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اﻟﻌﺠﻴﻞ ﻟـ  :.ﻧﺄﻣﻞ
إﻗﺮار اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أواﻧﻪ ...وﻧﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻹﻧﺠﺎز
 ٤٢أﻟﻒ ﻃﻌﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﻋـ ـ ــﺮب رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ،رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
أﺣـﻤــﺪ اﻟﻌﺠﻴﻞ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ أن ﻳـﻘــﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ،أﻋﻠﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص اﻟﻘﻀﺎة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ً
ً
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻋ ــﺮﺳ ــﺎ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻜــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ً
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺠﻴﻞ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻣــﺲ ،أﻧﻪ
ً
ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏــﺪا ،ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻹﺷ ـ ـ ــﺮاف ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،دا ﻋ ـﻴــﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ إﻟﻰ

ّ
ــﺔ
أﻣ
٢٠٢٠

ّ
ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺑﺮﻓﻊ
اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺳﻨﺤﻞ
ً
وﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻛﻼء ﻧﻴﺎﺑﺔ
واﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ً
وذﻛــﺮ أن دوﻻ ﻋــﺪة ﻟﺠﺄت إﻟــﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ رﻏﻢ أن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا،
ً
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﺻﺪور ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﺤــﺚ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋﻘﺪ
دورات ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎة ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب،
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻹﻛﺴﺎﺑﻬﻢ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﺛﻨﻴﻦ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﻤﺎ

اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﻓﺎد ﺑﺄن ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ
ً
أواﻧﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا »اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر وﻓﻲ اﻟﻌﻄﻼت
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء«.
وﺣ ــﻮل اﻟـﻄـﻌــﻮن اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
ُ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎل» :ﻛﻨﺖ
ً
أﺗﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻨﺬ  12ﻋﺎﻣﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ،واﻟﻴﻮم أﺻﺒﺤﺖ 42
أﻟ ــﻒ ﻃـﻌــﻦ ،وﺳـﻨـﺘـﺼــﺪى ﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﺘــﺮاﻛــﻢ ﻋﺒﺮ
إﻧ ـﺸــﺎء دوام ﻣـﺴــﺎﺋــﻲ وزﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪد اﻟــﺪواﺋــﺮ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﺳﻨﻌﻤﻞ وﻧﺠﺘﻬﺪ
ﻣﻦ أﺟﻞ وﻃﻨﻨﺎ«.
وﺑ ـﺸــﺄن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎء ،أوﺿــﺢ
ً
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺠﻴﻞ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ً
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻛﻼء ﻧﻴﺎﺑﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺤﺮص 02

ﻣﺤﻠﻴﺎت

03
اﺳﺘﻨﻔﺎر ﺣﻜﻮﻣﻲ اﺣﺘﻮى
أزﻣﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻲ »ﺣﻮﻟﻲ«

اﻗﺘﺼﺎد

08
 ٢٩.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻞ

ً
 ٢٧ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٢٢٠

اﻗﺘﺼﺎد

 ٥دﻳﺴﻤﺒﺮ

10
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ

ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻨﺎ

اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ

ﱠ
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻳﻐﻴﺐ و»اﻟﻤﺴﺠﻞ« ﻳﻄﻐﻰ ﻓﻲ »أﻣﺔ «٢٠٢٠
٠٦-٠٤

وزارة اﻹﻋﻼم و»ﻛﻮﻧﺎ« ﺗﻜﺘﻔﻴﺎن ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ورﺻﺪ أﻋﺪادﻫﻢ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺔ إدارة ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻻﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ »اﻟﻜﺒﻴﺮة« اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة
ﺗﻜﺘﻒ »اﻟﺼﺤﺔ«
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،إذ ﻟﻢ
ِ
ﺑﻤﻨﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺷﻤﻞ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ

اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﺔ أﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل
أﻳﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ.
ﺻﺤﻴﺢ ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻗ ــﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣــﻦ ﺣﻀﻮر
ً
ﻣﻨﺼﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﺠـﻴــﺪ ﻓ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻼم وﺗ ـﻬــﺎب
اﻟﻤﻨﺼﺎت أو ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ،ﻟﻜﻨﻪ

اﻹرﻫﺎب ﻳﺼﺪم ﻓﺮﻧﺴﺎ ُ
ﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻳ
ِ

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻇﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻓﻮر
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺮﺷﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ أﻣﺎم
ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻹﻋ ــﻼم وﻣــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،وﺗــﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ
ً
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ واﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﺣــﺮم ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻄﺮح أﻓﻜﺎرﻫﺎ ورؤاﻫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ً
ً
واﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎ ﺑ ـﻘــﺮار وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟ ــﺬي ﺟ ــﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻣﻘﺮ إدارة ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺧﺎرﺟﻬﺎ
أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺒﻤﺎ
أﻓــﺎدت »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« اﻗﺘﺼﺮت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ووﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﻛﻮﻧﺎ( ،ﻟﺘﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
02

أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻹﻏﻼق ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«

ّ
• ﻧﺤﺮ اﻣﺮأة وﻗﺘﻞ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺲ وﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺄﻓﻴﻨﻴﻮن وﻟﻴﻮن
• ﻣﺎﻛﺮون :ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﺠﻮم إﺳﻼﻣﻲ وﺳﻨﺤﻤﻲ دور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺪارس ﻣﺌﺎت اﻟﺘﺤﻮرات ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺮوس ﻇﻬﺮت ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻧﺘﺸﺮت ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ أﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣـ ـﺸـ ـﺤ ــﻮﻧ ــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻐـﻀــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـﻤـﺴـﻴـﺌــﺔ ﻟـﻠــﺮﺳــﻮل
ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ،ﻋﺎﺷﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻣﺲ،
ً
ً
ﻳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـﺼ ـﻴ ـﺒ ــﺎ ﺷـ ـﻬ ــﺪ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ
اﻋـ ـﺘ ــﺪاءات إرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ أﻋـﻨـﻔـﻬــﺎ وﻗــﻊ
داﺧــﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻧﻮﺗﺮدام ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﺲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻗﺪم ﻻﺟﺊ
ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ
رأس اﻣ ــﺮأة وﻗـﺘــﻞ اﺛـﻨـﻴــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺎب ﺑﺮﺻﺎص اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﻳﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣــﻦ

ﻫـ ـ ـﺠ ـ ــﻮم ﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ــﺮاﻓـ ــﻖ
ﻣ ـ ــﻊ اﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي ﻫ ــﺎﺟ ــﻢ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﺟـ ــﺪة وأﺻـ ـ ــﺎب ﺣـ ــﺎرﺳـ ــﺎ ،ﻗﺘﻠﺖ
ً
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ رﺟـ ـ ـ ــﻼ ﻫـ ـ ـ ـ ّـﺪد اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎرة
ﺑـﻤـﺴــﺪس ﻓــﻲ أﻓـﻴـﻨـﻴــﻮن ﺟﻨﻮب
ً
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺘﻘﻞ أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ
ً
ﻳـﺤـﻤــﻞ ﺳـﻜـﻴـﻨــﺎ ﻃــﻮﻟــﻪ ﻧـﺤــﻮ 30
ً
ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺔ ﺗـ ــﺮام
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ رون ﻓــﻲ ﻣــﺪ ﻳـﻨــﺔ ﻟﻴﻮن
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ً
ﻃﻌﻦ .وﻻﺣﻘﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ إﺣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎط 02

ﻓﺮﻧﺴﺎ :إﻋﺎدة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
ﱡ
وﺗﻮﻗﻊ  ٤٠٠أﻟﻒ وﻓﺎة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ

ً
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ :إﻏﻼق اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺷﻬﺮا ...و١٠
ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ :اﺟﺘﻤﺎع أزﻣﺔ ...ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻳﺆﻛﺪ أن اﻷﺳﻮأ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻌﺪ

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ :اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻛﻞ  ٩أﻳﺎم
وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد

●

ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

اﺑﺘﻌﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻨﺪﻟﻌﺔ
ﻣﻨﺬ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم ،ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺤﺎول إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ
ً
ﺻـﻔــﻮﻓـﻬــﺎ وﺗـﺤــﺎﻟـﻔــﺎﺗـﻬــﺎ ،اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادا ﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ،وﻳﻔﺘﺮض
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌــﺮاق ﻫــﻮ ﻛـﺴــﺮ اﻟ ـﺠــﺮة ﺑ ــﺮأس رﺋـﻴــﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ،وﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ

E xxtra
13
ُ
ﻀﻌﻒ ﻓﺮص
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳ ِ
إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﺐ

دوﻟﻴﺎت

19

ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﻌﻘﺪة
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ »ﺗﻔﺮﻣﻞ«
اﻧﺪﻓﺎﻋﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻌﺮاق :اﻧﻘﻼب ﺳﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻳﻬﺪد
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة
اﻟـﺸـﺒــﺎب أﻓــﺮزﺗــﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت واﻧـﻘـﺴــﺎﻣــﺎت ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ،إذ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ
ّ
ﺷﻠﺖ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﱡ
اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وأﻋﺠﺰﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻧﻬﻢ
ً
اﻟـﻐــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ وﻳ ــﻼت اﻟ ـﺤــﺮب ،ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ اﻧﺸﻐﺎل
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ،
ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح،
واﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻹﻳﺮان.
وﺗﺠﻤﻌﺖ ﻋﺸﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﱡ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺎﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻠﻚ
اﻟـﻤــﺪن ،وإﻋ ــﻼن ﻣـﺸــﺮوع ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ 02

ﺗﻔﺎؤل ﺑﺎﻧﺘﻌﺎش
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

رﻳﺎﺿﺔ
ً
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ روﻣﺎ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺒﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ
وﺟـﻬــﺖ اﻟـﻤــﻮﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻓـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻀﺮر ﺗﻔﻮق
ً
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻹﻏﻼق ﻣﺠﺪدا.
ﻓﻤﻊ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎزل اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ "ﻣﺌﺎت"
اﻟﺘﺤﻮرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس ،اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ً
ﻣـﻨـﺘـﺸــﺮا ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗ ـﻴــﻮد اﻟـﺴـﻔــﺮ ،ﻓﻮﺟﺌﺖ

أوروﺑ ــﺎ ﺑﻌﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺿﺎﻋﻔﺖ
ً
ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺸﺘﺎء ،وﻟﻢ ﺗﺠﺪ
ً
ُﺑﺪا ﻣﻦ اﻹﻏﻼق ،رﻏﻢ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻪ.
وﻓ ــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﺸــﺪﻳــﺪ وﺷ ـﻴــﻚ ﻟـﻠـﻘـﻴــﻮد ﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻳــﺮﻟـﻨــﺪا وﻫﻮﻟﻨﺪا،
ُ
ﻋ ـ ـ ِﻘـ ــﺪت ﻗ ـﻤــﺔ اﻓ ـﺘ ــﺮاﺿ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺮؤﺳـ ــﺎء دول 02

٢٣
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺄﻟﻘﻪ
وﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻟﺘﺤﺪي اﻷزﻣﺔ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻬﻨﺊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ »ﻧﻴﺲ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:
اﻹرﻫﺎب ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ

ﺑﻌﺚ ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻋـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗـﻬــﺎﻧـﻴــﻪ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
ﻟ ـ ـﺒـ ــﻼده ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟـ ــﻪ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪ
اﻟ ـﺼــﺪﻳــﻖ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮ وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

»اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«
أﻋــﺮﺑــﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋــﻦ إداﻧ ــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﺳـﺘـﻨـﻜــﺎرﻫــﺎ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ
اﻟﺒﺸﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
أﻣـ ـ ــﺲ ،وأﺳ ـ ـﻔـ ــﺮت ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻘ ـﺘــﻞ وﺟـ ـ ــﺮح ﻋ ـ ــﺪد ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺑﺮﻳﺎء.
وأﻛ ــﺪت اﻟـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺜﺎﺑﺖ ،اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺠﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷدﻳ ـ ــﺎن اﻟـﺴـﻤــﺎوﻳــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ
وﺗﺠﺮﻣﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺷ ـ ــﺪدت اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ

ﺳﻔﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ:
اﻟﺘﺰاﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻧﺎﺷﺪت ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،أﻣــﺲ ،رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻏﻼق
اﻟﻔﻨﺎدق ﻟﻠﺴﻴﺎح.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻫــﺬه اﻹﺟـ ــﺮاءات ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻏــﻼق اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻨﻮادي اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺣﻈﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪون ﺟﻤﻬﻮر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻗﺼﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ  10اﺷﺨﺎص ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ
ان ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،دﻋــﺖ ﺳـﻔــﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻣــﺲ،
رﻋــﺎﻳــﺎﻫــﺎ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﻟـﺘــﺰام
اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ »ﻛﻮﻓﻴﺪ .«19
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺒﺬ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻐﺬي اﻟﻐﻠﻮ
واﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻌﺎزي
وﺻﺎدق اﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻷﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﺮب ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ إداﻧﺔ واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ
ﻻﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أن

ً
ﻗﺒﻮل  ٨٠٤٦ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم ٢٠٢١-٢٠٢٠
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ
اﻟـﻘـﺒــﻮل واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺖ د .ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـﻴـ ـﺼ ــﻞ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي ،ﻗ ـﺒ ــﻮل  8046ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ
وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
اﻷول واﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ
 ،2021-2020ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  7566ﻣ ـ ــﻦ
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻷول و 480ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮي ،ﻓـ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إﻧــﻪ ﺗﻢ
اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﺮز ﻃﻠﺒﺎت
اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
وأﺑـﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ
ا ﻟـﻤــﺮ ﺣـﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ
ﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﺎم
.2021/2020
وأﻓـ ــﺎد ﺑـﻘـﺒــﻮل ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﻦ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻃـ ـﻠ ــﺐ اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻓﻀﻠﻮا اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺑﻌﺜﺎﺗﻬﻢ
ً
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا ﻋﺪدا
ً
ﻗـ ـﻠـ ـﻴ ــﻼ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ــﺮﻏ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻻ ﻳـﺘـﻔــﻖ
ﻣ ـﻌ ــﺪﻟ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺊ واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
ً
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ
ً
ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟـﻘــﺎدم ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟــﺬي
ﺳﺘﻌﻠﻨﻪ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
ً
ﻻﺣـ ـﻘ ــﺎ .وذﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ــﻪ "وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻘــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء
أي ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت

اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﺳﺘﻼم
اﻟﻄﻠﺒﺎت".
وﺑﻴﻦ "أن ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وأﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺎت
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﺟﺎء ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﺻ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﻧﺴﺒﺔ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ و 80ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﺄﻋـﻠــﻰ
ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻷدﺑــﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول،
وﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل ﻟـﻠـﺤــﺎﺻـﻠـﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ ) 74.99 – 70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻤﻲ(
و) 79.99 – 78ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ أدﺑ ــﻲ(
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎدم.
وﻋـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﻞ ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻮل ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،أﻓــﺎد
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي ﺑـ ــﺄﻧـ ــﻪ" ،وﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻘ ــﺮار
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻵن ﻟﻴﻌﻠﻢ

»ﻛﻴﻤﺰ« :ﺗﻮﺟﻪ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ً
ً
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ :ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮد  ٢٥ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺨﺼﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرد و ٦زﻣﺎﻻت
ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ﻟــﻼﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ )ﻛـﻴـﻤــﺰ(
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺼ ــﺮوح
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟـﻴـﻜــﻮن ﻣـﻨــﺎرة
ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ
اﻵﻣﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺪر اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣــﺎﻣـﻴــﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ وﻣـﻨــﺎﻋـﺘــﻪ
ﺻﺤﻴﺎ.
وﻳ ـﺤ ـﻔــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻟـ ــﺬي اﻓﺘﺘﺢ
ﻣﺒﻨﺎه اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﻄﺒﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح ووزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳ ـﻜــﺎن
اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮرة رﻧ ــﺎ اﻟ ـﻔ ــﺎرس اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـ ــﺮؤﻳ ـ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺔ
ﺷ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺑـ ــﺮاﻣ ـ ـﺠـ ــﻪ
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟــﺰﻣــﺎﻻت
واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧـﻈــﺮة ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻹﻧـﺸــﺎء
ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮ ﺑـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑـﻐـﻴــﺔ ﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر ﻓ ــﻮاز اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻟﻘﺎء
ﻣﻊ "ﻛﻮﻧﺎ" أﻣﺲ إن "ﻛﻴﻤﺰ" اﻟــﺬراع
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
واﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺮﻓــﺔ وﻣـ ـﻨ ــﺎرة ﻧﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ــﻮزارة وﺑــﺪورﻫــﺎ ﺗﺸﺮف

ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ــﺪرﻳـ ــﺐ اﻷﻃ ـ ـﺒ ـ ــﺎء ﻣـ ــﺎ ﺑـﻌــﺪ
ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘـﺨــﺮج وﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄن اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺒﻨﺎه اﻟﻌﺼﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أن
إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺮده
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺰاﻳــﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟـﺤــﺎﺟــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة
وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء وﺗﺪرﻳﺐ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
وﻋ ــﻦ ﺣ ـﺠــﻢ اﻵﻣ ـ ــﺎل اﻟـﻤـﻌـﻘــﻮدة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻣـ ــﻊ دﺧـ ــﻮﻟـ ــﻪ ﺣـﻴــﺰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ،أﻓﺎد اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﺑ ــﺄﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻔ ـﺘ ـﺨــﺮ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟــﻼﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑــﻮﺟــﻮد
 25ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺨﺼﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرد
و 6زﻣﺎﻻت.

اﻋﺘﺮاف دوﻟﻲ
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﺣـﺼــﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻼﻃﺒﺎء
واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم ،2017
ﻣﺴﺘﻄﺮدا :وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻃﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻫــﺬا اﻻﻋـﺘــﺮاف ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد

اﻟﻌﺠﻴﻞ ﻟـ  :.ﻧﺄﻣﻞ...
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻘـﻀــﺎء» ،وأن ﻳـﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗـﻀــﺎء وﻃـﻨــﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻜﺴﺖ أﻫﻤﻴﺔ ذﻟﻚ«.
وأﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﺄﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ »ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن رﻓﻊ
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ وإﻋــﻼﻧـﻬــﺎ »أوﻧ ــﻼﻳ ــﻦ« واﻟـﺒــﺮﻳــﺪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﻟ ــﻦ ﻳﺤﻀﺮ
ً
اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن أو اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن إﻻ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻟــﺪﻳــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ أﻣ ــﺎم ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺣﻀﻮره«.
وأﺿﺎف» :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع
ً
ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻬﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ وﻧﻈﺮﻫﺎ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺚ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﻟـﺘـﻘــﺎء ﺑــﺎﻟـﻘـﻀــﺎة واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻦ واﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
وﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮره.

اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻳﻐﻴﺐ...
ووﺿﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻴﺪ وزارة »اﻹﻋﻼم« و»ﻛﻮﻧﺎ«،
إﻻ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور أرﺑﻌﺔ أﻳــﺎم ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻗﺘﺼﺮ اﻟــﺪور
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ أﺳـﻤــﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
وﺻﻮرﻫﻢ ورﺻﺪ أﻋﺪادﻫﻢ ﻓﻘﻂ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺒﺮراﺗﻪ وﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺮج ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺎﺗﻪ واﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎد ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﺗﻬﺎﻣﻪ  -أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  -ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﺴﺎب آﺧﺮ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺮودا ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،واﻷﺻﻞ
ﻫﻮ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻹﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻧﺠﺪ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻏﺎﻣﻀﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻋﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻨﺎﺧﺐ
ﻋــﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ »ﻻﻳ ــﻒ«) ،ﻛﻤﺎ ﺟــﺮت اﻟـﻌــﺎدة( ﻟــﻸﺣــﺪاث ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ إدارة
ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن
ً
ﻻﻓﺘﺎ ﺑﺄن أﻏﻠﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ إﻋﻼن

اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻳـﻌــﺪان اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻــﺎرﺧــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪا ﺳﺎﻓﺮا ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ
اﻟﺸﻘﻴﻖ وﺗﻘﻮﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻢ ﺗﻠﻚ
اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ووﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وﺟﺪد اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه
ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺤﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـ ـﺜ ــﻼث اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ
وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـ ــﻮر ﺗـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﻋـﺘــﺮاف
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻧﻀﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺑــﺮﻧــﺎﻣ ـﺠــﺎ
واﺣﺪا ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪﻳــﺔ وﻫ ــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻤﺮﺿﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﺨﻼﻳﺎ
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ
واﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻌـﻜــﻒ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
ﻋـﻠــﻰ دراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻃﺒﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ.

وﻟﻔﺖ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟﻚ
إﻟــﻰ ﻧﻈﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻹﻧـﺸــﺎء ﻣﺨﺘﺒﺮ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺘﻄﻮر
داﺋـﻤــﺎ ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗــﻮﺻــﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.

وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة
وﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ
ﻻﻓﺘﺘﺎح وﺟﻬﺎت وﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
وﺑﻌﺾ دول أوروﺑــﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟـﻤــﺪارس اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  -ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -دون أي ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ
أو اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ أﻛﺒﺮ
ﱠ
اﻟﻤﺴﺠﻞ.
ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،إﻟﻰ

اﻹرﻫﺎب ﻳﺼﺪم ﻓﺮﻧﺴﺎ...
ﻫﺠﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ إﻳﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ ﻗﺮب ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺟــﺎن ﻛﺎﺳﺘﻴﻜﺲ ﺑــﺮد ﻗــﻮي وﺻــﺎرم ،زار
اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻧﻴﺲ وﻗﺮر رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺪارس.
ً
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎﻛﺮون أن »اﻋﺘﺪاء ﻧﻴﺲ ﻫﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن ذﻟــﻚ »ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ورﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻋــﺪم اﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻺرﻫﺎب ،وﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﱟ
أي ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«.
وﻣ ــﻊ دﻋ ــﻮة ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟـﻠــﺪﻳــﺎﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺪاد
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وإﻟـﻐــﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺠﻮم ﻧﻴﺲ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺮأ اﻷزﻫﺮ
وإﻣﺎﻣﻪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ،داﻧﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺸﺪة ،ورﻓﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ داﻧ ــﺖ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وﻣ ـﺼــﺮ واﻹﻣـ ـ ــﺎرات وﻗ ـﻄــﺮ وروﺳ ـﻴ ــﺎ اﻟـﻬـﺠــﻮم
»اﻟﻮﺣﺸﻲ وﺗﻀﺎﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ«،
أﻋﺮب ﻗﺎدة اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻦ وﻗﻮﻓﻬﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
»اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ«) .ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت( ١٨

اﻟﻌﺮاق :اﻧﻘﻼب ﺳﻨﻲ ﻋﻠﻰ...

ً
ً
ّ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻟﻜﻦ ﺗﻴﺎرات وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻤﻨﺎ رﻫﻴﺒﺎ
ً
ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻃﻼق ﻧﻘﺎش ﻛﺮدي ﺣﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وأﻳﻀﺎ
ﻧ ـﻘــﺎش ﺷـﻴـﻌــﻲ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎر أن ﻫــﺬه
اﻟﺮﺋﺎﺳﺎت ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ واﺣــﺪة وﺻﻔﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ
إﺣﺪاﻫﺎ ُ
ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ.

ﺑﺎﺑﺘﻌﺎث اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮاز اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ إﻧﻪ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 250ﻃﺒﻴﺒﺎ وﻃﺒﻴﺒﺔ ،ﻣﺮدﻓﺎ :وﻫﻨﺎك
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ
ﺳــﻮاء ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج أو أﻃﺒﺎء
ﻣﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻮرد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ :ﻫـ ـﻨ ــﺎك أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 800
ﻃ ـﺒ ـﻴــﺐ ﺗـ ــﻢ إﻟ ـﺤ ــﺎﻗ ـﻬ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
وﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺑـﺘــﻮﻇـﻴـﻔـﻬــﻢ ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﻮف اﻷﻣ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
وﺳﻨﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮادر
وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.

ﻛــﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻴﻬﺎ".
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ا ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وأﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺎت
ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮﺣﺪ واﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟــﺪﻳ ـﻨــﻲ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ واﻟـ ـﻔـ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﺎق ﺑﺼﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳــﺪاد رﺳــﻮم  10د.ك
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ  KNETﺑﻌﺪ
إﻋ ــﻼن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﻘـﺒــﻮل ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻈــﺎم
ً
اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ أﻧــﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل
وا ﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وأﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت.
أﻣﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن وأﺑﻨﺎء
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺎت ﺧ ــﺮﻳ ـﺠ ــﻮ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ ،ﻓــﺄﺷــﺎر
اﻟﻤﻄﻴﺮي إﻟــﻰ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪاﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻢ واﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎد
ﻗ ـ ـﺒـ ــﻮﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ 2
ﺣ ـﺘ ــﻰ  12ﻧ ــﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼل ﻣ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ.

 ٣٧ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار
ﻳﺠﺮم اﻹﺳﺎءة ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء
دﻋـ ـ ــﺖ  37ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﻣـﺠـﻠــﺲ
ﺣ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮق اﻻﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ــﻰ
اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮار ﻣﻠﺰم ﻳﺠﺮم
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳـ ـﺴ ــﻲء أو ﻳـﻨـﺘـﻬــﻚ
ﺣﺮﻣﺎت أﻧﺒﻴﺎء اﻟﻠﻪ ورﺳﻠﻪ.
واﺳﺘﻨﻜﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،دﻋ ـ ـ ــﻮة
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺻـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻋـﻠ ـﻴــﻪ
وﺳ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻢ ،ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪة ان ﻫـ ــﺬا
اﻟﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء
واﻟ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻞ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﻛ ــﺎ
ﺻ ــﺎر ﺧ ــﺎ ﺑ ـﺤــﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وﺗـﻌــﺪﻳــﺎ ﺳــﺎﻓــﺮا
ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ أن "ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺞ
اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻨ ــﺔ واﻟـ ـﻜ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﺠ ـﻬــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ــﺪول
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺤــﻮادث
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ
اﺧـ ـﻴ ــﺮا ﻳ ـﻌــﺪ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزا ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدئ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ وﺣ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎن واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ".
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ ان "ﺗﺒﻨﻲ
ﻧـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺒــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺻ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻠــﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎدة

وﻟ ـﻬــﺬا اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ﻣ ــﺆﻳ ــﺪون ﻣــﻦ اﻷﻛ ـ ــﺮاد واﻟـﺸـﻴـﻌــﺔ ،ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ﺛ ــﺎرات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ورﺋﻴﺲ
ّ
اﻟ ـ ــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟـﻜــﺎﻇـﻤــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺨـﻴــﺎر اﻟ ــﺬي ﺗـﻄــﺮﺣــﻪ أﺻ ــﻮات
ﺗﻮﺻﻒ ﺑـ »اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ« ،ﻳﻘﻮل إن اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺮﺋﺎﺳﺎت ﺳﻴﻤﻨﺢ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻮاء ﺿﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺆﻻء أن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣــﻊ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ داﺧــﻞ اﻷوﺳ ــﺎط اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺈﻓﺸﺎل ﻣـﺸــﺮوع ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ؛ اﻷول ﻫــﻮ ﺑﻨﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺳﻨﻲ داﺧﻠﻲ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ »داﻋﺶ« ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻳﺮ
اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺴﺆول ،وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﻳﻼت
ً
اﻟﺤﺮوب ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ،
اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج،
وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻻت
ّ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﻨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻮﻟﺔ
اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل إﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻳــﻮﺻــﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ داﻋﻤﺎن
ﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت ﺗـﺸــﺮﻳــﻦ )أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ( اﻹﺻ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﻛــﺎﻓـﺤــﺎ ﻧـﻔــﻮذ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻄﻬﺮان ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق وﻣﻤﺜﻠﻮه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺮح ،ﺧﺸﻴﺔ أن
ﻳﺠﺮي اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل أﺟﻮاء اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺮوﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر »داﻋــﺶ« أو
ﻣﺆﻳﺪو ﻧﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﺆﻳﺪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻨﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺸﺮﻳﻦ ،وﺗﺘﻮﻋﺪ
ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻨﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻮﺟﻮه ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺎول
اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج اﻟﻌﺎم،
ً
ً
ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ،وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟــﺪى اﻷﺣ ــﺰاب ،ﺳــﻮاء ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﻮب ذي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺴﻨﻲ.

أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻹﻏﻼق ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ...
وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻣﺲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺑﺎء.
ً
وﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون إﻋﺎدة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻌﺎم اﻋﺘﺒﺎرا

واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪور
اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻳ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻳ ــﺶ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺸﻌﻮب واﻷدﻳﺎن".
وﺷـ ــﺪدت ﻋـﻠــﻰ ان ﺗﺒﺮﻳﺮ
ﻧـﺸــﺮ اﻟــﺮﺳــﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ
ﺗ ـﺤــﺖ ﺷ ـﻌ ــﺎر ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮ
واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺮ ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ
ﺷ ـﻜــﻼ وﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎ أﺣ ـﻜــﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿﺤﺖ ان "اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
أﻛ ــﺪت ان اﻹﺳ ــﺎء ة ﻟﻠﺮﺳﻮل
ﻻ ﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪرج ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺮ ،وأن اﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺰاء
ﺑﺄﻧﺒﻴﺎء اﻟﻠﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﺮﻣﻮز
واﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﺳــﺎت اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ أﻣــﺮ
ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ وﻣﺠﺮم وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ" ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
أن "اﺣﺘﺮام اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ
واﻷدﻳـ ــﺎن اﻟـﺴـﻤــﺎوﻳــﺔ وﻋــﺪم
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎس ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ
ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ واﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻢ
اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ـﻌ ــﻮب
واﻟﺪول".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»ﻛﺎن« ٥ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن

دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن )ﻛﺎن( د.
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺿﺮورة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻣﻮر
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن،
وﻫﻲ :ﺗﺠﻨﺐ اﻷﻃﻌﻤﺔ
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﻮن واﻟﺴﻌﺮات
اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول
اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ ،واﺗﺒﺎع
ﻧﻤﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﺛﻼث ﻣﺮات
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ،ﻣﺜﻞ
ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ أو وﺟﻮد
ﺗﻮرم أو ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻠﺪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻠﻤﺲ أو وﺟﻮد
ﺗﻜﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ
اﻟﺠﻠﺪ.
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﺸﺎرة
اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺤﺰن واﻟﻜﺂﺑﺔ،
ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺤﻴﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ
اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺻﺤﺘﻪ.
وﻗﺎل اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻤﻠﺔ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،ﻟﻨﺆﻛﺪ ﺿﺮورة
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ،
وﻣﻦ أﺟﻞ َﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،وﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ )ﺑﺪي
ﻧﻔﺴﻚ( ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض
اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﺑﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻓﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻌﺪ".

»إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث« ﺗﻨﻈﻢ
اﻟﺪورة اﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻠﺪورة اﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﺗﻘﺎﻧﻪ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺮ "اﻷون ﻻﻳﻦ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻣﺲ ،إن اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة
ﺗﺒﺪأ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ،
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  ٣١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻲ اﻷﺣﺪ
واﻟﺜﻼﺛﺎء.
وأﻫﺎﺑﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻷﻣﻬﺎت
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺄﻣﻮر
دﻳﻨﻬﻦ.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻮة
اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
وﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ،
ووﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺮة
اﳌﺴﻠﻤﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه
اﻷﻫﺪاف ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
واﻟﻔﺘﻴﺎت.

ً
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ،ﻓﻨﺤﻦ
ً
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻔﻴﺮوس" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ
ﺗﺸﻬﺪ "ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  400أﻟﻒ وﻓﺎة إﺿﺎﻓﻴﺔ" ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﻓﻌﻞ أي ﺷﻲء .وأﻛﺪ أن "ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻛﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻳﺮﻟﻨﺪا وﻫﻮﻟﻨﺪا اﺗﺨﺬت
ً
إﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﺮف
ً
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ،ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،أﻗﺴﻰ وأﻛﺜﺮ ﻓﺘﻜﺎ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ".
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺟﺎن ﻛﺎﺳﺘﻴﻜﺲ ،أن وﺿﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪارس
ً
"ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮات" ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل "ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع".
ﺑﻤﻮازاة ذﻟﻚ ،ﻓﺮﺿﺖ دول أوروﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة أﺧﺮى ﻗﺮارات ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮل،
وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻳﻮﺻﻒ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺑﺨﻄﻮة أﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﻓﺮض
ﺣﺠﺮ ﻛﺎﻣﻞ.
وﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻋﻘﺐ ﺷﺮﺣﻬﺎ أﻣــﺎم "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺘﺎغ" ﻋـﺸــﺮات اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ إﺟﺮاءات ﺟﺬرﻳﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ إﻏﻼق ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  10ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺼﺪﻣﺔ.
وﻋﻘﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﺷﺪ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس
ً
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﺟﺘﻤﺎع أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪا ،واﻋﺘﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻟﻜﺴﻨﺪر دي ﻛﺮو
ﺑﺄﻧﻪ "ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺗﺨﺎذ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
ً
ﻳﺄت ﺑﻌﺪ".
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن "اﻷﺳﻮأ ﻟﻢ ِ
ّ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻛﻞ  9أﻳﺎم ،ﺣﺬر وزﻳﺮ
اﻹﺳﻜﺎن روﺑــﺮت ﻏﻴﻨﺮﻳﻚ ،ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ً
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﺼﻮاب ﻓﺮض ﻗﻮاﻋﺪ "ﻛﻮروﻧﺎ" ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺨﻄﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺗﻮﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﺑـﺤـﺜــﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌـﺘــﻲ ﺑ ــﺎزل وزﻳ ـ ــﻮرخ واﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻻﺗ ـﺤــﺎدي
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻛﻮﻓﻴﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،إﻟﻰ
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ،
وﺟﻮد ﻣﺌﺎت اﻟﺘﺤﻮرات ﻓﻲ ﻃﻔﺮات
ُ
ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ " 20اﻳﻪ .إي ﻳﻮ ،"1
واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻨﺠﺎح ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﺋﺪة ،وأ ِ
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺤــﻮرات ﻇﻬﺮت ﻷول ﻣــﺮة ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻒ،
واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﻛﻞ أوروﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول.

ةديرجلا

•
العدد  / 4568الجمعة  30أكتوبر 2020م  13 /ربيع األول 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات
 4وفيات و 760إصابة جديدة بـ «كورونا»

«نقل الدم» :جمعنا  1707وحدات
بالزما مناعية لمرضى «كوفيد»١٩-

انخفاض مرضى العناية المركزة بـ  104حاالت
عادل سامي

شفاء  552حالة
وإجراء  8147مسحة
خالل الـ 24ساعة
الماضية

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
تسجيل  760إصــابــة جــديــدة
ب ــال ـم ــرض خـ ــال ال ـ ـ ــ 24ســاعــة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـي ــرتـ ـف ــع ب ــذل ــك
إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
المسجلة في البالد إلــى 124
أل ـفــا و 666حــالــة ،إل ــى جانب
تسجيل  4حاالت وفاة نتيجة
مضاعفات مرض "كوفيد،"19 -
ليرتفع مجموع حاالت الوفاة
المسجلة إلى  767حالة.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي البيان
اإلحصائي اليومي ،للوقوف
على آخر مستجدات الفيروس،
أمـ ـ ــس ،إن مـ ــن ب ـي ــن الـ ـح ــاالت
السابقة التي ثبتت إصابتها
حاالت مخالطة لحاالت تأكدت
إصابتها ،وأخرى قيد البحث
عــن م ـصــدر ال ـع ــدوى وفحص
المخالطين لها.
وأك ـ ـ ـ ــدت "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة" ش ـف ــاء
 552حــالــة مــن ال ـمــرض خــال
الــ 24ساعة الماضية ،ليرتفع
إج ـم ــال ــي ح ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء من
ال ـم ــرض إل ــى  115أل ـفــا و475
حالة ،وبنسبة  92.62في المئة
من إجمالي اإلصابات بالبالد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ــدد َمـ ــن
ي ـت ـل ـقــى ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة فــي

تعيين بليندا لويس سفيرة
لبريطانيا لدى الكويت
أع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،تـعـيـيــن
بليندا لويس سفيرة لها لدى
الكويت ،خلفا للسفير مايكل
دافنبورت.
وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
البريطانية ،في بيان صحافي،
إن السفيرة لــو يــس ستتولى
مهامها بصفة رسميا بداية
من أبريل المقبل ،مشيرة إلى
أنها تتمتع بخبرة حكومية
ودبلوماسية طويلة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ال ـس ـف ـي ــرة
شـ ـغـ ـل ــت عـ ـ ـ ــدة م ـ ـنـ ــاصـ ــب فــي
وزارات االعـ ـ ـ ــام ،وال ـث ـق ــاف ــة،
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل ،وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـحـ ــدود
التابعة للداخلية ،إلى جانب
م ـن ــاص ـب ـه ــا ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ف ـ ــي الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
بالواليات المتحدة ،والعراق،
وأفغانستان ،وباكستان قبل
أن ت ـع ـي ــن فـ ــي آخـ ـ ــر سـنـتـيــن
مديرة إلدارة الموارد البشرية
الدولية.

الرضوان :صرف  1098وحدة منذ بداية البرنامج

جانب من إجراء المسحات لموظفي البنك المركزي
أق ـس ــام الـعـنــايــة ال ـمــركــزة بلغ
 104ح ـ ـ ــاالت ،ل ـي ـص ـبــح بــذلــك
ُ
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوع الـ ــك ـ ـلـ ــي ل ـج ـم ـيــع
الحاالت التي ثبتت إصابتها
بـ"كوفيد "19-وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة 8424
حالة.

 8147مسحة
وذ ك ـ ـ ــرت ا لـ ـ ـ ــوزارة أن ع ــدد
المسحات التي تم إجراؤها

خ ــال الـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة
بـ ـل ــغ  8147مـ ـسـ ـح ــة ،ل ـي ـب ـلــغ
م ـج ـم ــوع الـ ـفـ ـح ــوص ــات مـنــذ
ب ــداي ــة ال ـج ــائ ـح ــة ح ـت ــى اآلن
 9 0 5آ ال ف و  1 3 3ف ـح ـص ــا
مخبريا ،و بــذ لــك تبلغ نسبة
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة م ــن
المسحات  9.32في المئة.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ــدت
"ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة"ق ـ ـ ـيـ ـ ــام ال ـ ـفـ ــريـ ــق
المتنقل التابع إلدارة الصحة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـسـ ـح ــات

واضــافــت ان تجربة الكويت قامت باستقطاب المتبرعين من
التجارب الناجحة بالحفاظ على مخزون استراتيجي للدم حيث
انه منذ بداية جائحة كورونا حتى نهاية سبتمبر تم تجميع ما
يعادل  47016كيسا من الدم وصفائح دموية عن طريق التعاون
مع الدفاع المدني ومؤسسات المجتمع المدني وحمالت التبرع
مقارنة بعام  2019حيث تم جمع  52661كيسا خالل نفس المدة.
واشارت الى أن الكويت عرضت تجربتها من خالل ورقتي عمل
األول ــى عــن االجـ ــراء ات والتنظيمات الـخــاصــة بـخــدمــات نقل الــدم
الستقطاب المتبرعين والحفاظ على مخزون كاف من الدم خالل
جائحة (كــورونــا المستجد) والثانية عــن استخدام البالزما في
البروتوكول العالجي لمرضى الفيروس.

ً
تحرير  28ألف مخالفة وضبط  63مستهترا
محمد الشرهان

ّ
نفذ قطاع شؤون المرور والعمليات حملة مرورية
أم ـن ـيــة ،أس ـف ــرت ع ــن تـحــريــر  27أل ـفــا و 923مخالفة
ً
متنوعة ،وإحالة  31حدثا إلى إدارة شرطة األحداث
ً
باإلدارة العامة للمباحث الجنائية ،تمهيدا إلحالتهم
إلى نيابة األحداث.
وأسفرت الحملة ،التي استمرت أسبوعا كذلك ،عن
ضبط  63مستهترا ومخالفة ،وإحالتهم إلى نظارة
الحجز التابعة إلدارة تحقيق المخالفات ب ــاإلدارة
ً
العامة للمرور ،تمهيدا الحالتهم إلى محكمة المرور،
فضال عن ضبط  21شخصا مطلوبين لجهات أمنية
مختلفة ،و 7مركبات مطلوبة لجهات أمنية وقضائية.
وأوضـ ـح ــت اإلح ـصــائ ـيــة األس ـبــوع ـيــة لـلـقـطــاع أن
إدارة مــرور محافظة حولي احتلت المرتبة األولــى
فــي تسجيل عــدد المخالفات خــال الـحـمــات بعدد
بلغ  7067مخالفة متنوعة ،تلتها محافظة العاصمة
ب ـ  5135مخالفة ،ومــن ثــم إدارة العمليات المرورية
ب ـ ـ ــ ،4765وف ــي الـمــرتـبــة الــراب ـعــة جـ ــاء ت إدارة م ــرور
محافظة الجهراء بـ ،3001تلتها إدارة مرور محافظة
الفروانية بـ 2863مخالفة ،ومن ثم إدارة مرور محافظة
األحمدي بعدد  2610مخالفة ،وجاءت محافظة مبارك
الكبير في المرتبة السابعة ،إذ سجلت  1431مخالفة
مرورية ،في حين احتلت إدارة المهام المرورية المرتبة
األخيرة بعدد  1060مخالفة.

ريم الرضوان

استقطاب المتبرعين

ً
«المرور» :إحالة  31شخصا إلى شرطة األحداث
•

بليندا لويس

للكشف عن فيروس كورونا
لـلـعــامـلـيــن بــالـبـنــك الـمــركــزي
ضمن سبل مكافحة ا لــوزارة
لـمــرض "كــو فـيــد ،"19-مشيرة
إ لـ ــى أن ا ل ـف ــر ي ــق أ ج ـ ــرى 500
مسحة أنف-بلعومية للكشف
ا لــدوري عن فيروس كورونا
للقطاع الرياضي ،بالتنسيق
مــع الهيئة ا لـعــا مــة للرياضة
واللجنة األولمبية الكويتية.

أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الدكتورة ريم
الرضوان ،أمس األول ،ضرورة تعزيز سبل التواصل والتعاون بين
بنوك الدم العربية في مجاالت التدريب وتبادل سجالت الفصائل
النادرة والتواصل بين الدول في حاالت الكوارث.
جــاء ذلــك خــال مشاركتها فــي االجتماع التاسع عشر للهيئة
العربية لخدمات نقل الدم ضمن نشاطات االمانة العامة لجامعة
الدول العربية عبر تقنية االتصال عن بعد وعلى مدى يومين.
وأوضحت الرضوان في تصريح لـ "كونا" أن االجتماع أوصى
بتجديد رئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم لمملكة المغرب.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أوض ـحــت أن الـكــويــت بـ ــادرت الستقطاب
متبرعين في البالزما المناعية واستخدام البالزما في البروتوكول
العالجي لمرضى (كوفيد  )19حيث تم تجميع وتحضير ما يعادل
 1707وحدات بالزما وتم صرف  1098وحدة منذ بداية البرنامج
الخاص بهذه البالزما في ابريل الماضي.

وأوضـحــت اإلحصائية أن اإلدارة العامة لشرطة
الـنـجــدة ،التابعة لقطاع ال ـمــرور والـعـمـلـيــات ،نفذت
كذلك عددا من الحمالت األمنية والمرورية في مختلف
مناطق البالد ،أسفرت عن تحرير  324مخالفة مرورية،
مشيرة إلى أن رجال دوريات شرطة النجدة ،بالتعاون
والتنسيق مع ادارة العمليات المرورية ،وإدارة مرور
محافظة العاصمة ،نفذت حملة في مدينة الكويت،
خصوصا على حافالت النقل العام المخالفة ،أسفرت
عن تحرير  25مخالفة متنوعة للحافالت ،السيما التي
ال تلتزم بحدود السرعة المقررة في الشوارع الرئيسية
بمحافظة العاصمة.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ن ـف ــذت اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـمــرور
بالتعاون والتنسيق مع مفتشي إدارة الفحص الفني،
وإدارة مرور محافظة الجهراء ،حملة أمنية مرورية
لضبط المركبات المتهالكة والمهملة في محافظة
الجهراء.
ً
ً
وأسفرت الحملة عن حجز  232مركبة حجزا إداريا
ً
لمخالفتها شؤون األمن والمتانة ،فضال عن تحرير
 4مخالفات لــورش إصــاح المركبات ،لضبطها في
تصليح مركبات دون الحصول على إذن من وزارة
الداخلية ،وتمت إحالة المركبات المحجوزة إلى كراج
الحجز باإلدارة العامة للمرور.

تجميع
 47016كيس
دم وصفائح
خالل الجائحة

النيابة تطلب رفع الحصانة عن محققين
شاركوا في «الفرعيات»
•

حسين العبداهلل

كشفت م ـصــادر مـطـلـعــة ،ل ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن
الـنـيــابــة الـعــامــة بـصــدد إحــالــة أكـثــر مــن 140
ً
متهما بتنظيم االنتخابات الفرعية ،بينهم
نواب حاليون ،إلى محكمة الجنايات.
وقالت المصادر إن النيابة طلبت من وزارة

الداخلية رفع الحصانة عن متهمين تبين أنهم
محققون يعملون باإلدارة العامة للتحقيقات،
للتحقيق معهم ،الفتة إلى أن النيابة ستحيل
جميع المشاركين بـ "الفرعيات" من منظمين
وم ـش ــارك ـي ــن إلـ ــى "الـ ـجـ ـن ــاي ــات" ،وس ـت ـطــالــب
بمعاقبتهم بالحبس والغرامة وفق ما تقضي
به المادة  45من قانون االنتخاب.

«األرصاد» :طقس خريفي ورطب
خالل نهاية األسبوع
قــالــت إدارة األرص ــاد الـجــويــة إن البالد
تشهد استقرارا في األحــوال الجوية خالل
هذه الفترة ،مع عدم وجود تغيرات جوهرية
فــي حــالــة الـطـقــس ،لـيـســود طـقــس خريفي
مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليال مع هدوء
نسبي في الرياح.
وتوقع مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة
عبدالعزيز الـقــراوي ،في تصريح لـ"كونا"،
أن يكون طقس البالد اليوم مائال للحرارة
نهارا ومعتدال ليال ،والرياح متقلبة االتجاه

خفيفة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  34و 36درجة مئوية ،والصغرى بين
 15و 17درجة.
ً
ولـفــت إل ــى أن الـطـقــس غ ــدا يـكــون مائال
للحرارة نهارا ومعتدال ليال ،ورطبا نسبيا
على المناطق الساحلية ،والرياح متقلبة
االت ـجــاه إل ــى جنوبية شــرقـيــة خفيفة إلــى
معتدلة ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة
بين  33و 35درجة مئوية ،والصغرى بين
 13و 16درجة.

استنفار حكومي احتوى أزمة انقطاع الكهرباء في «حولي»

ّ
مريض
أي
يتأثر
ولم
مبارك
مستشفى
من
حاالت
ننقل
ولم
الطوارئ
خطة
لنا
فع
«الصحة»:
•
ً
ً
• «الكهرباء» :فتح تحقيق لكشف أسباب الحريق • «اإلطفاء» :تعاملنا مع  15بالغا إلنقاذ  30شخصا
•

محمد الشرهان وعادل سامي وسيد القصاص

استنفرت األجهزة الحكومية ،أمس األول ،للتعامل
مع انقطاع التيار الكهربائي في محافظة حولي ،جراء
حريق اندلع في محطة التحويل الرئيسية (السالمية
ً
 )Wأدى إلى خروج المحطة تماما عن العمل ،حيث خيم
الظالم على  6مناطق ،وأصــاب حركة المرور بالشلل
التام واالزدحام ،وبعض المرافق الحكومية باالرتباك
السيما المستشفيات التي فعلت خطة الطوارئ.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء ،في بيان لها أمس،
ً
أن حريقا اندلع في محطة التحويل الرئيسية أدى إلى
ً
خروج المحطة تماما عن العمل وانقطاع الكهرباء عن
عدد من المناطق ،مؤكدة انه بفضل تضافر جهود
القطاعات المعنية تمت إعادة المحطة إلى الخدمة
وإعادة التيار لجميع المناطق.
وأف ــادت بــأن الـحــادث لم يسفر عن أضــرار بشرية
وان ـح ـص ــر ال ـح ــري ــق ف ــي ب ـعــض ال ـخ ـســائــر ال ـمــاديــة
جار لكشف األسباب
المحدودة ،مشيرة إلى أن العمل ٍ
التي أدت إلى وقوعه.
وأكدت أن الفرق المتخصصة عملت وبأسرع وقت
ممكن إلعادة التيار ،مبينة أن فرق الطوارئ التابعة
لها ولــإدارة العامة لإلطفاء ونجدة حولي سارعت
إلى مكان الحادث للقيام بعمل الالزم.

خطة الطوارئ
من جهتها ،أكدت وزارة الصحة ردا على ما نشر
فيما يخص انقطاع الكهرباء فــي عــدد مــن مناطق
مـحــافـظــة حــولــي ومـسـتـشـفــى م ـب ــارك الـكـبـيــر ،أمــس
األول ،أن سير العمل في المستشفى لم يتأثر سواء
داخــل األجنحة أو في غــرف العناية المركزة أو في
المختبرات ،إذ تــزامــن ذلــك مــع تفعيل فــوري لخطة
الطوارئ في المستشفى والمستشفيات المساندة،
وجاهزية تامة لمختلف قطاعات الوزارة.
وقــالــت ال ــوزارة ،فــي بيان أمــس ،إنــه إزاء التعامل

الـ ـف ــوري م ــع االن ـق ـط ــاع عـمـلــت جـمـيــع األجـ ـه ــزة في
األجـنـحــة وف ــي الـعـنــايــة ال ـمــركــزة وأج ـه ــزة التنفس
الصناعي مباشرة وفــق بــرامــج اإلسـنــاد مــع تفعيل
لمركز العمليات في الوزارة وتفعيل لخطة الطوارئ
ال ـتــي عـكـفــت ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى مــراجـعـتـهــا بـشـكــل دائ ــم
مــع وجــود لألطباء والهيئة التمريضية على رأس
عملهم وفي موقع الحادث وكذلك وجود عدد مساند
لسيارات اإلسعاف.
ولـفـتــت إل ــى أن ـهــا ل ــم تـضـطــر لـنـقــل أي حــالــة إلــى
المستشفيات المساندة ولم تتأثر أي حالة مرضية
ً
سلبا بهذا االنقطاع الكهربائي ،إذ إن التعامل الفوري
معه كان وفق أعلى مستوى من االستعدادات لمثل
هذه الظروف.
وفي موازاة ذلك ،أشارت إلى أن سير العمل في بنك
الدم المركزي لم يتأثر كذلك خالل انقطاع الكهرباء ،إذ
تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان تزويد المستشفيات
بما يلزم وعلى مدار اليوم.
وش ــددت الـ ــوزارة على المتابعة الحثيثة لوزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح لسير العمل داخل
مستشفى مبارك وحضور وكيل الوزارة د .مصطفى
رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د .عبدالرحمن
الـمـطـيــري والــوك ـيــل الـمـســاعــد ل ـل ـشــؤون الهندسية
الـمـهـنــدس إبــراه ـيــم الـنـهــام وم ــدي ــرة منطقة حولي
الصحية د .نادية الجمعة ومدير المستشفى د .مهدي
الفضلي لالطمئنان على سير العمل.
وأع ــرب ــت "ال ـص ـح ــة" ع ــن ال ـش ـكــر ل ـكــل قـطــاعــاتـهــا
ولجميع الطواقم الفنية واإلدارية لديها التي تعاملت
مع الحدث وكذلك للزمالء في وزارة الكهرباء والماء
الذين ساهموا في إعادة وصول التيار الكهربي خالل
دقائق من االنقطاع.

مخزون الدم
بــدورهــا ،أك ــدت مــديــرة إدارة خــدمــات ال ــدم د .ريم
الرضوان تفعيل خطة الطوارئ خالل انقطاع التيار،

وذكر الغريب أن فرق اإلطفاء تعاملت خالل فترة
انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي عــن مناطق مختلفة في
ً
محافظة حولي  15بالغا ،فضال عن إخماد الحريق
الذي اندلع بالمحول الذي تسبب في انقطاع التيار.

احتجاز في المصاعد

رجال اإلطفاء يتعاملون مع حريق محطة التحويل الكهربائية
لضمان استمرار عمليات صرف الدم للمستشفيات
على مدار  24ساعة.
وذكــرت الــرضــوان أن مخزون الــدم آمــن ولــم يتأثر
خــال هــذه الفترة لــوجــود صيانة دوريــة للمولدات
ً
االحـتـيــاطـيــة تـحـسـبــا ألي طـ ــارئ ،الفـتــة إل ــى أن ــه تم
استقبال المتبرعين خالل عطلة المولد النبوي من
 7صباحا حتى  7مساء.

التعامل مع الحوادث
من جانبه ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بـقــوة اإلط ـفــاء الـعــام العقيد محمد الـغــريــب إن قوة
اإلط ـفــاء الـعــام فعلت أمــس االول خطة التعامل مع

حــوادث انقطاع الكهرباء خالل فترة انقطاع التيار
عن بعض مناطق محافظة حولي.
وأض ـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أن ت ـف ـع ـيــل ال ـخ ـط ــة ال ـخــاصــة
بالتعامل مع حوادث انقطاع الكهرباء ساهم بشكل
إيجابي بالتعامل مــع جميع الـبــاغــات الـتــي كانت
تحت إش ــراف مباشر مــن رئيس قــوة اإلطـفــاء العام
الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس قوة اإلطفاء
لقطاع المكافحة ا لـلــواء جمال البليهيص ورئيس
مــركــز العمليات المقدم د .مـشــاري الـفــرس ،والــذيــن
كــانــوا مــوجــوديــن فــي غــرفــة ات ـخــاذ ال ـق ــرار لــاطــاع
على جميع عمليات اإلنقاذ التي تكللت ولله الحمد
بالنجاح.

وأضــاف الغريب أن معظم البالغات كانت عبارة
عن احتجاز أشخاص في المصاعد ،الفتا إلى أن فرق
االطفاء تمكنت من إنقاذ  30شخصا حشروا داخل
مصاعد بنايات ومجمعات تجارية ،الفتا إلى أن أول
بالغ تلقته غرفة عمليات قوة اإلطفاء كان في الساعة
 5:06مساء وآخر بالغ كان عند الساعة  06:06مساء.
وأوضح أن أبرز البالغات التي تعاملت معها فرق
قــوة اإلطـفــاء العام خــال فترة انقطاع الكهرباء هو
احتجاز أشخاص في رافعة بمنطقة حولي ،الفتا الى
ان مركز االنقاذ الفني تعامل مع البالغ وتمكن رجال
االطفاء من انقاذ العمال العالقين.
وأشار إلى أن فرق قوة اإلطفاء العام تعاملت مع
ً
جميع البالغات رغم تزامنها بأوقات متقاربة ،مبينا
أن رجال اإلطفاء تمكنوا من إنقاذ جميع األشخاص
المحتجزين بكل احترافية ودون تعرض اي شخص
إلصابات.
وقال إن السبب الرئيسي النقطاع التيار الكهربائي
ه ــو ان ـ ـ ــدالع ح ــري ــق ف ــي إح ـ ــدى م ـح ـط ــات ال ـت ـحــويــل
ً
الرئيسية للطاقة والكائنة بمنطقة بيان ،مضيفا أن
ً
غرفة عمليات اإلدارة تلقت بالغا يفيد باندالع حريق
بإحدى محطات التحويل الرئيسية للطاقة في منطقة
بيان ،مشيرا إلى انه فور تلقي البالغ تم تحريك مراكز
إطفاء مشرف والبدع إلى الموقع.
وأوضح الغريب أن رجال اإلطفاء وفور وصولهم
إلى موقع البالغ عملوا على التنسيق مع مهندسي
"الكهرباء" لفصل التيار عن محطة التحويل ،ثم بدأوا
إخماد الحريق باستخدام مــادة الـفــووم وسيطروا
عليه.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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«تكفون» ...تغيب عن االنتخابات ً بسبب «كورونا»

• اللقاءات المباشرة والندوات والمقار االنتخابية محظورة تطبيقا لالشتراطات الصحية
• العالم االفتراضي يفرض نفسه بقوة من خالل التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل

أحد المقرات في انتخابات سابقة

فهد التركي

تكفون يــالــربــع ...يا عقالي ...يا اهل
الـحـمـيــة ...ربـعــي ال تـخـلــونــي ...ذخــري
وسـ ـن ــدي ...أهـ ـل ــي ...رم ــي ال ـع ـقــال على
ال ـنــاخ ـب ـيــن ال ب ــل رمـ ــي ال ـغ ـت ــرة أي ـضــا
الستنهاض همم الناخبين ليصوتوا
للمرشح وسط رد التحية بأحسن منها
من الجمهور الذي يبادل المرشح نفس
الشعور والحركات.
كل ذلــك مشاهد اعتدنا سماعها أو
رؤيتها في أغلبية المقرات االنتخابية
ويهدف المرشح من خاللها لكسب ثقة
الناخبين ودغدغة مشاعرهم لالتجاه
ً
نحو ضمان تأييدهم وصــوال إلى يوم
االقـتــراع ووضــع عالمة "صــح" بجانب
اسمه.
لكن مثل هذه الممارسات كانت في

انتخابات سابقة عندما كــان المرشح
ً
يقف وجها لوجه أمــام ناخبيه وأبناء
دائرته ،عندما كان الميكروفون يصدح
بتوصياته وتوسالته لهم للتصويت
لمصلحته ،عندما كان الوضع الصحي
واالن ـت ـخ ــاب طـبـيـعـيـيــن ،ع ـنــدمــا كــانــت
الخيام والمقرات االنتخابية حاضرة،
أما اآلن فكل ذلك سيختفي تحت وطأة
االشتراطات الصحية التي اشترطتها
السلطات الصحية في البالد ،فال مقار
انتخابية للمرشحين للقاء ناخبيهم،
ً
وال ن ــدوات تجمعهم وجـهــا لــوجــه ،وال
صوت للمرشح يصل للناخبين إال عن
بعد مــن خــال الــوســائــل اإلعــامـيــة في
التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل
االجتماعي من "تويتر" و"سناب شات"

و"فـيــس ب ــوك" وغـيــرهــا مسجلة أو من
خ ــال مــا يسمى بــالـبــث الـمـبــاشــر لكن
السؤال :كيف سيقوم باستنهاض همم
أب ـنــاء دائ ــرت ــه وم ــا يجمعه بـهــم ســوى
هاتف نقال أو جهاز حاسوب؟

تأييد الناخبين
إن ـهــا ورط ـ ــة ،كـمــا يـعـبــر ل ـســان حــال
أحد المرشحين ،الــذي اعتاد فعل هذه
الـمـمــارســات لكسب تــأيـيــد الناخبين،
والـ ـس ــؤال ك ـيــف س ـي ـتــواصــل م ــع أب ـنــاء
ً
ال ــدائ ــرة؟ رب ـمــا يـسـجــل لـنـفـســه صــوتــا
ً
وصورة ويطلب الفزعة راميا عقاله أو
غـتــرتــه عـلــى الـجـمـهــور االفـتــراضــي من
خالل وسائل التواصل االجتماعي ،أو

يرسل إليهم رسائل واتساب جماعية ،أو
رسائل نصية مصورة ،هذه هي الحاالت
التي ربما تكون قانونية في التواصل
مــع الناخبين فــي ظــل أزم ــة "ك ــورون ــا"،
التي حظرت المقار االنتخابية ،وإقامة
المؤتمرات الصحافية والندوات.

االشتراطات الصحية ،الذي ينص على
ض ـ ــرورة ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،وع ــدم
إقامة التجمعات ،وااللتزام باإلجراءات
الـصـحـيــة ،فـضــا ع ــن مـخــالـفــة قـ ــرارات
وزارة الصحة المنظمة لهذا األمــر في
ظل انتخابات "كورونا".

تجاوز القانون

ثورة االتصاالت

وربما يكون هناك حل آخر بتجاوز
الـقــانــون والسعي إلــى جمع الناخبين
مـ ــن ح ــول ــه وتـ ـ ـك ـ ــرار ف ـع ـل ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة
ب ـط ـل ــب الـ ـف ــزع ــة م ـن ـه ــم ل ـل ـت ـصــويــت لــه
عـ ــن ط ــري ــق "تـ ـكـ ـف ــون ي ــال ــرب ــع" و"أه ـ ــل
ال ـح ـم ـي ــة" ...وه ـنــا سـيـقــع تـحــت طــائـلــة
الـقــانــون والـعـقــاب والـمـخــالـفــة لقانون

انتخابات مجلس األمة  2020ستكون
ً
ً
مختلفة شكال ومضمونا ،فكيف سيكون
تعامل المرشحين مع الناخبين في ظل
المقرات االنتخابية اإللكترونية وثورة
االت ـص ــاالت اإلعــامـيــة والتكنولوجيا
ووســائــل التواصل االجتماعي ،فربما
ي ـع ـت ـمــد ال ـ ـنـ ــواب ع ـل ــى م ـب ــدأ "ال ـه ـك ــرز"

سعود المطيري :ال تنمية في وجود الفساد
«علينا تعزيز الشفافية ومعالجة الثغرات التشريعية»
●

محمد الشرهان

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ـ ــرة
االنتخابية الثانية سعود سعد
المطيري أنه "ال تنمية في ظل
وجــود فـســاد ،فــإذا كنا جادين
ف ـ ــي تـ ـح ــري ــك ع ـج ـل ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
المتوقفة ومعالجة كل قضايانا
ف ـع ـل ـي ـن ــا أوال ا لـ ـتـ ـخـ ـل ــص مــن
الفاسدين والمفسدين ،وتعزيز
الـشـفــافـيــة ،ومـعــالـجــة الـثـغــرات
الـتـشــريـعـيــة ،وإل ـ ــزام الحكومة
ببرنامج خــاص للقضاء على
آف ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـش ــرة فــي
مؤسساتها".
وعـ ـ ـق ـ ــب تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ت ــرش ـح ــه
ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس أم ــة

 2020أمــس ،قــال المطيري في
ت ـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن" :ه ــذه
الـقـضـيــة عـلــى رأس برنامجي
االنتخابي ،ولعل الكل تابع كالم
رئيس ال ــوزراء السابق عندما
أق ــر صــراحــة ب ــأن المشكلة في
القياديين الذين يتم تعيينهم
بالواسطة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ــأسـ ـع ــى إل ــى
إقـ ــرار قــانــون ش ــروط التعيين
في المناصب القيادية ،والذي
سـيـضــع الـ ـش ــروط ال ـت ــي تضع
ال ــرج ــل ال ـم ـنــاســب ف ــي ال ـم ـكــان
المناسب ،ويـتــوافــر مــن خالله
م ـ ـب ـ ــدأ ت ـ ـكـ ــافـ ــؤ الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ب ـي ــن
الجميع" ،مؤكدا أن "هذا القانون
إذا ت ــم إق ـ ــراره بــالـصـيـغــة الـتــي

قـمــت بــإعــدادهــا فسيغلق هــذا
ً
الباب تماما".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ب ــرن ــام ـج ــه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ي ـت ـض ـم ــن ح ـل ــوال
ل ـكــل ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي يـعــانـيـهــا
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا األزم ـ ـ ـ ــة
االق ـت ـصــاديــة ،فــالـعـجــز الـمـقــدر
في ميزانية  ٢٠٢١ /٢٠٢٠يبلغ
نحو  ١٤مليار دينار ،والحكومة
ً
تعاني أزمة سيولة حاليا ،بعد
ً
نـفــاد االحـتـيــاطــي ال ـعــام ،الفـتــا
إلى أن خطته تنطلق من إيجاد
مصادر بديلة للدخل ،وزيــادة
الرقعة الصناعية في الكويت،
وما ينتج عنها من توفير فرص
عمل حقيقية ،وترشيد اإلنفاق
ووق ــف ال ـهــدر ،وع ــدم المساس

بجيب المواطن" ،فــا يمكن أن
نقبل بأي حال أن يدفع المواطن
فاتورة اإلخفاق الحكومي".
وبـيــن الـمـطـيــري أن ــه يتطلع
إل ــى ال ـح ـصــول عـلــى ثـقــة أبـنــاء
ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ل ـت ـن ـف ـيــذ مــا
تضمنه بــرنــامـجــه االنـتـخــابــي
من حلول ستساهم بالشك ،في
حــال تــم ترجمتها إلــى قوانين
في مجلس أمة  ،2020في إحداث
نقلة نوعية فــي كــل المجاالت،
خــاصــة أن ـهــا تـضـمــن تحسين
بيئة األع ـم ــال ،وح ــل التركيبة
ال ـس ـكــان ـيــة ال ـم ـخ ـت ـلــة ،وإن ـش ــاء
صـ ـ ـن ـ ــدوق ل ـل ـم ـخ ــاط ــر ي ـح ـمــي
أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة وقت األزمات.

