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بلينننننننننصل : مصكاينننننننننل دوننننننننن  لييننننننننن  لل يننننننننند  لل نننننننننكا   ❖

 ..)الجزيرة(الركمية

الفنننننرك : ننننننرلاجصا بنننننالاليم ملننننندكا وننننند  اص ننننن ا    للع كبنننننا   ❖

 ..)ملا  صيكز(الغربية

الفننننننننرك  يحننننننننار  نننننننن  اح  ننننننننال ا مننننننننا  اليننننننننرا  فنننننننن   ❖

 ..)ال لفزيك  العرب (مكلراصيا

بالننننندص ار  ولنننننال االص ننننن ا  ال فاتينننننة الننننندفا  ال نننننن ر   ينننننكي   ❖

 ..)ال لفزيك  العرب (لال حاد األكركب 

دونننننا لفننننن ا ال نننننكاصا األكلراصينننننة.. بابنننننا الفا يلنننننا : ال  مننننن اد كا  ❖

 ..)ال لفزيك  العرب (ال  ا لمالح
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هل  ّمبب  الحرب ف  مكلراصيا ب راجع صفكا مل اصيا ف  كمط مكركبا  

  كنرت ا؟

لاصنننن  مل اصيننننا لمننننصي  طكيلننننة طرفننننا ر يمننننيا ير نننن  ب  لنننن  فنننن   يننننكرك صيننننكز 

" كجينننن " ميامننننا  بعنننن  دكل اال حنننناد األكركبنننن  الكاتعننننة فنننن  كمننننط مكركبننننا 

كنننننرت ال كال نننن  لاصنننن   صينننن  لبننننرلي  ألاننننا ال نننننكرة  ننننارة ك بصنننناء  حالفننننا  

  .طكرا آار

 

 ككمط امل اصيا  حاكر  ك كق ب   ع دكل نرق مكركبا 

كفننن  ل ينننر  ننن  األحينننا  حننني  لنننا  اال حننناد األكركبننن  يصنننز  صحنننك "ال ننن  ير" مك 

"ال حنننناكر"  ننننع  دكل   ننننل ال جننننر كبكلصنننندال لننننا  ال ننننركر وبننننر اننننط بننننرلي ل 

 نننركرة ال بننند  ص نننا فننن  لنننل  نننا ي علنننا بال فاه نننا  كال حاد نننا  مك  كجيننن  رج  

 .كركب بعيص ا ف   ما ل الميامة الاارجية ال ر بطة باال حاد األ

 

 وكا ل تّك   صفكا برلي 

للنننن  ملمنننننلة  ننننن  ال طنننننكرا  األايننننرة ال ر بطنننننة بنننننالغزك الركمننننن  ألكلراصينننننال 

تّك نننن  مننننلطة بننننرلي  كصفكاهننننا فنننن  كمننننط مكركبننننا كنننننرت ا كبنننننلل حامنننن . 

كلعنننل  غننننادرة مصغننننيال  يرلننننل ل صيننننب ال م ننننارية مكااننننر العننننا  ال ا نننن ل مل ننننال 

 ننننليل ا ننن ال   ال ننن   ننن  حنننزب  بظاللننن  فننن   نننكء هننناف ال عادلنننةل ف نننال وننن 

الا ننننننر كالليبننننننراليي  ك الحننننننزب االننننننن رال  النننننندي  راط  ب يننننننادة ال م نننننننار 

األل نننناص ل مكال  نننننكل عل تنننند يجعننننل  نننن  ا انننناا ال ننننرارا  ال ر بطننننة بالميامننننة 

 .الاارجية األل اصيةل وييبا ف  محايي  ل يرة
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 األاطاء الميامية

ال عادلنننة الداالينننةل هنننك ملمنننلة  ننن  مهننن  نننن ء ي ينننر ال كتننن  بنننناص  فننن  هننناف 

األاطنننننناء الميامننننننية كالرمننننننا ل قيننننننر ال  منننننن ة ال  عل ننننننة بميامننننننة ركمننننننيا 

 .كالحرب ف  مكلراصيا

ا فننن  صفنننكا بنننرلي  كامننن عداداا ملبنننر  ننن  تبنننل الننندكل  لاصننن  الص يجنننة  نننعفاا  لحكظنننا

األاننننر  للمننننير يننننكب االمنننن  اللية فنننن  اص  ننننا  طري  ننننا الاننننا  ب ننننا كفنننن  

د  دكل بعيص ننننا  كاتنننن  في ننننا ننننن ء  نننن  ال حنننند  لل حننننال  بعنننن  الحنننناال   مبنننن 

ا الننننا  ظننننل لف ننننرة طكيلننننة فنننن   رلننننز تننننكة اال حنننناد  الفرصمنننن  األل نننناص  ولصننننا

ا للعديننننننند  ننننننن  ال منننننننجكلي   األكركبننننننن  ك  ننننننننليل ينننننننصع ال نننننننرارل كف نننننننا

 .كالدبلك اميي  ف  اال حاد األكركب 

  كتننننال دبلك امنننن   نننن  مكركبننننا النننننرتية لنننن  يرقننننب فنننن  اللننننن  ونننن  هكي نننن 

