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يفوزان بجائزة «إيفا»
بهات وسينغ
ّ
الهندية ألفضل ممثل وممثلة ص 15

العازمي يمنح طلبة «البدون»  3آالف
ال مانع ...و«الجهاز» يعترض

ً
أبلغ «التربية» استياءه الشديد واعتبر استثناءهم تجاوزا لدوره في ترشيح المستحقين
• استجابة الوزير للضغوط النيابية أدت إلى ازدحام شديد في بعض المدارس
محيي عامر

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن عــدد
االستثناء ات التي حصل عليها الطلبة البدون
لاللتحاق بمدارس وزارة التربية عبر توقيعات
«الالمانع» من وزير التربية وزير التعليم العالي
حامد العازمي على معامالت قدمها إليه نواب،
بلغ أكثر من  3آالف استثناء.
وقالت المصادر إن الجهاز المركزي للمقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة أبـلــغ «الـتــربـيــة» اسـتـيــاءه

الـشــديــد ورف ـضــه تـلــك االسـتـثـنــاءات الـتــي تمنح
للطلبة غير المستوفين لـلـشــروط وتسجيلهم
بالمدارس الحكومية دون علمه ،مبينة أن الوزارة
ً
أوقـفــت مــؤخــرا ،تنفيذ جــزء مــن تلك المعامالت،
عقب علمها باستياء ا لـجـهــاز ا ل ــذي يعتبر تلك
ً
ً
ال ـمــواف ـقــات ت ـج ــاوزا لـ ــدوره وت ــدخ ــا بـعـمـلــه في
ترشيح األسماء المستحقة للحصول على التعليم
ً
الحكومي مجانا.

اقتصاديات

الناهض :معدالت كفاية رأس المال
لـ «بيتك ـــ تركيا»  ...%20.27أعلى
ً
١٤
من المطلوب رقابيا

وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ع ــدد الـمـقـبــولـيــن م ــن طلبة
ً
«الـ ـب ــدون» ب ـم ــدارس الـ ـ ــوزارة كـبـيــر جـ ــدا ،إذ بلغ
ً
عدد من تنطبق عليهم الشروط أكثر من  19ألفا
ً
حاليا ،موضحة أن كثرة االستثناء ات استجابة
للضغوط الـنـيــابـيــة تسببت فــي ازدحـ ــام شديد
ببعض المدارس.
واسـتـغــربــت الـمـصــادر ع ــدم اكـتـفــاء «الـتــربـيــة»
بفتح مدارسها للطلبة البدون من أبناء وأحفاد

العسكريين العاملين فــي ا لـسـلــك ا لـعـسـكــري أو
متقاعديه ،إضافة إلى أبناء وأحفاد الكويتيات
ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــم ف ــي الـ ـق ــراري ــن ال ــوزاريـ ـي ــن
ً
( )٢٠١٦/١١٥و( ،)٢٠١٦/١٧٥فضال عن تخصيص
مـيــزانـيــة سـنــويــة ت ـقــدر بـنـحــو  ٥مــايـيــن ديـنــار
لـتـعـلـيــم ال ـبــاقــي م ــن ب ـعــض ف ـئــات «الـ ـب ــدون» في
المدارس الخاصة.

البرميل الكويتي ينخفض
 4.19دوالرات ليبلغ
ً
١٢
 64.28دوالرا

●

عادل سامي

ً
ف ـ ــي نـ ـه ــج ي ـس ـب ــب أضـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ص ـح ـيــة
كثيرة ومشاكل عديدة لألطفال القصر،
ً
ول ــأمـ ـه ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات ،وخ ـص ــوص ــا
المطلقات ا لــا ئــي يملكن حــق حضانة
أبنائهن الصغار ،ترفض وزارة الصحة
قـبــول تــوقـيــع األم الـكــويـتـيــة ،نـيــابــة عن
ابـنـهــا ال ـقــاصــر ،بــالـمــوافـقــة عـلــى إج ــراء
عـمـلـيــة جــراح ـيــة لـ ــه ،م ـمــا ي ــؤخ ــر عــاج
كثير من األطفال ،ويكبد األمهات معاناة
كبيرة في أروقة المستشفيات الحكومية.

ً
ودأبت الوزارة مرارا على نفي مثل هذا
ً
ً
ً
األمر ،غير أن كتابا رسميا صادرا عنها
وبالتحديد من مسؤولين في مستشفى
جابر األحـمــد ،حصلت «الـجــريــدة» على
نسخة منه ،يؤكد أن حق التوقيع على
ا لـقــرار الخطي بالموافقة على التدخل
ً
الجراحي مكفول فقط «للبالغ شرعا أو
من أتم الخامسة عشرة من العمر مادام
ً
ً
عاقال ،ذكرا كان أم أنثى».
وي ـظ ـهــر ك ـتــاب الـمـسـتـشـفــى أن ــه «فــي
حالة المرضى القصر أو ناقصي األهلية
أو معدميها فــإن ا لــوال يــة عليهم (التي

«الفدرالي» يخفض
أسعار الفائدة وترامب
13
يتهمه بالفشل

●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تداوالت متذبذبة في جلستها
األسبوعية األخـيــرة ،أمــس ،التي انتهت بمكاسب كبيرة لمؤشر
السوق العام بنسبة قريبة من  %1تعادل  50.23نقطة ،ليقفل على
مستوى  5552.51نقطة وبسيولة هي األعلى خالل هذا الربع من
العام بلغت  89مليون دينار تداولت  261مليون سهم من خالل
 11475صفقة.
وكان جل مكاسب المؤشر العام من مكونات السوق األول الذي
ً
تحول للمنطقة الخضراء خالل الساعة األخيرة فقط وحقق نموا
بنسبة  %1.27تعادل  75.31نقطة ،ليقفل على مستوى  6009.9نقاط،
ً
مستعيدا مستوى  6آالف نقطة بعدما فقده خالل جلسة أمس األول
وللمرة األولى في ستة أشهر.
02

بومبيو :ال أدلة على عبور صواريخ
«أرامكو» أجواء الكويت

«الكهرباء» :حظر
بيع ّاألجهزة غير
الموفرة

كتاب

08

«الحلم بكويت حديثة»
قصة نشأة بلدية الكويت
قبل النفط (- 1930
1940م) (األخيرة)

رؤى عالمية

خطط الصين
للسيطرة على أوروبا

دوليات

24

بومبيو ومحمد بن زايد في أبوظبي أمس (أ ف ب)

غانتس لنتنياهو :رئاسة الحكومة لي الجزائر :مخاوف من انزالق للعنف

لندن ترفض
المهلة األوروبية
«المصطنعة»

قتيالن في صدامات مع الشرطة ...وتوقيف أحد أبرز الناشطين

رفض مقترحه التناوب على المنصب

غانتس

محليات

11-10

• طهران تهدد بحرب شاملة
• «البنتاغون» :سنقدم لترامب خيارات الرد

ب ـعــد يـ ــوم م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـعــامــة
في إسرائيل ،والتي فشل فيها رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء الـمـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه بـنـيــامـيــن
نتنياهو ،على غرار انتخابات أبريل،
في تشكيل ائتالف حكوميّ ،
وجه رئيس
حــزب «أزرق أبيض» الوسطي بيني
غ ــان ـت ــس ص ـف ـعــة ق ــوي ــة إل ــى
منافسه الرئيسي برفضه
دعوته إلى أن يشكال معا
ح ـكــومــة وحـ ـ ــدة ،وإص ـ ــرار
غ ــان ـت ــس ع ـل ــى أن ـ ــه األحـ ــق
بترؤس هذه الحكومة.
وف ــي مــوقــف مـفــاجــئ بــدا

كريستينا :اللحوم
البرازيلية على موائد
الكويتيين قريبًا

السيولة ارتفعت إلى  89مليون دينار

تجيز التوقيع بالموافقة على التدخل
الجراحي) تكون فقط لألب أو الجد من
ً
جهة األب ثــم األبـنــاء ثــم اإلخ ــوة» ،الفتا
إلى أن «حصول األم على حق الحضانة
ال يخولها التوقيع على مثل هذا اإلقرار».
ً
ووف ـقــا لكتاب آخــر ص ــادر عــن مكتب
ال ـب ـحــث ال ـق ــان ــون ــي ف ــي م ـنـطـقــة م ـبــارك
الكبير الـصـحـيــة ،ف ــإن حــرمــان األم حق
ً
التوقيع في هذه الحاالت «يأتي استنادا
إلــى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم
.»2010/213/2

ّ
شــكــك وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مــايــك بومبيو،
دون أن يصل إلــى حد النفي القاطع ،في المعلومات
التي تفيد بــأن َ الصواريخ والطائرات المسيرة التي
استهدفت منشأتي شركة أرامكو النفطية في السعودية
السبت الماضي ،مرت فوق الكويت.
وفي حديث مع الصحافيين الذين رافقوه إلى جدة
حيث التقى ولــي العهد الـسـعــودي األمـيــر محمد بن
سلمان ،قال بومبيو« :لم َ
نر أي دليل على أن الصواريخ
والمسيرات جــاء ت مــن ال ـعــراق .كــان سيتعين عليها
ً
المرور فوق الكويت ،ولكننا لم َنر ذلك أيضا»02 ،

07

٠٣

«الصحة» :غير جائز توقيع األم على إجراء تعامالت متذبذبة في بورصة
الكويت تنتهي بمكاسب %1
عملية جراحية البنها القاصر

ً
قرار يسبب مشاكل أسرية وأضرارا لألطفال ومعاناة لألمهات

لقاء

بـصـبـغــة اس ـت ـســام ـيــة ب ـعــد فـشـلــه في
ح ـصــد األغ ـل ـب ـي ــة ،قـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو ،في
ت ـص ــري ــح مـ ـص ــور أم ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه ُي ـف ـضــل
«تـشـكـيــل ائ ـتــاف يـمـيـنــي ،لـكــن نتائج
االنتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن»،
ً
مضيفا« :دع ــوت غانتس إلــى تشكيل
حكومة وحدة واسعة».
ً
كـ ـم ــا أل ـ ـمـ ــح الحـ ـ ـق ـ ــا ،خـ ـ ــال م ــراس ــم
ً
حضرها غانتس أيـضــا ،إلــى إمكانية
ال ـ ـت ـ ـنـ ــاوب عـ ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــع
غانتس ،الذي سرعان ما أعلن رفضه،
ً
مـشـ ّـددا على أنــه يريد أن يكون رئيس
حكومة الوحدة الوطنية التي 02

َّ
جزائريين في صدامات
ألقى مقتل
مع قوات األمن بمنطقة غليزان بظالل
كثيفة على الحراك الشعبي ،الذي أجبر
الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز
بوتفليقة على سحب ترشحه لوالية
خامسة ،وعزز مخاوف من انجرار ذلك
الحراك إلى دائرة العنف.
و م ــع تصعيد ا لـجـيــش لهجته بعد
تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية،
أفادت نيابة وادي إرهيو بأن صدامات
اندلعت بعد وفاة مراهق وشاب بسبب
اص ـط ــدام س ـيــارة شــرطــة بــدراجـتـهـمــا،
ً
موضحة أن سكانا غاضبين قاموا إثر
ذلك بقطع طرقات بالحجارة وإشعال
إطارات مطاطية قبل أن تتدخل الشرطة.

ّ
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـنـ ـي ــاب ــة كـ ــذلـ ــك إلـ ـ ــى أن
المحتجين ّ
«خربوا المرافق العمومية»،
وح ــاول ــوا «اق ـت ـحــام مـقــر أم ــن» الــدائــرة
بـهــدف «الـقـبــض على مــوظــف الشرطة
المتسبب في حادث المرور».
وبعد الناشطين كريم طابو وسمير
بـلـعــربــي ،ق ــرر عـمـيــد ق ـضــاة التحقيق
بمحكمة الدار البيضاء إيداع الصحافي
والسياسي فضيل بومالة ،وهــو أحد
أب ــرز وج ــوه ال ـح ــراك ،الـحـبــس المؤقت
بتهم عــرض مـنـشــورات تمس الوحدة
والمصلحة الوطنية ،وتضعف الـ ّـروح
المعنوية للجيش.
وك ــان رئ ـيــس أر ّكـ ــان الـجـيــش أحـمــد
صــالــح أشــار إلــى أنــه سيمنع 02

رياضة
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ديربي «غامض» بين
القادسية والعربي غدًا
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األمير يعزي ليبيريا بضحايا حريق المدارس القرآنية المبارك يستقبل انتصار العلي وحسين

سلة أخبار

سموه هنأ حاكم سانت كيتس ونيفيس

افتتاح المقر الجديد
لسفارتنا في وارسو

بعث سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد ،ببرقية تعزية
إلى رئيس ليبيريا جورج ويا،
ع ـ ّـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
بضحايا الـحــريــق ال ــذي انــدلــع
ف ــي إحـ ــدى الـ ـم ــدارس الـقــرآنـيــة
لألطفال بالعاصمة الليبيرية
مــونــروفـيــا ،وأسـفــر عــن سقوط
عدد من الضحايا والمصابين،
راجيا سموه للضحايا الرحمة
وا لـمـغـفــرة وللمصابين سرعة
ّ
الـشـفــاء ،آمــا سـمــوه أن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذا ال ـح ــادث
األليم.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة
تهنئة إلى الحاكم العام لسانت

كـ ـيـ ـت ــس ونـ ـيـ ـفـ ـي ــس س ــام ــوي ــل
سـيـتــون ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـبـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا لــه
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ببرقيات
مماثلة.

المبارك يتسلم نسخة من الكتاب من انتصار العلي ورقية حسين

ّ
الخالد يتسلم أوراق اعتماد سفير إيطاليا

ّ
ت ـس ــل ــم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد ،أمــس ،نسخة من
أوراق اع ـت ـمــاد الـسـفـيــر الـجــديــد
إلي ـط ــال ـي ــا ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت ك ــارل ــو
بالوتشي.
وأعــرب الخالد خالل اللقاء عن
أطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن
يحظى بكل التوفيق والنجاح في
مـهــام عمله ،وللعالقات الثنائية
ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن الصديقين
المزيد من النمو واالزدهار.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الخارجية السفير الشيخ د.
أحمد ناصر المحمد ،ومساعد وزير
الخارجية لشؤون المراسم السفير
ض ــاري الـعـجــران ،وع ــدد مــن كبار
المسؤولين في وزارة الخارجية.

الخالد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيطاليا

«الطاقة الذرية» تعتمد عضوية
الكويت في مجلس المحافظين
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته
الـ  63أمس ،عضوية الكويت في مجلس محافظي الوكالة لمدة
سنتين بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم  35دولة.
وق ــال سفير الكويت لــدى النمسا ومندوبها الــدائــم لدى
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة فــي فيينا ص ــادق مـعــرفــي ل ــ"ك ــون ــا" ،إن
مجلس المحافظين يعتبر أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة
بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياساتها.
ً
وأكد أن حصول الكويت على عضوية المجلس يأتي تقديرا
لدورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف أنشطة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية منذ انضمامها إليها عام .1964
وأض ــاف أن الـكــويــت أث ـنــاء عضويتها س ــوف تعمل على
المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس وتعزيز العمل الفني
وال ـم ـه ـن ــي ب ـغ ـيــة الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ت ـط ـل ـعــات ال ـ ـ ــدول األع ـض ــاء
ً
وخصوصا ما يتعلق بترويج االستخدامات السلمية للطاقة
الذرية من أجل السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع.
وأوضح أن الكويت مستمرة وملتزمة بدعم أعمال الوكالة
واالس ـت ـجــابــة لـلـقـضــايــا الـعــالـمـيــة ذات األول ــوي ــة واألهـمـيــة
اإلقليمية والــدول ـيــة لـلــوصــول إل ــى تحقيق أه ــداف التنمية
المستدامة.

اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جابر المبارك ،في قصر السيف ،أمس،
الشيخة انتصار سالم العلي والباحثة ّ
رقية

حسين ،حيث تم إهداء سموه نسخة من كتاب
بعنوان "الكويت في  400عام".

لجنة زراعية بيئية الختيار النباتات المالئمة
لمدينتي صباح األحمد والخيران
أعلن وزيــر االعــام وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب رئيس
الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة وال ـثــروة السمكية محمد
الجبري تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة وناشطين بيئيين
لصياغة أسس اختيار النباتات المالئمة للبيئة الكويتية
لدعم مشروع زراعة مدينتي "صباح األحمد" و"الخيران".
وقال الجبري في مؤتمر صحافي امس بشأن مشروعي
الـمــديـنـتـيــن بـحـضــور مـجـمــوعــة مــن أع ـضــاء مـجـلــس االمــة
ونواب مديري ادارات الهيئة إن اللجنة المشتركة ستتولى
أيضا طرح أفكار تدعم تقليل استخدام مياه الري وتقنينها.
وذكر أن هذا المشروع جاء بدعم مباشر من سمو الشيخ
جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والحكومة ما أدى إلى
سرعة والدة فكرته وتخصيص الميزانية الخاصة به والتي
تبلغ  28.5مليون دينار.
م ــن نــاح ـي ـتــه ق ــال م ــدي ــر ادارة الـتـنـفـيــذ وال ـص ـيــانــة في
هيئة الــزراعــة غانم السند فــي المؤتمر إنــه تــم تخصيص
الميزانية لمشروع تشجير مدينتي صباح األحمد والخيران
السكنيتين والطرق المحاذية وذلك لمدة  5سنوات.
وذكر السند أن مجلس الوزراء قرر في أغسطس الماضي

تـكـلـيــف الـهـيـئــة اسـتـكـمــال وتـنـفـيــذ ال ــزراع ــات وال ـخــدمــات
المساندة لها في المدينتين المذكورتين واستخدام المياه
المعالجة في عمليات الري.
وب ـيــن أن وزارة ال ـمــال ـيــة واف ـق ــت ع ـلــى ط ـلــب الـمـيــزانـيــة
المقترحة مــن الهيئة والمبنية عـلــى أ س ــاس المخططات
التصميمية المعدة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية
م ـش ـيــرا إل ــى أن جـ ــزءا م ــن ال ـم ـشــروع يـتـبــع ق ـطــاع ال ــزراع ــة
التجميلية وجزءا يتبع ادارة التحريج.
ولفت الى أنه تم رصد ميزانية بـ  1.5مليون دينار لتنفيذ
أعمال تشجير مدينة صباح االحمد وإدارة  18خزانا للمياه
مع غرف المضخات الخاصة بها وكذلك استكمال الزراعات
فــي الـخـيــران السكنية الـتــي تشمل خمس غــرف مضخات
والخزانات التابعة لها وانشاء خمس حدائق عامة.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه س ـت ـتــم زراعـ ـ ــة ط ــري ــق م ـي ـنــاء زور ال ــوف ــرة
بطول  30كيلومترا إذ سيتم ترك مسافة  100متر من حرم
الطريق وزراعة  12صفا من االشجار بعرض  120مترا على
االتـجــاهـيــن مــع وضــع خطة لــزراعــة طــريــق ميناء عبدالله
(الوفرة) بطول  24كيلومترا بنفس اسلوب زراعة ميناء الزور.

الكويت :مصالحة جنوب السودان تتطلب عدالة انتقالية

«نرحب باللقاءات ببين سلفاكير وزعيم المعارضة في جوبا»
رحبت الكويت باللقاء ات التي جمعت
رئـيــس جـنــوب ال ـس ــودان سلفاكير وزعـيــم
المعارضة رياك مشار في جوبا ،داعية إلى
تحقيق متطلبات المصالحة والمساء لة
واستدامة السالم هناك.
كما رحبت في كلمة امام جلسة بمجلس األمن
حــول جـنــوب ال ـســودان ألقاها نــائــب مندوبها
الدائم لدى األمم المتحدة بدر المنيخ أمس االول
باإلعالن عن العمل نحو إتمام أكبر قدر ممكن
من خطوات المرحلة ما قبل االنتقالية بحلول
الـ 12من نوفمبر حسب "االتفاق المنشط للسالم".
وأش ـ ــاد الـمـنـيــخ كــذلــك ب ــاإلع ــان ع ــن إع ــادة
تشكيل مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة
االندماج وباستمرار وقف إطالق النار ،معربا عن
تمنياته أن يتجنب العمل على تجميع وتوحيد
القوات األضرار المصاحبة لتلك العملية.
وشدد على ان تحقيق متطلبات العدالة
االنتقالية فــي مرحلة مــا بعد ال ـنــزاع يعد

أمرا في غاية الضرورة لضمان المصالحة
والمساءلة واستدامة السالم.
وأع ـ ــرب ع ــن ال ـت ـط ـلــع الغ ـت ـنــام م ــا تبقى
من هــذه المرحلة الدقيقة والمهمة ،داعيا
جميع األطراف التي لم تنضم لركب العملية
السلمية ألن ت ـســارع فــي ذل ــك مــرحـبــا بما
صــدر عــن بعضهم مــن مــؤشــرات إيجابية
نحو عقد مشاورات بهذا الشأن.

اإلنجازات المرحلية
وق ــال المنيخ "إن اإلن ـج ــازات المرحلية في
حاجة إلــى متابعة من قبل األط ــراف الداخلية
واإلقليمية بدعم من الهيئة الحكومية للتنمية
فــي شــرق إفريقيا (إي ـغــاد) واالت ـحــاد اإلفريقي
واألم ــم المتحدة ،آخــذيــن فــي الحسبان الــدور
اإليـجــابــي لجنوب ال ـســودان فــي دعــم العملية
االنتقالية بالسودان".
وأشار إلى أن القرار  )2018( 2417بشأن الجوع

والنزاع يؤكد أن للجوع دورا رئيسيا في عودة
النزاع مرحبا بما شهدته مواقع حماية المدنيين
لدى بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان من
انخفاض تدريجي في أعداد قاطنيها ،مؤكدا أن
حماية المدنيين تظل المسؤولية األولى لحكومة
جنوب السودان.
وج ـ ــدد ال ـم ـن ـيــخ ادانـ ـ ــة تـجـنـيــد األط ـف ــال
والـعـنــف الـجـنـســي فــي ال ـن ــزاع مــن قـبــل أي
طرف وألي سبب كان ،مرحبا بالمصالحات
المجتمعية التي تحتاج إلى الدعم واالقتداء
بها على المستويات كافة.
واستقبل الخالد سفير كينيا ،علي عباس،
بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده
لدى الكويت.
وأشاد الوزير خالل اللقاء بجهود السفير
خالل فترة عمله ،وإسهاماته التي ّ
قدمها في
إطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية الطيبة
التي تربط بين البلدين الصديقين.

اليحيا :دورنا مهم في إبراز الوجه الحضاري لإلسالم السفير الياباني :نسعى لتزويد الكويت
بالتكنولوجيا الدفاعية
رحب بمبادرة إقرار يوم عالمي لمناهضة اإلسالموفوبيا
ق ـ ـ ــال س ـف ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـغ ــرب،
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ال ـي ـح ـي ــا ،أمـ ـ ــس األول ،إن
م ـنــاه ـضــة اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ت ـم ـثــل دع ــوة
لتصحيح المعتقدات الخاطئة حول اإلسالم
والمسلمين ،وتعزيز التعايش والحوار بين
األمم والشعوب بعيدا عن التعصب.
وشــدد اليحيا ،فــي تصريح لـ"كونا"،
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء
الـ ـت ــواصـ ـل ــي التـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـج ــال ــس الـ ـ ــدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ب ـم ـقــر ال ـب ــرل ـم ــان ال ـم ـغ ــرب ــي م ــع س ـف ــراء
ال ــدول اإلســامـيــة المعتمدين بــالــربــاط
حــول إقــرار يــوم عالمي لإلسالموفوبيا
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـتـ ـس ــام ــح ،ع ـل ــى أن اع ـت ـم ــاد
يــوم عالمي لمناهضة اإلسالموفوبيا

مــن شــأنــه أن يـلـفــت انـتـبــاه الـ ــرأي الـعــام
العالمي إلــى سماحة اإلســام واعتداله
وتماهيه مع القيم اإلنسانية الداعية إلى
التسامح والتعايش والتعارف بين األمم
والشعوب ،على اختالف مللها ودياناتها.

قيم التسامح
وأكـ ـ ــد أه ـم ـي ــة ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بــه
الكويت في نشر قيم التسامح والمحبة
وإب ـ ـ ـ ـ ــراز ال ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري ل ــإس ــام
الحنيف في وجــه الخطابات المتطرفة
واأليديولوجيات المفرقة ،في مختلف
المحافل اإلقليمية والدولية.
ورحب بمبادرة اتحاد مجالس الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

تعامالت متذبذبة في بورصة...
ونمت تداوالت السوق األول بشكل كبير لتبلغ  84.6مليون دينار
تداولت  194.9مليون سهم نفذت من خالل  8917صفقة ،وخسر
ً
مؤشر السوق الرئيسي بشكل محدود جدا وبنسبة  %0.04تعادل
 1.81نقطة ،ليستقر حــول مستواه السابق عند  4667.27نقطة
وبسيولة مستقرة كذلك حول معدالتها اليومية كانت  4.4ماليين
دينار تداولت  66مليون سهم من خالل  2558صفقة.
ً
خـلـيـجـيــا ،ارت ـفــع مــؤشــر األس ـهــم الـسـعــوديــة  %1.35وبــورصــة
البحرين  ،%0.07في حين ترجعت مؤشرات بورصات دبي %0.14
وأبوظبي  %0.6وقطر  %0.26ومسقط .%0.59
١٢

بومبيو :ال أدلة على عبور...
يأت من الجنوب ،أي من ناحية اليمن.
لكنه شدد على أن الهجوم لم ِ
بومبيو الذي زار أبوظبي أمس والتقى ولي عهدها محمد بن
ً
زايــد ،أكــد أن هناك إجماعا في الخليج على وقــوف طهران وراء
ً
ً
ً
الـهـجــوم ،مــوضـحــا أن ب ــاده تفضل ح ــا سلميا لــأزمــة ،لكنها
ستواصل بناء تحالف إلعادة االستقرار إلى المنطقة.
وفي وقت سابق ،قدر بومبيو انضمام السعودية واإلمارات إلى
التحالف من أجل حماية المالحة ،الذي تقوده واشنطن في المنطقة.

للعمل على إقرار يوم عالمي لمناهضة
ظاهرة التخويف من اإلسالم ،معتبرا أن
من شأن هذه المبادرة أن تعزز الجهود
الـطـيـبــة لـلـتـعــريــف بــالــوجــه ال ـح ـضــاري
لإلسالم على النطاق العالمي ،ودحض
األب ــاطـ ـي ــل وال ـ ـصـ ــور ال ـن ـم ـط ـيــة تـلـصــق
باإلسالم زورا وبهتانا.
وتعمل مبادرة اتحاد مجالس الدول
اإلســامـيــة داخ ــل األم ــم المتحدة إلقــرار
ي ــوم عــالـمــي س ـنــوي لـمـنــاهـضــة ظــاهــرة
اإلسالموفوبيا ،وتعزيز حوار الحضارات
والـتـســامــح ،لـيـكــون ه ــذا ال ـيــوم مناسبة
للدعوة إلى التسامح والتعايش ورفض
الخطابات والصور النمطية التي تلصق
باإلسالم والمسلمين.

• ناصر الخمري
أكـ ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر الـ ـي ــاب ــان ــي ل ــدى
الكويت ،تاكاشي أشيكي ،سعيه
إلى تطوير العالقات الثنائية بين
بالده والكويت في شتى المجاالت،
ومــن ضمنها مجال الــدفــاع ،الفتا
إلى أن اليابان صديقة قريبة جدا
من الكويت منذ زمن طويل.
وق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر تـ ــاكـ ــاشـ ــي ،فــي
تـ ـص ــري ــح عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش اح ـت ـف ــال
سفارته بالذكرى ال ـ  65لتأسيس
ق ــوات الــدفــاع اليابانية ،إن بــاده
تتابع باهتمام ما تمر به المنطقة
مــن اض ـطــرابــات" ،ولــذلــك تتشاور

وبينما جدد األمير محمد بن سلمان تأكيده ضرورة التصدي
إليران ،وفيما بدا أنه محاولة لتفادي أي هجوم انتقامي ضدها،
هــددت طـهــران أمــس بــأن أي ضربة ستوجه ضــدهــا ،ســواء كانت
محدودة أم ال ،ستواجه بحرب شاملة.
وبـعــد كــام مشابه أمــس األول يـبــدو أنــه لــم ُيفهم على نطاق
واسع على أنه تهديد ،قالت وزارة الخارجية اإليرانية أمس« :إذا
ً
قامت أميركا أو حلفاؤها بضرب إيران عسكريا فإن ردنا سيكون
ً
ً
واسعا ومدمرا».
وقبل ذلك ندد وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ «اضطراب
مدبر في أرامكو لتمهيد الــرأي العام بعمل عسكري ضد إيــران»،
ً
ً
مهددا بـ «حرب شاملة» ،ردا على أي هجوم.
فــي هــذه األث ـنــاء ،واصـلــت السعودية تحركاتها لحشد تأييد
دولي لموقفها ،وأكدت في رسالتين إلى األمم المتحدة ومجلس
األمـ ـ ــن أنـ ـه ــا «ت ـت ـع ــام ــل م ــع هـ ـج ــوم إرهـ ــابـ ــي م ـن ـظ ــم» ،وسـتـتـخــذ
اإلجراءات الضرورية وفق القانون الدولي ،مشيرة إلى أن األسلحة
المستخدمة في الهجوم إيرانية.
إلى ذلك ،أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
مشاركة خبراء أمميين في التحقيق السعودي وفق القرار الصادر
عن مجلس األمــن بشأن االتفاق النووي اإليراني ،بعد أن أعلنت
فرنسا أنها سترسل خبراء للمشاركة في التحقيق.
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،ق ــال ــت وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة إن «إيـ ــران

الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان دومـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
الكويتية في هذه المسائل المهمة
التي تتعلق بأمن المنطقة".
واشـ ــار ال ــى أن طــوكـيــو تمتلك
تكنولوجيا متطورة فــي المجال
الــدفــاعــي واألس ـل ـح ــة ،مـتـمـنـيــا أن
ي ـتــم ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ــزوي ــد الـكــويــت
بهذه التكنولوجيا التي ستعمل
على استتباب األم ــن فــي الكويت
والمنطقة.
وحول سوق الطاقة ،قال السفير
تاكاشي إن بالده تعتمد اعتمادا
كـلـيــا ع ـلــى ال ـن ـفــط ال ـم ـس ـتــورد من
منطقة الـخـلـيــج ،وخـصــوصــا من
الكويت.

مسؤولة بشكل أو بآخر عن هجوم أرامكو» ،مضيفة أنها تناقش
مع السعودية سبل منع أي تهديدات قد تأتي من شمال المملكة.
وأك ــدت الـ ــوزارة ،فــي مؤتمر صحافي أم ــس ،أنـهــا ستقدم إلى
الرئيس ترامب خـيــارات للرد على هــذا الهجوم ،ليكون «هــو من
يقرر».
٢٢

غانتس لنتنياهو :رئاسة الحكومة...
من المقرر انبثاقها من هذه االنتخابات.
وبينما قــال رئيس هيئة األرك ــان الـســابــق« :أري ــد أن أشكل
ً
حكومة وحدة ليبرالية موسعة على أن أتولى رئاستها» ،مشيرا
إلى أن لدى تحالفه أغلبية المقاعد ،ويجب أن يترأس الحكومة
المقبلة ،أضاف« :سنستمع إلى الجميع ،لكننا لن نقبل فرض
اإلمالءات علينا ،لقد صوت الشعب بوضوح لمصلحة الوحدة».
ً
وردا على رفض غانتس ،كتب نتنياهو على «تويتر»« :أنا
مندهش ومحبط من حقيقة أنه رفض دعوتي».
غد جولة
ويبدأ الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين بعد ٍ
مشاورات مع كل األحــزاب التي دخلت الكنيست ،وسيواصل
بعد ذلــك محادثات مع المرشحين الذين تتم التوصية بهم
لتشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء.
(القدس ـ ـ وكاالت) ٢٤

بدوره ،وصف الملحق العسكري
ال ـي ــاب ــان ــي ،كـ ــول أريـ ـم ــا ،ال ـت ـعــاون
العسكري بين البلدين بالمتطور
منذ عام  ،1991مشيرا الى إرسال
بـ ــاده سـفـنـهــا إلزال ـ ــة األلـ ـغ ــام في
أعقاب الغزو العراقي الغاشم على
الكويت .وأضاف أن اليابان تتابع
م ــا ي ـح ــدث ف ــي الـمـنـطـقــة وتــرغــب
برؤيتها مستقرة على الدوام.
وأش ــار فــي كلمته خــال الحفل
إل ــى أن ب ــاده ستحتفل بـمــراســم
تتويج امبراطور اليابان الجديد،
ناروهيتو في  22أكتوبر المقبل،
بـ ـحـ ـض ــور سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
المحمد.

أقام سفير الكويت لدى
بولندا ،خالد الفضلي ،حفل
افتتاح املقر الجديد للسفارة
في العاصمة (وارسو).
وأشاد السفير الفضلي ،في
تصريح صحافي ،بمناسبة
افتتاح املقر الجديد
للسفارة ،بمتانة العالقات
السياسية بني البلدين
الصديقني والتنسيق
املستمر بينهما ،من خالل
عضويتهما غير الدائمة في
مجلس األمن.
وأكد عمق العالقات بني
الكويت وبولندا ،مشيرا إلى
حرص البلدين وسعيهما
الدائم إلى تعزيز التعاون
بني الجانبني في مختلف
املجاالت.

«التعريف باإلسالم» :توظيف
التكنولوجيا في تعليم العربية

أكد مدير لجنة التعريف
باإلسالم ،فريد العوضي،
أن اللجنة تولي أهمية
كبيرة لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغيرها من
املسلمني الجدد والجاليات
املوجودة بالكويت.
ولفت العوضي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إلى توظيف
اللجنة للتقنية الحديثة
والتكنولوجيا في خدمة
مجال تعليم العربية
للناطقني بغيرها ،حيث
يستطيع املتعلم الدخول
لعرض مرئي للمادة العلمية
عن طريق رابط مرفق في
موقع "التعريف باإلسالم".
وقال إن هذا االهتمام
والحرص من اللجنة على
إصدار هذه املناهج جاء
تحقيقا لرؤية اللجنة ،بأن
تصبح املرجعية األولى في
مجال رعاية املهتدين الجدد
ثقافيا ،وفي مجال تعليم
اللغة العربية للناطقني
بغيرها.

«النجاة» تطلق سلسلة
«وعي» لموظفي الجمعية

قالت مديرة إدارة الشؤون
القانونية بجمعية النجاة
الخيرية عائشة العومي
إن الجمعية تحرص على
تنمية املوارد البشرية لديها
في جميع املجاالت اإلدارية،
كاشفة عن إطالق سلسلة من
املفاهيم والتوصيات تحت
اسم "وعي" ملوظفي الجمعية
ولجانها.
وأوضحت العومي ،في
تصريح أمس ،أن السلسلة
تهدف إلى توعية العاملني
بالنجاة ،وتعريفهم
ً
بحقوقهم وواجباتهم ،فضال
عن تنمية مهاراتهم بشأن
اتخاذ القرارات السليمة
قانونيًا في املواقف املختلفة.
وأشارت إلى أن السلسلة
يتم تنفيذها من خالل
إصدار بطاقة "وعي"
اإللكترونية أسبوعيًا ويتم
تعميمها على املوظفني
عبر الوسائل املختلفة ،كما
ستقام محاضرات في الفترة
القادمة ضمن هذه الخطوة.

الجزائر :مخاوف من انزالق...

ً
من اآلن فصاعدا القادمين من واليات أخرى لاللتحاق بالحشود
المتجمعة في وسط العاصمة.
وأعطى صالح تعليمات للتصدي للحافالت والعربات التي تقل
أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة ،وتوقيفها وحجزها
وفرض غرامات مالية على أصحابها.
ً
وإزاء حركة الطالب المستمرة منذ  30أسبوعا ،اختار الرئيس
المؤقت عبدالقادر بن صالح العبور إلى مرحلة جديدة بإعالنه
ً
ً
ّاألحد تاريخ  12ديسمبر موعدا إلجراء انتخابات رئاسية ،معتبرا
أنه «ال مبرر ٍّ
ألي كان أن يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في
نزاهة العملية االنتخابية ،أو عرقلة مسارها».
وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع
ـراك
مــن يــولـيــو الـمــاضــي ،لـعــدم وج ــود مــرشـحـيــن .ويــرفــض الـحـ ً
االحتجاجي إجراءها في وجود الحكومة الحالية ،ويطالب بداية
بتفكيك الجهاز الموروث من حكم بوتفليقة وإقامة مؤسسات
انتقالية ،في طروحات ترفضها السلطات.

ةديرجلا
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محليات
الحكومة تدعو لتجاهل الشائعات المدسوسة حيال األوضاع
طالبت باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وحذرت من تداول المغلوطة
دعت الحكومة الجميع الى
اسـتـقــاء الـمـعـلــومــات السيما
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـ ــاالوض ـ ــاع ال ـتــي
تمر بها المنطقة واعتمادها
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة فــي
الدولة "منعا لنشر او تداول
شـ ـ ــا ئ ـ ـ ـعـ ـ ــات او م ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــات
مدسوسة".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز
ا لـتــوا صــل الحكومي الناطق
الـ ــرس ـ ـمـ ــي بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
طـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــزرم ف ــي ت ـصــريــح

صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ا م ـ ـ ـ ــس االول ان
اعــانــا صــدر مــن الجيش في
وق ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن ي ـ ــوم ام ــس
االول حول االجراء ات االمنية
واالحـتــرازيــة المتخذة بشأن
اوضاع المنطقة حفاظا على
امن البالد وسالمة اراضيها.
واض ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــزرم ان مـثــل
هـ ـ ــذه االوضـ ـ ـ ـ ــاع ي ـصــاح ـب ـهــا
شائعات ومعلومات مغلوطة
تندس وتنتشر في العديد من
وسائل التواصل االجتماعي

او غـيــرهــا مــن الــوســائــل "لــذا
نـ ـ ــد عـ ـ ــو ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـ ــن دون
استثناء ا لــى ا لـحـصــول على
ال ـم ـع ـلــومــات الـصـحـيـحــة من
ال ـج ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة السـيـمــا
"كـ ــونـ ــا" وحـ ـس ــاب ــات وزارات
ال ــدول ــة ف ــي مـخـتـلــف وســائــل
التواصل".
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ــال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والـمـقـيـمـيــن ب ـع ــدم االل ـت ـفــات
الى اي شائعات او معلومات
م ـ ــد س ـ ــو س ـ ــة او ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــدة

فــي ن ـشــرهــا واالع ـت ـمــاد ع ـلــى
المصدر الرسمي والمسؤول
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ـ ـيـ ــن
ا ل ـ ــر سـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن او ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
الرسمية في الدولة.
وك ـ ــان ـ ــت رئ ـ ــاس ـ ــة االركـ ـ ـ ــان
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـي ــش ال ـك ــوي ـت ــي
اعلنت امــس االول رفــع حالة
االس ـت ـع ــداد ال ـق ـتــالــي لبعض
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش "ض ـ ـمـ ــن
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة
الـ ــواجـ ــب اتـ ـخ ــاذه ــا ف ــي مـثــل

الخراز لـ ةديرجلا  :مستعدون لمواجهة أي حدث
•

شعيب لـ ةديرجلا  :مخازن «التعاونيات» مكتفية بالسلع األساسية
•

●

جورج عاطف

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة س ـعــد ال ـخ ــراز،
في تصريح لـ "الجريدة" ،أنه
ّ
وجه وكيل الوزارة والوكالء
المساعدين لإليعاز لجميع
لـجــان ال ـط ــوارئ فــي ال ــوزارة
لبدء االستعدادات لمواجهة
أي حدث طارئ.
بــدوره ،أكــد وكيل الــوزارة
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز شـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــب ،أن
الوزارة على أهبة االستعداد
ألي طــارئ ،مشيرا إلــى أنها
وضـ ـ ـع ـ ــت خ ـ ـطـ ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة م ـن ــذ
عامين ،ويتم تحديثها بين
ال ـح ـيــن واآلخـ ـ ــر ل ـمــوك ـبــة أي
مستجدات.
و قــال شعيب لـ "الجريدة"

سعد الخراز

عبدالعزيز شعيب

إنـ ـ ـ ــه "ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص قـ ـط ــاع
ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وم ــا
يتبعه مــن إدارات الحضانة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــائ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن
واألح ـ ـ ـ ــداث ف ــي م ـج ـمــع دور

ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ،فـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـ ـف ـ ــرق
الطبية المتنقلة ا لـتــي على
أتـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـم ــواج ـه ــة
الطوارئ".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ـ ــه "ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن

الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة
وال ـم ـخ ــزون الـسـلـعــي ،هـنــاك
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون جـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــع وزارة
الـتـجــارة بـهــذا ال ـشــأن ،حيث
تم التأكيد على التعاونيات
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة
بضرورة توفير الـ  12سلعة
أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـخـ ــازن ـ ـهـ ــا
بصورة مستمرة" ،مؤكدا أن
األ مــور مستقرة على صعيد
قطاعي الرعاية والتعاون.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف نــائــب
رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية ،خالد الهضيبان،
عـ ـ ــن إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار تـ ـعـ ـمـ ـي ــم ع ـل ــى
الجمعيات ا لـتـعــاو نـيــة كافة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن مـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــاة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
بالمخزون االستراتيجي من
السلع واألصناف األساسية،
والـ ـكـ ـمـ ـي ــات ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي

مـ ـ ـخ ـ ــازنـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددا ع ـل ــى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة أال يـ ـق ــل مـ ـخ ــزون
استهالكها عن  6أشهر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـه ـ ـض ـ ـي ـ ـبـ ــان،
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
أ ن ا ل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي
إل ـ ـحـ ــاقـ ــا ب ـت ـع ــام ـي ــم س ــاب ـق ــة
ل ــاتـ ـح ــاد بـ ـش ــأن ال ـم ـخ ــزون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،بـ ـن ــاء عـلــى
طلب وزارة ا ل ـشــؤون ،وعلى
خـطــة ال ـط ــوارئ الـمــوضــوعــة
م ــن الـ ــدولـ ــة ل ـتــوف ـيــر ال ـس ـلــع
ال ـ ـ ـ  12األس ــاسـ ـي ــة ال ـم ـق ــررة
م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة ،مــؤكــدا
أن ا لـمـخــزون السلعي دا خــل
التعاونيات مطمئن ،وعلى
أه ـب ــة االس ـت ـع ــداد لـمــواجـهــة
أي طارئ.

هــذه ال ـظــروف الـتــي تـمــر بها
المنطقة".
وذك ـ ــرت (رئ ــاس ــة االرك ـ ــان)
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــا ف ــي ان مــا
تـ ـ ــم م ـ ـشـ ــا هـ ــد تـ ــه او س ـم ــا ع ــه
ا م ـ ــس االول ك ـ ــان مـ ــن ضـمــن
ت ـلــك االجـ ـ ـ ــراء ات ع ـبــر تنفيذ
ت ــدريـ ـب ــات ب ــال ــرم ــاي ــة ال ـح ـيــة
للقوة البحرية والقوة الجوية
من الساعة الواحدة والنصف
ظـهــرا إلــى الـســاعــة الخامسة
عصرا .

طارق المزرم

البليهيص لقيادات «اإلطفاء»:
االستعداد ألي طارئ
●

محمد الشرهان

اجتمع نائب المدير العام
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاطـ ـف ــاء
لقطاع المكافحة اللواء جمال
البليهيص صباح أمس االول
مــع ق ـيــادات قـطــاع المكافحة
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــري ـ ــن ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـم ــراك ــز ورؤس ـ ـ ـ ــاء األقـ ـس ــام
وذلــك لــاطــاع على جاهزية
م ــراك ــز اإلط ـ ـفـ ــاء م ــن اآلل ـي ــات
والمعدات وحث القيادات على
االس ـت ـع ــداد ال ــدائ ــم والـيـقـظــة
ألي طارئ.
ونـ ــاقـ ــش ال ـب ـل ـي ـه ـيــص مــع
القيادات الحوادث التي وقعت
في الفترة السابقة واطلع على
خـطــة الـتـعــامــل مـعـهــا وشــدد
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة م ـنــاق ـشــة تلك
ال ـح ــوادث بـيــن فـتــرة واخ ــرى
لــاس ـت ـفــادة م ــن الـمــاحـظــات
التي يتم رفعها بالتقارير.

جمال البليهيص

وط ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــن
الـعـمـلـيــة لــرفــع ك ـف ــاءة رج ــال
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـم ـخ ـت ـل ــف رت ـب ـه ــم
وت ـخ ـص ـص ــات ـه ــم ل ـل ـن ـهــوض
ب ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز اإلطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاء ألع ـ ـلـ ــى
المستويات.

الفاضل أعلن استراتيجية جديدة للوزارة لمواكبة التحديات تحت شعار «مستقبل يتحقق»
●

إضافة 1500
ميغاواط
إلى الشبكة
الكهربائية
خالل 2019

بوشهري

أع ـلــن وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
وزيـ ــر ال ـن ـفــط د .خ ــال ــد ال ـفــاضــل،
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة لـ ـل ــوزارة
لمواكبة التحديات التي تواجهنا،
ومنها الطلب الزائد على الطاقة
والمياه ،بسبب التوسع العمراني،
والـ ـ ــزيـ ـ ــادة اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــدر
االستهالك" ،مشيرا إلى أن الوزارة
ب ـصـ ّـدد حـظــر بـ ّيــع األج ـه ــزة غير
الموفرة أو المرشدة.
ولـ ـف ــت الـ ـف ــاض ــل خـ ـ ــال حـفــل
ت ــدشـ ـي ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،ال ـت ــي ج ــاءت
بعنوان "مستقبل يتحقق" ،صباح
أمـ ــس ،ع ـلــى م ـس ــرح م ــرك ــز جــابــر
الثقافي ،إلى تغيير مسمى قطاع
شؤون المستهلكين ليكون قطاع
"خدمات العمالء" لمواكبة العالقة
المتجددة مع العمالء.
وأكـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــارق ـ ــا بـيــن
إن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة،
وب ـيــن االس ـت ـهــاك ،وه ــذا ال ـفــارق

يضمن وجود طاقة كافية يمكن
استغاللها في حال الحاجة إليها،
مـشـيــرا إل ــى ارت ـف ــاع الـطـلــب على
ال ـطــاقــة ب ـحــوالــي  40ف ــي الـمـئــة،
م ـنــذ ع ــام  2012إل ــى ن ـهــايــة عــام
 ،2018وه ــذا ال ـمــؤشــر ه ــو ال ــذي
يقودنا إلى أن الطلب على الطاقة
سيتزايد مستقبال.

صفحة للتعامل مع
األطفال وذوي اإلعاقة

جائزة للتميز وشعار
جديد للوزارة

أعلن الفاضل إنشاء صفحة إلكترونية
جديدة لوزارة الكهرباء والماء ،بها برامج
توعية للتعامل مع األطفال وصغار السن،
لغرس مفاهيم الترشيد ،إضافة إلى أنها
أول صفحة يمكن من خاللها التعامل مع
ذوي االحتياجات الخاصة.

ّ
التميز
أعلن الفاضل إطالق الوزارة جائزة
تحت شعار «تميزك يميزيك» ،وهي جائزة لها
 3جوانب رئيسية.
كما أعلن إطالق الوزارة شعارا جديدا يرمز
إلى مستقبلها المعتمد على استخدام الطاقة
النظيفة في إنتاج الكهرباء والماء.

الفاضل متوسطا الحضور
لـتــوفـيــر ال ـط ــاق ــة ،م ــؤك ــدا تحفيز
أصحاب المنازل بإنتاج الطاقة
النظيفة من خالل منازلهم.

اإلج ـ ــراءات ،هـنــاك ق ــرار بتحويل
وزارة الكهرباء والماء إلى "نافذة
واحدة" يقوم المراجع من خاللها
بزيارة الوزارة مرة واحدة وإنهاء
كل معامالته.

ول ـفــت إل ــى ط ــرح آل ـيــة جــديــدة
لـمـ ّـد المباني بالطاقة مــن خالل
المخطط الهندسي الموضوع لكل
منزل ،مضيفا :ونسعى كذلك إلى
أن ّ
نغير تغليف األبنية الزجاجية
ال ـمــوجــودة بــالـعــاصـمــة بـ ـ "أف ــام
شمسية" من الخاليا يمكنها أن
ّ
تــولــد طاقة نظيفة الستخدامها
في تلك المباني.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال :سـ ـتـ ـشـ ـج ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـلــى ال ـتــرش ـيــد من
خ ـ ــال "ت ـع ــوي ــض ق ـي ـمــة ال ـطــاقــة
الـ ـم ــوف ــرة مـ ــن ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك" ،فــي
فاتورة الشهر التالي.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :م ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ـس ـه ـيــل

إضافة  1500ميغاواط

«أفالم شمسية»

م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أوض ـ ـ ـ ـ ــح وكـ ـي ــل
وزارة الكهرباء والماء ،م .محمد
بوشهري ،أنه خالل العام الحالي
تمت إضافة  1500ميغاواط الى
الشبكة الكهربائية.
وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن تـ ــوافـ ــر ال ـم ـي ــاه
بــال ـكــويــت ،حـيــث ت ـقــدر إنـتــاجـيــة
ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ـ  683م ـل ـي ــون غ ــال ــون
إمبراطوري يوميا ،في حين بلغ
االس ـت ـه ــاك  470م ـل ـيــون غــالــون
إم ـب ــراط ــوري ،ويـتـضــح أن لدينا
وفــرة فــي إنـتــاج المياه والــزيــادة
التي تمت خالل السنوات الخمس

ّ
 3ماليين دوالر منحة كويتية لقطاع غزة

الماضية كانت  155مليون غالون،
وهــي تـعــادل  30فــي المئة زيــادة
بــالـمــاء ،وفــي عــام  2035ستنتج
ال ـش ـب ـك ــة  1980م ـل ـي ــون غ ــال ــون
إمبراطوري.
واش ــار ال ــى أن تصنيف مياه
الشرب في الكويت ،والتي كانت
من بين  9دول من أصل  96دولة
حاصلة على معدل  100بالمئة
فــي ج ــودة الـمـيــاه ،والـكــويــت هي
ال ــدول ــة ال ـعــرب ـيــة الــوح ـيــدة الـتــي
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف
للعامين  2018 /2017من منظمة
الصحة العالمية.
وع ــن ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة،
ق ــال إن عــددهــا  23خــدمــة ،ويتم
استخدام مــؤشــرات عالمية مثل
نسبة المشتركين المتأثرين من
انقطاع التيار الكهربائي ،حيث
ب ـلــغ ف ــي ال ـكــويــت  13ف ــي الـمـئــة،
وهــو رقــم ممتاز مقارنة بــالــدول

ال ـم ـت ـقــدمــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هـنــاك
مؤشرا آخر يسمى فترة انقطاع
ا ل ـت ـي ــار ا ل ـك ـهــر بــا ئــي للمستهلك
الواحد يوازي  6دقائق تقريبا.
وأشـ ــار ال ــى أن ال ـ ــوزارة تعمل
ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــض ن ـس ـبــة الـ ـغ ــازات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات
الكهربائية باالعتماد على الغاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل  63فــي
المئة من الوقود المستخدم في
المحطات ،حيث تم خالل األعوام
الثالثة الفائتة التخفيض بنسبة
 0.06من غاز ثاني أكسيد الكربون
لكل ساعة إنتاج.
وش ــدد بــوشـهــري على أهمية
ال ـع ـن ـص ــر الـ ـبـ ـش ــري الـ ـع ــام ــل فــي
الوزارة ،حيث يبلغ عدد العاملين
 22ألف موظف  94في المئة منهم
من الكويتيين.

توفير المياه الصحية ألهالي خان يونس ودير البلح
ّ
وقـ ــع ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االق ـت ـصــاديــة ال ـعــرب ـيــة ات ـفــاق ـيــة منحة
ل ـم ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة
(يــونـيـسـيــف) بقيمة  3مــايـيــن دوالر،
للمساهمة فــي توفير المياه النظيفة
والصحية للقاطنين فــي خــان يونس
ودير البلح بقطاع غزة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـص ـن ــدوق
عبدالوهاب البدر لـ "كونا" عقب توقيع
االتفاقية أمس ،إنها تسعى إلى تحقيق

أهــداف برنامج منظمة األمــم المتحدة
للطفولة المتمثل في تحسين وصول
المياه الصالحة للشرب ألكثر من 280
ألف فرد.
وأض ــاف ال ـبــدر أن الـمـشــروع يشمل
ت ــركـ ـي ــب الـ ـنـ ـظ ــام ال ـش ـم ـس ــي (الـ ـط ــاق ــة
الـشـمـسـيــة) مــن الـهـيــاكــل ال ـفــوالذيــة لــ6
مواقع مختلفة في المناطق المستفيدة
م ــن الـ ـمـ ـش ــروع ،الـ ــى ج ــان ــب ال ـح ــد مــن
فيضان المياه التالفة ،خصوصا في

تفقد وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة ،أمس،
الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومهما.
وقالت الهيئة ،في بيان ،إن
الوزير الشعلة اطلع خالل
الجولة التفقدية على اإلدارات
واألقسام واملوظفني وعلى آلية
عمل الهيئة وعدد من إصداراتها
املتنوعة ،وأبرزها مصحف
الكويت وموسوعة الكمال في
أسماء الرجال.
وذكر البيان أن الشعلة اجتمع
مع املدير العام للهيئة د .فهد
الديحاني وعدد من املسؤولني
بالهيئة لالطمئنان على خطة
سير عملها وآخر املستجدات
بشأن مبنى مطبعة املصحف
الشريف واملبنى اإلداري للهيئة.

تلقت جمعية املهندسني تقريرًا
خاصًا عن توصيات "املؤتمر
الدولي للتحديات في مجال
تطوير استدامة البنى التحتية"
الذي أقيم برعاية صاحب
السمو أمير البالد بالتعاون مع
قسم الهندسة املدنية في كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكويت .وقال رئيس اللجنة
التنسيقية أمني الصندوق
املساعد وعضو مجلس اإلدارة
في الجمعية م .حسني ششتري،
في تصريح صحافي أمس،
إن توصيات املؤتمر دعت إلى
ضرورة أن يصبح قسم الهندسة
املدنية مكانًا رائدًا في مجال
األبحاث واالستشارات الستدامة
البنية التحتية .وأضاف
ششتري ،أن التوصيات تضمنت
أيضًا الدعوة إلى دعم مشروع
برنامج الدكتوراه املقترح من
قسم الهندسة املدنية واستخدام
التكنولوجيا املتطورة ألجهزة
االستشعار والتحكم عن
بعد ملتابعة استدامة ومتانة
الجسور الجديدة.

المطالبة بمكافأة لطلبة
التدريب بـ «األساسية»

استهالك المياه
وق ـ ــال إن ه ـن ــاك ت ـطــاب ـقــا بين
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـم ــائ ــي واالسـ ـتـ ـه ــاك
الـ ـسـ ـن ــوي ،وه ـ ــذا ال ـت ـط ــاب ــق غـيــر
مخيف ،ألن المياه الزائدة تذهب
إل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــزان ـ ــات ،وب ـ ـهـ ــا ي ــوج ــد
المخزون االستراتيجي في حالة
الضرورة.
وأشـ ــار إل ــى أن إن ـتــاج الـطــاقــة
بطرق نظيفة هو أهم التحديات
ال ـم ــوج ــودة حــال ـيــا ف ــي ال ـكــويــت،
م ـب ـي ـنــا أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت عـلــى
تغيير اشتراطات البناء ،بحيث
يتم عــزل المباني بطريقة ذكية

الشعلة يتفقد آلية
عمل «هيئة القرآن»

مؤتمر «البنية التحتية» يوصي
باستخدام التكنولوجيا

ّ
«الكهرباء والماء» :حظر بيع األجهزة غير الموفرة
سيد القصاص

سلة أخبار

موسم الشتاء ،متوقعا أن يتم االنتهاء
مــن كــل أعـمــال الـمـشــروع وتنفيذ كافة
بنود المنحة خالل سنتين.

المشاريع التنموية
من جانبه ،أشاد ممثل األمم المتحدة
للطفولة (يونيسيف) لدى الدول العربية
في الخليج ،الطيب آدم ،بدور الصندوق
الـكــويـتــي كـ ــأداة تـنـمــويــة ســاهـمــت في

العديد من المشاريع التنموية للبلدان
المستفيدة والنامية في مختلف بقاع
ال ـعــالــم ،فـضــا عــن دوره ــا فــي تحقيق
البرامج الـ 17للتنمية المستدامة.
وقـ ــال ال ـط ـيــب إن الـمـنـظـمــة عــرضــت
ه ــذا ال ـم ـشــروع عـلــى ال ـص ـنــدوق ،نظرا
لخبرته التنموية في تقديم المساعدات،
خ ــاص ــة ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ـي ــاه والـ ـص ــرف
الصحي ،وبحثت معه إجراءات التعاون
والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

البدر مع ممثل «يونيسيف» أثناء توقيع االتفاقية

طالبت القائمة املستقلة في
كلية التربية األساسية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بصرف مكافأة لطلبة
التدريب امليداني بالكلية أسوة
بزمالئهم في كلية التربية
بجامعة الكويت ،مؤكدة سعيها
مرارًا وتكرارًا لتحقيق هذا األمر.
وأشارت القائمة ،في بيان أمس،
إلى أنها بحثت مع النائب
عبدالوهاب البابطني أهم
املشاكل التي يواجهها طلبة
الكلية ،وأبرزها مكافأة التدريب
امليداني ،موضحة أن الفترة التي
التدريب
يقضيها الطلبة في هذا ّ
تحتاج إلى مصروفات يمثل
تحمل الطلبة لها أعباء إضافية
عليهم ،غير أن املكافأة ستكون
حافزًا ومشجعًا لهم نظرا
للمعاناة التي يتحملونها أثناء
تلك الفترة.

«مكتبة الطالب»
بـ «الشدادية» حتى  3أكتوبر
أكد مديرة إدارة مكتبة الطالب
في الجامعة الكويت ،عواطف
حجي ،أن اإلدارة نظمت
معرضا لبيع الكتب الدراسية
في مدينة صباح السالم
الجامعية (الشدادية) في كلية
العلوم املبنى الجنوبي ،ويتم
من خالله بيع الكتب الدراسية
الخاصة بكليات (التربية
– اآلداب – العلوم الحياتية –
الهندسة والبترول – العلوم
– العلوم اإلدارية) ،التي تستمر
حتى الخميس  3أكتوبر املقبل.
وشددت حجي ،في تصريح
أمس ،على ضرورة إبراز
الهوية الجامعية والجدول
الدراسي للحصول على الدعم
الخاص للطلبة ،كما لفتت إلى
ضرورة إبراز هوية الطلبة من
ذوي االحتياجات الخاصة
لحصولهم على الدعم الخاص
بهم.
وأكدت ضرورة التأكد من
عنوان الكتاب قبل شرائه ،إذ
ال يوجد استبدال أو استرجاع
للكتب املشتراة".

برلمانيات 4
نواب يطالبون الحكومة بالتأهب ووضع «الطوارئ» حيز التنفيذ
ةديرجلا
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ً
ً
ً
عيسى الكندري يقدم قانونا لتنظيم الطائرات المحركة آليا أو السلكيا
فهد التركي

تكثيف
الحضور
اإلعالمي
والتعامل مع
الحالة األمنية
بشفافية

عبدالكريم الكندري

تغليب
مصلحة
الكويت
والبعد
عن المهاترات

الجالل

طالب عدد من النواب الحكومة
بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
ً
المناسبة ،تأهبا ألي ط ــارئ ،في
ظ ــل ت ـصــاعــد األحـ ـ ـ ــداث بمنطقة
الخليج ،مؤكدين ضــرورة إدخال
ال ـ ـ ـ ــوزارات خ ـطــط ال ـ ـطـ ــوارئ حيز
التنفيذ والتأكد من جاهزيتها.
وتـ ـق ــدم رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
باإلنابة عيسى الكندري باقتراح
بقانون في شأن الطائرات المحركة
ً
آليا أو السلكيا:
ونـ ــص م ـق ـتــرح ال ـق ــان ــون على
تنظيم استخدام وتداول الطائرات
المحركة آليا أو السلكيا :يحظر
عـلــى الـمـخــاطـبـيــن ب ـهــذا الـقــانــون
اس ـت ـيــراد او تصنيع او تجميع
او ت ـ ــداول او ح ـي ــازة او االت ـجــار
او تشغيل واسـتـخــدام الطائرات
المحركة اليا او السلكيا اال بعد
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـص ــري ــح بــذلــك
مــن الجهة المختصة ،واستيفاء
االوض ــاع المنصوص عليها في
هذا القانون.
كـمــا نـظــم إجـ ـ ــراءات الـحـصــول
ع ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح :يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ط ـل ــب
الحصول على تصريح الى الجهة
المختصة ويجب أن يبين فيه عدد
الطائرات المطلوب التصريح لها
ومــواص ـفــات ـهــا وج ـهــة الـحـصــول
عليها.
وي ـت ــم ال ـب ــت ف ــي ال ـط ـلــب خــال
ً
ثالثين يوما على االكثر من تاريخ
ت ـقــدي ـمــه ،وي ـع ـت ـبــر م ـضــي ال ـمــدة
دون اجــابــة بمثابة ال ــرف ــض .وال
يجوز أن تزيد مدة التصريح في
حال الموافقة على ثالث سنوات،
وي ـج ــوز تـجــديــدهــا ل ـمــدة واح ــدة
مماثلة.
وفي حال رفض طلب التجديد
يـجــب عـلــى الـطــالــب اب ــاغ الجهة
المختصة بما لديه من طائرات.
واش ـ ـتـ ــرط ال ـب ـي ــان ــات ال ــازم ــة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــح
بــاس ـت ـخــدام ال ـط ــائ ــرات الـمـحــركــة
آليا او السلكيا في نطاق االنشطة

عيسى الكندري

عبدالكريم الكندري

طالل الجالل

عسكر العنزي

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو الـ ـتـ ـج ــاري ــة او
الرياضية او في االنشطة العلمية
وال ـب ـح ـث ـيــة :ي ـش ـتــرط لـلـتـصــريــح
بــاس ـت ـخــدام ال ـط ــائ ــرات الـمـحــركــة
آليا او السلكيا في نطاق االنشطة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة او الـ ـتـ ـج ــاري ــة او
الرياضية او في االنشطة العلمية
والـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة أن ي ـت ـض ـم ــن ط ـلــب
التصريح المعلومات االتية:
 - 1الغرض من االستخدام.
 - 2النطاق المكاني والزماني
في االستخدام.
 - 3ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ــذي
سيصدر به التصريح.
 - 4مــواف ـقــة ال ـج ـهــات األمـنـيــة
وموافقة اإلدارة العامة للطيران
المدني.
وتعفى الجامعات والمعاهد
الحكومية والخاصة التي يكون
من ضمن اقسامها االكاديمية قسم
للطيران من الشرط االخير.
وحظر استخدام الطائرات في
غير النشاط المصرح به.
وف ــي ح ــاالت إل ـغــاء التصريح:
يلغى التصريح في الحاالت اآلتية:
مخالفة شروط التصريح ،تغيير
النشاط او انتهاء غرضه ،وجود
خطر يهدد االمــن القومي للبالد
او يخل بالمصلحة العامة.
وأجاز المقترح حيازة الطائرات

ا لـتــي ال ينطبق عليها التعريف
المنصوص عليه في المادة االولى
مــن ه ــذا ال ـقــانــون ،وال ـتــي تتوافر
فـيـهــا شـ ــروط خ ــاص ــة ،ب ـشــرط ان
تتوافر فيها المواصفات اآلتية:
أال ي ــزي ــد وزن ال ـط ــائ ــرة ع ـلــى 50
ً
غــرامــا ،أال تـكــون الـطــائــرة مــزودة
بنظام تحديد المواقع باستخدام
االق ـ ـم ـ ــار ال ـص ـن ــاع ـي ــة ( )GPSاو
خ ــاص ـي ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران االل ـ ـ ـ ــي ،ع ــدم
امكانية تــزويــد الـطــائــرة بأنظمة
التصوير المختلفة سواء العادية
او الحرارية او غيرها ،عدم قدرة
ال ـط ــائ ــرة ع ـلــى ال ـط ـي ــران لمسافة
تجاوز مئة متر على االكثر ،عدم
قدرة الطائرة على االرتفاع الكثر
مــن خمسة أم ـتــار ،وع ــدم تحميل
ال ـط ــائ ــرة بـ ــأي ح ـم ــوالت ايـ ــا كــان
نوعها.
وت ـض ـم ـن ــت الـ ـعـ ـق ــوب ــات :دون
االخالل بأي عقوبة اشد منصوص
ع ـل ـي ـهــا ف ــي ق ــان ــون آخ ـ ــر يـعــاقــب
بــالـحـبــس م ــدة ال ت ـقــل ع ــن ثــاث
سنوات وال تجاوز سبع سنوات،
وب ـغــرامــة ال تـقــل عــن عـشــرة آالف
دينار وال تزيد على مئة الف دينار
او بإحدى هاتين العقوبتين كل
م ــن قـ ــام بــاس ـمــه او ب ــاس ــم غـيــره
باستيراد او تصنيع او تجميع ،او
حاز أو تاجر او استخدم الطائرات

الـمـحــركــة آلـيــا او السلكيا بــدون
ت ـصــريــح م ــن ال ـج ـهــة الـمـخـتـصــة،
م ــع ال ـح ـكــم ب ـم ـص ــادرة ك ــل م ــا تم
استخدامه في الجريمة.
وإذا ارتكب الجاني اي فعل من
االفـ ـع ــال الـمـنـصــوص عـلـيـهــا في
ال ـم ــادة الـثــانـيــة مــن ه ــذا الـقــانــون
ل ـغ ــرض اره ــاب ــي ت ـك ــون الـعـقــوبــة
الحبس المؤبد.
ودون اإل خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ــاأل ح ـ ـكـ ــام
ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي ق ــان ــون
الجزاء تكون العقوبة اإلعــدام إذا
نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني
وفاة شخص.