سعود المطيري

ً
للتسلل إعالميا للقاء ناخبيهم بشكل
يضمن وصــول الفزعة اإليجابية لهم،
وربـمــا يصل الـحــال بهم إلــى أن تكون
عبارات "تكفون يالربع" و"أهل الحمية"
و"عقالي" عن طريق العالم االفتراضي
لتكنولوجيا المعلومات ،حيث تختلف
وســائــل الـفــزعــة وأنظمتها وأجهزتها
للوصول إلى الناخبين ،والهدف واحد
ه ــو ال ـح ـصــول ع ـلــى ص ــوت الـنــاخـبـيــن
لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز األك ـب ــر وه ــو الـكــرســي
األخضر ،ثم ننتظر أربع سنوات جديدة
مــا لــم ُيـحــل المجلس لنشهد أساليب
وفزعات جديدة ،لكن األكيد أن "تكفون
يــالــربــع" و"ي ــا عـقــالــي" و"أه ــل الحمية"
ستغيب في انتخابات .2020

الشطي :نحن بحاجة لرجال دولة
ونواب على قدر المسؤولية
كشف النائب ومرشح الدائرة االولى خالد الشطي ان "الكويت
أمـ ــام مــرحـلــة ال تـطـيــق ال ـم ـشــاريــع الـشـخـصـيــة ،وستكتسحنا
تسوناميات على غــرار كورونا ،لذا نحن بحاجة لرجال دولة،
ونواب على قدر المسؤولية الثقيلة التي تنتظرنا".
 و ق ــال الشطي فــي تصريح صحفي :يمكن أن يـكــون نجاح
ً
ً
شخص حــا لمشكلته هــو ،وتحقيقا لرغباته وتطلعاته ،لكن
أقول للناخب الكويتي والناخبة الكويتية ال تهد صوتك الثمين
ً
ً
لمن يريده حال لمشكلته ،فرصة لمناقصاته ،ورغدا في عيشه،
وكشخة فــي معيشته وحـيــاتــه ،امنحه لعامل ك ــادح ومناضل
مكافح.
وأض ــاف الـشـطــي :حـتــى اذا كـتــب الـلــه لــي الـنـجــاح ،ال أعــانــي
الوحدة التي كنت أعيشها في المجلس السابق ،إال من أفــراد
م ـع ــدودي ــن .وأنـ ــا ف ــي ه ــذا ال أريـ ــد االس ـت ـعــراض ـي ـيــن ،أص ـحــاب
الشعارات الجوفاء ،بل الوطنيين الحقيقيين ،الذين يحملون
َّ
هم أبنائك ومستقبلهم.

خالد الشطي

عذراء الرفاعي« :توطين» الوظائف بتعيين الكويتيين في الحكومة

ً
«إحالل  120ألف وظيفة يحل أزمة البطالة ويخلق فرصا وظيفية جديدة»
شددت مرشحة الدائرة االولى عذراء الرفاعي على
ضـ ــرورة اإلصـ ــاح الــوطـنــي واالصـ ــاح االقـتـصــادي
وت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ونـ ـص ــرة الـحـقــوق
االنسانية،
مشيرة الى انه "من الممكن تحقيق مستقبل أفضل
اذا قمنا بخطوات واقعية لإلصالح وتحسين أوضاع
الوطن والمواطنين".
وأك ــدت الــرفــاعــي فــي تصريح صحفي ان تعديل
التركيبة السكانية يساهم في رفع الخدمات المعيشية
من خالل ابعاد العمالة المهمشة واعطاء المقتدرين
منهم كفالة انفسهم بمقابل مادي وكذلك رفع سقف
التأمين الصحي ليحصل الوافد على خدمات صحية
مالئمة لــه ،مع فــرض رســوم رمزية على التحويالت
المالية خارج البالد.
وشددت على "ضرورة توطين وتكويت الوظائف
وذلك بإحالل الكويتيين وأبناء الكويتية في القطاع
الحكومي فهناك اكثر من  120الف وظيفة للعاملين
األجانب تستطيع حل أزمة البطالة للكويتيين وابناء

الكويتية" ،مطالبة بخلق فرص وظيفية جديدة تتالءم
مع الشهادات الدراسية بالتزامن مع التطور التعليمي
ومستجدات الحياة" ،اذ اصبح من الضروري ان تواكب
الدولة تلك التطورات وان تخلق وظائف ومسميات
وظيفية تتناسب مع حجم الخريجين في السنوات
القادمة".
ودعت الى "اعطاء الكويتيين وابناء الكويتية فرصة
للعمل بالقطاع الخاص وتشجيع الشركات الكبيرة
في االستعانة بهم ووقــف تجنيس زوجــة الكويتي
واعطائها مميزات االقامة الدائمة ومعاملتها معاملة
المواطنة الكويتية فقط ،كون ما نشهده من تزاحم
في قضايا الطالق مباشرة بعد التجنيس يفصح عن
غايات بعض النساء األجنبيات من االرتباط بالمواطن
ً
الكويتي هو طمعا في الحصول على الجنسية فقط".
كـمــا دع ــت ال ــى تـطــويــر التعليم بـمــا يـتــواكــب مع
تطورات الثورة العلمية" ،فالتعليم التقليدي هو سبب
من اسباب عدم التقدم في كافة المستويات والتراجع
في مواكبة التطورات التكنولوجية ،والعلم اصبح

ً
تفاعليا وذكيا وعلينا الحرص على مواكبته".
وحـ ــول االص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي ،طــالـبــت بتطبيق
تكافؤ الفرص ،وخلق بيئة متوازنة في العمل بالقطاع
الخاص وتطبيق الـمــادة  20من الدستور وغايتها
االقتصاد الوطني االجتماعي ،وبالتالي تحقيق اقصى
حد من رفع مستوى المعيشة والرخاء مع الحصول
على افضل ضمان اجتماعي واحتضان المخترعين
واستثمار مهاراتهم وأفكارهم وتذليل الصعوبات
لهم ،واالستعانة بهم فــي مختلف قطاعات الدولة
الحكومية ،ودع ــم الـمـشــاريــع االخـتــراعـيــة وتسويق
منتجاتهم وتوزيعها في السوق المحلي والدولي،
ً
ً
وتطوير الجانب الزراعي محليا ودوليا عبر تصدير
المنتجات الــزراعـيــة الكويتية خــارج الكويت ودعــم
المزارعين الكويتيين ،وتطوير الجانب الصناعي
وتسهيل منح الرخص الصناعية واالراضي الصناعية
للشباب الكويتيين للعمل وفتح موارد إنتاجية جديدة.
وشددت الرفاعي على ضرورة االستعانة بخبراء
االقتصاد المعرفي من المواطنين الكويتيين لزيادة

عذراء الرفاعي
تطوير النمو االقتصادي والبحث عن كيفية تنوع
مصادر الدخل ومراعاة االهتمام بالبيئة وعدم االضرار
بها او بالمعالم التراثية في كافة االنشطة االقتصادية.
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ً
أقل األيام عددا ...وهدوء العطلة يخيم على أجواء التسجيل

عدنان عبدالصمد

محيي عامر

على األمة
أن تختار من
اختار الكويت

العتيبي

البطالة قنبلة
موقوتة
والبد من
التحرك

كامل العوضي

كامل العوضي

يوسف الفضالة

خليل عبدالله

الصيفي مبارك الصيفي

محمد طنا

صالح الهاشم

سامي الدبوس

شهد اليوم الــرابــع لتسجيل
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
م ـج ـلــس أمـ ــة  2020ت ــرش ــح 27
ً
مــواط ـنــا ،بينهم ام ــرأة واح ــدة،
ل ـيــرت ـفــع ب ــذل ــك االجـ ـم ــال ــي إل ــى
ً
 220مرشحا ،بينهم  19امــرأة،
ويعتبر أمس هو األقل في عدد
الـمــرشـحـيــن مـنــذ ال ـي ــوم األول،
حـيــث انـعـكـســت أج ــواء العطلة
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــولـ ــد الـ ـنـ ـب ــوي
الشريف على أجواء مقر تسجيل
المرشحين.
وطالب مرشحو اليوم الرابع
ال ـنــاخ ـب ـيــن ب ـح ـســن االخ ـت ـي ــار،
وإي ـ ـصـ ــال نـ ـ ــواب قـ ــادريـ ــن عـلــى
م ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـح ـق ـي ــق
التنمية ،مشددين على أنه يقع
على عاتق الناخب المسؤولية
الكبرى يوم  5ديسمبر ،فالشعب
هو مصدر السلطات وصاحب
القرار الختيار ممثليه في بيت
األمة لمحاولة انتشال الكويت
من عثرتها التي تعاني منها.
فــي وقــت قــال مرشح الــدائــرة
الثالثة النائب يوسف الفضالة:
ً
ت ـقــدمــت رس ـم ـيــا ص ـبــاح ال ـيــوم
(أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس) بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ت ــرشـ ـح ــي
الن ـت ـخــابــات مـجـلــس األمـ ــة عن
ال ـ ــدائ ـ ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة .نـ ـس ــأل ال ـلــه

التوفيق والثبات.
ومن ناحيتها ،قالت مرشحة
الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة رشـ ــا ال ـب ـحــر:
بعد الـتــوكــل على الـلــه ،تقدمت
الـيــوم (أم ــس) ب ــأوراق ترشحي
النتخابات مجلس األمة ممثلة
عن الدائرة الثالثة ،ونسأل الله
التوفيق والسداد.
وقــال النائب السابق مرشح
الدائرة الخامسة الصيفي مبارك
الصيفي :تقدمت اليوم (امــس)
ب ـط ـلــب تــرش ـحــي لــان ـت ـخــابــات
ً
م ـم ـثــا ع ــن ال ــدائ ــرة الـخــامـســة،
أس ــأل ال ـلــه الـتــوفـيــق وال ـس ــداد،
وأس ـ ــألـ ـ ـك ـ ــم الـ ـ ــدعـ ـ ــاء والـ ـنـ ـص ــح
والمشورة ،وبكم يبدأ اإلصالح.
ب ـ ــدوره ،ق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة
ال ـث ــال ـث ــة صـ ــاح الـ ـه ــاش ــم :رغ ــم
كون اليوم (أمس) عطلة رسمية
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــولـ ــد الـ ـنـ ـب ــوي
الشريف ،فإن إدارة االنتخابات
كانت تعمل بكوكبة رائـعــة من
األخــوة واألخــوات من الداخلية
وال ـص ـح ــة بـتـنـظـيــم رائـ ـ ــع ،فكل
الشكر واالحترام لهم.

الـعـتـيـبــي انـ ــه س ـجــل امـ ــس في
ادارة االنـتـخــابــات كمرشح في
انتخابات مجلس األم ــة 2020
عن الدائرة الخامسة ،سائال الله
التوفيق والسداد الستكمال ما
بدأنا به.
وقـ ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي :ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــامـ ــس مــن
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم س ـي ـت ــواف ــد
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون الـ ـ ـ ــى صـ ـن ــادي ــق
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ل ـت ـف ـع ـيــل واج ـب ـه ــم

الــدسـتــوري باعتبارهم مصدر
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـق ــرار
الختيار ممثليهم في بيت األمة
لـمـحــاولــة انـتـشــال الـكــويــت من
عثرتها التي تعاني منها.
وأضاف ان "على عاتقكم تقع
الـمـســؤولـيــة الـكـبــرى فــي إع ــادة
ال ـب ــاد إل ــى ال ـطــريــق الصحيح
بعدما حادت عنه بسبب مظاهر
الـ ـفـ ـس ــاد وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ت ـمــزيــق
المجتمع وتفريقه واستحواذ

أق ـل ـيــة ذات ن ـفــوذ ع ـلــى خ ـیــرات
البالد وثرواته بجانب استفحال
م ـشــاكــل ك ـث ـيــرة ال تـخـفــى على
أحد منكم".
وت ـ ــاب ـ ــع ان "م ـ ـ ــن حـ ـقـ ـك ــم أن
ت ـغ ـض ـب ــوا عـ ـل ــى مـ ــا آلـ ـ ــت إل ـي ــه
األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،وقـ ـ ــد حـ ـ ــان ال ــوق ــت
ل ـت ـف ـع ـيــل دورك ـ ـ ـ ــم ال ــدسـ ـت ــوري
وال ـتــاري ـخــي للتعبير ع ــن هــذا
السخط بشكل عملي وراق".
وزاد العتيبي :کلي يقين أن
األغلبية من أخواتنا وإخواننا
لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون ـ ــوا ضـ ـ ـي ـ ــوف شـ ــرف
فــي ه ــذا ال ـعــرس الــديـمـقــراطــي،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون لـ ـه ــم ال ـ ـيـ ــد ال ـع ـل ـي ــا
ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــون فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــويـ ــل
ه ـ ــذا ال ـغ ـض ــب والـ ـ ـخ ـ ــوف عـلــى
الكويت إلــى قــوة ضاربة تمكن
اإلصـ ــاح ـ ـي ـ ـيـ ــن واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــرار مــن
استکمال مشاريعهم اإلصالحية
وال ـت ــي ك ــان ــت ش ــوك ــة ف ــي حلق
هؤالء المتنفذين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ـ ـ ـ ـ ــه "م ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ت ــرشـ ـح ــي
الن ـت ـخــابــات مـجـلــس األمـ ــة عن
الــدائــرة الخامسة فبعد مضي
أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات ل ـه ــذا الـمـجـلــس
على األمــة أن تختار من اختار
ال ـكــويــت واخ ـت ــاره ــا سـ ــواء في

الدائرة الخامسة أو بقية دوائر
الكويت".

الشباب الكويتيين".
وتــابــع" :وألنـنــي ال أقــف عند
تـ ـن ــاول ال ـم ـش ـك ـلــة ،ب ــل أح ــرص
على وضع رؤية شاملة لحلها،
ورؤيتي بالنسبة لهذه القضية
ترتكز على عــدة محاور :أولها
الـقـطــاع الـحـكــومــي ،إذ البــد من
التحرك ووضع حد أمام ارتفاع
نـسـبــة الـعـمــالــة غـيــر الـكــويـتـيــة
وإحالل العمال الوطنية مكانها،
وث ــان ـي ـه ــا دع ـ ــم ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
المؤسسات العسكرية ،وثالثها
القطاع الخاص ،حيث ان هناك
ح ــاج ــة م ـل ـحــة إلـ ــى إص ــاح ــات
هيكيلية لتحسين بيئة األعمال
ودع ــم ري ــادة األع ـم ــال ،وتعزيز
اإلنتاجية".
وزاد" :كـمــا أن الـتــركـيــز على
مـ ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـت ــواك ــب
ً
م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـع ــام ــل ب ـ ــات أم ـ ــرا
ً
ضــروريــا ،وهــذه مجرد محاور
ومواضيع عامة "وسأتكلم عن
أول ــوي ــات ــي بـتـفــاصـيـلـهــا خــال
ً
األيام القادمة" ،مستدركا :إنها
فــرصــة ام ــام الشعب لتصحيح
ال ـم ـس ــار ال ـبــرل ـمــانــي وتـشـكـيــل
م ـج ـل ــس ق ـ ـ ــادر عـ ـل ــى م ــواج ـه ــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،يـ ـض ــع م ـص ـل ـحــة
الكويت فوق أي اعتبار.

مظاهر الفساد
من جانبه ،أعلن النائب خالد

رشا البحر

مجلس إصالحي
ب ــدوره ،أعلن مرشح الــدائــرة
األولــى كامل العوضي أنــه قدم
طلب ترشحه النتخابات مجلس
أمة  2020عن الدائرة االنتخابية
ً
األولى أمس ،متطلعا للحصول
على ثقة أبناء "الدائرة الغالية،
وبروح األمل والتفاؤل نخوض
ً
االن ـت ـخــابــات ونـتـطـلــع جميعا
إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس إصـ ــاحـ ــي قـ ــادر
عـلــى تحقيق آ م ــال المواطنين
وتطلعاتهم".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح أمـ ــس ع ـق ــب تـسـجـيــل
تــرش ـحــه" :ال ش ــك أن الـقـضــايــا
ك ـث ـي ــرة ،ل ـكــن ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي ال
تحتمل الـتــأخـيــر وال ـتــي يجب
أن ي ـتــم ال ـتــرك ـيــز عـلـيـهــا ألنـهــا
بمثابة قنبلة موقوتة هي قضية
ً
ال ـب ـطــالــة" ،م ــؤك ــدا أن "الـتـحــدي
األكـبــر ال ــذي يــواجــه وسيواجه
أبـ ـن ــاء ن ــا ،ه ــو الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
وظ ـي ـفــة م ـنــاس ـبــة ،وأع ـت ـقــد أنــه
آن اآلوان لوضع رؤيــة واضحة
وخطة عملية الستغالل قدرات

الرويعي :المرحلة المقبلة تتطلب تضافر
الجهود وتغليب المصلحة العامة
«المجلس الحالي نجح في إقرار قوانين مهمة رغم محاوالت عرقلة أدائه»
●

عودة الرويعي

حسن السبيعي

محيي عامر

أك ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة أم ـيــن سر
مجلس األمــة النائب د.عــودة الرويعي أن
المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود
وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـغـلـيــب مـصـلـحــة ال ـكــويــت
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق االص ـ ــاح ـ ــات
االق ـت ـصــاديــة وم ـعــال ـجــة ع ـجــز الـمـيــزانـيــة
ً
العامة للدولة بعيدا عن جيب المواطن.
وق ــال الــرويـعــي فــي تـصــريــح صحافي،
عقب تسجيل ترشحه في انتخابات مجلس
أمــة  2020عن الــدائــرة االنتخابية الثانية

سالم الخضر

"المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع
من أجل سن التشريعات الالزمة ،لتحسين
أوضاع المواطن ،والتركيز على التنمية".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي :ك ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ـ ــه م ــن
االستحقاقات التي يجب التركيز عليها
م ـل ــف ال ـت ـع ـل ـيــم فـ ــي ظـ ــل دخ ـ ـ ــول ال ـك ــوي ــت
االج ـبــاري مرحلة التعليم عــن بـعــد ،دون
استعداد يذكر من وزارة التربية والتعليم،
ً
رغم األموال الهائلة التي تم صرفها ،مشيرا
إل ــى أن ــه ف ــي ح ــال وص ــول ــه إل ــى المجلس
ً
ً
م ـجــددا وحـصــولــه م ـجــددا على ثقة أبناء
الدائرة سيواصل ما بدأه ،بمشاركة الزمالء

ظافر الصائغ

عباس فاضل

النواب في اللجنة التعليمية.
وذكر الرويعي أن مجلس  2016رغم ما
واجـهــه مــن م ـحــاوالت لعرقلة أدائ ــه ،فإنه
نجح في إقــرار عدد من القوانين المهمة،
منها قانون القرض الحسن الذي قدمته مع
زمالء ،والجامعات الحكومية ،وتعديالت
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر،
وقانون اإلطفاء العام ،وكذك تعديل قانون
االس ـت ـب ــدال وال ـت ـقــاعــد الـمـبـكــر والـتــأمـيــن
الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل
الخدمات الصحية والتركيبة السكانية.

مرشح يحضر بالبشت

محمد الهاجري

عبدالله فهاد

مساعد المطيري

نايف الفضلي

 %52من نواب المجلس الحالي ...ترشحوا
بترشح  5نواب أمس في انتخابات مجلس أمة  ،2020يكون
ً
عدد النواب المرشحين ارتفع إلى  26مرشحا ،وشهد اليوم
الرابع عدم تسجيل أي ترشح جديد بالنسبة للنواب الحاليين
في الدائرة الثانية ،في وقت بلغت نسبة النواب المرشحين
ً
 %11.8من إجمالي عدد المرشحين البالغ  220مرشحا ،في
المقابل تصل نسبة النواب المرشحين من إجمالي أعضاء
المجلس الحالي إلى نحو .%52
وسجل امس في الدائرة األولى النائب عدنان عبدالصمد،
وفي الدائرة الثالثة ترشح النائبان خليل عبدالله ويوسف
الفضالة ،بينما سجل النائب عبدالله فهاد ترشحه في الدائرة
الرابعة ،والنائب خالد العتيبي في الدائرة الخامسة.
يذكر أن من سبق لهم التسجيل من النواب الحاليين خالل
االيــام الثالثة األولــى هــم :حمد الهرشاني ،وخليل الصالح،
وسـعــدون حـمــاد ،وعـبــدالــوهــاب البابطين ،وثــامــر السويط،
ومحمد هايف ،والحميدي السبيعي ،وفيصل الكندري ،وماجد
المطيري ،وناصر الدوسري ،وعيسى الكندري ،وخالد الشطي،
وصالح عــاشــور ،وصفاء الهاشم ،ونايف الـمــرداس ،وعــادل
الدمخي ،وبدر المال وعودة الرويعي ،ومحمد الجبري ،وعلي
الدقباسي ،وسعد الخنفور.

المجلس في جلسة سابقة
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حتى يوم ًاالقتراع
 36يوما
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للتواصل مع صفحة «أمة »2020

ً
 ٢٧مرشحا في اليوم الرابع بينهم امرأة واحدة
majles@aljarida●com

المتقدمون أمس
إجمالي المتقدمين

٢٧

المرشحون

٢٦

المرشحات

١

اإلجمالي حتى أمس
المرشحون

٢٠١

المرشحات

١٩

المتنازلون

٠

اإلجمالي

٢٢٠

إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس
273940
293754
567694

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

الدائرة
المناطق 19 :المرشحون٤٢ :
الشرق  -الدسمة  -المطبة -
دسمان  -بنيد القار  -الدعية
 الشعب  -فيلكا وسائرالجزر  -حولي  -النقرة
 ميدان حولي  -بيان -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية مبارك عبدالله الجابر.الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

40552
44270
84822

المرشحات٦ :

أحمد علي بوصخر ،أيمن إبراهيم األشوك ،حمد روح الدين ،طالل عبدالحميد
دشتي ،عادل عباس الخضاري ،عبدالرحمن علي القديري ،عبدالله حسين
الرومي ،عبدالله محمد الطليحي ،علي عبدالرسول القطان ،علي محمد العلي،
عيسى هاشم القالف ،فاطمة مجيد رمضان ،فخري السيد رجب ،فيصل سعود الدويسان،
لولوة حمزة باقر ،محسن علي الخليفي ،محمد عبدالوهاب خورشيد ،وفاء إبراهيم العطار،
يوسف سيد الزلزلة ،يوسف صبري الغربللي ،يوسف فهد الغريب ،أحمد فؤاد الشطي،
عبدالله جاسم المضف ،یعقوب یوسف دشتي ،إبراهيم عبدالله السید عمر ،عیسى أحمد
الكندري ،عیسى حجي موسى ،خالد حسین الشطي ،صالح أحمد عاشور ،عبدالعزیز سلیمان
العجیري ،هند سلیمان البالول ،أحمد خليفة الشحومي ،أسامة زيد الزيد ،حسين غلوم
جمال ،عادل جاسم الدمخي ،عبدالعزيز جمشير ،عبدالكريم عبدالرحمن جراغ ،عبدالله محمد
الطريجي ،عبدالمطلب محمد بهبهاني ،عذراء محمد الرفاعي ،علي حسن القالف ،محمد
عيسى حسن ،نيفين عبدالواحد معرفي ،هاني حسن علي حسين .جعفر جمعة العابدين،
ظافر حسين الصائغ ،عدنان سيد عبدالصمد ،كامل محمود العوضي.

الدائرة
المناطق 13 :المرشحون ٢٦ :المرشحات 2 :اإلجمالي ٢٨ :المتنازلون٠ :

المناطق ١٥ :المرشحون ٤٨ :المرشحات ٨ :اإلجمالي ٥٦ :المتنازلون٠ :

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

31303
33662
64965

أحمد محمد الحمد ،حامد محري
البذالي ،حمد سيف الهرشاني ،خليل
إبراهيم الصالح ،سلمان خالد العازمي ،طالل فهد
الدبوس ،فهد عبدالعزيز المسعود ،مبارك فالح
العازمي ،مساعد سعد المانع ،هدى سعود العازمي،
منى عبدالحسین عوض ،یوسف راشد المذن ،بدر
ناصر الحمیدي ،عبدالله تركي األنبعي ،أحمد صالح
المحميد ،أسامة باسم السند ،بدر حامد المال ،جمال
أحمد الساير ،خالد عايد العنزي ،صالح محارب
الفضلي ،عودة عودة الرويعي ،محمد أحمد العوضي،
محمد عبدالمحسن المقاطع ،هيثم أحمد العوض.
سعود سعد المطيري ،سمير محمود جمعة ،محمد
وقيت الشمري ،نايف فالح الفضلي.

كيفان  -الروضة -
العديلية  -الجابرية
 السرة  -الخالدية قرطبة  -اليرموك أبرق خيطان -خيطان الجديدة
 السالم  -حطين الشهداء  -الزهراء -الصديق.

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

47228
54264
101492

أسامة أحمد المناور ،أسامة مشاري الخشرم ،آمال
سليمان الحداد ،جاسم محمد الكندري ،حمد إسماعيل
األنصاري ،خالد فهد الغانم ،سعدون حماد العتيبي ،سعود خليفة
الشحومي ،شيخة يوسف بن جاسم ،عادل عيسى اليحيى ،عبدالمحسن
أحمد حسن ،عبدالواحد محمد خلفان ،عبدالوهاب محمد البابطين ،علي
تركي التركي ،فارس سعد العتيبي ،محمد خليفة بوعركي ،مهلهل خالد
المضف ،نادر يوسف منصور ،نورة ناصر المليفي ،يعقوب عبدالمحسن
الصانع ،ریم عبدالله العیدان ،باسم علي السعد ،روضان عبدالعزیز
الروضان ،صفاء عبدالرحمن الهاشم ،باسل جاسر الراجحي ،خالد أیوب
الخمیس ،عبدالرحمن حسن العتیبي ،مبارك زید المطیري ،نادیة العثمان،
هشام عبدالصمد الصالح ،حسین عبدالله الصایغ ،حمد عادل العبید،
فاضل فارس الدبوس ،یوسف عبداللطیف الخضر ،أحمد حامد الخشنام،
جراح خالد الفوزان ،جمال حسين العمر ،خالد عبدالعزيز العجيل ،سليمان
سلطان دهراب ،عبدالرزاق يوسف الرشيد ،عبدالعزيز محمد السمحان،
عبدالله يوسف المعيوف ،عمار محمد العجمي ،محمد ناصر الجبري ،مهند
طالل الساير ،نبيل محمود العبيدي ،هبة يعقوب علي ،وائل يوسف
المطوع ،وليد عبدالله الغانم .خليل عبدالله ابل ،رشا عبدالله البحر ،سالم
محمد الخضر ،صالح عبدالرحمن الهاشم ،عبدالله فهد العبدالجادر،
يوسف صالح الفضالة.

الدائرة
المناطق ١٩ :المرشحون٤٩ :
الفروانية  -الفردوس
 العمرية  -الرابية الرقعي واألندلس جليب الشيوخ -ضاحية صباح الناصر
 الشدادية  -صيهدالعوازم  -الرحاب -
العضيلية  -العارضية
 اشبيلية  -ضاحيةعبدالله المبارك
 الجهراء الجديدة -الصليبية والمساكن
الحكومية  -مدينة
سعد العبدالله -
الجهراء ومنطقة البر.
الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

70080
80113
150193

اإلجمالي٤٨ :

الدائرة

المرقاب  -ضاحية
عبدالله السالم  -القبلة
 الشويخ  -الشامية -القادسية  -المنصورية
 الفيحاء  -النزهة -الصليبخات  -الدوحة
 -غرناطة  -القيروان.

المرشحات0 :

المتنازلون٠ :

اإلجمالي ٤٩ :المتنازلون٠ :

أحمد سودان الضويحي ،بكر بادي الرشيدي ،ثامر سعد
الظفيري ،خالد راشد الصدي ،خالد سالمة الحربي ،دويم فالح
المويزري ،رياض عبدالله حبشي ،سعد جريش العدواني ،سعود
سعد المطيري ،سلطان جدعان الشمري ،طارق إبراهيم الوزق ،فايز غنام
المطيري ،فهد غشام البصمان ،فهيد الفي الرشيدي ،فهيد محمد العجمي،
فيصل صالح الحربي ،ماجد موسى المطيري ،مبارك بنيه الخرينج ،محمد نايف
العنزي ،محمد هايف المطيري ،مرزوق خليفة الخليفة ،مساعد خلف السعيدي،
نيف سالم العالطي ،هزاع مطلق الهدبة ،جزاع فهد القحص ،باتل محمد
الرشیدي ،جسار مناور الجسار ،عمر أحمد السویلم ،فهد جهيم المطیري ،نواف
ناصر الرشیدي ،عبدالحمید علي عیسى ،عبدالرحمن عبدالله الدویلة ،مرزوق فهد
المطیري ،أنور حسن محمد ،حسين مزيد الديحاني ،حمد مناور المناور ،حمود
مبارك العنزي ،سعد علي الخنفور ،عبيد شحاذه عبيد ،علي سالم الدقباسي ،فواز
فارس الرشيدي ،نايف بدر المطيري ،يوسف محمد البذالي .احمد راشد الصدى،
عبدالله فهاد العنزي ،محمد طنا العنزي ،محمد عبدالله الديحاني ،محمد عبيد
الراجحي ،مساعد عبدالرحمن المطيري.

الدائرة
المناطق٢٢ :

المرشحون ٣٦ :المرشحات٣ :

األحمدي  -هدية -
الفنطاس والمهبولة
 أبو حليفة  -ضاحيةصباح السالم  -الرقة
 الصباحية  -الظهر العقيلة  -القرين العدان  -القصور مبارك الكبير -ضاحية فهد األحمد
 ضاحية جابر العلي الفحيحيل  -المنقف ضاحية علي صباحالسالم وميناء عبدالله
 الزور  -الوفرة -المنطقة الجنوبية.
الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

84777
81445
166222

اإلجمالي٣٩ :

المتنازلون٠ :

أحمد محمد السميري ،الحميدي بدر السبيعي ،بدر زايد العازمي ،خديجة
سميح القالف ،سالم شاكر الشمري ،صالح ذياب المطيري ،صالح علي
العجمي ،عايض نايف العتيبي ،عبدالعزيز عامر نوري ،عبدالله زايد الشمري،
عبدالله سعود السبيعي ،غازي حجاج العازمي ،فالح سلطان السبيعي ،فيصل محمد
الكندري ،ماجد مساعد المطيري ،محمد علي ثاني ،ناصر سعد الدوسري ،ياسر مطر
العازمي ،حمود مبرك العازمي ،كوثر صادق الناصر ،أحمد عبدالله العازمي ،جابر سعد
العازمي ،مدغشم محمد الهاجري ،مرزوق فالح العازمي ،نایف عبدالعزیز العجمي ،حمود
محمد الحمدان ،أحمد حمد السهلي ،سارة محمد الناصر ،سعد سلمان الظفيري ،علي
عبدالهادي المري ،محمد مبارك الشطي ،هاني حسين شمس .الصيفي مبارك الصيفي
العجمي ،حسن فالح السبيعي ،خالد محمد العتيبي ،سامي علي الدبوس ،عباس فاضل
عوض ،عبدالله طالل الهندال ،محمد هادي الهاجري.

ةديرجلا

•
العدد  / 4568الجمعة  30أكتوبر 2020م  13 /ربيع األول 1442هـ
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شوشرة :الءات الوطنيين
مبارك العبدالهادي
بدأت دغدغة المشاعر وبدأ ظهور أبطال الورق الذين كانت أصواتهم
خافتة طــوال المجلس السابق ،فأصبحوا يسبحون فــي مخيلتهم
وأوهامهم وأحالمهم الوردية التي يرغبون كالعادة في تطبيقها في
حمالتهم االنتخابية لكسب األص ــوات واللعب على وتــر العنصرية
والطائفية والفئوية والقبلية وغـيــرهــا مــن الــوســائــل األخ ــرى التي
تستهدف صناديق االقتراع ،لتتحول إلى أوراق اقتراع لصالحهم ،وهم
يرددون شعار الوطنية ويتسابقون في تصريحاتهم حول القضايا
الشعبية وتأييدهم لها ألنهم يعتقدون أن سياسة الضحك على الذقون
ستستمر وأنـهــم سينجحون فــي استغفال بعض الناخبين الذين
يخضعون لسيطرة بعض األفكار التي تبدأ بمعاملة مخالفة أو وسائل
تنفيع أخرى وغيرها من صور االحتيال المختلفة.
إن المسؤولية الوطنية لالستمرار في وطن ال يزال يراهن على غد
أجمل يجب أن تنطلق من مواطنيها الذين يجب أن يحذروا بعض
األب ــواق التي تصدر أصواتا بألحان جميلة لكنها في حقيقة األمر
تدس السم في العسل ممن يعملون ليل نهار لمصالحهم الخاصة ،وال
يحملون ّ
هم بلدهم بقدر التسابق للكسب غير المشروع ،وعند الكشف
عن سيرهم الذاتية سيعرف كل مواطن مخلص حقيقتهم ،وسيتأكد
من نواياهم.
إن المواطنة ليست كلمة نستأنس بترديدها ونتفاخر بها ،ألن
المسؤولية تحتم علينا جميعا أن نفوت الفرصة على هؤالء والبحث
عمن يمثلون إرادة األمة بشكل حقيقي ويخشون على الكويت ويعملون
من أجلها ،ففي كل انتخابات نطرح العديد من األسئلة أهمها من
سيمثلني؟ ومن سيخشى على الكويت؟ ومن سيحمي حقوقنا؟ ومن
سيقاتل من أجل دولة المؤسسات؟ ومن سيعيد هيبة القانون التي
تذهب أدراج الرياح بسبب تمرير المخالفات؟ ومن سيتصدى لوزير
صفقات؟
مخالف دون أن يضع في حساباته أي مجامالت أو
ً
أمام كل هذه األسئلة يجب أن نفكر ونعيد حساباتنا بعيدا عن دغدغة
المشاعر والمحسوبيات والمجامالت والقبلية والطائفية والعنصرية،
فال تلتفتوا لناخبين همهم فوز أحد أقربائهم أو أصدقائهم أو ممن
باعوا ضمائرهم ،وال تلتفتوا لمفاتيح انتخابية تعمل جاهدة من
أجل مرشح يتكسبون منه ،وال تلتفتوا ألبواق تعمل جاهدة لتشويه
صور الوطنيين الحقيقيين الذين تخلوا عن كل شيء مقابل الحفاظ
على وطن النهار.
الكويت اليوم بحاجة إلى كل مواطن شريف يضع الءاته في وجه
هؤالء ويتصدى لهم ويكشف أالعيبهم ويمنع انتشارهم ،فهم مكشوفون
بل ال يعرفون حتى مــواد الدستور الكويتي وال حقوق الشعب ،وال
يعلمون ماذا تعني دولة المؤسسات؟ وإن هؤالء لو خضعوا الختبار
يؤهلهم لـخــوض االنـتـخــابــات لوجدنا العديد منهم غير مؤهلين،
وسيرسبون في أول دقيقة ،واألسئلة ستكون صعبة عليهم واإلجابة
ستغيب عنهم ألن هذه هي حقيقتهم.
خــال األي ــام الـقــادمــة سيبدأ التسابق لتجميل الـصــور وسيغرد
المغردون ،ولكن الحقيقة ستكون ثابتة والمعيار هو الوفاء لهذا الوطن.

تواصل الوزارات
وأخالقيات العمالة
عبدالقادر عبدالمحسن الحمود
• الحظ المواطنون في اآلونة األخيرة أن وزارات الدولة ومؤسساتها
الحكومية تتواصل مع المواطنين بخصوص المواعيد بل تذكرهم بها،
وهو شيء جميل ،وهذا النوع من التواصل معمول به من زمن طويل في
الدول الراقية ،لذلك نتمنى أن يستمر هذا التواصل سواء في األزمات أو
بعدها ،وال نريد أن يكون هذا التواصل في جهة محددة ،بل يكون في
كل الخدمات الحكومية.
شيء جميل مثال أن يكون لدى المواطن معاملة في وزارة التجارة
ويخبره الموظف المختص أنه سيتم االتصال به عند انتهاء معاملته
أو أن هناك إجراء معينا يجب القيام به.
وشــيء جميل أن يكون هناك اتصال من أي وزارة معينة إلخبار
المواطن بأنه سيتم تحويل مبلغ مستحق له إلى حسابه في البنك
في يوم معين.
وشيء جميل أيضا أن يكون تواصل الوزارات للجمهور عبر التواصل
االجتماعي ،فعلى سبيل المثال أن وزارة األشغال ستقوم بعمل صيانة
في مكان معين ليكون الناس على علم بذلك.
• لدينا الكثير من العمالة من دول عربية وآسيوية ،ولدى بعض
هذه العمالة أخالقيات عالية في التعامل مع الناس ،فمثال يلقي التحية
ذلك ،وفي المقابل هناك
ويبتسم لدرجة أنك تعتقد أن هؤالء دربوا على ً
عمالة أخالقها سيئة ،وال تعرف من التعامل شيئا.
مؤسسات الدولة ،أو حتى وزاراتها ،ومكاتب
فنرى ذلك في كثير من
ً
المسؤولين فترى أن بعضهم مثال ال يلقي على الناس الـســام ،أو
أصواتهم عالية عند الكالم ،وال تسمع منهم ذكر «إن شاء الله» عند طلب
حاجة منهم ،وعند المشي يقفزون أمامك ويسيرون قبلك دون مراعاة
لسن أو مقام ،فضال عن رائحة تصدر عنهم تجعل المرء ينفر منهم ،ومن
هؤالء من يركبون المصاعد في الدوائر الحكومية ،ويؤخرون معامالت
الناس ،أو يجلسون في مقاعد المراجعين.
نتمنى من الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة ذات الصفة
العمالة دورات
الخدماتية التنبيه على الشركات المقاولة بإعطاء تلك
ً
تأهيلية في فن التعامل مع الجمهور كونهم أكثر احتكاكا بالناس.
والله من وراء القصد.

بالعربي المشرمح :لن تتغير
الحال بالصوت الواحد!
محمد الرويحل
بعد نجاح المقاطعة األولى والثانية لالنتخابات بنظام الصوت
الواحد نجحت الحكومة في إقناع مدعي المعارضة بالمشاركة بحجة
«نتركها لمن» ،ونعلم أن ثم صفقة تمت بينهما ،ونجحت المعارضة
حسب ما تصف نفسها في إقناع غالبية المواطنين المحبطين من
مجلس «بــوصــوت» وبــذلــك تمت المشاركة ،وهــا هــي نتائجها التي
نعانيها ولسان حالنا يقول َ«ال طبنا وال غدا الشر» ،أو كما قيل:
ّ
لوس َحولهم ُ
ُ
َ
ولنا  --ق ٌ
وم ُج ٌ
ماء
كأننا والماء ِمن ح ِ
هو
الصوت الواحد قتل العمل الجماعي داخل قبة البرلمان الذي ً
القاعدة األساسية للعمل السياسي المتزن ،وأصـبــح النائب ًفاقدا
الذي يتمثل في التشريع والرقابة ،ليصبح مجردا من
دوره الرئيس ً
صالحياته طــوعــا ومــن أجــل ناخبيه ومصالحهم الشخصية على
حساب المصلحة العامة.
توصله الى
التي
قاعدته
على
النائب
يحرص
فمن الطبيعي أن
ً
أصبحت بفعل الصوت الواحد ً ضيقة جدا ،حيث
سدة البرلمان والتي ً
فروعا والفئة أصبحت
أصبحت
والطائفة
ـاذا
أصبحت أفـخـ
القبيلة ٌّ
ً
عوائل ،و»كــل يجر النار لقرصه» ،ويحاول جاهدا أال يأكل من قرصه
سوى قاعدته االنتخابية.
الصوت الــواحــد دمــر العمل السياسي فغابت الكتل والتحالفات
واستفردت الحكومة وأصحاب النفوذ بالقرار والسلطة المطلقة ،األمر
الذي أفقد النواب صالحيتهم التي منحها لهم الدستور ،لذلك ال يمكن
ألي مجلس قادم أن يحقق طموح وتطلعات األمة مهما كان التغيير
والشخوص.
الكل مستاء من مجلس  ٢٠١٦رغم نجاح الكثير ممن عقدت عليهم
اآلمال والطموحات حتى بلغ االستياء وصف هذا المجلس باألوصاف
ذات ـه ــا للمجلس الـ ــذي سـبـقــه إن ل ــم تـكــن أس ـ ــوأ ،رغ ــم وجـ ــود بعض
المسرحيات التي انطلت على الناخبين من استجوابات وشجارات ال
عالقة لها بالعمل السياسي والبرلماني الرزين.
يعني بالعربي المشرمح:
المجلس القادم لن يكون أفضل من المجلس الحالي حتى إن تغير
نــوابــه جميعهم ،فمخرجات الـصــوت الــواحــد ستجبر الـنــائــب على
الخضوع لقاعدته الضيقة التي تحدد نجاحه ،وهي قاعدة ال تمثل األمة
وال تطلعاتها ،كما تحرم النائب من حقوقه وصالحياته الدستورية
بضياع العمل
وتحوله إلــى مخلص معامالت ،مما يجعلنا نجزم
ً
البرلماني الذي اعتدناه في السابق ،فالسلطة ال تواجه كتال سياسية
ً
بل أفرادا يتسولون حاجات ناخبيهم دون تشريعات أو رقابة صارمة،
فال تتفاءلوا بالمجلس وأنتم من تفاءل بالمجلس الحالي.

اإلدراك والشخصية

سارة المكيمي

«ال أحد ُيذكر»!
ما القاسم المشترك بين خالد سعيد وجورج فلويد؟ لو قلنا جزافا إن
االثنين ماتا تحت وطأة التعذيب بيد السلطة الحامية في الدولة ،وإنهما
كانا القشة التي قصمت ظهر البعير المثقل مسبقا باألحمال ،كما أنهما–
رحمهما الله– الشرارة األولى التي أشعلت بعدها غضبة منقطعة النظير،
وأحداثا متواترة أطاحت بالرئاسة المصرية والنظام الحاكم في مصر
ّ
بعد ثورة شعبية هائلة شلت أركان البالد ووضعت النقاط على الحروف.
هي ذاتها غضبة األميركيين التي مازالت مشتعلة ،مظاهرات ال تهدأ
وصرخات ال تنام ،تنافر وتالحم ،حرق وتهديد وتخريب وسرقات في
خضم وباء يفتك بالعالم ،وبالد كبيرة مترامية األطراف تخوض انتخابات
رئاسية في جو مشحون ومتخم باألحداث والمهاترات.
القاسم المشترك الثالث بين خالد وجورج ،وهو المثير حقا بالنسبة
لي هو أنهما «ال أحد ُيذكر» ،خالد كان شابا عاديا جدا ،ال يتبع طائفة وال
حزبا ،وليس له أنشطة سياسية ،لم يكن شخصية اجتماعية مشهورة
بالسوشيال ميديا ،ال صوت وال صورة! تماما مثل جورج الرجل المغمور
الالمشهور الذي لم يكن له وجود إعالمي ،ال حراك وال نشاط وال بصمة!
هما في الواقع فردان لم يميزهما عن غيرهما شيء وهذا هو مربط الفرس.
يتحرك الناس وتثور ثائرتهم القابعة في دهاليز الخوف عندما يدنو
ظلم واضح وتنكيل فاضح الى من يشبههم ،البشر العاديين ،المغمورين
الالمشهورين الــا أحــد ُيذكر ،من في الواقع ال صــوت له ولــن يستطيع
توصيل نداء أو مناشدة أو رسالة لمن هم في قمة الهرم حتى لو تقطعت
حباله الصوتية وتكسرت أصابعه من الكتابه؟ أمثال العامة ،الشعب،

د .نبيلة شهاب
ً
األكثرية الذين سيستيقظون يوما من النوم ليجدوا شخصا يمشي في
الشارع مثلهم ،ويذهب لعمله يوميا ،يأكل من مطاعمهم نفسها ،ويحاول
ً
جاهدا أن يحل مشاكله التي هي ذاتها مشاكلهمُ ،يرمى جثة هامدة على
قارعة الطريق بعد نوبة من الضرب والتعذيب ،أو ُيــداس بالركبة حد
االختناق! عندما ُيصفع اإلنسان البسيط بأمنه وأمانه ،ويرى بعين خياله
صــورة جثته المسجاة على األرض مجسدة بانعكاس مــرآة الحقيقة،
سيستيقظ من سباته العميق ويقترب كقطع المغناطيس الصغيرة لغيره
المشابه له ليصبح تلك اآللة الضخمة الهائلة المكونة من جزيئات تفكر
بعقل الجماعة ،تغضب بقلب الجماعة وتبطش بيد الجماعة.
في الغضبات الجماهيرية العارمة تلك ال مجال للنقاش والمفاوضة،
ً
ً
يصبح اآلالف كـيــانــا واحـ ـ ــدا ،آل ــة ضخمة ال أح ــد يستطيع صــدهــا أو
مجابهتها ،بل كلما اشتدت ّ
حدة وضراوة وسائل القمع المضادة ّ
للثوار
ّ
الموحد الهائل أن الضد عدو ،وأال خالص وال فكاك
تأكد يقين هذا الكيان
إال بالنصر أو الموت.
الثورات الشعبية أينما كانت ّ
وأيما كانت على مر التاريخ متشابهة إلى
حد التطابق ،تنفجر بعد عهد طويل من التنكيل واإلذالل ،واللعب على
حبال الفقر والتهديد بلقمة العيش ،والمس باألمن واألمان .تلك الفترات
المتواترة من الشد والجذب ،اللعب السافر بالمزاج العام وراحــة البال
واالستقرار النفسي والسالم الداخلي للسواد األعظم من الشعب ،سيولد
ً
ضغوطا داخلية هائلة في هيكل تلك اآللة الفتاكة بأجزائها المتناثرة،
ستنتظر دون أن تعلم شرارة االشتعال لتتوحد وتثور.

ناجي المال

تحرير قطاع اإلنتاج من الحكومة
ال ب ــد م ــن ان ـس ـح ــاب ال ـح ـكــومــة م ــن دائـ ــرة
األنشطة اإلنتاجية واالقتصادية ،وإال تحولت
هــذه األنشطة ومرافقها والوظائف والمراكز
القيادية ومناقصاتها إلــى محاضن للفساد
ناهيكم عــن رداءة األداء
وال ـشــراء السياسي،
َّ
واإلنتاج وزرع البطالة المقنعة وانتفاخ الباب
األول (الــرواتــب) في الموازنة العامة ،وتأبيد
تشوه الهيكل االقتصادي ،وضمور التنمية،
وه ـ ــذا س ــر عــرق ـلــة تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون رقـ ــم 37
لسنة  2010في شأن تنظيم برامج وعمليات
التخصيص الذي مضى على إقراره  ١٠سنوات.
أحد األصدقاء أبدى مخاوفه من الخصخصة
وأنها ستقود إلى وقوع المواطن تحت رحمة
الـقـطــاع ال ـخــاص ،أجـبـتــه بــاخـتـصــار بتجربة
ش ـخ ـص ـيــة ع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة بـ ـج ــراح ــة ل ـيــزر
استغرقت مني هــي ومــا سبقها مــن فحوص
 ٤أيـ ــام ف ــي غ ــرف ــة خ ــاص ــة مـطـلــة ع ـلــى الـبـحــر
وخدمة ممتازة لو كانت في مستشفى حكومي
السـتـغــرقــت أرب ـع ــة ش ـهــور ف ــي قـســم عمومي
وخدمة رديئة.
هذا هو الفرق بين العالج في القطاع الخاص
والقطاع الحكومي ،فإذا كان العالج بتغطية من
التأمين الذي تدفعه الحكومة فإنه يوفر ضمانا
ي ــورث كــل الـثـقــة ،وإذا أصـبــح التأمين يغطي
العالج في البالد وخارجها فإن المواطن يكون
في منتهى الثقة واالطمئنان،
كــل مــا يثير مـخــاوف الـمــواطــن متمثل في

استحواذ تجار جشعين على مرافق وأصول
ال ــدول ــة بــأبـخــس األث ـم ــان وبـصـفــة احـتـكــاريــة
تجعلهم يتحكمون ويـتــاعـبــون بــاألسـعــار،
التيارات السياسية ومنظمات
لذلك فإن جهود
ُّ
والنشطاء يجب أن تتركز في
المدني
المجتمع
ُ ُ
وضع القوانين والنظم التي تتضمن القواعد
واإلجراءات التي تحول دون السلبيات ،وتجعل
الخصخصة تخدم المواطن ،وتوفر له فرص
العمل عبر فرض التكويت بنسبة  ،٪70وتغيير
التخصصات فــي الكليات والمعاهد إلعــادة
تأهيل الخريجين فضال عن مراقبة الحكومة
لمستويات وجودة المنتجات والخدمات ،مع
ً
انتفاء االحتكار ومنعه قانونا ،وترتيب عقوبات
وغرامات باهظة في حال وجود تعمد للفعل.
هذا ما ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للرأي
العام ،ال أن نسمع من بعض حواة ومشعوذي
ً
الحمالت االنتخابية أنهم سيكونون حاجزا
ً
م ـن ـي ـع ــا أم ـ ـ ــام ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ،وب ـع ـض ـه ــم مــن
المخلصين لألسف يرتهن في رفضه لمواقف
مـحـكــومــة ب ـم ـقــوالت أيــديــولــوجـيــة اشـتــراكـيــة
ماركسية تآكلت جــذورهــا حتى في موطنها
ُّ
األم فغدت من التحف والمتحجرات.
ف ـ ــا ب ـ ــد أن ت ـت ـك ـت ــل الـ ـجـ ـه ــود ف ـ ــي بـ ـل ــورة
التعديالت واإلضافات الترشيدية على قانون
التخصيص ووض ــع ج ــدول زمـنــي لتطبيقه
على مــرافــق الــدولــة ،وإدراج ذلــك فــي برنامج
عمل الحكومة.

وال يبقى بعد ذلــك إال المؤسسات األمنية
وال ـق ـضــائ ـيــة وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة وهـيـئــة
االس ـت ـث ـم ــار وب ـع ــض ال ـم ــؤس ـس ــات الـنـفـطـيــة
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة وال ـت ـخ ـط ـي ـط ـي ــة
والتنسيقية ا ل ـتــي تضمن تطبيق ا لـقــا نــون،
وتنسيق األدوار ،والرقابة على أداء المؤسسات
ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وال ـت ــزام ـه ــا بــال ـشــروط
وتـحـقـيـقـهــا األه ـ ــداف الـمـطـلــوبــة والـمـسـتــوى
المتفق عليه من الخدمات والمنتجات ،وتوفير
كل الدعم والمشاريع المحفزة لنشاط القطاع
الخاص ،وتطوير التعليم عبر تسهيل غرس
المدارس والكليات المتطورة ،واألمــر ينطبق
على المستشفيات مع توجيه إيــرادات الدولة
بدل صرفها المختل على األنشطة اإلنتاجية
يتم صرفها لدعم المواطن بدفع رسوم الدراسة
والـتــأمـيــن الصحي ودع ــم العمالة مــع تعزيز
الرفاهية برفع العالوة االجتماعية وتوفير شقة
للسكن خالل سنتين من تاريخ الزواج.
الحصيلة سينخفض الباب األول بنسبة
 ٪50عـلــى األق ــل ،وستحقق الــدولــة إي ــرادات
صخمة مــن بيع األص ــول والـمــرافــق وخفض
ال ــدع ــوم إل ــى  3م ـل ـيــارات تـ ــوزع لـكــل ف ــرد من
ً
المواطنين  90دينارا شهريا لتنتهي ملهاة
الدعم ومهزلة تهريب مواد التموين وتهريب
الــديــزل وال ــوق ــود ،وتسعير الـكـهــربــاء والـمــاء
ح ـس ــب نـ ـظ ــام الـ ـش ــرائ ــح ال ـم ـط ـبــق ف ــي دول ــة
اإلمارات.

دانة الراشد

منظور فرنسا!
ال شك أن ما تقوم به فرنسا هو تصرف عنصري بامتياز يستتر خلف
حجة حرية التعبير ،وهو ليس كراهية فحسب ،بل هو خبث متمثل بإعادة
تدوير مقاطع فيديو قديمة تبين المسلمين بصورة سلبية ،وكذلك تعمد
ً
استفزازهم بالرسومات المسيئة بدال من أخذ العظة والعبرة من أحداث
شبيهة سابقة ،وبالطبع فقد تم رفع البضاعات الفرنسية من أرفف األسواق
التجارية بين مؤيد ومعارض وغير مكترث .المدهش في األمر أن اإلساءة
للعرب والمسلمين تعتبر حرية رأي ،في حين ال يمكن ألي كان انتقاد
الكيان الصهيوني برسومات كاريكاتيرية أو غيرها دون أن ُيتهم بمعاداة
ً
السامية ويدفع الثمن غاليا.
ً
لكن لنتوقف قليال ونضع أنفسنا في منظور فرنسا ،بل لنضع أنفسنا
مكان العالم الغربي أجمع ،ولنتساءل :لماذا يهاجم الغرب المسلمين
والعرب بالذات دون األديان أو األعراق األخرى؟ وكيف ساهمنا نحن في
خلق هذه الصورة السلبية للغاية ،والتي جعلت فرنسا– وغيرها -تعتمد
سياسة االستفزاز والتطفيش على الرغم من إنعاش العرب والمسلمين
القتصاد فرنسا وأوروبا بالكامل عن طريق السياحة الخليجية واالستيراد
واأليدي العاملة الرخيصة من المهاجرين؟
كلنا نالحظ سلوكيات بعض المسافرين من العرب والمسلمين،
وذلك من إلقاء المخلفات في الشارع إلى صيد الطيور كنوع من
المزاح البغيض ،ناهيك عن الصوت العالي واألسلوب الفظ المنفر
والتباهي بالسيارات الفارهة والمالبس الفخمة بصورة استفزازية
وغيرها من السلوكيات المتخلفة ،يبدو أننا نفسد أي مكان نحل
فيه ،حتى أن العرب أنفسهم يتجنبون أماكن وجود العرب بكثرة!
ومن المثير للدهشة– واإلحراج -أن فرنسا وضعت لوائح بالعربية

في شوارعها مفادها أن «فرنسا بلد متقدم يرفض تلويث شوارعه
بالقمامة»!
أما إذا أخذنا المهاجرين العرب والمسلمين فإن نسب الجرائم والسرقات
والفساد انتشرت في أوروبا بعد ازدياد أعدادهم ،فالعرب يحتالون على
القانون وينزلقون في ثغراته ،ويطالبون البلد بــأن يغير ثقافته على
هواهم ،كحادثة الشابين في اليونان اللذين حمال الفتة تحث السيدات
على عدم ارتداء زي البحر في رمضان .السؤال هو :ماذا يفعل هذان على
الشاطئ في رمضان؟!
ّ
ومما يزيد الطين بلة عدم وجــود أي نتاج علمي أو ثقافي ُيذكر من
العالم العربي المسلم ،فكيف للدول األخــرى أن تحترمنا ونحن مجرد
سوق استهالكي ضخم ال ينفك عن إلقاء اللوم على المستعمر والحروب
والغيبيات؟
ً
ً
الحقيقي!» عبارة نسمعها كثيرا كلما صادفنا مسلما
اإلسالم
ليس
«هذا
ُ ُ
ً
يتصرف بشكل سيئ– وهم كثر -والعالم يسألنا مجددا« :إذا ما اإلسالم
الحقيقي؟» ،يبدو لي أن هنالك حاجة ُملحة لالجتهاد الديني لتفسير
ً
النصوص المقدسة بعيدا عن التطرف والتزمت واعتماد هذه التفاسير
السمحة كمنهاج للدول المسلمة يكفل كرامة وحرية الجميع.
هل أثبتنا أننا دين السالم عندما تم قتل الرسامين المسيئين في حادثة
ً
«شارلي إيبدو» سابقا؟ وإن كان القائمون منتسبين إلى تنظيم القاعدة،
فإن هذا التنظيم اإلرهابي ما هو إال نتاج التطرف الديني سالف الذكر،
ولألسف ،فإن الكثير من المسلمين «المعتدلين» رحبوا بمقتل الرسامين.
ً
هــذا ليس جلدا لـلــذات ،بل مجرد دعــوة إلعــادة النظر في تصرفاتنا
وسياساتنا.

يوسف حامد القناعي

«خطاب الكراهية ...وفرنسا التي ال تتعلم»
في أحد صباحات يناير عام  ،2015في شارع
نيكوال-إبير ،الذي يقع في الدائرة الحادية عشرة
الباريسية ،تحديدا في البناية رقم  ،10وصلت
لمقر صحيفة أسبوعية ساخرة تدعى «شارل
إيـ ـب ــدو» ،وف ــي ال ـي ــوم ال ـمــذكــور كــانــت الـشــرطــة
الفرنسية ،ترفع ضحايا وقتلى الهجوم الذي
شنه اثنان أو ثالثة أشخاص على مقر الصحيفة،
انتقاما لنشر رســومــات مسيئة للنبي محمد
صلى الله عليه وسلم ،ونرجع الــى ال ــوراء في
عام  ،2011حيث ألقيت بعض القنابل الحارقة
على مقر الصحيفة ذات ـهــا ،وف ــي  2006تلقت
الصحيفة تـهــديــدات عــديــدة ،بعد نشر صور
مسيئة للرسول أيضا.
تأملوا معي العقلية السياسية الفرنسية في
حوادث عدة للصحيفة نفسها لم تسلم من األذى،
ردا على ما هو أكبر من ازدراء األديان ،أال وهو
سب النبي محمد الكريم ،عقلية سياسية مراهقة،
هشة وسطحية ،تمارس أشنع صور العنصرية
بدعوى الحرية ،فأصبحت الرسومات اآلن على
مبان حكومية وكبرى الشوارع الباريسية ،وهنا
أترك لمخيلة حضراتكم تأمل األحداث.
الخبراء العسكريون يعرفون جيدا نظرية
الذئاب المنفردة ،أو ما يسمى باإلنكليزية «جيش
الرجل الواحد» ،وفيها أن يأتي شاب أو ربما أكثر،
يحملون سالحا ،ويطلقون النار ،أو يدهسون
أو يطعنون ،وربما يقطعون رأس رجل جديد،
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تنكيال وانتقاما للنبي محمد ،ومن ثم يرجعون
يتناولون عشاءهم بين أوالدهم ،وكأن شيئا لم
ُ
يحدث ،أهكذا تدار الدول؟
رئ ـي ــس دول ـ ــة يـعـلــن ص ــراح ــة أن الـشـخــص
المقتول انتقاما يمثل سياسة فــرنـســا ،وأنــه
قتل تحديدا ألنه يمثل فرنسا!! أتعلمون مدى
خطورة الموقف ،واستفزاز مشاعر ملياري مسلم
حول العالم؟ نحن ال نقر القتل على الهوية وال
العنصرية ،كذلك ال نستبيح الدماء وال ندعم
إرهابا ،هذا هو ديننا وهذا هو نبينا.
«ماكرون»
قــارن معي عزيزي القارئ موقف ِ
بكسر الكاف ،بموقف رئيسة وزراء نيوزيلندا،
في أعقاب حادث المسجدين ،حيث قتل أكثر من
خمسين مسلما وهم يصلون مسالمين ُعزال ،ولم
يسبوا دينا وال يحقرون ديانة ،تأملوا هنا أيضا
العقلية حين تدير وتمتص األزمات ،نعم ال نقر
القتل وال اإلرهاب وال نحض على العنف ولكني
بصدد الكشف عن سطحية اإلدارة الفرنسية،
والمراهقة السياسية ،والحالة الواضحة من
ـض ـغــن وال ـكــراه ـيــة للمسلمين ،فمن
إخ ـ ــراج الـ ِ
المعروف حينما يخطئ فرد عــادي فضال عن
دبلوماسي بحق دولــة مــا ،أو يظهر عــداوة أو
كراهية ،يقوم الطرف اآلخر بسحب السفير ،وطرد
سفير الدولة األخرى ،بل في بعض األحيان تغلق
سفارات وقنصليات وتقطع عالقات.
والسؤال هنا :من ِمـن بالدنا العربية المسلمة،

يقوم بــدور وزيــر الخارجية للدفاع عن النبي
محمد صلى الله عليه وسلم ،ومن ُيدافع َ
ويدفع
األذى؟
تكتب هذه السطور بعد سماع خطبة الجمعة
من الحرم المكي ،والتي لم تتطرق بكلمة الى
اإلساءة الفرنسية للنبي محمد ،فأين االستنكار
واإلدان ــة والشجب والرفض ومشاعر الغضب
الصحي ،الغضب الذي يحفظ لألمم كرامتها؟
وأيــن دور بالدنا في تجريم مثل تلك األفعال،
لكي ال نضطر لتجريم القتل أيضا؟ ومن يعلم
النشء إن صمتم؟
ب ــال ـل ــه أدركـ ـ ـ ـ ــوا ال ـل ـح ـظ ــة ال ـ ـفـ ــارقـ ــة ،أم أن
التعاونيات خير من الحكومات ،ففي الوقت
ال ــذي أعـلـنــت بـعــض ال ـت ـعــاون ـيــات ف ــي بلدنا
الكويت الحبيبة مقاطعة البضائع الفرنسية،
لــم نسمع مــن بــادنــا مــا يــرضــي الـلــه فــي هذا
ال ـمــوقــف ،وق ـبــل أن نـخـتــم ،ال نـسـطـيــع إال أن
نحيي أصــواتــا برلمانية مــن بعض الـنــواب
دانــوا الفعل وجــرمــوه ،بل طالبوا الخارجية
ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف م ــن هـ ــذا الـ ـع ــداء ال ـص ــري ــح،
واإلهانة الواضحة.
ق ــال تـعــالــى «إنـ ــا كـفـيـنــاك الـمـسـتـهــزئـيــن»،
فمن يكف أذى المسيئين إلسالمنا ورسولنا
الـكــريــم؟ ومــن يـكــون وزي ــر خــارجـيــة يستنكر
ويــذب عن النبي ،فتعلم فرنسا حينها ،أنها
أبدا لم تتعلم؟

نستقبل جميعنا تفاصيل الحياة عبر حواسنا ،ونتعرف عليها
ونفهمها باالستعانة بمفاهيم ومعلومات نحتفظ بها في أذهاننا،
ويسهل علينا معرفة ما استقبلناه ممن ًحولنا بحاسة من حواسنا أو
أكثر ،وهذه العملية العقلية تسمى إدراكا.
ودون الدخول في تفاصيل ومصطلحات نفسية علمية نجد أنه كلما
لألمور والمشاعر واالنفعاالت وردود ًاألفعال والسلوكيات
كان إدراكنا
ً
المختلفة إيجابيا كانت حياتنا أكثر هدوءا ورضا وسعادة والعكس
صحيح ،فنحن نختلف ونتشابه في طريقة إدراكنا للمواقف والظروف
وجميع ًتفاصيل الحياة ،وترتبط طريقة إدراكنا
والسلوكيات المختلفة ً
المختلفة ارتباطا وثيقا بنوع ونمط شخصياتنا المختلفة،
لألمور
ّ
حيث يؤثر كل منهما على اآلخر.
ستدرك
فالشخصية السوية اإليجابية الواثقة من ذاتها وقدراتها
ً
وتستقبل أي سلوك أو ردة فعل بالطريقة السليمة وتفسره تفسيرا
ً
صحيحا ،فعلى سبيل المثال ال الحصر لو أهدت صديقة لصديقتها
ً
كتابا عن «حسن التصرف» فإن الصديقة المهدى لها الكتاب ستستقبله
بالسرور والغبطة ألنه سيغني معلوماتها ويفيدها في التعامل مع
اآلخرين ،لكن لو كانت هذه الصديقة المهدى لها الكتاب تحمل شخصية
سلبية ،وتفسر كل السلوكيات بصورة شخصية سيئة ومغلوطة لرأت
أن صديقتها أهدتها الكتاب ألنها تراها سيئة وتحتاج الى تعديل في
ً
السلوك ،وألساءت فهم نوايا صديقتها ،وبدال من قبول الهدية بغبطة
وامتنان قد ترفضها أو تقبلها على مضض.
وذلك الذي تضيق به الحياة وتزداد عليه المشاكل والضغوط ،وال
يــرى فيها إال اختبارات متوقعة ووقتية ،يدركها بطريقة صحيحة
اآلخر الذي
ويتوافق مع هذه الظروف بطريقة إيجابية وبتفاؤل ،عكس ً
يرى في هذه الضغوط نهاية العالم ويجلس يندب حظه يوميا حتى
تسود حياته رغم أنها قاربت على االنفراج.
اإلدراك المغلوط أو السلبي لألمور يحد من قدرة الفرد على العمل أو
الدراسة أو التفاعل االجتماعي مع اآلخرين بصورة صحيحة ،وبالتالي
يشعر الفرد باإلحباط الذي يقوده للضيق والحزن وسوء التصرف،
وقد يصل لحدوث مشاكل أو اضطرابات نفسية ،ويؤدي كذلك اإلدراك
المغلوط إلى سوء فهم حديث اآلخرين أو تصرفاتهم مما يؤدي لظلمهم
ً
أحيانا أو بخس حقوقهم!!
من المهم أال يكون للشخص السلبي تأثير سلبي على اآلخرين ،كما
يجب الحد من تأثير تفكيره وإدراكه السلبي ،ومن األفضل أن يتم نصحه
وتوجيهه إلى االرتقاء بمداركه وإكسابها صفة اإليجابية والصواب
حتى يتم التعامل السليم مع كل ظرف أو موقف أو مع اآلخرين.

