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ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

الثانية

واشنطن وإسرائيل حسمتا خالفهما بشأنه بعد  3سنوات من عرقلة األولى محاولة اغتياله قرب دمشق
ُ
• ةديرجلا .تكشف هوية «أبوبكر» الذراع اليمنى لسليماني في سورية :جرح في حلب وشارك في «أستانة»
●

القدس  -ةديرجلا

•

كـشــف م ـصــدر مـطـلــع ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أن ــه بـعــد خ ــاف دام
أكثر من  3سنوات بشأن قائد «فيلق القدس» المسؤول عن
العمليات الخارجية في الحرس الثوري اإليراني ،اللواء قاسم
سليماني ،الذي يدير معارك إيران واألذرع العسكرية التابعة
أو الموالية لها في لبنان وسورية والعراق واليمن وغيرها،
أعطت األجهزة االستخباراتية األميركية إسرائيل الضوء
األخضر لتصفية سليماني ،إن استطاعت.
ً
ً
ً
وقـ ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن م ـ ـسـ ــؤوال ك ـب ـي ــرا س ــاب ـق ــا ف ــي ج ـهــاز
االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية (الـمــوســاد) أفــاد بأن
إســرائـيــل كــانــت قــاب قوسين مــن تصفية سليماني قبل 3
سـنــوات قــرب دمـشــق ،لكن الــواليــات الـمـتـحــدة ،الـتــي علمت
بالخطة ،حــذرت القيادي اإليراني منها «بطريقة مــا» ،وهو
ً
ً
ً
مــا أدى إل ــى فـشـلـهــا ،الف ـتــا إل ــى أن خــافــا حـ ــادا نـشــب بين
األجهزة األمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية واألميركية
حول هذا األمر.
ً
ً
ً
وأضاف أن هناك توافقا أميركيا ـ إسرائيليا اليوم بشأن
خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة،

ً
كاشفا أن إسرائيل تتعقب اللواء عن قرب ،وكانت على وشك
اغتياله أكثر من مرة.
في سياق متصل ،حصلت «الجريدة» ،من مصادرها ،على
معلومات تؤكد أن القيادي اإليراني رقم  2في سورية بعد
سليماني الذي له عالقة مباشرة به ،هو محمد رضا فالح
زاده ،المكنى «أبوبكر» ،ويشغل منصب نائب قائد «الكتيبة
.»18000
وأفــادت المصادر بــأن «أبوبكر» ُم ِنح صالحيات واسعة
في الميدان السوري ،كما شارك في مؤتمر أستانة في إطار
الوفد اإليراني ،الفتة إلى أن هذا القيادي الذي ظهر في أكثر
من مكان بسورية في اآلونة األخيرة ،يعتبر منسق زيارات
الوفود اإليرانية من عسكريين وخبراء قتال وقــادة «فيلق
القدس» وغيرهم إلى سورية.
ً
واعتبرت أن الكشف عــن هوية «أبــوبـكــر» يشكل اختراقا
ألسرار «الفيلق» ،السيما أن هذا الرجل الذي أصيب في معركة
ً
حلب ،يعد هــدفــا للمعارضين السوريين وربـمــا إلسرائيل
وقوات أخرى فاعلة في سورية.
قاسم سليماني

الصبيح لـ ةديرجلا :.قرار نسب العمالة
الجديد خالل الربع األول من 2018
●

جورج عاطف

ك ـ ـش ـ ـف ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية والعمل ،وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح،
أن ال ـقــرار الـجــديــد لنسب العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
س ـيــرى ال ـن ــور خ ــال ال ــرب ــع األول
من  ،2018مشيرة إلى مواصلتها
إصدار القرارات التنظيمية بشأن
ق ـط ــاع ال ـع ـم ــل ،ب ـن ــاء ع ـلــى نـتــائــج
الــدراســات الحالية للسوق ،حتى

