ﺟــﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـ ّ
ـﻮﺳــﻊ
اﻟـ ـﻔـ ـﺠ ــﻮة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
ﻗﺎﻋﺪة داﻋﻤﻴﻪ.
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺖ أﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪث
ـﺎﺧ ـﺒــﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼﻋ ــﺎت أن اﻟ ـﻨـ ِ
اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎوات اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﺳﺎﻫﻤﻦ
ﻓــﻲ ﻓــﻮز ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2016
ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺤﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2020إذا ا ﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻼع أﺟـ ــﺮﺗـ ــﻪ
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ »ﻛـ ــﻮﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎك« أن
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ أول ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ
ﻳﺘﺮاوح ً ﺑﻴﻦ  9ﻧﻘﺎط وّ 16
ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ،وﻳ ـﺘ ـﻔــﻮق ﻛ ــﻞ ﻣــﺮﺷــﺢ
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﻌﺪل 23
ﻧﻘﻄﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء.
ﺣﻘﻖ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
واﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺑﻴﺮﻧﻲ
ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن
ّ
ﺳ ــﺎﻧ ــﺪرز )ﻣ ــﺮﺷ ــﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ
وﻻﻳـ ـ ـ ــﺔ »ﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻣـ ــﻮﻧـ ــﺖ«( أﻓ ـﻀ ــﻞ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
اﻻﻓـ ـﺘ ــﺮاﺿـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣــﻊ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ،ﻓـ ـﺘـ ـﻔ ــﻮق ﻛـ ــﻞ واﺣـ ــﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪل  18ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻓـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء
اﻟﺒﻴﻀﺎوات.
ﻗــﺎل ﻣــﺎرك ﺑﻴﻦ ،أﺣــﺪ ﻣﺪﻳﺮي
»ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ« ﻓـ ــﻲ »ﻫـ ـ ــﺎرﻓـ ـ ــﺎرد«
وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ »ﻫ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ ﺑـ ـ ـ ــﻮل« ،إن
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻛـﺒــﺮى
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻀ ــﻮاﺣ ــﻲ:
ـﺎﺧـ ـﺒ ــﺎت ﺟ ـ ــﺰء ﻣــﻦ
»ﻫـ ـ ـ ــﺆﻻء اﻟـ ـﻨ ـ ِ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺻ ـ ّـﻮﺗ ــﻮا
ﻟﺘﺮاﻣﺐ وﻣﻴﺖ روﻣﻨﻲ )اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري ﻟـﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 (2012ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻜﻦ
ﺧ ـﺴ ــﺮﻫ ــﻢ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﻮن ﻓــﻲ
ا ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﻔﻲ
وﺑ ــﺎﺗ ــﻮا ﻳـﺸـﻜـﻠــﻮن أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻋــﺎﺋــﻖ
أﻣﺎم إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﺐ .وﻟﻢ

ﻳﻨﺠﺢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ
ً
ﻛﺴﺐ دﻋﻤﻬﻢ ﻣﺠﺪدا«.
ﺗ ــﺄﺧ ــﺬ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪ،
ﻟ ــﺬا أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ ﺣـﻤـﻠــﺔ »ﻧ ـﺴ ــﺎء ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺮاﻣﺐ« ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺒﻨﺎء ﺟﻴﺶ
ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ وﺿﻤﺎن
ـﺎﺧـﺒــﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟـﻨـ ِ
ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ  36اﻣ ـ ـ ـ ــﺮأة ﻣـ ــﻦ أﺑـ ــﺮز
أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـ ــﻦ 18
وﻻﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ،وﻳ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬ ــﻦ اﺳ ـ ــﻢ »اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ« )ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺢ إﻟ ــﻰ
أرﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء دﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺎت
ﻣﺒﺘﺪﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ُﻳ ْﻌ َﺮﻓﻦ
ﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟـ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ«( .ﺗـﺸـﻤــﻞ ﻫــﺬه
ـﺎﻛ ـﻤ ــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ،
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺣ ـ ِ
وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻛ ــﻮﻣ ّ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ ،وﻣـﻐـﻨـﻴــﺔ
ﺑ ـ ـ ــﻮب ،وﻣ ـ ـﺠـ ــﻨـ ــﺪة ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ،وﻣـﻨـﺘـ ِـﺴـﺒــﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Angel Moms
)أﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻜ ــﺔ( )أﻣـ ـﻬ ــﺎت
ﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺮن أوﻻدﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب
ّ
وﻣﺘﺤﺪ ﺛﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ( ،و ﻛــﺎ ﺗـﺒــﺔ،
ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ.
ﺻـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮح اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ــﻮن ﻋــﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻤﻮﻗﻊ »ذي ﻫﻴﻞ«
ﺑ ــﺄن أول ﻳ ــﻮم وﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺑﺪأ ﻓﻲ
ٍ ً
ﻣ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ،ﺗ ــﺰاﻣـ ـﻨ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
اﻟ ــﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟـﻨـﺴــﺎء اﻟـﺤــﻖ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ( أدى إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻄ ـ ّـﻮع
 4600اﻣﺮأة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ  16وﻻﻳﺔ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟـﺠــﺪد أو
إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﺐ.
ّ
ﻧﻈﻤﺖ ﺗــﺎﻧــﺎ ﻏــﻮرﺗــﺰ ،إﺣــﺪى
ـﺎرﻛ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ـ ِ
»ﻧـ ـﺴ ــﺎء ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ« ﻓــﻲ
»أﻳ ــﻮا« وﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ
)اﻟﻤﺘﺪرب(،
The Apprentice
ً
ً
ﺣﺪﺛﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻓﻲ »دي ﻣﻮﻳﻦ«،
»أﻳ ــﻮا« ،ﻓﺠﺬب ﻧﺤﻮ  90اﻣــﺮأة.
ﺗﻈﻦ ﻏﻮرﺗﺰ أن اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘــﺪم ﻓﻴﻬﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ» :أﻧـ ــﺎ
ﻻ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺪق اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺎت،
ﺑ ـ ــﻞ أﺻ ـ ـ ـ ـ ّـﺪق اﻟـ ـﻨ ــﺎﺧـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ .ﻟـﻘــﺪ
ﺻﺪﻣﻨﺎ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2016
ً
وﺳﻨﺼﺪﻣﻪ ﻣﺠﺪدا«.
ُ ّ
ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ »ﻧ ـﺴ ــﺎء ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﺮاﻣﺐ« ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻤﺮأة اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ .ﻣ ــﻦ وﺟـﻬــﺔ
ﻧـ ـﻈ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻣـ ـﻌ ــﺪل ﺑ ـﻄــﺎﻟــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء أدﻧـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ  ،و ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺧـ ـ ــﻼل ﻋـﻬــﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ،اﺳـﺘـﻔــﺎدت اﻟـﻨـﺴــﺎء ﻣﻦ
 3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
ً
داﻋﻤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ أﻳﻀﺎ
ﺗﺸﻴﺮ ِ

ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﺴﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮاﻣﺐ«
إﻟﻰ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹﺟﻬﺎض ،وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ودﻋﻢ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﺨﻴﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ،واﻗﺘﺮاح
إﺟﺎزة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ
اﻟـﺠــﺪد ،وإﺻ ــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺪود وﻛﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗـﻬــﺮﻳــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات واﻻﺗ ـﺠ ــﺎر
ﺑــﺎﻟـﺒـﺸــﺮ ،ﻛــﺪﻟ ـﻴـ ٍـﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺄﻳـﻴــﺪه
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ّ
ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺮأة.
ﺗ ـﻘ ــﻮل ﺑـﻴـﻨــﻲ ﻧ ــﺎﻧ ــﺲ ،ﻋﻀﻮ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎري
ﻓ ــﻲ »ﻧـ ـﺴ ــﺎء ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ«:
»أ ﻇ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أن ا ﻟـ ـ ــﺮ ﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻳ ـﺒ ـﻠ ــﻲ
ً
ﺣ ـﺴ ـﻨــﺎ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑﻪ
وﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم .ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إ ﻟ ــﻰ ز ﻳـ ــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎزل
ﻣـ ــﺰدﺣ ـ ـﻤـ ــﺔ وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﺳـ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ أﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ .ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻨﺴﺎء
ﻻ ﻳ ـﺤ ـ ّـﺒ ــﺬن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ.
ّ
ﺻﻮﺗﺖ ﻟﻪ  30ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وأﻇﻦ أن
ّ
ﺳﺘﺼﻮت ﻟﻪ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ

ً
ﻣـﺠــﺪدا .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﺴﺘﺨﻔﻮا
ً
ﺑــﻪ إذا  ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻜﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
ﻣ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ ،ﺗـﻜـﺜــﺮ اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ّ
ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ أداء ﺗﺮاﻣﺐ،
ً
ّ
اﻟﻤﺴﺮب ﻣﻦ
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ Access Hollywood
ﺣﻴﺚ أﺳﺎء ﺑﻜﻼﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء،
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ّ
ً
ﻛﺬﻟﻚ ،اﺗﻬﻤﺖ  12اﻣﺮأة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺑـﺴـﻠــﻮﻛـﻴــﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ أﻧﻜﺮﻫﺎ ﺑﻘﻮة.
ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻮي ،ﻣ ـﻨ ـﻈــﻢ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻼﻋـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
»ﻛــﻮﻳـﻨـﻴـﺒـﻴــﺎك« ،إن اﻻﺳـﺘـﻄــﻼع
ـﺎﺧ ـﺒــﺎت
اﻟ ـ ــﺬي أﺟـ ـ ــﺮاه ﺳـ ــﺄل اﻟ ـﻨـ ِ
ﻓــﻲ  48ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ
ّ
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻦ
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻪ ،وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ،ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﺛﻨﻴﻦ ﻟﻮاﺣﺪ،
واﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮت ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ » :%36رﺑﻤﺎ
ﺗﺸﺘﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻒ ﻣ ـﻌــﻪ وﻋ ــﺪم

اﻋﺘﺒﺎره ﻗﺪوة ُﻳﺤﺘﺬى ﺑﻬﺎ«.
ﻟﻜﻦ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﺎﻧﺲ أن اﻟﻤﺮأة
ً
ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺠ ــﺎوز
ﻋـﻴــﻮب اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎﺗـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻓـ ــﺎدﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ:
ً
»ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ أو ﻻ ﻳﺤﺒﺬ
اﻟ ـﻨ ــﺎس ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪاﺗــﻪ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺗﺤﺐ
ّ
ﺗﺼﻮت ﻟﻪ
اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ .ﻟﻢ
 30ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
ﻷﻧـﻬــﻦ رﻏـﺒــﻦ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻗـ ّـﺲ
ّ
ﻳﺒﺤﺜﻦ
أو زوج ﻣﺜﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ ﻛﻦ
ّ
ﻋﻦ ﺣﺎرس ﺷﺨﺼﻲ ،وﻗﺪ ﻧﻔﺬ
ّ
ﺟﻤﻴﻊ رﻏﺒﺎﺗﻬﻦ«.
ﺧﺴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﻓﺤﺼﺪ
 %41ﻣـ ــﻦ أﺻ ــﻮاﺗـ ـﻬ ــﻦ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ
 %52ﻟـﻜـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺣﻘﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ وﺳﻂ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻴﻀﺎوات ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ
ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ ،ﻓﻜﺴﺐ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ  %52ﻣ ــﻦ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟ ـﺘــﺄﻳ ـﻴــﺪ وﻓـ ــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻄــﻼﻋــﺎت
ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاع .ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺗـﻜـﺸــﻒ
ً
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺣﺪﻳﺜﺎ أن
ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺪأ ﻳﻨﻬﺎر.
ذﻛ ــﺮ اﺳـﺘـﻄــﻼع أﺟــﺮﺗــﻪ ﻗﻨﺎة

»إي ﺑ ــﻲ ﺳ ــﻲ ﻧـ ـﻴ ــﻮز« وﻣـﺠـﻠــﺔ
»وول ﺳ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺖ« ﻗ ـﺒــﻞ أﻳ ـ ــﺎم أن
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺢ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻤﻌﺪل  12ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ .ﻳـﺘـﻔــﻮق اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑ ــ 33ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻀـ ــﺎوات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت،
وﻳ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺺ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺶ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻴﻀﺎوات
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺎت ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻳﺒﻘﻰ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ً
أﻳﻀﺎ ) %49ﻣﻘﺎﺑﻞ .(%43
ﻛ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﻼع
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ذي ﻫﻴﻞ«
وﺷﺮﻛﺔ »ﻫﺎرﻳﺲ ﺑﻮل« ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
اﻟﻨﺎﺧﺒﺎت
ﻳﻮﻧﻴﻮ أن  %62ﻣﻦ
ِ
ّ
اﻟﻤﺴﺠﻼت اﻋﺘﺮﻓﻦ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻟﻦ
ﻳــﺪﻋ ـﻤــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرﺟـ ــﺢ
ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
ّ
ﻋﺒﺮ  %49ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﻂ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻛ ـﺸــﻒ
اﺳـﺘـﻄــﻼع ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻴــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
»ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ« وﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻮرﻧﻴﻨﻎ
ﻛـ ـ ــﻮ ﻧ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ« أن  %38ﻣ ــﻦ
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻳﻈﻨﻮن أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ّ
ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﻋﺘﺒﺮ
 %29أن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻐـﻴــﺮ،
ّ
ﺗﺤﺴﻦ.
و %20أن اﻟﻮﺿﻊ
أﺿـ ــﺎف ﻣ ــﺎﻟ ــﻮي» :ﻟ ــﻢ ﻳﺤﻘﻖ
ً
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻳـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎ أي ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ،وﺗﺸﻴﺮ
اﻷرﻗ ـ ـ ــﺎم اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ّ
ﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﺘ ــﻪ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮﻫـ ــﻦ ﺑـ ــﺪرﺟـ ــﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ«.

ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﺴﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺮاﻣﺐ« أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺒﻨﺎء ﺟﻴﺶ
ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
وﺿﻤﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻟﻨﺎﺧﺒﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ِ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

أﺳﻮأ ﻛﻮاﺑﻴﺲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ  ...ﻟﻘﺎء ﺗﺮاﻣﺐ وروﺣﺎﻧﻲ
●

ﺑﻦ ﻛﺎﺳﺒﻴﺖ  -اﻟﻤﻮﻧﻴﺘﻮر

ً
ﺷـﻨــﺖ إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺷ ـﻤ ـﻠــﺖ
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ إﻳــﺮان وﺣﺰب
اﻟ ـﻠ ــﻪ ،وﻷول ﻣ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻧـﺤــﻮ ﺧﻤﺲ
ً
ﺳﻨﻮات ﻫﺠﻮﻣﺎ اﺳﺘﻬﺪف اﻷراﺿﻲ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدر أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ .وﻋ ـﻠــﻰ أي ﺣــﺎل،
ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ أن
اﻟﻜﺎﺑﻮس اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ا ﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﻻ ﻳـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ ﻃ ـﻬ ــﺮان أو
ﺑﻴﺮوت ﺑﻞ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺗـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺗ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ـﺤ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﻮل إن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
وﺑــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻓــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ،وﻫ ــﺬه أﻧـﺒــﺎء
ﺳ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎﻫــﻮ،
وﻫــﻲ اﻷﺳــﻮأ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺨﻼف
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺻ ــﺪرت ﻓـﺠــﺄة ﻋﻦ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻧ ـﺤــﻮ إﻳـ ـ ــﺮان ﺗ ـﺜ ـﻴــﺮ أﻗـﺼــﻰ
درﺟــﺎت اﻟﻬﻠﻊ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ
أﺷـ ـ ــﺎرت اﻟـ ــﻰ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل أن ﺗـﺘـﺤــﻮل
إﻳ ــﺮان اﻟــﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟــﻰ ﺷﺨﺺ ﺑ ــﺎرع اﻟـﺘـﺼــﺮف ﻳﻐﻴﺮ
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﺸ ـﻴــﺔ وﺿ ـﺤ ــﺎﻫ ــﺎ،
وﻳﺴﺘﺒﺪل ﻟﻬﺠﺔ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺿﺪ إﻳﺮان
ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮدة وﺗﻘﺎرب.
ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠ ـﺴ ــﺲ إﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﻗ ــﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ
اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮﻻرد ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﺤﺎول أن
ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ

اﻟـﺨـﻄــﻮات اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اﻹدارة
وﻧ ـ ـﻔـ ــﻮذ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻐ ــﺮس أو ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك أﺑـ ـ ــﺮع اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻜــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻷﻧﻬﺎ
ً
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟـ ــﻰ أﻣـﻨـﻬــﺎ
اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺗـﺤـﻠـﻴــﻼت
اﻟﻴﻮم ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
ً
وﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮاﺿ ــﺢ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ أن اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ
ﺑﺨﻄﻮات ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺎ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
اﻟﻤﻌﺮوف أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺮﺻﺖ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل
إن أﻋﻀﺎء ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻗــﺪ أﻛـ ــﺪوا أن اﻟـﺸــﻲء
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳـﻌــﺮﻓــﻮه
ً
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻓــﻲ أي وﻗﺖ
ﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺪور ﻓﻲ ذﻫﻦ
ﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎورة،
وﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ وﺧﻄﻄﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أﻣــﺎ اﻟﻴﻮم ﻓــﺈن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺑـﻘــﺪر أﻛﺒﺮ
ﺣــﻮل اﻟـﺸــﻲء اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺪور ﻓــﻲ ذﻫﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،وﻫــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻌـﺘــﺰم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﻪ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﻲ؟
أم ﻋــﺎﻃـﻔــﻲ؟ أم ﻣـﺘـﻬــﻮر؟ وﻫ ــﻞ ﺛﻤﺔ
ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻔﻬﻢ
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ؟

ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ وﺻــﻮل
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ا ﻟـﺘـﺤـﻠـﻴــﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴـ ــﻞ أﻻ ﻳـﻔـﻌــﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ذﻟﻚ.

دور اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ

روﺣﺎﻧﻲ

ﺗﺮاﻣﺐ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋــﺪد اﻟﺼﻮر
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ :ﺗ ـ ـ ـ ــﻮازن اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى ﺑـﻴــﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
وﻧﻔﻮذ أﻳﺒﺎك– ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ -وﻧﻮﻋﻴﺔ
ً
ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ وﻓـﻘــﺎ ﻟﺜﻘﻠﻬﻢ
اﻟﻨﻮﻋﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ
وﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ،
أﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺈن ﻛــﻞ
ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم
ً
وﺗﺮاﻣﺐ وﺣﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻻ
ً
ﺷﻲء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ
وﻻ ﺷ ــﻲء ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ﺑ ــﻪ ،وإذا
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﻣـ ـ ــﻮر ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴــﺔ ﻓــﺈﻧ ـﻬــﺎ ﻟﻦ
ﺗﺤﺪث أو ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻣــﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻮ
ً
داﺋﻤﺎ اﻟﺸﻲء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ.
ً
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ اﻋـﺘـﺒــﺮت
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﻨ ــﻮوي ﻣ ــﻊ إﻳ ـ ــﺮان–
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ–
ﻣﺜﻞ إﻧـﺠــﺎز رﺋـﻴـﺴــﻲ ،وﻟـﻜــﻦ ﺧﺒﺮاء
ً
ً
اﻷﻣــﻦ أﺿــﺎﻓــﻮا ﺗﺤﺬﻳﺮا ﺷــﺪﻳــﺪا :إن
ﺳ ـﻠ ــﻮك ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻻ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ .واﻟﺴﺆال ﻫﻮ :ﻫﻞ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻛﻤﺎ
ﻳـﻘــﻮل؟ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن رده ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﻤﺪ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﻮن اﻟ ــﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ؟
وﻫــﻞ ﻫــﻮ ﻗ ــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﺗــﺎﻣــﺔ واﻟـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻔــﺎ ﺟــﺊ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ
إزاء ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ؟ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮ :ﻧﻌﻢ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء وأي ﺷﻲء
ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.
وﻗـﺒــﻞ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻣــﻦ اﻵن ﺗﻮﻗﻊ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
أن إﻳـ ــﺮان ﺳـﺘـﺒــﺪأ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺗــﺪرﻳـﺠــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﻮوي وذﻟﻚ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻨﻪ،
وﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ً
واﺿﺤﺎ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻄﻮة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺈﻳ ــﺮان ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﺗــﺎﻣــﺔ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗــﻮﻗــﻊ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ً
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻠﻔﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻔﻘﻮد
واﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدﻟــﺔ ﻫ ــﻮ ﻣــﻮﻗــﻒ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة
اﻟﻰ أن ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل
ﺗ ـﺼ ــﺮف اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗ ـﺼــﻞ إﻳ ـ ــﺮان اﻟ ــﻰ ﻧـﻘـﻄــﺔ اﻟ ــﻼﻋ ــﻮدة
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻘـﻨـﺒـﻠــﺔ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ
ﻗـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ
ﻣـﺘــﺮدد ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﻣــﺎ اﻵن ﻓﻘﺪ
ً
ازدادت اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﺳ ــﻮء ا ﺑﺼﻮرة
دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺸﻌﺮ
إﻳﺮان ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ ــﺪرس ﻣــﺎ اذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة
ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻣﻦ
ﺛــﻢ »ﺗ ـﺴــﺎرع اﻟ ــﻰ اﻣ ـﺘــﻼك اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ«،
ﻣ ــﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ؟
وﻳ ـﻜ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺨ ــﻮف اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ﻓﻲ
اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل أن ﻳـﻔـﻘــﺪ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم وﻫــﻮ
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﺗﻌﺰز ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟـﻴــﻮم ﺗﺪﻋﻮ اﻷوﺳــﺎط

ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ــﻚ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ واﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ رون دﻳﺮﻣﺮ واﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ وﻻس ﻓـ ـﻴـ ـﻐ ــﺎس )ﻣ ـﻘ ــﺮ
ﺷﻴﻠﺪون أدﻳﻠﺴﻮن( .وﻳﻌﻤﻞ دﻳﺮﻣﺮ
ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺒﻌﻮث اﻟﻰ وﻻﻳــﺎت ﺣﺰام
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻲ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت إﻧﺠﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺆﻳﺪة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻳﻬﺪف دﻳﺮﻣﺮ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ
ﻣ ــﻦ أن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﻢ– ﻟـﻴــﺲ
ﻋـ ــﻦ ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ– أن
ﺗـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﺎت رﺋ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺔ ازاء
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻻﻧـﺠـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋـﻨــﻪ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ
ً
ﺗــﻢ أﻳـﻀــﺎ اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء رﺋـﻴــﺲ ﺟﻬﺎز
اﻟﻤﻮﺳﺎد ﻳﻮﺳﻲ ﻛﻮﻫﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣــﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻗ ــﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ رﻓﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋــﻦ إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺟ ــﺮاء ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﺬﻛﺮ
ً
أن ﻟﻜﻮﻫﻴﻦ أﻳـﻀــﺎ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺟﻴﺪة
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ وﻫﻮ ﻳﺤﺎول أن
ﻳﻔﻬﻢ ﻣــﺎ ﻳﻔﻜﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ
وﻗﺪ ﺑﺮز أول اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺜﻴﺮة

ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﺧﻴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وأﺣــﺪﺛــﺖ
ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻠــﻊ ﻓ ــﻲ إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ.
ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ أن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻟﻢ
ﻳـﻘــﺮر ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ﺑـﻌــﺪ ﻏـﻴــﺮ أن
اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻻت ﻗ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻪ ﺑ ـﻬ ــﺎ ازدادت
ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف
ﻗــﺪ ﻳ ـﺤــﻮل ﺟ ـﻬــﻮد ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﺿﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻰ ﻓﺸﻞ
ﻛﺒﻴﺮ وﻻﻓﺖ ،وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﻰ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﺪوﺛﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أو ﻓﻲ أي ﻳﻮم آﺧﺮ.
ً
وﻻ ﻳﺰال ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺄن
ﻓ ــﻲ وﺳ ـﻌ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺑ ـﺘ ـﺼــﺮﻓــﺎت
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ
ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻵن ﻫﻮ ﻫﻞ
أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺪوث ذﻟﻚ؟

اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﻓﺠﺄة ﻋﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻧﺤﻮ إﻳﺮان ﺗﺜﻴﺮ أﻗﺼﻰ
درﺟﺎت اﻟﻬﻠﻊ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  ٢٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...واﻟﻤﺆﺷﺮات ﺧﻀﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ »اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ« وﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻣﻦ أﺑﺮز ﺳﻤﺎت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
وﻫﻲ اﻷﺧﻴﺮة ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع،
ﻋﻮدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻓﻮق  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺣﻴﺚ ً
ﺑﻠﻐﺖ أﻣﺲ ﻣﺴﺘﻮى  ٢٣ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.

ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺟﻠﺴﺔ
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.09ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺗ ـﻌ ــﺎدل  5.3ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5955.49ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  22.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 146.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  5413ﺻﻔﻘﺔ ،وﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.02ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻫ ــﻲ  1.28ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  6547.12ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  16.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ّ
ﺑﻠﻐﺖ  36.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  2363ﺻﻔﻘﺔ ،ورﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.29
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  13.84ﻧﻘﻄﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 4793.53
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5.8ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ّ
ﺑﻠﻐﺖ  110.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  3050ﺻﻔﻘﺔ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻮق  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﻣﻦ أﺑﺮز ﺳﻤﺎت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
وﻫﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ،ﻋ ــﻮدة اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻮق  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺣـﻴــﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﻣ ــﺲ ﻣـﺴـﺘــﻮى 23
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺘﻮزﻋﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺗــﺪاوﻻﺗ ـﻬــﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻟــﻮﻃـﻨــﻲ

وﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ وأﻫـ ـﻠ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪ وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻛــﺎن أداؤﻫــﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ
اﻟ ـ ــﻰ ﺣـ ــﺪ ﻣـ ــﺎ وﻣ ـ ـﺘـ ــﻮازﻧـ ــﺎ ﺑـ ــﺬات
اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ ﺻـﻌــﺪت ﺑﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ،
ﻟ ـﻜــﻦ ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﻣـ ـﺤ ــﺪودة ﺟ ــﺪا،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ دﻋﻤﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ،
وﻛ ــﺎن اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ا ﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪت
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﺒ ــﺎدل ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﺗﺪاوﻻت
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻛﺄﻋﻴﺎن وأرزان،
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﺧﻼل
ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت أﻣ ــﺲ ،ﻟـﺘــﺮﻓــﻊ وﺗــﺪﻓــﻊ
ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺪوران،
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ
أﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮان ﺧ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮاء ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺳﻴﻮﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ ،اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻳــﻦ
ﻓــﻲ أداء ﻣــﺆﺷــﺮات اﺳ ــﻮاق دول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﺖ اﻟﻰ اﻟﻠﻮن
اﻷﺧـﻀــﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣــﺎ ،ﻣــﻊ ﺗﻐﻴﺮات
ﻣﺤﺪودة ،ﺣﻴﺚ إن ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪ أي ﻗﻔﺰات ﺳﻌﺮﻳﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ
ﺑــﺄدﻧــﻰ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ورﺑ ـ ـﺤـ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
ودﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﻦ وﻗـ ـﻄ ــﺮ
وأﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ ،وﺳــﻂ أداء
إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ أﻣــﺲ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﻓ ـ ــﻮق 60
دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ

ﺧــﻼل اﻷﺳ ـﺒــﻮع ،وﺑـﻌــﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷ ـﻬ ــﺮ ،ﻟـﺘــﺮﻓــﻊ ﺳـﻘــﻒ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮات
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻰ اﻟـﺘــﺪاول
ﺑــﺎﻟـﻠــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮات  6ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟ ـﻐــﺎز ﺑ ـ  43.1ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺧــﺪﻣــﺎت
ا ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  12.7ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ،
وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  1.9ﻧـﻘـﻄــﺔ،
وﺑ ـﻨ ــﻮك ﺑ ـ ـ  1.2ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
ﺑـ ـ ـ  1.1ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،وﻋ ـ ـﻘـ ــﺎر ﺑـﻨـﺼــﻒ
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ 9.4
ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،وﻣ ـ ـ ــﻮاد أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ 3.6
ﻧ ـﻘ ــﺎط ،واﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑـ ـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.84ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗـ ــﺪاوﻻﺗـ ــﻪ  4.4ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر،
وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ّ
ﺗﻐﻴﺮ ،ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  3.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  3.2ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر،
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ت ﺑـﺘــﺪاول
 1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب

ﺑﺘﺪاول  1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ أرزان،
ﺣﻴﺚ ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 14.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ
داﻧﺔ ﺑﺘﺪاول  14.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟ ــﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ

ً
اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  ٦١دوﻻرا ﺑﻔﻌﻞ آﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺼﻌﺪ  ٣١ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥٧.٩٣دوﻻرا
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
 31ﺳـﻨـﺘــﺎ ﻓــﻲ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت أﻣ ــﺲ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ
 57.93دوﻻرا ،ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ  57.62دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ارﺗ ـﻔــﻊ
اﻟﻨﻔﻂ أﻣــﺲ إﻟــﻰ  61دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻣﻊ ﺗﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ آﻣﺎل
إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،وإن
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻀﻐﻮط ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻛ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻣ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وﺻﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  4ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺬي
ﺣ ـﻔــﺰت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ أوﺳــﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻓﻲ

اﻷﺳﻮاق .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﻴﻦ أﻣﺲ إن ﺑﻜﻴﻦ
وواﺷﻨﻄﻦ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﺗﺠﺎرة رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى أواﺋﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وارﺗﻔﻊ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ
 32ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  61.02دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﺑـﻌــﺪ أن اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟ ــﻰ  60.25دوﻻرا.
وﻫـﺒــﻂ ﺧ ــﺎم ﻏ ــﺮب ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  4ﺳﻨﺘﺎت إﻟﻰ  56.22دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﻗﺎل
أﻣﺲ اﻷول إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة زادت  400أﻟــﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ .و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖ اﻟﻴﻮم.
وﻳـ ـﻜـ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰاع اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳـﺘـﻘــﺮ ﺳـﻌــﺮ ﺻ ــﺮف اﻟ ـ ــﺪوﻻر ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎر ،أﻣ ــﺲ ،ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗـﻔــﻊ اﻟـﻴــﻮرو ﻟﻴﺒﻠﻎ 0.334
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ
 0.371دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻴﺒﻠﻎ  0.308دﻳﻨﺎر،
وﻇﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دون ﺗﻐﻴﺮ.

»إﻧﺘﺮﺗﻚ« ﺗﻄﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ
ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ إﻧـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
ﻃـﻠـﺒــﺖ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ رﺧـﺼــﺔ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺔ ﺑ ــﺎﺷ ـﻴ ــﻦ ﺑــﺈﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ
ﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﺷ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎن ﺟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮب ﻏ ـ ــﺮب
ﺑ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﻣـﺴــﺎﻋــﻲ
ﺑــﺎﻛ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر
اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺑ ـﻠــﻮﻣ ـﺒــﺮغ
ﻟﻸﻧﺒﺎء إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  49.8ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر،
وﻃ ــﺎﻗـ ـﺘ ــﻪ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ 50
ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺖ ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﺗ ـﺠ ــﺮي
"إﻧ ـﺘــﺮﺗــﻚ" ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﺑﻨﻜﻲ

"ﻳ ـ ـ ـ ــﻮ.ﺑ ـ ـ ـ ــﻲ.إل" و"ﺳ ـ ـ ــﻲ.دي.ﺳ ـ ـ ــﻲ
إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ" ،ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ،ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
وﻗـﻌــﺖ ﻋـﻘــﺪا ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛﻨﺪﻳﺎن
ﺑ ـ ـ ــﺎور ﻟـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺪ أﻟـ ـ ـ ــﻮاح اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﺸﺮوع
ﺣـﻴــﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،2020
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ ﻋﻤﺮه اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
إﻟﻰ  25ﻋﺎﻣﺎ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن "إﻧﺘﺮﺗﻚ" ،ﻫﻲ إﺣﺪى
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
)د ب أ(

ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺮﻧﺖ ﻣ ــﺎزال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  12ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( وﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ روﺳﻴﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻋﺰزت "أوﺑﻚ"
وروﺳـﻴــﺎ اﻹﻧـﺘــﺎج ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻤ ـﺴــﺢ أﺟ ــﺮﺗ ــﻪ "روﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮز" وﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ذي ﺻـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ،ﻗـ ــﺎل
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻲ .ﺑﻲ ،ﺑﺮاﻳﺎن
ﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻔــﺎري ،ﻟ ـ ـ "روﻳـ ـﺘ ــﺮز" أﻣ ــﺲ اﻷول:
إن ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ أ ﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﻮن
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓــﻲ  ،2019ﻣــﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻻﺳﺘﻬﻼك.

وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺟـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎري أن ﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ
اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻋﻠﻰ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﺆﺛﺮان
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ "ﺑﻲ .ﺑﻲ" اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف أن ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
وﻗــﻮد اﻟﺴﻔﻦ ﺑــﺪء ا ﻣﻦ  2020ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻬﻠﺖ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻮة ﻛﺒﻴﺮة ،ﺛﻢ ﺿﻌﻔﺖ
ُﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ .رأﻳﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎرع
ﻗﺮب إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ذﻟﻚ
اﻧﺤﺴﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ".

ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  11.3ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ،
وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﺑﻴﺎر ﺑﺘﺪاول
 7.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.71ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺪاول  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،وﺑــﺄرﺑــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ إﻳﻔﺎ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ

ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  11.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗــﻼه
ﺳﻬﻢ آﺑﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛ ــﻢ ﺳـﻬــﻢ ك ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ إﻳﻔﺎ
ﻓ ـﻨ ــﺎدق ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  8.8ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﻗـﻴــﻮﻳــﻦ أ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ،ﺣـﻴــﺚ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  17.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗــﻼه

ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـ ــﺮاي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وراﺑ ـ ـﻌـ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ
ﻣ ـﻨ ــﺎزل ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﺮﻣﻴﺎن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺮح
»أراﻣﻜﻮ« ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﻓــﺎدت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
"روﻳ ـ ـﺘـ ــﺮز" ﺑـ ــﺄن رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺻ ـﻨــﺪوق
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻳ ــﺎﺳ ــﺮ
اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺎن ،ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮﻓــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺧﻄﻂ
ﻃﺮح أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم
ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن.
وﺗ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮﻫ ــﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي،
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ،وﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﻃـ ــﺮح  5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ.
وﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟــﺮﻣـﻴــﺎن ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة أراﻣﻜﻮ.
وأﻛ ـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻷراﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ أﻧ ـ ــﻪ ﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ
ﻣــﻊ اﻟـ ــﻮزارات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا

ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺮﻣﻴﺎن

ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ووﻗ ـﻌ ــﺖ "أراﻣـ ـﻜ ــﻮ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ"
أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ــﻢ ﻣ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮة ﻓــﻲ

ﻣ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﺎﻧــﻎ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ،
وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﺳـﺘـﺤــﻮاذ " أراﻣ ـﻜ ــﻮ" ﻋـﻠــﻰ ﺣﺼﺔ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  9ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺼﻔﺎة
ﺗـﺸـﺠـﻴــﺎﻧــﻎ اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت.
وأوﺿ ـﺤــﺖ "أراﻣ ـﻜ ــﻮ" ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن ﺷــﺮاﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
ً
اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟﺘﻮرﻳﺪ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣــﺮاﻓــﻖ
ﺗ ـﺨــﺰﻳــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺨ ــﺎم اﻟﻀﺨﻤﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻎ
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وأﻛﺪت "أراﻣﻜﻮ" ،أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون
ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺟﻮدﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻳﻐﺮم »أزﻳﺎن« ﺑﺸﺄن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب »اﻟﻜﻮت« ﺗﺮﺑﺢ  ٣.٣٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ذﻛ ــﺮت ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺻ ــﺪور ﻗــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤــﻮاﻓــﻖ  2019/9/5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟـﻤـﻘـﻴــﺪة ﺑﺮﻗﻢ
) 40/2019ﻣﺠﻠﺲ ﺗــﺄدﻳــﺐ( ) 72/2019ﻫﻴﺌﺔ( ﺿﺪ
ﺷﺮﻛﺔ أزﻳﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل.
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻵﺗﻲ .1 :ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
) (67ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ
ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑـﺘـﻘــﺪ ﻳــﻢ ﻣـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ إ ﻟ ــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻓ ــﻖ إﻓــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻛـﺘــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺆرخ
 2018/02/27ﺑــﻮﺟــﻮد اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب،
وأن آﺧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ .2017/02/22
وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺣﻖ ﺑﺈﺧﻄﺎر
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑ ـﺸــﺄن ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ﻏـﺴــﻞ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫ ــﺎب
اﻟﻤﺆرخ  2019/02/28ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

 .2ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ رﻗــﻢ ) (5ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺎدة ) (3 - 2ﻣﻦ
اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟ ـﺴــﺎدس ﻋـﺸــﺮ )ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ﻏـﺴــﻞ اﻷﻣ ــﻮال
وﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻹرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎب( ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﻼﺋـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟ ــﺬات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻟـﻌــﺪم اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ ﺑــﺈﻋــﺪاد اﻟــﺪراﺳــﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣ ــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫ ــﺎب وذﻟــﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2018/01/01ﺣﺘﻰ
.2018/12/31
وذﻛــﺮت أﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﺪﺗﻴﻦ إ ﻟـﻴـﻬــﺎ ﻟﺘﻀﻠﻴﻠﻬﺎ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ إﻓ ـ ـ ــﺎدة ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ وﻟ ـﻌ ــﺪم
ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﻤﻨﺢ »ﺟﺮﻳﻨﺴﺘﻮن«
رﺧﺼﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎر

 ...وﺗﻤﻨﺢ »ﺑﻴﺘﻚ« رﺧﺼﺔ
وﻛﻴﻞ اﻛﺘﺘﺎب

ﻛﺸﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻋــﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺮﻳﻨﺴﺘﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،2019/09/5
وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢ )(104
ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺟﺮﻳﻨﺴﺘﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ
ً
أﻧﺸﻄﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ 2010
ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺋـﺤـﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ وا ﻟـﺼــﺎدر
ً
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2019/6/25وﻧـﻔــﺎذا ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﺬﻛﻮر.

أﻓـ ـ ـ ــﺎدت ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ،ﺑ ــﺈﺻ ــﺪار
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ
ﻧﺸﺎط وﻛﻴﻞ اﻛﺘﺘﺎب ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2019/09/5وذﻟﻚ
ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إن ذﻟــﻚ ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟـ ـﻘ ــﺮار رﻗ ــﻢ ) (34ﻟـﺴـﻨــﺔ  2019ﺑ ـﺸــﺄن ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
ﻟﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ً
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ،2019/3/7وﻧﻔﺎذا
ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر.

ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ أرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎح ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ا ﻟـﺼـﻨــﺎ ﻋـﻴــﺔ  3.36ﻣــﻼ ﻳـﻴــﻦ د ﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑ ــﻮا ﻗ ــﻊ 33.32
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،2019/6/30
ً
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﺎ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  3.66ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
ً
د ﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  36.36ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺮاﻗﺐ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟـ »أﻣﻮال«
أﺷـ ـ ـ ــﺎرت ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل إﻟـ ـ ــﻰ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮال
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻟـ ـﻤ ــﺰاوﻟ ــﺔ ﻧ ـﺸ ــﺎط ﻣ ــﺮاﻗ ــﺐ
ا ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،وذ ﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺗــﺎر ﻳــﺦ ا ﻧـﺘـﻬــﺎء ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ
ﻓﻲ .2019/ 9 /5

ﺣﻜﻢ ﻳﻠﺰم »اﻟﻤﺎل«
دﻓﻊ  ٢٢.٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺠ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
ﺑـ ــﺮﻓـ ــﺾ اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮى اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ 22.5
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪن
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﻤﺎل« ،إن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
اﺑـﺘــﺪاﺋـﻴــﺎ ،وﺣ ــﺪدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻮم
اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ــﻖ  19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا ﻟـﺘـﺴـﻠــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ،
وﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ.

 ...وﺗﺪﻋﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
أﻛﺪت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺿــﺮورة
اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻌﻘﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ا ﻟـﻌــﺎد ﻳــﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗـﻴــﺎﻣـﻬــﺎ ﺑـﺘــﺰوﻳــﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ،ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺼﺎب ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﺷ ـ ـ ــﺪدت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻓﺼﺎﺣﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ،ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
اﻟﻨﺼﺎب ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،

وﻳ ـﺘ ــﺮﺗ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣـﺴــﺎء ﻟــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣﺮص
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ذات اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ ) (7ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
) (18 – 1ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ )أﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن( واﻟﺒﻨﺪ )د(
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (15 – 1ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ )ﻗﻮاﻋﺪ
اﻹدراج( ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(7
ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ.