 وال ـمــدرجــة ضـمــن ال ـم ــواد التيتحمل عـنــوان الـجــرائــم المتعلقة
ً
بأمن الدولة الخارجي وفقا للنص
اآلتي:
يعاقب بالحبس المؤقت مدة ال
تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال
تجاوز ثالثة االف دينار او بإحدى
هاتين العقوبتين:
أ -كل من طار فوق الكويت بغير
ترخيص من السلطات المختصة.
ب -كل من قام بأخذ صــورة او
رسوم او خرائط لمواقع او اماكن
عـلــى خ ــاف الـحـظــر ال ـص ــادر من
السلطة المختصة.
ً
ج -كل من دخل حصنا او احدى
منشآت الدفاع او احد المعسكرات
ً
او مكانا خيمت او استقرت فيه
قوات مسلحة او سفينة حربية او
تجارية او طائرة او سيارة حربية
او ت ــرس ــان ــة او اي م ـحــل حــربــي
او مـحــا او مصنعا يـبــاشــر فيه
لمصلحة الدفاع عن البالد ويكون
ً
الجمهور ممنوعا من دخوله.
د -كـ ــل مـ ــن اق ـ ــام او وج ـ ــد فــي
المواضع واالمــاكــن التي حظرت
الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة اإلق ــام ــة او
ال ـتــواجــد فـيـهــا بـقـصــد التخريب
واالضرار.
فــإذا وقعت في زمــن الحرب او
بــاسـتـعـمــال وس ـي ـلــة م ــن وســائــل
ال ـخ ــداع او ال ـغــش او الـتـخـفــي او
اخفاء الشخصية او الجنسية او
المهنة او الصفة كانت العقوبة
الحبس المؤقت لمدة ال تقل عن
ثالث سنوات ،وفي حالة اجتماع
ه ــذي ــن ال ـظــرف ـيــن ت ـك ــون الـعـقــوبــة
الحبس المؤقت لمدة ال تقل عن
خمس سنوات.
يعاقب بالعقوبات نفسها على
الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
المنصوص عليها في المادة ()16
يجد انـهــا تـتـنــاول ص ــورا عديدة
م ــن ص ــور االعـ ـت ــداء عـلــى سـيــادة
الدولة سواء على اقليمها البري او
اقليمها الجوي او اقليمها البحري
وشــدد النص العقوبة اذا وقعت

المذكرة اإليضاحية
وجــاء في المذكرة االيضاحية
لالقتراح بقانون في شأن الطائرات
ً
المحركة آليا او ال سلكيا :في عام
 1960صدر قانون الجزاء رقم ()16
وهو معمول به حتى اليوم ،بعد
ان ادخـلــت على بعض نصوصه
الكثير من التعديالت حتى تواكب
احكامه مستجدات العصر.
وف ــي ع ــام  1997عــدلــت الـمــادة
( )16مــن الـقــانــون رقــم ( )31لسنة
 1970بتعديل بعض احكام قانون
الـ ـج ــزاء رق ــم ( )16لـسـنــة - 1960
ب ــال ـق ــان ــون رقـ ــم ( )4لـسـنــة 1997

العدساني :الوضع اإلقليمي ال يعطل االستجوابات
دعــا النائب ريــاض العدساني الحكومة إلــى اتخاذ
كــل اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة لحفظ الــوضــع ال ـعــام أمنيا
ً
واقتصاديا ،مطالبا باستقالة أي وزير يتذرع بتدهور
الوضع اإلقليمي لتمرير سياسات مخالفة.
وقال العدساني ،في تصريح بمجلس األمة ،إن الوضع
االقليمي ملتهب منذ سنوات عديدة ،واألوضاع األمنية
تنعكس على االقتصاد ،مؤكدا أن هذه الظروف تتطلب
الحزم ال التهدئة« ،مع احترامي لجميع اآلراء بما فيها
اآلراء النيابية في هذا الصدد».
وطــالــب الـعــدســانــي رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وجميع

الوزراء بتطبيق قوانين الدولة وأخذ األمور الموضوعية
واالح ـت ــرازي ــة ف ــي ال ـش ــأن األم ـن ــي واالق ـت ـص ــادي ،داعـيــا
ال ـح ـكــومــة ال ــى االه ـت ـم ــام ب ـش ــؤون ال ـتــوظ ـيــف ،وتنفيذ
المشاريع ،واالمــور االقتصادية واإلداري ــة مع االهتمام
بكل األمور الحيوية.
وعن االستجوابات ،أكد العدساني أنها «حق دستوري
ألي نائب ،وواجب وطني تجاه أي وزير يخفق في مهامه»،
ً
مشددا على ضرورة عدم السماح ألي وزير بأن يتجاوز
بحجة أن الوضع االقليمي يسمح له بهذا التجاوز.
وأكـ ــد أن ه ــذه الـمــرحـلــة تتطلب ال ـح ــزم وال ـش ــدة في

عبدالله الكندري :تقدمت مع  4نواب
لوقف تأجير مكاتب المحاماة للوافدين
أعلن النائب عبدالله الكندري تقديم مقترح
بقانون لتعديل القانون رقم  42لسنة  1964في
شأن تنظيم مهنة المحاماة بالتعاون مع النواب
ري ــاض الـعــدســانــي ود .ع ــادل الــدمـخــي ومحمد
الدالل وأسامة الشاهين.
ونص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم
 46إلى القانون تقول إنه «تنشأ لجنة في جمعية
المحامين تسمى (لجنة أدعياء المهنة) برئاسة
أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمقبولين
لدى محكمة التمييز وعضوية ممثل عن كل من
وزارة الداخلية ،ووزارة الـشــؤون االجتماعية،
والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل،
ويتمتع أعضاء اللجنة في سبيل أداء مهامهم
بالضبطية القضائية».
وتختص اللجنة بمحاربة ظــا هــرة ممارسة
ال ـم ـح ــام ــاة أو ت ــأج ـي ــر م ـك ــات ــب أو اإلع ـ ـ ــان عــن
مـحــامـيــن بــالـنـشــر أو اإلعـ ــان دون رخ ـصــة من

الجمعية .وتصدر الئحة من الجمعية بالمهام
األخـ ــرى ال ـتــي تـمــارسـهــا ه ــذه الـلـجـنــة وطــريـقــة
العمل بها.
وقالت المذكرة االيضاحية إنه لما كان هناك
من ال ينتسب إلى مهنة المحاماة ويقوم بنشر
إعالنات فتح مكاتب للمحاماة أو تأجيرها دون
ً
أن يكون مقيدا بجدول جمعية المحامين مما
يتسبب فــي االتـجــار بمهنة المحاماة مــن غير
المتخصصين وأصحاب المهنة ،كما ان انتشار
ظاهرة تأجير المكاتب من قبل الوافدين أصبح
ً
يشكل خطرا ،وبــدأ يزعج أصحاب الحقوق من
ضياع حقوقهم.
وأضافت أن القانون الحالي يفتقد لهذا النص
وأصبحت الرقابة على تلك المكاتب أو محاربة
أدعـيــاء المهنة تسير بشكل بطيء وذلــك لعدم
وجود إجراءات قانونية سريعة تردع من تسول
له نفسه االتجار بهذه المهنة.

الطبطبائيّ :
نثمن تفعيل الرقابة
الشعبية بمشروع التشجير
ثمن النائب عمر الطبطبائي التفاعل اإليجابي من وزير
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتفعيل
الرقابة الشعبية بمشروع تشجير مدينتي صباح األحمد
السكنية والخيران.
وقال الطبطبائي ،في تصريح صحافي بمجلس األمة أمس،
"نشكر الوزير الجبري على تفاعله في شأن إنشاء لجنة من
المتطوعين الكويتيين مع أصحاب االختصاص ليوفروا للبلد
ً
بعضا من الخبرات واألموال في تنفيذ المشاريع ،وليمثلوا
رقابة شعبية على مثل هذه المشاريع الحيوية".
وأوض ــح أنــه تحدث قبل أسبوعين عــن مناقصة تشجير
مدينة صباح األحمد والخيران ،من حيث المبلغ الكبير إلرساء
المناقصة بقيمة  28مليون دينار ونصف المليون.
وأضاف أن الوزير الجبري تفاعل مع القضية ،وأوفى بوعده
باستقصاء آراء أصحاب االختصاص والمزارعين والمهتمين
ً
بموضوع البيئة ،مشيرا إلى أن االجتماع عقد أمس ،وتم شرح
فكرة الـمـشــروع .ولفت إلــى أن االجـتـمــاع انتهى إلــى تشكيل
لجنة بين المزارعين وأصحاب االختصاص لمراقبة تنفيذ
ً
هذا المشروع ،مطالبا في هذا الصدد بتغيير آلية المناقصات
والجدول الزمني للمشاريع الحيوية.
وبين الطبطبائي أن ما تم شرحه في المؤتمر كان مجرد
الفكرة ،في حين أن المطلوب دراسة جدوى اقتصادية تبرر
هذا المبلغ ،ودراسة جدوى بيئية ،خاصة أن الموضوع ليس
زراعة نباتات وأشجار ،بل يحتاج إلى توافر مياه وآليات حفر
وأسمدة ومعرفة نوعية األشجار.

ال ـمــراق ـبــة ،واألداء الـحـســن لـ ـل ــوزراء ،مـطــالـبــا الحكومة
بالتركيز على الوضع الداخلي ،وتسليط الضوء على
القوانين واالقتراحات ،وتنفيذ المشاريع ،ووقف الهدر،
والنظر في قضايا التوظيف .ولفت إلى أن هناك تقريرا
ً
عن «االستبدال» مكونا من  35صفحة عن أثر االستبدال
على المركز المالي للدولة مع الحلول والمشاكل.
وبينما أكد العدساني أن الوضع االقليمي ال يعطل
االستجوابات ،أشار إلى أن أمام الحكومة فرصة تقارب
الشهر والنصف يمكن أن تستغلها لمعالجة التجاوزات
قبل دور االنعقاد المقبل.

وفد لوكسمبورغ يبحث
محاربة الجريمة المالية
التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة ،برئاسة
النائب الحميدي السبيعي وعضوية النائب د .حمود الخضير،
رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية في برلمان لوكسمبورغ،
أندريه بولر.
وتناول الجانبان خالل اللقاء ،أمس األول ،القواسم المشتركة
ً
ً
التي تجمع الكويت ودوقية لوكسمبورغ جغرافيا واقتصاديا
ً
وس ـي ــاس ـي ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ــواض ـي ــع الـمـتـعـلـقــة
باالستثمارات واإلج ــراء ات المتبعة لمحاربة الجريمة المالية،
والخطوات التي اتخذتها الكويت للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وذكــر النائب السبيعي أن الكويت لديها قوانين استثمارية
م ـم ـيــزة ي ـتــوافــر فـيـهــا ال ـعــديــد م ــن الـتـسـهـيــات وح ــق االم ـت ــاك
للمستثمر األجنبي ،مشيرا إلى إنشاء الكويت هيئة متخصصة
لجذب االستثمارات األجنبية (هيئة تشجيع االستثمار المباشر).
وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة لمحاربة الجريمة المالية،
وخصوصا غسل األموال ،فضال عن وجود قطاعات متخصصة
في كل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة لمراقبة الجرائم
المالية لمنعها والحد منها.

االفـ ـع ــال ال ـم ـشــار ال ـي ـهــا ف ــي زمــن
الحرب او باستعمال وسيلة من
وسائل الخداع او الغش او التخفي
او إخفاء الشخصية او الجنسية او
المهنة او الصفة.
بـ ـي ــد انـ ـ ـ ــه وب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرور م ــدة
تقترب من ربع قرن من الزمان تم
ايجاد نوع من الطائرات يمكنها
التحليق فــي الـفـضــاء دون طيار
ً
ويمكن تحريكها وتوجيهها اليا
او السلكيا من بعد.
وق ـ ـ ــد اخ ـ ـ ــرج ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة االن ـش ـطــة
االقتصادية والتجارية والرياضية
والـعـمـلـيــة والـبـحـثـيــة واصـبـحــت
تستخدم في اغراض عسكرية بعد
ان تم تزويدها بأجهزة ،ومعدات،
وانظمة تسليح ،وذخائر ،وقنابل
وصواريخ ومفرقعات وغيرها.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـخ ـط ــورة
الناتجة عن استخدام هذا النوع
من الطائرات التي اصبحت تهدد
ام ــن وســامــة ال ـبــاد عـلــى النحو
الــذي ورد النص عليه في المادة
( )16سالفة اذكر اال ان هذا النص
جـ ـع ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــرائـ ــم فـ ــي عـ ــداد
الجنح المعاقب عليها بالحبس
وب ــالـ ـغ ــرام ــة او بـ ــإحـ ــدى هــات ـيــن
العقوبتين.
وبـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـظ ـم ــة
الـتـشــريـعــات الـعـقــابـيــة الكويتية
وجدت خلوا من نصوص تواجه
االستخدامات المختلفة لهذا النوع
المستحدث من الطائرات.
من أجــل ذلــك كــان البــد من سد
ه ــذا النقص التشريعي وه ــو ما
دفع الى التقدم باالقتراح بقانون
الماثل.
وقــد جــاءت الـمــادة األولــى منه
بتعريف الطائرات المحركة اليا او
ً
السلكيا ،كما حددت المخاطبين
بهذا االقتراح.
وتناولت المادة الثانية تنظيم
استخدام وت ــداول هــذا الـنــوع من
الطائرات.
ون ـص ــت الـ ـم ــادة ال ـثــال ـثــة على
اج ــراءات الحصول على تصريح
باستيراد او تصنيع او تجميع
او ت ــداول او ح ـيــازة او ات ـجــار او
تشغيل هذه الطائرات.
وتـ ـطـ ـلـ ـب ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة الـ ــراب ـ ـعـ ــة
البيانات الــازمــة للحصول على
الـتـصــريــح بــاسـتـخــدام الـطــائــرات
ً
ً
المحركة اليا او السلكيا في نطاق
االنشطة االقتصادية او التجارية
او الرياضية او العلمية والبحثية.
وح ـ ـظـ ــرت ال ـ ـم ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة
استخدام هــذه الطائرات في غير
النشاط المصرح به.
وأجازت المادة السادسة التظلم
من قــرار عــدم الموافقة على طلب
التصريح.

وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـمـ ــادة ال ـســاب ـعــة
حاالت انتهاء التصريح.
وعــددت المادة الثامنة حاالت
الغاء التصريح.
وسـ ـمـ ـح ــت ال ـ ـم ـ ــادة ال ـت ــاس ـع ــة
بحيازة الطائرات التي ال ينطبق
ع ـل ـي ـهــا ال ـت ـع ــري ــف ال ـم ـن ـصــوص
عليه في الماة األولى من القانون،
وبشرط ان تتوافر فيها الشروط
التي ورد النص عليها.
وأوردت ال ـم ــواد مــن الـعــاشــرة
حتى الثانية عشرة العقوبات في
حال المخالفة.
م ــن جهتـ ــه ،طا ل ـ ـ ــب ا لـنــا ئــب
د .عبدالكريم الـكـنــدري ال ــوزارات
بـ ــوضـ ــع خـ ـط ــط الـ ـ ـط ـ ــوارئ حـيــز
التنفيذ ،مع التأكد من جاهزيتها،
و«على الحكومة تكثيف الحضور
اإلع ــام ــي وال ـت ـعــامــل م ــع الـحــالــة
األم ـن ـي ــة ب ـش ـفــاف ـيــة ،وع ـ ــدم فسح
ً
المجال لإلشاعات» ،موضحا «أننا
في أمس الحاجة إلى التعامل مع
األح ـ ـ ــداث ك ـفــريــق واح ـ ــد ف ــي هــذا
الوقت لما فيه مصلحة البالد».
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد رئ ـيــس لجنة
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع الـبــرلـمــانـيــة
النائب عسكر العنزي أن اإلجراءات
ً
االحـتــرازيــة ضــروريــة ،تأهبا ألي
ً
طــارئ ،وتزامنا مع األحــداث التي
تمر بها المنطقة.
وقــال العنزي إن اإلجــراء األهم
ه ــو ت ــوح ـي ــد ال ـص ـف ــوف وت ـقــويــة
الجبهة الــداخـلـيــة ومــواجـهــة من
ً
يسعى إلى زرع الفتن ،مؤكدا «أننا
ف ــي أمـ ـ ّـس ال ـحــاجــة إل ــى التكاتف
والتآلف الشعبي».
بدوره ،رأى النائب طالل الجالل
أنه «في ظل هذه الظروف التي تمر
ً
بها المنطقة ،يجب علينا جميعا
الوقوف خلف قيادتنا السياسية
ودعمها في أي إجراء تتخذه».
ودعا الجالل ،في تصريح ،إلى
«تـغـلـيــب مـصـلـحــة ال ـكــويــت على
أي مـصـلـحــة أخ ـ ــرى ،وال ـب ـعــد عن
أي مهاترات ،مع ضــرورة استقاء
المعلومات من المصادر الرسمية
فقط ،ونسأل الله أن يحفظ الكويت
وأميرها وشعبها ،وأن يديم علينا
نعمة األمن واألمان».

اإلجراءات
االحترازية
ضرورية
واألهم تقوية
الجبهة
الداخلية

عسكر العنزي

هايف يسأل الروضان عن ميناء الشعيبة
ً
ً
وجه النائب محمد هايف سؤاال برلمانيا إلى
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
ال ـخــدمــات خــالــد ال ــروض ــان ،ق ــال ف ــي مـقــدمـتــه:
«تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ
ً
ً
التجارية للدولة بما يجعل لها دورا مهما في
التنمية االقتصادية للبالد ،ومــن الــواضــح أن
ميناء الشعيبة بحاجة إلى توسعات واعتماد
آل ـيــة أك ـثــر فــاعـلـيــة قــائ ـمــة ع ـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة لمعالجة الخلل الموجود في تفريغ
السفن وفترات االنتظار الطويلة ما من شأنه
زيادة أسعار البضائع والسلع التي يتحملها
المواطن».
وأض ــاف هــايــف :أن مـيـنــاء الشعيبة يعتبر
ال ـشــريــان ال ـح ـيــوي لـكـثـيــر م ــن ال ـم ــواد المهمة
المرتبطة بخطط الــدولــة التنموية مثل مــادة
الصلبوخ والمواد اإلنشائية ما يجعل المؤسسة
بحاجة ماسة لضبط أعمال المناولة والشحن
والتفريغ.
وتـســاء ل :كم يبلغ عمق قــاع البحر على كل
األرصفة بميناء الشعيبة ؟ مع بيان آخر عمليات

الصيانة لتعميق هــذه األرصـفــة ؟ وهــل هناك
مخاطبات من وكاالت المالحة الدولية لزيادة
ً
عـمــق األرص ـف ــة لـمـيـنــاء الشعيبة ؟ مـسـتــدركــا:
«ل ـم ــا ك ــان ــت ال ـم ــدة ال ـت ــي تـقـضـيـهــا ال ـس ـفــن في
الموانئ الدولية بين حركة الدخول والخروج
تبلغ أسبوعين ،فما األسباب التي دعت المدة
ا لـتــي تستغرقها ا لـسـفــن بميناء الشعيبة 45
ً
يوما بين دخــول وتفريغ حمولتها ؟ مع بيان
الـحــد األق ـصــى لـفـتــرة انـتـظــار الـسـفــن بمنطقة
المخطاف؟»
وتـ ـس ــاءل ع ــن ال ـخ ـط ــوات ال ـم ـت ـب ـعــة لـتـفــريــغ
مــواد الصلبوخ والحديد واألسمنت مع بيان
مدة التفريغ؟ وكم عدد الشركات الناقلة لمادة
الصلبوخ ؟ وكم عدد الشاحنات لكل شركة على
حدة ؟ وما المعايير واالشتراطات التي يفترض
توفرها لهذه الشركات لضمان سالمة عملية
النقل؟ وما هو نظام المناولة المعمول به في
المؤسسة ؟ مع بيان شركات المناولة العاملة
بميناء الشعيبة ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية
من العقود المبرمة مع تلك الشركات؟

الشاهين :خلل العملية التعليمية سببه أهواء المسؤولين
 ٣معلمي فيزياء كويتيين مقابل  3آالف في االجتماعيات
أكد عضو اللجنة التعليمية
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـن ــائ ــب أس ــام ــة
ً
ال ـشــاه ـيــن أن ه ـن ــاك خ ـل ــا في
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ألن ـه ــا
تسير وفــق أهــواء المسؤولين
ورغباتهم ،االمر الذي ادى إلى
وجـ ـ ــود  ٣مـعـلـمـيــن كــويـتـيـيــن
فقط في الفيزياء مقابل  ٣آالف
معلم فائض في االجتماعيات،
مـتـطــرقــا إل ــى  ٦قـضــايــا مهمة
يجب معالجتها سريعا لضمان
ســامــة مـسـتـقـبــل الـتـعـلـيــم في
الكويت.
واس ـت ـعــرض ال ـشــاه ـيــن ،في
ن ـ ـ ــدوة أق ــامـ ـه ــا فـ ــي دي ــوان ـي ـت ــه
امـ ــس االول ،ال ـق ـض ــاي ــا ال ـســت
ً
بـ ـش ــيء مـ ــن ال ـت ـف ـص ـي ــل ،بـ ـ ــدءا
بـ ــات ـ ـجـ ــاهـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـت ــي
يشوبها الخلل الواضح نتيجة
غياب االستراتيجيات والخطط
وافتقار المؤسسات التربوية
لها ،مما جعل بوصلة االبتعاث

الخارجي للطلبة تضل طريقها،
حـ ـي ــث غ ـ ـيـ ــاب ال ـت ـن ـس ـي ــق بـيــن
م ـس ــؤول ــي ال ـج ــام ـع ــة وديـ ـ ــوان
الخدمة وسوق العمل.
وانتقل الشاهين الى القضية
الثانية وهي التكويت وسياسة
ً
االحالل ،مبينا أنه رغم تطبيق
ه ــذه الـسـيــاســة عـلــى كـثـيــر من
الوظائف في وزارة التربية فإن
نسبة المعلمين الكويتيين في
المرحلة المتوسطة ال تتجاوز
 ٥٩في المئة فقط ،في مقابل ٤٦
فــي المئة فــي الـثــانــويــة ،وهما
نسبتان ضئيلتان.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
المتعلقة باالستعدادات للعام
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي ،قـ ـ ـ ــال إن ج ــام ـع ــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدادي ـ ـ ــة كـ ـ ــانـ ـ ــت «صـ ــرحـ ــا
تعليميا شامخا انتظرناه ١٥
عاما ،ولكن لألسف جاء مليئا
بالنواقص خاليا من الهواتف
وش ـب ـكــات اإلن ـتــرنــت وانـتـقـلــت

ال ـك ـل ـيــات ال ـع ـل ـم ـيــة إل ـي ــه فيما
بقيت مختبراتها فــي المبنى
القديم ،األمر الذي شتت الطلبة
بين عبدالله المبارك والخالدية
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـ ــزح ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــروري
الخانق».
وتطرق إلى القضية الرابعة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـث ـل ــة فـ ـ ــي خ ـ ـلـ ــل ال ـن ـظ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،الـ ـ ـ ــذي أدى إل ــى
تــأخــر صــرف مـكــافــآت األعـمــال
الممتازة لمستحقيها بسبب
تأخر التقييم ،في حين وصف
القضية الـخــامـســة بــأنـهــا ذات
بعد إنساني وأخالقي تتنافى
م ـ ـ ــع بـ ـ ـل ـ ــد اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وه ـ ــي
حــرمــان آالف التالميذ البدون
مــن التعليم «بـحـجــة إج ــراء ات
ق ــان ــونـ ـي ــة ي ـ ـ ـ ــراد م ـ ــن خ ــال ـه ــا
الضغط على آبائهم الستخراج
إثباتاتهم ،بما يخلق من هذه
الـمـشـكـلــة شــريـحــة كــامـلــة غير
متعلمة تعيش بيننا».

أسامة الشاهين

واخـتـتــم الـشــاهـيــن قضاياه
ببيت قصيد الندوة ،وهو كادر
الــوظــائــف التربوية المساندة
الذي وصف مثالبه بأنها «أمر
دبــر بليل» و«فــرحــة منقوصة»
ً
اسـتـثـنــت ك ـث ـيــرا م ــن ال ـشــرائــح
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة واقـ ـتـ ـص ــرت عـلــى

العاملين في المدارس فقط رغم
أن مهامهم الوظيفية واح ــدة،
مستغربا إقرار القانون بصيغة
مغايرة للمسودة التي رفعتها
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة وا عـ ـتـ ـم ــد ه ــا
مجلس األمة في المذكرة التي
أرسلت الى ديوان الخدمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوج ـ ـ ــز رئ ـيــس
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن م ـط ـيــع
ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ب ـ ـعـ ــض الـ ـقـ ـض ــاي ــا
ال ـم ـه ـم ــة السـ ـتـ ـق ــرار م ـن ـظــومــة
التعليم ،مبينا أن «مشاريعنا
ا لـتــر بــو يــة مرتبطة بأشخاص
ال بسياسات تعليمية واضحة،
ومـنـهــا اتـفــاقـيــة الـبـنــك الــدولــي
الـ ـت ــي أل ـغ ـي ــت دون م ـحــاس ـبــة
أي م ـس ــؤول ف ــي ال ـ ـ ــوزارة رغــم
الماليين الـتــي دفـعــت وجهود
فرق العمل التي شكلت» وأشار
إلى أنه كان للجمعية رأي منذ
بــدايـتـهــا بــاسـتـبـعــاد العنصر
األجـنـبــي فــي تـطــويــر التعليم،

مؤكدا عدم وجود أي أثر للبنك
ف ــي ال ـت ـطــويــر« ،ف ـقــد دخ ــل إلــى
الـ ــوزارة وخ ــرج منها بــا عين
أو أثر».
وب ـ ـيـ ــن ال ـع ـج ـم ــي أن ه ـن ــاك
 ٣ج ـهــات م ـســؤولــة ع ــن ال ـقــرار
التربوي هي المجلس األعلى
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم وال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ــوط ـن ــي
لـ ـتـ ـط ــو ي ــر ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ووزارة
الـتــربـيــة« ،ولــأســف دور األول
اس ـت ـش ــاري ال يـمـلــك صــاحـيــة
فــي إلـغــاء وثيقة واح ــدة ،وأمــا
الوزارة فهي التي تخطط وتنفذ
وت ـق ـي ــم ،وق ـ ــد ي ـن ـســف مـجـلــس
الوكالء بها نظامنا التعليمي
بأكمله في قرار واحد يعتمده
بضعة أشخاص ليس فيهم أي
متخصص بالشأن التعليمي،
بــاس ـت ـث ـنــاء واح ـ ــد ف ـق ــط ،وهــو
وك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام م ــع
احترامنا لشخوص األعـضــاء
اآلخرين».

ةديرجلا
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«الصحة» :إنهاء خدمات وكيل الشؤون المالية
الدويري :نقل برنامج صحة فم الجهراء إلى المركز التخصصي بعد غد
عادل سامي

أصدر وزير الصحة ،د .باسل
الصباح ،قــرارا بإنهاء خدمات
الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
المالية محمد الـعــازمــي ،لعدم
التجديد له من مجلس الوزراء.

فــي مــوضــوع منفصل ،أعلن
الــوكـيــل الـمـســاعــد ل ـشــؤون طب
األس ـن ــان ،د .يــوســف الــدويــري،
نقل وتشغيل "برنامج الجهراء
ل ـص ـح ــة الـ ـف ــم واألسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان" مــن

«الصيدلية» :ال اتفاق مع «الشؤون»
على تراخيص صيدليات التعاونيات
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـص ـي ــدل ـي ــة ول ـيــد
الـشـمــري ع ــدم الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــع وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل بـخـصــوص
القانون الخاص بتنظيم تراخيص صيدليات
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ،نــافـيــا م ــا ج ــاء على
لسان عضو مجلس إدارة إحــدى الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة بــال ـس ـمــاح ل ـ ـ  7جـمـعـيــات بـ ــإدارة
الصيدليات لديها.
وأكد الشمري ،في تصريح ،تمسك الجمعية

بتطبيق جميع مواد القانون ،وأن تكون جميع
صيدليات القطاع األهلي بما فيها صيدليات
الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي.
وأوضح أن االجتماع الذي عقد مع "الشؤون"
أمـ ـ ــس االول ن ــاق ــش آل ـ ـيـ ــات انـ ـتـ ـق ــال رخ ــص
صيدليات الجمعيات التعاونية إلى الصيادلة
الـكــويـتـيـيــن ،ح ـســب م ــا ن ــص عـلـيــه ال ـقــانــون،
إضافة إلــى شــروط وضــوابــط المفاضلة بين
المتقدمين لالستثمار بما يحقق مبدأ العدالة.

«الشباب» :االستثمار في جيل
المستقبل هو األهم بالعالم
قــال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب محمد
المطيري ان الشباب الكويتيين يحظون برعاية واهتمام سمو
امـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح االحـمــد باعتبارهم "ث ــروة حقيقية
للوطن".
وأكد المطيري في تصريح لـ "كونا" على هامش تكريمه في
حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في القاهرة امس
ان التكريم يعود إلى دور الكويت الهتمامها بقضايا الشباب
واالستثمار الدائم للشباب.
واضاف ان هذا التكريم ليس بغريب على الشباب الكويتيين
معربا عن التطلع الن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التكريم
والتقدم لهم ،معتبرا ان "االستثمار في الشباب هو اهم استثمار
بالعالم" .وأوضح ان "الهيئة العامة للشباب" تضع نصب اعينها
الشباب واالستثمار ،مضيفا أن الهيئة تنظم دورات شبابية بشكل
دائم كل عام الى جانب مراكز الشباب المفتوحة وبما يؤكد حرص
الدولة على االستثمار في الشباب مؤكدا ان  72بالمئة من الشعب
الكويتي من فئة الشباب الذين يحظون باكبر اهتمام ورعاية.
من جانبه ،أكــد عضو المكتب التنفيذي بـ "مجلس الشباب
العربي للتنمية المتكاملة" وممثل الكويت محمد الياسين في
تصريح مماثل لـ "كونا" الحرص الدائم لسمو امير البالد على
دعم الشباب من خالل الهيئات الشبابية فى الدولة.
واشار الياسين على هامش حفل تكريم الفائزين الى حرصه
على اب ــراز دور الشباب الكويتيين وتسويق مسابقة "الـشــاب
النموذج" في الكويت.
وأكد الحرص على ابراز كل ما يقوم به الشباب الكويتيون من
انجازات او مبادرات تهم المجتمع الكويتي في مجلس الشباب
ا لـعــر بــي للتنمية المتكاملة ليتعرف عـلــى ا لـطــا قــات الشبابية
بالكويت وابراز دورها.

منطقة تيماء إ لــى مبنى مركز
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ال ـت ـخ ـص ـص ــي لـطــب
االس ـن ــان اع ـت ـبــارا مــن بـعــد غــد،
بطاقة مضاعفة لعدد العيادات
الحالية.
مــن جانب آخــر ،أجــرت إدارة
الطوارئ الطبية ،أمــس ،تمرين
حادث وهمي في عيادة النساء
بـ ـم ــرك ــز الـ ـصـ ـق ــر ال ـت ـخ ـص ـصــي
بـمـنـطـقــة ال ـعــدي ـل ـيــة ،بـمـشــاركــة
فعالة من اإلدارة العامة لالطفاء
ووزارة الداخلية ممثلة بــإدارة
ال ــدف ــاع ال ـم ــدن ــي وإدارة مــركــز
الصقر الصحي التخصصي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
المساندة ،د .فواز الرفاعي ،إنه
تم التعامل مع الحادث الوهمي،
وهو عبارة عن انفجار إرهابي
فـ ــي مـ ــدرسـ ــة ث ــان ــوي ــة وإخـ ـ ــاء
جميع الطالبات من المدرسة،
وعالج ونقل إصابة واحدة.
وذك ــر أن هــذا التمرين يأتي
ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة م ــن ال ـت ـمــاريــن

السنوية بـجــدول زمني محدد
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى مـ ــدى جــاهــزيــة
إدارة الطوارئ الطبية في وزارة
الـصـحــة وال ـج ـهــات المختصة
بالتعامل مع المصابين وفرزهم
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــالـ ـه ــم وعـ ــاج ـ ـهـ ــم أو
إخالئهم في الحوادث الكبيرة.
وأضاف أن التمرين الوهمي
يهدف أيضا إلــى الوقوف على
أهم المشاكل والمعوقات التي
قــد تــواجــه الـفــرق العاملة أثناء
قـيــامـهــم بـ ــأداء ه ــذه الـتـمــاريــن،
وم ـح ــاول ــة ال ـت ـغ ـلــب عـلـيـهــا في
ال ـت ـم ــاري ــن ال ــاح ـق ــة ح ـتــى يتم
تجاوزها عند وقــوع الحوادث
الحقيقية.
وكلف وزيــر الصحة الوكيل
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون الـتـخـطـيــط
وال ـ ـجـ ــودة د .مـحـمــد الـخـشـتــي
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى ع ـم ـل ــه ب ـم ـهــام
وأعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
للشؤون المالية.
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الراحل العياف أول طبيب كويتي
يترأس مستشفى الرازي
برحيل د .عبدالله العياف
ال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاض ــي عـ ــن عـمــر
ً
ي ـنــاهــز  79ع ــام ــا ب ـعــد ص ــراع
مرير مع مرض عضال استمر
أكثر من عام ،تكون الكويت قد
فقدت أول طبيب كويتي ترأس
مستشفى الرازي التخصصي
ل ـطــب وج ــراح ــة ال ـع ـظ ــام عـنــد
افتتاحه عام .1984
وش ـ ـهـ ــد ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى فــي
عهد الراحل تطورا في مجال
تقنية طــب وجــراحــة العظام
والـعــاج الطبيعي ،وافتتاح
أقسام ومرافق جديدة به ،كما
عمل قبل هذا التاريخ مديرا
لمستشفى ا ل ـطــب الطبيعي
والتأهيل فــي الصليبيخات
ً
عـ ــدة سـ ـن ــوات ،وع ـم ــل أي ـضــا
ً
ً
طبيبا ممارسا مدة عام كامل
ف ــي أح ــد مـسـتـشـفـيــات لـنــدن
في المملكة المتحدة ،ليعود
بـعــدهــا ال ــى الـكــويــت ويعمل
ً
ط ـب ـي ـبــا اس ـت ـشــاريــا ورئ ـيــس
وحــدة العظام في مستشفى

الراحل عبدالله العياف

ال ـ ـعـ ــدان عـ ــدة سـ ـن ــوات خ ــال
الـفـتــرة مــن  1998إلــى ،2002
ليتفرغ بعدها لمواصلة عمله
في عيادته الخاصة بمنطقة
المنقف الى عام .2009
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد
تـ ــاري ـ ـخـ ــا مـ ـلـ ـيـ ـئ ــا ب ــالـ ـعـ ـط ــاء
م ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــا وع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وتـ ـ ـ ــرك
ب ـص ـمــات واض ـح ــة ف ــي كثير

م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
واإلنسانية واالجتماعية.
وك ــان الــراحــل رجــا وطنيا
م ـخ ـل ـص ــا ل ــوطـ ـن ــه ومـ ـعـ ـط ــاء،
إذ ك ـ ـ ــان م ـ ــن ضـ ـم ــن األط ـ ـبـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن الـ ــذيـ ــن ح ــاول ــوا
جـ ـ ــاهـ ـ ــديـ ـ ــن بـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
الس ـت ـم ــرار ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
فـ ــي األقـ ـ ـس ـ ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
مستشفى الـ ــرازي أث ـنــاء فترة
ال ـغــزو ال ـعــراقــي ال ـغــاشــم على
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان م ــدي ــرا
للمستشفى آنذاك.
وقــد ش ــارك الفقيد فــي عدة
م ــؤت ـم ــرات خـلـ ّيـجـيــة وعــربـيــة
وعــال ـم ـيــة ،وم ــث ــل ال ـكــويــت في
عدة محافل دولية ،حيث عمل
جنبا الــى جنب مع الــراحــل د.
عـبــدالــرحـمــن ال ـعــوضــي وزي ــر
الصحة األسبق ،يرحمه الله.
رحم الله د .العياف ،ونسأل
الله عز وجل أن يسكنه فسيح
جـنــاتــه ويـلـهــم أه ـلــه ومحبيه
الصبر والسلوان.

تسويق منتجات األسر في «التعاونيات»  25الجاري
ّ
«الشؤون» وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الحرس الوطني
●

جورج عاطف

أ ط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة
تنمية المجتمع ،أمــس ،مشروع
تـ ـ ـس ـ ـ ــويـ ـ ــق م ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــات األسـ ـ ـ ـ ــر
ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة فــي
الـمـحــافـظــات ال ـس ــت ،كـمــا وقـعــت

ً
نقل  94موظفا من تنمية
المجتمع إلى رعاية المسنين
أصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ،أمس األول،
ً
ً
قرارا بنقل  94موظفا من إدارة تنمية المجتمع إلى ادارة رعاية
المسنين في قطاع الرعاية االجتماعية للعمل في نفس الوظيفة.
وجاء قرار شعيب بناء على توصيات تقرير ديوان المحاسبة
بشأن الموظفين الموجودين في اإلدارات واألعداد واالحتياجات
إضافة إلى تحقيق مصلحة العمل.
ً
كما أصــدر شعيب قــرارا آخــر بتثبيت عبدالعزيز العجمي
بــوظ ـي ـفــة م ــراق ــب ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات ف ــي إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية االجتماعية.

ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون م ـش ـتــرك مع
الحرس الوطني بهذا الشأن.
وق ــال ــت م ــدي ــرة اإلدارة نــاديــة
ال ـعــازمــي ،فــي تـصــريــح صحافي
أم ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه تـ ــم إط ـ ـ ــاق م ـش ــروع
تـ ـس ــوي ــق مـ ـنـ ـتـ ـج ــات األس ـ ـ ـ ــر فــي
التعاونيات على مستوى جميع
ً
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن 25
الجاري".
وأوضحت العازمي ،أن الهدف
من المشروع دعم وتمكين المرأة
ً
الكويتية اقتصاديا ،وإبراز دورها
في دفع عجلة التنمية وتوسيع
ً
ال ـت ـس ــوي ــق م ـح ـل ـيــا ب ـش ـكــل أك ـبــر
لمنتجات األسر.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك 6
جمعيات تـعــاونـيــة مـشــاركــة في
ال ـم ـش ــروع ،إض ــاف ــة إل ــى جمعية
الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،م ـب ـي ـن ــة أن
إجمالي عدد األسر المشاركة في
ال ـم ـشــروع بـلــغ  76أس ــرة مــوزعــة
ع ـل ــى ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـ ـس ــت وف ــق
الكثافة السكانية.
وذك ــرت أن "هـنــاك اشـتــراطــات
مـحــددة للمشاركة هــي أن تكون
األسرة كويتية وال تملك رخصة

المشاركون في مشروع األسر المنتجة
ً
تجارية ،وأن يكون اإلنتاج حرفيا
ً
ً
محليا وليس تسويقيا" ،مشددة
عـلــى أن أبـ ــواب اإلدارة مفتوحة
ل ـت ـس ـج ـي ــل األسـ ـ ـ ــر الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فــي
ال ـم ـشــاركــة ،كــاشـفــة أن اسـتـغــال
ال ـم ـس ــاح ــات داخـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـيــات
ً
سيكون مجانا ،كما أن ريع البيع
ً
يعود كامال إلى األسر المشاركة.

 6مشروعات
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال م ـم ـثــل

الحرس الوطني الرائد يوسف
راشـ ـ ــد ،إن "ج ـم ـع ـيــة ال ـحــرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي ف ــرع
الخدمات االقتصادية تهدف
م ــن خ ــال ال ـم ـشــرع إل ــى دعــم
األ س ــر المنتجة ،عـبــر توفير
(بـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــات) خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـع ــرض
م ـن ـت ـج ــات ـه ــا داخ ـ ـ ــل مـعـسـكــر
ً
الصمود" ،مؤكدا أن هذا يأتي
م ــن مـنـطـلــق حـ ــرص ال ـحــرس
الــوط ـنــي عـلــى دع ــم أصـحــاب
المشروعات الصغيرة واألسر

ً
ال ـم ـن ـت ـج ــة ،ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـم ـبــدأ
ً
الشراكة المجتمعية ،الفتا إلى
أن هناك  4إلــى  6مشروعات
سيتم البدء بها ،على أن يزداد
العدد خالل الفترة المقبلة.

انتخابات الجامعة« :العلمية» تستعيد مقاعد «الهندسة» وتحتفظ بـ «العلوم»

األجواء تباينت بين الحماس والهدوء ...وعمادة الطلبة واكبت اإلجراءات بنجاح
●

فيصل متعب وحمد العبدلي

حـسـمــت ال ـقــائ ـمــة الـعـلـمـيــة سيطرتها
على كليتي الهندسة والبترول والعلوم
في انتخابات الجمعيات العلمية بجامعة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـعــام ال ـن ـقــابــي ،2020 /2019
وحصلت على موقع الخالدية بعد فوزها
على منافستها القائمة المستقلة.
واستعادت القائمة العلمية مقاعدها
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة ب ـع ــد حـصــولـهــا
ً
على  1587صــوتــا ،مــن «المستقلة» التي
ً
ح ـص ـلــت ع ـل ــى  1512صـ ــوتـ ــا ،فـ ــي وق ــت
ح ــازت «الـعـلـمـيــة» فــي انـتـخــابــات جمعية
ً
ً
الـعـلــوم  644صــوتــا مقابل  321صــوتــا لـ
«المستقلة».
وم ـ ـ ــع ان ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـق ـ ـطـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
للجمعيات العلمية في جامعة الكويت،
ت ـ ــواف ـ ــدت الـ ـجـ ـم ــوع ال ـط ــاب ـي ــة فـ ــي كـلـيــة
ال ـه ـنــدســة والـ ـبـ ـت ــرول أمـ ــس ع ـلــى مــواقــع
التصويت منذ الصباح الباكر ،وازدحمت
خ ــال ف ـتــرة ال ـظ ـه ـيــرة ،ف ــي حـيــن اتسمت
األجواء في كلية العلوم بالهدوء النسبي
أمام مقرات التصويت.
ُ
وزي ـن ــت كليتا الـهـنــدســة وال ـع ـلــوم في

مختلف ممراتهما ومبانيهما بالبوسترات
واإلعالنات االنتخابية للقوائم الطالبية
المتنافسة في الحرم الجامعي بالخالدية.
واشتد حماس طلبة الهندسة خالل فترة
الظهيرة عبر إطالق الصيحات االنتخابية
للجموع الطالبية أمام مواقع التصويت،
فــي وقــت اختفى ذلــك المشهد أم ــام كلية
العلوم.
وأك ــد رئـيــس لجنة انـتـخــابــات جمعية
"ال ـه ـنــدســة والـ ـبـ ـت ــرول" طـ ــارق دش ـت ــي أن
ً
اإلقبال على التصويت كان جيدا ،مبينا أن
عدد الطلبة وصل إلى  500طالب من أصل
 ،910وعدد الطالبات إلى  1400طالبة من
ً
أصل  3636حتى الساعة الـ  12ظهرا ،في
وقــت أش ــارت نائبة رئـيــس اللجنة ربــوع
الفهد إلى أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت
الـتـنـظـيــم الـمـخـطــط ل ـت ـكــون االن ـت ـخــابــات
الطالبية ناجحة وعلى أكمل وجه.
من جهته ،كشف رئيس لجنة االقتراع
بــان ـت ـخــابــات جـمـعـيــة "ال ـع ـل ــوم" إبــراه ـيــم
الفيلكاوي أن حركة التصويت كانت هادئة
ً
نوعا ما ،إذ شارك حتى الساعة الـ  12ظهرا
ً
 230طالبا ،غير أنــه ذكــر أن طلبة الكلية
مهتمون بالمشاركة االنتخابية ،إذ يصل

ً
عدد المقيدين بالكلية إلى  797طالبا.
ب ــدوره ــا ،قــالــت رئ ـي ـســة لـجـنــة اق ـتــراع
الطالبات بانتخابات جمعية العلوم خلود
اليعقوب إن عدد المقترعات وصل إلى 400
ً
حتى الساعة الـ  12ظهرا من أصل .2224
مــن جانبه ،ذكــر رئيس اللجنة العليا
الن ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــات الـعـلـمـيــة لـلـعــام
ا لـجــا مـعــي  2019/2020د .ثـقــل العجمي
أن اإلدارة ا ل ـج ــا م ـع ـي ــة م ـم ـث ـلــة ب ـع ـمــادة
ً
شؤون الطلبة تستعد جيدا لهذا العرس
ً
الديمقراطي الذي تشهده الجامعة ،مشيرا
إلى أن العمادة اعتادت تنظيم االنتخابات
الطالبية كل عام عبر تشكيل اللجان التي
تساعد على نجاحها.
وبـيـنـمــا أوض ــح الـعـجـمــي أن الـعـمــادة
قـ ــامـ ــت ب ـت ـن ـظ ـي ــم ل ـ ـجـ ــان عـ ـم ــل م ـخ ـت ـل ـفــة
ال ـ ـم ـ ـهـ ــام ،وف ـ ـ ــرق م ــؤهـ ـل ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم سـيــر
العملية االنتخابية ،قــال المشرف العام
ع ـل ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـع ـل ـم ـيــة
عبدالله المطيري إن اللجان العاملة في
االن ـت ـخــابــات اسـتـعــدت بـشـكــل جـيــد لهذا
العرس.

«الرايـة» :قدمنا دراسات لزيادة
المخصصات المالية وبدل الفيزا
●

حمد العبدلي

أكــد مـســؤول ال ـشــؤون اإلداري ــة فــي قائمة الــرايــة
الطالبية في بريطانيا هاشم المزيدي ،أهمية إقرار
المطالب المستحقة لطلبة المملكة المتحدة ،الفتا
إل ــى إرسـ ــال الـعــديــد مــن الـتـقــاريــر وال ــدراس ــات الــى
مسؤولي التعليم العالي ،لدعم المطالبات المقدمة
لــزيــادة المخصصات المالية للطلبة وإق ــرار بدل
الفيزا ،بعد الزيادات المتتالية في األعوام الماضية.
وأوض ــح الـمــزيــدي ،فــي تصريح صحافي أمــس،
أن الــدراســات المقدمة احـتــوت جملة مــن التقارير
المفصلة ،التي بينت االختالف الكبير في األسعار
المعيشية والسكنية بالمملكة المتحدة ،وذلك أتى
نتيجة اختالل التوازن في سعر العملة واالقتصاد
الـبــريـطــانــي ،بـعــد اإلع ــان عــن خ ــروج المملكة من
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،إذ ت ـصــاعــدت وت ـي ــرة ارت ـف ــاع

األسـ ـع ــار بـشـتــى ق ـطــاعــات ال ــدول ــة ،وب ـ ــرزت بعض
ال ـج ـه ــات بــاس ـت ـغــال ال ــوض ــع الـ ـع ــام ض ــد الـطـلـبــة
المبتعثين من خارج المملكة المتحدة.
وقال :تقدمت بهذه المطالبات الى وزير التربية
وزير التعليم العالي وبقية المسؤولين في الوزراة،
والمست التجاوب منهم بعد االطالع على التقارير
تكتف "الراية" بذلك ،إذ اجتمعت مرات
المقدمة ،ولم
ِ
عــد يــدة بأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس األ مــة
الذين أقروا استحقاق هذه المطالب والموافقة عليها.
وشكر المزيدي مسؤولي وزارة التعليم العالي
وقياداته الحاملة للنفس اإلصالحي ،وبين أن الوزارة
بقيادة د .حامد العازمي سعت الى حل كل األمور
العالقة منذ سنوات ،وعملت على استقرار الوزارة،
وختم بأن قائمة الراية لن تقف مساعيها الى أن يتم
إقرار المطالب المذكورة.

جانب من الجموع الطالبية أمام موقع التصويت في «الهندسة»

«الثقافي البريطاني» يحتفل بإنجازات خريجي المملكة
أط ـل ــق الـمـجـلــس ال ـث ـقــافــي الـبــريـطــانــي
بــالـكــويــت ،للسنة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي،
الـجــائــزة الـمــرمــوقــة احـتـفــاال بــاإلنـجــازات
المميزة لخريجي المملكة المتحدة في
أنحاء العالم.
وذكـ ـ ــر ال ـم ـج ـل ــس ،ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس :أن
"ج ــائ ــزة ال ــدراس ــة ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
مفتوحة أمام الخريجين الذين يعيشون
ف ــي أي م ـكــان خـ ــارج الـمـمـلـكــة ،لــاحـتـفــاء
بـمــزيــد مــن قـصــص نـجــاح خريجيها في
المجاالت المختلفة".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "الـ ـ ـم ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــون الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــون
وال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزون بـ ــال ـ ـجـ ــوائـ ــز ه ـ ــم رواد فــي
مجاالتهم ،استخدموا خبراتهم الدراسية
بإحدى جامعات بريطانيا لتقديم مساهمة
إ يـجــا بـيــة فــي مجتمعاتهم وصناعاتهم
وبـ ـل ــدانـ ـه ــم ،إذ ت ـس ـلــط ج ــوائ ــز خــري ـجــي
المملكة الضوء على تأثير وقيمة التعليم

الـعــالــي فـيـهــا ،وتــرفــع الـمـسـتــوى الــدولــي
لـ ـه ــؤالء ال ـخــري ـج ـيــن وج ــام ـع ــات ـه ــم ،وك ــل
المؤسسات التعليمية في بريطانيا".
وكـ ـش ــف ال ـم ـج ـل ــس أن ال ـت ـق ــدي ــم ل ـهــذه
الجائزة مفتوح للخريجين الذين درسوا
ً
في المملكة المتحدة والمقيمين حاليا في
الكويت ،أو من معهد معترف به رسميا
لدراسة الشهادة الجامعية في بريطانيا
مدة ال تقل عن فصل دراسي.
وأشار إلى انه "يمكن لخريجي المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـط ـل ــب ألن ـف ـس ـه ــم ،أو
ترشيحهم من قبل شخص آخر ،والموعد
النهائي لتقديم الترشيحات هو  13أكتوبر
المقبل ،والموعد النهائي لتقديم الطلبات
هو  28من الشهر نفسه".
وأض ـ ـ ـ ــاف انـ ـ ــه "سـ ـيـ ـت ــم ت ــأهـ ـي ــل جـمـيــع
المرشحين النهائيين تلقائيا للمشاركة
ف ــي ج ــوائ ــز ال ـخــري ـج ـيــن ع ـلــى الـمـسـتــوى

الــوط ـنــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وع ـل ــى الـمـسـتــوى
ً
العالمي أيضا".
وبين المجلس أن اإلعالن عن المتأهلين
النهائيين للجوائز على المستوى الوطني
سيتم في فعالية احتفالية بارزة لإلعالن
عــن الفائزين ،واالحـتـفــال بهم إلــى جانب
المتأهلين النهائيين في هذا الحفل.
وتــابــع "سيتم اإلع ــان عــن المرشحين
ال ـن ـه ــائ ـي ـي ــن لـ ـج ــوائ ــز ال ـخ ــري ـج ـي ــن عـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــال ـم ــي ف ــي مـ ـ ــارس ،2020
يليهم الفائزون في مــارس -أبريل ،2020
وسيتم االحتفال بها في حملة إلكترونية
لتعريف وتعزيز قصص نجاح المرشحين،
ويـحـصــل ال ـفــائــزون بــالـجــوائــز العالمية
ً
على فرصتهم لتعريفهم دوليا وتوسيع
شبكاتهم المهنية وتعزيز حياتهم المهنية
خالل زيارة للمملكة المتحدة".

محليات
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بوشهري تفقد جاهزية مدارس «مبارك الكبير»
أج ــرى محافظ مـبــارك الكبير ال ـلــواء م .محمود
ب ــوشـ ـه ــري ج ــول ــة ت ـف ـق ــدي ــة عـ ـل ــى بـ ـع ــض مـ ـ ــدارس
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،ال ـت ـق ــى خ ــال ـه ــا ب ـم ــدي ــري وم ــدي ــرات
المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية بالمحافظة،
للوقوف على مدى جاهزية المدارس واحتياجاتها
بالتزامن مع انطالق العام الدراسي الجديد ،والعمل
على تذليل أي معوقات او صعوبات تواجه عمل
المدراس.
وخالل الجولة أثنى بوشهري على جهود المدير
العام للمنطقة التعليمية ومساعديه ،وكذلك مديري
ال ـم ــدارس الـتــي شملتها ال ــزي ــارة ،لـحــرصـهــم على
التعاون والتكاتف والتغلب على أي معوقات.

بوشهري خالل تفقده إحدى مدارس «مبارك الكبير»

local@aljarida●com

ً
«بلدية الجهراء» :إزالة  1450إعالنا
وتحرير  162مخالفة
ك ـش ـفــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات ا ل ـع ــا م ــة ب ـب ـلــد يــة
الكويت ،أن إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات
البلدية لفرع محافظة الجهراء نفذت جوالت
تفتيشية خــال أ غـسـطــس ا لـمــا ضــي ،أ سـفــرت
عن تحرير  162مخالفة إعالن.
وفي السياق ،أو ضــح مدير إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية عبدالله الشمري،
فــي تـصــر يــح صـحــا فــي ،أ م ــس ،أن المفتشين
ب ـ ـ ــاإلدارة ق ــام ــوا بــال ـك ـشــف ع ـلــى  320مـحــا،

و تـحــر يــر  162مخالفة إ ع ــان ،بــر ســوم بلغت
 3500دينار.
وأ شــار إلى أنه تم الصلح في  35مخالفة،
ف ــي ح ـيــن ل ــم ي ـتــم ال ـص ـلــح ف ــي  127مـخــالـفــة،
مـبـيـنــا أ ن ــه تـمــت إزا ل ــة  1450إ عــا نــا مخالفا
من الشوارع والميادين تشوه المنظر العام
وتحجب الرؤية عن قائدي المركبات.

٧
ً
كريستينا :اللحوم البرازيلية على موائد الكويتيين قريبا
ةديرجلا
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لقاء

وزيرة الزراعة البرازيلية :طلبنا  50مليون دوالر من الصندوق الكويتي لتمويل مزارعين
في حوار ودي ،أكدت وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية
تيريزا كريستينا ،أنها أتت إلى الكويت
والتموين البرازيليةً ،
لتخاطب أهلها وجها ًلوجه ،ال لتوسيع عالقات الصداقة
بين البلدين فقط ،بل أيضا لترسيخ العالقات االقتصادية
والتجارة وتوسيعها ،مؤكدة قرب االتفاق على إصدار
شهادة صحية إلعادة استيراد الكويت لحوم األبقار
البرازيلية التي ُم ِنعت قبل فترة.
ربيع كالس

وضعنا وكالة
األبحاث
الحيوانية
والزراعية
تحت تصرف
الجانب
الكويتي

 239مليون
ً
دوالر سنويا
قيمة التبادل
التجاري...
وفتح سوق
الكويت
ألبقارنا
يرفع حجم
صادراتنا
له إلى 150
ً
مليونا

قانون جديد
يسمح
لشركات
الطيران
األجنبية
بامتالك %90
من الخطوط
الداخلية...
ً
ومرحبا
بـ«الكويتية»

نحن من
أفضل الدول
ً
تطبيقا
لـ «الذبح
الحالل» ولدى
مسالخنا
ّ
كوادر ُمدربة

أندرادي
وفي منزل سفير البرازيل لدى الكويت ،نورتون دي
ً
تزور البالد حاليا
ميلو رابستا ،كان اللقاء مع كريستينا التي ً
في إطار جولة عربية بدأتها بالقاهرة مرورا بالسعودية،
لتنهيها األحد المقبل في اإلمارات.
الدردشة التي أرادتها كريستينا أن تقتصر على  3وسائل
إعالم" ،الجريدة" و"كونا" ووكالة األنباء البرازيلية،
تطرقت خاللها إلى عدة قضايا منها حجم التبادل

التجاري بين البلدين ،ونتائج جولتها في المنطقة،
والسياحة ،وحرائق األمازون التي اتهمت بالدها
بالتقاعس في إطفائها ،وغيرها من القضايا،
وإلى التفاصيل:

وزيرة الزراعة البرازيلية

• حدثينا عن مالمح زيارتك
للكويت ...بم بدأت؟
 أول لـقــاء عقدته خــال هذهال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ك ـ ـ ــان م ـ ــع الـ ـصـ ـن ــدوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
ً
ً
ال ـع ــرب ـي ــة ،وكـ ـ ــان ن ــاج ـح ــا جـ ــدا،
ح ـي ــث اس ـت ـع ــرض ـن ــا اح ـت ـم ــاالت
ت ـم ــوي ــل مـ ـش ــروع ف ــي الـمـنـطـقــة
الشمالية الشرقية من البرازيل،
لمساعدة صغار المزارعين في
تـلــك المنطقة فــي  9مجموعات
ان ـ ـ ـتـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ــد ط ـ ـل ـ ـبـ ــت م ــن
الصندوق نحو  50مليون دوالر
ل ـت ـم ــوي ــل ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع الـ ــذي
يهدف في األساس إلى ّ
الحد من
الفقر في هــذه المنطقة وإخــراج
هــؤالء المزارعين من تحت خط
الفقر.

وال ـبــرت ـقــال إض ــاف ــة إل ــى ال ـثــوم،
ً
وط ـل ـبــت أي ـض ــا اس ـت ـي ــراد نحو
 10آالف رأس ماعز ،اضافة الى
بـعــض مـنـتـجــات األعـ ــاف ،كما
طلبت مصر مساعدة البرازيل
ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ــزرع ــة
نموذجية لتربية األبقار إلنتاج
األلبان واللحوم ،على أن تتولى
البرازيل التعاون بتقديم المواد
الوراثية والخبرات ،وقد أبدينا
ُ
وطلبت
اسـتـعــدادنــا لـلـتـعــاون،
من من المسؤولين المصريين
إيفاد بعثة تقنية إلى البرازيل
ل ـل ـت ـعـ ّـرف ع ـلــى ت ـجــربــة الـهـيـئــة
البرازيلية لألبحاث في الزراعة
وتربية الماشية (،)Embrapa
والـتـحــدث مــع شــركــات القطاع
الخاص.

• وم ــا الـفــائــدة الـتــي ستعود
الصندوق الكويتي؟
 الـ ـق ــرض س ـي ـك ــون ب ـفــوائــدمعقولة ،والـحـكــومــة البرازيلية
ه ــي ال ـت ــي سـتـكـفــل ت ـســديــد هــذا
الـقــرض ،ألنــه يهدف إلــى تمويل
ال ـ ـ ـ ــري والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
للمزارعين الفقراء.

زيارة السعودية

• هل في األفق خطة لتوسيع
حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري مــع
الكويت ،ليتجاوز تجارة القهوة
والدجاج المثلج؟
 بعد اجتماعنا مع مسؤووليالصندوق ،توجهنا إلــى الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة ،ك ـم ــا ت ــوج ـه ـن ــا إل ــى
إدارة سالمة األغذية في الهيئة
الـعــامــة لـلـغــذاء والـتـغــذيــة ،حيث
اتفقنا على نحو  98في المئة من
بنود إصــدار الشهادة الصحية
إلعـ ــادة اس ـت ـيــراد ل ـحــوم األب ـقــار
ال ـبــرازي ـل ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت منعت
ق ـب ــل فـ ـت ــرة م ــن دخـ ـ ــول ال ـكــويــت
بسبب مرض جنون البقر ،ولكن
تبقى تفاصيل طفيفة معلقة ،ال
يــزال الجانب الكويتي يدرسها
قـ ـب ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـنـ ـه ــائ ــي ع ـلــى
إصـ ــدار ه ــذه ال ـش ـهــادة ،وأتــوقــع
أن تـبــدأ مبيعاتنا ا ل ــى الكويت
األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،وأت ـم ـن ــى أن
ت ـكــون ال ـيــوم قـبــل ال ـغــد ،ول ــو تم
ف ـت ــح س ـ ــوق ال ـل ـح ــوم بــال ـكــويــت
لــأبـقــار الـبــرازيـلـيــة ،لبلغ حجم
االستيراد نحو  150مليون دوالر
ً
س ـنــويــا ،أض ــف ال ــى ذل ــك،أن ــه لو
كان لدينا خط ّمباشر من بلدنا
ً
الى الكويت ،لكنا ّ
وردنــا لحوما
طازجة وبشكل يومي.
ً
كـ ـم ــا أن هـ ـن ــاك خ ـ ـبـ ــرا ج ـيــدا
يـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاح الـ ـك ــوي ــت
ب ــاس ـت ـي ــراد ال ـع ـســل ال ـب ــرازي ـل ــي،
الذي نحاول منذ نحو  3سنوات،
ّ
تــوريــده إليها ،واآلن تمكنا من
فتح الـســوق الكويتي أم ــام هذا
الـمـنـتــج ،كـمــا نــاقـشـنــا الـتـعــاون
التقني والعلمي في تربية النحل.

الوزيرة البرازيلية وسفير بالدها نورتون دي رابستا والمستشار التنفيذي
لرئيس التحرير الزميل سعود العنزي والزميل ربيع كالس خالل اللقاء
ً
ّ
مختصة بتربية
والتي هي أيضا
األسماك ،على أن يتم التعاون مع
معهد الكويت لالبحاث العلمية.
وق ــد جـئــت ال ــى هـنــا ألخــاطــب
ً
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ــوجـ ــه،
فالعالقات الكويتية البرازيلية
ّ
ومشرف ،وأنا
ذات تاريخ عميق
أتيت ال لتوسيع عالقات الصداقة
بيننا ف ـقــط ،بــل كــذ لــك لترسيخ
العالقات االقتصادية والتجارية،
وقمت بتوجيه الــدعــوة لرئيسة
اللجنة العليا لسالمة األغذية في
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
د .ري ــم الـفـلـيــج ورئ ـي ــس الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية الشيخ محمد اليوسف
ل ــزي ــارة ال ـبــرازيــل ول ــاط ــاع عن
كثب على التكنولوجيا واألبحاث
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا وك ــال ـت ـن ــا فــي
البرازيل.
أمـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري مــع
الكويت فيبلغ  239مليون دوالر
ً
ً
سنويا ،منها  85مليونا منتجات
زراعية معظمها من الفواكه.

وأمــاكــن الــذبــح البرازيلية تتبع
ق ــواع ــد ال ــذب ــح ال ـح ــال الـخــاصــة
بالمسلمين؟
 وزارت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ال ت ـ ـتـ ــدخـ ــل فــيشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات ت ـ ـت ـ ـصـ ــل ب ـ ـ ــاألم ـ ـ ــور
الــدي ـن ـيــة ،ول ـك ــن لــدي ـنــا عــاقــات
ج ـ ـيـ ــدة مـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــي
ّ
تـ ـص ــدر ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـم ـت ـعــل ـقــة
بالذبح الـحــال ،ونـقــوم بزيارت
البلدان االسالمية التي تستورد
منتجاتنا لطمأنتها بشأن كل ما
يمكن أن يقلقها بهذا الشأن .مع
العلم أن البرازيل هي من أفضل
ً
ال ـ ــدول تـطـبـيـقــا لـمـســألــة الــذبــح
ال ـح ــال ،وال ـم ـســالــخ الـبــرازيـلـيــة
تـ ّ
ـدرب كــوادر لتأمين احتياجات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول االس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــاك
مؤسسات اسالمية لديها أكثر
مـ ــن أل ـ ــف م ــوظ ــف ي ـع ـم ـل ــون فــي
الـمـســالــخ ،وخ ــال زي ــارات ــي لكل
ال ــدول الـعــربـيــة واالســام ـيــة ،لم
أس ـمــع إال ع ـب ــارات ال ـمــديــح لما
تقوم به بالدنا والمؤسسات التي
تصدر هذه الشهادات.

الذبح الحالل

نتائج الجولة

• ه ـ ــل ت ـ ـت ـ ـخـ ــذون إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
للتأكد مـمــا إذا كــا نــت المسالخ

• ومـ ــاذا عــن نـتــائــج زيــارتــك
لمصر والسعودية؟

مصر فتحت
أسواقها
لمنتجاتنا
من الحليب
وطلبت
مساعدتنا
في إنشاء
مزرعة أبقار
نموذجية

• هل يشمل التبادل التجاري
بـيــن الـبـلــديــن ال ـثــروة السمكية؟
وكم يبلغ حجمه هذا التبادل؟
ت ــم تـ ـن ــاول م ــوض ــوع ال ـث ــروة
ـزراعـ ـ ـه ـ ــا فــي
الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة واسـ ـ ـت ـ ـ ّ
معق ًدا إلى ًّ
حد
الكويت ،وإن كان
مــا بسبب القوانين البرازيلية،
ولكننا نأمل في غضون األشهر
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،حـ ـ ــل هـ ــذه
المشاكل ،وفي هذا اإلطار قدمت
بالدنا خبرتها في هذه المسألة
مــن خــال زي ــارة سابقة قــام بها
الوزير السابق للكويت ،كما أنني
وضـعــت تـحــت ت ـصــرف الـجــانــب
ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ــوك ــال ــة ال ـبــرازي ـل ـيــة
لألبحاث الحيوانية والــزراعـيــة

 في القاهرة ،التقيت األمينال ـعــام لـجــامـعــة الـ ــدول العربية
أح ـ ـمـ ــد أب ـ ـ ــو الـ ـغـ ـي ــط وب ـح ـث ـن ــا
العالقات بين البرازيل والــدول
العربية واستمرارية تعزيزها،
وبعد اجتماعي بوزير الزراعة
واستصالح األراضي المصري
عز الدين أبو ستيت ،اتفقنا على
فتح السوق المصري لمنتجات
الحليب ومشتقاته ،مثل أنواع
الزبدة واألجـبــان ،بما يقدر بـ8
ً
ً
م ـل ـيــارات دوالر س ـنــويــا ،نـظــرا
ً
الى أن عدد سكان مصر حاليا
يتجاوز  100مليون نسمة.
وف ــي ه ــذا االطـ ـ ــار ،سـيــواجــه
الـ ـمـ ـص ـ ّـدرون ال ـب ــرازي ـل ـي ــون في
هذا القطاع منافسة من دولتي
هولندا ونيوزيلندا ،الموردتين
ً
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـتـ ـي ــن حـ ــال ـ ـيـ ــا ل ـه ــذه
المنتجات إلى السوق المصري،
لـكــن ال ـب ــرازي ــل تـتـمـتــع بـمـيــزات
كالرسوم والتعريفات
إضافية
ّ
الجمركية المخفضة الناجمة
عن اتفاقية التجارة الحرة التي
ع ـقــدت ـهــا دول "ال ـم ـيــركــوســور"
م ــع م ـصــر ،وال ـت ــي دخ ـلــت حيز
التنفيذ منذ عامين.
ً
ك ـم ــا ط ـل ـبــت م ـص ــر أنـ ــواعـ ــا
ك ـث ـي ــرة مـ ــن الـ ـف ــواك ــه كــال ـع ـنــب

ن ـف ــت وزي ـ ـ ــرة الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة
البرازيلية تيريزا كريستينا أن تكون بالدها
تعمدت التأخر في إطفاء حرائق غابات األمازون،
التي امتدت إلى  5دول أخرى ،بسبب خالف مع
فرنسا وأوروبا ،مبينة أن "هناك حرائق سنوية
ليس فقط في البرازيل ،بل في معظم دول العالم
وحتى في سيبيريا".
وشددت على أن "في البرازيل قوانين صارمة
ّ
تتعلق بحماية البيئة ،فقد ّ
أقر البرلمان قوانين
وعقوبات مغلظة ضـ ّـد من يرتكب جرائم بحق
الغابات ،سواء بحرقها أو بقطع أشجار فيها"،
مشيرة إلى أن الحكومات السابقة في البرازيل
قد تكون أساءت استخدام هذه القوانين البيئية
بتعطيل نمو اإلنتاج الزراعي ،مع انتشار حركات
التنقيب غير الشرعية للبحث عن المعادن داخل
الغابات االمازونية التي تمتد مساحتها إلى 8.5
ماليين كيلومتر مربع".

المراعي والبيئة
• ه ــل ه ـن ــاك خ ـط ــوط عــامــة
ت ـح ــرص ـي ــن ع ـل ــى تــوضـيـحـهــا

الوزيرة البرازيلية خالل اللقاء (تصوير عوض التعمري)

األمازون رئة البرازيل ...واالعتناء بها يناقض الدعايات المغرضة
أمـ ــا ع ــن اتـ ـه ــام ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي جــايـيــر
ً
ّ ً
متحمسا كثيرا لمسألة
بولسونارو ،بأنه ليس
المناخ والبيئة ،فأجابت مبتسمة" :حتى لو أراد
الرئيس ذلك ،فإنه ال يستطيع ،هناك مبالغة في
تفسير تصريحاته ،وما حدث هو أن الحكومات
السابقة استخدمت قضية حماية البيئة لكبح
جماح ّ
تطور وازدهار المجال الزراعي" ،معقبة:
ً
"الـمـنـطـقــة األم ــازون ـي ــة كـبـيــرة ج ــدا وه ــي تتبع
ً
لنحو  9دول أوروبية ،ومن الصعب جدا مراقبة
كل هــذه المنطقة ،فثمة أراض لشعب البرازيل
ّ
األصلي ،أي الهنود ،الذين يتجهون في بعض
االحـيــان إلــى اشـعــال بعض الحرائق الصغيرة
خالل ممارستهم لطقوسهم الدينية وللزراعة،
والقانون يسمح لهم بذلك".
ّ
يتعمد إشعال الحرائق
وأضافت أن هناك من
ً
لبيع األراضي واالستفادة منها ،فضال عن وجود
ً
تنقيب غير قانوني بحثا عن المعادن الثمينة،

• و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ـ ـ ــن ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
السعودية؟
 تــم فتح الـســوق السعوديأم ـ ـ ـ ــام ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات هـ ــي:
البيض والفواكه والمكسرات،
وطالبنا سلطات المملكة برفع
ً
الحظر الذي كان مفروضا على
أربـعــة مسالخ بــرازيـلـيــة كانت
ممنوعة مــن تصدير الــدجــاج،
وسيقوم وفد سعودي بزيارة
هــذه المسالخ للتأكد من أنها
تتبع اجـ ــراء ات الــذبــح الـحــال،
وليس أساليب الصعق ،ودعتنا
المملكة إلــى االسـتـثـمــار فيها
إلنـ ـت ــاج الـ ــدجـ ــاج وم ـن ـت ـجــاتــه،
وه ـن ــاك شــرك ـتــان بــرازيـلـيـتــان
عمالقتان ،تنويان االستثمار
ه ـنــاك ،وال ـم ـفــاوضــات فــي هــذا
ّ
متقدمة.
الشأن بلغت مرحل
وتـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
السعودية من األسواق المهمة
ً
بالنسبة للبرازيل ،خصوصا
فــي قـطــاع لـحــوم ال ــدج ــاج ،فقد
أرس ـل ــت ال ـب ــرازي ــل ف ــي األش ـهــر
السبعة األول ــى مــن هــذا العام،
 280ألــف طن من لحم الدجاج
إل ــى الـمـمـلـكــة ،وه ــو رق ــم يمثل
ً
ن ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـوا ب ـن ـس ـب ــة  5ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي.