اقتصاديات

طهران تقطع اإلنترنت واالتصال
وتتوعد المتظاهرين بدفع الثمن

تكون قابلة للتطبيق ودون آ ثــار
سلبية.
وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن
هــذا ال ـقــرار ،ال ــذي اعـتـمــده مجلس
إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
ً
يـ ـن ــاق ــش حـ ــال ـ ـيـ ــا م ـ ــع مـ ـس ــؤول ــي
غ ــرف ــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت،
واالتحادات المهنية والعمالية ذات
ً
العالقة ،تمهيدا لرفعه إلى مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء الع ـت ـم ــاده ،ح ـتــى يـصــدر
ب ـصــورة تــوافـقـيــة تـسـهــل تطبيقه
ومتابعته فيما بعد.
٠٣

مع دخــول التظاهرات ضد النخبة والمؤسسة الدينية في
ً
إي ــران يومها الــرابــع ،أخ ــذت األزم ــة منحى دمــويــا مــع مقتل 4
ً
متظاهرين غربا ،وتهديد النظام باستخدام العنف لمواجهة
العصيان ،قبل أن يقرر قطع اإلنترنت ،في محاولة الستعادة
زمام األمور اآلخذة في الخروج عن السيطرة.
وقبل توجيه الرئيس حسن روحــانــي ،الــذي الـتــزم الصمت
مع المرشد األعلى علي خامنئي ،كلمة للشعب عبر التلفزيون،
توعد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني المتظاهرين بمواجهة
إجراءات صارمة ،ودفع ثمن خروجهم على السلطة ،التي تتولى
ً
إدارة الـبــاد منذ ال ـثــورة اإلســامـيــة عــام  ،1979متهما إياهم
بإتالف الممتلكات العامة ،وانتهاك القانون ،والتحريض على
إشاعة الفوضى.
02

٠٦

ً
«المعاشات»
من
موقفها
لتحديد
شهرا
• عاشور لـ ةديرجلا :.أمهلناها
توابل
• طلب لمناقشة تخفيض سن التقاعد في جلسة  9يناير
●

02

محيي عامر

١١

في توجه تهدف به إلى نزع فتيل أزمة القانون المعروف باسم
«معاشات العسكريين» ،الــذي استخدمت حق «الفيتو» لــرده إلى
المجلس في دور االنعقاد الماضي ،أبلغت الحكومة اللجنة المالية
ً
البرلمانية ،التي تتمسك بحقها في إقــراره مـجــددا ،بأنها تدرس
صرف رواتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين منه.
02

الهواجس األمنية تسيطر على االحتفاالت بـ 2018

األسواق» تصدر
«هيئة ً
ً
 57قرارا تأديبيا بحق
المخالفين في 2017

محليات

 2017يطوي صيد
الروبيان وأسعار اليوم
األخير معتدلة

الكويت تتولى الحكومة تدرس صرف رواتب
عضويتها سنتين للعسكريين المتقاعدين
في مجلس
األمن اليوم
لمواجهة
التحديات

األمير يتبادل مع قادة
الدول التهنئة بالعام
الجديد

ةديرجلا .تهنئ ...وتواصل الصدور

شبكة « »CWالتلفزيونية
تنتج جزءًا ثالثًا من
«»Riverdale

دوليات

١٨

08

ليبرمان لـ «حماس»:
وكالتكم إليران ستهدم
غزة

شركات عقارية تحتال
على رقابة المعارض
بافتتاح «أجنحة
التسويق»
09

دوليات
عمليات بيع بخسارة ً
ألسهم تكشف حيال
لتجنب العقوبات
10

١٩
على وقع تشديدات أمنية غير مسبوقة ،تفوق في بعض
البالد مظاهر االحتفال ،يطل علينا العام الجديد وعلى كاهله
آمال مرتقبة بأن يسود األمن مختلف بقاع العالم.
و"الـجــريــدة" إذ تتوجه في هــذه المناسبة إلــى الجميع