١١
اﺗﺼﺎل أﻣﻴﺮﻛﻲ-ﺻﻴﻨﻲ ﻳﻘﻠﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ ...وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت
أﻣﺲ اﻷول وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ وﺳﻂ ﻫﺪوء
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ وﺣﻴﺎل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ أﻣﺲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ
ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ 1.2241
دوﻻر واﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ
 1.1027دوﻻر

أ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
اﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ،أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺎوﺿ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ﺳـﻴـﻌـﻘــﺪون ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻘﺒﻞ
ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ً
ً
ﻣﻘﺮرا أﺻﻼ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ،
ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗـﺒــﺎدل اﻟﺒﻠﺪان
ﻓﺮض رﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﻣﻘﺘﻀﺐ ،إن ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻴ ــﻮ ﻫـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘــﻰ
ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﻣﻤﺜﻞ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ روﺑـ ــﺮت
ﻻﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺰر ووزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ
ﺳﺘﻴﻒ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ» :اﺗ ـﻔ ــﻖ اﻟـﻄــﺮﻓــﺎن
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎورات اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ واﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻓـ ــﻲ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﻓــﻲ
أواﺋ ــﻞ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ واﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﺗﺼﺎل وﺛﻴﻖ«.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺷ ـﻨ ـﻐ ـﻬــﺎي ﻓــﻲ
أواﺧﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﺗﻔﻖ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،دون
اﻹﻋـ ــﻼن ﻋــﻦ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟـﻤـﺤــﺪد
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺣ ــﺬر اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء
اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮﻫﺎن
ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم
.2020
وﺗﺨﻮض اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت

»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« :ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺘﺒﺎدل ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻠــﻊ ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 360ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدﻻت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ أوﺳﺎﻛﺎ ،اﺗﻔﻖ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ
ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ﻋـﻠــﻰ إﻋـ ــﺎدة إﻃــﻼق
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﻬ ــﺪﻧ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﻟ ـﺒ ـﺜــﺖ أن
ﺗ ــﺰﻋ ــﺰﻋ ــﺖ ،ﻓ ـﻔــﻲ  1أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ،
أﻋﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﺮض رﺳﻮم
ﺟ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻠــﻊ
ﺻ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  300ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر.
وﻓـ ـ ــﻲ  23أﻏـ ـﺴـ ـﻄ ــﺲ ،ردت
ﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻹﻋ ـ ــﻼن ﻋ ـ ــﻦ رﺳ ـ ــﻮم
اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  75ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
ً
ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
 1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت اﻹدارة
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ رﻓ ــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﻏﺴﻄﺲ
ﻣﻦ  10إﻟﻰ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮان اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﻟ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ
أﻧﺒﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﻤﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮا اﻟﻴﻦ اﻟﺬي
ً
ً
ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣ ــﻼذا آﻣـﻨــﺎ رﻏــﻢ أن أي
ﺧﻔﺾ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮب
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺪﻋ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻋ ـ ــﺰزت ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ أﺧ ــﺮى
اﻹﻗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎﻃـ ــﺮة،
وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ــﻊ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻻت
ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ دون اﺗ ـﻔــﺎق ﻓــﻲ 31
أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،واﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ

اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺤــﺮك
ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟ ــﺬي أوﻗ ــﺪ ﺷ ــﺮارة
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺎﺷﺪة.
وﺗﻤﺴﻚ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻤﻜﺎﺳﺒﻪ ا ﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ أ ﺛـﻨــﺎء
اﻟﻠﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ
ا ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮ ﻟـ ــﺔ دون ا ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﺎل
ﺑ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ دون اﺗ ـﻔ ــﺎق وﻣـﻨــﻊ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ
ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮة وﻫـ ــﻮ ﻣﺎ
ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟ ــﻺﺑ ـﻘ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻄــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺮوج
دون اﺗﻔﺎق.
واﺳـﺘـﻘــﺮ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ ﻋﻨﺪ
ﻧﺤﻮ  1.2241دوﻻر واﻟـﻴــﻮرو
ﻋﻨﺪ  1.1027دوﻻر ﻟﻴﺘﻤﺴﻜﺎ
ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺎﻫﺎ
أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻻر ،اﻟﺬي
ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺳـﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺖ ﻋـﻤــﻼت،
ً
ﻗـﻠـﻴــﻼ ﻣ ــﻦ أدﻧـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻓﻲ
أﺳﺒﻮع إﻟﻰ .98.482
وﻗﻔﺰ اﻟـ ــﺪوﻻران اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮزﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺪي واﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮان
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ــﻲ واﻟـ ـ ـ ـ ــﻮون اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮري
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻦ ﻧﺤﻮ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  106.75ﻳﻨﺎت ﻟﻠﺪوﻻر وﻫﻮ
أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻻﻣــﺲ اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
أﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻋﻨﺪ
 0.6825دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻟﺬي
ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺴﺘﻮى ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻓـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻠ ــﻎ اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻻر
اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي ذروﺗﻪ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع
ﻋـﻨــﺪ  0.6377دوﻻر أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ.

وﺗﻔﻮق اﻟﻮون ُ
اﻟﻤﻨﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻧﺤﻮ  0.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1198ﻟﻠﺪوﻻر.
وﻗﻔﺰ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻜﻨﺪي ﺑﻘﻮة
إﻟﻰ  1.3344ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻌﺪ أن أﺑﻘﻰ ﺑﻨﻚ ﻛﻨﺪا اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
وﺑﺪت ﻧﺒﺮﺗﻪ أﻗﻞ ﻣﻴﻼ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ اﻟﺴﻮق.
ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ
اﻷول وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ
وﺳــﻂ ﻫ ــﺪوء ﺑـﺸــﺄن اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﻎ ﻛـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﻎ وﺣ ـ ـﻴـ ــﺎل
»ﺑـ ــﺮﻳ ـ ـﻜ ـ ـﺴـ ــﺖ« ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ أﻣﺲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
و ﺻ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪ »داو ﺟـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ــﺰ«
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  0.9ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  237ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ 26355
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﻊ »ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك«
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو 102
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ إﻟـ ــﻰ  7977ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ » «S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  31ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
 2937ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ،
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب
 «600ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
ﺛﻼث ﻧﻘﺎط إﻟﻰ  383ﻧﻘﻄﺔ.

وارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ) (43 +ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
 7311ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺻ ـﻌ ــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮ
»داﻛـ ـ ـ ــﺲ« اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ )(114 +
ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  12025ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »ﻛﺎك« )(66 +
ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  5532ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎؤل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻊ إﻋ ـ ـ ــﻼن
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ
أﻧﻬﻤﺎ ﺳﻴﺠﺘﻤﻌﺎن ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
أواﺋﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ أن
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ

ﺳـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮون إﻟـ ـ ــﻰ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ
ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
ﻣ ـﻜــﺎﻟ ـﻤــﺔ ﻫــﺎﺗ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـﻴــﻮ
ﻫﻲ ووزﻳــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳـﺘـﻴـﻔــﻦ ﻣـﻨــﻮﺗـﺸـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻟﺘﺠﺎري روﺑﺮت ﻻﻳﺘﻴﺰر.
وأﻏ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ »ﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﻲ«
ً
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.12
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  21085ﻧﻘﻄﺔ،
ً
ﻛﻤﺎ ﻗﻔﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
»ﺗﻮﺑﻜﺲ «  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ
 1534ﻧﻘﻄﺔ.
)أ ف ب(

 ٣ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

ﻗﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧـﻴــﺮة ،ﻣﻊ ﺗﻀﺮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ ،أﺷﺎر »اﻟﻔﺪراﻟﻲ« إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺪا
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺷﻬﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺌﻴﻞ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ زادت إﻟﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻧﺨﻔﺾ
 2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  54ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻮﻧﻴﻮ،
ﻟﺘﻈﻬﺮ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻧﻜﻤﺶ إﻟــﻰ  55.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ  55.2ﻣﻠﻴﺎرا .وزاد اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  33ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟــﻮاردات ﺑــ 6.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ .واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض
اﻷﻗﻞ ﺳﺘﻤﻨﺢ
دﻓﻌﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
إردوﻏﺎن

ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزﻳ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ
روﻫﺼﺎر ﺑﻜﺠﺎن ،إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ
ﺗﺠﺎرة ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر إذا اﻧﻔﺼﻠﺖ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻋــﺪﻳــﺪة
ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ا ﻟـﻤـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت ﻋــﻦ ﺗــﺪا ﻋـﻴــﺎت
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﺑـ ـﻜـ ـﺠ ــﺎن ،ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ـﻨ ـﺘــﺪى
أﻋﻤﺎل ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،إن اﻟﺨﺴﺎرة
ﺳﺘﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل
ﻋــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺼـ ـﻠ ــﺐ واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات
واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت.

وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺖ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪى
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻓ ــﻲ إﺳ ـﻄ ـﻨ ـﺒ ــﻮل» :ﻧ ـﺘــﻮﻗــﻊ
ً
أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮا
ﻫــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ،ﺑـﺨـﺴــﺎرة ﻓــﻲ ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺴ ــﻮ ﺟ ــﺎت ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  1.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر ،واﻹ ﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮو ﻧ ـﻴ ــﺎت واﻷ ﺟ ـﻬ ــﺰة
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ» :ﻟ ـ ــﻸﺳ ـ ــﻒ ،رﻏـ ـ ــﻢ أﻧ ـﻨ ــﺎ
واﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ﻧ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓــﻲ
ﺗــﻮ ﻗـﻴــﻊ ا ﺗـﻔــﺎ ﻗـﻴــﺔ ﺗ ـﺠــﺎرة ﺣ ــﺮة ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ً
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ذ ﻟ ــﻚ ﻧ ـﻈــﺮا ﻻ ﻟـﺘــﺰا ﻣــﺎ ﺗـﻨــﺎ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ إن وزار ﺗ ـﻬــﺎ ﺳﺘﺒﺪأ ﺟﻮﻟﺔ
ﻓــﻲ أ ﻧـﺤــﺎء ا ﻟـﺒــﻼد ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺪوﻻر ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﻛﺎرﻧﻲ :ﻟﻦ ﻧﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت
ً
ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻟﻴﻮان ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻣــﺎرك ﻛــﺎر ﻧــﻲ ،إ ﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
و ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ا ﺳـﺘـﻤــﺎع أ ﻣــﺎم ا ﻟـﺒــﺮ ﻟـﻤــﺎن ا ﻟـﺒــﺮ ﻳـﻄــﺎ ﻧــﻲُ ،ﺳﺌﻞ
ﻛﺎرﻧﻲ ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺮد ﺑﺄن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻟﻦ ﻳﺘﺪﺧﻞ أﺑﺪا ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وأﺷﺎر ﻛﺎرﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷورو ﺑــﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2016ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺴﻮق أﺑﻠﻰ ﺑﻼء
ً
ﺣﺴﻨﺎ  ،ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪروا ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺻﻮل
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ووﺻ ــﻒ ﻛــﺎرﻧــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﻢ ،ﻓــﺮﻏــﻢ
ا ﻟـﺘـﺤــﺮ ﻛــﺎت ا ﻟـﻘــﻮ ﻳــﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻹ ﺳـﺘــﺮ ﻟـﻴـﻨــﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻛﺎت
ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ :ﻓﺮض ﻗﻴﻮد
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال إﺟﺮاء ﻃﺎرئ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﺗﻔﺎق.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
إردو ﻏــﺎن أ ﻛــﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑــﺄن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاض اﻷﻗـ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ــﺢ دﻓ ـﻌ ــﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،ﻓــﻲ إ ﺷــﺎرة وا ﺿـﺤــﺔ إﻟﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ ﻗ ـﺒــﻞ أﺳ ـﺒ ــﻮع ﻣــﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺻـ ـ ـ ــﺮح إردوﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى
ا ﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي أ ﻣ ــﺲ اﻷول ﺑ ــﺄن » ﻣ ـﻌــﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ أﻛﺜﺮ«،
ً
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
وأﻛﺪ ﻛﺮﻫﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.

و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
وﻗ ــﺪ ﺧـﻔــﺾ ﻣـﻌــﺪل اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﻤـﻘــﺪار
 425ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ أ ﺳـ ــﺎس إ ﻟ ــﻰ  19.75ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺑـﻌــﺪ أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ﻣﻦ
إﻃـ ــﺎﺣـ ــﺔ إردوﻏـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟﺴﺎﺑﻖ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ.
واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮت اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻋﻨﺪ
 5.6622ﻟﻴﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻣــﻮرﻳـﺴـﻴــﻮ
ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺮي ،إن ﻓ ــﺮض ﻗـﻴــﻮد
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت رؤوس
اﻷﻣﻮال ُﻳﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ إﺟﺮاء
ﻃﺎرئ وﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ.
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﻛـ ـ ـ ـ ــﺮي
ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻰ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدة اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ )ﺑــﻮﻳـﻨــﻮس
آﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺲ( ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ
ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺪم ر ﺿ ــﺎه ﻋ ــﻦ ﻣﺜﻞ
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ،ﻟ ـﻜ ــﻦ
»ﻓـ ــﺮض ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد ﻫــﻮ
إﺟﺮاء ﻃﺎرئ وﻣﺒﺮر ﻟﻮﻗﺖ
ﻣﺤﺪود«.
و ﻛــﺎ ﻧــﺖ اﻷز ﻣ ــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻓـ ـ ــﻲ
اﻷرﺟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮت
ﻣــﺎ ﻛــﺮي ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ﻗﻴﻮد
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷ ﻣــﻮال ﺑﻌﺪ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣـ ــﻦ إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء ﻫ ــﺬا
اﻹ ﺟ ــﺮاء ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ ز ﻣــﺎم
اﻷﻣﻮر أواﺧﺮ ﻋﺎم .2015

ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻗﻮى اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

اﻟﻌﻤﻠﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻴﻮرو
اﻟﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻟﻴﻮان
اﻟﺪوﻻر اﻟﻜﻨﺪري
اﻟﺪوﻻر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

ﻣـ ــﻦ ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮم أن ا ﻟـ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﻳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼت اﻷﻛـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺮ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ــﻼﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﻃ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺔ،
ً
وأﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮا ﺗـ ـ ــﺰاﻳـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ
ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮان
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ ﻻ ﺗ ـﺒــﺪو ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻵن ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﻘــﺮ ﻳــﺮ
ﻟﻤﻮﻗﻊ »ﻫﺎو ﻣﺎﺗﺶ«.
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﻃ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻼت ﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان ﻟ ـ ــﺪى ﺑ ـﻨــﻮﻛ ـﻬــﺎ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻓـ ــﻮﻋـ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
أﺣ ـ ــﺪ أﻧـ ـ ـ ــﻮاع اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﻼد ،وﻋ ـ ـ ــﺎدة
ﻣـ ــﺎ ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﻨــﺎﻣ ـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺪرة ،إﻟـ ـ ــﻰ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎظ
ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﻼت أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ً
وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮم
ﺑـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت »ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ

ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺼﺔ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(
اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(%
٦٧٤٠
61.82
2210
20.24
527
5.25
٤٩٥
4.54
213
1.95
210
1.92
182
1.67
15
0.15
268
2.45

ا ﻟـ ـ ــﺪو ﻟـ ـ ــﻲ« ﻋ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﻊ اﻷول
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  ،2019ﻓ ــﺈن ا ﻟ ــﺪوﻻر
اﻷ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛـ ــﻲ ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺰال ﻳ ـﻬ ـﻴ ـﻤــﻦ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻜ ــﻮﻳ ــﻦ
اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ــﺪى اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان ،ﺗ ـﻠ ـﻴــﻪ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪة ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو،
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮان
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻷﻗ ـ ـ ـ ــﻮى ﻋـ ـﻤ ــﻼت
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎط ،ﻟـﻜــﻦ ﻧـﺼـﻴـﺒــﻪ ﺑــﺪا
ً
ً
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﺟﺪا .
وﺷـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر أﻗ ـ ـ ــﻞ
ً
ﻗ ـﻠ ـﻴــﻼ ﻣ ــﻦ  62ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣــﻦ
ﺣ ـﺠ ــﻢ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
ا ﻟ ـﻤــﺮ ﻛــﺰ ﻳــﺔ ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ
 6.74ﺗــﺮ ﻳـﻠـﻴــﻮ ﻧــﺎت دوﻻر ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ا ﻟـﻌـﻤــﻼت ا ﻟـﻤــﻮ ﺟــﻮدة
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺪ
اﻷ ﺟـﻨـﺒــﻲ ﻗــﺮا ﺑــﺔ  11ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر.
وﺗ ــﺆدي ﻋـﻤــﻼت اﻻﺣـﺘـﻴــﺎط
ً
ً
ً
دورا ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻟـ ـﻤ ــﻲ ،إذ ﻻ ﺗ ــﺆ ﺛ ــﺮ ﻓـﻘــﻂ

ً
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،ﺑﻞ ﺗﻠﻌﺐ دورا
ً
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗـﻴـﻤــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،وﺗـﻬـﻴـﻤــﻦ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق
ﺗــﺪاول اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إذ
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ.
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ دﻋ ــﺖ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﺪول
إﻟـ ـ ــﻰ وﺟ ـ ـ ــﻮد ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺪف ﺿ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار أﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﺼ ــﺮف
واﻻ ﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدات ،ﻻ ﻳ ـﺒ ــﺪو أن
ً
ً
اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ،وﻣــﻊ ذﻟﻚ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳﻴﻔﻘﺪ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ )ور ﺑ ـﻤــﺎ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻀ ــﺮوري اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻧ ـﺤــﻮ ﻫــﺬا
اﻻﺗﺠﺎه( ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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»ﻧﻴﺴﺎن« اﻧﺰﻟﻘﺖ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن اﻷﺟﻮر

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ

ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﺼﻦ
ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ
ﻣﺎرس ٢٠٢٠
ﻋﻠﻰ أﻗﺮب ﺗﻘﺪﻳﺮ
وﻛﺎﻟﺔ ﻛﻴﻮدو
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

اﻧ ــﺰﻟ ـﻘ ــﺖ ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن ﻣ ــﻮﺗ ــﻮر ﻓ ــﻲ ﻓـﻀـﻴـﺤــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن أﺟﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻫﻴﺮوﺗﻮ ﺳﺎﻳﻜﺎوا ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ زاﺋﺪ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺿﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ.
ً
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ"روﻳﺘﺮز" ،إن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ً
داﺧﻠﻴﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺳﺎﻳﻜﺎوا وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا أﻣﻮاﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﻼﺋﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﻳﻜﺎوا
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋﺘﻘﺎل ﻏﺼﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮء
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺎﻟﻲ.
واﻋﺘﺬر ﺳﺎﻳﻜﺎوا وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺈﻋﺎدة أي أﻣﻮال
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓــﻲ و ﻗ ــﺖ ﺳﺎﺑﻖ
أﻣــﺲ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ أﻣــﻮال
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ــﺄداء اﻷﺳـﻬــﻢ ﺿﻤﻦ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
ﻋﻬﺪ ﻏﺼﻦ".
ً
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ،ﻣﺸﺘﺮﻃﺎ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ
ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻨﻴﺔ ،إن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻋـ ـﺸ ــﺮات اﻟ ـﻤــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﻴــﻦ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﺎﻳـﻜــﺎوا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ،ﺟﺮى
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن.
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻏﺼﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ
ﺗﻬﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺛﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺴﺎن ﺑﻤﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

»ﺑﻴﺘﻚ« ١٠ :ﻋﻤﻼء ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺤﻤﻠﺔ »ارﺑﺢ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺑﻲ« ﻟﻠﺸﺒﺎب

ﻣﻮﻇﻔﻮ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑــﺎﻟـﺴـﺤــﺐ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ "ارﺑـ ــﺢ ﻣــﻊ ﺣـﺴــﺎﺑــﻲ"
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﺜﻼث
ﺳ ـﻴــﺎرت  Jeep Wrangler Sportﺧ ــﻼل ﻓﺘﺮة
ً
اﻟﺤﻤﻠﺔ و 120ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250دﻳﻨﺎرا ﻟـ
ً
 10ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﻗـ ــﺎل "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـ ــﺲ ،إن
اﻟﺴﺤﺐ ﺟــﺮى ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ" ﺗﺤﺖ
إﺷــﺮاف ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
واﻟـﻔــﺎﺋــﺰون اﻟﻌﺸﺮة ﻫــﻢ :ﻓﺠﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺷـ ـ ــﻮق ﺧ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺦ ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﺜــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻫ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ،وﻣ ـﻨــﺎل
ﺿــﻮﻳـﺤــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،وﻓــﺎﻃ ـﻤــﺔ ﺑـ ــﺮاك اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ،
وﺷ ـﻬــﺪ ﻫـ ــﺰاع اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي ،وﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ وﻟـﻴــﺪ
اﻟــﺪوﻳ ـﺴــﺎن ،وﺳـﻌــﺪ ﺟـﻬــﺎد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﺳـﻨــﺪس
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟــﻮﻧــﺪة ،إذ ﻓــﺎز ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ
ً
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  250دﻳﻨﺎرا.
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻃ ـ ـ ــﻼق ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰاﺗ ـﻬــﺎ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ،إذ ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ

ﻟﻌﻤﻼء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺣـﺴــﺎﺑــﻲ" ﻣــﻦ ﺣﻤﻼت ﺧﺎﺻﺔ
وﺧﺼﻮﻣﺎت وﺟﻮاﺋﺰ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﺣﺼﺮﻳﺔ.
وﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺣ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻲ ،ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﺑــﺎﻟـﺴـﺤــﺐ
ً
ً
اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  250دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  3ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ  3ﺳﻴﺎرات Jeep
 Wrangler Sportﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ.
وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ
اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛــﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ،واﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻬﻢ.
وﻳـﻄــﺮح "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺣـﺴــﺎﺑــﻲ" ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﺑ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ،ﺿ ـﻤــﻦ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﺑ ـﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،واﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﺻﻴﻎ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،إذ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗـﻠـﺒــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء ﻛﻴﻮدو إن اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ
ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼــﻞ ﻗــﺎﻟــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻛـﻴــﻮدو
ً
اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟــﻸﻧـﺒــﺎء ،أﻣ ــﺲ ،ﻧـﻘــﻼ ﻋــﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ
ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس ﻏ ـﺼ ــﻦ ،اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻧـﻴـﺴــﺎن ﻣ ــﻮﺗ ــﻮر ،إن ﻣـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﻏـﺼــﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﺘﺒﺪأ
ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻋﻠﻰ أﻗﺮب ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وأﻟـﻘــﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺼﻦ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻓﻲ
ً
ﻳــﻮم ﻣﻦ اﻷﻳــﺎم واﺣــﺪا ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،وﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺘــﺮﺑــﺢ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر ،وﻗﺪ ﻧﻔﻰ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
ُ
وأﻃـ ـﻠ ــﻖ ﺳ ــﺮاﺣ ــﻪ ﺑ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛــﻢ
اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ رﻓـﻀــﺖ اﻟـﺘـﻤــﺎﺳــﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺰوﺟﺘﻪ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻮه إن ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺮط ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺸﺄن
ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮ.
)روﻳﺘﺮز(

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ

أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﺳ ـ ــﻢ اﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮي اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎدس،
اﻟـ ـ ــﺬي أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﺿ ـﻤ ــﻦ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣـﻤـﻠــﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﻮل
راﺗ ـﺒــﻚ واﺑ ـﺘ ـﺴــﻢ" .وﻫ ــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻋ ـﻤ ــﻼء اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗ ــﺎﻣ ــﻮا ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ رواﺗـ ـﺒـ ـﻬ ــﻢ إﻟ ــﻰ
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺌــﺔ "إﻟـ ـﻴ ــﺖ" أو
"ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﺞ" أو "اﻟﺮاﺋﺪ".
ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي
اﻟـﺴــﺎدس ﻟـﻬــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ أﻗـﻴــﻢ ﻓﻲ
 22أﻏﺴﻄﺲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ووزارة
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،واﻟـ ــﺬي ﺗــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ
إﻋــﻼن اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﻫﻤﺎ:
ﻓﺠﺮ ﻣﻴﺜﻢ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .وﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ راﺗﺐ
ﺷﻬﺮ واﺣﺪ.
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أن اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎدم ﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ "ﺣـ ـ ـ ــﻮل راﺗـ ـﺒ ــﻚ
واﺑﺘﺴﻢ" ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ  19اﻟﺠﺎري،

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻘﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ
 19اﻟﺠﺎري.
وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
وﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﺤﺐ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴﺤﺐ،
ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﻠﺔ "ﺣﻮل راﺗﺒﻚ واﺑﺘﺴﻢ"
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ،ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻗـ ــﺮض ﺑ ـ ــﺪون ﻓ ــﺎﺋ ــﺪة ﻳ ـﺼ ــﻞ إﻟ ــﻰ
 10.000دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
 5000دﻳﻨﺎر.
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﻌﻤﻼء
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗـﺒـﻬــﻢ إﻟــﻰ "اﻷﻫـﻠــﻲ"
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓــﺮ ﺻــﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﺗـﺼــﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  1000دﻳﻨﺎر ،ﺑﺸﺮط
أﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻦ
 500دﻳﻨﺎر.
وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻷﺣﻜﺎم
وﺷﺮوط "اﻷﻫﻠﻲ" وﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ
ً
ﻫــﻞ ﻫـﻨــﺎك ﻓـﻌــﻼ ﺧــﻮف دﻓـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﺗـﺨــﺎذ اﻟـﻘــﺮار
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻷﺷﻐﺎل ،اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ...اﻟــﺦ(؟ وﻫﻞ
ﻫﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﺪوﻟﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح؟
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻧ ـﻘ ــﻮل" :ﻧـ ـﻌ ــﻢ" ،ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ـﺨــﻮف ﻣﻦ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻋﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻟﻠﻌﻴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻄــﺢ ،ﻟﻜﻨﻪ دﻓـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻖ ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ واﻗــﻊ
ﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮة واﻟﻤﺮﻳﺮة وﺗﺠﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ
اﻟﻮزارات اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻳ ــﺮﺟ ــﻊ اﻟـ ـﺨ ــﻮف ﻣ ــﻦ أﺧ ـ ــﺬ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ
ﻣــﻦ اﻷﺣ ـﻴ ــﺎن إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت ووزارات اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
)اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(.
وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻳﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻔﻨﻴﻮن ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،أن ﻋﺪم
أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ّ
ﻳﻌﺮض
اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺸﺎءات ،وﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺎﺷﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وﻗﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻳــﺆدي إﻟــﻰ اﻹﺧ ــﻼل ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻ ــﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧـﺸــﺎء ات
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮد،
ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﻓﻊ
رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﺧﺮى.
وﺑﺈﻳﺠﺎز ،ﻓــﺈن ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﺔ:
اﻷول :أن اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ واﻟـﺨـﺒــﺮات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻻ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷﺧــﺬ اﻟـﻘــﺮار اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺄ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﺧﻄﺄ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺒـﻘــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴــﺮوﻗــﺮاﻃ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﻓﻘﺪ أرﺳﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﻮزارات
ً
اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻮزارات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ!
وﻗــﺪ أرﺳ ــﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس  2016ووﺻﻠﺖ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  ،2018أي ﺑﻌﺪ  29ﺷﻬﺮا،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻓﻌﺎت إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﺑﻌﺪ  39ﺷﻬﺮا ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ
اﻟﻮزارة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟــﺪﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ،ﻓــﺄي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻳ ـﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ،ﻣــﻊ أﻧ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺆﺧــﺮ اﻟــﺪﻓـﻌــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ واﻗــﻊ اﻟﺤﺎل ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺮﻋﺐ ﻟﺪى
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﻈﻞ ﻗﺮار اﻟﺼﺮف ﻣﺠﻤﺪا ﺧﻮﻓﺎ
ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ!
اﻟﺤﻞ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
أوﻻ :أن ﺗﻨﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻹﻧﺸﺎء ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن "ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ" ﻫﻮ اﻟﻤﻬﻨﺪس
اﻟـﻤـﻘـﻴــﻢ ﻟــﻼﺳـﺘـﺸــﺎري ﻟ ــﻺﺷ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺮوع،
وأن ﺗﻜﻮن ﻟــﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـﻌـﻘــﺪ
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع
إﻟ ــﻰ "اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ" ﻷﺧ ــﺬ ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘــﻪ ،ﻣــﺎ ﻋ ــﺪا إﺻ ــﺪار أي
أواﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ،
وﻳ ـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪة أو ﻛـﻠـﻔــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،أو أن ﻳـﺼــﺪر أﻣ ــﺮا ﺑــﺎﻹﻳـﻘــﺎف اﻟﻜﻠﻲ أو
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ،أو إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎول ،وﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ )اﻻﺳﺘﺸﺎري( ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺮاراﺗﻪ.
ً
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ أﻻ ﻳ ـﻔــﺮض ﻗ ـﻴ ــﻮدا أﺧـ ــﺮى ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻪ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ واﻋﺘﺒﺎره ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
وﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻪ ،ﻓﺈن ﻋﻘﻮد اﻟﻔﻴﺪﻳﻚ ) ،(FIDICاﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ،
ﺗـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻳـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻚ ﺣـﻴــﺎدﻳــﺎ
وﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،واﻟﻤﻬﻨﺪس
اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎري ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ
واﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.
وﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻓــﻲ ﻧــﺺ اﻟـﻌ ـﻘــﻮد اﻹﻧـﺸــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺗـﺘـﺤــﺎﺷــﻰ وزارات اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ذات اﻟـﺼـﺒـﻐــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﺿﺪﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﻮﻗﺖ واﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ودﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.
وﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻢ ،ﻟ ــﻢ ﻧ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ
واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻹﻃﺎﻟﺔ .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻨﺎه
أﻋﻼه ﻫﻲ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎت آﻧﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ.

ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟـ ــﻲ ،إذ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )ﻓﺎو(،
اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺒ ــﻮب واﻟـ ـﺒ ــﺬور
اﻟ ــﺰﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻷﻟـ ـﺒ ــﺎن
واﻟ ـﻠ ـﺤــﻮم واﻟ ـﺴ ـﻜــﺮ إﻟ ــﻰ 169.8

ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻦ 171.7
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،أن
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔ ﺟ ــﺎء
ﻣـ ـ ــﻊ اﻻﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎض اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ﻓــﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻘﻤﺢ واﻟــﺬرة،
إذ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﺴـﻜــﺮ

ﺑ ــﺄﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ  4ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،ﻣـ ــﻊ ﺿـﻌــﻒ
اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ أﺳﻌﺎر
اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻠﺤﻮم
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻷﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺮوض اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ
ﻣﻊ »«Oracle FastConnect
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ زﻳـ ــﻦ أﻧ ـﻬــﺎ
ً
ً
ﺳﺘﻮﻓﺮ رﺑﻄﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺤــﺎﺑــﺔ أوراﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
Oracle Cloud Infrastructure
 ،FastConnectﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ أواﺋﻞ
اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ أوراﻛــﻞ
ﻣﺰود اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأوﺿﺤﺖ "زﻳﻦ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ــﺬﻫ ـﺒ ــﻲ
ﻓــﻲ Oracle PartnerNetwork
 ،((OPNﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
أن ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ ﻓــﻲ  Oracleﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
،Oracle Cloud Infrastructure
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺨــﺰﻳــﻦ وإﻳ ـﺼ ــﺎل اﻟـﻤـﺤـﺘــﻮى
وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻷﺧﺮى.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
ﺳـﻴـﻌــﺰز اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺤ ــﻮﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ
 /ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻬﻢ
ﺑﺸﺒﻜﺔ أوراﻛـ ــﻞ اﻟـﺴـﺤــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
ﺷـﺒـﻜــﺔ  MPLSاﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ زﻳــﻦ
ﻣــﻊ ﺧ ـﻴــﺎرات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق
اﻟﺘﺮددي ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  10ﻣﻴﻐﺎﺑﺖ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ  10ﻏﻴﻐﺎﺑﺖ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺧﺪﻣﺔ
 Zain Cloud Connectﻋ ـﺒــﺎرة
ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻤﻼء
وﻣ ـﻘــﺪﻣــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺴـﺤــﺎﺑـﻴــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) (CSPﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ّ
ّ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺣﻠﻮل ﻫﺠﻴﻨﺔ
ﻣــﺮ ﻧــﺔ و ﻗــﺎ ﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ
إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﻣـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰودي ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻠــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﻮال
ﻫﻨﺮي ﻛﺴﺎب:

"ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﻋـﻤــﻼء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ً
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻟﺬﻟﻚ داﺋﻤﺎ
ﻣــﺎ ﻧﺠﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻄﻂ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﺑﺠﻮدة أﻋﻠﻰ".
وأﺿـ ــﺎف ﻛ ـﺴــﺎب أﻧ ــﻪ "ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻋ ــﻦ ﺷــﺮاﻛــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺰودي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ـﺨـ ــﻮرون ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻓﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺣ ـﻠ ــﻮل Oracle FastConnect
 ،وﻫ ــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗــﺮﺳــﺦ ﺟـﻬــﻮدﻧــﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ أﺣ ـ ــﺪث
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة".
وﻣـ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﻨــﺎي
ﻛ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎر ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ إدارة
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓــﻲ "Oracle Cloud
 :"Infrastructureﻳﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﻼء
إﻟ ـ ــﻰ اﺗـ ـﺼ ــﺎل ﺳ ـﻠ ــﺲ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت واﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺤﺎﺑﺔ أوراﻛﻞ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
أﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،وﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ
 FastConnectﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ اﻟﻴﻮم
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة".
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يكاد من يطالع قصائد
الشاعر يحيى السماوي
يجزم أنه يمارس التشكيل
خلسة ،فهو يرسم قصيدة
بريشة فنان بارع.

١٥

يستعد المذيع عيد
الرشيدي لتحويل كتابه
األخير «تاجر السعادة»
إلى برنامج تلفزيوني
ً
ليتم تصويره قريبا.

18
مسك وعنبر

قالت الفنانة البحرينية
زهرة عرفات إنها تبحث
عن عمل يستفزها مؤكدة
أنها ال تحرص على
الظهور بشكل مستمر.

18

أطلق مشروع المثقفين
التطوعي ملتقاه السنوي
تاريخنا المشرق» في مكتبة
الكويت الوطنية ضمن
مهرجان صيفي ثقافي.

«السلطانة هيام» تعيد السحر واألناقة
ّ
لمريم أوزرلي في مهرجان «البندقية»
نجحت الممثلة الـتــركـيــة مــريــم أوزرلـ ــي بمحو ال ـصــورة السيئة
السابقة الطالالتها المتنوعة في المهرجانات التي شاركت فيها،
ّ
بعد أن أطلت منذ يومين وظهرت بكل أناقتها وسحرها في مهرجان
ّ
البندقية السينمائي الحالي ،إذ اخـتــارت ثــاث إط ــاالت ،جميعها
ّ
ّ
اللبناني توني وارد ،استوحاها من شخصية
المصمم
من توقيع
الـسـلـطــانــة ه ـيــام ال ـتــي أدت دورهـ ــا أوزرل ـ ــي بـطـلــة مسلسل "حــريــم
السلطان".
ً
ففي إطاللتها األولى ،اختارت فستانا من دون أكمام باللون البيج،
ّ
البراقة ّ
تزين بالحبيبات ّ
وكملت هذا اللوك بمجوهرات من "الجيا
ّ
الفريدو" ،بقالدة اتسمت بأسلوب الطبقات.
ّ
الجمالية ،لجأت مريم إلى تسريحة الشعر المشدود
ومن الناحية
والمقترن بأكسسوار شعر على شكل تاج ّبراق ،مع مكياج ناعم ارتكز
على أحمر الشفاه الحيادي.
ّأما الطلة الثانية ،فاعتمدت فيها على تصميم أخضر جمع ما بين
ّ
فستان وجمبسوت ّ
واتسم بالتطريزات ّ
البراقة عند
ضيق وقصير
ّ
وضع القماش الشفاف عند المنطقة السفلية،
المنطقة العلوية ،كما ِ
ّ
وأكملت هذا اللوك بمجوهرات ضخمة والمعة ،ولم تتخل عن تسريحة
ً
الشعر المشدود والمقترن بتاج ،ومكياج ناعم جدا.
ً
وفــي إطاللتها الثالثة ،اخـتــارت مــريــم تصميما عكس األسـلــوب
ً
ً
بشكل الفت وارتدت الممثلة التركية فستانا أبيض ضيقا،
الشرقي
ٍ
اقـتــرن بـكــاب عند منطقة األك ـتــاف ،واضـعــة قــادة ذات حجم كبير،
ّ
ّ
والمزينة
اتسمت بأسلوب الطبقات ،مع تسريحة شعر النصف رفعة
بتاج ومكياج ارتكز على أحمر الشفاه الالمع.
وبهذه اإلطالالت ،بدت أوزرلي مثل السلطانة هيام ،من ناحية التاج
ّ
المنمقة التي اعتمدتها.
الذي رافق اللوكات الثالث كما التصاميم
ً
ً
ً
وشهد المهرجان أيضا حضورا عربيا لعدد من النجمات ،ومنهن

كيلي كالركسون

ميال الزهراني واعتمدت على اطاللتين مختلفتين  ،لجأت في األولى
ّ
إلى ارتداء فستان أسود اتسم بحجمه الكبير على شكل ريش واقترن
ً
بالشبك وتـحــديــدا عند منطقة األكـتــاف ّ ،أم ــا فــي الـلــوك الثاني،
ً
قصة ّ
فستانا أصفر من تصميم إيمان العجالن ،مع ّ
ضيقة
فارتدت
وأكتاف منتفخة.
ّ
ّ
وك ــان لنهى نبيل إطــالــة مـنــمـقــة إذ اخ ـت ــارت تـلــك اإلعــامــيــة
ً
فستانا من "البوروجوازيه" ّاتسم بالحبيبات ّ
البراقة
والبلوغر
التي ّ
زينته ،كما لجأت هند صبري إلى إطاللتين مختلفتين
ً
ّ
راق
أيضا ،كما حضرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بلوك ٍ
وبسيط في الوقت عينه.
ومــن أخـبــار المهرجان ،حضر مجموعة مــن ممثلي
أدوار "ال ــزومـ ـب ــي" إلـ ــى ال ـف ـن ــدق ال ـ ــذى يحتضن
العروض ،قبل العرض األول لفيلم "فولتشي
ف ــور ف ــاي ــك" لـلـمـخــرج اإلي ـط ــال ــي سيموني
سـكــافـيــدي ،وقــامــت مجموعة الــزومـبــي أو
"الموتى األحياء" بتقديم عرض والتقاط الصور
ً
مع الحضور ثم توقفوا قليال في باحة الفندق.

مريم أوزرلي

بريتني سبيرز وزوجها السابق كيفن فيدرالين

أديل

كيلي كالركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد بريتني تستوحي «اللوك» الجديد من شقيقتها أديل تطرح ألبومها «رقم  »30في عقدها الثالث
تدشن المغنية األميركية كيلي كالركسون ،التي كانت أول من فاز في مسابقة
"أميركان آيدول" برنامجها الحواري الخاص األسبوع المقبل ،الذي سيمزج بين
الموسيقى واللقاء ات مع المشاهير واألشخاص العاديين ،وتأمل في أن يكون
أكثر إيجابية من األخبار اليومية التي تخرج من الواليات المتحدة.
وسيبدأ بث برنامج "ذا كيلي كالركسون شو" على شبكة "إن.بي.سي" كل يوم
ً
ً
اثنين باعتباره برنامجا مسائيا ،وسيضاف إلى مسيرة كالركسون التي تشمل
التمثيل والغناء والمشاركة في برنامج "ذا فويس" وكتابة قصص األطفال.
وكانت كالركسون تعمل نادلة قبل أن تنطلق في عالم الشهرة عام  ،2002بعد
أن فازت بالموسم األول من برنامج المواهب الغنائية "أمريكان آيدول".
(رويترز)

ً
ّ
بدلت النجمة العالميةبريتني سبير ز لون شعرها وجعلته داكنا أكثر ،إذ
ً
ذكرت النجمة البالغة من العمر " 37عاما ،أنها استوحت "اللوك" الجديد من
شقيقتها.
وجاء هذا التحول الشكلي ،بعد أن توصلت سبيرز وزوجها السابق كيفن
ً
فيدرالين ،إلى اتفاق جديد بشأن حضانة ابنيهما شون بريستون ( 13عاما)،
ً
المئة ،من الوقت مع
وجايدن جيمس 12( ،عاما) ،إذ يقضي الولدان  70في ّ
فيدرالين ،في حين ستقضي بريتني ،معهما الوقت المتبقي ونسبته  30في
المئة.
بينما كان يقضي االتفاق السابق بتوزيعهما الوقت مع ابنيهما بنسبة
 50إلى  50في المئة.

تعيش الفنانة أديل أسعد أيام حياتها ،بعد مرور أشهر على انفصالها
عن زوجها سيمون كونكي.
وأ شــارت تقارير إعالمية إلى أن أديل تستعد لطرح ألبومها مع مطلع
ا لـعــام الجديد ،حيث بــدأت التحضيرات لــه ،وسيحمل ا ســم "ر قــم  ،"30في
إشارة إلى عمرها ،حيث اعتادت على تسمية ألبوماتها وفقا للعمر الذي
تطرحه فيه.
ُيذكر أن آخر ألبومات أديل ،وهو " ،"25والذي طرحته عام  ،2015حقق
انتشارا واسعا.
إلى ذلك ،ابتعدت أديل منذ انفصالها عن زوجها عن مواقع التواصل،
رغبة منها في الحصول على بعض الخصوصية.