"لمنننصا بحاجنننة لح اينننة مل اصينننةل ل ننند م بننن  ال ننناريط مص نننا  فننن  الجاصنننب الاطننن   ننن  

ال نننناريط" كلعننننل الدبلك امنننن  ينننننير  نننن  طننننر  افنننن   لننننال ال  الينننند الميامننننية 

ال دي ننننننة ال نننننن  اص  ج  ننننننا بننننننرلي ل كال    لننننننة فنننننن  او  نننننناد ميامننننننة   منننننن  

 .بن"ال  د ة" حي  ي علا األ ر بال عا ل  ع ركميا

 

 الوب ممام  يصي   لي  األكركبيك بكلصدا 

فنننن  ظننننل الك ننننع ال ننننا   كال ننننر بط ب ز ننننة مكلراصيننننال بننننرز  بكلصنننندال لالوننننب 

يصينننننن   لينننننن  األكركبيننننننك ل بعنننننند م  بننننننال  حلك ننننننة ر ننننننيع كزراء بكلصنننننندا  

 نننننا يكا  كرافي منننننليج كدا ح ي نننننة المننننن  بال الالج ننننني   ننننن  مكلراصينننننا كفننننن  

 ننند  كمنننلكل ك زكيننند مكلراصينننا  زوا نننة ال عمنننلر النننا  صننناد  ب ننننديد الع كبنننا 

باألمنننننلحةل كفننننن  حننننندي  ليكركصينننننكز تنننننال   نننننا يكا  كرافي منننننل  " ل ننننند  ننننن  

 وطننناء األكلننننراصيي  الل يننننر  نننن  األمننننلحةل ل نننند لصننننا ممنننناياء للغايننننة  نننن  كج ننننة 

صظنننر وننندد األصننننكا  ال ا لفنننة  نننن  األمنننلحة ال نننن  ت صنننا ب مننننلي  ا  لنننال مكلراصيننننال 

 ."للطا را  ب صكاو ا    الدبابا   لال اليكاريط ال  ادة
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 مز ة  ع ال جر

 ننن  جاصنننب آانننرل كفننن  ظنننل  بننناي  كج نننا  صظنننر األكركبيننني  بنننن   ال كينننل  لنننال 

ا فنننناق لحظننننر الننننصفط الركمنننن ل لننننا   ي  مننننّ  ر ننننيع الننننكزراء ال جننننر  فيل ننننكر 

مكربنننننا ل تبينننننل اصع ننننناد ال  نننننة األكركبينننننة االمننننن  صا يّة اال صننننني ل برف ننننن  حظنننننر 

ي   لننننال بننننالدفل كالنننن   نننن    ج كوننننة  نننن    نننندادا  الننننصفط الركمنننن  الننننرا

اإلجنننراءا  الننننعبكيّة ال ننن   مننناه  فننن   عزينننز ب ا ننن  فننن  المنننلطة. كولنننال النننرق  

 ننن  الننن ل للننن ل ا فنننا زو ننناء اال حننناد األكركبننن   ننن  حيننن  ال بننندم ولنننال افننن  

بال  ننننة بحلننننكل ص ايننننة هنننناا العننننا ل في ننننا  90كاردا  الننننصفط  نننن  ركمننننيا بصمننننبة 

د و كبننننا  اال حنننناد ح ننننال ا   ولننننال  كمننننلك مص ننننال مز ننننة  ننننع ال جننننر بننننن   مننننن 

 . صا قزك مكلراصيا تبل مل ر     ال ة من ر

 

 ال م نارة األل اصية الماب ة مصغيال  يرلل " حاكرة"  ك كق ب ا

فننن  المنننابال وصننند ا لنننا  فيل نننكر مكربنننا  ي نننع بعننن  الع بنننا  م نننا     رحنننا  

ا  ننننا لننننا  ي طلننننب  نننن  ال م نننننارة األ ل اصيننننة المنننناب ة اال حنننناد األكركبنننن ل قالبننننا

مصغنننيال  يرلنننلل ال حننناكر  عننن ل ك  يجننناد  منننكيا   ننن  نننناص ا م   افننن   ننن  حننندة 

اانننن ال  الننننرج  بنننني  بركلمننننل كبكدابيمنننن  بننننن    مننننا ل ي طلننننب ا انننناا تننننرار 

بننننن ص ا " ج اوننننا" اكركبيننننا. للنننن   نننن  قيننننر ال جلنننند النننن ل   بافايننننا  ننننا لننننا  

ميامننننا  كفننننا  ننننا يجننننر  فعننننال فنننن  اللننننكاليع بنننني   يرلننننل كمكربننننا  ل ر يننننب ال

ي نننكاء  كميامنننة اال حننناد األكركبننن  الاارجينننة بننننلل انننا . م نننا األ نننر النننا  ال 

لل ك لعنننل هننناف ال ينننزة  جننندال فيننن ل هنننك م  ل يرلنننل صفنننكاا تكينننا داانننل دكل ال ل نننّ