ترامب يخلف بصماته
على آسيا
كيفين رود*
في العام الماضي ،كان الجرح األكثر عبثية الذي أحدثته
ً
الواليات المتحدة في آسيا وفي نفسها ،متمثال في تخليها
عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ،فبضربة واحدة
مفاجئة وقاسية ماتت أمة التجارة الحرة العظمى التي كانت
هي الــواليــات المتحدة األميركية ،وتركت النظام التجاري
العالمي بال دفة على اإلطالق.
ومع رفض أميركا للشراكة عبر المحيط الهادئ على هذا
النحو المهين ،لم ينقلب اتجاه التقدم نحو المزيد من تحرير
التجارة فحسب؛ بل إن نظام التجارة الحرة ذاته ،بما في ذلك
القواعد المشتركة وآليات التحكيم لحل المنازعات ،أصبح
محل تساؤل.
ً
ليس عليك أن تكون ماركسيا بالضرورة لكي تفهم 02

غدا مقال الكاتب «رادوسواف سيكورسكي»

بأسمى آيــات التهاني والتبريكات ،داعـيــة الله أن يكون
عام خير وسالم وأمان للكويت وجميع دول العالم ،تلفت
عناية قرائها األعزاء إلى أنها مستمرة في الصدور خالل
عطلة رأس السنة.

السعودية واإلمارات تطبقان اتفاقية
ضريبة القيمة المضافة اليوم
باقي دول مجلس التعاون تؤجلها الستكمال اإلجراءات
بـعــد إق ــراره ــا فــي قـمــة مجلس الـتـعــاون الخليجي الـتــي ُعـ ِـقــدت
في الرياض عام  ،2015تدخل االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة
المضافة اليوم في كل من السعودية واإلمارات إلى حيز التطبيق،
بعدما أعلنتا بدء تطبيقها بداية .2018
وارتأت بقية دول مجلس التعاون تأجيل تطبيق هذه الضريبة
بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها
الفنية ،السيما أن االتفاقية تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها
سنة.
وتهدف هذه االتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد الستحداث
ضــريـبــة عــامــة عـلــى االسـتـهــاك فــي دول مجلس الـتـعــاون تسمى
«ضــريـبــة الـقـيـمــة الـمـضــافــة» نسبتها  5فــي الـمـئــة ،وت ـفــرض على
معامالت اسـتـيــراد وتــوريــد السلع والـخــدمــات فــي كــل مرحلة من
مراحل اإلنتاج والتوزيع.
وتـسـعــى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون مــن خ ــال عــوائــد تلك 02

وفــي الـصــورة تفتح سيدني األسترالية ،ثاني كبريات
المدن التي تــودع ً ،2017ذراعيها للعام الجديد محتفلة
بمقدمه عبر إطالقها عددا من األلعاب النارية.

18

الرياض تدشن أول رحلة كاملة
المسار لقطار الحرمين السريع

مصر« :العسكرية» تحيل
 8للمفتي ...والبابا يبارك
مكافحة اإلرهاب

 5محطات للخدمة ونقل الحجاج والمعتمرين
فــي أول رحـلــة كاملة للمسار
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــة 450
ً
ً
كـيـلــومـتــرا انـطــاقــا مــن المدينة
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــورة إل ـ ـ ــى مـ ـك ــة ال ـم ـك ــرم ــة
للوقوف على جاهزية المشروع
قبل التشغيل التجاري للخدمة،
اس ـت ـقــل وزيـ ــر ال ـن ـقــل ال ـس ـعــودي
نـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــودي أم ـ ـ ــس ق ـط ــار
الحرمين السريع.
وعقب الرحلة ،صرح العمودي،
ً
الذي يرأس أيضا مجلس إدارتي
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـخ ـطــوط
الـحــديــديــة والـشــركــة السعودية
لـ ـلـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـحـ ــديـ ــديـ ــة (س ـ ـ ــار)
بـ ــأن هـ ــذا ال ـم ـش ــروع ذو أهـمـيــة
استراتيجية ويحظى باهتمام