بريانكا تشوبرا وجوناس يتقاسمان لقب «األكثر أناقة»
ن ــال ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة ال ـه ـن ــدي ــة ب ــري ــان ـك ــا ت ـش ــوب ــرا
وزوجها نجم البوب األميركي نيك جوناس لقب
األكثر أناقة في  ،2019من مجلة بيبول ،في أول
مرة بتاريخ المجلة يتقاسم زوجان هذا اللقب.
وتـ ـص ــدرت ت ـش ــوب ــرا ( 37ع ــام ــا) ،ال ـت ــي كــانــت
ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود
وبوليوود ،وجوناس ( 26عاما) القائمة السنوية
للمشاهير األكثر أناقة التي تصدرها المجلة.
و شـمـلــت المجلة فــي ترشيحاتها هــذا ا لـعــام،
ال ـم ـم ـثــل ب ـي ـلــي ب ــورت ــر وب ـط ـلــة ال ـت ـنــس سـيــريـنــا
ولـيــامــز ،إضــافــة إلــى رائ ــدات عــالــم األنــاقــة ،مثل:
جنيفر لوبيز وليدي غاغا وسيلين ديون.

وقــالــت أنــدريــا الفـيـنـثــال ،مــديــرة قـســم األنــاقــة
وال ـج ـمــال ف ــي الـمـجـلــة" :ه ــذه ه ــي ال ـم ــرة األول ــى
عـلــى اإلط ــاق الـتــي يـكــون فيها رجــل أو زوجــان
ف ــي قــائ ـمــة ال ـمــراكــز ال ـع ـشــرة األول ـ ــى ،ف ـضــا عن
حصولهما على لقب األكثر أناقة ،لكننا شعرنا
بأن هذين االثنين يستحقانه".
ُيـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ت ـ ـشـ ــو بـ ــرا تـ ـ ــزو جـ ـ ــت مـ ـ ــن جـ ــو نـ ــاس
بنيودلهي في ديسمبر  ،2018ليصبحا من أشهر
األزواج في العالم.
(رويترز)
بريانكا تشوبرا ونيك جوناس
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ٌ
يحيى السماوي :كل قصيدة والدة جديدة لي
«مفهومي للحداثة ال يتعلق بالشكل بل بتجديد إصدارات البنية الداخلية للقصيدة»
يكاد من يطالع قصائد الشاعر العراقي الكبير يحيى السماوي يجزم أنه يمارس الفن التشكيلي
خلسة ،فهو يرسم قصيدة بريشة فنان بارع ،ويختار كلمات رشيقة يدمجها في إيقاع حداثي
متدفق ،رغم ّ
تنوع شكل القصيدة لديه بين العمودي والتفعيلة والنثر ،ليصنع في النهاية لوحة
بديعة.
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من ًالقاهرة ،قال السماوي المقيم في أستراليا إنه يكتب
الشعر ليشعر أنه على قيد الحياة ،الفتا إلى أن مفهومه للحداثة ال يتعلق بالشكل ،بل بتجديد
البنية الداخلية للقصيدة .وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

نشأتي جعلتني
أتضامن
مع الجياع
والصعاليك ضد
األباطرة

● ك ـيــف أس ـه ـمــت ال ـس ـنــوات
األولـ ـ ــى م ــن ح ـي ــات ــك ف ــي ب ـل ــورة
حـســك اإلب ــداع ــي ،وصـنـعــت منك
ً
ً
شاعرا كبيرا؟
ّ
ٍّ
وأب بقال،
ُ  -أ ُنــا ابــن أم قروية ٍ
و ِلـ ـ ــدت عـلــى بـعــد بـضــع عـشــرات
أم ـتــار مــن نـهــر ال ـف ــرات ،فــي بيت
ج ـ ّـدي ألم ــي ،ال ــذي يقع فــي زقــاق
ٌ
ّ
بيوت متالصقة السطوح
ضيق،
والـ ـج ــدران تــاصــق قـطـيــع ماعز
واد ض ـ ّـي ــق ،لـ ــذا فــإن
ي ـس ـيــر ف ــي ٍ
نـ ـش ــأت ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى أسـ ـهـ ـم ــت فــي
فـتــح عـيـنـ ّـي عـلــى تـكــافــل الـفـقــراء
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـش ـع ــور بـغـيــاب
العدالة في توزيع ثروات الوطن،
مما جعلني أعلن تضامني مع
الـصـعــالـيــك فــي حــربـهــم الـعــادلــة
ضد األبــاطــرة ،ومع الجياع ضد
ال ـم ـت ـخ ـم ـي ــن ،بـ ــل وم ـ ــع م ـن ــادي ــل
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق ضـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــان الـ ـقـ ـه ــر
والتعسف.
● ما هي النقطة التي تنطلق
بها في كتاباتك الشعرية؟
 منطلقاتي تنبع من مفهوميلــوظ ـي ـفــة ال ـش ـع ــر عـ ـن ــدي ،وه ــذه
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة هـ ــي ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
إضافة وردة جديدة إلى حديقة
المحبة الكونية أو اقتالع شوكة
منها.

غالف «نهر بثالث ضفاف»

● أ ص ـ ـ ـ ـ ــدرت  27م ـج ـم ــو ع ــة
ً
ش ـعــريــة ل ـك ـنــك التـ ـ ــزال مـتـمـسـكــا
ب ــروح القصيدة الـقــديـمــة ،ورغــم

ذلــك ثمة إيـقــاع حــداثــي ،مــا سر
هذه التركيبة البديعة؟
 تــراوحــت أعـمــالــي تـلــك بينال ـش ـع ــر الـ ـعـ ـم ــودي والـتـفـعـيـلــي
ّ
والنثر الفني المركز ،مفهومي
للحداثة ال يتعلق بالشكل ،بل
بالتجديد فــي البنية الداخلية
لـلـقـصـيــدة ،مــع الـمـحــافـظــة على
ال ـ ـثـ ــوابـ ــت األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـعــر،
ً
فالشعر عندي ليس ترفا لفظيا
ب ـ ـقـ ــدر كـ ــونـ ــه قـ ـن ــدي ــا إلضـ ـ ــاءة
المعتم ،وسالحا ينتصر لجمال
الحق ضد قبح الباطل.
● م ـ ـ ـ ــاذا تـ ـعـ ـن ــي ال ـق ـص ـي ــدة
بالنسبة إليك؟
 أنــا أكـتــب الشعر كــي أشعرأنني على قيد الحياة ،لذا أعتبر
كــل قصيدة جــديــدة هــي بمنزلة
والدة جديدة لي.

 نـ ـ ـع ـ ــم ي ـ ـ ــا ص ـ ــدي ـ ـق ـ ــي ،ه ـ ــذهالـمـجـمــوعــة كـتـبـتـهــا ف ــي غربتي
حـيــن كــانــت عــودتــي إل ــى الــوطــن
تعني تأرجحي من حبل مشنقة
أو س ـ ـقـ ــوطـ ــي م ـ ـث ـ ـقـ ــوب الـ ـ ـ ــرأس
ّ
مخرز الجسد برصاص اإلعــدام،
ً
ل ـك ــون ــي ك ـن ــت مـ ـع ــارض ــا ل ـن ـظــام
ال ـم ـقــابــر ال ـج ـمــاع ـيــة ،وســاه ـمــت
ً
ً
مـقــا تــا وخطيبا فــي االنتفاضة
الجماهيرية عام .1991

تجربتي الشعرية
● إلى أي مدى حظيت أعمالك
باهتمام من جانب النقاد؟
 أعتقد أن تجربتي الشعريةق ــد ح ـظ ـيــت ب ــاه ـت ـم ــام ك ـب ـيــر مــن
لدن النقاد والدارسين ،ليس من
خالل عشرات رسائل الماجستير
والــدك ـتــوراه وبـحــوث األسـتــاذيــة
فــي كبريات الجامعات العراقية
وال ـع ــرب ـي ــة وفـ ــي إيـ ـ ــران وال ـه ـنــد،
والتي تناولت تجربتي الشعرية
الـمـتــواضـعــة فـحـســب ،إنـمــا ومــن
خــال العديد مــن الكتب النقدية
التي كتبها عن هذه التجربة نقاد

يحيى السماوي
عــراق ـيــون وعـ ــرب لـهــم حـضــورهــم
الفاعل في المشهد النقدي العربي
المعاصر ،ومن خالل ترجمة الكثير
من شعري إلى لغات أجنبية عديدة
كاإلنكليزية والفرنسية واأللمانية
والفارسية واألورديــة واإلسبانية
وغيرها ،واختيار بعض قصائدي
لمجلة كـلـيــة ال ـف ـنــون ف ــي جامعة
ل ــوي ــزي ــان ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ومـثـلـهــا
مجلة جامعة سيدني األسترالية
وجــام ـعــات أخـ ــرى ،كـمــا ّ
شرفتني
وزارة التربية والتعليم العراقية
باختيار إحــدى قصائدي لمنهج
األدب للصف الثالث المتوسط..
ُ
وقد ت ّوجت هذه التجربة بإطالق
اسمي على أحد أهم شوارع مدينة
مسقط رأسي "السماوة" ،هو شارع
ً
النهر تحديدا.
● ما أبرز الجوائز التي حصلت
عليها عن منجزك الشعري؟

من إصداراته

 حزت الكثير من الجوائز ،منهاجائزة الملتقى العربي األول في
أبها ألفضل ديوان شعر عام 1992
عن مجموعتي "قلبي على وطني"،
وجائزة مؤسسة ابن تركي لإلبداع

ال ـش ـعــري بــرعــايــة جــامـعــة ال ــدول
العربية عام  1998عن مجموعتي
"ه ـ ــذه خ ـي ـم ـتــي ف ــأي ــن الـ ــوطـ ــن؟"،
وجائزة البابطين ألفضل ديــوان
شـعــر ع ــام  2008عــن مجموعتي
"نقوش على جذع نخلة" ،وجائزة
ج ـب ــران خـلـيــل ج ـب ــران الـعــالـمـيــة،
وغيرها العديد من الجوائز.
● مــاذا بقي في جعبة إبداعك
ً
وربما يخرج للنور قريبا؟
 ف ـ ــي ج ـع ـب ـت ــي م ـج ـم ــوع ـت ــانشعريتان سأعمل على إصدارهما
العام المقبل ـ إذا كان لي من الغد
نصيب بإذن الله ـ وثمة مجموعة
ثالثة ما أزال أعمل فيها ،أواصــل
من خاللها مشروعي الــذي بدأته
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــي "نـ ـ ـه ـ ــر ب ـث ــاث
ضفاف" ،التي صدرت قبل أسابيع
قليلة ،وأعني مشروع تحويل إلهة
الحب والجنس والجمال والمطر
والـحــرب والتضحية "إينانا" من
أس ـ ـطـ ــورة س ــوم ــري ــة ت ـع ـيــش فــي
بطون الكتب إلى حقيقة وجودية
تعيش فوق األرض ال في فضاءات
األخيلة.

األعمال األدبية تسعى لتنمية الوعي لدى الفرد وتمكينه الستعادة هويته

كه يالن محمد

أفق فن الرواية
أوسع من أن
يختزل في شكل
معين

ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـلـ ـغ ــم
بــال ـم ـح ـظــورات ف ـمــن الطبيعي
اسـ ـتـ ـم ــرار م ــاح ـق ــة ال ـم ـف ـكــريــن
ودعــاة الحرية وتصفية هؤالء
ً
ً
ج ـ ـسـ ــديـ ــا وم ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــا كـ ـم ــا لــم
ً
يـكــن الـمـبــدعــون أوف ــر حـظــا بل
ً
أصــابـتـهــم أي ـضــا لـعـنــات حماة
األخـ ـ ـ ـ ــاق وسـ ـجـ ـل ــت أع ـم ــال ـه ــم
ف ــي ال ـقــائ ـمــة ال ـ ـسـ ــوداء غ ـيــر أن
ال ـس ـيــاســات الــرام ـيــة لتضييق
مـ ـس ــاح ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وت ـه ـم ـي ــش
ال ـن ـت ــاج ــات ال ـف ـك ــري ــة واألدبـ ـي ــة
المغذية للحس المتمرد على
الـتــدجـيــن بــأشـكــالــه الـمـتـعــددة
ن ــاه ـي ــك عـ ــن إط ـ ـ ــاق ال ـح ـم ــات
الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة الـ ـمـ ـب ــرمـ ـج ــة مــن
على المنصات اإلعــامـيــة لبث
مضادات المشروع التنويري.
كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك لـ ـ ــم يـ ـمـ ـن ــع ظـ ـه ــور
الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــزز رغ ـب ــة
ال ـخــروج مــن الــوصــايــة والحفر
فـ ــي ت ــرب ــة جـ ــديـ ــدة وال ـت ـح ـل ـيــق
خ ـ ـ ــارج ال ـ ـسـ ــرب ل ـع ــل الـ ـع ــزوف
ع ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـعـمـلـيــات
السياسية المبهرجة بشكليات
الحداثة والمثقلة في حقيقتها
ً
بأوبئة التخلف يـكــون مــؤشــرا
لمرحلة يتبلور فيها وعي الفرد
الـ ــذي يــرفــض االنـ ـض ــواء تحت
مظلة األجهزة المؤسسة للقمع
والتعذيب.

عودة الوعي
إذا كان تزييف الوعي وتوقف
المبادرات الفردية نتيجة عقود
م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد والـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـتـعـبــويــة وانـ ـس ــداد األفـ ــق من
بديهياتنا التاريخية هنا يجوز
أن نتساء ل عن رهانات اإلبداع
ف ــي م ـق ــاوم ــة الـ ــواقـ ــع الـ ـم ــزري،
ومــاهــي أوج ــه م ـشــاركــة العمل
اإلب ـ ــداع ـ ــي فـ ــي ت ـن ـم ـيــة ال ــوع ــي

لــدى الفرد وتمكينه الستعادة
هويته؟ وكيف السبيل لتحديد
تـمـظـهــرات الـعــاقــة بـيــن أنـمــاط
الوعي والفعل اإلبداعي؟
فالمتابع اليخطئ مالحظة
مارافق الحراكات الجماهيرية
مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ــون ــس
وجود األشكال الفنية الجديدة
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداري ـ ـ ــات واألغـ ـ ــانـ ـ ــي
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــورات ال ـف ـي ـس ـبــوك ـيــة
ب ــوص ـف ـه ــا آلـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
ال ـ ـ ــذوات ال ـغــائ ـبــة وال ـت ـط ـل ـعــات
المستقبلية.

األجناس األدبية
مــن الـمـعـلــوم أن ال ــرواي ــة من
ً
أكثر األجناس األدبية حضورا
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ــراه ـ ـ ــن ،كـ ـم ــا أن
مـســاحــة تــداول ـهــا ف ــي الـبـيـئــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة آخ ـ ـ ــذة فـ ــي ازدي ـ ـ ــاد
بحيث تغطي الرواية التطورات
ال ـم ـتــاح ـقــة م ـت ـفــاع ـلــة ف ــي هــذا
السياق مع الصحافة والروابط
اإللـكـتــرونـيــة وشـبـكــات اإلع ــام
الرقمي.
ولـيــس مــن ال ـصــواب تفسير
ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم الـ ـ ــروائـ ـ ــي
بـنـ ً
ـاء على عــامــل بعينه ونقول
إن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ت ـل ـب ــي ال ــرغـ ـب ــات
االستهالكية والمعنى أن قراءة
الرواية التختلف عن استهالك
األط ـع ـم ــة ال ـج ــاه ــزة وي ـق ــدم كل
مـ ــن ال ـ ـقـ ــارئ وال ـم ـس ـت ـه ـل ــك فــي
المحصلة األخيرة خدمة لحركة
السوق الرأسمالية ،وقــد يكون
ً
هذا التحليل صحيحا بالنسبة
لبعض الــروايــات التي تكتسح
الـســوق لـمــدة ومــن ثــم تستنفد
صالحيتها.
والش ـ ــك أن أفـ ــق ف ــن ال ــرواي ــة
أوس ــع مــن أن يختزل فــي شكل
م ـع ـيــن ،والـ ـح ــال هـ ــذه البـ ــد من

«الهالل القاهرية» تركز
على السيرة الهاللية

● "عـيـنــاك لــي وط ــن ومـنـفــى"،
هل كان هذا الديوان ترجمة لحالة
شاعر ارتحل خارج بالده؟

الرواية المعاصرة ...رهانات اإلبداع في مقاومة الواقع
تجاهلت المدونة الثقافية والمنظومة ًاالجتماعية في الكيانات التي تالشت فيها قيم الحرية
ً
ومفهوم الخصوصية الفرد باعتباره كائنا مستقال عن الجماعة ،بالتالي سحقت الذات ولم يعد
هناك وعي بما يشكل مكونات هويتها إلى أن هيمنت تلك الصيغ واألعراف التي تكرس
سلطة الجماعة واليصح وجود أصوات خارج األطر الداعمة لتشكيالت قائمة على األسس
اإليدولوجية أو السياسية بقطع النظر عن تنوع الخلفيات فإن ماتهدف إليه الفئوية هو
إلغاء الفرد من خالل عملية دمجه في ماكينة مركبة بشعارات وأمثال ومقوالت تعبر عن نزعة
إقصائية لآلخر المختلف ،فكان الوصم بالعار نصيب من يخالف السرديات السائدة ما يعني
الحفاظ على الموروث ونبذ الجديد وذلك أدى إلى تفاقم ظاهرة الكسل العقلي وأصبح العطب
ً
مالزما للتفكير.

إصدار

ُ
كمل
حلقة تكتمل بما قبلها وت ِ
ما بعدها.

● ما القصيدة التي تــراودك
ً
ّ
عصية على أن
دوما ،لكنها كانت
يخطها قلمك؟!
 الـ ـقـ ـص ــائ ــد ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لــيكـ ــاألمـ ــانـ ــي ،ك ـل ـم ــا ت ـح ـق ـقــت لــي
أمـنـيــةُ ،ولـ ـ ْ
ـدت أمنية أخ ــرى ،لذا
ِ
فـقـصـيــدتــي األم ـن ـيــة ل ــم أكتبها
بـ ـ ـع ـ ــد ،وأظ ـ ـن ـ ـنـ ــي لـ ـ ــن أكـ ـتـ ـبـ ـه ــا،
وسـيـكـتـبـهــا غ ـي ــري ح ـيــن أغـفــو
إغ ـف ــاء ت ــي األخـ ـي ــرة ..أق ـصــد من
كالمي هذا أن الشعراء جميعهم
كسلسلة ال نهائية الحلقات ،كل

tawabil@aljarida●com

م ـق ــارب ــة ال ـم ــوض ــوع م ــن زاوي ــة
أوسع.
وال ينكر بأن عنصر المتعة
دافـ ــع أس ــاس ــي لـ ـق ــراءة ال ــرواي ــة
ك ـم ــا ي ــذه ــب إل ـ ــى ذل ـ ــك ال ـكــاتــب
الـبــريـطــانــي ســومــرت م ــوم لكن
ل ـم ــاذا الي ـع ــوض ال ـق ــارئ متعة
الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ب ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدة األفـ ـ ـ ــام
الـسـيـنـمــائـيــة مــع أن ال ـمــؤثــرات
ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـفـ ـن ــون ال ـمــرئ ـيــة
ً
تضيف مزيدا من التشويق إلى
المادة؟
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ت ــوف ـي ــر
الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـم ــوع ــة ع ـلــى
ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ظـلــت
األس ـب ـق ـي ــة لـ ـلـ ـق ــراءة والي ـم ـك ــن
ال ـت ـن ــازل ع ــن مـتــابـعــة مـبــاشــرة
ً
دون وسيط سواء أكان صوتيا
ً
أو مرئيا.
ويكمن السرد وراء أفضلية
القراء ة دون بدائلها أن القارئ
مــا يـشــرع بمتابعة محتويات
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة حـ ـت ــى يـ ـتـ ـح ــول إل ــى
ّ
م ـش ــاه ــد خ ـ ــاق ع ـل ــى ح ــد ق ــول
"م ــاري ــو ب ــارغ ــاس ي ــوس ــا" ولــن
ً
يكون محكوما برؤية خارجية
ً
ويطلق العنان لخياله حرا.
ً
وبذلك يستعيد القارئ وعيا
بــذا تــه ويتخفف مــن مهيمنات
الحشود والجماعة التي يقوض
الخيال مسوغاتها.
وم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم أن الـسـلـطــة
توظف تقانات متنوعة لتجفيف
الـ ـخـ ـي ــال وال ت ـق ـب ــل ب ــاألع ـم ــال
اإلبــداعـيــة إال فــي الـحــدود التي
تخدم مصالحها.

رواية بديلة
سـ ـب ــق ل ـل ـم ـف ـك ــرة ال ـم ـغــرب ـيــة
الــراح ـلــة فــاطـمــة الـمــرنـيـســي أن
تـ ـن ــاول ــت ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـقــائ ـمــة
بين الخيال والسلطة إذ تعتبر
صــاح ـبــة (شـ ـه ــرزاد ت ــرح ــل إلــى
ال ـغــرب) الـخـيــال ملجأ الـفــرديــة
ً
األصـ ـ ـع ـ ــب تـ ــروي ـ ـضـ ــا وت ـص ـفــه
بالحديقة الـســريــة للمرء الــذي
ينجو من المراقبة وكيل التهم
واليتقيد باإلكراهات الخارجية.
وتعزو المرنيسي في كتابها
(الـخــوف مــن الـحــداثــة) محاربة
ال ـس ـل ـط ــة ل ـص ــاح ــب ال ـم ـش ــروع
الـتـنــويــري لـكــن األخ ـيــر يـحــاول
إدخ ــال المفاهيم الـجــديــدة إلى
الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـخــان ـقــة ويـنـفـتــح
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــرؤى ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة مـمــا
يـهــدد الــواقــع الـقــائــم واألنـســاق
الـسـلـطــويــة بــاالسـتـنــاد إل ــى ما

غالف المجلة
خصصت مجلة الهالل القاهرية في عددها الشهري
ا ل ـجــد يــد ،سبتمبر ا ل ـج ــاري ،مـلـفــا خــا صــا عــن ا لـسـيــرة
الهاللية بعنوان " فــى مديح السيرة الهاللية" ،وكتب
األديب يوسف القعيد مقاال رئيسيا بعنوان "هل انتهى
زمن المالحم الشعبية؟ ،وتناول العديد من التساؤالت
ح ــول غ ـي ــاب ال ـق ـصــص وال ـم ــاح ــم ال ـش ـع ـب ـيــة ،وف ـق ــدان
ّ
الـســاحــة األدب ـيــة لـكــتــابـهــا مـنــذ رحـيــل الـشــاعــر الكبير
عبدالرحمن األبنودي الذي جمع السيرة الهاللية ،كما
تضمن الملف مقاال ألحمد سراج بعنوان "بطل الغروب
الزناتي خليفة" ،وكتب د .أحمد شمس الدين الحجاجي
عن "راوي السيرة الشعبية واالنتصار" ،ومقال للدكتور
أحمد عزيز بعنوان "إلياذة العرب الملحمية" ،ومقال
محمد توفيق "رحلة البحث عن الهاللية".
واحـ ـت ــوى الـ ـع ــدد أي ـض ــا ع ـلــى م ـج ـمــوعــة أخ ـ ــرى مــن
المقاالت ،منها "حقوق اإلنسان بين الواقع والمأمول"
لنهى المأمون ،و"حب العمل" للدكتور مصطفى رجب،
وم .أحمد عفت وإبراهيم عبدالمجيد ،و"بوابة النجوم"
للدكتور نبيل فاروق.
ومجلة الهالل يرأس تحريرها الكاتب خالد ناجح،
وتصدر عن دار الهالل التي احتفت منذ أ يــام بذكرى
تأسيسها على يد جورجي زيدان سنة  ،1892وصدر
عددها األول في  1سبتمبر من العام نفسه ،وهي بذلك
تعد أول مجلة ثقافية شهرية في مصر ما زالت تصدر
حتى اليوم.

عبدالحميد البرنس يصدر روايته الثانية
ّ
التقدمي األخير»
«غرفة

غالف الرواية

غالف «شهرزاد ترحل إلى الغرب»
ً
ذكــر آنـفــا عــن دور الخيال في
تشكيل هوية الفرد وتمكينه
ل ــارت ـي ــاد ل ـمــا ب ـعــد الـخـطــوط
الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم ـ ــة .وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ف ـهــم
ت ـصــاعــد نـسـبــة قـ ــراء ال ــرواي ــة
واإلقـ ـب ــال عـلـيـهــا ب ــأن ــه رفــض
للمرويات الرسمية ومسعى
إلدراك خ ـص ــوص ـي ــات الـ ــذات
م ــن خ ــال ط ــرح االف ـتــراضــات
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ع ـ ــن االمـ ـك ــانـ ـي ــات
ً
المنسية بعيدا عن المرجعيات
التقليدية.
فـ ــالـ ــروايـ ــة لـ ــم ت ـع ــد م ـجــرد
مصدر للتسلية واالمتاع إنما
قــد تـكــون الـغــايــة مــن قراء تها
هــي ال ـتــزود بمعرفة مــا يــدور
فـ ـ ــي األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجتماعية عن طريق تحليل
الظواهر المنتشرة في الواقع
على ضوء مارصده الروائيون
ف ــي مــؤل ـفــات ـهــم ،مـثـلـمــا يتبع
ال ـكــاتــب وال ــروائ ــي الـتــونـســي
ك ـمــال الــريــاحــي ه ــذا المنهج
في سلسلة مقاالته المنشورة
بعنوان "الروايات التي يحتاج
التونسيون لقراءتها لينتخب
رئـيـسـهــم" ،إذن ال ــرواي ــة شــأن
أي حقل معرفي آخــر اليجوز

مقاربة مساراتها وفق منطق
اخ ـت ــزال ــي ،أض ــف إل ــى ذل ــك أن
التحوالت التي يشهدها النص
الـ ـ ــروائـ ـ ــي س ـ ـ ــواء فـ ــي صـيـغــه
التعبيرية أو ثيماته الجديدة
يـ ـف ــرض آلـ ـي ــة م ـن ـف ـت ـحــة عـلــى
شتى الحقول المعرفية لقراءة
المنجز اإلبــداعــي ما دام عدد
من الروائيين يستفيدون من
خبراتهم العلمية والمهنية في
مشروع الكتابة ،وبهذا يكون
ً
العمل اإلبداعي أكثر تواصال
مع المستحدثات دون أن يفقد
خصائصه الفنية.
ون ـ ـحـ ــن ب ـ ـصـ ــدد الـ ـح ــدي ــث
عــن فـتــوحــات روائ ـيــة إن جــاز
ً
ال ـت ـع ـب ـيــر ن ــؤك ــد أن أي ـ ـ ــا ك ــان
موضوع النص الروائي وشكل
ترتيبه البنائي يتم التعامل
ً
ً
م ـع ــه ب ــوص ـف ــه م ـن ـج ــزا أدب ـي ــا
ً
قــابــا لـمـســاء لــة ال ـقــارئ الــذي
يـمــأ ثـغــراتــه وه ـكــذا يتعاظم
دور الرواية في تعميق مفهوم
الــذات ـيــة وصـ ــوغ هــويــة الـفــرد
ف ــي واقـ ــع مـتـشـبــع بــإرغــامــات
سياسية ودينية واجتماعية.

صــدرت ا لــروا يــة الثانية للقاص وا لــروا ئــي السوداني
ّ
التقدمي األخير" ،عن
عبدالحميد البرنس بعنوان "غرفة
سلسلة اإلبداع العربي التي تصدر عن الهيئة المصرية
العامة للكتاب.
الرواية (كما يوحي اسمها) تتعرض لما صار إليه مآل
ّ
ّ
واليسارية في المنطقة" ،من تمزقات
التقدمية
"ا لـقــوى
ّ
وتشوهات فـ ّ
وجماعية ،بعد أن كانت هــذه القوى،
ـرديــة
ّ
الثوري لحركات
منذ نشأة وتبلور ما كان يعرف بالمد
التحرر االجتماعي والسياسي ،وحتى قبيل نكسة عام
ّ
"راديكالية للتغيير".
 ،1967تتصدر المشهد بوعود
يرصد البرنس ،عبر بطل الرواية حامد عثمان ،كيف
ّ
انتهى ذلك التيار العارم إلى محض ِبرك صغيرة متقطعة،
ربما ترتعش حتى من ظاللها إزاء وا قــع ّ
حي ال يتشكل
خارج تصوراتها تلك للعالم.
ويضع الكاتب أبطاله في السياق ،مثل الحسناء مها
الخاتم والكادر الخطابي جمال جعفر وأعمى يصر دوما
على القيام بدور قيادي داخل التنظيم الذي يحافظ على
سريته في القاهرة كمنفى ،أمام ما يمكن تسميته "مصهر
األفكار والمواقف" ،مثل الجنس والدين والمنفى ربما،
حيث تبرز محاوالت البقاء المستميتة في عالم "تحكمه
الحاجة ال القيم" ،كذلك يبدو الجوع بــارزا في السياق،
ّ
الشخصية ،وحتى
كما القسوة والغدر والخيانة واغتيال
ّ
الرفاقي بالغ الندرة.
نصاعة ذلك التضامن
وت ـب ــدو ف ـ ــرادة ال ـل ـغــة ف ــي س ـيــاق ال ــرواي ــة ع ـبــر ت ـفــاوت
ّ
والشعري
مستوياتها وتراوحها ،ما بين الجد والهزل
ّ
ّ
ّ
والعياني الملموس ،فضال عن
والفكري المجرد
واليومي
تداخل األزمنة ودور الذاكرة في إعادة تركيب المشاهد
والمسارات.
تطرح الرواية العديد من القضايا ،في محاولة لعقل
مــا حــدث عـلــى الصعيدين ا لـخــاص وا ل ـعــام ،فمثال كيف
انتهى المطاف بمها الخاتم من محاولة إنقاذ العالم إلى
محاولة إنقاذ نفسها ،تحت تأثير فخ حجبته جاذبية
كلمات كالحرية والتمرد والثورة.

توابل ةديرجلا

•
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عيد الرشيدي لـ ةديرجلا• :اإلذاعة تصقل قدرات المذيع

يستعد لتحويل كتابه «تاجر السعادة» لبرنامج تلفزيوني

١٥

مزاج

أخبار النجوم

دينا الشربيني عضو لجنة تحكيم
«سال» لسينما المرأة

ً
يستعد المذيع عيد الرشيدي لتحويل كتابه األخير "تاجر السعادة" إلى برنامج تلفزيوني ليتم تصويره قريبا بطريقة مختلفة
وجديدة ،إلى جانب ذلك يستمر الرشيدي في تقديم برنامجه الشهير "مساء الخير يا كويت" ،وآخر إذاعي بعنوان "طور حياتك"،
بتطوير الذات والتنمية البشرية.
الذي يشبع من خالله شغفه الخاص
ً
حول ما حققه خالل مسيرة امتدت  16عاما من األداء اإلعالمي والتدريبي المتميز ،وما يستعد له خالل الفترة المقبلة ،إلى جانب
آرائه في العديد من القضايا ،كان لـ "الجريدة" معه هذا الحوار ،وإليكم التفاصيل:
عزة إبراهيم

ً
أنا بعيد جدا
عن التأليف
الدرامي وأؤمن
بالتخصص

البعض يرى
نفسه «جوكر»
يستطيع لعب
أكثر من دور

• م ــاذا عـلــى ج ــدول أعـمــالــك
خالل الفترة المقبلة؟
 أن ــا مـنـشـغــل بــال ـعــديــد منالـ ـمـ ـه ــام ،م ـن ـه ــا دورة ت ــدري ــب
ج ــدي ــدة ك ــل  6أش ـه ــر ،وال ـف ـتــرة
القادمة ستكون بالتعاون مع
عــدد مــن وزارات الــدولــة ،وعلى
مستوى التلفزيون ،فأنا مستمر
ف ــي ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ـج ــي "م ـس ــاء
الخير" ،إلى جانب برنامج ّ
"طور
حياتك" ،عبر أثير إذاعة الكويت،
ول ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي مـ ـ ـش ـ ــروع جـ ــديـ ــد ح ــول
تحويل كتاب "تاجر السعادة"
إل ـ ــى ب ــرن ــام ــج ل ـي ـت ــم ت ـص ــوي ــره
بطريقة مختلفة وجديدة.
• ومــا ال ـفــارق بين تجربتك
اإلذاعية والتلفزيونية؟
 اإلذاعــة تحتاج إلى صوتكوروح ـ ـ ــك ب ـع ـي ــدا ع ــن الـ ـح ــواس
األخـ ـ ـ ــرى ،ول ــذل ــك ف ـه ــي تـصـقــل
ال ـ ـمـ ــذيـ ــع وتـ ـ ـب ـ ــرز ق ـ ــدرت ـ ــه ع ـلــى
التلوين الصوتي واإلحـســاس
ال ـع ــال ــي بــال ـك ـل ـمــات وال ـن ـب ــرات،
لكنها ال تـحـتــاج إل ــى كــاريــزمــا
ال ـح ـض ــور ك ــال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ــذي
يـعـتـمــد ن ــوع ــا م ــا ي ـح ـتــاج إلــى
اإلط ـ ــال ـ ــة الـ ـق ــوي ــة وال ـح ـض ــور
المميز ،لكن تبقى لإلذاعة مكانة
خاصة في قلبي ،حيث انطلقت
من خاللها إلى عالم اإلعالم.

التجربة البرلمانية
• لـ ــك إص ـ ـ ـ ـ ـ ــداران؛ أح ــده ـم ــا

سـيــاســي واآلخ ــر ح ــول تطوير
الذات ...فماذا أضافا لك؟
 الكتاب السياسي بعنوان"ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة"،
ويـ ـسـ ـتـ ـع ــرض تـ ــاريـ ــخ مـجـلــس
األمة الكويتي ،وأعتبره إضافة
حقيقية لمكتبتي ور ص ـيــدي،
ألن ـ ــه ألول م ـ ــرة يـ ـص ــدر ك ـتــاب
يـضــم  15فـصــا تـشــريـعـيــا مع
المجلسين المبطلين بالتحليل
والمقارنة والحلول المقترحة
لــأز مــات السياسية المتكررة
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـيـ ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن
التشريعية والتنفيذية ،وهي
حلول علمية وأكاديمية نابعة
من دراســة تقييمية هي األولى
من نوعها على مستوى الشرق
األوسـ ـ ــط ،ألن ـهــا ول ـي ــدة دراس ــة
ماجستير بالعلوم السياسية
بجامعة الكويت ،فالكتاب يضع
الـقــارئ على الطريق الصحيح
فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة وال ـ ــوع ـ ــي
السياسي والتشريعي بالكويت.
ويعد "تاجر السعادة" ،تجربة
مغايرة تماما ،إذ يهتم بالجانب
ال ـت ـطــويــري والـتـنـمـيــة الــذات ـيــة
لــأفــراد ،وفـيــه سلع غير قابلة
للبيع ،كاألمل والصبر والتحدي
واالجـ ـتـ ـه ــاد والـ ـسـ ـع ــادة وعـلــو
الـهـمــة ُ
وح ـســن الـظــن واإلن ـجــاز
واألخـ ــاق ،وه ــو ع ـبــارة عــن 70
ق ـصــة ف ــي  148ص ـف ـحــة كـتـبــت
ب ــأس ـل ــوب ق ـص ـصــي وب ـطــري ـقــة

مـ ـبـ ـسـ ـط ــة ومـ ـحـ ـبـ ـب ــة ل ـل ـن ـف ــس،
ب ـع ـض ـهــا ك ـت ــب ب ـف ـع ــل ت ـج ــارب
عايشتها ،وبعضها تم اقتباسه
م ــن كـتــب عــالـمـيــة ع ــدي ــدة ،لكن
ت ــم تـنـقـيـحـهــا ل ـت ـكــون مناسبة
ل ـل ـع ــرض وغـ ـي ــر م ـم ـل ــة ،ب ـهــدف
اإللـ ـه ــام وال ـت ـش ـج ـيــع وال ـت ــأل ــق،
مــن وجهة نظري أعتبر "تاجر
السعادة" تجربة غير تقليدية.
• أال تفكر في الكتابة للدراما
التلفزيونية أو المسرح؟
 أؤمــن بالتخصص ،ولذلكفــأنــا وم ـجــال التمثيل ال نتفق
أبـ ـ ــدا ،وال ح ـتــى ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـتــأل ـيــف ال ــدرام ــي أو الـكـتــابــة
ال ـف ـن ـيــة ،وإن كـ ــان ال ـع ــدي ــد مــن
اإلعالميين والفنانين يتبادلون
األدوار والمهن أحيانا ،فمنهم
من يرى نفسه "جوكر" يستطيع
أداء أكثر من دور ،واألمر يعود
َ
إلى المشاهد ،فهو الحكم.

التغطية الحية
•  6ســاعــات مــن الـبــث الحي
لشعائر الحج ...تجربة تستحق
الضوء حدثنا عنها؟
 ف ــي الـ ـب ــداي ــة أشـ ـك ــر وك ـيــلال ـت ـل ـف ــزي ــون سـ ـع ــود ال ـخ ــال ــدي
ومـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـث ـق ــاف ـي ــة
والدينية أسامة المخيال على
اخ ـت ـي ــاري ل ـه ــذه ال ـم ـه ـمــة الـتــي
تقدم ألول مرة بهذه الكثافة في
التغطية ا لـحـيــة دون مساعدة
زميل بالتعاون مع المخرجين
خـ ــالـ ــد مـ ـط ــر وف ـ ـهـ ــد درويـ ـ ـ ــش،
ولذلك اعتبرتها تحديا يضاف
إل ــى رص ـيــدي وخ ـبــراتــي ،حيث
حظيت التغطية بتقدير وإشادة
ال ـج ـم ـيــع ،إل ــى ج ــان ــب تشجيع
رؤسائي ،فقد حرص الخالدي
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ـعــي هــاتـفـيــا،
ومن خالل االستديو أثناء فترة
االستراحة لتشجيعنا على أداء
الـمـهـمــة حـتــى اكـتـمـلــت بنجاح
والحمد لله.

تقدير كبير

ً
مكرما من التلفزيون السعودي
الرشيدي

ّ
• مــاذا يمثل لك التكريم من
التلفزيون السعودي؟
 تمت دعوتي من التلفزيونال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـك ــوي ــت
خـ ـ ـ ــال  5سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن الـ ـب ــث
الـمـخـصــص الح ـت ـفــاالت العيد

دينا الشربيني

عيد الرشيدي
الوطني الكويتي ،وهــو تقدير
كبير أعتز به ،حيث أعتبر أول
شــاب كويتي يـقــدم هــذا العمل
مع التلفزيون السعودي خالل
االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاالت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى
م ــدار ال ـي ــوم ،وت ــم تـكــريـمــي من
الـتـلـفــزيــون ال ـس ـعــودي لنجاح
التغطية ،و ه ــي ثــا لــث مشاركة
ل ــي م ــع ال ـم ـم ـل ـكــة ،ب ـعــد تغطية
شعائر الحج واحتفاالت مجلس
التعاون الخليجي.

تنظيم الوقت
• إلــى جــانــب هــذه التجارب
تمارس مهنة التدريب ...فكيف
توفق بين ذلك؟
 ف ـقــط ب ـش ــيء م ــن ف ــن إدارةالوقت وتنظيمه ووضع الخطط
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ي ـم ـك ــن ل ــإن ـس ــان
القيام بأكثر من نشاط ومهنة
دون الـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع وظـيـفـتــه
األساسية ،حيث أمــارس مهنة
التدريب بوصفي مدربا دوليا
م ـع ـت ـم ــدا مـ ــن ديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية ،على مستوى الوزارات
وال ـش ــرك ــات وال ـجــام ـعــات فيما
يتعلق بتطوير ا ل ــذات واألداء
المهني.
• وما الذي يضيفه لك العمل
بالتدريب وتطوير الذات؟
 ال ـتــدريــب عــالــم آخـ ــر ،وهــوح ـي ــاة م ـت ـجــددة وروح وطــاقــة
إي ـج ــاب ـي ــة ت ـض ـع ــك فـ ــي عـمـلـيــة
ال ـت ـطــويــر الـمـسـتـمــر وتكتشف
قدرات جديدة وإمكانات بشرية
أخرى ،وتجعلك في ّ
تحد مستمر
ّ
فيما سوف تقدم ،وكيف تطور
ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ل ـت ـضــع
ل ــك ب ـص ـمــة وأثـ ـ ــرا ف ــي ال ـح ـيــاة،
وعلى كــل إنـســان أن يطمح في
االنفراد والتميز ،ويؤهل لذلك

المعرفة والمهارة ،وهي تجربة
ت ـس ــاع ــدن ــي ف ــي دعـ ــم اآلخ ــري ــن
وصقل مهاراتهم ،وهي إضافة
حقيقية ألي إ ن ـســان أن يشعر
بقدرته على التأثير اإليجابي
في حياة اآلخرين.

تجربة ثرية
• يـكـتـفــي ب ـعــض الـمــذيـعـيــن
بعملهم خلف الشاشة ...فكيف
ترى اهتمامك بإدارة الندوات؟
 بالفعل ،فقد أدرت ما ال يقلعن  200نــدوة ،بل تم تصنيفي
من أكثر المذيعين الذين أداروا
ال ـن ــدوات المختلفة بــالـكــويــت،
وه ـ ــي ت ـج ــرب ــة ث ــري ــة ج ـ ــدا ألي
إع ـ ــام ـ ــي ،ح ـي ــث ت ـع ــد ب ـم ـنــزلــة
تــواصــل واح ـت ـكــاك حقيقي مع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور م ـ ــن دون وسـ ـي ــط،
ألن ردة فـعــل الـجـمـهــور تـكــون
مباشرة ،كما تصقل اإلعالمي
وتـ ـ ـط ـ ــور ق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه ،وت ــواصـ ـل ــه
االجتماعي مع الجمهور.
• من خالل عملك بالتطوير،
ماذا ينقص اإلعالم الكويتي؟
 الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة بـ ـشـ ـك ــل عـ ــامبحاجة إلى التطوير ومواجهة
التحديات اإللكترونية واإلعالم
المتقدم والسريع ،فنحن لسنا
فـ ــي ق ــري ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،بـ ــل غــرفــة
صغيرة كل شيء متاح وسريع
ويحتاج إلى المواكبة.