رسالة انتخابية
خالد اسنافي الفالح
اإلخــوة واألخ ــوات الناخبون :ها هي االنتخابات النيابية تطرق
األبواب ،رافعة شعارها المبتذل «أحسنوا االختيار» ،لتلقي بالالئمة
كاملة على كاهلكم ،وتغض النظر عن سلبيات بيئة االنتخاب الحالية
التي صنعها مجلس الوزراء -الذي لم تختاروا أعضاءه -عبر مراسيم
الضرورة ،التي أيدتها المحكمة الدستورية– التي لم تختاروا أعضاءها
ً
أيضا -لتمر  7سنوات كاملة ّ
تجرعنا خاللها مخرجات نيابية رديئة،
ً
فاقدة حس المسؤولية أمام قضايا فساد متتابعة أثرت سلبا في سمعة
الكويت الدولية كما أثرت األزمة الصحية االقتصادية في تصنيفها.
إنـنــي مــؤمــن كــامــل اإلي ـمــان ،أن لبيئة االنـتـخــاب أثــرهــا فــي جــودة
المخرجات ،كما لبيئة العمل أثرها في جودة اإلنتاج ،وإننا في بيئة
ً
االنتخاب الفردي هذه ،سنسهم في إيصال  50عقال ،في كل عقل عدد
متناه مــن األف ـكــار ،فـتـصـ ّـوروا حجم اإلنـجــاز التشريعي لمجلس
ال
ٍ
األمة المرتقب ،إذا لم يكن لكل هذه األفكار الالمتناهية رابط يجمعها
ً
وينظمها ،وهو ما لن يتحقق أبدا إال بوصول مجموعات متوافقة حول
برامج تشريعية.
لذا ،والحال كما علمتم ،فإن المرشح الذي يعلن استقالله عن جماعة
ً
ً
سياسية ،ويعرض برنامجا متكامال حول اإلدارة المالية ،والخدمات
التعليمية والصحية واإلسكانية ،وخطط تعديل التركيبة السكانية
واإلحـ ــال الوظيفي وتــوفـيــر فــرص الـعـمــل ،وتـنــويــع مـصــادر الدخل
وخلق قطاع خاص مستدام ،وكل المصطلحات التي ال نفهمها ،إذا لم
ً
يكن مترشحا لرئاسة الوزراء أو لوزارة التخطيط ،فاعلموا أنه (چذاب
بوطير)!!!
إن دور مجلس األمة األوحد هو تشريع القوانين ،ما يعني ،أن دور
أعضاءه هو إما إقرار قوانين جديدة ،أو تعديل قوانين قائمة ،وهو دور
يفرض على جميع المرشحين أن يعلنوا مشاريع تشريعية ال خططا
ً
تنفيذية ،أن ّ
يقدموا عرضا بمالحظاتهم على النصوص القانونية
القائمة أو المفقودة ،ومقترحاتهم لتحسينها أو إيجادها ،ولقد ساهم
العهد األخير في تجربة العديد من القوانين ،آخرها قانون الالئحة
الداخلية لمجلس األمة الذي ألغت المحكمة الدستورية إحدى ّ
مواده
ّ
منذ سنتين ،ولم يتجشم النواب العناء لسد هذه الثغرة التشريعية!
نحن بحاجة إلــى إصــاح تشريعي ،إلــى أعـضــاء ينهضون بــدور
السلطة التشريعية ،وإلى ناخبين مدركين لهذا الدور الحيوي ،ومتى
مــا استطعنا إيـجــاد أكثرية واعـيــة مــن الناخبين ،ساهمت بدورها
في إيصال أغلبية نيابية مسؤولة فتقوم بمهامها بما يرضي الله
ويرضي ضمائرها الحية ،وترفع رؤوسنا وال تسمح ألي كائن من
ّ
كان أن «يوطيها».

بصراحة :فرنسا وأسرار
األزمة
ناصر المحياني
ينحصر مصطلح «اإلسالموفوبيا» في التحامل والكراهية والخوف
«المسبق» من اإلسالم والمسلمين ،وباألخص عندما ُينظر لإلسالم
كقوة جيوسياسية أو كمصدر لإلرهاب ،حيث ّ
عرف بعض الباحثون
«اإلسالموفوبيا» بأنها شكل من أشكال العنصرية ،كما اعتبرها آخرون
أنها ظاهرة مصاحبة لتزايد عدد المهاجرين المسلمين الى الواليات
المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي.
والمتابع الجيد لحكومة وبرلمان الجمهورية الفرنسية في التعاطي
مع اإلسالم والمسلمين داخل نطاق حدود فرنسا ،يستشعر ما يسمى
ً
«اإلسالموفوبيا» ،حيث بدا ذلك جليا عند إطالق األعيرة التحذيرية
المتكررة في سماء اإلعالم الفرنسي «ضد الحجاب» على سبيل المثال
ال الحصر ،كذلك في عــدد من خطابات الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون في هذا الجانب ،عالوة على ذلك قضية العضو المنتمي لحزب
«التجمع الوطني» اليميني في مجلس بلدية «بورغوني فرانس كومتي»
بشرق فرنسا ،حين قام بمطالبة رئيسة المجلس االشتراكية بإجبار
«المسلمة فاطمة» على نزع حجابها أو الخروج من المجلس «باسم قيم
الجمهورية والعلمانية».
حتى بــدأت الـشــرارة األولــى في األزمــة من خــال الرهينة «صوفي
بترونين» التي سددت صفعتها المدوية على وجه اإلعالم الفرنسي،
حين استقبلها الرئيس ماكرون أمام شاشات القنوات اإلعالمية ،لتصدح
ً
علنا باإلعالن عن اعتناقها اإلسالم على مرأى ومسمع العالم أجمع،
وعلى إثر ذلك جاءت ردة الفعل سريعة عقب الشرارة الثانية– بعد مقتل
مدرس التاريخ الفرنسي -ليعلن الرئيس دفاعه عن الكاركاتير المسيء،
كذريعة يراد منها حماية حرية التعبير واإلبداع.
وعلى إثر ذلك انتفضت الدول العربية واإلسالمية ضد هذه اإلساءة
بالشجب واالستنكار ،حيث تم اإلعالن عن حملة مقاطعة للمنتجات
الفرنسية على أوسع نطاق ،الى أن أتت الضربة المؤلمة للجمهورية
الفرنسية ورئيسها ،حيث نقلت وكالة «رويترز» :أن وزارة الخارجية
الفرنسية دعت الى عدم المقاطعة ،كذلك قيام الرئيس الفرنسي ماكرون
بإرسال ( )6تغريدات متتالية إحداها باللغة العربية خالل ( )29دقيقة
فقط ،وذلــك يوم األحــد الموافق  25أكتوبر  ،2020في محاولة يائسة
لصد قــوة نـجــاح تأثير المقاطعة ،وه ــذا مــا ينم عــن حــالــة االرتـبــاك
ً
الواضحة وبشكل كبير ،فإن استمرت المقاطعة فحتما ستكون الفاتورة
االقتصادية باهظة الثمن على الجمهورية الفرنسية.

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٦.٠٠٣

٥.٤٤٢

٤.٣٣١

٢.٥٢٣ ٢.٧٩٢ ٣.٢٦٩

 ٢٩.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٢٠ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ  ١٢ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ  ٢٨٢.٦٣ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮن وأﻫﺪاف ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺑﻴﻨﺖ ﻣﺼﺎدر أن ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٥
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﻟﺪى
اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
أﺻﺤﺎب ً
ً
اﻟﻜﺒﻴﺮة وأﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
دون ﻋﻤﻞ أي ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
واﻟـﻤـﺘـﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻧﺤﻮ
 282.63ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 29.49ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل  20ﺻﻔﻘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ  ١٢ﺷﺮﻛﺔ وﻫﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ ،وﻓﺠﻴﺮة أ،
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وأﻋﻴﺎن ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ،
وﻣ ـ ـﻨـ ــﺎزل ،وﻋـ ـﻘ ــﺎر ،وﻛ ـﻔ ـﻴ ــﻚ ،وﻛ ــﺎﺑ ــﻼت،
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺎر.
وﺗ ـﻌــﺮف اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺧــﺎرج
ﻧﻈﺎم اﻟ ـﺘــﺪاول اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﻳﺴﺒﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ
ﻣﺸﺘﺮ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺑﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻃﺮف
ٍ
ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدﻳﻦ،
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وأﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ ﺗ ــﻢ ﺑ ـﻐ ــﺮض ﺳـ ــﺪاد دﻳـ ــﻮن أو
ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر ،أن ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ﻟ ــﺪى اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة وأﺛ ـﺒ ـﺘــﺖ
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا دون ﻋﻤﻞ أي ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻓﻲ
ﺣ ــﺎﻻت ُﻣ ـﺤ ــﺪدة ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ،إذا ﻛ ــﺎن ﺣﺠﻢ
اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﻳـﻔــﻮق ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ
ً
اﻟﺼﻔﻘﺔ ذات أﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ أو دﻳﻦ،
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎﻻت أﺧــﺮى ﺗﺤﺪدﻫﺎ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﺗـﻌـﺘـﻤــﺪﻫــﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ  5ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ،ﺷــﺮﻳ ـﻄــﺔ
اﻹﻓـﺼــﺎح ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل زادت ﻋﻠﻰ
 30ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﺷ ــﺮوط
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﻌﺎم  ،2010ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ
ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺰادات
ً
اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻟﻤﻦ أراد ذﻟــﻚ ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺔ أن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟـﺴــﻮق ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮذات اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺟــﺮت ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ،وﺣﻘﻖ ﻋــﺎﺋــﺪا ﺟﻴﺪا
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
و ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر أن اﻷ ﻃ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺟــﺮى أﺳــﻮة ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،إذ إن
اﻟـﻘــﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹدارة اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎص
ً
رﻗــﻢ  2014-28ﻛــﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮارات
ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻳ ـﺨــﺪم ﻓـﺌــﺔ ﻣ ـﺤــﺪدة ،وﻳــﺄﺧــﺬ
ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ  10أﻳﺎم ﻋﻤﻞ
ﻹﺟــﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ
دﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ
ً
وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ،أن اﻟﺼﻔﻘﺎت
ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﺘــﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،ﺗـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
اﻷﺳﻬﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺪم ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﺘﻘﺮ وﺳﻂ ﺷﻬﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﻔﻌﻞ إﻏﻼﻗﺎت أوروﺑﺎ
ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ أﻣﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻇﻠﺖ اﻟﻌﻤﻼت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ،
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﺣ ـﻴ ــﺎل ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت
"ﻛﻮروﻧﺎ" اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر
ﻗﺒﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ.
وأﻣﺮت ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈﻏﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
ﺑﻌﺪ أن ﻗﻔﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ  37ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﻟﻲ ﻫﺎردﻣﺎن ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف
ﻟﺪى ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻴﻲ ﻳﻮ.إف.ﺟﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء" ،ﻋ ـﻤ ــﻼت اﻟ ـﻤ ــﻼذ اﻵﻣ ـ ــﻦ ،اﻟـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ واﻟـ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ــﻚ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي،
ﺗـ ـﻌ ــﺰزت ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪة ﺣـﻴــﺎل
ﺗــﺪﻫــﻮر ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ .اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺻــﻮل

ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ."١٩-
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0818ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻛﺎن
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ
ﻋﻤﻼت ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0823ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو  0.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1.173دوﻻر.
واﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ
ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ ،إذ
اﻧﺨﻔﺾ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺴﺠﻞ  122.29ﻳﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0823ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  6.7111ﻟﻠﺪوﻻر
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0838ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«ً :اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﺸﻬﺪ أزﻣﺔ دﻳﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻛﺎﻟﺔ "إس آﻧﺪ ﺑﻲ ﻏﻠﻮﺑﺎل رﻳﺘﻨﻐﺰ" ،أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أزﻣﺔ
دﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﻃﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
رﻏﻢ ﺗﻮﻗﻌﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ "ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ" ،ذﻛﺮت رﺋﻴﺴﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻟﻜﺴﻨﺪرا
دﻳﻤﻴﺘﺮﻳﺠﻴﻔﻴﺘﺶ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ" :رﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣــﺪوث أزﻣﺔ
دﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ".
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻘﺎح ﻟﻔﻴﺮوس
"ﻛﻮﻓﻴﺪ  "١٩-ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ  ،2021واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.

اﻟـﻜـﺒــﺮى ،ﻣـﺸـﻴــﺮة اﻟ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك ﺟﻬﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻷداة
ً
ً
أﺧﻴﺮا وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ً
ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻـﻔـﻘــﺎت ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ اﻟـﺸــﺎﺷــﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ

اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ،وﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ أن ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﻳ ـﻜ ــﻮن أﺛـ ـﻨ ــﺎء ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺟـﻠـﺴــﺔ
ً
اﻟﺘﺪاول اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت

اﻟﺨﺎﺻﺔ أ ﺗــﺎ ﺣــﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدﻻت وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟـﺘــﺪاوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻳﺔ ﻷﻫــﺪاف
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،دون اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺴﻮﻗﻲ ُ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن إﺟ ــﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺧــﺎرج ﻧﻈﺎم اﻟـﺘــﺪاول ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ  150أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر،
وأﻻ ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻘﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻦ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻹﻗﻔﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ.

»اﻟﻤﻮج اﻷزرق« ...ﻫﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺴﻢ ﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺪوﻻر؟

ً
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »اﻛﺘﺴﺎح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ« ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻳﻨﻄﻮي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ "اﻛﺘﺴﺎح
ا ﻟــﺪ ﻳ ـﻤ ـﻘــﺮا ﻃ ـﻴ ـﻴــﻦ" أو ﻣ ــﺎ ﻳـﻄـﻠــﻖ
ً
ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ "اﻟﻤﻮج اﻷزرق" ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻠﻪ.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺤـ ـﻈ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
إﻻ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ً
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪودا  ،إذ إن ا ﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ ﻓــﻲ
اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺳ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻳ ـﻌــﻮد ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎم اﻷول إ ﻟـ ــﻰ دور ﻫـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ا ﻟـﻀـﻐــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر
ا ﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ ﺋ ـ ــﺪة أو ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰ ﻳـ ــﺰ ﺗ ــﺪا ﺑـ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل داﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﺪ أﻟـ ـﻴـ ـﻜـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪر،
ﺑ ــﺎﺣ ــﺚ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻣـﺘـﺨـﺼــﺺ
ﻓـ ــﻲ "ﺟـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮس ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ"" :رﻏـ ــﻢ
ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻠ ـﻘــﻲ ﺑـ ـﻈ ــﻼل ﻣــﻦ
ا ﻟـﺸــﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ذ ﻟــﻚ وا ﻗــﻊ
ا ﻟـﺤــﺎل ﻓــﻲ ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺣﻴﺚ دﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة إﻟ ــﻰ
ﺣـ ـ ــﺪودﻫـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ً
ﻻﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ

ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻗ ــﺎدﻣ ــﺔ ،ﺑ ـﻐــﺾ اﻟـﻨـﻈــﺮ
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ.
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮك اﻷﻛ ـﺜــﺮ
أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻳﺪن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ".
وﻳ ـﻘ ـ ّـﻮض ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺮوﺿـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
ﺧ ـ ــﻂ اﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﺎع اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﻮي
ﻟ ـﻠ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ .ﻓـﻜـﺜـﻴــﺮا ﻣﺎ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ دﻳ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ــﺎت ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ً
ً
اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﻮة اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺳــﺎ ﻫـﻤــﺖ ا ﻟـﻤـﻌــﺎ ﻣـﻠــﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﺮادات
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة،
إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذج اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟـﻔــﺎﺋـﻘــﺔ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﻣﺄزق أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻗ ـ ــﺎل أﻟ ـﻴ ـﻜ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪر ﻓ ــﻲ ﻟ ـﻘــﺎء
ً
ﺧﺎص ﻣﻊ "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺖ"" :ﻧﻈﺮا
ﻟـ ـﺘ ــﻼﺷ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺞ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎن
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑ ــﻪ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺰاﻳـ ـ ــﺎ أﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة
واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ــﻮاﺗ ــﺎة

ً
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺄوروﺑ ــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ ﻳـﺘــﺮﺗــﺐ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات ﺗ ـﺴــﺎرع
وﺗﻴﺮة ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻘـﻴــﺾ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ
"اﻛـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ــﺎح اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ"،
ﺗﻤﺜﻞ ﺳـﻴـﻨــﺎر ﻳــﻮ ﻫــﺎت ا ﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
)اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ( واﻟ ـﻔ ــﺮع اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﻲ
ً
)اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس( ﺿﻐﻮﻃﺎ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ وﺗ ــﺆدي إﻟــﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ
إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻴــﺰة ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻔﻘﻮدة ،واﻟﺘﻲ ﻋﺰزت
ﻣــﻦ ﺟــﺎذﺑـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ".
وأﺿـ ــﺎف أﻟـﻴـﻜـﺴــﺎﻧــﺪر "ﻳـﻤـﺜــﻞ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺄزق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻗـﺒــﻞ
ً
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺳـﺒـﺒــﺎ
آ ﺧــﺮ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ا ﻟـﺤــﺬرة ﺑﺸﺄن
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،وﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻘـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ .ﻓ ـﻤــﻦ
اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض أن ﺗــﺪﻋــﻢ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑ ـ ـ ــﺪأﻫ ـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوق اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻓـ ــﻲ
اﻻﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮرو اﻻﻧـﺘـﻌــﺎش
ﻓ ــﻲ أوروﺑـ ـ ـ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗـﻔـﺘـﻘــﺮ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻟ ــﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ

اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ،
ً
ً
اﻷ ﻣــﺮ ا ﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﻗـ ـ ــﺎل داﻳـ ـﻔ ــﺪ ﻛ ــﻮﻫ ــﻞ ،ﺧـﺒـﻴــﺮ
اﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ﻓ ـ ـ ــﻲ "ﺟـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮس
ﺑــﺎﻳــﺮ" :ﻻ ﺗـﺘـﻴــﺢ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﺳــﻮاء
"ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻮز ﺑـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﺪن ﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﺴـ ــﺎم
ا ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ـﻐ ـ ــﺮس" أو "ا ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار
ً
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ" ،ﻓــﺮﺻــﺎ ﻛﺒﻴﺮة
ﻹدﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮات ﺟ ـ ــﺬرﻳ ـ ــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻛﺜﻴﺮا
ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
ﻓ ـ ـﻔـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻳـ ــﻮ اﻷول،
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﻊ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﻮخ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري ،ﺑــﺎﻳــﺪن ،ﻣــﻦ إﺟــﺮاء
ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮات ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﺎق .وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺳ ـﻴ ـﺠ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻ ـ ــﺪار اﻟ ـﻤــﺮاﺳ ـﻴــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ،
وﺳـ ـﻴـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮﺿ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ "اﻛـﺘـﺴــﺎح
ا ﻟــﺪ ﻳـﻤـﻘــﺮا ﻃـﻴـﻴــﻦ" ،ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
ﺑ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺪن ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ

وﻋ ـ ــﻮد ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ،ﺳـﺘـﺴــﺎﻫــﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮات اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﺎح اﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﺎري ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺰب
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮازﻧ ــﺔ أي اﻧـ ـﺤ ــﺮاف ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد واﻷﺳـ ــﻮاق
ً
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أﻛـﺒــﺮ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ﺗــﺄﺛــﺮا
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ
ً
ً
اﻧـ ـﺤ ــﺮاﻓ ــﺎ ﺟ ــﺰﺋ ـﻴ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺢ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت
اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت،
وزﻳـ ــﺎدة اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ،
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻀـ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻸﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ،
وإﻋﺎدة ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وز ﻳــﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟــﻸﺟــﻮر ،ﻛـﻤــﺎ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ أﺛــﺮ
أﻛـﺒــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﻔــﺎق اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻣﻊ
زﻳـ ـ ــﺎدة اﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻀـﻤــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻧﺖ(

»اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﺘﺴﻠﻢ أول ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮاز إﻳﺮﺑﺎص A٣٣٠neo
ﺗـﺴـﻠـﻤــﺖ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ،
اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أول ﻃﺎﺋﺮﺗﻲ
إﻳ ــﺮﺑ ــﺎص  A330neoﻣــﻦ أﺻ ــﻞ  8ﻃــﺎﺋــﺮات
ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻟﺘﻨﻀﻢ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮﺗــﺎن إﻟــﻰ
اﺳ ـ ـﻄـ ــﻮل اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات
ّ
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  15ﻃﺎﺋﺮة ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 7
إﻳﺮﺑﺎص
 ،A320ceoو 3ﻃﺎﺋﺮات  ،A320neoوﺧﻤﺲ
.A330ceo
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻫ ــﻲ اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات  ، 800-A330ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ذات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻷﺣﺪث
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺧـ ـﻄ ــﻮط اﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ إﻳ ــﺮﺑ ــﺎص،
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻛـ ـﻔ ــﺎءة ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ووﻓ ـ ـ ـ ــﻮرات اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺣﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـ
 A330neoا ﻟـﻄــﺎ ﺋــﺮة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ
–  (19ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻗ ــﺪرﺗ ـﻬ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎﺑ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﻘﺪم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ
ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﺎن ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻳ ــﺮﺑ ــﺎص ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺘـﺒــﺎدل،
وﻋ ـﻤــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ

اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻳ ــﺮﺑ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟﻄﻴﺮان اﻟـﺘـﺠــﺎري ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺘﺪ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
ً
 37ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .1983
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺨﻄﻮط ﺳﻌﻴﺪة اﻟﻴﻮم ﺑﺘﺴﻠﻢ

أول ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻃــﺮاز  ،A330neoواﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ.

وأﺿ ـ ــﺎف اﻟـ ــﺪﺧـ ــﺎن" :إن إدﺧ ـ ــﺎل ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة
 A330neoﻓﻲ أﺳﻄﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ
ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان راﺋــﺪة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻛﺎب
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث وأﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن
ﻟﺮﻛﺎﺑﻬﺎ اﻷﻋﺰاء أﺛﻨﺎء ﻛﻞ رﺣﻠﺔ .إن وﺻﻮل
 A330neoﻳﻌﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻨﺎ
اﻷﻋــﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻨﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺠــﻮي اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻮط".
و ﺗ ـﺘ ـﺴ ــﻊ ﻃـ ــﺎ ﺋـ ــﺮة  A330neoا ﻟ ـﺘــﺎ ﺑ ـﻌــﺔ
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣــﺮﻳــﺢ إﻟ ــﻰ  235راﻛ ـﺒــﺎ،
ً
ﻣﻘﻌﺪا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ّ
أﺳﺮة
وﺗﻀﻢ 32
ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ﻓــﻲ درﺟ ــﺔ رﺟ ــﺎل اﻷﻋ ـﻤــﺎل و203
ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣــﺮﻳـﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣـﻘـﺼــﻮرة ﺷﺤﻦ واﺳـﻌــﺔ ﻗــﺎدرة
ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻴـﻌــﺎب ﻛـﻤـﻴــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ أﻣﺘﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
وﺑـﻬــﺬا اﻟـﺼــﺪد ،ﻗــﺎل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺷﻴﺮﻳﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺠﺎري ﻓــﻲ "إﻳــﺮﺑــﺎص"" :ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟــ A330neoاﻟﻄﺎﺋﺮة اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق
ً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﺎ .ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت
اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟــﺪرﺟــﺎت
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﺼﻮرة "إﻳﺮﺳﺒﻴﺲ" اﻟﻤﻤﻴﺰة ،إﻧﻨﺎ

ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ان ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﺷ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺮ" :ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﺠــﻢ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة
اﻟ ـ ـ  A330neoﺑـﺸـﻜــﻞ ﺳ ـﻠــﺲ ﻣ ــﻊ أﺳ ـﻄــﻮل
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ
ﻃﺎﺋﺮات إﻳﺮﺑﺎص  A320و ،A330واﻻﺳﻄﻮل
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻃﺮاز  A350ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﻮاﺳﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات
إﻳﺮﺑﺎص".
ً
ً
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮة اﻟـ  A330neoﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد
إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﺋﻠﺔ  A330اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ
وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑـﻄــﺮاز
 .A350وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﺤﺮﻛﻲ روﻟﺰ -روﻳﺲ
ﻣﻦ ﻃــﺮاز " ،"Trent 7000وأﺟﻨﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ وأﻃﺮاف ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ
 ،A350 XWBﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎء ة اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك وﻗـ ــﻮد أﻗ ــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﻘﻌﺪ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻃﺎﺋﺮة  A330neoﺑﻤﻘﺼﻮرة "إﻳﺮﺳﺒﻴﺲ"،
ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ أوﺳ ــﻊ وأﺣ ــﺪث أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
واﻻﺗﺼﺎل.
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«داو جونز» يتراجع  940نقطة مع تخوف من نزاع على نتائج انتخابات الواليات المتحدة
تراجع مؤشر «داو جونز»
الصناعي بأكثر من  3.4في
المئة ،ما يوازي  943.2نقطة،
ليصل إلى  26.519ألف
نقطة ،في أسوأ أداء يومي منذ
يونيو الماضي.

هوت األسهم األميركية ،أمس
األول ،وأغلق مؤشر "داو جونز"
الصناعي عند مستويات بالغة
التدني لم يشهدها منذ أواخر
ي ــول ـي ــو ،م ــع ت ــزاي ــد اإلص ــاب ــات
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي أن ـح ــاء
الـعــالــم ،وتـخــوف المستثمرين
م ــن نـ ــزاع مـحـتـمــل عـلــى نتائج
انتخابات الرئاسة المقررة في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األس ـب ــوع
القادم.
وخ ـت ـمــت م ــؤش ــرات األس ـهــم
الــرئـيـسـيــة ال ـثــاثــة الـمـعــامــات
م ـن ـخ ـف ـضــة ن ـح ــو  3فـ ــي ال ـم ـئــة
بفعل الجائحة اآلخذة باالتساع،
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
عـلــى تـحـفـيــز مــالــي جــديــد قبل
انتخابات الثالث مــن نوفمبر،
ً
وفقا لوكالة "رويترز".
وسجلت  12والي ــة أميركية
م ـس ـت ــوي ــات ق ـي ــاس ـي ــة مــرتـفـعــة
ألعـ ــداد مــرضــى ك ــوف ـي ــد 19-في
المستشفيات الثالثاء ،في حين
أعلنت ألمانيا وفرنسا خططا
لتجميد العديد من أوجه الحياة
ال ـع ــام ــة لـشـهــر ف ــي ظ ــل تـنــامــي
الجائحة في أنحاء أوروبا.
وقـ ـ ـ ــال إريـ ـ ـ ــك ك ـ ــوب ـ ــي ،م ــدي ــر
االس ـت ـث ـمــار لـ ــدى ن ـ ــورث سـتــار
إن ـف ـس ـت ـم ـن ــت م ــانـ ـجـ ـمـ ـن ــت فــي
شـ ـيـ ـك ــاغ ــو" ،م ـ ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن
الفيروس خارج السيطرة .يشهد
طـفــرة ،وه ــذا سـيــئ .مفهوم أنه
سيختفي افتراض خاطئ".
وعند اإلغالق ،تراجع مؤشر
"داو جونز" الصناعي بأكثر من

«وول ستريت» تدعم ترشح بايدن
للرئاسة بـ  74مليون دوالر
ساهم العاملون في صناعة األوراق المالية في الواليات المتحدة
بأكثر مــن  74مليون دوالر خــال ال ــدورة االنتخابية  2020لدعم
ترشيح جو بايدن للرئاسة.
ً
ووفقا للبيانات الجديدة التي جمعها مركز السياسة المستجيبة،
فإن هذا المبلغ أكبر بكثير مما جمعه الرئيس دونالد ترامب من
مستثمري "وول ستريت" ،خالل هذه الدورة االنتخابية التي بدأت
في عام  .2019ويشمل هذا المبلغ المساهمات خالل أول أسبوعين
مــن أكـتــوبــر إلــى لـجــان جمع الـتـبــرعــات المشتركة لـبــايــدن ولجان
خارجية تدعم ترشحه.
وفي حين حصلت حملة بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية
ولجان التبرعات المشتركة على أكثر من  330مليون دوالر ،كان
لدى النظراء في حملة ترامب  220مليون دوالر.
ومنح جيم سيمونز ،مؤسس شركة رينيسانس تكنولوجيز ،ما
ال يقل عن  7ماليين دوالر لبعض الجهات الداعمة لبايدن ،كما قدم
أكثر من  350ألف دوالر لصندوق العمل الخاص ببايدن في يونيو.
ودعم دونالد سوسمان ،مؤسس شركة بالوما بارتنرز ،المرشح
الديمقراطي بايدن بما ال يقل عن  9ماليين دوالر.
وقام عاملون في صناديق التحوط واألسهم الخاصة وغيرها
من شركات االستثمارات بمنح حملة بايدن ما يقرب من  20مليون
دوالر.

 3.4فــي المئة مــا ي ــوازي 943.2
نقطة ليصل إ ل ــى  26.519أ لــف
نقطة ،في أسوأ أداء يومي منذ
يونيو الماضي.
كما شهد مؤشر ""S&P 500
ً
هبوطا يتجاوز  3.5في المئة أو
 119.6نقطة ليتراجع إلى 3271
نقطة ،في حين انخفض مؤشر
"نــاســداك" بنحو  3.7فــي المئة
إلى  11.004ألف نقطة.
وبالنسبة ألس ــواق أوروب ــا،
تراجع مؤشر "ستوكس يوروب
 "600بأكثر من  2.9في المئة أو
 10.4نقطة ليسجل  342.2نقطة.
فـ ـيـ ـم ــا ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض الـ ـم ــؤش ــر
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي "ف ــوتـ ـس ــي "100
بنسبة تزيد على  2.5في المئة
( 146.2-ن ـق ـط ــة) إ لـ ــى 5582.8
نقطة ،في حين تراجع المؤشر
األلماني "داكس" بنحو  4.2في
ً
الـمـئــة ( 503.1-نـقـطــة) مسجال
 11.560ألف نقطة ،بينما شهد
ً
"كــاك" الفرنسي هبوطا  3.4في
المئة ( 159.5-نقطة) إلى 4571.1
نقطة.
وفي آسيا ،تراجعت مؤشرات
األسـ ـه ــم ال ـيــابــان ـيــة ف ــي نـهــايــة
تـ ـع ــام ــات أمـ ـ ــس مـ ــع ال ـم ــوج ــة
ال ـب ـي ـع ـيــة فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق األس ـه ــم
ً
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ت ــزامـ ـن ــا م ــع ت ـحــرك
الحكومات الحتواء زيادة تفشي
ال ـف ـي ــروس ع ـبــر إع ـ ــادة تطبيق
قرارات اإلغالق.
وكشفت بـيــا نــات اقتصادية
ت ــراج ــع مـبـيـعــات ال ـت ـجــزئــة في
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان لـ ـس ــاب ــع شـ ـه ــر ع ـلــى

الـتــوالــي خــال سبتمبر بنحو
 8.7ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أس ـ ــاس
سنوي.
فـيـمــا تــوقــع الـبـنــك الـمــركــزي
في اليابان انكماش االقتصاد
بنحو  5.5فــي الـمـئــة فــي الـعــام
المالي الجاري الذي ينتهي في
مارس ،مقابل التوقعات السابقة
بأن ينكمش بنحو  4.7في المئة،
في إشارة إلى استمرار معاناة
ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع
أزمة "كورونا" ،وما ترتب عليها
من زيادة حالة عدم اليقين في
قطاعي األعمال واالستهالك.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر يتوقع
ال ـب ـن ــك ن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد بـنـحــو
 3.6فــي المئة فــي الـعــام المالي
ال ـم ـق ـب ــل ،م ـق ــارن ــة بــال ـتــوق ـعــات
ال ـس ــاب ـق ــة ب ـ ــأن ي ــرت ـف ــع ال ـنــاتــج
المحلي اإلجـمــالــي بنسبة 1.6
في المئة.
وعند اإلغالق ،تراجع مؤشر
"نيكي" بنحو  0.3في المئة إلى
 23332نقطة ،كما هبط مؤشر
ً
"توبكس" األوسع نطاقا بنسبة
 0.1في المئة عند  1611نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ارت ـف ــع مــؤشــر
ً
"ش ـن ـغ ـهــاي ال ـم ــرك ــب" هــامـشـيــا
ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـت ـع ــام ــات لـثــالــث
جلسة على الـتــوالــي ،بدعم من
مكاسب أسهم شركات القطاع
ً
االسـتـهــاكــي تــزامـنــا مــع إعــان
نتائج أعـمــال الـشــركــات ،ورغــم
ال ـم ــوج ــة ال ـب ـي ـع ـيــة ف ــي أسـ ــواق
األسهم العالمية.
وفــي نهاية الجلسة ،ارتفع

مؤشر "شنغهاي المركب" 0.1
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـن ــد  3273ن ـق ـطــة،
كـمــا صـعــد "شـنـتـشــن الـمــركــب"
ً
بنسبة  0.5فــي ا لـمـئــة مسجال
 2250نقطة.
وقالت وزارة المالية الصينية
إن أربـ ــاح ال ـشــركــات المملوكة
للدولة ارتفعت  52.5في المئة
على أساس سنوي في سبتمبر،
م ــدع ــوم ــة ب ـن ـقــل مـلـكـيــة أص ــول
يتعلق بشركة خطوط األنابيب

الوطنية الجديدة بايب تشاينا.
وف ــي ال ـف ـتــرة م ــن ي ـنــايــر إلــى
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ،ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت أربـ ـ ـ ــاح
ا ل ـشــر كــات الصينية المملوكة
للدولة  16في المئة على أساس
سنوي إلى  2.28تريليون يوان
( 340.15مليار دوالر).
وأدى وباء كوفيد 19-بحياة
مليون و 168ألفا و 750شخصا
في جميع أنحاء العالم منذ أن
أع ـل ــن مـكـتــب مـنـظـمــة "الـصـحــة

رفض أميركي يربك اختيار مدير لمنظمة التجارة
أصاب االرتباك عملية اختيار مدير جديد
لمنظمة التجارة العالمية أمس األول ،بعد أن
رفضت الواليات المتحدة المرشحة النيجيرية
لقيادة المنظمة.
وكــان  3سفراء للمنظمة ،مكلفين باختيار
خلف البرازيلي روبرتو أزيفيدو ،اتفقوا على
وزي ــرة الـمــالـيــة النيجيرية الـســابـقــة نـجــوزي
أوكونغو-إيوياال ،لحصولها على دعم واسع
من شتى المناطق.
ويكلل قرارهم ،الذي ينتظر موافقة أعضاء
المنظمة ،عملية اختيار استغرقت أكثر من 4
أشهر ،وشهدت حمالت ضغط مكثفة ومنافسة
مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-
هي في الجولة األخيرة.
وأبلغ رئيس مجلس السفراء الثالثة أعضاء
المنظمة بالتوصية خالل اجتماع انعقد امس،
كــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قــالــت إن ـهــا ال تساند
أوكونغو-إيوياال.
ويتطلب القرار إجماع األصوات ،مما يعني
أن بوسع أي عضو من أعضاء المنظمة منع
تعيينها في المنصب.
وقال كيث روكويل ،المتحدث باسم المنظمة
للصحافيين ،بمقر المنظمة في جنيف بعد

االجتماع المغلق "وفد واحد لم يدعم ترشيح
الــدكـتــورة نـجــوزي ،وقــالــوا إنهم سيواصلون
دعــم الــوزيــرة الكورية الجنوبية يــو .كــان ذلك
وفد الواليات المتحدة األميركية".
وقررت المنظمة عقد اجتماع لتسوية األمر
في التاسع من نوفمبر ،أي بعد أقل من أسبوع
مــن توجه الناخبين األميركيتين إلــى مراكز
االقتراع النتخاب رئيس .لم يتضح حتى اآلن إن
كانت نتيجة التصويت قد تؤثر على المعارضة
األميركية لتعيين أوكونغو-إيوياال.
ً
ً
وتــوقــع روكــويــل "نـشــاطــا مـحـمــومــا" قبيل
اجتماع التاسع مــن نوفمبر لحشد اإلجماع
الضروري.
وأحجم أعضاء عديدون من بينهم الصين
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ــن إع ـ ــان مــرشـحـهــم
ّ
المفضل ،لـكــن بعض ال ــدول اإلفــريـقـيــة ودول
الكاريبي ودوال أخرى أبدت دعمها للمرشحة
النيجيرية.
وتـبـنــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ترشيحها في
 26أكتوبر.
لكن ثالثة مصادر تتابع المنافسة قالت إن
واشنطن أبدت في أحاديث خاصة تفضيلها يو.
ونشأ فراغ القيادة بعد تنحي أزيفيدو عن

رئاسة المنظمة قبل عام من انتهاء مدته في
ً
أغسطس .ويتولى إدارة المنظمة حاليا  4نواب
للمدير العام.
يذكر أن أوكونجو-إيوياال ( 66عاما) وزيرة
مالية سابقة ،وتولت من قبل ثاني أرفع منصب
في إدارة البنك الدولي ،ومن المتوقع أن تواجه
تحديات كبيرة في ظل السجاالت الدائرة بين
االقتصادات المتنافسة ،وسط تصاعد التوترات
والحماية التجارية في خضم تراجع تجاري
أوقدت شرارته جائحة كورونا.
لكن خبيرة التنمية ترفع شعار "أفـعــال ال
أقوال" ،وتقول إنها تملك الخبرة السياسية التي
تسمح لها بالتأثير في عواصم الدول.
وأبلغت "روي ـتــرز"" :أشـعــر أن بوسعي حل
المشاكل .أنا إصالحية معروفة ،ولست ممن
يـكـتـفــون بــال ـكــام .أن ـجــزت فــي الـبـنــك الــدولــي
وفي بلدي".
وترأس في الوقت الحالي مجلس التحالف
العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ،وتقول
إن على منظمة التجارة االضـطــاع بــدور في
ً
م ـســاعــدة ال ـ ــدول األشـ ــد ف ـق ــرا لـلـحـصــول على
عقاقير ولقاحات كوفيد.19-
(رويترز)

ال ـعــال ـم ـيــة" ف ــي ال ـص ـيــن ظـهــور
ال ـ ـمـ ــرض فـ ـ ًـي ن ـه ــاي ــة ديـسـمـبــر
 ،2019و ف ــق ــا ألر قـ ـ ــام جمعتها
وكــالــة "فــرانــس ب ــرس" استنادا
إلــى مـصــادر رسمية يــوم أمس
األول.
وتـ ـفـ ـي ــد هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ــام ب ــأن ــه
تــم تشخيص إصــابــة أك ـثــر 44
مليونا و 56ألفا و 470إصابة
ب ــال ـع ــدوى رس ـم ـيــا م ـنــذ بــدايــة
الــوبــاء ،شفي منها  26مليونا

و 694ألفا ومئة ،وهذا العدد من
اإلصابات التي تم تشخيصها
ال يعكس سوى جزء بسيط من
العدد الفعلي للمصابين.
ُ
وس ـج ـلــت ف ــي اإلجـ ـم ــال 516
أ ل ـ ـفـ ــا و 898إ ص ـ ــا ب ـ ــة ج ــد ي ــدة
و 7723وف ـ ــاةُ .
وي ـف ـ ّـس ــر ارت ـفــاع
عدد اإلصابات اليومية جزئيا
بــزيــادة الفحوص منذ الموجة
ال ــوب ــائـ ـي ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي مـ ــارس
وأبريل.

 6شركات تكنولوجية أميركية
تفقد  270مليار دوالر
فقدت  6شركات تكنولوجية أميركية نحو  270مليار
دوالر من قيمتها السوقية في آخر جلستين ،مع خسائر
حادة ضربت "وول ستريت" ،بفعل القلق حيال الموجة
الثانية من الوباء.
وتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــرك ـ ـتـ ــي "أبـ ـ ـ ــل"
و"مايكروسوفت" بنحو  70مليار دوالر لكل منهما في
الجلستين الماضيتين ،كما انخفضت قيمة "ألفابت"
و"فيسبوك" بـ 50و 40مليار دوالر على الترتيب.
ً
وسجلت قيمة شركة أمازون انخفاضا بلغ  30مليار
َ
دوالر فــي جلستي الثالثاء واألر ب ـعــاء ،فيما بلغ حجم
ه ـبــوط الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـشــركــة تـســا نـحــو  13مـلـيــار
دوالر.
َّ
وتعرض سوق األسهم األميركي لخسائر فادحة على
مــدار الجلستين الماضيتين ،ليفقد مؤشر داو جونز
 220نقطة الثالثاء ،و 940نقطة في اليوم التالي.
ورغم الهبوط الذي شهدته أسهم التكنولوجيا الستة،
فإنها أنهت تعامالت األربعاء بقيمة سوقية مجتمعة
تتجاوز  7تريليونات دوالر ،مقارنة بنحو  5تريليونات
دوالر في بداية العام الحالي.

الذهب يرتفع وسط ضبابية قبيل االنتخابات األميركية

• البنوك المركزية تسجل مبيعات صافية للمرة األولى منذ 2010
• النمو القوي في الطلب خالل الربع الثالث يساهم في تعويض جزئي للضعف
ارتفع الذهب أمس بعد تراجع حاد في
الجلسة السابقة ،إذ غــذى توقف موجة
صعود الدوالر عمليات شراء في المعدن
ً
ب ـح ـثــا ع ــن ال ـم ــاذ اآلم ـ ــن ،ف ــي ظ ــل تــزايــد
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ،وقبيل
االنتخابات األميركية.
وك ــان السعر ال ـفــوري للذهب مرتفعا
 0.1ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى  1879.71دوالرا
لألوقية (األونصة) ،في حين عمد بعض
المستثمرين إلى استغالل تراجع األربعاء
إلــى أدنــى سعر في شهر لشراء المعدن.
وتقدمت عقود الذهب األميركية اآلجلة
 0.1في المئة إلى  1880.10دوالرا.
وقالت فاندانا بهارتي ،نائبة الرئيس
ال ـم ـســاعــد ألب ـح ــاث ال ـس ـلــع األولـ ـي ــة لــدى
"س ــي.إم.س ــي كــومـتــريــد" ،إن االنتخابات
األميركية وتوقع أن يتوقف مؤشر الدوالر
عن الصعود يرفعان الذهب.
وأضــافــت أنــه "فــي اقـتـصــادات عمالقة
م ـث ــل ف ــرن ـس ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ت ـ ـ ــزداد حـ ــاالت
كوفيد 19-ليتجهوا إلى فرض اإلغالقات
مــن جــديــد ،ل ــذا فــي ه ــذا ال ــوض ــع ،يحدث
بعض الـشــراء في الذهب بحثا عن مالذ
آمن".
ونزلت الفضة  0.6في المئة إلى 23.28
دوالرا لألوقية ،في حين ارتفع البالتين
 0.3ف ــي ا ل ـم ـئــة مـسـجــا  870.02دوالرا.
وصـ ـع ــد الـ ـب ــادي ــوم  0.5ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 2247.76دوالرا لألوقية.
وأص ـب ـح ــت ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة بــائـ ًـعــا
صــافـ ًـيــا ل ـلــذهــب ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي عقد
زمني ،إذ استفادت بعض الدول المنتجة
مـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ق ـ ــرب م ـس ـتــويــات
لتقليل التأثير االقتصادي للوباء
قياسية
ً
ال ـعــال ـمــي ،وف ــق ــا لـتـقــريــر مـجـلــس الــذهــب
العالمي.
وأوضـ ــح الـتـقــريــر ال ـص ــادر الخميس،
وصــول إجمالي صافي مبيعات البنوك
المركزية إلى  12.1طنا من المعدن األصفر
خــال الــربــع الـثــالــث ،مقارنة بمشتريات

لمستثمري صـنــاد يــق االستثمار المتداولة
لإلضافة إلى حيازاتهم.
وارتفع سعر الذهب بالدوالر األميركي إلى
مستوى قياسي بلغ  2,067.15دوالر لألوقية
في أوائل أغسطس .تبع ذلك تراجع مع إغالق
السعر لهذا الربع عند  1.900دوالر لألوقية.
ً
ً
كـمــا شـهــدنــا ارت ـف ــاع ــا قـيــاسـيــا ف ــي األس ـعــار
بعمالت أ خ ــرى مختلفة ،مــن بينها الروبية
واليوان واليورو والجنيه اإلسترليني.
وقـفــز االسـتـثـمــار فــي الـسـبــائــك والـعـمــات
ً
الذهبية إلى  222.1طنا في الربع الثالث من
العام ،بزيادة بلغت  49في المئة على أساس
سـنــوي .وشـهــدت معظم األس ــواق الرئيسية
ً
ً
الستثمارات التجزئة نموا قويا .وقد شهدنا
أكبر الزيادات في الحجم في األسواق الغربية،
مـثــل الـصـيــن وتــرك ـيــا ،عـلــى عـكــس اسـتـمــرار
المبيعات الكبيرة في تايلند.

تأثير الجائحة

بـلـغــت  141.9طـنــا ف ــي نـفــس ال ـف ـتــرة من
العام الماضي.
وك ـ ــان ـ ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـبـ ـي ــع مـ ــدفـ ــوعـ ــة مــن
أوزبكستان وتركيا ،إذ بــاع البنك المركزي
لكل منهما  22.3طنا ،و 34.9طنا على الترتيب
خ ــال الــربــع ال ـثــالــث ،كـمــا سـجــل "ال ـمــركــزي"
الروسي أول مبيعات فصلية للمعدن النفيس
في ً 13
عاما.
كما أعلن التقرير انخفاض الطلب العالمي
 19في المئة على أساس
على الذهب بنسبة ً
سنوي ليبلغ  892طنا في الربع الثالث من
ه ــذا ال ـع ــام ،حـيــث اسـتـمــر الـمـسـتـهـلـكــون في
الشعور بتأثير جائحة كــورونــا .وكــان هذا
الـطـلــب أق ــل إجـمــالــي رب ــع سـنــوي مـنــذ الــربــع
الطلب منذ بداية
الثالث من  ،2009كما سجل
ً
ال ـعــام حـتــى تــاريـخــه  2.972.1طــنــا ً ،وهــو ما
يعد أقل بنسبة  10في المئة مقارنة بالفترة

ً
نفسها من  ،2019وفقا ألحدث تقرير أصدره
مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب
على الذهب.

نمو كبير
وف ــي حـيــن انـخـفــض إجـمــالــي الـطـلــب على
ً
ً
الذهب ،شهد الربع الثالث من العام نموا كبيرا
في الطلب على االستثمار الذي ارتفع بنسبة
 21في المئة على أساس سنوي ،حيث اشترى
ً
المستثمرون على مستوى العالم  222.1طنا
م ــن ال ـس ـبــائــك وال ـع ـم ــات الــذه ـب ـيــة ،و272.5
ً
طنا إضافية مــن خــال صناديق االستثمار
الـمـتــداولــة الـمــدعــومــة بــالــذهــب ،ومـنــذ بــدايــة
العام حتى تاريخه ،زادت صناديق االستثمار
الـمـتــداولــة الـمــدعــومــة بــالــذهــب مــن حيازتها
بمعدل قياسي بلغ  1.003.3أطنان.

ومع ذلك ،فإن مجموعة العوامل المتمثلة
في قيود التباعد االجتماعي المستمرة في
العديد مــن األس ــواق والتباطؤ االقـتـصــادي،
وارتفاع سعر الذهب بمعدل قياسي في العديد
ً
من العمالت فاقت كثيرا قدرة احتمال العديد
مــن مـشـتــري الـمـجــوهــرات .وق ــد هـبــط الطلب
بنسبة ً  29في المئة على أساس سنوي ليبلغ
 333طنا هذا الربع ،وبذلك انخفض عن الطلب
ً
نسبيا الذي تم تسجيله في الربع
الضعيف
الثالث من .2019
كما أدت التدفقات ر بــع السنوية البالغة
ً
 272.5طـنــا إلــى رفــع الـحـيــازات العالمية من
ص ـنــاديــق االس ـت ـثـمــار ال ـم ـتــداولــة الـمــدعــومــة
ً
بالذهب إلى رقم قياسي جديد بلغ  3.880طنا،
ً
في حين أن الوتيرة تباطأت قليال منذ النصف
األول من العام ،فإن التدفقات المستمرة خالل
الربع الثالث من العام تظهر الحافز المستمر

وأثــرت الجائحة بشكل أكبر على قطاع
الـمـجــوهــرات ،وتفاقم الضعف الناجم عن
ت ـف ـشــي ال ـف ـي ــروس ب ـس ـبــب أسـ ـع ــار الــذهــب
المرتفعة ،حيث انخفض الطلب في الربع
الثالث من العام بنسبة  29في المئة على
ً
أس ــاس سـنــوي ليبلغ  333ط ـنــا .فــي حين
شكلت الصين والهند أ كـبــر انخفاض في
ال ـح ـج ــم ،وال ـ ـ ــذي ب ـل ــغ ض ـع ــف االن ـخ ـف ــاض
ً
المسجل عالميا.
وقـ ــالـ ــت ل ــوي ــز سـ ـت ــري ــت ،مـ ــن م ـج ـمــوعــة
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـس ــوق ف ــي مـجـلــس الــذهــب
العالمي " :مــاز لـنــا نشعر بتأثير الجائحة
على سوق الذهب في جميع أنحاء العالم.
إن مجموعة ا لـعــوا مــل المتمثلة فــي قيود
التباعد االجتماعي المستمرة في العديد
مــن األس ــواق والـتــأثـيــر االقـتـصــادي لقيود
ّ
التجول واالرتفاع غير المسبوق في
حظر
سعر الذهب في العديد من العمالت فاقت
ً
ك ـث ـيــرا ق ــدرة اح ـت ـمــال ال ـعــديــد مــن مشتري
الـ ـمـ ـج ــوه ــرات .ون ـع ـت ـقــد أن ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه

س ـي ـس ـت ـمــر ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح فـ ــي الـمـسـتـقـبــل
القريب".
وأض ــاف ــت س ـتــريــت" :م ــع ذل ــك ،وبالنظر
إلى مشهد المستثمرين ،شهدنا المزيد من
التدفقات الكبيرة إلى صناديق االستثمار
ال ـم ـتــداولــة ال ـمــدعــومــة بــالــذهــب ف ــي الــربــع
الثالث من العام ،مما رفع اإلجمالي العالمي
إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي .وك ــان مــن المشجع
ً
أي ـضــا رؤي ــة تــألــق دور الــذهــب كـمــاذ آمــن
للمستثمرين األف ــراد خــال هــذا الــربــع من
العام ،حيث يواصل هــؤالء األفــراد السعي
لتحقيق االستقرار في األسواق المتقلبة".
وفيما يلي النتائج الرئيسية الواردة في
أحدث تقرير التجاهات الطلب على الذهب
للربع الثالث من عام :2020
 انخفض إجمالي الطلب في الربع الثالثمن العام بنسبة  19في المئة على أساس
ً
سنوي ،حيث بلغ  892طنا.
 أض ـ ـ ــاف ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون فـ ــي ت ــدف ـق ــاتصناديق االستثمار المتداولة المدعومة
ً
بالذهب على مستوى العالم  272.5طنا إلى
حيازاتهم ،مما رفع الحيازات العالمية إلى
ً
رقم قياسي جديد بلغ  3.880طنا.
 ارتفع الطلب على السبائك والعمالتالذهبية بشكل كبير بنسبة  49فــي المئة
ً
على أساس سنوي ليبلغ  222.1طنا.
 ّتحسن الطلب العالمي على المجوهرات
من أدنى مستوى قياسي في الربع الثاني
من العام ،ولكنه انخفض بنسبة  29في المئة
ً
على أساس سنوي ليبلغ  333طنا.
ً
ً
بائعا صافيا،
 كانت البنوك المركزيةً
حيث بلغت مبيعاتها  12طنا ،وهو الربع
األول الذي يتحقق فيه صافي مبيعات منذ
عام .2010
 انخفض الطلب في قطاع التكنولوجيابنسبة  6في المئة على أساس سنوي ،حيث
ً
بلغ  76.7طنا.
 انخفض إجمالي المعروض بنسبة 3في المئة على أساس سنوي.
(رويترز)

10

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4568الجمعة  30أكتوبر 2020م  13 /ربيع األول 1442هـ

economy@aljarida●com

تفاؤل بانتعاش الطلب على النفط يقابله عدم اليقين
في تقرير أصدرته األمانة العامة لـ «أوابك» عن األسعار في ظل «كورونا»
أشرف عجمي

عودة بعض الدول
المستهلكة للنفط
إلى اإلغالق الجزئي
تعرقل نمو الطلب

ت ـ ـنـ ــاولـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـم ـن ـظ ـم ــة األقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار الـ ـع ــربـ ـي ــة
المصدرة للبترول (أواب ــك) في
تقرير أصــدرتــه حــول األوضــاع
ال ـب ـت ــرول ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ظــل
جـ ــائ ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
التطورات االقتصادية العالمية
ً
وف ـق ــا لـتـقــريــر آفـ ــاق االق ـت ـصــاد
العالمي أكتوبر " 2020صندوق
النقد الدولي" .
وت ــوق ــع ال ـت ـق ــري ــر ان ـخ ـفــاض
اإلمـ ـ ـ ــدادات الـنـفـطـيــة الـعــالـمـيــة
خ ــال ع ــام  2020ع ـلــى خلفية
ات ـف ــاق ـي ــة دول "أوب ـ ـ ـ ــك "+ب ـشــأن
خ ـفــض ق ـيــاســي إلن ـت ــاج الـنـفــط
الخام ،الذي دخل حيز التنفيذ
منذ مايو .2020
وأشار التقرير إلى إعالن رفع
حالة القوة القاهرة واستئناف
ان ـت ــاج الـنـفــط ف ــي دولـ ــة ليبيا،
الـ ـت ــي ال ي ـش ـم ـل ـهــا اتـ ـف ــاق دول
"أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،"+ع ـ ـقـ ــب ت ـ ــوق ـ ــف دام
حوالي  8أشهر ،إذ تشير أحدث
توقعات وكالة الطاقة الدولية
إلى وصول انتاج ليبيا النفطي
إلى نحو  1مليون برميل يوميا
بحلول نوفمبر المقبل.

نسبة االلتزام

تراجع الطلب على
النفط سيبلغ 9.5
ماليين برميل
ً
يوميا خالل العام
الحالي

ولفت إلى أن نسبة التزام دول
"أوبـ ـ ــك "+بــاالت ـفــاق بـلـغــت 102
فــي الـمـئــة فــي سبتمبر ،2020
وه ــي األع ـل ــى م ـنــذ ش ـهــر مــايــو
( 2020باستثناء التخفيضات
اإلضافية الطوعية في يونيو).
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ت ـبــاطــؤ تـعــافــي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ـس ـبــب
الموجة الثانية مــن اإلصــابــات
بـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس "ك ـ ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ـ ــا" ف ــي
االقتصادات الرئيسية ،ال سيما
في األميركتين وآسيا وأوروبا،
يـ ـسـ ـت ــوج ــب ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــوخ ــي
ال ـي ـق ـظ ــة واتـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االس ـت ـب ــاق ـي ــة الـ ــازمـ ــة فـ ــي ظــل
ظ ــروف الـســوق غير المستقرة
وآفاقها المستقبلية.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
الـ ـج ــاري ــة ع ـل ــى ص ـع ـيــد ان ـت ــاج

وجهة نظر
الهيمنة الحكومية...
والتنمية!
د .صالح عبدالسالم العوضي

ال ـ ـن ـ ـف ـ ــط الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــري ،وعـ ـ ـ ــدد
الحفارات العاملة في الواليات
ً
المتحدة ،وفقا للتقرير الشهري
إلنتاجية الحفر ألكتوبر 2020
الـ ـص ــادر ع ــن إدارة مـعـلــومــات
الطاقة األميركية.

انخفاض حاد
وأوض ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن إن ـتــاج
الـنـفــط الـصـخــري فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ق ــد ان ـخ ـفــض بشكل
حـ ــاد خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي مــن
ً
عــام  ،2020مسجال بــذلــك أكبر
انخفاض فصلي له على اإلطالق
ُمنذ بدء االحتفاظ بسجالت في
ً
عــام  ،2007تزامنا مع التراجع
الحاد في أسعار النفط الخام،
بسبب جائحة "كورونا".
وأل ـ ـ ـمـ ـ ــح إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــدء ت ـع ــاف ــي
إن ـ ـتـ ــاج الـ ـنـ ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري فــي
الــواليــات المتحدة خــال الربع
ال ـث ــال ــث م ــن عـ ــام  ،2020بــدعــم
من ارتفاع أسعار النفط الخام
إلــى مستويات أعلى من تكلفة
اإلنتاج .وفي هذا السياق ،أظهر

أح ـ ــدث م ـس ــح فـ ــدرالـ ــي لـلـطــاقــة
تم إجــراؤه في مقاطعة Dallas
أن س ـع ــر خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـســاس
الـ ـ ـ ــذي تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـيـ ــه ش ــرك ــات
الـ ـط ــاق ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـتـغـطـيــة
َ
نفقات تشغيل االبار المحفورة
المكتملة يتراوح ما بين  23و36
دوالرا للبرميل.
وذك ـ ــر أن ان ـت ـع ــاش صـنــاعــة
النفط الصخري األميركي يبدو
ً
ً
م ـ ـحـ ــدودا نـ ـظ ــرا لـلـتـخـفـيـضــات
الكبيرة التي اجرتها الشركات
فــي الـنـفـقــات الــرأس ـمــال ـيــة ،إلــى
جانب تراجع إقبال المستثمرين
فـ ــي األس ـ ـهـ ــم وال ـ ـس ـ ـنـ ــدات عـلــى
شـ ــركـ ــات ال ـت ـن ـق ـي ــب ال ـص ـغ ـيــرة
ً
والمستقلة ،ا لـتــي كــا نــت سببا
ً
رئيسيا في طفرة إنتاج النفط
الصخري بالواليات المتحدة.

عدد الحفارات
وب ـ ـيـ ــن أن ع ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ـفـ ــارات
العاملة خالل الربع الثالث من
ً
عـ ــام  2020ان ـخ ـف ــض ،مـسـجــا
أدنـ ــى مـسـتــوى فـصـلــي ل ــه منذ

ب ــدء االح ـت ـفــاظ بـسـجــات وهــو
 224حفارة.
وكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر حـ ـ ــدوث
انـخـفــاض فــي الـطـلــب العالمي
على النفط خــال الربع الثاني
من عام  2020بشكل قياسي بلغ
نحو  10.1ماليين برميل يوميا
مـقــارنــة مــع الــربــع الـســابــق قبل
أن يبدأ في التعافي خالل الربع
ً
الثالث ،تزامنا مع بدء استئناف
النشاط االقتصادي في العديد
من دول العالم.
وتـ ــوقـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـعــافــي
ال ـط ـل ــب خـ ــال ال ــرب ــع األخ ـي ــر
م ــن عـ ــام  ،2020إال أن حــا لــة
مــن عــدم ا لـيـقـيــن تـحـيــط بتلك
ال ـت ــوق ـع ــات ف ــي ظ ــل ال ـمــوجــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة م ــن
اإلص ــاب ــات بـفـيــروس كــورونــا
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،والـتــي
ت ـ ـتـ ــركـ ــز أغـ ـلـ ـبـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـه ـن ــد
والــواليــات المتحدة وأوروبــا
وبعض دول أميركا الالتينية،
مـ ـم ــا ا ضـ ـط ــر عـ ـ ــدة دول م ـثــل
بريطانيا وفرنسا واسبانيا
إ لــى فــرض قيود أكثر صرامة

والـ ـع ــودة إلج ـ ـ ــراء ات اإلغ ــاق
الجزئي.
وبـشـكــل ع ــام تــوقــع الـتـقــريــر
ت ــراج ــع ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي على
ال ـن ـف ــط فـ ــي ع ـ ــام  2020بـشـكــل
قياسي يبلغ نحو  9.5ماليين
بــرمـيــل يــومـيــا م ـقــارنــة بــالـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي الـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل 90.3
م ـل ـيــون بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــاُ ،
وي ـعــد
ه ـ ــذا الـ ـت ــراج ــع ه ــو األول مـنــذ
ع ــام  ،2009مـتــوقـعــا أن يرتفع
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ـن ـح ــو 6.5
ماليين برميل في اليوم خالل
عام .2021
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـق ـ ــري ـ ــر
انعكاسات الـتـطــورات الحالية
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي وف ــي
ال ـســوق النفطي الـعــالـمــي على
اقـتـصــادات ال ــدول األعـضــاء في
مـنـظـمــة "أواب ـ ـ ــك" ،إذ أشـ ــار إلــى
تأثر الــدول األعضاء ُ
المصدرة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام 2020
بالصدمة الـمــزدوجــة الناجمة
عن جائحة "كورونا" وما ترتب
عـلـيـهــا م ــن ان ـخ ـفــاض ح ــاد في
أسعار الخام.