مننناود  ا مي نننا فننن  بصننناء جمنننر  كاينننل  نننا بننني  ال جنننر كبركلمنننلل حننني  ي علنننا 

 .لصاجعة لعالج ااأل ر ببح  األ كر الاالفية ك يجاد الحلكل ا
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ك   نننا يلننن   ننن  م نننرل لاصننن  العالتنننة بننني   يرلنننل كمركبنننا ل فننن  محنننايي  مانننر ل 

ل نننننب اننننال  بنننني  2018  نننك رة مي ننننا بمننننبب  مننننيير  منننن لة الالج ننني .  ففنننن  

اال صنننني  بننننن   ال مننننجكليا  ال نننن    نننننع ولننننال وننننا ا مكركبننننا  جنننناف الالج ننننني  

 .الباح ي  و   الا آ   ف  مكركبا

مكربنننا  بانننال   يرلنننل  لنننال اص  نننا  ميامنننة مل نننر  ننننددا ب لننن  ل نننا لنننا   يننندوك 

الالج ننني   ننن  انننالل  طالب ننن  بننن   "مف نننل كمنننيلة  ظ نننر ب نننا مكركبنننا  صمننناصي  ا 

هننننك م   لغنننن  الحننننكافز ال نننن   نننننجع الالج نننني  ولننننال ال نننندك  لل ننننارة" حمننننب 

 . يريحا  

 

 ا  ا ا   طال برلي 

 ننن  م  حظننننر ميفر نننن  ا    ننن  مل اصيننننا ب حاكلنننة المننننع  للحيننننكل ولنننال  وفنننناء 

اال حنننناد األكركبنننن  ولننننال الننننصفط الركمنننن ل ال ص ننننكل وبننننر اطننننكط األصابيننننب. صفنننن  

ا م   حاكلنننة  ص نننا فننن  الننندفع ينننكب هننناا اال جنننافل تبنننل م   ا ك لنننرارا بنننرلي   نننرارا

يعلنننننن  ال م نننننننار األل نننننناص  مكال  نننننننكل ع م  مل اصيننننننا    مننننننلة ب نننننندف ا أل  

ل ص ايننننة العننننا ل   ننننيفا مصنننن   يننننبا  منننن  لة ونننن  كاردا  الننننصفط الركمنننن  بحلننننك

 .ل  ي   ا ااا ترار بن   ايارا  ال عا ل  ع  يفاة نفي  الصفطية

 

 م     دادا  الطاتة ف  مكركبا"..  م لة  فيلية"

فننن  ق نننك  الننن ل لننن   منننفر الزينننارة ال ننن  مجر  نننا ر يمنننة ال فك نننية األكركبينننة 

الننننندفا   مكرمنننننكال فنننننك  دينننننر اليننننن  فننننن  ميار  نننننايك الجنننننار ل كهننننن  كزينننننرة 

األل اصيننننة المنننناب ة ك ال  ربننننة  نننن   يرلننننلل ونننن  ا  اا ننننراق فنننن   صنننن  فيل ننننكر 

اكربنننا  وننن  ال راجنننع وننن   كاتفننن  بنننن   "م ننن    ننندادا  الطاتنننة فننن  مكركبنننا" 

حيص نننننال بمنننننبب امننننن  رار الانننننال  بننننني  بركلمنننننل كبكدابيمننننن  حنننننكل  بننننناد ء 

  ال جننننر مننننيادة ال نننناصك  ك حرينننن  آليننننة ربننننط األ ننننكال األكركبيننننة ب ننننركرة ال ننننزا
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بامنننن  اللية ال  نننناء كالح ننننكق األمامننننية. لنننن  ينننن   بلننننك  م   مننننكية  جعننننل  نننن  

 .ال كيل  لال حل كمطل   لصا

 "مكال  نكل ع يغرد اار  المرب"

فنننن  ظننننل   فاك ننننا    ننننصية امنننن  ّر  ننننن راا  ننننع بكادبيمنننن ل لننننا  ر ننننيع 

ال جلنننننع األكركبننننن  ننننننارل  يننننننال ك ي اصكينننننل  نننننالرك  النننننا    نننننكلال بنننننالدف 

لدكريننننة ل جلننننع اال ّحنننناد األكركبنننن  ياك ننننا  اال ينننناال   ننننع فيل ننننكر الر امننننة ا

مكربننننا ل لدفعنننن  لل كاف ننننة ولننننال حز ننننة الع كبننننا  ولننننال  كمننننلك. كبصنننناء ولننننال 

ة ولنننننال فنننننر  حظنننننر  الننننن ل ا ّفنننننا تنننننادة دكل اال حننننناد األكركبننننن  انننننالل ال  نننننّ

 نننندريج  ولننننال كاردا  الننننصفط الننننا   يننننّدرف ركمننننيا وبننننر المننننف ل ككاف ننننكا فنننن  

ولننننال  ننننصا  وفنننناء  جتننننّ  للننننصفط ال ص ننننكل وبننننر اطننننكط األصابيننننبل الكتنننن  صفمنننن  

كالننن   ر ننناء لل جنننر ال ننن  هنننّدد  بامننن ادا  الفي نننك  نننّد هننناف الحز نننة المادمنننة 