تصدر فيلم "الفيل األزرق  ،"2قائمة إيــردات موسم عيد
ً
األضحى بـ  94مليون جنيه ،متوقعا له تحقيق  210ماليين
جنيه ،إذ يتميز بطله كريم عبدالعزيز في الدور الذي يلعبه.
واح ـتــل الـمــركــز الـثــانــي فيلم "والد رزق  "2ال ــذي شــارك
بطولته كل من أحمد عز ،وأحمد الفيشاوي ،وعمرو يوسف،
ً
غوادة عادل وإياد نصار وغيرهم من نجوم السينما ،محققا
 90مليون جنيه.
وجاء بالمركز الثالث الفنان أحمد حلمي بفيلم "خيال
ً
مآتة" ،محققا  33مليون جنيه.
و كــا نــت الصدمة لفيلم "الكنز  "2للنجوم محمد سعد،
ومحمد رمضان وهند صبري ،حيث جاء بالمركز الرابع
ً
محققا  6ماليين جنيه فقط.

أبرزها «مملكة إبليس» و«أسعد الله مساءكم» و«دماء على أبواب الموساد»

غادة عادل في «مملكة إبليس»

•
«إيجيب غروب»
تعاقدت مع
إحدى المنصات
التي تبث
المحتوى
العربي

عرض مسلسل
«بحر» بطولة
ماجد المصري
على منصة
«واتش ات»

القاهرة  -محمد قدري

استغل صناع األعمال الفنية والدرامية المنصات
اإللكترونية ،لنشر وعرض وبث ما سبق ،حيث كانت
البداية مع استقرار شركة "سينرجي" لإلنتاج الفني،
وعرض مسلسل "بحر" من بطولة النجم ماجد المصري
على منصة "واتش ات" بصورة حصرية مع عدم عرضه
على موقع يوتيوب للفيديوهات ،بالتزامن مع عرضه
على شاشة تلفزيون الحياة.
وي ـن ـت ـمــي هـ ــذا ال ـع ـم ــل ال ـج ــدي ــد إلـ ــى الـمـسـلـســات
الصعيدية الطويلة ،والتي تصل إلى  60حلقة ،وهو
المسلسل األول الــذي يعرض خالل الموسم الشتوي
ال ــذي يستمر إل ــى قـبــل رم ـضــان ال ـق ــادم ،حـيــث حققت
الحلقة األول ــى منه يــوم االثنين الماضي مشاهدات
عــال ـيــة ج ــدي ــدة ،ويـ ـش ــارك ف ـيــه مـحـمــد ديـ ـ ــاب ،وسـهــر
الصايغ ،وثراء جبيل ،ومحمد علي رزق ،وأحمد صيام،
وعدد كبير من النجوم ،ومن تأليف أحمد عبدالفتاح،
وإخراج أحمد صالح.
ويـعــد المسلسل أول ــى الـبـطــوالت المطلقة للفنان
ماجد المصري ،بعد مجموعة مميزة من األدوار له.

«أسعد الله مساءكم»
وعاد الفنان أكرم حسني من جديد من خالل الموسم
ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر م ــن بــرنــامــج "أس ـع ــد ال ـلــه م ـســاء كــم"
للظهور ،بعد أن تم منع إذاعته مدة عامين ،حيث قررت
شبكة "إم بــي ســي" عــرض الـبــرنــامــج الـمــؤجــل ،ولكن
هذه المرة ليس من خالل شبكة التلفزيون؛ لكن عبر

منصة "شاهد" اإللكترونية التي تنتمي إلى الشبكة،
وبدأت في الترويج للبرنامج بشكل جديد ،وللحلقات
التي سيكون فيها عدد من النجوم ،وكل واحد منهم
في حلقة مختلفة ،حيث يظهر في موضوع مختلف
بشكل كوميدي.
وم ــن الـمـقــرر أن يظهر خ ــال الـمــوســم الـجــديــد من
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـطــربــة الـشـعـبـيــة ب ــوس ــي ب ـط ـلــة إح ــدى
الحلقات ،والـتــي صــورت حلقتها فــي الحي الشعبي
بمدينة اإلنـتــاج اإلعــامــي ،والفنان أحمد الفيشاوي
بطل إحدى الحلقات ،فضال عن عدد آخر من النجوم،
وسيعرض من خالل حلقات متتالية خالل األسابيع
القادمة على أن يتم حذف بعضها ،ألنها صورت أثناء
بعض األحداث الجارية قبل عام ونصف العام ،على أن
تتم إعادة عمليات المونتاج.

المحتوى العربي
وتعاقدت مجموعة "إيجيب غروب" لإلنتاج الفني
للمنتج وال ـمــؤلــف يــوســف حـســن يــوســف مــع إحــدى
المنصات اإللكترونية ،التي تبث المحتوى العربي،
وتسعى للسيطرة على جزء من إنتاج المنطقة العربية
خالل الفترة القادمة ،والمنصة هي "تن تايم" ،وجاء
التعاقد المبرم بين الجهتين لعرض إنتاجات الشركة
خالل الفترة القادمة ،والتي ستبدأ بمسلسل "دماء على
أبــواب الموساد" ،وهــو مسلسل من ملفات العمليات
ال ـقــذرة للموساد اإلســرائـلــي ال ــذي اسـتـهــدف واغـتــال
ً
عــددا من العلماء المصريين والعرب خالل السنوات
الماضية ،خصوصا علماء الذرة.

كريم عبدالعزيز يتصدر إيرادات
أفالم الموسم

كريم عبدالعزيز

المنصات اإللكترونية تستقطب األعمال الفنية

تعاقدت مجموعة من
المنصات اإللكترونية ،خالل
األيام الماضية ،على عرض
عدد من األعمال الفنية من
مسلسالت وأفالم ،منها ما
سيعرض بصورة حصرية،
ومنها ما سيعرض بالتزامن
مع قنوات فضائية ،وانتقل
األمر إلى البرامج التلفزيونية
ً
أيضا بدال من عرضها
بالتلفزيون فقط ،وهو ما
ظهر في مصر بداية من
العام الماضي من خالل
تجارب شبابية.

اخ ـت ــارت إدارة م ـهــرجــان" ســا الـمـغــربــي الـسـيـنـمــائــي"،
لسينما ا لـمــرأة الفنانة دينا الشربيني ،للمشاركة ضمن
أ عـضــاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم ا لــروا ئــي
الطويل ،في دورته الـ  ،13التي تنطلق في  16أكتوبر المقبل،
وتختتم في  21منه ،بالمغرب.
وتعتبر الشربيني الممثلة المصرية الوحيدة في لجنة
التحكيم إلى جانب ماريون هانسل ،مخرجة ومنتجة من
بلجيكا "رئيسة اللجنة" ،وشنتال ريتشارد "فرنسا" ،وفلور
نوبرتس" ،هولندا" ،وأمل عيوش "المغرب" ،وسونيا شامخي
"تونس" ،وفاتو كينيه سين "السينغال".
ً
ومهمة الشربيني في المهرجان هي مشاهدة " "12فيلما
تتنافس على جوائز المسابقة.
يــذكــر أن دي ـنــا ت ـعــاقــدت عـلــى بـطــولــة مـسـلـســل "شفيقة
ومتولي" المقرر عرضه برمضان القادم ،لتكون من الفنانات
الــاتــي بــدأن مشروعهن الــدرامــي ،والتحضيرات الخاصة
بالعمل عقب انتهاء كتابة السيناريو واالستقرار على أبطاله
بعد اعتذار النجم آسر ياسين عن عدم مشاركتها البطولة
بسبب انشغاله بالتحضير لتصوير فيلمه الجديد "الشايب".

جويل الفرن مدمنة في مسلسل
«الزمن الضائع»

ماجد المصري
ويأتي التعاقد على المسلسل عقب تعاقد النجم
خالد الـصــاوي على بطولة المسلسل ،حيث سيقدم
قـصــة الـعــالــم يحيى الـمـشــد ،عـلــى أن يـبــدأ التصوير
خالل الفترة القادمة بعد غيابه عن الدراما التلفزيونية
خــال الفترة الماضية ،وانشغاله بـعــدد مــن األعـمــال
السينمائية ،سواء من بطولته أو مجرد مشاركة في
األعمال ،والعمل سيكون عبارة عن عدة قصص لعدد
من العلماء ،منهم سميرة موسى ،ومصطفى مشرفة
وغيرهما ،وهو من تأليف وإنتاج يوسف حسن يوسف،
ومن المقرر بدء عرض أولى الحلقات خالل شهرين.

التأجيالت
ويستعد صـنــاع مسلسل "مملكة إ بـلـيــس" لعرض
ً
الـمـسـلـســل أخ ـي ــرا ،بـعــد سلسلة مــن الـتــأجـيــات منذ
رمـضــان الـمــاضــي ،وتـعــاقــد المنتج ط ــارق الجنايني
منتج المسلسل مع شبكة "شاهد" لعرض المسلسل
على المنصة اإللكترونية خالل أكتوبر القادم بصورة
حصرية ،بعد أن انتهى المخرج أحمد خالد موسى
من تصوير المسلسل ،وتسليم جزء كبير من الحلقات
للشبكة العارضة له ،ويأتي ذلك بعد أن كانت الشركة
متعاقدة مع إحدى المنصات األخــرى العام الماضي
ولـكــن لــم يكتمل المسلسل ال ــذي ت ــدور أحــداثــه حــول
الـ ـص ــراع ب ـيــن ثـ ــاث ع ــائ ــات داخ ـ ــل إح ـ ــدى ال ـح ــارات
المصرية المنغلقة على نفسها تماما ،وال تعرف شيئا
عن العالم الخارجي ،والمسلسل من بطولة غادة عادل،
ورانيا يوسف ،وكريم قاسم ،وأحمد داوود ،ومن تأليف
محمد أمين راضي ،وإخراج أحمد خالد موسى.

جويل الفرن

أ ك ــدت الممثلة اللبنانية جــو يــل ا ل ـفــرن فــي تصريحات
صحفية أنها تبدأ الشهر المقبل تصوير مسلسل جديد
ً
بعنوان "الــزمــن الـضــائــع" ،وتـقــول" :شخصية جــديــدة جــدا
بالنسبة لي وهي فتاة تدخل بقصص صعبة بالمخدرات
وهذه التفاصيل الصعبة".
يأتي ذلــك بعد فترة االستراحة القصيرة التي حصلت
عليها فرن لتعود إلى التصوير المسلسل الجديد والدور
ً
المختلف الذي تقدمه ألول مرة مؤكدة أنه سيكون تحديا
ً
لنفسها ومغايرا لكل ما قدمته من قبل ،وسيشكل مفاجأة
للمشاهدين الحتوائه على العديد من التفاصيل الدقيقة.
ً
وعبرت جويل الفرن عن سعادتها سعيدة جدا باألصداء
الـتــي حققتها فــي مسلسل "ال ـبــاشــا" مــع كــل فــريــق العمل،
إذ ح ـقــق الـمـسـلـســل نـسـبــة م ـشــاهــدة عــال ـيــة م ـنــذ الـلـحـظــة
األولى النطالقته وهو من كتابة رازي وردة ،وإخراج كنان
إسكندراني.
ويـضــم نخبة مــن الفنانين مــن لـبـنــان وس ــوري ــة ،منهم:
رشيد عساف ،ونيكوال معوض ،وجيهان خماس ،وأنــور
ن ــور ،وران ـيــا عيسى ،وبــامـيــا ن ــون ،ومـنــال طـحــان ،وزيــاد
صــابــر ،وج ـهــاد يــاسـيــن ،وحـســن ح ـمــدان ،وسـهــى قيقانو،
وجورج دياب ،ويمنى شري ،وطوني نصير ،وإيلي شلهوب
وجمانة شمعون.

فلك

كلمة السر :من أربعة أحرف وهي اسم آلة موسيقية إيقاعية عالمية قديمة العهد.
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ً
ً
ً
مهنيا جـيـ ًـدا أو تتوفق بعملية مـهـنـيــا :يـفـتــح ال ـق ــدر ل ــك ب ـ ًـاب ــا أمـ ــام م ـش ــروع جـيــد أو
مهنيا :قــد تتلقى خـبـ ًـرا
استثمارية ناجحة.
حوار ًبناءّ .
ً
عاطفيا :أجواؤك العاطفية رقيقة وتذهب مع شريك حياتك عاطفيا  :تتشنج العالقة مــع الحبيب وقــد تصل الى
نقاشات ومواجهات حامية.
الى عدة مناسبات.
ً
ً
ـاء طــويــل وتتلقى اجتماعيا :يسلط الفلك الضوء على عالج لوضع صحي
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــاالرت ـيــاح بـعــد ع ـنـ ٍ
اليوم ً
يربك أفراد العائلة.
خبرا سارا.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

السرطان
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ً
مهنيا :تكون هذه الفترة واعــدة وقد تحمل ً
ً
ماديا
ربحا
ً
وافرا.
ً
عــاطـفـيــا :قــد ت ـحــدد عــاقـتــك بــالـحـبـيــب بـعــدمــا اكتشفت
ً
أمورا جديدة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـبــدأ يــومــك مــع انـقـبــاض ومـيــل الــى االن ــزواء
ومراجعة الذات.
رقم الحظ.53 :

ً
مـهـنـيــا :تـجــد حــا لمشكلة مهنية عــالـقــة مـنــذ زمــن
بالتعاون مع الزمالء.
ً
ّ
عاطفيا :تلتقي بشخص من الطرف اآلخر وتتوهم
أنك قد أعجبته.
ً
ّ
المقربين لسبب قديم
اجتماعيا :قد تصطدم بأحد
تتنازعان عليه.
رقم الحظ.4 :

العذراء

األسد
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ّ
ً
مـهـنـيــا :ي ـتــدخــل أح ــد األق ــرب ــاء م ـســانـ ًـدا وم ـســاعـ ًـدا
فأصغ اليه.
ً
عــاطـفـيــا :يـســود مـنــاخ ب ــارد وروتـيـنــي مــع الشريك
فأضف إليه بعض الحرارة.
ً
اجتماعيا :ال بأس من وقت آلخر في مساعدة أحد
ّ
المقربين منك.
رقم الحظ.11 :

ً
مهنيا :تعود الى ذاتك وتفكر بمصالحك وتتخذ قرارات
مالية مهمة.
ً
عاطفيا :ينبغي تقديم بعض التنازالت من الطرفين عندما
يحصل سوء تفاهم.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تستعيد حيويتك و ثـقـتــك بنفسك وتتصل
باألصدقاء لوضع برنامج لكم.
رقم الحظ.27 :

العقرب

الميزان
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ّ
ً
ً
ً
مهنيا سيعلي ش ــأن عملك إذا
مهنيا :تسعى الــى تطوير مـشــروع خــاق ســوف يعطي مـهـنـيــا  :تتلقى و ع ـ ًـد ا
ً
تحقق.
ثمارا طيبة.
ً
ً
عاطفيا :تمارس جاذبية قصوى تتأثر بها شخصية من عاطفيا :قــد تـعــرف عــاقــة عاطفية أو تعيش أحالما
رومانسية سوف تتحقق.
الجنس اآلخر.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر بــال ـقــوة وال ــدع ــم م ــن الـمـحـيـطـيــن بك اجتماعيا :تتوضح عالقتك ببعض المحيط العائلي
وتحسم أمورا عالقة.
فيطمئن قلبك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

ً
ً
ّ
ّ
يسهل برجك مجال التواصل المهني أمامك
يشتد التنافس مهنيا :
مهنيا :يحذرك الفلك من أيام مهنية صعبة
ّ
وتتحسن عالقاتك.
فيها.
ً
ً
عاطفيا :تمارس سحرك وجاذبيتك لتلفت نظر أحد من عاطفيا :تتطور قصة رومانسية بشكل سريع وتدعوك
الى اتخاذ موقف.
الجنس اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :يزعجك شأن عائلي ال تستطيع البوح به ألحد .اجتماعياً :شفاء محتمل ألحد أفراد العائلة الذي يعاني
ً
مرضا مزمنا.
رقم الحظ.28 :
رقم الحظ.2 :

5
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ً
ً
مهنيا :ترقب فرصة مهنية واعــدة واعتمد على خبرتك مهنيا :صفحة جديدة من العالقات المهنية الناجحة
بسبب تعاونك.
ومهارتك.
ً
ً
عاطفيا :يثار الوضع العاطفي مع الشريك وتعيش بعض عاطفيا :حافظ على صبرك ولو لمست من شريك العمر
بعض البرودة.
االنفعاالت.
ً
ً
ً
ً
سعيدا يحصل في هذه الفترة
اجـتـمــاعـيــا :فـتــرة مميزة بــأحــداثـهــا الـحـلــوة وتطوراتها اجتماعيا :ترقب حدثا
ً
وأخبارا مشجعة.
وظروفها السعيدة.
رقم الحظ.22 :
رقم الحظ.56 :

4

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

1

 - 1أدي ـبــة وشــاعــرة مصرية
راح ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـ ـقـ ـ ّـبـ ــت بـ ـ ـ ـ «ب ــاحـ ـث ــة
البادية».
 – 2أراض منخفضة – الذي
يجمع الضرائب.
 – 3خ ـش ـب ــة م ـع ـت ــر ض ــة فــي
ع ـن ـقــي ال ـث ــوري ــن ب ــأداتـ ـه ــا –
ازدياد حجم الجسم – مدينة
فرنسية.
 – 4قـطـعــوا – أشـ ــار ب ـيــده –
متشابهان.
 – 5ثوب – ما يشاهد نصف
النهار من اشتداد الحر.
 – 6أرخبيل سعودي – فساد
في اليد أو الرجل.
ّ
ّ –7
المسمى.
يخرب –
 – 8طلب حضور شخص –
تشبثت بـ  -شتم.
 – 9يهتز ويضطرب – طيب
لذيذ.
 – 10جنس شجر.

ً
عموديا:

2

3

7

9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
 – 5أداة نـ ـص ــب – مــد ي ـنــة
فلسطينية.
 – 6شريعة – عائلة.
 – 7يـعـتــب ع ـلــى – ن ــوع من
السمك يعرف بـ"كلب البحر".
 – 8رم ــى ال ـش ــيء م ــن ف ـيــه –

دولة اميركية.
 – 1عاصمة
ّ
كفت ّ
ّ –2
وردت.
حر النار –
 – 3فنانة لبنانية.
 – 4فاصل – حفر مياه.

4

5

6

8

10

11

1

 – 11كيميائي فرنسي راحل
ّأول من اكتشف غاز التدفئة
واإلنارة.

انقادت.
 – 9أ ح ـ ـ ـ ـ ــرف مـ ـتـ ـش ــا بـ ـه ــة –
اسـتـقــامــة عـلــى طــريــق الحق
– ّ
ود.
 – 01ر ئ ـي ــس وزراء س ــوري
راحل.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها
مقسم الــى  9مربعات صغيرة .هــدف هــذه اللعبة مــلء المربعات
الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر
من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

6
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Safari

مطارها يستوعب  200مليون مسافر ّ
وزوارها من جنسيات وبلدان مختلفة

مطار إسطنبول الجديد

إسطنبول  -ةديرجلا

•

مشهد عام لمدينة إسطنبول
عندما تنزل للمرة األولــى في مطار
إسطنبول ،لن يدهشك فقط حجم المطار
الكبير الذي يعد من أكبر مشاريع البنية
التحتية في تاريخ الجمهورية التركية،
وال سهولة اإلجراءات ُ
وحسن التنظيم
ولطافة االستقبال ،إنما ستفاجئك أيضا
أع ــداد المسافرين وتـنـ ّـوع جنسياتهم
وبـلـ ّـدانـهــم ،مما يشير الــى أنــك فــي بلد
ي ـم ــث ــل وجـ ـه ــة رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي خـ ـي ــارات
الراغبين بالسفر.
وكـ ـلـ ـم ــا كـ ــانـ ــت رحـ ـلـ ـت ــك عـ ـل ــى م ـتــن
الخطوط الجوية التركية ،فإنك حتما
س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر س ـ ـعـ ــادة ،ألن ـ ــك سـتـجــد
الكثير من الراحة والخدمات المتنوعة
وااله ـت ـمــام الـكـبـيــر ،مـنــذ لـحـظــة ركــوب
الطائرة الى وقت الوصول ،في طائرات
ح ــديـ ـث ــة ومـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة وم ـ ـج ـ ـهـ ــزة ب ـكــل
الخدمات ،فضال عن طيارين مؤهلين
ومدربين ،على كفاءة ومهنية عالية ال
تشعر معها بصعوبة اإلقالع والهبوط.
أما إذا كان حجزك على درجة رجال
األع ـم ــال ،فــإنــك ستضيف متعة أخــرى
الــى رحلة السفر مــن خــال االستمتاع
بالهدوء والمقاعد المريحة في الطائرة

وخدمات الضيافة المتنوعة ،فضال عن
قاعات االستقبال التي تضم كل أشكال
الرفاهية والفخامة التي ال تشعر معها
بمرور الوقت ،مهما كانت فترة االنتظار
طويلة في المطار.
مـطــار إسـطـنـبــول الـجــديــد ال ــذي بــدأ
الفائت ،أحد مميزات
تشغيله في أبريل ّ
هذه المدينة ،وهو يمثل محورا عالميا
بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ،وتم
تكريمه بإحدى الجوائز في فئة االبتكار
المتميز.
و مــن المتوقع أن يستوعب المطار
ال ــذي يـقــع عـلــى الـجــانــب األوروبـ ــي من
إسطنبول بجانب البحر األســود 200
مليون مسافر.
ويخدم المطار الــذي تبلغ مساحته
 76.5مليون متر مربع ،المسافرين في
الرحالت الداخلية والدولية على السواء،
إذ تصل الرحالت الجوية الداخلية الى
 45مدينة محلية ،أما الرحالت الدولية،
فيمكن للمسافر الوصول الى  249مدينة
في  110دول من الصالة الدولية لمطار
إسطنبول.
ويتميز المطار بمساحة كبيرة من

السوق الحرة تبلغ  53.000متر مربع
ت ـضــم ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـتــاجــر الـشـهـيــرة
صاحبة العالمات التجارية العالمية،
وه ــو م ــا يــوفــر تـجــربــة ت ـس ـ ّـوق ممتعة
للمسافرين قبل وبعد رحالتهم ،فضال
عـ ّـمــا يضمه مــن مجموعة مـخـتــارة من
المطاعم المختلفة األصناف.
وم ـه ـم ــا ك ـن ــت م ـع ـت ــادا ع ـل ــى زي ـ ــارة
إسطنبول ،فإنك ستجد حتما التغيير
واالختالف في كل مرة تزور فيها هذه
المدينة التي تعتبر مركز تركيا الثقافي
واالقتصادي والمالي ،في ظل استمرار
ح ــال ــة االزده ـ ـ ـ ـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وب ـن ــاء
المشاريع واالهتمام بالبنية التحتية
وإن ـش ــاء ال ـط ــرق وال ـج ـســور والـمـبــانــي
العمرانية المختلفة.
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول الـ ـت ــي تـ ـع ــد أكـ ـب ــر م ــدن
تركيا ليست مدينة تاريخية وحسب،
باعتبارها كانت عاصمة عدد من الدول
واإلم ـبــراطــوريــات فــي الـتــاريــخ القديم،
إنما هي مدينة عالمية تتمتع بمميزات
ّ
ومواصفات قلما تجدها في مدن أخرى،
سـ ــواء م ــن نــاح ـيــة ال ـمــوقــع الـجـغــرافــي
والتنوع الثقافي واالزدهار االقتصادي.

السفارة التركية ...جهود كبيرة
ب ــذل ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة الـ ـت ــركـ ـي ــة فــي
ال ـك ــوي ــت جـ ـه ــودا ك ـب ـيــرة م ــن أجــل
تنسيق وإنجاح الزيارة الى مدينة
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـع ــاون
الـكـبـيــر وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ـ ــراءات ،في
ح ــرص عـلــى دع ــم ك ــل عـمــل ي ــؤدي
ال ـ ــى إب ـ ـ ــراز دور ت ــرك ـي ــا وم ــدن ـه ــا،
ومـشــاريـعـهــا وخــدمــات ـهــا ،فشكرا
ألع ـض ــاء ال ـس ـف ــارة ،وع ـلــى رأسـهــم
سفيرة تركيا لدى الكويت عائشة
كويتاك على ما قاموا به من دور.

انتظار الصعود إلى برج غلطة

عائشة كويتاك

ومـهـمــا كــانــت م ــدة ال ــزي ــارة طــويـلــة،
ف ــإنـ ـه ــا ل ـ ــن ت ـك ـف ــي الك ـ ـت ـ ـشـ ــاف م ـع ــال ــم
ه ــذه الـمــديـنــة الـعــريـقــة واالطـ ــاع على
حـ ـض ــارتـ ـه ــا وت ــاريـ ـخـ ـه ــا وم ــواق ـع ـه ــا
ال ـتــاري ـخ ـيــة واألث ــري ــة ،أو ال ـت ـجــول في
شوارعها واالستمتاع بمناخها الجميل
وأجوائها الساحرة.
ول ــم تـكـشــف ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بها
وفد إعالمي الى إسطنبول ،بدعوة من
السفارة التركية في الكويت ،وتنظيم من
الخطوط الجوية التركية ،رغم برنامج
الرحلة المكثف ،إال عن جانب بسيط،
لكنه مهم ،من جمال هذه المدينة التي
تـحـتــاج ال ــى زي ـ ــارات م ـت ـكــررة للتعرف
عـلــى مـعــالـمـهــا واالط ـ ــاع عـلــى آثــارهــا
وتاريخها ومبانيها القديمة والحديثة.
ولن يجد المسافرون الى إسطنبول
صعوبة في االستمتاع برحلة السفر،
ألنه مهما كانت توجهاتهم سيجدون
فــي هــذه المدينة مــا يــرضــي رغباتهم،
فمن يهوى اآلثار يجد المباني األثرية
والتاريخية ،ومــن يبحث عــن العمارة
يلقى التصاميم العمرانية والمباني
المختلفة ،ومن يعشق التسوق فأمامه
مـجـمـعــات تـجــاريــة ضخمة بتصاميم
حــديـثــة ،أمــا مــن يــريــد البحر واألج ــواء
ال ـج ـم ـي ـل ــة ،ف ــإن ــه لـ ــن ي ـج ــد أفـ ـض ــل مــن
إسـطـنـبــول مـكــانــا ،ولــذلــك تـكـثــر أع ــداد
السياح والمسافرين الذين تزدحم بهم
هذه المدينة طوال العام.
تـ ـتـ ـمـ ـي ــز إس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول بـ ــأن ـ ـهـ ــا ت ـق ــع
ع ـلــى قــارت ـيــن يـفـصــل بـيـنـهـمــا مضيق
ال ـبــوس ـفــور ويــربـطـهـمــا ج ـســر ،إذ يقع
ال ـق ـســم ال ـغ ــرب ــي ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،وال ـق ـســم
الشرقي في آسيا.
ويسمى الجسر الــرابــط بين قسمي
المدينة بجسر الـبــوسـفــور ،وهــو أحد
معالم إسطنبول المميزة ،حيث توجد
الـمـطــاعــم والـمـقــاهــي عـلــى مـقــربــة منه،
فضال عن أن غالبية الرحالت البحرية
ت ـخ ـتــار ال ـق ـي ــام بـجــولـتـهــا ف ــي مضيق

محمد بالتو

أحمد يوكسل

لم تكن الزيارة الى مدينة إسطنبول تحقق أهدافها لوال وجود
المدير اإلقليمي للمبيعات في الخطوط الجوية التركية محمد
إرشاد الذي كان يقوم بدور المترجم والمرشد والمرافق الحريص
على تسهيل المهمة اإلعالمية في إبراز معالم إسطنبول.
كذلك كان دور المسؤول اإلداري والعالقات العامة في الخطوط
الجوية التركية أحـمــد يوكسل كبيرا فــي التجهيز وال ــرد على
االستفسارات والتعاون من أجل توفير كل ما من شأنه تحقيق
هدف الزيارة.

البوسفور ،وتعبر من تحت الجسر في
رحلتي الذهاب والعودة.
وال يمكن زيــارة إسطنبول من دون
أخذ جولة في ميدان تقسيم الذي يقع
ف ــي وسـ ــط ال ـم ــدي ـن ــة ،ويـ ـق ــال إن سبب
تسميته ت ـعــود ا ل ــى أن ســاحــة تقسيم
كانت في األصل نقطة اقتسام خطوط
المياه الرئيسية وتوزيعها في المدينة،
ومنها اكتسبت االسم.
وأصـ ـب ــح مـ ـي ــدان تـقـسـيــم ال ـ ــذي يتم
فـيــه حــالـيــا ب ـنــاء مـسـجــد كـبـيــر ،م ــازال
قيد اإلن ـشــاء ،وجـهــة مفضلة للسياح،
خـ ـص ــوص ــا أن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـفـ ـن ــادق
والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية
محيطة بهذا الميدان.
ويرتبط "تقسيم" بشارع االستقالل،
الــذي يتميز بأنه شــارع طويل للمشاة
ت ـقــع ع ـلــى جــانـبـيــه ال ـم ـحــال الـتـجــاريــة
وال ـم ـط ــاع ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وي ـم ـنــع م ــرور
السيارات في هذا الشارع الذي يزدحم
دائ ـم ــا ب ــال ــرواد ،س ــواء م ــن ال ـس ـيــاح أو
السكان المحليين.
صعب جدا حصر المواقع السياحية
والتاريخية التي تستحق الــز ّيــارة في
إسطنبول ،أال أن برج غلطة يمثل وجهة
أساسية في أجندة السياح والزائرين،

لـكــون هــذا الـبــرج ال ــذي كــان يعد أطــول
مباني المدينة عندما تم تشييده في
القرون الوسطى ،والمكون من  9طوابق،
ي ـك ـش ــف م ـع ــال ــم إس ـط ـن ـب ــول وم ـض ـيــق
ال ـبــوس ـفــور ،وي ـت ـيــح رؤيـ ــة بــانــورام ـيــة
للمدينة.
وتنتشر بجانب البرج الذي تشرف
ع ـل ـيــه ش ــرك ــة س ـيــاح ـيــة خ ــاص ــة ت ـقــوم
بإدارته وتنظيم إجراءات دخول الزوار
وخروجهم ،مقاه ومطاعم عدة لمن أراد
االستراحة.
تتميز إسطنبول بانتشار المطاعم
التي تقدم أصـنــاف الطعام المختلفة،
ك ـمــا تـشـتـهــر ب ــاألس ـم ــاك وال ـم ــأك ــوالت
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـم ـط ــاع ــم
البحرية الواقعة على الشواطئ ،لذلك لن
يحار المسافر كثيرا في أصناف الطعام
التي يريدها في ظل التنوع بالمأكوالت.
ّأم ــا ه ــواة ال ـت ـســوق ،ف ــإن إسطنبول
تمثل وجهة مناسبة لهم بسبب التنوع
في الخيارات ،سواء من ناحية األسواق
التاريخية والشعبية أو بالمجمعات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـض ـخ ـم ــة ب ـت ـصــام ـي ـم ـهــا
العمرانية المميزة والحديثة.

بالتو ...جهد بارز

إرشاد ويوكسل ...تعاون واهتمام

محمد إرشاد

زحمة شارع االستقالل

احتلت الخطوط الجوية التركية مكانة ب ــارزة فــي سوق
السفر بالكويت ،وأصـبـحــت أحــد الـخـيــارات الرئيسية أمــام
المسافرين المتوجهين الى تركيا أو أي من بلدان العالم في
ظل الزيادة الكبيرة بالوجهات التي يصلها الطيران التركي.
ولم يكن هذا النجاح يتحقق في الكويت لوال جهود فريق
العاملين ،وعلى رأسهم المدير العام في الخطوط الجوية
التركية محمد بالتو ،ال ــذي كــان لــه ال ــدور الـبــارز فــي نجاح
الزيارة الى مدينة إسطنبول.

ميدان تقسيم

«التركية» ...قفزات هائلة في سوق الطيران

الطيران التركي
حققت الـخـطــوط الـجــويــة التركية
قفزات هائلة في مجال سوق الطيران،
وأصـبـحــت ضـمــن أه ــم خـطــوط جوية
عالمية ،في ظل الحرص المستمر على
تـحــديــث أس ـطــول ال ـطــائــرات وتطوير
ال ـخــدمــات وتـحـسـيــن األداء بمواكبة
التطورات في سوق السفر ،وبما يلبي
احتياجات المسافرين.
وت ـن ـط ـلــق الـ ـخـ ـط ــوط ال ـت ــرك ـي ــة فــي
رحالتها الى  312وجهة في  124دولة
فــي أوروب ــا وآسـيــا وإفريقيا وأميركا

كابينة طائرة بوينغ
الشمالية وأميركا الجنوبية.
وأطـل ـقــت "ال ـتــرك ـيــة" أخ ـيــرا رح ــات
جديدة الــى مدينة بالي اإلندونيسية
في يوليو الفائت وكانكون بالمكسيك
في أواخر أغسطس.
وتظهر إحصائية أن عدد المسافرين
الذين حملتهم طائرات الخطوط الجوية
التركية فــي رحالتها الــى دول العالم
في عام  2018بلغ مليونين و 750الف
مسافر.
وتتميز "التركية" بأنها تضم أسطوال

حديثا من الطائرات بأحجام مختلفة
من طائرات البوينغ واإليرباص المزودة
بأفضل الخدمات ،فضال عن عدد كبير
من طائرات شحن البضائع.

أكاديمية طيران
وت ـح ــرص ال ـخ ـطــوط الـتــركـيــة على
اختيار طيارين مــن أصـحــاب الكفاءة
وال ـخ ـب ــرة الـمــؤهـلـيــن ال ـق ــادري ــن على
القيام بدورهم ،بما يحافظ على سمعة

الخطوط التركية .وأسست "التركية"
أكــاديـمـيــة ط ـيــران تــابـعــة لـهــا كعالمة
تجارية فرعية ،بغرض تدريب الطيارين
ال ــذي ــن تـتـطـلـبـهــم ال ـخ ـط ــوط الـتــركـيــة
وشركات الطيران األخرى ،إضافة إلى
توفير التدريب التجريبي الموحد لنقل
الخطوط الجوية.
وتقدم األكاديمية التدريب على
ال ـط ـي ــران ف ــي مــراف ـق ـهــا م ـنــذ عــام
 2013وتتميز بـ  27طائرة تدريب
و 3أجـهــزة مـحــاكــاة للطيران و6

قاعة رجال األعمال في مطار إسطنبول
ً
مدرسا.
فصول دراسية و38
وت ـقــدم األكــادي ـم ـيــة دورات تــدريــب
عالية الجودة وشاملة للمتدربين من
داخ ــل تــركـيــا وم ــن خــارجـهــا عـلــى حد
سواء مع دورات تدريب لتطوير صناعة
الطيران .كما توفر العديد من الفرص
للطالب من خــال شراكاتها العالمية
مع سلطات الطيران المدني األخرى.
إضــافــة ال ــى ال ـحــرص عـلــى اختيار
الطيارين المؤهلين والمدربين ،تحرص
الخطوط الجوية التركية على تقديم

أفضل الخدمات على متن طائراتها من
خالل قائمة طعام متنوعة ،ذات جودة
عالية ومقاعد مريحة وخدمات متنوعة.
وتتعاون الخطوط الجوية التركية
مــع شــركــة  TURKISH DO&COوهــي
شــركــة تـقــديــم ط ـعــام أس ـســت ف ــي عــام
 ،2007وتخدم حاليا حوالي  60شركة
طيران ،وإضافة الى خدمة تقديم الطعام
لشركات الطيران ،فإنها تدير عمليات
تقديم الطعام للمناسبات والمطاعم
في المطار.

شركة تركش دوكو
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«تاريخنا المشرق» :المبادرات الثقافية إيجابية

الملتقى أقيم بالتعاون بين المجلس الوطني ومشروع المثقفين التطوعي
فضة المعيلي

أكد المشاركون في ملتقى
«تاريخنا المشرق» أهمية
المبادرات الثقافية في إحداث
تأثيرات إيجابية على الفرد
والمجتمع.

أط ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـم ـث ـق ـف ـي ــن
ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي مـ ـلـ ـتـ ـق ــاه الـ ـسـ ـن ــوي
«تــاري ـخ ـنــا ال ـم ـش ــرق» ف ــي مكتبة
الكويت الوطنية ضمن مهرجان
«صيفي ثقافي» الذي تضمن عدة
أنشطة.
وم ـ ــن ت ـل ــك األنـ ـشـ ـط ــة م ـعــرض
نـ ـ ـ ـ ــوادر ال ـم ـق ـت ـن ـي ــات وال ــوث ــائ ــق
واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ل ـل ـب ــاح ــث ص ــال ــح
الـمـسـبــاح ،ورش ــة بـعـنــوان «كيف
تخدم تاريخ وطنك من خالل العمل
التطوعي؟» قدمها سعد الرشيدي،
وورشة بعنوان «تقنية المعلومات
ً
والـ ـبـ ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـي ــة» ،وأخ ـ ـيـ ــرا
ندوة بعنوان «تاريخنا المشرق»
قــدم ـهــا ك ــل م ــن د .عـبــدالـمـحـســن
الخرافي ،ود .عايد الجريد ،وطالل
الــرمـيـضــي ،وأدار الجلسة خالد
الرشيدي.
وخالل الملتقى ،أكد المشاركون
أه ـم ـيــة الـ ـمـ ـب ــادرات المجتمعية
الكويتية السيما الثقافية منها
في إحداث تأثيرات إيجابية على
الفرد والمجتمع.
قــال رئـيــس مـشــروع المثقفين
ال ـت ـطــوعــي د .ع ــاي ــد ال ـج ــري ــد ،إن
ملتقى «تاريخنا المشرق» يضم
نخبة مــن المثقفين يقدمون من
ً
خالله ورشتين ،الفـتــا أن الهدف
منه ،كما هو معروف ،أن الكويت
ل ـهــا م ــآث ــر خ ــارج ـي ــة ك ـب ـيــرة قبل
وب ـع ــد ت ـص ــدي ــر الـ ـبـ ـت ــرول ،وت ـلــك

المآثر وصلت إلى الشرق والغرب
لبيان هذه المآثر الخيرية نحتاج
إلــى ملتقى متخصص أو نــدوات
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب ألن
األوائ ـ ـ ــل ق ــدم ــوا ال ـك ـث ـيــر والـجـيــل
الحالي يتوجب أن يبين مآثر كي
ً
تكون مثاال يقتدي به اآلخرون.
من ناحية أخرى بين د .الجريد
أهمية الملتقيات الثقافية ،وقال
«بطبيعة الحال أي ملتقى ثقافي
أدب ـ ـ ـ ــي ي ـس ـم ــو وت ـ ـك ـ ــون أهـ ــدافـ ــه
ونتائجه الطيبة للحاضرين».
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام أكـ ــد د .ال ـجــريــد
أن ـهــا ب ـ ــادرة طـيـبــة م ــن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ف ــي ال ـتــرك ـيــز واألخ ـ ــذ ب ـيــد ال ـفــرق
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ودع ـم ـه ــا
وتشجيعها على االستمرار.

صفحات مضيئة
أم ـ ــا األمـ ـي ــن ال ـس ــاب ــق لــراب ـطــة
األدباء الكويتيين طالل الرميضي
ف ـق ــدم ورقـ ـ ــة ب ـع ـن ــوان «ص ـف ـحــات
مضيئة مــن تاريخنا التعليمي»
لفت فيها الرميضي إلى أن هناك
م ـب ــادرات جميلة فــي مجتمع ما
قبل النفط في الكويت ،وساهمت
في إثراء الثقافة والتعليم والدين
في الكويت.
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ــرم ـ ـي ـ ـضـ ــي ،أن ت ـلــك
ً
الـ ـمـ ـب ــادرات ســاه ـمــت أيـ ـض ــا في

ً
المسباح شارحا للضيوف محتوى أحد المعارض
الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي والتضامن
م ــا ب ـيــن ف ـئ ــات مـجـتـمــع ال ـمــدنــي
الكويتي وكــانــت هـنــاك مـبــادرات
كثيرة يشار لها بالبنان ساهمت
ً
مساهمة كبيرة بعيدا عن التكسب
ال ـم ــادي وخ ــاف ذل ــك مــن أه ــداف
شخصية ،ومنه ما قام به ياسين
الطبطبائي مــن خ ــال االحـتـفــال
فــي مناسبة الـمــولــد الـنـبــوي في
عــام  1910عندما اقترح تأسيس
مــدرســة نـظــامـيــة فــي تـلــك الـفـتــرة

فن التصوير الفوتوغرافي
احتضنته المكتبة
الوطنية ضمن
مهرجان «صيفي
ثقافي »14

ً
ي ـعــد ف ــن ال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي واحـ ــدا
مــن أ هــم األدوات التسجيلية والجمالية في
تخليد األح ــداث والـلـقـطــات الـتــي قــد يصعب
تــدويـنـهــا كـتــابــة ل ــذا عـمــد الـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والفنون واآلداب على إقامة معرض
متخصص له ضمن فعاليات مهرجان «صيفي
ثقافي» الـ .14

ويشهد الـمـعــرض ،ال ــذي افتتحته األمينة
العامة المساعدة للشؤون المالية واإلداريــة
في المجلس تهاني العدواني ،ويستمر حتى
التاسع من الجاري في قاعة الفنون بضاحية
عبدالله الـســالــم عــرض نحو  100ص ــورة من
ً
إبداعات  57مصورا من الكويت والدول العربية
تعكس مواهبهم وأساليبهم الفنية المتميزة.