عـ ــال ـ ـمـ ــي ،ب ــوصـ ـف ــه م ـ ــن أض ـخ ــم
مشاريع النقل العام التي تربط
بين الحرمين الشريفين في مكة
والمدينة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
فائدة المشروع الكبرى في نقل
الحجاج والمعتمرين وزوار بيت
الله الحرام والحرم المدني ،فإنه
يـسـهــل لـلـمــواطـنـيــن والمقيمين
تنقلهم على أرض المملكة من
خ ــال خ ـمــس م ـح ـطــات يعبرها
القطار بسرعة عالية ،تشمل مكة
الـمـكــرمــة ،وجـ ــدة ،وم ـطــار الملك
عبدالعزيز بجدة ،ومدينة الملك
عـبــدالـلــه االق ـت ـصــاديــة فــي راب ــغ،
والمدينة المنورة.
02
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صاحب السمو يتبادل مع قادة
الدول التهنئة بالعام الجديد
تـ ـ ـب ـ ــادل سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ صباح األحـمــد برقيات
التهاني مع قادة الدول العربية
ال ـش ـق ـي ـق ــة والـ ـ ـ ـ ــدول ال ـص ــدي ـق ــة
بمناسبة حلول العام الميالدي
ا ل ـجــد يــد  2018متمنيا سـمــوه
أن يـ ـك ــون الـ ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ع ــام
خ ـي ــر ع ـل ــى كـ ــل دول وش ـع ــوب
العالم يعم فيه األم ــن والـســام
واالستقرار واالزدهار.

محكمة التمييز تحدد جلسات للطعون الجديدة
ابتداء من الغد لتالفي تراكم أعدادها

مواجهة  32ألف طعن متراكم ...وزيادة رؤساء النيابات لتسريع العمل
●

حسين العبدالله

ت ـن ـف ـي ــذا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية لـقـضــاة ومستشاري
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـت ــي ع ـقــدت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ي ــوس ــف
الـ ـمـ ـط ــاوع ــة ،تـ ـب ــدأ ادارة ك ـتــاب
محكمة التمييز قيد الطعون التي
ترفع الى المحكمة ابتداء من غد
وت ـح ــدي ــد ج ـل ـســات ل ـهــا ب ــدوائ ــر
المحكمة مـبــا شــرة للنظر فيها
مع حضور ممثل لنيابة التمييز
ل ـت ـقــريــر ال ـم ـح ـك ـمــة ام ـ ــا بـجــديــة
الطعن المقام واحالته الى نيابة
التمييز او عدم قبوله مباشرة.

ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر الـ ـ ــى ان
ال ـخ ـطــة ال ـت ــي اق ــرت ـه ــا محكمة
التمييز تأتي من اجل مواجهة
تـ ــراكـ ــم الـ ـطـ ـع ــون ال ـم ـق ــام ــة فــي
محكمة التمييز وا لـتــي بلغت
 32الف طعن قضائي ،الفتة الى
أن دوائــر فحص الطعون التي
انشأتها الجمعية العمومية في
اواخر اكتوبر الماضي فصلت
ف ــي ق ــراب ــة  500ط ـع ــن تـقــريـبــا
حتى االن ويتوقع ان تفصل في
نهاية العام القضائي بقرابة 5
االف طعن.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ان نـيــابــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز قـ ـ ـ ــررت زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد

رؤسـ ــاء نـيــابــة التمييز بهدف
مـ ــواج ـ ـهـ ــة االع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ن ـ ـيـ ــابـ ــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز مـ ــن اجـ ـ ــل انـ ـج ــازه ــا
ع ـل ــى ن ـح ــو س ــري ــع واحــال ـت ـهــا
الى المحاكم لتحديد جلسات
لها ،موضحة ان نيابة التمييز
ستقرر للمحاكم رأيها شفاهة
بالطعون الجديدة وفــي حالة
رأت المحكمة او النيابة وجاهة
للطعن طلبت احالته الى نيابة
التمييز العــداد مذكرة به ومن
ثـ ــم اع ـ ــادت ـ ــه ل ـل ـم ـح ـك ـمــة لـنـظــر
الموضوع.