 نننن  الع كبننننا  األكركبيننننة ولننننال ركمننننيا كال نننن  اننننن رط  ممامننننا لل كاف ننننة ولننننال 

هننناف الع كبنننا  حيننننكل ا ولنننال  نننن اصا  فننن   جنننال م ص ننننا الطننناتك . كالع كبننننا  

ة  يننننندر باإلج نننننا  كبال نننننال  فنننننتّ   كاف نننننة ال جنننننر لاصننننن   نننننركرية األكركبيننننن 

 .إليدار هاف الحز ة المادمة  ص ا بحّا ركميا

للنننن   اليفننننة  يرلننننلل مكال  نننننكل عل لنننن  ي نننن  بنننندكر  ع بننننر  نننن   ال منننناو  

الرا يننننة  لننننال ال كيننننل  لننننال حننننل كمننننط  ننننع ال جننننرل مك ح ننننال لفننننر  حز ننننة 

 .كامعة    الع كبا  ولال ركميا

 

 ة ح ي ية ف  بصاء ال فاه ا ؟نكل ع  نلل

كتننننال دبلك امنننن   نننن  اال حنننناد األكركبنننن : "يع بننننر نننننكل ع  نننننللة ح ي يننننة". 

كهنننك بننناألحر  مل ننناص  جننننع بننندالا  ننن  م  يلنننك  الوبنننا لننندكر يننناصع ال منننكيا  

 .الا  لاص     ك  ب   يرلل حمب  عبير الدبلك ام 
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 "الحج نكل ع يعلع  م ك  زوي  دكلة مكركبية "  كمطة 

كتننننال الدبلك امنننن     نننننكل ع ي لنننن  فنننن  محمنننن  األحننننكال كيننننف  ب صنننن  "رجننننل 

لننن  بنننا  فننن  ونننال  ال نننال"ل ف نننك و نننك منننابا فننن   جلنننع الننننجك  االت ينننادية 

كال الينننننة  باال حننننناد األكركبننننن  كالنننننا  ي ننننن  كزراء ال الينننننة فننننن  دكل اال حنننننادل 

لننن  كهنننك ال صينننب النننا  ننننغل  ننننكل ع فننن  المنننابا. كم نننا  الدبلك امننن : "ل

 ."بيراحةل  ص  يعلع   م ك  زوي  دكلة مكركبية   كمطة الحج 

 

  مجكل حلك  : مل اصيا  لعب دكرا را دا ف  ال مكيا 

رد  منننجكل مل ننناص   لننن  يلنننن  وننن  امننن  ل  ننند   نننل هننناف االدوننناءا ل بحجنننة 

م  "ح ي ننننة كجننننكد اص  ننننادا   نننن  العدينننند  نننن  البلنننندا   ظ ننننر ف ننننط م  مل اصيننننا 

ا  را نننداا" فننن  ال كمنننط فننن  ال منننكيا  ولنننال  مننن ك  اال حننناد األكركبننن   لعنننب دكرا

 .ف  "هاف اللحظة اليعبة" حمب تكل 

جننننادل نننننكل ع صفمنننن  يننننك  ال ال نننناء بننننال كل: "ملنننند  ولننننال الكحنننندة اللبينننننرة 

ا  لنننال االو نننرا  بننن   ك  نننا   مكركبنننا  جننناف مكلراصينننا"ل كهنننك  صجننناز منننعال مي نننا

ل اصينننننة ألكلراصينننننا كامننننن  بال  ننننن  انننننالل منننننرد  جكاصنننننب ال مننننناودة ال الينننننة األ

الالج ننني  كلنننال  ال مننناودة العمنننلرية اإل نننافية ال ننن  تننند   ا بنننالدف  لنننال لييننن . 

 علصنننا فننن  الكتننن  اا ننن ل ال كينننل  لنننال ا فننناق  نننع اليكصنننا  ي  نننال بترمنننال م يصنننا 

آلينننا  ومنننلرية  ننن  الح بنننة المنننكفيا ية  لنننال مكلراصينننا   ابنننل و ننناد مل نننر حدا نننة 

مبر ننننن  ا فاتنننننا    ا لنننننة إلرمنننننال ممنننننلحة  لنننننال   ننننن  بنننننرلي . كلاصننننن  مل اصينننننا

 .مكلراصيال  ع  نيليال ك  فاك  بن   ا فاق آار  ع بكلصدا
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 اص  ادا     الداال لنكل ع

ولننننال الجب ننننة الدااليننننةل  عننننر  نننننكل ع الص  ننننادا  نننننديدة فنننن  األيننننا  األايننننرة 

بمنننبب  علي نننا  قريبنننة حنننكل صننننطاء ال صنننا  الننناي  مزوجنننكفل  نننا مجبنننر   حننند اا 

بامننننن  الحلك نننننة ولنننننال رفننننن  اال  ا نننننا  ال ننننن   ننننندو  م  ننننننكل ع ننننننب    

 ."بن"الصازيي 

 

  راجع الصفكا األل اص 

لنننا  افنننك  الصفنننكا األل ننناص  بادينننا بالفعنننل فننن  المنننصكا  األاينننرة م   صنننا ف نننرة 