فجاءت المدرسة باسم المباركية
التي استكمل إجــراءاتـهــا الشيخ
يوسف بن عيسي القناعي حتى
س ــاهـ ـم ــت ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة فـ ــي خــدمــة
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ــذل ــك ق ــام
الــراحــل فــرحــان الخالد بتأسيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـخ ـيــريــة عـ ــام ،1913
وكان من أهداف الجمعية استقدام
بعض األستاذة من خارج الكويت
ً
بهدف تعليم األطفال ،وأيضا هناك
م ــدرس ــة ال ـس ـع ــادة ال ـت ــي أسـسـهــا
شمالن الرومي عام  ،1924وكانت
المدرسة تهتم بالتعليم المجاني.
ً
وتابع الرميضي أن هناك أيضا
شخصية كــويـتـيــة ك ــان لـهــا دور
بالتعليم المجاني ،وهــو الشيخ
ً
مساعد بن عبدالله العازمي ،الفتا
ً
ً
أنه كان نموذجا مشرفا لمجتمع
الكويتي فــي طلب العلم ،وسافر
إلـ ـ ــى ج ــام ــع األزه ـ ـ ـ ــر فـ ــي ،1872
وحـصــل على الـشـهــادة العالمية
والتي تعادل شهادة الدكتوراه في
زمنا الحاضر في  ،1880وساهم
مساهمة كبيرة في تطوير التعليم
ً
المجاني ،وأيضا ساهم التطعيم
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تصاريح الغناء في الكويت

ً
ُيعرض لها حاليا مسلسل «كان خالد»
●

أصيل هميم

●

حسام الرسام

محمد جمعة

مــع انـقـضــاء العطلة الصيفية ،ب ــدأت تتضح فــي األف ــق مالمح
العديد من الحفالت الغنائية التي يسعى منظموها للترويج لها
بطريقة غير مباشرة وقبل الحصول على الموافقات والتراخيص
الرسمية.
ولعل الالفت أن أغلب تلك الحفالت تضم مجموعة من نجوم
األغنية العراقية ،السيما الشباب ،والمتوقع لها أكتوبر المقبل ،ومن
المتوقع مشاركة  6مطربين عراقيين في الكويت ،هم :أصيل وحسام
الرسام وسيف نبيل ورحمة رياض وأوراس ستار ومحمد السالم.
وقالت مصادر لـ «الجريدة» ،إن منظمي هذه الحفالت مازالوا
بانتظار التصاريح والموافقات الرسمية قبل المضي قدما في
إعالن الحفالت بصورة مباشرة.

والتعليم في البحرين واالحساء
ومسقط وعدن وغيرها.

مبادرات
شهد الملتقى تنظيم ورشة عمل
بعنوان «كيف تخدم تاريخ وطنك؟»
ق ــدم ـه ــا س ـع ــد ال ــرشـ ـي ــدي ت ـن ــاول
خــالـهــا ت ــاري ــخ الـعـمــل الـتـطــوعــي
ف ــي ال ـكــويــت وس ـلــط ال ـض ــوء على
ال ـ ــدور الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه «مـجـمــوعــة
المثقفين»وأهدافها ورؤيتها وما
تسعى إلــى تحقيقه عبر األنشطة
الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا سـ ـ ــواء بــال ـت ـعــاون
مــع «الــوطـنــي للثقافة» أو «رابـطــة
األدباء».
أعقب ذلــك محاضرة «تاريخنا
المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق» تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ف ـيـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
د .عبدالمحسن الخرافي عن روح
ال ـم ـب ــادرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ الـكــويـتــي
واستعرض مفهوم المبادرات في
الـحــراك االجتماعي ودالالتـهــا من
حيث التفاعل اإليجابي مع الواقع
ومحاولة تجاوز الصعاب والقدرة
ع ـل ــى س ــد الـ ـثـ ـغ ــرات واس ـت ـش ــراف

نصار النصار يطلق بروفات
«يا توبة ما تمت»
●

محمد جمعة

ثمنت الفنانة البحرينية زهرة عرفات مشاركتها في الدراما
االجتماعية «كان خالد» ،الذي بدأت أولى حلقاته قبل يومين
عبر إحدى المحطات المشفرة ،على أن ُيعرض الحقا للجمهور
بشكل عام.
وقــالــت زه ــرة فــي تصريح ل ـ «الـجــريــدة» ،إن المسلسل
مــن تــألـيــف جميلة جـمـعــة ،وإخـ ــراج نــايــف الــراشــد،
ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم ،منهم:
نــايــف الــراشــد ،هيا الشعيبي ،شـهــاب جوهر
وســارة القبندي ،إضافة للفنانة العمانية
إيمان محمد علي.
وح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـع ـ ــام ل ـ ــأح ـ ــداث،
أوضحت أن «العمل اجتماعي يناقش
قضية تسلط األخ األكبر على شقيقاته
ً
البناتِّ ،
وأقدم من خالل هذا الدور خطا
ً
ً
دراميا جديدا كنت أبحث عنه منذ فترة،
حــول الزوجة التي تتدهور عالقتها مع
زوجها ،ورغم ذلك تسعى جاهدة للحفاظ
ُ
على لحمة أسرتها من متغيرات الحياة ،وما
يحيط بها من مشكالت وأزمات».
وتمنت زهرة أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور،
وأض ــاف ــت« :ص ـ َّـورن ــا (ك ــان خــالــد) قـبــل شـهــر رم ـضــان ،لكن
شاءت الظروف أن يتأجل عرضه ،ولعل هذا الشيء َّ
صب في
مصلحتنا ،حتى يتسنى للجمهور مشاهدة العمل بهدوء»،
مؤكدة أنها لم تعد تهتم بالظهور بشكل مستمر ،أو في
موسم درامي محدد ،بل تبحث عن عمل مميز يستفزها
ويضيف إلى رصيدها الفني ،بعد هذا المشوار الحافل
دراميا ومسرحيا.

زهرة عرفات

المستقبل والتكيف مع اإلمكانات
المتاحة.
من جانبه ،قــال الباحث صالح
المسباح ،إن ملتقى عــادة سنوية
ي ـق ـي ـم ـهــا د .الـ ـج ــري ــد وهـ ـ ــو عـمــل
تـ ـط ــوع ــي وم ـ ـعـ ــه مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
المتطوعين والمهتمين في الثقافة
والتاريخ الكويتي.
وعـ ـ ــن م ـش ــارك ـت ــه ك ـب ــاح ــث فــي
التراث الكويتي وراصد لمطبوعات
الكويتية ،قال المسباح ،إن الملتقى
ً
تـ ـضـ ـم ــن م ـ ـع ـ ــرض ـ ــا ع ـ ـ ــرض ف ـي ــه
إصــدارات من الصحافة الكويتية،
وكتب التاريخ الكويتي ،ودواوين
الشعر الكويتية ،وبعض اإلصدارات
مثل النادي الثقافي القومي ،نادي
االس ـت ـقــال والـجـمـعـيــات األخ ــرى،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـم ـعــرض ينقسم
إل ــى سبعة أق ـســام وك ــل قـســم أخــذ
ً
تخصصا من المطبوعات القيمة.
وفـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ،دعـ ــا ال ـم ـس ـبــاح
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
المعارض وحضورها ألن الباحثين
يخصصون مــن وقتهم وجهدهم
لنشر المعرفة لجمهور.

عزة إبراهيم

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ن ـ ـص ـ ــار
النصار عــن انـطــاق البروفات
ال ـت ـح ـض ـيــريــة ألح ـ ــدث أع ـمــالــه
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ـع ـن ــوان
ً
«ي ــا تــوبــة م ــا ت ـمــت» اس ـت ـعــدادا
لعرضها في ديسمبر المقبل.
وق ــال الـنـصــار ل ــ«ال ـجــريــدة»،
إن ال ـم ـس ــرح ـي ــة م ـ ــأخ ـ ــوذة عــن
قصة عالمية فرنسية بعنوان
«أوسـ ـ ـك ـ ــار» ،ل ـك ــن ت ــم اق ـت ـبــاس
الـفـكــرة الـتــي وضــع لها الــرؤيــة
الكويتية والنص المؤلف نادر
قطب.
وأوضــح النصار أنــه يتولي
إنـ ـت ــاج وإخ ـ ـ ـ ــراج ال ـع ـم ــل ال ــذي
يستعين فـيــه بـطــا قــم ممثلين
ً
م ـ ـصـ ــري كـ ــامـ ــا ب ـع ـض ـه ــم مــن
الفنانين المصريين المقيمين
بالكويت.
وكـ ـش ــف الـ ـنـ ـص ــار عـ ــن ع ــدد
م ـ ــن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـم ــرشـ ـح ــة مــن
مصر أبــرزهــم الـفـنــان سليمان
عـيــد وحـســن عـبــدالـفـتــاح ،ومــن
المقيمين بــا لـكــو يــت الفنانون
سـ ـ ـ ــارة رشـ ـ ـ ــاد ومـ ـحـ ـم ــد مـحــب
وس ــال ــم فـ ـ ــاروق وم ـ ــي حـسـنــي

نصار النصار

وسـ ـعـ ـي ــد م ـح ـم ــد ومـ ـ ــن ن ـج ــوم
السوشيال ميديا محمد عالء.
وع ـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى فــريــق
مصري خالص ،قال النصار إنه
يسعى لتقديم عمل مختلف عن
ً
الموجود على الساحة حاليا،
ً
ً
ف ــأول مــرة يـقــدم عـمــا كويتيا
بكل عناصره وفنانين مصريين.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،سـيـشــارك
ف ــي م ـل ـت ـقــى الـ ـق ــاه ــرة ال ـعــربــي
للجامعات ا لـمـقــرر  20أكتوبر
ال ـم ـق ـب ــل ،ال ـ ــذي سـ ـيـ ـش ــارك مــن
خالله بمسرحية «دوغمائية».

الجزء الثاني من « »ITفي الكويت عروض عربية وأجنبية بمهرجان القاهرة
للمسرح المعاصر والتجريبي

استقبلت «فوكس سينما»
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـعـ ــرض األول
لفيلم « »ITالمستوحاة أحداثه
من رواية بنفس االسم للكاتب
ستيفن كينغ ،و ســط حضور
كبير من عشاق هذه النوعية
من األفالم.
وحـ ـ ــرص م ـن ـظ ـمــو ال ـح ــدث
على إ قــا مــة بعض الفعاليات
ال ـتــي تـسـبــق ال ـعــرض ومنها
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـم ـج ـســم لـبـطــل
الـفـيـلــم «ال ـم ـه ــرج» السـتـقـبــال
الجمهور.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـجـ ــزء
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم كـ ــل مــن
الـنـجـمــة جـيـسـيـكــا شــاسـتـيــن
وجاك جلينهال ،فيضم الجزء
الثاني مجموعة مختلفة من
األبطال ،وبدأ تصوير أحداثه
فى يونيو من العام الماضي
ً
وتـ ـح ــدي ــدا ب ـمــدي ـنــة تــورن ـتــو
ال ـك ـن ــدي ــة واسـ ـتـ ـم ــر ت ـصــويــر
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم حـ ـت ــى م ـط ـل ــع الـ ـع ــام
الحالي ،وبدأ عرضه في دور
ً
ا ل ـعــرض السينمائي عالميا
مطلع الشهر الجاري.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ف ـمــن
المقرر أن تكون أحداث الجزء
الثاني من الفيلم مليئة بكثير
من مشاهد الرعب والفزع.
ال ـف ـي ـل ـم ــان مـ ـ ــأخـ ـ ــوذان عــن

لقطة من فيلم « »It
روايــة للكاتب األميركي ذائع
ال ـص ـيــت سـتـيـفــن ك ـي ـنــغ ،كما
أن ـه ـم ــا إع ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء لـفـيـلــم
صدر عام  ،1990وكان بمنزلة
أ يـقــو نــة تعلق بها عــدد كبير
م ــن ال ـم ـش ــاه ــدي ــن ف ــي أع ـم ــار
مختلفة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـج ـ ــزء
الثاني من الفيلم بعد سبعة
ً
وعشرين عاما من لقاء (نادي
ال ـخــاســريــن) مــع بـيـنــي واي ــز،
ِّ
المهرج المرعب ،يقرر أعضاء
النادي السبعة لم الشمل من
ً
جــديــد بعد أن ص ــاروا كـبــارا،
والعودة إلى مسقط رأسهم.
يــذ كــر أن العمل مــن بطولة

ج ـي ـس ـي ـك ــا شـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ب ـيــل
سـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــارد ،جـ ـيـ ـم ــس
م ـ ــاكـ ـ ـف ـ ــوي ،ص ــوفـ ـي ــا ل ـي ـل ـي ــز،
جيدين ليبرهير ،وبيل هادير،
وإخراج أندريس موسشيتي.

ت ـش ــارك  40دولـ ــة ف ــي ع ــروض
وأنـ ـشـ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــدورة الـ ـج ــدي ــدة مــن
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح
المعاصر والتجريبي التي تنطلق
األسبوع المقبل في مصر.
وقـ ـ ــال س ــام ــح م ـ ـهـ ــران رئ ـيــس
الـمـهــرجــان ،فــي مؤتمر صحافي،
أم ــس األول ،إن الـمـهــرجــان تلقى
هذا العام  197طلبا للمشاركة من
أن ـحــاء الـعــالــم ،وتشكلت لجنتان
ل ــاخ ـت ـي ــار ،إح ــداه ـم ــا ل ـل ـعــروض
األج ـن ـب ـي ــة ،واألخ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـعــروض
العربية.
وأض ـ ــاف أن لـجـنــة الـمـشــاهــدة
العربية اختارت عروض« :عالش»
من المغرب ،و«دون كيشوت» من
ت ــون ــس ،و«جـ ــزء م ــن ال ـفــان ـيــة» من
الـكــويــت ،و«سـنــدبــاد» مــن الـعــراق،
و«الـســاعــة الــرابـعــة» مــن اإلم ــارات،
و«اعـ ـت ــراف ــات زوجـ ـي ــة» و«أفـ ـي ــون»
من سورية ،إضافة إلى العرضين
المصريين «بهية» و«ديستوبيا».
وب ـج ــان ــب ال ـ ـعـ ــروض الـعــربـيــة
ت ـش ــارك  10عـ ــروض أجـنـبـيــة في
المهرجان من سويسرا والكونغو
وجـ ـ ـن ـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا وك ــوس ــوف ــو
وال ـبــرازيــل والـبــرتـغــال والــواليــات

المتحدة التي تحل ضيف شرف
على الــدورة .وإضافة إلى عروض
ال ـ ــدول ي ـقــدم ال ـم ـهــرجــان الـعــرض
المسرحي «انتحار معلن» ،للمخرج
مازن الغرباوي ،وهو باكورة إنتاج
مشروع جديد للتعاون اإلقليمي
يهدف إلــى إشــراك مسرحيين من
عدة دول عربية في عمل واحد.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة
والـعـشــرون مــن مهرجان القاهرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح الـ ـمـ ـع ــاص ــر
والتجريبي من  10إلى  19الجاري.
ويقدم المهرجان في االفتتاح
ال ـعــرض األمـيــركــي «الـخـيــالـيــون»،
فـيـمــا ي ــأت ــي ال ـخ ـتــام م ــع ال ـعــرض
المصري «دمــوع حديد» للمخرج
وليد عوني.
ويـ ـك ـ ِّـرم ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـعــام
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـس ــرحـ ـيـ ـي ــن
العالميين ،هم :الكاتب والمخرج
األم ـي ــرك ــي ل ــي ب ــروي ــر ،وال ـم ـخــرج
اليوناني ثيودوروس تيرزوبولس،
واألكاديمية األوغـنــديــة جيسيكا
قهوا ،والمخرج الجزائري زياني
ش ـ ــري ـ ــف ،وال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
محسن العلي ،والكاتب المصري
م ـح ـمــد ال ـس ــام ــون ــي .ك ـمــا يمنح

لقطة من مسرحية «جزء من الفانية»
الـمـهــرجــان «مـيــدالـيــة التجريبي»
لعدد من الفنانين والمسرحيين
المصريين ،هــم :الممثلة سميرة
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،ال ـن ــاق ــد ع ـب ــدال ــرازق
حسين ،الممثل سيد رجب ،الممثل
أحمد كمال ،الناقد حازم شحاتة،
ال ـم ـخــرج والـمـمـثــل ال ــراح ــل هـنــاء
عبدالفتاح ،والمخرج الراحل محمد
أبوالسعود.

وبقدر اهتمام المهرجان بحداثة
ال ـ ـعـ ــروض وتـ ـف ــرده ــا وتـمـثـيـلـهــا
ألكـ ـب ــر ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ي ـحــرص
عـلــى مــواكـبــة الـتـطــور األكــاديـمــي
وت ـط ــوي ــر ع ـنــاصــر ال ـم ـس ــرح ،من
إض ــاءة وديـكــور ومــابــس ،فيقدم
مجموعة من الورش والمحاضرات
المتخصصة.
(رويترز)

خبريات
مهرجان اإلسكندرية
السينمائي يكرم نبيلة عبيد

أعلن مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول البحر
المتوسط إطالق اسم
الفنانة نبيلة عبيد على
دورته الـ  35أكتوبر المقبل،
ً
تقديرا لمشوارها الفني.
ودأب المهرجان في
السنوات القليلة الماضية
على إطالق اسم أحد كبار
الفنانين على كل دورة،
وحملت الدورات السابقة
أسماء نور الشريف
ومحمود ياسين وحسين
فهمي ويسرا ونادية لطفي.
ونقل البيان عن نبيلة عبيد
قولها ،إنها تحمل ذكريات
ال تنسى مع مهرجان
اإلسكندرية الذي حصلت
منه على أول جائزة في
حياتها كأفضل ممثلة عن
دورها في فيلم (وال يزال
ً
التحقيق مستمرا).
وأضافت أن إطالق اسمها
على الدورة القادمة
ً
للمهرجان «يعد تكريما
ً
كبيرا يضاف إلى إنجازات
مشوارها الفني» مشيرة إلى
أنها تتوق للحظة الوقوف
على المسرح واالحتفال مع
جمهور اإلسكندرية بحصاد
رحلة عطائها.

باسل الخياط يلتحق
بفيلم «عقد الخواجة»

يخوض النجم السوري
باسل الخياط ،تجربة
سينمائية جديدة بعنوان
«عقد الخواجة» الذي التحق
به إلى جوار النجمين أحمد
الفيشاوي وهيفاء وهبي
وأحمد داود ،ومن المقرر بدء
تصويره خالل أيام.
ويستعد الفيشاوي لمواجهة
الخياط في الفيلم الجديد
ً
بتمرينات شاقة يوميا في
الجيم من أجل إنقاص وزنه
واستعادة لياقته قبل بدء
التصوير إذ ازداد وزنه بشكل
ملحوظ في األشهر الماضية.
«عقد الخواجة» اسم مؤقت
للفيلم ومحتمل تغييره
خالل الفترة المقبلة ،وهو
قصة كريم فاروق وسيناريو
وحوار أمين جمال ومحمد
أبو السعد وشريف يسري
وإخراج محمد حماقي في
وجار
أولى تجاربه اإلخراجية
ٍ
التعاقد مع باقي الفنانين
المشاركين في العمل المقرر
تصويره بين مصر وأوروبا.

نادين نسيب نجيم تتصدر بـ 9
ماليين متابع على «إنستغرام»

احتفلت النجمة اللبنانية
نادين نسيب نجيم بوصول
صفحتها على «إنستغرام»
إلى أكثر من  9ماليين متابع
ومتابعة.
وتحظى نادين بنجومية
ً
عربية واسعة ،خصوصا
بعد نجاح مسلسالتها
الرمضانية في السنوات
األخيرة ،السيما مسلسلها
األخير «خمسة ونص» الذي
تشاركت بطولته مع كل
من قصي خولي ومعتصم
النهار.
وتعتبر اليوم نادين ًالممثلة
متابعة عبر
العربية األكثر ً
انستغرام متفوقة على جميع
الممثالت في لبنان وسورية
ومصر والخليج العربي.
ُ
ويعتبر ما حققته نادين
ً
ً
تفوقا ،خصوصا أن األغلبية
ّ
العظمى كانت تعتقد أن
الممثلة اللبنانية ال ُيمكن
أن تصبح نجمة عربية،
وهذا ما كسرته نادين ،وبل
تفوقت على جميع الممثالت
العربيات.

ةديرجلا
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دوليات
ّ
إردوغان يهدد بإغراق أوروبا بالالجئين ويسعى لحيازة «النووي»
● المنطقة اآلمنة لمليون سوري ●  S400بوضع التشغيل قرب أنقرة ● «درون غربية» تهاجم الروس
في ظل إصراره على إنشاء
المنطقة اآلمنة في سورية
حتى األسبوع األخير من شهر
سبتمبر الجاريّ ،
خير الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان
دعمه ومساندته
الغرب بين ّ
في مواجهة تدفق الالجئين
السوريين أو إغراق أوروبا
بهم.

م ــع ف ـت ــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام ح ـي ــازة
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،ه ــدد الــرئـيــس
ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ــان،
أمس ،بفتح الباب أمام الالجئين
ال ـســوري ـيــن ل ـل ـتــوجــه إل ــى ال ــدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم ت ـقــدم
المساعدة الضرورية له.
وانتقد إردوغان ،خالل اجتماع
رؤسـ ـ ـ ـ ــاء أفـ ـ ـ ــرع ح ـ ــزب «الـ ـعـ ــدالـ ــة
وال ـت ـن ـم ـيــة» ال ـح ــاك ــم« ،ت ـقــاعــس»
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـ ــدول ـ ــي ،خ ـصــوصــا
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــي تـقــديــم
الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــازم لـ ـتـ ـق ــاس ــم عـ ــبء
ً
استضافة الالجئين» ،محذرا من
أنــه سيضطر لفتح األبــواب أمام
ال ـســوري ـيــن ال ـســاع ـيــن لـلــوصــول
إلى أوروبا.
وشدد إردوغان ،أمس ،على أنه
ً
مصمم على البدء فعليا بإنشاء
المنطقة اآلمنة شرق نهر الفرات
بحلول األسبوع األخير من شهر
سبتمبر الـجــاري ،بالشراكة مع
واش ـن ـطــن أو ب ـم ـفــرده ،ف ــي حــال
ً
اقتضت ال ـضــرورة ،موضحا أن
هدفه توطين ما ال يقل عن مليون
الجئ سوري فيها.
وقال الرئيس التركي« :أعطونا
ً
ً
دعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا لـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــا ،وس ـ ـ ــوف
نستطيع بناء منازل في عمق 30
ً
كيلومترا شمال سورية .وبهذه
ال ـطــري ـقــة يـمـكـنـنــا أن نــوفــر لهم
أوضاعا معيشية إنسانية ،وإما
أن يحدث هذا أو سيكون علينا
ً
فـتــح األبـ ـ ــواب» ،مـضـيـفــا« :إن لم
تقدموا الدعم فاعذرونا ،فنحن
لن نتحمل هذا العبء وحدنا .لم
نتمكن من الحصول على الدعم
ً
من المجتمع الــدولــي ،وتحديدا
االتحاد األوروبي».

تعهدات لتركيا

تنسيق أميركي-
روسي لتفادي
الحوادث خالل
العمليات العسكرية

ووفـ ـ ـ ــق اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي في مارس  ،2016وافقت
أنقرة على كبح تدفق المهاجرين
إلى أوروبا مقابل دفع  6مليارات
يورو مساعدة .وفي السابق ،أكد
إردوغان أنه أنفق المليارات على
نحو  3.6ماليين الجــئ ســوري،
واالتـحــاد األوروب ــي لم يقدم من
تعهداته سوى  2.5مليار.
وقبل ساعات ،بحث المتحدث
ب ــاسـ ـم ــه إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ــالـ ـي ــن مــع
مستشار األمن القومي األميركي

ً
متحدثا لرؤساء الحزب الحاكم في أنقرة أمس (أ ف ب)
إردوغان
ج ـ ـ ــون بـ ــول ـ ـتـ ــون ،أم ـ ـ ــس األول،
تسريع خطوات إنشاء المنطقة
اآلم ـن ــة ،ال ـتــي أك ــد وزيـ ــر الــدفــاع
التركي خلوصي أكار أنه يتابع
«ب ـح ـس ــاس ـي ــة» وف ـ ـ ــاء الـ ــواليـ ــات
المتحدة بوعودها على األرض.
وقـ ـ ــال ك ــال ـي ــن ل ـب ــول ـت ــون ،فــي
ات ـ ـ ـصـ ـ ــال هـ ــات ـ ـفـ ــي ،إن «ت ــركـ ـي ــا
استكملت استعداداتها لتنفيذ
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة مـ ــن دون
ً
ت ــأخ ـي ــر» ،م ــؤك ــدا ال ـح ـف ــاظ على
ات ـف ــاق إدلـ ــب ،واس ـت ـك ـمــال لجنة
صـ ـي ــاغ ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ال ـ ـسـ ــوري
الجديد بأسرع وقت.

النووي وS400
وفي تطور الفت ،قال إردوغان،
ّ
فــي خـطــاب بمدينة سـيــواس إن
«ب ـعــض الـ ــدول لــديـهــا صــواريــخ
ذات رؤوس نووية ،لكن ممنوع

ع ـل ـ ّـي أن أح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا .أنـ ــا ال
أقبل ذلك».
وال تـمـتـلــك تــرك ـيــا أي ســاح
ن ـ ــووي ،وه ــي مـلـتــزمــة مـعــاهــدة
ع ــدم انـتـشــار األسـلـحــة الـنــوويــة
منذ عــام  .1980ويأتي تصريح
ّ
الــرئـيــس الـتــركــي فــي وقــت يعزز
فيه عالقاته الدفاعية مع روسيا
على حساب الواليات المتحدة،
الحليف التاريخي له في حلف
شمال األطلسي.
وبـ ـع ــد أن ألـ ـم ــح إل ـ ــى أن ـ ــه قــد
ي ـش ـتــري م ـق ــات ــات م ــن روس ـي ــا،
ب ـعــد أن اسـتـبـعــدتـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة من برنامج  ،F35أظهرت
صـ ـ ــور ل ــأقـ ـم ــار االص ـط ـن ــاع ـي ــة
نشرتها شركة « »ISIاإلسرائيلية
ثالث بطاريات لصواريخ S400
م ـت ـمــركــزة ف ــي ال ـق ــاع ــدة الـجــويــة
ال ـتــرك ـيــة «مـ ــورتـ ــد» ب ــال ـق ــرب من
العاصمة ،ورادارات المنظومة في

وضــع التشغيل ،إال أن منصات
اإلطالق غير مذخرة.
وشـ ـ ــرعـ ـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ــي 12
يوليو الماضي بتسليم الدفعة
األولــى من  S400لتركيا ،ونفذت
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ف ــي أغـسـطــس
ال ـمــاضــي ،مـمــا تـسـبــب فــي تــوتــر
ك ـب ـيــر ب ــال ـع ــاق ــات م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة ،التي حاولت إقناع أنقرة
وترهيبها للتخلي عــن الصفقة
دون جدوى.

القواعد الروسية
م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن نــائــب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،أولـ ـي ــغ
س ـيــرومــولــوتــوف ،أن ال ـطــائــرات
المسيرة المستخدمة لمهاجمة
ال ـق ــواع ــد ال ــروس ـي ــة ف ــي ســوريــة
ً
ً
ليست مصنعة يــدو يــا  ،متحدثا
عن استخدام تكنولوجيا غربية،

وأنه من الضروري وضع تدابير
قانونية وتكنولوجية لمكافحة
استخدامها من قبل اإلرهابيين
ع ـل ــى نـ ـط ــاق ع ــالـ ـم ــي ،وت ـط ــوي ــر
تدابير مضادة ذات طابع دولي».
وفــي إطــار تنسيق التحركات
العسكرية ،ناقش رئيس األركان
الروسي فاليري غيراسيموف مع
نظيره األميركي جوزيف دانفورد،
الوضع في سورية لمنع الحوادث
خالل عمليات مكافحة التنظيمات
المتطرفة».
وجـ ـ ــاء االت ـ ـصـ ــال ب ـع ــد ضــربــة
نـفــذتـهــا ال ـق ــوات األمـيــركـيــة على
م ــواق ــع ف ــي إدل ـ ـ ــب ،دون إخ ـط ــار
أنـ ـق ــرة وم ــوس ـك ــو ،ال ـت ــي اتـهـمــت
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـت ـع ــري ــض ال ـت ـه ــدئ ــة
المعلنة بمنطقة خفض التصعيد
والجنود المنتشرين على األرض
للخطر.
ّ
من جانبه ،علق رئيس الوزراء

التركي السابق أحمد داود أوغلو
على قرار حزب «العدالة والتنمية»
غير المسبوق بإحالته إلى لجنة
االنضباط ،بعد توجيهه انتقادا
لسياسات الحزب الحاكم ورئيسه
رجب طيب إردوغان.
وكتب داود أوغلو ،على حسابه
فــي «تــويـتــر»« :هــذه هــي المبادئ
ال ـتــي تــريــد إدارة ح ــزب ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة ت ـص ــدي ــره ــا .نـتـمـســك
بمواقفنا وبما قلناه» ،في إشارة
إلى تصريحاته السابقة ،وتهديده
قبل أيام بفتح الدفاتر القديمة.
وت ـن ـت ـظ ــر األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـتــرك ـيــة
اجتماع اللجنة التأديبية لحزب
الـ ـح ــاك ــم خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة
للنظر في فصل داود أوغلو و3
مسؤولين سابقين آخرين ،وسط
ّ
توقعات بإعالن األعضاء األربعة
استقالتهم قبله.
(عواصم -وكاالت)

●

ً
بـعــد نـحــو  80يــومــا مــن وفــاة
الرئيس األسبق محمد مرسي إثر
تعرضه لسكتة قلبية أثناء إحدى
جلسات محاكمته في  17يونيو
الماضي ،لحق به نجله األصغر
ً
عبدالله ( 24عــامــا) ،ال ــذي وافته
ال ـم ـن ـيــة م ـس ــاء أمـ ــس األول ،إثــر
أزمة مماثلة في مستشفى الواحة
بالجزيرة .محامي أسرة مرسي،
ع ـب ــدال ـم ـن ـع ــم عـ ـب ــد ال ـم ـق ـص ــود،
أوضح أن عبدالله ،الذي كان أحد
األفراد القالئل الذين سمحت لهم
السلطات بالمشاركة في تغسيل
ودفن والده في يونيو الماضي،
أصيب بأزمة قلبية أثناء قيادة
س ـي ــارت ــه قـ ــرب ح ــدائ ــق األهـ ـ ــرام،
ف ـتــوجــه إل ــى مـسـتـشـفــى ال ــواح ــة
وسرعان ما توفي.

بدأ آالف من معلمي املدارس
الحكومية في األردن أمس
احتجاجًا وسط عمان للمطالبة
بعالوة على رواتبهم التي
يعتبرون أنها "األدنى بني موظفي
الدولة".
وقال املتحدث باسم نقابة
املعلمني نور الدين نديم ،في بيان،
إن النقابة تطالب بعالوة مقدارها
 50في املئة على الراتب األساسي
للمعلم ،مضيفا" :مطلبنا هذا هو
مطلب حق ومستحق منذ خمس
سنوات ،وقد تم االتفاق عليه،
والحكومة هي من نكثت اتفاقها".

وزير الدفاع العراقي
يحاكم ضباطًا كبارًا

َ
ُ
دوكان يبق البحصة :وضع لبنان طارئ للغاية
بيروت  -ةديرجلا

•

بينما كانت كــل المعطيات والتوقعات تشير إلــى أن
الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر»،
السفير بيار دوكــان ،يزور بيروت لالستماع إلى ما لدى
المسؤولين إزاء ما بلغته حراجة األوضاع ،فاجأ «سفير
سيدر» األوساط السياسية واالقتصادية والمالية بمؤتمر
صحافي عقده في المركز الثقافي الفرنسي ،أمس ،هو األول
مــن نوعه فــي لبنان منذ انعقاد المؤتمر الــدولــي ،أضــاء
فيه بوضوح على مكامن الخلل ،وحـ ّـدد طريق اإلصــاح
المطلوب بإلحاح وسريعا« ،ألن الوضع طارئ للغاية ،وال
يمكن أن نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي غير سيئ».
وأعلن الموفد الفرنسي أنه أنهى عمله «بشعور قوي
ً
ً
وواضحا ،وهذا أمر ّ
جلي
بأن الوضع الملح بات مفهوما
بـعــدمــا كـنــت أسـمــع فــي األش ـهــر الـســابـقــة أن هــذا الــوضــع
مألوف بالنسبة إلى لبنان ،ويمكن الخروج منه بسهولة».
وأضــاف« :التقيت رئيس الجمهورية أمــس ،الــذي ذكر

مهلة  6أشهر ،لكن الوضع ّ
ملح وواضح» .وأكد أن «الوضع
طــارئ للغاية ،وال يمكن أن نجد أي مؤشر اقتصادي أو
مالي ليس سيئا».
وقـ ــال« :تـبـيــن لــي بـعــد ل ـقــاءاتــي أن ه ـنــاك فـهـمــا كبيرا
لدقة الوضع االقتصادي ،والوضع طارئ للغاية ،والحل
ّ
السحري الذي يفكر به البعض غير موجود».
وتابع« :لم أسمع جهات مانحة تقول لي إنها ستتوقف
عن تقديم التمويل للبنان ،صحيح أن هناك بعض التشكيك
من قبلها ،والذي ارتفع في األسابيع واألشهر األخيرة ،إال
أنها ال تزال جاهزة لتقديم الدعم».
ورأى أن «ه ــدف اإلص ــاح ــات يـجــب أال ي ـكــون إرض ــاء
لـلـخــارج ،وإنـمــا لخدمة الشعب والـمــؤسـســات اللبنانية
وللنهوض باقتصاد لبنان».
وفي تعويل بعض المسؤولين على النفط والغاز إلنقاد
لبنان من براثن السقوط ،قال المسؤول الفرنسي صراحة
إن «اكتشاف النفط ليس الحل السحري الذي سيحل كل
الصعوبات التي واجهها لبنان ،هذا أمر إيجابي ،لكننا لم

نصل إليه بعد ،وهذا أمر خاطئ ،وليس الطريق المناسب
إلى األمام».
وأفادت مصادر متابعة بأن «دوكان الذي بق البحصة
للمرة األولى على هذا النحو ،وأبلغ رسائله إلى من يعنيهم
األمرّ ،
حدد مكمن الخلل األساسي بإعالنه أن  60في المئة
مــن الـعـجــز يــأتــي مــن كـهــربــاء لـبـنــان ،وبــالـتــالــي ال بــد من
ّ
التصرف إزاء هذا األمر ،وأراد بإعالنه هذا اإلشارة  -ولو
بطريقة غير مباشرة  -إلى أن السياسات المعتمدة في هذا
القطاع غير مجدية ،وال بد من تغييرها».
في سياق منفصل ،بحث رئيس حزب «القوات اللبنانية»
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ،ف ــي دارتـ ـ ــه ب ـم ـع ــراب أم ـ ــس ،م ــع الـسـفـيــر
السعودي بلبنان وليد بخاري في التطورات السياسية
على الساحتين المحلية واإلقليمية».
وأف ــادت مـصــادر متابعة أن «بـخــاري نقل إلــى جعجع
رسالة ود وتقدير ودعم من القيادة السعودية إلى لبنان
وكل القوى السيادية فيه».

وفاة مفاجئة لنجل مرسي ...ووالد رجل األعمال يتهم «اإلخوان»
القاهرة  -حسن حافظ

اإلمارات والسعودية
في خندق واحد

المعلمون األردنيون
يطالبون بالعالوة

●

ورغـ ـ ـ ــم نـ ـف ــي ع ـب ــدال ـم ـق ـص ــود
وجـ ـ ــود أي ش ـب ـهــة ج ـنــائ ـيــة فــي
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة ،فـ ـ ــإن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ً
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ف ـ ـت ـ ـحـ ــت ت ـح ـق ـي ـق ــا
ً
ف ــي ال ــواقـ ـع ــة اسـ ـتـ ـن ــادا لـتـقــريــر
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ل ـل ـتــأكــد م ــن سـبــب
الوفاة.
وسـ ـ ـب ـ ــق أن ألـ ـ ـق ـ ــت الـ ـش ــرط ــة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ع ـب ــدال ـل ــه مــرســي
فــي يوليو  ،2014بتهمة حيازة
مخدر الحشيش ،ليقضي عقوبة
ً
الـسـجــن عــامــا بـعــد إدان ـت ــه ،وتــم
اإلفـ ـ ــراج ع ـنــه ف ــي يــول ـيــو ،2015
وه ـ ــي ال ـق ـض ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ـبــرهــا
شـقـيـقــه األك ـب ــر أس ــام ــة مـحــاولــة
لـتـشــويــه سـمـعــة عــائـلــة الــرئـيــس
ً
األسـبــق ،كما تــم توقيفه مجددا
فــي أكتوبر الماضي ثــم سرعان
ما تم اإلفراج عنه.
وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور أصـ ـ ـب ـ ــح اسـ ــم

سلة أخبار

أكد ولي عهد أبوظبي محمد
بن زايد أن اإلمارات والسعودية
في خندق واحد ملواجهة أزمات
املنطقة والتحديات املحيطة.
وكتب بن زايد ،مساء أمس األول،
على "تويتر"" :يجمعنا مصيرنا
ومستقبلنا" ،مضيفًا" :حادث
صافر في مأرب دفعت فيه
اإلمارات دماء غالية زكية وأرواحًا
نفيسة طاهرة .خرجنا من ذلك
اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم،
والحمدلله تجاوزناه بإصرار
أقوى وإرادة أصلب .تضحيات
شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم
تاريخية مشرفة".

جعجع يلتقي بخاري ...ورسالة ود وتقدير سعودية لكل القوى السيادية

ً
مستمعا لوزير المالية
رئيس الحكومة سعد الحريري
علي خليل أمس (داالتي ونهرا)
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ع ـبــدال ـلــه مـحـمــد م ــرس ــي الــوســم
ً
(ال ـه ــاش ـت ــاغ) األك ـث ــر ت ـ ــداوال في
م ـص ــر ،وب ـ ــدا أن وف ــات ــه سحبت
الــزخــم وال ـجــدل مــن قضية رجــل
األع ـم ــال ال ـم ـصــري مـحـمــد عـلــي،
الـ ــذي ف ـ ّـر إل ــى إس ـبــان ـيــا ،وخ ــرج
فــي فـيــديــو يـتـحــدث عــن تعرضه
لـلـنـصــب ف ــي مـبـلــغ  220مـلـيــون
جنيه من قيادات في الدولة ،قبل
اتهامه بالخيانة العظمى.
وظـهــر علي عبدالخالق والــد
رجل األعمال الهارب ،في مقابلة
تلفزيونية مساء أمس األول ،وبدا
ك ـمــن يـسـعــى لـلـتـبــرؤ م ــن أف ـعــال
ً
ابـنــه ،قــائــا ،إنــه أصـيــب بصدمة
ً
من تصريحاته ،مؤكدا أن األسرة
حصلت على جميع مستحقاتها
ً
من المؤسسة العسكرية ،مقدما
االع ـ ـتـ ــذار ل ـلــرئ ـيــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي وأسرته والدولة.