مؤكدة أن األمــازون تابعة للبرازيل منذ وجدت
قبل  500ع ــام ،وتظهر الـصــور الـتــي التقطتها
وكالة الفضاء األميركية (ناسا) أن  82في المئة
من الغابة األمازونية ،ال تزال تحافظ على الغطاء
ً
النباتي األصلي ،كاألشجار مثال.
وبـيـنــت أن ال ـب ــرازي ــل تـسـتـخــدم إلن ـت ــاج الـكــم
الهائل من المواد الغذائية 8 ،في المئة فقط من
اجمالي مساحة أراضيها الشاسعة" ،وأنا أوكد
ً
ان البرازيل تعتني جيدا بــاألمــازون ،والرئيس
البرازيلي مــن أهــم المحافظين على البيئة ،إذ
أمر بارسال القوات البحرية والبرية والجوية
للمساهمة في اطفاء هذه الحرائق".
وتــاب ـعــت ب ــأن "األم ـ ـ ــازون لـيـســت مـهـمــة فقط
للعالم ،بل مهمة للبرازيل وللمزارع البرازيلي
ق ـب ـلــه ،فـ ــاألمـ ــازون لـيـســت رئـ ــة ال ـع ــال ــم ،ب ــل رئــة
البرازيل ،وهي العامل األساسي لتطوير االنتاج
الزراعي .والمزارع البرازيلي يحتاج الى األمازون

أكثر من غيره من المزارعين حول العالم".
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن "الـ ـم ــزاع ــم ال ـت ــي ت ـ ــدور حــول
الـعــاقــة بين إنـتــاج ال ـغــذاء فــي الـبــرازيــل وإزال ــة
الـغــابــات وحــرقـهــا فــي منطقة األمـ ــازون والـتــي
تدعمها الدعايات المغرضة على صعيد دولي
ه ــي مـشــوهــة وال تـطــابــق ال ــواق ــع" ،مـعـقـبــة بــأن
"الـمـشـكـلــة ف ــي األمـ ـ ــازون م ــوج ــودة وتـعــالـجـهــا
الحكومة بالجدية التي تستحقها ،وتحققت من
ً
ذلك بنفسي في زيارة قمت بها أخيرا إلى هناك".
ّ
المقدمة للغابات
وذكــرت أن قيمة الخدمات
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ت ـت ـج ــاوز ق ـي ـمــة ج ـم ـيــع ال ـخ ــدم ــات
البيئية الـمـقــدمــة ،ووصـلــت فــي عــام  2017إلى
نحو  4.4مليارات ريــال برازيلي في المنتجات
المستخرجة ،مثل الكستناء واآلساي ،التي تعول
آالف العائالت ،السيما في منطقة األمازون.

وتطبيقها في الوزارة؟
 دائ ـم ــا أش ـجــع عـلــى إع ــادةتــأه ـيــل ال ـمــراعــي ال ـم ـتــدهــورة،
وت ـب ـنــي ال ـم ـم ــارس ــات الـكـفـيـلــة
بتكامل العالقات في الغابات
ب ـي ــن ال ـم ـح ــاص ـي ــل وال ـمــاش ـيــة
واع ـت ـم ــاد الـ ــزراعـ ــة ال ـم ـبــاشــرة
دون حـ ـ ــرا ثـ ـ ــة ،كـ ـم ــا أن ه ـن ــاك
إج ـ ـ ــراءات وت ــداب ـي ــر مـسـتــدامــة
يـعـتـمــدهــا ق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــة من
حـيــث اهـتـمــامــه بــالـبـيـئــة ،ففي
وقت تسعى البرازيل إلى زيادة
إنتاجية ونوعية الزراعة فيها،
فإنها تعمل على تطوير آليات
لحماية بيئتها.
وأحـ ـ ـ ــب أن أل ـ ـفـ ــت هـ ـن ــا إل ــى
أن الـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة ليس
مصدر قلق للحكومة البرازيلية
فحسب ،بل يشغل ذلك اهتمام
ال ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،وف ــي
موازاة ذلك فإن قانون الغابات
الـبــرازيـلــي أداة فعالة لحماية
ال ـ ـغ ـ ـطـ ــاء الـ ـنـ ـب ــات ــي األص ـ ـلـ ــي،
ويـتـطـلــب الـمـحــافـظــة عـلــى 25
في المئة على األقل من مساحة
الممتلكات الخاصة في مناطق
السيرادو على شكلها األصلي،
وتصل هذه النسبة إلى  80في
المئة الستخدام األراض ــي في
مناطق الوحدات األحيائية من
األمازون ،إضافة إلى ذلك كانت
وزارة الزراعة وما زالت تشجع
ممارسات اإلنتاج المنخفضة
الكربون.
• ب ـع ــدم ــا ب ــات ــت الـ ـب ــرازي ــل
منافسة في ســوق الـطــائــرات...
هل هناك إمكانية لفتح أسواق
الخليج والكويت أمام الطائرات
البرازيلية على غرار األردن؟
 أن ــا م ـتــأكــدة أن شــركــاتـنــاً
م ـه ـت ـم ــة جـ ـ ـ ــدا ب ــال ـت ـع ــام ــل مــع
الكويت وبيع منتجاتها إليها.

السياحة
• ال ـت ــروي ــج ل ـل ـس ـيــاحــة إلــى
ً
ً
ال ـب ــرازي ــل ضـعـيــف ج ـ ــدا ن ـظــرا
لـعــدم وج ــود خــط مباشر بين
البلدين فما تعليقك؟
 ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل ب ـ ـلـ ــد ك ـب ـي ــر،والمشكلة ا لـتــي نعانيها هي
البنى التحتية ،هناك مناطق
رائعة ،وأنا سأتحدث مع وزير
السياحة حول هذا الموضوع.
ً
ً
الـ ـب ــرازي ــل ك ــان ــت بـ ـل ــدا مـغـلـقــا،
وحكومة الرئيس بولسونارو
ً
ل ـي ـبــرال ـيــة ج ـ ــدا رغـ ــم أنـ ــه رجــل
ّ
مـحــافــظ ،ولــذلــك فهو يتعرض
لهجمات من كل االتجاهات ألن
سياسته فتح السوق البرازيلي
لــاسـتـثـمــارات أم ــام الـشــركــات
األج ـن ـب ـي ــة ،ومـ ـج ــال ال ـط ـي ــران،
ً
كان مغلقا للغاية ،ولكن األمور
ً
بدأت تنفتح شيئا فشيئا.
ً
ً
كما أن هناك قانونا جديدا
يـ ـسـ ـم ــح لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
األجنبية بامتالك  90في المئة
ً
من الخطوط الداخلية ،ومرحبا
ب ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية في بلدنا.

طلبنا من
السعودية رفع
الحظر عن 4
مسالخ دجاج
برازيلية

اختتام الزيارة
اخـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــرة
البرازيلية أ مــس زيارتها
ل ـل ـكــويــت ،ال ـت ــي اس ـتـمــرت
ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ورافـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا
خاللها وفد من مسؤولي
هيئة األ غــذ يــة البرازيلية
وعــدد مــن رجــال األعـمــال,
وتـ ـن ــاول ــت فـ ــي ل ـق ــاء ات ـه ــا
مــع ع ــدد مــن الـمـســؤولـيــن
بـ ـ ـح ـ ــث سـ ـ ـب ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـش ـت ــرك،
ال س ـي ـم ــا أن ا لـ ـك ــو ي ــت مــن
أب ـ ــرز م ـس ـت ــوردي ال ـم ــواد
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة،
وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا الـ ــدجـ ــاج
المثلج.

٨
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»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«

اﻷﺧﻴﺮة

اﻟﻨﻔﻂ )١٩٤٠ - ١٩٣٠م(
ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺸﺄة
ﻗﺼﺔ
ً

»اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺨﺎﻣﺲ« ﻳﺤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ّ
ﻟﻨﺸﺄة ّ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ْﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻼﺑﺴﺎت ودواع ﺗﻄﻠﺒﺖ
وﺟﻮدﻫﺎ ،ﻳﺮﺻﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻣﺨﻄﻮﻃﺘﻪ اﻟﺮاﺣﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﻮال
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ً
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف ﻣﻦ  ١٩٩١إﻟﻰ ١٩٩٢م ،ﻣﺴﺠﻼ
ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﻪ ﻟﺤﻘﺒﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻌﺪه.
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻋﺜﺮت أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻫﺬا
رواﻳﺘﻪ ﻟﻘﺼﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﺴﻌﺖ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أودع ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ً
إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﺎدﺗﻪ وﻧﺸﺮﻫﺎ ،إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ّ
ﺗﻘﺪم وازدﻫﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ.

إﺧﻀﺎع »اﻟﺒﻠﺪي«
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﺎن
ً
إﺟﺮاء ﺧﺎﻃﺌﺎ...
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺆﻳﺪوﻫﺎ
رﺑﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻢ
ّ
ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات أن
ّ ّ
ﻳﺴﻠﻢ دﻓﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ
إﺟﺎزة ﻗﻴﺎدة

»اﻟﺒﻠﺪي« واﻓﻖ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻘﻬﻰ
»ﺑﻮﻧﺎﺷﻲ« رادﻳﻮ
ﺑﺸﺮط أﻻ ُﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﻞ
ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا

ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪه ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺮه »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺣﻠﻘﺎت
ﺑﺘﺼﺮف ﻳﺴﻴﺮ ،واﻟﺬي ﺣﺮره ووﺛﻘﻪ ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺘﻴﺘﻴﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻳﺤﺪد
اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٣٠و١٩٤٠م ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ
أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺂراﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ دار ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﻂ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻨﺔ  ً ٢٠١٩ﺑﺈﻟﻘﺎء
ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺎم  ،١٩٣٠ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ إﻟﻰ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ،واﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﺛﻢ
ﻳﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﺻﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﺆرﺧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺘﻴﺘﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .١٩٦٠وإﻟﻰ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة:

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن«
ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوزوا اﻟﻌﺎﺷﺮة
وﻣﺤﻈﻮرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻦ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ّ -
ﺷﻮال  ١٣٥٧ﻫـ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮ  -دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
 ١٩٣٨م
ﻟ ــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي
ً
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮرات
واﻷﺣــﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ّ
وأدت إﻟ ــﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟــﺬي ﺟﺮت
اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎﺗــﻪ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  ٢ﺟ ـﻤــﺎدى
اﻷوﻟﻰ ١٣٥٧ﻫـ ) ٢٩ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٣٨م(،
وﻓــﺎز ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻛﻞ ﻣــﻦ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻘــﺮ ،اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻳــﻮﺳــﻒ
ﺑــﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻣﺸﻌﺎن
اﻟـﺨـﻀـﻴــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠـﻄـﻴــﻒ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﻨﻴﺎن اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮزوق
اﻟﻤﺮزوق ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎن اﻟﺮاﺷﺪ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ،ﺣﻤﺪ
اﻟﺪاود اﻟﻤﺮزوق ،ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺐ ،ﻣ ـﺸــﺎري اﻟـﺤـﺴــﻦ اﻟـﺒــﺪر،
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ.
وﻳﻼﺣﻆ أن أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ أن اﺳﺘﻘﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
»اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ« ،وﻫ ــﻢ :ﻣﺸﻌﺎن
اﻟﺨﻀﻴﺮ ،ﻣﺸﺎري اﻟﺒﺪر ،ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ،اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻲ اﻟﺴﻴﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن.
ﺑ ــﺎﺷ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ
)اﻷول( ﺻـ ــﻼ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻳــﺔ
وﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ وﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ،
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺗ ـﺤ ــﺖ إﺷ ــﺮاﻓ ــﻪ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وﻻ ﺷــﻚ أن ذﻟــﻚ إﺟــﺮاء
ّ ّ
ﻻﺑﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺧﺎﻃﺊ ،وﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺆﻳﺪوﻫﺎ،
ّ
ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻢ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﺗـ ـﺨ ــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ
ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو
ً
ﱡ
ﺗﻤﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻧﻨﻘﻠﻬﺎ
ﻣــﻦ دﻓﺘﺮ »ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
 ١٦ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ١٣٥٧ﻫ ـ ـ ـ ـ ــ،
ﻗ ــﺮر ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﻀــﻲ
وﺻــﺎﻟــﺢ اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن وﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟـﺜـﻨـﻴــﺎن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪواﺋ ــﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺛﻢ أﺻﺪر ﻓﻲ  ١٨ﺟﻤﺎدى
ً
اﻷوﻟ ــﻰ  ١٣٥٧ﻫ ـ ﻗ ــﺮارا ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻜﻞ
ﻣــﺎﻟــﻚ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف ﻓ ــﻲ ﻣﻠﻜﻪ
ﻛ ـﻔ ـﺘــﺢ دﻛ ـ ــﺎن ﻓ ــﻲ أي ﻣ ـﻜ ــﺎن ﺷــﺎء
ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ودﻓﻊ ّ
اﻟﺮﺳﻢ
ّ
اﻟﻤﻘﺮر.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ّـﺮ ر ﻓـ ــﻲ  ٢٠و ٢٥ﺟ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟ ــﻰ  ١٣٥٧ﻫ ـ أن ﻳـﻜــﻮن »أﻣـﻴــﻦ
اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻟﻠﺠﻤﺮك اﻟﺒﺤﺮي ﻫﻮ
اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﻘﺮرة
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻰ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺎرف
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ً
ﻣﻀﻲ ﻛــﻞ  ١٥ﻳــﻮﻣــﺎ ﺗﻠﻚ اﻟــﺮﺳــﻮم
ُ
ّ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ...واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻰ
ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﻤـﻌــﺎرف واﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﺗﺒﻘﻰ
ُ
ﺗ ـﺤ ــﺖ إﻣـ ـ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ وﺗ ــﺮﺻ ــﺪ
ﻓ ــﻲ دﻓ ــﺎﺗ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﺑـﻌــﺪ
ً
ﻣﻀﻲ ﻛﻞ  ١٥ﻳﻮﻣﺎ ُﻳﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ً
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرف ﺗـﺤــﻮﻳــﻼ ﻣﻦ
إﻣﻀﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ«.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ
ّ
وﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣــﻊ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ

ﻗ ـ ّـﺮر اﻟـﻤـ َﺠـﻠــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
)اﻟـ ُـﻤ ـﻨ ـﺘــﺨــﺐ ﻗ ـﺒــﻞ ﻗ ـﻴــﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﻲ( ﻓـ ــﻲ  ١٩أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ
ّ
ً
١٩٣٨م ﺣﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺟﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأرﺳﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ رﺳــﺎﻟــﺔ
ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
ُ
أﺟ ــﺮﻳ ــﺖ اﻧ ـﺘ ـﺨُــﺎﺑــﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
وﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  ٢٧ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
١٣٥٧ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
وﺟ ـ ـ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺧـﻄــﺎ ﺑــﺎت ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ
أﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎزوا ﺛـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ .وﺑـﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ واﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ
واﻟﻔﺮز اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔّ ،
وﻗﺮر ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ  ٢٨ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة إرﺳﺎل
ﻛﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
ﺑـ ـﻔ ــﻮز ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب ﺑـ ــﻦ ﻋـﻴـﺴــﻰ
ﻗﻄﺎﻣﻲ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ً
ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﺑـ ـ ــﺎ َﺷـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي
ُ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻗﺮاره
ﻓﻲ  ١١رﺟﺐ ١٣٥٧ﻫـ ،وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ّ
ً
»ﺳــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑــﺪﻻ
ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ« وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺬﻟﻚ؛ ّ
ﻟﻴﻘﺮر اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ
 ١٦رﺟﺐ ١٣٥٧ﻫ ـ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮاردة
ُﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﻗﺪ
أرﺳﻠﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪي
إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻟ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺔ ﺛــﻼﺛـﻤــﺎﺋــﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﺷﻬﺮ ﺷﻮال اﻟﻘﺎدم.
 -٣ﻣ ـﻨ ــﻊ ﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ــﺮﻗ ـﻴ ـﻌ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ
اﻷوﻻد اﻟﻜﺒﺎر واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻸوﻻد اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺬﻟﻚ .ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟ ــﻚ وﻣــﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
واﻟﺠﺰاء.
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖّ :
ﺿﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
) (١ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ وﺷــﺮاء اﻟﺨﺮاف
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة )اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎن( وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﺗـﺸـﺘــﺮى ﻟـﻠــﺬﺑــﺢ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ
ّ
ﻣﺼﺪري
ﺻﻮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺪي
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮد.
) (٢ﻳﻤﻨﻊ ﺧﻠﻂ اﻟﺴﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻧﻲ
وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮوف ّﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻤﻦ ُ
اﻟﻤﺼﻨﻊ وﻛــﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ﻣـ ــﻦ ﺷ ـﺤ ــﻮم
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻌﺪاﻧﻲ ﻓﻴﺘﻢ
ﺗﺤﻀﻴﺮه ﻣﻦ زﺑﺪ اﻷﻏﻨﺎم وﻟﻴﺲ
ﺷﺤﻮﻣﻬﺎ.
) (٣ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺠﺎوزوا ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ
اﻟـ ـﻘ ــﺮﻗـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎن؛ ووﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻮ
ﻣ ـﻌــﺮوف ﻣــﻮﻋــﺪه ﻟـﻴــﺎﻟــﻲ  ١٣و١٤
و ١٥ﻣﻦ رﻣﻀﺎن .وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـ ــﺮور ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت أو
أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت اﻟﺼﻐﺎر
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴــﻮت ﻹﻋ ـﻄــﺎﺋ ـﻬــﻢ ﺷـﻴـﺌــﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻘــﺮﻗـﻴـﻌــﺎن وﻫ ــﻮ ﺧـﻠـﻴـ ّـﻂ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺴﺮات واﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ.

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮادﻳﻮ ﻓﻲ
ﻗﻬﻮة ﺑﻮﻧﺎﺷﻲ
ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٣٥٧ﻫـ
أرﺳ ــﻞ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ رﺳــﺎﻟــﺔ
إﻟــﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺑــﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــﻮ ﻧﺎﺷﻲ،
ً
ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ» :ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺔ ...ﺟﻮاﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ ،ﻧﺨﺒﺮﻛﻢ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻜﻢ وﺿــﻊ رادﻳــﻮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻬﻮة ،ﺑﺸﺮط أﻻ ُﻳﻔﺘﺢ ﻗﺒﻞ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢ﻟﻴﻼ .ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﻜﻢ
ذﻟﻚ«.
إﻋﻼن ) ١١ - (٨٦رﺟﺐ
ّ
رﻛــﺎب اﻟـ ّ
ـﺪراﺟــﺎت
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم
واﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻜ ــﻼت ّ ﺧ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ
أو ﺗــﺎﻛ ـﺴــﻲ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻴــﻮم
ً
ﻓﺼﺎﻋﺪا أن ﻳﺤﻤﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ إﺟﺎزة
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ،وﻣـﺘــﻰ ﺣـﺼــﻞ أي راﻛــﺐ
ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣـﻌــﻪ إﺟـ ــﺎزة ﻓ ــﺈن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺗﺼﺎدر اﻟﺪراﺟﺔ أو اﻟﺴﻴﻜﻞ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﺨﻔﻲ.
إﻋﻼن ) ٨ -(٩٠رﻣﻀﺎن:
ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻮم اﺗـﺒــﺎع ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -١ﻣ ـﻨ ــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻊ وﺷـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﻴــﺎن
اﻟﺼﻐﺎر ذات اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﺔ -٢ .ﻣﻨﻊ
ﺧ ـﻠــﻂ اﻟ ــﺪﻫ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺪاﻧ ــﻲ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ

رﻣﻀﺎن
إﻋﻼن )ّ ٢٧ -(٩٣
ﻧ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻮم أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـﻤ ـﻨــﻮع
ّ
اﻟﻤﺘﺒﺮﺟﺎت ﺑﺰﻳﻨﺔ
دﺧﻮل اﻟﻨﺴﺎء
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ّاﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻃـﻴـﻠــﺔ أﻳــﺎم
ً
اﻟﻌﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋـ ـﻤ ــﻮم اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء ﺣ ـﻀ ــﻮرﻫ ــﻦ ﻓــﻲ
َ
ّ
اﻟﺘﺠﻮل ﺣﻮاﻟﻴﻬﺎ،
اﻟﻌﺮﺿﺎت أو
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋـﻤــﻮم اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﻣﻨﻊ
ﻧـﺴــﺎﺋـﻬــﻢ ﻋــﻦ ذﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ﻹﻳـ ــﺬاﺋ ـ ـﻬـ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:
ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻹﻋ ــﻼن ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل
أﻳ ـ ـ ــﺎم ﻋـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻔـ ـﻄ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻜ ــﻮن
ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻹﻇ ـﻬــﺎر اﻟـﺒـﻬـﺠــﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﻘــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻔــﺎة ﻋــﺮﺿــﺔ ﻳـﻘــﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل  -وﻫﻲ ّ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻲ إﺑﺮاز اﻟﻘﻮة أﻣﺎم اﻟﻌﺪو
ﻓــﻲ ﻣـﻀــﺎرب اﻟـﺒــﺎدﻳــﺔ  -واﻧﺘﻘﻠﺖ
ﻣــﻊ أﻫﻠﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ .وﻳﻨﺺ
اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء ﻣــﻦ
اﻟـﺘـﺒـ ّـﺮج واﻟ ـﺨ ــﺮوج إﻟ ــﻰ اﻷﺳ ــﻮاق
أو اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاب ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﻌــﺮﺿــﺎت
ﻷﻧﻬﺎ أﻣــﺎﻛــﻦ ّ
ﺗﺠﻤﻌﺎت ،واﻟﻘﺼﺪ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻹﻋ ــﻼن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إﻋﻼن ) ٣٠ - (٩٤رﻣﻀﺎن:
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات
ّ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺴﻠﻢ
ّ
دﻓ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎرة ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ
ﺷﺮاء اﻟﻤﺎء ﻣﻦ
ﺑﺎﺋﻌﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻌﺮف ﻧﻤﺮﺗﻪ
وﻳﺸﻜﻮه ﻟﺪى
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ
إﺟ ــﺎزة وﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟــﻚ ﻳﻌﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
ُإﻋﻼن ) ٢١- (٩٨ذو اﻟﺤﺠﺔ ّ
ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ّ ّ
ّ
وﻣﺼﺪرﻳﻬﺎ :أن ﻗﻠﺔ
ﺗﺠﺎر اﻷﻏﻨﺎم
ورود اﻷﻏﻨﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ّأدت إﻟﻰ

ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة،
ّ
وﺑـ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﺑ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﺑ ــﺎب
ً
ّ
إﺻ ــﺪار اﻷﻏ ـﻨــﺎم ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳــﺆدي
ّإﻣﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻠﺤﻮم أو ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺸــﻲء اﻟــﺬي
ّ
ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮعُ ،رأت
ّ ْ
أي ﻗﻄﺮ
ﻣﻨﻊ إﺻﺪار اﻷﻏﻨﺎم إﻟﻰ
ً
ﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ .وﻳـﺒــﺪأ
ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﻏـﻨــﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ.
أول:
ُ إ ﻋ ـ ــﻼن ) ٥ -(١٠٤ر ﺑ ـﻴ ــﻊ ّ
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑ ــﺎﻷوارد،
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻒ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ :ﻳ ـﺤــﺚ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
ُ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑــﺎﻵردي،
ّ
وﻛ ــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أوارد )ﺟ ـﻤــﻊ آردي(
ّ
ﺗـﺴــﺎوي ﺑـﻴــﺰة ،وﻛــﻞ أرﺑــﻊ ﺑﻴﺰات
ﺗﺴﺎوي آﻧــﻪ ،وﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ آﻧﻪ
ﺗﺴﺎوي روﺑﻴﺔ واﺣﺪة.

ـﻼن ) ١٤ -(١٠٩ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
إﻋـــ ُ
اﻵﺧـ ــﺮة :ﻧـﻌـﻠــﻦ ﻟـﻌـﻤــﻮم اﻟـﺤـ ّـﻤــﺎرة
أن ﻳــﺮاﻋــﻮا ﺣـﻤــﻮﻻت اﻟ ــﺪواب وﻻ
ّ
ّ
ﻓﺎﻟﺪاﺑﺔ
ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻓــﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ّ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ
ّ
ﻣﻦ ﻛﻴﺴﻲ ﺳﻜﺮ أو ﺛﻼث ﻛﻮاﻧﻲ
ﻋـﻴــﺶ أو ﺛــﻼﺛــﺔ أﻣ ـﻨ ــﺎن ﺗ ـﻤــﺮا أو
ﻣ ـ ُـﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮﻻت
اﻷﺧ ـ ـ ــﺮى ،واﻟـ ـ ّ
ـﺪاﺑـ ــﺔ اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔــﺔ ﻻ
ّ ُ
ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻴﻖ،
ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ
وﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ :ﻳ ــﺪل ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﺗﺨﺬ
ً
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار رﻓـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮان،
وﻗ ـ ــﺪ ﺻ ـ ــﺪر ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋـ ـﻔ ــﻮي ﻷن
ذﻟـ ــﻚ ﻳـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻧ ـﻈ ــﺮة ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﺪى
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻣــﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺧﻼﻗﻬﻢ.
ـﻼن ) ٢٨ - (١١٠ﺟ ـﻤ ــﺎدى
إﻋـــ ُ
ّ
ّاﻵﺧـ ـ ــﺮة :ﻧ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم اﻟــﺪﻻﻟ ـﻴــﻦ
ً
أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻵن ﻓـﺼــﺎﻋــﺪا ﻳـﺠــﻮز ﻟﻬﻢ
ﺗ ـﻌــﺎﻃــﻲ ﺑ ـﻴــﻊ ﻣ ـﺼ ــﺎﻏ ــﺎت اﻟــﺬﻫــﺐ
ﺑﺪون ﻛﻔﺎﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ
ّ
أﻻ ُﻳ ـﻌ ـﻄــﻮا ﻣـﺼــﺎﻏــﺎﺗـﻬــﻢ إﻻ ﻟﻤﻦ
ﻳﺜﻘﻮا ﺑﺄﻣﺎﻧﺘﻪ وﺻــﺪﻗــﻪ ،وﻟﻴﺴﺖ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ
ّ
ـﺪﻻل ّ
أي اﺧﺘﻼس أو ﺗﻼﻋﺐ
ﻣﻦ اﻟـ
أو ﺗﻔﺮﻳﻂ.

ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم
ﱠ
اﻟﺤﻤﺎرة أن ﻳﺮاﻋﻮا
ﺣﻤﻮﻻت اﻟﺪواب
وﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻓﻮق
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ

إ ﻋـ ـ ـ ــﻼن ) ١١ -(١١٥ر ﻣـ ـﻀ ــﺎن
١٣٥٩ﻫـ
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم اﻷﻫﺎﻟﻲ أﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮع
ً ً
ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺗﺨﺎذ ﻋﺎدة اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻻد اﻟﻜﺒﺎر واﻟﻨﺴﺎء،
وﻣﺴﻤﻮح ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﻼﺣﻈﻮا
ذﻟ ــﻚ وﻣ ــﻦ ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ ﻳ ـﻌــﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
إﻋﻼن ) ٣ -(١٢٤ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
١٣٦١ﻫـ:
ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮر ﻧ ـ ـﻘـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ـ ّـﻤ ــﺎرة

ـﺪرﻳـ ــﺔ ﺣ ـﺴ ـﺒ ـﻤ ــﺎ ﻫ ـ ــﻮ آت:
واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪر ّﻳ
ّ
ْ
)اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻧﻤﺮة  (١اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ
ً
ﺷﻤﻼن ،ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻫﻼل ﺷﺮﻗﺎ إﻟﻰ
ً
ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻏﺮﺑﺎ
ً
وﺟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺎ ﺷـ ــﺎرع اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪان :ﺑـﻴــﺰة
واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
ً
ﻣــﻦ دروازة اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟــﺮزاق ﻏﺮﺑﺎ
ً
إﻟ ــﻰ ﺑـﻴــﺖ ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﻴـﻤـ ّـﺎﻧــﻲ ﺷــﺮﻗــﺎ
ً
وﺟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺎ ﺑ ـﻴــﺖ ﺑ ــﻦ ﺣ ــﻘ ــﺎن :ﺑـﻴــﺰة
وﻧﺼﻒ ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻗـ ــﺎب ﺑ ــﺄﺟ ـﻤ ـﻌ ــﻪ إﻟ ــﻰ
ﺑ ـﻴــﺖ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﺑ ــﻦ ﺣ ـﻤــﺪ إﻟ ــﻰ ﺑﻴﺖ
اﻟﻌﻮﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻗﻮل ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ:
ﺑﻴﺰﺗﺎن ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
)اﻟ ـﺒـ ْـﺮﻛــﺔ ﻧـﻤــﺮة  (٢اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺤﻠﺔ اﻟﻐﻨﻴﻢ:
ً
ﻣــﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ﻏــﺮﺑــﺎ إﻟــﻰ
ً
ً
ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺷﺮﻗﺎ وﺟﻨﻮﺑﺎ
ﺑ ـﻴ ــﺖ ﺑ ــﻦ ﺷ ـﻠ ـﻔ ــﺎن :ﺑ ـﻴ ــﺰة واﺣـ ــﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ .ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻨﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻠﻄﺤﻴﻦ
ً
ﻏ ــﺮﺑ ــﺎ إﻟ ــﻰ دروازة اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟــﺮزاق
ّ
ً
ً
ﺷ ــﺮﻗ ــﺎ وﺟ ـﻨــﻮﺑــﺎ ﻣـﺤــﻠــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻴــﻞ:
ﺑﻴﺰة وﻧﺼﻒ ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ .ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎة
إﻟــﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮد اﻟﺸﺎﻳﻊ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ :ﺑﻴﺰﺗﺎن ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
)اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ْـﺮﻛ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻤـ ــﺮة  (٣اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ
ّ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺤ ــﻠ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴ ــﻞ :ﻣــﻦ
ً
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎﻧ ــﻲ ﻏــﺮﺑــﺎ
ً
ً
إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺮزوق ﺷﺮﻗﺎ وﺟﻨﻮﺑﺎ
ﺷـ ــﺎرع اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴــﺰﻳــﻢ :ﺑ ـﻴــﺰة واﺣ ــﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ .ﻣــﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﻗـﻬــﺎوي اﻟﺼﻔﺎة
ً
ً
ﺷﺮﻗﺎ وﺟﻨﻮﺑﺎ ﺷﺎرع اﻟﺠﻬﺮا :ﺑﻴﺰة
وﻧﺼﻒ ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ :ﺑﻴﺰﺗﺎن
ﻟﻠﺘﻨﻜﺔ.
ّ
ّ
وﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻞ ﺷ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻖ ﻓ ــﻲ
ﻣـﺸـﺘــﺮى اﻟ ـﻤ ــﺎء ﻣ ــﻦ أي ﺣ ـ ّـﻤ ــﺎر أو
ﻛﻨﺪري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺎء ﻟﻠﺒﻴﻊ
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم إﺟ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـﻌ ــﺮف ﻧ ـﻤ ــﺮﺗ ــﻪ وﻳ ـﻘ ــﺪم
ﺷ ـﻜــﺎﻳ ـﺘــﻪ ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﻓـﻴـﺠــﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ
وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه ،وﻣ ــﻦ ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ ﻳـﻌــﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:
ّ
ﻳﺤﺪد اﻹﻋﻼن أﺟﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎه
َ
اﻟـﺸــﺮب ﻣــﻦ اﻟـ ِـﺒــﺮك اﻟـﺘــﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﺎ
ﺳﻨﺔ ١٩٣٩م إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﻮت ،وﺣـ ّـﺪد
اﻹﻋ ــﻼن اﻷﺟ ــﻮر ﺣـﺴــﺐ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ّ
اﻟﺤﻤﺎر أو اﻟﻜﻨﺪري
)وﻫ ــﻮ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟـﻤــﺎء
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟــﻮح ﺧﺸﺐ
ّ
ﻣ ــﺮﺑ ــﻮط ﺑ ـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ ﻃــﺮﻓـﻴـﻬــﺎ ﺗﻨﻜﺔ
ّ
ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
َ
اﻟﺒﺮك إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل(
ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ أو ِ
ﻹﻳﺼﺎل اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل.

إﻋﻼن )٢٨ -(١٣٠
اﻟﻤﺤﺮم ّ
ﻧﻌﻠﻦ إﻟﻰ ﻋﻤﻮم ّ
اﻟﻘﺼﺎﺑﻴﻦ أﻧﻪ
ﻗ ــﺪ ﺻـ ــﺪرت إرادة ﺳـﻴــﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ أﺣ ـﻤــﺪ
اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﺣـﻔـﻈــﻪ اﻟ ـﻠــﻪ أﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻟﺤﻢ اﻟﻐﻨﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ
روﺑ ـ ـﻴـ ــﺎت وﻳ ـﺒ ـﺘ ــﺪئ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ ﺑـﻌــﺪ
ﻣﺮور ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور
ﻫﺬا اﻹﻋﻼن أي ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣ ــﻦ ﺷـﻬــﺮ ﺻـﻔــﺮ ١٣٦٢ﻫ ـ ـ ــ ،ﻓﻴﺠﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
واﻟﺠﺰاء.
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻖ :ﺑ ـ ــﺄﻣ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ أﻣـ ـﻴ ــﺮ
ً
اﻟـﺒــﻼد ﺣـ ّـﺪد اﻹﻋ ــﻼن ﺳـﻌــﺮا أﻋﻠﻰ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﻢ اﻟ ـﻐ ـﻨــﻢ ﻫ ــﻮ أرﺑ ـ ــﻊ روﺑ ـﻴ ــﺎت
ﻟــﻸوﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳ ـﺒ ــﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ً
اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ١٣٦٢ﻫـ ـ وﻃﺎﻟﺐ
ّ
اﻟﻘﺼﺎﺑﻴﻦ )أﺻﺤﺎب ﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ

ّ
اﻟـﻠـﺤــﻢ( ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑــﺎﻟـﺴـﻌــﺮ وﺣ ــﺬر
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
إﻋﻼن ) ٢٨ -(١٣١اﻟﻤﺤﺮم:
ﻧﻌﻠﻦ إﻟﻰ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺴﻤﻚ
أﻧــﻪ ﻗﺪ ﺻــﺪر إرادة ﺳﻴﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح
ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻤﻚ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ روﺑﻴﺎت ،ﻓﻴﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺠﺰاء.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد وﻗﺘﺌﺬ ﺣـ ّـﺪد ﺳﻌﺮ اﻷوﻗﻴﺔ
ُ
ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ ﺑﺄرﺑﻊ روﺑﻴﺎت وﺗﻌﺎدل
ً
 ٣٠٠ﻓﻠﺲ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ،وﺑـﻘــﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮ
ُ
ً
اﻟﺴﻤﻚ ﺳــﺎرﻳــﺎ إﻟــﻰ أن إﺳﺘﺒﺪﻟﺖ
وﺣــﺪات اﻟــﻮزن ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮام ﺑﺪل
اﻷوﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺰن ﺧﻤﺴﺔ أرﻃــﺎل،
وذﻟﻚ ﻓﻲ أول ﻋﺎم ١٩٦٤م.
إﻋ ــﻼن ) ١١ -(١٤١رﺑـﻴــﻊ اﻷول:
إﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ
 ١٢رﺑﻴﻊ اﻷول ١٣٦٣ﻫـ.
إﻋ ــﻼن ) ٣٠ -(١٤٢ذو اﻟـﺤـﺠــﺔ:
إﻋ ــﻼن ﻋــﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ رأس
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ ١٣٦٤ﻫـ.
إ ﻋـ ـ ـ ــﻼن )  ١٦ -(١٤٣ا ﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺮم
١٣٦٤ﻫـ :ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ  ١٧ﻣـﺤــﺮم ﺳﻨﺔ
 ١٣٦٤ﻫـ ﻫﻮ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
رأس اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻴــﻼدﻳــﺔ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
.١٩٤٥
إﻋﻼن )(١٥٠
ﻧ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻮم أﻧ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻵن
ً
ﻓ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪا ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ
اﻻ ُﺣـﺘـﻜــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟ ـﺸــﺮاء ﻓﻲ
اﻟــﻔــﺮﺿــﺔ وﺧــﺎﺻــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺷ ـﻴــﺎء
اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧــﺎه ،وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي أن
ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺘﺮاه
ً
ﺑ ــﺪون رﺑ ــﺢ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟﺴﻌﻒ
َ
واﻟــﻜـ َـﺮب ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن
ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮردوه ﻓﻴﺠﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻫ ــﺬا اﻷﻣــﺮ
وﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮض
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺰاء.
)اﻟﺤﻨﻄﺔ ـ اﻟﺸﻌﻴﺮ ـ اﻟﺤﻄﺐ واﻟﻘﻴﺪ
ـ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ـ اﻟﻤﻠﺢ(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖُ :
ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟــﻔــﺮﺿــﺔ )اﻟـﻤـﻴـﻨــﺎء(
اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺼ ــﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺤ ـ ّـﻤ ــﺮة وﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدان ﻣـﺤـﻤـﻠــﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﻟ ـﻤ ــﻮاد ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻃـ ــﻖ ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻤ ــﺢ
)اﻟـ ـﺤـ ـﻨـ ـﻄ ــﺔ( واﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﻴ ــﺮ واﻟ ـﻤ ـﻠ ــﺢ
وﺣـ ـ ـﻄ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـ ــﻮد واﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮاﻛـ ـ ــﻪ
واﻟﺨﻀﺮاوات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ )اﻟﺠﺖ(
واﻟ ـ ـﭽـ ــﻮﻻن ﻛ ـﻌ ـﻠــﻒ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت.
وﻛ ــﺎن ﻣــﻦ ﻋ ــﺎدة اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮرد ﻟﻬﺬه
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ
أن ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺿـ ــﻮﻫـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﺿــﺔ )اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺎء( ﻟـﺒـﻴـﻌـﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ أﺳ ـﻌــﺎرﻫــﺎ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ؛
وﻳـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺗـ ـ ّـﺠـ ــﺎر ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮون ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻳﺤﺘﻜﺮوﻧﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻷوﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻴﻬﺎ
وﺻﻮل ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﻘﺼﺪ ُ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إﻣــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺿﺔ أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

إﻟﻐﺎء اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎل ﺑﺎﺷﻲ« وﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ

»ﺑﻮﻧﺎﺷﻲ« أﻗﺪم ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ ﺣ ـﻤــﺎل ﺑــﺎﺷــﻲ ﻋ ــﺎم 1353ﻫ ـ ـ
)1934م( ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻣﺘﻴﺎز
ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﺣـﺼــﺮي
ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻔــﺮﻳــﻎ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎوﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﻨﺎء وﺳﻂ زﻳﺎدة وﺗﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪ
ﺑﺪء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺠﻠﺐ ﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ.
وﻗ ــﺪ ﺳ ـﻌــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺑ ـﻌــﺪ ﻗ ـﻴــﺎم اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
أﺻﺒﺤﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ً
ً
ً
ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ ﺳ ـﺒ ـﺒــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻜــﻮى ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓﻲ

وﻗﺖ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ
ﻣـﻌـﻴـﺸـﻴــﺔ ﺣ ـ ـ ّـﺎدة ،ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺿـﻌــﻒ اﻟـﻨـﺸــﺎط
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻏﻮﺻﺎ وﺗﺠﺎرة،
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻹﺑﻄﺎل
اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأﺻﺪر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﺮارات
ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﺎم 1357ﻫـ ،وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ّ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ )اﻷول( ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻪ ،ﻓﻲ
 23ﺷ ــﻮال 1357ﻫ ـ ــ ،ﻗ ـ ّـﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ» :إﻋ ــﺪام
أوراق اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻲ
ّ
ُﺣــﻠــﺖ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ اﻟـﻤــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
ً ّ
ّ
أﻋـﻴــﺎن وأُﺷ ــﺮاف اﻷﻣ ــﺔ ،ﻧـﻈــﺮا ﻷن اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺧﺬ ﻓﻲ ﻇﺮوف وأﺣﻮال ُﻣﺮﻳﺒﺔ«.

ﻋﺎدة اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن وأﻃﻔﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻳﻤﺎ
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ﺷﻮﺷﺮة :ﺑﻼ رؤﻳﺔ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ﺷﻮارع ﻣﺰدﺣﻤﺔ ،وﻣﺒﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،وﺟﺎﻣﻌﺎت
وﻛﻠﻴﺎت ﺗﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻣﺮﺿﺎﻫﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻐﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺑﺪأت
ﻣﺠﺪدا ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻊ ﻋــﻮدة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺑﻌﺾ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أﺻﺒﺤﻮا
اﻷﻛﺜﺮ ﺿــﺮرا ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ ذﻧــﺐ ﻟﻬﻢ ﻟـﻌــﺪم وﺟ ــﻮد ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺗﻜﻔﻲ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ.
ً
اﻟﺤﻠﻮل ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﺋﺒﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻴﻮﺑﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻛﺄن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون
ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ "ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺬﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ .وﻋﻮدة اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎم اﻟﺬي ﻣﺎ إن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺸﻒ
أن أﻟﻮاﻧﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺸﻮﻫﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ ﻧﻮﻣﻬﺎ وأﺣﻼﻣﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ّ
"ﻛﺒﺮت" اﻟﻮﺳﺎدة ووﺿﻌﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﺤﺖ "ﻟﺤﺎﻓﻬﺎ" اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮودة اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ أي ﻋﻼج
إﻻ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﻨﻂ اﻟﺴﻮداء.
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ درة اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ
وﻋﻤﺮاﻧﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ وﻓﻨﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻴﻮم
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﺒﺎﻋﺪ وﺗﻄﻮر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻳﻘﻈﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﻣﻮر
ورﺻﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﺮق ﺳﻮاﺣﻠﻨﺎ ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﺴﻴﺮة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ّ
ﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﺳﻮى ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ؛ ﻷن
أي ﺗﻄﻮر ﻟﻜﻮﻳﺘﻨﺎ وﻋﻮدة ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺴﻜﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻀﺮب
ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻨﺎ ووﺿﻊ دوﻟﺘﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ً
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺳﻤﻰ ﺑﺴﻤﻮ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ وﺿﻌﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة
ً
ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﻢ ﺟﺬرﻳﺎ ،وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أداﺋﻬﻢ وإﺣﺎﻟﺔ
ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮق
ً
اﻷﺧﺮى ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﻧﻮاب ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﺮة ،وﻳﻔﻀﻠﻮن
اﻟﻤﺮاﺟﻴﺢ ﻷﻧﻬﻢ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت.
اﻷدﻫ ــﻰ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪ وﻳـﻬــﺪد ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻛﺸﻒ
اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر
أدراج اﻟﺮﻳﺎح ،وﺗﺘﺤﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺨﺸﻨﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﻋﻤﺔ أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺘﻲ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺐ.
ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻌﻮد درة اﻟﺨﻠﻴﺞ؟ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻓﻄﺎﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ﺑﻌﺪ أن ﺳﺌﻤﻨﺎ اﻷوﻫ ــﺎم واﻷﺣ ــﻼم،
وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺴﺘﻴﻘﻆ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ.

اﻟﺮﺟﺎل اﻷﻗﻮﻳـﺎء
د .أﺳﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺒﺎح
ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ أن ﺛﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ زرع اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس وإﻋﺎدة اﻷﻣﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﻀﺎءﻟﺖ أﺿﻮاؤه،
ﻗﻴﺎدات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،وﻷﻛﻮن ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻓﻠﻴﺲ
ﺧﺎﻓﻴﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧـﻜــﺎر ،أن ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ً
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا وﻗﺪرة ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات
ﻋﻤﻞ وﺟﻬﺪ ﻣﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن وزﻳﺮا ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺣﻴﺚ اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺳـﻤــﻮه ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻹرث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
اﻟﻤﺘﺠﺬر ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮازن وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
واﻟﻌﺰﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﺎم أﺳﺮة آل ﺻﺒﺎح اﻟﻜﺮام ورﺟﺎﻟﻬﺎ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺷﻐﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄزﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﻜﺔ .أﻋﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻣﺠﺪدا وأﻧﺎ أﺗﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ
اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻻرﺗﻴﺎح واﻟﻔﺮح اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻷوﺳﺎط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،إذ
أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﻫﺬا اﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺒﺎرات ﺳﻤﻮه اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ وﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺄن
ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمّ ،
ﺟﺴﺪ روح اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة،
وﻋﻜﺲ ﻋﻤﻖ أواﺻﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤﻮدة ،وأﺑﺮز ﺳﻤﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وأﺻﺎﻟﺘﻪ ،إﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن واﻷﻣﻞ؛ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﺑﻜﻮﻧﻪ
ً
ً
أﻣﻴﺮا ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻧﺮاه ﻳﺮﻧﻮ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ
ﻳﺴﺘﺸﻒ اﻟﺮؤى وﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﻧﻄﺎﻟﻌﻬﺎ أﻣﻼ ﻧﺮاه
ً
ﻓﺎرﻋﺎ وﺳﻂ ﺳﻄﻮرﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا إﺣﺪاﻫﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل" :إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺟﺴﻴﻤﺔ واﻟﻌﺐء ﺛﻘﻴﻞ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺑﺜﻘﺔ وإﻳﻤﺎن وﻋﺰم وإﺻﺮار ،ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻨﺎ
ً
ً
ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﻨﺎ وﺛﻮاﺑﺘﻨﺎ ،ﻧﻌﻤﻞ ﻗﻠﺒﺎ واﺣﺪا ﻟﺨﻴﺮ دﻳﺮﺗﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ".
ﺳﻠﻤﺖ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ وﻣﺒﺎرﻛﺎ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ،وﺣﻔﻆ
اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻫﺎ وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ.

اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﻒ
د .ﻃﺎرق اﻟﺒﻜﺮي
ً
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺟــﺪا أن ﺗﻬﺘﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻷﻧﻚ ﺗﻬﻤﻨﺎ
ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻘﺼﻔﻨﺎ" ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎدة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب،
وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ وﻻ ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻻﺻﺤﺎء ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺔ.
وﺗﻘﺼﺪ اﻟ ـ ــﻮزارة ﺑــﺬﻟــﻚ وﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ وأﻃﻌﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﻬﺪرﺟﺔ واﻷﻣﻼح واﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻠﻮى واﻟﺒﺴﻜﻮت ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻷﻣﺮاض
اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ وﺳﻂ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻟﺴﻤﻨﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ وزﻳﺎدة
اﻟﻮزن .وﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻏﺬﻳﺔ ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺪدﺗﻬﺎ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﻟﺤﺼﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﻬﺪرﺟﺔ
واﻷﻣ ــﻼح ،ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأت اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻃﺎزﺟﺔ
وﺻﺤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺤﻮ  40أﻟــﻒ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ  285ﻣﺪرﺳﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .ﻟــﺬا ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗـﻌــﺎون اﻷﺳ ــﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة،
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وأن ﺗﻨﺘﻘﻞ
اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت،
وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺮ اﻟﺒﺪن ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﻓﺮاط ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻷن اﻹﻋﻼن ﻗﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻊ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن إﻻ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
ﻧﺸﻜﺮ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻫﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ دﻋﻤﺎ
ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ.

د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ

اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺎب اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟـﺴــﻮدان
واﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﻓـ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ـﺤ ــﺮب واﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة
ﻣـ ــﻊ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـ ـ ــﺪرس ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻣﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎﺣﻪ
ً
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،ﻷن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻴﻮم
ً
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻇﺮوف وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻐﺰو
اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋ ــﺎم  ،1990ﺣﻴﺚ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻧﺘﻬﺎك ﺻــﺎرخ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ،وأرض اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﻫـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ً
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺨﺎﺿﺎ
ً
ﻋ ـﺴ ـﻴــﺮا ﺗــﺮﺑ ـﻌــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋﻠﻰ
ﻗﻤﺘﻪ دون ﻣﻨﺎزع ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﻫ ــﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ إﺧ ــﺮاج اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ،وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ
أﻫﻢ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ رﻏﻢ ﺿﻌﻔﻬﻢ آﻧﺬاك
ﻛﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ واﻟﺼﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻫﻢ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ.
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻠﻰ
اﻹﻃــﻼق ،ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ
ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﺪي ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ

ﺗﻤﻮﻳﻞ رﺑﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃ ــﻼق ﻟــﺪﺧــﻮل ﺣ ــﺮب ﻣﻊ
إﻳ ــﺮان ،ﺑــﻞ إﻧـﻬــﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاﺑــﺔ ﻧﺼﻒ
ﺗــﺮ ﻳ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻣ ــﻦ دول ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻟﻴﻌﻠﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ َ
ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ! أﻣﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻐﺎرﻗﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ واﻟ ـ ــﺪور اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ً
ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟـﺼــﻮرﻳــﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺿﺮب أﻫﺪاف ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻟﻜﻴﻤﺎوي ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻓ ــﺈن اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻻ ﺣ ــﻮل ﻟـﻬــﺎ وﻻ ﻗــﻮة،
وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟ ـﻜــﻦ ﻗ ــﺮارﻫ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻳـﺤــﻮل
دون ذﻟــﻚ ،واﻷﻫــﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﺳﻂ اﻧﻜﺸﺎﻓﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﺨ ـﺸــﻰ ،رﻏـ ــﻢ ﻛ ـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺾ
اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ واﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ،أن ﺗـﺠــﺪ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﻴﺪة
ً
أﻣــﺎم ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟــﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﺼﻞ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن واﻷورﺑـﻴــﻮن وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب
ً
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴــﺪان ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓــﻲ اﻟﺤﺮب
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ!

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

ﺳﺪاﻧﻴﺎت :اﻟﻌﻘﻞ» ...زﻳﻦ«
ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﱠ
ﺗﻜﻬﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ
واﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﺘﺎﻓﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪأت
ﻗﻮى اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﺧﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة
واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺗﻨﻔﺲ ﺻﻌﺪاء اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﻠﻤﻮا أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﺗــﺪﺧــﻼت اﻟﺒﺘﺮول
وراﺋﺤﺔ دﺧﺎﻧﻪ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ!
إن اﻟﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﺬا
ً
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺬي أزﻫﺮ ﺣﺮﻳﺔ وأﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﺮﻳﻒ ﻣﺨﻴﻒ ﻗﺎﺣﻞ
ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﺎﺗﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﻟﺪ ،وﻣﺎﺗﺖ اﻷﺣﻼم ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺘﺼﻮر ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﱠأن اﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺨﺮﻳﻒ ُ
ﺳﻴﺨﻔﺖ ﺻﻮت
ﻃﻴﻮر اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻳﻘﺘﻞ ﺑﺮاﻋﻢ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻬﻞ!
ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺒـﺘــﺮول ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ وﻫ ــﺞ ﻧ ــﺎر ﻛ ــﺎن ﻫــﻮ أﺣ ــﺪ أﺳـﺒــﺎب
اﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ ،وﻫﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻧﺸﻬﺪ ﻧﺎرا ﺗﻜﺎد أن ﺗﻨﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ!
ﱠ
إن ﻣﻦ ﻳﻘﺮع ﻃﺒﻮل اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ
واﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻻ ﻳﻌﻲ أﻧــﻪ ﺑـﺼــﺪى ﻫــﺬه اﻟـﻄـﺒــﻮل ﻳﺤﺮق
ﺗﺎرﻳﺨﺎ وﺣﻀﺎرة وأﻧﺎﺳﺎ أﺑﺮﻳﺎء ،ﺣﻠﻤﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﺑﺴﻼم
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻮج واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ دوﻻ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺼﺮاع ،واﻟﺘﻲ وﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻟﻤﺔ
وﻟﻮ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ!
إن إﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮب "ﺑﻌﺒﻌﺎ" ﻳﺒﺘﺰﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺤﻠﺐ ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟــﺪوﻻرات ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﻮء ﻟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻻ ﻛـﺒــﺮﻳــﺎؤﻧــﺎ ،وﻣــﺎ ﻧﺠﺘﺮه ﻣﻦ

ﱠ
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮس وﻋﺮب ،إن
ﱠ
ﻧﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻟﺤﻤﻘﻰ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺪور
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،وﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻔﺄس ﺑﺎﻟﺮأس ﻻ ﱠ
ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن
ﱠ
اﻟﺤﺮب ﻣﻐﺎﻣﺮة أن ﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪا أن اﻟﺤﺮب ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻌﺒﺔ ،وأن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻫﻲ ﻓﻘﻂ دﻏﺪﻏﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﱠ
وأﻋﺘﻘﺪ ﻟﻮ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻟﻘﺎﻟﺖ وﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ– اﺑﻠﻌﻮﻫﺎ واﺳﻜﺘﻮا!،-
ﱠ
إن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻫﻮ أن ﺗﺘﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ
ﻳﺨﺴﺮه ،وﻧﺤﻦ ﻧﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻼم واﻟﻤﺪن
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻄﻤﺢ أن ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ!
ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ درﺳــﺎ ﻣﻤﺎ ﻳــﺪور ﺣﻮﻟﻨﺎ ،وأن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ وﻧــﺄﺧــﺬ ﻣﻨﻪ ﻋـﺒــﺮة ،وﻧـﻌــﺮف ﻣــﻦ ﻫــﻮ ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
وأن ﻧـﻌــﺮف ﺣﺠﻤﻨﺎ ﻛ ــﺪول ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ
ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ ﺣﺴﻦ ا ﻟـﺘـﺼــﺮف! ﻟﻨﺒﻠﻌﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮة
وﻧﺼﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺠﺮاح وﻓﻮﺿﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
 ﻣــﻊ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻷﺧ ـﺒــﺎر ﻋــﻦ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺄﻟـﻨــﻲ أﺣــﺪاﻷﺻــﺪﻗــﺎء :ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ وزﻳ ــﺮا؟ ﻓﻘﻠﺖ :أﻓﺘﻘﺪ ﻣـﻬــﺎرات ﻋــﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﺪاﻗﺔ ﻓﻼن وﻟﺴﺖ ﻣﻦ رواد دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻼن وﻻ أزور ﺷﺎﻟﻴﻪ ﻓﻼن،
وأﻣﻲ ﻟﻴﺴﺖ وزﻳﺮة!

داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ

»ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﺠﻴﺎ«
اﻟ ـﺤ ـﻨ ـﻴــﻦ إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،أو ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌــﺮف
ﺑﺎﻟـ"ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﺠﻴﺎ" ،ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻮذ
ّ
ﻣﺼﻔﺮة
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى ﺻﻮرة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
أﻟﺒﻮم ﻋﺘﻴﻖ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻌﺜﺮ ﺑﺸﺮﻳﻂ
ﻓﻲ
ٍ
ﻛــﺎﺳ ـﻴــﺖ ﻣ ـﻠ ـﻘــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرض ﺑـﻌـﺸــﻮاﺋـﻴــﺔ
وإﻫ ـﻤ ــﺎل ...أﺷ ـﻴــﺎء ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗــﺪ ﺗــﻮﻗــﻆ ﻓﻴﻨﺎ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻛﺜﻴﺮة واﺷـﺘـﻴــﺎﻗــﺎ ﻟــﺰﻣــﻦ ﻛــﺎن أﻛﺜﺮ
ً
دﻓﺌﺎ وﺑﺮاءة.
ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ أﺗﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
ﻛــﻲ ﺗﺤﺼﺪ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ،وذﻟــﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺼﺒﺎ،
وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻰ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻼت
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﻮﺿﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻟﻮان
واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ذاك اﻟﺰﻣﻦ.
وﻟ ــﺮﺑ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن أﺣـ ــﺪ أﻫـ ــﻢ أﺳـ ـﺒ ــﺎب ﻧـﺠــﺎح
ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ،
ﻓــﺎﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮﻫﺒﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ،واﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ ﻋــﺮض

ﻟ ـﻘــﺪراﺗــﻪ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ زﻣ ــﻦ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ " "Auto tuneﺑﻌﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻘﻨﺔ اﻹﺧﺮاج ،واﻟﻨﺼﻮص ﻗﺪ
ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻤﻤﺜﻞ
ً
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أداﺋ ــﻪ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ﻓـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـ ـﺴ ــﺎﻃ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﺗ ـﻀ ـﻴ ــﻒ إﻟ ــﻰ
ﻋﻤﻘﻪ وﺗﺴﻬﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ذاﻛــﺮة
اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪﻳــﻦ .ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ،ﻓ ــﺈن اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
ً
أﻧﺘﺠﺖ أﻋﻤﺎﻻ راﺋﻌﺔ ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ً
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ ﻓﻌﻼ
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ،ودفء
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ زﻣﻦ ﻛﺎن ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ودﻳﻮاﻧﻴﺎت "اﻵﻳـﻔــﻮن"! أﻳﻀﺎ ﻓﺈن
ً
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺪس اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻳﺘﺬﻛﺮه ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺟﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،دون
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻵن.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﻇـ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ
ﻛﺎﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻋﺮض اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ" واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت واﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ
اﺑﺘﺬال اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــ"ﻧ ــﻮﺳ ـﺘ ــﺎﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺎ" ،ﻛــﺎﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻋــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺎرﻫ ــﺔ
وﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وأي ﺷﻲء ﺗﻮدﻧﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﻧﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ً
ﻧﻌﻢ ،ﻛﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﻤﻴﻼ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﻠﻬﺎم
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ وﺣـ ــﻲ اﻟـ ــﺬاﻛـ ــﺮة ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻻ ﺿﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ وﺧـﻠــﻖ اﻟـﺠـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ
ً
ﻋ ــﻮﺿ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﺟ ـﺘ ــﺮار اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻻﺑــﺪ
ً
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻞ ﻗﻠﻴﻼ واﻟﺘﺴﺎؤل :ﻓﻬﻞ ﻧﺸﺘﺮي
ً
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ إﻟﻴﻪ أم ﻷﻧﻪ
ً
ﻗــﺪ ﺗــﻢ اﻟـﺘــﻼﻋــﺐ ﺑـﻤـﺸــﺎﻋــﺮﻧــﺎ ،ﺳ ــﻮاء ﺑﺤﻴﻠﺔ
"اﻟﻨﻮﺳﺘﺎﻟﺠﻴﺎ" أو أي ﺣﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أﺧﺮى؟
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺬال،
وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﺘﺴﻠﻴﻌﻬﺎ.
* "ﻟ ـ ـ ــﻮ ﺑ ـ ــﺪأﻧ ـ ــﺎ ﻣـ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
واﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧﻨﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
)وﻧﺴﺘﻮن ﺗﺸﺮﺷﻞ(.

ّ
ﻣﺸﺎري ﻣﻠﻔﻲ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

ً
ً
أوﻻ وأﺧﻴﺮا :اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻨﺪق واﺣﺪ
أﺣـ ــﺪاث ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮة ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ اﻷﻳـ ــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺗﻤﺲ
دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻘﻴﻘﺘﻨﺎ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ
ً
ً
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻔﺎة ﺑﻘﻴﻖ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﺣﻘﻞ ﻫﺠﺮة ﺧﺮﻳﺺ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻟﺸﺮﻛﺔ "أرا ﻣ ـﻜــﻮ" ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ ﺗــﻢ ر ﺻــﺪ ﻃــﺎ ﺋــﺮة ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺨﺘﺮق
اﻷرا ﺿــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﺤﻠﻖ ﻓــﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وأﺛﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ﻋــﻼﻣــﺎت اﻻﺳـﺘـﻔـﻬــﺎم ﺣــﻮل ﻫــﻮﻳــﺔ ﻫــﺬه اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة؟ وﻣــﻦ أﻳــﻦ
اﻧﻄﻠﻘﺖ؟ و ﻣــﺎ ﻫــﺪ ﻓـﻬــﺎ؟ و ﻛـﻴــﻒ ﺗـﺘــﺮك وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟
وﻫــﻞ ﻫـﻨــﺎك ﺧـﻄــﺮ ﻳـﻬــﺪدﻧــﺎ ﻣــﻦ إﺣ ــﺪى دول اﻟ ـﺠــﻮار اﻟـﺘــﻲ ﻣــﺪت
ﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺪﻫﺎ وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺎﺗﻬﺎ؟
واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺨﻄﻴﺮة أﻧﻬﺎ ﻛﺸﻔﺖ أن ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ا ﻟـﻄــﻮارئ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
أﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ ،وأن ﺧﻄﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دون أن ﻳﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ أرض ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ،وإﻻ ﻛـﻴــﻒ ﺗﻌﻠﻦ ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ﺑﻌﺪ
دﺧﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺴﻴﺮة إﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻃﻮﻟﻬﺎ
ً
إﻟﻰ  ٣أﻣﺘﺎر وﺣﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  250ﻣﺘﺮا أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮري وﺣﺎﺳﻢ؟
و ﻫــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث "اﻟﻄﺎرئ"
ً
ً
ً
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﺧﺘﺮاﻗﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﺟﺪا ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻷﻣﻨﻴﺔ ،واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ
ً
ﻫﺬه اﻷ ﺣــﺪاث اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﻏﻠﻴﺎن وﺻﺮاﻋﺎت وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت.

رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ

hasanjohar@hotmail.com

ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان؟!
وﺗـﻴــﺮة اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣـﻨــﻲ وﻣــﺎ ﻗــﺪ ﺗﻔﺮزه
ﻣﻦ ﺗـﻄــﻮرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺳ ــﻮف ﺗـﺒـﻘــﻰ اﻟ ـﻬــﺎﺟــﺲ اﻷول واﻷﻫ ـ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﺳـﺘـﻬــﺪاف
اﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺧﺮ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم ،وإن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺘـﻬــﻢ ﻗــﺪ ﻃﺎﻟﺖ
ً
اﺑﺘﺪاء ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
إﻳﺮان
وﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ
ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺮد وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ وﺣﺪوده اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﻟ ـﻌــﻞ ﻫ ــﺬا ﻫ ــﻮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل اﻷﺧ ـﻄ ــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وا ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ ،ﻷن ﻣــﺎ دون
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎوﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
وﻓ ـﺘــﺢ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،وﻋ ـﻠــﻰ رأﺳـﻬــﺎ
اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻔﺘﻮر

٩

إﺿﺎﻓﺎت

وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺴﻴﺮة
ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻃﺎﺋﺮات أﺧﺮى ﺑﺪون ﻃﻴﺎر ﺗﻨﻔﺬ
ً
ً
ﻋﻤﻼ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ أرا ﺿــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أوﻗﻊ
ً
أ ﺿــﺮارا ﺧﻄﻴﺮة ،وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ  ،وأدى ﻷﻛﺒﺮ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺻﻞ إﻟﻰ
ً
 ،%20وﻫ ــﺬا ﻟــﻢ ﻳـﺤــﺪث ﻣـﻨــﺬ ﻧـﺤــﻮ  30ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﻫــﻮ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛـﻠــﻪ ،وﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﻊ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺠـﺒــﺎن أن
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻴﻠﻴﺸﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺄ ﻣــﻦ ﻣــﻦ ﻣﻜﺮ ﻫــﺆﻻء
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ واﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻨﺎ
ً
أﻛﺜﺮ ﻳﻘﻈﺔ واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
واﻟﻤﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﻄﻴﺮة أن اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺿ ــﺮﺑ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
أﻳﻀﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،وﻳﻘﻒ
وراء ﻫ ــﺎ ﺟـﻤــﺎﻋــﺎت ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻟـﺤـﺴــﺎب أﺟ ـﻨــﺪات ﻃــﺎﺋـﻔـﻴــﺔ وﺣــﺰﺑـﻴــﺔ
ﺿﻴﻘﺔ ،وﻛﺎن اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻞ
وﺗﺪﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻘﺎﺗﻞ اﻟﻜﻴﺎن
ا ﻟـﺼـﻬـﻴــﻮ ﻧــﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳـﻐـﺘـﺼــﺐ ﻛــﻞ ﻳ ــﻮم اﻷرا ﺿـ ــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﻳﺪﻧﺲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﺎت أرا ﺿـﻴـﻬــﺎ ﻟـﻀــﺮب وز ﻋــﺰ ﻋــﺔ اﻻ ﺳـﺘـﻘــﺮار
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ،وﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ
ﻫــﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ،وإﻻ ﻓﻬﻲ داﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ و ﻣــﺆ ﻳــﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم
ً
ﺑــﻪ ،ﺑﻞ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻣﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ  ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إ ﺟــﺮاء ات
ﺣﺎزﻣﺔ ﺿﺪﻫﺎ.
ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻣﻊ وﺣﺎﻗﺪ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن
ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮرﻫﻢ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ واﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.

ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ 2020/ 2019م أﻫـﻨــﺊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣــﺪارﺳ ـﻬــﺎ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺎم ﺧﻴﺮ وﺑﺮﻛﺔ
وﺳﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬه أﺣﺒﺒﺖ أن أوﺟﻪ ﻧﺼﻴﺤﺔ
ﻹﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأﺧﻮاﺗﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ،ﻛﻮﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪا ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم 2010م ،ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺪارس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم
واﻟﻜﻤﺎل ،وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﺎ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻳﻘﻮل رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠــﻢ" :إن اﻟﻠﻪ
وﻣــﻼﺋـﻜـﺘــﻪ وأﻫ ــﻞ اﻟـﺴـﻤــﻮات واﻷرﺿ ـﻴ ــﻦ ﺣـﺘــﻰ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﺟﺤﺮﻫﺎ
وﺣﺘﻰ اﻟﺤﻮت ﻟﻴﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺨﻴﺮ" ،ﻓﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺮى
ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻫﻮ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
وأﻫﻞ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﻴﻦ وﺣﺘﻰ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺤﺮﻫﺎ واﻟﺤﻮت ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن ا ﻟـﻨــﺎس اﻟﺨﻴﺮ ،ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ
ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻬﻢ وﻓﻼﺣﻬﻢ وﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ،ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺮى
واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬه أذﻛﺮ إﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأﺧﻮاﺗﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﺄن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻘﻂ ،إﻧﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﻴﺪا وﻧﺎﻓﻌﺎ إﻻ إذا اﻗﺘﺮن ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻻ واﻟﻠﻪ
ﻳﻘﻮل َﻋﻦَ ْ َ ْ َ
َ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ْ وﺳﻠﻢ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ َوﺧﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ" :ﻛﻤﺎ أرﺳﻠﻨﺎ
ً
َ ُ َﱢ ُ
ُ ُْ َ ُ
ُ
ﻴﻜ ْﻢ َو ُﻳ َﻌ ﱢﻠ ُﻤ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ َﺘ َ
ﺎب
ﺎﺗﻨﺎ وﻳﺰﻛ
ﻓﻴﻜ ْﻢ َر ُﺳــﻮﻻ ﻣﻨﻜ ْﻢ َﻳﺘﻠﻮ َﻋﻠ ْﻴﻜ ْﻢ َآﻳ
َِ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِ ﱢ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ َ
واﻟ ِﺤﻜﻤﺔ وﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺗﻌﻠﻤﻮن" .وﻳﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم" :إﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق".
ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ" :ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ
ﻃﻠﺐ اﻷدب ،ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻋﻮام ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻷدب" .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻤﺰوﺟﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻛﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻬﺬﺑﻬﺎ وﺗﺴﻤﻮ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻪ وﺻﻼح
أﻣﺘﻪ ،وﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا" :أﺣﺴﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻨﺎس ﻫﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ" .آﻣﻞ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأﺧﻮاﺗﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت
أن ﻳﺘﻘﻨﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻳﺨﻠﺼﻮا ﻓﻴﻪ ،وأﻻ ﻳﻨﺴﻮا أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ" :ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺼﺒﺎح ﺑﻼ ﻧﻮر".

ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ«!
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
أﺣﺪﺛﺖ ﻗﺮارات اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﺣﻮل وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀﺨﻢ ﻣﻠﻔﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.
وﺗﺪور ﺣﻮارات ﻣﺜﻴﺮة ﻓﻲ أروﻗﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ودوره ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن دأﺑﺖ
اﻟ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ
إدارة .وﺗﺘﻨﺪر اﻷوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ،وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻄﺎؤﻫﻢ؟
وﻛﻴﻒ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،أو ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت؟ ﻗﺮارات اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻳﺼﻌﺐ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻀﺦ دﻣﺎء ﺷﺎﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ أي ﻣﺒﺮر ﻣﻨﻄﻘﻲ وﻣﻘﺒﻮل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ،ﺑﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار "اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻃﺒﺎء.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣــﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟ ـﻘ ــﺮارات ﻓــﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻀﺨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﻤﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر
أو اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أي ﻋﻄﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻠﻤﻮس ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ أي
ﻣﺴﺘﺸﺎر ،ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻳﺪاوﻣﻮن ﻓﻴﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺪوام
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻨﻬﻢ .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻀﻨﻲ ﺣﻮل ﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺴﺐ
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺿﻴﺎت
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ .وﺗﻄﺮح وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻦ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻬﺎ،
وآﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،وﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹداري وﻗﺮارات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻷﻃﺒﺎء وﺷﺮوط ﺷﻐﻠﻬﺎ.
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ دون إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬا
اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺎﺋﻚ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻘﺮارات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﺣﻮل وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ
وﺧﺒﺮات ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن
اﺳﺘﺸﺎراﺗﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺴﺤﺮي ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ،
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻣﺮدود ﻣﻠﻤﻮس.
ً
أﺧﻴﺮا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ داﺧﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﺤﺎﺳﻢ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ.

ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
اﻻﺳﺘﻴﺎء ﺑﺴﺒﺒﻨﺎ ﻧﺤﻦ!
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻣﺴﺘﺎء وﻣﺤﺒﻂ ﻣــﻦ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ،
وﻧﻼﺣﻆ ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪواوﻳﻦ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻴﺎءاﺗﻨﺎ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺤﺎول ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى أن ﻧﻠﻮم اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻧﺤﻦ ﺗﻨﺎﺳﻴﻨﺎ أﻧﻨﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ً
ً
ﻋ ــﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻨﺎ ﻓـﺘــﺪرﺳـﻬــﺎ ﺟ ـﻴــﺪا ﻟـﻜــﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻨﺎ وﻃﻨﻴﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ وأﻗــﻮﻳــﺎء ﻻ ﻳﻨﻈﺮون ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﺤﺘﻤﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ
ً
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر وزراء أﻗــﻮﻳــﺎء وﻣﺤﻨﻜﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﻣﺠﺎراة ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻨﺎ ،أﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎراﺗﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺒﻠﻴﺔ
وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﻓﺌﻮﻳﺔ وﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ إﻻ أن ﺗﺨﺘﺎر وزراءﻫﺎ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﺘﺮﺿﻴﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﻀﻄﺮ أن ﺗﺮﺿﻲ
اﻷﻃﺮاف اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ،
ﻓﻨﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻤﻨﺼﺐ.
أو
ٍ

ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:

ﻟﻜﻞ زﻣــﺎن دوﻟــﺔ ورﺟــﺎل ،وﻫــﺬا اﻟــﺰﻣــﺎن اﻟــﺬي ﻧــﺮى ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻨﺎ ﻻ
ً
ﺗﻔﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل ﻫﺆﻻء
رﺟــﺎﻟــﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﻧﺴﺘﺎء وﻧﺤﻦ ﻣــﻦ اﺧـﺘــﺎرﻫــﻢ ،وأﻻ ﻧﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺻﻔﻮﺗﻨﺎ وﻧﺨﺒﺔ
ً
ﻧﻘﺪم اﻟﺮوﻳﺒﻀﺔ واﻟﺘﺎﻓﻪ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺷﺆوﻧﻨﺎ وﻳﺘﺤﺪث ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎ ﻓﺈن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺮﻧﺎﻫﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن
ﺳــﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟــﻚ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧــﺪرك أﻧﻨﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻋﻴﻨﻪ
ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ،ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺎؤوا وﺗﺘﺤﻠﻄﻤﻮا.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4224اﻟﺠﻤﻌﺔ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  21 /اﳌﺤﺮم 1441ﻫـ

١٠

اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺳﺘﻴﻞ -ﻓﻮرﻳﻦ
أﻓﻴﺮز

ﻗﺪ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت أداء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٤وﺻﻞ
ﺑﻴﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺒﻮي
اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،وﺑﻌﺪ
ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻋﻤﺪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ
اﻻﺋﺘﻼف وﻫﻮ ﺣﺰب ﻟﻴﻐﺎ
إﻟﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ
وﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﺴﺎر.

ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻨﻜﻤﺶ
ً
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟـ  14ﺷﻬﺮا
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﺋﺘﻼف ﺧﻤﺲ
ﻧﺠﻮم – ﻟﻴﻐﺎ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻗﺪم زﻋﻴﻢ ﺣﺰب ﻟﻴﻐﺎ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
ﻓ ــﻲ إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻮ ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة
ﻻﻓـﺘــﺔ ﻣﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻴﺔ وﻫــﻮ ﻳــﺄﻣــﻞ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ اﻟﺼﺎﻋﺪة،
وذﻟــﻚ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﺟ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪه
إﻟ ــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻢ ﺑـﻘــﻮة ﺳــﺎﺣـﻘــﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﺣﺰﺑﻪ–
ﺣـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻧ ـ ـﺠـ ــﻮم– ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻦ ﻳﺴﺎر
اﻟﻮﺳﻂ.
وﻫـ ـﻜ ــﺬا أﺳ ـﻬ ــﻢ ﺳــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻓﻲ
ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻟ ـﺤ ـﻈــﺔ
اﻧﺘﺼﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺠﻨﺎح اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟــﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻴﺴﺎر ،وﻗﺪ
أﻗﺪم ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺪف
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎه ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ وﺳﻮء
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
وﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل ﺳ ـ ـﻜـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻ زﻧـﻐــﺎرﻳـﺘــﻲ
إن »ﻓ ـﻜــﺮة إﻧ ـﻘــﺎذ ﺑـﻠــﺪﻧــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻧـﻘـﻠـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻮﻳــﺔ اﻟـﺨـﻄــﺮة
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ« .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺋـﺘــﻼف اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﺲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ اﻟﺼﻌﺪاء ﻷن
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﺣــﺪوث »أورﺑﺎﻧﺔ«
اﻟ ـﺒ ــﻼد أو ﻇ ـﻬــﻮر ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻳﻤﻴﻦ
ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذج اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮري ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﻐﺎري ﻓﻴﻜﺘﻮر أورﺑﺎن.
وﻟﻜﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨــﻊ ﺻ ـﻌــﻮد ﺟ ـﻨــﺎح اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻮي ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺪرﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ووﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎت
ً
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـﻌ ـﻠــﺖ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ واﺣ ـ ــﺪا
ﻣﻦ أﺿﻌﻒ اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ،وإﺻــﻼح ﻫــﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ً
ً
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺟـ ـﻬ ــﺪا ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﻦ أي
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺣ ــﺎدة ،وﻛﺎﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺒﻞ
أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ،وﺑـﻜـﻠـﻤــﺎت
أﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﺻﻼح
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ـﻬ ــﺪت اﻟـﺴـﺒـﻴــﻞ
ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻓﺴﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧــﻮض أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓ ــﻲ أواﺋ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮن اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻳﻮازي
ﻣ ـﺜ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة،
وﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑــﺄﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
 30ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓـﻘــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺤﻮ  10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮاه ﻗﺒﻞ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ،2008 –2007وﻣﻨﺬ
ً
اﻷزﻣـ ــﺔ أﺻـﺒـﺤــﺖ إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ أﻳـﻀــﺎ
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻃــﺮق ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ
اﻟ ــﻰ أوروﺑـ ــﺎ ﻣــﻦ ﺷ ـﻤــﺎل إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ،
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2012وﺻ ــﻞ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
 13أﻟــﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ اﻟﻰ
اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪد
ً
ارﺗﻔﻊ اﻟﻰ  170أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014
ً
واﻟ ــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  181أﻟـﻔــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺎم
.2016
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻧﻄﻠﻖ ﻣﺎ
ﻳ ـﻘ ــﺎرب اﻟ ـﻌ ــﺪد ذاﺗـ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎن
ً
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺳﻌﻴﺎ
وراء ﻓـ ــﺮص ﻋ ـﻤــﻞ أﻓـ ـﻀ ــﻞ ،وﻫــﻲ
ﺧﻄﻮة ﺧﻄﻴﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺠﺮة أدﻣﻐﺔ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻲ أوﺳﺎط أوﻟﺌﻚ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻰ
إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ واﻟ ــﻰ ﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ
اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ
اﻻﻧ ـﻄ ـﺒــﺎع ﺑ ــﺄن ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻳﺴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻗﺪ وﻓﺮت ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟ ــﻰ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎر »إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ً
أوﻻ« ووﻋ ــﺪ ﺑــﻮﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟﻤﻮﺟﺔ
اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ وﻓﺮت
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻣ ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟـﺨـﻤــﺲ
ﻧﺠﻮم ﻟﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ أﺻ ـ ـﺒـ ــﺢ
اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
اﻟـﺤــﺰب اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2013و 2018ﻳﺘﻤﺘﻊ
ً
ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﺣﺎول ﺟﺎﻫﺪا
اﺻ ــﻼح اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣﻊ
اﺣـ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﻪ ﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻮد اﻻﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـﺘــﻲ
ﻓ ــﺮﺿ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮوﻛـ ـﺴ ــﻞ واﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك
اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ــﺮض
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺸﻒ ﻗﻠﺼﺖ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ
اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2018
ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎم  2018ﺑﺮز
ﺣﺰب اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺣﺰب
ﻓ ــﻲ إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ وﻧـ ــﺎل أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 32
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺻــﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ،
وﺣ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺣ ـ ـ ــﺰب ﻟ ـﻴ ـﻐ ــﺎ ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ  17ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
اﻷﺻـ ــﻮات ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أرﻗﺎم ﻋﺎم  .2013وﻋﻨﺪﻣﺎ
وﺻــﻞ اﻟــﻰ ﺻـﻔــﻮف اﻟﺤﻜﻢ ﻃﺎﻟﺐ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﺑﺬﻛﺎء واﺿﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﺪأ
ﺑﺎﻋﺎدة زوارق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻣﻨﻌﻬﻢ
ﻣ ــﻦ دﺧـ ــﻮل اﻟ ـﺒ ــﻼد ،وﻫ ــﻲ ﺧـﻄــﻮة
أﻏـﻀـﺒــﺖ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻻﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺰزت ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
ﻳ ـﻌــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة ﺷـﻌـﺒـﻴـﺘــﻪ ﻣﻦ
دﻓـ ــﻊ اﻻﺋـ ـﺘ ــﻼف اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ ﺑ ـﻘــﺪر أوﺳـ ــﻊ ﻛ ـﻤــﺎ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ ﺷــﻖ ﺻ ـﻔــﻮف ﺣ ــﺰب اﻟﺨﻤﺲ

ﻧﺠﻮم ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان
ً
اﻟ ـﻘــﻮى واﺿ ـﺤــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺟ ــﺮت ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻓ ـﻘ ــﻂ ﺿــﺎﻋــﻒ
ﺣﺰب ﻟﻴﻐﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺼﺘﻪ
ﻣــﻦ اﻷﺻ ــﻮات وﻧــﺎل  34ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻫ ـﺒ ـﻄ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﺣ ــﺰب
اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم اﻟﻰ  17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدا ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻃﺎح ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻓ ــﻲ  8أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﻛ ــﺎن
ﻳﻔﺘﺮض أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻌﻘﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة وأﻧﻪ ﺳﻴﺒﺮز ﻛﺄﻗﻮى
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻧ ـﺴــﻲ أن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻹﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺎن ﻟ ــﺪى
ﺣـ ــﺰب اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﻧ ـﺠ ــﻮم واﻟ ـﺤ ــﺰب
ً
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺎﻋــﺪ ﻋ ــﺪدا
ً
ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ أﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ أي ﺣـ ـ ــﺎل ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻛ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـ ــﺰب اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ
ﻧﺠﻮم ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺴﺎر ﻻ اﻟﻰ
ﺟ ـﻨ ــﺎح اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ وﺣ ـ ــﺎول اﻟ ـﺤــﺰب
ً
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ﺟ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺪا ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺣــﺰب اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم
ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2013وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ
رﻓـ ـ ــﺾ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣـ ـﻤ ــﺎ أرﻏـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺰب
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻊ
ﺣـ ــﺰب ﻓ ـ ـ ــﻮرزا إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ
ﺑﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ .وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮة ﺣﺰب
اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﻧ ـﺠــﻮم ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ أن
اﺋﺘﻼف اﻟﻴﺴﺎر-اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺳﻴﺘﻌﺮض
اﻟﻰ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وأن ﻓﺸﻠﻪ

ﻫ ـ ـ ــﺬا ﺳـ ـﻴـ ـﺸ ــﻮه ﺻ ـ ـ ـ ــﻮرة اﻟـ ـﺤ ــﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟﺸﻌﺐ،
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺮد ﺗـ ـ ـ ــﺮدي ﺷـﻌـﺒـﻴــﺔ
ﺣﺰب اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم ﻛﺎن اﻟﺤﺰب
ً
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪا ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻻﺟـ ـ ــﺮاء ﺻﻔﻘﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻏ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﺳــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﻲ
ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺘــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻛﻞ
ﺷ ــﻲء ،واﻗ ـﺘــﺮاب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻘﺬه ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﺋﺘﻼﻓﻪ
ﺧﻼل وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻃﻮال 14
ً
ﺷﻬﺮا ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺰزت ﺻ ـ ـﻌـ ــﻮده وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ً
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻓـ ـ ــﺈن اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ــﻰ ﻃ ــﺮﺣ ـﻬ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
دﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻴﺔ ﻓﺎرﻏﺔ.
وأﻇ ـﻬ ــﺮت اﻋ ـ ــﺎدة اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
أﻧ ـﻬــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،وﻛﺎن ﺟﻮﻫﺮ
ﺧﻄﺔ ﺣﺰب ﻟﻴﻐﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ
ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ  66ﺳﻨﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ
أواﺧ ـ ــﺮ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت أو أواﺋ ــﻞ
اﻟـﺴـﺘـﻴـﻨـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ .وﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟـﻐــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﻟﻜﻦ
ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻳﻬﺮم ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻜﺮة ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ،
وﺳﻴﻀﻄﺮ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻋـﻨــﺪﺋــﺬ اﻟــﻰ

رﻋﺎﻳﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ،
ﻛـﻤــﺎ أن ﻣـﻨــﻊ دﺧ ــﻮل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻨﻜﻤﺶ ﺧﻼل
ً
ﻓﺘﺮة اﻟـ  14ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﺋﺘﻼف
ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم – ﻟﻴﻐﺎ.
وﻓ ــﻲ وﺳ ــﻊ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺨـﻤــﺲ
ﻧ ـ ـﺠـ ــﻮم؛ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﺻـ ــﻼح ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ،
وﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺮ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،ودﻳـ ـ ـ ــﻮن إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺗـﺼــﻞ
اﻟ ــﻰ  132ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ– ﻧﺤﻮ  50ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌــﺪل اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ– وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮك ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ــﻮاﻣ ــﺶ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاض أو اﻻﻧـ ـﻔ ــﺎق ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ .وﺗ ـﻨ ـﻔ ــﻖ إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻧـﺤــﻮ
ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
وﺗـ ـﺼ ــﻞ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت ﻓ ــﻲ إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ  23ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ  33ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ و 40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ اﺧ ـ ــﺮى وﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ إﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ
اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﺳـﻴـﺸـﻜــﻞ
إﺻــﻼح اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻓﻲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻣــﻮ ﻋــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ً
ً
ﻓﻲ ﻋﺎم  2023ﻫﺪﻓﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺣﺘﻰ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟـ ــﻰ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻮﺣــﺪة
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗــﻮي ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻴﻦ اﺷﺘﻬﺮا
ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺴﻰ
اﻟـﻨــﺎﺧــﺐ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1994وﺻﻞ
ﺑﻴﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺒﻮي
اﻟـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ــﻰ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،وﺑﻌﺪ ﻋﺪة
أﺷﻬﺮ ﻋﻤﺪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓــﻲ اﻻﺋﺘﻼف
وﻫﻮ ﺣﺰب ﻟﻴﻐﺎ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺒﺴﺎط
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﻪ وﺷـ ـﻜ ــﻞ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻴﺴﺎر.
وﻳــﻮﺟــﺪ ﻋــﺎﻣــﻞ ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ً
أن ﻳﺤﻘﻖ ﻓــﺎر ﻗــﺎ ﻣـﻬـﻤــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻰ ﻓﺮص ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ وﻫﻮ اﻻﺗﺤﺎد
وﺳﻴﺮﺗﻜﺐ اﻟـﻘــﺎدة ﻓﻲ
اﻷوروﺑ ــﻲً ،
ً
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎ إذا اﻓﺘﺮﺿﻮا
أن ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ــﺎدي ﻣــﻊ وﺟ ــﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺻــﺪﻳـﻘــﺔ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ﻓﻲ
روﻣﺎ ،وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺧـﻄــﻮات راﺳـﺨــﺔ وذات
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎدي
ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻳ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮ وﺻـ ـ ــﻮل ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ
اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﺮﺻﺘﻪ
ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺧﻄﻂ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺼﻮرة
ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ ،وﺑﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ،
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﻘﺎء اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺪﻓﺎع اﻟﺼﻴﻦ
داﺧﻞ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل دول اﻷﻃﻠﺴﻲ.

ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺼﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻌﺴﻜﺮي
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ دول ﺣﻠﻒ
ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﻟﻠﺨﻄﺮ

●

أﻧﺪرو ﻣﻴﺸﺘﺎ – ذي أﻣﻴﺮﻛﺎن
إﻧﺘﺮﺳﺖ
ﻳ ـﻬ ــﺪف ﺗ ــﻮﺳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي
واﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ أوروﺑــﺎ إﻟﻰ
إﻋﺎدة رﺳﻢ ﺣﺪود اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر
ﺑــﺪول اﻟﻐﺮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ أوروﺑـ ـ ــﺎ واﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻋ ــﺎدت اﻷوﺿـ ــﺎع اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹدراك اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺄن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟـ ـﺒ ــﺎردة ﻗ ــﺪ أﺧـﻔـﻘــﺖ.
وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻐﺮب ﺑﺼﻮرة
ﻋــﺎﻣــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴــﺔ وﺗ ــﺮﻣ ــﻲ إﻟ ــﻰ إﻋ ــﺎدة
ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻓﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻨﺎ– وأﺧﻴﺮا
ً
وﻟﻴﺲ آﺧــﺮا– اﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب.
وﻣـﻨــﺬ أرﺑ ـﻌــﺔ ﻋـﻘــﻮد ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺟــﺮى
ﻃﺮح ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ
ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗـﺼــﺪﻳــﺮ واﻧ ـﺨ ــﺮاط ﺑﻜﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري واﻷﻣﻨﻲ اﻷوﺳﻊ
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻵن
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ دوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ اﻟــﻰ
ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول ﻣﻦ
أﺟـ ــﻞ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ،
ورﺑـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت
أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ
ﻣ ــﻦ اﻷﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪي– اﻟـﺒــﺎﺳـﻴـﻔـﻴـﻜــﻲ
وﺗــﻮﺟ ـﻬــﺖ ﻧـﺤــﻮ أوروﺑ ـ ــﺎ ورﻳـﻤــﻼﻧــﺪ
اﻷوراﺳﻴﺔ.
وﻃـ ـ ـ ــﻮال ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻋـﻤـﻠــﺖ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎع ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع
ﺟﻴﻮاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳـﻬــﺪف اﻟــﻰ اﻗــﺎﻣــﺔ

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻣ ــﺪاد ﺑــﺪﻳـﻠــﺔ ﻋـﺒــﺮ أوراﺳ ـﻴــﺎ
ﺑﺄﻣﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرة وﺻﻮل اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻷوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ .وﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﻫ ــﻲ ﻣ ــﺎ أدﻋ ــﻮه
أﻧــﺎ »اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ« ﻓــﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺒﺤﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﺗ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـﻬــﺎ
اذا اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ أن ﺗ ـﻄ ــﻮر ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح،
وأن ﺗ ــﺪاﻓ ــﻊ ﺑـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ أوراﺳـ ـﻴ ــﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل أﻧـﻈـﻤــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻧــﻮوﻳــﺔ
وﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ وﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟـﻜـﺒــﺢ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄـﻴــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪي واﻟ ـﻬ ــﺎدئ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺗـﻔــﺎدي ﺧﻄﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وأن ﺗـﻐـﻠــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺮات اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﻀﺮورة.

اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺑ ــﺮزت ﻋ ــﺪة ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﻋـﻠــﻰ ﻧــﻮاﻳــﺎ
ﺑـﻜـﻴــﻦ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ أوروﺑ ــﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺜ ــﺎل ،اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ
ﻓــﻲ ﺣـﺠــﻢ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ﻟﺠﻴﺶ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ وﺣـ ـﺼ ــﻮل ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻘﻮات ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺟﺪﻳﺪة وﺧﺎﺻﺔ
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ﺣ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻼت اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮات
اﻟ ـﻘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪر ﻟ ـﻬــﺎ أن
ﺗﻨﻄﻠﻖ وﺗﺪﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،2035وﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺑـﺤــﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ وﺗﻮﺟﺪ
ﺧ ـﻄــﻂ اﻵن ﻟ ـﻨ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫــﻲ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻄﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﺳﺤﺎت

ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ
اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زوارق
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺰن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 33أﻟﻒ ﻃﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺴﻔﻦ
اﻷﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗ ـﻀــﻊ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺤﺪي ازاء ﺳـﻴــﺎدة اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن اﻟـ ـﺘ ــﻼﻗ ــﻲ ﺑـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪا ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،ﺛﻢ
إن ﺟﻬﻮد ﺑﻜﻴﻦ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دول
أوروﺑ ـﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺿـﻐــﻮط ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ واﻻﺗﺤﺎد
ً
ً
اﻷوروﺑﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا واﺿﺤﺎ ﻳﻬﺪد
أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ.
وﻣ ـﻨ ــﺬ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻰ
ﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑــﺄوراﺳ ـﻴــﺎ– ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
أوروﺑــﺎ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ–
واﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ
اﻟﻬﻨﺪي واﻟﻬﺎدئ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ .وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ
اﻟـﻘــﻮات اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ

وآﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺴﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟــﻰ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﻘــﻮة اﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﻜﺎﺳﺤﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ وﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﻋ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻗــﺪرة وﺻــﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ رﻳ ـﻤ ــﻼﻧ ــﺪ
اﻷوراﺳ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒــﻮق ﻓﻲ
ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

إﺣﺒﺎط اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
وﻳـﺴـﻬــﻢ ﺿ ـﻤــﺎن ﻧ ـﺠــﺎح اﻟــﻮﺻــﻮل
اﻟ ـ ــﻰ رﻳـ ـﻤ ــﻼﻧ ــﺪ واﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺮاﻫـ ــﻦ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﻮاﺑ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ دور ﺣﻴﻮي وﻣﻬﻢ
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﻣ ـﻨــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﺎء
ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻣ ــﺪاد ذاﺗـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﻘــﻼل ﻓﻲ
ﻗـﻠــﺐ أوروﺑـ ــﺎ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ أوروﺑ ــﺎ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺛﻘﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ــﻮﺋ ــﻪ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
إﻓﺸﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ وﺻ ـﻔ ــﻪ ﺑ ـﻘ ــﺪر ﻣــﻦ

اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎرب ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ– اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮص
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻰ
أوروﺑﺎ ،وﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻻﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ
اﻟــﻰ اﻻﻓ ـﺘــﺮاض ﺑــﺄن ﻛــﻞ دول أوروﺑ ــﺎ
ﺳ ـﺘــﺮى اﻟ ـﺨ ـﻄــﺮ ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـ ــﺮاه اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ.
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﺗـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮوض اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮاء أﺳ ـﻬــﻢ
واﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻣـﺜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﺤــﺰام
واﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺘــﻲ رﻛــﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ وﺑﻜﻴﻦ 1+17
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن ودول أوروﺑــﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻈﻞ أوروﺑﺎ
ً
ﻫﺪﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻜﻴﻦ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎء
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ أن
ً
ﻳﻄﻮروا ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻣﻠﺤﺔ ردا
ً
ﻣـﻨـﺴـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻐـﻠـﻐــﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ وﻣﺘﺮاﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﻢ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪرات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ
ﺣﻮل ﻗﺪرة أوروﺑــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،وﻗ ـﺒ ــﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳـﻨــﻮات ﻣﻨﺬ اﺳـﺘــﻮﻟــﺖ روﺳـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷـﺒــﻪ ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟ ـﻘــﺮم واﻧـ ــﺪﻻع اﻟـﺤــﺮب
ﻣﻊ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ واﻧﻌﻘﺎد ﻋﺪة ﻣﺆﺗﻤﺮات
ﻗﻤﺔ ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ

ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟـ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻠــﻒ
ﺑﺈﻧﻔﺎق  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ً
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ،ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎح ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ إرادة
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻪ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﺪر ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻣــﻦ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ،
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺗﺠﺰﺋﺔ أوروﺑ ــﺎ ،وﻳﺜﻴﺮ
ذﻟ ــﻚ اﻟـﺘـﻤــﺰق ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
أﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة ﺣـ ــﻮل ﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوز اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻔ ــﺔ :ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻓ ـﻜ ــﺮة
»أوروﺑﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﺮﻋﺎت« ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎرة
ﺑﺎزدﻳﺎد اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑـ«ﻏﺮب
ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻌـﺼــﺮي« و«ﺷ ــﺮق ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ«.
ً
ً
أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا وﻟـ ـﻴ ــﺲ آﺧـ ـ ـ ـ ــﺮا ،ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺖ
ﺧﻼﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟــﺮأي ﺑﻴﻦ دول
اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ وروﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﻰ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻘـﻬــﺎ،
وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺟﻤﺎع
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻹﻣ ـﺒــﺮﻳــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ
ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﻠﻒ
ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴ ــﻲ ،وﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺛ ـﻨــﺎﺋــﻲ،
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﻘﺎء اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜــﻞ ﺑ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻧــﺪﻓــﺎع
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ داﺧـ ــﻞ أوروﺑـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺪول
أﻋ ـﻤ ــﺎل دول اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ .ﻛـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺼﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓ ــﻲ ﺷﺘﻰ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة
ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أوروﺑ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ.
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
»اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ« وﻃﻤﻮﺣﺎت إردوﻏﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ )أرﺷﻴﻔﻴﺔ(

ﺟﻮن ﺻﺎﻟﺢ -واﺷﻨﻄﻦ
إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ إردوﻏﺎن ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻘﺪ
اﺗﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻟـ»ﻣﻨﻈﻤﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ
وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﺮدي ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ .وأوﺿﺢ
إردوﻏﺎن أﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﻧﺒﺪأ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻣﻊ
ﺟﻨﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺧﻴﺎر ﺳﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻨﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ«.

اﺗﻔﻘﺖ واﺷﻨﻄﻦ وأﻧـﻘــﺮة ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻋ ـﻠــﻰ »ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ آﻟ ـﻴ ــﺔ أﻣـﻨـﻴــﺔ«
ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
 75ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻞ أﺑﻴﺾ ورأس اﻟﻌﻴﻦ ،ﻣﻊ ﻗﻴﺎم
اﻟﺠﻴﺸﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ أﻧﻘﺮة .وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺑ ـﻌــﺪ أرﺑ ــﻊ
ﺟﻮﻻت اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
أﺟﺮت اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
أول دورﻳـ ــﺔ ﺑــﺮﻳــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ
إردوﻏـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎد اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
اﺗﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻟـ«ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«،
ﻓ ــﻲ إﺷ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ وﺣ ـ ــﺪات ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﻜ ــﺮدي ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وأوﺿﺢ
إردوﻏﺎن أﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﻧﺒﺪأ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
»ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ آﻣ ـﻨ ــﺔ« ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻨــﻮدﻧــﺎ ﻓﻲ
ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻓ ـﻠ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﺧـ ـﻴ ــﺎر ﺳ ــﻮى
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺪ وزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ
ً
أوﻏـﻠــﻮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻗﺎﺋﻼ
إن ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻻ
ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﻗﺎل »إن اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ« .ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋـ ــﺪم اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻨﻊ ﻋﺪاء
إردوﻏﺎن ﺗﺠﺎه واﺷﻨﻄﻦ وﻧﻮاﻳﺎه
ﺗﺠﺎه اﻷﻛﺮاد اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺎه ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻳﺪﻓﻊ إردوﻏــﺎن ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت

واﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ ﻣ ــﻊ اﻷﻛ ـ ـ ـ ــﺮاد ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﻓــﻲ إدﻟ ــﺐ .ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻋﻦ ﺷﻜﻮﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺪرة
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ وا ﻟـﻤـﻌـﻘــﺪة ﻓﻲ
ﺷـﻤــﺎل ﺷ ــﺮق ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣــﺎ زاﻟ ــﻮا ﻗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ
أن أي ﻏﺰو ﺗﺮﻛﻲ ﺳﻴﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
أﻫﺪاف وﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺗﻮ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎوف،
ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎل إن اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن ﻳـﺴـﺘـﻌــﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻹرﺳ ــﺎل ﻧﺤﻮ  150ﺟﻨﺪﻳﺎ
إﻟــﻰ ﺷـﻤــﺎل ﺷــﺮق ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑ ــﺪورﻳ ــﺎت ﺣ ــﺮاﺳ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرض
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .ﻫﺬا
اﻻﻧـﺘـﺸــﺎر اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻗﺪ
ً
أﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺮا ،ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻨ ــﺰع ﻓﺘﻴﻞ
اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻣ ــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺣﻠﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺑﺸﺄن دﻋﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺗ ـﻠ ـﻴــﻦ اﻷﻛـ ـ ــﺮاد
اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻲ ﺗـﻤـﺜــﻞ ﺧـﻄــﻮة
ﻓﻲ اﻻﺗـﺠــﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﺢ
ﺟﻤﺎح اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺤ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻄــﺮﺣ ـﻬــﺎ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻵﻣ ـﻨــﺔ
ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ،
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻷﻛﺮاد .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ،2014
اﻟﺘﺰﻣﺖ إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺪﻋﻢ أﻛــﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ ّ
ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«،
ﻏﻴﺮ أن ﺧﻄﺎب إردوﻏ ــﺎن اﻟﻼﺣﻖ
وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ أﺟﺠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات وﻣ ــﺎرﺳ ــﺖ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق
وﺳـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮاء .وﻓ ــﻲ

 2014ﻋـﻠــﻰ أﻗ ــﺮب ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ،ﺷﻤﻠﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺮك
ﺳـﻜــﺎن ﻛــﻮﺑــﺎﻧــﻲ– ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﺗﺆوي ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ–
ﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ »داﻋـ ـ ـ ــﺶ« ﺑ ـﻤ ـﻔــﺮدﻫــﻢ،
وﺷ ــﻮﻫ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮد ًاﻷﺗ ـ ـ ــﺮاك وﻫــﻢ
ﻻ ﻳـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﻮن ﺳ ــﺎﻛ ــﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﻳ ـﺘ ـ ّـﻢ ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻛــﻮﺑــﺎﻧــﻲ ﺑـ ــﺎﻷرض.
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،اﺳﺘﻤﺮ إردوﻏ ــﺎن
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﺗـﺴـﺘـﻐــﻞ
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ
اﻟـ ـﺤ ـ ّـﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎت اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ا ﻟ ـﺤــﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ
وﺗـﻘــﻮﻳــﺾ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ اﻷﻛ ــﺮاد
واﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ّ
ﺿﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«.
ﻟﻜﻦ ﺣــﺪة ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت إردوﻏ ــﺎن
وﺧـ ـﻄ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﺿــﺪ
أﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻗ ــﺮار اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻓــﺮﻏــﻢ أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة واﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ ﺗ ـﺤ ـ ّـﻴ ــﺰﻫ ــﺎ
ﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ اﻷﻛ ـ ـ ـ ــﺮاد ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﻔﺘﺮة ،ﻛﺎن وﻗﻮﻓﻬﺎ ّ
ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ّ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ اﺳﺘﻌﺪادات إردوﻏﺎن ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ ﺿ ــﺪ أﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻛ ــﺮدﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻏﻴﺎب رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻹدارة
إﻻ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﺰم إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ
اﺟﺘﻴﺎح اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،ﻣﺒﺮرا
أﻓ ـﻌــﺎﻟــﻪ ﻫ ــﺬه ﺑ ـﻤــﺰاﻋــﻢ أن اﻷﻛـ ــﺮاد
ﻳـ ـﻄ ــﺮﺣ ــﻮن ﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ــﻦ
اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ .وﻻﺣ ـﻘ ــﺎ ،ﺣ ـ ّـﻮل
إردوﻏـ ـ ــﺎن أﻗ ــﻮاﻟ ــﻪ إﻟ ــﻰ أﻓ ـﻌ ــﺎل ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟـﺘــﺂﻣــﺮ ﻣــﻊ روﺳـﻴــﺎ وإﻳ ــﺮان
ﻓﻲ ﻏﺰو اﻟﺠﻴﺐ اﻟﻜﺮدي اﻟﺴﻮري
ﻓ ــﻲ ﻋـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻦ ،اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﺳـﻤــﺢ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﺮﻓــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﻻ ﺗﺤﺼﻰ
ﺑﺤﻖ اﻷﻛﺮاد واﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻴﻦ.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء
اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟ ـﻜ ــﺮدي ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود
ّ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺳﻠﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 40أﻟــﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺳ ــﻮري ،ودﻋﻤﺖ
ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت ﻣـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺔ إﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ
وﺗ ـﻠ ـﻘ ــﺖ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻓــﺮض ﺣﺼﺎر
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻷﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد .وﻣ ـﻨ ــﺬ
ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ ،ﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ اﻷﻛـ ـ ـ ــﺮاد
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
أو »ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺣـ ـﻈ ــﺮ ﺟـ ـ ـ ــﻮي« ﻓــﻲ
وﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ .ﻏﻴﺮ أن أﻣﻦ أﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺎ
ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ
أﻃـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻵﻣـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔ ـ ــﺎوﺿ ـ ــﺎت ﻣ ــﻊ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة ،ﺳ ـﻌــﺖ
ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ إﻟـ ــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺧ ــﻂ ﺑـﻌــﺮض
 40ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮ ﻣـ ـﺘ ــﺮا و ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮل 380
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﻋﺮض
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة أﻗ ــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺣﺖ إﻧﺸﺎء ﺧﻂ ﺑﻌﺮض
ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  7و 10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
وﺑ ـ ـﻄ ـ ــﻮل  140ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﻣـ ـﺘ ــﺮا ﻣــﻦ
ﻛــﻮﺑــﺎﻧــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟـﻘــﺎﻣـﺸـﻠــﻲ .وﺑـﻌــﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﺗـ ّـﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻘــﺮار ﺑـﺸــﺄن اﻷﺑـﻌــﺎد
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ّ
ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ
ﺗﺤﺮز ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ.
ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺗـﺒـﻠــﻮر اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ ،ﻣﻦ
اﻟ ـﻀ ــﺮوري أﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺑ ــﺎل
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻓﺪور إردوﻏﺎن

وروﺣ ــﺎﻧ ــﻲ وﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻋــﺮﻗـﻠــﺔ
اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ أي ﺣ ــﻞ ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ
ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺴﻮري ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺟﻬﺎدﻳﺔ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ إدﻟ ـ ـ ــﺐ وﺟ ــﺮاﺑـ ـﻠ ــﺲ واﻟـ ـﺒ ــﺎب
وﻋ ـﻔــﺮﻳــﻦ ،ﻛـﻠـﻬــﺎ ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ أﻇـﻬــﺮت
ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻤ ـﻈ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻒ ﻏـﻴــﺮ
اﻟـﻤــﻮﺛــﻮق ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﺠﺐ أﺧــﺬه
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻵﻣﻨﺔ.
ﻓـ ـ ــﺈردوﻏـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜــﺎﺗــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎدﻋــﺔ أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﻋـﻠــﻦ
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا
أن روﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺴ ـﺘــﺄﻧــﻒ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ
ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺼ ــﺎروﺧ ـﻴ ـ ًـﺔ
أس -400إﻟـ ــﻰ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
ﺑﺬﻟﻚ رﻏﺒﺎت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ورﻏ ـ ــﻢ ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻳــﺎت
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،اﻧ ـﺤــﺮﻓــﺖ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﺟﺪا ﻋﻦ
اﻷﻓـﻌــﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻫﺬه
ُ
اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞّ ،
ﻫﺪدت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻓ ـﻌــﺎل اﻟـﺘــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺖ راﻳــﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣــﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﺾ
اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺗ ــﺪﺧ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ،
وإﻟ ــﻰ أن ﺗ ـ ّ
ـﺮد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪى ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد إردوﻏـ ـ ـ ـ ــﺎن،
ﺳ ـﻴ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻫ ــﺬا اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ اﻟـﻠـﺠــﻮء
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺪاع ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑــﺎﻻﻣـﺘـﻴــﺎزات
وﻛﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ.
وإن أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻵﻣ ـﻨــﺔ
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ وﻓــﻖ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،ﻓﺴﻴﻌﺎﻧﻲ ﺣﻠﻔﺎء

اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻛ ـ ــﺮاد ﻣﻦ
دون أن ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻣ ـ ــﻦ ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ .ﻋـ ــﻮﺿـ ــﺎ ﻋــﻦ
ذﻟـ ــﻚ ،ﺳـﺘـﺴـ ّـﻬــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻵﻣ ـﻨــﺔ
ﻗﻤﻊ إردوﻏ ــﺎن اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟــﻸﻛــﺮاد
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺸــﺪدة
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻷي ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻗ ــﺪ ﻳ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ـﻬــﺎ اﻷﻛـ ـ ـ ـ ــﺮاد ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ
ﻳ ـﺴ ـ ّـﺮع ﻓـﻴــﻪ اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺎ .وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ،ﻗــﺪ ﻳﺆﺟﺞ
ﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻵﻣ ـ ـﻨـ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺳـﻴـﻄــﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل
ﺷ ــﺮق ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺷ ــﺮارة ﻧ ــﺰاع آﺧــﺮ
ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب
واﻷﻛﺮاد.
ّ
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﺰاع ﻣﻤﺎﺛﻞ أن ﻳﻌﻘﺪ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،ﻏﻴﺮ
أن ﺻﻤﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إزاء
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ ﻣ ـﻨــﺢ إردوﻏـ ـ ـ ــﺎن اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟــﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺑ ـﻐ ـﻴ ـﻀــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ُﺻ ّﻤﻤﺖ ﻟﺘﻨﺬر
ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎدة ﺗ ــﻮﻃ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪن
ﻛ ــﺮدﻳ ــﺔ ،وﺳـﺘـﺸــﺮد ﻫ ــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ وﺗﻜﻮن
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻜﺮار واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ّ
ﺗﺴﻬﻞ
ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﻧﻘﻞ إﻳ ــﺮان ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ واﻟـﻤــﺎل إﻟﻰ
»ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ« وﻧ ـﻈــﺎم اﻷﺳـ ــﺪ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟ ـﻨــﺰاع ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ أﻳﻀﺎ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ إﻳ ـ ـ ــﺮان ،ﻓـ ــﺈن ﺧ ـﻀ ـﻌــﺖ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵ ﻣـﻨــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﻓﺴﻴﺤﺼﻞ إردوﻏـ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﻔﺬ
إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺎز
واﻟﻨﻔﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺣــﺪودﻫــﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻮرﻳــﺔ
واﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻟ ـﺸ ــﺮاء اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
وﺗـﻬــﺮﻳــﺐ اﻟـﺴـﻠــﻊ ﻣــﻦ ﻃ ـﻬــﺮان إﻟــﻰ
أﻧﻘﺮة ﻋﺒﺮ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔُ .ﻳﺬﻛﺮ
أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﺒ ــﻖ ﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺎ أن ﺗـﺠــﺎﻫـﻠــﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺎم  2012ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪت
إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ  85ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﺒﺮ دﺑﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺤﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ إﻟﻰ إﻳﺮان.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻆ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟ ـﺤ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﺳ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ وﺗـ ـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ
اﻹرﻫــﺎب ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
اﻷﻛ ـ ــﺮاد ﻣــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵ ﻣ ـﻨــﺔ ،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺿ ـﻤــﺎن
أﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻷﻛــﺮاد
داﺧ ــﻞ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﺗـﻔــﻮﻳــﺾ ﻣــﺮاﻛــﺰ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ ﺑـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ،
وﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
ودﻋــﻢ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟـﺴـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ ﻣـﻨــﺢ أﻛـ ــﺮاد ﺳــﻮرﻳــﺔ
اﺳـﺘـﻘــﻼﻟـﻴــﺔ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻓﻔﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺗﻀﺢ أن ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أﻛﺜﺮ
وﻻء ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺣﻠﻒ »اﻟﻨﺎﺗﻮ« ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻣﻮﺟﺔ إﻋﺪام اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ إﻳﺮان
●

رﺣﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ وآرون ﻣﺎﻳﺮ -واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

ﻓ ــﻲ  18ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻮ  ،2019أﻓـ ـ ــﺎد ﺟ ــﺎوﻳ ــﺪ رﺣ ـﻤ ــﺎن،
ﻣ ـﻘــﺮر اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ـﺨ ــﺎص اﻟـﻤـﻌـﻨــﻲ ﺑـﺤـﻘــﻮق
اﻹﻧـﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ،أن
»اﻷﺣــﻮازﻳـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺮب ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ــﺮدد ﻋ ــﻦ ﻗــﻮاﻧ ـﻴــﻦ واﺳ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻄــﺎق ﺧــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل« .وﻣﻨﺬ ﻫﺬا
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻹﻋﺪام ﺑﺪون
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮب اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ -اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻣﻨﻬﻢ
وﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء -ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺪﻫﻮرا
ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ.
ُ
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺎت ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻨــﻰ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋﻦ
ّ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ أﻛ ُﺪت أﻧﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ وﺣــﺪﻫــﺎ ،ﻗـﺘــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ أرﺑ ـﻌــﺔ ﺷﺒﺎب
أﺣــﻮازﻳ ـﻴــﻦ ُ
وﺟـ ــﺮح ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﺷـﺒــﺎن آﺧــﺮﻳــﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﺪ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻗــﻮات »ﺳــﺎزﻣــﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ« أو
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
»اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ« ،وﻫــﻲ اﻟ ــﺬراع ﺷﺒﻪ ّ
ﻟـ»ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﻟﻤﺼﻨﻒ إرﻫﺎﺑﻴﺎ.
ﻓ ـﻔــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،ﻛـ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻲ راﺷـ ــﺪي
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ  17ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺮﻛﺐ دراﺟـﺘــﻪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻷﺣﻮازﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺎوز واﺣﺪة
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ اﻟ ـﻤــﺰﻋــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻗﻮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺣﺮس اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
ﻓـﺘـ ّـﻢ إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻨــﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻇـﻬــﺮه ورﻗـﺒـﺘــﻪ وﻗﺘﻠﻪ
»ﺑـﺠــﺮﻳـﻤــﺔ« ﻋ ــﺪم اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﻨــﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ّ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن وﺷــﺮﻳــﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻧﻈﻢ
اﻷﺣ ــﻮازﻳ ــﻮن اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﻮر ﺗ ـ ّـﻢ ﻗﻤﻌﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت.
ّ
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺮﻋﺐ ﻟﻸﺣﻮازﻳﻴﻦ ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان .ﻓﻔﻲ  19أﻏﺴﻄﺲ،
َ
ﻟﻘﻲ اﻟﺸﺎب رﺳــﻮل اﻟﻌﻔﺮاوي اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 24
ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻋﻠﻲ ،وﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
اﻟﻤﺼﻴﺮ
ﻋﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ُأ َ
ردي ﺑﺎﺳﻢ آﻟﺒﻮﻏﺒﻴﺶ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ  28ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ دراﺟﺘﻪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻷﺣﻮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻗﻮات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـ»ﺣﺮس
اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﺣﻴﺚ ّ
ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺟﺮح اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ .وﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،أي ﻓﻲ 13

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻞ وإﻋﺪام ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ إﻳﺮان ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮب اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ
أﻏﺴﻄﺲ ،ﺳﻘﻂ اﻟﺸﺎب اﻷﺣﻮازي اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋــﻮده ﺳــﺎري ﻗﺘﻴﻼ ﺑﻄﻠﻘﺎت ﻧﺎر ﻗــﻮات »اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ«
ﺷﺒﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﺣﻮاز ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻛﺐ
دراﺟﺘﻪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ .وﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻛﺎن
اﻟﺸﺎب ﻋﺒﺎس أﻣﻴﺮي  19ﻋﺎﻣﺎ ،واﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻳﺘﺠﻬﺎن
ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻷﺣـ ــﻮاز ﻟــﺰﻳــﺎرة أﺻــﺪﻗــﺎﺋـﻬـﻤــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑﻌﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿـﺤــﻰ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﺮ
اﻷﺣــﻮازﻳــﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻴﺎرﺗﻬﻤﺎ ﻹﻃــﻼق ﻧﺎر
ﻣﻦ ﻗﻮات »اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ« اﻟﺘﻲ زﻋﻤﺖ ﻻﺣﻘﺎ أن اﻟﺴﻴﺎرة
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮﻋﺔ ،رﻏﻢ أن اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎرﻋﻮا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻮن ﻧﻔﻮا ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء.
ﻏﻴﺮ أ ﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﺤﻜﻢ » ﺣــﺮس
اﻟـ ـﺜ ــﻮرة اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ« ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﻄـﻠــﻖ ﺑ ـﻜــﻞ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟـﻬــﺎ .وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ إﺛﺒﺎت
أن اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻧﻄﺎق ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ
اﻟـﻤـﺤــﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﺿـﺒــﺎﺑــﻲ ،وﺑـﺨــﺎﺻــﺔٍ ﺣـﻴــﻦ ﻳﻜﻮن
اﻟﻌﺮب اﻷﺣﻮازﻳﻮن ﻫﻢ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
ّ
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت أﺳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻀ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎوت ،ﻓـﻔــﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎس أﻣـﻴــﺮي واﺑــﻦ ﻋﻤﻪ ،أﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻤﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣـﺤــﺎﻣـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻌــﻰ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ
دﻋ ــﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿـ ّـﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆول ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺒﺎس ،إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺒﺮر

داﺋﻤﺎ أﻓﻌﺎل أي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ـ »ﺣــﺮس اﻟﺜﻮرة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
ﺗﺠﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ ّ
ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺎم اﺑﺘﺰاز أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﺮب
اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان .وﻛﺎن اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻷﺣ ــﻮاز ﻗــﺪ وﺛـﻘــﻮا اﺳﺘﺨﺪام
»ﺣ ــﺮس اﻟ ـﺜــﻮرة اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« ﺑﺸﻜﻞ روﺗـﻴـﻨــﻲ ﻧﻘﺎط
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻛ ــﺄدوات ﻻﺑ ـﺘــﺰاز اﻟـﻤــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﺑﺨﺎﺻﺔٍ اﻷﺣــﻮازﻳـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ َ
ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺻــﻼ ﻋﻠﻰ
أﻧ ـﻬــﻢ ﻋ ــﺮب وﻟ ـﻴ ـﺴــﻮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮق اﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﻲ .وﻳ ـﺘـ ّـﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ واﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑـ«ﺟﺮاﺋﻢ« ﻣﻠﻔﻘﺔ وﻣﻦ
ﺛــﻢ إرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﻓــﻊ رﺷــﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻟـﻘــﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮﺷﺎ أو ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر.
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻳــﻮاﺟــﻪ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺠﻮن ﻣــﻦ ﻫﺬه
ّ
وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺼﻴﺮا ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ
اﻻﻋﺘﺪاءات ّ
ّ
ﻣﻤﺎﺛﻼ ،وﻛﻤﺎ وﺛﻖ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﺳﻬﺎب ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺬﻳﺐ
اﻟﺸﺒﺎب اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﻠﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ
داﺋﻢ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .ﻓﺒﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
آﻟﺒﻮﻏﺒﻴﺶ 26 ،ﻋﺎﻣﺎ ،وﺣﺎﺗﻢ ﻣﺮﻣﻀﻲ 20 ،ﻋﺎﻣﺎ،
وﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاري 50 ،ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮده ﺣﻤﺎدي،
 35ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﺳ ـﺘــﺎر ﺻـﻴــﺎﺣــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف ﺑــﺎﺳــﻢ أﺑــﻮ
ﺳﺮور ،وﻋﻠﻲ اﻟﺒﺘﺮاﻧﻲ ،وﻏﻴﺒﺎن ﻋﺒﻴﺪاوی 38 ،ﻋﺎﻣﺎ،
وﺟﻤﻴﻞ ﺳﻮﻳﺪي 45 ،ﻋﺎﻣﺎ ،وﻧﺎﺻﺮ آﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ20 ،

ّ
ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺒﻲ ،ﻟﻴﺴﻮا إﻻ ﻋﻴﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ
أﺣﻮازﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﻘﻮا إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ّ
وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ّ
اﻷﺣﻮازﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﺳــﻮاري وﻣﺎﻫﺮ دﺳﻮﻣﻲ وأﺣﻤﺪ
دﻏﺎﻏﻠﺔ وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻷﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ
ﺷﻴﺒﺎن اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم؛ أ ﻣــﺎ »ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﻢ«،
ﻓ ـﻜــﺎﻧــﺖ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪ ﻣـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮب اﻷﺣﻮاز .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻛﺘﺐ ﻏﺎزي ﻣﺰﻫﺮ
ﺣ ـﻴــﺪري ﺑـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣﺨﻴﻔﺎ ﻋـﻤــﺎ ﺗ ـﻌـ ّـﺮض ﻟــﻪ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎن
ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛــﺎرون ذي اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ،وﻋﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻳﺤﻮﻟﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻤﺪا إﻟﻰ أﺷﺒﺎه
»زوﻣ ـﺒ ــﻲ« ﺑﺤﻘﻨﻬﻢ ﺑ ـﻤــﺎدة اﻟـﻤـﻴـﺜــﺎدون ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل ُاﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻛـﻤــﺎ أرﻏـ ــﻢ اﻟـﺴـﺠـﻨــﺎء اﻷﺣـ ــﻮازﻳـ ــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
»اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮاﻓـ ــﺎت« ﺑ ــﺎرﺗ ـﻜ ــﺎﺑ ـﻬ ــﻢ »ﺟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﻢ« ﻣ ـﻠ ـﻔ ـ ُﻘــﺔ وﺗ ـ ّـﻢ
إﻋــﺪاﻣـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،وﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت ،أﻋـﻴــﺪت
ﺟﺜﺚ اﻟﻤﻌﺪوﻣﻴﻦ– ﺳــﻮاء ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺻﻮرﻳﺔ
أو ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ– أو ُوﺟــﺪت ﻣﺮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ
ﻛﺎرون وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ واﺿﺤﺔّ .
وﺗﻢ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺎﺋﻼت أﺧﺮى ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ ّﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﻠﻴﻞ وإﺧﺒﺎرﻫﺎ ّأن أﺣﺒﺎءﻫﺎ ﻗﺪ ﻣﺎﺗﻮا ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ّ
ﻳﺘﻢ
أﺑــﺪا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﺎﻣﻴﻨﻬﻢ ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ أو اﻟﺤﺪاد ﻋﻠﻴﻬﻢ،
أﻣــﺎ اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻮن ﻟــﺪرﺟــﺔ أن ﻳﻨﺠﻮا ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
واﻟﺴﺠﻦ ،ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ُﻳﺘﺮﻛﻮن ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت داﺋﻤﺔ أو
ﻣﻮﻫﻨﺔ.
ّ
وﺻﺤﻴﺢ أن اﻹﻋــﺪاﻣــﺎت ﺑــﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ّ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻳــﺰداد ﺳــﻮء ا ،ﻓﻘﺒﻞ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ،أي ﻓــﻲ  24أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ ،2017ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻘﺮرة
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق
اﻹﻧـﺴــﺎن ّﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻗﺪ
ّ
ّ
ﺻﺮﺣﺖ أﻧﻬﺎ ُﺳﻠﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ«ﻧﺤﻮ 45
ّ
ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل وﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻌﺮب أﺣﻮازﻳﻴﻦ« وأن »ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ«.
وﺗـﺤــﺪث اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻋــﻦ اﻹﻓ ــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺎب،
اﻟﺬي ُﻳ ّ
ﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ »اﻹﻋﻔﺎء أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو
اﻟـﺠــﺰاء« .ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻴﺾ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت وﻫـ ــﻲ :اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎواة أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن،
وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻇﻞ ﻧﻈﺎم إﻳﺮان اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺰﻋﻢ
وﻓﻲ ّ
ﺷﺮﻋﻴﺎ أﻧـﻬــﺎ ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮب اﻷﺣﻮازﻳﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى أذرع »ﺣﺮس
اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻮى ﺧﺪﻋﺔ َ
ﻷﺳﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗـ ــﺪرك أن ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ أي دﻋـ ــﻮى ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﻗﺪ
ﺗﺆدي ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺳﺠﻨﻬﺎ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ.
وﻻ ّ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻮﺿﻮح
ّ
ورﻓ ـﻀ ــﻪ ،وﻻ ﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ أن ﻳــﺪﻳــﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ .وﻛـﻤــﺎ أوﺿ ــﺢ ﻣــﺆﺧــﺮا
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺨــﺰﻋــﻞ ،وﻫــﻮ ﺣﻔﻴﺪ آﺧــﺮ ﺣﺎﻛﻢ
ّ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷﺣــﻮازي ،إن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ اﻷﺣ ـ ـ ــﻮازي ﺑ ــﺄرﺿ ـﻬ ــﻢ ﻳـﺨــﺪم
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ إرﻏــﺎم اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ّ
ﺣﺪ ﻟﻘﻤﻊ دام ﻋﻘﻮدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻃﺎل ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ وﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ُ
وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ّ
ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن إﻳﺮان ﻟﻦ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﺑﻤﻞء إرادﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳــﺮزح ﺗﺤﺘﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺖ
ﺑــﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ اﻵن ﻛﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮ ﺧﻄﻮات
ﻹرﻏﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ وﻗﻒ ﻧﻤﻂ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻪ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ّ
ﻫﺬا ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ إﻳﺮان  10ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺣﻮازي
ُﻳـﻌـﺘـﺒــﺮون أﻫ ــﺪاﻓ ــﺎ داﺋ ـﻤــﺔ ﻟـﻨـﻈــﺎم ﻣﺘﻌﺼﺐ رديء،
وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫ ــﺬه ﻫــﻲ اﻟ ـﺤــﺎل ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟــﻰ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻀـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺮان ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋــﻦ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﺑـ ّـﺪ ﻣــﻦ اﺗﺨﺎذ
ﺧ ـﻄــﻮات ﺣــﺎزﻣــﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ُﻳ ـﺘــﺮك أي ﻣﻨﻔﺬ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺸﺎﺋﻨﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
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ﺗﺬﺑﺬب ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ٪١

ّ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٨٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...وﺟﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺑﺪأت ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻞ زادت ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.

ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـﺘ ــﺬﺑ ــﺬﺑ ــﺔ
ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
أﻣـ ــﺲ ،اﻟ ـﺘــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌــﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل  50.23ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  5552.51ﻧﻘﻄﺔ
وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﻫﺬا
ا ﻟــﺮ ﺑــﻊ ﺑﻠﻐﺖ  89ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗــﺪاوﻟــﺖ  261ﻣﻠﻴﻮن ﻣــﻦ ﺧﻼل
 11475ﺻﻔﻘﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول
اﻟﺬي ﺗﺤﻮل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓـﻘــﻂ
ً
وﺣـﻘــﻖ ﻧ ـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.27ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  75.31ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  6009.9ﻧـﻘــﺎط
ً
ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا ﻣﺴﺘﻮى  6آﻻف ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪه ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ
اﻷول وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ.
وﻧﻤﺖ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺒﻠﻎ  84.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ  194.9ﻣﻠﻴﻮن
ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل 8917
ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟﺴﻮق
ً
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ ـﺤــﺪود ﺟــﺪا
وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.04ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻫﻲ

 1.81ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﺣ ــﻮل
ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ 4667.27
ﻧﻘﻄﺔ وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﻮل ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺗــﺪاوﻟــﺖ 66
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل 2558
ﺻﻔﻘﺔ.

ﺗﺬﺑﺬب ﺣﺎد
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻼت ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل
ﺟـﻠـﺴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑ ــﻞ زادت
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول اﻟ ـﺘــﻲ
ﻓـﻘــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺧـﻀــﺮ
ﺧــﻼل أول ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ،وﺟﺎء
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑﻴﺘﻚ اﻟ ــﺬي ﺗــﺮاﺟــﻊ
إﻟ ــﻰ ﺣـ ــﺪود  600ﻓـﻠــﺲ وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺧ ـﺴــﺮ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 900
ً
ً
ﻓﻠﺲ ﻣﻤﺎ أﺛــﺎر رﻋـﺒــﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪاوﻟﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻴﺘﻔﺎﺟﺄ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﻟ ـﺘــﺮﺗــﺪ ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ وﺗ ـﻐ ـﻴــﺮ اﺗ ـﺠــﺎه
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول وﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  200ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺎد
ً
ً
وﺣ ـﻘــﻖ ﻧ ـﻤ ــﻮا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓ ــﺎق 127
ﻧﻘﻄﺔ واﺳﺘﻌﺎد ﻣﺴﺘﻮى  6آﻻف

ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ.
ودﺧـ ـﻠ ــﺖ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮر داو ﺟﻮﻧﺰ
ﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ إذ رﻓـﻌــﺖ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 90
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
ً
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋ ـﻘــﺎرات
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻟـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎؤل واﺿــﺢ أاﺑﻌﺪ
ﺣــﺎ ﻟــﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺪاوﻻت ﺑﻘﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع
ً
ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻮﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
وأﺻـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
ً
ﻣـﻐــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮاء ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع.
وﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات أﺳ ـ ـ ــﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
إﻟـ ــﻰ اﻹﻗ ـ ـﻔـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮاء وﻛ ــﺎن
اﻟﺮاﺑﺤﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻮاق ﻫﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮﻗﻲ
اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات دﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ وأﺑ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ
وراﻓـﻘـﻬـﻤــﺎ ﻣﺴﻘﻂ وﻗـﻄــﺮ وﻋﻠﻰ
وﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻤﺎ

ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺐ واﺿﺤﺔ
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى 65
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـﺒـﻨــﻮك
ً
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺿﻐﻄﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻌﺮ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﻐﺮم »أﻋﻴﺎن« أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﺻـ ـ ــﺪور ﻗ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة أﻣــﺲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ ) 2019/٤٤ﻣﺠﻠﺲ
ﺗ ــﺄدﻳ ــﺐ( ) 2019/٧٨ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ( ﺿ ــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻋ ـﻴــﺎن
ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )(3
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (3 -2 -5ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ )أﻣــﻮال
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وأﺻ ــﻮﻟ ـﻬ ــﻢ( ﻣ ــﻦ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ
ﻟﺸﻐﻞ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺈدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وإدارة اﻟﻌﻤﻼء،
ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺒﻠﻎ
أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ﻟﺴﻤﺎﺣﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء.

ّ ...
وﺗﻐﺮم ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﻮق
وﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ اﻟـﻤـﻨـﻌـﻘــﺪة أﻣـ ــﺲ ،ﺻ ــﺪر ﻗ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة
ﺑ ــﺮ ﻗ ــﻢ ) 2019/٤٣ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ﺗ ــﺄد ﻳ ــﺐ( )2019/٦٨
ﻫﻴﺌﺔ( ﺿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ،
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) (1اﻟﻤﺎدة )(5 -3
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻋـﺸــﺮ )ﺳ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺴــﻮق(
ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗـﻌــﺪﻳــﻼﺗـﻬـﻤــﺎ ،وﻗـﻴــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ
)ﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ( ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ  2019/05/07ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أواﻣــﺮ
اﻟﺴﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﻋﺪة أواﻣﺮ ﺷﺮاء ﻟﻜﻤﻴﺎت

ً
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻧـﺴـﺒـﻴــﺎ دون ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ أي ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،إذ ﺑﻠﻎ
ُ
إﺟﻤﺎﻟﻲ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ  1.400.000ﺳﻬﻢ
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻌــﺎر ﺗــﺮاوﺣــﺖ ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ ) 25.30إﻟ ــﻰ 26
ً
ﻓﻠﺴﺎ( ﺑﻬﺪف ﺟﺬب ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق
إﻟــﻰ ﺷ ــﺮاء اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وزﻳ ــﺎدة اﻟــﺰﺧــﻢ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺴﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ ﻫﺬه اﻷواﻣــﺮ،
ﺑﻐﺮض إﻳﺼﺎل ﺻﻮرة ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد رﻏﺒﺎت
ﻣـﺘـﻌــﺪدة ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟـﺸــﺮاء اﻟـﺴـﻬــﻢ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ 1.505.000
ﺳﻬﻢ  -ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﺋﻊ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ً
وﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮي  26.02ﻓﻠﺴﺎ،
ﻟــﺬﻟــﻚ ﺻــﺪر اﻟ ـﻘــﺮار ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ أﻟـﻔــﻲ دﻳﻨﺎر
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﻮق.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﺴﻨﺪ« ﺗﺘﻤﻠﻚ
 ٪٥.٠٨ﻓﻲ »اﻟﻤﺰاﻳﺎ«
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت
● ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﻋ ـﻠ ـﻤــﺖ "اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ﻣــﻦ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ ﺑــﺪﺧــﻮل
أﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻨﺪ
وﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻪ )ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ
اﻟـﺴـﻨــﺪ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ  -ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺗ ــﺪاول ا ﻟـﻌــﺎ ﻟـﻤـﻴــﺔ( ﺑﺤﺼﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ  5.08ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر ،إن
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪرس اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ا ﻟـﻔــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻸوراق ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إذ
ﻳ ـﺘــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ دراﺳ ـ ــﺔ ﺟ ــﺪوى
ﺣــﻮل ا ﻟـﻔــﺮص ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل
ا ﻟ ــﺪ ﺧ ــﻮل و ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺣﺼﺺ
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺮة ﻓـ ـ ـ ــﻲ رأﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪرﺟـ ـ ــﺔ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إ ﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ
ﺗ ـﻤ ــﺖ ﺑ ــﺄﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﺘ ـﻔــﺎوﺗــﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻻﻋ ـﺘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻬــﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﺖ أن ﺣ ـﺼ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣـﺼـﻠــﺖ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓــﻲ
رأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ

اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻨــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺟ ــﺎء ت ﻋـﺒــﺮ ﻋ ــﺪة ﻣﻠﻜﻴﺎت
ً
ﺗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻢ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻼ ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪ
ﺑ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـ ــﺪر ﻫ ـ ــﺎ 22.14
ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ،ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
ﻣـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ  3.21ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ،وﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ــﺪاول
ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ 1.72
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﻖ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ )ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ ﻟ ــﺪى
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ(
ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.145ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 5 . 0 8ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺣﺪة.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟــﻰ
أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـﺘـﻤـﻠــﻚ ﺣـﺼــﺺ
ﺳ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺮة ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ
"ﻓ ـﻴ ــﻮﺗ ـﺸ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺪ" وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
أﻓ ـﻜ ــﺎر اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ ،وﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺑـ ـﻴ ــﺎر ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻌﻘﺎري.

 ...وﺗﻮاﻓﻖ ﻟـ»ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق »رﻳﺖ«
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗــﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ وﺗـﻌــﺪﻳــﻼﺗـﻬـﻤــﺎ؛ وﻋ ـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل رﻳﺖ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ؛
وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺘﻚ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؛ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧﺸﺮة
اﻻﻛﺘﺘﺎب واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل رﻳﺖ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )(149
ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﺷﺮاف اﻟﺼﺎدر
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﺟﺮاءات ُ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2018/11/25ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣـ ـ ــﺎدة أوﻟ ـ ـ ــﻰ :ﺗ ـﻤ ـﻨــﺢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺘﻚ
ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل رﻳ ــﺖ ،وﻳ ـﻄــﺮح ﻟــﻼﻛـﺘـﺘــﺎب اﻟ ـﻌــﺎم ﺑــﺮأس
ﻣــﺎل ﻣـﺤــﺪد ،وﻣ ـﻘــﺪاره  100.000.000د.ك) .ﻓﻘﻂ

ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ رأس اﻟـﻤــﺎل واﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﻤـﺼــﺪرة ﺑﻌﺪ
إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ
أﻻ ﻳﻘﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  5ﻣﻼﻳﻴﻦ د.ك )ﻓﻘﻂ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر( ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ 1
د.ك )ﻓﻘﻂ واﺣﺪ دﻳﻨﺎر( ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ،واﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻫﻮ  10.000وﺣﺪة )ﻓﻘﻂ ﻋﺸﺮة
آﻻف وﺣﺪة( ﻗﺒﻞ اﻹدراج.
ﻣــﺎدة ﺛﺎﻧﻴﺔ :ﻳـﻄــﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب 100.000.000
وﺣـ ـ ــﺪة )ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻣ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن وﺣ ـ ـ ــﺪة( أي ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ
 100.000.000د.ك )ﻓ ـﻘــﻂ ﻣـﺌــﺔ ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر(،
وﻳ ـﺠــﺐ أﻻ ﺗـﻘــﻞ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﻓﻲ
وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ  250.000د.ك) .ﻓﻘﻂ
ﻣﺌﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر( ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧ ــﻰ اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر أو ﻳﺴﺘﺮدﻫﺎ ﻃــﻮال ﻣﺪة
إدارﺗﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

»اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« :ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﺎﺑﻌﺔ« ﺑـ  ١.٩٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء وإﻧـﺠــﺎز
ﻃﺮق داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻘﻘﺔ اﻟﻔﺮﻓﺎر ﺑﺈﻣﺎرة اﻟﺠﻴﺰة ،ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻣﺎرات

)ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﻤﺒﻠﻎ  23.33ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ،
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1.93ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻤﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪرﻫﺎ
 240ﻳﻮﻣﺎ.

اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺮع ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺘﻪ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﺑﺎﻟﺨﻔﺾ

ﻓﻴﻤﺎ ﺛـﺒــﺖ ا ﻟ ـﻤــﺮ ﻛــﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

٤.١٩
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ً
دوﻻرات ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٤.٢٨دوﻻرا
اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ وﺳﻂ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻧﺘﺎج
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  4.19دوﻻرات ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  64.28دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  68.47دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ﺗــﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ أﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاب ﻷﻳــﺎم ،ﻟﺘﻬﺪأ اﻷﺳــﻮاق ﺑﻔﻀﻞ ّ
ﺗﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
ّ
اﻟﻤﺴﻴﺮة وا ﻟـﺼــﻮار ﻳــﺦ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺒﺘﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻷﺳﺒﻮع.
وزادت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ  8ﺳﻨﺘﺎت إﻟــﻰ  63.68دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ّ
ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ 14
ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  58.25دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﺤـﺴــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ،ﺑـﻌــﺪ ﻗـﻔــﺰ  14.6ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر
ﺑﺮﻧﺖ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  -اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣــﺪ ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺨﺎم ﻣﻨﺬ  1988ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  -ﻋﻘﺐ إﻋﻼن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺪوﻻ زﻣﻨﻴﺎ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻗﻮﻟﻬﺎ إﻧﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻌﻮدة ﺑﺈﻣﺪادات اﻟﻌﻤﻼء
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﺗﻘﻮل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إن اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي
ّ
ﺷﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻧﻔﻄﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻛﺎن "ﺑﺪﻋﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﺣﻀﻪ" ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﺪود إﻳﺮان.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إن ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة
آﺧﺮﻫﺎ اﻟﺤﺮب ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ أﻣﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت" اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ ﻃ ـﻬــﺮان .وﺗﻨﻔﻲ إﻳ ــﺮان ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﺠﻤﺎت.

ً
ﻟﻤﺎذا أﺛﺎر »اﻟﺮﻳﺒﻮ« ارﺗﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ أﺧﻴﺮا؟

ً
 78ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،أي ان  78ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﻘﺪا ﺗﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ.
 ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹداري ورﺋﻴﺲ أﻋﻤﺎل ﺳﻨﺪاتاﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ ﻟ ــﺪى "ﺳ ـﻴ ـﺒ ــﻮرت ﻏ ـﻠــﻮﺑــﺎل ﻫــﻮﻟــﺪﻧـﻐــﺰ"
ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس دي ﺟ ــﺎﻟ ــﻮﻣ ــﺎ ،إن
ً
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن،
ً
ارﺗﻔﻊ أﺧﻴﺮا ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳــﻮق اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺮﻳﺒﻮ" ،ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
ﻣـﺤـﻠـﻠــﻮن ﺑـ ـ "اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺰء
اﻟﻐﺎﻣﺾ واﻟﺤﻴﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ" ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ"وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل".

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻮق اﻟﺮﻳﺒﻮ؟
 اﻟﺮﻳﺒﻮ أو اﺗﻔﺎق إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ،ﻫﻮ ﻗﻴﺎم أﺣﺪاﻷﻃ ــﺮاف ﺑــﺈﻗــﺮاض اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ
ً
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻜﻮن
ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ.
 ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻜﺎش ،ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
رﺧﻴﺼﺔ.
 ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻟ ــﻸﻃ ــﺮاف اﻟ ـﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎاﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪ ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻣــﻊ
ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣـﺤــﺪودة ،ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑــﺎﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎن.
 اﻟـﺴـﻤــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟ ــﻪ ،أن ﻣـﻘـﺘــﺮض اﻟﻨﻘﻮدﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻻﺣ ــﻖ ،وﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻴﻮم
ً
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎق ،ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ.
 ﻫــﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﺴﻌﺮي ﻳﺤﺪده ﻣﻌﺪل )ﺳﻌﺮ(اﻟﺮﻳﺒﻮ ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ،ﻟﻜﻦ
ً
ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎش ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ً
ا ﻟـﻤــﺎ ﻟــﻲ ﻧــﺎ ﻗـﺼــﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال.

ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻪ؟
ً
ً
 ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﻳﺒﻮ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞً
ً
"وول ﺳﺘﺮﻳﺖ" وﺳﺒﻴﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح
ﻟﻜﺒﺎر وﺻـﻐــﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ أي
ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ُﻳﻌﺮف ﺑـ"ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل".

ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮ؟

ً
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﺿﻮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲﺳﻮق إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ،ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﻮط وﻣﺘﺪاوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ "وول ﺳﺘﺮﻳﺖ" وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻜﺎش ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 ﻋـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻘــﺪﻣــﻮ اﻟ ـﻜ ــﺎش ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖﺳﻮق اﻟﻤﺎل أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﺻﻮل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳــﺮﻏـﺒــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟــﻞ وﺑﻤﺨﺎﻃﺮة
ﻣﺤﺪودة.