ال كللنننن  ظ ننننر ألكل  ننننرة  16كجننننكد  يرلننننل فنننن  المننننلطة ال نننن  امنننن  ر   وا ننننا

وصننننند ا حاكلننننن  مل اصينننننا كفرصمنننننا بننننننلل ينننننار  فننننن  حزيرا  يكصينننننك ال ا ننننن  

ك ع  ننننا الص مننننا  تصننننا  بعنننن  النننندكل ال  نننننللة بجنننندك  الحننننكار  ننننع ركمننننيا 

كو ننند ت نننة  نننع ر يمننن ا بنننك ي ل كللننن  هننناا ال   نننرح كاجننن   عار نننة تكينننة  ننن  

جاصنننننب وننننندة مو ننننناء فننننن  اال حننننناد األكركبننننن ل كولنننننال رممننننن ا دكل البلطينننننا 

 .كبكلصدا

لننننر يع األ ريلنننن  جننننك باينننند ل بنننندا  ننننالرك  ك يرلننننل ونننناز ي  ولننننال  كالبننننة ا

النننا  و ننند ت نننة  ااينننة  نننع بنننك ي  فننن  جصيننن  العنننا  ال ا ننن . كتننند ممنننفر الننن  

ا ونننن   ا صننننادرا االج  ننننا  ونننن  ال ليننننل  نننن  اإلصجننننازا  ال ل كمننننة  للصنننن  تنننند   ل يحننننا

 . حم  العالتا   ع  كملك

 

 ال يداتية األل اصية كالفرصمية   ل ال  ربة  كجعة

م  بنننك ي  لننن  ي انننا بعننند م  اطنننكا   ل كمنننة حنننار  دكل مكركبنننا الننننرتية  ننن  

رداا ولنننال  بنننادرا  بايننند ل كحنننار   ننن  م  النننص م اللننني  للغاينننة  ننن  تبنننل اال حننناد 
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األكركبننننن   جننننناف النننننزوي  الركمننننن  النننننا  يينننننف  بعننننن  تنننننادة  لننننن  الننننندكل 

بنننننن"االم بداد "  ي لننننن  م  ي نننننك  ج نننننكد بايننننند  لالنننننا  نننننكاز  جيكميامننننن  

 .جديد

 

ة األل اصيننننة كالفرصمننننية  ننننربة  كجعننننة بالفعننننل كفنننن  المننننياقل  ل نننن  ال يننننداتي

فننننن   نننننكء ال مننننناو  "الفاننننننلة" ل صفينننننا ا فاتينننننا   يصمننننن  للمنننننال ل كي علنننننا 

األ ننننر با فاتننننا   لكتنننن   طننننالق الصننننار ي نننندفا   لننننال  ص نننناء الحننننرب االصفيننننالية 

 .ال    دو  ا ركميا ف   صط ة دكصباع النرتية ب كلراصيا

راصينننا لننندكل مكركبنننا الننننرتية م  مل اصينننا ل ننند ملننند قنننزك بنننك ي  كامنننع الصطننناق ألكل

ا  ننننن  انننننالل ك نننننع ال ينننننالا االت ينننننادية تبنننننل  ا فادحنننننا ار لبننننن  اطننننن   ارياينننننا

اح ننننكاء كوننننزل بننننك ي  الننننا  مطلننننا نننننرارة الحننننرب. كفنننن  ص ايننننة ال طننننا ل 

حينننل الغنننزك الركمننن  ألكلراصينننال بعننند منننن ر  ننن  ال حنننايرا   ننن  كاننننصط  بننن   

كبنننرلي   ننننللا  فننن  األ نننر بننننلل  الحنننرب لاصننن  كننننيلة فننن  حننني  لاصننن  بننناريع

 يريا.

 

 %    الصفط الركم ... ك»قازبرك «  رد 90مكركبا » غا ر« بن

ا فننننا زو نننناء اال حنننناد األكركبنننن   نننن  حينننن  ال بنننندم ولننننال افنننن  كاردا  الننننصفط 

ل ك عنننند هنننناف مننننند 2022فنننن  ال ا ننننة بحلننننكل ص ايننننة  90 نننن  ركمننننيا بصمننننبة 

األكركبننننن  ولنننننال  كمنننننلك  صنننننا قزكهنننننا و كبنننننة ح نننننال ا   يفر ننننن ا اال حننننناد 

 .ألكلراصيا تبل  ال ة من ر

فبعنننند  فاك ننننا  امنننن  ر  ممننننابيع بنننني  اال حنننناد األكركبنننن  كبكدابمنننن ل مبنننننر  

تننننادة ال ل ننننل ا فاتننننا ي ننننك  ولننننال حننننل كمننننطل  ا يحظننننر كاردا  الننننصفط الركمننننية 

ال نننن  ينننن    ييننننال ا بكامننننطة الصنننناتال  للصنننن  ي ب نننن  ولننننال  لنننن  ال نننن   يننننل وبننننر 