واتـهــم عبد الـخــالــق إعالميي
ً
اإلخـ ـ ــوان ،وت ـحــديــدا مـعـتــز مطر
وه ـ ـشـ ــام عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ب ــاالل ـت ـف ــاف
حـ ــول ابـ ـن ــه ،وع ـم ــل «غ ـس ـيــل مخ
ً
لــه» ،قــائــا« :مــش ابني ده ...هذه
لـيـســت تـصــرفــات اب ـنــي مـحـمــد»،
ً
ً
وأشـ ــار إل ــى أن م ـس ــؤوال قـطــريــا
تواصل مع نجله وأخبره أن هناك
ً
«طائرة خاصة ستقله» ،معربا عن
صدمته مــن تـحــول ابـنــه رغــم ما
يمتلك مــن ثــروة عريضة ّ
كونها
من العمل مع مؤسسات الدولة.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ب ــدأت أمــس
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة
لشهادات قناة السويس ،في رد
قيمة اكتتابات المواطنين البالغة
 64مليار جنيه ،وسعت إلقناعهم
باستثمار أمــوالـهــم داخـلـهــا ،إذ
ً
ً
أصدرت بيانا مشتركا لمخاطبة
العمالء وعددهم  1.1مليون عبر

ط ــرح بــاقــة متنوعة مــن األوعـيــة
االدخارية المميزة.
ً
ميدانيا ،أعلنت وزارة الداخلية
ع ــن تـمـكــن رج ــال األم ــن الــوطـنــي
مــن تـصـفـيــة  6عـنــاصــر إرهــابـيــة
م ـس ـل ـحــة بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
أك ـ ـ ـ ـ ــدت وجـ ـ ــودهـ ـ ــم ب ـ ــال ـ ــواح ـ ــات
ً
البحرية ،بعيدا عن الرصد األمني
واتخاذهم المنطقة كنقطة انطالق
لتنفيذ عملياتهم العدائية.
على صعيد العالقات العربية،
أكـ ــد ال ـس ـي ـســي خـ ــال اسـتـقـبــالــه
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
اللبناني و لـيــد جنبالط ،حرص
مصر على سالمة وأمن واستقرار
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـص ــال ـح ــه
وت ـج ـن ـي ـبــه م ـخ ــاط ــر ال ـص ــراع ــات
في المنطقة .وخالل اللقاء ،الذي
حـضــره وزي ــر الـخــارجـيــة سامح
شكري ورئيس المخابرات العامة

مستقبال جنبالط أمس
السيسي
ً
اللواء عباس كامل ،أشاد جنبالط
بالعالقات التاريخية وعبر عن
تقديره للجهد المصري في دعم
لبنان.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم

الــرئــاســة المصرية بـســام راضــي
أن اللقاء تطرق لمناقشة األوضاع
في سورية وتأثيراتها اإلقليمية،
ً
فضال عن آخــر تـطــورات القضية
الفلسطينية.

أصدر وزير الدفاع العراقي نجاح
الشمري ،أمس ،أمرًا بإحالة عدد
من الضباط والقادة إلى املحاكم
العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.
وكان رئيس الوزراء القائد
العام للقوات املسلحة عادل
عبداملهدي ،طلب في وقت سابق،
التريث بدراسة أسماء ضباط
وزارة الدفاع املستحقة للترفيع،
بسبب وجود شبهات فساد من
بعض املحسوبني على املؤسسة
العسكرية.
وتسبب الفساد على مدى سنوات
في تبديد موارد العراق الذي
ً
يعاني أصال تراجع اإليرادات
بسبب انخفاض أسعار النفط
وزيادة اإلنفاق ،نتيجة التكاليف
الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش.

الرباط تفكك خلية
خططت لهجمات

أعلنت السلطات املغربية ،أمس،
تفكيك خلية إرهابية جديدة
موالية لـ "داعش" .وأشارت
وزارة الداخلية ،في بيان ،إلى
أن الخلية املفككة تتكون من 5
متطرفني تتراوح أعمارهم بني
 27و 41سنة ،وينشطون بني
مدينة بركان ومدينة الناظور.
وحسب املعطيات األولية التي
كشفتها السلطات املغربية ،فإن
أفراد الخلية خططوا لاللتحاق
بمعسكرات "داعش" في منطقة
الساحل جنوب الصحراء .ولكن
املتطرفني الخمسة قرروا الحقًا
االنخراط في تنفيذ عمليات
إرهابية تستهدف مواقع
حساسة داخل املغرب.
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ً
ً
«دوريان» يجتاح كارولينا شماال وجنوبا ...وفلوريدا محظوظة
ّ
ً
ً
ّ
• اإلعصار دمر الباهاماس وخلف  20قتيال • إجالء جوي أميركي -بريطاني و 70ألفا بحاجة للمساعدة

سلة أخبار
بوتين وآبي يبحثان
معاهدة السالم

ّ
الروسي
استقبل الرئيس
فالديمير بوتين ،أمس،
في فالديفوستوك ،رئيس
الوزراء الياباني شينزو
آبي ،إلجراء مباحثات
جديدة بخصوص معاهدة
سالم بين البلدين ،لم يتم
توقيعها منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية.
وقال آبي« :أعول على
التبادل الصادق لوجهات
النظر حول القضايا
الثنائية ،بدءا بمشكلة
معاهدة السالم» .وتابع «لن
نتحدث فقط عن الوضع
الراهن في شؤوننا لكن
أيضا سنصلح المزيد من
التدابير لتعزيز اتحادنا
الثنائي».

ّ
مشهد ّ
جوي للدمار الذي خلفه «دوريان» في شمال الباهاماس

استعاد إعصار "دوريان"
قوته وبات من الفئة الثالثة
مرة أخرى ،مع اقترابه من
سواحل واليتي كارولينا
الشمالية والجنوبية ،بعدما
دمر ًجزر البهاماس وغادرها
ّ
ً
مخلفا وراءه  20قتيال على
األقل ًوعشرات الجرحى
وأضرارا مادية بمئات ماليين
الدوالرات.

اش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّـدت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوة اإلع ـ ـ ـصـ ـ ــار
«دوريـ ـ ـ ــان» ،الـ ــذي اج ـت ــاح جــزر
ً
ً
ّ ً
الباهاماس مخلفا دمارا كارثيا
ّ
فــي األرخـبـيــل ويتجه اآلن إلى
الـســواحــل األمـيــركـيــة ،ليصبح
أك ـ ـثـ ــر «شـ ـ ــراسـ ـ ــة» بـ ـع ــدم ــا بـلــغ
الـفـئــة الـثــالـثــة ،تصاحبه ريــاح
بلغت سرعتها  185كلم/ساعة،
حسبما أعلنت هيئة األرصــاد
الـ ـج ــوي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وم ـق ــره ــا
ميامي.
ّ
واإلعـ ـص ــار ،الـ ــذي خــلــف 20
ّ
ً
قتيال على األقل في الباهاماس،
اقترب صوب الساحل الجنوبي
ال ـش ــرق ــي لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
حيث بدأت آثاره بالظهور.
ويـتــم قـيــاس قــوة األعاصير
على مقياس «سافير-سيمسون»
ال ـمــؤلــف م ــن خـمــس  5درج ــات
تصاعدية.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك اإلع ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار والي ـ ـ ـ ــة
ف ـلــوريــدا ،ال ـتــي تـضــم نـحــو 22
مليون شخص ،من دون أضرار
إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر .وقـ ــال الــرئـيــس
األميركي دونــالــد تــرامــب« :لقد
ك ـنــا مـحـظــوظـيــن ف ــي ف ـلــوريــدا
ً
ً ً
محظوظين جدا جدا حقا».
ّ
وتــوقـعــت هيئة األرص ــاد أن

(أ ف ب)

تـضــرب عاصفة خطيرة تصل
إلـ ــى  2.1م ـت ــر ومـ ــن  6إلـ ــى 12
ب ــوص ــة مـ ــن األمـ ـ ـط ـ ــار والي ـت ــي
كارولينا الشمالية والجنوبية.
ّ
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن تـ ـ ــرامـ ـ ــب أك ـ ـ ـ ـ ــد« :ن ـح ــن
مستعدون جدا».

األمم المتحدة
ّ
وأكـ ــد مـســاعــد األم ـيــن الـعــام
لـ ـ ــأمـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـلـ ـش ــؤون
ّ
اإلن ـس ــان ـي ــة مـ ـ ــارك لـ ــوكـ ــوك ،أن
ن ـ ـحـ ــو  70أ ل ـ ـ ـ ــف ش ـ ـخـ ــص ف ــي
ج ــزر الـبــاهــامــاس بـحــاجــة إلــى
ً
م ـس ــاع ــدة ف ــوري ــة ،م ـش ـي ــرا إلــى
ّ
أن االحـتـيــاجــات تشمل الـغــذاء
والمياه والخيم واألدوية لنحو
 50أل ـ ــف ش ـخ ــص فـ ــي ج ــزي ــرة
الـبــاهــامــاس الـكـبــرى وبـيــن 15
أ لـ ـ ـ ــف و 20أ لـ ـ ـ ــف ش ـ ـخـ ــص فــي
أباكوس.
وأوض ــح فــي اتـصــال هاتفي
مـ ـ ــع بـ ـضـ ـع ــة صـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن مــن
ن ــاس ــاو ال ـتــي وص ــل إل ـي ـهــا في
ّ
زي ـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـبـ ـض ــع س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ،أن
ّ
المنظمة األممية ّ
حو لت مبلغ
م ـل ـيــون دوالر م ــن صـنــدوقـهــا
الـمـخـ ّـصــص لـلـحــاالت الـطــارئــة

ً
ّ
 ...وترامب حامال خريطة لمسار اإلعصار بعد تخطيه فلوريدا أمس األول

ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات أول ـ ـيـ ــة
للمنكوبين.

حصيلة مؤقتة
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــاو عـ ــاص ـ ـمـ ــة
ال ـ ـبـ ــاهـ ــامـ ــاس ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ّ
الصحة ،أن الحصيلة المؤقتة
لـضـحــايــا اإلعـ ـص ــار بـلـغــت 20
ً
قتيال ،معربة عن خشيتها من
أن يكون الـعــدد الحقيقي أكبر
بكثير.
ّ
ً
وخــلــف اإلعـصــار دم ــارا غير
مسبوق فــي األرخـبـيــل ،بسبب
س ــرع ــة الـ ــريـ ــاح ال ـع ــات ـي ــة ال ـتــي
رافـ ـقـ ـت ــه وال ـ ـبـ ــطء الـ ـش ــدي ــد فــي
ّ
تقدمه ّ
مما جعل المناطق التي
اجتاحها تغرق في الفيضانات.
وب ـل ـغ ــت ك ـم ـ ّـي ــة األم ـ ـطـ ــار ال ـتــي
هـ ـطـ ـل ــت خـ ـ ـ ــال اإلعـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار 76
ً
سنتيمترا.
وحـ ـ ـس ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
هــوب ـيــرت مـيـنـيــس ،ف ــإن نسبة
الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـ ـ ــارش
ه ــارب ــور ،ك ـبــرى م ــدن أرخـبـيــل
أب ــاك ــوس ،بـلـغــت ن ـحــو  60في
ا لـمـئــة و ت ـق ـ ّـد ر تكلفة الخسائر
بمئات ماليين الدوالرات.

ّ
وحذر مينيس َمن يقومون
ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال س ـ ـلـ ــب ونـ ـ ـه ـ ــب مــن
تعرضهم للمحاكمة «بأقصى
ح ــدود الـقــانــون» ،وأعـلــن نشر
عناصر إضافية مــن الشرطة
والجيش.
ّ
ونـ ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ــذت ال ـ ـ ـمـ ـ ــروح ـ ـ ـيـ ـ ــات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء طـ ـبـ ـي ــة
للمساعدة في تنسيق جهود
اإلغ ــاث ــة ،كـمــا س ـ ّـي ــرت رح ــات
استطالع لتقييم حجم الدمار.

ترامب
من ناحيته ،تحدث الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ع ـب ــر الـ ـه ــات ــف مــع
مـ ـيـ ـنـ ـي ــس وت ـ ـع ـ ـهـ ــد بـ ــالـ ــدعـ ــم.
وقــال ترامب«ُ :قطاع كبير من
الـ ـب ــاه ــام ــاس ض ـ ـ ــرب ك ـم ــا لــم
يحدث من قبل» ،وتابع «أنهم
يـ ـحـ ـت ــاج ــون إل ـ ـ ــى ي ـ ــد ك ـب ـي ــرة
للمساعدة».
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت صـ ـ ـ ـ ــور جـ ــويـ ــة
مـ ـش ــاه ــد دم ـ ـ ـ ــار كـ ــارث ـ ـيـ ــة فــي
أب ـ ـ ــاك ـ ـ ــوس ،حـ ـي ــث تـ ـط ــاي ــرات
أسطح مئات المنازل وغمرت
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه س ـ ـ ـيـ ـ ــارات أو ق ـل ـبــت

ب ـع ـض ـه ــا وس ـ ـ ــط ف ـي ـض ــان ــات
واسعة النطاق.
وف ــي ح ـيــن ت ـت ـســارع جـهــود
اإلغ ــاث ــة ،ك ــان «دوري ـ ــان» يتقدم
صـ ـ ـ ـ ـ ــوب واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ــارواليـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
الجنوبية بسرعة تناهز نحو
ّ
 11كـلــم/ســاعــة ،قبل أن يتحرك
قــرب او فــوق ساحل كاروالينا
الشمالية ،على ما ذكرت هيئة
األرصاد الجوية األميركية.

الجزيرة مدمرة
وفـ ــي مــدي ـنــة ف ــري ـب ــورت في
جزيرة الباهاماس الكبرى ،قال
الري لــويــس ال ــذي يــديــر شركة
ّ
لـلــريــاضــات الـمــائـيــة إن معظم
م ـيــاه األمـ ـط ــار ان ـح ـس ــرت ،لكن
بـعــض ال ـطــرق ال ت ــزال يصعب
استخدامها.
ّ
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل مــن
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاجـ ــر فـ ـتـ ـح ــت أبـ ــواب ـ ـهـ ــا،
قائال« :رأيــت الكثير من الناس
يـبـحـثــون عــن ش ــيء يــأكـلــونــه».
ويـســاور روب ــرت سميث ،الــذي
ولــد فــي أبــاكــوس ويعيش اآلن
في فلوريدا ،القلق بشأن مصير
عائلته.

(رويترز)
وقـ ـ ــال س ـم ـي ــث« :تـ ـح ــدث مــع
وال ـ ـ ــدي ل ـي ـلــة اإلع ـ ـصـ ــار م ـســاء
األح ــد وانـفـجــر سـطــح مـنــزلــه».
وتابع« :لم أتحدث إليه منذ ذلك
الوقت .أنا قلق جدا .ال يمكنني
حتى تناول الطعام» .وأضــاف
أن «الجزيرة مدمرة  ،ليس هناك
مياه أو كهرباء».
وذكرت قوات خفر السواحل
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن ـ ـهـ ــا أنـ ـ ـق ـ ــذت 61
ً
ً
شخصا من بينهم  19مريضا
جـ ــري ـ ـحـ ــا مـ ـ ــن ع ـ ـ ـيـ ـ ــادة مـ ـ ــارش
هاربور في جزيرة أباكوس تم
نقلهم إلى ناساو.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة
األم ـي ــرك ـي ــة لـلـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة
ً
أن ـهــا تـنـقــل ج ــوا إم ـ ــدادات مثل
ال ـخ ـيــم الـبــاسـتـيـكـيــة وأدوات
النظافة والمياه من ميامي ،في
حين قالت اإلدارة البريطانية
للتنمية ا لــدو ل ـيــة إ ن ـهــا نشرت
فــري ـقــا ي ـضــم ثــاثــة خ ـب ــراء في
م ـ ـجـ ــال اإلغـ ـ ــاثـ ـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة.
وق ــال وزي ــر الــدولــة البريطاني
للتنمية الدولية الــوك شارما:
«الوقت ينفد إليصال المساعدة
للمحتاجين».
(ميامي ،ناساو -وكاالت)

حكومة إيطالية مؤيدة ألوروبا ّ
ومقربة لليسار

هونغ كونغ سحبت «التسليم» بموافقة بكين
ّ
و«غصن الزيتون» لن يترك ذريعة للعنف رشحت جينتيلوني لتمثيلها بالمفوضية ...و«الداخلية» في ٍيد ناعمة
غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول
تسليم المطلوبين ،أكدت الرئيسة التنفيذية لهونغ
كونغ كــاري الم ،أمــس ،أن إعالنها المفاجئ ،الذي
لم يقنع حركة االحتجاج المطالبة بالديمقراطية،
صادر من حكومتها ال من الصين.
وقالت الم للصحافيين« :حكومة هونغ كونغ
مثلما طرحت مشروع القانون ّ
وقدمته ،سحبته»،
موضحة أن قرارها جاء بعد مشاورات «مع مجموعة
مـتـعــددة مــن الـشـخـصـيــات ،تـشـمــل أشـخــاصــا من
خلفيات سياسية متنوعة ،أو لديهم آراء مختلفة
بشأن هذه القضية» ،موضحة أن ذلك كان» الوقت
األفضل لسحب مشروع القانون».
وم ــع ذلـ ــك ،أش ـ ــارت إل ــى أن ــه ت ــم ات ـخ ــاذ قــرارهــا
وتحترم وتدعم الخطوة»
بموافقة بكين «التي تتفهم ّ
التي اتخذتها حكومتها .وحضت رئيسة السلطة
التنفيذية المتظاهرين عـلــى ال ـح ــوار ،كـمــا دعــت
المعتدلين إلــى االبتعاد عن الشريحة المتشددة
الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات األمن.
وسحبت الم أمس األول ،مشروع القانون الذي
أدخــل المدينة الخاضعة لحكم الصين فــي أســوأ

أزمة سياسية منذ عقود .وسحب مشروع القانون
هو أحد المطالب الخمسة للمحتجين المطالبين
بــالــديـمـقــراطـيــة ،رغ ــم أن الـكـثـيــر م ــن المحتجين
والـمـشــرعـيــن ق ــال ــوا إن تـلــك ال ـخ ـطــوة غـيــر كافية
ومتأخرة للغاية.
وتشمل المطالب األربـعــة األخ ــرى للمحتجين
الكف عن استخدام كلمة «شغب» لوصف التجمعات
الـ ـح ــاش ــدة ،وإطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح ج ـم ـيــع الـمـحـتـجـيــن
الـمـحـتـجــزيــن ،وف ـتــح تحقيق مستقل ف ــي سلوك
الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا ،ومنح أبناء هونغ
كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.
وال يــزال المحتجون يــدعــون إلــى تلبية جميع
المطالب ،وشدد الكثير منهم على إجراء التحقيق
المستقل .وقــالــت الم ،أم ــس ،إن مجلس شـكــاوى
الـشــرطــة المستقل يملك مصداقية كافية لتولي
التحقيق .وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية
الرسمية الناطقة باسم الحكومة ،أن سحب مشروع
القانون هو «غصن زيتون ال يترك للمحتجين ذريعة
لمواصلة العنف».
(هونغ كونغ  -وكاالت)

أدت ال ـح ـكــومــة اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
وهي رقم  67في ترتيب الحكومات ،التي
ّ
شكلت مــن ا ئـتــاف غير متوقع برئاسة
جــوزيـبــي كــونـتــي ،وبــاتــت تـضــم غالبية
مؤيدة ألوروبا وأقرب إلى اليسار ،اليمين
أمس ،أمام الرئيس سيرجو ماتاريال ،قبل
أن تعقد أول اجتماع لها ،وكان أحد أبرز
قراراتها ،تعيين رئيس ال ــوزراء السابق
بـ ــاولـ ــو ج ـي ـن ـت ـي ـلــونــي م ـم ـث ــا إلي ـطــال ـيــا
بالمفوضية األوروبية الجديدة.
يـ ــذ كـ ــر أن ج ـي ـن ـت ـي ـل ــو ن ــي ( 64ع ــا م ــا)
الـمـنـتـمــي لـلـحــزب «الــدي ـم ـقــراطــي» يـســار
الوسط ،شغل منصب رئيس الوزراء في
الفترة من  2016إلى  ،2018بعد أن شغل
منصب وزير الخارجية لفترة.
وقــاد كونتي ،أسـتــاذ الـقــانــون الــذي ال
ينتمي لحزب ،فريقه الجديد المؤلف من
 7نساء و 14رجال في مراسم أداء اليمين
الدستورية بالقصر الرئاسي أمام الرئيس
اإليطالي.
وت ـضــم الـحـكــومــة الـســابـعــة والستين

في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية
القليل من الرموز السياسية ذات الثقل،
حـيــث تــركــز أكـثــر عـلــى الـشـبــاب ب ــدال مـن
أص ـح ــاب ال ـخ ـب ــرة .وق ـ ــال وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
لــورنــزو فيورامونتي« :ستكون مغامرة
جيدة».
وفـ ــي أوض ـ ــح اخـ ـت ــاف ع ــن الـحـكــومــة
السابقة ،ذهـبــت حقيبة «الــداخـلـيــة» إلى
الموظفة بالحكومة والمتخصصة في
ش ــؤون ال ـه ـجــرة ،لــوسـيــانــا المــورغ ـيــزي،
ً
التي ال تنتمي إلى أي حزب ،خلفا لماتيو
سالفيني زعيم «حزب الرابطة» اليميني
ّ
المتطرف صاحب التصريحات المتشددة
بشأن الهجرة.
وأخ ــذ ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي حقيبتي
االقتصاد والشؤون األوروبية.
ويـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـب ـقــى ه ـ ــذه ال ـح ـكــومــة
الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية
ف ــي  ،2023لـكــن م ــا زال يـنـبـغــي أن تـنــال
الـثـقــة فــي تـصــويــت بــالـبــرلـمــان األسـبــوع
الـمـقـبــل ،ي ــوم االث ـن ـيــن بمجلس ال ـنــواب،

ويوم الثالثاء في مجلس الشيوخ .وهذه
ّ
الـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــي شــك ـلــت م ــن ائـ ـت ــاف غير
متوقع رحبت به األســواق المالية ،أقرب
إل ــى أوروبـ ـ ــا م ــن ال ـ ـ ــوزارة ال ـســاب ـقــة الـتــي
شكلتها « 5نجوم» المناهضة للمؤسسات
ّ
المتطرف الذي عارض
و«الرابطة» اليميني
مرارا موازنة االتحاد األوروبي وقوانين
الهجرة ،وكان للسيادي سالفيني تأثير
كبير عليها.
وات ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن رومـ ـ ـ ــا
والمفوضية األوروبـيــة بالتوتر الشديد
خــال الـفـتــرة األخ ـيــرة ،وك ــادت بروكسل
تفرض عليها عقوبات بسب ارتفاع نسبة
الدين العام فيها.
وإي ـطــال ـيــا ه ــي ثــالــث ق ــوة اقـتـصــاديــة
فــي منطقة ال ـيــورو ،لكنها تعاني نسبة
ديون هائلة ويكاد يصل اقتصادها إلى
االنـكـمــاش ،وعليها اآلن إيـجــاد مصادر
تمويل تجنبها رفع نسبة الضريبة على
القيمة المضافة العام المقبل.
(روما  -أ ف ب ،د ب ا)

ّ
نتنياهو يرفض لقاء ترامب  -روحاني ...وباريس تحذر طهران

ً
كندا ّ
تعين سفيرا
ً
جديدا بالصين

أعلن رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو ،تعيين
ً
دومينيك بارتون سفيرا
ً
جديدا لدى الصين ،بعد
نحو  9أشهر من إقالة
أوتاوا سفير كندا في
بكين ،على خلفية توترات
دبلوماسية بين البلدين
بسبب قضية «هواوي».
وال يزال تعيين بارتون
بحاجة إلى موافقة الصين
عليه كي يتم اعتماده
ً
ً
رسميا سفيرا لديها .ومن
ّ
ّ
المتوقع أن تعين الصين
ً
ً
بدورها قريبا سفيرا
ً
جديدا في كندا بعد تسلم
ً
السفير السابق منصبا
ً
جديدا في باريس.

كابول 10 :قتلى بهجوم
ّ
انتحاري تبنته «طالبان»

في هجوم جديد أثناء
محادثات السالم مع
الواليات المتحدة ،تبنت
حركة «طالبان» ،أمس،
تنفيذ انفجار بسيارة
مفخخة في كابول أسفر
عن مقتل عشرة بينهم
جنديان روماني وأميركي
ً
وإصابة  42أفغانيا على
األقل في حي شاش داراك،
البالغ التحصين والمحاذي
للمنطقة الخضراء ،حيث
توجد العديد من المجمعات
المهمة ،بينها المديرية
الوطنية لألمن ،وهي جهاز
االستخبارات األفغاني.

التهديدات تغلق سفارة
جنوب إفريقيا بنيجيريا

• نجاد يهاجم «النووي» وال يعارض الحوار • حماية روسية  -هندية لمضيق هرمز

إيرانيون يعبرون أحد شوارع طهران أمس

(رويترز)

غ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـ ـ ــرك ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أم ــام
إم ـكــان اجـتـمــاعــه مــع نـظـيــره اإليــرانــي
حـســن روح ــان ــي بـمـقــر األم ــم المتحدة
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،أعـ ــرب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو عن
معارضته للحوار مع طهران.
وقبل توجهه إلى لندن للقاء رئيس
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون
ووزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي م ــارك إسـبــر،
اعتبر نتنياهو أن «الوقت ليس مناسبا
للمحادثات مع إيران ،بل لزيادة الضغط
الدولي عليها».
وب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس روحـ ــانـ ــي
تقليص االل ـت ــزام ــات ال ـنــوويــة وفــرض
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ع ـقــوبــات جــديــدة،
وص ــف وزي ــر خــارجـيـتــه مـحـمــد جــواد
ظريف وزارة الخزانة األميركية بأنها
«مأمور سجن».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الخارجية األميركية أن مسؤوال رفيع
المستوى عرض شخصيا عدة ماليين
مــن الـ ـ ــدوالرات عـلــى الـقـبـطــان الـهـنــدي

لناقلة النفط ّاإليرانية «ادريان داريا»1
ّ
متوجهة إلى سورية
المشتبه في أنها
فـ ــي ح ـ ــال أبـ ـح ــر إل ـ ــى ب ـل ــد ي ـم ـك ــن فـيــه
احتجازها ،قبل أن تدرجه واشنطن على
قائمة العقوبات.
وسخر ظريف من مبادرة المسؤول،
ال ـت ــي ن ـشــرت ـهــا ص ـح ـي ـفــة «فــاي ـن ـن ـشــال
تايمز» .وكتب على «تويتر»« :بعد فشلها
في القرصنة ،تلجأ الواليات المتحدة
ّ
إل ــى االب ـت ّــزاز الـمـبــاشــر :ســلـمــونــا نفط
إيران وتلقوا عدة ماليين من الدوالرات،
أو ّ
عرضوا أنفسكم لعقوبات».
ّ
ورد ت المتحدثة بــا ســم الخارجية
األميركية ،مورغان أورتيغاس ،بعبارات
ظريف نفسها .واتهمت إيران بممارسة
«ابتزاز مباشر» بمطالبتها بالحصول
ع ـ ـلـ ــى  15م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر مـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ــدول
ُ
ّ
سترد من مبيعات
األوروبية الكبرى ت
النفط المستقبلية من أجل العودة إلى
االلتزامات النووية.
وف ـ ــي وق ـ ــت تـ ـج ــري مـ ـح ــادث ــات مــع
بريطانيا وألمانيا ،بهدف إنقاذ االتفاق
النووي ،شددت فرنسا على ضرورة أن

ّ
تضر
تتجنب إيران إرسال إشارة سيئة
بجهود الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأك ــدت وزارة الخارجية الفرنسية
ً
أنـ ـه ــا ب ــذل ــت ج ـ ـهـ ــودا ك ـب ـي ــرة لـتـهــدئــة
الـتــوتــرات ،مـحــذرة مــن ح ــدوث انتهاك
جــديــد لــاتـفــاق ال ـنــووي وال ـع ــودة إلــى
االمـتـثــال الـكــامــل لــاتـفــاقـيــة ،فهما من
األهداف األساسية لهذه العملية.
ً
وم ــن ال ـم ـقــرر أن تـعـلــن ط ـه ــران غ ــدا
تـفــاصـيــل خـطــوتـهــا ال ـثــالــث بتقليص
االل ـت ــزام ــات ،بـعــد أن أك ــد روحــانــي أنــه
ّ
أمر بالتخلي عن كل القيود المفروضة
في مجالي البحث والتطوير النوويين.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ه ــاج ــم الــرئ ـيــس
السابق محمود أحمدي نجاد ،االتفاق
ً
النووي ،معتبرا أنه عبارة عن سلسلة
التزامات أحادية الجانب.
وانتقد نجاد توقيع حكومة روحاني
المعاهدة عام ّ ،2015قائال إنه «لو كان
األمر بيدي ما كنت وقعته».
ورأى ن ـج ــاد ،الـ ــذي ت ــول ــى الــرئــاســة
فـتــرتـيــن متتاليتين بـيــن عــامــي 2005
و ،2013أن ا ل ـ ـم ـ ـفـ ــاو ضـ ــات ا ل ـخ ــا ص ــة

باالتفاق النووي ،وبإعادة المباحثات
مــع الــواليــات المتحدة« ،يجب أن تقوم
ع ـلــى أس ـ ــاس م ــن الـ ـع ــدال ــة ،واالحـ ـت ــرام
المتبادل».
واعتبر المزاعم القائلة بأن االتفاق
ّ
النووي حال دون تشكل تحالف عالمي
ضد إيران «غير صائبة» ،مشيرا إلى أنه
ال يرى «عيبا في التفاوض مع أي طرف،
بما في ذلك الواليات المتحدة ،غير أنه
ال توجد هناك فائدة لمفاوضات غير
واضحة المعالم».
في سياق آخر ،قال الرئيس الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن إن روسـيــا ستحمي
س ـف ـن ـهــا فـ ــي م ـض ـي ــق ه ــرم ــز ب ــال ـط ــرق
العسكرية ،في حين قال رئيس الوزراء
ال ـه ـن ــدي ،ن ــاريـ ـن ــدرا مـ ـ ــودي ،إن ب ــاده
اتخذت ترتيبات أمنية لمرور ناقالتهم
ع ـبــر «ه ــرم ــز» الـ ــذي ش ـهــد سـلـسـلــة من
ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى ن ــاق ــات عــال ـم ـيــة فــي
األشهر القليلة الماضية قبالة السواحل
اإليرانية.
(طهران ،باريس  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أعلنت وزارة خارجية
جنوب إفريقيا ،أمس ،أن
ً
بريتوريا «أغلقت مؤقتا»
بعثتيها الدبلوماسيتين
في نيجيريا ،بعد تلقيها
«تهديدات» بعمليات
ً
انتقامية ،ردا على أعمال
عنف وشغب استهدفت
األجانب في جوهانسبرغ
على مدار األيام الثالثة
الماضية وخلفت خمسة
قتلى.
وقال الناطق باسم وزارة
الخارجية في بريتوريا
لونغا نغيغيليلي« :تلقينا
معلومات وتهديدات
من نيجيريين وقررنا
أن نغلق مؤقتا» سفارة
جنوب إفريقيا في أبوجا
والقنصلية في الغوس.

ةديرجلا

•
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رياضة

ً
ً
الكويت يفوز على السالمية وديا استعدادا لـ «الممتاز»
السيد يتطلع لبداية قوية أمام كاظمة ...وعواد يراهن على مواجهة العربي
أحمد حامد

انتهت المواجهة الودية
بين الكويت والسالمية بفوز
األبيض  ،1 -3في المباراة
التي جمعت بينهما على
استاد ثامر ،أمس األول،
ضمن استعدادات الفريقين
النطالقة الدوري الممتاز لكرة
القدم.

حقق فــريــق الـكــويــت لـكــرة الـقــدم فــوزا
معنويا على السالمية  ،1 -3في المباراة
الــوديــة التي جمعت بينهما أمــس األول
ع ـلــى اسـ ـت ــاد ث ــام ــر ،ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
الفريقين النطالقة ال ــدوري الممتاز ،إذ
تنتظر حامل اللقب الفريق األبيض مباراة
قوية أمام كاظمة في  16الجاري ،في حين
يــواجــه السالمية فريق العربي فــي قمة
مباريات الجولة األولى  14الجاري.
المباراة بين السالمية والكويت ،جاءت
قوية وشهدت تفوقا ملحوظا لألبيض
ف ــي ال ـش ــوط األول ،وه ــو م ــا أث ـمــر ع ــن 3
أه ــداف ،عبر يعقوب ال ـطــراروة ،وجمعة
سعيد ،وعبدالله البريكي "ركلة جزاء".
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،نـجــح أصـحــاب
األرض فريق السالمية في الرد بهدف عبر
البرازيلي باتريك فابيانو من ركلة جزاء.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ــواج ــه ال ـكــويــت في
االثنين المقبل فريق اليرموك وديا على
استاد عبدالله الخليفة ،وهو ما ينسحب
عـلــى الـســالـمـيــة ،ال ــذي يــواجــه فــي الـيــوم
نفسه فريق الساحل على استاد ثامر.
من جانبه ،أكد مدرب األبيض السوري
حـســام السيد أن الـمـبــاريــات الــوديــة من
شأنها أن تعزز ثقة الالعبين بأنفسهم،
وتــرفــع مـعــدالت اللياقة البدنية ،مشيرا
إلــى أن فريقه استفاد من مواجهة قوية
أم ــام الـســالـمـيــة ،ب ــإش ــراك ع ــدد كـبـيــر من
الالعبين الذين لم يتمكنوا من الوجود
في المباراة األولى لألبيض أمام الشرطة
العراقي بالبطولة العربية.
وأضاف السيد ،في تصريح لـ "الجريدة"،
أن النتيجة الرقمية ال تعينه بقدر ما يعينه
االطمئنان على حالة الالعبين من جميع
ال ـن ــواح ــي ،م ــؤك ــدا أن ال ـكــويــت ف ــي حــاجــة
لجميع الالعبين المسجلين في القائمة،
وس ــط م ـش ــارك ــات ق ــوي ــة تـنـتـظــر األب ـيــض
ســواء في البطوالت المحلية ،وايضا في
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لدوري أبطال
آسيا ،وكذلك في البطولة العربية.
وكـ ـش ــف مـ ـ ــدرب ال ـك ــوي ــت أن ال ـتــرك ـيــز
ينصب فــي الــوقــت الحالي على المباراة
االف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز أم ــام
كاظمة ،مشيرا إلــى أنــه يبحث عــن بداية
قوية في الدوري أمام البرتقالي لالستفادة
منها في قادم المباريات بالبطولة.

ب ــاش ــر الـ ــدولـ ــي ال ـس ـع ــودي
تيسير الجاسم تدريباته مع
النصر اعتبارا من أمــس ،على
أن يخوض أولــى مبارياته مع
العنابي  9مــن الشهر الجاري
امام الجهراء على ملعب أبناء
القصر األحمر.
وحل الجاسم ،العب األهلي
ال ـس ـعــودي ال ـســابــق وصــاحــب
ً
ال ـ ـ ــ 35ع ــام ــا ب ــدي ــا لـلـبــرازيـلــي
س ـي ـل ـفــا ف ــي صـ ـف ــوف ال ـن ـصــر،

يصل منتخب أستراليا لكرة القدم إلى البالد بعد غد ،حيث
يلتقي مــع منتخبنا الــوطـنــي األول يــوم الـثــاثــاء فــي الجولة
الثانية مــن منافسات المجموعة ا لـثــا نـيــة ،ضمن التصفيات
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر
عام  ،2022وكأس آسيا المقرر إقامتها في الصين عام .2023
ويحدد اتحاد الكرة خالل الساعات القليلة المقبلة ،الملعب
الذي سيستضيف تدريب المنتخب األسترالي يوم الوصول،
على أن يجري تدريبه الثاني على استاد نــادي الكويت الذي
سيستضيف اللقاء في السادسة والنصف من مساء الثالثاء
المقبل.
من جهة أخرى ،قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي
روميو جــوزاك منح الالعبين راحــة من التدريبات الـيــوم ،من
أجل التقاط أنفاسهم ،وذلــك في حال حقق الفريق الفوز على
المنتخب النيبالي في المباراة التي أقيمت في الجولة األولى
من المجموعة في الثامنة مساء على استاد الكويت ،مع خضوع
الالعبين لتدريب استشفائي عقب انتهاء المباراة مباشرة تحت
طبيب المنتخبات الوطنية
إ ش ــراف ر ئـيــس اللجنة الطبية ّ -
د .عبدالمجيد البناي ،والــذي يتمثل في جلوسهم بأحواض
بالستيكية تحتوي على ماء بارد ،ثم إجراء المساج والتدليل
لهم ،وذلك من أجل إزالة اإلرهاق واإلجهاد عنهم.
أمـ ــا ف ــي حـ ــال ت ـع ــادل أو خ ـس ــارة الـمـنـتـخــب ف ــي ال ـم ـب ــاراة،
فـسـيـخـضــع ال ــاع ـب ــون ل ـل ـبــرنــامــج االس ـت ـش ـفــائــي ف ــي ال ـف ـتــرة
الصباحية بمقر إ قــا مــة ا لـفــر يــق بـفـنــدق ريجنسي السالمية،
على أن يخضعوا للتدريبات في الفترة المسائية ،استعدادا
لمواجهة أستراليا.

تدريب سابق للمنتخب األسترالي

سباق من أجل االستحواذ على الكرة
وأقر السيد بأنه وفريقه أمام مسؤولية
كبيرة في الموسم الحالي ،للحفاظ على
مكتسبات المواسم الماضية ،بل وإضافة
مزيد من البطوالت إلى القلعة البيضاء.

تجربة مفيدة
بــدوره ،قال مدرب السالمية المساعد
سـلـمــان ع ــواد إن الـتـجــربــة أم ــام الكويت
ً
جاءت قوية ،مشيرا إلى أن فريقه يسعى
لمعالجة األخطاء قبل بداية الموسم.

وأضــاف عــواد ،لـ "الجريدة" ،أن فريقه
لم يؤد بالصورة المطلوبة أمام الكويت
ف ــي ال ـش ــوط األول ،ف ــي حـيــن ك ــان األداء
مقبوال في الشوط الثاني ،ال سيما بعد أن
عدل الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي
مــن الطريقة الـتــي كــان يسعى اليها في
الشوط األول.
ّ
وبين أن السماوي عول على  3العبين
في ارتكاز وسط الملعب ،وهو ما يثمر
كثيرا لتتغير الطريقة في الشوط الثاني
لألفضل.

وراه ـ ــن عـ ــواد ع ـلــى مــواج ـهــة الـعــربــي
االفتتاحية في مسابقة الدوري ،مؤكدا ان
السالمية قادر على التغلب على األخطاء
وت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوى الئـ ــق ف ــي افـتـتــاحـيــة
"الممتاز".
وا عـتـبــر م ــدرب السالمية ان التفكير
فــي مــواجـهــة ال ـعــودة أم ــام ال ـقــوة القوية
بالبطولة العربية سابق ألوان ــه ،وسط
التزامات محلية مهمة.

تيسير الجاسم بدأ تدريباته مع العنابي
حيث وقــع الــاعــب أمــس األول
م ــدة مــوســم واحـ ــد نـظـيــر 320
ألف دينار.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز ال ـك ــرة
ف ــي الـنـصــر فـيـصــل ال ـعــدوانــي
إن ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع الـجــاســم
استغرقت  3أيــام ،حيث حضر
إل ــى ال ـكــويــت ،ووق ــع ع ـقــده من
دون فرض أي أعباء مبالغ فيها
على إدارة النادي.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـجــاســم يعد

المنتخب األسترالي يصل
إلى البالد بعد غد

ً
ً
مكسبا كبيرا للدوري الكويتي،
وللعنابي بصفة خاصة ،مؤكدا
ثقته الكبيرة بالالعب وقدرته
ع ـل ــى ص ـن ــع ال ـ ـفـ ــارق م ــع بقية
الالعبين ،تحت القيادة الفنية
للمدرب التونسي لطفي رحيم.
وت ــوق ــع ال ـع ــدوان ــي منافسة
كـبـيــرة ب ــال ــدوري ف ــي الـمــوســم
ً
الـحــالــي ،عطفا على استعداد
فــرق "الممتاز" بصورة مميزة
في الموسم الحالي.

الجاسم يحمل قميص النصر

«برقان» أنهى معسكره ...وعاد
●

حازم ماهر

ع ــاد إل ــى ال ـبــاد وف ــد الـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بنادي برقان ،أمس ،بعد اختتام معسكره الخارجي
الــذي أقيم فــي صربيا اسـتـعــدادا للموسم الجديد
الذي يستهله الفريق بمواجهة الفحيحيل يوم 25
ال ـجــاري ،فــي الجولة الثانية مــن منافسات دوري
فيفا للدرجة األول ــى ،إذ جنبت القرعة الفريق من
المشاركة في الجولة األولــى التي تقام يومي 18
و 19منه.
وأكد أمين الصندوق ،رئيس جهاز الكرة عبدالله
الـ ـب ــوص ،أن ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـص ــرب ــي ح ـقــق األه ـ ــداف

المرجوة منه ،والذي خاض خالله الفريق  4مباريات
تجريبية متدرجة المستوى مع فرق صربية ،فقد
حقق الفوز في مباراة بهدف دون رد ،وتعادل في
 ،3مضيفا أن الـمــدرب ماهر الشمري حــرص على
تجربة المحترفين وإتاحة الفرصة لهم أمام جميع
الالعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة األساسية
التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.
ّ
وتوجه البوص بالشكر إلــى سفير الكويت في
صــربـيــا يــوســف عـبــدالـصـمــد والـسـكــرتـيــر الـثــانــي
ع ـبــدال ـلــه ال ــري ــش ،وج ـم ـيــع أع ـض ــاء ال ـس ـف ــارة على
اهتمامهم بالوفد ،وحرصهم على تذليل الصعوبات
كافة التي واجهته في المعسكر.