ﻣﺎ اﻟﺬي أﺛﺎر ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻳﺒﻮ
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ؟
 ﻋــﺎدة ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﺮ إﻋــﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺑﺴﻌﺮاﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى ﻣﺠﻠﺲ
ً
ً
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ أﻳـﻀــﺎ ﺳﻌﺮا
ﻹﻗــﺮاض اﻷﻣــﻮال ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻳ ـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  2ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ و 2.25ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻗـﺒــﻞ ﺧـﻔــﺾ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ

ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷول.
 ﻟﻜﻦ ﺳﻌﺮ إﻋ ــﺎدة اﻟـﺸــﺮاء ﻗﻔﺰ ﻓـﺘــﺮة وﺟﻴﺰةوﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻣـﺘـﺠــﺎوزا  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻧﺬﻳﺮ وﻗــﻮع أزﻣﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ.

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ؟
 ﻻ أﺣـ ـ ــﺪ ﻳ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ـﺒ ــﻂ ﻣـ ــﺎ ﺣ ـ ـ ــﺪث ،ﻟـﻜــﻦﻣﺘﺪاوﻟﻴﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
ﻓــﻲ آن واﺣ ــﺪ رﺑـﻤــﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻘﺮﺿﻲ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎش.
 أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻫﻮ أن ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺰف اﻟﻜﺎش ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
ً
 ﻛ ــﺎن اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ أﻳ ـﻀــﺎ ﻫــﻮ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻓﻴﻪإﺟ ــﺮاء ﻣ ــﺰاد وزارة اﻟـﺨــﺰاﻧــﺔ ﻟﺒﻴﻊ دﻳ ــﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻳﺒﻮ ﻟﻀﻐﻮط ﺣﺎدةوﻏـﻴــﺮ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ،ﺳ ــﻮف ﻳـﺘـﺴــﺎء ل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أﻣــﺮ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟــﻞ ،أم أن
ً
ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪرا أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻮق ،ﻣﺜﻞ
زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﺳﺘﻨﺰاف
ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺎش.
 ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮ "ﺑﻲ إم أو ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎرﻛﺘﺲ"ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة :اﻟﺴﺆال ﺑﺸﺄن ﻣﺎ
ً
ً
إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻴﻮم ﻣﺎ،
أو أﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ،
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺠﻴﺐ ﻋﻨﻪ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺪراﻟﻲ؟
 ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ ﻣــﻊ ﺳ ــﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة
ً
اﻟ ـﺸــﺮاء ﻣــﺆﺷــﺮا ﻋـﻠــﻰ أن اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ـ ــﻮال
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف.
 ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﺧ ــﻼل ﺗـﻌــﺎﻣــﻼتاﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻳﺒﻮ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط
ً
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ،ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.

١٣
»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﻳﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ وﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮار
ﻫﺎﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
ﻟﺨﻔﻀﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار
رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ورﺋﻴﺴﻪ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ »ﺷﺠﺎﻋﺔ أو
إدراك أو رؤﻳﺔ«.

أﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﻘﻔﺰ
ﻗﺮب ذروة 2019
ﺑﻌﺪ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺧ ـﻔ ــﺾ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻻﺗـﺤــﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول،
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﺧﻄﻮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨــﻮات ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻗﺪم إﺷﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﻄﻮﺗﻪ
اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔّ .
ووﺳ ــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي
ً
أﻳـﻀــﺎ اﻟـﻔـﺠــﻮة ﺑﻴﻦ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳ ــﺪﻓ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓــﺎﺋــﺾ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻨﻄﺎق ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة،
وﻫ ـ ــﻲ ﺧـ ـﻄ ــﻮة اﺗـ ـﺨ ــﺬﻫ ــﺎ ﻟـﺘـﻬــﺪﺋــﺔ
ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓــﻲ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل دﻓﻌﺖ
ﺑ ـﻨــﻚ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدي ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع .وﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺳﻌﺮ
اﻹﻗـ ــﺮاض اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣ ــﺪة
إﻟ ـ ــﻰ ﻧـ ـﻄ ــﺎق ﻣ ــﻦ  1.75ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
إﻟــﻰ  2.00ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ أﺻﻮات ﺿﺪ ﺛﻼﺛﺔ،
ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺻــﺎﻧ ـﻌــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎدي أﻗـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة و«ﺿﻌﻒ« ﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺼﺎدرات.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎﻧ ـﻬــﺎ،
ً
وﻓـﻘــﺎ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳ ـﺘ ــﺮز« ،إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮة »ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ«
ﻓﺈن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ »ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﻮﻳﺔ«
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة »ﻓﻲ
ﺿﻮء آﺛﺎر اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وأﻳ ـﻀــﺎ
ﺿﻌﻒ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ«.
وﻫﺎﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدي
ً
ﻟﺨﻔﻀﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻗﺎﺋﻼ ،إن
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ورﺋﻴﺴﻪ
ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ »ﺷﺠﺎﻋﺔ
أو إدراك أو رؤﻳﺔ«.
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ »ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ«،
ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ أﺣﺪث ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ وﺑـ ــﺎول ﺑﻌﺪ
أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﻔﺾ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم »ﺟـ ــﺎي ﺑ ــﺎول
وﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ﻳـﻔـﺸــﻼن
ً
ﻣﺠﺪدا« .وﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ دﻋﺎ إﻟﻰ
ﺧﻔﺾ أﻛـﺒــﺮ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي .ودأب ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﺑﺎول،
اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
ً
زاﻋﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺒﺎﻟﻎ ٪٣
ﻗ ــﺎل ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻬﺎﺷﻞ ،أﻣﺲ اﻷول ،إن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮر اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻬﺎﺷﻞ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ،أن اﻟﻘﺮار ﺟﺎء
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺟﻮاء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺟــﺎذﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻛــﻮﻋــﺎء
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﺧــﺮات اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﺛ ــﻮاﺑ ــﺖ راﺳـﺨــﺔ
ﻟـﻠـﺘــﻮﺟـﻬــﺎت اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي .وذﻛﺮ أن اﻟﻘﺮار
ﺟﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ واﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﺗﺠﺎﻫﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر .وأوﺿﺢ اﻟﻬﺎﺷﻞ أن ﻗﺮار
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاءة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ وﺗـﺤــﺮﻛــﺎت اﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ .وﺑـ ّـﻴــﻦ أن ﻗـ ــﺮارات »اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي« ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات واﻻﺟﺮاءات ذات
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أﻇـ ـﻬ ــﺮ ﺑـ ـﻴ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع
ً
اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋـﻀــﺎء إذ ﺻـ ّـﻮت
ﺛــﻼﺛــﺔ أﻋـﻀــﺎء ﺿــﺪ ﻗ ــﺮار اﻟﺨﻔﺾ
ﺑﺮﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ّ
اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ
ر
ﻟﺘﻄﻮ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت
أﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
ّ
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ً
ﻻ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻻ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺮب اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻋﻨﺪ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة،
ﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،إن اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ
ً
ً
ﺿﺪ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﺒﺎﻃﺆا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ﻳـﺜ ـﻴــﺮان ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ ﻹﻳـﺠــﺎد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ أرﺳـ ــﻞ إﺷـ ــﺎرات

ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻮع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـﻠ ـ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول
ﻓ ــﻲ ﺧـﻄــﺎﺑــﻪ ﻣ ــﻦ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻣ ــﺎ ﺣــﺪث
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ ﺧ ــﻼل اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﻦ اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﻟـﻀــﺦ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـ  75ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻹﻗ ــﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻷﺟــﻞ ﻟﻴﻠﺔ
واﺣـ ــﺪة .وأﺿ ــﺎف ﺑ ــﺎول» :ارﺗﻔﻌﺖ
ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻨﻘﺪ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع ،وﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ــﺮ وﺣـﺠـﻤــﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳ ـ ــﻮاق ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
أو ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ .ﻫــﺬه

اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺗــﺪﻓــﻖ
اﻷﻣـ ــﻮال ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص إﻟﻰ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
أو ﻟــﺪﻓــﻊ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﺷــﺮاﺋ ـﻬــﻢ ﺳ ـﻨــﺪات
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺰاد ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة
اﻟ ـﺸ ــﺮاء ﻳ ــﻮم أﻣ ــﺲ اﻷول وأﻣ ــﺲ،
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫـ ــﺬه اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻓـﻌــﺎﻟــﺔ
وﻧـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻋ ـ ــﻮدة ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة
اﻟﻔﻌﻠﻲ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮاه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«.
وﺗـ ـﺨـ ـﻠـ ـﺼ ــﺖ أﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ
وأﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺖ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻷرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ
ارﺗﻔﺎع ﻫﺎﻣﺸﻲ ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻗﺮار اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺑﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺳــﻂ اﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ
اﻷﻋﻀﺎء.
وارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »داو ﺟــﻮﻧــﺰ«
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
أو  36ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  27147ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل

اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ »«S&P 500
ﻋﻨﺪ  3006ﻧﻘﺎط ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
»ﻧﺎﺳﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط إﻟﻰ  8177ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ،اﺳﺘﻘﺮ
ﻣــﺆﺷــﺮ »ﺳ ـﺘــﻮﻛــﺲ ﻳ ـ ــﻮروب «600
ﻋـﻨــﺪ  389ﻧـﻘـﻄــﺔ .وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
»ﻓﻮﺗﺴﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ) (6 -ﻧﻘﺎط
إﻟ ــﻰ  7314ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
»داﻛ ـ ــﺲ« اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ) (17 +ﻧﻘﻄﺔ
إﻟﻰ  12389ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »ﻛ ــﺎك« ) (5 +ﻧـﻘــﺎط إﻟﻰ
 5620ﻧﻘﻄﺔ .وﻓــﻲ آﺳـﻴــﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺮب ذروﺗﻬﺎ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم أﻣ ــﺲ ،وﻗ ــﺎدت اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺤــﺮﻛ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺧﻔﺾ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدي
)اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻣ ـﻤــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.

اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ دراﺳــﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﺣــﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة.
ً
وأﺿ ــﺎف أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻌــﺪﻻت اﻻداء
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟ ـﻌــﺎم وﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮداﺋﻊ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،إذ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ
أﻫﻢ ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬه اﻻﺳﻌﺎر وﻣﻘﺪارﻫﺎ واﻻدوات
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .وأﻛ ــﺪ أن »اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي« ﺳﻴﻈﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﺘﻄﻮرات وﻣﺴﺘﺠﺪات
اﻻوﺿ ـ ـ ـ ــﺎع اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
ً
واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪث
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
وﻗـ ـ ــﺎل ان اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺘ ــﻮاﻧ ــﻰ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮك ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻷﺟﻮاء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻮﻋﺎء ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي
واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻗﺎم ﺧﻼل
ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر
ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ
ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس .2018

وﺻﻌﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﻲ  1.34ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  22255.56ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﺘﺮب
ﻣــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ  22362ﻧﻘﻄﺔ اﻟــﺬي
ﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ أواﺧــﺮ أﻏﺴﻄﺲ .وأﻏﻠﻖ
ً
اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 22044.45ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻮﺑﻜﺲ اﻷوﺳﻊ
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ  1.24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 1626.52
ً
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،ﻣـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ذروة 17
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1633.96ﻧﻘﻄﺔ.
ً
وأﻏﻠﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.56ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1615.66ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺼ ــﺖ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ،وﻫﻮ
ً
ﻗـ ـ ــﺮار ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻄــﺎق
ً
واﺳـ ــﻊ ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻳ ـﻈــﻞ ﻣـﺨـﻴـﺒــﺎ ﻵﻣ ــﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ راﻫﻨﻮا
ﻋ ـﻠــﻰ اﻗ ـﺘ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أﺛـ ــﺮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدي )اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ

ﺑﻨﻮك ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ ﻗﺮار »اﻟﻔﺪراﻟﻲ« »اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ« ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة و»اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي«
ﻳﺒﻘﻴﻬﺎ و»اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ« ﻳﺨﻔﻀﻬﺎ

ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺲ اﻷول،
إﻧ ــﻪ ﺧـﻔــﺾ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺧ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ﻣ ـﻌــﺪل اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت إﻋـ ــﺎدة اﻟ ـﺸــﺮاء
»اﻟ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻮ« ،اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻓ ــﻲ إﻗ ـ ــﺮاض أﻣ ــﻮال
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك ،إﻟ ــﻰ  250ﻧـﻘـﻄــﺔ أﺳـ ــﺎس ﻣ ــﻦ 275
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
ً
وﺧﻔﻀﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاء
اﻟﻌﻜﺴﻲ »اﻟﺮﻳﺒﻮ اﻟﻌﻜﺴﻲ« ،اﻟــﺬي ﺗــﻮدع ﺑﻪ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر إﻟﻰ  200ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻣ ــﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻻر،
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
واﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺮف اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي أﻧــﻪ
ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات

ً
اﻹﻳﺪاع اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أن
ً
ذﻟ ــﻚ »ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﻧـﺨـﻔــﺎض أﺳـﻌــﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ إﺛ ــﺮ ﻗ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة«.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺒـﻴــﺎن أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ إﻋــﺎدة
اﻟﺸﺮاء »اﻟﺮﻳﺒﻮ« اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاض
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﻀﻤﺎن ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع ﺑـ  25ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
وﺗﻤﺜﻞ ﺷـﻬــﺎدات اﻹﻳ ــﺪاع اﻟـﺘــﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات أداة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺮف اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ
ً
ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻻﺗـﺤــﺎدي ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة  25ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس
أﻣﺲ اﻷول.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ،أﻣﺲ اﻷول،
إﻧﻪ ﻗﺮر ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻘﺪار
 25ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ  4.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮك
ﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻔـﻴــﺰ اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي .وﺟ ــﺎء اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺑـﻌــﺪ أن ﺧﻔﺾ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻮاﻗﻊ رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إﻧﻪ اﺗﺨﺬ
ﻗ ــﺮار ﺧـﻔــﺾ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات
ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .وأﺿﺎف أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﺤﻔﺰ
ً
أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض
اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻜ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﺿـ ـﻌ ــﻒ ﺛ ـﻘــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺮاء
رﻛﻮد وﻫﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻗﺘﺼﺎد
اﻷردن ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ  2.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
 2019ﻣــﻊ ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ ﻟـﻤـﻌــﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻨﺪ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

رﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻣـﻌــﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ً
ً
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ،أﻣﺲ ،ﻟﻴﺴﻠﻚ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻻﺗﺠﺎه
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟــﻰ  1.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫــﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة.
وﺻ ـ ــﺮح ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أوﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻦ أوﻟ ـﺴ ــﻦ ﺑــﺄن
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ا ﻟـﺤــﺎ ﻟــﻲ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻮازن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ .ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺧ ـﻔــﺾ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻹﻧــﺪوﻧـﻴـﺴــﻲ ﻣـﻌــﺪل اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ ﺧـﻔــﻒ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ ﻗ ــﺮوض
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﻗ ــﺮر اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ أﻣ ــﺲ ،ﺧـﻔــﺾ ﻣﻌﺪل
إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺑﻤﻘﺪار 25
ً
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ  5.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ.
وﺻﺮح ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﺮي وارﺟﻴﻮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
أن اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻮة وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ زﺧﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ وﺳـ ــﻂ ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻧﺎﻓﻴﺎ أ ﺛــﺮ ﺧﻔﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـ ــﺮار اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻹﻧ ــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ــﻲ .ﻣﻦ
ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﺑ ـﻘــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ  -0.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
ً
ﺷﻬﺪت ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
وﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺎم 2019
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ  1.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻗﺎل إن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ
ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ،ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺺ رؤﻳﺘﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻀﺨﻢ
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اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ( واﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
وارﺗـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ أﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ رﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﺮوت
ﻫﻮﻟﺪﻧﻐﺰ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
زاد ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ اﻳﺴﺘﻴﺖ 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﻛﻤﺎ أﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺧـﻔــﺾ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وزادت أﺳﻬﻢ ﻛﺎﻧﺴﺎي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗﺸﻮﺑﻮ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،ﺗﺘﻠﻘﻰ
ً
اﻟﺴﻮق دﻋﻤﺎ ﻣﻦ آﻣﺎل ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء أﺳﻮأ
ً
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻗﻄﺎع
أﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ.
وارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ أدﻓﺎﻧﺘﺴﺖ ﻛﻮرب
 1.5ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ وﺷ ـﻴ ــﻦ-إﻳ ـﺘ ـﺴ ــﻮ
ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﺄﺳﻮأ وﺗﻴﺮة
ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ أﺳﻮأ ﻣﻌﺪل
ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وذﻛ ــﺮت
أن ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﺜﻘﺔ
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،وﻳـﻀـﻴــﻒ إﻟ ــﻰ ﻋــﺪم
اﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ وﻳ ـﺜ ـﻘ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮة ﻓــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻳﻌﺮض آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ  -ﻓﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ
ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ّ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ  -ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻤﻘﺪار  0.3إﻟــﻰ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻤﻘﺪار  0.4إﻟﻰ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻫﻞ ﺗﻜﻮن »اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺪرﺟﺔ« درع اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ؟
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرﺑﺎح وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ إذا ﻟﺰم
اﻷﻣﺮ.

ﻣ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاده ﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ ﻣـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ
اﻟـﻘـﻴــﺎدة ،ﻛﺸﻒ ﻣــﺎرﻳــﻮ دراﻏ ــﻲ ﻋﻦ
ﺳـ ـ ــﻼح ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ إﻧـ ـﻌ ــﺎش اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ واﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
وﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻮد اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو ،وﻓ ــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟـ »اﻟﺘﻠﻐﺮاف«.
اﻷداة اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛـﺸــﻒ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـ ــﻲ
ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺮف ﺑ ـ »أﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺪرﺟـ ــﺔ« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ﻟـﻠـﻤـﺼــﺮف ،ﻣـﺜــﻞ أﺳـﻌــﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺿ ــﺮت
ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ.
وﺗﻘﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إن اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ اﻹﻗــﺮاﺿ ـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺪﻓﻊ
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ـ ًـﺎﺋ ــﺪة إﻟـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﻓﻬﻞ
ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻷداة ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻼج
ً
اﻟﺬي اﻧﺘﻈﺮﺗﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮﻳﻼ؟

ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرج؟
 -ﻣ ـ ــﻊ وﺻ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة إﻟ ــﻰ

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﺎﻟﺐ ،ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮدﻋﻮن
ً
أﻣﻮاﻻ ﻧﻈﻴﺮ إﺑﻘﺎء ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻟﺪى
ً
اﻟﺒﻨﻮك ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
 ﺧ ـ ـﻔـ ــﺾ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰياﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ ﺳﺎﻟﺐ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻲ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻟ ــﻼﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎظ ﺑ ــﺄﻣ ــﻮاﻟ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟــﺪﻳــﻪ ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﺸﺠﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف ﻋ ـﻠــﻰ إﺑـ ـﻘ ــﺎء ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
 ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰياﻷوروﺑـ ــﻲ  21ﻣﻠﻴﺎر ﻳ ــﻮرو )23.3
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﺳﺎﻟﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وأﺷــﺎر ﺑﺤﺚ
ﻟــ«ﺟــﻮﻟــﺪﻣــﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ« إﻟــﻰ وﺟــﻮد
آﺛ ــﺎر ﻣــﺪﻣــﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮ
ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﺪرج.
 ﺧ ـﻠــﺺ »ﻏ ــﻮﻟ ــﺪﻣ ــﺎن« إﻟـ ــﻰ أنﺧ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة إﻟـ ــﻰ ﺳ ــﺎﻟ ــﺐ 0.6
ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﻴــﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑﻤﻘﺪار  100ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ،ﺳﻴﺆدي
إﻟـ ــﻰ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻟـ ــﺪى رﺑــﻊ
اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ.
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﺮددة إﻟﻰ ﺣﺪﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ

إﻟ ــﻰ ﻋـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ،ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ أﻋـﻤــﺎل
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض
اﻷرﺑﺎح واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
 دون ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرج ،ﻓــﺈناﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧـﻔــﺾ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة دون
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻔﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ذات ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻜﺴﻴﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ.
 -ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪرج ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻮك

ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ اﻷرﺑ ــﺎح،
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮال
اﻟ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺪة )اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃـ ـﻴ ــﺎت( اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺑﺄﺷﻜﺎلﻋﺪﻳﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑﻲ اﺧﺘﺎر ً
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺘﻴﻦ،
ً
واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺳﻴﻜﻮن
ﻫ ـﻨ ــﺎك اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻌـﻔــﺎة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻟﻦ
ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﻓﺎﺋﺪة ) 0.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(.
 وﻳ ـﻌ ـﻨ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ أن ﻧ ـﺤ ــﻮ 800ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ،ﻣﻦ أﺻﻞ  1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻌ ـﻔ ــﺎة ﻣــﻦ
اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﻈــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎﺿﻌﺎ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.
 ﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻟﺪﻳﻬﺎﺟﺰء رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺪﻻت اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺪة

اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻢ ﻛﻬﺬا ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ
أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻷرﺑﺎح ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺼﻴﺮة
اﻷﺟــﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﺗﺂﻛﻞ ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ًاﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.
 وﻓـ ــﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮف ﻏ ــﻮﻟ ــﺪﻣ ــﺎنﺳـ ــﺎﻛـ ــﺲ ،ﻓـ ـ ــﺈن ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرج
ﺧ ـﻔ ـﻀــﺖ اﻷﺛ ـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺊ ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺴــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑـﻤـﻘــﺪار اﻟـﺜـﻠــﺚ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻛﺪت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷرﺑﺎح.
 ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﻠ ــﻖ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴــﻮرو ،وأرﺳ ــﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ً
ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
اﻷوروﺑﻲ ﻳﻌﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ
ﻟﻠﻘﺮار.
 ﻗــﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓــﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ إناﻟﺒﻨﻮك ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ًاﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.

ﻫﻞ ﻧﺠﺢ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟
 اﻋﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺪرﺟﺔﻓﻲ دول أﺧﺮى ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ

اﻟـﻨـﻄــﺎق اﻟ ـﺴــﺎﻟــﺐ ،ﻣـﺜــﻞ اﻟــﺪﻧـﻤــﺎرك
واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺳﻮﻳﺴﺮا ،وﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوف
ﺑﻌﺾ ﻫــﺬه اﻟــﺪول ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ً
ﻛﺜﻴﺮا
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
 ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﺜﻼ وﻧﻈﺮا إﻟﻰﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﺛﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ
ﺳﺎﻟﺐ  0.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
 ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮل اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﻟـ ــﺪى»ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل إﻳـﻜــﻮﻧــﻮﻣـﻴــﺲ« ،دﻳﻔﻴﺪ
أوﻛﺴﻠﻲ :اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺎﻋﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮﻳــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ،
ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎ إذا ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻘ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي أي أداة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ.
 ﻳﻀﻴﻒ »أوﻛﺴﻠﻲ« أن اﻟﺮﺳﻮماﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
ﺟﺮاء اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
أﺻـ ــﻮل اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻵﺛ ـ ـ ــﺎر ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻟـﻠـﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻣ ــﺎ زاﻟ ــﺖ
ﺗﺘﺮاﻛﻢ.
 أﺷـ ــﺎر ﻣـﺼــﺮﻓــﺎ »ﻳ ــﻮ ﺑ ــﻲ إس«و«ﻛـ ــﺮﻳـ ــﺪي ﺳ ــﻮﻳ ــﺲ« أﺧـ ـﻴ ــﺮا إﻟــﻰ
أﻧﻬﻤﺎ ﺳﻴﺒﺪآن ﻓﺮض رﺳــﻮم ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻼﺋﻬﻤﺎ ﻣــﻦ اﻷﺛــﺮﻳــﺎء وﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
أرﻗﺎم
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اﻟﻨﺎﻫﺾ :ﻣﻌﺪﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟـ»ﺑﻴﺘﻚ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ« ٪٢٠.٢٧
 ٪١٢٨ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٪٦٨
أﻛ ــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﺎزن
اﻟﻨﺎﻫﺾ ،أن »ﺑﻴﺘﻚ-ﺗﺮﻛﻴﺎ« ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ ﻗـ ــﻮي وﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ
ً
ً
ﺟﺪا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
واﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﻤـﻌـﻴــﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﺎزل .3
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻫﺾ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣــﺲ ،إن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
) (LCRﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ -ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ« ﺑـﻠـﻐــﺖ 323
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ،2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻫــﻮ  100ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﻪ
وﺗﺒﻠﻎ  179ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وأﺿﺎف أن ﻣﻌﺪﻻت
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ-ﺗﺮﻛﻴﺎ« ﺗﻔﻮق
اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
ً
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧـﻬــﺎ ﺑﻠﻐﺖ  20.27ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﺗﺒﻠﻎ
 17.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ اﺗ ـ ـﺴـ ــﺎع أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ »ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﺮﻛﻴﺎ«،
وﺣﺠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل ذات

ً
ﺟــﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻮازﻧﻬﺎ
أﻣﺎم اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ،وﺳﺎﻋﺪ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﺪات ﻗﻮﻳﺔ أﻣﺎم أي ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ-ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ« ﻳﺤﺘﻞ
اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛــﺄﻗــﻞ ﺑـﻨــﻚ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اﻟـﻤـﺘـﻌـﺜــﺮة ﻟـﻤـﺤـﻔـﻈــﺔ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ً
ً
ً
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣ ــﻊ  18ﺑ ـﻨ ـﻜــﺎ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ،ﻣـﻨــﻮﻫــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ،وﺗﺒﻠﻎ  128ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻫﺾ ،إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ-ﺗﺮﻛﻴﺎ« ﺑﻠﻐﺖ  72ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﺗﺒﻠﻎ
 117ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وذﻛﺮ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»ﺑﻴﺘﻚ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ« أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ً
ﻣﻤﺘﺎزة ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ رﻏــﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻟـ ــﻮداﺋـ ــﻊ وإﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻷﺻـ ـ ــﻮل وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻷرﺑﺎح.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ« ﻳﻨﻈﻢ زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ
ﻧ ـﻈ ــﻢ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
) (KIBزﻳ ــﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ا ﻟ ـﻌــﺎص اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ،ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ إﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﺎرات اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ واﻻدﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ،وذﻟـ ـ ــﻚ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد ،ﻗ ـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ ﻓــﻲ وﺣــﺪة
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،ﻓﻬﺪ
اﻟﺴﺮﺣﺎن إن »ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺟﺎءت
ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
وإﺛﺮاء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ً
ً
اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ
ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ واﻻدﺧـ ـ ـ ـ ــﺎر واﻹدارة
اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎل ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة
واﻷﻃـﻔــﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ«.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺴﺮﺣﺎن أن »«KIB
ً
ﻳﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ دوره
ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟ ـ ــﺪاﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ﻣ ـﻨــﺬ اﻟ ـﺼ ـﻐ ــﺮ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل

ا ﻟـﺘــﻮا ﺻــﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﺒﺮ
ً
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
واﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ» ،إذ إﻧـﻬــﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻ ﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻼد«.
وﻓ ــﻲ ﺧ ـﺘ ــﺎم ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﻪ ،ﻫﻨﺄ

اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺮﺣ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻼب ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺎم
ً
اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،داﻋﻴﺎ إﻳﺎﻫﻢ
ﻟﻠﺠﺪ واﻻﺟـﺘـﻬــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﺪراﺳــﺔ،
ً
وﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن »  «KIBﻳـ ـﺤ ــﺮص
ً
داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه

وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ -ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ« ﺣﻘﻖ
ً
ﻧ ـﻤــﻮا ﻓــﻲ ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑ ــﺎح اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻻول
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 601ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ارﺗ ـﻔــﻊ ﺣـﺠــﻢ اﻷﺻ ــﻮل
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  87ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﻫﺾ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺒﻨﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ
وأﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺣﺘﺮازﻳﺔ،
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ »ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ...ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ 23
اﻟﺠﺎري.
وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﻃ ـﻴ ـﻔ ــﺎ واﺳ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ
ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ورؤﺳﺎء ﻫﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ وإﺷﺮاﻓﻴﺔ،
وﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﻴــﻦ رﻓ ـﻴ ـﻌــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻓﻲ
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ووﻛـ ــﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺧﺒﺮاء ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷـﺘــﻰ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑـﻬــﺬه

اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـﻬــﺪف
ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻬ ــﺎرات
اﻻدﺧــﺎر واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣــﻦ اﺗـﺨــﺎذ ﻗ ــﺮارات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

»اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« :اﻟﺤﺠﻲ ﺗﺤﺼﺪ »أﻓﻀﻞ اﻣﺮأة«
ﺣﺼﺪت ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ م .ﻧﺎدﻳﺔ
اﻟﺤﺠﻲ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﺧﻼل ﺣﻔﻞ أﻗﻴﻢ  18اﻟﺠﺎري
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق  Hﺑﺪﺑﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﺠﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻋــﺪة ﺳﻴﺪات ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
إذ ﺗﻮﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺒﺎرزة

ً
ً
اﻟ ـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻣـﺘــﻼﻛـﻬــﺎ ﺳ ـﺠــﻼ ﺣــﺎﻓــﻼ
ً
ً
وﻧ ــﺎﺟ ـﺤ ــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت.
وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﺑـﺴـﻤـﻌــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ،إذ
ﻳـﺘــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت واﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻷﻓـﻀــﻞ أداء ﻓــﻲ  16ﻓﺌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
ً
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎدة واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺤﺠﻲ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ

اﻧﻄﻼق ﻣﻌﺮض ﺑﺎزار
اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﺷﺮﻛﺔ
ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻣـﻌــﺮض
ﺑـ ـ ــﺎزار ،اﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﻌــﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف ﻣﻦ  20إﻟﻰ  30اﻟﺠﺎري
ﺑﺼﺎﻟﺔ  ،4Bﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺣﺸﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 150
ﺟﻨﺎﺣﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﱠ
ﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ  100ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺮ واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
واﻹﻣ ـ ــﺎرات واﻟـﻴـﻤــﻦ وﺗــﻮﻧــﺲ واﻷردن
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺼﻴﻦ
وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻋــﺪﻳــﺪة ،وﻳﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻹرﺿﺎء
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷذواق ،ﺣـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
ﺣﻠﻮل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺪارس ،وﻫﺬه
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﺗ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ ﻓ ـﺘ ــﺮات ﻣــﻮاﺳــﻢ
اﻟﺘﺴﻮق ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﺷﺮاء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟ ـﻘــﺮﻃــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس واﻟ ـﻤــﻼﺑــﺲ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻷﻋﻤﺎر.
ﱢ
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻹﻛ ـﺴ ـﺴــﻮارات
واﻟـﻜـﻤــﺎﻟـﻴــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻐــﻮﻻت اﻟـﻴــﺪوﻳــﺔ
واﻟﺸﻨﻂ واﻟﺤﻘﺎﺋﺐ واﻟﻌﻄﻮر وﻣــﻮاد
اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻞ واﻟـ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ واﻟ ـﺠ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺎت
واﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻼت واﻟـ ـﺒـ ـﺨ ــﻮر واﻟ ـﺨ ــﺰﻓ ـﻴ ــﺎت
وإﻛﺴﺴﻮارات ﻏﺮف اﻟﻨﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ُ
وﻳ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻣ ــﻦ أﻛـﺜــﺮ
اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻟـﺴـﻠــﻊ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻄ ــﺎق اﻟـ ـﻬ ــﺪاﻳ ــﺎ ،إذ
إن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣــﻦ ا ﻟـﺸـﻌــﻮب اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻬﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،وﻗﺪ وﺟﻬﺖ
»ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ« دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
إﻟﻰ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻌﺮض
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮه ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻮاء
ﺗﺴﻮق أﺳﺮﻳﺔ وﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻛﺒﺎرا وﺻﻐﺎرا.

ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ

اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ ﻃـ ــﺎرق ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد :ﻧ ـﺤــﻦ ﺳ ـﻌــﺪاء
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎدرة
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻹﻟـﻘــﺎء اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻔــﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،وﻓــﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس
وواﻗﻌﻲ.
وأﺿﺎف ﻣﺤﻤﻮد :ﻧﺤﺮص ﻓﻲ »اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ
واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮاء اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ دول اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺑـﺤــﺚ ﻛــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إن
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت،
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت )) ،(AUB B2Bاﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ذات اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ
ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ.
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻋﻤ
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﻓﻮرﺳﻴﺰوﻧﺰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﻴﺘﻨﺎول ﺿﻤﻦ
ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻔﺮص واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻻﺑـﺘـﻜــﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رؤﻳــﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ودﻋــﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻌﺮض
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  40ﻋ ــﺎرﺿ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻛ ـ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻛـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺎت ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ُ ّ
»زﻳﻦ« ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ »«Apple
ً
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  ٢٧اﻟﺠﺎري
ّ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »زﻳﻦ« أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ أﺣﺪث
اﻟ ـ ُـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت ﻣ ــﻦ » ،«Appleاﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺸﻤﻞ
 iPhone 11 Proو،iPhone 11 Pro Max
وﻫ ــﻲ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
 ،iPhoneإﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ  iPhone 11اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »زﻳــﻦ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
ً
إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ Apple Watch Series 5
ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ  Retinaاﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻔﺊ ،وﻳﻤﻜﻦ
ً
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة أﻋﻼه ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﺑ ـﺘـ ً
ـﺪاء ﻣــﻦ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ أﻓﺮع زﻳﻦ اﺑﺘﺪاءً
ﻣﻦ  27اﻟﺠﺎري ،وﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳﻌﺎر،
ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎرة .kw.zain.com
ّ
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ  iPhone 11 ProوiPhone
 11 Pro Maxﺑﻨﻈﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺛﻼﺛﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ُﻳﻘﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذات ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﺮاﻓﻲ
ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ذات زواﻳــﺎ واﺳﻌﺔ وﻫــﻲ Ultra
 Wideو Wideو Telephotoاﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘـ ّـﺪم
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻀــﻮء
اﻟﺨﺎﻓﺖ ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﻠﻲ وأﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮدة
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ أي ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ رﻗﺎﻗﺔ  A13 Bionicاﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﻤﻤﺘﻬﺎ » «Appleﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أداء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ
 iPhone 11 Proﺑﻌﻤﺮ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  4ﺳﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،iPhone Xs
وﻳﺘﻤﻴﺰ  iPhone 11 Pro Maxﺑﻌﻤﺮ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  5ﺳﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ iPhone Xs
.Max

ُ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ Super Retina
 XDRاﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺤﺠﻢ  5.8إﻧﺸﺎت
ﻓﻲ  iPhone 11 Proوﺑﺤﺠﻢ 6.5
إﻧﺸﺎت ﻓﻲiPhone 11 Pro Max
ً
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻄﻮﻋﺎ واﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗ ـﻄــﻮرا ﻓــﻲ أي  iPhoneﻣﻀﻰ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ iPhone 11
 ProوiPhone 11 Pro Max
ﺑﺄرﺑﻊ أﻟــﻮان راﺋﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻟﻮن
ُ ً
أﺧﻀﺮ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ.
و ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـ ّـﻴ ـ ــﺰ iPhone 11
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات
اﻟﻘﻮﻳﺔ ُ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻣــﻊ ،iOS 13
ُ
ﻣﻤﺎ ُّﻳـﻘـ ّـﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ،
وﻳــﻮﻓــﺮ  iPhone 11ﻧـﻈــﺎم ﻛــﺎﻣـﻴــﺮا ﺛﻨﺎﺋﻲ
ّ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺘﻴﻦ ﺑﺰواﻳﺎ واﺳﻌﺔ
وﻫﻲ  Ultra Wideو Wideاﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻘﺪم أﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ أي ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ
وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻮء
اﻟﺨﺎﻓﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﻠﻲ ،وﻧﻈﺎم Portrait
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ
واﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﺰﻳﺪ.
وﺗ ـﺘــﻮﻟــﻰ رﻗ ــﺎﻗ ــﺔ  A13 Bionicﺗﺸﻐﻴﻞ
ّ ً
 iPhone 11ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﻛـﺜــﺮ ﺗﻄﻠﺒﺎ
ﻣــﻊ ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺔ ﺗ ــﺪوم ﻃ ــﻮال ﻳ ــﻮم ﻛــﺎﻣــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﺤﻨﺔ واﺣـ ــﺪة ،وﺗ ــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﻴﺘﺼﺪى
ﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ُﻣ ّ
ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺎء
وأﻗﻮى زﺟﺎج ﻓﻲ أي ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ ،وﻳﺘﻮاﻓﺮ
 iPhone 11ﺑﺴﺖ أﻟﻮان راﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ واﻷﺧﻀﺮ واﻷﺻﻔﺮ واﻷﺳــﻮد
واﻷﺑﻴﺾ واﻷﺣﻤﺮ .(PRODUCT(RED

ُ
وﺗ ّ
ﻘﺪم » Apple» Watch Series 5وﻷول
ﻣ ــﺮة ﺷــﺎﺷــﺔ  Retinaاﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻔﺊ وﻻ
ً
ﺗﻨﺎم أﺑــﺪا ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺸﺎﺷﺔ أو ﻟﻤﺴﻬﺎ ،أﻣﺎ
ﻣـﻤـﻴــﺰات ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﺘﻲ
اﻟﻤ ّ
ُﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ُ
ﺜﺒﺘﺔ وﻣﻴﺰة ﻣﺴﺘﻮى
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺧــﻼل اﻟـﻴــﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﻓـﻀــﻞ ،وﺗﺘﻴﺢ
» Apple» Watch Series 5ﻣــﻊ اﻻﺗـﺼــﺎل
اﻟﺨﻠﻮي ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ وإﺟﺮاء
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻻﺗ ـﺼــﺎل ﻋﻠﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻄــﻮارئ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 1ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ »Apple» Watch
ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  150دوﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ
ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد  iPhoneﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻊ
 ،WatchOS 6ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ »»Apple
 Watchﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ وﺻﺤﺘﻬﻢ
ﻣــﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻣﺜﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟ ــﺪورة وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻀﻮﺿﺎء وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ.

»ﻫﻮاوي« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »أﻃﻠﺲ «٩٠٠
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻫـ ـ ـ ــﻮاوي ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ »ﻫ ـ ـ ـ ــﻮاوي ﻛ ــﻮﻧ ـﻜ ــﺖ «2019
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻃﻼق ﻧﻈﺎم
اﻟ ـﺨــﻮادم اﻟﺤﻮﺳﺒﻴﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وأﻃـﻠـﻘــﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »أﻃﻠﺲ  900اﻟﺤﻮﺳﺒﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ،وﺳﺘﻔﺘﺢ
ً
آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﺣﻘﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺎري.

ﻗﺎل ﻛﻴﻦ ﻫﻮ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻮاوي» :اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
ﺳﻮق ﺿﺨﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ،
ً
ﻟــﺬا ﺳﻨﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ رﻓــﻊ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎتُ ،
اﻟﺴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ،ووﺿﻊ أﻃﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻔﺘﻮح«.
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فازت الكاتبتان الكويتيتان
أمل الرندي وفاطمة شعبان
بجائزتي الشارقة إلبداع
المرأة الخليجية .

ميريهان مجدي فنانة شابة
اشتهرت باسم «كوكي»،
يعرض لها حاليا مسلسل
جديد «بحر» .
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مسك وعنبر
شهدت المكتبات في الكويت
ونشأتها مراحل كثيرة
ومتنوعة قد تكون بدايتها
الفعلية عام .1682

سيكون الفنان جمال
الردهان على رأس «جروب»
فني من المتوقع أن يطغى
عليه العنصر الشبابي.

يفوزان بجائزة «إيفا»
وسينغ
بهات
ّ
الهندية ألفضل ممثل وممثلة
فازت الممثلة الهندية عليا
ب ـهــات ب ـجــائــزة "إيـ ـف ــا" ،وهــي
ج ــائ ــزة األكــادي ـم ـيــة الــدول ـيــة
للفيلم الهندي ،ألفضل ممثلة
رئيسية عــن دورهــا فــي فيلم
"رازي" ،في الحفل الــذي أقيم
أمس األول في مومباي.
وذك ـ ـ ــرت ش ـب ـكــة ت ـل ـفــزيــون
ن ـي ــودل ـه ــي "إن دي ت ــي ف ــي"
ال ـه ـنــديــة أن الـمـمـثــل رانـفـيــر
س ـي ـن ــغ ح ـ ــاز جـ ــائـ ــزة أف ـضــل
مـمـثــل رئـيـســي عــن دوره في
فيلم "بادمافاتي".
وفاز الممثل فيكي كوشال
عـ ـ ــن جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل م ـم ـثــل
م ـســا عــد ع ــن دوره ف ــي فيلم
س ــان ـج ــو ،ف ــي ح ـيــن حصلت
الممثلة اديـتــي راو حـيــداري
ع ـل ــى ج ــائ ــزة أفـ ـض ــل مـمـثـلــة
مساعدة عن دورهــا في فيلم
" بادمافاتي".
وقد حاز فيلم رازي جائزة
إيفا ألفضل فيلم لهذا العام.
يشار إلى أنه تم ترشيح كل
من فيلمي بادمافاتي ورازاي
لـ 10جوائز.

ممثلة صاعدة
وحازت الممثلة سارة على

عليا بهات تحمل جائزتها
خـ ــان ج ــائ ــزة أفـ ـض ــل مـمـثـلــة
صاعدة عن دورها في فيلم
"كيدارناث" ،في حين حصل
الـمـمـثــل إي ـش ــان خـطـيــر على
جائزة أفضل ممثل صاعد عن
دوره في فيلم "داداك".
وبمناسبة االحتفال بمرور
 20عــامــا عـلــى تـقــديــم جــوائــز
إيفا ،تم منح جوائز خاصة،

مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة الـ ـخ ــاص ــة
ألفضل ممثلة التي تم منحها
للممثلة ديبيكا بــادكــون عن
دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ف ـي ـل ــم ت ـش ـي ـنــاي
اكسبريس.
كما حصل الممثل رانبير
كابور على الجائزة الخاصة
ألف ـضــل مـمـثــل ع ــن دوره في
فيلم "بارفي".

وكان أول دور لعليا بهات
في فيلم سانغارش (،)1999
ح ـيــث ل ـع ـبــت ف ـيــه دور ف ـتــاة
ص ـغ ـيــرة ،الـفـيـلــم م ــن بـطــولــة
أكشاي كومار وبريتي زينتا،
حيث لعبت عاليا دور بريتي
فـ ــي فـ ـت ــرة صـ ـغ ــره ــا ،ووفـ ــق
قولها ،أكــدت عاليا أن الــدور
ال ــذي حـقــق لـهــا ال ـن ـجــاح هو
دور شـنــايــا ف ــي فـيـلــم طــالــب
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ــدر عـ ــام
 ، 2012م ــع ال ـم ـخ ــرج كـ ــاران
جوهر والممثلين سيدهارث
مالهوترا وفارون داوان.
ي ــذك ــر أن ع ـل ـيــا ول ـ ــدت في
 15م ــارس  ،1993وه ــي ابنة
الـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـهـ ـن ــدي مــاه ـيــش
بهات والممثلة سوني رازدان،
ووالدها من أصل غوجاراتي
ووالدتها من كشمير وأصل
ألماني ،ولديها شقيقة كبرى
تدعى شاهين (مواليد ،)1988
واثـ ـن ــان غ ـيــر شـقـيـقـيــن هـمــا
بوجا بهات وراهول بهات.
(د ب ا)

عليا بهات

بوستر مسلسل «لورد أوف ذي رينغز»

«لورد أوف ذي رينغز» َّ
يصور في نيوزيلندا
أعلنت مجموعة "أمازون برايم فيديو" ،أمس ،أن مسلسلها الجديد (لورد أوف ذي رينغز)،
َّ
سيصور باألشهر المقبلة في نيوزيلندا ،وهو بلد بيتر
الــذي تنتجه بميزانية ضخمة
جاكسون مخرج هذه السلسلة الخيالية.
وتخصص "أمازون" أكثر من مليار دوالر لهذا المسلسل ،على أمل أن يلقى النجاح عينه
مثل "غايم أوف ثرونز" (قناة اتش بي أو).
وبالنسية لواضعي السيناريو جي .دي باين وباتريك ماكاي ،توفر نيوزيلندا "مشاهد
خالبة" ،كتلك المذكورة في أرض الوسط التي ابتكرها الكاتب البريطاني جي .آر .آر .تولكين
(د ب أ)
في قصته.

بيونسي وتوأمها

كيم وكيندال

بيونسي تكشف عن وجهي توأمها

«سالم» وراء الخالف بين كيم وكيندال

منذ والدتهما ،ظلت النجمةبيونسي تخفي وجهي توأمها؛ سير ورومي ،اللذين
يبلغان من العمر حوالي سنتين.
وقررت بيونسي أن تعرف محبيها على ابنيها في الفيلم الوثائقي الذي ُعرض
ً
االثنين الماضي ،حيث تحدثت عن تجربة األمومة ،وقالت" :عندما تكونين أما،
فهناك حب تشعرين به ألطفالك أعمق من أي شيء تتخيلينه".
وانتشرت بسرعة صور التوأم ،الــذي يشبه بيونسي أكثر من جاي زي ،فيما
ظهرت ابنتها الكبيرة إيفي بلو في الفيلم أيضا ،والتي عرفت أكثر من شقيقيها
على السجادة الحمراء.

كشفت نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيا ن عن خالفها مع أختها
الصغرىكيندال جينر ،بسبب إطالقها اسما عربيا على ابنها الرابع ،وهو "سالم".
واعـتــرفــت كـيـنــدال بأنها ال تحب اســم "ســالــم" ،الــذي منحته كيم وزوجـهــاكاني
ويست ،لطفلهما ( 4أشهر).
و قــا لــت كيم إن "كيندال وشقيقتها الصغرى كايلي كانتا مشاركتين بشدة في
القرار ،وهناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك ،قبل أن تضطر إلى الذهاب
إلى المكاتب الحكومية وتسجيل األوراق 10 ،أ يــام فقط لتسمي طفلك أو ليقوموا
بتسميته جون دو".

فيلم «أد أسترا» يفتتح مهرجان الجونة
السينمائي في مصر
انطلقت بمنتجع الجونة المصري ،على شاطئ
البحر األحمر ،مساء أمس ،فعاليات مهرجان الجونة
السينمائي فــي نسخته الثالثة ،بمشاركة  40دولــة
يمثلها  80فـيـلـمــا م ــا بـيــن روائـ ــي ووثــائ ـقــي طــويــل
وقصير.
ويعتبر فيلم االفتتاح "أد أسترا" األفضل ،للنجم
العالمي براد بيت ،وتأليف وإخراج جيمس غراي.
ويشهد المهرجان ،الذي يستمر حتى  27الجاري،
عروضا عالمية ودولية أولية لـ  14فيلما ،كما يشهد
مجموعة مــن الفعاليات بينها ن ــدوات وورش عمل
وموائد مستديرة ،ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب

وال ــروائ ــي الـمـصــري الـشـهـيــر إح ـســان عـبــدالـقــدوس،
ويضم مجموعة كبيرة من مقتنياته الخاصة.
وعلى هامش جائزة "سينما من أجل اإلنسانية"،
تـقــام مــائــدة مـسـتــديــرة ح ــول أص ــوات الــاجـئـيــن في
السينما ،كما يشهد المهرجان تكريم الفنان المصري
محمد هنيدي ،والمخرجة والمنتجة الفلسطينية
مي مصري.
كما تشهد النسخة الثالثة من المهرجان ،عروضا
لخمسة أفالم عربية ،في المسابقة الرسمية 4 ،منها
من دول أفــرو -عربية ،وواحــد من الجانب اآلسيوي
للمنطقة العربية ،وهذه الدول هي تونس ،والجزائر،

وال ـس ــودان ،وال ـم ـغــرب ،ولـبـنــان ،وتـمـثــل ه ــذه األف ــام
التجارب الروائية األولــى لمخرجيها ،وبعضها تم
دعمه من الدورتين الماضيتين من منصة الجونة
السينمائية ،مثل فيلمي  1982وحلم نورا.
ويـ ـع ــرض ف ـي ـل ـمــان ط ــوي ــان م ـص ــري ــان ف ــي قـســم
االختيار الرسمي (خارج المسابقة) ،وهما "الفارس
واألم ـي ــرة" (أول فيلم تحريك مـصــري طــويــل ) ،وهو
من كتابة وإخــراج بشير الديك ،وفيلم "لما بنتولد"
مــن إخ ــراج تامر عــزت ،الـلــذان يحظيان بعروضهما
العالمية األولى في المهرجان.
(د ب أ)

بيت في مشهد من «أد أسترا»

ثقافات ١٦
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الرندي وشعبان تتسلمان جائزة الشارقة «للمرأة الخليجية»
عن عمليهما في أدب األطفال «مفاجأة أبي» و«رحلة اللوزتين»
استحقت الكاتبتان الكويتيتان أمل الرندي وفاطمة شعبان
جائزة الشارقة إلبداع المرأة الخليجية ،بعد فوز الرندي
بعملها "مفاجأة أبي" ،فيما فازت شعبان بقصتها "رحلة
اللوزتين" ،خالل حفل أقيم أمس األول تحت رعاية إمارة
الشارقة.

كان لنا شرف
تمثيل وطننا
بهذه المناسبة
الخليجية المهمة

استمرار تشجيع
األديبات
الخليجيات على
العطاء بمجال
أدب األطفال

تسلمت الكاتبتان الكويتيتان
أمـ ــل ال ــرن ــدي وف ــاط ـم ــة شـعـبــان
ج ــائ ــزة ال ـشــارقــة إلبـ ــداع ال ـمــرأة
الخليجية ،فــي حفل أقيم أمس
األول تـحــت رع ــاي ــة رسـمـيــة من
إمارة الشارقة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـ ــرن ـ ـ ــدي بـ ـج ــائ ــزة
إب ــداع ــات ال ـمــرأة الخليجية عن
عملها (مفاجأة أبي) ،وهي عبارة
عن قصة أدبية موجهة للطفل،
فيما فازت الكاتبة فاطمة شعبان
بــال ـجــائــزة نـفـسـهــا ع ــن قصتها
لألطفال (رحلة اللوزتين).
وقالت الرندي لـ"كونا" ،عقب
ت ـس ـلــم الـ ـج ــائ ــزة ،إن الـ ـف ــوز هو
األول ل ـهــا ف ــي ج ــائ ــزة ال ـشــارقــة
إلب ــداع ال ـمــرأة الخليجية ،فيما
ح ـص ـلــت م ــن ق ـب ــل ع ـل ــى ج ــائ ــزة
حاكم عجمان الشيخ راشــد بن
حميد األدبية مرتين متتاليتين
عــن قصتيها " نـجــم المستطيل
األخضر" و"أجمل عقاب" اللتين
تدعوان إلى التسامح عند الطفل.

المناسبة الخليجية
وأعربت الرندي عن سعادتها
بتمثيل الكويت هــي وزميلتها
شـ ـعـ ـب ــان ف ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات ه ــذه
الجائزة" :كــان لنا شرف تمثيل

أمل الرندي
وطننا الغالي بـهــذه المناسبة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،وفـ ـ ــوزي
وزميلتي بهذه الجوائز هو فوز
للكويت في المقام األول".
وأكـ ــدت أن فــوزهــا بــالـجــائــزة
"ت ـتــويــج لـتـجــربـتــي ال ـتــي بــاتــت
في عامها الرابع عشر في كتابة
أدب الطفل".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة
ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة (م ـ ـ ـفـ ـ ــاجـ ـ ــأة أبـ ـ ـ ــي)،
أوضـحــت الــرنــدي أنها تتضمن
أفكارا مهمة ومفيدة للطفل ،وفي
عالقته بأبيه ،وعالجت موضوع
تغير أفكار الطفل التي تشجعه
ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع الـمـحـيـطـيــن
بـ ــه بـ ـت ــواض ــع وأخـ ـ ـ ــاق ع ــال ـي ــة،

فاطمة شعبان
ويقتنع بضرورة مراعاة الحاالت
اإلنسانية.

الصفات الحميدة
وأشارت إلى أن القصة تهدف
أيضا إلى معرفة كيف يكون األب
قدوة البنه ،وكيف يكتسب االبن
الصفات الحميدة من أبيه ،ويفهم
معنى القيادة الحقيقية ،ويقتنع
بــأه ـم ـيــة ال ـت ـســامــح ف ــي ال ـح ـيــاة،
وضــرورة احترام اآلخر وتقديره
مـهـمــا كــانــت رتـبـتــه االجـتـمــاعـيــة
ومركزه في العمل.
وقــالــت الــرن ــدي" :اعـتـمــدت في
ال ـق ـصــة أس ـلــوبــا مـبـسـطــا يــرتـكــز

على فضيلة اإلق ـنــاع ،بعيدا عن
أسلوب التلقين والموعظة ،الذي
ب ــات مــرفــوضــا وال يـتـنــاســب مع
مــا تـطــرحــه ال ـطــرق الـحــديـثــة في
التربية اليوم".

األعمال األدبية
ونـ ــوهـ ــت بـ ـم ــا تـ ـق ــدم ــه إمـ ـ ــارة
ال ـشــارقــة مــن دع ــم لـثـقــافــة الـمــرأة
الخليجية المبدعة ،وتشجيعها
ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال دوره ـ ــا ف ــي رفــع
م ـس ـت ــوى أدب الـ ـطـ ـف ــل ،م ـش ـيــدة
ُ
بحسن التنظيم واالحترافية في
تقييم األعمال األدبية المشاركة
في هذه الجائزة.

جانب خيالي
م ــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت الـكــاتـبــة
فاطمة شعبان إن قصتها الفائزة
(رحـ ـل ــة ال ـل ــوزت ـي ــن) ت ـت ـحــدث عن
جــانــب خـيــالــي ف ــي عــالــم الـطـفــل،
وتقدم حلوال لبعض المشكالت
التي تواجه األهل مع أطفالهم في
توصيل فكرة صحية أو غذائية
أو دراسـ ـي ــة ،وكـتـبـتـهــا بــأسـلــوب
فيه مغامرة لجذب الطفل وجعله
متحمسا لقراءتها.

رسالة الطفولة
وبـيـنــت شـعـبــان أن ـهــا مهتمة
ب ــرس ــال ــة ال ـط ـفــولــة وأدبـ ـه ــا منذ

صورة جماعية للمشاركات في الجائزة

ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي،
وتعمل من أجل الطفل ،باعتباره
بـ ـ ــذرة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ــي يـنـبـغــي
رع ـ ــاي ـ ـت ـ ـه ـ ــا ،وت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ع ـل ـي ـه ــا
المجتمعات واألوطان في التغيير
نحو األفضل والتقدم.
وأوضحت أن لديها عددا كبيرا
مــن اإلص ــدارات فــي مجال الطفل
يصل إلى  50إصدارا ،بين قصص
ـان ل ــأطـ ـف ــال ،ح ـي ــث قــامــت
وأغـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بإصدار مجلة كنوز اإللكترونية،
كما أ ص ــدرت تطبيقا إلكترونيا
لألطفال بعنوان "كان يا مكان"،
لتشجيع الطفل على القراءة.

تشجيع األديبات
ودع ــت شـعـبــان إل ــى اسـتـمــرار
تـشـجـيــع األديـ ـب ــات الخليجيات
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال أدب
األطفال ،للمساهمة في المحافظة
على أجيال المستقبل التي تعتمد
عليها األوطان.
ُيذكر أن جائزة الشارقة إلبداع
المرأة الخليجية التي تقام للمرة
الثانية على التوالي برعاية قرينة
حــاكــم الـشــارقــة الشيخة جــواهــر
ب ـنــت م ـح ـمــد ال ـق ــاس ـم ــي ،هــدفـهــا
ت ـش ـج ـيــع ال ـم ــواط ـن ــة الـخـلـيـجـيــة
على اإلبداع في المجاالت األدبية
والفكرية ،وتعزيز دور المرأة في
مجاالت الرواية والشعر.

سعد البازعي :الرواية مهمة بثرائها اإلنساني ومتعتها السردية
في محاضرته «سيدات القمر الرواية والترجمة» بجمعية الثقافة والفنون في الدمام
قال د .سعد البازعي في محاضرته (سيدات القمر الرواية
والترجمة) ،التي نظمها بيت السرد بجمعية الثقافة والفنون
ُ
في الدمام ،بحضور أساتذة الترجمة والكتاب والروائيين ،إنه بعد
فوز رواية جوخة الحارثي بجائزة ً"مان بوكر" لروايتها "سيدات
القمر" ،بات سؤال الترجمة أساسيا عند الحديث عن الرواية.
الدمام  -ةديرجلا

●

ت ـ ـنـ ــاول د .س ـع ــد ال ـب ــازع ــي
خ ــال مـحــاضــرتــه فــي الــدمــام،
ح ــول روايـ ــة "س ـي ــدات الـقـمــر"،
ل ـل ـك ــات ـب ــة الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ج ــوخ ــة
ال ـ ـحـ ــارثـ ــي ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ب ـج ــائ ــزة
"مــان بــوكــر" ،مسألة الترجمة،
ودورها في منح هذه الجائزة
لها.
وقال البازعي في محاضرته
(سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة
والترجمة) ،التي نظمها بيت
ال ـ ـسـ ــرد فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـث ـقــافــة
والـفـنــون ،إن "الترجمة وضع
متوقع ،لكنه غير منصف لعمل
غني بــذاتــه ،يظلم حين يبدو
أن جــزء ا من أهميته ناتج عن

الترجمة ،أي لو لم ُيترجم لما
فاز العمل بالجائزة اإلنكليزية
ال ـعــال ـم ـيــة ،ل ـكــن ف ــي هـ ــذا ظلم
ل ـل ـع ـمــل ،ألن ـ ــه يـ ـص ــرف الـنـظــر
ع ــن الـقـيـمــة األدب ـي ــة الـســرديــة

ال نحتاج إلى
الكثير من الخبرة
أو المهارة لندرك
أننا أمام عمل
احترافي

قراء أجانب
وأضاف" :نعم الترجمة كانت
ال ـس ـبــب ف ــي فـ ــوز ال ـع ـم ــل ،ألنـهــا
لفتت أنـظــار ق ــراء أجــانــب وغير
أجانب إليه بشكل غير مسبوق،
لكن قارئ الرواية بلغتها العربية
سيكتشف أن الــروايــة مهمة من
حيث ثرائها اإلنساني ومتعتها
ً
السردية بعيدا عن الترجمة ،التي
يشوبها بعض النقص ،لكن هذا
يمكن أن يقال عن أي عمل ،وإن
تفاوتت وجوه النقص في الكثرة
واألهـمـيــة ،ومــع ذلــك فــا مناص
من طرح سؤال الترجمة ،مع أنه
سؤال يمكن تناوله منفصال عن
سؤال السرد في النص األصلي".

عمل احترافي

جوخة الحارثي حاملة روايتها «سيدات القمر»

وت ــاب ــع ال ـب ــازع ــي" :ف ــي رواي ــة
سـ ـي ــدات ال ـق ـم ــر ال ن ـح ـت ــاج إل ــى
الكثير مــن الـخـبــرة أو الـمـهــارة،
لندرك أننا أمــام عمل احترافي،
م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ق ـ ـصـ ــديـ ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع

معاناة الفتاة في المجتمعات ّ
العربية
في رواية «الكثير من الهراء»
تتناول رواية "الكثير من
ّ
المقدسية
ا لـهــراء" للكاتبة
دعاء إبراهيم ،الصادرة عن
بــرنــامــج ال ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون
فــي مــؤ سـســة عبدالمحسن
ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــان م ـ ــع دار األ ه ـل ـي ــة
لـلـنـشــر ،مـعــانــاة الـفـتــاة في
الـمـجـتـمـعــات ال ـعــربـ ّـيــة ،من
خـ ـ ـ ــال اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض أربـ ـ ـ ـ ِـع
ـات أن ـثــويــة يـجــدن
شـخـصـيـ ٍ
ّ
واحد من
مكان
في
أنفسهن
ٍ
دون معرفة سبب وجودهن،
تكون هذه الشخصيات هي
ّ
م ـح ـص ــل ــة انـ ـفـ ـص ــام ن ـف ـسـ ّـي
تعانيه البطلة ،وتستعرض
الـ ـ ــروايـ ـ ــة كـ ـي ــف خ ـ ِـلـ ـق ــت كــل
ّ
شخصية.
ُ ّ
وتـ ـ ــركـ ـ ــز إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـلــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــد
وا لــد يــن وتطبيقه الخاطئ
كأسباب
والمجتمع واألهل
ٍ
أدت إ ل ـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـل ـ ــم ا لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاة،
إضافة إلى األذى الجسدي
والنفسي.
وتصف الكاتبة روايتها
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــوداوي ـ ــة ،لـ ـي ــس ألن
ن ـظــرت ـهــا لـلـمـجـتـمــع كــذلــك،
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة هـ ـ ــي أن
النظرة لهذه الموضوعات
س ـ ــوداوي ـ ــة وغـ ـي ــر مـنـصـفــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرأة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ُ
ـرح س ـ ـ ــؤال
ّ
ّ
الذكورية كمفهوم متجسد
ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــربـ ّـيــة
ب ـيــن م ــا ي ـتــأصــل ف ــي الــذكــر
ّ
ويتجسد
منذ بداية خلقه،
في عقل المرأة حتى تبتكر
ش ـخ ـص ـ ّـي ــة ذك ـ ــر ّ ب ــداخ ـل ـه ــا،
ّ
الع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادهـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـح ـ ــل
لمشاكلها في مجتمعها.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم إب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ف ــي
رواي ـت ـه ــا م ــراح ــل ال ـصــدمــة

غالف الرواية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة
فـ ـ ــي أي مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،ف ـت ـك ــون
م ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــران ه ــي
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ث ـ ـ ـ ـ ّـم الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــوع،
فمرحلة المقاومة وا لـقـ ّـو ة،
وصـ ــوال إل ــى ح ــال ــة ال ـب ــرود
وعـ ــدم االهـ ـتـ ـم ــام ،وان ـت ـهــاء
باستحضارها حالة الذكر
ا ل ـ ــذي  -م ــن ا ل ـم ـت ــو ق ــع  -أن
ُيخرجها مــن أز مـتـهــا ،وفي
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،تـ ـ ـح ـ ــاول
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ش ـخ ـصـ ّـيـت ـهــا
ّ
األساسية.
وتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــاتـ ـ ـب ـ ــة ف ــي
رواي ـت ـهــا إل ــى وض ــع أســس
التغيير ،انطالقا من مؤازرة
الـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــات ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ع ــن
الـتـعـنـيــف وال ـم ـعــانــاة الـتــي
ي ـعــان ـي ـن ـهــا ،ك ـب ــداي ــة لــوقــف
ّ
هـ ــذه األس ــالـ ـي ــب ،وال ـت ـمــتــع
بلحظات قو ٍة لقلب الطاولة
ِ
ً
فــي و جــه ا لـمـجـتـمــع ،ممثال
باألقارب واألهل والعادات.
يـ ــذ كـ ــر أن تـ ـل ــك ا ل ـ ــروا ي ـ ــة
"الكثير من الهراء" ،حصلت
عـلــى ا لـجــا ئــزة التشجيعية
في مسابقة "قطان الكاتب
الشاب لعام . "2017

«عالم العنف» رواية جديدة
لكولن ولسون
ص ـ ـ ــدرت عـ ــن دار "أ لـ ـك ــا"
للنشر ،رواية "عالم العنف"
لـلـكــاتــب ال ـبــري ـطــانــي كــولــن
ول ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــون ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ت ـ ـسـ ــرد
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ـ ـيـ ـ ــو غ ـ ــري ـ ــن
ال ـع ـب ـقــري وال ـم ـه ــووس ّفــي
ع ـلــم ال ــري ــاض ـي ــات ،وي ـمــثــل
هـ ــذا ال ـع ـل ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ـيــه
ال ـ ــوض ـ ــوح وال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،غ ـيــر
أن حـ ــاد ثـ ــة ا ع ـ ـتـ ــداء إ حـ ــدى
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة
وارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا أعـ ـ ـم ـ ــال ع ـنــف
ً
أم ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــه خـ ـ ــوفـ ـ ــا
غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوق ،م ـص ـم ـم ــا
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـمـ ــايـ ــة ن ـ ـف ـ ـسـ ــه م ــن
اآلخــريــن بـشــرائــه األسـلـحــة
وانـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ــاد
ل ـل ـتــدريــب ع ـلــى الـتـصــويــب
واستخدام المسدس.
ويـ ـق ــع غ ــري ــن ف ــي ب ــراث ــن
ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،ويـ ـتـ ـح ــول
خوفه إلى شعور متواصل
بــإر هــاب اآل خــر يــن ورعبهم،
ً
مـ ــؤديـ ــا ب ــه إل ـ ــى االخـ ـت ــاط
بمجموعة مــن المجرمين،
ومتعاطي المخدرات ،حيث
ي ـق ــوده ه ــذا االنـ ـخ ــراط إلــى
م ــواج ـه ــة م ـســائــل فـلـسـفـيــة
وإنسانية كبيرة لم يتعود
عليها سابقا.
وقد ترجمت هذه الرواية
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وطـ ــرحـ ــت
أسـ ـئـ ـل ــة كـ ـثـ ـي ــرة مـ ـنـ ـه ــا :هــل
للفلسفة وا لـعـلــم أي عالقة

غالف « عالم العنف «
ب ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف؟ مـ ـ ــا ه ــي
األيديولوجيات السياسية،
وكـيــف يـتـحــول الـعـنــف إلــى
أفكار؟ وكيف يمكن لألفكار
أن تنتج الجريمة؟
وتعتبر ا لــروا يــة مــن أهم
ال ـ ــرواي ـ ــات الـ ـت ــي أص ــدره ــا
الـ ـك ــات ــب كـ ــولـ ــن ويـ ـلـ ـس ــون،
وبيعت منها مـئــات اآلالف
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــخ ،حـ ـي ــث ق ــال ــت
ع ـن ـه ــا ص ـح ـي ـف ــة "صـ ـن ــداي
تايمز" إن هذه الرواية هي
وا حــدة من أجمل ا لــروا يــات
التي تمزج الخيال بالواقع،
و عــا لــم ا لـجــر يـمــة بالفلسفة
وحـ ــب ال ــري ــاض ـي ــات بـعــالــم
العنف.

«القصة القصيرة النسائية في ليبيا»
جديد فوزي الحداد

البازعي خالل محاضرته في الدمام
وال ـث ـق ــاف ـي ــة الـ ـت ــي يـكـتـسـبـهــا
العمل بحد ذاته ".

إصدارات

الـســردي ،فواضح منذ البدء أن
الكاتبة لــم تــرد أن تحكي قصة
تشدنا أحداثها فحسب ،بل في
كيفية سرد تلك األحــداث ،وهذا
شرط أساسي في أي عمل سردي
ينشد األدبية ،وتفاوت الساردين
أحد وجوه تلك الكيفية".
ً
وأشـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك وجـهــا
آخ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــا ي ـ ـل ـ ـبـ ــث أن ي ـت ـم ــاث ــل
أث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة ،ح ـي ــث ي ـت ـبـ َّـيــن
أن "الـ ـحـ ـك ــاي ــات ُيـ ـع ــاد س ــرده ــا
ال ـ ـمـ ــرة ت ـل ــو األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـك ــن مــن
زوايـ ـ ـ ــا م ـت ـب ــاي ـن ــة ،وب ـت ـفــاص ـيــل
مختلفة ،وتطالعنا الشخوص
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـصـ ــول األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وه ـ ــذا
ه ــو األه ـ ــم ،م ــع م ــا يـعـنـيــه ذلــك
بالنسبة لتطور األحداث وتنامي
الشخصيات ودالالت القصص
ككل".

شخوص الرواية
وذك ــر أن ال ـســرد فــي الــروايــة
ي ـن ـع ـقــد ح ـ ــول أس ــرتـ ـي ــن :أسـ ــرة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــم س ـ ـع ـ ـيـ ــد وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـع ــم
س ـل ـي ـم ــان ،وشـ ـخ ــوص ال ــرواي ــة
يـنـتـمــون إل ــى إح ــدى األســرتـيــن
أو كليهما ،نتيجة المصاهرات

والعالقات التجارية التي تشمل
ت ـج ــارة الــرق ـيــق ،الــرق ـيــق الــذيــن
يشكلون فئة اجتماعية متصلة
ب ــاألس ــرت ـي ــن ،لـكـنـهــم ف ــي وضــع
خ ــاص بطبيعة ال ـحــال ،نتيجة
الظلم االجتماعي القاسي الذي
يكتنف تاريخ الرق عامة ،وأثره
العميق على البنى االجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة ،فـ ـق ــراءة تــاريــخ
الـ ــرق ف ــي ع ـمــان ال تـخـتـلــف عن
قراءته في بلدن عربية أخرى ،أو
بأميركا ،أو بريطانيا ،فهو ظلم
متشابه الوجوه ،متماسك األلم.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـت ــرج ـم ــة
كررت استعمال عبارات يصعب
شرحها ،بل إن ترجمتها تفقدها
خصوصيتها الدينية ،مثل "بسم
الله الرحمن الرحيم" (ص)213
و"اللهم صل على النبي" (ص،)18
لكن عبارات أخرى ترد بشكلها
العربي ثــم تترجم ،ويـبــدو ذلك
غ ـي ــر مـ ـن ــاس ــب ،ألن ال ـم ـت ـحــدث
فــي ال ــرواي ــة ي ـبــدو وكــأنــه يقول
العبارتين بلغتين مختلفتين،
ومثال ذلك ما يرد في الصفحة
 ،104مــن الـنــص اإلنـكـلـيــزي "يــا
حبيبي يا سيدي" ،وترد بنصها
العربي ثم تترجم.