يوسف المطاوعة

الكويت تتولى عضويتها في مجلس األمن اليوم لمواجهة التحديات

• الخالد :سنبذل كل جهد لالستمرار في نهجنا المعتدل • العتيبي :إصالح حقيقي لتحسين العمل في المجلس
تبدأ الكويت اليوم عضويتها
الثانية غير الدائمة في مجلس
األمن ،وسط تحديات جمة
تنتظرها في أهم مؤسسات
األمم المتحدة ،بهدف الحفاظ
على السلم واألمن الدوليين
وإصالح مجلس األمن.

تتولى عضوية
مجلس األمن عامين
وتتبوأ الرئاسة
الدورية خالل فبراير
المقبل

بعد  40عــامــا ،تعود الكويت
ال ـ ـيـ ــوم ل ـت ـت ــول ــى ع ـض ــوي ــة غـيــر
دائ ـم ــة ف ــي مـجـلــس األمـ ــن لـمــدة
سـ ـنـ ـتـ ـي ــن ،لـ ـتـ ـخـ ـل ــف م ـ ـصـ ــر فــي
ت ـم ـث ـيــل ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
وســط تـحــديــات جمة تنتظرها
في أهم مؤسسات منظمة األمم
المتحدة ،وأبرزها الحفاظ على
السلم واألمن الدوليين ،وإصالح
مجلس األمن.
وبــذلــك ،تـكــون الـكــويــت ،التي
ان ـض ـم ــت إل ـ ــى األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
رسميا عام  ،1963حصلت على
ع ـضــويــة م ـج ـلــس األم ـ ــن لـلـمــرة
الثانية في تاريخها ،إذ سبق أن
تولت ذلــك عامي  1978و.1979
ومــن المقرر أن تتولى الرئاسة
الـ ــدوريـ ــة لـمـجـلــس األم ـ ــن خــال
فبراير المقبل.
ويـ ـت ــأل ــف م ـج ـلــس األمـ ـ ــن مــن
 15دولــة ،بينها  10دول عضوة
بــاالنـتـخــاب ،إضــافــة إل ــى ال ــدول
الخمس دائمة العضوية ،وتتمتع
ب ـحــق ال ـن ـقــض (ال ـف ـي ـتــو) ،وه ــي:
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبريطانيا
وفرنسا والصين وروسيا.
وبالنسبة لـلــدول غير دائمة
العضوية ،يتم ذلك باالنتخاب،
لتحل محل ال ــدول الـتــي انتهت
ف ـت ــرة عـضــويـتـهــا ،ف ــإل ــى جــانــب
الكويت ستدخل كل من ساحل
الـ ـ ـع ـ ــاج وغـ ـيـ ـنـ ـي ــا االسـ ـت ــوائـ ـي ــة
وب ـي ــرو وب ــول ـن ــدا ،خـلـفــا لمصر
والـيــابــان والسنغال وأوكــرانـيــا
واألورغــواي ،بعد أن خدمت في