شكل دفاعي جديد لالتحاد في مواجهة العربي التضامن يختتم معسكره ويستأنف تدريباته بعد غد
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يدرس الجهاز الفني لفريق االتحاد السكندري،
بقيادة طلعت يوسف ،إجــراء تعديالت على دفاع
زعيم الثغر ،خالل مباراة العربي في لقاء اإلياب
ب ــدور الـ ــ 32فــي ك ــأس محمد ال ـس ــادس ،والـمـقــررة
إقامتها يوم  27الجاري باستاد اإلسكندرية ،بعد
أن انتهى لـقــاء الــذهــاب بـفــوز ال ـنــادي السكندري
بهدف مقابل ال شيء سجله المهاجم خالد قمر.
وط ـلــب طـلـعــت يــوســف مــن ال ـج ـهــاز الـطـبــي ســرعــة
تجهيز الثنائي الدفاعي إسالم جمال وأحمد شلبي،
للدفع بهما في مواجهة العربي ،بعد ظهور محمود

ً
رزق ومحمد أنــور بمستوى متواضع جــدا ،خالل
مباراة الزمالك في الدور قبل النهائي لبطولة كأس
مصر ،والتي شهدت خروج الفريق السكندري
بـهــدف مــن خـطــأ دفــاعــي بسبب التمركز
السيئ أمام المرمي.
كما يدرس مدرب االتحاد االستعانة
ب ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــوه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
الصفقات التي تعاقد معها النادي
في فترة االنتقاالت الصيفية الجارية،
للوقوف جيدا على مستواهم أمــام
االخضر.

«يد» الساحل يتعاقد
مع السعيد
ت ـع ــاق ــد ن ـ ــادي ال ـس ــاح ــل مع
الع ـ ــب ال ـق ــادس ـي ــة وال ـم ـن ـت ـخــب
الوطني السابق لكرة اليد علي
السعيد ،فــي صفقة انتقال حر
مدته موسم واحــد ،ضمن خطة
دعم صفوف الفريق األول لكرة
ً
اليد بالنادي ،استعدادا للموسم
ال ـج ــدي ــد ال ـم ــزم ــع أن يـ ـب ــدأ في
نوفمبر المقبل.
ويعتبر السعيد من الالعبين
ال ـم ـم ـيــزيــن ف ــي ال ـخ ــط الخلفي
والجناح األيمن ،وله عدة تجارب
محلية ناجحة ،إذ سبق له اللعب
مــع نــاديــي خـيـطــان وال ـج ـهــراء،
بجانب ناديه األصلي القادسية.
وبذلك يكون الساحل ،الذي
يـشــرف عـلــى تــدريـبــه المصري
ح ـســام تــوف ـيــق ،نـجــح ف ــي عقد
أربـ ـ ـ ـ ــع صـ ـفـ ـق ــات مـ ـهـ ـم ــة ل ــدع ــم
صفوف الفريق ،وهي :السعيد،
والع ــب الصليبيخات السابق

علي السعيد
محمد عباس طه ،والعبا القرين
السابقان حسين صفر وسليمان
الموسوي ،في صفقة انتقال حر
مدته موسم واحد.

طلعت يوسف

يعود إلى البالد في ساعة مبكرة
من صباح اليوم وفد الفريق األول
لكرة القدم بنادي التضامن ،بعد
انـتـهــاء معسكره الـتــدريـبــي الــذي
أق ـي ــم ف ــي ص ــرب ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي يــأتــي
فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــرة مــن
االس ـت ـعــدادات للموسم الرياضي
الجديد .2020-2019
وك ـ ـ ــان ال ـت ـض ــام ــن قـ ــد اخـتـتــم
معسكره التدريبي مـســاء أمس
األول ،بفوزه على فريق مالدوست
الصربي بخمسة أه ــداف مقابل

ه ـ ــدف ،ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـتـجــريـبـيــة
الــرابـعــة الـتــي أقيمت مـســاء أمس
األول ،أحـ ـ ـ ـ ــرز األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ح ــام ــد
ال ــرش ـي ــدي ( )2وراش ـ ــد الـمـطـيــري
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـك ـس ـن ــدر ومـشـعــل
الشمري.
وقـ ــرر ال ـج ـهــاز الـفـنــي لـلـفــريــق،
بـقـيــادة ال ـم ــدرب الـصــربــي زيلكو
ماركوف ،منح الالعبين راحــة من
ال ـتــدري ـبــات ال ـي ــوم وغ ـ ــدا ،عـلــى أن
يستأنف تدريباته مساء بعد غد
على اسـتــاد التضامن ،استعدادا

للجولة األولى من منافسات دوري
فيفا للدرجة الممتازة ،التي يواجه
فيها السالمية على استاد ثامر يوم
 15الجاري.
مــن جــانـبــه ،أكــد عضو مجلس
إدارة ال ـن ــادي ،رئـيــس الــوفــد فهد
داب ــس ،أن المعسكر جــاء ناجحا،
ال سيما أن المباريات التجريبية
األربع التي لعبها الفريق ،نجحت
ف ــي تـجـهـيــز ال ــاع ـب ـي ــن لـلـمــوســم
ال ـم ـق ـبــل ب ـش ـكــل جـ ـي ــدا ،ك ـمــا أنـهــا
شهدت مشاركة عدد من الالعبين

الذين ّ
تعرضوا لإلصابة في الوقت
الماضي.
وأضـ ــاف" :نـجــح الـجـهــاز الفني
بقيادة الـمــدرب الصربي ماركوف
ومساعده جمال القبندي في االرتقاء
ب ـم ـعــدل ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة لجميع
الالعبين دون استثناء ،خالل فترتي
الـتــدريــب الصباحية والمسائية،
وهـ ــو أمـ ــر رائـ ـ ــع ،وي ــرج ــع بالطبع
إلــى الجهود المبذولة من الجهاز
الفني ،إلــى جانب الـتــزام الالعبين
بالتعليمات في المعسكر".

«ناشئي الطائرة» يواجه اإلماراتي في افتتاح «العربية»
●

محمد عبدالعزيز

يـلـتـقــي ف ــي ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف م ــن بـعــد
الظهر اليوم منتخبنا الوطني للناشئين
لـلـكــرة ال ـطــائــرة م ــع نـظـيــره اإلم ــارات ــي في
ا فـتـتــاح مـنــا فـســات المجموعة ا لـثــا لـثــة من
الـب ـطــولــة الـعــرب ـيــة لـمـنـتـخـبــات الـنــاشـئـيــن
التي تستضيفها العاصمة األردنية عمان
حتى  14الجاري.
و ت ـق ــام ال ـي ــوم أي ـضــا  3م ـب ــاري ــات ،حيث
يلتقي منتخب الجزائر مع فلسطين ضمن
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ،وم ـص ــر م ــع ال ـم ـغــرب
ض ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة ،ول ـب ـن ــان مــع
األردن المضيف ضمن المجموعة الثانية.
ً
ويشارك في البطولة  12منتخبا عربيا،
تم تقسيمهم إلى  4مجموعات ،كل واحدة
تـضــم  3مـنـتـخـبــات ،و يـلـعــب األزرق ضمن
ا لـمـجـمــو عــة ا ل ـثــا ل ـثــة ا ل ــى جــا نــب منتخبي
اإل مــارات وا لـعــراق ،وتقام منافسات الدور
األول بنظام ا لــدوري من دور وا حــد ،حيث
يـتــأ هــل المنتخبان األول وا لـثــا نــي مــن كل
مجموعة إلى دور الثمانية.
ويتطلع ناشئو األزرق لتحقيق انطالقه

قوية في مباراة اليوم ،لوضع قدم في الدور
ال ـث ــان ــي ع ـبــر ب ــواب ــة ال ـم ـن ـت ـخــب اإلم ــارات ــي
ً
ا لـطــا مــع أ يـضــا فــي تحقيق ا لـفــوز بـمـبــاراة
من المتوقع أن تكون صعبة على الفريقين.
واس ـت ـعــد مـنـتـخــب ال ـكــويــت بـشـكــل جيد
للبطولة تحت إشرف الجهاز الفني المكون
مـ ــن ال ـ ـمـ ــدرب ال ــوطـ ـن ــي ج ــاس ــم ال ـ ـطـ ــراروة
ع ـل ــى مــرح ـل ـت ـيــن؛ األولـ ـ ــى ت ــدري ــب داخ ـل ــي
ً
فــي الكويت استمر لشهرين تقريبا  ،قبل
بــدايــة الـمــرحـلــة الـثــانـيــة ال ـتــي كــانــت على
هيئة معسكر تدريب خارجي لـ  10أيام في
العاصمة المصرية القاهرة ،لعب خاللها
ال ـف ــري ــق م ـب ــارات ـي ــن ت ـجــري ـب ـي ـت ـيــن فـ ــاز فــي
األو لــى على فريق الزمالك بثالثة أ شــواط
دون رد ،و خـ ـس ــر ا ل ـث ــا ن ـي ــة أ مـ ـ ــام ا ل ـج ـيــش
المصري بثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
و سـ ـيـ ـح ــاول مـ ــدر بـ ــه األزرق ا ل ـ ـطـ ــروارة
اسـ ـتـ ـغ ــال طـ ـم ــوح الع ـب ـي ــه وم ـع ـنــويــات ـهــم
المرتفعة ،لكونها أول بطولة دولية بعد
رفع اإليقاف لتقديم مستوى جيد يتصدر
به لطموحات نظيره اإلماراتي.

جانب من تدريب سابق لمنتخب الناشئين

٢٢
رياضة
ألمانيا تخوض اختبارها األول من دون سانيه أمام هولندا
ةديرجلا

•
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جانب من تدريبات المنتخب األلماني

يخوض المنتخب الهولندي
واحدة من أقوى وأصعب
المباريات في تصفيات
أوروبا ،2020
كأس أمم ً
إذ يحل ضيفا على نظيره
األلماني اليوم ضمن فعاليات
المجموعة الثالثة.

سـ ـيـ ـخ ــوض ال ـم ـن ـت ـخ ــب األلـ ـم ــان ــي
المتجدد اختباره األول بغياب نجمه
الشاب لوروا سانيه ،عندما يستضيف
غــري ـمــه وج ـ ــاره الـمـنـتـخــب الـهــولـنــدي
ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020
لكرة القدم اليوم في هامبورغ.
وي ـغ ـي ــب الع ـ ــب جـ ـن ــاح مــان ـش ـس ـتــر
س ـ ـي ـ ـتـ ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ع ـ ـ ــن م ـن ـت ـخ ــب
المانشافت بداعي إصابة في الرباط
الـصـلـيـبــي األم ــام ــي ل ـلــرك ـبــة الـيـمـنــى،
تـ ـع ــرض ل ـه ــا خـ ــال فـ ــوز ف ــري ـق ــه عـلــى
ل ـي ـف ــرب ــول ف ــي كـ ــأس ال ـ ـ ــدرع ال ـخ ـيــريــة
الشهر الفائت.
ً
كما ويغيب أيضا عن بطل أوروبــا
ثالث مرات " "1996 ،1980 ،1972العبا
باريس سان جرمان الفرنسي يوليان
دراكسلر والمدافع ثيلو كيهرر بداعي
إصابة على مستوى القدم.

ً
ً
و لـ ـع ــب س ــا نـ ـي ــه " 23ع ـ ــا م ـ ــا " دورا
ً
أساسيا خــال "عملية شفاء" ألمانيا
ب ـعــد ك ــأس ال ـع ــال ــم  2018ف ــي روس ـيــا
حين ودعت النهائيات من الدور األول،
ً
مـسـجــا خـمـســة أهـ ــداف فــي آخ ــر ست
مباريات مع منتخب بالده.
لـ ـك ــن زم ـ ـ ـ ــاءه واثـ ـ ـق ـ ــون بــإم ـكــان ـيــة
تعويض غيابه أمــام هولندا الجمعة
وأيرلندا الشمالية االثنين.
وقــال ماركو رويــس نجم بوروسيا
دورتـمــونــد أمــس األول" :ل ــوروا يخلق
ً
الـمـســاحــات وه ــو الع ــب مـهــم ج ــدا في
الفريق ،لكن لدينا جودة "من الالعبين"
للحلول مكانه".
ومن المتوقع أن يحل مكان سانيه،
مهاجم اليبزيغ المتألق تيمو فيرنر
ال ــذي سـجــل خـمـســة أهـ ــداف فــي ثــاث
مباريات مع انطالق الموسم.

لوفرين :كلوب أقنعني بالبقاء
اعـ ـت ــرف الـ ـك ــروات ــي دي ـ ــان ل ــوف ــري ــن م ــداف ــع ن ــادي
ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم أمس األول أنه كان
يريد الرحيل من فريقه في فترة االنتقاالت
ً
الصيفية ال ـجــاريــة ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـمــدرب
األلماني يورغن كلوب أقنعه بالبقاء.
وقال لوفرين ،في تصريحات نقلتها
ص ـح ـي ـفــة"دي ـلــي م ـي ــل" ال ـبــري ـطــان ـيــة:
"نـعــم فـكــرت فــي الــرح ـيــل ،كنت
أعـلــم أنـنــي قــدمــت أفـضــل ما
لـ ـ ــدي وفـ ـ ـ ــزت مــع
الـ ـف ــري ــق ب ـ ــدوري
أبطال أوروبا ،وأنا
ل ـس ــت مـ ــن هـ ــؤالء
الالعبين الذين
يـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى
مـقـعــد ال ـبــدالء
وكسب األموال".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر
بــا لـسـعــادة ألن ليفربول
ً
ح ـ ـ ـ ــاول دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا الـ ـحـ ـف ــاظ
ع ـل ـ َّـي ،أخ ـبــرنــي ك ـلــوب ذات
مـ ــرة :اس ـمــع أن ــت الع ــب من
الدرجة األولى ،لن نسمح لك
لوفرين
بالرحيل ،نحن بحاجة إليك".

وتــابــع المدافع الـكــرواتــي" :أردت الرحيل ،لكن
قيل لي إن ليفربول يحتاجني ،وأنا تقبلت ذلك"،
ً
مـضـيـفــا" :األس ـب ــوع ال ـمــاضــي تـحــدثــت إلــى
ك ـلــوب م ــرة أخ ـ ــرى ،أخ ـبــرنــي أن ــه يفهمني،
وي ـعــرف أنـنــي لـســت س ـع ـيـ ًـدا ،لكنه ق ــال لــي:
األمر انتهي ،أريدك أن تصفي ذهنك،أنا أرى
أنك مهم للفريق".
واختتم لوفرين" :قال لي بعض الناس
من حولي :ماذا يهمك ،فأنت في ناد
كبير ،اصمت وخــذ الـمــال ،لكنني
ل ـ ـسـ ــت س ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ـلـ ــى م ـق ــاع ــد
البدالء".
ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ــوف ـ ــري ـ ــن انـ ـض ــم
ً
إل ـ ـ ــى لـ ـيـ ـف ــرب ــول قـ ــادمـ ــا
مـ ــن س ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون
اإلن ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزي ف ــي
 ،2014ح ـيــث فــاز
مع الفريق العام
الحالي ببطولة
دوري أ بـ ـط ــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
وكـ ــأس
السوبر
األوروبي.
(د ب أ)

ً
وقال ابن الــ 23عاما" :إصابة لوروا
ً
ً
تعني أن هناك مكانا شــاغــرا في خط
الهجوم .أؤمن أن بإمكاني أن أقدم مع
المنتخب المستويات التي أقدمها مع
النادي".
وب ـ ـعـ ــد أن ف ـش ـل ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا بـطـلــة
ال ـعــالــم أربـ ــع مـ ــرات ف ــي ال ـت ـغ ـلــب على
الطواحين الهولندية مرتين في دوري
األمــم األوروبـيــة العام الماضي ،شكل
ف ــوزه ــا ع ـلــى ال ـب ــاد الـمـنـخـفـضــة 2-3
في العاصمة الهولندية أمستردام في
مارس الفائت عودة قوية ،ووضعها في
المركز الثاني في المجموعة الثالثة
"خـلــف أيــرلـنــدا الشمالية" بـفــارق ست
نـقــاط عــن هــولـنــدا الثالثة الـتــي لعبت
مباراة أقل.
لذا االنتصار في هامبورغ سيكون
خطوة كبيرة نحو التأهل إلى البطولة

القارية .لكن لهذه المدينة مكانة خاصة
في قلوب الهولنديين.
فهي المدينة التي شهدت تسجيل
ً
األس ـط ــورة مــاركــو ف ــان بــاسـتــن هــدفــا
ً
م ـت ــأخ ــرا ف ــي مــرمــى أل ـمــان ـيــا الـغــربـيــة
ل ـي ـق ــود ب ـ ــاده إلـ ــى ن ـه ــائ ــي كـ ــأس أم ــم
أوروب ــا  ،1988قبل أن يحققوا اللقب
على حساب االتحاد السوفياتي ،وهو
اللقب الكبير الوحيد في خزائن هولندا
حتى أيامنا هذه.
ً
وبـعــد  31عــامــا ،يـجــد الهولنديون
أنفسهم تحت الضغط بعد أن حققوا
ثالث نقاط من أول مبارتين بعد فوزهم
على بيالروسيا فــي الـمـبــاراة األولــى،
ويحتلون المركز الثالث بفارق تسع
نقاط عن أيرلندا الشمالية المتصدرة
التي في جعبتها مبارتين أكثر.
لـكــن ال ـمــدرب رونــالــد كــومــان ،الــذي

ادعــى وكأنه يمسح مؤخرته بقميص
المنتخب األلماني بعد نصف نهائي
 ،1988ن ـف ــى خـ ــال م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
االثنين أن تكون المباراة أمام ألمانيا
مسألة حياة أو موت.
وقـ ـ ــال العـ ــب ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
وأي ــاك ــس ال ـســابــق ،إن "ال ـم ـب ــاراة أم ــام
ألمانيا ليست مفصلية ،علينا أن نحقق
 12نـقـطــة فــي ال ـم ـبــاريــات األربـ ــع أمــام
أستونيا وبيالروسيا والتحصل على
المزيد من النقاط في المبارتين أمام
أيرلندا الشمالية".
من جانبه ،قال يواخيم لوف المدير
ال ـف ـن ــي ل ـل ـمــان ـشــافــت ،الـ ـ ــذي غـ ــاب عــن
مـقـعــد ال ـمــديــر الـفـنــي ف ــي الـمـبــاراتـيــن
الماضيتين بالتصفيات لتلقيه العالج
في المستشفى" :سنتقدم خطوة كبيرة
في التصفيات من خالل انتصارين".

وف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـفـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ي ـح ــل
ً
الـمـنـتـخــب ال ـب ـي ــاروس ــي ض ـي ـفــا على
أستونيا.
وفــي مـبــاريــات أخ ــرى الـيــوم تلتقي
قبرص مع كازاخستان وسان مارينو
م ــع بـلـجـيـكــا وأس ـك ـت ـل ـنــدا م ــع روس ـيــا
ف ــي الـمـجـمــوعــة الـتــاسـعــة وسـلــوفـيـنــا
م ــع ب ــول ـن ــدا وال ـن ـم ـســا م ــع الت ـف ـيــا في
المجموعة الـســابـعــة وسـلــوفــاكـيــا مع
ك ــرواتـ ـي ــا وويـ ـل ــز م ــع أذربـ ـيـ ـج ــان فــي
المجموعة الخامسة.
من جانب آخر ،قال يواخيم لوف إن
لـيــون غوريتسكا ،العــب وســط بايرن
ميونيخ ،سيغيب عن مباراة المنتخب
أمام هولندا ،حيث عانى كدمة بسيطة
بعد حصة تدريبية ،ولــن يكون قــادرا
على اللعب بالمباراة التي ستقام اليوم
في هامبورغ.

مارادونا قد يشرف على تدريب خيمناسيا ال بالتا
أع ـلــن أسـ ـط ــورة ك ــرة ال ـق ــدم األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
مارادونا أنه قد يشرف على تدريب نادي خيمناسيا
ً
ال بالتا الذي يعاني راهنا في دوري الدرجة األولى.
وقــال مــارادونــا ،الــذي خضع في يوليو الماضي
لجراحة ناجحة في ركبته في فيديو نشره محاميه
ماتياس مورال على موقع "تويتر"" :خضعت لجراحة
ً
أخيرا .حصلت اتصاالت مع مسؤولي خيمناسيا،
ً
(لكن) أخيرا لم أتحدث مع أحد".
أضـ ــاف ال ـم ـحــامــي ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي "ف ـكــرة
ال ـت ــدري ــب ف ــي األرج ـن ـت ـيــن ت ـغ ــري م ـ ــارادون ـ ــا .هـنــاك
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد جـ ـي ــد ل ــرئـ ـي ــس خ ـي ـم ـن ــاس ـي ــا (غ ــاب ــري ــال
بيليغرينو) .بنسبة  80في المئة سيدرب مارادونا
خيمناسيا".
وك ــان قــائــد وم ــدرب منتخب األرجـنـتـيــن السابق
ً
تـخـلــى ع ــن مـنـصـبــه م ــدرب ــا ل ـفــريــق دورادوس دي
سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في يونيو
لـظــروف صحية بعد تسعة أشـهــر فقط مــن تسلمه
مهامه ،فيما أعلن مورال انه يحتاج الجراء عمليتين
جراحيتين في الكتف والركبة.
ً
وت ـس ـل ــم م ـ ــارادون ـ ــا ( 58عـ ــامـ ــا) ت ــدري ــب ال ـفــريــق
المكسيكي الــذي يخوض غمار الدرجة الثانية ،في
سبتمبر  2018خــال األس ـبــوع الـثــامــن مــن ال ــدوري
المحلي ،حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر
من  15في الترتيب .وتمكن النجم األرجنتيني السابق

قــاد منتخب بــاده للقبه الثاني في نهائيات كأس
العالم (المكسيك  ،)1986من مشاكل على الصعيدين
الصحي والجسدي خالل األعــوام الماضية ،أبرزها
تـعــاطــي الـكــوكــايـيــن واإلدم ـ ــان ،السـيـمــا بـعــد ازدي ــاد
وزنه بشكل كبير.

من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في
دوري االفتتاح والختام ،لكنه خسر في المرتين أمام
فريق أتلتيكو سان لويس ،وفشل في العبور به إلى
الدرجة األولى.
وعانى النجم السابق لنابولي اإليطالي والــذي

مارادونا

كاراسكو :اللعب في الصين لم يفقدني مهاراتي وفاة نجل كافو أثناء خوضه مباراة ساري يعود لقيادة التدريبات
أكد الجناح الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو،
الـمـحـتــرف بـصـفــوف دال ـي ــان يـفــانــج مـنــذ أن غ ــادر
صفوف أتلتيكو مدريد في  ،2018أمس ،أن الالعب
"ال يفقد مـهــاراتــه للرحيل مــن أجــل اللعب فــي بلد
ً
آخر" ،مبديا إمكانية عودته للعب في أوروبا خالل
الشتاء القادم.
ً
وصرح الالعب صاحب الـ  26عاما في مقابلة مع
شبكة تلفزيون (" )RTBFسنرى في يناير .إذا كان
هناك انتقال خالل هذا التوقيت ،ينبغي علي أن أكون
ً
مستعدا .ال أملك كــل السلطات فــي يــدي ،سيعتمد
األمر على العروض الموجودة وعلى رئيس النادي".
وق ــال كــاراسـكــو ،إن وج ــوده فــي الصين ال يؤثر
عـلــى إمـكــانــاتــه ،كـمــا تــأكــد مــن ذل ــك م ــدرب منتخب
بلجيكا ،اإلسباني روبرتو مارتينيز ،الذي يواصل
االعتماد عليه.
وأوضــح "وجــودي في الصين لم يمنع استمرار
لعبي مع "الشياطين الحمر" .الموهبة موجودة ،ال
تفقدها إذا انتقلت لمكان آخر".
واسـتـخــدم كــاراسـكــو ،الــذي يعسكر مــع منتخب
ً
ً
ب ــاده حــالـيــا اس ـت ـعــدادا لمواجهتي س ــان مارينو
واسكتلندا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كاراسكو
 ،كمثال على حديثه انتقال الالعب أكسيل فيتسل
ً
إلــى تيانجين كوانجيان الصيني قــادمــا مــن سان
ً
بـطــرسـبــرجـغـفــي  2016وع ـم ــره  27ع ــام ــا ،ق ـبــل أن
يعود بعدها بموسمين للعب في صفوف بروسيا
دورتموند األلماني.
وقــال "إنــه العــب يمتلك موهبة كبيرة ،لعب في
الصين ونجح بعدها في العودة لــدوري كبير في
أوروبا .ينبغي فقط العمل بعض الشيء كي تكون
على مستوى من يلعبون في دوريات أقوى".

توفي دانيلو فليسيانو دي
مــورايــس نجل العــب كــرة القدم
وقائد منتخب البرازيل السابق
كــافــو إثــر تعرضه ألزم ــة قلبية
أثناء مباراة.
وذك ــرت صحيفة "فوليا دي
س ــاو ب ــاول ــو" ،ف ــإن ن ـجــل كــافــو
البالغ  30عاما تعرض لسكتة
قـلـبـيــة بـيـنـمــا كـ ــان ي ـل ـعــب كــرة
القدم في منزل العائلة بمنطقة
بارويري في ساو باولو.
وأف ــادت مـصــادر مــن األســرة
للصحيفة بأن نجل كافو لعب
م ـب ــاراة مــدتــه عـشــر دق ــائ ــق مع
بـ ـع ــض األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء واألقـ ـ ـ ـ ــارب
وع ـن ــدم ــا ك ــان يـنـتـظــر لـخــوض
مباراة أخرى ،بدأ يشعر بسوء.
ونـ ـق ــل دانـ ـيـ ـل ــو عـ ـل ــى الـ ـف ــور
للمستشفى حيث لفظ أنفاسه
األخيرة.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ــإن

أكد نادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم ،أمس
ً
األول ،أن مدرب الفريق ماوريسيو ساري قاد جزءا من
تدريب الفريق ،وذلك بعد تعافيه من االلتهاب الرئوي.
وعــانــى س ــاري الـمــرض م ــدة شـهــر ،ول ــم يحضر
مـ ـب ــارات ــي ي ــوف ـن ـت ــوس أمـ ـ ــام ب ــارم ــا ون ــاب ــول ــي في
المرحلتين األولى والثانية من بطولة الدوري.

بافوليتي يجري جراحة الرباط الصليبي
كافو

دانـيـلــو سبق أن تـعــرض ألزمــة
قلبية قبل أربـعــة أع ــوام بينما
كــان يلعب م ـبــاراة كــرة قــدم مع
أقـ ــاربـ ــه أي ـ ـضـ ــا ،ولـ ـك ــن حـيـنـهــا
وضع تحت المالحظة لبضعة
أيام وتعافى.
(إفي)

أعـلــن ن ــادي كــال ـيــاري اإلي ـطــالــي لـكــرة الـقــدم،
أمــس األول ،خضوع مهاجم الفريق ليوناردو
بافوليتي لعملية جراحية ،بعدما تعرض لقطع
في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الفريق
االفتتاحية بالدوري اإليطالي أمام بريشيا في
 25أغـسـطــس ،حـيــث تـعــرض لقطع فــي الــربــاط
ال ـص ـل ـي ـبــي األمـ ــامـ ــي والـ ـغـ ـض ــروف الـمـفـصـلــي
الخارجي للركبة اليمنى.

مشجعو إنتر للوكاكو« :صيحات القردة» ليست عنصرية في إيطاليا

لوكاكو

وجهت إحدى مجموعات مشجعي فريق إنتر ،أمس
األول ،رسالة مفتوحة الى المهاجم البلجيكي روميلو
لوكاكو ،توضح لــه فيها أن "صيحات الـقــردة" التي
تعرض لها من مشجعي كالياري في المرحلة
الثانية من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،ليست
عنصرية.
وكان لوكاكو (ً 26
عاما) قد واجه األحد
هتافات عنصرية من مشجعي المضيف
كالياري عندما نفذ ركلة جــزاء ،منح بها
فريقه الفوز بنتيجة .1-2
وس ـبــق لـمـشـجـعــي ك ــال ـي ــاري أن وج ـهــوا
اس ــاء ات مماثلة فــي الموسم الماضي حيال
العبين آخرين من ذوي البشرة السمراء،
أبــرزهــم الــاعــب الـســابــق ليوفنتوس
مويز كين.
ول ـك ــن م ـج ـمــوعــة م ــن جـمــاهـيــر
إن ـت ــر ت ـط ـلــق ع ـلــى نـفـسـهــا اســم

وتولى جيوفاني مارتوسيللو مساعد ســاري،
المسؤولية ،في وقت كان األخير يشاهد الجلسات
التدريبية للفريق عبر شرائط الفيديو.
ويـحـتــل يــوفـنـتــوس الـمــركــز الـثــانــي فــي ترتيب
الدوري اإليطالي برصيد ست نقاط ،بفارق األهداف
خلف انتر ميالن المتصدر.

"لورلو ديــا نــورد" ("صرخة الشمال") كونها تجلس
في الـمــدرج الشمالي في ملعب "ســان سـيــرو" ،نشرت
عبر صفحتها على فيسبوك رسالة الى لوكاكو جاء
فيها "مرحبا روميلو ،نحن نعتذر ألنك اعتبرت أن ما
حصل في كالياري عنصري .عليك أن تفهم أن إيطاليا
ليست كالعديد من دول شمال أوروبا حيث العنصرية
مشكلة حقيقية".
وتابعت" :في ايطاليا ،نعتمد على بعض الوسائل
من أجل مساعدة فرقنا ولمحاولة توتير خصومنا،
ن ـحــن مـجـمــوعــة ت ـضــم جـمــاهـيــر م ــن أع ـ ــراق مختلفة
ولطالما رحبنا بالالعبين من أي مكان أتوا".
وخــاطـبــت المجموعة الــاعــب الـســابــق لمانشستر
يونايتد اإلنكليزي" :الرجاء اعتبار هذا التصرف من
الجماهير االيطالية بمثابة احترام لك ،النهم خائفون
من األهداف التي قد تسجلها ضد فرقهم وليس ألنهم
يكرهونك أو كونهم عنصريين ،لطالما استخدمنا
هذه الطرق مع العبي الفرق االخرى وسنقوم بذلك في

المستقبل ربـمــا" ،مضيفة" :نحن ومشجعو كالياري
لسنا عنصريين".
وكان لوكاكو الذي انضم هذا الصيف من مانشستر
يونايتد الى إنتر ،دعا االثنين العبي كرة القدم التخاذ
موقف موحد ضد العنصرية ردا على تزايد مظاهرها
في اآلونة األخيرة في كرة القدم األوروبية.
وقال في بيان عبر مواقع التواصل" :تعرض العديد
من الالعبين لالساءة العنصرية في األشهر الماضية،
وتعرضت أنا بدوري لذلك أمس" ،مضيفا" :كرة القدم
هــي لعبة يـجــب أن يستمتع بـهــا الجميع و يـجــب أال
نقبل أي شكل مــن أشـكــال التمييز التي تجلب العار
الى لعبتنا".

وخضع بافوليتي ( 30عاما) لعملية جراحية
بنفس العيادة ،في إيسنبروك بالنمسا ،التي
أجرى فيها جيورجيو كيليني ،مدافع يوفنتوس،
العملية الجراحية لركبته الثالثاء الماضي.
وذكــر كالياري أن بافوليتي بصدد العودة
للمالعب في حــدود سبعة أشهر ،فيما يتوقع
يوفنتوس أن يعود كيليني بعد ستة أشهر.
(د ب أ)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

تصفيات كأس أوروبا 2020
7:00
7:00
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45

استونيا – روسيا البيضاء
قبرص  -كازاخستان
سلوفاكيا  -كرواتيا
ويلز  -أذربيجان
ألمانيا  -هولندا
سان مارينو  -بلجيكا
اسكتلندا  -روسيا
النمسا  -التفيا
سلوفينيا  -بولندا

beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD7
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD4

مباريات السبت
4:00
ً
صباحا

البرازيل  -كولومبيا

beINSPORTS HD3

7:00
9:45

انكلترا  -بلغاريا
صربيا  -البرتغال

beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
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أعاد البرازيلي ليوناردو المدير
الرياضي لنادي باريس سان
جرمان االنضباط داخل أروقة
النادي الباريسي ،ويبدو أن
تعليمات ليوناردو الصارمة
ستؤتي ثمارها خالل الفترة
المقبلة ،بوضع مصلحة النادي،
ال الالعبين ،في المقدمة.

ن ـ ـجـ ــح الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي
لـ ـن ــادي ب ــاري ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
البرازيلي ليوناردو في تحقيق
االنضباط بناديه ،مبرزا حنكته
ال ـت ـفــاوض ـيــة م ــن خ ــال إدارت ـ ــه
لقضية شائكة محورها مواطنه
ً
ن ـي ـمــار ،مـ ـح ــاوال رس ــم خــريـطــة
طــريــق يعيد مــن خاللها فريق
العاصمة الفرنسية الى المرتبة
ّ
العليا على حساب نجوم كلفوه
الماليين.
ق ــاد ل ـيــونــاردو ه ــذا الصيف
عملية التفاوض الـشــاق بشأن
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــودة ن ـ ـي ـ ـمـ ــار الـ ــى
برشلونة اإلسباني ،بعد عامين
من تعاقد النادي الباريسي معه
فــي صـفـقــة بقيمة  222مليون
ي ــورو ،جعلت مـنــه أغـلــى العــب
في العالم.
ع ـ ـ ــاد ال ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق فــي
ي ــو ن ـي ــو  2019ل ـت ــو ل ــي اإلدارة
ال ــري ــاض ـي ــة ل ـل ـن ــادي ال ـم ـم ـلــوك
قـ ـط ــري ــا ،ب ـ ــدال مـ ــن ال ـبــرت ـغــالــي
أن ـت ـي ــرو ه ـنــري ـكــي ال ـ ــذي تــولــى
لـنـحــو عــام ـيــن ،مـنـصـبــا شغله
ل ـيــونــاردو حـتــى اسـتـقــالـتــه في
.2013
ف ـ ــي عـ ـه ــد هـ ـن ــريـ ـك ــي ،ح ـقــق
الـنــادي صفقات كبرى ،أبرزها
ف ــي ص ـيــف  2017ح ـيــن تـعــاقــد
مع أغلى العبين في العالم ،أي
نيمار ،والمهاجم الشاب كيليان
مبابي ،اآلتي من موناكو بمبلغ
ّ
قدر بـ 180مليون يورو.
نـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم ف ـ ـ ـ ــي عـ ـه ــد
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي حـ ـظ ــوة واضـ ـح ــة،
تـمـثـلــت مـثــا ف ــي حــالــة نـيـمــار،
ب ــالـ ـسـ ـم ــاح لـ ــه ب ــال ـس ـف ــر مـ ــرات
عدة من دون استشارة المدرب
األل ـمــانــي تــومــاس تــوخــل ،مما

ت ـس ـب ــب بـ ـفـ ـت ــور الـ ـع ــاق ــة بـيــن
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
وال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ،وه ــو م ــا كــان
بحسب التقارير من الممهدات
لرحيل هنريكي.
وبـحـســب تـصــريـحــات نقلتها
وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،رأى
الــرئـيــس الـســابــق لـبــاريــس ســان
جـ ـ ــرمـ ـ ــان م ـ ـي ـ ـشـ ــال دونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزو أن
ل ـيــونــادرو "أعـ ــاد االن ـض ـبــاط من
خالل وضع النادي في المقدمة،
ً
ول ـي ــس ال ــاع ـب ـي ــن" ،م ـض ـي ـفــا أن
"عودته كانت في محلها ،سيعيد
ب ـع ــض الـ ـت ــواض ــع إل ـ ــى ص ـفــوف
الفريق".
م ـنــذ يــون ـيــو ،ب ــدا واض ـح ــا أن
إدارة ال ـنــادي ق ــررت تغيير نهج
التعامل مع نجوم الفريق ،وكان
أول الـغـيــث تـصــريـحــات لرئيس
النادي ناصر الخليفي في الشهر
ذاته لمجلة "فرانس فوتبول" ،لم
يستثن فيها نيمار.
ِ
وق ــال" :ينبغي على الالعبين
ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــم أك ـث ــر مــن
قبل ،يجب أن يكون ذلك مختلفا،
عليهم بذل المزيد ،والعمل أكثر،
ليسوا هنا مــن أجــل االستمتاع،
وفــي حــال لــم يــوافـقــوا ،فــاألبــواب
مشرعة (لرحيلهم)".
وت ــاب ــع" :ال أري ـ ــد ال ـم ــزي ــد مــن
سلوكيات الـنـجــوم" ،مضيفا في
ان ـت ـق ــادات عـلـنـيــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
لـلـنـجــم ال ــدول ــي ال ـب ــرازي ـل ــي" :لــم
يجبره أحد على التوقيع معنا .لم
يدفعه أحد ،جاء على دراية كاملة
لالنخراط بهذا المشروع".
أت ـ ــت ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات مــع
ب ــدء ال ـه ـمــس ح ــول رغ ـب ــة نـيـمــار
في العودة الى برشلونة ،أو أقله
الــرح ـيــل ع ــن س ــان ج ــرم ــان ،بعد

عامين غير مثمرين تعرض في
كل منهما إلصابة أبعدته أشهرا
عن المالعب ،ولم يتمكن خاللهما
من منح الفريق مبتغاه ،بالذهاب
بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

سياسة واضحة لليوناردو
ً
كــان لـيــونــاردو واضـحــا بعيد
تسلمه مـهــامــه ،حـيــث ص ــرح" :ال
الع ـ ــب ف ـ ــوق م ــؤس ـس ــة ال ـ ـنـ ــادي"،
ً
م ـض ـي ـفــا ل ـق ـن ــاة "كـ ــانـ ــال ب ـل ــوس"
الفرنسية" :ال يهم إذا كان نيمار
ه ـ ــو ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ،أو (الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي)
كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــانـ ــو رونـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدو ه ــو
كريستيانو رونالدو .النادي ،هو
مؤسسة يجب احترامها".
ً
أمسك ليوناردو مبكرا بالملف
الـ ـ ـش ـ ــائ ـ ــك ،م ـ ــع مـ ــوعـ ــد الـ ـتـ ـح ــاق
الالعبين بالفريق لبدء تحضيرات
ال ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ،ولـ ــم يـحـضــر
ن ـي ـمــار إل ــى ب ــاري ــس ،ف ــي خـطــوة
قـ ــال ال ـم ـق ــرب ــون م ـنــه إن سببها
ارتباطات سابقة.
لـ ــم يـ ـ ـ ـ ُـرق األمـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـي ــون ــاردو،
ً
فـ ــأصـ ــدر ال ـ ـنـ ــادي بـ ـي ــان ــا شــديــد
اللهجة وحذر من إجراءات بحق
ن ـي ـم ــار .ف ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـتــال ـيــة،
جمعت بينهما لـقــاء ات تــردد أن
بـعـضـهــا ك ــان عــاص ـفــا ،ح ـتــى أن
ت ـق ــاري ــر أشـ ـ ــارت م ــؤخ ــرا الـ ــى أن
ل ـي ــون ــاردو ت ــوج ــه ق ـبــل أيـ ــام الــى
الــاعـبـيــن خ ــال حـصــة تدريبية
بــالـقــول" :ســأتـحــدث بالفرنسية،
وعلى أولئك الذين ال يفهمونها
أن يتعلموها" ،في انتقاد مبطن
لمواطنه الــذي لم يشأ تعلم لغة
مــولـيـيــر رغ ــم عــامـيــن أمـضــاهـمــا
حتى اآلن في فرنسا.
خــارج حــدود ملعب بــارك دي

برانس ،قرر ليوناردو عدم التنازل
عن نيمار إال بالشروط التي يراها
مناسبة لمصالح ناديه ،لم يقفل
الـبــاب أم ــام برشلونة الستعادة
خـ ــدمـ ــات ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ،ل ـك ـن ــه لــم
يتزحزح قيد أنملة عن مطالبه.
قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو  72سـ ـ ــا عـ ـ ــة م ــن
انتهاء فترة االنتقاالت الصيفية
اإلثـنـيــن ،رمــى لـيــونــاردو بالكرة
في ملعب برشلونة ،مؤكدا "لقد
كنا منفتحين على التحدث ،قلنا
دائـمــا إن فــي إمكانه الرحيل في
حال تلقينا عرضا يرضينا".
واختصر المفاوضات بعبارة
"لــم يحصل ذلــك"ّ ،
معوال على أن
برشلونة ال يملك القدرة المالية
الـكــافـيــة حــالـيــا الس ـت ـعــادة العــب
م ــن ط ـي ـنــة ن ـي ـم ــار ،الس ـي ـمــا بعد
إنفاقه هذا الصيف لضم العبين
ي ـت ـق ــدم ـه ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان
غريزمان.

مهندس انتقال الالعبين
ال ـمــديــر ال ــري ــاض ــي الـ ــذي كــان
مهندس انـتـقــال العبين بــارزيــن
ال ــى ص ـفــوف ال ـفــريــق الـبــاريـســي
فــي عـهــده األول ،مـثــل الـســويــدي
زالتان ابراهيموفيتش والبرازيلي
تـ ـي ــاغ ــو سـ ـيـ ـلـ ـف ــا ،ضـ ـ ـ ــرب ب ـق ــوة
ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم األخـ ـ ـي ـ ــر النـ ـتـ ـق ــاالت
صـ ـي ــف  ،2019بـ ـض ــم ال ع ـ َـبـ ـي ــن
يتمتعان بالخبرة هما الحارس
ال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي ك ـي ـل ــور ن ــاف ــاس
الـ ـمـ ـت ــوج بـ ـط ــا ل ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال
أوروبا ثالث مرات مع ريال مدريد
اإلسباني ،والمهاجم األرجنتيني
م ـ ـ ـ ــاورو إي ـ ـ ـكـ ـ ــاردي ال ـم ـب ـع ــد مــن
إن ـتــر اإلي ـط ــال ــي ،م ـع ــززا تــرســانــة
هـجــومـيــة تـضــم نـيـمــار ومـبــابــي

تيباس :نيمار سيعتزل في باريس

نيمار

أكــد رئـيــس رابـطــة ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم خابيير
تيباس امس أن البرازيلي نيمار "سيعتزل في باريس سان
جرمان" وأن صفقة انتقاله للنادي الفرنسي "من المستحيل
تكرارها".
وقال تيباس خالل مشاركته في ندوة أدارهــا رئيس قسم
الرياضة في (إفي) لويس بياريخو في منتدى "سوكريكس"
األوروبــي في العاصمة البرتغالية لشبونة إن صفقة انتقال
نيمار للبي إس جي أثبتت "الخلل في نظام المراقبة المالية
بالكرة األوروبية".