غالف الكتاب
صدر كتاب "القصة القصيرة النسائية في ليبيا" ،لألديب الليبي
فوزي الحداد ،وهو أستاذ األدب والنقد بكلية التربية في طبرق-
جامعة عمر المختار.
وتناول الكتاب مدخال تاريخيا ،ثم الوضع االجتماعي للمرأة
الليبية ،وال ـحــركــات الـنـســويــة تـحــديــدا ،حـيــث ق ـ َّـدم الـفـصــل األول
المسيرة األدبية للمرأة الليبية ،فيما جاء الفصل الثاني بعنوان
"التاج القصصي للمرأة الليبية" ،وحمل الفصل الثالث "القضايا
االجتماعية في القصة النسائية" ،وقدم الكثير من األمثلة فيه ،في
حين تحدث الفصل الرابع عن البناء الفني وظاهرة األنا والسيرة
الذاتية في الزمان والمكان والسرد والحوار.
ويأتي هذا اإلصدار للكاتب الحداد عن دار الرواد.

توابل ةديرجلا
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ميريهان مجدي :شاركت في «بحر» الصعيدي لتميز السيناريو
«توقيت عرضه مناسب ...وشكري الخاص للمخرج أحمد صالح»
ميريهان مجدي فنانة شابة ،اشتهرت باسم «كوكي» ،لها طلة خفيفة على المشاهد ،يعرض
ً
لها حاليا مسلسل جديد «بحر» ،من بطولة النجم ماجد المصري ،إذ تقدم اللهجة الصعيدية
القاهرة  -محمد قدري

كنت سعيدة
ً
جدا لترشيح
«ورد
مسموم»
لألوسكار

• ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "بحر"
ً
الذي يعرض حاليا؟-
شاركت في هذا العمل الصعيدي،ألن سيناريو
ً
ً
ال ـم ـس ـل ـســل ك ـ ــان مـ ـمـ ـي ــزا ج ـ ــدا وتـ ـج ــرب ــة ال ـل ـه ـجــة
الصعيدية جديدة ّ
علي فقررت المشاركة في العمل
المختلف عما قدمته قبل ذ لــك وبالفعل تعاقدت
وصـ ـ ــورت ال ـع ـمــل وهـ ــو اآلن ي ـع ــرض ع ـلــى شبكة
تلفزيون الحياة.
تدربت
كيف
...
عليك
جديدة
الصعيدية
• اللهجة
ِ
ِ
واجهت مشكالت في تعلمها؟
عليها ...وهل
ِ
 بالطبع كانت فــي الـبــدايــة صعبة إلــى حــد ماولكن بــدأت التدريب عليها قبل التصوير بفترة
ً
ً
وب ــدأت األم ــور تصبح أسـهــل شيئا فشيئا حتى
دخلنا التصوير وأصبحت أجيد التعامل معها
ً
ً
إلى درجــة كبيرة جــدا وأحببتها كثيرا طــوال مدة
تصوير المسلسل.

التجربة مميزة
• حدثينا عن كواليس التصوير في الحي الريفي
والمناطق ومع طاقم العمل؟
ً
 تعد التجربة مميزة جدا في كواليس ومع كلطاقم العمل مــن ممثلين ومخرجين ومصورين،
ً
وهـ ــو م ــا ي ـظ ـهــر م ــن ت ـن ــاغ ــم ح ــال ـي ــا ع ـل ــى شــاشــة
التلفزيون من خالل حلقات المسلسل ،وأوجه لهم
الشكر ولكن أخص بالشكر المخرج أحمد صالح
الذي كان خير معين لي ولطاقم العمل.

اختيار التوقيت

أرجع إلى
شقيقتي
روبي في
عدد من
االختيارات
وآخذ برأيها

• كيف ترين عرض المسلسل في هذا التوقيت،
وما ردود الفعل حول األسبوع األول له؟
ً
 أعتقد أن التوقيت الحالي مميز جــدا ومفيدً
َ
للمسلسل وهو ُمشاهد كثيرا واختياره لمصلحة
العمل بشكل كبير ،ولــو كــان قــد عــرض فــي شهر
رمضان الماضي لكانت نسبة المشاهدة ستزداد
ً
وترتفع كـثـيــرا ،أمــا بالنسبة ل ــردود الفعل فإنني
أفضل متابعتها بنفسي بعد عــود تــي مــن السفر
إذ لــم يسمح لــي الــوقــت بــالـتــواصــل مــع الجمهور
ً
ً
للمتابعة الفعلية ،لكنني سمعت كالما طيبا من
وسائل التواصل عن المسلسل.

غاية السعادة
رش ــح فـيـلــم "ورد م ـس ـمــوم" لـتـمـثـيــل م ـصــر في
استقبلت
جائزة أوسكار ألفضل فيلم أجنبي ...كيف
ِ
الخبر؟
ً
 حين قرأت الخبر كنت في قمة السعادة نظراً
إلــى أنــه فيلم مهم ج ــدا ،وأحــد أعمالي الـتــي أعتز
ً
بها ،وأتمنى أن يمثل الفيلم مصر ،تمثيال يليق

ميريهان في مشهد مع علي حميدة

مواد كيماوية

سمية الخشاب

• ل ــو ع ــدن ــا لـلـفـيـلــم وت ـص ــوي ــره م ــا أكـثــر
ً
الصعوبات التي واجهتك شخصيا في
منطقة المدابغ؟
 أكثر الصعوبات التي واجهتنيً
ً
شخصيا أنـنــي كـنــت حــامــا وقــت
ال ـت ـص ــوي ــر ،وهـ ــو ال يـتـمــاشــى
مــع فـكــرة الـمــدابــغ الـتــي تقوم
بتصنيع الجلود الحتوائها
عـلـ ّـى م ــواد كـيـمــاويــة وم ــواد
ً
ن ـ ـ ــف ـ ـ ــاذة جـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،وال ت ـص ـلــح
ل ـح ــال ـت ــي ،ل ـك ـن ـنــي ت ـمــاس ـكــت
واستكملت التصوير باإلضافة
أن طريقة التصوير نفسها كانت
ً
ص ـع ـبــة ج ـ ــدا ل ـك ــن ف ــي ال ـن ـهــايــة
ان ـت ـه ـي ـن ــا مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل وأصـ ـب ــح
ً
مرشحا لمصر.
ـت م ــوج ــودة ف ــي رم ـضــان
• ك ـنـ ِ
الماضي مع محمد رجب في "عالمة
استفهام "وتجربة "الزوجة  "18مع
ّ
مت التجربة؟
حسن الرداد ،كيف قي ِ
 ك ــان ــت ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ــرم ـض ــان ـي ــةً
الماضية مميزة جدا وحققت منهما ما
ً
ً
كنت أريــد وحققت األدوار نجاحا كبيرا
ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن ال ـج ـمــاه ـيــري وال ـن ـقــدي
وكانت الشخصيات التي قدمتها جديدة
ّ
علي وكنت سعيدة لتقديمها في شهر
رمضان الكريم.
• خطواتك محسوبة ،لـ َـم أعمالك
قليلة أم هذا مقصود؟
 بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوىال ـف ـنــي أحـ ــب اخ ـت ـي ــار الـشـخـصـيــات
التي أقدمها في أدوار بعناية وحضوري
ً
محسوبا إضافة ّ
إلي وليس مجرد
يكون
الحضور واالنـتـشــار فقط  ،فهو ليس
ق ـص ــدي م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ال ـف ـن ـيــة ،فــأنــا
أريــد أن أتقمص كل شخصية أقدمها
للجمهور.
ً
• هل من الممكن أن نراك قريبا مع
شقيقتك الفنانة روبي في عمل فني؟
 ل ـ َـم ال ،فـقــط مــن يحكم هـنــا العملالمميز ،الذي يصلح لي ولها ،ويضيف
إلـ ـيـ ـن ــا ،بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن اس ـت ـغ ــال
األسـمــاء الفنية ،وبالفعل أرجــع إليها
في عدد من االختيارات وآخذ برأيها في
كثير من األمور.
ً
• ما جديدك قريبا؟
 هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك عـ ـ ـ ـ ــدة أ عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ،إذ أ قـ ـ ـ ــرأً
الـسـيـنــاريــوهــات ال ـخــاصــة بـهــا حــالـيــا،
ولكنني لم أتعاقد على أي عمل بعد.

تستعد الفنانة سمية الخشاب لطرح أ حــدث كليباتها
الغنائية بعنوان "عربية أنا" ،خالل أيام ،بمجرد انتهاء أعمال
الجرافيك بالواليات المتحدة.
"عربية أنا" كليب من إخراج جميل المغازي واألغنية من
ألحان سمية الخشاب وتوزيع محمود الشاعري ،وكلمات
هشام صــادق ،الــذي تتعاون معه في أغنية جديدة تعالج
قضية نسائية شائكة مثلما سبق أن فعل االثنان من خالل
أغنية "بتستقوى" ،ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم
الشتاء المقبل.
وكانت الخشاب طرحت في رمضان الماضي أول دعاء
ديني لها ،بعنوان "صلوا عليه" ،من ألحانها وكلمات هشام
صادق ،وتوزيع محمد عباس.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة أغنية صورتها كفيديو كليب
تحت عنوان "بتستقوى" ،وحققت أكثر من  3ماليين مشاهدة
وتوقع الجميع أن تعبر عن حالتها مع المطرب أحمد سعد
عقب انفصالهما ،ونالت األغنية إعجاب جمهورها ،خاصة
أنها تدعم من خاللها المرأة.
واألغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب،
وت ــوزي ــع الـمــوسـيـقــي مـحـمــد ع ـب ــاس ،وم ــن إخ ـ ــراج جميل
ً
المغازي ،كما جاءت األغنية ضمن األغاني األكثر بحثا على
موقع يوتيوب وقت طرحها.

لمجرد يتجاوز مليوني مشاهدة
بجديده «يخليك للي»

سعد لمجرد

ميريهان مجدي

حفل للفريق
الغنائي
«مسار
إجباري»
 12أكتوبر
المقبل

القاهرة  -محمد قدري

ً
تشتعل الحفالت الغنائية مجددا في
ً
مصر قريبا ،رغم انتهاء المواسم الصيفية
ً
ل ـهــا ،ورغـ ــم ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي أي ـضــا،
لـكــن الـنـجــم تــامــر حسني يستعد لطرح
أح ــدث أفــامــه "الـفـلــوس" ،كما قــرر إقامة
حفل غنائي جــد يــد يستخدمه كترويج
لفيلمه الجديد الــذي يراهن عليه بقوة،
إذ حددت الشركة المنظمة موعد الحفل
 29ال ـجــاري فــي أحــد فـنــادق مــديـنــة بــرج
العرب باإلسكندرية بمناسبة تخرج كلية
اآلداب فــي هــذه المحافظة .ولبى دعــوة
تامر الطالب على الرغم من عدة عروض
خارجية له إلقامة الحفالت ،لكنه فضل
الـغـنــاء لـلـطــاب والـخــريـجـيــن فــي مصر،
السيما أن الحفل يــأتــي بعد أي ــام قليلة
مــن حفله الـنــاجــح ال ــذي قــدمــه فــي ستاد
القاهرة الدولي بحضور اآلالف من محبيه
ً
ً
وتحقيق الحفل مــردودا قويا من تنظيم
المنتج ومنظم الحفالت وليد منصور.
كما يقوم تامر عقب الحفل بعمل جولة
داخلية وخارجية لترويج فيلمه الجديد
الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة زينة.

إمكانات ضخمة
ووافقت النجمة شيرين عبدالوهاب
ع ـلــى ال ـح ـضــور إل ــى الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية إل حـيــاء حفل غنائي ضخم
ي ـ ـ ــوم االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ب ـم ـن ــاس ـب ــة احـ ـتـ ـف ــاالت

حضور شبابي
يحيي عدد من الشباب مجموعة من الحفالت خالل
ً
الفترة القادمة ،إذ تحيي الفنانة الشابة هايدي حفال
ً
ً
غنائيا جديدا في الثاني من أكتوبر القادم بمعهد
الموسيقى العربية ،تقدم خالله مجموعة مــن أهم
األغنيات الطربية والشبابية وأغنياتها الخاصة.
ويأتي الحفل ضمن حفالت عديدة قدمتها هايدي

سمية الخشاب تستعد
لطرح كليب «عربية أنا»

ً
ً
بها وبالسينما المصرية ،ويقدم شيئا مهما خالل
المنافسة مع األفالم المنافسة األخرى.
• على المستوى الشخصي هــل تتوقعين أن
ً
يحقق الفيلم شيئا ما في المسابقة أم مجرد أمنية؟
ً ً
 دعني أقول أن الفيلم كان صعبا جدا وكانتً
ظ ـ ــروف ال ـت ـص ــوي ــر ص ـع ـبــة ج ـ ــدا وت ـع ـب ـن ــا خ ــال
الـتـصــويــر أن ــا وك ــل طــاقــم الـعـمــل فــأنــا عـلــى ثقة
أن تعبنا لــن يضيع وسيكتب لنا الخير في
المنافسة كمكافأة على تعبنا خــال الفترة
القادمة.

تامر وشيرين وأصالة في السعودية ونداء وهايدي تغنيان
يستعد عدد من نجوم
الغناء في مصر إلقامة
سلسلة طويلة من
الحفالت الغنائية داخل
مصر وخارجها ،رغم أن
الوقت يتزامن مع بدء العام
الدراسي الجديد.

أخبار النجوم

للمرة األولى ،كما رشحت مصر فيلمها «ورد مسموم» ليمثل السينما المصرية في مسابقة جوائز
األوسكار ،وحول أعمالها كان لنا معها هذا الحوار:

نشاط في الحفالت الغنائية داخل مصر وخارجها
•

١٧

مزاج

تجاوز المطرب المغربي سعد لمجرد مليوني مشاهدة
بأحدث أغانيه بعنوان "يخليك للي" ،التي طرحها عبر قناته
الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
األغنية من كلمات وألحان وتوزيع جالل الحمداوي ،الذي
تعاون مع لمجرد في أغلب أغانيه التي قدمها منذ أن ظهر
على الساحة الغنائية.
ومنذ طرح األغنية التي تضمنت اللهجة المغربية أمس
األول ،حققت نسب مشاهدات عالية تخطت مليوني مشاهدة،
ومن المتوقع أن تصل هذه األغنية إلى أرقام كبيرة كعادة
لـمـجــرد فــي أغــان ـيــه ،الـتــي تحقق مــايـيــن الـمـشــاهــدات في
غضون أيام.
يشار إلى أن لمجرد قدم أخيرا أغنية "إنساي" مع الفنان
ً
محمد ر مـضــان ،وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها على
"يوتيوب" ،حتى وصلت نسب مشاهدتها إلى  145مليون
خالل شهر واحد فقط.
ومــن أشهر أغاني لمجرد التي نالت إعجاب الكثيرين:
"إنت معلم ،وغلطانة ،وحبيبي مالو" .

نانسي عجرم تعود للرومانسية
في أغنيتين جديدتين

شيرين عبدالوهاب
العيد الوطني الـ  89للمملكة بحضور
جماهيري كبير وتشرف هيئة الترفيه
ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة عـ ـل ــى الـ ـحـ ـف ــل م ـ ــع ت ــوف ـي ــر
ً
إمكانيات ضخمة ج ــدا لتقديم الحفل
في أبهى صوره.
وجـ ـ ــاء ال ـح ـف ــل ب ـع ــد أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مــن
عودتها من الواليات المتحدة األميركية
وهو ثاني حفل لها في المملكة بعد أن
قــدمــت حـفــل آخ ــر فــي الـصــالــة المغطاة
ب ـم ــدي ـن ــة ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه ب ــال ــري ــاض،
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــدم شـيــريــن مفاجأة
لجمهورها من خــال تقديم أغنية من

ً
عـلــى الـمـســرح نـفـســه ،وأي ـض ــا الـفـنــانــة رن ــا سماحة
بصحبة الفنانة الشابة نداء شرارة على خشبة مسرح
دار األوبرا المصرية في األول من أكتوبر القادم من
خالل حفل مشترك تقدم فيه كل مطربة مجموعة من
األغنيات الشبابية واألغنيات الطربية.

تامر حسني
ألـبــومـهــا الـجــديــد ال ــذي تـعــد لــه حاليا
إلط ــاق ــه ن ـهــايــة ال ـع ــام أو ب ــداي ــة ال ـعــام
الجديد باإلضافة إلى عدد من األغنيات،
السيما أن إحــدى الـشــركــات دخلت مع
شيرين في مفاوضات إلقامة حفل في
مـصــر ولـكـنـهــا أرجـ ــأت ال ـف ـكــرة لموسم
رأس السنة.
وحضرت النجمة أصالة إلى المملكة
ً
أيضا إلقامة حفل جديد ضمن احتفاالت
الـعـيــد الــوط ـنــي ،حـيــث اخ ـتــارت الجهة
المنظمة للحفل يوم غد.

نادي الرواد
م ــن ج ـه ـتــه ،يـحـتـفــل ال ـف ـن ــان ال ـشــاب
ت ــام ــر ع ــاش ــور بـخـطـبـتــه م ــع جـمـهــوره
يــوم الــرابــع مــن أكـتــوبــر ال ـقــادم بمدينة
ال ـعــاشــر م ــن رم ـض ــان ش ــرق م ـصــر ،من
خــال حفل غنائي جــد يــد يقدمه بمقر
ن ــادي ال ــرواد ،إذ تـبــدأ اإلدارة فــي طرح
التذاكر خالل األيام المقبلة ،والحفل هو
ً
األول لتامر عاشور بعد تعاقده أخيرا
مع المنتجة سارة الطباخ التي ستنتج

له أعماله القادمة وستدير أعماله الفنية
فــي مـصــر وخــارج ـهــا ،إذ تسعى ســارة
لتقديمه بشكل مختلف خ ــال الفترة
ال ـقــادمــة ،كـمــا يـقــدم تــامــر خ ــال الحفل
مـجـمــوعــة مــن أش ـهــر أغــانـيــه وأغـنـيــات
ألبومه األخـيــر "أي ــام" الــذي طــرح خالل
ً
ً
األسابيع الماضية ،وحقق نجاحا كبيرا
بعد طرحه ،ويبدأ تامر أعماله ألبومه
ً
الجديد عقب انتهاء الحفل تماما.

مدينة نصر
وي ـس ـت ـعــد ال ـف ــري ــق ال ـغ ـنــائــي "م ـســار
إجباري" إلقامة حفل  12أكتوبر المقبل
بإحدى الحدائق بمدينة نصر بالقاهرة،
وت ـبــدأ ال ـشــركــة الـمـنـظـمــة للحفل طــرح
التذاكر خالل األيام القادمة ،إذ يحظى
ً
ا لـفــر يــق بمتابعة شبابية كبيرة نظرا
إلى اللون الغناني الخاص الذي يقدمه
ا ل ـفــر يــق ،إذ سيشهد ا لـحـفــل مجموعة
منوعة مــن أغنيات ألبوماتهم الثالثة
التي قدموها خالل السنوات الماضية
منذ ظهور الفريق على الساحة.

نانسي عجرم
انـتـهــت الـنـجـمــة الـلـبـنــانـيــة نــانـســي ع ـجــرم م ــن تسجيل
أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية ضمن أغاني ألبومها
الـجــديــد ،الـمـقــرر طــرحــه خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،مــن كلمات
أحـمــد مــاضــي ،وأل ـحــان زي ــاد بــرجــي ،وتــوزيــع الموسيقي
هادي شرارة.
ً
ً
واألغنيتان تحمالن طابعا رومانسيا ،حرصت نانسي
من خاللهما على تقديم شكل جديد رومانسي كالسيكي،
السيما أن الجمهور يحبها في هذا اللون الغنائي.
ً
ً
ً
ً
من ناحية أخرى ،أحيت نانسي حفال غنائيا كبيرا أخيرا
ً
ً
بمركز دبي التجاري العالمي ،كما أحيت حفال ضخما في
األردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون خالل
يوليو الماضي ،وحفالت بقبرص ،والسعودية.
وكانت نانسي طرحت منذ عدة أشهر كليب أغنية وطنية
بعنوان "راج ــل ابــن راج ــل" ،مــن كلمات مــاك عــادل وألحان
وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخــراج بتول عرفة ،أثناء
التعديالت الدستورية المصرية.

توابل ةديرجلا
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كلمات متقاطعة
أومبرتو إكو

كلمة السر

ّ
أو وقع في قلبه – عملة
 - 3ف ــري ــق بــاألج ـن ـب ـيــة  – 5رقـ ـ ـ ـ ــوا وع ـ ـط ـ ـفـ ــوا – انهض.
عالمية.
 – 8أصفاد – استمر.
 – 1ت ـ ـبـ ــا عـ ــد و ق ـط ـي ـع ــة – إه ـ ـ ـتـ ـ ــزت وارت ـ ـع ـ ـشـ ــت للمساحة.
ّ
ّ
ً
 – 6أش ـ ـجـ ــار ال ـ ـكـ ــروم –  – 9انتزع قهرا – سخن  – 11ال ــدور فــي بناية –
وهجران – نسج الثوب .واختلت.
أداة شرط.
الماء.
 – 2تجري فيها الدماء –  – 4م ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــا ب ـ ـ ـهـ ـ ــان – سمسار أو وسيط.
سنور – ّ
صر.
 – 7ي ـ ـسـ ــب و ي ـ ـش ـ ـتـ ــم –  – 10ف ـ ــزع م ـم ــا سـمـعــه
الوسيلة والطريقة.

ق
م

10

ل

9

ص و
ج
ا س
س
ت ر
ل
ب ي
و
ح ر
م و

8

ا
م
ا

ً
عموديا:
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الحلول

1

ّ –1
غلو في تقدير الذات
– قطعوا الشعر.
 – 2ممثل مصري راحل
– احترم.
 – 3ش ـخ ـص ـي ــة ر س ـ ــوم
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة – نـ ـ ــو تـ ـ ــة
موسيقية – محافظة في
العراق.
 – 4عـبــوديــة – ريــاضــي
ي ــون ــان ــي وضـ ــع م ـبــادئ
ّ
الهندسة المسطحة.
 – 5ال ـ ـهـ ــاك – مـ ــن ول ــد
معك.
 – 6اعتقلوا – إنصاف.
 – 7بطش وقهر – أغنية
لكارم محمود.
ّ
مصور – للندبة.
–8
 – 9رتـبــة مــن الـطـيــور –
ّ
حظر ومنع.
 – 10م ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام –
جمعوا.

2

1

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

6

7

رواية
فيلم
فنان
مطاف

خدمة
تاريخ
محامي
دور

حاشية
يوم
دراسة
علم

sudoku

6

كلمة السر:

من  10أحرف وهي اسم فيلسوف إيطالي ،وروائي وباحث في القرون
الوسطىُ ،
ويعرف بروايته الشهيرة اسم الوردة.

١٩

تسالي

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
ً
مهنيا :الشعور باالنقباض ظرف مؤقت مهنيا :تتسلح بثقتك بنفسك وتنطلق للبدء
ً
بمشروع يبدو ناجحا.
فامأل صدرك بالتفاؤل واألمل.
ّ
ً
ً
ً
عاطفيا :ربما تصطدم بــواقــع لــم يخطر عاطفيا :حدسك يقوى عاطفيا ويحذرك من
ً
ببالك ويقف حائال دون متابعة عالقتك .الوقوع في مأزق.
ً
ً
اجتماعيا :تطلع على بعض المعلومات اجتماعيا :تنافش قضايا اجتماعية وتحضر
بعض الندوات واالجتماعات الخاصة.
العائلية التي تسعدك وتفرح قلبك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تـطــرح عليك مسائل استثمارية مـهـنـيــا :تـقـتـحــم س ــاح ــات الـعـمــل بشجاعة
ّ
وقضايا ورسوم ومستحقات لآلخرين .وتدرك ان التنافس على أشده.
ً
ً
عاطفيا :العالقة العاطفية والجدية تتطلب عــاط ـف ـيــا :ق ــد يــده ـشــك ب ـعــض ال ـك ــام ال ــذي
ً
ً
ً
تسمعه من معجب من جنس آخر.
جهدا وسعيا ووقتا لبلورتها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تصطدم بالمحيط ألسباب اجتماعيا :تواجههك قضية صحية متأزمة
ّ
وراثية وتحاول إيجاد الحلول بمرونة .وال تعلم كيف تقدم المساعدة.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :معنوياتك هائلة وتدعمها أحــداث
ستأتي جميعها لمصلحتك.
ً
عاطفيا :أنت على طريق الصواب ولن يطول
الوقت كي تأخذ قرارك.
ً
اجتماعيا :يحالفك الحظ وتطرأ أحداث قدرية
ً
تحيي فيك آماال جديدة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يثير الفلك مسألة مهنية ترغب في
توضيح بعض نقاطها.
ً
عاطفيا :ال شــيء يــأتــي إلـيــك بسهولة حتى
الحب فأنت الذي يجب ان تسعى إليه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـهـتــم يـمـســألــة ثـقــافـيــة أو فنية
وتشارك في بعض اللقاءات.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تطورات مهنية جيدة تجعلك تتطلع مهنيا :تشعر ببعض االنكماش المعنوي
بسبب تراجع وضعك المهني.
الى المستقبل بثقة وفرح.
ً
ً
ً
عاطفيا :أصغ الى قلبك فهو الذي يدلك على عاطفيا :تستلم رسالة أو خبرا من حبيب
تبعدك الظروف عنه.
حبيب المستقبل.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــن الممكن ان تسافر مــع أحد اجتماعيا :يبدو تفاؤلك في أوجه من الناحية
االجتماعية فتعود عن تشاؤمك.
األصدقاء في رحلة استجمامية.
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تـقــوم بواجباتك بصمت واجتهاد مهنيا  :ينبغي ان تنظم د فــع المستحقات
عليك قبل ان تتراكم.
وتبحث عن عملية شراء أو بيع.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تشعر بــاالنـقـبــاض مــن تصرفات عاطفيا :قد تهتم بعالقة عاطفية ناشئة ربما
تصبح جدية في وقت قريب.
الحبيب ويصعب التواصل معه.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تبدو مرتاحا لألوضاع العائلية اجتماعيا :تجنب الغضب واالنفعاالت في
ً
وجه األقرباء فهم ليسوا أعداءك.
ومستعدا لتقديم اي مساعدة.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :قريبا تنتقل الى موقع أفضل قد
يقلب األوضاع السيئة.
ً
عاطفيا :قد تعرفان عالقة مزدهرة تستمر
معكما لوقت طويل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـصـطــدم حماستك ببعض
العوائق يضعها أفراد من حولك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تفضح مناورة بعض المنافسين
وتنال التقدير واإلعجاب من المسؤولين.
ً
ً
ً
عاطفيا :تظهر حنانا وتعاطفا ويجعلك
ً
هذا النهار أكثر رومنسية ولطفا.
ً
اجتماعيا :ال تجازف اليوم حول أي أمر فقد
تخسر الرهان.
رقم الحظ.22 :
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«الكيماويات البترولية» تحتفل
باليوم العالمي لليتيم
أقــامــت شــركــة صناعة الكيماويات البترولية يــومــا مفتوحا ألطـفــال دار
الرعاية االجتماعية ،بمناسبة اليوم العالمي لليتيم اشتمل على فعاليات
ومسابقات ترفيهية وهدايا قيمة للحضور في نادي بوبيان التابع للشركة.
وبهذه المناسبة ،قالت مديرة دائرة االتصال والخدمات ،م .عبير معرفي،
إن "الـشــركــة انطالقا مــن مسؤوليتها المجتمعية تـحــرص على مشاركة
جميع فئات المجتمع لفعالياتهم المختلفة ،ودعم القضايا االجتماعية
بشكل مستمر".
وأوضحت معرفي أن الكويت ،من خالل قيادتها الحكيمة ،تولي األيتام
اهتماما كبيرا عبر تشريعها للقوانين التي تكفل رعايتهم ،حيث توفر
لهم جميع ُسبل الراحة والحياة الكريمة ،من حيث تقديم الرعاية الصحية
والتعليمية والنفسية والترفيهية ،من خالل قطاع الرعاية االجتماعية في
وزارة الشؤون.
م .عبير معرفي تلقي كلمتها

فقرة من الحفل

جانب من فعاليات اليوم المفتوح

مسابقات لألطفال

«العاصمة التعليمية» أقامت فعالية «صحتك تهمنا»

شركة الثقة تستضيف متدربي
«لوياك» في مطاعمها

أق ــام قـســم الـعــاقــات الـعــامــة فــي منطقة الـعــاصـمــة التعليمية فعالية
ً
"صحتك تهمنا" ،بمبنى المنطقة .وتضم الفعالية معرضا للعديد من
الشركات الطبية والعيادات التخصصية ،لعرض خدماتها ومنتجاتها،
ً
ً
كما شهد المعرض فحوصا مجانية ،وعروضا حصرية.
من جهتها ،أبدت مديرة الشؤون التعليمية شكرية السعيدي سعادتها
بهذا المعرض المهم ،مبينة أن هــذه الفعالية هي امتداد للعديد من
البرامج التي تم تطبيقها منذ العام الماضي.
ً
وأوضحت السعيدي أن هــذا المعرض يستضيف عــددا من الشركات
الصحية المرموقة التي تعرض بعض الخدمات التي تهم جميع فئات
الموظفين ،مما يساعد الموظف على المحافظة على مستواه الصحي،
شاكرة قسم العالقات العامة لتنظيمه هذا المعرض الذي يكسر الجمود
وروتين العمل ،ويقوم بتوعية الموظفين.

استضافت شركة الثقة للمطاعم ،أخيرا ،متدربي مؤسسة لوياك
في مطاعمها المختلفة ،ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي
أعدته لهم .وعمل المتدربون خمسة أسابيع في مطاعم "الثقة"،
منها :جيا ،شكستر ،إجسلت ،مقهى باكبيرنر ،وأيضا شرمبي.
وتم تصميم البرنامج التدريبي ،بحيث ُيمنح المتدربون فرصة
لالطالع على طبيعة العمل في قطاع المطاعم والمقاهي من
جوانب مختلفة ،بما فيها العمل على تحضير األطباق والقهوة،
والتعامل مع الزبائن بشكل مباشر ،إضافة إلــى العمل ضمن
فريق.
وألقت كل من المديرة التنفيذية للخدمات اإلداري ــة في شركة
الثقة أسيل التركيت ،والعضو المنتدب ونائبة رئيس مجلس
إدارة "لوياك" فادية المرزوق ،كلمة عن التجربة الناجحة التي
خاضها متدربو "لوياك" ضمن البرنامج التدريبي الصيفي ،وفي
الختام تم تكريم المتدربين.

جولة في أقسام خدمات الشركات الطبية

صورة جماعية

تكريم أحد المتدربين

مشارك يشرح أحدث عروضه الطبية

مبارك البدر يحتفل
بميالده الـ 12

مدرسة الجيل الجديد
تستقبل طالبها

اح ـت ـفــل م ـب ــارك ع ـبــدال ـلــه الـ ـب ــدر ،بعيد
م ـ ـي ـ ــاده ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـشـ ــر ،م ـ ــع أس ــرت ــه
وأصـ ــدقـ ــائـ ــه ،الـ ــذيـ ــن أكـ ـمـ ـل ــوا ف ــرح ـت ــه،
بـمـشــاركـتـهــم الـجـمـيـلــة وت ـقــديــم أجـمــل
الهدايا له.

اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة الـ ـجـ ـي ــل
ال ـج ــدي ــد ط ــاب ـه ــا وطــال ـبــات ـهــا
لـلـعــام ال ــدراس ــي الـجــديــد 2019
  2020في جو يسوده المرح،مرحبة بعودتهم ،وتمنت هيئة
التدريس واإلدارة لهم التوفيق
والنجاح.

الطالبة حال عوض حسن

مبارك عبدالله البدر

عدد من الطالب في فصلهم

«العالمي للمدربين» أقام ورشة االستمارة اإللكترونية
أقام النادي العالمي للمدربين
ور شــة عمل مجانية ،لتصميم
االسـتـمــارة اإللـكـتــرونـيــة ،وذلــك
ضمن ملتقيات الـتــدريــب نحو
كويت جديدة.
وتخللت الورشة ،التي قدمتها
شروق الصايغ ،توضيح جودة
ال ـب ـيــانــات ودوره ـ ـ ــا ف ــي إن ـتــاج
الـتـقــاريــر ال ـج ـيــدة ،إضــافــة إلــى
تصميم االستبيان اإللكتروني
الذي يعد من أهم العوامل التي
ت ـك ـم ــن خ ـل ــف م ـس ـت ــوى جـ ــودة
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وم ـ ــدى مــاء م ـت ـهــا
للهدف الذي جمعت من أجله.
الصايغ تشرح آلية تصميم االستمارة اإللكترونية

جانب من الورشة
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٢١

مسك وعنبر

نشأة المكتبات في الكويت سببها االهتمام بالعلم والمدارس
بدايتها الفعلية كانت عام  1682عندما نسخ مسيعيد العازمي أول مخطوطة
ترجع نشأة المكتبات في
الكويت إلى بداية االهتمام
بالعلم وانتشار المدارس،
إذ كان رجال الكويت من
المصلحين والمثقفين ً
والشيوخ يفكرون دائما في
كيفية نشر العلم والمعرفة
بين الناس ،السيما من خالل
المكتبات.

شهدت المكتبات في الكويت
ونشأتها مراحل كثيرة ومتنوعة
قــد تـكــون بــدايـتـهــا الفعلية عــام
 ،1682عندما نسخ مسيعيد بن
أحـمــد بــن مساعد الـعــازمــي أول
مـخـطــوطــة وه ــي «م ــوط ــأ اإلم ــام
مالك».
وق ـ ــال ـ ــت أول أمـ ـيـ ـن ــة م ـك ـت ـبــة
ع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرأة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ال ـبــاح ـثــة ف ــي الـ ـت ــراث الـكــويـتــي
عــزيــزة الـبـســام ل ــ«ك ــون ــا» ،أمــس،
إن تلك المخطوطة وغيرها من
ال ـم ـخ ـط ــوط ــات ال ـق ــدي ـم ــة كــانــت
تشكل نواة كل مكتبة في الكويت.
وأضافت البسام أن أصحاب
المكتبات والـمـفـكــريــن واألدب ــاء
كانوا دائما ّ
يعبرون عن فخرهم
ب ــاق ـت ـن ــاء ب ـع ــض ال ـم ـخ ـطــوطــات
وال ـك ـت ــب ال ـق ــدي ـم ــة ،وم ـن ـه ــم مــن
أصدر كتيبات تتضمن عناوين
المقتنيات النادرة.
وذكرت أن من أوائل المكتبات
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـك ـت ـبــة ال ـم ــدرس ــة
المباركية ،التي أسست فــي 22
ديسمبر عام  ،1911لتشكل بداية
عهد جديد فــي مسيرة التعليم
النظامي فــي الكويت ،والـتــي لم
تقتصر عـلــى التعليم فـقــط ،بل
م ـه ــدت لـنـهـضــة ث ـقــاف ـيــة وفـنـيــة
ان ـط ـل ـقــت م ــن م ـس ــرح ال ـم ــدرس ــة
الذي اعتمد كليا على المؤلفات
والكتب.

عزيزة البسام

«الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة» ال ـت ــي
أ س ـ ـسـ ــت ع ـ ـ ــام  1913عـ ـل ــى يــد
فــرحــان فـهــد الـخــالــد الخضير،
مؤسس الجمعية وأحد الرجال
المصلحين فــي الـكــويــت ،الــذي
استطاع أن يقنع الناس بالتبرع
للمكتبة بكتب أو مخطوطات
ي ـم ـل ـك ــون ـه ــا ،كـ ـم ــا كـ ـ ــان يـكـلــف
البعض شراء الكتب عند السفر
الـ ــى م ـصــر وال ـ ـعـ ــراق وس ــوري ــة
ولبنان.

المدرسة األحمدية
وبينت أن مكتبة «المدرسة
األحـ ـم ــدي ــة» ال ـت ــي أس ـس ــت عــام

 1921كــا نــت إ حـ ــدى المكتبات
ال ــزاخ ــرة بــالـكـتــب ف ــي الـكــويــت،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـق ـ ــل ك ـت ــب
مكتبة الجمعية الخيرية اليها،
فأصبحت تضم مجموعات من
الكتب القيمة والنادرة التي طبع
مـعـظـمـهــا ف ــي ال ـه ـنــد ومـطـبـعــة
«بوالق» في مصر.
وأضافت أن أفكار المثقفين

وأضــافــت أن مكتبة المدرسة
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ل ــم تـ ـب ــدأ م ــع ن ـشــأة
المدرسة مباشرة ،لكنها أنشئت
عـنــدمــا اهـتـمــت إدارة الـمـعــارف
بــال ـكــويــت بـتـنـظـيــم ال ـمـكـت ـبــات،
فــان ـب ـث ـقــت ي ـنــاب ـيــع ال ـث ـقــافــة مــن
ال ـمــدرســة الـمـبــاركـيــة وازدهـ ــرت
مكتبتها.
وأش ــارت البسام إلــى مكتبة

ذكرت البسام أن محمد أحمد الرويح يعد أول
من استورد الكتب من الهند الى الكويت ،وقام
ببيعها الــى الـنــاس ،ثم استثمر حصيلة أمــوال
الـبـيــع ف ــي اف ـت ـتــاح مكتبته ال ـخــاصــة ف ــي ســوق
الـمـبــاركـيــة المسقف ع ــام  ،1920وأط ـلــق عليها
«المكتبة الوطنية» ،وبعد توسع عمله في بيع
الكتب افتتح مكتبة أخرى عام  ،1923في شارع

إلهام الفضالة تستعد لتصوير
مسلسل «الكون في كفة»

الفضالة في مشهد من «عودة ريا وسكينة»

●

تـسـتـعــد ال ـف ـنــانــة إل ـه ــام ال ـف ـضــالــة لتصوير
دورهـ ـ ــا ف ــي الـ ــدرامـ ــا االج ـت ـمــاع ـيــة «الـ ـك ــون في
كـفــة» ،مــن تأليف علي دوح ــان ،وإخ ــراج سائد
ال ـه ــواري ،وإن ـتــاج الـمـجـمــوعــة الفنية للمنتج
باسم عبداألمير.
وم ــن الـمـتــوقــع ع ــرض الـعـمــل خ ــال رمـضــان
المقبل ،حيث يأتي المسلسل ضمن مجموعة من
األعمال التي سيقدمها عبداألمير خالل الفترة
المقبلة ،على أن يكشف عن النجوم المشاركين
ت ـبــاعــاُ .
وي ـع ــد ذل ــك ال ـت ـعــاون ه ــو ال ـثــانــي على
التوالي بين إلهام والكاتب علي الدوحان ،عقب
تجربتهما الرمضانية الماضية فــي مسلسل
«وما أدراك ما أمي».
ُي ــذك ــر أن ال ـف ـض ــال ــة ش ــارك ــت خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ف ــي ع ـ ــروض م ـســرح ـيــة «عـ ـ ــودة ريــا
وس ـك ـي ـنــة» ،م ــع ال ـف ـنــان ـيــن :داود ح ـس ـيــن ،هيا

ال ـش ـع ـي ـبــي ،خ ــال ــد ال ـبــري ـكــي ،ث ــام ــر الـشـعـيـبــي،
ن ـ ــوره ـ ــان طـ ــالـ ــب ،ع ـل ــي ال ـ ـفـ ــرحـ ــان ،وع ـب ــدال ـل ــه
الـحـمــادي .والـعـمــل مــن تأليف هيا الشعيبي،
وإخـ ــراج ثــامــر الشعيبي ،وإشـ ــراف ع ــام هاني
الطباخ ،وإنتاج مؤسسة هيونة لإلنتاج الفني
والمسرحي.
ُ
وعرضت المسرحية ضمن فعاليات مهرجان
«صـ ـيـ ـف ــي ث ـ ـقـ ــافـ ــي» ،عـ ـق ــب ج ــول ــة ن ــاجـ ـح ــة فــي
السعودية.
وكانت إلهام شاركت خالل رمضان الماضي
فــي مسلسل «ومــا أدراك مــا أم ــي» ،تأليف علي
الدوحان ،وإخراج حسين الحليبي ،ويشارك في
بطولته باإلضافة لها عدد من نجوم الخليج،
منهم :محمد العجيمي ،هيا الشعيبي ،هنادي
الكندري ،شيالء سبت ،حسين المهدي ،ناصر
عـبــاس ،فهد بــاســم ،نــور الـشـيــخ ،رت ــاج العلي،
وشهد الكندري ،ومن إخراج حسين الحليبي،
وإنتاج المجموعة الفنية لباسم عبداألمير.

«عشمني» سنغل جديد
لخالد سليم
ي ـت ـعــاون الـمـلـحــن مــديــن
مع المطرب خالد سليم في
أغـنـيــة ج ــدي ــدة تـحـمــل اســم
«عشمني» ،وهي من كلمات
هشام صادق وتوزيع أحمد
عادل.
وهـ ـ ـ ـ ــذه لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ال ـ ـمـ ــرة
األول ــى الـتــي يـتـعــاون فيها
مـ ـ ــديـ ـ ــن م ـ ـ ــع خـ ـ ــالـ ـ ــد س ـل ـي ــم
ً
ح ـي ــث ت ـع ــاون ــا س ــاب ـق ــا فــي
عــدة أغنيات منها «حبيت
حـ ـي ــات ــي» و«أحـ ـ ـل ـ ــى وردة»
وغيرهما.
وي ــواص ــل ال ـف ـن ــان خــالــد
ً
سليم حاليا تصوير أحدث
مسلسالته «بــا دلـيــل» ،من
إن ـ ـتـ ــاج ش ــرك ــة س ـي ـنــرجــي،
وتـشــاركــه البطولة الفنانة
التونسية درة ،مــن تأليف

إنـجــي ع ــاء ،وإخ ــراج منال
الصيفي ،ويمثل فيه عدد
كبير من الفنانين.

النادي األدبي
وقالت إن من أبرز المكتبات
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت قـ ــدي ـ ـمـ ــا م ـك ـت ـبــة
«ال ـنــادي األدب ــي» الـتــي أسسها
رواد ال ـن ــادي ع ــام  1924لنشر
الثقافة والفكر بين الـنــاس ،إذ
ا هـتــم ا ل ـنــادي بتكوين مكتبته
مــن خــال تـبــرعــات المحسنين
وال ـم ـت ـح ـم ـس ـي ــن ب ـك ـم ـي ــات مــن
الـ ـكـ ـت ــب ،ك ـم ــا اش ـ ـتـ ــرك الـ ـن ــادي
بـمـجـمــوعــة م ــن الـصـحــف الـتــي
تـصــل ال ـيــه م ــن الـ ــدول الـعــربـيــة
الـمـجــاورة كــالـعــراق والبحرين
ومصر.

مجلس المعارف
وأكـ ـ ـ ــدت أن إن ـ ـشـ ــاء مـجـلــس

محمد جمعة

يــواصــل فــريــق عـمــل مسرحية
«ال ــدائ ــرة ال ـس ــادس ــة» بــروفــاتـهــم،
اس ـت ـع ــدادا ل ـعــرض الـعـمــل ضمن
فعاليات مهرجان «ليالي مسرحية
ك ــومـ ـي ــدي ــة» ،الـ ـمـ ـق ــرر لـ ــه مـ ــن 24
الجاري حتى  2أكتوبر المقبل.
ُ
ومـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن تـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ي ـ ــوم ـ ــي ال ـج ـم ـع ــة
والسبت ( 27و 28ال ـجــاري) على
مسرح التحرير بمنطقة كيفان.
والمسرحية من تأليف وإشــراف
عــام بندر السعيد ،وإخ ــراج علي
جاسم ،ويتصدى لبطولتها الفنان
جـمــال الــردهــان ،ال ــذي دأب خالل
الفترة األخيرة على تعزيز وجوده
في المهرجانات األكاديمية ،على
اخ ـتــاف قــوالـبـهــا ،لـيـضــرب مثال
يحتذى به للشباب ،بضرورة أن
يحافظ الفنان على لياقته الفنية.

مجموعة جميلة
وقال الفنان جمال الردهان عن
هذه التجربة« :يتجدد اللقاء مع
ال ـكــاتــب والـمـنـتــج ب ـنــدر السعيد
في تجربة جديدة ومميزة ،ألنها
تجمعني ومجموعة جميلة من
ال ـش ـب ــاب ف ــي ع ـمــل نـتـطـلــع لـتــرك
ب ـص ـم ــة مـ ــن خ ــال ــه فـ ــي (ل ـي ــال ــي
مسرحية كوميدية) يحمل طابعا
اجتماعيا كوميديا ساخرا يالمس
اهتمامات الشارع الكويتي».
وتــابــع« :الـمـســرح يحمل على
عاتقه إيصال رسالة للجمهور في
قالب ترفيهي ،وفكرة العمل تدور

فريق مسرحية «الدائرة السادسة»
حول دائرة انتخابية وهمية بما
يدور فيها وكيف يتم الترشح».
من جانبه ،أكد الكاتب والمنتج
بندر السعيد« :تمت إجازة النص
بــاإلج ـمــاع م ــن لـجـنــة الـمـشــاهــدة
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان دون أي
مـ ــاح ـ ـظـ ــات ،رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه ذو ُب ـع ــد
س ـي ــاس ــي ،وتـ ـ ــدور أح ــداث ــه حــول
دائ ـ ــرة انـتـخــابـيــة وه ـم ـيــة تــابـعــة
لمجلس األمة يخوض فيها أحد
زع ـم ــاء ال ـع ـصــابــات االنـتـخــابــات
دفـ ــاعـ ــا عـ ــن حـ ـق ــوق ال ـل ـص ــوص،
وعلى الجانب اآلخر ينافسه جاره
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ح ـق ــوق الـنـصــابـيــن،
ليسقط كالهما في االنتخابات،
فـيـمــا يـقـتـنــص ال ـم ـق ـعــد مـنــافــس
ثــالــث انـتـهــج طــريــق ش ــراء الــذمــم
واألص ــوات ،لتتكشف لنا أن هذا
الشخص استطاع شــراء أصوات
منافسيه وأسرهم».

وأضـ ـ ــاف« :ن ـتــابــع ف ــي الفصل
ِّ
ال ـث ــان ــي ك ـي ــف ت ـش ــك ــل ال ـح ـكــومــة
الـ ـ ــوزارة ،لـيـتــم تــوزيــر أح ــد أف ــراد
ال ـع ــائ ـل ـت ـي ــن ال ـم ـت ـنــاف ـس ـت ـيــن فــي
االنـتـخــابــات ،وتـتــوالــى األح ــداث،
ليسدل الستار على الشرطة وهي
تلقي القبض على الجميع».
واس ـت ـط ــرد ال ـس ـع ـيــد« :ت ـع ـتــزم
شــركــة اندبندنس تدشين فريق
فني بقيادة الفنان جمال الردهان
مع مجموعة الشباب المشاركين
فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،لـ ـتـ ـك ــون نـ ــواة
ألعمال جديدة نخوض بها سباق
الـمــوســم الـمـقـبــل ،منها مسلسل
تـلـفــزيــونــي للسباق الــرمـضــانــي،
وآخـ ــر ك ــرت ــون ــي ،وم ـســرح ـيــة في
عـيــد ال ـف ـطــر ،وب ـعــد ذل ــك مـشــروع
فني ضخم بالتعاون مع (روتانا)
سـيــرى ال ـنــور فــي أكـتــوبــر ،2020
واستعدادا لهذه الخطوة تعاقدنا

مع نجوم آخرين لن نكشف عنهم
في الوقت الحالي».
ومسرحية «الدائرة السادسة»
ب ـطــولــة ال ـن ـجــم ج ـم ــال ال ــرده ــان،
ويـشــاركــه مجموعة مــن الــوجــوه
ال ـشــابــة ،ه ــم :محمد الـفـيـلـكــاوي،
هبة حمادة ،يوسف المطر ،جاسم
الـبـلــوشــي ،ه ـيــام ال ـح ـســن ،بجاد
مـحـمــد ،مـحـمــد ال ـص ــراف ومــديــر
ال ـف ــرق ــة خ ــال ــد ش ــاه ــر ،اإلضـ ـ ــاءة
ع ـلــي ال ـف ـض ـلــي ،وص ـ ــوت محمد
م ـه ـن ــا ف ـ ـ ـ ــوزي ،ودي ـ ـك ـ ــور مـحـمــد
الـ ــربـ ــاح ،ومـ ـخ ــرج م ـن ـفــذ جــاســم
العازمي ،إشراف إداري معصومة
عـبــدالـكــريــم ،وإشـ ــراف فـنــي ثامر
ال ـ ـع ـ ـسـ ــاوي ،وم ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج عـلــي
ج ــاس ــم ،وت ــأل ـي ــف وإشـ ـ ــراف عــام
بندر السعيد ،والعمل من إنتاج
شركة اندبندنس (بندر السعيد -
معصومة عبدالكريم).

فايز« :الوجه اآلخر» يأخذ االتجاه المعاكس لـ «سراي»
«قضيت  5سنوات في قناة المجلس اتسمت بالتميز»
●

خالد سليم

األمير بالمباركية .وبينت أن هناك مراحل كثيرة
مر بها تاريخ المكتبات في البالد ،حتى تحقق
للكويت مكتبة وطنية مركزية قائمة على أحدث
أســال ـيــب الـتـكـنــولــوجـيــا الـعـلـمـيــة ،وق ــد أسـســت
بموجب المرسوم بقانون رقــم  52لسنة 1994
لتخدم مـجــاالت نشر الثقافة والـفـنــون واآلداب
في الكويت.

عام ّ 1924
وعين عبدالله صالح
العمران أول أمين مكتبة لها.

المعارف كان له الفضل الكبير
ف ـ ــي ت ــأسـ ـي ــس م ـك ـت ـب ــة «دائـ ـ ـ ــرة
ال ـم ـعــارف» ع ــام  ،1936إذ تمت
إقــامــة بـنــاء للمكتبة فــي شــارع
األم ـيــر وحـمـلــت المكتبة اسما
ج ــدي ــدا ه ــو مـكـتـبــة «ال ـم ـع ــارف
ال ـع ــام ــة» ،وع ـ ّـي ــن مـحـمــد محمد
صـ ــالـ ــح الـ ـت ــركـ ـي ــت أول أم ـي ــن
للمكتبة التي أدت دورا كبيرا في
إثراء الثقافة في البالد ،السيما
في مرحلة األربعينيات.
وفي كتابها «نشأة المكتبات
ف ــي ال ـك ــوي ــت» ،ذكـ ــرت الـبــاحـثــة
البسام أن مــن أبــرز رواد نشأة
وتـنـظـيــم ال ـم ـك ـت ـبــات بــالـكــويــت
قديما كان الشيخ ناصر المبارك
ال ـص ـبــاح ،وه ــو أول م ــن امتلك
مـ ـكـ ـتـ ـب ــة ضـ ـخـ ـم ــة خ ـ ــاص ـ ــة فــي
الكويت احتوت على نحو ثالثة
آالف كـتــاب ،وانتقلت ملكيتها
إلى الدولة بعد ذلك.
(كونا)

«الدائرة السادسة» صراع ثالثي على مقعد
انتخابي وهمي في «ليالي مسرحية»
●

محمد جمعة

والمفكرين والـشـعــراء واألدبــاء
ورج ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري فــي
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــورت ب ــإنـ ـش ــاء
«المكتبة األهـلـيــة» الـعــامــة عام
 ،1922إذ التقوا في منزل الشيخ
ح ــاف ــظ وه ـب ــة ل ـم ـنــاق ـشــة ف ـكــرة
ال ـم ـك ـت ـب ــة ،ب ـع ــده ــا اس ـت ــأج ــروا
بيت علي عامر ليصبح المقر
الرسمي للمكتبة التي افتتحت

الرويح أول من استورد الكتب من الهند

المدرسة المباركية

من أوائل المكتبات
في الكويت
مكتبة المدرسة
المباركية

طالب المباركية مع المدرسين وصالح شهاب

عزة إبراهيم

كشف المذيع في تلفزيون المجلس ،فايز
الرسمان ،عن استعداده لخوض تجربة جديدة
ومغايرة عبر برنامج بعنوان «الوجه اآلخر»،
معلنا انتهاء تجربته التلفزيونية األخيرة
ب ـن ـجــاح وت ـم ـيــز ،ح ـيــث اس ـت ـمــرت  5س ـنــوات
متتالية عـبــر بــرنــامــج «سـ ــراي» ال ـمــذاع على
قناة المجلس.
وذكر الرسمان ،في تصريح لـ «الجريدة»،
أن ب ــرن ــام ــج «ال ــوج ــه اآلخ ـ ــر» ه ــو وجـ ــه آخــر
واتجاه معاكس لبرنامج «سراي» ،الذي اهتم
باستضافة النماذج الكويتية الناجحة في
كل المجاالت ،لكنهم خارج ديوان الخدمة من
المتقاعدين والمسؤولين السابقين للتعرف
على خبراتهم ،ســواء كانوا فنانين كبارا أو
العبي كرة أو رياضيين أو نوابا أو سياسيين
أو وزراء سابقين ،وغيرها من مجاالت الحياة
المتنوعة.

وأضاف أن «سراي» نجح في صنع أرشيف
موثق بالصوت من خــال لقاء الشخصيات
والنماذج الكويتية الناجحة ،لتبقى في ذاكرة
الوطن واإلعــام الكويتي ،وسرد قصص عن
حياتهم منذ الطفولة والنشأة وحتى التقاعد
واعتزال العمل ،مرورا بقصة نجاح تستحق
اإلشادة والتسجيل ،ومنهم على سبيل المثال
الوزير والنائب السابق أحمد باقر ،والوزيرة
الـســابـقــة د .ذك ــرى الــرش ـيــدي ،وغـيــرهـمــا من
نجوم المجتمع الكويتي.
وق ــال الــرس ـمــان إن «ال ــوج ــه اآلخـ ــر» مـنـ ّـوع
مــدتــه ســاعــة مسجلة أسـبــوعـيــا ،يستضيف
الشخصيات والـنـمــاذج الكويتية الناجحة
ب ــدي ــوان ال ـخ ــدم ــة ،والـ ـت ــي ال ي ـ ــزال ع ـطــاؤهــا
مستمرا ومشوارها لم يتوقف ،عكس برنامج
«سراي».
ويهتم البرنامج بالتنوع في كل المجاالت،
حيث يتم استضافة فنانين ووزراء حاليين
ون ـ ـ ــواب ب ـم ـج ـلــس األم ـ ــة وري ــاض ـي ـي ــن ،وم ــن

المرتقب استضافة رئيس مجلس األمــة في
لقاء خاص.
وأشار إلى أن البرنامج يهتم بالصورة التي
ً
تضفي على شكل البرنامج نوعا من البساطة
والــرقــي فــي نـفــس الــوقــت ،ولــذلــك ف ــإن موقع
التصوير لن يكون ثابتا في كل الحلقات ،بل
سيشهد تغييرا بين الحين واآلخ ــر ،برؤية
إخراجية متميزة للمخرج ميثم ،وإعداد فوزي
عويس وإنتاج تلفزيون مجلس األمة.
وفي سياق آخر ،أكد الرسمان أنه مستمر
في إطاللته عبر أثير هواء إذاعة الكويت من
خالل  4برامج مسجلة جديدة خالل الــدورة
المقبلة مطلع أكتوبر القادم ،وذلك بعد انتهائه
من برامجه المسجلة بالدورة الحالية ،ومنها
على سبيل الـمـثــال بــرنــامــج «إجـ ــازة صيف»
اإلذاعـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي قـ ــدم لـلـمـسـتـمـعـيــن نـصــائــح
مفيدة في فصل الصيف مع الخروج في جولة
سياحية بإحدى الــدول األجنبية ،والتحدث
عن العطالت وبرامجها خالل فصل الصيف.

فايز الرسمان

خبريات
نجوى كرم تطرح سنغل
«مين اللي قالك»

بعد نجاح أغنية «بعشق
تفاصيلك» سجلت النجمة
اللبنانية نجوى كرم أغنية
«سنغل» جديدة بعنوان «مين
اللي قالك» ،من كلمات اللبناني
أحمد ماضي ،وألحان عادل
العراقي ،وتوزيع طوني سابا.
وقال ماضي إن «األغنية
تقدمها باللهجة اللبنانية،
وتتضمن كلمات حماسية
يغلب عليها طابع التحدي،
ومن المقرر أن يتم طرحها
خالل األيام المقبلة ،وأتمنى
أن ينال الكليب إعجاب
الجمهور وقت طرحه».
ً
ً
غنائيا
وأحيت نجوى حفال
ً
أخيرا ضمن مهرجانات
الفحيص ،في األردن ،وذلك
بعد سلسلة من الحفالت
الكثيرة التي تم إحياؤها هذا
ّ
الصيف ،وتوزعت بين قبرص،
ودبي ،والسعودية ،ولبنان،
واألردن ،ومن أشهر األغنيات
التي قدمتها كرم «شو ها
الحال» و«عطشانة» و«تعا
خبيك» و«خليني شوفك»
و«ما في نوم»« ،اللي باعنا»،
و«مبهزرش» ،و«تركيني
لحالي» ،و«نسيني الدنيا»
وغيرهم.

ناصيف زيتون يحيي
ً
حفال ً
غنائيا باألردن

يستعد المطرب السوري
ناصيف زيتون إلحياء حفل
غنائى ضخم  27الجاري،
بأحد فنادق العاصمة األردنية
ّ
عمان ،ويقدم خالل الحفل
مجموعة من أغانيه المميزة،
التي اشتهر بها في الخليج،
منها أغنية «تكة» وأغنية
«كرمال الله».
ً
ً
غنائيا
وأحيا ناصيف حفال
األحد الماضي بأرض مدينة
المعارض القديمة بساحة
األمويين بسورية ،ضمن
موسم الحفالت التي يحييها
نجوم الغناء والطرب في
مختلف الدول العربية.
ً
أخيرا من خالل
وتألق ناصيف
حفلين غنائيين خالل الفترة
الماضية ،في إطار فعاليات
الدورة  55من مهرجان قرطاج
الدولي ،ونظرا لجماهيريته
الكبيرة ،قررت إدارة المهرجان
إقامة حفلين ضمن الفعاليات.
وكان زيتون قد طرح أغنية
جديدة اسمها «تكة» ،من
كلمات ضياء عشا وألحان عمر
الخير وتوزيع عمر صباغ،
وإخراج ريشا سركيس.

أحمد سعد يستعد لجولة
غنائية في اإلمارات

يستعد الفنان أحمد سعد
للسفر إلى اإلمارات األربعاء
المقبل إلحياء مجموعة
من الحفالت الغنائية بدبي
وأبوظبي في الفترة من 26
الجاري إلى  28منه ،ومن
المقرر أن يشدو خالل هذه
الحفالت بمجموعة كبيرة من
أغنياته الشهيرة.
ً
أخيرا
يشار إلى أن أحمد طرح
أغنية «يا مدلع» التي دخلت
قائمة األكثر ً
رواجا على
«يوتيوب» ،إذ حققت األغنية
حوالي مليوني مشاهدة
بعد أيام من طرحها ،كما
احتلت مرتبة متقدمة في
قائمة «التريند» ،واألغنية
من كلمات أيمن الطويل،
وألحان محمد حمدي ،وتوزيع
أشرف البرنس ،ومن إخراج
النمساوي إيديسون أبا
كارديس.
يذكر أن الكليب تم تصويره
في مدينة سالزبورغ بالنمسا،
واستغرق التصوير يومين،
وشارك فيه مجموعة كبيرة
من الموديلز والراقصات من
النمسا ،أما الموديل الرئيسية
فكانت من ألمانيا.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﻃﻬﺮان ﺗﻬﺪد ﺑﺤﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ...وﺣﻠﻔﺎء اﻟﺮﻳﺎض ﻳﺒﺤﺜﻮن اﻟﺮد

• اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ :ﺳﻨﺘﺤﺮك وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ • اﻹﻣﺎرات ﺗﻨﻀﻢ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ
• ﻣﺤﻘﻘﻮن أﻣﻤﻴﻮن وﻓﺮﻧﺴﻴﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ • ﻓﺮﻧﺴﺎ :ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ

ً
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻓﻲ ﺟﺪة أﻣﺲ

ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء
ﻫﺠﻮم »أراﻣﻜﻮ« ،ﻫﺪدت
إﻳﺮان ﺑﺤﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ أي ﺿﺮﺑﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﻧﻬﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ زﻳﺎرة ﻟﺠﺪة
وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻞ اﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.

ﻫـ ـ ــﺪدت إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﺑـ ـﺤ ــﺮب ﺷ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺣ ــﺎل ﺗـﻌــﺮﺿـﻬــﺎ ﻷي ﺿــﺮﺑــﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪف ﻣـﻨـﺸــﺂﺗـﻴــﻦ ﻧﻔﻄﻴﺘﻴﻦ
ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ "أرا ﻣ ـﻜ ــﻮ" ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟـﺴـﺒــﺖ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﻤﻲ
ﺑ ـﻬــﺪف ﺣ ـﺸــﺪ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﺮى وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪة وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم.
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻷﻣ ـ ـﻤـ ــﻲ ،أرﺳ ـﻠ ــﺖ
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
رﺳ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ــﻰ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ وأﺧﺮى
إﻟـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪوب اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻓــﺎﺳـﻴـﻠــﻲ
ﻧﺒﻨﺰﻳﺎ وأﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ دﻋــﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء اﻟــﺪوﻟـﻴـﻴــﻦ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ
ﺣﻮل اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪت ﻓــﻲ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣ ــﻊ ﻫ ـﺠ ــﻮم إرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻢ .وﺣـﻤـﻠــﺖ
ً
اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﺎن ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣــﻦ اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ "ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ".
وأوﺿ ـﺤــﺖ أن "ﻛــﻞ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات ﺗﺪل
ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻬﺠﻮم
أراﻣﻜﻮ إﻳﺮاﻧﻴﺔ".
وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات
اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ وﻓ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﺑــﺪوره ،ﺣﺬر ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ
ﻣــﺪﻣــﺮة ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻷزﻣـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ .وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
ً
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺪاء
وﻓ ـ ــﻖ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺬي أﻗ ــﺮ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺎم  2015ﺑﻴﻦ
إﻳﺮان واﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى.
ُ
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺧـ ـﺒ ــﺮاء ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺑـ 18

ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة "درون" و 7ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺮوز
ﻣﻦ ﻃﺮاز "ﻳﺎﻋﻠﻲ".
وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺠﺮي اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺣﻮل اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﻖ وﺧﺮﻳﺺ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﺪة
أﻣﺲ ،إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺆﻳﺪ "ﺣﻖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ".
وﺷﺪد ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ" ﻣﻊ ﺳﻠﻮك إﻳــﺮان .وﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ،وﺻﻒ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻋﻤﻞ ﺣﺮﺑﻲ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع ﻣـ ـ ــﻊ ﺑ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮ أن
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ وإﻟـ ـﺤ ــﺎق اﻟ ـﻀ ــﺮر ﺑ ــﺈﻣ ــﺪادات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

اﻟﺨﻴﺎر اﻷﺧﻴﺮ

ﺣﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻫـ ــﺪد وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ،ﺑـ"ﺣﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ" ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺮﺑﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺒﻼده ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء.
وﻗــﺎل ﻇﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ:
ً
"أﻗ ــﻮل ﺑـﻜــﻞ ﺟــﺪﻳــﺔ إﻧـﻨــﺎ ﻻﻧــﺮﻳــﺪ ﺣــﺮﺑــﺎ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻟـ ــﻦ ﻧـ ـﺘ ــﻮاﻧ ــﻰ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻋــﻦ
أرﺿﻨﺎ".

ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻣﻴﺴﺎ« ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻮﺗﺮات
ﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
إﻓــﺎدة أن "ﺷﺮﻛﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
)ﻣﻴﺴﺎ( اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ
 17و 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ" .وﺣ ـﻀــﺮ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻤـﻀـﻴــﻒ
اﻻﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋــﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـ ــﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻردن.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن "ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮات

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وداﻧــﻮا ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت أراﻣﻜﻮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳــﻮم  14ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،واﻟ ــﺬي ﺳﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ".
وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻰ أن "اﻟﻬﺠﻮم ﻳﺆﻛﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ".

 ٥ﺧﻴﺎرات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺮد

ﻧﺸﺮت ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﻮرﺑﺲ«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  5ﺧﻴﺎرات
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻃﻬﺮان ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم
»أراﻣﻜﻮ« .وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺎرك ﻛﺎﻧﺴﻴﺎن
إن ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات ﻫﻲ:
 .1ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻗﻞ
ً
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﺳﺘﻔﺰازا
ﻹﻳﺮان ،وﻳﺠﻨﺐ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ ﺣﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 .2ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺻﺎروﺧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ رد ﻣﺤﺪود.
 .3إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ
وﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ ﺿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ.
 .4إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻗﺼﻒ
ﺟﻮي ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺑﻬﺪف
إﻧﻘﺎص اﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ودﻓﻊ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض.
 .5ﻣﻤﺎرﺳﺔ »اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ« ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
وﻋﺰﻟﻬﺎ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
اﻟﺨﻴﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺼﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﺴﻔﻦ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم.

)واس(

وﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أن "ﻫ ـﻨــﺎك
ﺧـ ـﻴ ــﺎرات ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ــﺮد .ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﺨـﻴــﺎر
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ .وﻫ ـﻨــﺎك ﺧ ـﻴــﺎرات ﻛـﺜـﻴــﺮة أﻗــﻞ
ً
ﻣﻦ ذﻟﻚ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ"
ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮب.
ﻛـ ــﺎن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻓـ ــﺮض ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان .وﻗﺎل إن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ُ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﺳ ــﻮف ﺗ ـﻌ ـﻠــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـ ـ 48
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻳﻠﻤﺢ ﻟﺘﻮرط
»ﺧﻠﻖ« ﻓﻲ ﻗﺼﻒ »اﻟﺤﺸﺪ«

ً
وأﻧﻜﺮ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻬﺮان ،زاﻋﻤﺎ
أن اﻟﻬﺠﻮم ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ّ
وﻧﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ّ
ﺑـﻤــﺎ وﺻـﻔــﻪ ﺑ ــ"اﺿ ـﻄــﺮاب ﻣ ــﺪﺑ ــﺮ" ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟ ــﺮأي اﻟـﻌــﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺮب
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وﻛـﺘــﺐ ﻇــﺮﻳــﻒ ﻋـﺒــﺮ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"" :ﻋﻤﻞ
ﺣﺮﺑﻲ ،أو اﺿﻄﺮاب ﺑﻬﺪف ﺣﺮب" ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ.
ّ
واﺗﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
وﻧﻈﻴﺮه اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻣﻦ
دون أن ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ وآﺧــﺮﻳــﻦ ،ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ
إﻟﻰ "ﺧﺪاع ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺠﺮه إﻟﻰ ﺣﺮب".
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ،اﺗـﻬــﻢ
ﻇﺮﻳﻒ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎﻗﺔ
إﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات ﺳﻔﺮ ﻟﻠﻮﻓﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓــﻲ ﻣـ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـﻌــﺎم
ﻟ ـ ــ"اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻮري" ،اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء ﺣـﺴــﻦ
ً
ﺳﻼﻣﻲ" :ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻬﺎب اﻟﻌﺪو ،ﺻﻐﻴﺮا
ً
ً
ﻛﺎن أو ﻛﺒﻴﺮا" ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن "ﻫﺰﻳﻤﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪو ﺗـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎد ،وﻣـﺴــﺎﻧــﺪة
اﻟﺸﻌﺐ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻈﺮوﻓﻪ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ذﻛﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺎس ﻣــﻮﺳــﻮي
ً
أن ﺑــﻼده ﺗﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻔــﺾ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻋ ــﻦ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد".

ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،ﻗـ ــﺮرت اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات أﻣــﺲ
اﻻﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻷﻣــﻦ
وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ وﺿ ـﻤــﺎن
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
وﻗــﺎل ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻮﻟﻲ ﻋﻬﺪ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ "ﻻ ﻧﺰال
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻛﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
إﻳﺮان ﻳﻬﺪد ﺑﺤﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ
آﺧﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم".
وﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻊ وﺻ ـ ــﻮل ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ
إﻟــﻰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻹﻳﺮان.
وأوﺿـ ــﺢ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ أن "أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ ﺗﻘﺪر
إﻋﻼن اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ".
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻳـ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻐﺪاد أﻣــﺲ رﻓﻀﻬﺎ
ّ
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮة أن "اﻟـﻌــﺮاق ﻳــﺮى أن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫــﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا ﻟــﺪول
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ".
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
رﻓ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ ﺑ ــﺈﻋ ــﻼن
اﻟ ـﺤــﻮﺛ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻬــﻢ
ﻋـ ــﻦ "ﻫ ـ ـﺠـ ــﻮم أراﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ" ،وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ إﻧ ـﻬــﺎ
ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻧﺰع
ﻓﺘﻴﻞ اﻟـﺘــﻮﺗــﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وإﻳﺮان ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺎن
إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن" :اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن أﻋﻠﻨﻮا أﻧﻬﻢ
ﺷﻨﻮا اﻟﻬﺠﻮم .ﻫﺬا ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻟــﻦ ﺗﻘﻄﻊ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻳﺮان ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻮم.
وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻫﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟــﻲ،
ﻓﻠﻨﻨﺘﻈﺮ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠــﻪ .ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟ ــﻲ رأي
ً
ﻣـ ـﺤ ــﺪد ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ" ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أن
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ.
وﻓــﻲ ﺑﻜﻴﻦ ،أﻛــﺪت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء "ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻋﻠﻨﻲ".