ُ
تعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم
أسباب تعثر أو فشل خطط ومشاريع التنمية ،بسبب تعدد سلبياتها
وكلفتها المالية العالية.
فمع تلك السيطرة الحكومية على قطاعات الخدمات بالدولة ،نرى
بكل وضوح استمرار سيادة اإلدارة الحكومية على تلك القطاعات .وكما
هو سائد ،فإن اإلدارة الحكومية غالبا ما تكون مسؤولة عن انخفاض
مستوى جودة الخدمات وزيادة اإلنفاق الحكومي ،نظير استمرارية
تقديم تلك الخدمات.
وبسبب الهيمنة الحكومية ،تعززت سلبيات فلسفة "البيروقراطية"
على قطاع الخدمات العامة بشكل واضح ،من خالل صعوبة الحصول
َّ
يتعين على المواطنين الـمــرور عبر عدة
على تلك الـخــدمــات ،حيث
قنوات بيروقراطية مختلفة وطويلة ،للوصول في النهاية إلى الخدمة
األساسية ،ألن جــودة تقديم الخدمة في فلسفة اإلدارة الحكومية لم
تكن المعيار في معظم الحاالت! ويتجلى ذلك بكل وضوح حينما يجد
المواطن نفسه مرغما للذهاب من مبنى حكومي إلى مبنى حكومي
َّ
آخر ،كي يتمكن من إتمام وإنجاز خدمة معينة!
ومن منظور اقتصادي ،فإن مفهوم الدولة الريعية تعزز من خالل
الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة ،التي انعكست سلبا على
سوق العمل ،فقد تضخمت قوة العمل الوطنية بشكل ملحوظ بالقطاع
الحكومي ،بسبب تلك السيطرة على معظم القطاعات بالدولة ،وبالتالي
َّأدى ذلــك إلــى انخفاض عــدد الوظائف المتاحة بالقطاع الحكومي،
وعزوف المواطنين في نفس الوقت عن العمل خارج القطاع الحكومي.
ً
لكن يجب اإلشارة إلى أن عددا من الدول الريعية نجحت في قلب هذا
المفهوم عن طريق تقييد نمو الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات،
من خالل سياسات اقتصادية تمحورت حول رفع كفاءة الخدمات العامة
وتخفيض اإلنفاق الحكومي.
إن من أوضح سلبيات الهيمنة الحكومية ،هو عدم القدرة على تطوير
تلك الخدمات العامة ،ففي غالب األحيان ال تشجع اإلدارة الحكومية آلية
الحلول المبتكرة التي تطور نمط الخدمات ،بقدر ما يشجعها القطاع
ً
الخاص ،وبالتالي تصبح دورة تطوير الخدمات بطيئة جدا مقارنة مع
القطاع الخاص ،الذي َّ
يتميز بالتطوير المستمر لرفع جودة الخدمة مع
تقليل التكلفة! ومثال على ذلك خدمة الهواتف المتنقلة في الكويت ،التي
ْ
كانت منذ النشأة من اختصاص وزارة اإلعالم ،ويعلم َمن كان لديه هاتف
نقال آنذاك ضعف خدمة التغطية ،وحجم ُ
المعدات الملحقة للهاتف،
لكن كل هذا َّ
تغير جذريا مع انطالق شركات االتصاالت المتنقلة ،التي
َّ
وفرت شبكة خدمة ذات تغطية أكبر ،وأجهزة هواتف أحدث .ومع دخول
عدة شركات منافسة أخيرا ،أصبحت الكويت رائدة في تقديم خدمة
االتصاالت المتنقلة!
ً
ِّ
وختاما ،نطالب الحكومة بأن تركز على ضــرورة إفساح المجال
للقطاع الخاص للعب دور أكبر في قطاع الخدمات العامة ،كما هو
معمول به في دول الـجــوار الخليجية ،كي يحالف النجاح مشاريع
التنمية وخطة الدولة المستقبلية!
 -أكاديمي وباحث اقتصادي

النفط يواصل خسائره وسط تجدد المخاوف من اإلغالقات

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  77سنتا ليبلغ  38.95دوالرا
تراجعت أسعار النفط ،أمس ،مواصلة خسائرها بعد أن فقدت خمسة
في المئة في الجلسة السابقة ،مع إعادة حكومات فرض قيود الحتواء
موجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة
معروض عالمي آخذة بالتنامي.
وكانت العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة
ً
ثمانية سنتات بما يعادل  0.21في المئة إلى  37.31دوالرا للبرميل ،في
ً
ً
حين نزلت عقود خام برنت  12سنتا أو  0.31في المئة لتسجل  39دوالرا.
ً
ً
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي  77سنتا ليبلغ  38.95دوالرا في

ً
تداوالت ،أمس األول ،مقابل  39.72دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ووسط تزايد إصابات "كوفيد "19-في أوروبــا ،فرضت فرنسا لزوم
المنازل من اليوم إال لألنشطة الضرورية ،في حين ستغلق ألمانيا الحانات
والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر المقبل إلى نهاية ذلك الشهر.
وقالت مارغريت يانغ االستراتيجية في ديلي إف.إكس ،إن"توقعات
الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الواليات المتحدة
وم ـع ـظ ــم أوروبـ ـ ـ ـ ــا .ت ـش ــدي ــد إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي وزيـ ـ ــادة

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
مع االلتزام التام بكل
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ــوق ــائ ـي ــة
مــن الـجـهــات الصحية،
أج ـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
ال ـم ـت ـحــد ،أم ــس األول،
الـ ـسـ ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي
على جــوائــز الحصاد
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،ح ـس ــاب
السحب على الجوائز
اإلس ــام ــي األول في
ال ـك ــوي ــت وال ـحــاصــل
عـلــى "جــائــزة أفضل
ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج إدخ ـ ـ ـ ـ ــار
ف ــي ال ـك ــوي ــت لـلـعــام
 "2019مـ ــن مـجـلــة
بانكر ميدل إيست
ً
المرموقة ،نظرا إلى العديد من
المميزات التى ينفرد بها ،إذ يقدم لعمالئه أكبر
عدد من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما
ً
يزيد على  800جائزة سنويا واستطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ.
وأس ـفــر الـسـحــب ،وف ــق بـيــان صـحــافــي صــادر
ً
ع ــن ال ـب ـن ــك أمـ ـ ــس ،ع ــن حـ ـص ــول  20فـ ــائـ ــزا عـلــى
 1000ديـ ـن ــار ل ـك ــل م ـن ـهــم وهـ ـ ــم :ف ـ ــاح ع ـبــدال ـلــه
ال ـع ـبــدال ـعــالــي ،وع ـبــدال ـلــه ال ـج ـل ـي ـبــي ،وع ـبــدال ـلــه
ع ـبــدال ـقــادر س ــال ــم ،وأم ـي ــن مـحـمــد عـبــدالـلـطـيــف،
ورائــد عبدالعزيز الضفيري ،ووفــاء محمد علي،
وناصر محمد الهاجري ،وهبة الله عبدالعزيز
يــونــس ،ومحمد مصطفى حسين ،وفــايــز سالم
النشوان ،وطاهر أحمد اإلبراهيم ،ونجالء سالم
الحايف ،وعبدالرحمن عبدالله الشمري ،وصفية
ع ـبــدالــرح ـيــم ال ـص ـف ــار ،وأم ـ ــاك ف ـهــد ال ـع ــدوان ــي،
وإسماعيل سهيل األحمد ،وحداد غلوم البلوشي،
وأيمن أحمد الحكيم ،جواد عبدالرحيم الصفار،
ولولوة ناصر الخضر.
وت ـت ـض ـمــن س ـح ــوب ــات ال ـح ـص ــاد ال ـع ــدي ــد من
الجوائز ومن بينها جائزة قيمتها  100ألف دينار
في كل من العيدين .وتبقى الجائزة ربع السنوية
الكبرى بقيمة  250ألف دينار أهم ما يطمح إليه
العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
كل ذلــك مع وجــود سحب شهري على جائزة

بقيمة  100ألف
ديـ ـن ــار  ،إض ــاف ــة
إل ـ ـ ــى  20ج ــائ ــزة
أسـبــوعـيــة بقيمة
ألـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار لـكــل
رابـ ـ ـ ـ ـ ــح .وإض ـ ــاف ـ ــة
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـب ــاق ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــز
ال ـ ـجـ ــذابـ ــة ،يـحـظــى
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــأرب ـ ــاح
س ـ ـنـ ــويـ ــة م ـت ــوق ـع ــة
ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ع ـقــد
ال ــوك ــال ــة ض ـمــن هــذا
الحساب ،مما يجعل
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد
ً
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي م ـ ـف ـ ـيـ ــدا
لـ ــأسـ ــرة ول ـل ــراغ ـب ـي ــن
ب ــوج ــه عـ ــام م ــن خ ــال
فــي التوفير
تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المديين
الـقـصـيــر أو ال ـط ــوي ــل ،م ـمــا ي ـقــابــل بــاسـتـحـســان
وتقدير مختلف العمالء سواء الجدد أو الحاليون.
إضافة إلى ذلك ،وللمرة األولى في الكويت ،تم
تقديم "سحب األفضلية" ربع السنوي بقيمة 25
ً
ألف دينار حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا بأي
مــن جــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي خ ــال الـسـنــوات
ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ب ـش ــرط مـ ــرور ع ــام ع ـلــى فتح
ً
ً
حـســابــاتـهــم وتـتـيــح ك ــل  50ديـ ـن ــارا كــويـتـيــا في
حساب العمالء ضمن هــذه الفئة فرصة واحــدة
للمشاركة في السحب.
ونال حساب الحصاد "جائزة أفضل برنامج
ادخــار في الكويت لعام  "2019من مجلة "بانكر
ً
مـيــدل إي ـســت" الـمــرمــوقــة ،ن ـظــرا إل ــى الـعــديــد من
ال ـم ـم ـيــزات ال ـتــي يـنـفــرد ب ـهــا ،ومـنـهــا أن ــه أبـســط
وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم ألكبر عدد من
الفائزين أكبر قيمة مــن الـجــوائــز ،كذلك لتميزه
بسحوبات متميزة في عيدي الفطر واألضحى،
ً
ف ـضــا عــن مـضــاعـفــات ن ـقــاط بــرامــج ال ـ ــوالء ،مع
ميزة فريدة لفتح الحساب عبر اإلنترنت ،واتسام
السحوبات على الجوائز بالنزاهة والشفافية إذ
يتم بثها من خالل البرامج اإلذاعية وحسابات
البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

اإلغالقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة".
وقالت آي.إن.زد لألبحاث في مذكرة" :عودة الجائحة للتنامي تضغط
على أوبك لتأجيل زيادة إنتاجها المزمعة في يناير".
تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ،فيما يعرف
بمجموعة "أوبك ،"+تقليص تخفيضات اإلنتاج في يناير  2021من 7.7
ً
ً
ً
ماليين برميل يوميا حاليا إلى  5.7ماليين برميل يوميا.
وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية أمس األول ،أدلة جديدة
على تخمة متنامية ،إذ زادت مخزونات الخام األميركية  4.3ماليين برميل

التنمية االقتصادية للدول
الفقيرة معرضة للخطر
ح ـ ــذرت "م ــؤس ـس ــة ال ـت ـمــويــل ال ــدول ـي ــة" ال ـه ـي ـئــة الـتــابـعــة
للبنك الدولي من أن وباء "كوفيد ،"19-الذي جفف الموارد
المالية للبلدان الفقيرة ،يمكن أن ّ
يعرض للخطر تنميتها
االقتصادية خالل السنوات العشر المقبلة.
وقالت ستيفاني فــون فريدبورغ رئيسة المؤسسة في
مقابلة مع وكالة فرانس برس" :إذا لم نجد طريقة لتسريع
عودة رأس المال (في هذه الدول) ،فقد نخسر ما يعادل عقدا
من التنمية".
وهــذه الهيئة ،التي تنتمي إلى مجموعة البنك الدولي،
هي أكبر مؤسسة دولية لتقديم مساعدات التنمية ،وتركز
نشاطاتها على القطاع الخاص حصرا في البلدان النامية.
وأضافت فون فريدبورغ أن "أفقر دول العالم لم تعد تملك
أي هامش ضريبي" .بعبارة أخرى ،لم تعد الحكومات قادرة
على ضخ األمــوال في اقتصاداتها لمساعدة الشركات في
الحفاظ على نشاطها ووظائفها.
وبينما يركز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على
مساعدة الحكومات فقط ،تعمل مؤسسة التمويل الدولية
من أجل ضمان بقاء الشركات والوظائف لتحقيق انتعاش
االقتصادي بعد انتهاء الوباء.
وذكرت المسؤولة نفسها" :بعد أزمة  ،2008استغرق األمر
ثالث سنوات إلعادة استثمارات القطاع الخاص إلى األسواق
الناشئة" ،مضيفة "هذا العام وحده ،خسرت األسواق الناشئة
استثمارات خاصة بقيمة  950مليار دوالر".
وحذرت من أن إعادة ما يعادل هذه االستثمارات يحتاج
إلى عقد كامل ،مشيرة إلى أن ذلك يعرض الحرب على الفقر
للخطر.
وك ـ ـ ــان ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي حـ ـ ــذر مـ ــن أن األزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،الـ ـت ــي ن ـج ـم ــت عـ ــن وبـ ــاء
"كوفيد ،"19-قوضت التقدم المحرز على مدى العقد الماضي
في الحد من الفقر.
ووضعت "مؤسسة التمويل الدولية" في مارس برنامجا
للتمويل السريع بقيمة ثمانية مليارات دوالر لإلفراج بسرعة
عن األموال لمساعدة الشركات على االستمرار في استيراد
وتصدير السلع ،وال سيما للحفاظ على الوظائف.
وأفــرج عن نصف هذه األمــوال عمليا .وقالت المسؤولة
نفسها إنه سيتم تحريك النصف الثاني بسرعة.
ويمكن للمؤسسة في نهاية المطاف أن تطلب من مجلس
إدارة البنك الدولي زيادة األموال.
ومن المشاريع المطروحة قرض بقيمة  28مليون دوالر
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ساحل العاج ،و145
مليون دوالر لفرع آسيا من سلسلة فنادق شانغري -ال.

في األسبوع المنتهي في  23أكتوبر الجاري ،وهي زيادة فاقت المتوقع.
ً
وكان وزير الطاقة األميركي دان بروليت ،قال إنه ليس متأكدا من أن
ً
إنتاج الواليات المتحدة من النفط سيعود قريبا إلى مستوى  13مليون
ً
برميل يوميا الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي ،بسبب ضعف
الطلب الناتج عن جائحة فيروس كورونا.
كاف لدفع
وتابع بروليت أنه ال يوجد على ما يبدو طلب استهالكي ٍ
اإلنتاج لالرتفاع ،وأن إنتاج الخام األميركي قد يبلغ حوالي  11مليون
ً
برميل يوميا العام المقبل.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ً
َّقدم المايسترو راشد النويشير أفكارا
كثيرة لتطوير الموسيقى المحلية،
وكيفية صناعة قائد أوركسترا كويتي
في المستقبل.

مسك وعنبر

مسك وعنبر

١٥

يستعد الفنان والمنتج مبارك المانع لعمل
كوميدي فانتازي ضخم اإلنتاج يخوض
من خالله المنافسة في الموسم الدرامي
الرمضاني المقبل.

١٥

يؤكد الفنان نصار النصار مشاركته
في الدورة المقبلة من مهرجان
القاهرة الدولي للمونودراما ،من
خالل مسرحية «شهادة».

براد بيت ينفصل عن صديقته
نيكول بوتورالسكي
انـ ـفـ ـص ــل الـ ـمـ ـمـ ـث ــل األمـ ـي ــرك ــي
ً
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ب ـ ـي ـ ــت (  56ع ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا ) ع ــن
صديقته عــار ضــة األز ي ــاء نيكول
ً
بــو تــورا ل ـس ـكــي ( 26ع ــا م ــا) ،بـعــد
صداقة دامت  3أشهر وفق تقارير
إعالمية.
و كــا نــت ا لـصــدا قــة بين االثنين
ب ـ ـ ــدأت فـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس الـ ـم ــاض ــي،
لـكـنـهــا ا ن ـت ـهــت اآلن ،ح ـســب تـلــك
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،الـ ـ ـت ـ ــي أف ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ــأن
الصداقة بينهما لم تكن «جدية»
وأن ا لــروا بــط ا لـتــي جمعهتما لم
ً
تكن حقيقية أيضا .
ب ـ ـ ـ ــراد بـ ـ ـي ـ ــت ،وعـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـ ــدر م ــا
ساعدته وسامته في لفت األنظار
ً
إليه ،فإنه عانى كثيرا في كشف
موهبته الحقيقية التي لم يلتفت
إل ـي ـه ــا ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس ،وظ ــل
حـبـيــس ت ـلــك ال ـن ـظــرة ال ـت ــي رآه ــا
تقتل حلمه وموهبته ،فواجهها
ب ـ ــاألداء الــرومــان ـســي ال ـب ــارع في
 ،True Romanceعام .1993
و كـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــام  1994ا لـ ـع ــا م ــة
ال ـفــارقــة فــي مـسـيــرتــه الـفـنـيــة ،إذ
طرق براد بيت أبواب النجومية
ب ــأدوار األكـشــن والـغـمــوض فيلم
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع م ـ ـصـ ــاص ال ـ ــدم ـ ــاء،

نيكول بوتورالسكي
واستطاع الظهور بوضوح بين
نـجـمـيــن الم ـع ـيــن م ــن جـيـلــه هـمــا
أنتونيو بانديراس و تــوم كروز،
كما قــدم فيلم Legends of the
 ،Fallمع أنتوني هوبكنز.
و ف ـ ــي ع ـ ــام  1995ك ـ ــان ل ـف ـي ـلــم
سبعة مع النجم مورغان فريمان
دور كـبـيــر ف ــي ا ك ـت ـشــاف مــو هـبــة
بيت من جديد ،إذ حصل فيه على
ج ــا ئ ــزة أ ح ـس ــن أداء ،و ف ــي نـفــس

ا لـ ـع ــام قـ ــدم ف ـي ـلــم Monkeys 12
ال ــذي حـصــل ب ــدوره عـلــى جــائــزة
الغولدن غلوب ،كما تم ترشيحه
ل ـجــائــزة أوسـ ـك ــار ،وش ـه ــدت تلك
الفترة حالة من االرتباك والتوتر
فــي مـشــوار بـيــت ا لـفـنــي ،فتراجع
ً
ق ـل ـيــا م ــع دور ق ـص ـيــر ف ــي فـيـلــم
.Sleepers
وب ــداي ــة م ــن األل ـف ـي ــة ال ـثــال ـثــة،
ً
ً
ا ت ـخــذ أداء ب ـيــت طــا ب ـعــا خــا صــا ،
ً
بـ ـ ــدء ا م ــن ف ـي ـلــم  Spy Gameمــن
إخ ــراج تــونــي س ـكــوت ومـشــاركــة
ال ـن ـجــم الـكـبـيــر روبـ ــرت ردفـ ــورد،
وا س ـت ـح ــق أن ي ـق ــف ف ــي م ـصــاف
ن ـجــوم ا ل ـصــف األول ،و يـضــا هــي
اسـمــه عـمــالـقــة نـجــوم هــولـيــوود،
ً
دون أن يؤثر ذلك سلبا على أدائه
في الفيلم.
عـقــب ذ ل ــك ،قــدم فيلم «عصابة
أوش ــن الـ ـ  »11وشــاركــه الـبـطــولــة
ال ـن ـجــم جـ ــورج ك ـلــونــي وأخ ــرج ــه
سـ ـتـ ـيـ ـف ــن س ـ ـ ــودبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرغ ،وحـ ـق ــق
ً
ً
ن ـج ــاح ــا م ـل ـح ــوظ ــا ف ـك ــان ال ـج ــزء
األول مــن سـلـسـلــة أف ــام ثــاثـيــة؛
لكن الجزأين الثاني والثالث لم
يحققا نفس النجاح الذي حققه
ال ـجــزء األول ،ثــم قـفــز ب ــراد قـفــزة

أخ ـ ـ ــرى ل ـت ـث ـب ـي ــت خـ ـط ــوات ــه ب ـيــن
نـجــوم هــو لـيــوود بفيلم ط ــروادة
 ،Troyا ل ـم ـق ـت ـبــس ع ــن أ سـ ـط ــورة
اإلل ـي ــاذة ،وحـصــل الـفـيـلــم عـلــى 3
جوائز وتم ترشيحه لـ  18جائزة
أخ ـ ــرى م ـن ـهــا تــرش ـي ـحــه ل ـجــائــزة
األوسكار ،وجائزة  ، MTVأفضل
مـمـثــل فـيـلــم قـتــالــي مـنــاصـفــة مع
إيــريــك بــانــا ال ــذي شــاركــه بطولة
الفيلم.
وبـ ـع ــده ــا قـ ـ ــدم ف ـي ـل ــم اغ ـت ـي ــال
جيسي جيمس مــن قبل الجبان
روب ـ ــرت فـ ــورد ع ــن رواي ـ ــة تـحـمــل
نفس االسم للكاتب رون هانسن
عن قصة حقيقية في أواخر القرن
التاسع عشر عن حياة أحد أكثر
ال ـم ـجــرم ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن ش ـهــرة،
وهــو جـيـســي جـيـمــس ،واغـتـيــالــه
بــواس ـطــة أح ــد أع ـض ــاء عـصــابـتــه
روبرت فورد ،وتواصلت مسيرته
ً
الفنية حتى بات رمزا في سينما
ً
هوليوود حاليا .
(د ب ا)

براد بيت

بيال ثورن

ليلي راينهارت

سيلين ديون

ديون تشارك تشوبرا في دراما رومانسية راينهارت :طبيعي زيادة الوزن مع «كورونا»
تخوض النجمةسيلين ديــون تجربة التمثيل ألول مــرة ،عبر مشاركتها في درامــا
رومانسية مع النجمة الهنديةبريانكا تشوبرا.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن ديون ستشارك بريانكا وسام هيوغان في فيلم "Text for
 ،"Youوهو مقتبس عن فيلم ألماني ،عن عالقة جديدة تنشأ بين شخصين في خضم
انتهاء عالقة كل منهما مع شريكه .وفي الفيلم ،تبدأ امرأة في إرسال رسائل إلى الرقم
ً
القديم لرفيقها العاطفي السابق ،الذي أصبح في حوزة مستخدم جديد ،حيث ُّ
يمر أيضا
ِّ
وستجسد ديون قوة تجمع بينهما.
بعملية انفصال ،ويتواصل مع الرسائل التي يتلقاها.
وإضافة إلى ذلك ،ستكون موسيقى ديون جزءا أساسيا من الفيلم والحبكة الدرامية،
حيث يتلهف محبوها ومتابعوها لظهورها األول في السينما العالمية.

دعت الممثلة األميركيةليلي راينهارت الجمهور إلى التوقف عن الحديث بشأن زيادة الوزن
في مرحلة فيروس كورونا ،معتبرة أنه أمر طبيعي ،وليس مخجال أبدا ،إذ في هذه الفترة
َّ
قلت النشاطات الرياضية ،ومعظم الناس يخضعون للحجر المنزلي ،تفاديا لهذا المرض.
وكانت راينهارت كشفت أخيرا أنها عانت االكتئاب سابقا ،مضيفة أنه من الممكن أن
يكون ذلك سببا في سوء عالقتها حينها مع صديقها السابق الممثلكول سبراوس ،دون
كشفها عن سبب االكتئاب الذي أثر على حياتها ،األمر الذي أثار جدال كبيرا بين وسائل
اإلعالم العالمية.
وتهدف ليلي من تصريحاتها السابقة حول "كورونا" إلى تغطية ما يتم تداوله من أخبار
حول المآسي التي َّ
تعرضت لها ربما مع سبراوس.

بيال ثورن تواجه ميكي رورك في «»Girl
طــر حــت الجهة المنتجة لفيلم التشويق واإل ث ــارة " "Girlإ عــا نــه ا لــد عــا ئــي.
وتلعب دور البطولة بالفيلم الممثلة األميركية بيال ثــور ن ،التي تقف أ مــام
ِّ
وتجسد فيه دور امرأة شابة تعود إلى بلدتها الصغيرة
النجم ميكي رورك ،
َّ
لزيارة والدها ،لتكتشف أنه تعرض للتعذيب والقتل في كوخه .وبينما كانت
تبحث عــن إ جــا بــات ،تقابل العمدة الشرير (رورك) وشقيقه ( تـشــاد فــاو ســت)،
وتكشف عن إرث عائلي أكثر إزعاجا مما كانت تتخيله ،وتعاني كثيرا الظلم
َّ
وتتعر ض لمواقف عنيفة تجبرها على
الذي يدور حولها في أحداث الفيلم،
الدفاع عن نفسها.

حوار بين ماضي الموضة وحاضرها
في متحف متروبوليتان بنيويورك
ّ
تربط الموضة عالقة معقدة بالزمن ،ال ُيعرف إن كانت
ّ
ّ
التحرر أو إعادة االبتكار ،تشكل محور
قائمة على التكرار أو
معرض جديد في متحف "متروبوليتان" في نيويورك
ُع ـ ّـدل فــي اللحظة األخـيــرة مــراعــاة لحركة "حـيــاة السود
ّ ّ
ّ
ويستمر حتى السابع
مهمة" ،إذ انطلق أمس الخميس
من ُفبراير المقبل.
وأ ّجل هذا المعرض ستة أشهر بسبب الفيروس ،ولكن
َ
ألغيت الحفلة التي تسبقه عــادة ،وهي ّ
أهم الحفالت في
ّ
ّ
الساحل الشرقي للواليات المتحدة وتنظمها كل سنة في
الربيع ّ
عرابة الموضة ومجلة "فوغ" آنا وينتور.
واح ـت ـفــاء بــالــذكــرى الخمسين بـعــد الـمـئــة لتأسيس
المتحف ،أراد الـقـ ّـيــم على معهد "كــوسـتــم إنستيتوت"
أندرو بولتون إبراز مجموعته الزاخرة بأكثر من  33ألف
قطعة لباس وأكسسوار ،من خالل اإلضاءة على "الموضة
والزمنية".
وقــال مدير متحف "متروبوليتان" ماكس هوالين إن

ّ
"الموضة ّ
تجسد كغيرها من أشكال التعبير الفني ،عصرا
ما وروحية ما ،لتعكسهما".
غير أن بولتون لم يكن يرغب في أن تقتصر المعروضات
على مقاربة قائمة على التسلسل الزمني ،فاختار في هذا
المعرض الذي يحمل اسم "آبــاوت تايم" تقديم ثنائيات
هي عبارة عن قطعتين من مرحلتين مختلفتين ( 124في
المجموع مع فستان وحيد كقطعة أخيرة) تجمعهما أوجه
شبه جمالية في ّكل ّ
مرة.
وقال أندرو بولتون إن "جمع الماضي والحاضر" في
المعرض ،يخرج زائره "من السياق الزمني" ويجعله "ينظر
إلى الوقت بطريقة مختلفة".
ويرتكز المعرض على حوار بين القطع القديمة التي
تعود إلــى سبعينيات الـقــرن التاسع عشر ،وقــت إنشاء
المتحف ،وتلك األحدث عهدا ،من ستينيات القرن العشرين
ّ
مصممون معاصرون ،من أمثال
إلى أيامنا هذه .ولم يتوان
ألكساندر ماكوين ويوجي ياماموتو وجون غاليانو ،عن

إعــادة استخدام قطع مأخوذة من مالبس القرن التاسع
عشر مع إضفاء طابع عصري عليها.
وبــاتــت بعض التصاميم واألزرار واألقـمـشــة ّ
البراقة
والتطريزات التي كانت فيما مضى رمزا للرخاء ،تضفي
لمسة جمالية على القطع.
ً
ولفت بولتون إلى أن "الموضة كثيرا ما كانت تتسم
ّ
بالحركة والتجديد ،وهي صيحة عابرة وحتى فكرة بالية
في بعض األحيان ،لكن الموضة تسترجع في الوقت عينه
محطاتها السابقة".
ومــع تنانير وفساتين أقـصــر وقـ ّـصــات أكـثــر مــرونــة،
ّ
ّ
ّ
مصممون قطعا قديمة ،مثل بزة "شانيل" الشهيرة
يحدث
ّ
التي أنعشها ك ــارل الغرفيلد بلمسته مقدما إيــاهــا مع
تنورة قصيرة.
ّ
ّ
المصممون اليوم بمروحة من المواد أوسع
ويتمتع
ّ
بكثير من تلك التي كانت في متناول أسالفهم نظرا للتقدم
ّ
(أ ف ب)
وتطور االستخدامات.
التكنولوجي

متحف متروبوليتان يستضيف عروض الموضة

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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اﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ :ﻣﻮاﻫﺒﻨﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻼ ﻓﺮص ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ

ُ
اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮاث وإﺑﺮاز ﻣﻠﺤﻨﻴﻦ ﺟﺪد وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺷﺪ اﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮو ﻛﻮﻳﺘﻲ ﱢ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﺗﺄﻟﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻬﺎرﺗﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدة ﻓﺮق
ﺻﻐﻴﺮة "ﺗﺨﺖ ﺷﺮﻗﻲ" ،وأورﻛﺴﺘﺮا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح.
وﻗﺒﻞ أن ُﻳﻜﻤﻞ دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮو،
ﻛﺎن وﻻﻳﺰال ﻣﻦ أﻣﻬﺮ ﻋﺎزﻓﻲ آﻟﺔ اﻟﺘﺸﻴﻠﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖً .
ورﻏﻢ ًﺷﺮﻗﻴﺘﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺸﻖ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ؛ ﻋﺰﻓﺎ
ﱢ
وﺳﻤﺎﻋﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ُﻳﻔﻀﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﺎﻻذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ ،واﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

أﻋﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻫﺰة ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻳﻮ
وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻬﺎء
»ﻛﻮروﻧﺎ«

ً
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء د .اﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ ،وأﺟﺮت ﻣﻌﻪ ﺣﻮارا
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﺳﺘﺸﺮﻓﺖ آراءه ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وذاﺋﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﺳﺮ ﻋﺪم
ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺷﺮوط ﺣﻔﺎظ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ رﻳﺎدﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﺪ أورﻛﺴﺘﺮا
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﱠﻋﻤﺎ ﺑﺠﻌﺒﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ...ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺎﻟﻲ:
راﺷﺪ اﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮاث ،وﻋﻤﻞ ǶǨǨǼǀƠǧƕǸǨǓǙƸǔƟƞǯƋrﻛ ــﻞ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ﻻﺑ ــﺪ أن وﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ،واﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﺑ ــﺎﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ،اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ ﺑ ـﻬــﺬه
ﱡ
اﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻛ ــﺄﻧ ــﻚ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻟ ـﺠــﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗ ــﺪرس ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺑﺮأﻳﻚ ،ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.
ُ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،ﺟ ـ ــﺬب وﺧـ ـﻠ ــﻖ ﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻨ ـﻴــﻦ وﻛـ ـﺘ ــﺎب
ﻗﺒﻞ اﻟـﺒــﺮوﻓــﺎت ،ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻮرﻣﺔ
اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﺔ؟
 ﻧ ـ ـﻌـ ــﻢ ،ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك إﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ُﻓﻬﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻌﻮرك ﻣﺜﻞ ﺣﻀﻮرك ُﺟ ــﺪد ،وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺮاد ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ.
إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺛﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻠ ــﻮ ،ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣـ ـ ــﻦ ِﻗ ـﺒ ــﻞ
ɝ ɝ ǫrﱠ  Ǹɝɝ Ǡɝ ɝǼɝ ɝƻǶɝɝ Ǭɝ ɝǧƕƜɝɝ ɝǼɝ ɝ ǓǶɝɝ ɝǯƖɝɝﻻ ،ﻷن ﻫﻨﺎك ذﺑــﺬﺑــﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮق وأﻓﻜﺎر
دارﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﻀـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮو ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻼﻳﻒ ،ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت واﻟﺸﺒﺎب،
ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻠﺢ اﻻﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
 ǒɝɝǬɝ Ơɝ ƨɝ Ǭɝ ǧƕǺɝɝ Ǡɝ ɝƟƶɝɝ ǻǚɝɝ Ǽɝ ɝǣrاﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ؟
أو ﻫــﻮاة ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻟﻜﻦ
ɜǦƚǠǬǧƕǺǰǜǧƕǢǓǵƶǀǫƖǫr
 اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻫﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﺷﺨﺺﺗﻠﻚ اﻵﻟ ــﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟ ــﻰ ﻓـﺘــﺮة ﻣﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ؟ وﻛ ـﻴ ــﻒ ﻧﺠﻌﻠﻪ
 ﻟــ ﱠـﺪي ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
ﻫــﻲ اﻷم ،ﺛــﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ أو ﻣﻄﺮب ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮره
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷ ــﺮاف ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ُﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﱠ
 ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻃ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﻖ اﻹذاﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ ،وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﺪردﺷﺔ ،وﻋﺰف اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣـﻌــﻠـﻘــﺔ ،ﺑﺴﺒﺐﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ ،ﻛﻤﺎ
ﻇﺮوف ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،وﺿﺮورة
ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻓـﺘــﺮة أﺧ ــﺮى ﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺚ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﺎﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة.
 ƞɝɝǻǶɝɝǤɝǧƕǺɝɝ ǛƲɝɝƧǶɝɝǻȃƕƳƖɝɝ Ǭɝ ǧrاﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﻲ ﺟﺎﻫﺰة
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ أﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤ ــﻲ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ ،ﻣ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وإﻋـ ـ ـ ــﺪاد واﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ.
 ƘǳƕǶǬǧƕǭƋǷƶƟǦǳɚǢǻƋƶƙrﻗ ـﺴ ــﻢ ﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺼــﺺ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻜـﻤـﺒـﻴــﻮﺗــﺮ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻳــﻮ،
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﺑـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺞ ﺗـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﻋـ ـ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻧﻔﺮاج اﻷزﻣﺔ.
اﻷورﻛﺴﺘﺮا؟
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺒﺮ ،اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ؟
 ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺗ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻒ ،ﻟـ ــﻢ ﺗ ــﺄﺧ ــﺬ ﻓــﺮﺻــﺔﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ دراﺳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻠﻠﻮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ دﻋ ــﻢ ﻣﻦ أورﻛ ـﺴ ـﺘــﺮا ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻗــﺪ ﻳﻌﻮد
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
 ƲƨƟǦǳǵƶƠƼǻƖǫǢƠǜǄƙrاﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ،ﻣﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ :اﻷﻣ ــﺮ ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻗ ـﺒ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺪراﺳــﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق ،وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو وزارة اﻹﻋﻼم ،اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣـﺜــﻼ ،ﻷن اﻹﻣـﻜــﺎﻧــﺎت
ﻻ ﺗﺨﺼﺺ
اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮي إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ،وﻋ ـﺒ ــﺮ ﻋﻤﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻮﺟﻮدة ،ﻟﺬا ﻧﻠﺠﺄ ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ ﺑﺎﻷورﻛﺴﺘﺮا؟
 ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻫـ ـﻨ ــﺎك أي ﻓ ــﺮوﻗ ــﺎت ورش ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ،واﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب ﻓﻨﻼﺣﻆ أﺳﻤﺎء ﺗﺒﺮز ،وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﻴﺎدةودراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎدة اﻷورﻛـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮا
ﺑﻴﻦ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ ﺑﻔﺮﻗﺔ ،وﻟﻮ أﻣﻬﺮ اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻋﻤﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺨﺘﻔﻲ ،أو ﻳﻘﻞ ﻇﻬﻮرﻫﺎ.
ﻋﻦ اﻷورﻛﺴﺘﺮا ﻟﻘﻠﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ ﺗ ـﺨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻗ ــﻲ ،أو رﺳﺎﻻت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ،
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ
إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻳﺴﺘﺮو ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
أورﻛـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﺮا .واﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ وﺑــﺚ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت أن اﻟـﻤــﺎﻳـﺴـﺘــﺮو ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
أن ﻳـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳـ ــﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﺒﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ دول  ǦǳƖǯǵƵǶǣƜƬƓƖƧƈƕǶƧƋǺǛrﻣﺸﺮوع ﻓﻨﻲ
ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻲ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ƞǻǶǤǧƕǎǛƖƬƟǭƋǮǤǬǻǚǼǣr
وﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺮاﺟﻪ ،ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺈﻳﺼﺎل ﻫــﺬا ﻫــﻲ وزارة اﻹﻋ ــﻼم ،ووزارة واﻟـﺤـﻔــﻼت إﻟ ــﻰ اﻓـﺘــﺮاﺿـﻴــﺔ ﻧﺎﺟﺢ
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ رﻳـ ــﺎدﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت ﻟـﻠـﻌــﺎزﻓـﻴــﻦ ،ﻟﻴﺼﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،واﻟﻤﺠﻠﺲ أم ﻻ؟
 ﻫ ـ ـ ــﺬا أﻣ ـ ـ ــﺮ ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻧـ ــﺎﺟ ـ ـﺤـ ــﺎ ...اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﺄﻓ ـﻀ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ،وﻓ ــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب،

ﺣﺼﺎد

رﺣﺎل :اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻦ وﻣﻮﻫﺒﺔ
أﻗﺎﻣﺖ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ "إﻧﺴﺘﻐﺮام"،
ﻣ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة أوﻧ ــﻼﻳ ــﻦ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان" اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ أﺧ ــﺮى
ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة" ،ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟــﺮواﺋـﻴــﺔ واﻟـﺸــﺎﻋــﺮة ﻣــﻮﺿــﻲ ﻋﻠﻲ رﺣــﺎل،
وﺣﺎورﺗﻬﺎ ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،وأﺛﻨﺎء
اﻷﻣﺴﻴﺔ ﻗﺮأت رﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺮؤى اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
وﻗﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،اﻟﺮواﺋﻴﺔ واﻟﺸﺎﻋﺮة رﺣﺎل ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻌﺒﺔ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ
وﻋ ـﻨــﻮان دراﺳـﺘـﻬــﺎ "ﺗ ـﺤــﻮﻻت اﻟ ـﻤــﺎء ودﻻﻻﺗـ ــﻪ ﻓــﻲ ﺷـﻌــﺮ ﺟﺎﺳﻢ
ً
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ دﻳﻮان ﻛﻲ ﻻ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻧﻤﻮذﺟﺎ".
ووﺻﻔﺖ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪى رﺣﺎل ،ﻗﺎﺋﻠﺔ ،إﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻤﻖ
ً
اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻦ وﻋﻠﻢ ﻳﻔﺴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ،وﻳﻜﺸﻒ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮة ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
ً
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،ﻋﺮﻓﺖ رﺣــﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑــﻲ أو اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻦ
وﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ
واﻹﻳﺠﺎب ،ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻀﺎء وإﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
ً
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ رؤﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻋﻨﻮان اﻷﻣﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺮاءة أﺧﺮى ورؤﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة،
ً
ً
ً
رﺑﻤﺎ ﺗﻔﻮق اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺟﻤﺎﻻ ،وإﺑﺪاﻋﺎ ،وﺗﺼﻮﻳﺮا ،ورﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮز
اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﺑﺮازه ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ.
وأﻛﺪت اﻟﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ أن دور اﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ إﺑﺮاز اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ وﺟﻮاﻧﺐ اﻹﺑﺪاع ،أﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺪ
ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻤﺠﺮد ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﺑﻘﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬا
اﻫﺘﻤﺎم وﺗﺮﻛﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ
ً
ً
إﺑــﺮاز اﻟﻨﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻧﻘﺪا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﻞ إﺿ ــﺎء ات ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ.

اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﻃﻨﻄﺎ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ« اﻟﻴﻮم

ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﺴﻬﻮي ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن

●

راﺷﺪ اﻟﻨﻮﻳﺸﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ وﻋﻤﺎد ﻋﺎﺷﻮر

 ...وﺧﻼل ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻸورﻛﺴﺘﺮا ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

»ﺳﻴﺪات اﻟﺪﻛﺔ« ﻳﺤﻴﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺄﺳﻮان

 rاﻟﻤﻌﺮض ﱠ
ﺿﻢ اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻗﺔ واﻟﺸﻒ واﻟﺒﻴﺒﺔ واﻟﺠﻤﺮﺑﻮﺑﺎ
rاﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻮن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ً
ﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻮان ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ أﺧﻴﺮا ،ﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺑﻌﻨﻮان »ﺳﻴﺪات اﻟﺪﻛﺔ« ،ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺘﻴﺎت اﻟﺸﻼل ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺪﻛﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻧﺼﺮ اﻟﻨﻮﺑﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ًﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ .وﻳﺤﺎﻛﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺮواد واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺮض
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان
»اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...ﻓﻲ ﻋﻴﻮن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
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ﺣﻠﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺿﻢ ﻣﻌﺮض أﺳﻮان "ﺳﻴﺪات
اﻟـ ـ ــﺪﻛـ ـ ــﺔ" ،واﻷزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء واﻷدوات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﻮﺑﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻗـﺒـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺰﻳــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺰي
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺪة اﻟ ـﻜ ـﻨــﺰﻳــﺔ،
وﻫــﻮ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺟﻠﺒﺎب أﺳــﻮد
ﺑ ـﻜــﻢ واﺳ ـ ـ ــﻊ ،و"اﻟـ ـﺸـ ـﻘ ــﺔ" ،وﻫــﻲ
ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻃــﺮﺣــﺔ ﺳ ــﻮداء ﻋﻠﻲ
اﻟﺮأس ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮز
اﻟـﻤـﻠــﻮن ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻴــﺪات ﻳﻘﻤﻦ
ﺑﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﻴﻘﻤﻦ
ﺑ ـﺸ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ــﻮل .ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺿــﻢ
اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﻨﻮﺑﻲ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻔﻄﺎن أو ﺟﻠﺒﺎب
ﺣﺮﻳﺮ ﻣﻘﻠﻢ ،وﺷﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻴﻪ
ً
اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻗ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺎ ،وﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻄــﺮﻳــﺰه
ً
ﻳﺪوﻳﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮط اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮض أزﻳﺎء اﻟﻌﺮوﺳﺔ،
وﻣﺸﻐﻮﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻨﻮﺑﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺪﻳﻪ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋــﻦ ﻗ ــﻼدة ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫــﺐ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺗ ـﺴ ـﻤ ــﻰ "دوﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ" ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺎس
اﻟﺮﻗﺒﺔ ،وﺑﻬﺎ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ،
ﻣـﺜــﻞ اﻟـﻜـﻔــﺔ أو ﺳـﻤـﻜــﺔ ،وﺗﻠﺒﺲ
ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻼدة أﺧﺮى أﻃﻮل ﺗﺴﻤﻰ
"ﺑﻴﺒﻪ" ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﺎوي
وﺑ ـﻬ ــﺎ ﻫـ ــﻼل وﻧ ـﺠ ـﻤ ــﺔ ،وﺗـﻠـﺒــﺲ
ً
ﻣﻌﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻗﻼدة أﻃﻮل ﺗﺴﻤﻰ
"ﺷـ ـ ـ ــﻒ" ،إذ ﻣ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺎدات اﻟـ ـﻤ ــﺮأة
اﻟ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ ارﺗ ـ ـ ــﺪاء  3ﻗـ ـ ــﻼدات ﻣﻦ
اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺄﻃﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺣﻠﻖ
ً
ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ  3ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎت
ﻳـﺴـﻤــﻰ زوﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ "ﺟ ـﻤــﺮﺑــﻮﺑــﺎ"،
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺎت أﻳﻀﺎ ﺻﻨﺪوق
اﻟ ـﻌ ــﺮوﺳ ــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻳـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
"اﻷﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ" ،وﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ أﻫــﻞ اﻟﻌﺮﻳﺲ ﻟﻠﻌﺮوس
ﻓﻲ ﻳﻮم "اﻟﺸﻴﻠﺔ" أي ﻳﻮم اﻟﻔﺮح،
و"اﻟﺪوﻛﺔ" ﻛﺎن ﻳﺨﺒﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺒﺰ
اﻟــﺪوﻛــﺔ ،وﻳﺴﻤﻰ " ﻛـﻠـﺘــﻮدي" أو
"اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻟﺨﻤﺮﻳﺪ".
وﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺮاث
اﻟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ،اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ د.
إﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎس ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺪاﻳـ ــﻢ ،وزﻳ ـ ـ ــﺮة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟ ـﺤ ــﺮف
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ ﻗﻄﺎع
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ

د .ﺧــﺎﻟــﺪ ﺳ ــﺮور ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت وﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻰ ﺑـﻤـﺘـﺤــﻒ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﺪار اﻷوﺑﺮا.
وﺣـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻋ ـﻨ ــﻮان
"اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...ﻓﻲ ﻋﻴﻮن
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮة اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ" ،وﺗ ــﻢ
إﻫــﺪاؤﻫــﺎ ﻻﺳــﻢ اﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟــﺮاﺣــﻞ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺨﺘﺎر ،ﻟﻌﻄﺎءاﺗﻪ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎءة ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
وﺻﻮن ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺪاﻳﻢ ،إن اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻋـﻨــﻮاﻧــﺎ
ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺿﺮورة دﻋﻢ
اﻟ ـﻤــﻮروﺛــﺎت ﻣــﻦ ﻓـﻨــﻮن وﺣــﺮف
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ،ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ إﺣ ــﺪى
اﻷدوات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ :أن ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ً
ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ
إﺣــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ،
وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻻﺳﺘﻤﺮار
إﺣﻴﺎء أﺣــﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮروﺛﺎت
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ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن
"ﻃﻨﻄﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ" ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  20ﺷﺎﻋﺮا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺮرت إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺴﻴﺎت :اﻷوﻟﻰ
ﺑﺤﻀﻮر اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "أوﻧﻼﻳﻦ" ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ،
ّ
ﻛﻤﺎ ﻗــﻠــﺺ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻋــﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣــﻦ  20إﻟــﻰ  ،10ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﺎء "ﻛﻮروﻧﺎ".
وﻗ ــﺎل اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ واﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮ ﻣـﺤـﻤــﻮد ﺷ ــﺮف ،رﺋ ـﻴــﺲ "ﻃﻨﻄﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ" ،إن "اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ُﻳﻘﺎم
ٍ
ً
ًّ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﱠ
ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ،ﻓﺒﺪﻻ
ﱠ
ّ
ً
ﻣﻦ أن ﺗﻨﻈﻢ  20اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ دأب اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
وﺳﻴﻜﻮن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ 10
أﻣـﺴـﻴــﺎت وﻗـ ــﺮاء ات ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓـﻘــﻂ ،ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ  15ﺷــﺎﻋـ ًـﺮا
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ" .وأﺿﺎف "اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟـﺸـﻌــﺮاء اﻷﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻓـﺘــﺮاﺿـﻴــﺔ ﻟ ــ 5ﺷـﻌــﺮاء
ﻣــﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،روﺳـﻴــﺎ ،أﻣﻴﺮﻛﺎ ،اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا،
وﻣﺎﻟﻄﺎ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺬر وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﺻﺪرت
ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺑـﻤـﺠــﺮد ﺗﺼﺮﻳﺢ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺠﺪدا،
ﺑﺸﺮوط اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﺑﺴﺒﺐ "ﻛﻮروﻧﺎ" ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮرة إﻳ ـﻨــﺎس ﻋـﺒــﺪاﻟــﺪاﻳــﻢ ،وزﻳ ــﺮة اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ،ﻗ ــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ،
ووﺿﻌﺖ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮت
اﻟﻌﺎدة ﺧﻼل دوراﺗﻪ اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح
ً
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﻄﺎ )ﻣﺴﺮح اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ،وﺗﻘﺪم ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺴﻴﺪي ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،وﺗﺘﻮزع اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪارس وﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻃﻨﻄﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺴﺎء.

ﺑﺪء اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
ﻟـ»ﺻﺎﻟﻮن ﻓﻨﻮن ﻣﺼﺮ«

ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ

إﻳﻨﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺪاﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻰ ﺗـﻤـﻴــﺰ اﻷﻣ ـ ــﺔ ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﻤﻼﻣﺢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ ﻧـﻘــﻞ
ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن وﻋــﺮﺿــﻪ
ً
ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت ﻣـﺼــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪة
ﺑ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹرث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.
ﻳـ ـ ـﺸ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
"اﻟـﺤــﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ "ﻫ ــﺬا اﻟﻌﺎم
ُﻳ ـ ـﻘـ ــﺎم ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت وزارة اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ
وﺑ ـﻌــﺾ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ.

إﺣﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻮﺑﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺻﻔﻴﺔ اﻟﻘﺒﺎﻧﻲ ﻧﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت "ﺻﺎﻟﻮن ﻓﻨﻮن ﻣﺼﺮ" ،ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة،
وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻓﻨﺎﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺎ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺣﺘﻰ
 7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻀﻢ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺤﺖ وﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺘﻲ وﺟﺪاري
وﻏﺮاﻓﻴﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ورش ﻋﻤﻞ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﺤﺖ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻛﺒﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،إن اﻟﻤﻌﺮض
ﻳـﻌــﺪ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸـﺒــﺎب وﻃ ــﻼب ﻛـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟـﺼــﺎﻟــﻮن ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳـﻨــﻮي ،وﻗــﺮرت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﻛﻞ دورة ،ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ أﺣﺪ اﻟﺮواد،
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ.
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١٣

E xtra

أوﻟﺮﻳﺘﺶ ﻓﻴﺸﺘﻨﺮ ،ﻓﻴﺮوﻧﻴﻜﺎ ﻫﺎﻛﻴﻨﺒﺮوش ،رﻳﻨﻴﻪ ﺑﻔﺴﺘﺮ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺷﻮرﻣﺎن

ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻌﻒ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺘﻢ ﺑﻠﺪان ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﻢ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ واﻋﺘﺒﺮﻫﻢ ﻣﻐﺘﺼﺒﻴﻦ،
واﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻟﻼﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﺒﺮ
ﻧﻌﺘﻬﻢ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﺠﺎدﻫﺎ .ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ،وأﻫﺎن أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻫﺎﺟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،وﺳﺨﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺎت ،وأﻫﺎن ذﻛﺮى اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺸﻬﺪاء،
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو.
أﺧﻄﺮ ﺗﻄﻮر
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺴﺎرة
ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ
وﻣﻴﺸﻴﻐﺎن
ووﻳﺴﻜﻮﻧﺴﻦ
وﺣﺘﻰ أوﻫﺎﻳﻮ
وﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻓﻮزه
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات

ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻼﺷﻲ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻋﻤﺪ
ﻫــﺬا اﻷﺧـﻴــﺮ إﻟــﻰ ﻓﺼﻞ أوﻻد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺤــﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ واﺣﺘﺠﺰﻫﻢ
ﻓــﻲ أﻗـﻔــﺎص .ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻘـﻄــﺐ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ ﻻﺳـﺘـﻜـﺸــﺎف اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز،
واﻧ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻣــﻦ اﺗ ـﻔــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎخ ،وأﻧـﻜــﺮ
ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
اﻟﺒﺸﺮ رﻏﻢ اﺣﺘﺪام اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻃﻮال أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ .وﺣـﺘــﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﺑﺪا
ً
ﻣﺤﺼﻨﺎ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء.
ّوﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ،
ﺧﻔﺾ ﺗﺮاﻣﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔّ ،
وأﺟــﺞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ
ّ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗـﻘـ ّـﺮب ﻣــﻦ ﺣــﻜــﺎم دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ واﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ .ﻛﺬﻟﻚ ،أﻣﻌﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺰل ﺑﻠﺪه ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ
واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎلّ ،
ﺗﻬﺮب ﻣﻦ
دﻓــﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺪرﺟﺔ ﺻﺎدﻣﺔ وﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن وﻛ ــﺄﻧ ــﻪ رﺟ ــﻞ ﻣ ـﺨ ــﺎدع ﺑـﻤـﻌـﻨــﻰ اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ.
ً
ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ رﻏ ــﻢ ﺟـﻤـﻴــﻊ وﻋـ ــﻮده ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ﻓﺮص اﻟﻔﻮز

ﺣﺎول ﺗﻘﻠﻴﺪ
اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو اﻟﺬي
أراد اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ
"ﻛﻮﻓﻴﺪ "19 -ﺛﻢ
ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺮوس

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ
ّ
آﻣﺎﻟﻪ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ  3ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ آﺧﺮ  10أﻳﺎم
ً
أو  14ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻹﺿﻌﺎف
ً
ﻓﺮص ﻓﻮزه أو ﺣﺘﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻓــﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻷﺧـﻴــﺮﻳــﻦ ،ﺣﺼﻠﺖ أﺣــﺪاث
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﺗ ـﻔ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ .ﻣ ـﻨــﺬ أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ ،ﻧـﺸــﺮت
ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ﺗــﺎﻳ ـﻤــﺰ" ﺳ ـﺠــﻼت ﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﻼﺷﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮرﺗﻪ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ
ﻛﺮﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺟﺢ وﺗﺄﻛﺪت ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﺨﻄﻴﺮة إﻟﻰ
اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.وﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﻨﺎﻇﺮة
ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺷـ َـﺤ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻏﻴﺮ
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ،ﻓﺒﺪت ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ وﻣﺴﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻧﺴﺘﻐﺮب اﻣﺘﻨﺎع
ً
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ) 74ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ
ً
ﺑﺎﻳﺪن ) 77ﻋﺎﻣﺎ(.
ً
ﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ أن ﺗـﻄــﺮح وﺛــﺎﺋــﻖ
"ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ" واﻟـﻤـﻨــﺎﻇــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻛ ـﺒــﺮى ﻟ ـﺘــﺮاﻣــﺐ .ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ،أﺻ ـﺒــﺢ ﻧــﺎﺧـﺒــﻮه
ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ "ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ".
ﻟﻜﻦ وﻗﻊ ﺣﺪث ﻣﻔﺼﻠﻲ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﻔﻜﺮ ﺑﻪ
ّ
أﻓﻀﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق :اﺳﺘﺨﻒ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻌﻮدوﻳﺼﺎب ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف .ﻛﺎن ﻫﺬا
ً
اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻊ.

ﺗﺮاﻣﺐ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ

اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻷﻛﺒﺮ
ً
ﺳﻨﺎ واﻟﻨﺴﺎء
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻳﺸﻌﺮون
ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﺮاﻣﺐ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ
ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻟﻀﻤﺎن إﻋﺎدة
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ

ﺑـ ـﻐ ــﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻋـ ــﻦ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ وﺿـ ـ ــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
ُ
ﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻲ ،ﻳ ِ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟــﻮﺑــﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ .ﺣﺘﻰ أن ﻣﺠﻠﺔ
ّ
"ﻧﻴﻮ إﻧﻐﻼﻧﺪ" اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ
ّ
ﺗﻄﺒﻘﻪ ﻣﻨﺬ  208ﺳﻨﻮات وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻌﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺔ أي ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮرون
ﻓﻲ أﺣﺪث ﻋﺪد "اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ"
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮا ﻣ ـ ـ ــﻦ دون
ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ـ ًـﺔ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ
ﺻـ ـ ــﺮاﺣـ ـ ــﺔ" :ﻛـ ــﺎن

أي ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ ﻟﻴﻮاﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻮ أﻧﻪ أﻫﺪر ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻬﻮرة".
ً
إذا ﻓـﺸــﻞ ﺗ ــﺮا ﻣ ــﺐ إذا  ،ﺳـﻴـﻜــﻮن اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﺳﺒﺐ ﻓﺸﻠﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ!
ﻳﺒﺪو أن ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ،أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻳﻊ
ﻣ ــﻊ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاب ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ وﻻﻳـ ـﺘ ــﻪ اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ .ﻟﻘﺪ
ا ﻧ ـﻬــﺎرت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮرة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي
ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣــﻊ ﻣــﻮاﺻـﻔــﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺟﻮ
ﺑﺎﻳﺪن .أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻜﻞ
وﺿﻮح ﻣﺪى ﻟﻴﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑــﺎﻳــﺪن .ﺧــﺎض ﻫﺬا
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ
ﻣ ـﻨــﺰﻟــﻪ ﻓ ــﻲ "دﻳـ ــﻼوﻳـ ــﺮ" ﻣ ـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻌﻀﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ.
ً
ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪن ﻣﻊ وﺑﺎء ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ
ً
وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ .ﻫﻜﺬا اﻧﻔﺠﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﻠﻮك ﺑﺎﻳﺪن ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﺮاﻣﺐ.
اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻳـﺒــﺪو اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول
وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ُﻳﻌﺘﺒﺮ "ﺟﻮ اﻟﻨﻌﺴﺎن" ،ﻛﻤﺎ
ً
ً
ً
ّ
ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺗﺮاﻣﺐ ،رﺟﻼ ﻣﺴﺆوﻻ وﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ.
ﻳ ـﻨ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس اﻵن إﻟـ ـ ــﻰ إﻃـ ـ ـ ــﻼﻻت ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻟﻢ َ
ﻳﻨﺲ أﺣﺪ
إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﻛـﻤـﻨـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟ ـﺤــﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻴﻮم أﻧﻪ ُﻳ ّ
ﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ دون ﻣﺒﺮر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ
ﺗﺮﺷﻴﺢ إﻳﻤﻲ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺎرﻳﺖ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ً
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ  14ﻳﻮﻣﺎ .ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﺴﺆول
ً
أن ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﻬﺘﻢ أﺻﻼ
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ؟

ّ
ً
ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘـﻜــﺎك ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ .ﺣــﺬر ﻓﻮﺳﻲ أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة.
ّ
ﻟﻜﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ
ً
ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﺛﺎرة اﺳﺘﻴﺎء ﺗﺮاﻣﺐ .ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ
اﻟـﻤـ ّـﺎﺿــﻲ ،أﻋ ــﺎد اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻧـﺸــﺮ ﺗـﻐــﺮﻳــﺪة ﻛﺘﺒﻬﺎ
ﻣﺮﺷﺢ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﺎﺳﺮ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺎﺷﺘﺎغ اﻃﺮدوا ﻓﻮﺳﻲ .وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ّ
ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣــﺬﻛــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،
َ
ﺼﻒ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق
اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗ ِ
ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻓــﻮﺳــﻲ أﻣ ــﺎم اﻟ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم .ﺑﺪا
ً
ّ
وﻛﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺸﻦ ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻞ
ﺿﺪ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ.

ﻗﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺎﺿﺤﺔ

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷوﺑﺌﺔ
ﺣﺼﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
ﻫﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻋﻨﻪ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء.
ﻛﺎﻧﺖ "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ُ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ" ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻃ ـ ــﻮال ﻋ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎر اﻟــﺬﻫ ـﺒــﻲ
ً
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷوﺑﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻳﺤﻈﻰ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻓﻮﺳﻲ،
رﺋﻴﺲ "اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﺮاض
َ
اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ" ،ﺑــﺎﺣـﺘــﺮام ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط
َ
َ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻛﺎن أي رﺋﻴﺲ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء ﺧﻄﻴﺮ
ً
ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻣـﺤـﻈــﻮﻇــﺎ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻓــﻮﺳــﻲ إﻟــﻰ
ً
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻷن أﺣــﺪا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ
ﻛﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﺮوﺳﺎت .ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ِ
ً
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔّ ،
ﻃﻮر ﻓﻮﺳﻲ ﻋﻼﺟﺎ ﻟﺤﺎﻻت ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ
أﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻛﺎن
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻓـﻴــﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ
ً
ـﺎﻟــﻢ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ  79ﻋــﺎﻣــﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ﻫــﺬا اﻟـﻌـ ِ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮاﺿ ــﻪ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ ﻋـ ـ ّـﺮض ﺣ ـﻴ ــﺎة اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ
ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﻓـ ـﻴ ــﺮوس ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ ،ﻛ ــﺎن
ﻓــﻮﺳــﻲ ﻳـﺘـﻜـﻠــﻢ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ـﺸ ـﻜـ ٍـﻞ ﺷ ـﺒــﻪ ﻳــﻮﻣــﻲ
وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﻼل إﻃﻼﻻﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
وﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻤــﺎﺷــﺖ ﺗــﻮﺻ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﻣ ــﻊ ﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت
ﻋﻠﻤﺎء اﻟـﻔـﻴــﺮوﺳــﺎت ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺨﺺ
أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺒــﺎﻋــﺪ اﻟﺠﺴﺪي
وﻏـ ـﺴ ــﻞ اﻟـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ واﻟ ـﺤ ــﺪ

ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮد ﻓﻮﺳﻲ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ
ﺑﺤﺪس ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺎف ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن
ٍ
ﻋﺎﻟﻢ
َاﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ِ
ﺧ َﺪم ﻓﻲ ﻋﻬﻮد ﺳﺘﺔ
ّ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ
رؤﺳﺎء ﻟﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ

ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮد ﻓﻮﺳﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻷﻧﻪ
ﻛﺎف ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ
ﺑﺤﺪس ﺳﻴﺎﺳﻲ ٍ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ َ
ﻋﺎﻟﻢ ﺧ َﺪم ﻓﻲ ﻋﻬﻮد ﺳﺘﺔ رؤﺳﺎء
ﺑﺄن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ِ
ّ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ .ﻟﻜﻦ ﻋﻜﺴﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻟﻦ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻗﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﻣﻊ ِ
اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ وﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻏﻴﺮﺗﻪ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻷﺿﻮاء.
ﻣﻨﺬ أن اﻟﺘﻘﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺪوى "ﻛﻮﻓﻴﺪ،"-19
ّ
اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺣﺲ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻻ ﻳﺤﻤﻞ أي
ّ
ذرة ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺗﺠﺎه اﻵﺧــﺮﻳــﻦ .ﻫﻮ ﻳﺼﺮﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
ﺳﻴﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻼذﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﻳﺎم ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﺠﺎد أي ﻛﻠﻤﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻤــﻮاﺳــﺎة ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻـﻴـﺒــﻮا ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﺑــﺪورﻫــﻢ )رﺑـﻤــﺎ ﻧﻘﻞ
ً
ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ اﻟﻌﺪوى إﻟﻴﻬﻢ( .ﻻ ﻳﺠﻴﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﻻ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺄﺣﺮف ﻛﺒﻴﺮة وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎت
ّ
ﺗﺼﺪق
اﻟﺘﻌﺠﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻷﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺗﺮاﻣﺐ أﻃﻠﻖ ﻋــﺪدا ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻔﺎرﻏﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ
أﻋﺪاﺋﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻋﻦ دﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺠﺪار اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
أو ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع .ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻓﺮص
ً
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم إﻧﺘﺎج أي ﻟﻘﺎح
ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻊ
ً
أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮارا ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ.
ﺻ ـ ّـﻌ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺿ ـﻐــﻮﻃــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ "إدارة اﻟ ـﻐ ــﺬاء
واﻟ ــﺪواء" اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع .ﻟﻜﻦ ﻻ
أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺮاﻣﺐ،
وﻻ ﺣـﺘــﻰ ﻗ ـﻄــﺎع إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻷدوﻳـ ـ ــﺔ .ﻓ ــﻲ ﻣﻄﻠﻖ
اﻷﺣﻮال ،رﻓﻀﺖ "إدارة اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء"
ﻃـﻠــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ وﻛ ـ ــﺮرت اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ
وﻗﺖ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻨﺬ
ٍ
ﻃﻮﻳﻞ.
ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻳﺒﺪو ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟــﺮﻣــﺰ اﻟـﻤـﺜــﺎﻟــﻲ ﻟـﻤــﺎ ﺳـ ّـﻤــﺎه اﻟﻌﻠﻤﺎء
َ
ﺼﻒ ﻫﺬه
"ﺗﺄﺛﻴﺮ داﻧﻴﻨﻎ  -ﻛﺮوﺟﺮ" :ﺗ ِ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻔﻮء اﻟــﺬي
ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰه
ّ
ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﻠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ .ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﻣﺐ
ً
ً
ﻣـﺜــﺎﻻ ﻣﺪﻫﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺧﻼل
ً
ّ
ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻣــﻊ ﺑــﺎﻳــﺪن ،ﺣﻴﻦ ادﻋ ــﻰ ﻣﺠﺪدا
ً
أن ﻟﻘﺎح ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺎ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .وﻋﻨﺪﻣﺎﻗﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻛﺮﻳﺲ
واﻻس اﻟﺬي أدار اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة إن ﻣﺪﻳﺮ "ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ــﺮاض واﻟ ّــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻨﻬﺎ" ﻻ
ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻘﺎح
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ً
ّ
رد ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ أواﻓﻘﻪ اﻟﺮأي".