رياضة

وأضــاف "نحن نددنا بالوضع وقتها ،كان من المستحيل
أن يتحمل فريق أوروبــي قيمة  226مليون يورو و 27مليون
يورو خالية من الضرائب من أجل الالعب".
وأشــار إلــى أن هــذا السبب الــذي دفــع رابطة الليغا لتقديم
شكوى ضد باريس سان جرمان النتهاكه قواعد اللعب المالي
النظيف بسبب تلقيه "عقود رعاية وهمية".
وردا على سؤاله عن السبب وراء عدم عودة نيمار لبرشلونة
أو الكرة اإلسبانية هذا الصيف ،أجاب تيباس "هناك فرق تقوم
بصفقات خارج قواعد السوق ومن المستحيل تكرارها".

البرازيلي ليوناردو
واألوروغوياني إدينسون كافاني.
ال ـســؤال الـمـطــروح حــالـيــا :هل
ت ـت ـط ــاب ــق حـ ـس ــاب ــات ال ـح ـق ــل مــع
ح ـســابــات ال ـب ـي ــدر ،لـتـصــل خطة
ليوناردو وإدارته الى خواتيمها
السعيدة؟
ف ــي ي ــول ـي ــو ،خ ــص ل ـي ــون ــاردو
صحيفة "لــو بــاريــزيــان" القريبة

م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ب ـم ـق ــاب ـل ــة م ـط ــول ــة
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــزء ي ـ ـ ـ ـ ــن ،عـ ـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـيـ ـه ــا
الستراتيجيته ومشاكل الفريق.
وأج ـ ـ ــاب ردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال عــن
فرضه قواعد صــارمــة" :أنــا لست
ً
ش ــرطـ ـي ــا" ،م ـض ـي ـف ــا أن "األم ـ ــور
ٌّ
ال ت ـج ــري ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،كــل
م ـســؤول عـمــا ي ـقــوم ب ــه ،عـمــا هو

عـلـيــه ،لـيـســت الـعـقــوبــة مــا يجب
أن يحدد ما نقوم أو ال نقوم به،
بل ضمير كل منا" ،مشيرا الى أن
أهدافه هي "القيام بكل ما يجب
ناد يرغب في أن يكون على
على ٍ
أعلى مستوى".
وتــابــع" :نحن في مرحلة على
الجميع خاللها التفكير".

السعودية تستضيف نزال المالكمة
األهم هذا العام
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
السعودية األمير عبدالعزيز الفيصل ،إن النزال
ال ــذي سيجمع المالكمين آن ــدي روي ــز جونيور
وأنتوني جوشوا في  7ديسمبر القادم "هو األهم
واألبرز هذا العام".
وأض ــاف الـفـيـصــل ،فــي تـصــريــح عـقــب مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ُعـ ـق ــد أم ـ ــس األول فـ ــي حـ ــي ال ـطــريــف
التاريخي بالدرعية جنوب الرياض" :متحمسون

جدا لهذا النزال ،الذي ُيعد أقوى نزاالت ."2019
وتابع" :حصلنا على استضافة هذه الفعالية،
بعد جهد استغرق حوالي  8أشهر ،للمنافسة مع
الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم الكبرى".
ووصل المالكمان المكسيكي رويز والبريطاني
ج ــوش ــوا إل ــى ال ــري ــاض ،أم ــس األول ،اس ـت ـعــدادا
للمواجهة التي ستجمعهما.
(د ب أ)

البرشا والريال يهيمنان على مرشحي تشكيلة الفيفا لوكلير يتطلع لفوزه الثاني في معقل فيراري
يهيمن فريقا برشلونة وريال مدريد
على قائمة المرشحين لجائزة االتحاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم (ف ـي ـفــا) لتشكيلة
أفضل فريق من العبي العالم لعام 2019
والتي سيتم إعــان الفائزين بها في
 23الجاري خالل حفل توزيع جوائز
"األفضل" في ميالنو.
وبالنظر إلى المنافسات المحلية،
ي ـه ـي ـمــن العـ ـب ــو ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
الممتاز ألول مرة منذ  2009بـ  21العبا
بما يزيد بالعب واحد فقط على الدوري
اإلسباني.
فيترشح من ليفربول ،بطل دوري أبطال
أوروبا ،سبعة العبين بينهم النجم المصري
محمد صالح والمدافع الهولندي فيرجيل
ف ــان دي ــك ال ـفــائــز م ــؤخ ــرا ب ـجــائــزة االت ـحــاد
األوروبــي لكرة القدم (يويفا) ألفضل العب
في العالم.
وبالمثل يترشح مــن مانشستر سيتي
سبعة العبين.
ومــن ناحية جنسيات الالعبين ،تهيمن
البرازيل بعشرة العبين على القائمة المكونة

من  55اسما ،تليها فرنسا بسبعة اسماء ثم
إسبانيا بستة .وللمرة األولى تشهد القائمة
وجود  17العبا جديدا ،منهم أربعة العبين
من ليفربول هم أليسون وألكساندر أرنولد
وروبرتسون وفيرمينو.
و يـعــود لقائمة المرشحين األرجنتيني
سرخيو أجويرو والحارس السلوفيني يان
أوبالك ،إذ تعود المرة األخيرة التي ترشح
فيها المهاجم إلى  2016والحارس إلى .2017
وألول مرة في تاريخ هذه الجائزة الممتد

ع ـلــى مـ ــدار  15ع ــام ــا ،يـغـيــب ال ـح ــارس
اإلي ـط ــال ــي جـيــانـلــويـجــي ب ــوف ــون عن
ال ـقــائ ـمــة ،ك ـمــا يـغـيــب ألول م ــرة منذ
 2007العب الوسط اإلسباني أندريس
إنييستا الذي انتقل من برشلونة
إلى فيسيل كوبي الياباني.
والالعب الوحيد الذي يحافظ
على مكانه في قائمة المرشحين
هو النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو مهاجم ريال مدريد سابقا
ويوفنتوس حاليا.
يذكر أن تشكيلة أفضل فريق في العالم
ل ـعــام  2018ضـمــت ديـفـيــد دي خـيــا ودان ــي
ألـفـيــش وراف ـئ ـيــل فـ ــاران وســرخـيــو رام ــوس
ومارسيلو ولوكا مودريتش ونجولو كانتي
وإديـ ــن ه ـ ــازارد وكـيـلـيــان مـبــابــي ولـيــونـيــل
ميسي وكريستيانو رونالدو.
وصــوت أكثر مــن  23ألــف العــب محترف
على تشكيلة أفضل فريق لعام  ،2019حيث
اختاروا حارسا وأربعة مدافعين وثالثة من
العبي الوسط وثالثة مهاجمين.

يسعى السائق شارل لوكلير
إل ــى تـحـقـيــق فـ ــوزه ال ـثــانــي في
بطولة العالم للفورموال واحد
في معقل فريقه فـيــراري ،خالل
جــائــزة إيـطــالـيــا الـكـبــرى األحــد
المقبل ،المرحلة الرابعة عشرة
مــن بـطــولــة الـعــالــم ،بـعــد نهاية
أسـ ـ ـب ـ ــوع امـ ـ ـت ـ ــأت ب ــال ـم ـش ــاع ــر
المختلطة.
فقد حقق السائق القادم من
إمارة موناكو فوزه األول خالل
مسيرته االحـتــرافـيــة االسـبــوع
الـ ـف ــائ ــت فـ ــي جـ ــائـ ــزة بـلـجـيـكــا
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،طـ ـغ ــى عـ ـلـ ـي ــه م ـق ـتــل
صديقه الفرنسي أنطوان هوبير
خالل سباق فورموال  2السبت
على حلبة "سبا -فرانكورشان".
وسـ ـيـ ـشـ ـك ــل الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق ع ـلــى
ح ـل ـبــة م ــون ــزا ال ـع ــري ـق ــة األح ــد
المقبل فرصة البــن ال ـ  21عاما
وزميله االلـمــانــي سيباستيان
فيتل ،بطل الـعــالــم ارب ــع مــرات،

إلظهار قوة وسرعة محركيهما
أمـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق م ــرسـ ـي ــدس بـطــل
الصانعين.
وقال مدير فيراري االيطالي
مـ ــات ـ ـيـ ــا ب ـ ـي ـ ـنـ ــوتـ ــو إن ـ ـ ـ ــه "ح ـ ـ ــان
ال ــوق ــت ل ـل ـس ـبــاق ع ـلــى أرض ـن ــا،
وليس هناك من طريقة أفضل
للمجيء الــى مــونــزا بعد الفوز
في المرحلة االخـيــرة في سبا-
ف ــرانـ ـك ــورش ــان" ،م ـض ـي ـفــا" :ان ــه
عــربــون شكر لجماهيرنا التي
قــدمــت لـنــا الــدعــم خ ــال موسم
لم يكن بالسهل حتى الساعة".
ً
واع ـت ـب ــر ابـ ــن ال ـ ـ ــ 46ع ــام ــا أن
"م ــون ــزا حـلـبــة نـتـســابــق عليها
ب ـم ـعــدل ســرعــة ع ــال وتتضمن
خـ ـط ــوط ــا م ـس ـت ـق ـي ـم ــة ط ــوي ـل ــة
وت ـت ـط ـلــب ال ـك ـب ــح ال ـ ـقـ ــوي ،ق ــوة
الــدفــع السفلي ،ونسعى نهاية
االسبوع لتقديم وحــدة الطاقة
الثالثة (المحدثة)".
بعد موسم صعب حقق فيه

نادال على أعتاب لقبه التاسع عشر في البطوالت الكبرى
ت ـخ ـطــى االسـ ـب ــان ــي راف ــايـ ـي ــل نـ ـ ــادال،
الـمـصـنــف ثــان ـيــا ،االرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
شفارتسمان  4-6و 5-7و ،2-6أمس األول،
وضرب موعدا في نصف نهائي بطولة
الواليات المتحدة ،آخر البطوالت االربع
الكبرى في كــرة المضرب ،مع االيطالي
ماتيو بيريتيني.
وهـ ــذا ال ـف ــوز ه ــو ال ـثــامــن ف ــي ثـمــانــي
مباريات لنادال ،المتوج ثالث مرات في
نـيــويــورك ( 2010و 2013و ،)2017على
شفارتسمان في مباراة انتهت في وقت
متأخر ،أمس األول ،في نيويورك.
وال يزال نادال الوحيد المتوج سابقا
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد إق ـص ــاء
غريميه الـصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش
والسويسري روجيه فيدرر ،مما يجعله
المرشح االوفر حظا الحراز اللقب.

بيريتيني يسقط مونفيس
وف ــي م ـبــاراة ثــانـيــة مــن رب ــع النهائي،
وض ــع بـيــريـتـيـنــي الـمـصـنــف  25عالميا
حدا النتظار ممتد منذ  ،1977إذ أصبح
أول الع ــب إيـطــالــي مـنــذ ذاك ال ـعــام يبلغ
الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة بـفــوزه
على الفرنسي غايل مونفيس الثالث عشر
 ،3-6 ،2-6 ،3-6 ،3-6و ،)5-7( 6-7في مباراة
امتدت ثالث ساعات و 57دقيقة.
وبات بيريتيني ( 23عاما و 1.96م) ،أول
العب من بالده يبلغ الدور نصف النهائي
منذ كورادو باراتسوتي في عام .1977

وكــانــت أف ـضــل نتيجة لــه ســابـقــا في
بطوالت الغراند سالم بلوغ الدور الرابع
وح ـقــق ذل ــك فــي ويـمـبـلــدون اإلنـكـلـيــزيــة
 2019قـبــل أن يخسر أم ــام الـســويـســري
روجيه فيدرر.
كما بات بيريتيني رابع إيطالي يبلغ
الدور نصف النهائي لبطولة غراند سالم
بعد باراتسوتي ،وأدريانو باناتا المتوج
بطال لروالن غاروس الفرنسية عام ،1976
وماركو تشيكيناتو (نصف نهائي روالن
غاروس .)2018
وف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ال ـثــانــي يلعب
الروسي دانييل ميدفيديف الخامس مع
البلغاري غريغور ديميتروف.

منافسات السيدات
ولدى السيدات ،تابعت الكندية الشابة
ب ـيــان ـكــا أنــدري ـي ـس ـكــو ال ـخــام ـســة عـشــرة
عالميا صـعــودهــا الـصــاروخــي بفوزها
على البلجيكية ايليز مرتنز السادسة
وا ل ـع ـش ــر ي ــن  6-3و 2-6و ،3-6لـتـضــرب
موعدا مع السويسرية بيليندا بنسيتش
الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش 6-7
( )5-7و.3-6
وكانت أندرييسكو مصنفة في المركز
 208عالميا السنة الماضية ولم تتخط
التصفيات.
وفـ ـ ــي ب ـط ــول ــة أسـ ـت ــرالـ ـي ــا فـ ــي ي ـنــايــر
الماضي ،بلغت الدور الثاني بعد خوض
التصفيات ،ثــم ال ــدور الثاني فــي روالن

غاروس ،قبل انسحابها بسبب إصابة في
كتفها األيسر أجبرتها على االنسحاب
أيضا من ويمبلدون والدورات العشبية.
في المقابل ،بلغت بنسيتش المصنفة
 13ال ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـ ـصـ ــف ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي إلحـ ـ ــدى
البطوالت األربع الكبرى للمرة األولى في
مسيرتها االحترافية ،علما بأنها أقصت
المصنفة األولى وحاملة اللقب اليابانية
ناومي أوساكا في ثمن النهائي.
وك ــان ــت ال ـس ــوي ـس ــري ــة ت ــراج ـع ــت ال ــى
الـ ـم ــرك ــز  328فـ ــي ت ـص ـن ـيــف ال ــاع ـب ــات
المحترفات بعد تعرضها الصابات عدة
وخضوعها عــام  2017لعملية جراحية
في المعصم األيسر.
وا سـتـهـلــت بنسيتش ع ــام  2019في
المركز  55وبــدأت صعود سلم الترتيب
وصــوال إلــى المركز  12حاليا ،ال سيما
بعد تحقيقها لقبها الثالث في مسيرتها
االح ـتــراف ـيــة ف ــي دورة دب ــي ف ــي فـبــرايــر
الفائت .وبهذا الفوز ،ضمنت بنسيتش
الـ ـ ـع ـ ــودة ضـ ـم ــن الـ ـعـ ـش ــر األول ـ ـ ـيـ ـ ــات فــي
تـصـنـيــف الــاع ـبــات الـمـحـتــرفــات للمرة
األولى منذ يونيو .2016
وب ـ ــات ـ ــت الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة تـ ـتـ ـق ــدم عـلــى
صديقتها فيكيتش ا لـتــي أقصتها من
ال ـ ــدور ال ـثــالــث لـبـطــولــة روالن غ ــاروس
الـفــرنـسـيــة ف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـعــام،
بثالثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة
في المواجهات المباشرة بينهما.

نادال

شارل لوكلير
ال ـفــريــق االي ـطــالــي ف ــوزا واح ــدا
فقط فــي  13سـبــاقــا ،مقابل 10
لمرسيدس واثنين لــريــد بــول،
يدرك بينوتو أن على فريقه أن
يقدم سباقا خاليا من األخطاء
مـ ـ ــرة اخـ ـ ـ ــرى لـ ـمـ ـق ــارع ــة س ــرع ــة
وقــوة بطل العالم خمس مرات
الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون

على متن مرسيدس.
وكــان منظمو بطولة العالم
للفورموال واحــد أعلنوا ،أمس
األول ،أن سباق جائزة إيطاليا
الكبرى سيبقى على حلبة مونزا
الشهيرة "حتى نهاية عام 2024
على األقل".

سقوط ممثلي إفريقيا وآسيا
في مونديال السلة
سيغيب عن النسخة األكبر في تاريخ كأس العالم لكرة السلة،
في دورها الثاني ممثلو قارتي آسيا وإفريقيا بعد توديعهم الدور
بخفي حنين.
األول ّ
وسقطت الصين البالغ عدد سكانها  1.4مليار نسمة ،أمس
األول ،أمام فنزويال  ،72 -59بعد ساعات قليلة من إهدار تونس
بطلة إفريقيا مع عمالقها صالح الماجري فرصة سانحة لبلوغ
الدور الثاني وخسارتها أمام بورتوريكو .67-64
وسحقت نيجيريا خصمتها كوريا الجنوبية  66-108في الوقت
عينه ،لكن المنتخبين فقدا آمال التأهل قبل الجولة الثالثة األخيرة
من الدور األول.
وكــانــت نسخة  1998االخ ـيــرة الـتــي يغيب عــن دوره ــا الثاني
أي منتخب افريقي او اسيوي ،عندما كانت النهائيات بمشاركة
 16منتخبا ال  32كما هو الحال في البطولة الحالية المقامة في
الصين.
وانـحـصــر الـظـهــور فــي ال ــدور الـثــانــي ال ــذي يـقــام ايـضــا بنظام
المجموعات على منتخبات اميركية تتقدمها الواليات المتحدة
وأخرى أوروبية.
بعيدا عــن ذلــك ،نجد أستراليا المتأهلة والـتــي قــد تلحق بها
جارتها األوقيانية نيوزيلندا ،علما بأن المنتخبين شاركا أخيرا
في بطولة آسيا على غرار لحاق أستراليا باالتحاد اآلسيوي لكرة
القدم منذ سنوات.
وكرة السلة شعبية كثيرا في الفلبين ،لكن المنتخب الوطني،
األقصر في نهائيات الصين ،خسر مبارياته الثالث ،وسقط أمام
ايطاليا  108-62وصربيا المرشحة  67-126قبل خسارة حماسية
أمام انغوال  81-84االربعاء.
بعد فوزين سهلين على الفلبين وأنغوال ،شكك مدرب صربيا في
نظام البطولة الموسع والذي تضمن للمرة األولى ثماني مجموعات
من اربعة منتخبات يتأهل بطلها ووصيفها للدور الثاني.
يتعين على منتخبات مثل الفلبين ان ترفع مستوياتها ألنها
ستخوض مباريات التصنيف االدنى في محاولة لرفع حظوظها
بالتأهل لأللعاب األولمبية المقبلة في طوكيو صيف .2020
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

هتلر في البرلمان الفرنسي!
ً
بعد قرابة  75عاما على
ن ـه ــاي ــة ال ـ ـحـ ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ال ي ـ ـ ــزال ت ـم ـثــال
ن ـص ـفــي لـهـتـلــر ي ـع ــود إلــى
حـقـبــة االحـ ـت ــال األل ـمــانــي
يقبع في قبو مقر البرلمان
الفرنسي ،مما أثار الدهشة
في نفوس النواب.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـشـ ـي ــوخ ج ـ ـيـ ــرار الرش ـي ــه
إنــه كــان يجهل وجــود هذا
الـتـمـثــال الـنـصـفــي ،الـبــالــغ
ً
ارتـ ـف ــاع ــه  35س ـن ـت ـي ـم ـتــرا،
وع ـ ـلـ ــم نـ ـ ـ ــازي يـ ـمـ ـت ــد ع ـلــى
ً
مترين طــوال وثالثة أمتار
ً
عـ ــرضـ ــا ،ف ــي م ـس ـتــودعــات
ق ـصــر ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ .وقــد
كشفت صحيفة "لو موند"
عن هذه المعلومة.
وك ــان ــت قـ ــوات االح ـتــال
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ــادرت هـ ــذا
المبنى بين  1940و،1944
محولة إياه إلى مقر هيئة

نقطة

منو يعرف وزير
األوقاف؟!

أرك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـج ــوي ــة
للجبهة الغربية.
وذكـ ــر الرش ـي ــه لــوســائــل
اإلعـ ــام ،أم ــس" :طـلـبــت من
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـ ـ ــإدارة
الـ ـمـ ـبـ ـن ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء أب ـ ـحـ ــاث
مـعـمـقــة ح ــول الـقـطــع الـتــي
ً
تــم العثور عليها" ،معربا
ع ــن ق ـنــاع ـتــه ب ـ ــأن ال ش ــيء
ً
أخـفــي عــن قـصــد ،ومـشـيــرا
إلــى أن "طــواقــم تلفزيونية
وص ـحــاف ـيــة ع ــدة س ـبــق أن
زارت المبنى".
(أ ف ب)

الصينيون يستنسخون قطة
تــوص ـلــت ش ــرك ــة ف ــي ب ـك ـيــن إلـ ــى اس ـت ـن ـســاخ ق ـطــة في
ً
ً
ِّ
سابقة بالصين ،حيث تشكل هذه التجربة تقدما علميا
باتجاه استنساخ الباندا ،الرمز العالمي لألنواع المهددة
بالخطر.
وبعد سبعة أشهر على نفوق هرته "ثوم" ،تمكن هوانغ
يو من الحصول على قطة صغيرة رمادية وبيضاء.
ً
وقال الشاب الصيني ( 23عاما)" :نسبة الشبه تتجاوز
ً
 90في المئة" ،آمــا أن تكون القطة التي وضعتها هرة
حاضنة نهاية يوليو الماضي تتمتع بشخصية "ثوم"
األصلية.
و"ث ــوم" هي أول قطة تستنسخها شركة سينوجين،
ً
ا لـتــي سبق لها أن استنسخت نحو أر بـعـيــن كلبا منذ
عام .2017
ويــدفــع أصـحــاب الحيوانات المنزلية الــذيــن يفقدون
ً
ً
كـلـبـهــم أو قـطـتـهــم مـبـلـغــا ك ـب ـيــرا م ــن ال ـم ــال السـتـنـســاخ
حيوانهم المفضل ،فاستنساخ كلب يكلف  380ألف يوان
( 53ألف دوالر) ،والهر  250ألف يوان ( 35ألف دوالر).
وجاء في تقرير للهيئة المتخصصة (بيت فير إيجا)
وموقع "غومين .كوم" اإللكتروني ،الذي ُيعنى بالحيوانات
األليفة ،أن اإلنفاق على الحيوانات المنزلية بلغ العام
الماضي نحو  171مليار يوان ( 23.7مليار دوالر).
(أ ف ب)

«غاالكسي فولد» المطوي في األسواق اليوم
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة س ــامـ ـس ــون ــغ الـ ـك ــوري ــة
الجنوبية العمالقة ،أمس ،أن هاتفها الذكي
ً
ال ـجــديــد ال ـقــابــل لـلـطــي سـيـكــون م ـتــوافــرا
ً
اعتبارا من اليوم في كوريا الجنوبية ،بعد
أربعة أشهر على إرجاء طرحه في السوق،
بسبب مشاكل تتعلق بالشاشة.

ً
أطلقت النار على ابنتها خطأ
أطـلـقــت أمـيــركـيــة ال ـن ــار على
ً
ابنتها ،وهــي طالبة ( 18عاما)
أتــت لزيارتها من دون إبالغها
ً
ً
مسبقا ،ظنا منها أنها لص.
وذكــرت محطة "دبليو إف إم
ج ــي" الـمـحـلـيــة ،أم ــس األول ،أن
الشابة تعرضت إلصابة بالذراع،
ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فــي
جيرارد بوالية أوهايو (الشمال)،
لكن حالتها ليست خطيرة.

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
ال ـم ـح ـل ـيــة ،جـ ــون نـ ــورمـ ــان ،إن
الـ ــوالـ ــدة ،ال ـت ــي ت ـم ـلــك رخـصــة
حيازة الـســاح ،كانت وحيدة
فـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل عـ ـن ــدم ــا سـمـعــت
ً
"أصــواتــا آتـيــة مــن المطبخ أو
من المدخل".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــاح
بــالـقــرب مـنـهــا ،فأطلقت الـنــار
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـخ ــص الـ ـ ــوافـ ـ ــد مــن

ً
واحـتــاجــت الـشــركــة األول ــى عالميا في
م ـب ـي ـعــات الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة إلـ ــى ثـمــانــي
سنوات لتطوير "غاالكسي فولد" ،إال أنها
اض ـطــرت فــي نـهــايــة أبــريــل الـمــاضــي إلــى
إرج ــاء طــرحــه فــي ال ـســوق ،بـعــدمــا أبلغت
مجموعة أولى من مجربيه بتشققات في

الشاشة القابلة للطي بعد أيام قليلة من
بدء استخدامه.
ً
وكانت الشركة ِّ
تعول كثيرا على إطالق
ه ــذا ال ـج ـه ــاز ،ال ـبــالــغ س ـعــره  2000دوالر،
إلنـعــاش الطلب ،بعد تــراجــع فــي أرباحها،
بسبب تباطؤ السوق ومنافسة متزايدة من
شركات صينية.
َّ
وشكل تأجيل طرح الجهاز ضربة قوية
للشركة ،التي جعلت من التميز واالبتكار
ً
التكنولوجي عالمتها الخاصة ،خصوصا
أنه أتى بعد ثالث سنوات على سحب جهاز
"غ ــاالك ـس ــي ن ــوت  "7م ــن األسـ ـ ـ ــواق ،بسبب
مشكلة اشتعال بطاريات.
وب ـ ـعـ ــد أش ـ ـهـ ــر أمـ ـضـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
"غاالكسي فولد" ،الذي يمكنه العمل بشبكة
الجيل الخامس الجديدة ،أعلنت "سامسونغ"
ً
أن الـ ـجـ ـه ــاز س ـي ـك ــون مـ ـت ــاح ــا فـ ــي ك ــوري ــا
ً
الجنوبية اعتبارا من اليوم ،ومن ثم في عدة
أسواق ،ال سيما الواليات المتحدة وفرنسا.
وي ـ َّ
ـروج لـ"غاالكسي فولد" على أنــه "أول
هاتف ذكي قابل للطي في العالم" ،في وقت
يخوض منافسو "سامسونغ" ،مثل "هواوي"
ً
الصينية ،أيضا سباق الشاشة القابلة للطي.

القضاء يسمح لـ «موريس» بالصياح

ً
الباب" ،مشيرا إلى أنها ُصدمت
عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير
للنائب العام في المنطقة ،كي
يبت مسألة إقامة مالحقات.
ِّ
ويخول الدستور األميركيين
حيازة األسلحة .ويملك أكثر من
ً
ثلث البالغين في البالد سالحا
ً
ً
ناريا واحدا على األقل.
(أ ف ب)

سمح القضاء الفرنسي ،أمس،
للديك "موريس" ،الذي ُيحاكم منذ
أسابيع بتهمة إزعاج السكان منذ
الصباح الباكر ،باالستمرار في
إطالق العنان لصياحه ،بعدما َّرد
دعــوى تقدم بها جيران في هذه
ً
القضية ،التي أثارت جدال بشأن
مـصــادر "اإلزع ــاج الــريـفــي" ،وفق
ما أعلن محامي صاحبة الديك.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي ج ــولـ ـي ــان

بــاب ـي ـنــو ،إثـ ــر إصـ ـ ــدار الـمـحـكـمــة
الجنائية فــي روش ـفــور (جـنــوب
غرب) قرارها أمس األول" :موريس
ان ـت ـصــر ،وال ـم ـش ـت ـكــون ي ـجــب أن
يــدف ـعــوا لـصــاحـبـتــه أل ــف ي ــورو،
كعطل وضرر".
وذكرت صاحبة الديك كورين
فيسو إلى جانب محاميها أمام
ً
محكمة روشفور" :أنا متأثرة جدا.
لقد حاولوا افتعال مشكلة معنا.

هذا نصر لجميع األشخاص في
وضعي".
وأضافت" :هذا سيوفر حماية
للجميع :األج ــراس والـضـفــادع"،
فــي إش ــارة إل ــى مـنــازعــات أخــرى
مع أشخاص يشتكون من مصادر
ضـجـيــج فــي األري ـ ــاف بـمــواجـهــة
آخ ــري ــن ي ـ ـشـ ــددون ع ـل ــى أه ـم ـيــة
الحفاظ على خصوصية األرياف.
(أ ف ب)

روايات جديدة حول تسمية «فريج الزنطة»
ً
فــي األسـبــوع الماضي تحدثت قليال
عـ ــن ف ــري ــج ال ــزنـ ـط ــة ،ووردتـ ـ ـن ـ ــي بـعــض
التعليقات واإلف ــادات مــن الـقــراء الـكــرام،
وأج ـ ــد أن م ــن واجـ ـب ــي أن أش ـ ـ ــارك ق ــراء
ه ــذه ال ــزاوي ــة األس ـبــوع ـيــة بـبـعــض هــذه
المعلومات.
ً
أف ــادن ــي ،م ـش ـك ــورا ،ال ـصــديــق الـعــزيــز
يوسف بن عيسى العبدالجليل ،بأن سبب
تسمية الفريج بالزنطة ،هو ضيق سكيك
الفريج وانتهاؤها بسكيك "سد" ،بحيث
ال يوجد منفذ لها في النهاية ،وهو أمر
منتشر ،ليس فــي الـكــويــت فـقــط ،بــل في
ً
مدن أخرى قديما ،مثل الزبير وغيرها.
وللتوضيح أكثر ،نجد أن السكة ،التي
تمتد على جهتيها مـنــازل ولها مدخل
واح ــد مــن إح ــدى الـجـهــات ،فــي نهايتها
يوجد حائط منزل وبــاب يسد الطريق،
بحيث ال يسمح ألحد بالمرور ،وتسمى
مثل هذه السكة "سكة سد".
ً
ويضيف أيضا ،أنه في موسم الصيف
وال ـ ـحـ ــرارة ال ـمــرت ـف ـعــة يـصـعــب الـتـنـفــس
على السائرين في السكة ،وعليه ُسميت
ب ــال ــزنـ ـط ــة ،أي أن ال ـم ـش ــي ف ـي ـهــا يـكـتــم
األنـ ـف ــاس .ه ــذا م ــا أف ــادن ــي ب ــه األس ـت ــاذ
ً
يوسف العبدالجليل ،فشكرا له.
وهناك رواية أخرى أفادني بها اللواء
ً
المتقاعد ناصر بن بسام البسام ،نقال
عــن وال ــده ،رحمه الـلــه ،الــذي أخـبــره بأن
سبب التسمية أتى من صفة موقع الفريج
الذي يقع على طريق سيول األمطار التي
ً
تنحدر من الصيهد (الصالحية حاليا)
إلى البحر بالقرب من نقعة الصقر.

وذكر اللواء المتقاعد ناصر أن والده
ق ــال لــه إن م ـســار الـسـيــول يـضـيــق وهــو
ينحدر إلى البحر ،وإن مؤسسي الفريج
نــاصــر ومـحـمــد الـبـســام اخ ـتــارا الموقع
ال ـض ـيــق الـ ــذي ي ـمــر ف ـيــه ال ـس ـيــل ،وقــامــا
ببناء بيوتهما حوله ،وبنيا كذلك حفرة
كبيرة وبئر مــاء ،واستقرا وعائالتهما
فيه .هذا الموقع أطلق عليه الزنطة ،أي
الموقع الــذي يضيق فيه مسار السيل،
ً
ثم يندفع بعده بقوة إلى البحر ،مــرورا
بفريج الفوادرة وفريج البدر ثم البحر.
ً
فشكرا للواء المتقاعد ناصر على هذه
اإلفادة القيمة.
وأضيف على ذلــك ،أنــه من المعروف
أن التاجر حمد الصقر ،رحمه الله ،بنى
ً
"خارورا" في موقع مسار السيل لحماية
المنازل والبيوت ،ولكي يحمي الناس من
أخطار السيل في موسم األمطار ،وأطلق
على هذا الخارور "خارور الصقر".
والب ـ ــد م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ال ـم ــؤرخ
ً
ال ـق ــدي ــر د .ي ـع ـقــوب ال ـغ ـن ـيــم ن ـشــر م ـقــاال
ً
موسعا لم أطلع عليه حتى اآلن (لوجودي
فــي ال ـخــارج) عــن فــريــج الــزنـطــة ،وكــل ما
هــو مرتبط بهذا الفريج .والشــك فــي أن
المقال مهم ،وسأطلع عليه بعد العودة
إلــى الـكــويــت ،ب ــإذن الـلــه تـعــالــى ،فكاتبه
ممن أحرص على متابعة كتاباته وأهتم
ً
بها كـثـيــرا ،فهو أسـتــاذنــا ومعلمنا في
تاريخ الكويت.
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـقــال أود إف ـ ــادة ال ـقــراء
الكرام بأنه بحمد الله تعالى بدأ عرض
بــرنــام ـجــي الـتـلـفــزيــونــي "إث ـيــوب ـيــا كما

يومية سياسية مستقلة

مستعد للعمل فــي وزارة األوق ــاف ،لكن تنقصني الواسطة
وال ـع ــاق ــات فـيـهــا ،فـمــا دام خ ـ ّـري ــج الـشــريـعــة يـسـتـطـيــع العمل
ً
ً
صحيحا ،وأظن أن ّ
لدي القدرة
محاميا ،فالعكس ال بد أن يكون
والكفاية التامة ،والحمد لله ،على إدارة مسجد بجميع فروضه
وواجباته على أكمل وجه ،وأستطيع القيام بدور المؤذن واإلمام
والواعظ والخطيب ،وأوفر على الدولة راتبين على األقل ،هذا مع
استعدادي التام لتطبيق نظام البصمة ،حتى الوراثية منها،
في كل مواقيت الفروض الخمسة وما بينها ،كما ال أمانع في
تقديم بعض الــدروس عند الطلب ،كل ذلك شريطة أن أستفيد
من مميزات الوظيفة؛ كالسكن المجاني والكسوة ،مع مناداتي
"يا شيخ" في كل الظروف والمواقع والمحافل.
ال تستهينوا بالمسمى الوظيفي هذا ،فهو اآلخر له مميزات
ومـنــافــع مــاديــة ومـعـنــويــة ،فمن حيث الـمـبــدأ ســأصـبــح ،بشكل
العالم الذي سيرمي الناس خطاياهم برأسه ليخرجوا
تلقائيِ ،
منها سالمين ،وهــذا ما سيعطيني مكانة اجتماعية وسلطة
ً
دينية عليهم قد تفتح لي أبــوابــا كثيرة لن أستغلها بالطبع،
وسأكتفي بالسكن المجاني ولقب المشيخة فقط .وأعدكم بأني
لن أسعى بعد ذلك لتقديم أي برنامج تلفزيوني أو إذاعي ألقبض
عنه مبالغ ومكافآت أتحدث فيه عن الزهد والمروءة.
كما ال تستهويني لعبة وسائل "الميديا" الحديثةّ ،
ألمرر من
خاللها قناعاتي وانطباعاتي الشخصية ،فغروري ال ينقصه
حب الشهرة لترضيه ،ولله الحمد ،وها أنتم ترون حولكم كيف
أن الشهرة والكاميرات قد لعبت بــرؤوس الكثيرين ،وكيف أنه
بواسطة قناع الدين تصبح جميع التصرفات أو اآلراء الشخصية
التافهة ،أو الـتــي ال عــاقــة لها بــالــديــن ،محصنة ومـقــدســة! بل
واألنكى أن هناك من يصدقها ويستميت في الدفاع عنها.
أما أنا فأعدكم ،إذا ما أخذت اللقب وجلست في يوم ما على
ّ
الكرسي المذهب كجلسة شيخنا الشعراوي ،يرحمه الله ،أللقي
قصصي ومواعظي و"حزاياتي" ،بأني سأبهركم بآرائي ومواقفي
ً
ً
ً
ً
الشخصية أيضا ،وستكون أكثر انفتاحا وتنوعا وتقدما ،كما
أحسبها ،حيث ســأحــاول قــدر اإلمـكــان البحث والتأكد مــن أية
معلومة علمية أو طبية أو حياتية قبل أن أتفلسف وأطرحها
على العامة ،فما ينطلي على الناس الطيبين في زمن الكاسيت
والـمـطــويــات الـتـخــويـفـيــة ،ص ــار ال يـجــدي مــع جـيــل الـ ـ "غــوغــل"
والكتب الرقمية ،حيث أصبح البشر مزعجين ويكثرون السؤال
عن مصادر المعلومات.
ً
ً
وسأسعى جاهدا ،في المقابل ،إلى أن ألقي خطبا كثيرة عن
المستقبل ،فالماضي متوافر بكثرة في بقية المساجد ،حيث
ً
مازال صليل الصوارم وصهيل الخيول مسموعا.
ولـ ــن ي ـع ـجــزنــي ،ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،تـغـلـيــف ك ــل م ــا أق ــول ــه بــاســم
الدين ،ليكتمل الشكل حسب إرشــادات وزارة األوقــاف الموقرة
وتوجيهاتها ،وبعد كــل ذلــك أقـتــرح أن تقوم "إدارة المساجد"
بوضع الفتة إرشادية أو تحذيرية  -الخيار لك  -أمام مسجدي
ومقر عملي ،على غرار الفتة "خطبة الجمعة بلغة األوردو" ،على
أن تكون "خطبة الجمعة بلغة العصر".
استقيموا يرحمكم الله.

ً
 34جريحا في تصادم قطار وشاحنة
أصـ ـ ـي ـ ــب مـ ـ ــا ال ي ـ ـقـ ــل عـ ـ ــن 34
ً
شخصا ،أحدهم في حالة خطيرة،
أمس ،نتيجة تصادم قطار سريع
وشــاحـنــة فــي يــوكــوهــامــا ،ثاني
أكبر مدن اليابان ،في حادث أدى
إلــى اشتعال النيران بالشاحنة
ً
وخـ ــروج نـصــف ال ـق ـطــار تـقــريـبــا
عن القضبان.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت لـ ـقـ ـط ــات مـ ـص ــورة
ال ـ ـحـ ــادث ،ال ـ ــذي وقـ ــع ع ـل ــى خــط
الـسـكــك ال ـحــديــديــة ال ــذي يتصل
ب ــالـ ـع ــاصـ ـم ــة (طـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــو) ،وقـ ــد
تهشم زجــاج مقصورة القيادة،
وانحرفت ثالث عربات على األقل
مــن عــربــات الـقـطــار الـثـمــانــي عن
القضبان.

وق ــال أحــد المسافرين لهيئة
اإلذاعة والتلفزيون (إن اتش كيه)،
إن "صـ ــوت تـهـشــم ال ــزج ــاج كــان
ً
رهيبا .حين أدركت ما حدث كانت
ً
العربة تهشمت تماما".
وذك ـ ـ ـ ــرت إدارة اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،أن
ســائــق الـشــاحـنــة ،وهــو رجــل في
الـسـتـيـنـيــات م ــن ال ـع ـمــر ،أصـيــب
ب ـ ـجـ ــروح ب ــالـ ـغ ــة ،ف ـي ـم ــا أص ـي ــب
اثنان آخران بإصابات متوسطة،
وجاءت معظم اإلصابات األخرى
طفيفة.
(رويترز)

وفيات
سعدية مياح دهيمان العركي أرملة نومان دحيالن الشمري
 65عاما ،شيعت ،الــرجــال :سعد العبدالله ،ق ،9مقابل السكراب،
النساء :القصر ،ق 4ب ،ش ،2م ،228ت55446565 :
عائشة سعود عبدالعزيز القديري زوجة سالم صالح أحمد الشايجي
 40عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،4ش ،42م ،6النساء :الروضة،
ق ،4ش ،45م ،8ت99810778 ،96077788 :

نورة محمد القرعوطة الرشيدي

 80عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،9ش،905
م ،32النساء :ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،9ش ،923م( ،24مقابل
فرع الجمعية) ،ت99380005 :
بدرية عبدالسيد المعال أرملة جمال حسين دشتي
 80عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،ق ،12شارع
خالد بن عبدالعزيز ،النساء :حسينية السيد علي الموسوي ،بنيد
القار ،ق ،1شارع األزهر ،قسيمة ،7م ،12ت50518668 ،99532227 :

مواعيد الصالة
مسجد بن حمد وجزء من فريج الزنطة

شاهدتها" على قناة الكويت األولى كل
ً
ي ــوم ال ـســاعــة ال ـســادســة ص ـبــاحــا ،وهــو
برنامج يعرض تاريخ وحضارة إثيوبيا،
ً
خصوصا ما هو مرتبط بتاريخ العرب،
إضــافــة إلــى عــرض حـيــاة الـنــاس هناك،
ونشاطاتهم االقتصادية ،ومعالم بالدهم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

فهد البسام

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

السياحية الجميلة ،من بحيرات رائعة
وجبال بديعة وغير ذلك.
أت ـم ـنــى أن يـحـظــى ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ــذي
يتكون من  30حلقة ،بإعجاب المشاهدين
واهتمامهم.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:06

العظمى 44

الشروق

05:27

الصغرى 26

الظهر

11:47

العصر

03:19

المغرب

06:06

العشاء

07:25

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

ً
أعلى مد  03:59صب ــاحـ ـ ــا
 05:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  11:10ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