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي أن
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎزن
ﺳﻼح اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻣﺤﺪدة ،رﻏﻢ
أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﺧﻼل
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﻠﺼﻴﻦ،
إن »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ
أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺰن اﻟﺴﻼح
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ أدﻟﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﻫﻨﺎك أﻃﺮاف
ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻌﺎدﻳﺔ ،وﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺧﻠﻂ اﻷوراق
وإﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺧﻠﻖ ،أو ﺟﻬﺎت
ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق«.

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺸﻜﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ إن أﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
ً
اﻟ ـﺠ ــﻮي ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑ ـﺘ ـﻔ ــﺎوت ،وذﻟـ ــﻚ ردا
ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻷﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
راﻓﻘﻮه أﻣﺲ اﻷول إﻟﻰ ﺟﺪة ﻋﻦ ﻓﺸﻞ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺰودة
ﺑـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺎت "ﺑ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻮت" اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟﻬﺠﻮم.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ" :ﻟـﻘــﺪ
رأﻳﻨﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ً
ً
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ.
وﺣـﺘــﻰ ﺑﻌﺾ أﻓـﻀــﻞ أﺟـﻬــﺰة اﻟ ــﺮادار

ً
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﻠﺘﻘﻂ اﻷﺷـﻴــﺎء داﺋـﻤــﺎ.
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﻮارد ﻗــﺪ وﺿ ـﻌــﺖ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ
ً
ﻫــﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت أﻗــﻞ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ .ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ".
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ "أﺳ ــﻮﺷ ـﻴ ـﺘ ــﺪ
ﺑ ـ ـ ــﺮس" أن اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻋ ــﺪة
ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺎت "ﺑ ــﺎﺗ ــﺮﻳ ــﻮت" ﻏـﻴــﺮ أن ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻠــﺪ ﻓــﺎع ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﺤــﺪدة وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟــﻮاﺿــﺢ
أﻣﺎﻛﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

وﻋـﻠـﻘــﺖ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺼﺪر رﻓﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺑــﺄن ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ
"ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت" و"أﻳﺠﻴﺲ" ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻘﺎن
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ،وﻏﻴﺮ
ﺟﺎﻫﺰﺗﻴﻦ ﻟﺼﺪ ﻫﺠﻮم ﺟﻮي ﺷﺎﻣﻞ،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي
اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ ﺻــﺪ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة.

» :«CBSﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم
واﻓ ــﻖ اﻟـﻤــﺮﺷــﺪ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ َ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﺌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت
ً
ﺷﺒﻜﺔ " "CBSاﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وذﻛــﺮت " ،"CBSﻣﻦ دون أن ﺗﻜﺸﻒ ﻫﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أو
ّ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،أن ﺧﺎﻣﺌﻨﻲ وا ﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺠﻮم ﺷــﺮط أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻓــﻲ أي
ﺗﻮرط إﻳﺮاﻧﻲ.

ّ
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻗــﺎل اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن إن
اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪاﻣ ـﻐ ــﺔ ﺿ ــﺪ إﻳ ـ ــﺮان ﻫ ــﻲ ﺻ ــﻮر اﻟـﺘـﻘـﻄــﺖ ﺑﻘﻤﺮ
اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ و ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻗــﻮات اﻟﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة
اﻷﻫﻮاز اﻟﺠﻮﻳﺔ .وأوﺿﺤﺖ أن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻟﻦ ﺗﺘﻀﺢ
إﻻ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ،ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻋــﻦ أﺣــﺪ ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ:
"أﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ّ
ﻏﺮة".

ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻲ وادي اﻟﺸﻴﺪﻳﺔ
)اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ(
ﺑﺎﻻردن ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ

ﻏﺎرة اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ...ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺮوﺳﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻧﻘﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ "روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم" اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
اﻟـﻤـﻤــﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﻋــﻦ ﻣ ـﺼــﺪر أﻣ ـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ـ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،أﻣــﺲ ﻧﻔﻴﻪ ّ
ﺗﻌﺮض
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻘﺼﻒ ﺟﻮي ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر" :ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل أي

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺼﻒ ﺧــﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻮﺗﺮ أﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋــﻦ ﻗﻴﺎم ﻃﻴﺮان
ﺳﻌﻮدي ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﻮاﻟﻴﺔ
ﻹﻳــﺮان" .وأﺿــﺎف أﻧﻪ "ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺤــﺪﺛــﺖ ﻋ ــﻦ وﺟ ـ ــﻮد ﻗ ـﺼ ــﻒ" .وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ

"إﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ" اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ
ﻣﺼﺪر ﻗﻮﻟﻪ إن "ﻣﻘﺎﺗﻼت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت أﺳﻠﺤﺔ
ّ
وﻣﺴﻴﺮات".
وﻣﻨﺼﺎت إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ
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ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﻬﺎء ﻛﺎرﺛﺔ إدﻟﺐ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻌﺘﺮض
• ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎﻫﺰة • اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ اﻷﻛﺮاد • ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺒﻮﻛﻤﺎل
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮﺻﻞ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ
»اﺗﻔﺎق« ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻗﺎدت اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ،
وﻗﻔﺖ ﻟﻬﺎ روﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد
ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﻀﺎد واﺳﺘﺨﺪام
»اﻟﻔﻴﺘﻮ«.

ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﺤـﻠـﺤـﻠــﺔ
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻷﺻـ ـﻌ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ً
ﻗــﺮارا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻔﺮض وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ إدﻟـ ــﺐ ،ﻗــﺎﺑـﻠـﺘــﻪ روﺳـﻴــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﻀ ــﺎد ﻻ ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻣــﺪة
وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺮار ،اﻟﺬي ّ
ّ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻟﺪول اﻟﺜﻼث وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
روﺳ ـﻴــﺎ ورﺑ ـﻤــﺎ اﻟـﺼـﻴــﻦ "اﻟـﻔـﻴـﺘــﻮ"
ﺿــﺪه ،ﻋﻠﻰ "وﻗــﻒ ﻓــﻮري ﻹﻃــﻼق
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
اﻟﻨﺎر
ّ
ﺑ ـﻬــﺪف "ﺗ ـﺠــﻨــﺐ ﺗ ــﺪﻫ ــﻮر إﺿــﺎﻓــﻲ
ً
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ أﺻﻼ ﻓﻲ إدﻟﺐ".
وﺣــﺪدت روﺳـﻴــﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﺮ،
ً
أﻣــﺲ ،ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻮﻋﺪا
ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﻘــﺮار
اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻨﺬ
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ.
وﻣﺎ أن ّﻗﺪﻣﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ ﺣـﺘــﻰ ّ
ردت
ً
ّ
ﻣﻀﺎد ﻟﻘﻲ دﻋﻤﺎ ﻣﻦ
روﺳﻴﺎ ﺑﻘﺮار
اﻟﺼﻴﻦ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ "و ّﻗ ــﻒ ﻓــﻮري
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ّ
ﻳﺤﺪد
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻓــﺮادا
أو ﺟﻤﺎﻋﺎت أو ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ إﺷ ّــﺎرة
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗ ـ ـﺸـ ـ ّـﺮع اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب أﻣ ـ ـ ــﺎم ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻣﺎم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ

دﻣﺸﻖ ﺗﻌﺮض
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ
ﻟﻤﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،أﻋﻠﻦ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ أﻣــﺲ اﻷول ،اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ــﻰ "اﺗ ـﻔ ــﺎق" ﻋـﻠــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ً
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ،آﻣـ ــﻼ أن "ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه
ً
ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻈــﺮوف ﻟﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﺮاع
اﻟﻤﺄﺳﺎوي".
وﻓـﻴـﻤــﺎ أوﺿ ــﺢ ﻏــﻮﺗـﻴــﺮﻳــﺲ أن
ﻣ ـﺒ ـﻌــﻮﺛــﻪ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺪرﺳ ــﻦ "ﻳ ـﻀــﻊ
اﻟـﻠـﻤـﺴــﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻊ اﻷﻃ ــﺮاف
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻻﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت"،
ذﻛــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟــﻮﻃــﻦ" اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ،أﻣـ ــﺲ ،أﻧ ــﻪ ﺳﻴﺼﻞ
اﻷﺣـ ـ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ دﻣـ ـﺸ ــﻖ وﺳ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وﻟـﻴــﺪ

اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻓـ ــﻲ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات
وآﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﻤــﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ،
ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
وأﻋ ـﻀــﺎﺋ ـﻬــﺎ وﻧ ـﺴــﺐ ﺗــﻮزﻳ ـﻌ ـﻬــﻢ"،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن
ﻳ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺧـ ـ ــﻼل ﺟـﻠـﺴــﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷ ﻣ ــﻦ ﻓــﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري.
وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣﻨﺬ
أﺷـﻬــﺮ ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻀﻢ 150
ً
ﻋـﻀــﻮا ،ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﻈﺎم  50ﻣﻨﻬﻢ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ  50آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳـﺨـﺘــﺎر ﻣـﺒـﻌــﻮث اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ـﻴـ ّـﻦ اﻟ ـﺒ ــﺎﻗ ـﻴ ــﻦ ﻷﺧ ـ ــﺬ آراء
ﺧﺒﺮاء وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﻴﺮ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ دﻣﺸﻖ واﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻟﻜﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ أﻓﺎدوا
ّ
ّ
أن اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻘﻠﺺ
ﺧ ــﻼل اﻟـﺼـﻴــﻒ وﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻮى ﺑﺎﺳﻢ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻷﻛﺮاد
وﻏﺪاة ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ّ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎﻳﺮ ،اﻟﺬي ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
"ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ّ
ً
ً
أﻣ ــﺮا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻜﺎن أﻗــﻞ أﻣــﺎﻧـ ّـﺎ"،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻓـﻜــﺮة "ﺣـﺼــﻮل ﺗﻮﻏﻞ
ﺗﺮﻛﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ".

ﻻﺟﺌﻮن وزﻳﺎرات
ً
وردا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺆال ﺑـ ـﺸ ــﺄن
إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻵﻣﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮح أﻧﻘﺮة ،رﻓﺾ
ﻣﺎﻳﺮ أي ﻋﻮدة ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻷي ﺳﻮري
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ:
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
آﻣــﻦ وﻃــﻮﻋــﻲ وﻛــﺮﻳــﻢ وﻣﺴﺘﻨﻴﺮ،
ﺑـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى"
و"ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ".
وﺑﻴﻨﻤﺎ زار وﻓﺪ روﺳﻲ ﻳﺮاﻓﻘﻪ
ﺟ ـﻨــﻮد وﻣ ــﺪرﻋ ــﺎت ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺗــﺪﻣــﺮ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻤﺺ ﻟﻼﻃﻼع
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻵﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر ،ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻹدارة اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ زﻳ ــﺎرة
ﺛﻼﺛﺔ وﻓــﻮد أوروﺑـﻴــﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
وأﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺧ ــﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

واﻟﺨﺪﻣﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ "ﻫﺎوار".

ﻏﺎرات ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺷ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻃ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات
ﻣـﺠـﻬــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻬــﻮﻳــﺔ ﻟـﻴــﻞ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء-
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـ ــﺪة ﻏـ ـ ــﺎرات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﺒــﻮﻛـﻤــﺎل ﻓــﻲ رﻳــﻒ
دﻳــﺮ اﻟــﺰور اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ دﻳــﺮ
اﻟـ ـ ـ ــﺰور اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي إن "ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ أو إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺷﻨﺖ ﻋﺪة
ﻏﺎرات اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺰام
ﺟ ـﻨــﻮب ﻏ ــﺮب ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺒــﻮﻛ ـﻤــﺎل،
وﺷﻮﻫﺪت أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻴﺮان واﻟﺪﺧﺎن
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﻘﺼﻒ".
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر" :ﺣﻠﻘﺖ ﻇﻬﺮ
اﻟﻴﻮم ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود،
ﻣـﻤــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗــﺮك ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮﻛ ـﻤ ــﺎل واﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟـ ــﻰ داﺧ ــﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ

ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ و"ﺣﺰب
اﻟـﻠــﻪ" اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻓـﺼــﺎﺋــﻞ ﻋﺮاﻗﻴﺔ
وأﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻮﻛ ـﻤ ــﺎل ﺧــﻼل
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري إﻟ ــﻰ ﻗ ـﺼــﻒ ﻣﻦ
ﻃﺎﺋﺮات ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻛـﺸــﻒ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻮري أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺼﻲ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗــﺆﻣــﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻳـﻘــﺎرب ﻣﻠﻴﻮن
ﻧـ ـﺴـ ـﻤ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ ﺗ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت
ً
ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻜﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪروﺳﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ ﺣ ـﻤ ـﺼــﻲ ،ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
"اﻟـ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻦ" ،أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك  12ﻓــﺮﺻــﺔ
ً
ﺟـ ــﺎﻫـ ــﺰة ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪم إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
ً
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎري ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣـﺠـﻤـﻌــﺎت ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ وﻣ ــﺪن
ﺻﻐﻴﺮة ،ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﺶ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ،وﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ
ﺿﻤﻨﻬﺎ".
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

• ﺑﻮﺻﻌﺐ» :درون اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ« ﻫﺪدت اﻟﻤﻄﺎر • اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺮﻫﻒ اﻷﺧﺮس

●

ﺑﻮﺻﻌﺐ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ )ا ف ب(

ﺑﻴﺮوت ¨ -

ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ُ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ُﻳﺸﺎرك
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻞ ﺟ ـﺒ ــﻖ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮاﺋ ــﻪ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ُﻳـ ـﻘ ــﺎم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ اﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ،ﺣﺼﻞ ّ
ﺗﻄﻮر
ﺳﻴﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو دون ﺑﻠﻮغ وﺟﻬﺘﻪ
اﻟﻤﻘﺮرة ،إذ ان اﻟﺴﻔﺎرة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إن "ﺟﺒﻖ ّ
ﺗﻘﺪم
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻴﺰا اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ً
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ،
ُ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،إﻻ ان ﻃﻠﺒﻪ رﻓﺾ
ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻧـﺘـﻤــﺎﺋــﻪ ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ وزراء ﺣ ــﺰب اﻟﻠﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻓــﺮاد وﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺤﺰب ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة".
ً
وﺣﺮص ﺟﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" ،ﺑﻞ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﻟﻼﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ.
إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ّـﻚ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﻴــﺎس
ً
ً
ﺑﻮﺻﻌﺐ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ  480ﺧﺮﻗﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ

ﺧ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﻦ اﻷﺧ ـﻴــﺮﻳــﻦ ﻟـﻠـﻘــﺮار ،1701
ً ّ
ّ
اﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺆﻛﺪا أن "ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺮق اﻷﺧﻄﺮ
ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ﺗﻤﻮز".
وﻗﺎل ﺑﻮﺻﻌﺐ ،ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋ ــﺮض ﻓـﻴــﻪ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ــﺬي أﺟ ــﺮاه
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺧــﺺ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺴـ ّـﻴــﺮة اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ
ّ
اﻟ ـﻀــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ ،إن "اﻟ ـ ـ ــﺪرون اﻟـﺘــﻲ
ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة ،واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء داﺧﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮوت".
ّ
ّ
ﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻴﻦ
وأوﺿــﺢ أن "اﻟﺨﺮق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات ﺻﻐﻴﺮة
ً
 UAVﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻫﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا
ّ
إﻟ ــﻰ أن "اﺣـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮﺗ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮﺗـﻴــﻦ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﺤـﻤــﻞ  4.5ﻛـﻴـﻠــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻔـﺠــﺮات
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،وإﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ أرﺑــﻊ أذرع
وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎت".
ّ
ّ
"اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
وأﺿ ــﺎف أن
ً
ﻟــﻸوﻟــﻰ ﻧـﻈــﺮا ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﺟــﺰاﺋـﻬــﺎ ﻣــﻊ اﺟــﺰاء
ً
ّ
اﻻوﻟـ ــﻰ" ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن "اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺆﻛﺪ
ً
ً
ّ
أن ﻣﺨﻄﻄﺎ إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺎ ﻛــﺎن ُﻳـﻌــﺪ ﻹرﺳــﺎل
ّ
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﻋــﺪة ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻃﺎﺋﺮة ."UAV
ّ
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن "اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺴـ ّـﻴــﺮة

اﻻﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻋــﺮﺿــﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان ﻓﻲ
ّ ً
ﻣﺸﺪدا
أﺟﻮاء ّﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ"،
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟﺪى اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺮار واﺿﺢ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ارﺿﻪ".
اﻷول
ـﺲ
ـ
ﻣ
أ
ـﻞ
ـ
ﻴ
ـ
ﻟ
ـﺮج
ـ
ﻓ
أ
ـﻚ،
ﻓــﻲ ﻣـ ــﻮازاة ذﻟ ـ
ّ
ﻋﻦ ﻣﺮﻫﻒ اﻷﺧــﺮس ،ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ
وﻣﺴﺎع أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻟﻼﻓﺮاج
ٍ
ﻋـﻨــﻪ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺎس اﺑﺮاﻫﻴﻢ.
وأﺗـ ـ ــﻰ اﻻﻓ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻋ ــﻦ اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮس ،اﺑ ـ ــﻦ ﻋﻢ
أﺳـﻤــﺎء اﻷﺧ ــﺮس )زوﺟ ــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري
ﺑﺸﺎر اﻻﺳﺪ( ﺑﻌﺪ اﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺘﻮرة وﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري.

»اﻟﻘﻮات -اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ«
"اﻟﻘﻮات
أﺳﻔﺖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب ّ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ﻟـ"اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ
رﺋ ـﻴــﺲ ﺣ ــﺰب اﻟـﻜـﺘــﺎﺋــﺐ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﺳــﺎﻣــﻲ
اﻟﺠﻤﻴﻞ وﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ،
وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم
)اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ( ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑـﻌـﻨــﻮان "اﻟ ـﻘــﻮات –
اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ :اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺋﺒﻴﻴﻦ".
وأﻛ ــﺪت اﻟــﺪاﺋــﺮة ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،أن "ﻛﻞ

ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﺠﻬﺔ ان اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺎﺟﻢ
اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ
ً
أن اﻟﻘﻮات ﻟﻢ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
دوﻣــﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﻤﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺿﺪﻫﺎ".
وأﻫ ــﺎﺑ ــﺖ اﻟ ــﺪاﺋ ـ ّـﺮة اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ "اﻹﺧ ــﻮة
اﻟـﻜـﺘــﺎﺋـﺒـﻴـﻴــﻦ" اﻟ ـﻜــﻒ ﻋــﻦ ﻣـﻬــﺎﺟـﻤــﺔ اﻟ ـﻘــﻮات
واﻻﻧﺼﺮاف إﻟﻰ "اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﺠﺴﺪ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻘﻮاﺗﻴﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎﺋﺒﻴﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ".

»ﺟﻤﺎل ﺗﺮﺳﺖ«
أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮف اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ
ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ "ﺟ ـ ّـﻤ ــﺎل ﺗــﺮﺳــﺖ ﺑﻨﻚ
ش.م.ل" ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  2019/9/19إﻓ ــﺎدﺗ ــﻪ ﻣﻦ
أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎدة  17ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ 110
ﺗــﺎرﻳــﺦ  1991/11/7اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ .وأﺿﺎف "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
أن " ًﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات اﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ واﻟـﺤـ ًﻘــﻮق
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻮداﺋﻊ ،ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻣﻞ وداﺋﻊ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﻤﺎل ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻨﻚ".

ﻣﺼﺮ :دﻋﻮة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
»اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ« ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت وﺻﺮف ﻋﻼوة ﻟـﻌﻤﺎل ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ اﻷﻧ ـ ـﻈـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ ﺷ ـ ــﻮارع
وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم
اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻋــﻮة
رﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻐﻤﻮر
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟـﺜــﻮرة ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻫــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮة اﻟـﺘــﻲ ﻻ
ﻳ ـﺘ ـﺼــﻮر أﺣـ ــﺪ اﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳـﺘـﻠـﻘــﻰ اي
ﺻــﺪى رﻏــﻢ اﻟـﻤــﻮﺟــﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺪل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﻮن ﺑ ــﺪا أﻧ ـﻬــﻢ اﻛـﺘـﻔــﻮا
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺬي وزع
اﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ـﻴ ــﺎدات
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ دون أدﻟﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟـ ــﺬي اﺳ ـﺘــﺪﻋــﻰ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺎح اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﺧـ ــﻼل
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﺠ ــﺎري ،وﻧﻔﻰ

ً
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ دﻋــﻮات اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ رﻏﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ﻓﻲ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ
أن ﺳـﺒــﺐ اﻻﺳـﺘـﻨـﻔــﺎر ﻫــﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻗـﻄـﺒــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
ﺛﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋــﻮدة ﻧﺤﻮ  24ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ أول
ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ ،أﻛﺪ اﻣﺲ اﻻول ،ﺧﻼل
ﻟﻘﺎء ﺑﻌﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎدة واﻟﻀﺒﺎط
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﺼ ــﺎﻋ ـﻘ ــﺔ
واﻟـﻤـﻈــﻼت ،أن اﻟـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
"ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ وﺳـ ـﺘـ ـﻈ ــﻞ درﻋـ ـ ـ ــﺎ واﻗـ ـﻴ ــﺎ
وﺣﺼﻨﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻳﺼﻮن وﻳﺤﻤﻲ
ﻣﻘﺪراﺗﻪ ورﺟﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ
واﺣـ ــﺪ ،ﻳــﺪاﻓ ـﻌــﻮن ﻋــﻦ أﻣ ــﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑــﺄرواﺣ ـﻬــﻢ ودﻣــﺎﺋ ـﻬــﻢ وﻳﻀﻌﻮن
اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻟ ـﻠــﻮﻃــﻦ ﻓــﻮق
ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر".

وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن رﺟ ــﺎل اﻟ ـﻘــﻮات
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈرادﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ
وﻋﺰﻳﻤﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﻴﻦ ﻣﺎﺿﻮن
ﻓـ ـ ــﻲ أداء ﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻬ ــﻢ ا ﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪ ﺳ ــﺔ
اﻟـﻤـﻜـﻠـﻔـﻴــﻦ ﺑ ـﻬــﺎ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ
"ﺿـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺪاﺋ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻛﺜﻔﺖ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ
اﻹﻋ ـ ــﻼﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﻳ ـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﺣـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ ﺿ ــﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻄﻔﺎف
ﺧـ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ "اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ"
ﻟﺠﺮ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺒﺎرى ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ إﺻﺪار
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻷﻋﺪاء اﻟﻮﻃﻦ.
و ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ
إﻃـ ــﺎر ﺗ ـﻬــﺪﺋــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎع ﻋ ــﺮﻳ ــﺾ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻐﻼء ،ﻓﺘﺤﺖ
وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
أﻣ ــﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،ﺑ ــﺎب اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت

أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺤــﺬوﻓ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
دﻋﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﺤ ــﺬف ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ
وزﻳــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﻴﻠﺤﻲ
أﻣﺲ اﻷول اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻗﺎﺋﻼ إن ﻗﺮاره
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺟﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺣـ ــﺬف ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﻣــﻦ
ﻧـﻈــﺎم اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ
إﻃ ـ ـ ــﺎر ﺧ ـﻄ ــﺔ واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺺ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ،وﻛﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
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ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ  13ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼل
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،وﺟـ ـ ــﻪ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻔﺎن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻹﺳـﻤــﺎﻋـﻴـﻠـﻴــﺔ

ً
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ١٥ :ﻗﺘﻴﻼ
ﺑﻬﺠﻮم ﺗﺒﻨﺘﻪ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«

ﻣـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أﺣـ ـ ــﺪ ﺷـ ـ ــﻮارع
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )روﻳﺘﺮز(
أﻣ ـ ــﺲ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ،إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ
اﻟﻔﻮري ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ  9550ﻋﺎﻣﻼ
ﺑ ـﻌــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺎﻧــﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺤﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ودﻳـ ـ ـ ــﺎ ،وﺣ ـ ـﺼـ ــﻮل اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻗﺎل ﺑﻴﺎن اﻟﻮزارة
إﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣﻊ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
ﺗـ ـﻘـ ـﻀ ــﻲ ﺑ ـ ـﺼـ ــﺮف ﻋ ـ ـ ـ ــﻼوة ﻏ ــﻼء
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  %10ﺑـ ـﺤ ــﺪ أدﻧـ ـ ـ ــﻰ 75
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ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼ ــﻞ ،أﺻـ ــﺪر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺮارا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ

روﺳﻴﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻨﺎورات
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ١٢٨أﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺒﻨﺎن :ﻻ ﻓﻴﺰا إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻮزﻳﺮ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«
•

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻗﺘﻞ ،أﻣﺲ ١٥ ،ﺷﺨﺼﴼ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻔﺨﺨﺔ اﺳﺘﻬﺪف
ﻣﺒﻨﻰ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ّ
ودﻣﺮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﺠﻨﻮب
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٣أﻳﺎم ،وﺻﻒ
ﺑﺄﻧﻪ »أﺷﺒﻪ ﺑﺰﻟﺰال« وﺗﺒﻨﺘﻪ
ﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ٢٨
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة
أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻔﺘﺮض أن
ﻳﺨﺘﺎر اﻷﻓﻐﺎن ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺴﻬﻢ.
وﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت
ً
اﻷرﺑﻊ ﻧﺤﻮ  ٧٠ﻗﺘﻴﻼ وﻋﺸﺮات
اﻟﺠﺮﺣﻰ.

ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع إدﻟﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ )أ ف ب(
ّ
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﺑﺸﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود ﺧ ــﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ،
أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
ﻓ ــﻲ "اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن" ﻛ ــﺮﻳ ــﺲ ﻣــﺎﻳــﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻓ ــﻲ إرﺳ ــﺎل
أﺳﻠﺤﺔ وﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( ذات
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻟﻴﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ"ّ .
وﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺎﻳ ــﺮ" :ﻧ ـﺤــﻦ ﺷــﻔــﺎﻓــﻮن
ً
ً
ﺟ ــﺪا وﻧ ـﻘـ ّـﺪم ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ً
ّ
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮا ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺎﻫ ــﻴ ــﺔ اﻹﻣ ـ ـ ــﺪادات
ً
واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت" ،ﻣﺸﻴﺮا
ّ
اﻟﺘﻘﺪم
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻋﺮﺿﻪ
وأﻧﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
ّ
"اﻵﻟـﻴــﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ" ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺳـ ّـﻴــﺮ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒــﺎن ﺧـﻤــﺲ ﻃﻠﻌﺎت
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺮوﺣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮت
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أول دورﻳﺔ ّ
ﺑﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚّ ،
ﺗﻤﺖ إزاﻟــﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺗﺤﺼﻴﻨﺎت اﻷﻛ ــﺮاد،
ﻛـﻤــﺎ ﺟ ــﺮى اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ
ﺑ ــﺂﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻋ ـ ــﺮب ،ﺣ ـﺘــﻰ "ﻟـ ــﻮ ﻛــﺎن
ﻻ ﻳ ــﺰال ﻫـﻨــﺎك أﻓ ــﺮاد ﻣــﻦ وﺣــﺪات
ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ"،

دوﻟﻴﺎت

أﻣـ ــﺲ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
ﻗ ـ ــﺮض إﺿـ ــﺎﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  25ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه ﻣﺼﺮف ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻘﺮ
ﺑﺠﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء.

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ١٢٨أﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ دول ﻓﻲ ﻣﻨﺎورات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻮزارة ،ان ﻗﻮات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻗﻴﺮﻗﻴﺰﻳﺎ واﻟﻬﻨﺪ
وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﻃﺎﺟﻜﺴﺘﺎن
وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻊ
اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎورات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ »اﳌﺮﻛﺰ ـ ـ  «٢٠١٩ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب روﺳﻴﺎ وﺣﻮض ﺑﺤﺮ
ﻗﺰوﻳﻦ ،ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  ١٢٨أﻟﻒ
ﻋﺴﻜﺮي و ٢٠أﻟﻒ آﻟﻴﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ
و ٦٠٠ﻃﺎﺋﺮة و ١٥ﺑﺎﺧﺮة
وﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ
واﻟﻄﺎﺟﻜﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻫﺬه اﳌﻨﺎورات ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﺣﻮل ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺮور
ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻮدي ﺑﺄﺟﻮاﺋﻬﺎ

رﻓﻀﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان ﻋﺒﺮ
ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮي ،ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ
اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ.
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد
ﻗﺮﻳﺸﻲ ،أن إﺳﻼم أﺑﺎد رﻓﻀﺖ
ﻃﻠﺒﴼ ﻣﻦ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﺑﻤﺮور ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮدي ﻓﻲ
 ٢٠و ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﻋﺒﺮ
اﳌﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ.
وﻗﺎل» :ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ«.

ﺗﺮودو ﻳﻌﺘﺬر ﻋﻦ
ﺻﻮرة »ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ«

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
ﺻﻮرة ﻣﺮﺑﻜﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ّ
ﻋﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻜﻨﺪي
ﺟﺎﺳﱳ ﺗﺮودو ﻋﻦ اﻋﺘﺬاراﺗﻪ
ﻷﻧﻪ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺟﻞ أﺳﻮد
ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
ﻋﺎم .٢٠٠١
وﻗﺎل اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ:
»إﻧﻪ أﻣﺮ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺘﺒﺮه
ﻋﻨﺼﺮﻳﺎ ﺣﻴﻨﺬاك ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
أﻋﺘﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
وأﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﺬﻟﻚ«.
وﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ،ﻧﺸﺮت ﻣﺠﻠﺔ
»ﺗﺎﻳﻢ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺻﻮرة
ﺑﺎﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء أﺛﺎرت ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺑﺪء
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .وﻳﻈﻬﺮ
ﺗﺮودو ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺳﻦ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺒﺘﺴﻤﴼ
وﻣﺤﺎﻃﴼ ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﺴﺎء ،ﻳﻀﻊ
ﻋﻤﺎﻣﺔ ووﺟﻬﻪ وﻳﺪاه ﻣﻐﻄﺎة
ﺑﻠﻮن ﻗﺎﺗﻢ.

٢٤

دوﻟﻴﺎت

دلبلا

•
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ﻏﺎﻧﺘﺲ ﻳﺼﻔﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :ﻻ ﻣﺪاورة ...واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻲ
• »أزرق أﺑﻴﺾ« :ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺨﺎﺳﺮون اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ؟ • ﻋﺒﺎس ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻘﺎء »ﺑﻴﺒﻲ«
رﻓﺾ زﻋﻴﻢ ﺗﺤﺎﻟﻒ »أزرق
أﺑﻴﺾ« ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،دﻋﻮة
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »ﻟﻴﻜﻮد« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
ّ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻪ ﻓﻲ
اﺋﺘﻼف ّ ً
ّ
ﻣﻮﺳﻊ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮا
ً
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻓﻲ ًﺗﻮﺟﻬﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺧﻔﻖ ّ
ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺜﻼﺛﺎء ،اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ
ً
ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ.

ﻳﻮﻣﺎن
ّ
ﻣﺮا ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻦ دون أن
ﻳﺘﺼﻞ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
»ﺟﻴﺮوزاﻟﻴﻢ ﺑﻮﺳﺖ«

ﻓ ــﻲ أﻗـ ـ ــﻮى ﺻ ـﻔ ـﻌــﺔ ﻳـ ّ
ـﻮﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
رﻓﺾ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب "أزرق أﺑﻴﺾ"،
اﻟــﻮﺳـﻄــﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻏــﺎﻧـﺘــﺲ ،أﻣــﺲ،
ّ
دﻋ ــﻮة ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ إﻟ ــﻰ أن ُﻳـﺸــﻜــﻼ
ً
ﻣ ـﻌ ــﺎ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ وﺣـ ــﺪة وﻳـﺘـﻨــﺎوﺑــﺎ
ﻋﻠﻰ رﺋــﺎﺳـﺘـﻬــﺎ ،ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺟــﺮت أﻣــﺲ اﻷول ،ﺗـﻘــﺎرﺑــﺎ ﺣــﺎدا
ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻳ ـﺤ ــﻮل دون إﻣ ـﻜ ــﺎن أن
ً
ً
ُﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﺋﺘﻼﻓﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ أرﻛ ـ ــﺎن اﻟـﺠـﻴــﺶ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،إﻧـ ـ ــﻪ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن
رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗـﻨـﺒـﺜــﻖ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأﺿﺎف ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻊ ﻛــﻮادر ﺣﺰﺑﻪ "اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن
ﻳﺮﻳﺪون ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة ،وأﻧﺎ أرﻳﺪ
ُ
أن أﺷﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ّ
أﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ .اﻟﺸﻌﺐ ﺻﻮت
ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺣﺪة".
ورﻏ ـ ــﻢ ﻋ ـ ــﺪم إﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﻊ ﻓﺮز
 97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ،ﺗﺸﻴﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ
ﺣـ ـﺼ ــﻮل ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ أزرق أﺑ ـﻴــﺾ
ﻋ ـﻠــﻰ  33ﻣ ـﻘ ـﻌــﺪا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن،
و 31ﻣ ـﻘ ـﻌ ــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻜــﻮد ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ
 120ﻣﻘﻌﺪا.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻏﺎﻧﺘﺲ:
"ﺣـﺘــﻰ اﻵن ،ﺣﺼﻞ أزرق أﺑﻴﺾ
ﻋﻠﻰ  33ﻣﻘﻌﺪا ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ اﻻﺋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼف ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن
ﻳــﺄﻣــﻞ ،ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻧـﺤــﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ،وﻳﺠﺐ أن أﺗﺮأس
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻨﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﻓــﺮض
اﻹﻣﻼءات ﻋﻠﻴﻨﺎ".
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣــﻮﺷــﻲ
ﻳ ـﻌ ـﻠــﻮن ،أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات اﻟ ـﺒــﺎرزة
ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺰب ،ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺧﻼل
ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺣ ـﻀــﺮﻫــﺎ ﻏــﺎﻧ ـﺘــﺲ" :ﻟــﻦ
ﻧـ ــﺪﺧـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﺋ ـ ـﺘ ـ ــﻼف ﻳ ـﺘ ـ ّ
ـﺰﻋ ـﻤ ــﻪ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ".
ﻛﻤﺎ ﺳﺨﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﺣﺰب
"أزرق أﺑﻴﺾ" ،ﻣﻦ دﻋﻮة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ّ
اﻟﻤﻠﻘﺐ "ﺑـﻴـﺒــﻲ" ،واﻋـﺘـﺒــﺮت أﻧﻬﺎ
"ﺣﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ".
وﻧ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺖ "ﻫ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺌـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺚ
اﻹﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ" ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر
ﺗـ ـﺴ ــﺎؤﻟـ ـﻬ ــﺎ" :ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ ﻣـ ـﺘ ــﻰ ﻳ ــﺪﻋ ــﻮ

ّ
أزﻣﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻷردن
ﺗﻨﻬﻲ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷﺎرف اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻹﺿﺮاب اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دون ﺣﻠﺤﻠﺔ
اﻟﺨﻼف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ،
رﻏﻢ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ.
اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻷردﻧﻴﻮن أﺿﺮﺑﻮا
ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﻢ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة  50ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ
اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻓﻀﻪ،
ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ  150ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﺳﻂ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ
ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ.

اﻟﺴﻮدان» :اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ »رﻣﻮز« اﻟﺒﺸﻴﺮ
ً
ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ رﻳﻔﻠﻴﻦ وﻏﺎﻧﺘﺲ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻮﻓﺎة ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
اﻟﺨﺎﺳﺮون اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ؟" ،ﻣﺆﻛﺪة أن
ّ
"أزرق أﺑﻴﺾ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺳﻴﺸﻜﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ

ً
وردا ﻋ ـﻠ ــﻰ ر ﻓ ـ ــﺾ ﻏ ــﺎ ﻧ ـﺘ ــﺲ،
ﻛﺘﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :أﻧﺎ
ﻣﻨﺪﻫﺶ وﻣﺤﺒﻂ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ،
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻣﺎ زال ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ
ﻳﺮﻓﺾ دﻋﻮﺗﻲ ﻟﻠﻘﺎء .ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺄن
ﻏﺎﻧﺘﺲ.
ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻳﺎ
ّ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻨﺎ".
وﻓـ ـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ،أﺣـ ـ ــﺪث
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﻏﺎﻧﺘﺲ
اﻟﻰ أن ﻳﺸﻜﻼ ﻣﻌﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻗــﺪ دﻋــﺎ اﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻒ ﺑـ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـﺼ ـﺒ ـﻐــﺔ
"اﺳ ـﺘ ـﺴ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ" ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓ ـﺸ ـﻠــﻪ ﻓــﻲ

ﺣـﺼــﺪ اﻟـﻐــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ ،ﻗ ــﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻣـﺼــﻮر إﻧ ــﻪ ﻳﻔﻀﻞ
"ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ اﺋـ ـﺘ ــﻼف ﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻇﻬﺮت أن ذﻟﻚ
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ" ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ "ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻦ".
ّ
وﺗﺸﻜﻞ دﻋﻮة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻄﻮرا
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﺑـﻌــﺪ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺟ ــﺮت أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﻗ ــﺪ ﻻ
ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻟ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺼﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟــﺬي ﺷﻐﻠﻪ ﻟــ13
ﻋﺎﻣﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎت ﻻﺣ ـﻘ ــﺔ ﺧــﻼل
ﻣــﺮاﺳــﻢ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻏﺎﻧﺘﺲ أﻳﻀﺎ
ﻹﺣ ـﻴ ــﺎء اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻟــﻮﻓــﺎة
رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻤﻌﻮن
ﺑﻴﺮﻳﺰ ،ﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إن ﻋﺮﺿﻪ ﻻ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺔ .وﺗﺼﺎﻓﺢ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺬي ارﺗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣﻊ ﻏﺎﻧﺘﺲ ﺑﺤﺮارة.
وﻟ ـﻤ ــﺢ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ إﻟـ ــﻰ إﻣ ـﻜــﺎن
اﻟﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻣﻊ
ﻏــﺎﻧ ـﺘــﺲ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﺑﻴﺮﻳﺰ
ّ
اﻟﻴﺴﺎري ﺷﻜﻞ اﺋﺘﻼﻓﺎ ﻣﻊ إﺳﺤﻖ
ﺷ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻛ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﻨﺎوﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟ ـ ــﻮزراء ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ 1984
إﻟﻰ .1988
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘــﻪ
"ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓ ــﻮز واﺿــﺢ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،اﺧﺘﺎر
ﺷـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮن اﻟـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺪة اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ،
واﺗ ـﻔــﻖ ﻣــﻊ إﺳـﺤــﻖ ﺷــﺎﻣـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ
ﺑ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﺎن" .وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﻟ ــﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻓ ــﻮز واﺿ ـ ــﺢ .وإﻧ ـﻨ ــﻲ أدﻋ ـ ــﻮك ﻳﺎ

ﺑ ـﻴ ـﻨــﻲ ،ﻓـﻠـﻨـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻌــﺎ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل
ﺑــﺪوﻟــﺔ إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ ﺑــﺮ اﻷﻣ ــﺎن
ﻣﺮة أﺧﺮى".

رﻳﻔﻠﻴﻦ
أﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ رؤوﻓﻴﻦ رﻳﻔﻠﻴﻦ،
ً
ً
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﺎ ﺷــﺮﻓ ـﻴــﺎ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮام
واﺳﻊ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞّ ،
ﻓﺮﺣﺐ ﺑﺪﻋﻮة
ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ .وﻳـ ـﻘـ ـﻀ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
ﺑــﺄن ﻳﻜﻠﻒ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أﺣــﺪ زﻋـﻤــﺎء
اﻷﺣـ ــﺰاب ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻌﺪ
إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺣﺮﺻﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺟﻴﺮوزاﻟﻴﻢ
ﺑﻮﺳﺖ" ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن ﻳﻮﻣﻴﻦ
ّ
ﻣﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
دون أن ﻳﺘﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ ﻗـ ـ ــﺪ ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻓــﻲ

ً
ﺗ ـﺼــﺮ ﻳــﺢ أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ردا ﻋﻠﻰ
ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺆال ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ إذا ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﺗـ ـﺼ ــﻞ
ﺑﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" :ﻟﻢ
أﺗ ـﺼ ــﻞ ،اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻰ ،إﻧـﻬــﺎ
ً
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟ ــﺪا .اﻧ ـﻈــﺮوا ،ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
ﻫﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻟﻨﻨﻈﺮ ﻣﺎ اﻟﺬي
ﺳﻴﺤﺪث".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺧﻼل
زﻳ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أوﺳ ـﻠــﻮ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
رﻓﻀﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
ًّ
رد ا ﻋﻠﻰ
و ﻗ ــﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﺳﺆال ﻋﻦ ّ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻳﻔﻀﻞ "ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻫــﻮ ّ
ﺿﺪ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ".
)اﻟﻘﺪس ،أوﺳﻠﻮ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻟﻨﺪن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ »اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ«
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎك ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮه وﻫﻮ» ...ﻳﻜﺬب«

ّ
ﻣﺘﺤﺪ ً
ّ
ﺛﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻨﺪة ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺲ )أ ف ب(
ﺟﻮﻧﺴﻮن

رﻓﻀﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،أﻣﺲ ،ﻣﻬﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ رﺋﻴﺲ
ُ
اﻟـ ــﻮزراء اﻟـﻔـﻨـﻠـﻨــﺪي اﻧ ـﺘــﻲ رﻳ ـﻨــﻲ ﻟــﺘـﻘـ ّـﺪم
ً
ﻟ ـﻨــﺪن ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ اﻗ ـﺘ ــﺮاح اﺗ ـﻔــﺎق ﻣـﻜـﺘــﻮﺑــﺎ
ﺑ ـﻬــﺪف ﺗـﺠـﻨــﺐ ﺧــﺮوﺟ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪث ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ" :ﺳ ـﻨ ـﻘــﺪم
ً
ﺣ ـﻠــﻮﻻ ﻣـﻜـﺘــﻮﺑــﺔ رﺳـﻤـﻴــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻧـﻜــﻮن
ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﻦ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟ ـﻴــﺲ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣـﻬـﻠــﺔ
ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ".
وﻧـ ـﺒ ــﻪ رﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﺑـ ــﻼده
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ا ﻟــﺪور ﻳــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،أ ﻣــﺲ ،إﻟﻰ
أن "اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم
ً
ً
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ا ﻟ ـﺠــﺎري" ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮض ا ﺗـﻔــﺎق ﺧﻄﻲ
ﺑﺸﺄن "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
و ﺧــﻼل ز ﻳــﺎرة دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ
أﻣﺲ اﻷول ،أﻋﻠﻦ رﻳﻨﻲ أن "أي اﻗﺘﺮاح
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻳـﺠــﺐ أن ُﻳـﻘــﺪم
ً
ً
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا إذا ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
إﺛﺮ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون:
ً
"و ﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ ،ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن ﻧـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪ أ ﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ
ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق".
و ﺗ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ا ﻟـ ـ ـ ــﺪول ا ﻟ ـ ـ ـ  28اﻷ ﻋـ ـﻀ ــﺎء
ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻳـ َ
ـﻮﻣــﻲ  17و18
أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮوﻛ ـ ـﺴـ ــﻞ ،أي

ﻓﻨﺰوﻳﻼ :ﻣﺎدورو ﻳﻐﺎزل واﺷﻨﻄﻦ
ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻘﺎء ﻏﻮاﻳﺪو ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
دﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮﻻس ﻣـ ـ ــﺎدورو ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ،
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟــﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﺗﺼﺎﻻت
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺮاﻛﺎس ،ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ّ
ﻣﻊ أﺣﺰاب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ.
وﺻ ــﺮﺣ ــﺖ ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳ ـﻠــﻲ،
دﻳﻠﺴﻲ رودرﻳﻐﻴﺰ ،ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس،
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟ ــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة "أن ﺗﻌﻴﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎدورو".
وﻗﻄﻌﺖ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻣــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ  23ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﺮاف واﺷﻨﻄﻦ وﻧﺤﻮ  50ﺑﻠﺪا ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرض
ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو رﺋﻴﺴﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎدورو ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رودرﻳـ ـﻐـ ـﻴ ــﺰ إﻧ ـ ــﻪ "ﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺒــﻖ أﻣ ــﺎم
واﺷﻨﻄﻦ ﺳــﻮى ﻃﺮﻳﻖ واﺣ ــﺪ ﻫــﻮ اﻟﺘﻔﺎوض

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

واﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ إﺧ ـﻔــﺎق
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻟﻄﺮد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎدورو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ".
وﻓــﺮﺿــﺖ إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ
واﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻘ ـ ّـﺮﺑ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﺎدورو .وﺗ ـﺤـ ّـﻤــﻞ
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳ ـﻠــﻲ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻻﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،وﺗﺘﻬﻤﻪ
ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
اﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،اﺳـﺘـﺒـﻌــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻜﺮة
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻏــﻮاﻳــﺪو ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺣﻀﺮ اﻷﺧـﻴــﺮ اﻟﻰ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻣ ــﺎدورو ﻋــﺰﻣــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟ ــﻰ ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ،ﻟـﻜــﻦ ﺣـﻜــﻮﻣـﺘــﻪ أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻧـﻬــﺎ
ﺳﺘﻘﺪم ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺿــﺪ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.

وﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻹﺟــﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،أﻋﺮب
ﻋ ــﻦ ﺛـﻘـﺘــﻪ ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎن اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟـ ـﺤ ــﻮار ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ّ
وﻋﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻫﻴﻮﻣﻦ
راﻳـﺘــﺲ ووﺗ ــﺶ" اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن،
أن وﺣــﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻧﻔﺬت
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت إﻋ ـ ــﺪام ﺧـ ــﺎرج ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎت ﻓ ـﻘ ـﻴ ــﺮة ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪة ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣﺎدورو.
وأﻇﻬﺮت أرﻗﺎم ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ﻗﺘﻠﺖ ﻧﺤﻮ  18أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺑﺰﻋﻢ "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت" ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2016
)ﻛﺮاﻛﺎس ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ـ ـ أ ف ب(

ﻗـﺒــﻞ ﻋـﺸــﺮة أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻟـ
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻓﻲ  31ﻣﻨﻪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻧـ ــﻲ:
"أﺟـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎدﺛـ ـ ــﺎت ﻣـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورو ﺑــﻲ
واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورو ﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
ً
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة" ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ" :ﺗ ـﻘ ــﺎﺳ ـﻤ ـﻨ ــﺎ اﻵن
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ و ﺛ ــﺎ ﺋ ــﻖ ﺧـﻄـﻴــﺔ ﺳــﺮ ﻳــﺔ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺗـ ـﻘـ ـﻨ ــﻲ ،ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ اﻷﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة".
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪن ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻫـ ــﺬه
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻀﺢ أن
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮوح
ّ
ﺑــﻨــﺎء ة ﺑـﻐـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻷﻣ ــﺎن"،
ﻓ ــﻲ إﺷـ ـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺴــﻚ
ﺑ ــﻪ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد وﻳــﺮﻓ ـﻀــﻪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻟﺘﻔﺎدي
ﻗـﻴــﺎم ﺣــﺪود ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ إﻗﻠﻴﻢ أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺮوﻛـ ـ ـﺴ ـ ــﻞ ،أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻨ ــﺎﻃـ ـﻘ ــﺔ
ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣـﻴـﻨــﺎ
اﻧﺪرﻳﻔﺎ أن اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ "و ﺛــﺎ ﺋــﻖ"
ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ" ،وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ــﺎس
ﺳﻨﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑ ـﺸــﺄن اﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠـﻤــﺎرك
واﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ـﻌـ ــﺔ واﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر
اﻟﺼﺤﻴﺔ".

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ا ﻟــﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑــﻮر ﻳــﺲ ﺟــﻮ ﻧـﺴــﻮن أ ﻧــﻪ ﻟﻢ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑــﺎﻻر ﺗـﺒــﺎك ﺑـﻌــﺪ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
وﻫ ــﻮ ﻳ ـﻜــﺬب ﻋـﻠــﻰ واﻟ ــﺪ ﻃـﻔـﻠــﺔ ﻣــﺮﻳـﻀــﺔ
واﺟﻬﻪ ﺑﻐﻀﺐ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
أﻣﺲ اﻷول.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ،ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻗــﻒ
اﻟ ــﺮﺟ ــﻞ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﺨ ـﻀــﻊ اﺑ ـﻨ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج
ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻨﺪن ،ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﻟﻴﺸﻜﻮ ﻟــﻪ آ ﺛــﺎر ﺧﻔﺾ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﻲ وﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑــﺄ ﻧــﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎرة "ﻷﻏﺮاض إﻋﻼﻣﻴﺔ".
ّ
ورد ﺟــﻮ ﻧ ـﺴــﻮن أ ﻣ ــﺎم ا ﻟـﺼـﺤــﺎ ﻓـﻴـﻴــﻦ:
"ﻻ وﺟـ ــﻮد ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ إﻋـ ــﻼم ﻫ ـﻨ ــﺎ" ،رﻏــﻢ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺰﻳﺎرة.
ّ
إﺛ ــﺮ ذﻟ ــﻚ ،اﻟ ـﺘ ــﻒ واﻟ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻧﺤﻮ
ً
ﺷ ـﺨ ــﺺ ﻳـ ـﺼ ـ ّـﻮر اﻟـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،ﻣ ـﺘ ـﺴــﺎﺋــﻼ
ﺑﻐﻀﺐ " :ﻣ ــﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻮﻟﻚ ﻻ و ﺟــﻮد
ُ
ﻹﻋﻼم؟ َﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس؟".
واﻧﺘﺸﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻛ ـﺘــﺐ ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن
ّ
ﺑـ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ
ً
ﺷــﺎرﻛـﻨــﻲ ﻣـﺸــﺎﻛـﻠــﻪ .ﻫــﺬا ﻟـﻴــﺲ ﻣــﺰﻋـﺠــﺎ،
ﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ".
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺴﺘﺎء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻮاﻧﺘﻨﺎﻣﻮ
ﻋـ ّـﺒــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟـﻠـﺠــﺪل ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺪة اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺧـﻠـﻴــﺞ ﻏــﻮاﻧـﺘـﻨــﺎﻣــﻮ ﻓــﻲ ﻛــﻮﺑــﺎ ،وﻗ ــﺎل إن إدارﺗ ــﻪ
ﺗﺪرس اﻷﻣﺮ.
وأﺣ ـﺠ ــﻢ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ إن
اﻟﺴﺠﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ،ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ً
ﻳﻮد أن ﻳﺤﺪث اﻵن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣﺲ
اﻷول ﻣــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺘــﻦ ﻃــﺎﺋــﺮة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ" :ﻳﺘﻜﻠﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺛﺮوة وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا ﺟﻨﻮن".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺳﻠﻔﻪ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺈﺧﻼء
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻧﺰﻻﺋﻪ وإﻏﻼﻗﻪ ُﺑﻨﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ،ﻣﻌﻘﺒﺎ" :أرﻏﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ .أﺧﺬﻧﺎ
ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن،
ﺳﻨﺘﺨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات".
وأﺛﺎر ﺳﺠﻦ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ إداﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أرﺟﺎء
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻬــﺪ إدارة اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـ ــﻮرج دﺑـﻠـﻴــﻮ
ﺑﻮش اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺠﺰت ﻋﺸﺮات اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ 2001
ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وواﺷﻨﻄﻦ ،واﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن"
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

وﺗﻌﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺴﺠﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻗـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،إﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳﻌﺪ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أﺣﺪ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن اﻟ ـ ـﻈـ ــﺮوف اﻟ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻮارئ وﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار
اﻟ ـﺤ ــﺪودي ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮك ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ" ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻤـﻜـﺴـﻴـﻜــﻲ أﻧ ــﺪرﻳ ــﺲ ﻣ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﻞ ﻟــﻮﺑـﻴــﺰ
أوﺑﺮادور ،ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "راﺋﻊ".
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﻮل ،أﻋـﻠــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮن ﺟﻴﻪ إن ،وﻧﻈﻴﺮه
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺳﻴﻌﻘﺪان ﻟﻘﺎء ﻗﻤﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻗــﺎل ﻣـﺴــﺆول ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ" :ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺒﻞ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺧ ــﻼء ﺷـﺒــﻪ اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة
اﻟ ـﻜــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ وإﺣ ــﻼل اﻟـﺴــﻼم
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪام إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺳ ـﺒــﻞ ﺗــﻮﻃ ـﻴــﺪ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟﻜﻮري واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ".
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

دﻋﺖ ﻗﻮى "اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ"
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮات ﺣﺎﺷﺪة،
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رﻣﻮز ﻧﻈﺎم
اﻟﺒﺸﻴﺮ .وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺎدر ﻋﻦ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻘﻮى إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" أن اﻟﻤﺴﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮى
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﻣﻮاﻛﺐ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻣﻮز
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ" .ودﻋﺖ اﻟﻘﻮى
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﻬﺘﺎﻓﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ أن أدى رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺣﻤﺪوك ،ﻓﻲ  21أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﻟﺼﻴﻦ :ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﺗﺼﺐ
اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر

اﺗﻬﻤﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ زﻋﻴﻤﺔ "اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ
ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺸﺄن
ّ
ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ،وﺣﻀﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة،
ﺟﻴﻨﻎ ﺷﻮاﻧﻎ ،أﻣﺲ ،إن
ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺧﻠﻄﻮا ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـ
"اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻲ" ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺲ اﻷول.

ﺑﺎرﻳﺲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل »رﺋﺎﺳﻴﺔ«
ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎدي

أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن اﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن
اﻣﺲ ،ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ
أن ﺗﺠﺮي اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﻴﺲ ّ
ﺳﻌﻴﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺣﺰب وﻧﺒﻴﻞ
اﻟﻘﺮوي ،ﻗﻄﺐ اﻹﻋﻼم ورﺟﻞ
ً
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺣﺎﻟﻴﺎ،
"ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎدي".
وﻗﺎل ﻟﻮدرﻳﺎن" :ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن
ﺗﺘﻢ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﻴﺎدي )ﻻ ﻳﺴﻤﺢ( ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ".

دلبلا
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دﻳﺮﺑﻲ »ﻏﺎﻣﺾ« ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻏﺪا

٢٥

ﻓﻲ اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٧:٣٥ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء ٍﻏﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة
ﺑ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣ ـﻴــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻣــﻊ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟــﺪﻳــﺮﺑــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 7:35ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎء ﻏ ــﺪ ،ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘــﺎد
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،ﻓﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
"اﻟ ــﺪﻳ ــﺮﺑ ــﻲ" ﺳ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوري
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أو ﻏـﻴــﺮه ﻣــﻦ اﻟــﺪورﻳــﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﺄﺗﻲ داﺋﻤﺎ
ﺧ ـ ــﺎرج ﻧ ـﻄ ــﺎق اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـﺤـﻤــﺎس
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﺮ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻠـﻘــﻲ
ﺑ ـﻈ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـ ّـﻮى اﻟـ ــﺬي
ﻳ ـﻘـ ّـﺪﻣــﻪ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن ،ﺑ ـﻐــﺾ اﻟـﻨـﻈــﺮ
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻬـﻤــﺎ ،أو
ﻣﻮﻗﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ
أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺗﻌﻨﻲ أﻧ ــﻪ ﻏــﺎﻣــﺾ ﻟـﻌــﺪم اﺗـﻀــﺎخ
اﻟﺼﻮرة ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ.
وﻣ ــﻦ اﻟـﺒــﺪﻳـﻬــﻲ أن ﻫـﻨــﺎك رﻏﺒﺔ
ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ،
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز دون ﺳﻮاه ،ﻟﻀﺮب
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـﺼـﻔــﻮر ﺑﺤﺠﺮ واﺣ ــﺪ،
أﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ ﺣ ـﺼــﺪ  3ﻧـﻘــﺎط
ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ
إﻧﺬار ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﺪرة

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ارﺗﻔﺎع
اﻟـ ـ ـ ــﺮوح اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﻤﺎ
اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﺠﺢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ
أﻫ ــﺪاف ﻣــﻦ دون رد ،وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺪارة ﺑ ـ ـﻔـ ــﺎرق اﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف ﻋــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺴﺎﺣﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ّ
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﻪ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء،
ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل دﺧﻮل ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع وﺳﻠﻄﺎن
اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ،أو ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎده ﻋـﻠــﻰ أﺳـﻠــﻮب
ﻣﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺠﻮم واﻟﺪﻓﺎع.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻓـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﻛ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮا
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع واﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي وﻓ ـﻬــﺪ
اﻷﻧـﺼــﺎري ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎس ﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة زﻣ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ،ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓـ ــﻮز ﻣﺴﺘﺤﻖ

راﺷﺪ ﻳﻮدع اﻟﻤﻼﻋﺐ
ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﻘﺎء اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ ،ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻋﺘﺰال ﻻﻋﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول وﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻴﺮة
ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮةّ ،ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺐ ﺟﻬﺪا وﻋﻄﺎء ﻟﻸزرق
واﻷﺻﻔﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب.
وﻧﺠﺢ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  22ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ 6 ،دوري،
و 4ﻛﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ ،وﻣﺜﻠﻬﻢ ﻟﻜﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،و 3ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ،وﻣﺜﻠﻬﻢ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ،وﺑﻄﻮﻟﺘﻴﻦ ﻟﺪوري اﻟﺮدﻳﻒ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻲ  20ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم  ،2010ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
ودﻳﺔ "ﻓﻮﻛﺲ ."2011

ﺧﻮان ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ

»اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ« ﺗﺆﻛﺪ إﻗﺎﻣﺔ
»ﺧﻠﻴﺠﻲ  «٢٤ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗﺮأس اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ورﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ،
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻻﺗﺤﺎد ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ أﻣﺲ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ،ﱠ
رﺣ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺣـﻤــﺪ
ﺑــﺄﻋـﻀــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻬﻢ ﻃﻴﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
)اﻟـ ــﺪوﺣـ ــﺔ( .وﺣ ـﻀــﺮ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع د .ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﺟــﺎﺳــﻢ اﻟــﺮﻣـﻴـﺤــﻲ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم،
وأﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻌ ـﻴ ـﻤــﻲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ،
وﻣﻤﺜﻠﻮ اﺗﺤﺎدات اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وﻗﻄﺮ.
وﻧــﺎﻗــﺶ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎدات
اﻷﻋـﻀــﺎء ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،اﻟ ــﺬي أﻋﻘﺐ
اﺟـﺘـﻤــﺎع "اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ" ،ﻗــﺎل اﻟــﺮﻣـﻴـﺤــﻲ" :ﺗﻢ

اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،وإرﺟ ـ ــﺎء
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ إﻟــﻰ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﻘــﺎدم،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ
ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻛ ـ ــﺄس اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ،
ﻹﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
وأﻛﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ أن ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻓ ــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﺧﻠﻴﺠﻲ  (24ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ
ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺣﺘﻰ  9دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺑﺄﻗﻞ ﻋﺪد
ﱠ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻗــﻞ اﻟﻌﺪد
ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي واﻹﻣـ ــﺎراﺗـ ــﻲ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ إﺟــﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

●

ﻧﺠﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﻧــﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ ﺑــﺮﻗــﺎن اﻟــﻮاﻓــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٤٨-٨٣ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟـ ــﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟـﻜــﺮة اﻟﺴﻠﺔ،
ً
واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﻓﻮز اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
 ،٣٧-٦١وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،٥٢-١٠٤
واﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ .٦٩-٧٤
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺠﻬﺮاء
وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أول ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺎل ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق
اﻟﺨﺎﺳﺮة ﺑــﺮﻗــﺎن واﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻞ
اﻟـﻔــﺮق اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوري ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮج ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط.
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷوﻟـ ــﻰ ،اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺑــﺮﻗــﺎن أن
ﻳﺠﺎري اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ أول ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ،إذ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎدل  ،١٢-١٢ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻷﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة وﻳﺘﺴﻴﺪﻫﺎ
وﻳﺨﺮج ﺑﻔﻮز ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٤٨-٨٣
وﻟ ــﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣ ــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،

ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠـ ّــﺎﻧـ ــﺐ اﻵﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻓـ ــﺈن
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﺗ ـﻤــﺜــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮﺑــﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺟــﺪا ،إذ إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
أﻛ ـﺜــﺮ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻓﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ.
وﻳ ــﺪرك اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﺧ ـ ــﻮان ﻣــﺎرﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺰ أن
اﻟﻔﻮز اﻟﻴﻮم ﺳﻴﻀﻊ اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺪوري ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺴﺤﺮ ﻓﻲ

»اﻷﺻﻔﺮ« ﻳﺘﻔﻮق
اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري ﻓﻲ  118ﻟﻘﺎء ،وﺗﻔﻮق "اﻷﺻﻔﺮ" ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
 43ﻣﻮاﺟﻬﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻖ "اﻷﺧﻀﺮ" اﻟﻔﻮز ﻓﻲ  ،37وﺣﺴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻓﻲ  .38واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﺣﺮزﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ).(144
وﻳﺘﺼﺪر أﺳﻄﻮرة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻳﻌﻘﻮب رﺻﻴﺪ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﺑـ  14ﻫﺪﻓﺎ ،ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﺴﻌﻮد ﺑـ  10أﻫﺪاف ،وﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع ) 8أﻫﺪاف( ،ﺛﻢ ﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ) 7أﻫﺪاف( ،ﻓﺴﻌﻮد ﺑﻮﺣﻤﺪ
واﻟﺴﻮري ﻓﺮاس اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﺣﻴﺚ أﺣﺮز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  4أﻫﺪاف.
وﻳﺘﺮﺑﻊ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  14ﻫﺪﻓﺎ ،ﻳﻠﻴﻪ ﻓــﺮاس اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑ ــ 10أﻫ ــﺪاف ،ﻓﻴﻤﺎ أﺣــﺮز ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ وﻋﻨﺒﺮ
ﺳﻌﻴﺪ  6أﻫﺪاف ،واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻼ وﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ وﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻼف  5أﻫﺪاف ،ﺛﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ  4أﻫﺪاف.

●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺣ ـﻘ ــﻖ ﺧ ـﻴ ـﻄ ــﺎن ﻓ ـ ـ ــﻮزا ﻣـﻘـﻨـﻌــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﺠﻬﺮاء  ،١-٢ﻓﻴﻤﺎ
اﻗﺘﻨﺺ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻮزا ﺛﻤﻴﻨﺎ
-٢ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ "دوري
ﭬﻴﭭﺎ" ﻟﻔﺮق اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺰان أول  ٣ﻧﻘﺎط ﻟﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﻬﺮاء وﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟـﻤـﻌـﺘـﻬـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ اﻷول )اﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر(
اﻷﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻷول،
اﻟ ــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ،
ﻓﻴﻤﺎ اﻣﺘﻠﻚ ﺧﻴﻄﺎن زﻣــﺎم اﻷﻣﻮر
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻛــﺎن اﻷﻛﺜﺮ
ﺧـ ـﻄ ــﻮرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ،
ﱠ
وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼل اﻷﻧﺼﺎري
إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻣﺒﺎ ،اﻟﺬي أودﻋﻬﺎ
اﻟﺸﺒﺎك ).(٤٩
ﱠ
وﺗ ـﻤــﻜــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﻮدة

اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،إذ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣـﺠــﺎراة ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻴﺨﺮج ﺑﻔﻮز ﻛﺒﻴﺮ
.٥٢-١٠٤
وﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺳﻴﻄﺮ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻣﻨﺬ
ً
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ،وﺧﺮج ﻓﺎﺋﺰا ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٣٧-٦١
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻓــﺄﺳـﻔــﺮت ﻋــﻦ ﻓــﻮز
اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ،وﻧﺠﺎ أﺑـﻨــﺎء اﻟﻘﺼﺮ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﻣ ـﺘــﺬﻳــﻞ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺳﺘﻄﺎع ﺑﺨﺒﺮة ﻧﺠﻮم
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟـﺼـﻨــﺪﻟــﻲ وﻣ ـﺸ ــﺎري اﻟﺴﻬﻮ
ً
واﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ أن ﻳﺨﺮج ﻓﺎﺋﺰا ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٦٩-٧٤

ﻣﺒﺎراﺗﺎ اﻟﻴﻮم
ﺗﻘﺎم اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،إذ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻣ ــﻊ اﻟـﻨـﺼــﺮ،
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،وﺗﻘﺎم
اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ.
وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻌﺐ اﻟﻴﻮم ﻓﺮص
اﻟﻔﺮز ﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻟﻘﺎءاﺗﻬﺎ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻌﻲ
ﻛ ــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻟـﻠـﺼـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ

اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ أﻣ ــﺎم
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري
ﻓـ ــﻲ إﻳ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻷول
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل،
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪرك أﻳﻀﺎ أن
اﻟﻔﻮز ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺘﻼﻓﻲ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎم
اﻟـﺴـﻤــﺎوي ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ أﺧﻄﺎء
دﻓــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓــﺎدﺣــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ.
وﻻ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻧـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﻲ
أي ﻏـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء
ﺑ ـ ــﺪر ﻃـ ـ ــﺎرق اﻟـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ــﺎد إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا ﻟﻠﻘﺎء ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ ﻋ ـﻴ ـﺴ ــﻰ وﻟ ـﻴــﺪ
ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ

ﻓﻮز ﺧﻴﻄﺎن واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح دوري »اﻷوﻟﻰ«

ﻓﻮز ﺳﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء
واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪوري
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻣﺼﺤﻮب ﺑ ــﺄداء ﻣﻘﻨﻊ
ّ
اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺮاء ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤــﻨــﻲ
اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋ ــﻦ ﺧـ ــﺰان اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ ﻏـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻠﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﺟــﺪﻳــﺪا ،ﺣﻴﺚ
واﺻﻞ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺳﻴﻒ اﻟﺤﺸﺎن
وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻬ ــﺪ وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
ﻣـ ـ ـ ــﺎوي ﻏ ـﻴ ــﺎﺑ ـﻬ ــﻢ ﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﺑﺮﻗﺎن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻬﺮاء وﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻷﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎراة ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ دﻳﻨﻐﺮ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻐﻞ
ﻛ ــﺮة ﻣ ــﺮﺗ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ
اﻟﺘﻌﺎدل ) ،(٥٩وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﺧﻴﻄﺎن
ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻔﻮز
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻس،
اﻟﺬي اﺳﺘﻐﻞ ﺧﻄﺄ ﻛﺮة ﻣﺮﺗﺪة ﻣﻦ
اﻟ ـﺤ ــﺎرس ﻓـ ــﻮاز اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي )،(٦٥
وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺪرب اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻤﺸﻌﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﺤـ ـﻴـ ـﺤـ ـﻴ ــﻞ وﺿ ـﻴ ـﻔ ــﻪ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟ ــﺪﺑ ــﻮس ،اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎع أﺻ ـﺤــﺎب
اﻷرض ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺠــﺮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﺧ ـﻠ ـﻘــﻮا اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻟـﻠـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ،ﻟﻜﻦ
ﻛــﻞ ﻛــﺮاﺗـﻬــﻢ اﺻـﻄــﺪﻣــﺖ ﺑﺘﺄﻟﻖ

ﺣ ـ ــﺎرس اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت داود
اﻟﺨﺎﻟﺪي .واﺳﺘﻐﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺖ ﻟــﻪ ،وأﻧﻬﻰ
ﻫﺬا اﻟﺸﻮط ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻣــﻦ ﻛــﺮة
رأﺳ ـﻴ ــﺔ ) (١٠واﻟ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ
ﺳﻴﺮي ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻬﻮد ﻓﺮدي ﺗﺨﻄﻰ
ﺧــﻼﻟــﻪ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ ،ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳ ـﺴــﺪد ﻛ ــﺮة أرﺿ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ).(٤٠

ّ
اﻟﺤﺮﻳﺺ :ﻻ ﻧﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻷزرق
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑـ ٩أﻫﺪاف
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷردن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ 16
ﺳﻨﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟـ  5:00ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ.
وﺗ ـﻌــﺪ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟ ــﻰ اﻷزرق
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺑﺘﺴﻌﺔ أﻫﺪاف ﻣﻦ دون رد ،ﻟﻴﺨﺴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﻘﺎء
ً
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮت اﻵﻣﺎل ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ
ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻻ أﻛﺜﺮ.
ً
وﻋﻘﺪ اﻟﺠﻬﺎزان اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أﻣﺲ؛ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺨﺴﺎرة ،ﻣﻊ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء.
وأﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺺ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺴﺎرة
ً
أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻮﻓﺪ
ﺳـﻴـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒــﻼد ﻏ ــﺪا اﻟـﺴـﺒــﺖ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻓﻨﻲ وإداري ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠ ــﻮﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﺛ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
وﺷﺪد اﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
اﻟﻘﺴﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﺔ

وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋــﺔ ﻟﻬﻢ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء
ً
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣــﻊ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫﻨﺎك
أﺧﻄﺎء وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،وﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻴﺘﻢ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ،ﻟﺘﺪارﻛﻬﺎ
وﺗﻼﻓﻴﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪدا.
وﻗ ـ ــﺪم اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺬار إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺬه
اﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ
ﻣــﻮاﻟ ـﻴــﺪ  ،2004وﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﺎت
ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺳــﻮاء دوﻟـﻴــﺔ أو ودﻳ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ً
 ٢٧ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﻳﺠﺮي ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺤﺖ  19ﺳﻨﺔ
ً
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم وﻏﺪا ،ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﻪ اﻷول
اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﻪ
ً
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺧﻴﺮا ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺨﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.
ووﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ
ً
دﻳﻨﻜﻮ ﻋﻠﻰ  27ﻻﻋﺒﺎ ﻟﺨﻮض اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﻦ.

وﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،أﻏـﻠــﻖ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﻂ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮﻣـ ــﻲ
ﻟﻠﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،اﻟــﺬي أﻫــﺪر ﻋــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاء اﻟﺘﻲ
اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي
ﺑـ ــﻮﺑـ ــﻲ ،وﻓـ ـﺸ ــﻞ اﻷردﻧـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺬر
أﺑﻮﻋﻤﺎرة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أﻣﺎم ﺗﺄﻟﻖ
داود اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪي ،ﻟ ـﻴ ـﻘــﻮد اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﻓﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺼﺎر ﻣﻬﻢ.

اﻷزرق ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ ١٥٦ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ
»ﻓﻴﻔﺎ«
ﺟﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول
ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ١٥٦
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( ،وﻫﻮ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ ذاﺗـ ـ ــﻪ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻟ ــﻢ ﻳـﺼـﻌــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أو ﻳﻬﺒﻂ
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ ،ﺑـﻌــﺪ ﺧﻮﺿﻪ
ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـ ـ ــﺎز ﻓـ ــﻲ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺒﺎل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 -٧ﺻﻔﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ أﻣﺎم
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺻﻔﺮ.٣ -
وﺗﺼﺪر اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ،
ﺑـﻌــﺪ أن ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ،٢٩
وﺗـﺒـﻌــﻪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،٣٨ﺛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،٣٩ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ .٤٩
وﺟـ ــﺎء اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟـﻘـﻄــﺮي
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،٦٢ﻣﺤﺘﻼ ﺻﺪارة
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟـﻠــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﺗﺒﻌﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،٦٦ﺛــﻢ اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ .٧٠

٢٦
رياضة
سان جرمان يكرم وفادة الريال بثالثية بينها ثنائية لدي ماريا
ةديرجلا
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تلقى فريق ريال مدريد
اإلسباني ضربة قاسية
في بداية مشواره بمرحلة
المجموعات ببطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،عقب
خسارته صفر 3 -أمام مضيفه
باريس سان جرمان الفرنسي،
أمس األول ،في المجموعة
للمسابقة القارية ،التي
األولى
ً
شهدت أيضا تعادل كلوب
بروج البلجيكي مع ضيفه غلطة
سراي التركي من دون أهداف.

أكـ ـ ــرم ب ــاري ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
ال ـف ــرن ـس ــي وف ـ ـ ــادة ض ـي ـفــه ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـث ــاث ـي ــة
نظيفة بينها ثنائية للمهاجم
السابق للنادي الملكي الدولي
األرج ـن ـت ـي ـنــي أن ـخــل دي مــاريــا،
أمس األول ،في باريس بالجولة
األولى من منافسات المجموعة
األولى من الدور األول لمسابقة
دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي كــرة
القدم.
وس ـج ــل دي م ــاري ــا ثـنــائـيـتــه
فـ ــي ا ل ـ ـشـ ــوط األول ( 14و،)33
قبل أن يضيف المدافع الدولي
البلجيكي توما مونييه الثالث
(.)1+90
وتصدر باريس سان جرمان
المجموعة برصيد ثــاث نقاط
بفارق نقطتين أمام كلوب بروج
البلجيكي وغلطة سراي التركي
اللذين تعادال سلبا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة
ال ـه ـجــوم ـيــة الـ ـض ــارب ــة ل ـل ـنــادي
ال ـ ـب ـ ــاري ـ ـس ـ ــي وال ـ ـم ـ ـك ـ ــون ـ ــة م ــن
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي نـ ـيـ ـم ــار الـ ـم ــوق ــوف
وكيليان مبابي واألوروغوياني
إدي ـن ـســون كــافــانــي الـمـصــابـيــن،
فـ ــرض دي م ــاري ــا ن ـف ـســه نجما
للمباراة بتسجيله ثنائية وكان
قاب قوسين أو أدنى من تحقيق
الهاتريك.
ولــم يتأثر الـنــادي الباريسي
بغياب ثالثيه "إم سي إن" وكان
ب ــإم ـك ــان ــه ال ـ ـخـ ــروج ب ـغ ـلــة أك ـبــر
بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي
خلقها مـهــا جـمــوه وسيطرتهم
ع ـل ــى م ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة أم ــام
تراجع كبير في مستوى النادي
الملكي صاحب الرقم القياسي
ف ــي عـ ــدد األلـ ـق ــاب بــالـمـســابـقــة،
خصوصا خــط دفــاعــه وحــارس
مــرمــاه الــدولــي البلجيكي تيبو
ك ــورت ــوا ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ـقــائــد
سيرجيو راموس الموقوف.
ورد بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
االعتبار لخروجه على يد ريال

مــدريــد مــن ال ــدور ثـمــن النهائي
لنسخة  ،2018-2017حين خسر
في مجموع المباراتين 3-1( 5-2
ذهابا و 2-1إيابا).
واسـ ـتـ ـم ــرت م ـع ــان ــاة ال ـن ــادي
الملكي هــذا الموسم ولــم يشفع
له خوض وافده الجديد الدولي
البلجيكي إدين هازارد لمباراته
األولــى كأساسي منذ انضمامه
إلــى صفوفه قــادمــا مــن تشلسي
اإلنكليزي.
وبــدا هــازارد على غــرار أغلب
نجوم ريــال مــدريــد غائبا طــوال
الشوط األول باستثناء الويلزي
غاريث بايل والدولي الكولومبي
خاميس رودريغيز اللذين حاوال
دون جدوى وإن كان األول سجل
هــدفــا ألـغــي بــداعــي لمسه للكرة
بيده قبل التسجيل.

ماورو إيكاردي أساسيا
ودف ـ ـ ــع م ـ ـ ــدرب س ـ ــان ج ــرم ــان
األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي تـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس تـ ــوخـ ــل
بــاألرجـنـتـيـنــي م ــاورو إي ـكــاردي
أساسيا للمرة األولى منذ انتقاله
إلى صفوفه في الدقائق األخيرة
م ـ ــن إغـ ـ ـ ــاق س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الصيفية قــادمــا مــن إنتر ميالن
اإليطالي على سبيل اإلعارة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،دف ــع الـفــرنـســي
زيــن الــديــن زي ــدان بالبرازيليين
إيدر ميليتاو والفرنسي فيرالن
م ـي ـن ــدي أس ــاس ـي ـي ــن لـتـعــويــض
غ ـ ـيـ ــاب رام ـ ـ ـ ـ ــوس وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
مارسيلو المصاب.
ونـ ـج ــح دي م ــاري ــا ف ــي مـنــح
ال ـت ـق ــدم ل ـب ــاري ــس سـ ــان جــرمــان
ب ـت ـســديــدة ب ـي ـس ــراه م ــن مـســافــة
قــريـبــة اث ــر تـمــريــرة مــن الـمــدافــع
اإلس ـب ــان ــي خـ ــوان ب ــرن ــات (.)14
وك ـ ــاد ه ـ ـ ـ ــازارد ي ـ ــدرك ال ـت ـع ــادل
بتسديدة من داخل المنطقة مرت
بجوار القائم األيسر (.)16
وجـ ــرب بــايــل حـظــه م ــن ركـلــة
حرة مباشرة من خارج المنطقة

ب ـج ــوار ال ـمــرمــى بـسـنـتـيـمـتــرات
قليلة (.)32
وعزز دي ماريا تقدم باريس
ثان بتسديدة
سان جرمان بهدف ٍ
قوية بيسراه من خارج المنطقة
أسكنها يسار الحارس كورتوا
(.)33
ّ
وقــلــص بــايــل ال ـفــارق بسرعة
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة س ــاقـ ـط ــة مـ ــن ح ــاف ــة
الـمـنـطـقــة ب ـيــد أن ال ـح ـكــم أل ـغــاه
بعد ا لـلـجــوء لتقنية المساعدة
بالفيديو بداعي لمس الويلزي
للكرة بيده قبل التسديد (.)34
وكان بايل قريبا من تقليص
ال ـف ــارق بـتـســديــدة قــويــة زاحـفــة
بيسراه من خارج المنطقة مرت
بجوار القائم األيسر (.)1+45
و كـ ـ ـ ـ ـ ــاد دي م ـ ـ ــار ي ـ ـ ــا ي ـح ـق ــق
ال ـ ـهـ ــاتـ ــريـ ــك م ـ ــن ان ـ ـ ـفـ ـ ــراد داخ ـ ــل
المنطقة أنهاه بتسديدة ساقطة
فوق المرمى (.)60
ودفع زيدان بلوكاس فاسكيز
وال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ل ـ ــوك ـ ــا ي ــوف ـي ـت ــش
مـكــان ه ــازارد ورودري ـغ ـيــز ()70
لتعزيز خط الهجوم في محاولة
لتقليص الفارق .وسجل بنزيمة
هدفا بتسديدة من داخل المنطقة
ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد
اللجوء لتقنية الفيديو المساعد
(.)76
ووج ـ ـ ـ ـ ــه م ــونـ ـيـ ـي ــه الـ ـض ــرب ــة
القاضية لريال مدريد بتسجيله
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ب ـت ـس ــدي ــدة مــن
مسافة قريبة (.)1+90

بايرن يضرب بقوة
ضرب بايرن ميونيخ األلماني
بقوة بفوزه الكبير على ضيفه
النجم األحمر الصربي بثالثية
نظيفة ،وفرط توتنهام اإلنكليزي
في فــوز بالمتناول بتعادله مع
مضيفه أولمبياكوس اليوناني
 2-2ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة االولـ ـ ـ ـ ــى مــن
المجموعة الثانية.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،سجل

الـهـجــومــي كـيـلـيــان مـبــابــي واألوروغ ــوائ ــي
إدي ـن ـس ــون ك ــاف ــان ــي وال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار دا
سيلفا عن اللقاء ،عامل كبير في تحرر باقي
الالعبين وتقديم مباراة كبيرة كما شاهد
الجميع.
وأثنى المدرب األلماني بشكل خاص
على كــل مــن السنغالي إدري ـســا جي
الـ ــذي وص ـف ــه ب ـ ـ "ال ـمــاك ـي ـنــة ال ـت ــي ال
تتوقف أبدا عن الركض واستعادة
الكرة" ،والنجم األرجنتيني أنخيل
دي ماريا ،الذي سجل الهدفين األول
والثاني ،حيث أشار إلى أنه "تحمل
مسؤولية الهجوم".

توماس توخيل

أبدى العب باريس سان جرمان،
اإلس ـبــانــي خ ــوان ب ـيــرنــات ،رضــاه
ع ــن ف ــوز فــري ـقــه ( )0-3ع ـلــى ري ــال
م ــدري ــد ،ال ــذي لــم يـقــدم أداء جيدا
في المباراة ،بسبب الضغط الذي
ت ـعـ َّـرض لــه مــن العـبــي ال ــ"بــي سي
جي".
وقال الظهير األيسر اإلسباني
( 26عــامــا)" :قــدمـنــا م ـبــاراة رائـعــة.
ريــال مدريد لم يكن على ما يــرام،
ألن ـن ــا أج ـبــرنــاهــم ع ـلــى ذلـ ــك ،ولــم
نسمح لهم باالستحواذ على الكرة.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ك ــان لــدي ـهــم سـيـطــرة
أكـ ـب ــر ،ل ـكــن ب ـعــد إحـ ـ ــراز الـهــدفـيــن
األول وال ـث ــان ــي أص ـب ــح ك ــل شــيء
أكثر سهولة".
وأض ــاف" :لــم نسمح لهم بعمل
أشياء كثيرة ،وأعتقد أن سبب ذلك
هــو تفوقنا نحن و لـيــس حالتهم
التي كانوا عليها".
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــدافـ ــع اإلسـ ـب ــان ــي،
ص ـ ــاح ـ ــب ال ـت ـم ــري ــرت ـي ــن
الـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن
للهدفين األول

نافاس :ال أحمل ضغينة تجاه أحد
أكد حارس باريس سان جرمان ،الكوستاريكي كيلور نافاس أنه ال يشعر بأي
ضغينة تجاه ناديه السابق ريال مدريد الذي سقط الليلة قبل الماضية على
ملعب حديقة األمراء بثالثية نظيفة في أولى جوالت دور المجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
و قــال الحارس "ال أحمل ضغينة تجاه أي أ حــد .األ مــور سارت
هكذا ألن الرب أراد ذلك وألنه يريد شيئا آخر لي .األكثر قيمة
بــالـنـسـبــة ل ــي ه ــم األص ــدق ــاء ال ــذي ــن تــرك ـت ـهــم .رؤي ـت ـهــم جميعا
وعناقهم لي ال يقدر بثمن".
وأ ض ــاف " هــذا ليس ث ــأرا .منذ و صــو لــي إ لــى هنا ( بــار يــس)
ج ـع ـلــونــي أش ـع ــر بــأن ـنــي ف ــي ب ـي ـتــي ،أن ــا س ـع ـيــد بــانـتـمــائــي
لـبــاريــس س ــان جــرمــان وس ــأرك ــز عـلــى الـجــانــب الـجـيــد من
الـتــاريــخ الــذي صنعته مــع ريــال مــدريــد واألصــدقــاء الذين
تركتهم هناك".
وأكد نافاس "رحلت عن الريال ألنني وأسرتي رأينا
أنــه مــن ال ـضــروري اتـخــاذ ق ــرار .هنا (فــي بــي إس جي)
عــام ـلــونــي كــأن ـهــم ي ـعــرفــون ـنــي م ـنــذ زم ــن ويـمـنـحــونــي
الكثير من الحب ،أقل ما يمكنني القيام به هو الدفاع
عن قميص هذا الفريق ومحاولة الفوز بمباريات هامة
ستساعدني على اكتساب الثقة".
وعن المباراة ،قال "نحن سعداء جدا على الجهد المبذول .بعيدا عن
الفوز على الريال نحن سعداء بعمل الفريق".

دي م ــاري ــا ن ـج ــم سـ ــان ج ــرم ــان ي ـحــرز
الهدف األول في مرمى ريال مدريد
الفرنسي كينغلسي كومان ()34
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي
( )80والـ ـب ــدي ــل تـ ــومـ ــاس مــولــر

( )1+90أهداف بايرن ميونيخ.
وفــي الثانية ،تـقــدم توتنهام
بـهــدفـيــن لـمـهــاجـمـيــه الــدولـيـبــن

هــاري كاين ( 26من ركلة جــزاء)
والـبــرازيـلــي لــوكــاس م ــورا (،)30
ورد أص ـح ــاب االرض بـهــدفـيــن

للبرتغالي دانيال بودينسي ()44
والفرنسي ماتيو فالبوينا (54
من ركلة جزاء).

بيرنات :لم نسمح لهم باالستحواذ زيدان يكشف السر وراء الهزيمة

توخيل يريد تخفيف نشوة الفوز
ظهر األلـمــانــي تــومــاس تــوخـيــل ،المدير
ال ـف ـنــي ل ـب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
بابتسامة عريضة عقب اال نـتـصــار الكبير
على ريال مدريد اإلسباني بثالثية نظيفة
األرب ـع ــاء عـلــى مـلـعــب (حــديـقــة األم ـ ــراء) في
مستهل مشوارهما بدور مجموعات
دوري أبطال أوروبا ،ولكنه شدد
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ع ـلــى ضـ ــرورة
تخفيف نشوة هذا الفوز.
وقال توخيل في تصريحات له
عقب اللقاء "سأنهض وأرحل على
الفور إذا سمعت أحدا يقول لي إننا
سنفوز بدوري األبطال".
إال أن هذا لم يمنع
ت ــوخ ـي ــل مـ ــن إب ـ ــداء
فرحته بهذا الفوز
المستحق ،مؤكدا
رض ـ ـ ــاه ال ـ ـتـ ــام عــن
أداء الــاعـبـيــن في
جميع الخطوط.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــاحـ ــب
ال ــ 46عاما أنــه ربما
كان لغياب الثالثي
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نافاس

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم بــأن فريقه افتقد
"ك ـث ـيــرا مــن ال ـحــدة فــي األداء" مــا أدى لهزيمته
الثقيلة صـفــر  3-أم ــام مضيفه بــاريــس ســان
جــرمــان الفرنسي مـســاء األرب ـعــاء فــي بداية
مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري
أبطال أوروبا.
وأشار زيدان إلى أن فريقه لم يكن "على
المستوى المرتفع" للمباراة ،وأوضح:
افتقدنا لكثير من الحدة في األداء،
من الصعب أن تقدم المستوى الذي
ت ـح ـتــاجــه هـ ــذه ال ـم ـب ــاري ــات عـنــدمــا
تفتقد شيئا .كل كرة مشتركة كانت
من نصيب سان جرمان ،كنا نعلم قوة
الفريق المنافس ،وبدأنا المباراة بشكل
جيد ولكننا افتقدنا بعد ذلك العديد
من األشياء.
وأض ـ ــاف ف ــي ت ـصــري ـحــات إعــام ـيــة:
سنحت لنا فرصتان وكان يجب ترجمتهما
إلى أهداف لكن الفريق المنافس أفسدهما.
وأك ــد زي ــدان :كــانــت مـبــاراة سيئة لـنــا .كــان سان
ج ــرم ــان أف ـض ــل م ـن ــا ،ي ـجــب أن ن ـع ـتــرف بـ ـه ــذا .لم
يفاجئنا مستوى سان جرمان ،لعبوا مباراة جيدة
بينما كان أداؤنا أقل من مستوانا المعهود.

خوان بيرنات

وال ـثــالــث ،إل ــى أن ــه "ك ــان علينا أن
نبدأ دوري األبطال بشكل جيد ضد
منافس مثل الريال ،ولم تكن مباراة
س ـه ـلــة .أن ــا سـعـيــد بــالـتـمــريــرتـيــن
ال ـحــاس ـم ـتـيــن ،وي ـس ـعــدنــي ك ــل ما
يساعد الفريق".
واختتم" :أظهرنا أننا فريق لديه
القدوة على المنافسة ،لكن هذه لم
تكن سوى البداية ،وأمامنا الكثير".

ً
كاسيميرو :لم نلعب جيدا
انتقد البرازيلي كاسيميرو،
الع ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــط ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـ ـب ــان ــي ،أداء ف ــري ـق ــه عـقــب
الـ ـخـ ـس ــارة ال ـق ــاس ـي ــة بـثــاثـيــة
نـظـيـفــة عـلــى ي ــد ب ــاري ــس ســان
ج ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي دوري
أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،ول ـك ـن ــه أش ــار
أيـضــا إل ــى أن ــه مــا زال أمامهم
"الوقت" لتغيير كل شيء.
وقـ ـ ــال ال ــاع ــب الـ ــدولـ ــي فــي
تـصــريـحــات تـلـفــزيــونـيــة عقب
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـي ـ ــم ض ـم ــن
ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى" ،سـنـحــت
لنا ف ــرص ،وسجلنا هدفين
لــم يحتسبا ،ولكن هذه
ليست أعذارا ،لم نلعب
ج ـ ـيـ ــدا ،الـ ـف ــري ــق يـمــر
ب ـف ـت ــرة ح ـس ــاس ــة مــن
أجل الحديث ،ولكننا
نعمل ،والوقت أمامنا
لتغيير كل هذا".
وأقر صاحب الـ  27عاما بأن
الفريق الباريسي "سيطر على

خاميس :أفضل
الخسارة اآلن
ً
وليس الحقا

كاسيميرو
الـمـبــاراة" ،وكــان صعبا عليهم
القيام بأي رد فعل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد
"الـمـنــافــس قــوي ج ــدا ،ويمتلك
العبين كـبــارا .علينا مواصلة
العمل ألن الوقت مازال أمامنا
لتغيير كل شيء".
وأتـ ــم "ل ــم نـفـتـقــد لـلـشــراســة،

زيدان

فـ ــدائ ـ ـمـ ــا نـ ـبـ ـح ــث عـ ـ ــن ال ـل ـع ــب
بشراسة ،ولكن عندما تخسر
بـثــاثــة أه ـ ــداف ،فـكــل األخ ـطــاء
تـصـبــح أك ـثــر وض ــوح ــا .إذا لم
نـقــدم م ـبــاراة شـبــه مثالية في
ريال مدريد ،فال نفوز".
(إفي)

ق ـ ــال ال ـك ــول ــوم ـب ــي خــام ـيــس
رودريـ ـغـ ـي ــز العـ ــب وسـ ــط ري ــال
م ــدري ــد إن فــري ـقــه قـ ــدم م ـب ــاراة
سيئة أمام باريس سان جرمان،
لكنه أكــد أن الـخـســارة فــي دور
الـمـجـمــوعــات ب ـ ــدوري األب ـطــال
األورورب ـ ـ ــي أف ـضــل م ــن األدوار
التالية.
وص ـ ـ ـ ــرح رودري ـ ـغ ـ ـي ـ ــز ع ـقــب
المباراة "كانت تنقصنا الكثافة،
وفي هذه المنافسات تعاني من
يوم سيئ ،ومن األفضل أن تمر
به اآلن وليس الحقا".
وتـ ــابـ ــع "ي ـن ـب ـغ ــي أن نـخـلــق
المزيد من الفرص وأن نتحلى
بالهدوء ،لدينا بعد ثالثة أيام
م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــدي ـن ــا إي ـم ــان
ونمتلك فريقا جيدا ،ينقصنا
بعض الالعبين ولكننا نؤمن
بعملنا الجيد والمدرب"( .إفي)

صحف إسبانيا تنشغل بـ «دهس» ريال مدريد
تصدرت الهزيمة المفجعة التي استهل بها
ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من
دوري أبطال أوروبا ،بثالثية بيضاء في مرماه
على يد باريس سان جرمان ،عناوين الصحف
اإلسبانية التي اعتبرت أن بطل التشامبيونز
ليغ ثــاث مــرات متتالية قبل العام الماضي
تعرض لـ "الــدهــس" في مباراة قــدم فيها أداء
"بال روح".
وبصورة لمهاجم الملكي ،الفرنسي كريم
بنزيمة ويداه على وجهه في حسرة ،افتتحت
صحيفة (آس) عددها الصادر الخميس بعنوان

"بال روح" ،مشيرة في عنوان فرعي إلى أن "بي
إس جــي ده ــس الــريــال ال ــذي عجز حتى عن
التسديد نحو المرمى ولو مرة واحدة".
وأب ــرزت الصحيفة تعليق مــدرب الفريق،
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زيـ ــدان حـيــن ق ــال عقب
المباراة التي تنتمي للجولة األولــى من دور
المجموعات بالتشامبيونز ليغ "لم نكن على
المستوى".
وفي جزء صغير أعلى الصفحة ،تحدثت
(آس) عن التعادل القاتل الذي حققه أتلتيكو
مدريد على يوفنتوس في الوقت القاتل (،)2-2

مبرزة أن األتلتي "تعادل في الدقيقة  89أمام
اليوفي" في المباراة التي جمعت بينهما ضمن
منافسات نفس الجولة بالتشامبيونز.
من جانبها ،اعتبرت "ماركا" أنه "ال يمكن
المنافسة على لقب أوروب ــا بهذا الشكل ،في
إش ـ ــارة ألداء الـمـلـكــي أمـ ــام فــريــق العاصمة
الفرنسية".
وأبــرزت الصحيفة أن "بي إس جي ،بدون
نيمار وال (كـيـلـيــان) مبابي وال (إديـنـســون)
كافاني ،اكتسح الريال الذي بدا هشا كالزجاج"،
مشيرة إلى أن "هدفين من (أنخل) دي ماريا في

نصف ساعة ساهما في أن ُ
يمنى الميرينغي
بأول هزيمة له هذا الموسم".
وكان هذا أيضا ما أبرزته صحيفة "موندو
ديبورتيفو" الكتالونية ،حيث ذك ــرت بعدم
مشاركة نجوم باريس سان جرمان في صناعة
هذا االنتصار على الريال الذي "لم يسدد نحو
المرمى ولو مرة واحدة".
وأبرزت الصحيفة على جانب آخر أن رجال
مدرب األتلتي ،األرجنتيني دييغو سيميوني
"آمنوا وانتفضوا وقلبوا تأخرهم  2-0لتعادل
أمام اليوفي".

أما صحيفة "سبورت" ،فاختارت صورة لدي
ماريا وهو يحتفل بأحد هدفيه وسط العبي
الريال ،وعنونتها ُ"دهسوا" ،مبرزة في عنوان
فرعي أن "الريال الذي كان هشا دفاعيا وغائبا
هجوميا ،بدأ مشواره في التشامبيونز بهزيمة
مفجعة في باريس".
كما أش ــارت إلــى أن "دي مــاريــا (بثنائية)
ثأر من فريقه السابق الذي لم يسدد ولو مرة
واحــدة نحو مرمى كيلور نــافــاس" ،الحارس
السابق للملكي.
(إفي)

غالف صحيفة «ماركا»

ةديرجلا
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رياضة

أتلتيكو مدريد ينجو من
فخ «السيدة العجوز»
اقتنص أتلتيكو مدريد
اإلسباني نقطة تعادل صعبة
من ضيفه يوفنتوس اإليطالي
بتعادله معه  ،2- 2أمس
األول ،ضمن مباريات الجولة
األولى من المجموعة الرابعة
بالمسابقة ،التي شهدت فوز
لوكوموتيف موسكو الروسي
على باير ليفركوزن األلماني
.1-2

حــرم أتلتيكو مــدريــد ضيفه
يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي م ــن فــوز
في المتناول عندما قلب تخلفه
أم ــام ــه ب ـهــدف ـيــن نـظـيـفـيــن إل ــى
ت ـع ــادل  ،2-2أم ــس األول ،على
ملعب "وان ــدا ميتروبوليتانو"
في مدريد بالجولة األولــى من
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
ض ـم ــن ال ـ ـ ــدور األول لـمـســابـقــة
دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ف ــي كــرة
القدم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوس ف ــي
طــريـقــه إل ــى تـجــديــد ف ــوزه على
أتلتيكو مــدر يــد بعدما سحقه
ب ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ف ـ ـ ــي إي ـ ـ ــاب
ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي قـبــل ستة
أشـ ـه ــر ،ع ـنــدمــا ت ـق ــدم بـهــدفـيــن
لـلـكــولــومـبــي خ ـ ــوان ك ـ ـ ــوادرادو
( )48والفرنسي بليز ماتويدي
( ،)65لـكــن أتـلـتـيـكــو مــدريــد رد
بهدفين للمونتينيغري ستيفان
ســاف ـي ـتــش ( )70والـمـكـسـيـكــي
هيكتور هيريرا (.)90
وهو التعادل الثاني في عشر
مواجهات بين الفريقين شهدت
ف ــوز ال ـفــريــق اإلي ـط ــال ــي خمس
مرات مقابل ثالث هزائم.
وكان أتلتيكو مدريد األفضل
منذ البداية وضغط بقوة على
دفاع يوفنتوس بفضل تحركات
العـ ــب وس ـط ــه ال ــواع ــد ال ــدول ــي

الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ـ ـ ــواو فـيـلـيـكــس
وسنحت له العديد من الفرص
الـحـقـيـقـيــة لـلـتـسـجـيــل ،أبــرزهــا
ان ـ ـطـ ــاقـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة لـ ــأخ ـ ـيـ ــر مــن
منتصف الملعب ،حيث تالعب
بالعديد من المدافعين وتوغل
داخـ ــل الـمـنـطـقــة قـبــل أن يـســدد
كرة قوية أبعدها حارس مرمى
يــوفـنـتــوس ال ــدول ــي الـبــولـنــدي
ف ــوي ـس ـي ـي ـت ــش ت ـش ـي ـس ـنــي إل ــى
ركنية (.)10
وكـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــداف ـ ـ ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــي خـ ــوس ـ ـيـ ــه
خيمينيز يفعلها بضربة رأسية
مــن مـســافــة قــريـبــة إث ــر تـمــريــرة
عرضية من كوكي فوق المرمى
(.)11
وج ـ ــرب ال ــدول ــي الـبــرتـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو حـظــه
بتسديدة قوية من  22مترا بين
يــدي الـحــارس السلوفيني يان
أوبـ ــاك ( )23ثــم رأس ـيــة لالعب
نفسه بين يدي أوبالك (.)40

كوادرادو يفتتح التسجيل
ون ـج ــح كـ ـ ـ ــوادرادو ف ــي منح
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم لـ ـي ــوفـ ـنـ ـت ــوس م ـط ـلــع
الشوط الثاني إثر تلقيه كرة من
األرجنتيني غونزالو هيغواين
داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ــد هـجـمــة
مرتدة فتالعب بتمويه جسدي

سافيتش نجم أتلتيكو مدريد يحرز هدفا في مرمى يوفنتوس
بدفاع أتلتيكو مدريد وسددها
ب ـي ـس ــراه ف ــي الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنــى
البعيدة للحارس أوبالك (.)48
وأض ـ ــاف م ــات ــوي ــدي ال ـهــدف
ال ـث ــان ــي ل ـيــوف ـن ـتــوس بـضــربــة
رأس ـي ــة م ــن مـســافــة قــريـبــة إثــر
تمريرة عرضية من البرازيلي
أليكس ساندرو (.)65
ّ
وق ـ ــل ـ ــص أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق ع ـ ـبـ ــر ق ـ ـطـ ــب دفـ ــاعـ ــه

س ــافـ ـيـ ـت ــش ب ـ ـضـ ــربـ ــة رأس ـ ـيـ ــة
م ــن مـســافــة قــريـبــة إث ــر رأسـيــة
ل ـخ ـي ـم ـي ـن ـي ــز ت ــابـ ـعـ ـه ــا داخـ ـ ــل
المرمى الخالي (.)70
وأنقذ أوبالك مرماه من هدف
ثالث بتصديه لتسديدة قوية
لهيغواين داخــل المنطقة قبل
أن تــرتــد إل ــى مــاتــويــدي داخــل
المنطقة فسددها زاحفة أبعدها
ال ـ ـمـ ــدافـ ــع اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي كـ ـي ــران

سيميوني

أك ــد األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني،
المدير الفني ألتلتيكو مدريد اإلسباني،
عـقــب ال ـت ـعــادل أم ــام يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي
( ،)2-2في مستهل مشوار الفريقين بدور
م ـج ـمــوعــات ب ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال ،أن
فريقه يحتاج "للوقت" للوصول
ألفضل مستوى له ،مبديا أسفه
لغياب "الشراسة" الهجومية.
وق ـ ـ ـ ــال سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي ،أثـ ـن ــاء
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي
عـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـت ـ ــي
اح ـت ـض ـن ـهــا م ـل ـعــب وان ـ ــدا
ميتروبوليتانو" :سعيد
بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــروح ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم

«فرانس فوتبول» تطلق كرة
ذهبية جديدة لحراس المرمى
أعـلـنــت مـجـلــة فــرانــس فــوتـبــول أم ــس أن ـهــا ستمنح،
اعـتـبــارا مــن الـعــام ال ـجــاري ،جــائــزة كــرة ذهبية جديدة
مخصصة فقط ألفضل حارس وستحمل اسم األسطورة
الروسي ليف ياشين.
وسيجرى تسليم هذه الجائزة الجديدة إلى جانب
باقي الجوائز التي سيتم توزيعها في الحفل المقرر في
الثاني من ديسمبر القادم على مسرح شاتليه بباريس
وسيقدمه المهاجم اإليفواري ديدييه دروغبا.
وستنضم جائزة ياشين لباقي الجوائز المتمثلة في
جائزة الكرة الذهبية التي أسست عام  ،1956باإلضافة إلى
الكرة الذهبية النسائية وكأس كوبا الذي ُيمنح ألفضل
العب تحت  21عاما ،وهما جائزتان أسستا العام الماضي.
واعتبر مدير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ،باسكال
فيري ،أن تأسيس جائزة ياشين يأتي لمواجهة هيمنة
العبي الهجوم على الـكــرة الذهبية ،لكنه ال يــرى فيها
مواساة لحراس المرمى.
وقــال "هــذه الجائزة ستكون تكريما ألفضل حارس
مرمى في العالم وسيجري اختيار الفائز بها من نفس
المتخصصين الدوليين الذين يختارون الفائز بالكرة
الذهبية".
وسيجري تحديد الفائز بهذه الجائزة ،التي اندمجت
بين عامي  2009و 2016مع تلك التي تمنحها الفيفا قبل
أن ينفصال مجددا ،بناء على أصوات لجنة تحكيم مكونة
من صحافيين من كل أنحاء العالم.
وب ـعــد أن أس ـســت ف ــي ال ـبــدايــة لـتـكــريــم أف ـضــل العــب
أوروبــي في العام ،أصبحت الجائزة تشمل اعتبارا من
 1995العبين من جنسيات أخرى محترفين في أوروبا.
ومنذ عام  ،2007أصبحت الجائزة متاحة ألي العب
بصرف النظر عن جنسيته أو القارة التي يلعب بها.

نموذجية" أنهاها بليز ماتويدي في الشباك.
وأضـ ــاف" :أك ـثــر مــا أعـجـبـنــي ،هــو أن ـنــا لم
نستسلم مطلقا ،وحافظنا طول الوقت على
نـفــس الـنـهــج بــالـبـحــث عــن الـحـلــول فــي عمق
دف ــاع الـمـنــافــس .ظـهــر خيمينيز فــي فــرصــة،
وكــانــت هناك فرصة أخ ــرى ،وقطعا فــي هذه
المساحة ،فإن وجود (أنخيل) كوريا وفيتولو
َّ
شكل خطورة كبيرة في مواقف فردية جعلتنا
أقــرب لمرمى المنافس ،ثم جاء الهدف األول
ذلك".
بعد َ
ولم ُيقيم سيميوني النقطة التي حصدها
الفريق بـ"الجيدة أو السيئة" ،لكنه أكد وجود
ج ــوان ــب إي ـجــاب ـيــة ك ـث ـيــرة سـتـســاعــد الـفــريــق
مستقبال.

كشف ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أن مشاعر متضاربة تنتابه
بعد التعادل مساء أمس األول مع أتلتيكو مدريد في دوري األبطال ،مبرزا
ً
"الجوانب اإليجابية" في فريقه الذي كان "قريبا جدا من الفوز" ،ومعربا في
الوقت ذاته عن حزنه للهدف األول الذي منيت به شباك الفريق.
وأوضــح ســاري" :لــدي مشاعر مزدوجة .رضــاء تام ألن الفريق قدم
مباراة رائعة ،لم نسجل في شباك أتلتيكو على ملعبه من قبل وقد
فعلنا ذلك اليوم ،وكنا قريبين من إحراز الهدف الثالث والفوز ،لكنني
غاضب أيضا ألننا شعرنا بأن األمور تحت السيطرة".
وقــال" :هناك أمــور صغيرة تحزنني .يمكنني تقبل الهدف الثاني
(ألتلتيكو) ،ألنهم يجيدون التسديد ،لكن الطريقة التي سجل بها الهدف
األول تؤلمني بشدة ،ألنها كانت كرة ضعيفة وال ينبغي أن نسمح بمثل
هذه األمور .هناك نواح سنعمل على تحسينها ،ألنها تكلفنا نقاطا".
واختتم "عانينا مدة  20دقيقة ،ثم لعبنا بشكر مباشر وكنا قريبين
من إحراز الهدف الثالث .كان الفوز بالمباراة بين أيدينا .ال تزال أمامنا
بضع خطوات وهذا ما يمنحنا الثقة .يجب أن نعرف كيف نتعامل مع
مواقف التناقل البطيء للكرة وضعف شراستنا على الخصم والكرة.
لكن الفريق يتطور على ما يرام".

السيتي يعود بفوز كبير من أوكرانيا
اف ـت ـت ــح مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي رصـ ـي ــد االن ــدي ــة
االن ـك ـل ـيــزيــة م ــن االن ـت ـص ــارات ه ــذا ال ـمــوســم في
مسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم ،بفوزه
الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك االوكراني
-3صفر األربعاء ضمن منافسات الجولة االولى
من المجموعة الثالثة.
وتناوب على تسجيل اهداف بطل انكلترا في
الموسمين الماضيين الجزائري ريــاض محرز
( )24وااللماني إيلكاي غوندوغان ( )38والبرازيلي
غابريال جيزوس (.)76
وبات سيتي النادي االنكليزي الوحيد الذي
يحرز النقاط الثالث في مستهل المسابقة القارية،
بعدما فرط توتنهام وصيف البطل في الموسم
المنصرم في وقت سابق بفوز في المتناول أمام
أولمبياكوس اليوناني بتعادله  ،2-2فيما خسر
لـيـفــربــول حــامــل الـلـقــب ام ــام نــابــولــي اإليـطــالــي
ب ـهــدف ـيــن ن ـظ ـي ـف ـيــن ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة

الثالثاء ،وسقط تشلسي على أرضه امام فالنسيا
اإلسباني بهدف وحيد في المجموعة الثامنة.
وخ ــاض العـبــو ال ـمــدرب االس ـبــانــي جوسيب
غوارديوال اللقاء القاري عقب خسارتهم االولى
هذا الموسم في الدوري أمام نوريتش سيتي ،3-2
فيما حقق دانييتسك العالمة الكاملة في الدوري
في سبع مراحل ،علما بأن الفريقين وقعا معا في
مجموعة واحدة للموسم الثالث تواليا.
ورفع فريق الـ "سيتيزنس" رصيده من األهداف
ف ــي مــرمــى شــاخ ـتــار إل ــى  15هــدفــا ف ــي خــامــس
مواجهة بينهما ،حسم أربع منها لصالحه منذ
موسم  ،2018-2017علما أن أكبر فوز حققه بطل
إنكلترا كان بسداسية نظيفة في آخر لقاء بينهما
في دور المجموعات في الموسم المنصرم.
وضغط سيتي مع بداية الشوط االول وكان له
ما اراد بافتتاح التسجيل عبر محرز الذي تابع
كرة سددها غوندوغان اصطدمت بالقائم االيمن

ليفركوزن يخسر على أرضه
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا،
ُمـنــي بــايــر لـيـفــركــوزن األلماني
بخسارة على أرضه أمام ضيفه
لوكوموتيف موسكو الروسي
.1-2
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــروسـ ـ ــي

ساري :الهدف األول آلمني

سيميوني :سعيد بروح الالعبين
استسالمهم ،رغم التأخر بهدفين أمام فريق
ينافس بالطبع للفوز بدوري األبطال ،بعيدا
ع ــن ال ـن ـق ـطــة ،ه ـن ــاك أش ـي ــاء إي ـجــاب ـيــة كـثـيــرة
للمستقبل".
وتابع" :نعم ،استقبلنا هدفين أمام إيبار،
واثنين أمام ريال سوسييداد ،وكذلك اليوم،
من الواضح أنه بعيدا عن فترة اإلعداد القوية
التي قدمناها ،أننا نحتاج إلى الوقت للتحسن
بالنظر لــأداء في (الليغا) واليوم في دوري
األبطال .أتمنى أن نرتكب أقل أخطاء ممكنة
خالل هذه الفترة".
وأثنى الـ"تشولو" على أداء فريقه في الشوط
األول ،كما أبدى إعجابه بـ"الهدفين الرائعين"
ل ـيــوف ـن ـتــوس؛ "األول ال ـم ــذه ــل" م ــن تـســديــدة
خــوان ك ــوادرادو ،و"الثاني من هجمة مرتدة

تريبيير من باب المرمى (.)73
وأن ـ ـق ـ ــذ ت ـش ـي ـس ـن ــي م ــرم ــاه
م ــن هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل بـتـصــديــه
لتسديدة قوية للبديل فيتولو
( ،)82قبل أن يستسلم لرأسية
الـمـكـسـيـكــي ه ـيــريــرا إث ــر ركـلــة
ركنية (.)90
وك ــاد رون ــال ــدو يفعلها في
الدقيقة الرابعة قبل األخيرة من
الــوقــت بــدل الـضــائــع بمجهود

ف ـ ــردي رائ ـ ــع أنـ ـه ــاه بـتـســديــدة
زاحفة بجوار القائم األيسر.

التوقيت

وعادت إلى الدولي الجزائري الذي تابعها بيسراه
في شباك الحارس أندري بياتوف (.)25
ورد بطل أمم إفريقيا هذا العام الجميل لزميله
غوندوغان بعدما دخل المنطقة وراوغ أكثر من
مدافع ومــرر كــرة إلــى األلماني المندفع سددها
بيمناه في المرمى (.)38
واضــاف جيزوس الهدف الثالث من تسديدة
ارضية بعد تمريرة بالعمق من البلجيكي كيفن
دي بروين (.)76
وضمن المجموعة ذاتها ،أكرم دينامو زغرب
ال ـكــرواتــي وفـ ــادة ضـيـفــه أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي في
مشاركته الـقــاريــة االول ــى بـفــوزه عليه برباعية
نظيفة.
وفــرض المهاجم ميسالف أورسيتش نفسه
نجما للمباراة بتسجيله ثالثية "هــاتــريــك" في
الدقائق  31و 42و ،68بعدما افتتح المدافع مارن
ليوفاتش التسجيل في الدقيقة العاشرة.

ح ــاف ــظ م ـن ـت ـخــب ب ـل ـج ـي ـكــا عـلــى
ص ـ ــدارة تـصـنـيــف االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم (الفيفا) ،في حين تراجعت
البرازيل عن المركز الثاني لمصلحة
ف ــرن ـس ــا ،ال ـت ــي أص ـب ـح ــت بــوصــافــة
الترتيب ،فيما حافظت تونس على
ص ــدارت ـه ــا لـلـمـنـتـخـبــات ال ـعــرب ـيــة،
ً
ً
والسنغال إفريقيا ،وإيران آسيويا.

أم ــا كــروات ـيــا ،فـتــراجـعــت مــركــزا
واح ـ ـ ـ ـ ــدا ،ل ـت ـح ــل ثـ ــام ـ ـنـ ــة ،ب ـع ــده ــا
كــولــومـبـيــا فــي الـمــرتـبــة التاسعة
بعدما تراجعت مركزا.
وفيما يلي ترتيب المنتخبات
العشرة األوائل:
 -1بلجيكا
 -2فرنسا

لوكاكو نجم انتر ميالن

تــزيــن م ـبــاراة الــديــربــي الحامية
بين أيه سي ميالن وضيفه إنتر ميالن
ً
المقررة إقامتها غدا منافسات الجولة
الرابعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم،
وهــي الجولة التي ستشهد مواجهات
سهلة للفرق الكبرى في المسابقة.
وان ـ ـف ـ ــرد إن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـمــاض ـيــة بـ ـص ــدارة ال ـتــرت ـيــب بــرصـيــد
ً
ت ـســع ن ـق ــاط م ـح ـق ـقــا ال ـع ــام ــة الـكــامـلــة
بــالـفــوز بـمـبــاريــاتــه ال ـثــاث الـســابـقــة،
عقب فوزه الصعب على أودينيزي،
الذي لعب بعشرة العبين-1 ،صفر،

ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق وجـ ــد
م ـش ــاك ــل ك ـب ـيــرة
ف ـ ــي مـ ـب ــارات ــه
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة
بـ ـ ــدوري أب ـطــال
أوروب ــا يــوم أمــس األول ،وتـعــادل بشق
األنفس مع ضيفه سالفيا براغ .1-1
وقـ ـ ـ ـ ــال أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو كـ ــون ـ ـتـ ــي مـ ـ ــدرب
الفريق":كان بإمكاننا فعل أكثر من ذلك،
أتحمل المسؤولية ألن هذه ليست نوعية
كرة القدم التي نريد أن نلعبها وليست
ما نتدرب عليه".
ً
وأض ـ ـ ــاف ":نـ ـحـ ـت ــاج أيـ ـض ــا لـتـطــويــر
شخصيتنا ،ولهذا تحدثت حول الرحلة
التي نحن بصددها .يجب على الالعبين
أن يحافظوا على هدوئهم ،هذه خطوات
طبيعية عندما تكون في مرحلة النمو".

يوفنتوس وجرس اإلنذار
وظ ـه ــرت م ـشــاكــل ح ـتــى اآلن لـفــريــق
يــوفـنـتــوس ،حــامــل الـلـقــب ،بـعــد تعادله
م ــع أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد  2- 2أم ــس األول،
ً
في دوري أبطال أوروب ــا ،علما أنــه كان
ً
متقدما بهدفين نظيفين.
وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا بـ ـمـ ـن ــزل ــة ج ـ ـ ــرس إن ـ ـ ــذار
ليوفنتوس ،بعد سقطة أخرى في الجولة

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
2:30

ليستر سيتي  -توتنهام

beINSPORTS HD2

5:00

مانشستر سيتي  -واتفورد

beINSPORTS HD2

5:00

ايفرتون  -شيفيلد

beINSPORTS HD1

7:30

نيوكاسل  -برايتون

beINSPORTS HD11

الدوري اإليطالي
4:00

أودينيزي  -بريشيا

beINSPORTS HD4

7:00

يوفنتوس  -فيرونا

beINSPORTS HD4

9:45

ميالن – انتر ميالن

beINSPORTS HD4

الدوري اإلسباني
2:00

 -3البرازيل
 -4إنكلترا
 -5البرتغال
 -6أوروغواي
 -7إسبانيا
 -8كرواتيا
 -9كولومبيا
 -10األرجنتين

فياريال – بلد الوليد

beINSPORTS HD3

7:30

أتلتيكو مدريد – سيلتا فيغو beINSPORTS HD3

10:00

beINSPORTS HD3

غرناطة  -برشلونة

الدوري األلماني
4:30

بايرن ميونيخ  -كولن

beINSPORTS HD5

7:30

فيردر بريمن  -اليبزيج

beINSPORTS HD5

ً
األنظار نحو ديربي ميالن في قمة الكالتشيو غدا
ويتوقع أن يكون هناك تحسنا بشكل
أكبر في ميالن من بدايته المتذبذبة في
هذا الموسم .وحرم ميالن من المشاركة
في الــدوري األوروب ــي بسبب مخالفات
مالية.
ويملك ميالن ست نقاط ،وذلــك بعد
تحقيق انتصاره الثاني على فيرونا،
الذي لعب بعشرة العبين -1صفر.

ساري

مباريات يوم غد السبت

بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا
وبـيــن الـعـشــرة األوائ ـ ــل ،حافظت
أيـضــا إنكلترا على الـمــركــز الــرابــع،
ولم تتزحزح األرجنتين عن المركز
العاشر ،في حين صعدت البرتغال
ل ـل ـمــرت ـبــة ال ـخ ــام ـس ــة ع ـل ــى ح ـســاب
أوروغ ــواي التي أصبحت سادسة،
ف ـي ـمــا ص ـع ــدت إس ـب ــان ـي ــا م ــرك ــزي ــن،
لتصبح السابعة في الترتيب.

الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادئ بـ ــال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ع ـب ــر
ال ــدول ــي ال ـبــول ـنــدي غــري ـغــوري
كــريـتـشــوفـيــاك ( ،)16ورد باير
ل ـي ـف ــرك ــوزن ب ـع ــد ت ـس ــع دق ــائ ــق
بالنيران الصديقة عندما سجل
األلماني بينيديكت هوفيديس
بالخطأ في مرمى فريقه .ومنح
دميتري بارينوف التقدم مجددا
للوكوموتيف موسكو (.)37

ً
الماضية بــالــدوري إذ كــان متقدما
بثالثة أهــداف نظيفة على نابولي،
ال ــذي اسـتـطــاع أن ي ـعــادل النتيجة،
ً
لكن يوفنتوس سجل هدفا بنيران
صــدي ـقــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـق ــات ــل لـيـفــوز
بالمباراة .3-4
واسـ ـتـ ـط ــاع أت ـل ـت ـي ـكــو أن ي ـع ــادل
ال ـن ـت ـي ـجــة مـ ــن ك ــرت ـي ــن ثــاب ـت ـت ـيــن،
وهو ما أثبت أن دفاع يوفنتوس
بحاجة للتطور.
ً
ويلتقي غدا فريق يوفنتوس
مـ ـ ــع ض ـ ـي ـ ـفـ ــه فـ ـ ـي ـ ــرون ـ ــا ،ف ـي ـم ــا
يـسـتـضـيــف أوديـ ـنـ ـي ــزي فــريــق
بريشيا.
(د ب أ)
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﺒﺮاءة ﻟـ  ٣ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات ﺿﺒﻄﻬﻢ
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺑ ـﻄــﻼن إﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ أﺣﺪ
رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺒﺮاء ة 3
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻤﻮاد
ﻣ ـ ـﺨـ ــﺪرة وﻣ َـ ــﺆﺛ ـ ــﺮات ﻋـﻘـﻠـﻴــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺣﺒﺔ ﻣﺆﺛﺮة،
وذﻟـ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻣــﻦ دون
ً
إذن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،وذﻟــﻚ اﺳﺘﻨﺎدا
ﻟﻘﺎﻋﺪة "ﻣــﺎ ُﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ".
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻞ ،أﻳ ـ ـ ـ ــﺪت
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ﺣـ ـﺒ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ
ً
اﻟــﺮاﺑــﻊ  15ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺸﻐﻞ
واﻟـﻨـﻔــﺎذ ،وذﻟ ــﻚ ﻟــﻮﺟــﻮد إذن
ﺑﻀﺒﻄﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ
ً
اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا

ﻃﻠﻘﻬﺎ وأﺧﺬ
أﺧﺘﻬﺎ

إﻟﻰ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻪ وﻣﻦ دون إذن
اﻟﻀﺒﻂ.
وأﻟـ ـﻐ ــﺖ "اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﺰ" ﺣـﻜــﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﺑـ ـﺤ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ
ً
 15ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﻀﺖ ﺑﺒﺮاء ﺗﻬﻢ
ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وأﺑﻘﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ راﺑﻌﻬﻢ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻬﻢ ﺣﻴﺎزة وإﺣــﺮاز
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة وﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗـﺠــﺎر واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ،
إﻻ أﻧﻬﻢ أﻧﻜﺮوﻫﺎ.

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك ﺑـ  ١١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر

ﻧﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﻰ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻓ ـ ــﺮق اﻹﻧ ـ ـﻘـ ــﺎذ ﻓــﻲ
ﺷﻤﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ
ا ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮا ﺻـ ـ ــﻞ ،إن ﻋـ ـﻨ ــﺎ ﺻ ــﺮ
اﻹﻃﻔﺎء ﺗﻤﻜﻨﻮا اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ إﻧ ـ ـ ــﺰال ﻧـﻤــﺮ
أﺳـ ـ ــﻮد "ﻛـ ـ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺰه" ﻋـﻠــﻰ
ﺳ ـ ـﻄـ ــﺢ ﻣـ ـﺒـ ـﻨ ــﻰ ﻗـ ـ ـ ــﺮب ﻟ ـﻴــﻞ
)ﺷﻤﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ(.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ
"ﻓﻴﺴﺒﻮك" و"ﺗﻮﻳﺘﺮ" أﻣﺲ
"اﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ـﻴ ــﺖ ﻓ ـ ــﺮق اﻹﻧـ ـﻘ ــﺎذ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﻴﻮان ﺧﻄﺮ،
ً
ً
وﻗ ــﺪ واﺟ ـﻬ ــﺖ ﻧ ـﻤ ــﺮا ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺰه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻄــﺢ
ﻣﺒﻨﻰ".
وﻓﻲ ﺻﻮر ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﺮق
اﻹﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎذ ،ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮان
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺘﻨﺰه ﺑـﻬــﺪوء ﻋﻠﻰ
ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟـﺴـﻄــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺒﻨﻰ
ﻓ ـ ــﻲ أرﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ )ﺷـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل(،
وﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﺷﻘﺔ".

ﻧﻘﻄﺔ

ً
وﻓــﺮﺿــﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻃﻮﻗﺎ
ّ ً
ً
ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎل أن
أﻣﻨﻴﺎ،
ﻳﻘﻔﺰ اﻟﺤﻴﻮان ،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻓ ــﺮق اﻹﻧ ـﻘــﺎذ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ ﺷﻘﺔ دﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻋـﻤــﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﺑـﻴـﻄــﺮي إﻟــﻰ
ﺗـﺨــﺪﻳــﺮه ﺑـﻤـﺴــﺪس ﺑﺴﻬﺎم
ّ
ﻣﺨﺪرة .وﺳﻠﻢ اﻟﺤﻴﻮان إﻟﻰ
راﺑﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.
وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻞ وﻗـ ـ ـ ـ ــﻮع
ﺟــﺮﺣــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
اﻟ ـﻤــﺄﻟــﻮف" ،ﻛـﻤــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻀﺢ
ﺑـﻌــﺪ أﺳ ـﺒــﺎب وﺟ ــﻮد اﻟﻨﻤﺮ
ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرﻣﻨﺘﻴﻴﺮ.
)أ ف ب(

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮ ﺳﻨﺘﺮال ﺑ ــﺎرك أن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺰء اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺰه اﻟﻨﻴﻮﻳﻮرﻛﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻜﻠﻔﺔ  110ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر ،ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺳﻴﻤﻮل ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ً
ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣـﺌــﺔ ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر  40ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻣﻨﻬﺎ

وﻓﺎة أم أو ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻛﻞ  ١١ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل واﻷﻣﻬﺎت ﻟﺪى اﻟﻮﻻدة
ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ،ﻏ ـﻴ ــﺮ أن
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻣﺲ
ً
ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ
ّ
ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻓﺎة أم أو ﻃﻔﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻮﻻدة ﺑﻮاﻗﻊ
ﻣﺮة ﻛﻞ  11ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وأﻇـﻬــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟــﻮﻛــﺎﻻت أﻣﻤﻴﺔ ﻋــﺪة أن ﻫﻨﺎك
ً
ً
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء اﻟ ـﺤ ــﻮاﻣ ــﻞ أو اﻷﻣـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪد واﻷﻃ ـﻔ ــﺎل
اﻟﺼﻐﺎر ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت
اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ً
ﻣﺴﺠﻼ  5.3ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻓﺎة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻳﻤﺘﻦ ﺟﺮاء ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ،وﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ،ﺗﻜﺸﻒ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﻧﺤﻮ  2.8ﻣﻠﻴﻮن
اﻣﺮأة وﻣﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب
)أ ف ب(
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺎﻻت.

ً
ﺗﺸﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ أي ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،أﻛﺒﺮ ورﺷــﺔ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ "ﺳﻨﺘﺮال
ﺑ ـ ـ ــﺎرك ﻛ ــﻮﻧ ـﺴ ــﺮﻓ ـﻨ ـﺴ ــﻲ" )ﺳـ ـ ــﻲ ﺑـ ــﻲ ﺳـ ـ ــﻲ( ﻣـﻨــﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم .1980
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ً
إﻟ ـﻴــﺰاﺑ ـﻴــﺚ ﺳـﻤـﻴــﺚ أن ذﻟ ــﻚ "ﺳـﻴـﺸـﻜــﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ

ً
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻟﻠﻤﺘﻨﺰه" ،ﻓﻲ وﻗﺖ رﻓﻀﺖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﺗﺒﻠﻎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺰه اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎدة
 85ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،و ﺳــﺎ ﻫـﻤــﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .وﺗـﻘــﻮم اﻷﻋـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ
رﺑ ــﻂ ﺑـﺤـﻴــﺮة ﻓــﻲ أﻗـﺼــﻰ ﺷـﻤــﺎل ﺷ ــﺮق اﻟﻤﺘﻨﺰه
ﺑﻘﻨﺎة ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﻬﺎ .وﺳﻴﺒﻨﻰ
ﺣــﻮض آﺧــﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺸــﺮق ﻟﺒﻨﺎء ﺟــﺰء ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻨﺎة ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة.
وﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﻄﻠﻖ أﺷﻐﺎل اﻟﻮرﺷﺔ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ
ﻋﺎم  2021ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم .2024
و"ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك ﻛﻮﻧﺴﺮﻓﻨﺴﻲ" ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻻ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺮﺑﺢ ،أﺳﺴﻬﺎ أﻓﺮاد راﻏﺒﻮن ﻓﻲ إﺣﻴﺎء
ً
ً
إدارة اﻟﻤﺘﻨﺰه اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﻣﺰﻣﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.
ً
ً ً
وﻛﺎن ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك أﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻟﻴﻼ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء أزﻣﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻨﺰه ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ
ً
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻟـ ـﺨ ــﺎص ،ﺳــﺮﻳ ـﻌــﺎ ﻣﺎ
ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﺴﺤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
)أ ف ب(
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ.

ﺳﺮﻗﺔ ﻗﺼﺮ أﺛﺮي ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ،
ً
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن ﻟ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﺳ ــﺮﻗ ــﻮا
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ ﻳ ـ ـ ــﻮرو ) 2.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر( ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺼﺮ
اﻟﺒﺎروك ﺟﻨﻮب ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻧ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ وﻛـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎء
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ "ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑـ ــﺮس" ﻋﻦ
ﻣـﺤـﻘـﻘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ أﻧـ ــﻪ ﺗﻢ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻗﺼﺮ " ﺷــﺎ ﺗــﻮ دو

ﻓﻮ ﻟﻮ ﻓﻴﻜﻮﻧﺖ" ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ ،ﻟﻜﻦ
دون إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺄي أذى.
وﻳ ـﻘــﻊ اﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ اﻟ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻋﻠﻰ
ً
ُﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﺤ ــﻮ  50ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮا ﻣــﻦ
ﺑ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﺗ ـﺤ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻓــﻦ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺒﺎروﻛﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﻹﻟﻬﺎم ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻗﺼﺮ
ﻓﺮﺳﺎي ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ً
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ ﻋﻠﻰ

اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﻌــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ أﺛــﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮح
ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1968
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس،
ﻳـ ـ ــﺰور اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺮ ﻧ ـﺤ ــﻮ  250أﻟ ــﻒ
ً
ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
)د ب أ(

وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ وﺻﻴﺘﻪ ﻋﺎم 1928م ...ﺑﻦ ﺑﺴﺎم أوﺻﻰ أﻫﻠﻪ وأوﻻده أن
»ﻳﺘﻘﻮا اﻟﻠﻪ وﻳﺼﻠﺤﻮا ذات ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﻄﻴﻌﻮا اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ«
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ
loughanib@hotmail.com
@loughanib

ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺻ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻜﺲ
ﺣﺮص واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹرث وﻛﻴﻔﻴﺔ
إدارة اﻟ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻷﺳ ـﻠ ــﻮب واﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺻﻴﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺑﺈذن
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺒﺴﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم 1346ﻫـ1928/م.
اﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ أﺣــﺪ
ﻣﻠﻔﺎت اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺌﺎت
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﺒﺪأ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺈﻗﺮار
ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ ﺑــﺎﻹﺳــﻼم ،وﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أن ﻳﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺪﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل إﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺒـﺴــﺎم ،وإﻧــﻪ
ً
ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ،وإﻧﻪ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﻖ
ً
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى .وﻧﻈﺮا ﻷن
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﺮدات وﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ
وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺴﺄﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،
ً
ﻣﺠﺘﻬﺪا أن أوﻓﺮ ﻗﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﺎ ورد
ﻓﻴﻬﺎ ،رﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻃﻼع اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟـﻤـﺸــﺮف .إﻟﻴﻜﻢ ﻧﺺ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ:
"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ
وﻫ ــﻮ ﺣـﺴـﺒـﻨــﺎ وﻧ ـﻌــﻢ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل وأﻋﻮذ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ
واﻟ ـﻀ ــﻼل ،وأﺳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻠــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮت

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

إذا ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﺎ ﺗـ ـﺨ ــﺪﻋـ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺸﻔﻂ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻓﺈن إﻳﺮان ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﺗﺨﺪﻋﻨﺎ ﺑــﺮ ﻓــﻊ ﺷ ـﻌــﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
واﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺎت واﻟﺜﺎرات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺸﻔﻂ ﻛﻞ
ﺷﻲء ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺪﻋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻘﺪس واﻟﺠﻮﻻن ﻓﺈن إﻳﺮان
ﺗﺤﺘﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﺷﻂ اﻟﻌﺮب واﻟﺠﺰر اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
وﺻـﻨـﻌــﺎء وﺑ ـﻐــﺪاد ودﻣـﺸــﻖ وﺑ ـﻴــﺮوت ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻣــﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ،أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻗــﺪ ﻗﺘﻠﺖ
وﻫﺠﺮت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺈن ﻣﻦ
أﺑﺎدﻫﻢ ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ وﻫﺠﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﺑــﺪﻋــﻢ وﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ أﺿ ـﻌــﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ،
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ً
ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓــﺈن إﻳ ــﺮان أﻛـﺜــﺮ إﺟــﺮاﻣــﺎ
ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـ ـﺴ ــﻮري واﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ واﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ،وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎرس اﻹرﻫــﺎب ﻓــﺈن إﻳــﺮان ﻻ ﺗﻮزع
اﻟـﺤـﻠــﻮى ،واﻟـﺘـﻔـﺠـﻴــﺮات واﻻﻏ ـﺘ ـﻴــﺎﻻت وﺧﻄﻒ
اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺨﻼﻳﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪاﻳﺎﻧﺎ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﺤﺐ،
ﺛــﻢ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﺗﻄﻤﻊ ﺑــﺄن ﺗﺘﻤﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺮات ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻓﺈن
ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد إﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮات إﻟﻰ
ً
اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ،واﻟﻘﺎدم أﻛﺜﺮ إﺑﻬﺎرا ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻓﺈذا
ﺟﺎء ك ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻴﺒﻴﻌﻚ اﻟﻮﻫﻢ ،ﻫﺬا
ً
ً
ً
ً
وﻣﺸﺘﺮﻳﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ
إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﻐﻔﻼ أﺳﺎﺳﺎ
ٍ
ﻟﻪ وﺑﺄﻏﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ،وﺣــﺎول إﻗﻨﺎﻋﻚ ﺑﻤﻮاﻗﻒ
إﻳﺮان وﺿﺮورة دﻋﻤﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف "ﺧﻠﻔﻬﺎ" ﻷﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ أﻣﻴﺮﻛﺎ و ﻣــﻦ "رﺑﻴﺒﺘﻬﺎ"
ً
إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﺘﺤﺮر ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺪس ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻃﺒﻌﺎ
ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺠﺎدة ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻌﻤﻴﻖ
واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﻔﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ودﻫﺎﻟﻴﺰﻫﺎ
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﻫ ــﻮ و ﻓــﺮ ﻳ ـﻘــﻪ ،ﻣ ــﻊ ﺗﺒﻬﻴﺮ
ﻛــﻼﻣــﻪ ﺑ ـﻤ ـﻔ ــﺮدات ﻣ ــﻦ ﻗـﺒـﻴــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺎن اﻷﻛ ـﺒــﺮ
وﻗ ــﻮى اﻻﺳـﺘـﻜـﺒــﺎر اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ وﺑﻘﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺘﻴﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﻌﺮوف ،ﻟﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻣﺠﺮم وﺟﻠﺐ ﻣﺠﺮم آﺧﺮ
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻨﺎ أﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أ ﻣــﺮ ﻫــﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻻ أن ﺗﺤﺎول
ً
اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻗﻠﻴﻼ وﺗﺴﻌﻰ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻷن ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻪ
رﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﻜﻞ ﻫــﺪوء وﻟﻄﺎﻓﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ
اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻟـﻐــﺔ اﻹﺷـ ــﺎرة ﻗ ــﺪر اﻹﻣ ـﻜــﺎن ﻟـﻤــﺎ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺧﻴﻤﺔ ،وﺗﺮد ﻛﻤﺎ رد اﻟﺰوج
ً
اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻣ ــﺮه أﻳـﻀــﺎ ﺣﻴﻦ ﻗــﺎل ﺣﻜﻤﺘﻪ
اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر واﻷزﻣﺎن" :اﻟﻠﻪ ﻳﻠﻌﻦ
اﻻﺛﻨﻴﻦ" ...وارﺗﺎح.

وﻓﻴﺎت
ﻋﺎﻳﺶ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ً
 98ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق،4
ﺷــﺎرع ﺣﻤﺰة ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،م ،18اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟـﺴــﻼم ،ق،5
ش ،501م ،9ت25210166 :

ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ دﺷﺘﻲ

ً
 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،ﺑﻴﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻌﺪان ،ق ،2ش ،23م ،19ت97771009 :

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ

ً
 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،1ش ،114م ،12اﻟﻨﺴﺎء:
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،1ش ،114م ،258ت،99678880 :
97242225

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻔﻮر

ً
 99ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،5ش ،1ج ،9م،9
اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف ،ق ،2ش ،2م ،26ت،51612225 ،99646311 :
99120221

ﻧﺪا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

زوﺟﺔ وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻴﺮ
ً
 48ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﻄﻴﻦ،
ق ،1ش ،108م ،13اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟ ـﺴــﻼم ،ق ،6ش ،602م ،28ت:
66632332

أﻣﻴﺮة ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

ً
 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ق ،1ﺷﺎرع ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻮزان ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻷوﺣﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،ق ،8ش ،15م،5
)اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ( ،ت99095450 :

ﺻﻔﻴﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺪوﺳﺮي

أرﻣﻠﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺬن
ً
 87ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ق ،8ش ،13م ،12اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮر ،ق ،1ش ،47م ،15ت:
99233559 ،99086688

ﻧﺎﺻﺮ ﻫﺎﻣﻞ ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺠﻤﻲ

ً
 76ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻓﻬﺪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ق ،2ش ،217م،33
اﻟﻨﺴﺎء :ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،1ش ،5م ،21ت99651502 :

وﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪه ،وأﺳــﺄﻟــﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳ ـﺘــﻮﻓــﺎﻧــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼم ،وأن ﻳــﺪﺧـﻠـﻨــﻲ
ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ دار اﻟﺴﻼم .وأﺻﻠﻲ وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ
أﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ".
ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
اﻹﻳـﻤــﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻹﻳ ـﻤــﺎن ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
واﻟـﻤــﻮت ،ﻳﺒﺪأ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﻴﻦ وإﻋﻼن إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺠﻨﺔ
ووﺟﻮد اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب ،وﻳﻮﺻﻲ
ذرﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺪه ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﻮى اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ
وإﺻــﻼح ذات اﻟﺒﻴﻦ وﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل:
"أﻗﻮل وأﻧﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﺎم
ً
إﻧــﻲ أﺷـﻬــﺪ أن ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﻟـﻠــﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪا
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وأن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
وﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻳﻢ وروح ﻣﻨﻪ ،وأن
اﻟﺠﻨﺔ ﺣﻖ واﻟﻨﺎر ﺣﻖ ،وأن اﻟﺴﺎﻋﺔ آﺗﻴﺔ ﻻ
رﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،وأن اﻟﻠﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮر".
ﺛ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟـ ــﻚ ،ﻳ ـﺒ ــﺪأ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺒـﺴــﺎم
ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ وأﻫﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮل" :وأوﺻﻲ
أﻫﻠﻲ وأوﻻدي أن ﻳﺘﻘﻮا اﻟﻠﻪ وﻳﺼﻠﺤﻮا
ذات ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳـﻄـﻴـﻌــﻮا اﻟ ـﻠــﻪ ورﺳ ــﻮﻟ ــﻪ إن
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣــﺆﻣـﻨـﻴــﻦ .وأوﺻ ـﻴ ـﻬــﻢ ﺑـﻤــﺎ أوﺻــﻰ
ﺑﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﻪ وﻳﻌﻘﻮب ﻳﺎ ﺑﻨﻲ إن اﻟﻠﻪ

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 اﻟﻌﻤﻼء :ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

اﺻﻄﻔﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﺗﻤﻮﺗﻦ إﻻ وأﻧﺘﻢ
ﻣﺴﻠﻤﻮن".
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤـﻄــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﻮﺻـﻴــﺔ
وﻣ ـﻌــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻹﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ ﻧـﺠــﺪﻫــﺎ
ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ اﻹﻳ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻠــﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ
ً
اﻟﻜﻮن ،وأﻧﻪ اﺧﺘﺎر اﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ
وﻫــﻮ ﺧﺎﺗﻢ اﻷدﻳ ــﺎن .وﻧﻜﻤﻞ إن ﺷــﺎء اﻟﻠﻪ
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:15

اﻟﻌﻈﻤﻰ 42

اﻟﺸﺮوق

05:35

اﻟﺼﻐﺮى 24

اﻟﻈﻬﺮ

11:42

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  02:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:10

 03:48ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:48

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:23ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:05

 09:38ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