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮاﻣﺐ
ﻳﻤﻜﻦ رﺻــﺪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫــﺬه اﻟﻐﻄﺮﺳﺔ ﻓﻲ

ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺼﺎب
ً
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس  40أﻟﻔﺎ
وﻳﻤﻮت  700ﻣﻦ
ﺟﺮاﺋﻪ

اﻗﺘﻨﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑ ــﺄن رﺋـﻴـﺴـﻬــﻢ أﺛ ـﺒــﺖ ﻗـﻠــﺔ ﻛـﻔــﺎء ﺗــﻪ ﻓــﻲ إدارة
ﻫ ــﺬه اﻷزﻣ ـ ـ ــﺔ .وﺟـ ـ ــﺎءت إﺻ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺪوى
اﻵن ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع .ﻛﺬﻟﻚ ،زادت
ً
أﻋــﺪاد ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة :وﻓﻖ
ّ
اﺳـﺘـ َﻄــﻼع أﺟــﺮﺗــﻪ ﻗـﻨــﺎة "ﺳ ــﻲ إن إن" ،ﺗﺒﻴﻦ
أن ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻏﻴﺮ ﻣـﺴــﺆول ﻷﻧــﻪ ﺟــﺎزف

ﺑﻨﻘﻞ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ
ً
ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ .ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻷﻛـﺒــﺮ ﺳﻨﺎ
ً
ً
واﻟﻨﺴﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣــﻞ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻟﻀﻤﺎن إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ.
ّ
ﺗﺼﺮف ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،

وﻛﺄن اﻟﻔﻴﺮوس ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳــﺬاء ه .وﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
أﻗﻨﻌﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺨﻴﻒ ﻣﻔﺎده أن ﻗــﻮة اﻹرادة
ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟ ــﺪرء اﻟـﻤــﺮض .ﻟﻜﻦ ﻛﺸﻔﺖ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮوس "ﻛﻮﻓﻴﺪ "-19ﻣﺪى ﺳﺨﺎﻓﺔ
ﺗـﻠــﻚ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻛــﺬﻟــﻚ ،ﺷــﺎﻫــﺪ ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎول

ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﺘـﻘــﺎط أﻧـﻔــﺎﺳــﻪ ﺑﻌﺪ ﺻـﻌــﻮد ﺑﻀﻊ
ﺧﻄﻮات ﻧﺤﻮ "ﺷﺮﻓﺔ ﺗﺮوﻣﺎن".
ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺼﻮرة
اﻟﻔﺎﺋﺰ ...وﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ!

اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔُ .ﺗ ﱠ
ﺴﺠﻞ  40أﻟﻒ
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻛﻞ ﻳــﻮم ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﻤﻮت ﺣﻮاﻟﻰ  700ﺷﺨﺺ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺴﺒﺒﻪ .وﻓــﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20وﻻﻳــﺔ ،ﻳﺴﻴﺮ
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺧﺎﻃﺊ.
إﻧﻬﺎ أرﻗــﺎم ﻣﺮوﻋﺔ! أﺳﻮأ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أن
ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟــﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻔــﺎﻗــﻢ اﻟــﻮﺑــﺎء
ً
ﻓـﺤـﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻋـﺠــﺰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ً
ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺪدا ،وﻫﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷﺳـﻄــﻮرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ إﻟــﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﻋـﺒـﻘــﺮﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل .ﻟــﻢ ﻳﻔﺰ
أﺣــﺪ ﺧــﻼل ﻋﻬﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ،ﺑــﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ
وﻻﻳـﺘــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺨــﺎﺳــﺮﻳــﻦ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ
ً
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة!
ً
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻳﻀﻄﺮ ﻷﺧﺬ
أدوﻳــﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ،أﻟﻤﺤﺖ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ أن ﻳﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻟﻜﻨﻪ ّﻛﺘﺐ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻣﺸﻴﻨﺔ
ٍ
ً
ﻓﺄدت إﻟﻰ ﺗﺮﻧﺢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻮﻗﺘﺎ وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟــﻼذﻋــﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدة
ً
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وأﻋ ـﻀــﺎء ﻣــﻦ ﺣــﺰﺑــﻪ أﻳـﻀــﺎ.
أﻋﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة أﻧﻪ ﻳﻨﻮي ﺗﻌﻠﻴﻖ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ ﺣ ــﻮل ﺣﺰﻣﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
َ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ
ً
دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻻ
ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎش ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻚ أﺣﺪ ﺑﻀﺮورة أن
ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
ً
ً
ً
ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة إﺧﻔﺎﻗﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻫﺎﺋﻼ،
ﺛــﻢ ﺣ ــﺎول ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟـﺨـﻄــﺄ ﺑـﻌــﺪ ﺑﻀﻊ
ً
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﺠﺪدا .ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ أﻗﻨﻌﺖ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑــﺄن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﻘﺪراﺗﻪ .ﺑﺪأت ﻓﺮص إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ
ﻣﺮور ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ،إﻻ إذا وﻗﻊ ﺣﺪث ﻣﻔﺼﻠﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻛﺎن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻌﻜﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺧﻄﺮ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻷر ﺟ ــﺢ ﺑﺨﺴﺎرة
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮﺗــﻪ ﻓ ــﻲ وﻻﻳ ـ ـ ــﺎت ﺷ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ
ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ وﻣﻴﺸﻴﻐﺎن ووﻳﺴﻜﻮﻧﺴﻦ وﺣﺘﻰ
أوﻫﺎﻳﻮ ،وﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻔﻮز ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ أرﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮات .ﺣﺘﻰ أن ﻓــﻮزه
ً
ً
ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ً
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻮزا ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﺬ  28ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ً
ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات ّ
ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ
راﺑﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮّ ،
ﺻﺮح ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻤﺬﻳﻊ ﻗﻨﺎة "ﻓﻮﻛﺲ"
ﻣــﺎرﻳــﻮ ﺑــﺎرﺗ ـﻴــﺮوﻣــﻮ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳ ـﻬــﺪر وﻗ ـﺘــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻷن اﻟﻤﺬﻳﻊ ﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت
ﻋﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
ً
ﺑـ ــﺪا ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ــﺮﺗ ــﺎﺑ ــﺎ ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ،
ّ
ﻓﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ راي واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻳﻠﻴﺎم
ّ
ﺑﺎر واﺗﻬﻤﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪم ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
ﺗ ــﺰوﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ ،وﻫ ــﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﻨﺬ أﺷـﻬــﺮ رﻏــﻢ ﻏـﻴــﺎب أي
أدﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﺣﺘﻰ
أﻧﻪ اﻧﺘﻘﺪﻫﻤﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬا أي ﺧﻄﻮات ﺿﺪ
ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ .أﻧﻬﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﻳــﺰال ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2016
ﻳﺒﺪو أن
ّ ً
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺿﺪﻫﺎ.
ﻟ ـﻘــﺪ وﺻ ــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ــﻰ أدﻧـ ــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
ﻓـ ــﻲ ﺧـ ـﻀ ــﻢ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺎر ﺣـﻤـﻠــﺔ
إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ .ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﺣــﺎول ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﺟﺎﻳﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو اﻟﺬي
أراد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ ﻋــﺪوى "ﻛﻮﻓﻴﺪ"-19
ﺛــﻢ ﺗـﻌــﺎﻓـﻴــﻪ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻛــﺪﻟـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ اﻟـﻨــﺎس
ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوس .ﻟـﻜــﻦ ﺗﻨﻔﻲ اﻷرﻗ ــﺎم
ّ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫــﺬه اﻟﻔﻜﺮة
ﺑﻜﻞ وﺿــﻮح ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺗﺒﺪو ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ.

١٤

تسالي

sudoku

من  4أحرف وهي اسم شركة دولية ذات أصل أميركي لتصنيع السيارات.
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كلمات متقاطعة

7

م
8

9

فورد

كلمة السر

 1ـ مــوسـيـقــي مـصــري
غوطة دمشق  -للنفي يروي يانا وهاله  -سيد
ي ـع ـت ـبــر رائـ ـ ــد الـنـهـضــة  3ـ مــديـنــة فــي روسـيــا يكثر الحليب
الموسيقية العربية
 9ـ هدف  -من أكبر مدن
على الفولغا
 7ـ ضد نهار  -يميل
 5ـ لها وعبث  -عيب
 2ـ ع ــاص ـم ــة ع ــرب ـي ــة  4 -ـ زم ــن (م ـع ـكــوســة)  6 -ـ ج ـبــل ي ـش ــرف على  8ـ ن ـه ــر فـ ــي أ ل ـمــا ن ـيــا الشرق القديم
سجناء
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 1ـ ش ــا ع ــر لـبـنــا نــي
ك ـب ـي ــر ت ـم ـ ّـي ــز ش ـعــره
بالرمزية والتجديد
له ديوان «قدموس»
 2ـ حمام بري  -ضد
أيمن
 3ـ عاصمة أفريقية
 4ـ اقـتــراب  -عجز -
للنفي
 5ـ ن ـحــوي نـشــأ في
البصرة له «الكتاب»
 6ـ أب  -متشابهان
 7ـ يبادر َ -
جمع
 8ـ م ـ ـجـ ــد  -أ كـ ـب ــر
س ـل ـس ـل ــة ج ـ ـبـ ــال فــي
أوروبا
 9ـ دولــة فــي أميركا
الجنوبية
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :أن ـجــز مــا هــو مـطـلــوب منك،
وال تــؤجـلــه ثــان ـيــة ،ف ـهــذا يــؤثــر على
مستقبلك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ال تـ ـ ـي ـ ــأس مـ ـ ــن وضـ ـع ــك
الـعــاطـفــي ،وعــالـجــه بــال ـتــروي ،مهما
كانت الظروف.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ـق ــرارات العائلية التي
أرج ــأت ـه ــا ف ــي ال ـس ــاب ــق حـ ــان الــوقــت
للبحث فيها.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
ً
مهنيا :تحقق إنجازا مهنيا كبيرا،
فيسطع نجمك ،وتتلقى مكافأة.
ً
ً ُ
عــاطـفـيــا :ك ــن واع ـي ــا فــي ح ـبــك ،وال
ً
تجعله عائقا أمام عملك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـغـيـيــر ب ـعــض األث ــاث
ً
أص ـبــح ض ــروري ــا ،وعـلـيــك التفكير
بذلك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

● الثور (:)5 /20 – 4 /20
ً
ً
مهنيا :إذا كنت ترغب فعال في النجاح،
فأحسن المثابرة والتوقيت في عملك.
ً
عــاطـفـيــا :اثـبـتــا فــي وضـعـكـمــا ،فــاأليــام
القادمة عليكما ستكون مألى بالخير.
ً
اجتماعيا :قد تعاني انتكاسة صحية
خفيفة ،والوقاية خير من ألف عالج.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تفلت مــن يديك أمــور اإلدارة،
لكنك تستعيد اإلمساك بها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :يـعـتــريــك ال ـحــزن قـلـيــا ،ألن
الحبيب يعارضك في بعض األمور.
ً
اجتماعيا :مقومات السعادة العائلية
تكمن في التفاهم بين أفرادها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تدفعك طاقة جــديــدة نابعة من
الدعم الذي ُتتلقاه من المسؤولين.
ً
عاطفيا :قد تختبر في حياتك العاطفية،
وتضعف أمام شخص من الطرف اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـفــد مــن جميع الـفــرص،
لتزداد روابط الصداقة بينك وبين األهل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تطلب سرعة العمل ،بل اتقانه،
ألن الناس ينظرون إلى جودته.
ً
عاطفيا :اتفق مع الحبيب الكتساب ثقافة
أدبية وفنية أكثر.
ً
اجتماعيا :المبذر أسوأ من البخيل ،ألنه
ينفق من ماله ومن مال غيره.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً ِّ
مهنيا :خفف عن نفسك ،ودع هموم
العمل تأتي في أوقاتها.
ً
عاطفيا :المشكالت العاطفية التي
كـ ــانـ ــت ت ـح ـص ــل م ـ ــع الـ ـحـ ـبـ ـي ــب فــي
طريقها للتالشي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـتـنـبــأ ال ـف ـلــك بــاق ـتــراب
مشاكل عائلية مزعجة ،فخذ حذرك
منذ اآلن.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ُ
مهنيا :تحالف مع الزمالء ،وكن معهم
ً
يدا واحدة ،إلتقان العمل واإلسراع فيه.
ً
ً
عاطفيا :الوقت مناسب جــدا للبحث
في القرارات التي ينبغي أن تأخذاها
ً
معا.
ً
اجتماعيا :صحتك ليست في أحسن
حــال ،وعليك اعتماد برنامج غذائي
صحي.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :تـخــف حـمــاسـتــك ف ــي العمل
ً
ق ـل ـيــا ،وت ـت ـكــل ع ـلــى ب ـعــض ال ــزم ــاء
إلنجازه.
ً
عاطفيا :تعتقد مع الحبيب أن الدنيا
تدور حولكما ،فكونا واقعيين.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :خ ـ ِّـص ــص ب ـعــض الــوقــت
لـ ــات ـ ـصـ ــال ب ـ ــاأله ـ ــل والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال عــن
البعيدين منهم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تستطيع حل مشاكلك دفعة
واحدة ،فعليك التأني والصبر.
ً
ً
ً
جميال ِّ
يحرك فيك
عاطفيا :تلتقي وجها
مشاعرك الراكدة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن اإلصـ ـغ ــاء إلــى
نميمة أحدهم ،ألنها ِّ
تسبب لك المشاكل.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :تسعى إلى تطبيق مشروع كنت
تفكر فيه منذ زمن بعيد.
ً
عــاطـفـيــا :تـتــوب عــن حـبــك ،وتــرغــب في
ْ
نسيان َمن تحب.
ً
اجتماعيا :تشعر باالنزعاج من تصرف
أحد األصدقاء ،وتتجنب معاشرته.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :يـلــوح لــك فــي األف ــق مستقبل
جيد ،بعد استكمالك لعدة خطوات.
ً
عاطفيا :أحب شيء إلى قلبك أن يكون
ً
الشريك ًسعيداَّ.
اجتماعيا  :تجنب من توريط نفسك،
من خالل مساعدة أحد المعارف.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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المانع لـ ةديرجلا•« :الفانتازيا» صبغة مميزة ألعمالي

ً ً
ً
ً
«أجهز مسلسال كوميديا ضخم اإلنتاج سيحقق نجاحا كبيرا في رمضان»
ً
إنه
«الجريدة»،
مع
حوار
في
المانع،
وقال
مسلسله
حققه
الذي
للنجاح
استثمارا
ً
الكوميدي «درويشيات» في رمضان الماضي ،اعتمد «الفانتازيا» صبغة مميزة ألعماله ،نظرا
ً
لنجاحه في تلك المنطقة ،فضال عن قلة
يستعد الفنان والمنتج مبارك المانع لتكرار
التجربة من خالل عمل كوميدي فانتازي ضخم األعمال الخليجية التي تنتهج هذا النمط
اإلنتاج يخوض من خالله المنافسة بالموسم الدرامي لما يتطلبه من عناصر فنية قوية
ومكلفة ...وإلى المزيد من التفاصيل:
الدرامي لرمضان المقبل.
عزة إبراهيم

أنا ابن
المسرح
وجاهز له
بالنصوص
والفنانين

• ت ـس ـت ـع ــد ل ـت ـج ــرب ــة درام ـ ـيـ ــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ...ه ـ ــل ت ـك ـش ــف لـ ـن ــا عــن
تفاصيلها؟
 أجهز لمسلسل درامي كوميديفــان ـتــازي أشـ ــارك بــه فــي الموسم
الــرمـضــانــي المقبل ،وم ــن المقرر
انطالق تصويره ديسمبر المقبل
بـعــد اك ـت ـمــال فــريــق ال ـع ـمــل ،وهــو
عمل ذو إنتاج ضخم ،أراهن عليه
لـمــوســم ق ــوي ومـنــافـســة شــرســة،
وأت ــوق ــع أن يحقق نـجــاحــا كبيرا
كآخر أعمالي "درويـشـيــات" الذي
خضت به رمضان الماضي.

بصمة قوية
• وهل تكرر التجربة مع نفس
النجوم أم ستتجه للتغيير؟

 المسلسل يضم أغلب نجوممسلسل "درويشيات" فقد حققنا
نجاحا مميزا أسـعــى الستغالله
ن ـظــرا ل ـل ـتــوافــق وال ـت ـفــاهــم الفني
بيننا ،والـعـمــل مــن تــألـيــف نفس
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وه ـ ـ ــو يـ ــوسـ ــف ال ـم ــان ــع
وي ـ ـش ـ ــارك ـ ــه ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة خ ـل ـي ـفــة
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي وم ـ ــري ـ ــم ال ـ ـق ـ ــاف،
وسيتولى مهمة اإلخــراج عبدالله
العراك ،الذي أخرج مقدمة ونهاية
مسلسل "درويشيات" كما عرض
لـ ــه رم ـ ـضـ ــان الـ ـم ــاض ــي مـسـلـســل
"أوريـ ــم" على شبكة قـنــوات ،mbc
وك ــان لحضوره بصمة قــويــة ،ما
شـجـعـنــا ع ـل ــى خـ ــوض الـتـجــربــة
الجديدة سويا.
• وم ــا ردك على التعليق بأن

"دروي ـش ـي ــات" ل ــم يـحـقــق الـنـجــاح
المطلوب مقارنة بأعمال كوميدية
أخرى؟
 فـ ــي تـ ـق ــدي ــري ال ـ ـ ــذي يـعـتـمــدعلى نسبة مشاهدة األعمال وفقا
لـتـقــاريــر ال ـق ـنــوات ال ـعــارضــة فــإن
مسلسل "درويشيات" حقق أعلى
نسبة مشاهدة لمسلسل كوميدي
خـلـيـجــي ف ــي رم ـض ــان ال ـمــاضــي،
ولذلك فإن المسلسل حقق بالفعل
النجاح المطلوب وأكثر ،فقد احتل
المركز األول رغم المنافسة القوية
ألع ـم ــال ن ـجــوم ك ـب ــار ،ول ــذل ــك فــإن
التعاون مع ذات الفريق مستمر مع
بعض التغييرات.

دائرة التكرار
• أال تخشى مــن نتيجة تكرار
ال ـف ــري ــق أو ن ـمــط ال ـفــان ـتــازيــا في
أعمالك؟
 على العكس ،أنــا أستثمر ماحـقـقـنــاه مــن ن ـجــاح ســويــا ،ولكن
دون الوقوع في دائرة التكرار التي
بالتأكيد تضر أي عمل ،وهو سر
تمسكي بالفانتازيا التي أعتبرها
صبغة مميزة ألعمالي ،فهي منطقة
غـيــر مـطــروحــة بـقــوة فــي أعمالنا
الخليجية ،وتحتاج لجهد كبير

عملية العرض
• الـ ـبـ ـع ــض ات ـ ـهـ ــم ال ـم ـس ـل ـســل
ب ــالـ ـضـ ـع ــف وهـ ـ ـ ــو س ـ ـبـ ــب رفـ ــض
تلفزيون الكويت عرضه؟
 هذا كالم عار من الصحة ،نعمكــانــت ه ـنــاك م ـف ــاوض ــات لـعــرض
المسلسل عـبــر شــاشــة تلفزيون
ال ـك ــوي ــت ،ول ـك ــن ح ـصــل اخ ـتــاف
بسيط في االتفاق حال دون إتمام
عملية ال ـعــرض ،وهــو شــيء وارد
مع أي عمل وأي محطة تلفزيونية،
وفي المقابل تم عرض المسلسل
عبر  3قنوات أخرى هي  ،atvوأبو
ظبي  ،1وقناة السعودية ،وحقق
أعلى مشاهدة بهذه القنوات ،وهو
ـرض ج ــدا بــالـنـسـبــة لــي،
ن ـجــاح مـ ـ ٍ
وســأحــرص في العمل الجديد أن
يـتــم ال ـت ـفــاوض عـلــى عــرضــه عبر
شــاشــة ت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت أيـضــا
ألننا جميعا نحب عرض أعمالنا
عبر شاشتنا الرئيسية ،وذلك إلى
جانب قنوات أخرى.

نادية القناعي« :المعتقل سي»
ينتصر للقضايا اإلنسانية
•

عماد جمعة

ان ـت ـهــت د .ن ــادي ــة الـقـنــاعــي
م ـ ـ ــن كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ن ـ ـ ــص مـ ـس ــرح ــي
جديد بعنوان "المعتقل سي"،
م ـت ـم ـن ـيــة أن تـ ـح ــدث ان ـف ــراج ــة
قــري ـبــة لـلـمـســرح ف ــي ال ـكــويــت،
لـكــي يـسـتـعـيــد أل ـقــه ونـشــاطــه،
ويأخذ العمل طريقه للتنفيذ،
وال ـم ـشــاركــة فــي الـمـهــرجــانــات
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـعــد أن
تـسـ َّـبـبــت جــائ ـحــة ك ــورون ــا في
إي ـ ـقـ ــاف كـ ــل األنـ ـشـ ـط ــة ال ـف ـن ـيــة
والثقافية.
وأكـ ــدت د .الـقـنــاعــي أن هــذا
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـس ــرح ــي ي ـن ـت ـصــر
ل ـل ـق ـضــايــا اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي كــل
م ـكــان وأي زمـ ــان ،مـشـيــرة إلــى
أنها حرصت على عدم تحديد
الــزمــان والـمـكــان ،لكي تتناول
القضايا اإلنسانية بشكل عام،
عبر مجموعة من الشخصيات
ال ـم ـت ـب ــاي ـن ــة فـ ــي س ـلــوك ـيــات ـهــا
وشخصياتها ،منها السلبي
واإليجابي ،في نظرتهم للحياة،
وكل منهم يواجه ظروفه بطرق
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وي ـس ـت ـع ـيــد شــريــط
حياته فــي الـمــاضــي ،ليتوقف

• هل توقف الحركة المسرحية
ج ـع ـلــك ت ــرج ــئ الـتـحـضـيــر لعمل
جديد؟
 أن ــا اب ــن ال ـم ـســرح وج ــاه ــز لهبــال ـن ـصــوص وال ـف ـنــان ـيــن ،وكـنــت
على استعداد للعرض في العيد
الماضي بمسرحية "الشحاتين" من
بطولتي إلى جانب فريق مسرحية
الثالجة كالفنان القدير عبدالناصر
درويــش وسلطان الفرج وحسين
المهدي وبـشــار الـجــزاف وسامي
م ـ ـه ـ ــاوش وضـ ـ ـ ـ ــاري ع ـب ــدال ــرض ــا
وغ ـي ــره ــم ،وهـ ــي م ــن تــأل ـيــف بــدر
مـ ـ ـح ـ ــارب وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
صفر ،ولكن إغالق المسرح أوقف
العروض والتجهيزات ،فالمسرحية

مبارك المانع وعبدالناصر درويش وسلطان الفرج في «الثالجة»

نادية القناعي

عند محطات فيها ،الفتة إلى أن
الشخصيات اإليجابية قد تغفل
السلبية الموجودة بداخلها إذا
أفرطت في إيجابيتها.
جــديــر بــالــذكــر ،أن القناعي
قـ ـ َّـدمـ ــت ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـن ـص ــوص
ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـ ــي م ـه ــرج ــان ــات
المسرح المحلية واإلقليمية،
وحصدت العديد من الجوائز،
وكان آخرها مسرحية "صالح
ي ـعــود" ،إخ ــراج عيسى الحمر،
ُ
وع ــرض ــت ب ـم ـهــرجــان الـكــويــت
المسرحي فــي دورت ــه األخيرة
.2019

مبارك المانع
كـ ــانـ ــت قـ ــويـ ــة وفـ ـك ــرتـ ـه ــا ث ـق ـي ـلــة،
وتحتاج النتعاشة مسرحية تسمح
بخروجها للنور في ظروف مواتية.

مخاطر كبيرة
• هــل يعني ذلــك أنــك لــن تتجه
لعرضها إذا تم فتح المسارح مع
تخفيض الطاقة االستيعابية؟
 أعتقد ذلــك ،فالعرض بنسبةحـ ـ ـض ـ ــور ال ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـ ـ ـ ـ 50%
كـمــا ه ــو مـتــوقــع ف ــي حــالــة ع ــودة
ـاس جـ ــدا على
الـ ـمـ ـس ــارح ،أمـ ــر قـ ـ ـ ٍ
اإلنتاج المسرحي ويحمل مخاطر
ك ـب ـي ــرة ،وال أظـ ــن أنـ ــي ســأخــاطــر
بعرض قوي في ظل تلك الظروف
ال ـتــي فــرضـتـهــا جــائـحــة كــورونــا،
فالعمل المسرحي مكلف جدا من
ناحية األج ــور وإيـجــار المسارح
والـفـنـيـيــن واإلضـ ـ ـ ــاءة والــدي ـكــور
واإلداريين ،ولن أجازف قبل عودة
الـمـســرح لـكــامــل طــاقـتــه ،وضـمــان
سالمة وصحة الجمهور في ظل
عروض آمنة.

نهضة سينمائية
• ك ـم ـن ـتــج ...ك ـيــف ت ــرى تأثير
انفتاح دور عرض بالسعودية على
السينما الكويتية؟
 ت ــأثـ ـي ــر رائ ـ ـ ـ ـ ــع ،ف ـ ـ ـ ــأوال أن ــاكفنان أتلهف لـخــوض تجارب
سينمائية عدة ،وال يوجد فنان
ال يستهويه هذا الفن الساحر،
ولكن بالفعل كمنتج أجد األمر
ليس هينا ،فالكويت ال تكفي
ك ـ ـ ــدور عـ ـ ــرض وع ـ ـ ــدد ج ـم ـهــور

لتحقيق فيلم سينمائي مكاسب
مرضية ،ولذلك فإننا في الخليج
بشكل عام نعول على الجمهور
السعودي ،ال في السينما فقط،
ً
ولكن أيضا بالمسرح والدراما
التلفزيونية ،فالجمهور هناك
عــريــض وذواق للفن ،ويتلهف
للعمل الكويتي ،باعتبار الكويت
هوليوود الخليج وتتوافر لدينا
إمـكــانــات فنية ضخمة ،ولذلك
فإن افتتاح دور عرض سعودية
ستصاحبه نهضة سينمائية
ك ــوي ـت ـي ــة ض ـخ ـم ــة ب ــال ـس ـن ــوات
المقبلة.

الشكل الالئق
• وهل يشجعك ذلك على دراسة
عمل سينمائي بالفترة الحالية؟
 لدي مشروع بالفعل هو فيلمم ــن ف ـكــرتــي وت ـع ـكــف ورش ـ ــة مــن
الـكـتــاب عـلــى صياغتها درام ـيــا،
ولكني غير متعجل في خروجه
للنور حتى تستأنف دور العرض
السينمائية نشاطها بقوة ،وحتى
أستطيع إنتاجه بالشكل الالئق،
فاألوضاع الحالية تجعل أي فيلم
يــواجــه خـســارة إذا تـجــاوز قيمة
إنـتــاجـيــة مـعـيـنــة ،وأن ــا بوصفي
ً
عاشقا للسينما أريد إطالق عمل
قـيــم ،وخــاصــة بـعــد تجربتي في
فـيـلــم "ودي أت ـك ـلــم" م ــع الـمـخــرج
صــادق بهبهاني ،ورغــم ظهوري
الـ ـخ ــاص ،إال أنـ ــي تـلـقـيــت ردود
فعل غير متوقعة ،ما يؤكد حب
وأهمية السينما للجمهور.

الفهد :ألبوم غنائي لألطفال وأستعد لعروض مسرحية
•

عزة إبراهيم

يجهز الفنان عبدالرحمن الفهد أللبوم
غنائي كامل لألطفال بالتعاون مع الفنان
عبدالله الشامي الذي يتولى مهمة كتابة
األغـنـيــات ،حيث يـجــري حاليا تسجيل
األغنيات مع االستعداد لتصوير أغلبها
بطريقة الفيديو كليب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
لـ "الجريدة" ،أن األلبوم يضم موضوعات
متنوعة كلها تخص الطفل ،كالمدرسة
والـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوح واألل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الموضوعات التي تجذب انتباه االطفال.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه تـ ـلـ ـق ــى ع ـ ـ ــدة ع ـ ــروض
للمشاركة في الدراما التلفزيونية بعد
نـجــاحــه بمسلسل "جـنــة هـلــي" رمـضــان
الـمــاضــي ،ولكنه لــم يقرر بشكل نهائي
خ ــوض تـجــربــة جــديــدة ،فــي وق ــت تلقى
عــرض ـيــن ت ــم إل ـغــاؤه ـمــا أحــده ـمــا لـعــدم
م ـنــاس ـبــة الـشـخـصـيــة ل ــه واآلخـ ـ ــر لـعــدم
حدوث اتفاق مع الجهة المنتجة للعمل.
وأكد أنه بعد بدايته القوية بالدراما
الـتـلـفــزيــونـيــة م ــع مـسـلـســل "ج ـنــة هـلــي"
يـتـحـمــل م ـســؤو ل ـيــة ك ـب ـيــرة للتخطيط
لألعمال الدرامية المقبلة ،إذ إن اختيار
ال ـف ـن ــان ــة الـ ـق ــدي ــرة سـ ـع ــاد ع ـب ــدال ـل ــه لــه
لـتـجـسـيــد دور حـفـيــدهــا جـعــل خطوته
القادمة تحتاج لدراسة مسبقة للحفاظ
عـلــى مــا حـقـقــه مــن انـتـشــار ون ـجــاح في
باكورة أعماله بالتلفزيون.

أصالة تهاجم الرجال:
«ما فيهم عقل»

ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـف ـكــرة والـتـنـفـيــذ
وفريق العمل ،فضال عن اإلنتاج
الضخم ،وأعتقد أني أجيد التغريد
ف ــي ه ــذا ال ـف ـضــاء بـحــريــة ووض ــع
بصمة واضحة.

مسرحية الشحاتين

افتتاح
دور عرض
سعودية
ستصاحبه
نهضة
سينمائية
كويتية

خبريات

وزاد :جسد دور "الحارث" ابن الفنانة
مالك والفنان شهاب جوهر الذي يعاني
اإلدمان" ،وتتوفى أمي في حادث سيارة،
فتذهب أختي لإلقامة في منزل جدتي
الفنانة سـعــاد عبدالله ،الـتــي تظن أني
أقيم مع والدي فيما يظن هو أني أمكث
مع جدتي ،في الوقت الــذي أتواجد فيه
بالشاليه وال يدري عني أحد ،وتتصاعد
االح ـ ـ ــداث ح ـتــى أواجـ ـ ــه أبـ ــي ف ــي مشهد
تحول لشخصيته مــن أب غير مسؤول
إلــى أكثر شعورا بالمسؤولية وبحجم
األزمة التي أعيشها بدون رعاية".
وأعرب الفهد عن فخره وشكره للدعم
ال ـ ــذي ت ـل ـقــاه ع ـلــى ي ــد ال ـف ـنــانــة ال ـقــديــرة
س ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه ال ـت ــي آم ـن ــت بـمــوهـبـتــه
من خالل تجاربه المسرحية المتنوعة
وأعطته فرصة للظهور بقوة في الدراما
التلفزيونية في عمل من بطولتها.
من ناحية أخرى ،أكد الفهد أن وضعه
ً
بــال ـم ـســرح أك ـثــر اسـ ـتـ ـق ــرارا ،ف ـقــد ش ــارك
بـبـطــولــة أغ ـلــب أع ـم ــال ال ـم ـخــرج محمد
الحملي وفرقة "بــاك ستيج" بالسنوات
األخـ ـي ــرة ،وح ـق ــق م ــن خــال ـهــا ح ـضــورا
م ـم ـيــزا ،فــي حـيــن يستعد خ ــال الـفـتــرة
الـمـقـبـلــة السـتـئـنــاف ع ــروض مسرحية
" "sweet dreamsالتي انطلقت عروضها
األولى في  ،2013حيث يحل بطال للعمل
بديال للحملي الذي سيكتفي باإلشراف
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــروض الـ ـج ــدي ــدة ،ك ـم ــا سـيـتــم
اسـتـئـنــاف ع ــروض مـســرحـيــة "سـبــايــدر

هاجمت الفنانة
السورية أصالة الرجال،
قائلة" :الرجالة ما فيهم
عقل" ،وذلك في برنامج
"قعدة رجالة" ،الذي
يقدمه املمثل اللبناني
نيكوال معوض،
والفنان املصري خالد
سليم ،واملمثل السوري
قيس الشيخ نجيب.
َّ
وتطرقت أصالة في
حديثها إلى أمور
مختلفة َّ
تعرضت لها
بعد االنفصال .وخالل
الحلقة حاول مقدمو
البرنامج إثبات أنه
ليس كل الرجال كذلك.
جدير بالذكر ،أن أصالة
طرحت أخيرا ألبومها
الجديد "ال تستسلم"،
الذي ضم  20أغنية،
منها" :وش كنت أقول"،
كلمات بدر عبداملحسن،
ألحان عزوف ،وتوزيع
بشار سلطان" ،يا
مثبت" ،كلمات وألحان
عزوف ،وتوزيع خالد
عز" ،ما أعرف أنطق"،
كلمات قوس ،وألحان
سهم ،إلى جانب العديد
من األغنيات.

تصوير الجزء الخامس
من «الهيبة» قريبًا

كشف املنتج صادق
الصباح عن موعد
تصوير الجزء الخامس
واألخير من مسلسل
«الهيبة» ،الذي يقوم
ببطولته النجم
السوري تيم حسن.
وقال الصباح« :نحن
حاليًا في مرحلة إعداد
النص ،والتباحث
والتحضير للجزء
الخامس من املسلسل،
والذي سيبدأ تصويره
مع نهاية العام الحالي،
ليكون جاهزًا للعرض
في موسم رمضان
.»2021
وكشف عن أن شركته
تستعد خالل أيام قليلة
للبدء بتصوير مسلسل
قصير َّ
مكون من 10
حلقات ،بطولة النجم
السوري تيم حسن.

عبدالرحمن الفهد مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله
مان" التي توقفت بعد  6أيام عرض فقط
ً
تــأثــرا بــأزمــة إغ ــاق الـمـســارح مــن جــراء
انتشار فيروس كورونا.
وأش ــار إلــى أنــه استعد للحضور في
عيد الفطر الماضي من خالل مسرحية

ج ــدي ــدة ب ـع ـن ــوان "ض ـ ـفـ ــادع" ب ـم ـشــاركــة
شيماء سليمان وغزالة دشتي وغيرهم
من الفنانين ،ولكن توقف العروض حال
دون خروجها للنور.

مايا دياب وابنتها خضعتا
لفحص «كورونا»

النصار بين «نقطة تالقي» و«شهادة» في مونودراما بالقاهرة

ً
يصور حاليا برنامج «مقر انتخابي» لمرشحات مجلس األمة 2020
•

عماد جمعة

الفنان نصار النصار من الفنانين
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن بـ ــرعـ ــوا فـ ــي ت ـقــديــم
الكوميديا على خشبة ا لـمـســرح في
بداياته خالل المهرجانات المسرحية

المختلفة ثــم تـصــدى لمجموعة من
المسرحيات كمخرج ،محققا العديد
من الجوائز .ونجح النصار في تغيير
جلده أكثر من مرة ليثبت لنفسه قبل
اآلخــريــن أن ــه ق ــادر عـلــى الـتـلــويــن في
إبداعاته الفنية ،ويملك المقدرة على

تقديم ألوان مختلفة من الفنون.
وف ــي أح ـ ــدث ت ـج ــارب ــه الـمـســرحـيــة
يــؤكــد الـنـصــار مـشــاركـتــه فــي ال ــدورة
المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي
ل ـل ـم ــون ــودرام ــا م ــن خـ ــال مـســرحـيــة
"ش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــادة" ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ع ـم ــل

مونودرامي جديد وتجربة يعتبرها
نقلة نوعية في مشواره الفني ،مشددا
عـلــى صـعــوبــة الـتـمـثـيــل ف ــي األع ـمــال
الـمــونــودرامـيــة حيث تـكــون مسؤوال
ب ـم ـفــردك ع ــن الـعـمــل أم ــام الـجـمـهــور،
ومحافظا على إيقاعه طــوال الوقت،
وفي الوقت نفسه يحمل متعة كبيرة،
متمنيا أن يمثل الكويت بشكل مشرف
في هذا المحفل الدولي.

فيلم سينمائي

النصار مع فريق الفيلم

وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـس ـي ـن ـم ــا ،أردف
النصار قائال :أعمل على إنتاج فيلم
سـيـنـمــائــي اس ـمــه "نـقـطــة ت ــاقــي" من
تأليفي وإخراجي ،وهو روائي طويل
تـتـمـحــور فـكــرتــه ح ــول مـقــولــة "فــاقــد
ال ـشــيء ال يـعـطـيــه" ،بمعنى يتصدى
شخص لحل مشاكل اآلخرين بينما ال
يستطيع حل مشكلته ،ويطرح الفيلم
قابلية الـحـلــول لـكــل الـمـشــاكــل مهما
صعبت علينا إذا استطعنا تفكيكها،
وت ــدور أحــداثــه فــي قــالــب اجتماعي،
وهـ ــو ص ــال ــح ل ـل ـعــرض ال ـج ـمــاه ـيــري
وكذلك في المهرجانات.

ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـف ـي ـلــم ن ـخ ـبــة من
الشباب الدارسين في معهد الفنون
المسرحية إلى جانب بعض األسماء
ال ـتــي شــاركــت فــي أع ـمــال فـنـيــة من
قبل على مستوى احـتــرافــي ســواء
ف ــي الـسـيـنـمــا أو الـتـلـفــزيــون منهم
سعيد محمد و فــا طـمــة العصيمي
وأحمد الشواف وسلمان الكاظمي
وم ـح ـمــد ع ــاء وأح ـم ــد الـفـيـلـكــاوي
وعبدالرحمن الهدلج ورامي سعيد
وغيرهم ،وهــؤالء الشباب شاركوا
فــي الــورشــة الـتــى نظمتها وكــانــت
ب ـع ـن ــوان "ال ـت ـص ــوي ــر ال ـسـيـنـمــائــي
ب ــال ـت ـل ـف ــون" وأسـ ـ ـف ـ ــرت عـ ــن ظ ـهــور
مجموعة من التجارب السينمائية،
وحاضر فيها الفنان محمد الحملي
تحت عنوان "األكشن" في التصوير
السينمائي ،وكذلك الفنان عبدالله
التركماني حاضر عن كيفية دراسة
ال ـ ـنـ ــص ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي وتـ ـص ــوي ــره
ب ـطــري ـقــة ف ـن ـيــة م ـح ـت ــرف ــة ،وسـيـتــم
تصويره كامال بالتلفون كما حدث
مــع أف ــام عــالـمـيــة ،ولــدي ـنــا مـعــدات
تـ ـص ــوي ــر س ـي ـن ـم ــائ ــي ك ــامـ ـل ــة مـثــل
م ـعــدات ال ـصــوت وحــركــة الـكــامـيــرا،

نصار النصار
وهـ ــدف ـ ـنـ ــا ت ــأسـ ـي ــس ط ــريـ ـق ــة ع ـمــل
منهجية في السينما.

مقر انتخابي
وعـلــى صعيد آخ ــر ،أش ــار النصار
إل ــى ق ـيــامــه حــال ـيــا ب ــإخ ــراج بــرنــامــج
اسـ ـم ــه "مـ ـق ــر ان ـت ـخ ــاب ــي" ي ــرك ــز عـلــى
المرشحات فقط لمجلس األمة 2020
من إعداد وتقديم عايدة الرشيد ومن
تصوير سليمان ا لـحــو يــس وسعود
الــرشــود ال ــذي يتولى عمل الـلـقــاء ات
الخارجية بالشارع كمراسل للبرنامج.

خضعت الفنانة
اللبنانية مايا دياب،
وابنتها كاي ،لفحص
فيروس كورونا،
ليتأكدا أنهما بصحة
جيدة وليستا
مصابتني ،خصوصًا أن
عمل مايا يتطلب منها
االختالط بعدد من
األشخاص ،وعدم وضع
ِّ
تصور
الكمامة عندما
أو تغني ،لذلك فهي
َّ
معرضة أكثر من غيرها
للعدوى.
ووثقت مايا هذه
اللحظات بفيديو على
صفحتها الخاصة
بمواقع التواصل
االجتماعي ،لتحث
متابعيها على االنتباه
كثيرا والحرص على
صحتهم ،وأعطت
بعض اإلرشادات
بهذا املوضوع ،منها
تعقيم اليدين والوجه
واألغراض التي
نمسكها بأيدينا.

دلبلا

•
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ؟
ﻣﻬﺪي ﺧﻠﺠﻲ-
واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

ﺳﻴﺆدي رﺣﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻓﻮﺿﻰ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪرﺟﺔ
ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺎم ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻟﺬي
ﻳﺴﻌﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻘﺎدم،
ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ.

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺄﻣﻞ أن
ّ
ﺗﺆدي اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﺮان
اﻟﻨﻮوي

اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳﺮون أن
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ إذا ﻋﺠﺰ ﻋﻦ
رﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﻗﻒ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺠﺢ
ﺧﻠﻔﻪ أو ﺧﻠﻔﺎؤه ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ

ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2021ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﻘﻮل
إن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪُ ،
وﻳ ّ
ﻔﺴﺮ
ﻫ ــﺬا اﻻﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺳـﺒــﺐ ﻧ ـﻈــﺮه إﻟــﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺑ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮر
اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ــﻲ ،وﺑـ ــﺈﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ أن ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺘﻪ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ــﺮاه ﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
ﺑ ـ ـ ــﻼده .وﻣـ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻓ ـﻌ ـﻠــﻰ ﻋـﻜــﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ
َ
اﻟﻤﺮﺷﺤ ْﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ْ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ وﻋﺪ
ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﺮان
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ.
اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮﺍﺭﻳ ــﺔ ﺍﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮﺭﻳ ــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻛـﻨ ـﻈــﺎم ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ
إﻳﺮان وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
• ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻷﻱ ﺇﺻﻼﺡ
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪاﺧـ ــﻞ ،وأي اﻧ ـ ـﺤـ ــﺮاف ﻋــﻦ
اﻟﻤﺴﺎر "اﻟـﺜــﻮري" اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـ:
ﻣﻌﺎداة أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻣﻌﺎداة إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وﻋ ــﺪم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﺑـﻴــﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻرﺗﺪاء
اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺤﺠﺎب.
وﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـ َـﻤـ ـﺒ ـ ْ
ـﺪأﻳ ــﻦ
اﻷﻳـ ــﺪﻳـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ـ ْـﻴـ ــﻦ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ـ ْ
ـﺮﻳـ ــﻦ
ً
ﺗ ـ ـﺠ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪأ اﻷول :أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻲ "اﻟﺸﻴﻄﺎن
اﻷﻋ ـﻈــﻢ" ﻟـﻴــﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ،
ﺑ ــﻞ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻣــﺎﻫ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،أي ﻧـﺘــﺎج
اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرة واﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ،وﻣـﻨــﺎﺻــﺮة راﺋ ــﺪة ﻟﻬﺎ.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،ﻓــﺈن
ﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎرزة اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ً
ً
"ورﻣــﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺎ" ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﻃـ ـﻬ ــﺮان ،وﻫـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ اﻷﻛ ـﺜــﺮ
ﻣ ــﺄﺳ ــﺎوﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻀ ــﺎرة اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ،
ّ
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ّ
ﺳﻤﺔ ﻣـﻤــﻴــﺰة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وأﺣــﺪ أﻋﻤﺪة
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﺔ وﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن،
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـﻬــﻲ ﺟــﻮﻫــﺮ اﻟـﺠـﻬــﻮد
اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض أن ﺗـﻘــﻮدﻫــﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺿــﺪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت ،أن
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﻮري ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺆدي
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ إﻟ ــﻰ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ،أي ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻼﻗــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮة وآﻣـﻨــﺔ وﻣــﺪروﺳــﺔ ﺑﺪﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺎم
وﻣﺤﺘﻮاه اﻟﺜﻮري وﺗﻮﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣــﺪ ﺳ ــﻮاء .وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻓــﺈن ﻫــﺪف
ﻃـﻬــﺮان ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺿﺢ:

إﺣﺪى ﻣﻨﺸﺂت إﻳﺮان اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ــﻊ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟـﻤـﻌــﺎدي ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ،
وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ،ﺻﺎغ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ "ﻻ ﺣ ــﺮب وﻻ ﺳ ـ ــﻼم" ،وﻣــﻦ
وﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮه ،ﻓـ ـ ــﺈن اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳ ـﻴ ــﺆدي ﺗـﻄـﺒـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت إﻟــﻰ
اﻟﺘﺤﻮل اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺎم ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ّ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﻴﺎر
اﻷول ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ
ﻣﺴﺎر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ.

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻨﻈﺎم
ﻧ ـﻔ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮؤﺳ ـ ــﺎء اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﻮن
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻃ ـﻬ ــﺮان ﻟﻢ
ُ
ً
ﺗ ـﺼـ ّـﺪق أﺑ ــﺪا ﻫ ــﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت،
وﺗﻨﺒﻊ ﺷـﻜــﻮك ﻗ ــﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ً
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ أوﻻ وﻗ ـﺒــﻞ ﻛ ــﻞ ﺷــﻲء
ﻣﻦ ﻓﺘﺮة داﻣﺖ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن ﻓ ــﻲ إﻳ ـ ــﺮان ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ دﻋــﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﻔــﺮض اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ً
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﻟ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إﻳﺮان
ﺑﺴﺒﺐ دورﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
ً
ً
وأﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا وﻟ ـﻴ ــﺲ آﺧ ـ ـ ــﺮا ،ﺷﻨﺖ
ً
واﺷﻨﻄﻦ ﺣﺮﺑﺎ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺟـ ـﻬ ــﻮد ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ إدارة
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎرﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ،ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻣــﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻷﻣـﻴــﺮﻛــﺎ،
وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺦ ﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻪ ﻗ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﺑـ ــﺄن
ﺟ ـﻬــﻮد ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺗﻮﺟﻬﻪ
اﻟﺜﻮري اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ أن
ﻳـﻜــﻮن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ّ
ﻣﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑــﺄن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗـ ّ
ـﺮوج ﻟﻬﺬا اﻻﺗـﺠــﺎه ،وﻣــﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮه ،ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻫ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮود ﻣــﻊ
واﺷﻨﻄﻦ ،ﻛﻤﺎ َﺗ ّ
ﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻣـﻴـﺸـﻴــﻞ أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ أن ﻓﻴﻠﻢ
"أرﻏ ــﻮ" )اﻟــﺬي ﺗـﻨــﺎول أزﻣــﺔ ﺧﻄﻒ
اﻟــﺮﻫــﺎﺋــﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان(
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑ ــ"ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻷوﺳ ـﻜ ــﺎر
ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ" ﻓﻲ ﻋﺎم  .2013ﺣﺘﻰ
أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أن واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﺗــﺪﻳــﺮ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺜﻞ "ﺗﻴﻠﻴﻐﺮام" و
"إﻧﺴﺘﻐﺮام" أو ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ،ﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ ﺧــﺎﻣ ـﻨ ـﺌــﻲ إﻟــﻰ
اﻟـﺘـﺒــﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟـﻨــﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺟﻬﻮد ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻗــﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
"اﻹﻃــﺎﺣــﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أﻛ ـﺜــﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي
ُ
ً
ﺿــﺪ إﻳ ــﺮان ،وﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻋ ـﺒ ــﺎرة "اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮرة اﻟـﻤـﺨـﻤـﻠـﻴــﺔ" ﻓﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻈﺎم.
وﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ ﺧ ــﺎﻣ ـﻨ ـﺌ ــﻲ أن ﺗـ ـ ـ ّ
ـﺆدي
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷرﺑ ـ ــﻊ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ إﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎع ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺑﺤﺼﺮ
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻳﺮان اﻟﻨﻮوي وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
واﻷﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ
ﻳـ ـﺘ ــﺮك ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧــﺎرج ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ
ﺗ ـﺠ ــﺎه إﻳـ ـ ـ ــﺮان ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻔ ـﻌ ـﻠــﻮن ﻣــﻊ

ﺧﺎﻣﺌﻲ

ﺗﺮاﻣﺐ

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻣ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ ،إذا اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت اﻹدارة
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﻓﺴﻴﺴﺘﻨﺘﺞ
ﱢ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎم
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻧﻬﺎ
أي ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﺑــﺄي
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
وﻣ ـ ـ ــﻦ وﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻧـ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ
اﻷﻋﻠﻰ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮق
ً
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻷﻏﺮاض
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﻏ ــﺎﻳ ــﺎت اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ،
وﻣﺼﺎﻟﺢ "إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ" .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،اﺗﻬﻤﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ أﺳــﻮأ ﻣﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ
ً
اﻹﻳﺮاﻧﻲ .ووﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ،إذا
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟـﻠــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ وﺣ ـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن
ً
ً
أﻣﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ أن
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ﺗـﺠــﺎه إﻳ ــﺮان ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺑـﻨــﺎء اﻟﺜﻘﺔ
ﻣ ــﻊ ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ واﻟـ ـﻘ ــﺎدة اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ،
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻧﺤﻮ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف
أﻛﺒﺮ.

اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﺬ ﻛــﺮ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺠﻨﺐ
"اﻟـﺤــﺮب" ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﻼت اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ً
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
"اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻗـﺼــﻰ" اﻟـﺘــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ
إدارة ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺆﻟــﻢ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء إﻳﺮان ،وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺧ ــﺎﻧ ـﻘ ــﺔ،
وﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﻗـﺘــﻞ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟـﻘــﺎدة
ﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎرزﻳ ــﻦ ﻣ ـﺜــﻞ ﻗــﺎﺳــﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،وﺗﺨﺮﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻮوﻳﺔ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺛﻮري ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ
وﺟ ـﻬ ــﺎت ﻧ ـﻈــﺮه إزاء اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴــﺔ،
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻗﻨﺎع واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى
اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ دون ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻴﺎﺳﺔ
إﻳـ ـ ـ ــﺮان اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺎت
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ّ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
ﻃﺮق ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ ﻳﺰال ﻳﺮﻏﺐ
ﻓ ــﻲ رؤﻳ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺮﻛــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت
أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض

ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧـﺘـﻬــﺎء ﺻــﻼﺣـﻴــﺔ أﺣـﻜــﺎم ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ
ً
ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ.
ﺣﻘﺎ ّ
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻵﺧﺮ
ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺄن
إﻳــﺮان ﺳﺘﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺠﻨﻮد
واﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ إذا
اﺗﺨﺬت واﺷﻨﻄﻦ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ :ﺳﺤﺐ
ﻗ ــﻮاﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳﻂ ،وﺗﺠﻨﺒﻬﺎ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ أي
ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺮﻳﺔ
ﺿــﺪ إﻳـ ــﺮان .وإذا دﺧـﻠــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮﺗﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
إﻗﻨﺎع اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
واﻷﻫ ـ ـ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ ،أن ﻫـ ــﺬا ﻗــﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺪول
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات
ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻗﺪ ّأدت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ وﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،إﻟـ ــﻰ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻣﺎ
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮه ﺷ ــﺮق أوﺳـ ــﻂ ﻣـﺜــﺎﻟـﻴــﺎ ﻻ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻣﺾ
ّأدت اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم  1979ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﻮر إﻟــﻰ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮى
اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ آﻧ ـ ـ ــﺬاك ،أي
اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة واﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴــﺎﺗــﻲ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺣــﺪﺛــﺖ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺲ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،آﻳــﺔ اﻟﻠﻪ
ً
روح اﻟـﻠــﻪ اﻟـﺨـﻤـﻴـﻨــﻲ ،ﻗـ ــﺎدرا ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻊ
ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ً
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻇﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻌــﺪاء اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ،
واﺳﺘﺨﺪم ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻣﻌﺎداة أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﻛﺄداة ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ،وﻫﻮ
ﻣــﺎ ّ
ﻳﻔﺴﺮ ﻋــﺪم ﺟ ــﺪوى ﻣـﺤــﺎوﻻت
"اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺪﻟ ـﻴــﻦ" ﻹذاﺑ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪاء ﻣﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻣ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ
إﻧﻜﺎر وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓ ــﻲ أوﺳ ـ ــﺎط اﻟـﻨـﺨـﺒــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻓﻴﻪ
اﻟ ـﺒ ــﻼد أزﻣـ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة .ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺰداد
ً
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ،
دون أي ا ﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻻت وا ﺿـ ـﺤ ــﺔ
ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ،وﻳﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮون أﻧﻪ إذا
ﻋ ـﺠــﺰ ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ ﻋ ــﻦ رﺳ ــﻢ ﻣـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻣــﻮﻗــﻒ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻓﻠﻦ
ﻳ ـﻨ ـﺠ ــﺢ ﺧ ـﻠ ـﻔ ــﻪ أو ﺧـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎؤه ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗـ ـ ـ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺐ .وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﺰزت
ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪدة ﻫ ــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻘــﺎد،
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﻐـﻤــﻮض اﻟ ــﺬي ﻳﻠﻒ
ﻗﻴﺎدة ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ؛ واﺳﺘﻴﺎء ﺷﻌﺒﻲ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم؛ وﻋــﺪم وﺟــﻮد أﺣــﺰاب
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ؛ وﺿـ ـﻌ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن؛ واﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻼد ،اﻟﺘﻲ
ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ وازدﻳﺎد اﻟﻴﺄس واﻟﻐﻀﺐ
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺑـﻴــﻦ
ً
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ــﺆدي رﺣـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ
اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪوث ﻓ ــﻮﺿ ــﻰ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪرﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺎم ،وﻟـ ــﻦ ﻳـﻜــﻮن
ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻟﺬي
ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺧــﺎﻣ ـﻨ ـﺌــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻘﺎدم ،ﺑﻞ
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ.

ً
ً
ً
إﺑﻘﺎء ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﺘﻀﺎﺋﻼ واﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﻪ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
●

ﻋﻴﺪو ﻟﻴﻔﻲ -واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2004ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻳﻮم
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻗــﻞ ﻣﻦ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ وﻗﻮع أي ﺣﺎدﺛﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« أﻗﻞ
ﻗ ــﺪرة ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ "ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺄة" ﻣـﻤــﺎ ﻛــﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم
 .2016ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﺳﻴﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺞ واﻟﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺎن
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺗﻔﺠﻴﺮ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2016واﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﻓﻲ ﻣﺎرس .2016

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮم
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎدﻳــﺔ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪاﺗـﻬــﺎ
اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪﻫﺎ ،ﻓﺨﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻘﻂ،
دﻋﺎ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
إﻟﻰ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ردا ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ "اﻟﺤﻴﺎة"
ﻟﻺﻋﻼم ،اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
ﻓ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان "وﺣـ ـ ــﺮض اﻟ ـﻤــﺆﻣ ـﻨ ـﻴــﻦ" ﺣﺚ
ﻓﻴﻪ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ إﺷـﻌــﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓــﻲ ﻏﺎﺑﺎت
ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ودول ﻏــﺮﺑـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى.
وﻓــﻲ ﻣــﺎرس ﺷﺠﻌﺖ ﻧﺸﺮة "اﻟﻨﺒﺄ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ"
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« أﻧﺼﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﺪرة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﺳﻂ ﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﻴﺪ "19ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺠﻤﺎت،

وﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺑﺸﻦ
ﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﻟﻌﺪة
أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ:
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ً
ﻻ ﻳــﺰال ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ّ
ﻳﺴﻠﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻨﻴﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﻋﺘﺪاء
ً
ﺟﺎﻧﺒﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ّ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﺸﻒ
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم.
• ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ،
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ّادﻋ ــﺖ إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ
اﺗـﺨــﺬﺗـﻬــﺎ أدت إﻟ ــﻰ "ﻫــﺰﻳـﻤــﺔ" ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﻫﺠﻮم ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺸﻨﻪ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗــﺪ ﻳـﺤــﺮج ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل دﺣﺾ
ﻫﺬا ّ
اﻻدﻋﺎء.
• ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻗــﺪ ﻳﻌﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻧﻔﺬ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻫﺠﻤﺎت
ﺗﻌﻮق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﻨﺰع
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أرﺑﻌﺔ ﺧﻴﺎرات ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻮم:
• ﺍﻟ ـﺤ ــﺚ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻋ ـﻤــﻞ ﺇﺭﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ
"اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ" ﻓﻲ ﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎردﻳﻨﻮ،
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻋﺎم  ،2015أو إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻠﻬﻰ
ﺑﻮﻟﺲ اﻟﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ أورﻻﻧﺪو ،ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻋﺎم .2016
• ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻓﻲ
ﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم  2015وﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﻋﺎم .2016
• ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻓﻲ ﻋﺎم  2002ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

َ
َ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴ ْﻴﻦ ﺟﻴﻤﺲ ﻓﻮﻟﻲ وﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻮﺗﻠﻮف ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴ ْﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻘﻄﻊ رأﺳﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻮراﻧﺲ ﻓﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
َ
َ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴ ْﻴﻦ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴ ْﻴﻦ
ﺑﺴﻨﻮات ﺑﺎﺧﺘﻄﺎف
ﺟ ـﻴ ـﻤــﺲ ﻓ ــﻮﻟ ــﻲ وﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﻦ ﺳ ــﻮﺗ ـﻠ ــﻮف وﻗـﻄــﻊ
رأﺳﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
• ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺍﻟـ ـﻘ ــﻮﺍﺕ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺮات
ﻋﺪﻳﺪة ﺿﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.2014
ً
وﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﺨـﺘــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« زﻳﺎدة ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻨﻪ ﻟﺘﺤﺪي اﻟﻔﻜﺮة أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ.
وﺳﺘﺴﻤﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة
اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ وﻗﺪرات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
ً
ﻟــﻪ أﻳ ـﻀــﺎ ،وﻧ ـﻈــﺮا ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟـﻤــﻼزﻣــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻧﻬﺠﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ.

ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻃﻼق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
إن ﺗﺮاﺟﻊ ﻗــﻮة ّﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
ً
وﺗﻬﺪﻳﺪه ﺣﺎﻟﻴﺎ ُﻳﻌﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎرات
ّ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗــﻢ إﺑـﻌــﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺤﻮ

اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ ،أﺻﺒﺢ
أﺿﻌﻒ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،2016
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪن ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
َ
وﺧ ﱠﻄﻂ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ُﺗ ّ
ﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ أﻗﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
وﻣﺎ ﱠ
ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻮ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
ﻓـﻘــﺪ ﻣـﻌــﺎﻗـﻠــﻪ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق
وﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎؤﻫ ــﺎ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﺷ ــﺮﺳ ــﺔ ﺿــﺪ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ أراﺿﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻃـ ّـﻮرت ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ و»ﻗ ــﻮات ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ« واﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻔــﺎﻋـﻠــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄراﺿﻴﻬﺎ ﺿﺪ
ّ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« ،وﻗــﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬه
اﻟﻘﺪرة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﺎﻛﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﻮﻓــﺮ درﺟ ــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻷﻣـ ـ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻄ ــﻮﻳ ــﻞ ﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪورﻫﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
ّ
وأدت ﺧ ـﺴــﺎرة اﻷراﺿـ ــﻲ ﻫ ــﺬه إﻟ ــﻰ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤﺮد ،ﻣﻤﺎ

ﺣﺪ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
أﺟ ــﺎﻧ ــﺐ وﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻪ وﺟ ـﻤ ــﻊ اﻷﻣ ـ ــﻮال
ّ
وﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺚ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـ ــﻦ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت إرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ
ً
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ
ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ ﻗــﺎدﺗــﻪ وﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ،وﻟــﻢ ّ
ﺗﺤﺪ ﺧـﺴــﺎرة اﻷراﺿ ــﻲ ﻣﻦ
ﻗــﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻳﻨﻔﺬ واﺟﺐ إﻋﺎدة إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ إن إﻏﻼق اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وزﻳﺎدة إﺟﺮاءات
ّ
ً
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺷﻠﺖ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.
واﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ »اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ« ﻓﻲ
ﻃﻮر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ُ
وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت
اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﺤــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ ،ﻓﻔﻲ
أﻏﺴﻄﺲ ،اﺳﺘﻮﻟﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮزﻣـ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻤﺒﻮا دا ﺑــﺮاﻳــﺎ ،وﻓ ــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ،اﻓﺘﺘﺤﺖ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ﻣــﻮاﻟـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﺠﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﻢ "ﺻﻮت
اﻟﻬﻨﺪ" ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ "وﻻﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ وﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺾ أﻧﺼﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻨﻮد
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧـﺘـﺼــﺎرات
ّ
ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻧﻔﺬت اﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫ ــﺎب ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ّ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه
اﻹﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ وﻓﺮض ﺣﻈﺮ ﻓﻌﺎل
ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻓﺮوا إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ«،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺟﻬﻮد "ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣــﻦ اﻷﻫ ــﺪاف" ﻣﺜﻞ
زﻳـ ــﺎدة ﺗــﻮاﺟــﺪ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﻣ ــﻦ ﺣ ــﻮل اﻷﻫ ــﺪاف
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ "اﻟﺴﻬﻠﺔ".
وﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﺗ ـﻘــﻮﻳــﺾ

ً
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮة،
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺟﻬﻮدا
وﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" و"اﻟﻘﻮات
اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ" ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧ ــﺎص ﻓﻲ
إﺿـﻌــﺎف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﺳﺤﺐ اﻟـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵن ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ أﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ "وادي
ﻧﻬﺮ اﻟ ـﻔــﺮات" واﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻒ
واﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ واﻷﺳـ ــﺪ ،أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ
ً
ً
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﻋﺎدة رص ﺻﻔﻮﻓﻪ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺰام اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ودﻋ ــﻢ ﻗ ــﻮات اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة
ً
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ« ،وﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ،ﺗﺒﺪو
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻗﺪ
ﻳﻨﻔﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺑــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺪروس ﻓــﻲ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫ ــﺎب
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة
ﺗﻮازﻧﻪ وﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻳـ ـﺒ ــﺪو أن ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ »اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮﻗﺐ واﻧﺘﻈﺎر ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﺎ،
ً
ﻓﻔﻲ اﻟـﻌــﺮاق وﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻇــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺨﻔﻴﺎ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ دﻋﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﱠ
ﻳﺸﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ
ﻛﻴﻒ أن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﻣﺴﺮح واﺣﺪ ﺑﺎرز
ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪّ ،ﻣﺮت اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« ﻓﻲ
ﻣ ــﻮزﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻖ دون أن ﺗ ـﺤ ـﻈــﻰ إﻟ ـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ
ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ،
وﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ،ﻓ ــﺈن ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰ ﺧــﻼﻳــﺎ ﻓﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ وأﻣــﺎﻛــﻦ أﺧ ــﺮى -ﻣــﻊ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج-
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.
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١٧

ﻫﻞ ﺗﻌﻮد اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻮان؟
ﻓﻴﻠﻴﺐ أورﺷﺎرد
 ﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎلﻓﻴﻮﺗﺸﺮز

ُ
أي ﺧﻄﻮة ﺗ ّﻠﻮح ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻮان
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ّ
ﻣﺠﺮد ﻟﻌﺒﺔ
ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻨﻔﻮذ ،ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻗﻨﺎع ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺄن
أﺳﻠﻮب اﻹﻛﺮاه اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪه
ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ إذا اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺮﻓﺎن
أن اﻟﻀﺮورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ
ً
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺨﺬ
،
ﺣﺘﻤﻴﺎ
اﻟﺼﺮاع ً ً
اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم.