صابيننننبل ول ننننا بنننن   ال جننننر  حيننننل ولننننال الاننننا  الركمنننن  الننننا  يعنننند اطننننكط األ

ممامننننيا الت يننننادها ب نننناف الطري ننننةع  ا  ص ننننا ال  طننننل ولننننال م  بحننننار. ككاف نننن  
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ولننننال حز ننننة و كبننننا  جدينننندة  غطنننن  مل ننننر  نننن   27دكل اال حنننناد األكركبنننن  الننننن

 ل ننن  كاردا  النننصفط الركمنننية  لنننال ال ل نننلل كالننن  انننالل ت نننة فننن  بركلمنننل لينننل 

ال ال نننناء. كمننننيجر   ي ننننا  كاردا  الننننصفط ونننن  طريننننا البحننننر بحلننننكل  -اال صنننني  

ص اينننة العنننا ل ك ننننلل هننناف النننكاردا   ل ننن  ج ينننع كاردا  النننصفط  ننن  ركمنننيا  لنننال 

 .اال حاد األكركب 

كتالنننن  مل اصيننننا كبكلصنننندا  ص  ننننا م اف ننننا   نننندريجيا كاردا  الننننصفط  نننن  اطننننكط 

ة تنننند  ننننصاف  بصمننننبة األصابيننننب طكاويننننةل   ننننا يعصنننن  م  كاردا  الننننصفط الركمنننني

 .ف  ال ا ةل كف ا ل مجكل ف  اال حاد األكركب  90 يل  لال  

كرف ننن  ال جنننر الحظننننر الصفطننن  اللا نننل الننننا  جنننر  ات راحننن  فنننن  البداينننة تبننننل 

مربعنننة ممنننابيع   ريبنننال ك ننن   وفاجهنننا  صننن ل كجنننر  اص  نننادف  ننن  دكل مانننر  قينننر 

لننننصفط وبننننر منننناحلية فنننن  كمننننط مكركبننننا بمننننبب او  ادهننننا ال ننننك  ولننننال كاردا  ا

 .اطكط األصابيب    ركميا

 

كمننننناد ر ننننيع الننننكزراء ال جننننر  فيل ننننكر مكربننننا  ال ال نننناء بتوفنننناء بننننالدف  نننن  

الحظننننر الننننا  مولصنننن  اال حنننناد األكركبنننن  ولننننال الننننصفط  نننن  ركمننننيال  ننننا يمنننن ا 

 .لل جر ب كايلة االم فادة    الاا  الركم  زهيد ال   

فيمننننبك : »ي لنننن  كتننننال مكربننننا  فنننن   مننننجيل  يننننكر صنننننر ولننننال يننننفح   فنننن  

للعنننا ال  م   صنننا  بمنننال  الليلنننةل صحننن  ب صننن   وننن  الفلنننرة األل نننر   نننارة للننناور«. 

كم نننننا  » كينننننلصا  لنننننال ا فننننناق ينننننص  ولنننننال م  الننننندكل ال ننننن    منننننل  النننننصفط 

بكامنننننطة اطنننننكط األصابينننننب ي لص نننننا  كاينننننلة  ننننننغيل ات ينننننادا  ا بصننننناء ولنننننال 

 .«النركط الماب ة

يمنننن اد  الفي ننننك ل صننننع اال فنننناقل كهنننندد مكربننننا  فنننن  كتنننن  مننننابا  نننن  مصنننن  تنننند 

 حنننارا  ننن  م  كتننن  اإل ننندادا  منننيد ر ات يننناد بنننالدف. كتنننال  صننن  لنننا   ننن  نننن   

حظننننر نننننا ل ولننننال االمنننن يراد »م  يلننننك  قيننننر  ح ننننكل بالصمننننبة  ليصننننا...   ننننل 

 .«تصبلة اريةل للصصا   لصا     جصب ال 
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 الننننر  بكدابمنننن  ال نننن  مننننع  ل كطينننند والتا  ننننا  ننننع  كمننننلك  لننننال م  بنننندم قننننزك

مكلراصيننننال م  حظننننر الننننصفط الركمنننن  مننننيجد   لننننال رلننننكد كص نننن  كار فننننا  فنننن  

 .األمعارل كمي ك  م   الطاتة ف  ال جر

فننن  ال ا نننة  ننن  اح ياجا  نننا الصفطينننة وبنننر انننط  65ك حينننل ال جنننر ولنننال حنننكال  

 .مصابيب »دركجبا« )اليداتة( الا  يربط ا بركميا

 

 قازبرك   رد

 

قننننازبرك  م ننننعل  صنننن  منننني طع  نننندف ا  الغنننناز  لننننال تننننال و ننننالق الغنننناز الركمنننن  

ننننرلة مكرمننن د فننن  الننندص ار ل ك لنننال ننننرلة ننننل  صرجننن  لع ننندها ل كريننند الغنننناز 

 . لال مل اصيال بعد م  ا  صع  النرل ا  و  الدفع بالركبل

كم ننننناف  قنننننازبرك  م  تطنننننع ال ننننندف ا  ميمنننننر   ننننن  مكل يكصينننننك )حزينننننرا (. 