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻌﺖ ﻟﻤﻨﻊ ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ

ﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ ﻏﺮب
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻋﻠﻰ
ُﺑﻌﺪ آﻻف اﻷﻣﻴﺎل
ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻏﻮام
ﻳﻔﺘﺮض أن ُﺗ ّ
ﺴﻬﻞ
ﺗﺎﻳﻮان ﺗﻨﺸﻴﻂ
اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺎﻟﻐﺖ
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ
ً
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺰل ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺎ
ً
ً
وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺣـﺘــﻰ وﺑــﺎﺋـﻴــﺎ ،ﻟﻜﻦ
وﺟﺪت ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ وواﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺼ ــﺎرﻣ ــﺔ
ﻛـ ــﻲ ﺗ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﺎ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة
ذاﺗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻟـﻴـﺴــﺖ وﺣ ــﺪﻫ ــﺎ،
ﻓـﻔــﻲ ﺷـﻬــﺮ أﻏـﺴـﻄــﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ﺻـ ـ ــﻮرة ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻃـ ـﻴ ــﺎرون
ﺗ ــﺎﻳ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻮن ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎل إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻳ ـﻘ ـﻔ ــﻮن أﻣ ـ ــﺎم ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺔ
ﺻﺎروخ "ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت" ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان،
وﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ،زارت
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﺎﻳ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎﻳ ـﺒ ـﻴــﻪ ﻟـﻠـﻤــﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃ ـ ًـﻼق وﻧﺎﻗﺸﺖ
واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻫـﻨــﺎك ﺧﻴﺎر
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ وواﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺬﻟﻚ أن ﻋﻮدة اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ﺧـﻴــﺎر
ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺮوح؟ ﻗـ ــﺪ ﻻ ﻳ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ
ﻳـﺴـﺘـﺒـﻌــﺪ أﺣـ ــﺪ أن ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ
ً
ﺗــﺎﻳــﻮان أﻋ ــﺪادا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻌﻴﺪ.
ً
ﻃــﻮال رﺑــﻊ ﻗــﺮن ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،1954اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﻮان ﺣﺘﻰ
 30أﻟﻒ ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳـﻌــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻟــﻰ
ﻣـﻨــﻊ ﺟـﻴــﺶ اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ إﻧ ـ ـﻬ ـ ــﺎء اﻟـ ـﺤ ــﺮب
اﻷﻫ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣـ ــﻊ ﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎم
 ،1972ﺛ ـ ــﻢ ا ﻧـ ـﺴـ ـﺤـ ـﺒ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻷﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘـﻴــﺔ ﺣـﻴــﻦ ﻗ ــﺮرت
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاف
ً
دﺑ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺑـ ـﺒـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ــﺪل
ﺗــﺎﻳ ـﺒ ـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،1979وﻣـﻨــﺬ
ذﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ ،اﺿـ ـﻄ ــﺮت وزارة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻠــﻮل ﻣــﺪﻧ ـﻴــﺔ أو
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018أﺣﺪﺛﺖ وزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺿـﺠــﺔ
ﻋﺎﺑﺮة ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺒﺖ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮات
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ـ ٍـﻞ
روﺗ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟـﻀـﻤــﺎن أﻣ ــﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ،أي ﻣﻘﺮ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ،
إذ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﺑ ـ ــﺄن وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﻤﺲ
ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻜﻠﻢ ﻣﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2005وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرﻳﻨﺰ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﻘﻔﻮن أﻣﺎم ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺻﺎروخ "ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت" ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻴــﺶ واﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻮﻳﺔ.
ً
ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2018أﻳ ـﻀــﺎ ،ﺳﻤﺢ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻔــﻦ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻧﺊ ،ﻓﺘﺤﺮﻛﺖ
ـﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ وﻗـ ٍ
إرﺳـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ،وﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ــﻚ،
ّ
ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ أوﺳﺎط
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟـ ـﺘ ــﺎﻳ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن
ً
اﻟ ـﺘ ــﺎﻳ ــﻮاﻧ ــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺣ ــﻮل ﻋ ــﻮدة
اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
َ ّ
إﻟــﻰ ﺗــﺎﻳــﻮان ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـ ِﻘــﻞ اﻷدﻟــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل أي ﻧﻘﺎﺷﺎت رﺳﻤﻴﺔ
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ أﻃﻠﻘﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ
ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ــﻼم اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﺣـ ـ ــﺬرت ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﻏ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎل ﺗ ــﺎﻳ ـﻤ ــﺰ" ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل
أن ُﺗ ّ
ﻤﻬﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة "ﻹ ﻋ ــﺎدة
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة".
ُﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺗ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻜ ــﻼم ﻋــﻦ
ﻋ ـ ــﻮدة اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ً
ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺪرﺟ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺮﻣﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺰو ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻌﺪ أو ﻟﻦ
ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ـ ــﻞ ،ﻟ ـﻜــﻦ وﺗـ ـﻴ ــﺮة ﺟﻤﻊ
اﻹﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻴﺶ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑــﺪأت ُﺗ ّ
ﺮﺟﺢ
ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻀﻴﻖ
ﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ﺑ ــﺮ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ.
رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ّ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺎﻳﻮان،
اﻟﺘﻲ
ﻟ ـﻜــﻦ ﻳـ ـ ــﺰداد اﻟ ـﻘ ـﻠــﻖ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎﻳـﺒـﻴــﻪ
ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ردع أي
ً
ﻏــﺰو ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻧﻈﻤﺔ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،

أو ﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻚ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــﺪرة
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺼﻴﻨﻲ أو اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺼﻴﻦ إذا اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى
اﻟﺠﺰر اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ً
ً
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺒﺮرا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻹﻋﺎدة
ﺗ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑـ ـﺸ ــﺮوﻃ ــﻪ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،وﻟ ـﻬــﺬا اﻟـﺴـﺒــﺐ ﻳﺠﺐ
أن ﺗ ـﻘ ـﻨــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺗــﺎﻳ ـﺒ ـﻴــﻪ ﺑــﺄن
إﻋــﺎدة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﻮة ﺣﺘﻤﻴﺔ،
ً
ﺳﻮاء ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻠﻤﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﻘﻮة،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن
ً
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﺪاد ًاﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ،
وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ُﺗ ّ
ﻌﺮض اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﺮى.
ﻣ ــﻦ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ ﺗــﺎﻳـﺒـﻴــﻪ ،ﻗﺪ
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟ ــﺮدع اﻟﺼﻴﻦ
ﺑـﺸـﻜـ ٍـﻞ داﺋ ــﻢ ،ﻓــﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﺗــﺎﻳــﻮان
اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء أو
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺗ ـﻘــﺪﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ ،وﺑ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺗ ـ ـﺘـ ــﺮدد ﻓـ ــﻲ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ
اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ وأﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ
ً
اﻷﻛ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرا ﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ُﻣـ ـﻌ ـ ّـﺮﺿ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺴــﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ أو اﻟــﻮﻗــﻮع ﻓــﻲ ﻗﺒﻀﺔ
ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ،أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان أﻛـﺜــﺮ
ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﻣ ــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻣﻦ
ﺗـ ـﻔ ـ ّـﻮﻗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺶ ً اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒ ــﻲ،
ُ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗــﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋــﻮدة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ واﻷﺻـ ـ ــﻮل
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ وﺿ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮاوﺣ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻤﻀﻴﻖ.

اﺣﺘﻤﺎﻻت واﻗﻌﻴﺔ
ﺗـﻈــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ

ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ

ﺗﺴﺎي إﻧﻎ ون

ُ
ُ
ﻣـ ــﺰاﻳـ ــﺎ ﻻ ﺗ ـ ـ َـﻌ ـ ـ ّـﺪ وﻻ ﺗ ـﺤ ـﺼ ــﻰ،
و ﻃــﺎ ﻟـﻤــﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
أن ﻳـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮا ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻗـ ــﺪراﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻔــﻮﻗــﺔ
واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ودﻋـ ــﻢ
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺰر )اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن وﺗ ــﺎﻳ ــﻮان
واﻟـﻔـﻠـﺒـﻴــﻦ وإﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ( ،ﻓــﺈن
ذﻟـ ــﻚ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أﻧ ـﻬ ــﻢ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮﺣــﻮن
ً
ً
ً
ﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪا اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺎرزا
ﻋ ـﺒــﺮ إﻋ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺮات اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟ ــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗــﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗـ ــﺎﻳـ ــﻮان ،أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ أي ﺟ ــﺰﻳ ــﺮة
أﺧﺮى ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ،وﺑ ـﻤــﺎ
أن اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﻏ ـ ــﺮب اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎدئ ﺗ ـﻘ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ ُﺑـ ـﻌ ــﺪ آﻻف
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن وﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻏﻮام )ﻻ ﻳﺰال اﻻﺗﻔﺎق
ّ ً
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ُﻣﻌﻠﻘﺎ (،
ُ
ﻓ ـ ُـﻴ ـﻔ ـﺘ ــﺮض أن ﺗ ـﺴ ـ ّـﻬ ــﻞ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟــﻮﺟــﻮد اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ
ﺑـﺤــﺮ اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ
ﻧﻄﺎق أوﺳــﻊ ،ﺗﺤﺮص اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ً
اﻟ ـﻘــﻮى ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧ ـﻈــﺮا إﻟــﻰ
ﺗـ ـ ّ
ـﻮﺳـ ــﻊ ﺗ ــﺮﺳ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ

اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﻤﻀﺎدة
ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،إذ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ
وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ إرﺳﺎل
ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ً
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،ﻻ ﺗ ـﻬ ـﺘــﻢ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرﺟ ـ ــﺢ ﺑﻨﺸﺮ
أﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟـﻄــﺎﺋــﺮات واﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻔﻮق
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺮ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن ﺗﺴﺘﻐﻞ
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻧ ـﻔــﻮذﻫــﺎ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
وﺟــﻪ اﻟﺼﻴﻦ )أي ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﺰل ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺰر
واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ً
ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻣﻠﻘﺎ ﻣﺜﻼ( ﻣﻦ دون
ﺗﺎﻳﻮان.
ّ
ﻟﻜﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﺼﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ،
ﻗــﺪ ﻳـﺨــﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـ َ
ـﻮﻳ ـﻴ ــﻦ أﺳ ــﺎﺳ ـ َـﻴ ـﻴ ــﻦ؛
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔــﻮق اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ً
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ )ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻗﺪرات
اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﻼع( ،وﻣــﻦ
ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻗ ــﺪ ﺗــﺰﻳــﺪ ﺳﻬﻮﻟﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮارﻳـ ــﺦ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ــﺮب اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ــﻂ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدئ،
وﺗـ ـﺤ ــﺮص اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺸــﺮ ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ
أرﺿﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى أو ﻣﻦ
ﻧ ــﻮع "ﻛـ ـ ــﺮوز" ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻛﻲ
ﻻ ﺗـﺘـﻜــﻞ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻔﻦ
ّ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻌﺔ
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻣ ـﺨ ــﺎزن ﻣ ـﺤــﺪودة
وﻳ ـﺼ ـﻌ ــﺐ أن ُﻳـ ـﻌ ــﺎد ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﺎ
ﺑ ــﺎﻹﻣ ــﺪادات ﺧ ــﻼل اﻟـﻘـﺘــﺎل ،ﻟﻜﻦ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة وﺟ ـ ــﺪت
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛـﺒــﺮى ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﻣﻊ
ﻃــﺮف ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ،وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
ﻧﻘﺎط اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻄﺎرات وﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻓﻲ
ﺑﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ً
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻃ ـﺒ ـﻌــﺎ أن
ﺗــﺰﻳــﺪ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ
أي ﺗ ـﺤــﺮك ﺻـﻴـﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺎﻳــﻮان،
ﻣﻤﺎ ُﻳ ّ
ﺸﺠﻊ ﺑﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑـﺨـﻴــﺎرات أﻗــﻞ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺣـ ــﺎﺟـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ رﻓـ ــﻊ
اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺿ ـﺨ ـﻤــﺔ .ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن وﺟـ ــﻮد ﻋــﺪد
ً
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮادارات
َ
ﻛﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟــﺮدع
وﻣـﻌــﺪات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻜﻴﻦ وإﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑــﺄن أي ﻫﺠﻮم
ﻋـﻠــﻰ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان )أي ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﻮات
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ( ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
اﻧـ ـ ـ ــﺪﻻع اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب ﻣـ ــﻊ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻧﺸﺮ ﺻﻮر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮادارات
واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ
ﻳﻬﺪف ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ً
ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن أي ﻫﺠﻮم
ﻗـ ـ ـ ــﻮي ﻹﺟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎر ﺗ ــﺎﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎوض ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.
ّ
ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
واﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮاﻓ ــﻖ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ وﻗ ــﺪ ﻻ
ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ وﻻ واﺷﻨﻄﻦ،
ورﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﻓـﻤــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
واﺷـﻨـﻄــﻦ وﺗــﺎﻳـﺒـﻴــﻪ أن ﺗﺘﺠﻨﺒﺎ
ﺣﺸﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ وإﺧﻔﺎء
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟـﺼــﺮاع ،ﻓﺤﺘﻰ اﻵن
ُ
ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒــﺎر أي ﺧـﻄــﻮة ﺗـﻠـ ّـﻮح
ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ّ
ﻣﺠﺮد ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻜﺴﺐ
إﻟــﻰ ﺗﺎﻳﻮان
اﻟﻨﻔﻮذ ،وﻫــﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟ ــﻰ إﻗ ـﻨ ــﺎع ﺑـﻜـﻴــﻦ ﺑ ــﺄن أﺳ ـﻠــﻮب
اﻹﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاه اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪه ﻗ ــﺪ
ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ إذا
اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺮﻓﺎن أن اﻟﻀﺮورات
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺼﺮاع ﺣﺘﻤﻴﺎ،
وأن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺮاوﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻀﻴﻖ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﺤﺎوﻻت إﻋــﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ـ َـﺪﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﻮة ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻳـﺘـﺨــﺬ
ً
ً
ﻣﻨﺤﻰ ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم.
اﻟﻮﺿﻊ

ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ أي
ﺗﺤﺮك ﺻﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان

ﻫﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﺎﻳﺪن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟
●

ﻓﺮﻳﺪ ﻏﻴﺪرﻳﺘﺶ *– ذا ﻫﻴﻞ

ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ  44ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت ﻛـﺴـﻴـﻨــﺎﺗــﻮر
وﻧــﺎﺋــﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،اﻛﺘﺴﺐ ﺟﻮ
ً
ً
ﺑﺎﻳﺪن ﺳﺠﻼ ﺣﺎﻓﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ واﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻋﻨﺪ
ـﺰء ﻣﻦ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟـ ٍ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وأداﺋﻪ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﺑﻞ إن أداءه ﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ ّ
ﺟﺪﻳﺔ
ﺣﻮل اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ
ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ّ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2008اﺧـﺘــﺎر ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟﺤﺰب
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ﻟ ـﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺑـ ـ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ
اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪن )دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ
ً
ّ
دﻳــﻼوﻳــﺮ( ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟــﻪ .ﻓﻜﺮ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﺑﺒﺎﻳﺪن
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ﺳﻨﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ً
ً
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ أو ﻋﻀﻮا ﺑﺎرزا
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ﻃــﻮال  12ﺳﻨﺔ .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺎﺳـﻤـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﺟ ــﻼن ﻓﻲ
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ،اﻋـﺘـﺒــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻧﺎﺋﺒﻪ
ﺑــﺎﻳــﺪن اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻷول ﻋــﻦ أﻫــﻢ ﺷــﺆون
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ّ
ﻇـ ــﻦ ﻋـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ أن
ً
أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﺎﻳﺪن ﺳﻴﻘﺪﻣﺎن ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ً
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﻋـﻬــﺪ ﺟ ــﻮرج ﺑ ــﻮش اﻻﺑــﻦ
وﺣ ـ َ
ـﺮﺑ ــﻲ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن واﻟـ ـﻌ ــﺮاق اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ
ﻃـﺒـﻌـﺘــﺎ إدارﺗ ـ ـ ــﻪ .أﺑ ـ ــﺪى أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ وﺑ ــﺎﻳ ــﺪن
اﺳـﺘـﻌــﺪادﻫـﻤــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟـﻘـﺼــﻮى ﻣﻦ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﻟﺤﻞ أﺻﻌﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ّ
ﻟﻜﻦ ﺷﻜﻚ روﺑﺮت ﻏﻴﺘﺲ ،وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع

ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻲ اﻟﺸﺄن
اﻷﻣ ـﻨــﻲ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻏﻴﺘﺲ ﻓــﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﻪDuty:
Memoirs of a Secretary at War
)اﻟ ــﻮاﺟ ــﺐ :ﻣــﺬﻛــﺮات وزﻳ ــﺮ ﺧــﻼل اﻟـﺤــﺮب(
ً
ﻓﻲ ﻋﺎم  2014أن ﺑﺎﻳﺪن "ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد".
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم ّ ،2000أﻳ ـ ــﺪ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻊ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﺼﻴﻦ وﺳـ ّـﻬــﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻋـ ـ ــﺎم  ،2001ﻟـ ـﻜ ــﻦ أدى ﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻲ ا ﻟـ ـﻘ ــﻮة
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟــﻰ إﻏ ــﻼق ﻧﺤﻮ
 60أﻟ ــﻒ ﻣـﺼـﻨــﻊ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،وذﻛـ ــﺮ ﻣﻌﻬﺪ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺼﻌﻮد
ّ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻛ ــﻠ ــﻒ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة  3.7ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻌـ َ
ـﺎﻣ ـﻴــﻦ  2001و ،2002ﺻـ ّـﻮت
َ
ﻟﺤﺮﺑﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق اﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪن
ً
ً
أﺳﻔﺮﺗﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  7037ﺟﻨﺪﻳﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
وإﺻﺎﺑﺔ  53117آﺧﺮﻳﻦ.
وﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑ ــﺄن اﻟـ ـﺤ ــﺮوب ﺑﻌﺪ
ّ
ﻫـ ـ ـﺠ ـ ــﻮم  11ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﻛ ــﻠـ ـﻔ ــﺖ داﻓـ ـﻌ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺐ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ 6.4
ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎت دوﻻرُ ،
وﺳ ـ ّـﺠ ــﻞ  %85ﻣﻦ
اﻟـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ ﻓــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ) 19350ﻣﻦ
أﺻﻞ  (23113ﺧﻼل ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﺎﻳﺪن،
وﺳﻘﻂ  %95ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق )35182
ﻣـ ــﻦ أﺻـ ـ ــﻞ  (37041ﺧـ ـ ــﻼل ﻋـ ـﻬ ــﺪ ﺑ ــﻮش
ودﻳ ــﻚ ﺗﺸﻴﻨﻲ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ اﻗﺘﺼﺮت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﺎﻳﻚ
ّ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ،ﺗﺸﻴﺮ
ﺑﻴﻨﺲ ﻋﻠﻰ  ،%1ﻓﻔﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻘ ـﺘــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ  800أﻟــﻒ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ و ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـ ـﺤ ــﺮب ﺑ ـﻌــﺪ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻬﺠﻴﺮ  60ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،ﻓﻘﺪ

أوﺑﺎﻣﺎ
ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺤﺮﺑﺎن ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﺌﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ْ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ُﺣﻜﻢ أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﺎﻳﺪن؟
ﻃﺮح ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﺎدر
ً
ﻋــﻦ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد واﻟ ـﺴ ــﻼم ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ :ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ
ﻣﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﺑﻠﻎ اﻹرﻫﺎب ذروﺗﻪ،
ووﺻﻠﺖ أﻋﺪاد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك ﺧﻼل
اﻟﺼﺮاﻋﺎت إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺬ 25
ﺳﻨﺔ ،وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ  60ﺳﻨﺔ.
ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ،رﺻـ ـ ـ ــﺪت وزارة اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %34ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣﻨﺬ
وﺻــﻮل أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﺎﻳﺪن إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ً
ﻋﺎم  ،2009ﻋﻠﻤﺎ أن  %75ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪان ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻓــﺮﻳــﺪم ﻫــﺎوس" ﻓﻲ
ﻋـ ــﺎم  ،2016ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺮ  10ﺳـﻨــﻮات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ
وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ

ﺑﺎﻳﺪن
ﻣـﻨــﺬ  12ﺳـﻨــﺔ ،وﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ  7.3ﻣـﻠـﻴــﺎرات
ﻧﺴﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻋﺎش
 %40ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ّ
ﺣﺮة واﺳﺘﻔﺎد
 %13ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
أﻛﺪ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻼﺑﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺊ ﺧ ــﻼل اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟــﺬي
ﻋـﻘــﺪه ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ا ﻟـﺘـﻬــﺪ ﻳــﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎم .2016
ﻣــﺎ أﺑ ــﺮز اﻻﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻬــﺪ أوﺑــﺎﻣــﺎ
وﺑﺎﻳﺪن؟
ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣــﻊ روﺳ ـﻴــﺎ ﺧ ــﻼل ﻋـﻬــﺪ أوﺑــﺎﻣــﺎ وﺑــﺎﻳــﺪن
) (٢٠١٣-٢٠٠٩ﻣــﻊ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﻋـﻜـﺴـﻴــﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﻤﺪت روﺳﻴﺎ إﻟﻰ ﺿﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم
ﻣﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2015
ﻣــﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﺑـﻌـﻘــﺪ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺪ ﻹﻧ ـﺸــﺎء
ً
ً
وﻣﻴﻨﺎء روﺳﻴﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮﻳﺔ روﺳﻴﺔ
ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.

اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة
ُ
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ إ ﻟــﻰ ﻛــﺎر ﺛــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗ ِﺘﻞ
أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ـﻴ ــﻦ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺑﻨﻐﺎزي وأﺻﺒﺤﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ دو ﻟــﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ أدى اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻓﺮاغ
أﻣـﻨــﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋ ــﺶ" اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ّ
ـﻮﺳــﻊ وﻣـ ـﺼ ــﺎدرة أﺟـ ــﺰاء ﻛ ـﺒــﺮى ﻣﻦ
اﻷراﺿـ ــﻲ وﺗــﺮﻫـﻴــﺐ اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق
ً
وﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم .2011
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ اﻹدارة
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪة ﻻﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ ﻣــﻮﻗــﻒ
ﻗ ــﻮي ﺿــﺪ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﻣــﺎ ﺳـﻤــﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺑـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺳ ــﺮﻗ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت
اﻟﻔﻀﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﻃﻼق ﺣﺮوب
وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻣــﺎﻧــﺪﻳــﺎﻧــﺖ" ﻓﻲ
ﻋﺎم .2013
وﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻨﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻧﺠﺢ اﻟﻤﻘﺮﺻﻨﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2015ﻓﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺴﺠﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد
ً
إﻟﻰ  22ﻣﻠﻴﻮن أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻃـ ّـﺒــﻖ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺧـ ــﻼل أرﺑ ـ ــﻊ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ ﻋـﻬــﺪه
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻌــﺎر
ً
"أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ" ،واﺟ ـﻬــﺖ إدارﺗ ـ ــﻪ اﻟﺼﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﺮﻗﺔ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ،ودﻋـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔ ــﺎء ﻓــﻲ
أوروﺑــﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
ّ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،وﻋﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ "ﻣﻌﺎﻫﺪة
اﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻣـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ اﻟـﻤــﺪى"

ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم اﻣـﺘـﺜــﺎل روﺳـﻴــﺎ ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ،
واﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻨﻮوي،
وﻗﺘﻠﺖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـﺤــﺮس اﻟـﺜــﻮري اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ،
ّ
ودﻣﺮت دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ "اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" إﻟﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،وﻗﺘﻠﺖ زﻋﻴﻤﻬﺎ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ ،وﻋﻘﺪت اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺨﻲ
َ
َ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﺮﺑﻴﺘﻴﻦ
وإﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،وﻫــﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻟﺴﺤﺐ
ً
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق.
أﻣ ـ ــﺎ ﺟ ــﻮ ﺑـ ــﺎﻳـ ــﺪن ،ﻓ ـﻬ ــﻮ ﻳـ ـﻌ ــﺮض ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت أوﺑﺎﻣﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ أدت ﺗﻠﻚ
ّ
وﺗﻮﺳﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت،
اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب ،واﻧـ ـ ــﺪﻻع ﺣـ ــﺮوب ﻻﻣـﺘـﻨــﺎﻫـﻴــﺔ،
وإﻏﻼق ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺧ ـﺴــﺎرة ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ :ﻫﻞ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻌﻼ؟
* ﻣﺤﻠﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻗﺪ ﻋﻤﻞ
َ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع.

ﺗﺮاﻣﺐ ّ
ﻃﺒﻖ ﺧﻼل أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﻬﺪه ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎر
ً
»أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«

ةديرجلا
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دوليات

ّ ً
فرنسا :اإلرهاب يضرب مجددا ورفع التأهب األمني ألعلى مستوى
ّ
ّ
• شاب يقتل  3في كنيسة بنيس بسكين ...ومصرع مسلح ثان هدد المارة في أفينيون
• اعتقال سعودي هاجم حارس القنصلية الفرنسية في جدة

رغم ًحالة االستنفار األمني
تحسبا لهجمات منذ قطع
الجئ شيشاني رأس استاذ
للتاريخ لعرضه على تالميذه
رسوما كاريكاتورية مسيئة
عاد اإلرهاب ليطل
لإلسالمً ّ ،
برأسه مجددا ّفي فرنسا ،إذ
أقدم رجل مسلح بسكين على
قتل  3أشخاص داخل كنيسة
في مدينة نيس في حين أردت
ً
الشرطة في موقع آخر رجال
ّ ً
حا بمسدس كان ّ
يهدد
مسل
المارة.

«المجلس الفرنسي
للديانة اإلسالمية»
يلغي احتفاالت
المولد النبوي

بـيـنـمــا ال تـ ـ ــزال ف ــرن ـس ــا تحت
تــأث ـيــر ال ـص ــدم ــة ،ب ـعــد الـجــريـمــة
الـبـشـعــة ال ـتــي شـهــدتـهــا ضاحية
كونفالن سانت أونوريه الباريسية،
ّ
وال ـم ـت ــث ـل ــة ب ـق ـط ــع رأس مـ ــدرس
الـتــاريــخ صــامــويــل بــاتــي على يد
شــاب شيشاني أراد "الثأر للنبي
محمد عليه الصالة والسالم" ،بعد
نشر صــور كاريكاتورية مسيئة
للرسول األكرم ،في حصة نقاشية
مدرسية حول حرية التعبير ،قتل
ً
رجل يحمل سكينا في كنيسة في
مدينة نيس بجنوب شرقي فرنسا،
ثالثة أشخاص أحدهم على األقل
ً
نحرا ،وجرح آخرين قبل أن تعتقله
الشرطة.
وفي واقعة ثانية ،قالت الشرطة
ً
إنها قتلت بالرصاص شخصا في
مونتفافيه قــرب مدينة أفينيون
ف ــي ج ـن ــوب فــرن ـســا ب ـعــدمــا هــدد
الـ ـم ــارة ب ـس ــاح ،ف ــي حـيــن اعتقل
ً
سعودي بعد مهاجمته حارسا في
القنصلية الفرنسية في جدة بـ"آلة
حادة" ،ما تسبب بإصابته بجروح.
وذكرت الشرطة ومسؤولون أن
مهاجما يحمل سكينا ويردد "الله
أكبر" قطع رأس امرأة وقتل اثنين
آخرين في هجوم عند كنيسة في
شارع جان ميديسان ،وهو شارع
التسوق الرئيسي بمدينة نيس
الفرنسية.
وتوفي اثنان من الضحايا في
كنيسة نــوتــردام في قلب المدينة
ال ـســاح ـل ـيــة ال ـم ـط ـلــة ع ـلــى الـبـحــر
المتوسط ،فيما توفي الثالث بعد
إصابته بجروح خطيرة في حانة
قريبة كان قد لجأ اليها.
وأ ُف ــاد مـصــدر فــي الـشــرطــة ،إن
امرأة قطع رأسها .وأضاف المصدر

سلة أخبار
الكرملين :القتل خطأ لكن
إهانة األديان خطأ أيضًا

ّ
علق الكرملين أمس ،على
ً
الهجمات في فرنسا قائال،
إن قتل الناس غير مقبول،
ً
لكن من الخطأ أيضا إيذاء
المشاعر الدينية.
وقال الناطق الرسمي باسم
الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف ،عن تصاعد
العنف بسبب الرسوم
المسيئة للنبي "عليه
الصالة والسالم" ،أن "إهانة
مشاعر المؤمنين مرفوضة
وكذلك قتل الناس".

«التعاون اإلسالمي»
ترفض االستفزاز

عناصر امنية وطبية أمام كنيسة نوتردام عقب الهجوم في نيس أمس (ا ف ب)
أن الـمـهــاجــم الـ ــذي أص ـيــب خــال
اعـتـقــالــه ،ق ــال إن اسـمــه "ابــراهـيــم"
وع ـم ــره " 25ع ــام ــا" .وق ــال ــت إدارة
المدعي العام الفرنسي لمكافحة
ً
اإلرهاب إنها تلقت طلبا للتحقيق
في الهجوم.

إستروزي
مــن جهته ،أوضــح عمدة نيس
كــري ـس ـت ـيــان إس ـ ـتـ ــروزي" ،ل ـق ــد تم
الـ ـ ّقـ ـب ــض عـ ـل ــى اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ال ـ ــذي
ن ــف ــذ ال ـه ـج ــوم" .وق ـ ــال إس ـت ــروزي
للصحافيين":أطلقت الشرطة النار
على المهاجم أثناء القبض عليه
ُ
ونقل الى المستشفى وال يزال على
قيد الحياة".
وأع ـ ـلـ ــن فـ ــي لـ ـق ــاء ت ـل ـفــزيــونــي
مــن مـكــان الـهـجــوم ،أن "اإلرهــابــي
ص ــرخ ال ـل ــه أك ـب ــر ق ـبــل أن يهاجم
داخل كنيسة المدينة

مصلين تمكن من قطع رأس سيدة
وقتل رجل بضربات بالسكين في
الحلق" .وأضاف" :هذا يكفي ،يجب
ً
على فرنسا أن تقضي تماما على
الفاشية اإلسالمية".
وق ــال إس ـت ــروزي إن الضحايا
قتلوا "بطريقة مروعة".
وأضاف "األساليب تتطابق بال
ُ
شــك مــع تلك التي استخدمت مع
المعلم الشجاع صمويل باتي في
كونفالن سانت اونورين".

كاستيكس
وأعلن رئيس الــوزراء الفرنسي
جان كاستيكس رفع درجة التأهب
األمني في المباني ووسائل النقل
واألماكن العامة ،في أعقاب هجوم
نيس.
ونـ ـ ـ ــدد ك ــاس ـت ـي ـك ــس "ب ـه ـج ــوم
وح ـشــي أحـ ــزن ال ـب ــاد بــأســرهــا"،

ً
معتبرا أنــه "أص ــاب المسيحيين
الكاثوليك في ًالصميم"ً .
وأبلغ أيضا الجمعية الوطنية
بـ ــأن رد ال ـح ـكــومــة ع ـلــى الـهـجــوم
سيكون قويا وصارما.
وتــوجــه كاستيكس إل ــى نيس
حـيــث ان ـضــم إل ــى وزي ــر الداخلية
جيرالد دارمانان.

تضامن
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا وقـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب فــي
الجمعية الوطنية دقيقة صمت
تضامنا مع الضحاياّ ،ندد مؤتمر
أس ــاق ـف ــة فــرن ـســا امـ ــس ب ــ"ه ـجــوم
نوتردام".
ووصف المؤتمر الهجوم بأنه
عمل "ال يوصف" ،وأعــرب عن أمله
في "أال يصبح المسيحيون هدفا
للقتل".
ك ـم ــا أعـ ـل ــن م ــؤت ـم ــر األس ــاق ـف ــة
الـ ـك ــاث ــولـ ـي ــك ف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا أن
ال ـك ـنــائــس ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ال ـب ــاد ق ــرع ــت أج ــراس ـه ــا في
الثالثة بعد ظهر امس تكريما
لضحايا هـجــوم نـيــس .وقــال
المؤتمر ،في بيان ،إن الضحايا
"تعرضوا للهجوم والقتل ألنهم
كانوا في الكنيسة".
ودان "ال ـم ـج ـلــس الـفــرنـســي
للديانة اإلسالمية" هجوم نيس،
جنوب شرقي فرنسا ،ووصف
الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
ودعـ ـ ــا "ال ـم ـج ـل ــس" مسلمي
فرنسا ،إلى إلغاء جميع احتفاالت
ال ـمــولــد ال ـن ـبــوي ال ـ ــذي ص ــادف
ذكراه امس ،حدادا على الضحايا
وتضامنا مع ذويهم.

لوبن وميلونشون
وق ــال ــت م ــاري ــن ل ــوب ــن ،رئيسة
حزب "الجبهة الوطنية" اليميني
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة عـلــى
"تويتر"" :كل تفكيرنا مع الضحايا
وعــائــاتـهــم والـكــاثــولـيــك وأهــالــي
نيس الذين أصابتهم مــرة أخرى
البربرية اإلسالمية".
و تـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت "إن ا لـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع
ال ــدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ألعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـح ــرب
اإلسالمية ضد إخواننا المواطنين
وبلدنا يتطلب استجابة شاملة
م ــن قــادت ـنــا ب ـهــدف ال ـق ـضــاء على
اإلسالموية من أرضنا".
وأش ــارت خــال تصريحات في
البرلمان بباريس ،إلــى أن عملية
"ق ـط ــع رأس ام ـ ـ ــرأة ح ــدث ــت خــال
الهجوم".
ّ
المتمردة"
أما زعيم حزب "فرنسا
ال ـي ـســاري ج ــان ل ــوك ميلونشون،
ف ـعـ ّـبــر ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ــن تـعــاطـفــه
وحزنه مع ضحايا الهجوم ،ومع
تضامنه مع كاثوليك فرنسا.

وفي غضون ساعات من هجوم
ن ـيــس ،قتلت الـشــرطــة رج ــا هــدد
المارة بمسدس في مونتفافيه قرب
مدينة أفينيون بجنوب فرنسا.
وكان يردد أيضا "الله أكبر" ،بحسب
إذاعة أوروبا .1

السعودية

إلــى الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون جاء فيها "أكثر ما يغضب
هو الجريمة السخيفة والقاسية
التي ارتكبت داخل أسوار الكنيسة.
ونـحــن مقتنعون م ــرة أخ ــرى بأن
مـفـهــوم األخ ـ ــاق الـبـشــريــة غريب
ً
تـ ـم ــام ــا ع ـل ــى اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن .وم ــن
الواضح أن مكافحة اإلرهاب الدولي
ً
ً
تتطلب تــوحـيــدا حقيقيا لجهود
المجتمع الدولي بأسره".

وفي السعودية ،أفاد التلفزيون
ً
الرسمي ،أمس ،بأن سعوديا اعتقل
فـ ــي م ــدي ـن ــة ج ـ ــدة ب ـع ــد مـهــاجـمــة
وإصــابــة ح ــارس عـنــد القنصلية المفوضية والبرلمان
الفرنسية.
ووص ـف ــت رئ ـي ـســة الـمـفــوضـيــة
وقال المتحدث اإلعالمي لشرطة األوروبـ ـي ــة ه ـجــوم الكنيسة بأنه
منطقة مكة المكرمة الرائد محمد "ب ـغ ـي ــض ووح ـ ـش ـ ــي" ،وقـ ــالـ ــت إن
ً
الغامدي ،بأن "القوة الخاصة لألمن أوروبــا كلها تقف جنبا إلى جنب
الدبلوماسي تمكنت مــن القبض مع فرنسا وستظل متحدة وحازمة
ع ـلــى م ــواط ــن بــالـعـقــد ال ــراب ــع من "في مواجهة الهمجية والتطرف".
العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على
ودعا رئيس البرلمان األوروبي
حارس أمن بالقنصلية الفرنسية ديفيد ساسولي األوروبيين امس،
بجدة نتج عنها تعرضه إلصابات إل ــى "االتـ ـح ــاد ض ــد الـعـنــف وضــد
طفيفة".
الذين يسعون إلى التحريض ونشر
ودانت السفارة الفرنسية "بشدة الكراهية".
ه ــذا االع ـت ــداء األث ـيــم ضــد منشأة
وق ـ ــال" :أش ـع ــر بـصــدمــة وح ــزن
دب ـلــومــاس ـيــة" ،ودع ــت مواطنيها ع ـم ـي ـق ـيــن ألخ ـ ـبـ ــار هـ ـج ــوم نـيــس
في السعودية إلــى "اتـخــاذ أقصى المروع .نشعر بهذا األلــم كلنا في
درجات الحيطة والحذر".
أوروبــا.مــن واجبنا أن نتحد ضد
العنف وضد أولئك الذين يسعون
ميركل وكونتي
إلى التحريض ونشر الكراهية".
وف ـ ــي ردود ال ـف ـع ــل ال ـعــال ـم ـيــة
واالس ــامـ ـي ــة ،قــالــت الـمـسـتـشــارة الفاتيكان واألزهر
األلـمــانـيــة أنجيال مـيــركــل" :أشعر
وفي روما ،قال المتحدث باسم
بصدمة كبيرة إزاء عمليات القتل الفاتيكان ماتيو بروني في بيان
الوحشية فــي الكنيسة فــي نيس" .هجوم اليوم زرع الموت في مكان
أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى .الـمـحـبــة والـ ـسـ ـل ــوان ،ب ـيــت الـ ــرب".
ألـمــانـيــا تـقــف مــع فــرنـســا فــي هــذا وأضــاف "إنها لحظة ألــم في وقت
الوقت الصعب".
ت ـشــوش .ال يمكن ق ـبــول اإلره ــاب
كما أدان رئيس الوزراء اإليطالي والعنف على اإلطالق".
جوزيبي كونتي "الهجوم الشائن"
ودانـ ـ ـ ــت ت ــرك ـي ــا "ب ـ ـشـ ــدة" ام ــس
ً
م ــؤك ــدا أنـ ــه "لـ ــن ي ــزع ــزع الـجـبـهــة "الهجوم الوحشي" ،واضعة جانبا
الـمــوحــدة للدفاع عــن قيم الحرية التوتر الكبير بينها وبين باريس
وال ـ ـسـ ــام" .وأضـ ـ ــاف ف ــي تـغــريــدة للتعبير عن "تضامنها".
"ق ـن ــاع ــات ـن ــا أقـ ـ ــوى م ــن الـتـعـصــب
واعلنت وزارة الخارجية التركية
والكراهية واإلرهاب".
في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي
وفي لندن ،كتب رئيس الــوزراء نفذ الـيــوم داخ ــل كنيسة نــوتــردام
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون فــي نيس ونـقــدم تعازينا القــارب
على "تويتر" باللغتين اإلنكليزية الضحايا".
والفرنسية" :روعني سماع األنباء
واضافت "من الواضح ان الذين
الــواردة من نيس هذا الصباح عن ارتكبوا مثل هذا الهجوم الوحشي
هجوم وحشي بكاتدرائية نوتردام" .في مكان مقدس للعبادة ال يمكن
وأضــاف "قلوبنا مع الضحايا ان ت ـك ــون لــدي ـهــم اي ق ـيــم ديـنـيــة
وعائالتهم ،وتقف المملكة المتحدة او انـســانـيــة او اخــاق ـيــة" مــؤكــدة
بـثـبــات م ــع فــرنـســا ض ــد اإلرهـ ــاب "تضامنها مع الشعب الفرنسي في
والتعصب".
مواجهة االرهاب والعنف".
وف ـ ــي أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام ،ق ـ ــال رئ ـيــس
وأدان األزه ــر الشريف وإمــامــه
الوزراء الهولندي مارك روته" :نقول أحمد الطيب ،امس ،بشدة "هجوم
للشعب الفرنسي لستم وحدكم في نيس" .وأكد في بيان أنه "ال يوجد
الحرب على التطرف .هولندا تقف بــأي حــال من األح ــوال مبررا لتلك
بجانبكم".
األعمال اإلرهابية البغيضة التي
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي تتنافى مع تعاليم اإلسالم السمحة
فــاديـمـيــر بــوتـيــن بـبــرقـيــة تعزية وكافة األديان السماوية".

نيس شاهدة على مجزرة 2016
ش ـهــدت مــديـنــة نـيــس الـفــرنـسـيــة ف ــي يوليو
ً
 2016عملية دهس أسفرت عن مقتل  84شخصا،
وإصابة أكثر من  100آخرين ،فقد دهست شاحنة
جمعا مــن الـنــاس احـتـشــدوا لمشاهدة األلعاب
النارية لمناسبة احتفاالت العيد الوطني ،على
مسافة كيلومترين ،وعـثــرت أجـهــزة األمــن على

أسلحة وذخــائــر داخــل الشاحنة التي كــان يقودها
التونسي محمد لحويج بوهالل من مدينة مساكن
التابعة لوالية سوسة الساحلية ،وهو أب لـ 3أطفال،
وكان يعمل سائق شاحنة.
والحـقــا ،قتلته الشرطة بــإطــاق عــدة رصــاصــات
عليه.

أكدت األمانة العامة لمنظمة
التعاون اإلسالمي أنها
مستمرة في متابعة تداعيات
الرسوم المسيئة للنبي محمد
ّ
(صلى الله عليه وسلم)،
وأدانت بشدة استفزاز مشاعر
المسلمين تحت دعاوى حرية
التعبير .كما جددت رفضها
"أي محاولة للربط بين
ُ
اإلسالم واإلرهاب ،وتدين كل
ً
عمل إرهابي أيا كان مرتكبه"،
داعية إلى "أن تكون الحرية
الفكرية والثقافية منارة تشع
باالحترام والتسامح والسالم،
وتنبذ كل الممارسات
واألعمال التي تولد الكراهية
والعنف والتطرف".

الحريري يستنكر:
اإلرهاب ال دين له

أدان الرئيس المكلف
بتشكيل الحكومة في لبنان،
سعد الحريري ،أمس ،هجوم
ً
نيس اإلرهابي ،معتبرا أن
"اإلرهاب ال دين له" .وقال في
تغريدة عبر "تويتر"" :أشد
اإلدانة واالستنكار للهجوم
اإلجرامي الشنيع على
كنيسة نوتردام في مدينة
نيس الفرنسية .اإلرهاب ال
دين له ،وجميع المسلمين
مدعوون لنبذ هذا العمل
المجرم الذي ال يمت لإلسالم
ّ
وال لنبي المحبة (صلى
الله عليه وسلم) في ذكرى
مولده الكريم بأي صلة
دينية وأخالقية وإنسانية!".
وفي تغريدة سابقة ،كتب
الحريري ،إن "االعتدال
والوسطية تبقى قاعدة
اإلسالم".

الشيشان 100 :ألف روبل
لكل مولود يدعى محمد

قررت جمهورية الشيشان،
الواقعة داخل جمهورية
روسيا االتحادية ،منح كل
مولود جديد ُيسمى على
اسم النبي محمد صلى الله
عليه وسلم مئة ألف روبل
روسي ،أي ما يعادل 1300
ً
دوالر أميركي تقريبا.
وقال أحمد حاج قديروف،
أمين الصندوق العام
اإلقليمي في الشيشان ،إنه
سيتم دفع مئة ألف روبل
لكل مولود حديث اسمه
ً
محمد تيمنا بالرسول
الكريم محمد صلى الله
عليه وسلم ،لمناسبة المولد
النبوي الشريف.

ةديرجلا
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دوليات

إيران تقدم لروسيا مبادرة تسوية النزاع في كاراباخ

سلة أخبار

ُ ّ
بوتين إلشراك تركيا بمحادثات متعددة األطراف ...وأذربيجان تسلم أرمينيا جثث عشرات العسكريين
عرضت إيران على روسيا
رؤيتها من أجل التوصل
إلى تسوية سلمية للنزاع بين
أذربيجان وأرمينيا حول إقليم
ناغورني كاراباخ ،فيما سلمت
باكو جثث عشرات العسكريين
ليريفان وأكدت سقوط
عشرات القتلى المدنيين جراء
الهجمات األرمنية.

المدفعية اإليرانية
تقصف قرى
سيدكان في إقليم
كردستان

ف ــي م ـحــاولــة إلخ ـم ــاد الـ ـن ــزاع ال ــذي
يهدد استقرارها الداخلي ومصالحها
بــال ـم ـن ـط ـقــة ،قـ ــدم ال ـم ـب ـع ــوث ال ـخ ــاص
للرئيس اإليراني عباس عراقجي ،أمس،
إلى الجانب الروسي "مبادرة طهران"
لتسوية سلمية للنزاع بين أذربيجان
وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ.
واجتمع عراقجي ،أمس ،في موسكو
مــع مساعد وزي ــر الخارجية الــروســي
فــي ش ــؤون آس ـيــا الــوسـطــى والـقــوقــاز
اندره رودنكو ،لتقديم "المبادرة" التي
تستند بــاألســاس إلــى الــوقــف الفوري
إلطالق النار بين الطرفين والجلوس
إلى طاولة المفاوضات.
ً
ووصل عراقجي فجرا إلى موسكو
ف ــي إط ـ ــار ج ــول ــة أق ـل ـي ـم ـيــة ب ــدأه ــا مــن
الـعــاصـمــة األذريـ ــة بــاكــو ،أم ــس األول،
وستقوده كذلك إلــى أرمينيا وتركيا،
لطرح المبادرة.
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،أكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين على ضرورة أن تشارك
العديد من البلدان في محادثات بشأن
أزمة إقليم "كاراباخ" بما في ذلك تركيا.
وهو األمر الذي تعارضه أرمينيا.
وفي باكو ،أكد الرئيس األذربيجاني
إلـ ـه ــام ع ـل ـي ـيــف ل ـع ــراق ـج ــي ،اس ـت ـم ــرار
االش ـت ـبــاكــات م ـنــذ أك ـثــر م ــن ش ـهــر في
ً
كـ ــارابـ ــاخ ،م ـت ـع ـهــدا ب ــ"ت ـحــريــر أراض ــي
بالده من االحتالل" .وقال" :سنعمل على
إرساء معايير القانون الدولي والعدالة
التاريخية".
ووص ــف علييف أوض ــاع المناطق

«النجباء» تتوعد بهجمات
مميتة لألميركيين
توعد زعيم حركة "النجباء" العراقية ،أكرم الكعبي ،القوات األميركية
الموجودة في العراق بـ "هجمات مميتة".
وقــال الكعبي ،الــذي يــزور العاصمة اإليرانية طـهــران ،في مؤتمر،
مـســاء أم ــس األول ،إن "اإلج ـ ــراء ات الـحــالـيــة للمقاومة الـعــراقـيــة ضد
ً
الواليات المتحدة هي مجرد ألعاب نارية" ،متوعدا بعمليات وصفها
بـ "الكبيرة والمميتة".
وأضاف الكعبي الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عسكريين
إيرانيين" :االنـتـقــام لــدمــاء قاسم سليماني وأبــومـهــدي المهندس ال
يقتصر على جبهة واح ــدة ،لكن هــذا االنـتـقــام سيؤخذ بكل أبـعــاده
بمشاركة مختلف أقسام المقاومة حتى يتم طرد آخر جندي أميركي"،
ً
معتبرا أن "إخراج القوات األميركية أحد مطالب الشعب العراقي".

متطوعون أرمن داخل معسكر تدريب في يريفان أمس
ً
المحررة بأنها "مؤسفة جدا" ،مضيفا
أن "جميع المناطق السكنية واآل ث ــار
الـتــاريـخـيــة واألم ــاك ــن الــديـنـيــة ومنها
ً
ال ـم ـس ــاج ــد ق ــد دمـ ـ ــرت ت ـم ــام ــا وج ــرت
اإلساءة لها".
وتابع" :األنشطة في مجال اإلعمار
ب ــدأت ،والـجــزء مــن الـحــدود المشتركة
بين أذربيجان وإيــران سيكون حدود
صــداقــة وأخ ــوة كبقية أج ــزاء الـحــدود
بين البلدين".

تسليم وخسائر
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن م ـســاعــد
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األذربـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ح ـك ـم ــت
حــاج ـي ـيــف ،أن ب ــاك ــو س ـل ـمــت يــري ـفــان
 30جثة لجنود وضـبــاط مــن الجيش
األرمني ،إضافة إلى جثتين لمدنيين،
مشيرة إلى أن ذلك تم بوساطة روسية
في منطقة غازاخ توفوز.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ص ــرح ــت وزارة ال ــدف ــاع
األرمـ ـنـ ـي ــة ،أنـ ــه ب ـف ـضــل ال ـج ـه ــود الـتــي
تبذلها روسيا ،بات من الممكن تبادل
ج ـثــث ض ـحــايــا ال ـم ـع ــارك ،م ـش ـيــرة من

نــاحـيــة أخـ ــرى إل ــى أن ال ــوض ــع الي ــزال
ً
م ـت ــوت ــرا ع ـلــى ال ـخ ـطــوط األم ــام ـي ــة في
كــارابــاخ ،ومضيفة أن "وحــدات الدفاع
األرمـنـيــة تــواصــل بثقة تنفيذ المهام
القتالية الموكلة إليها ،والتحكم في
الوضع العملياتي والتكتيكي".
وأفادت السلطات في باكو بارتفاع
ع ــدد قـتـلــى ال ـه ـج ـمــات األرم ـن ـي ــة على
المناطق السكنية األذربيحانية ،إلى
 90مدنيا ،والمصابين إلــى  ،392منذ
اندالع االشتباكات.
وجاء ذلك في بيان صادر عن النيابة
ال ـع ــام ــة األذربـ ـيـ ـج ــانـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،ح ــول
الخسائر في صفوف المدنيين جراء
الهجمات األرمينية منذ  27سبتمبر
وحتى  29أكتوبر الحالي.
وأوضح البيان أن الهجمات األرمنية
أدت إلى تدمير ألفين و 406منازل ،و92
ً
بناء ،و 423مبنى عاما.

حرب وجود
فــي الـمـقــابــل ،جــدد دايـفـيــد بابايان
مستشار الـشــؤون الخارجية لرئيس

"جمهورية آرتساخ" (كاراباخ باألرمنية)
ً
غير المعترف بها دول ـيــا ،االتـهــامــات
للجيش األذربيجاني بانتهاك اتفاق
وقــف ال ـنــار ،ال ــذي توصلت إلـيــه باكو
ويريفان للمرة الثالثة على التوالي في
ً
واشنطن قبل أقل من أسبوع ،معتبرا أن
"باكو تسلك طريق اإلب ــادة الجماعية
ت ـج ــاه س ـك ــان اإلق ـل ـي ــم ب ـش ـكـ ٍـل خ ــاص،
بشكل عام".
وأرمينيا
ٍ
ك ـ ـمـ ــا اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن "أك ـ ـ ـثـ ـ ــر األه ـ ـ ـ ــداف
االستراتيجية ألذربيجان وأنقرة من
الحرب الحالية ،إيجاد ّ
معب ٍر بري يربط
بـيــن األراض ـ ــي األذرب ـي ـجــان ـيــة وإقـلـيــم
ناخيتشيفان عن طريق آرتساخ".
وناخيتشيفان هو إقليم أذربيجاني
يمكن الــوصــول إليه إمــا عبر إيــران أو
ً
"آرتـســاخ" ،وهــو غير متصل جغرافيا
بـبــاكــو ال ـتــي ت ـفــرض سـيــادتـهــا عليه.
ّ
ـرات
ولـ ــدى ه ــذا اإلق ـل ـيــم عـ ــدة كـيـلــومـتـ ٍ
مشتركة مع تركيا.
وق ــال المستشار األرم ـنــي ،فــي هذا
الصدد ،إن "الهدف الجيوسياسي لباكو
وأنـقــرة على المدى البعيد هو إنشاء
امبراطورية تمتد من تركيا إلى إقليم

نواب يقاضون جونسون
بسبب التدخل الروسي

(رويترز)

ناخيتشيفان ومن ثم أذربيجان ،التي
تعد الحجر األساس لهذا المشروع".
وأش ــار إل ــى أن "مـعــركـتـنــا مــع باكو
غير متكافئة مــن جهة العتاد والقوة
البشرية ،لكن بالنسبة إلينا هذه حرب
وج ــودي ــة ،ن ـحــن ن ــداف ــع ع ــن عــائــاتـنــا
وأطفالنا وزوجاتنا وأخواتنا وآبائنا
ومقابرنا وبلدنا" .وتابع" :ليس لدينا
ما نخسره .سنقاتل وندافع عن أنفسنا
حتى النهاية ،وإلى آخر قطرة دم".

قصف إيراني
على صعيد منفصل ،أقدمت قوات
إي ــرانـ ـي ــة ،ع ـل ــى ق ـص ــف ق ــري ــة بــربــزيــن
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـب ـل ــدة سـ ـي ــدك ــان ف ــي إق ـل ـيــم
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،دون وق ــع خسائر
بشرية أمس.
ي ـشــار إل ــى أن إيـ ــران ،ت ـقــوم بقصف
م ـنــاطــق بــالـكــايـتــي وبـ ــرادوسـ ــت ،منذ
زهــاء  4سـنــوات ،بذريعة وجــود قوات
"بيشمركة الديمقراطي الكردستاني"
اإليرانية المتمردة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لبنان :العقدة المسيحية «تفرمل» اندفاعة الحكومة

رفعت مجموعة من أعضاء
مجلس العموم البريطاني
المعارضين دعوى قضائية
ضد رئيس الوزراء بوريس
جونسون ،بسبب ما وصفوه
باإلخفاق في حماية حق
الجماهير في انتخابات
نزيهة ،بعد مزاعم عن تدخل
روسي .وقال تقرير برلماني
صدر في يوليو إن الحكومة
تقاعست عن معرفة ما إذا
كانت روسيا قد تدخلت
في استفتاء  2016بشأن
خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،وأوصى أجهزة
المخابرات بإجراء مزيد من
التحقيقات .ورفضت حكومة
جونسون على الفور هذه
التوصية ،وقالت إنها لم تكن
راضية عن "التهديد الدائم
والكبير" الذي تشكله روسيا.
ونفت روسيا أي تدخل.

لوكاشينكو يعزز قبضته
بتعديل حكومي

َّ
عين رئيس بيالروسيا
ألكسندر لوكاشينكو ،وزيرا
جديدا للداخلية ،واختار
 3من صقور األمن لشغل
مناصب جديدة أمس،
بهدف إحكام قبضته على
البالد ،بعد احتجاجات
عارمة على مدى نحو 12
أسبوعا.
واختار في منصب وزير
الداخلية ،إيفان كوبراكوف،
الذي قاد حملة القمع ألكبر
التظاهرات في مينسك
عندما كان قائدا لشرطتها.

َ
اإلعدام لمدانين باعتداءي
باماكو في 2015

تسريع المفاوضات في الناقورة للوصول إلى االتفاق النهائي قبل نهاية العام
●

دورية لـ «يونيفيل» في الناقورة أمس

(رويترز)

بيروت  -ةديرجلا

تــوحــي كــل المعطيات فــي لبنان
أن طريق تأليف الحكومة الجديدة
سالكة وآمنة من دون حواجز ،وتشي
بــأن عملية والدتـهــا وشيكة وباتت
ف ــي خــواتـيـمـهــا .لـكــن م ــا ي ـســرب من
مـعـلــومــات ي ـبــدو غـيــر مـتـطــابــق مع
المسار الحقيقي الذي تسلكه األمور
إذ ال ّ
تتردد بعض األوساط في ربط
ّ
"التأني" الذي ذكره رئيس الجمهورية
ميشال عــون في بيانه ،أمــس األول،
برغبة رئيس "التيار الوطني الحر"
النائب جبران باسيل ،الذي ّ
يصر على
أن ّ
ّ
الحكومي من خالله.
يمر االتفاق
وإذا كان الرئيس المكلف تشكيل
الحكومة سعد الحريري يستند إلى
ما سبق أن سمعه من باسيل خالل
غير
لقائه في االستشارات النيابية ّ
الملزمة في مجلس الـنــواب ،من أنه

دعم دولي للرياض بمواجهة تصعيد الحوثي
السعودية تسمح بقدوم معتمري الخارج وإيران تشترط فتح قنصلية
صــدرت إدان ــات واسـعــة مــن عــدة جهات إقليمية
ودولية ضد تصعيد جماعة "أنصار الله" الحوثية
المتمردة هجماتها التي تستهدف المملكة العربية
السعودية أمس.
واستنكر وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران
على السعودية ،مؤكدا أنها تهدد أمن المنطقة.
وقـ ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ــي الـ ــريـ ــاض نـيــل
كــورم ـب ـتــون ،عـبــر "تــوي ـتــر"" :أديـ ــن الـهـجـمــات الـتــي
شنها الحوثيون أمــس عبر ال ـحــدود ،واستهدفت
مدينة نجران باتجاه أهداف مدنية ،ولحسن الحظ
تم إسقاطها".
وأض ــاف" :إذا أراد الـحــوثـيــون أن يـظـهــروا أنهم
جادون بشأن السالم ،فعليهم التوقف عن مثل هذه
الهجمات ،والموافقة على مقترحات المبعوث األممي
مارتن غريفيث".
ً
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أمس،
ً
أك ــدت فـيــه وق ــوف مـصــر ال ـت ــام م ـج ــددا إل ــى جــانــب
السعودية في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل
ما ُيهدد أمن واستقرار المملكة وسالمة شعبها.
واستنكرت القاهرة تكرار الهجمات الخسيسة
مــن جــانــب الميليشيات الحوثية ،والـتــي تتصدى
لها بشكل ّ
فعال الـقــوات المشتركة لـ "تحالف دعم
الشرعية" في اليمن ،من خالل اعتراض وتدمير تلك
الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وف ــي وق ــت ســابــق ،دان ــت األمــانــة ال ـعــام لمنظمة
التعاون اإلســامــي بشدة الهجمات الحوثية على
السعودية بست طائرات مفخخة بدون طيار "درونز"،
و 3صواريخ بالستية أمس األول .كما نددت البحرين
واإلمارات باالعتداءات الحوثية.

•

وأمـ ــس األول ،ح ــذر م ـ ّس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون من
ّ
المتمردون الحوثيون
هجمات صاروخية قد يشنها
ّ
ضد الرياض.
ودعا السفير األميركي في السعودية ،جون أبي
زيد ،إلى ضرورة "العمل بجهد لردع السلوك اإليراني
ً
المخرب في المنطقة" ،متهما طهران بتعقيد مسار
الحل السلمي في اليمن ،ودعــم تصعيد اعـتــداء ات
جماعة "أنصار الله" المتحالفة معها ضد المملكة.
في سياق منفصل ،أعلنت السلطات السعودية،
أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول األخرى.
وأكـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـح ــج والـ ـعـ ـم ــرة أن "ال ـج ـه ــات
المختصة مستعدة بنسبة  100فــي المئة لعودة
ً
المعتمرين ،وأنــه بات متاحا لمسلمي العالم أداء
مناسك العمرة".
في غضون ذلك ،قال رئيس منظمة الحج والزيارة
اإليرانية ،علي رضا رشيديان ،إن المنظمة لن ترسل
اإليرانيين الذين يــريــدون أداء مناسك العمرة في
حال لم يتم فتح قنصلية إيرانية أو مكتب لرعاية
الـمـصــالــح ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،بـعــد تــوقــف دام بضع
سنوات.
مــن جــانــب آخ ــر ،ذك ــرت شــركــة "مــايـكــروســوفــت"
أن ـه ــا اك ـت ـش ـفــت وح ــاول ــت وقـ ــف سـلـسـلــة هـجـمــات
إلكترونية لجماعة "فــوسـفــوراس" ،التي وصفتها
بأنها مجموعة إيرانية ،وقالت إن الهجمات كانت
تستهدف  100شخصية بارزة.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاقـ ــة" :اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
فوسفوراس ،وهي مجموعة إيرانية ،بهذا المخطط
المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ لألمن
وقمة مجموعة الفكر تي  20في السعودية".
(الرياض ،واشنطن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ً
ّ
ـاق يعقده
سيسير "سـلـفــا" ب ــأي ات ـّفـ ٍ
م ــع ال ــرئ ـي ــس عـ ـ ــون ،فـ ـ ــإن ه ـن ــاك من
ّ
يشير إ ًلــى أن األخـيــر دعــا الحريري
ّ
صراحة أكثر من مــرة إلــى "التشاور
م ــع ال ـك ـت ــل" ل ـح ـســم ب ـع ــض ال ـن ـقــاط
العالقة ،والمقصود بـ "الكتل" في هذا
المضمار ليس سوى باسيل نفسه.
وقــالــت م ـصــادر مـتــابـعــة ،إن "ب ــوادر
العقدة المسيحية ب ــدأت بالظهور،
ً
وإن كان مستبعدا أن تطيح األجواء
إلى "عودة العوامل
التفاؤلية" ،مشيرة ً
الشخصية ،معطوفة على النكايات
ّ
ّ
الـسـيــاسـيــة ،للتحكم باللعبة كـكــل،
ً
خصوصا وسط انعدام التواصل بين
الحريري وباسيل".
في سياق منفصل ،انطلقت لليوم
الثاني على التوالي ،أمــس ،الجولة
الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود
ال ـب ـحــريــة غ ـيــر ال ـم ـب ــاش ــرة ،ف ــي مقر
ال ـق ــوات الــدول ـيــة الـعــامـلــة فــي لبنان

"يــون ـي ـف ـيــل" ع ـنــد "رأس الـ ـن ــاق ــورة"
(جنوب لبنان) ،بين الوفدين اللبناني
واإلسرائيلي ،برعاية األمم المتحدة،
وب ــواسـ ـط ــة أم ـي ــرك ـي ــة .وه ـ ــي ال ـم ـ ّـرة
األول ــى الـتــي يعقد فيها اجتماعان
فــي يومين متتالين فــي إش ــارة إلى
الـجـ ّ
ـديــة والـســرعــة فــي الــوصــول إلى
اتفاق .وأشارت مصادر متابعة ،أمس،
إلــى أن "الـمـفــاوضــات تسير بأجواء
إي ـجــاب ـيــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـتـبــاعــد
ً
في وجهات النظر ،خصوصا حول
الـنـقـطــة ال ـبــريــة ال ـتــي يـنـطـلــق منها
تحديد المساحة البحرية" ،مضيفة:
"ه ـن ــاك قـ ــرار بـتـســريــع االجـتـمــاعــات
والمفاوضات للوصول إلى االتفاق
النهائي قبل نهاية هذا العام" .ودخل
الــوفــدان غرفة االجتماعات كل على
حدة ،وحمل الوفد اللبناني خرائط
ووثائق دامغة تظهر نقاط الخالف.
وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب

رئ ـيــس األركـ ـ ــان لـلـعـمـلـيــات العميد
ً
الركن بسام ياسين رئيسا ،العقيد
البحري مازن بصبوص ،والخبير في
نزاعات الحدود بين الدول د .نجيب
مسيحي ،وعضو هيئة إدارة قطاع
البترول وســام شباط ،فيما يترأس
المفاوضات أحد مساعدي المنسق
ال ـخــاص لــأمــم الـمـتـحــدة فــي لبنان
يــان كوبيتش فــي حـضــور الوسيط
األميركي السفير جان ديروشر.
وكان الوفد اللبناني قد وصل الى
الناقورة على متن طوافة حطت في
مهبط المروحيات "نيو الند" في مقر
"يونيفيل" إلى الشرق من مكان عقد
االجتماعات الذي يبعد مئات األمتار.
وشهدت طريق الساحل بين البياضة
ً
ً
والـنــاقــورة ،انتشارا مكثفا للجيش
اللبناني و"يونيفيل" ،وأقيمت حواجز
ث ــاب ـت ــو لـلـجـيــش ودوري ـ ـ ـ ــات مكثفة
ً
ً
لـ"يونيفيل" برا وبحرا.

قضت محكمة مالية بإعدام
إرهابيين؛ موريتاني ومالي،
إلدانتهما بتنفيذ اعتداءي
فندق راديسون بلو وملهى ال
تيراس في باماكو بعام ،2015
أعقاب محاكمة استمرت
في
ُ
يومين ،وأجريت تحت حراسة
مشددة.وكانت محكمة
الجنايات التي تنظر في
القضايا اإلرهابية والمؤلفة
من  5قضاة ،أصدرت في بادئ
ً
َ
المتهمين
األمر ُحكما بإدانة
الموريتاني فواز ولد أحمد
الملقب (إبراهيم  ،)10والمالي
سادو شاكا (الملقب موسى -
أو أسامة  -معيقة).

رئيس وزراء مصر إلى العراق
ً
غدا في زيارة نادرة
الحكومة تمدد إجراءات التصالح في مخالفات البناء
●

القاهرة  -حسن حافظ

يتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى
ً
مــدبــولــي إل ــى ال ـع ــراق غـ ــدا ،فــي أول زي ــارة
رسمية لمسؤول مصري على هذا المستوى
منذ الغزو األميركي للعراق .2003
وي ـتــرأس مــدبــولــي مــع نظيره العراقي
مصطفى الكاظمي ،األعمال الختامية للجنة
العليا المشتركة بين البلدين والتي بدأت
أعمالها األربعاء الماضي.
وتنطلق أع ـمــال الجلسة التحضيرية
الــوزاريــة برئاسة وزي ــرة التعاون الدولي
المصرية رانـيــا المشاط ،ووزي ــر التجارة
العراقي عــاء الجابوري ،في بغداد اليوم
ً
الجمعة ،تمهيدا لألعمال الختامية للجنة
َ
رئيسي الوزراء في البلدين
العليا برئاسة
غــدا ،بحسب بيان وزارة التعاون الدولي
المصرية.
وعلمت "الجريدة" أن مدبولي والكاظمي
سيشهدان توقيع عدد من االتفاقيات في
مجاالت الصحة والنقل واإلسكان ،في ظل
رغبة مشتركة في تعزيز التعاون والتكامل
بين البلدين ،إضــافــة إلــى األردن المنضم
إلى مشاورات التكامل الثالثية ،وسط رغبة

عــراقـيــة فــي مـشــاركــة ال ـشــركــات المصرية
في عمليات إع ــادة اإلعـمــار ،بينما تسعى
القاهرة لضمان استمرار تدفق نفط البصرة
إلى مصر.
وم ــن الـمـلـفــات ال ـتــي ستحظى بنقاش
واسع ملف الربط الكهربائي ،إذ تعد مصر
واح ــدة من أكبر ال ــدول المنتجة للكهرباء
في المنطقة ،مع تواجد فائض يقدر بـ 50
في المئة ،بينما يعاني العراق أزمة كهرباء
خانقة ،إذ تسعى القاهرة لرفع قدرات خط
الــربــط الكهربائي مــع األردن وال ــذي دخل
الـخــدمــة فــي  ،1999مــن أج ــل زي ــادة قدرته
على تصدير الكهرباء مستقبال إلى العراق.
فــي الـشــأن المحلي ،واصـلــت الحكومة
الـ ـمـ ـص ــري ــة م ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف عـلــى
المواطنين ،إذ قررت وزارة الكهرباء والطاقة
الـمـتـجــددة ،أم ــس الخميس ،تمديد مهلة
تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
حتى نهاية نوفمبر المقبل ،بدال من نهاية
الشهر الحالي ،وذلــك "فــي إطــار توجهات
ال ــدول ــة نـحــو التيسير عـلــى الـمــواطـنـيــن،
والعمل على رفع األعباء المعيشية عنهم".
وقــرر مجلس ال ــوزراء مساء أمس األول
األربعاء ،مد فترة التقدم بطلبات التصالح

مصريون يشترون حلويات المولد في القاهرة أمس األول
ف ــي ال ـب ـنــاء ال ـم ـخــالــف ودفـ ــع مـبـلــغ جــديــة
التصالح ،شهرا آخر أي ترحيل الموعد من
نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر ،وهذه هي
المرة الثالثة التي تمدد فيها الحكومة مهلة
التصالح ،إذ أثار القرار منذ بداية تنفيذه
في أغسطس موجة من االستياء والتململ
الشعبي ،األمــر الــذي دفع الحكومة إلعادة
النظر في إجراءات التصالح وتخفيفها.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـم ـصــريــة
اإليطالية ،عقد أعـضــاء مــن مكتب النائب
الـ ـع ــام ال ـم ـص ــري اج ـت ـمــاعــا م ــع نـظــرائـهــم
اإليطاليين في القاهرة مساء أمس األول،
إلطــاع الجانب اإليطالي على معلومات

(رويترز)

النيابة المصرية في واقعة مقتل الطالب
اإليطالي جوليو ريجيني ،الذي عثر على
جثته فــي ال ـقــاهــرة يـنــايــر  ،2016وعليها
آثار تعذيب.
وقـ ــال ال ـنــائــب ال ـع ــام ال ـم ـصــري حـمــادة
الصاوي إن هدف مصر وإيطاليا واحد وهو
الوصول إلى الحقيقة ،الفتا إلى أهمية اللقاء
األخير ليقف كل جانب على ما لدى نظيره
ً
من حاصل التحقيقات واإلجراءات ،مؤكدا
أن النيابة المصرية تتعامل بشفافية تامة
في هــذا الملف" ،إذ ليس هناك ما تخفيه
من إج ــراءات أو حقائق ،وال تتبنى وجهة
نظر محددة".
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ترامب بايدن

ترامب وبايدن ينقالن المعركة إلى والية الشمس المشرقة

ً
ً
• الرئيس الجمهوري يتمسك باستراتيجية التجمعات الحاشدة ...وخصمه يقدم نفسه بديال واقعيا
ّ
• فيالدلفيا تلجأ لحظر التجول لوقف الفوضى ...والبيت األبيض يحمل الديمقراطيين المسؤولية
للمرة األولى ،قام الرئيس
األميركي دونالد ترامب
ومنافسه الديمقراطي
جو بايدن بعقد تجمعات
انتخابية ،أمس ،في المكان
نفسه بفلوريدا والية الشمس
المشرقة ،التي ترتدي أهمية
كبرى في االقتراع ،وتعد
مقصد اآلالف ومجمع وسائل
المتعة والمرح والراحة
لمختلف الفئات.

ب ـ ـف ـ ــاص ـ ــل سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة
بـ ـي ــن ن ـش ــاط ـه ـم ــا ف ـ ــي ال ــدع ــاي ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـمـ ــل ال ــرئـ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب ومنافسه
الــديـمـقــراطــي جــو بــايــدن ،أمــس،
ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب األن ـ ـصـ ــار فــي
واليـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـل ـ ــوري ـ ــدا والـ ـح ــاسـ ـم ــة
وعرضا نهجهما المختلف في
معالجة األزمات والتحديات على
الناخبين.
ول ـف ـل ــوري ــدا ال ـم ـش ــرق ــة ،ال ـتــي
يبلغ عدد األصوات المخصصة
لها فــي المجمع االنـتـخــابــي 29
ّ
يتوجب الفوز بها
من أصل 270
ل ـلــوصــول إل ــى ال ـب ـيــت األب ـيــض،
أه ـم ـيــة ك ـب ــرى ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ـم ـق ــررة يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء الـمـقـبــل
ويـظـهــر اسـتـطــاع جــديــد لـلــرأي
نـظـمـتــه "روي ـ ـتـ ــرز/إب ـ ـسـ ــوس" أن
ترامب وبايدن متعادالن فيها.
وه ـ ـ ــذه ال ـ ــوالي ـ ــة ،الـ ـت ــي تـضــم
استوديوهات يونيفرسال وعالم
دي ــزن ــي وح ــدي ـق ــة اي ـفــرج ـل ـيــدرز
وجزيرة إيميليا وشاطئ ميامي
الشهير ،ترجح في غالب األحيان
نتيجة االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة،
فمنذ  1964وص ــل الـفــائــز فيها
إلــى البيت األبيض في كل مرة،
مع استثناء واحد.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ـ ــوده ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي
ال ــوالي ــة نـفـسـهــا ألول مـ ــرة ،فــإن
استراتيجيتهما بقيت مختلفة
ً
تـمــامــا ،ففي حين حضر ترامب
ً
لقاء جماهيريا في الهواء الطلق
ً
في تامبا ،عقد بايدن فيها أيضا
ً
لقاء مفتوحا على طريقة "درايف-
ً
إن" .كما استضاف لقاء مماثال
في بــرووارد كاونتي في جنوب
فلوريدا.

عودة للغرب
وفي فلوريدا ،ركز ترامب على
ب ـي ــان ــات ح ـكــوم ـيــة ج ــدي ــدة عــن
الناتج المحلي اإلجمالي خالل
الربع الثالث ،قبل أن يعود اليوم
إلـ ــى الـ ـغ ــرب األوس ـ ـ ــط ل ـيــواصــل
الــدعــايــة فــي واليـ ــات ميشيغان
وويسكونسن ومينيسوتا .إلى
ن ـ ــورث ك ــارواليـ ـن ــا ،وهـ ــي والي ــة
أخـ ــرى تـشـتــد فـيـهــا الـمـنــافـســة،
لحضور لقاء مسائي في فيتفيل.
ويـ ـعـ ـت ــزم ال ــرئـ ـي ــس أن يـ ــزور

شـ ـ ـ ــارك ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ن ـج ــوم
هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود ف ـ ـ ــي ح ـ ـم ـ ـلـ ــة غ ـي ــر
ً
مسبوقة دعـمــا لمرشح الحزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن فــي
م ــواج ـه ــة خ ـص ـمــه ال ـج ـم ـهــوري
الرئيس دونالد ترامب.
وظ ـ ـهـ ــر ب ـ ــاي ـ ــدن إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
النجم العالمي الشهير جورج
ك ـلــونــي ع ـلــى ش ــاش ــة .ف ــي حين
تـشــارك نائبته كــامــاال هاريس
ف ــي اخ ـت ـب ــار لـلـمـعـلــومــات على
اإلنـتــرنــت مــع ستة ممثلين من
سلسلة "مارفل".
وبلغت حمالت جمع األموال،
ه ــذه ال ـس ـنــة ،لمصلحة الـحــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
ال ــرئ ــاس ــي ال ـم ـق ـبــل ال ـت ــي ج ــرت
ً
افتراضيا بسبب تفشي فيروس
كــورونــا المستجد ،ذروتـهــا في
كــال ـي ـفــورن ـيــا ب ــدع ــم م ــن ن ـجــوم
السينما األميركية.
وفي هذا المعقل الديمقراطي،
الذي يعد أغنى والية في أميركا،

«المجهول» يكشف هويته:
ترامب رجل بال شخصية

ً
ال ـكــاذب" ،مضيفا" :سيكون هذا
موضوعهم األوحد حتى الرابع
مــن نــوف ـم ـبــر" ،أي ال ـيــوم الـتــالــي
لموعد االستحقاق.

فــي األس ـب ــوع األخ ـيــر مــن حملة
الدعاية عشر واليات وسيحضر
في الساعات الثماني واألربعين
ً
األخيرة  11لقاء جماهيريا.
وب ـي ـن ـمــا أم ـض ــى ب ــاي ــدن "77
ً
عاما" نهاره في مدينته ديالوير
ً
ح ـ ـيـ ــث أدلـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـصـ ــوتـ ــه مـ ـبـ ـك ــرا
م ــع زوج ـت ــه ج ـي ــل ،زار الــرئـيــس
األم ـيــركــي أم ــس األول أري ــزون ــا،
الوالية األخرى الحاسمة لنتيجة
االنتخابات.
واتهم ترامب خصمه بالرغبة
في فرض إجراءات إغالق جديدة
ب ـمــا ي ـص ـيــب االق ـت ـص ــاد بـمــزيــد
مــن ال ـضــرر .وسـخــر مــن اإلف ــراط
فـ ــي وض ـ ــع ال ـك ـم ــام ــات ل ـغــايــات
س ـي ــاس ـي ــة ،ب ـق ــول ــه" :ف ـ ــي بـعــض
ال ــوالي ــات ،مـثــل كــالـيـفــورنـيــا ،ال
ي ـم ـك ـنـكــم بـ ــأي ش ـك ــل كـ ــان إزالـ ــة
الـ ـكـ ـم ــام ــة ،ي ـج ــب أن ت ـت ـن ــاول ــوا
ً
الطعام بها إنها آلية معقدة جدا".
وكـ ـت ــب تـ ــرامـ ــب فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
"كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،ك ــوفـ ـي ــد ،ك ــوفـ ـي ــد هــو
ال ـ ـن ـ ـش ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّ
ـوح ـ ـ ــد ل ـ ــإع ـ ــام

وبـ ـع ــد ل ـق ــائ ــه ع ـب ــر ال ـف ـيــديــو
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء
الـصـحـيـيــن ،ن ــدد نــائــب الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـ ــأداء
الـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري فــي
إدارة األزمــة الصحية .وقــال في
خ ـطــاب مـقـتـضــب أمـ ــام ع ــدد من
الـصـحــافـيـيــن ،إن "رفـ ــض إدارة
تــرامــب االع ـتــراف بــالــواقــع الــذي
نعيشه فيما يموت ألف أميركي
ً
يــوم ـيــا ،يـشـكــل إهــانــة ح ـيــال كل
شـ ـخ ــص يـ ـع ــان ــي م ـ ــن فـ ـي ــروس
ً
كورونا وكل عائلة فقدت عزيزا".
وفي مسرح في ويلمينغتون،
أراد بايدن تقديم نفسه كمرشح
واق ـ ـع ـ ــي ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة رئ ـي ــس
جمهوري كان وعد بأن الفيروس

و"هـ ــابـ ــي دايـ ـ ـ ــز" و"ذي وي ـســت
وي ـ ـنـ ــغ" ت ـج ـم ـع ــات اف ـت ــراض ـي ــة
ل ـم ـص ـل ـح ــة بـ ـ ــايـ ـ ــدن .وتـ ـس ــاه ــم
ً
أي ـضــا فــي الـحـمـلــة كــافــة المهن
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوود م ـ ـ ــن ك ــاتـ ـب ــي
السيناريوهات إلى المخرجين
والمنتجين ومديري األعمال.
على سبيل المثال ،بلغ سعر
ال ـت ــذك ــرة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي حلقة
حــواريــة افتراضية مع هيالري
كلينتون تديرها الفكاهية آمي
شومر األربعاء  50ألف دوالر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــك" :سـ ــاه ـ ـمـ ــت
ال ـج ــائ ـح ــة ف ــي إطـ ـ ــاق ح ـمــات
التبرع االفتراضية أساسا على
ً
ت ـط ـب ـيــق زوم وت ـش ـهــد ن ـجــاحــا
ً
كبيرا" .وبحسب ستيفن مافيليو
الخبير فــي االسـتــراتـيـجـيــة في
س ــاك ــرام ـي ـن ـت ــو ،ح ـص ــد ال ـح ــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي كــالـيـفــورنـيــا
"ضـ ـع ــف مـ ــا حـ ـص ــد قـ ـب ــل أربـ ــع
سنوات".
وبـ ــاتـ ــت ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا أك ـب ــر

م ـســاهــم ل ـجــو ب ــاي ــدن ،م ــن 105
ً
إ لـ ــى  150م ـل ـي ــون دوالر و ف ـق ــا
للتقديرات .وهــذا المبلغ يمثل
 20فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن إجـ ـم ــال ــي
األمـ ــوال الـتــي جمعتها اللجنة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ـم ـل ـتــه ،ك ـم ــا أفـ ــاد
"مــركــز السياسات المتجاوبة"
غير الحكومي.
ويـسـتـفـيــد بــايــدن مــن شبكة
م ـ ـ ـعـ ـ ــارف م ـت ـي ـن ــة أقـ ــام ـ ـهـ ــا فــي
ً
هوليوود عندما كــان سناتورا
ً
ث ــم ن ــائ ـب ــا ل ـلــرئ ـيــس .ح ـتــى أنــه
صعد على خشبة المسرح أثناء
حـفــل تــوزيــع جــوائــز األوس ـكــار
في .2016
ووفـ ــق ال ـمــركــز ،ف ــإن ستيفن
سبيلبرغ ( 5.1مــا يـيــن دوالر)
والممثل-المنتج سيث ماكفارلن
( 3.6ماليين) من أهم المانحين
الديمقراطيين هذه السنة.
ً
وخــافــا لما كــان يخشى في
ال ـبــدايــة مــع مـنــع إقــامــة حفالت
الكوكتيل ،لم تساهم الجائحة

مرشح واقعي

سيختفي "كمعجزة" .وقال بايدن:
"أنــا ال أترشح على أســاس وعد
ً
خاطئ بأنني سأكون قادرا على
وقف هذا الوباء بطريقة سحرية،
لكن ما يمكنني أن أعدكم به هو
ا لـقـيــام بما يجب فعله .سنترك
العلم يوجهنا في قراراتنا".

تحرك بايدن
وي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــدن إلـ ـ ـ ــى
ويسكونسن الـيــوم ويـشــارك في
الدعاية مع الرئيس السابق باراك
ً
أوباما في ميشيغان غدا وفقا لما
قالته حملته .وك ــان فــوز ترامب
فــي الــواليـتـيــن فــي  2016ساهم
في وصوله إلى البيت األبيض.
ّ
ويتخوف الديمقراطيون الذين
ال تزال عالقة في أذهانهم الهزيمة
المفاجئة التي ّ
تكبدتها هيالري
كلينتون في انتخابات  ،2016من
ّ
قلة األنشطة االنتخابية لبايدن
مقارنة بترامب.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة

ل ـل ـج ـم ـهــوري ـيــن ف ــي اث ـن ـت ـيــن من
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـتــأرج ـحــة رفـضــت
المحكمة العليا ،أمس األول ،منع
تمديد مهلة استقبال األصــوات
البريدية في بنسلفانيا ونورث
كاروالينا.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت اق ـ ـت ـ ــرع فـ ـي ــه 77
ً
مـلـيــونــا مــن أص ــل أكـثــر مــن 230
م ـ ـل ـ ـيـ ــون ن ـ ــاخ ـ ــب أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فــي
المبكر ،يداهم الوقت
التصويت
ّ
م ـســاعــي ال ـم ــرش ــح ال ـج ـم ـهــوري
لقلب مسار األمور.

أزمة فيالدلفيا
فــي أعـقــاب ليلتين مــن أعمال
ش ـ ـ ـغـ ـ ــب ونـ ـ ـ ـه ـ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ــرت خـ ـ ــال
اح ـت ـجــاجــات عـنـيـفــة عـلــى مقتل
الـ ـش ــاب األسـ ـ ــود والـ ـت ــر واالس
جــونـيــور ظـهــر االثـنـيــن فــي حي
ويست برصاص الشرطة ،فرضت
سـلـطــات فـيــادلـفـيــا أم ــس األول
حظر ّ
تجول من الساعة التاسعة
ً
ً
مساء وحتى السادسة صباحا.

ويــأتــي هــذا اإلج ــراء فــي وقت
ح ـ ّـم ــل ف ـيــه ت ــرام ــب ال ـم ـســؤول ـيــة
عــن ه ــذه االض ـطــرابــات لمجلس
ب ـل ــدي ــة ال ـم ــدي ـن ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ــي.
وقال ترامب" :ما أشاهده ّ
مروع،
ّ
وبصراحة ،فإن رئيس البلدية أو
ً
كائنا مــن يكن ذاك الــذي يسمح
للناس باالحتجاج والنهب من
ً
ًّ
حدا لهم هو أيضا
دون أن يضع
ّ
مروع".
ّ
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن تـنـتـشــر في
ف ـ ـيـ ــادل ـ ـف ـ ـيـ ــا ،عـ ــاص ـ ـمـ ــة والي ـ ـ ــة
بـنـسـلـفــانـيــا ،قـ ــوات م ــن الـحــرس
الوطني ،بطلب من حاكم والية
بـنـسـلـفــانـيــا ال ــدي ـم ـق ــراط ــي تــوم
وولف إلعادة الهدوء.
وفي ظل حالة تأهب قصوى،
ج ـ ـ ّـدد ب ــاي ــدن ال ـم ـطــال ـبــة بــوقــف
أع ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـه ــب .وف ـ ــي ت ـصــريــح
لـشـبـكــة "س ــي إن إن" ،ق ــال أمــس
األول" ،ليس هناك ّ
أي عذر للنهب
والعنف".
(واشنطن -وكاالت)

بايدن مع أوبرا وينفري في حدث افتراضي في ديالوير أمس األول (أ ف ب)
ف ــي وقـ ــف ج ـم ــع األم ـ ـ ـ ــوال .عـلــى
ال ـ ـع ـ ـكـ ــس يـ ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـحـ ـف ــات
االفتراضية جعلت األمور أسهل
وأب ـ ـسـ ــط ل ـل ـج ـم ـيــع ،ك ـم ــا ي ـقــول
اختصاصيون.

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــر
م ـض ـط ــري ــن ل ـل ـت ـق ـيــد ب ـمــواع ـيــد
معقدة للتصوير وال االهتمام
ب ـ ـمـ ــا ب ـ ـس ـ ـهـ ــم أو مـ ـص ــا فـ ـح ــة
م ـئــات األشـ ـخ ــاص .وه ــذا األم ــر

ينطبق على المانحين األثرياء
ال ــذي ــن يـمـكـنـهــم ل ـقــاء نجومهم
المفضلين حتى وإن لم يتمكنوا
من الحصول على تواقيع.
(لوس أنجلس  -أ ف ب)

أوروبا تعلق آمالها على الديمقراطيين إلصالح العالقات
ً
ً
بصفته رئيسا منتخبا تحت شعار "أميركا
ً
ً
ً
أوال" ،لم يكن دونالد ترامب شريكا سهال ألوروبا،
ولهذا السبب إذا فشل في إعادة انتخابه والفوز
بــواليــة جــديــدة ،فـمــن المحتمل أال يـكــون هناك
الكثير من الوجوه اآلسفة أو الحزينة على الجانب
اآلخر من المحيط األطلسي.
وك ـت ــب أول ــري ــش س ـب ـيــك ،الــزم ـيــل الـ ـب ــارز في
صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدة في
برلين ،في موجز سياسي حديث" ،ترحب معظم
الــدول األوروبـيــة بشدة بفوز المرشح الرئاسي
ً
الديمقراطي جو بايدن" ،موضحا أن هذا يرجع
إلى "شعورهم المشترك واسع النطاق بأن رئاسة
ترامب تمثل أدنى نقطة للعالقات عبر األطلسي
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية".
وقــالــت ناتالي توتشي ،مــديــرة مركز أبحاث
"معهد الـشــؤون الدولية" في رومــا والمستشار
الخاص لمنسق السياسة الخارجية باالتحاد

كولومبيا تنفي عرض
مساعدة ترامب

رفضت وزيرة الخارجية
الكولومبية كلوديا بلوم أمس
األول االتهامات بالتدخل في
االنتخابات األميركية ،نافية
لقاء سفيرها لدى واشنطن
فرانسيسكو سانتوس مع
نشطاء حملة الرئيس دونالد
ترامب وعرض مساعدة ترامب
في الفوز بوالية ثانية.
وقالت بلوم ،التي واجهت
مزاعم مساعدة ترامب في
مجلس الشيوخ ،إن وزارة
الخارجية ليست على علم
بعقد أي من مسؤوليها مثل
هذه االجتماعات ،وهو ما نفاه
سانتوس أيضًا .وأضافت:
«كولومبيا تحترم االنتخابات
األميركية وتدرك أنها شأن
داخلي».

ً
تعبئة غير مسبوقة لنجوم هوليوود دعما لبايدن
يتقدم بايدن على ترامب بأكثر
م ــن  30نـقـطــة ف ــي ال ـس ـبــاق إلــى
ً
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض وفـ ـ ـق ـ ــا آلخ ــر
استطالعات الرأي.
وال يمكن لناخبي كاليفورنيا
بمفردهم تغيير سير  3نوفمبر
لـ ــدى اإلدالء ب ــأص ــوات ـه ــم ،لكن
ً
ه ـبــات ـهــم ال ـمــال ـيــة ت ــؤث ــر ك ـث ـيــرا
على المستوى الوطني ويؤكد
ً
الخبراء أنهم لم يروا يوما مثل
هــذه التعبئة مــن قبل مشاهير
السينما.
واع ـت ـب ــر االخ ـت ـص ــاص ــي فــي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ع ـ ــن الـ ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي بـ ـل ــوس أنـجـلــس
ب ـيــل ك ــاري ــك" ،أنـ ــه أم ــر مــدهــش.
ب ــري ــدي اإلل ـك ـت ــرون ــي م ـل ــيء كل
يــوم برسائل مــن كــل المهن في
صناعة الترفيه مــن المجالين
ال ـم ــال ــي واإلبـ ــداعـ ــي .مــوسـيـقــى
وسينما وتلفزيون".
وخالل الحملة ،نظم ممثلون
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــات "س ــايـ ـنـ ـفـ ـل ــد"

سلة أخبار

األوروبي جوزيب بوريل ،لوكالة األنباء األلمانية:
"إن صورة العالقة الحالية عبر األطلسي كارثية
ً
حقا ،وال أعرف كيف أصفها غير ذلك".
ومزقت رئاسة ترامب اتفاقات دولية يدعمها
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مـثــل ات ـفــاق بــاريــس للمناخ
واالت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،كـمــا انـسـحـبــت من
منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف وسط
جائحة فيروس كورونا ،وشككت في جدوى حلف
شمال األطلسي "الناتو".
كما فاجأ الرئيس األميركي أوروبا ووضعها
في موقف سيئ بتعامله مع عملية السالم في
ً
ال ـش ــرق األوسـ ــط وس ــوري ــة ،وأثـ ــار ن ــزاع ــا بشأن
العقوبات التجارية مع االتحاد األوروبي ،ووصف
االتحاد بأنه "عدو" على قدم المساواة مع الصين
وروسيا ،وقال إن لديه "مشكلة كبيرة مع ألمانيا"،
أكبر اقتصاد في القارة.
وردا على طلب لذكر مجال تعاونت فيه أوروبا

والواليات المتحدة بنجاح في األعوام األخيرة،
حــاولــت توتشي جــاهــدة ال ــرد ،قبل أن تـقــول ،إن
قضايا الناتو "لم تسر بالسوء الــذي كان يمكن
أن يسير ب ــه ...ربما ألن تــرامــب لــم يتابع الملف
ً
شخصيا".
وكــان من الصعب أن يحدث توافق بين نهج
ترامب القائم على االنفراد والقومية والتذبذب
إزاء السياسة الخارجية ربما السياسة بشكل عام
وبين النموذج متعدد األطــراف التدريجي الذي
يؤيده االتحاد األوروبي.
وتابعت توتشي" :كل آراء وتوجهات االتحاد
األوروبي ،بالتعريف الحرفي للكلمة ،تتعارض مع
رؤية ترامب للعالم ،والمشكلة ليست فقط كراهيته
العميقة للتعددية ،التي يمثل االتحاد األوروبي
أفضل تعبير عنها ،ولكن أيضا كراهيته العميقة
بنفس القدر أللمانيا".
في المقابل ،من المتوقع أن يكون بايدن وهو

رئيس سابق للجنة العالقات الخارجية بمجلس
الشيوخ ونائب الرئيس لفترتين ويتمع بخبرة
ً
في السياسة الخارجية لعدة عقود ،أكثر تفهما
للحساسيات األوروبية.
وك ـتــب ب ــاي ــدن ،فــي مجلة "ف ــوري ــن أف ـي ــرز" ،أن
أجندته السياسة ستعيد الواليات المتحدة إلى
رأس الطاولة  ،في وضــع يمكنها من العمل مع
حلفائها وشركائها للقيام بعمل جماعي بشأن
التهديدات العالمية.
ً
ومن المتوقع أيضا أن تكون رئاسة بايدن أكثر
ً
تعاونا مع أوروبــا على جبهات أخــرى مختلفة،
ً
بدءا من تغير المناخ بالعودة إلى اتفاقات باريس،
وتجديد االلتزام بحلف الناتو.
وقال بايدن لصحيفة "ستار آند سترايبس"،
التابعة للقوات األمـيــركـيــة" ،أول شــيء سأفعله
سأجرى اتصاالت برؤساء دول الناتو وأقول لهم
إن أميركا عادت ،ويمكنكم االعتماد علينا".

ويــرى ديفيد أوسوليفان ،وهــو سفير سابق
لالتحاد األوروبي في واشنطن ،أنه ال يمكن ألي
رئيس أن يتجاهل "الشعور السائد بأن أميركا
بـحــاجــة إل ــى االب ـت ـعــاد لبعض الــوقــت عــن إدارة
العالم وقضاء المزيد من الوقت لرعاية وتحقيق
رفاهيتها الخاصة".
وكتب في تعليق لمركز السياسة األوروبية:
"نحن أصدقاء وحلفاء الواليات المتحدة يجب
ً
أن نفهم أي ـضــا أن ــه سـيـكــون لــديـنــا دور لنلعبه
وسينبغي علينا بذل المزيد من الجهد لتحمل
المسؤولية عن دفاعنا وأمننا".
وأعربت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل
عن رأي مماثل في يناير بأن "أوروبا تحتاج إلى
القيام بــدورهــا الجيوسياسي الـخــاص بها ،إذ
إن تركيز الواليات المتحدة على أوروبا آخذ في
التراجع .وسيكون هذا هو الوضع مع أي رئيس".
(برلين -د ب أ)

كشف كبير املوظفني السابق
في وزارة األمن الداخلي مايلز
تايلور عن هويته أمس األول
بعد أن استخدم االسم املستعار
ً
«مجهول» ونشر مقاال عام 2018
في صحيفة «نيويورك تايمز»
ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب
باإلضافة إلى كتاب الحق بعنوان
«تحذير».
وفي مقال على منصة «ميديام»
شرح فيها قراره ،كتب تايلور:
«رأيت ترامب يثبت أنه رجل بال
شخصية ،وقد أدت عيوبه إلى
إخفاقات قيادية كبيرة لدرجة
أنه يمكن قياسها باألرواح
املفقودة ،لذلك عندما تركت اإلدارة
ألفت كتاب تحذير وهي دراسة
لشخصية القائد العام الحالي
وتحذير للناخبني من أن األمر لم
يكن سيئًا كما يبدو داخل إدارة
ترامب ،بل كان أسوأ».

صفحات «الناقل الفائق»
تنشر أكاذيب انتخابية

حذر موقع «نيوز غارد» ،الذي
يراقب وسائل اإلعالم ،من 40
صفحة على «فيسبوك» يديرها
مقيمون خارج الواليات املتحدة
وتحديدًا في املكسيك وفيتنام
وأستراليا وإسرائيل ،واتهمها
بنشر األكاذيب حول االنتخابات
األميركية.
ووصف املوقع هذه املنصات
بأنها «ناقل فائق» للمعلومات
املضللة .وأفاد بأن هذه الصفحات
لديها أكثر من  22.9مليون متابع،
وشاركت محتوى كاذبًا «بشكل
واضح وغير مدعم باألدلة» حول
التصويت أو العملية االنتخابية
لجمهورها ،وفي كثير من
األحيان ،شاركته أكثر من مرة.
وتشمل االدعاءات الكاذبة وقائع
تخلص من بطاقات اقتراع عبر
البريد ،وتصويت باسم أشخاص
متوفني ،وأخبار تتعلق بمراقبي
االنتخابات.

 FBIيحذر قطاع الصحة
من هجمات إلكترونية

حذرت السلطات األميركية أمس
األول من «تهديد وشيك بجريمة
إلكترونية» ضد املستشفيات
ومقدمي الرعاية الصحية ،داعية
إلى تعزيز حمايتهم.
وبحسب مكتب التحقيقات
الفدرالي  FBIووكالتني حكوميتني
فإن هذه الهيئات تملك «معلومات
موثوقة» تفيد بأن قراصنة
يستهدفون قطاع الصحة
باستخدام برامج ضارة «غالبًا ما
تؤدي إلى هجمات عبر برامج فدية
وسرقة البيانات وتعطيل خدمات
الرعاية».
وبرامج الفدية هي نوع ضار
يستخدمه قراصنة اإلنترنت
لتشفير ملفات املستخدمني حتى
يتم دفع األموال .وكانت املؤسسات
الصحية ضحايا متكررة لها
لعدة سنوات في الواليات املتحدة
والعالم.

ةديرجلا
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رياضة
الكويت يهدر نقطتين أمام النصر وخيطان يفوز على الفحيحيل
حازم ماهر وعبدالرحمن فوزان

ضمن الجولة الرابعة من دوري
التصنيف لكرة القدم ،تعادل
الكويت مع النصر بال أهداف،
وفاز خيطان على الفحيحيل
 -1صفر.

ً
تـ ـع ــادل ال ـك ــوي ــت وال ـن ـص ــر س ـل ـب ـيــا فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا أمـ ــس ضـمــن
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ل ـ ـ ــدوري
الـتـصـنـيــف ل ـكــرة ال ـق ــدم ،لـيــرفــع األبـيــض
ً
رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  6ن ـ ـقـ ــاط ،م ـح ـت ــا ال ـم ــرك ــز
الخامس ،في حين رفع العنابي رصيده
ً
إلى  7نقاط محتال المركز الثالث.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،حـقــق خـيـطــان الـفــوز
على الفحيحيل بهدف من دون رد ،ليرفع
الـفــائــز رص ـيــده إل ــى  4ن ـقــاط فــي الـمــركــز
ال ـتــاســع ،بـيـنـمــا تـجـمــد رص ـيــد الـخــاســر
عند  9نقاط ،ومازال في المركز الثاني.
جـ ـ ــاء ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول لـ ـلـ ـق ــاء ا لـ ـك ــو ي ــت
وا ل ـ ـن ـ ـصـ ــر دون ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــو سـ ــط ،و فـ ــر ضـ ــت
ا لـسـلـبـيــة نفسها عـلــى األداء وا لـنـتـيـجــة،
حيث نــدرت الهجمات تماما ،و لــم يهدد
ك ــل مـنـهـمــا م ــرم ــى اآلخ ـ ــر ،خ ـصــوصــا ان
ال ـل ـعــب ان ـح ـســر ف ــي وس ــط الـمـلـعــب دون
مبرر.
ومع بداية الشوط الثاني سدد األردني
بـهــاء عـبــدالــرحـمــن تـســديــدة تـصــدى لها
حميد ا لـقــاف ،ثــم تابعها خــا لــد شامان
ليبعدها الحارس إلى ركنيةَّ ،
ورد الكويت
ب ــان ـف ــراد ل ـح ـمــد ح ـ ــزام ف ــي الــدق ـي ـقــة ،51
ليسدد في جسد الحارس محمد هادي.
فــي الدقيقة  66أ شـهــر الحكم البطاقة
الحمراء مباشرة لالعب معاذ الظفيري
الذي اعاق أحمد حزام المنفرد من خارج
منطقة ا ل ـج ــزاء ،ثــم ضـغــط األ ب ـيــض بكل
خـطــوطــه بـغـيــة إحـ ــراز ه ــدف ال ـفــوز دون
جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وبـيـنـمــا ك ــان ال ـشــوط الـثــانــي مــن لـقــاء
الفحيحيل وخيطان في طريقه لالنتهاء
بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أي ـضــا ،أح ــرز الــوافــد
الجديد االسترالي أولسن في مشاركته
األولى هدف الفوز لخيطان عند الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع.

جانب من مباراة الكويت والنصر (تصوير جورج رجي)

«مقصلة» برقان تواصل حصد المدربين  ...وبرونو يمنح العبي الفريق راحة يومين
إدارة اليرموك تقيل دراغان وتجدد الثقة بالرومي
●

أحمد حامد

ق ــرر مـجـلــس إدارة نـ ــادي ا ل ـي ــر م ــوك إ قــا لــة
مـ ــدرب ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الـصــربــي
دراغ ـ ــان ،وإس ـن ــاد الـمـهـمــة ل ـل ـمــدرب الـســابــق
للفريق حسين ياسين ،على خلفية تراجع
نتائج الفريق ،ووصوله إلى المركز األخير
فــي دوري الـتـصـنـيــف ،عـقــب تـلـقـيــه الـهــزيـمــة
الرابعة على التوالي.
وكان اليرموك َّ
تعرض لخسارة أمام برقان
أمس األول بهدفين لهدف ،األمر الذي أشعل
غـضــب إدارة ا ل ـيــر مــوك ،لتتخذ ق ــرارا بإقالة
ا لـ ـ ـم ـ ــدرب ،و ه ـ ــو م ــو ق ــف ش ـب ـيــه لـ ـق ــرار إدارة
ال ـع ــرب ــي ب ـعــد ال ـخ ـس ــارة أي ـض ــا أم ـ ــام بــرقــان
ب ـه ــدف دون رد ،ح ـيــث ت ـ َّـم ــت إ ق ــا ل ــة ا ل ـم ــدرب
اللبناني باسم مرمر.
و ج ــددت إدارة ا لـيــر مــوك ا لـثـقــة فــي رئيس
جهاز الكرة إبراهيم الرومي ،عقب استقالة
األخير من منصبه أمس األول ،بعد خسارة
أم ــام بــرقــان ،عـلــى أن يـتــولــى الــرومــي إع ــادة
ت ــرت ـي ــب ال ـص ـف ــوف وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـصـحـيــح
األوضاع.
وتـنـتـظــر ال ـيــرمــوك مـهـمــة صـعـبــة االثـنـيــن

دراغان

المقبل أمام السالمية ،ضمن مباريات الجولة
الخامسة للدوري ،حيث يتطلع الفريق إلى
تحقيق فوزه األول بالموسم الحالي.
جــد يــر بــا لــذ كــر ،أن ا ل ـيــر مــوك ي ـعــا نــي على
مستوى النتائج منذ الموسم الماضي ،حيث
أنهى الفريق ترتيبه في المركز األخير بين
أندية الممتاز ،إال أن ا لـعــودة لــدوري الدمج
جددت آمال الفريق للبقاء بين الكبار.

●

حازم ماهر

منح الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم
بنادي برقان بقيادة المدرب الكرواتي برونو
الالعبين راحة من التدريبات اليوم وغدا ،من
أجل التقاط أنفاسهم في ظل ضغط مباريات
دوري التصنيف.
ً
و تــأ تــي ا لــرا حــة نـظــرا لعدم مشاركة برقان
ـي الـجــولــة الـخــامـســة مــن الـبـطــولــة ،بـعــد أن
فـ ّ
جنبته القرعة اللعب في هذه الجولة .وخضع
ال ــاع ـب ــون ل ـتــدريــب اس ـت ـش ـفــائــي أمـ ــس ،بعد
المجهود الكبير ا لــذي بــذ لــوه فــي مباراتهم
أمام اليرموك ،والتي حسموها لمصلحتهم
بالفوز بثالثة أهداف مقابل هدفين ،ليرفعوا
رصـيــدهــم إل ــى  7ن ـقــاط ،احـتـلــوا بـهــا الـمــركــز
الثالث (قبل مباريات أمس).

عزيز يشيد بالالعبين والجهاز الفني
أكــد مــديــر فــريــق بــرقــان مصطفى عــزيــز أن
هناك حالة من التركيز يعيشها الفريق بعد
ّ
أن وفر مجلس اإلدارة بقيادة همالن الهمالن،
وجهاز الكرة بقيادة عبدالله البوص ،جميع
اإلمـكــانـيــات الــازمــة الـتــي تــدفــع الـفــريــق إلــى
التألق وتحقيق المزيد من االنتصارات.
وقال عزيز في تصريح لـ "الجريدة"" :جميع

ا لـفــرق بمن فيها بــر قــان تطمح إ لــى احتالل
أح ـ ــد الـ ـم ــراك ــز الـ ـعـ ـش ــرة األولـ ـ ـ ــى ،م ــن أج ــل
المشاركة في الدوري الممتاز ،وهو طموح
مشروع بكل تأكيد ،لكننا سنتعامل مع كل
م ـبــاراة على أنـهــا بـطــولــة ،مــن أجــل حصد
أكبر عدد من النقاط".
و لـ ـف ــت إ لـ ـ ــى أن كـ ــل مــا
ت ـ ــردد ع ــن ت ـقــديــم ن ــادي
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي رامـ ـ ـ ـ ـ ــي
بـ ــوش ـ ـن ـ ـي ـ ـبـ ــة ،شـ ـب ــاب
سليمان ،شكوى ضد
ال ــاع ــب ف ــي االت ـح ــاد
ا لــدو لــي لكرة القدم ال
أساس له من الصحة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ا لـ ــا عـ ــب
مـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــات
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ب ـب ـطــاقــة
دولية دائمة.
واختتم عزيز تصريحه
مبينا أنه تم قيد التونسي
خـ ــالـ ــد يـ ـحـ ـي ــى ف ـ ــي س ـج ــات
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ب ـع ــد ال ـح ـصــول
ع ـل ــى ب ـطــاق ـتــه ال ــدولـ ـي ــة" ،ون ـن ـت ـظ ــر فـقــط
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ل ـ ــه م ـ ــن أج ــل
استخراج فيزا دخول الكويت خالل األيام
القليلة المقبلة".

مواجهة نارية بين الكويت والقادسية في «ممتاز اليد»
 3مباريات في الجولة قبل األخيرة من الدوري
●

محمد عبدالعزيز

يـسـتـمــر الـ ـص ــراع ب ـيــن ثــاثــي
الـمـقــدمــة (ال ـكــويــت  -الـســالـمـيــة -
ً
القادسية) طمعا فــي حسم لقب
الدوري الممتاز لكرة اليد ،عندما
يلتقي ال ـيــوم فــي الـ ـ  6.15دقيقة
من مساء القادسية مع الكويت،
ويليها في الثامنة مساء مباراة
ب ــرق ــان وال ـســال ـم ـيــة ،وتسبقهما
فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف ع ـصــرا
مباراة العربي مع كاظمة ،ضمن
ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة ق ـبــل األخ ـي ــرة
م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ،وتـ ـج ــري جميع
المباريات على صالة الشيخ سعد
العبدالله بمنطقة صباح السالم.
ً
ن ـ ـظـ ــريـ ــا يـ ـتـ ـن ــاف ــس الـ ـك ــوي ــت
المتصدر والسالمية الوصيف،
ويترقبهما الـقــادسـيــة مــن بعيد
على لقب الــدوري ،بينما خرجت
بقية الفرق وهي :العربي :وبرقان:
وكاظمة مــن المنافسة النهائية
على المراكز الثالثة األولى.

القادسية والكويت
لــذا يتطلع الكويت المتصدر
ب ـ ــ 16ن ـق ـطــة ل ـت ـك ــرار الـ ـف ــوز عـلــى
ال ـق ــادس ـي ــة ال ـث ــال ــث ب ـ ــ 12نـقـطــة،
واالقتراب من حسم اللقب بدون
عثرات قد تهدد عرشه الذي بناه

جانب من لقاء الذهاب بين القادسية والكويت
على مدار سبع سنوات متتالية،
فـ ــي ح ـ ــال ف ـ ــوز أق ـ ـ ــرب م ـط ــاردي ــه
السالمية الثاني بـ 14نقطة على
ب ــرق ــان ال ـخ ــام ــس ب ـ ــ 4ن ـق ــاط فــي
المباراة الثانية اليوم.
ل ــذا س ـي ـحــاول م ــدرب الـكــويــت
هيثم الرشيدي استغالل صفوفه
شـبــه المكتملة ب ـعــودة الثنائي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـغ ــربـ ـلـ ـل ــي وص ــال ــح
الـ ـم ــوس ــوي ب ـع ــد ش ـفــائ ـه ـمــا مــن
اإلصابة ،إلى جانب بقية العبي
ال ـف ــري ــق ،لـ ــدك ح ـص ــون األص ـف ــر،
الــذي يأمل في الثأر من هزيمته
ً
ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،ط ـم ـعــا في

المحافظة عـلــى حـظــو ظــه قائمة
في الـصــراع على المراكز األولــى
في حالة تعثر الكويت والسالمية
ً
معتمدا على خبرة مهدي القالف
وعبدالعزيز نجيب.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يأمل
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي مـ ــواص ـ ـلـ ــة ع ــروض ــه
ال ـقــويــة وتـحـقـيــق ال ـف ــوز الـثــانــي
عـلــى ال ـتــوالــي عـلــى ب ــرق ــان ،على
أمل االشتراك في المقدمة وتأجيل
حسم اللقب للمباراة األخيرة بين
الفريقين "الكويت والسالمية".
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا سـ ـيـ ـسـ ـع ــى بـ ـ ــرقـ ـ ــان،
الـمـنـتـشــي بـ ـف ــوزه ع ـلــى ال ـعــربــي

فــي الجولة الماضية ،لمواصلة
ص ـحــوتــه والـ ـث ــأر م ــن ال ـس ـمــاوي
لتحسين موقعه في البطولة.

العربي وكاظمة
أمــا الـمـبــاراة الثالثة فستكون
ً
خارج المنافسة تقريبا سيسعى
فـيـهــا األخ ـض ــر ال ــراب ــع بـ ــ 7نـقــاط
ومدربه سعيد حجازي لالستعداد
بقوة لبطولة الكأس بعد تالشي
فرصته فــي المنافسة ،وينطبق
ن ـف ــس ال ـ ـشـ ــيء ع ـل ــى ال ـبــرت ـقــالــي
األخ ـ ـيـ ــر ب ـن ـق ـط ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،الـ ــذي

سيحاول كذلك االستعداد للكأس
رغم انه يعاني نقصا في عدد من
المراكز.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أش ـعــل فــريــق
ال ـش ـبــاب الـ ـص ــراع ع ـلــى بطاقتي
الـ ـت ــأه ــل لـ ـ ـل ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز فــي
ال ـمــوســم ال ـجــديــد ،بـعــدمــا انـتــزع
ص ـ ـ ــدارة دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى
مــن خيطان بنتيجة  ،25-32في
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعـتـهـمــا امــس
األول ضمن المرحلة الثامنة قبل
االخيرة من المسابقة.
وأسفرت نتائج باقي مباريات
الجولة ذاتها عن فوز القرين على
التضامن  ،24-38واليرموك على
ال ـســاحــل  ،25-31وال ـن ـصــر على
الجهراء  ،30-31والصليبيخات
على الفحيحيل .25-26
وبذلك ستكون المنافسة على
ال ـتــأهــل ل ــ"ال ـم ـم ـتــاز" ب ـيــن  4فــرق
ه ــي :ال ـش ـبــاب االول ب ـ ــ 13نـقـطــة،
والقرين الثاني ،وخيطان الثالث،
واليرموك الرابع بفارق األشواط
ورص ـي ــد واحـ ــد  12ن ـق ـطــة ،فيما
ابتعدت باقي األندية عن المنافسة
وهـ ــي :الـفـحـيـحـيــل ال ـخــامــس 10
ن ـ ـقـ ــاط ،والـ ـنـ ـص ــر الـ ـ ـس ـ ــادس بـ ــ8
نقاط ،والصليبيخات السابع بـ8
نقاط ،والجهراء الثامن بـ 3نقاط،
والـ ـس ــاح ــل الـ ـت ــاس ــع بـنـقـطـتـيــن،
والتضامن األخير بدون رصيد.

برونو

العمران :االنضباط
سر فوز الصليبيخات
أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـفـ ــريـ ــق
الصليبيخات لكرة القدم ،ناصر العمران،
فــوز فريقه على التضامن إلــى الالعبين
وال ـت ــزام ـه ــم ال ـخ ـط ـط ــي ،وق ــدرتـ ـه ــم عـلــى
استيعاب خطة المباراة في وقت قياسي،
في إشارة إلى تسلمه المهمة قبل  3أيام،
ً
خلفا للمدرب محمد عبيد.
وكان الصليبيخات قد نجح في تحقيق
فـ ـ ــوزه األول ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى ح ـســاب
التضامن بهدفين مقابل هدف ،ليحصد
أول ث ــاث ن ـقــاط ف ــي رصـ ـي ــده ،ف ــي حين
تجمد رصيد أبناء الفروانية عند  4نقاط.
وق ــال الـعـمــران لــ"الـجــريــدة" ،إن العبي
الـصـلـيـبـيـخــات ك ــان ــوا ف ــي أش ــد درج ــات
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
ً
التضامن ،مشيرا إلى أن الجرأة الهجومية
في الشوط الثاني ،بعد أن أدرك التضامن
ال ـت ـع ــادل ،صـنـعــت ال ـف ــارق ف ــي ال ـم ـبــاراة،
الس ـي ـمــا أنـ ــه اع ـت ـمــد ع ـلــى  4مـهــاجـمـيــن
لتفعيل دور األطراف والعمق الهجومي.
وأضاف أنه لحسن حظه تابع التضامن
عن قرب منذ فترة لدخوله في مفاوضات
ً
مــع الـســالـمـيــة ،لـيـكــون مـســاعــدا للمدرب
سلمان عواد ،األمر الذي جعله على دراية
كبيرة بنقاط القوة والضعف في صفوف
ال ـفــريــق ،وه ــو مــا اسـتـغـلــه فــي ال ـم ـبــاراة،
مشيدا بقدرات فريق التضامن ،سواء على
صعيد الالعبين المحليين أو المحترفين.
وش ــدد م ــدرب الصليبيخات عـلــى أن
ال ـفــوز ك ــان ال ـهــدف األســاســي ال ــذي دخــل
من أجله مباراة التضامن ،رغم ما يعانيه
الفريق من غيابات ،وعدم جاهزية اللياقة
ال ـب ــدن ـي ــة ع ـن ــد ب ـع ــض ال ــاع ـب ـي ــن .وأك ــد
ال ـع ـمــران أن ــه يتطلع إل ــى االس ـت ـمــرار في
نهج االنتصارات أو الحصول على نقطة
التعادل في مواجهة الفرق المميزة على
أقل تقدير.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الـصـلـيـبـيـخــات
تـنـتـظــره مــواج ـهــة صـعـبــة فــي الـجــولــة
ال ـخ ــام ـس ــة أمـ ـ ــام ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فــريــق
الكويت.

محترف الفحيحيل
فرناندو وصل
ويخضع للحجر
خ ـض ــع م ـح ـت ــرف ال ـف ــري ــق
األول ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـن ــادي
الفحيحيل ،البرازيلي لويس
ف ــرن ــان ــدو ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـحــي
مدة  14يوما ابتداء من أمس،
ً
تمهيدا لمشاركته مع األحمر
في دوري التصنيف.
وك ــان ــت إدارة الـ ـن ــادي قد
تـعــاقــدت مــع فــرنــانــدو ،الــذي
يلعب في خط الوسط ،إلكمال
عقد المحترفين ،حيث وصل
إلى البالد في ساعة متأخرة
من مساء أمس األول.
و ق ـ ـ ـ ــام ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
ب ـق ـي ــد الـ ــاعـ ــب فـ ــي س ـجــات
ات ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـك ـ ــرة بـ ـع ــد ت ـس ـلــم
البطاقة الدولية له ،بديال عن
المحترف الغاني ابوكو ،الذي
خ ــاض م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة مع
الفحيحيل ضد خيطان أمس
ف ــي ال ـجــولــة الــراب ـعــة ل ــدوري
التصنيف.

ِّ
سلة كاظمة توقع مع عبدالعزيز فالح
●

جابر الشريفي

تعاقد مجلس إدارة نــادي كاظمة مــع الالعب
عبدالعزيز فالح ،لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة
ً
السلة ،استعدادا للموسم المقبل.
ُيذكر أن فالح  -الذي بدأ مشواره في كرة السلة
بنادي الساحل ،قبل أن ينتقل إلى صفوف الكويت،
الموسم
ويحقق معه العديد من األلقاب ،وانتقل في
َّ
الماضي على سبيل اإلعــارة لنادي برقان  -وقع
لنادي القرين قبل شهرين ،لكنه فسخ عقده معه
بالتراضي ،ما دفع "البرتقالي" إلى المسارعة في
التعاقد معه ،لما يتمتع به من مهارات وخبرة.

وبــذلــك ،يكون فالح هــو خامس العــب يتعاقد
ً
معه كاظمة استعدادا للموسم المقبل ،بعد أحمد
الـمـطـيــري ونــاصــر الـظـفـيــري ويــوســف بــورحـمــة
وحمد الزامل ،إضافة إلى تجديد التعاقد مع محمد
الوراد وصقر عبدالرضا.
ولعل سلسلة التعاقدات التي قامت بها إدارة
كاظمة تأتي في إطار معالجة انتقال َ
نجمي الفريق
محمد أشكناني إلى الجهراء ،وعبدالله توفيق إلى
القادسية ،بعد أن استفادا من قرار االتحاد بفتح
باب االنتقال ألي العب دون موافقة ناديه ،شريطة
ً
أن يتجاوز عمره الثالثين عاما.

«الكاف» يعلن تأجيل مواجهة الزمالك
والرجاء ونهائي «أبطال إفريقيا»
أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (الكاف) ،مساء
أم ــس ،تأجيل الـمـبــاراة النهائية لمسابقة
دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري،
والتي تجمع بين األهلي المصري
وال ـفــائــز م ــن مــواج ـهــة الــزمــالــك
والرجاء البيضاوي المغربي.
وأص ـ ـ ــدر "الـ ـ ـك ـ ــاف" بـيــانــا
رسـمـيــا ذك ــر فـيــه "ب ـن ـ ً
ـاء على
طلب السلطات المصرية ،تم
تأجيل موعد المباراة النهائية.
المناقشات الرسمية جارية
لتحديد أفضل موعد ممكن.
في هذه المرحلة ليس هناك ما

هو مناسب ألصحاب المصلحة".
كما أعـلــن "ال ـكــاف" تأجيل مــواجـهــة إي ــاب الــدور
نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أيضا،
والتي تجمع بين الزمالك والــرجــاء في
الموسم الجاري .2019-2020
ولم يكشف االتحاد اإلفريقي عن
ال ـمــوعــد ال ـجــديــد إلق ــام ــة مــواجـهــة
ال ــزم ــال ــك والـ ــرجـ ــاء ،وأي ـض ــا مــوعــد
نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكــانــت نتيجة لقاء الــذهــاب بين
الــرجــاء والزمالك قد انتهت بفوز
األبيض بهدف نظيف على استاد
محمد الخامس.

٢٢
رياضة
البرشا يقهر «السيدة العجوز» في تورينو
ةديرجلا
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افتتح ليونيل ميسي ورفاقه
حقبة ما بعد «بارتوميو» بعرض
ملعبهم ،وانتزع
قوي خارج ً ً
برشلونة فوزا ثمينا
 - 2صفر على مضيفه يوفنتوس
اإليطالي ،أمس األول ،في
الجولة الثانية من مباريات
المجموعة السابعة بالدور األول
لدوري أبطال أوروبا.

خماسية لمان
يونايتد في شباك
اليبزيغ بينها
ثالثية لراشفورد

ح ـســم بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي قمته
األولـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي  -2صفر ،وأكــد مانشستر
يونايتد اإلنكليزي انطالقته القوية
ب ـف ــوز ك ــاس ــح ع ـلــى ضـيـفــه اليـبــزيــغ
األل ـم ــان ــي  -5ص ـف ــر ،بـيـنـهــا ثــاثـيــة
لمهاجمه راشـفــورد ،أمس األول في
الجولة الثانية من الدور األول لدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
واسـ ـتـ ـع ــاد ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان
الـفــرنـســي ت ــوازن ــه ب ـفــوز صـعــب على
مضيفه باشاك شهير التركي  -2صفر،
سجلها مهاجمه اال يـطــا لــي مويس
كين ،وخسر جهود نجمه البرازيلي
نيمار ،وعاد تشلسي اإلنكليزي الى
سكة االنتصارات بفوزه الكبير على
مضيفه كراسنودار الروسي  -4صفر.
واسـ ـتـ ـغ ــل ب ــرش ـل ــون ــة ال ـغ ـي ــاب ــات
الـ ـم ــؤث ــرة ف ــي ص ـف ــوف يــوف ـن ـتــوس،
وتغلب عليه بانتظار قمتهما الثانية
ف ــي ال ـجــولــة ال ـســادســة األخ ـي ــرة في
ديسمبر المقبل.
ويدين برشلونة بفوزه الى قائده
ونجمه االرجنتيني ليونيل ميسي،
ال ــذي صنع الـهــدف االول للفرنسي
عثمان ديمبيلي ( ،)14وسجل الثاني
من ركلة جزاء (.)1+90
وخ ــاض يوفنتوس الـمـبــاراة في
غياب هدافه البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو لـعــدم شفائه مــن االصــابــة
بـفـيــروس كــورونــا ،الـتــي تعرض
ل ـهــا خ ــال وجـ ـ ــوده م ــع منتخب
بــاده في فترة التوقف الدولية،
ومـ ــداف ـ ـع ـ ـيـ ــه ق ـ ــائ ـ ــده ج ــورجـ ـي ــو
كييليني ،والهولندي ماتيس دي
ليخت لإلصابة.
وظ ـه ــر ال ـب ــرش ــا ال ـ ــذي غـ ــاب عنه
مدافعه جيرار بيكيه بسبب االيقاف،
ب ـم ـس ـت ــوى أفـ ـض ــل مـ ــن الـ ـ ــذي ظـهــر
ب ـ ـ ــه الـ ـسـ ـب ــت الماضي في الدوري
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي،
عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـكــاس ـي ـكــو
امـ ـ ـ ـ ــام غ ــري ـم ــه

التقليدي وضيفه ريــال مدريد ،3-1
وبـ ــدا الع ـب ــوه مـتـحــرريــن ج ــدا غ ــداة
استقالة مجلس إدارة النادي بقيادة
جوسيب ماريا بارتوميو.
وهــو الـفــوز الـثــانــي على التوالي
لـ ـ ـب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،ف ـ ــان ـ ـف ـ ــرد ب ـ ـ ـصـ ـ ــدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ب ـســت ن ـقــاط
بـفــارق ثــاث نقاط أمــام يوفنتوس،
وخـمــس نـقــاط أم ــام فــرنـتـسـفــاروش
المجري ودينامو كييف االوكراني
اللذين تعادال .2-2
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارو مـ ـ ـ ــوراتـ ـ ـ ــا ن ـج ــم
يوفنتوس أفضل العب في المباراة،
إذ هــز الـشـبــاك ث ــاث م ــرات إال أنها
ألغيت بسبب التسلل.

هاتريك لراشفورد
وف ــي مــانـشـسـتــر ،حـســم يونايتد
القمة أمــام اليبزيغ  -5صفر ،بينها
ثالثية لمهاجمه الـبــديــل راشـفــورد
مؤكدا ،انطالقته القوية في المسابقة،
وفك النحس الذي الزمه على أرضه
هذا الموسم.
وه ـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ي ـع ــد الـ ـث ــان ــي عـلــى
ال ـتــوالــي لـيــونــايـتــد بـعــد االول على
سان جرمان  ،1-2واالول على أرضه
هذا الموسم بعد خسارتين مذلتين
أمام كريستال باالس  ،3-1وتوتنهام
 ،6-1وتعادل مع تشلسي.
وسـ ـج ــل راشـ ـ ـف ـ ــورد ث ــاث ـي ـت ــه فــي
الدقائق  74و 78و ،2+90وبات ثاني
الع ــب لـمــانـشـسـتــر يــونــايـتــد يسجل
ثالثية كبديل بعد مدربه النرويجي
اول ــي غــونــار سولسكاير فــي مرمى
نوتنغهام فوريست في فبراير 1999
في الدوري.
وافتتح غرينيوود التسجيل (،)21
وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال
الرابع ( 87من ركلة جزاء).
وف ـضــل ســولـسـكــايــر اإلب ـق ــاء على
العـ ــب ال ــوس ــط الـ ــدولـ ــي ال ـبــرت ـغــالــي
برونو فرنانديش وراشفورد والوافد
الـ ـج ــدي ــد ال ـ ــدول ـ ــي االوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
إدينسون كافاني على مقاعد البدالء،

كومان :هذه أفضل
مباراة لنا حتى اآلن

كومان

اع ـت ـبــر ال ـهــول ـنــدي رونــالــد
كـ ـ ــومـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة
األربعاء بعد الفوز  0-2على
يــوفـنـتــوس فــي عـقــر داره ،أن
هذا اللقاء هو "األفضل حتى
اآلن".
و قــال كومان خالل مؤتمر
ص ـح ـف ــي ع ـق ــب الـ ـلـ ـق ــاء الـ ــذي
أق ـ ـيـ ــم ب ـم ـل ـع ــب ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس:
ق ــدم ـن ــا م ـ ـبـ ــاراة ك ـب ـي ــرة أم ــام
فريق قوي في أوروبا .خلقنا
الكثير من الفرص للتسجيل.
ً
س ـع ـيــد ج ـ ــدا ب ــأس ـل ــوب لـعــب
وشخصية الفريق.
وأضاف :كانت هذه أفضل
م ـبــاراة لـنــا حـتــى اآلن .أظهر
ا ل ـفــر يــق شـخـصـيـتــه ف ــي قلب
الملعب.
وأكـ ــد الـ ـم ــدرب "األه ـ ــم هــو
ال ـع ـمــل الـ ــذي ق ــام ب ــه الـفــريــق
كـ ـك ــل .بـ ـي ــدري رائـ ـ ــع م ـقــارنــة

سولشاير :كنا مذهلين
أعرب أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر
يونايتد اإل نـكـلـيــزي لـكــرة ا لـقــدم عــن سـعــاد تــه بــا لـفــوز الكبير
الذي حققه فريقه على اليبزيغ األلماني -5صفر أمس األول
في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال سولشاير في تصريحات نشرها الموقع اإللكتروني
لالتحاد األوروبي لكرة القدم عقب المباراة" :إن اليبزيغ فريق
مذهل ،يتميز بالضغط العالي والكثافة ،ولكنني أعتقد أننا
كنا مذهلين ،كان تركيزنا كبيرا ،وكان الالعبون يعلمون أن
المباراة ستكون صعبة".
وأض ــاف" :كــل فــريــق يــدخــل كــل مـبــاراة مــن أجــل الـفــوز بها،
أ عـتـقــد أ نـنــا نحقق نـتــا ئــج أ فـضــل عـنــد مــا نــر كــز عـلــى أنفسنا،
وهذا ما فعلناه".
كما أثنى سولشاير على مــار كــوس را شـفــود ،ا لــذي سجل
ثالثة أهداف في اللقاء ،مبينا أنه "كان مذهال ،عمل بكد بعد
نزوله أرض الملعب ،و كــان له تأثير را ئــع .أي ال عــب يأمل أن
يـكــون لــه تــأثـيــر بـعــد مـشــاركـتــه كـبــديــل ،وعـنــدمــا يـكــون لديك
العبون بهذه النوعية في دكة البدالء يصبح هذا شيئا رائعا".
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ب ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــره أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا" ،مـ ـثـ ـنـ ـي ــا
ع ـل ــى م ــواطـ ـن ــه ف ــري ـن ـك ــي دي
ي ــون ــغ الـ ــذي أجـ ــاد ف ــي مــركــز
ق ـل ــب الـ ــدفـ ــاع خ ـ ــال ال ـش ــوط
ال ـث ــان ــي ب ـع ــد إص ــاب ــة زمـيـلــه
األوروغوائي رونالد أراوخو.
وف ــاز الـبــرشــا فــي تــوريـنــو
على مضيفه اليوفي بهدفين
حمال توقيع عثمان ديمبلي
واألرجنتيني ليونيل ميسي.
(إفي)

ميسي نجم برشلونة يسجل هدفه في مرمى يوفنتوس من ركلة جزاء
م ـف ـضــا االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـهــول ـنــدي
دوني فان دي بيك ،والفرنسي أنتوني
مارسيال ومايسون غرينوود ،قبل
ان يدفع بالثاني مكان األخير (،)63
واألول مكان الهولندي (.)67
وفــي المجموعة ذاتها (الثامنة)
استعاد باريس سان جرمان وصيف
بطل النسخة االخيرة توازنه بفوز
بشق النفس على مضيفه باشاك
شـهـيــر بـثـنــائـيــة نـظـيـفــة لمهاجمه
الدولي االيطالي مويس كين ،وخسر
ج ـهــود نـجـمــه ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار دا
سيلفا.
وسجل كين المعار من إيفرتون
االنكليزي الهدفين فــي الدقيقتين
 64و.79
وهـ ـ ــي ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
التوالي لكين بــألــوان ســان جرمان
ب ـع ــد االولـ ـ ـ ــى األحـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي فــي
مرمى ديجون (-4صفر) في الدوري
الـمـحـلــي ،وق ــد ك ــان عـنــد حـســن ظن
م ــدرب ــه االلـ ـم ــان ــي ت ــوم ــاس تــوخــل

الذي دفع به أساسيا في ظل غياب
المهاجم الدولي االرجنتيني ماورو
ايكاردي بسبب اإلصابة.
وع ـ ـ ــوض بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
خسارته على أرضه أمام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي  2-1في الجولة
االول ــى الـثــاثــاء الـمــاضــي ،فــي حين
مني باشاك شهير بخسارته الثانية
على التوالي فــي المسابقة القارية
التي يخوض غمارها للمرة االولى
فـ ــي تـ ــاري ـ ـخـ ــه ،بـ ـع ــد سـ ـق ــوط ــه أمـ ــام
اليبزيغ األلماني صفر 2-في الجولة
األولى الثالثاء الماضي أيضا.
وعانى الفريق الباريسي األمرين
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب خ ـ ـم ـ ـسـ ــة العـ ـبـ ـي ــن
أس ــاسـ ـيـ ـي ــن بـ ـسـ ـب ــب اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة هــم
إيكاردي ومواطنه لياندرو باريديس
واالسباني خــوان برنات وااللماني
يوليان دراكسلر وااليطالي ماركو
فيراتي ،وانضم إليهم نيمار لتعرضه
إلصابة في عضالت المحالب.
وشـ ـع ــر ن ـي ـم ــار بـ ـ ــآالم ف ــي ف ـخــذه

دون أي احتكاك مع العبي الفريق
المضيف في الدقيقة  ،18وخرج إلى
العالج بعد دقيقتين قبل أن يعود
الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال
ال ـم ـبــاراة ،لـيـتــرك مـكــانــه لالسباني
بابلو سارابيا (.)26

دورتموند يستعيد توازنه

تشلسي يكتسح كراسنودار

وفي المجموعة السادسة ،استعاد
بوروسيا دورتموند األلماني توازنه
بفوز بشق النفس على ضيفه زينيت
س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي بهدفين
لالنكليزي جايدون سانشو ( 78من
ركلة جزاء) والهولندي إرلينغ هاالند
(.)1+90
وعاد التسيو االيطالي المنقوص
بـسـبــب إص ــاب ــات ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
بنقطة ثمينة من أرض مضيفه كلوب
بروج البلجيكي بتعادله معه بهدف
لــارجـنـتـيـنــي خــواك ـيــن ك ــوري ــا ()14
مـقــابــل ه ــدف لـهــانــز فــانــاكــن ( 42من
ركلة جزاء).