كلصنننندا كبلغاريننننا كفصلصنننندا كهكلصنننندا كتطعنننن  ركمننننيا بالفعننننل   نننندادا  الغنننناز  لننننال ب

ال ننن  رف ننن  االمننن جابة ل طالب نننا لفننن ا حمنننابا  بالركبنننل لننند  بصننن  ركمننن  فننن  

 . طار صظا   مكية ال دفكوا 

كتالننننن  مكرمننننن د اال صننننني     ارا  ال يننننندير فننننن  قنننننازبرك  تننننند  كتننننن   كريننننند 

الغنننازل للص نننا م ننناف  م    نننل هننناف الاطنننكة لننن   ننننلل اطنننرا فكرينننا ولنننال ننننبلة 

 .  الغاز ف  الدص ار   دادا

كتالنننن  قننننازبرك     نننننل كمكرمنننن د فنننننل ا فنننن  النننندفع بالركبننننل   ابننننل  مننننلي ا  

 ننننايك )ميننننار(ل ك ص ننننا منننن كت  ال مننننلي ا   31الغنننناز بحلننننكل ص ايننننة يننننك  الع ننننل 

 . لال م   دفعا ب ا ي  انال  ع ال طالب الركمية

 الصفط ير فع

 نننناءل بعنننند ا فنننناق كايننننل  ممننننعار الننننصفط ار فاو ننننا اننننالل  عننننا ال  م ننننع ال ال

اال حنننناد األكركبنننن  ولننننال حظننننر جز نننن  للننننصفط الركمنننن ل كتننننرار الينننني  رفننننع 
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بعنننن  ال يننننكد ال فرك ننننة الح ننننكاء فيننننركع »لكركصننننا« كمننننط زيننننادة الطلننننب 

 .تبيل اركة  كم  وطال  اليي  ف  الكاليا  ال  حدة كمكركبا

 

مجل ننننا كار فعنننن  الع ننننكد ا جلننننة لاننننا  برصنننن  لننننن ر يكليننننك )  ننننكز( ال نننن  يحننننل 

دكالر  123.98فننننننن  ال ا نننننننة  لنننننننال  1.9دكالر م   2.31ال ال ننننننناء مل نننننننر  ننننننن  

دكالر  124.10للبر ينننننل بعننننند ار فاوننننن  فننننن  كتننننن  منننننابا  ننننن  الجلمنننننة  لنننننال 

 .للبر يلل كهك مولال  م كيا    صا ال امع     ارع )آاار(

دكالر  4.27كزاد  الع نننننكد ا جلنننننة لانننننا  قنننننرب  لمننننناع الكمنننننيط األ يرلننننن  

الر للبر يننننل  ر فعننننا للجلمنننننة الرابعننننة ولننننال ال ننننكال  بار فنننننا  دك 119.34 لننننال 

فننن  ال ا نننة وننن  منننعر  قنننالق ينننك  الج عنننةل ك منننجال مولنننال  مننن ك   صنننا  3.7

ال امنننع  ننن   نننارع. كلنننا  ينننك  اال صننني  وطلنننة رمننن ية فننن  الكالينننا  ال  حننندة. 

ك نننن  ال  كتننننع م  يص نننن  الع نننندا  ننننن ر  ننننايك ولننننال ار فننننا  للننننن ر المننننادع 

 .ولال ال كال 

دو   ممننننعار الننننصفط  نننن  تننننرار اال حنننناد األكركبنننن  حظننننر الننننصفط الركمنننن  ك نننن 

 نننندريجيال بجاصننننب تننننرار نننننصغ ا   ص نننناء  قننننالق امنننن  ر ننننن ري  بمننننبب اص نننننار 

(   ننننا ي ننننيا للغالبيننننة العظ ننننال  نننن  مننننلا  ال ديصننننة اللبيننننرة 19 - ننننر  )لكفينننند 

 .ب غادرة  صازل   كتيادة ميارا    او بارا    اليك  األربعاء

 

 ال  يير نرق مل اصيا ااك  ول

م ننننار  مننننجكلك  مل ننننا   انننناك    جننننددة بننننن    نننن  يرا  مننننلبية  ح  لننننة ولننننال 

نننننرق مل اصيننننا بعنننند م  كافننننا اال حنننناد األكركبنننن  ولننننال حظننننر جز نننن  لننننكاردا  

 .الصفط    ركميا

ك  ل ننننال  يننننفاة نننننفي  فنننن  كاليننننة براصنننندصبر  نننننرق مل اصيننننال كال نننن  يع ننننل ب ننننا 

ر اننننط مصابيننننب. كال يننننفاة   لننننك  مل ننننر  نننن  ملنننن  نننننا ل الننننصفط الركمنننن  وبنننن 
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مقلبي  ننننننا لننننننننرلة مل اصيننننننة  ابعنننننننة لنننننننرلة الطاتنننننننة الركمننننننية الحلك ينننننننة 

 .«»ركمصف 

 

كتننننال زكرينننن  بيل ننننا ل الصا ننننب البرل نننناص  ونننن  حننننزب اليمننننار كال عصنننن  ب لنننن  

الكاليننننا  النننننرتية فنننن  مل اصيننننا: »يجننننب مال ي ننننع مننننلا  نننننرق مل اصيننننا  ننننحايا 

فننننا كلالننننة األصبنننناء األل اصيننننة: » اا لاصنننن  لميامننننة الحظننننر«. كم ننننا  بيل ننننا ل ك

هصنننننا  امننننن  صاءا  لننننندكل اال حننننناد األكركبننننن ل فيجنننننب م  يلنننننك  ننننننرق مل اصينننننا 

تنننادرا ولنننال االمننن فادة  ص نننا«. كحنننار بيل نننا   ننن  مصننن  » نننا لننن  يننن    نننصا ننننرق 

 .«مل اصيا ام  صاءل ف د ي راجع ات ياد نرق البالد مصكا   لال الكراء

 

 ل  ا يةالحظر األكركب  كال غكط ا

لفننننن   ينننننر  »آر بننننن  مننننن  لابي نننننال  نننننارل ع«  لنننننال م  الحظنننننر الجز ننننن  

 لينننننك   2.1األكركبننننن  ولنننننال  ننننندف ا  النننننصفط الركمننننن  منننننيجد   لنننننال منننننحب 

 . ليك  بر يل    الصفط الاا  الركم  ال ص كل بحرا 5.1بر يل يك يا  لال 

كتننننال ابننننراء  نننن  بيننننص   ال حلننننال   ايلننننل  ننننرا  كهلي ننننا لركفنننن ل  نننن  البصنننن  

 ايننننن  فننننن    ننننندي  الاننننند ا  ال ينننننرفية كال الينننننة لل مننننن   ري  ك ننننندير  ال 

األيننننكل كالحلك ننننا  حننننكل العننننال ل ك  ننننرف  كركصننننن كل  صنننن  » نننن  ال جلنننند م  

 نننندف ا  ال جننننارة العال يننننة منننن ص لب رممننننا ولننننال و ننننب«. كلفنننن  الابننننراء  لننننال م  

اإلجنننننراء األكركبننننن  تننننند ي  نننننل اص ينننننارا للميامنننننة الاارجينننننة للغنننننربل »للصننننن  

فنننن    ننننا  فنننن  لننننل النننندكل اا  اليننننلةع صظننننرا ألصنننن   نننن  ال ننننرجا م   مي مننننبب

 .« لك   وادة  عديل  مارا  ال دف ا  العال ية م را هيلليا

كمك نننننحكا م  ال ينننننكد األاينننننرة مننننن جعل  نننننكفير النننننصفط مل نننننر  للفنننننة »بننننننلل 

 .  زايد«ل  ا ي ع  غكطا   ا ية ولال األمعار

 

 



 

 43 :العدد    

 2022-6-1: االربعاء   

15 
 

 

 

 آميا ل   م كوب الصفط الركم 

يلنننك   ننن  المننن ل ولنننال تنننارة آمنننيا م   مننن كوب لا نننل  ننندفا النننصفط النننا  لننن  

ي حننننكل  لي ننننا  نننن  مكركبننننا  اا فننننر  اال حنننناد األكركبنننن  الحظننننر ولننننال الاننننا  

الركمننن ل كف نننا لل حلنننل فننن  ننننرلة منننيصدا لننننكراق ال الينننة فننن  اليننني ل  ننننن  

نكنننننيا ل ال   رلننننز فنننن  نننننصغ ا . كص لنننن  كلالننننة بلننننك بر  ونننن   حليننننل ل بنننن  

حمننننناب  ولنننننال  طبينننننا »ك   ننننننا « مصننننن  رقننننن  م   ج نننننال   نننننا  نننننن  وبنننننر 

 مننننن كردف اليننننني  كال صننننند  ننننن  النننننصفط الانننننا  ي جننننناكز الينننننادرا  اإلج الينننننة 

 .لركميال فتص  للل  ص  ا  يادر ام يراد   صكوة

فننن   90كحنننال   لننن  اال حننناد األكركبننن   ننن   ح ينننا هدفننن  بفنننر  حظنننر ولنننال 

اءل بحلنننننكل ص اينننننة العنننننا ل ال ا نننننة  ننننن  كاردا  النننننصفط الركمنننننية للننننندكل األو ننننن 

 اليننني  بر ينننل يك ينننا ولنننال  ننند  مننن ة  3منننك    راجنننع ينننادرا  ركمنننيا بصحنننك 

 .من ر

كيعننننكق  كمننننيع امنننن يراد ال صنننند كالينننني  للاننننا  الركمنننن  وكا ننننل ل يننننرة   ننننل 

 .تيكد البصية ال ح ية ك لالي  النح  كال  كيل كتصكا  الدفع

ز بننني  ركمننننيا كالينننني  كينننر  ال حلننننل نكننننيا  م   نننندف ا   جننننارة النننصفط كالغننننا

كمكركبننننا كالكاليننننا  ال  حنننندة مننننك    غيننننرل حينننن    مننننبب الحننننرب بنننني  ركمننننيا 

 كمكلراصيا ف     ير  م  ر كو يا ولال األمكاق.