واستعاد تشلسي نغمة االنتصارات
بفوزه الكبير على مضيفه كراسنودار -4
صفر ،في حين حقق اشبيلية االسباني
فــوزا صعبا على ضيفه ريــن الفرنسي
 -1صفر ضمن المجموعة الخامسة.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،سـ ّـجــل كــالــوم
هودسون -أودوي ( )37واأللماني تيمو
فـيــرنــر ( 76مــن ركـلــة ج ــزاء) والمغربي
حكيم زياش ( )79واألميركي كريستيان
بوليستش ( )90أهــداف تشلسي الــذي
وضع حدا لثالثة تعادالت متتالية في
مختلف المسابقات ،علما بأن االيطالي
جورجينيو أهدر ركلة جزاء (.)10

روبرتو :كان بإمكاننا تحقيق بيرلو :مازلنا تحت اإلنشاء
الفوز بنتيجة أكبر

أكد سيرجي روبرتو ،العب برشلبونة اإلسباني ،عقب انتصار
فريقه في عقر دار يوفنتوس اإليطالي بهدفين نظيفين في ثاني
ج ــوالت دور مجموعات دوري األب ـطــال ،أن فريقه كــان ق ــادرا على
الفوز "بنتيجة أكبر" إذا ما ترجم الالعبون الفرص التي سنحت لهم.
وقال روبرتو ،في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه
ً
ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو" :نحن سعداء .أوال للتسجيل
على هذا الملعب الصعب ،وثانيا للتقدم المهم في المجموعة بست
نقاط .سجلنا هدفين في النهاية ،وكان بإمكاننا تسجيل المزيد،
سيطرنا على المباراة ،وصنعنا فرصا كثيرة ،ونحن سعداء جدا".
ويرى صاحب الـ 28عاما أن البالوغرانا قادر على تحقيق "نتائج
أكبر" في حالة نجاحه في استغالل الفرص األكثر وضوحا أمام
المنافسين ،وأيضا أمام "البيانكونيري".
وأوضــح" :ال أعلم إن كانت هذه أفضل مباراة لنا (في الموسم)،
ً
ولكن بعد خسارة (كالسيكو األرض) أمام الريال ،كان مهما تحقيق
الفوز الستعادة الثقة ،نحن سعداء باالنتصار ،وعلينا فقط االستمرار
على نفس النسق".
وأضــاف الالعب الشاب" :نريد برشلونة الــذي يسيطر ،ويمتلك
الكرة ،ويصنع الفرص ،ويدافع جيدا ،لدينا مدرب جديد ،وبمرور
الوقت سنكتسب ثقة ونسق المباريات".
وتحدث روبــرتــو أخيرا عن استقالة رئيس الـنــادي الكتالوني،
جوسي ماريا بارتوميو ،ومجلس إدارته.

قال أندريا بيرلو ،المدير الفني لفريق يوفنتوس اإليطالي
لكرة الـقــدم إن فريقه خسر مـبــاراة "أم ــام فريق يعرف كيف
يـلـعــب" مـثــل بــرشـلــونــة ،كـمــا أوض ــح أن فــريـقــه م ــازال "تحت
اإلنشاء".
وقــال بيرلو ،فــي تصريحات نشرتها وكــالــة أنـبــاء "أوروبــا
برس"" :كانت مباراة صعبة ،أمام فريق يعرف كيف يلعب،
وتقدم مبكرا في النتيجة ،نحن فريق تحت اإلنشاء،
ستساعدنا الخسارة على التطور".
ول ــم يــرغــب بـيــرلــو فــي تـقــديــم األع ــذار،
ولـكـنــه يــأمــل أن يكتمل فــريـقــه سريعا،
معقبا" :نتمنى أن يتواجد المزيد من
الالعبين قريبا" ،خصوصا كريستيانو
رونالدو الــذي غاب عن اللقاء بسبب
استمرار إصابته بـ"كورونا".
وأوض ــح بيرلو أن فريقه ارتكب
أخطاء "لــم يكن تمركزنا جيدا في
الـمـلـعــب ،فــي بـعــض األح ـي ــان كــان
كــولــوســوفـسـكــي ودي ـبــاال قريبين
جدا ،يجب أن نكون أسرع في نقل
الكرة ،لدينا العبون صغار ،نحتاج
لـلـمــزيــد م ــن ال ـم ـب ــاري ــات ،اتـخــذنــا
القرار الخاطئ بمواجهة برشلونة
ً
وجها لوجه".
(د ب أ)

بونوتشي :دفعنا ثمن األخطاء
اعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــاردو
بونوتشي ،قائد يوفنتوس
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،عـ ـق ــب خـ ـس ــارة
فريقه بثنائية نظيفة على
يـ ــد ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي،
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،فـ ـ ـ ــي ثـ ــا نـ ــي
ج ـ ـ ـ ــوالت دور مـ ـجـ ـم ــو ع ــات
دوري األ ب ـ ـطـ ــال ،أن فــر ي ـقــه
ارتكب العديد من األخطاء،
وأن ا لـفــر يــق الكتالوني "لن
يتساهل مـعــك" إذا ارتكبت
ا لـكـثـيــر مــن األ خ ـطــاء الفنية
أمامه.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــون ـ ــوتـ ـ ـش ـ ــي ف ــي
تـصــر يـحــات لشبكة " سـكــاي
سـ ـب ــورت ــس" ب ـع ــد ال ـم ـب ــاراة

وفي نفس المجموعة حقق اشبيلية
االسـ ـب ــان ــي ب ـط ــل الـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي
"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" فـ ــوزا صـعـبــا ع ـلــى ريــن
بهدف للهولندي لوك دي يونغ (.)55

التي شهدها ملعب "أليانز
سـ ـ ـت ـ ــادي ـ ــوم" ف ـ ــي ت ــوريـ ـن ــو:
" ع ـل ـي ـنــا أن نـتـحـلــى بــا ل ـقــوة
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ال ـص ـع ــب،
وأن نـكــون متحدين .علينا
إخ ـ ـ ـ ــراج أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا ل ــدي ـن ــا.
الـنـتــائــج بــالـطـبــع ال تــرتـقــي
إلى مستوى طموحاتنا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم" :ك ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـ ـ ــدرك
أن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
ص ـع ـبــة ،وارت ـك ـب ـن ــا ال ـعــديــد
مـ ــن األخـ ـ ـط ـ ــاء ،وب ــرش ـل ــون ــة
لـ ــن ي ـت ـس ــاه ــل مـ ـع ــك .عـلـيـنــا
التحسن واالتحاد .بإمكاننا
تقديم األفضل ،وأنا أولهم".

بيرلو

جوليان ناغلسمان يأسف
للخسارة بخماسية

وأ ك ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق د فـ ــع
ثمن الغيابات ا لـعــد يــدة في
صفوفه ،على رأسها النجم
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـض ــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــي بـ ـع ــد
إصابته بفيروس كورونا.
وذكـ ــر "اف ـت ـق ــدن ــا لـلـخـبــرة
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ــوج ـ ــود ع ــدد
كبير من الالعبين الشباب.
افتقدنا أل بــرز العبينا ،هذا
ليس عذرا ،ولكننا نخوض
مباراة كل  3أيام".
(إفي)

بونوتشي

أعرب جوليان ناغلسمان ،المدير الفني لفريق اليبزيغ األلماني لكرة
القدم ،عن أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بخماسية
نظيفة أمــام مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أمــس األول ،في الجولة
الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال ناغلسمان لمنصة "دازن" اإللكترونية" :ال تبدو النتيجة جيدة
وتبدو أسوأ مما كانت عليه .اعتقدت أننا لعبنا بشكل جيد بعد أن
ً
سجلوا الهدف االفتتاحي ،واستحوذنا كثيرا على الكرة .طريقة لعبنا
في الثلث األخير لم تكن جيدة بما يكفي .لم نكن حاسمين بما يكفي
ً
أمام المرمى ،وخسرنا الكرة كثيرا" .وأضــاف" :بدأنا الشوط الثاني
بشكل جيد ،لكن بعد ذلــك أح ــرزوا الهدف الثاني ،وتوقفنا بعدها
عن الدفاع .هذه هي الشكوى الوحيدة التي يمكنني تقديمها اليوم".
وأكد ":كان من الجيد أن نحافظ على هيكلنا الدفاعي وأن نخسر
بهدفين نظيفين .وبهذه النتيجة لن تكون الخسارة كبيرة ،ولكن
ً
الخسارة بخماسية نظيفة ليست أزمة كبيرة أيضا .هذا يحدث .حدثت
لفرق أخرى أيضا .يجب أن نتعلم من آخر  20دقيقة".

كين :لعبنا مباراة جيدة إنزاغي :عشنا يومين في أجواء سريالية

مويس كين

ّ
عبر اإليطالي مويس كين مهاجم باريس
ســان جرمان الفرنسي عن سعادته بالفوز
الذي حققه فريقه على حساب باشاك شهير
التركي  - 2صفر ،أمس األول ،ضمن منافسات
الجولة الثانية مــن المجموعة الثامنة من
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال كين ،المعار من إيفرتون اإلنكليزي،
فــي تصريحات عقب الـمـبــاراة" :مــع اقـتــراب
نهاية الشوط األول كنا نعاني ،لكننا لعبنا
م ـبــاراة جـيــدة فــي المجمل ،وصـمــدنــا حتى
النهاية".
وعن تألقه مع مشاركاته في الفريق عقب
انضمامه إليه" :هذه البداية تمنحني القوة،
سأعمل بجد من أجل المشاركة في المباريات
ً
المقبلة ،وسأحاول أن أكون جاهزا لمساعدة
زمالئي".

قــال سيموني إنــزاغــي مــدرب التسيو
إن فريقه ،الذي افتقد العديد من الالعبين
بسبب اإلصابة أو لمخاوف كوفيد،19-
واجه فترة "سريالية" عند سفره لبلجيكا
لـخــوض م ـبــاراة كـلــوب ب ــروج فــي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم أمس األول.
وغ ـ ــاب ث ـمــان ـيــة الع ـب ـي ــن بـ ــارزيـ ــن عــن
الـفــريــق االي ـطــالــي ،وم ــن بينهم ال ـهــداف
تشيرو إيموبيلي ،وصانع اللعب لويس
ألبرتو ،واضطر الستدعاء أربعة العبين
مــن فــريــق الـشـبــاب إلكـمــال تشكيلته في
المباراة.
ووص ـ ـ ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن إل ــى
بلجيكا ظهر يــوم الـمـبــاراة التي انتهت
بالتعادل .1-1
وأوض ــح إنــزاغــي "قضينا يومين في
أجواء سريالية ،لكننا بذلنا أقصى جهد،

ورغم آالف الصعوبات ظهرنا بأداء رائع".
وتابع "لم أخض مباراة من قبل بقائمة
تضم  12العبا فقط لكن يجب أن تتعايش
مــع هــذه األم ــور ،وأتـمـنــى أال يتكرر هذا
الموقف مجددا".
وذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل اعـ ـ ــام إي ـط ــال ـي ــة أن
ب ـعــض الــاع ـب ـيــن أص ـي ـب ــوا بــال ـف ـيــروس
خالل االستعداد للمباراة لكن النادي لم
يؤكد ذلك.
وقــال المدير الــريــاضــي إيغلي تــاري،
إن التسيو ر بـمــا يطلب تأجيل مباراته
في دوري الــدرجــة األولــى اإليطالي ضد
تورينو يوم األحد.
وأوضح "سنفكر في ذلك لكن يجب أن
ننتظر نتائج الفحوص وسنقيم الموقف
يوم الجمعة".

سيموني إنزاغي مدرب التسيو

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة لمواصلة تألقه وليفربول
لتحدي األزمة الدفاعية

ً
يستأنفان المنافسات في البطوالت المحلية غدا
ً
يحل برشلونة ضيفا على
ديبورتيفو أالفيس في
«الليغا» اإلسبانية ،فيما يلعب
وست هام في
ليفربول أمام ً
الدوري الممتاز غدا.

يتطلع فريق برشلونة للبناء
عـلــى أف ـضــل أداء قـ َّـدمــه فــي عهد
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي رون ــال ــد ك ــوم ــان،
ع ـنــدمــا ي ـحــل ضـيـفــا ع ـلــى فــريــق
ً
أالفيس غدا (السبت) في الجولة
ال ـثــام ـنــة م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
لكرة القدم.
ً
وعــانــى ال ـن ــادي أي ــام ــا صعبة
ب ــداي ــة م ــن ال ـه ــزي ـم ــة أمـ ـ ــام ري ــال
م ــدري ــد ف ــي مـ ـب ــاراة الـكــاسـيـكــو
نهاية األسبوع الماضي ،وصوال
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـق ــال ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـنـ ــادي
جـ ــوس ـ ـيـ ــب م ـ ــاري ـ ــا ب ــارت ــومـ ـي ــو
ومجلسه الـثــاثــاء الـمــاضــي ،إال
َّ
أنه تمكن من الفوز -2صفر على
يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا
األربعاء.
وق ـ ـ َّـدم ال ـف ــري ــق أداء أك ـث ــر مــن
رائــع في مباراته الثانية بدوري
أبطال أوروبا هذا الموسم ،حيث
كــان دائـمــا مــا يعاني الفريق في
المباريات التي تقام خارج ملعبه
بالسنوات األخيرة ،لكن بعد األداء
المذهل أمام يوفنتوس سيتحلى
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـج ـ ــاع ـ ــة ،خ ـ ــال
م ـح ــاوالت ــه ف ــي الـ ـع ــودة للطريق
الصحيح بالدوري اإلسباني.
وي ـ ـح ـ ـت ـ ــاج ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان لـ ـ ـع ـ ــودة
مـ ـه ــاجـ ـم ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ل ـت ـس ـج ـيــل
األهـ ــداف ،إذا أراد الـفــريــق ،الــذي
يـحـتــل ال ـمــركــز ال ـثــانــي عـشــر في
ال ــدوري ،الـعــودة للمنافسة على
اللقب.
وسـجــل قــائــد الـفــريــق ليونيل

بارتوميو يغلق حسابه
على «تويتر»

بارتوميو

قرر رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو
غلق حسابه على شبكة "تويتر".
وك ــان بــارتــومـيــو نـشــر آخ ــر تـغــريــدة لــه عـلــى "تــوتـيــر" إلعــان
استقالته من برشلونة حيث كتب باللغة الكتالونية "أعلنت اليوم
استقالتي واستقالة باقي مجلس إدارة برشلونة .كان من دواعي
فخري أن أخدم النادي .يعيش برشلونة وتعيش كتالونيا".
يشار إلى بارتوميو ،الذي استقال الثالثاء الماضي ،كان يستخدم
حسابه على "تويتر" فقط للترحيب بالصفقات الجديدة أو لالحتفال
بنجاحات الفريق أو إلعالن أمور خاصة بالنادي.
(إفي)

ميسي هدفا أمــام يوفنتوس من
رك ـل ــة ج ـ ــزاء ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة هــذا
الموسم ،لكنه فشل فــي تسجيل
أي هـ ــدف م ــن ال ـل ـعــب ال ـم ـف ـتــوح،
فيما سجل أنطوان غريزمان هدفا
واحدا في آخر  19مباراة خاضها
مع النادي في المسابقات كافة.

«الملكي» يواجه هويسكا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،لـ ــدى زي ــن
الدين زيدان مشاكله الخاصة في
ريال مدريد ،رغم الفوز في مباراة
الكالسيكو.
واستطاع الريال أن يحصد
نقطة الـتـعــادل أم ــام بــوروسـيــا
مــونـشـنـغــادبــاخ األل ـمــانــي في
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا الـثــاثــاء
فــي وق ــت مـتــأخــر مــن ال ـم ـبــاراة،
ليحقق الفريق بذلك فوزا واحدا
في آخــر أربــع مباريات بجميع
المسابقات.
وحتى الفوز على برشلونة
ج ـ ــاء ب ـع ــد ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء م ـث ـيــرة
لـ ـلـ ـج ــدل فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي،
والتي أوقفت ضغط برشلونة
ال ـقــوي ،ودف ـعــت الــريــال للتقدم
في النتيجة.
ومع ذلك يبقى زيدان هادئا،
ك ـمــا ه ــو م ـع ـت ــاد ،ح ـيــث يحتل
الريال المركز الثاني في جدول
الترتيب ،بعدما حصد  13نقطة
ف ــي  6م ـب ــاري ــات ،ب ـف ــارق نقطة
خلف ريال سوسييداد.
وك ـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــدرب قـ ـ ـ ــادرا عـلــى

العبو ليفربول خالل مباراة سابقة
الدفع بإيدن هازارد في الشوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى هـ ــذا
الموسم.
وغـ ـ ــاب ال ـج ـن ــاح الـبـلـجـيـكــي
عـ ــن الـ ـف ــري ــق لـ ــإصـ ــابـ ــة ،لـكـنــه
ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ـ ــام
مونشنغالدباخ ،و مــن الممكن
أن يشارك أمام هويسكا السبت.
وقــال زيــدان" :كانت هذه هي
الخطة (الدفع به في المباراة).
كانت محاولة لجعله يلعب .ال
أ ع ـلــم كـيــف سنجعله يستعيد
م ـس ـتــواه ،وخ ــاص ــة أن ـنــا نلعب
مباراة كل ثالثة أيام .سنرى".
ومازال الريال يفتقد خدمات
ظهير أيمن ،في ظل تأكد غياب
الثالثي داني كارفاخال ،وألفارو
أودريوزوال ،وناتشو لإلصابة،
ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل لـ ـ ــوكـ ـ ــاس
فاسكويز اللعب في هذا المركز
أمام هويسكا السبت ايضا.

وفي بقية مباريات هذه الجولة
يلعب أتلتيك بلباو مع أشبيلية،
وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد.

الدوري اإلنكليزي
والــى البطولة االنكليزية حيث
بدأت اإلصابات واإلعياء في ضرب
الفرق اإلنكليزية التي تشارك في
البطوالت األوروبية هذا الموسم،
حـيــث سيضطر لـيـفــربــول للدفع
بـمــدافــع ش ــاب عـنــدمــا يستضيف
ً
وست هام غدا ،في الجولة السابعة
م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
لكرة القدم.
وقـ ـ ــال ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،ال ـمــديــر
الفني لفريق ليفربول ،إن اإلصابة
التي َّ
تعرض لها فابينيو في أوتار
الركبة ،الثالثاء الماضي ،كانت آخر
ما يريده الفريق.
وك ـ ـ ـ ــان ف ــاب ـي ـن ـي ــو ،الع ـ ـ ــب خــط
الوسط ،يلعب في مركز قلب الدفاع،

لسد الفراغ الذي تركه فيرجل فان
دايك عقب إجرائه جراحة في الركبة
وابتعاده عن المالعب لفترة طويلة.
وس ـي ـف ـت ـق ــد لـ ـيـ ـف ــرب ــول أي ـض ــا
خدمات جويل ماتيب ،في مباراة
ويستهام ،ما يعني أن كلوب على
األرج ــح سيدفع بالمدافع الشاب
ري ــس ويـلـيــامــز ( 19ع ــام ــا) ،ال ــذي
ك ــان ال ـخ ـيــار األول ل ـل ـمــدرب عند
استبداله لفابينيو أمام ميتييالند
الدنماركي ،لكن المدرب األلماني
ق ــال إن هـنــاك العـبـيــن آخــريــن من
الشباب في دائرة اهتمامه.
وأوضح كلوب" :بعيدا عن ريس،
مــازال لدينا نات فيليبس ،وبيلي
كوميتيو ،إنه يلعب في مركز قلب
الدفاع أيضا".
وأض ـ ــاف" :لــديـنــا ب ــدالء صغار
جدا ،وليس لديهم خبرة ،وفي هذه
اللحظة يبدو أن علينا االختيار
من بينهم".

السيليساو يستدعي آالن محل فابينيو
اس ـت ــدع ــى ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـمـنـتـخــب
الـبــرازيــل لكرة الـقــدم تيتي العــب وسط
إيفرتون ،آالن ،ليحل محل فابينيو العب
ليفربول المصاب في مباراتي المنتخب
بتصفيات أ مـيــر كــا الجنوبية المؤهلة
ل ـم ــون ــدي ــال ق ـط ــر  2022أمـ ـ ــام ف ـنــزويــا
وأوروغواي.
واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذ
تـ ـيـ ـت ــي ه ــذا
الـ ـق ــرار بعد
إب ـ ــاغ ـ ــه ب ـن ـبــأ
إ ص ــا ب ــة فابينيو
الذي اصيب األسبوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة
ف ــريـ ـق ــه أمـ ـ ـ ــام م ـي ـت ـي ـيــانــد
ال ــدنـ ـم ــارك ــي ف ــي دوري أب ـط ــال
أوروبا.
و م ــن ا ل ـم ـقــرر أن يستقبل المنتخب
البرازيلي فنزويال في  13نوفمبر المقبل
في ساو باولو على أن يحل ضيفا على
أوروغ ـ ــواي فــي  17مــن الـشـهــر ذات ــه في
مونتفيديو.
و كــان تيتي اضطر أيضا الستبعاد
العب الوسط فيليبي كوتينيو لتعرضه
إلصابة في الفخذ اليسرى خالل مواجهة

فريقه برشلونة أمام ريال مدريد السبت
الماضي.
واسـتــدعــى تيتي ب ــدال مــن كوتينيو
العــب أوليمبيك لـيــون ،لــوكــاس باكيتا
ال ــذي لـعــب آخ ــر م ــرة مــع المنتخب في
ودية أمام كوريا الجنوبية في نوفمبر
من العام الماضي.
ويـنـتـظــر ال ـج ـهــاز الـطـبــي للمنتخب

أيضا معلومات حول حالة النجم نيمار
ال ــذي تـعــرض األرب ـعــاء آلالم فــي الساق
اليسرى أجبرته على الخروج من مباراة
فريقه أمام إسطنبول باشاك شهير في
دوري األبطال.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن
يخضع نيمار
لـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات
اليوم.
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ م ـع ـس ـك ــر
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازي ـ ـ ــل
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـتــاســع من
نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــو دي
جانيرو.
وتـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل
تـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة بـ ـس ــت ن ـقــاط
ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف أمـ ـ ــام
االرجنتين صاحبة المركز
الثاني.
(إفي)

آالن نجم نابولي ومنتخب البرازيل

روكتس سيتعاقد مع المدرب سيالس نيشيكوري ينسحب من بقية بطوالت الموسم
اق ـتــرب هيوستن روك ـتــس مــن التعاقد
م ــع سـتـيـفــن س ـي ــاس ،الـ ـم ــدرب الـمـســاعــد
ال ـســابــق لـ ــداالس مــافــري ـكــس ،ل ـي ـقــوده في
الموسم المقبل بدوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وذكرت شبكة "اي اس بي ان" الرياضية،
أمس األول ،أن إعالن القرار سيتم قريبا.
وســارع مارك كيوبان ،مالك مافريكس،
إلى الثناء على الفرصة المتاحة للمدرب
ال ــذي ســاعــد ريــك كــاراليــل فــي الموسمين
الماضيين ،وغـ َّـرد على "تويتر"" :تهانينا
للمدرب سيالس!".
وسـ ـيـ ـخـ ـل ــف س ـ ـي ـ ــاس ،نـ ـج ــل ال ــاع ــب
وال ـم ــدرب الـســابــق ب ــول س ـيــاس ،الـمــدرب
مايك دانتوني ،الذي رغب بإنهاء مشواره

مع روكتس ،بعد خمسة مواسم على رأس
إدارته الفنية.
وهــذا العقد األول لسيالس ( 46عاما)
ك ـم ــدرب ف ــي دوري "إن ب ــي ايـ ــه" ،بـعــد 20
سنة أمضاها في مواقع فنية مختلفة مع
نيواورليانز ،كليفالند ،واشنطن ،غولدن
ستايت وتشارلوت.
َّ
وعلق المدرب كاراليل" :هذا تعاقد قوي
جــدا لروكتس .ستيفن
قـ ـ ـ ــام بـ ـعـ ـم ــل جـ ـي ــد،
كـ ـ ــي يـ ـسـ ـم ــح ل ـنــا
ب ـخ ــوض األدوار
اإلقصائية مجددا"
الموسم الماضي.

أعـ ـل ــن الع ـ ــب ال ـت ـن ــس ال ـي ــاب ــان ــي
كــي نـيـشـيـكــوري ،أم ــس ،انسحابه
مــن بقية بـطــوالت الـمــوســم بسبب
اإلصابة التي تعرض لها في كتفه
خــال النسخة األخـيــرة من بطولة
روالن غاروس والتي مازالت تؤثر
عليه.
وقال نيشيكوري ،في رسالة على
تطبيقه الرسمي الياباني" :قــررت
إن ـه ــاء م ــوس ـم ــي" ،م ـتــاب ـعــا "م ـ ــازال
كتفي يؤلمني قليال ،لذا قررت عدم
الـمـشــاركــة فــي (بـطــولـتــي) بــاريــس
وصوفيا وأن أركــز فــي عــام .2021
الـعــام المقبل مـهــم .شـكــرا على كل

دعمكم ،حتى نلتقي قريبا".
وكـ ـ ــان ن ـي ـش ـي ـكــوري ( 30ع ــام ــا)
أصيب في كتفه خالل هزيمته أمام
اإلي ـطــالــي سـتـيـفــانــو تــرافــال ـيــا في
الـ ــدور الـثــانــي مــن روالن غ ــاروس.
وك ــان نيشيكوري المصنف ال ــ37
عالميا خضع لـجــراحــة فــي الكوع
األيـ ـم ــن ف ــي أك ـت ــوب ــر  2019وع ــاد
للمالعب فــي سبتمبر فــي بطولة
كيتسبول النمساوية بعدما ثبتت
إصابته بفيروس كورونا المستجد
ف ـ ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس م ـ ـمـ ــا حـ ـ ــرمـ ـ ــه م ــن
المشاركة في بطولتي سينسيناتي
وأميركا المفتوحة.

نيشيكوري

ً
مـنـتـشـيــا م ــن إح ـ ــراز سـبــاقــه
الـ ـ  92والـتـفــوق عـلــى األس ـطــورة
ميكايل شوماخر ،األحد الماضي،
يبحث بطل العالم البريطاني لويس
هاميلتون عــن ضمان لقب الصانعين
ل ـفــري ـقــه م ــرس ـي ــدس ل ـل ـمــرة ال ـســاب ـعــة على
التوالي ،عندما يخوض بعد غد جائزة إيميليا
رومــانـيــا الـكـبــرى عـلــى حلبة إي ـمــوال ،المرحلة
الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورموال واحد.
وت ـق ــام ال ـت ـجــارب الـتــأهـيـلـيــة غ ــدا ،إذ يسعى
هاميلتون إلى أن يحظى بمركز انطالق يسهل
له المهمة.
وبــاإلضــافــة إلــى قـيــادة فريقه إلــى المجد في
جائزة إيميليا رومانيا ،سيواجه بطل العالم ست
مرات استفسارات حول مستقبله بعد اتفاق جرى
االثنين الماضي بين الفرق العشرة المشاركة
في البطولة لدعم إدخــال سقف للرواتب بدء ا
من عام .2023
ومع انتهاء عقد البريطاني في نهاية العام

مرسيدس بحاجة إلى  11نقطة
ومع عودة صخب الفورموال واحد إلى "أوتودرومو
إنــزو وديـنــو ف ـيــراري" للمرة األول ــى فــي  14عاما وفي
السباق الرقم مئة في إيطاليا ،تحتاج مرسيدس إلى

فالنسيا يبدأ البحث
عن شركة رعاية
يـ ـب ــدأ ف ــال ـن ـس ـي ــا اإلسـ ـب ــان ــي ال ـب ـح ــث عــن
شــركــة رع ــاي ــة ج ــدي ــدة ل ـمــوســم 2022 -2021
ب ــدي ـل ــة لـ ـب ــوي ــن ،ب ـع ــد الـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ـ ــذي أرس ـل ـت ــه
ال ـح ـكــومــة إلـ ــى األن ــدي ــة تـبـلـغـهــا ف ـيــه ب ـق ـيــود جــديــدة حـ ـ ـ ـ ــول
إعالنات شركات المراهنات.
وأرسلت الحكومة من خالل وزير االستهالك ،ألبرتو جارزون،
ً
خطابا ،أمس األول ،إلى رؤساء أندية كرة القدم الـ  25بالدرجتين
ً
عقودا إعالنية للسنوات القليلة
األولــى والثانية التي وقعت
المقبلة مع شركات المراهنات لتحذيرها من ضرورة االنتهاء
منها في نهاية الموسم.
وأكدت مصادر من نادي فالنسيا لـ "إفي" أنه تم تسلم خطاب
وزارة االستهالك وأنهم يتفهمون أنه ال يؤثر على رعاية هذه
الموسم بأي شكل من األشكال.
ومع ذلك ،ففي فالنسيا ،ينتظرون نشر القرار في الجريدة
الرسمية لدراسة تفاصيل المرسوم الملكي الذي ستنقله وزارة
االستهالك لمجلس ال ــوزراء في األيــام المقبلة لتنظيم إعالن
المراهنات.
وفي كل األحــوال ،يعتبر النادي أنه رغم أن عقده مع شركة
بوين يشمل موسم  ،2021-22لكن سيتعين عليه البحث عن راع
آخر للموسم المقبل.
ووفقا لمصادر بوزارة االستهالك ،فقد حدد مجلس الدولة 30
ً
أغسطس موعدا لبدء سريان الحظر على عقود الرعاية الحالية،
ألن اإللغاء الفوري في موسم  2021-2020قد يؤدي بالفعل إلى
إفالس العديد من المشاريع الرياضية.

ساوبر وألفا روميو مستمران في الشراكة
أعـلــن فــريــق ســاوبــر المنافس في
سـبــاقــات س ـيــارات فــورمــوال  1أمــس
األول استمرار شراكته مع ألفا روميو
فــي الـمــوســم الـمـقـبــل ،الـتــي تتضمن
اس ـت ـمــرار حـمــل الـفــريــق الس ــم فريق
"ألفا روميو".
ومـ ـ ـ ـ ــددت شـ ــركـ ــة "ألـ ـ ـف ـ ــا روم ـ ـيـ ــو"
اإليطالية المصنعة للسيارات ،العقد
ال ــذي كــانــت أبــرمـتــه مــع ســاوبــر منذ
عام  ،2018حسب ما أعلنه الطرفان
قبل سباق جائزة "إيميليا رومانا"
الكبرى المقرر على مضمار إيموال
اإليـطــالــي ي ــوم األح ــد المقبل ضمن
مـنــافـســات بـطــولــة الـعــالــم لسباقات
فورموال .1

ً
هاميلتون لمنح مرسيدس لقب الصانعين السابع تواليا
الحالي ،من المؤكد أن اإلجراءات الدراماتيكية لخفض
التكاليف سيكون لها تأثير كبير على مفاوضاته مع
مرسيدس الباحثة عن االحتفاظ به.
وأوضح الفريق أنه يرى في هاميلتون قيمة كبيرة
لعالمته التجارية ورياضة الفورموال واحد التي تحقق
ً
ً
نموا سريعا لدى الفئة األصغر سنا في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يبدأ هاميلتون مفاوضات تجديد
عقده ثالث سنوات ،بعد ضمان مرسيدس لقبها السابع
بالرغم مــن القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس
كورونا.
وتم االتفاق على سقف للرواتب بعد مفاوضات عبر
الفيديو ،خالل اجتماع لجنة الفورموال واحد االثنين
الماضي ،ومن المقرر أن يتم تأكيد الخطة من المجلس
العالمي لرياضة السيارات.

ويـ ـفـ ـتـ ـت ــح وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون
مـ ـب ــاري ــات ه ـ ــذه الـ ـج ــول ــة ،الـ ـي ــوم،
بمواجهة كريستال باالس.
ويأمل كونور كوادي ،قائد فريق
وول ـفــرهــام ـب ـتــون ،أن ي ــرى راؤول
خيمينز يواصل سلسلة تسجيله
لألهداف ،بعدما َّ
سجل هدفه الرابع
في الــدوري بالمباراة التي تعادل
فـيـهــا ال ـفــريــق م ــع نـيــوكــاســل 1-1
بالجولة الماضية.
وق ـ ــال ك ـ ـ ــوادي" :إن ـ ــه العـ ــب كــرة
ق ــدم اسـتـثـنــائــي .لــديــه غ ـ ــزارة في
إنـهــاء الهجمات ،لكن التحرك من
دون الكرة الذي يقوم به لنا أمر ال
ُيصدق ،وهــو العــب مهم بالنسبة
لنا".
وفي الوقت الذي يعاني فريق
الـ ـ ـم ـ ــدرب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال غ ـي ــاب ــات
عــدة قبل مواجهة شيفيلد ،قال
جــوسـيــب غ ــواردي ــوال إن فريقه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي"س ـي ـخــوض

أصعب المباريات خــارج أرضه"
عندما يحل ضيفا على شيفيلد
يونايتد.
م ـ ـشـ ــاكـ ــل اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات لـ ــدى
غوارديوال كبيرة ،حيث يواصل
الـفــريــق الـلـعــب مــن دون مهاجم
صــريــح ،بسبب غـيــاب غابرييل
جـيـســوس وسـيــرخـيــو أغــويــرو،
إلصابتهما في أوتار الركبة.
ل ـك ــن ،غـ ــوارديـ ــوال أع ـ ــرب عن
َّ
سعادته ،بعد أن تمكن الجناح
اإلسباني فيران توريس ،الذي
تـعــاقــد مـعــه مــانـشـسـتــر سيتي
مــن بلنسية ،مــن ق ـيــادة هجوم
الـ ـف ــري ــق .وقـ ـ ـ ــال" :ف ـ ـيـ ــران لـيــس
مـ ـه ــا ج ــم .أود أن أ ه ـن ـئ ــه عـلــى
الجهد الذي بذله للعب في هذا
المركز".
ويلتقي تشلسي مع بيرنلي
السبت أيضا.
(د ب أ)

 11نقطة لتأكيد فوزها القياسي بسبعة ألقاب متتالية
لدى الصانعين.
ويتصدر مرسيدس الترتيب مع  435نقطة مقابل
 226لريد بول رايسينغ هوندا و 126لرايسينغ بوينت،
في حين يحتل فيراري العريق مركزا سادسا مخيبا.
وكان هاميلتون ،المتوج  8مرات من أصل  13سباقا
هــذا الموسم ،قد أحــرز السباق األخير في بورتيماو،
محققا للمرة الــرابـعــة هــذا الموسم ثنائية مــع زميله
الفنلندي فالتيري بوتس الــذي يحتل ب ــدوره المركز
الثاني في ترتيب السائقين.
ويبلغ معدل سائقي مرسيدس  36نقطة في السباق
الواحد هذا الموسم.
ويبتعد هاميلتون بالصدارة مع  256نقطة مقابل
 179لبوتاس ،و 162للهولندي ماكس فيرشتابن سائق
ريد بول.
ومــن دون أي ت ـجــارب م ـقــررة ال ـيــوم ،فــي سـبــاق هو
ّ
األول مــؤلــف مــن يومين فــي نهاية االس ـبــوع ،ستكون
الفرق تحت ضغوط إضافية في وقت مبكر منذ يوم غد.

وفـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،الـ ـ ـ ــذي
يشكل المرحلة الثالثة عشرة من
منافسات بطولة العالم ،ستحمل
سيارتا كيمي رايكونن وأنطونيو
جـيــوفـيـنــاتــزي ســائـقــي فــريــق ألفا
توري ،ألوان مختلفة.
وقـ ــال فــريــدريــك ف ــاس ــور رئـيــس
ً
فريق ألفا روميو ":أرسينا أساسا
ً
صلبا على مدار ثالثة مواسم ونود
أن نجني ثمار هذا العمل في 2021
وما بعده".
(د ب أ)

مباريات السبت
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3:30

شيفيلد – مانشستر سيتي

beINSPORTS HD2

6:00

بيرنلي  -تشلسي

beINSPORTS HD2

8:30

ليفربول – وست هام

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
4:00

ر يال مدريد -هويسكا

beINSPORTS HD3

6:15

اثلتيك بلباو – اشبيلية

beINSPORTS HD3

8:30

اوساسونا – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

11:00

االفيس  -برشلونة

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
5:00

كروتوني – أتاالنتا

beINSPORTS HD4

8:00

انتر ميالن  -بارما

beINSPORTS HD4

10:45

بولونيا – كالياري

beINSPORTS HD4

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

ﻧﻘﻄﺔ

أﺟﺒﺎن وأدﻳﺎن...

ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺴﺎم

رﺳــﺎم ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﺎ
آﻻف اﻷﻣﻴﺎل ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻮرة "ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ" ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
اﺳﺘﻘﺮت ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﻌﻘﻠﻪ اﻟﻤﺘﺤﻔﺰ ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺮﺳﻮﻣﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪرس أﻣﺎم ﻃﻠﺒﺘﻪ
ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاض واﺣﺘﺠﺎج اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻟﻰ أن ﺗﻢ ﻧﺤﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻫﻖ
ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع ﺑﺎرﻳﺲ.
ذات ﺗـﻌـﺒـﻴــﺮاﺗـﻨــﺎ وردود أﻓـﻌــﺎﻟـﻨــﺎ اﻟـﻌــﺎﻃـﻔـﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ
ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ـﺸ ــﺮات اﻟـﺴـﻨـﻴــﻦ وﻧ ـﻈــﻦ أﻧ ـﻬــﻢ ﻳــﺄﺑ ـﻬــﻮن ﻟـﻤــﺰاﻳــﺪﺗـﻨــﺎ
واﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺼﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻀﺎري
وﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻻ ﺗـﻐـﻨــﻲ ﻋ ــﻦ اﺗ ـﺒ ــﺎع اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
واﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﺑـ ــﺬل اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد ﻟـﺘــﺄﺳـﻴــﺲ ﻟــﻮﺑــﻲ دوﻟ ــﻲ
ﺿﺎﻏﻂ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟـﻤــﺪروﺳــﺔ ،أﻣــﺎ ﻣﺠﺮد
اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ أن ﺟﺮﺑﻨﺎﻫﺎ
ً
ﻛﺜﻴﺮا وﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷــﻲء ،ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﻀﻐﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ أو اﻟﻜﺘﺎب دون
ﻓﻬﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﻤﻐﺮدون ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟــﺪول ﻋﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻲ واﻻﻋﺘﺮاض ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻓﻲ ﺛﻮرﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻧﻔﻮذ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻻ أﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ
وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻹﺳﻜﺎت اﻷﻓــﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﺳﺘﻤﻀﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ
ﻣﻌﻨﺎ.
ﻧﺤﻦ وﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﻧﻌﺎﺻﺮ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺳـﻠــﻢ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧـﻘــﺮأ ﻋــﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺐ
واﻟﻤﺮاﺟﻊ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺻﺮوه ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﻟﻦ ﻳﻘﺮأوا
ً
ﻋ ـﻨــﻪ ﻷن اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﺧـ ــﺎرج ﻧ ـﻄ ــﺎق اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎﺗ ـﻬــﻢ أﺻ ــﻼ،
وﻳﺴﺘﻤﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻧﺒﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ
ﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓـﻴــﺮون ﻣــﺎ ﻳـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ﻣﻦ
ﺟـﻤــﺎﻋـﺘـﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎك ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ وﻗ ـﻴــﻢ وﺗـﻌــﺎﻟـﻴــﻢ اﻟــﺮﺳــﻮل
اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻓﻴﺴﺘﺴﻬﻞ اﻵﺧ ــﺮون اﻹﺳ ــﺎء ة إﻟﻴﻪ ،اﻧﻈﺮ ﺣﻮﻟﻚ
ً
ﻓﻘﻂ وﻻ ﺗﺘﻌﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ
ً
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺸﺠﻌﻪ وﻧﺰﻋﻞ
ﺣﻴﻦ ﻳﺨﺴﺮ أو ﻳﺸﺘﻤﻪ اﻵﺧﺮون ،ﺑﻞ ﻫﻮ إﻳﻤﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك ﻓﻴﻨﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻳﺪﺧﻠﻚ
ﺟﻨﺔ اﻵﺧــﺮة ﺟـ ً
ـﺰاء ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻣﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬا
ﻣﺠﺮد رﺳــﺎم واﺣــﺪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﺒﺮ وﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ
داﺧﻠﻪ ﻋﻦ دﻳﻨﻨﺎ ورﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻏﻴﺮه
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ رأي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎ ،وﻣﻦ
ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

اﻟﺘﺪوﻳﺮ ...وﻳﺎ دارة دوري ﻓﻴﻨﺎ
ﻣــﺎ ﻳﻤﺪﻳﻨﺎ ﻗــﺮﻳـﻨــﺎ ﺧـﺒــﺮ اﻻﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻟﺴﺘﺔ
وﻛﻼء ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻻ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺧﺎﻳﻒ
ﻳﺴﺤﺒﻮﻧﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮ!
ﺗﻜﻔﻮن ﻓﻬﻤﻮﻧﺎ ﺷﺎﻟﺴﺎﻟﻔﺔ؟
اﻟﻮﻛﻼء ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺪوﻳﺮ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻛﻼء
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل وﺗـﺼــﺮﻓــﺎت "ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ" ،وﻫــﺬي اﻟﺼﺮاﺣﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﻣــﻮ ﺳﻬﻠﺔ
ً
ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ! وأﻳ ـﻀ ــﺎ أن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﻳ ـﻤــﺎرس "ﺗـﻐـﻠـﻴــﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺎﺻﺔ" و"ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ"!
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﻮﺳﻬﻞ ،وﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﻼء
أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﺷﺎﻟﺴﺎﻟﻔﺔ!
وﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ ووﻳﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء؟ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻢ

وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ
loughanib@hotmail.com
@loughanib

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ
ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ أي اﻋﺘﺮاض إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﻳﺮﻫﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﺶ
ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎﻟﻤﺪة؟
ﻣﺎ أدري وﻳﻦ اﻟﺼﺢ ووﻳﻦ اﻟﻐﻠﻂ؟
ﻛــﻞ اﻟـﻠــﻲ أﻋــﺮﻓــﻪ أن اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ "ﺻﺎﻳﻤﺔ
اﻟﺴﻜﺖ" إﻟﻰ أن ﺗﻢ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻴﺶ ﺳﻮاه
ً
اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺻﻼ راح ﺗﻘﻀﺐ اﻟﺒﺎب ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ؟
أﻓﺘﻜﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وأن ﺣﻴﻠﺘﻲ ﻫﺎﻟﻤﺮة ﺻﺞ
ﺿﺎﻳﻌﺔ ،ﻓﻴﺎ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ّ
ودي أﺳﻤﻊ ﺻﻮﺗﻚ
ﺗــﻮﺿــﺢ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﺷــﺎﻟـﺴــﺎﻟـﻔــﺔ ،ﻷﻧ ـﻬــﻢ ﺧــﺎﻳـﻔـﻴــﻦ ،ﻷن
ّ
رواﺗﺒﻬﻢ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻻ آﻧــﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻲ
اﻷﻣﺮ؟!

ﻳـ ـﻨ ــﺺ دﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪِ :ﺣـ ـ ــﻂ ﻧـ ـ ـ ّـﻮاب
ﱢ
ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻜـ ـ ــﻞ ﻛ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮه ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﻪ
ﺑﺲ ﻣﺎ درى ﻫﺎﻟﻨﻮع ﻻ دش ﻣﻦ ﺑﺎب
ﱢ
ً
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻄ ـﻠــﻊ ْأﺑ ـ ـ ـ ــﺪا ﻟ ــﻮ ﺗ ـﺸ ــﻘ ــﻖ اﻫ ــﺪوﻣ ــﻪ
أرﺑـ ــﻊ ﺳـﻨـﻴــﻦ وﺷـﻐـﻠـﺘــﻪ ﻣ ـﺜــﻞ اﻷﻟ ـﻌ ــﺎب
ﻫ ـ ــﺬا ﻳ ـﺸ ـﻴ ـﻠــﻪ وذاك ﺗ ـﺼ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﺠــﻮﻣــﻪ

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻸﺻﻮات ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺤﺴﺎب
واﻟ ـ ـﺼـ ــﻮت ﻟ ــﻪ ﻗ ـﻴ ـﻤــﻪ إذا ﺣ ـ ــﺎن ﻳــﻮﻣــﻪ
ﻣ ــﺎ ﻫ ـ ّـﻤــﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻟ ــﻮ ﺻ ــﺎر ﻣـﻨـﺼــﺎب
وﺷـ ـﻐ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزاره ﻛـ ـ ــﺎن آﺧـ ـ ــﺮ ﻫ ـﻤــﻮﻣــﻪ
ﻛــﺮﻳــﻢ ﻣ ــﻦ ﭼـﻴــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪ واﻟ ـﺤ ـﻴــﺎ ﻏــﺎب
و ﻋـﻴــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﻛﺘﻪ ﻋﻴﻦ ﺑﻮﻣﻪ
وﺣﺴﺎب ْ
وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮف ْ
وﻋﺘﺎب
ﺿـ ْـﻌ ـﻨــﺎ وﻻ ﻧـ ــﺪري ﻣ ـﻨــﻮ اﻟ ـﻠــﻲ ﻧـﻠــﻮﻣــﻪ!

اﺧﺘﺮاق ﻋﻴﺎدات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﺑﻴﻮرو!
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﺑـ ـﻠ ــﺪة ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻓــﻲ
ﺻﻘﻠﻴﺔ ﻫــﻲ اﻷﺣ ــﺪث ﺑــﺎﻻﺗـﺠــﺎه
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻓـ ــﻲ إﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺑـﺒـﻴــﻊ
ﻣ ـﻨــﺎزﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺠ ــﻮرة ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺰاد
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻳ ــﻮرو واﺣ ــﺪ ﻟـﻜــﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻋـ ـﻜ ــﺲ اﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه ﻫ ـﺠ ــﺮة
اﻟﺴﻜﺎن.
وذﻛـ ــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ روﺳ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم،
أﻣ ــﺲ ،أن ﺷــﺮﻛــﺔ Picturesque
 Saliﺳﺘﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ

اﻟـﻤـﺘــﺪاﻋـﻴــﺔ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ أﺟ ــﺮ زﻫـﻴــﺪ،
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ
اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺷـﻬــﺪت ﺗﻘﻠﺺ
ﻋــﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﺪار اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ً
ﺑـﻌــﺪ ﻓ ــﺮار ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ ﻋــﻦ 4000
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻘﺐ زﻟﺰال وﻗﻊ ﻋﺎم
 1968ﻓﻲ وادي ﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺼﻘﻠﻴﺔ.

واﻻﺣﺘﺮام واﻷدب .ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
إن واﻟﺪﺗﻪ دﻻل اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ "اﻷﻣﻬﺎت" ،وﻗﺪ اﻟﺘﻤﺴﺖ
اﻟﻌﺬر ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺗﻜﺮر
ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ﻓﻌﺴﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺧﻴﺮ".
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ﻋﻤﻖ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺒ ــﺔ ،وﺗـ ــﻮﺿـ ــﺢ أن أدق
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟـﺨــﺎﻟــﺪة ﻷﻫــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻔﻂ .وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻫﺔ،
ﻧﺠﺪ أن ﻓﻬﺪ اﻟﺴﻤﻴﻂ ر ﺑـﻤــﺎ ﻧﺴﻲ أو أﻧﻪ
ً
ﻳﻌﻂ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟـﺴــﻼم ﻋﻠﻰ
ﻟــﻢ
ِ
"اﻷﻣﻬﺎت"ُ ،
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺰوﺟﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ.
وﻗــﺪ ﻻﺣﻈﺖ دﻻل ،زوﺟــﺔ ﻓﻬﺪ ،أن ذﻟﻚ
ﺗﻜﺮر ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻦ اﺑﻨﻬﺎ ﺳﻌﻮد أن ﻳﺴﺄل واﻟﺪه ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ
ﻟ ـﻌ ـﻠــﻪ ﻧ ـﺴــﻲ ﻓ ـﻴ ـﺘــﺬﻛــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ .إن
ﻫــﺬه اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ دﻻل ﻟﻔﻬﺪ ﺗﺆﻛﺪ
اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ،وأﻫﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﻼم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻷﻋـ ـ ـ ــﺰاء واﻷﻗ ـ ـ ــﺎرب
ﺑﺎﻻﺳﻢ إن أﻣﻜﻦ ،وأن ذﻟــﻚ ﻟﻪ أﺛــﺮه اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺮف اﻟ ـﻤــﺮﺳــﻞ إﻟ ـﻴ ــﻪ .إﻟ ـﻴ ـﻜــﻢ ﻧﺺ
ً
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻼ:
"ﺟـﻨــﺎب اﻷﻣـﺠــﺪ ﺳـﻴــﺪي اﻟــﻮاﻟــﺪ اﻟﻤﻜﺮم
ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪي اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺼﻤﻴﻂ اﻟﻤﺤﺘﺮم دام ﺑﻘﺎه..
ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ــﺪوام دﻣـﺘــﻢ ﺑﺨﻴﺮ وﺳـ ــﺮور ..وﻋﻨﺎ

ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺑﺄﺗﻢ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﺮور
ﻧﺮﺟﻮ اﻟﻤﻮﻟﻰ دواﻣﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ .ﺑـﻴــﺪ
اﻟﻤﺴﺮة أﺧﺬﻧﺎ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ
اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ رﻗ ــﻢ اﻟ ـﺠــﺎري
ﻓﺄﺳﺮﻧﺎ ﺻﺤﺘﻜﻢ وﻣﺎ
أوﺿـ ـﺤـ ـﺘ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﺎر
ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ
ﺗــﺬﻛــﺮ إذا ﻃ ـﻠــﺐ ﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒﺎة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﻴ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺬي
ﻋـ ـﻨ ــﺪه ﻧ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟــﻪ
وﻻﻛـ ــﻦ إﻟ ــﻰ اﻵن ﻣﺎ
ارﺳ ــﻞ اﺣــﺪ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ
ﻣ ـﻨــﺎ وﻋ ـﺒ ــﺎة ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﺤــﺎن وﺻـﻠــﺖ
وﺑ ـﻄ ـﻠ ـﻨ ــﺎ ﺑـﻘـﺸـﺘـﻬــﺎ
ﻓــﻲ دﻛ ــﺎن اﺣـﻤــﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ وﻻ رأﻳﻨﺎ
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ اﻟـ ــﺬي اﻧ ــﺖ ﺗــﺬﻛــﺮ اﻧ ــﻚ ﻣﺮﺳﻠﻬﻢ
داﺧ ــﻞ اﻟﺒﻘﺸﺔ .وﻋــﻦ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟــﻰ اﻵن ﻣﺎ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ا ﺣـﻤــﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻨﺎ وأﻳﻀﺎ
ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﺎوي ﻋﻦ اﺧﻮه ﺳﻌﺪ
وﻗــﺎل ﻟﻪ  25ﻳﻮم ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺤﺴﺎ .ﺧﺸﺐ
اﻻﺧﻮال اﻟﻰ اﻻن ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻮ وﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺷﻲ ﻳﺴﻮى رﻓﻌﻪ ﻟﺠﻨﺎﺑﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮس ﺑ ــﺎع  4500رﺑـﻴــﺔ وﻛــﺎﻓــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ
ﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻋ ــﻮ اﻻ اﻟ ـﻔ ــﻼح ﺑ ـﻘ ــﺪر  20000رﺑـﻴــﺔ
وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﺎدر  9200رﺑﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﻻ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

nashmi22@hotmail.com

وﺑـﻠــﻮك ﺑ ـ "اﻟ ــﻮﻓ ــﺮه" ﻫــﺪاﻳــﺎ ﻟﻸﺻﺤﺎب
و"اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ" ...ﺷﺮﻫﺎت ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﻪ

أم ﺳﻌﻮد ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻓﻬﺪ :وﺻﻠﻨﺎ ﺧﻄﻴﻦ
وﻻ رأﻳﻨﺎ ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻬﺎت

www.aljarida.com

ّ
وﺿﺎح

ﻳـﺤـﺠــﺰ ﻛ ــﺮاﺳ ــﻲ ﻋــﺎﻟـﻴــﻪ ﺣ ــﻖ اﻷﺣ ـﺒــﺎب
وﻛﺮﺳﻲ "اﻟﻮﻛﻴﻞ" ﻳﺼﻴﺮ ﻟﺒﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻪ

ﺷ ـﻜ ــﻞ زﻫ ـ ـ ــﺮة ،ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ إدﺧـ ــﺎﻟـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳــﻮﻋــﺔ
ﻏﻴﻨﻴﺲ.
ُ
وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﺳﻢ "The Divine - 7801
 ،"Brahma Vajra Kamalamوﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ
زﻫﺮة  Brahma Kamalamاﻟﻨﺎدرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﺟﺒﺎل اﻟﻬﻴﻤﺎﻻﻳﺎ.
وﺑ ــﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟـﺨــﺎﺗــﻢ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﱠ
ﻣﺠﺮد رﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻟﺮﺻﺎص.
 ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن

ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣـﻘــﺎل اﻟ ـﻴــﻮم أود أن أﺻﺤﺢ
ﻣ ــﺎ ذﻛ ــﺮﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎل اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
واﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أﺳﺮة
اﻟﺴﻤﻴﻂ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛـﺘـﺒـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ــﻮم ﺳ ـﻌــﻮد اﻟـﺴـﻤـﻴــﻂ
أرﺳﻠﻬﺎ ﻟﻮاﻟﺪه ﻓﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،واﻟﺼﺤﻴﺢ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
واﻟﻴﻮم ،ﻧﺘﻨﺎول وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ
أﺳﺮة اﻟﺴﻤﻴﻂ )اﻟﺼﻤﻴﻂ( ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻟﻤﺴﺎت
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﻴﺔ
ً
ً
وﺧﻠﻘﺎ ﻛﺮﻳﻤﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮ رﻗﻴﻘﺔ .ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺳ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﻂ ووﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻮاﻟ ــﺪه ﻓﻬﺪ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1349اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1930م.
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺨﺒﺮ ﺳﻌﻮد واﻟــﺪه
ﺑﺄن اﻟﻌﺒﺎءة )اﻟﺒﺸﺖ( اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻮم
ﻋﻠﻲ اﻹﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ )وأﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧــﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻠﻲ
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟﻜﻠﻴﺐ( ﻣــﺎ زاﻟ ــﺖ ﻣــﻮﺟــﻮدة وﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أﺧﺒﺮه ﻋﻦ ﻋﺒﺎء ة أﺧــﺮى ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﺴﻤﺤﺎن وأﻓــﺎده ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .ﻛﻤﺎ
أﺑـﻠـﻐــﻪ ﺑـﻤــﻮﺿــﻮع ﺳــﺎﻋــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮﺣــﻮم أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ ،وﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ وﻫﻮ
ﺑﻴﻊ أﺧﺸﺎب ﻷﺧﻮاﻟﻪ.
ﺛ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟـ ــﻚ ﺻ ـ ــﺎرح أﺑ ـ ــﺎه ﺑ ـﻤــﻮﺿــﻮع
إﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ــﻮاﻟ ــﺪة ﺳـﻌــﻮد
واﺳﻤﻬﺎ دﻻل ،اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﺑﻨﻬﺎ ﺳﻌﻮد
أن ﻳـﺒـﻠــﻎ أﺑـ ــﺎه "ﺷ ــﺮﻫ ــﺔ" ﻣـﻠـﻴـﺌــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ

ﺗﻮزﻳﺮ ّ
اﻟﻨﻮاب...
ﺗﺠﺎرب ﻓﺎﺷﻠﺔ!

وﻫ ــﺬا ﺗ ـﺠــﺎوز ذاك ﻓــﻲ ﺷـﺨـﻄــﺔ ﻛﺘﺎب
ّ
ﻟـ ـ ــﻨـ ـ ــﻪ اﻫ ـ ـ ـ ــﻮ ووﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎه ﻗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪه وﻗ ـ ــﻮﻣ ـ ــﻪ

ﺧﺎﺗﻢ ﻫﻨﺪي ﺑـ  ٧٨٠١ﻣﺎﺳﺔ
ً
ً
ﺣ ـﻘــﻖ ﺻــﺎﺋــﻎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺪر أﺑـ ــﺎد رﻗ ـﻤ ــﺎ ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ
ً
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،ﺑـﺼـﻨــﻊ ﺧــﺎﺗــﻢ ﻣــﺮﺻــﻊ ﺑــﺄﻛـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻗﺎرب  8آﻻف ﻣﺎﺳﺔ.
وﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘ ــﻪ ﻣ ـ ــﺆﺳ ـ ــﺲ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﻮﻫـ ــﺮات
 ،Hallmark Jewellersﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﻛﻮﺗﻲ ﺳﺮﻳﻜﺎﻧﺚ
ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻮﻫﺮات ،وأﻫﻤﻬﺎ
اﻟﻤﺎس ،ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻟﻤﺎس اﻟﻤﺮﺻﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻢ واﺣﺪ.
وﻗـ ــﺎل ﻣــﻮﻗــﻊ روﺳ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إن
ﺳﺮﻳﻜﺎﻧﺚ اﺳﺘﺨﺪم  7801ﻣﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ

دراﻳﺶ

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

ﺗﻠﻘﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺷـﺨــﺎص
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ُﻳـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﻮن ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻋ ـﻴــﺎدات ﺷﻬﻴﺮة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﺣـ ــﺎول اﺑـ ـﺘ ــﺰازﻫ ــﻢ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻌـ ﱡـﺮض
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻼت اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ ،وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺎ ﱠ
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺎت

اﻟ ـﻌــﻼج اﻟـﻨـﻔـﺴــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺧﻀﻌﻮا
ﻟﻬﺎ.
وﻳ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺪ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎط ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻋ ـﻴ ــﺎدات "ﻓــﺎﺳ ـﺘــﺎﻣــﻮ" ﻓ ــﻲ أرﺟ ــﺎء
ً
ﻓﻨﻠﻨﺪا ،ﺣﻴﺚ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ  20ﻓﺮﻋﺎ،
ُ
وﻳـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ آﻻف
اﻷﺷﺨﺎص.
وﻧﺼﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻓﺎﺳﺘﺎﻣﻮ"
اﻷﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ـ ﱠـﺮﺿ ــﻮا
ﻟﻼﺑﺘﺰاز ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ.

وﻓﻴﺎت
ﻣﻮﺿﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﺧﻴﻤﻲ

ً
 77ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ت99324321 ،96663005 :

ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن

ً
 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ت51113222 :

ﻏﺰوه ذﻋﺎر ﻓﻼح اﻟﻤﻄﻴﺮي

زوﺟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﺟﺲ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ً
 64ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ99878609 ،67781180 ،

ﺧﺎﻟﺪ أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺸﺎرة

ً
 23ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل55781258 ،50920660 ،99264432 :

أﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري

ً
 30ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ت99791272 ،97978345 :

ﻫﻴﺎ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺻﺮ

زوﺟﺔ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎد ﻫﺘﻴﻞ اﻟﺪوﺳﺮي
ً
 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ت97833349 ،55785557 :

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮدري
ﻓﺎﻳﺰ
ً
 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ت65112200 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻤﺪة ﺷﻬﺮ ﺳﻴﻤﺖ  13400 ....رﺑﻴﺔ.
اﻟــﻮاﻟــﺪة دﻻل ﻃﻴﺒﺔ وﺗﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ وﺗﻘﻮل
وﺻﻠﻨﺎ ﺧﻄﻴﻦ وﻻ رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻨﻜﻢ اﻣﺎ اﻷول ﻓﺠﺰﻣﻨﺎ اﻧﻚ ﻧﺎﺳﻲ
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻳﺶ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻧﺴﺎل اﻟﻠﻪ
ان ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺮ".
رﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻵﺑــﺎء واﻷﺟــﺪاد وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣ ـﻘــﺎم أﻣ ـﻴــﻦ وﺟـﻤـﻌـﻨــﺎ وإﻳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ ﺟﻨﺎت
اﻟﺨﻠﺪ ﻣﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:39

اﻟﻌﻈﻤﻰ 32

اﻟﺸﺮوق

05:59

اﻟﺼﻐﺮى 17

اﻟﻈﻬﺮ

11:32

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  11:42ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:40

 11:40ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:04

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  05:37ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:22

 05:48ﻣ 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 :