طهران تقطع اإلنترنت...
ورغم التعتيم اإلعالمي شبه الكامل من وكاالت
األنباء الرسمية ،تواصلت التظاهرات ،التي رفعت
شـعــارات مثل «الـمــوت للطاغية» ،و«يحيا الشاه
رض ــا» ،فــي دليل على مستوى غير مسبوق من
الغضب وتجاوز الخطوط الحمراء.
ً
وتــأكـيــدا للخبر ال ــذي نشرته «ال ـجــريــدة» ،في
ع ــدده ــا أمـ ــس األول ،أكـ ــد م ـص ــدر ف ــي الـمـجـلــس
األعلى لألمن القومي اإليراني إعطاء اإلذن لوزارة
االتصاالت بالتصرف ،حسبما تقتضيه المصالح
القومية في كل المناطق ،بالتنسيق مع األجهزة
األمنية والقضائية.
وعلى أساس هذا اإلذن ،فتح المجلس يد وزارة
االت ـصــاالت فــي إقـفــال اإلنـتــرنــت والـتــواصــل عبر
الهواتف النقالة وشبكات التواصل االجتماعي
بإيران كلها ،في قرار يشكل أهم تراجع لروحاني
عــن أكـبــر وع ــوده االنتخابية بــالــوقــوف أم ــام أي
تــداب ـيــر تـحــد م ــن ال ـحــريــات ال ـعــامــة واإلن ـتــرنــت،
واستخدام الشعب شبكات التواصل.
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الحكومة تدرس صرف...
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـقـ ــرر ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب صـ ــالـ ــح ع ــاش ــور
ً
لـ«الجريدة» إنها «قررت تأجيل بت مرسوم الرد شهرا،
ً
ألن للحكومة بدائل تدرسها حاليا ،على رأسها صرف
رواتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين من القانون،
على أال ُيمنحوا زيادة شهرية في هذه الحال».
عـلــى صعيد مـتـصــل ،كـشــف عــاشــور أن اللجنة
تعتزم التقدم بطلب الستعجال مناقشة تقريرها
بشأن خفض سن التقاعد للرجل والمرأة في جلسة
ً
 9يناير ،وبموجبه تستطيع المرأة التقاعد اختياريا
بعد  20سنة خدمة ،على أال يقل عمرها عند التقاعد
ً
عن  ،45في مقابل تقاعد الرجل اختياريا بعد 25
سنة ،بحيث ال يقل حينئذ عن  50سنة.
ً
وردا على كيفية التعامل مــع ر فــض الحكومة
ال ـقــانــون ،ق ــال إن «الـتـقــاعــد اخـتـيــاري ال إج ـبــاري،
وسيتقاعد أصحاب الوظائف العادية التي ال يوجد
بها أي بدالت ،وسنحاول توضيح ذلك للحكومة
ً
ألن ــه لــن يـضــر فــي شـ ــيء» ،مـعـقـبــا« :وف ــي النهاية
سنستخدم حقنا الالئحي في إقراره».
04

السعودية واإلمارات...
ال ـضــري ـبــة إل ــى ت ـعــزيــز وت ـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل

صباح الخالد

منصور العتيبي

العضوية مدة سنتين لكل منها.
وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدول
الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــة ي ـض ــم
ال ـم ـج ـل ــس خـ ـم ــس دول أخ ـ ــرى
غير دا ئـمــة العضوية ،وتنتهي
فترة انتخابها عــام  ،2018هي:
بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان
والسويد وإيطاليا.
وسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـم ــس
المنتخبة فترة واليتها في يناير
 ،2018ب ـع ــد أن ت ــم ا ل ـت ـصــو يــت
عـلـيـهــا م ــن الـ ــدول األع ـض ــاء في
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
الـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ عـ ـ ــددهـ ـ ــا  193دولـ ـ ـ ــة،
وحظيت الكويت بثقة المجتمع
الدولي ،ممثال في أعضاء األمم
المتحدة الذين َّ
صوتوا لمصلحة
انـ ـضـ ـم ــامـ ـه ــا لـ ـلـ ـعـ ـض ــوي ــة غ ـيــر
الــدائ ـمــة بـمـجـلــس األمـ ــن بــواقــع
 188صوتا.

وك ـ ــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،أك ــد في
تصريحات ســابـقــة ،أن الكويت
س ـت ـب ــذل كـ ــل ج ـه ــد ل ــاس ـت ـم ــرار
ف ــي نـهـجـهــا الـمـعـتــدل والـمـتــزن
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا وص ـ ـفـ ــه
بالدبلوماسية الوقائية.
وشــدد على أهمية العمل من
داخل مجلس األمن إلصالح األمم
المتحدة ،حتى تكون المنظمة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ــأح ـ ــداث
الـمـحـيـطــة ف ــي ال ـعــالــم ،وأهـمـهــا
تعزيز األمــن والسلم الدوليين،
مضيفا أن «الكويت ستعمل على
بـحــث كــل مــا يتعلق بقضايانا
العربية ومشاكل أمتنا العربية
واإلسالمية».
بدوره ،اعتبر مندوب الكويت
الدائم لدى األمم المتحدة السفير

لميزانياتها وتخفيف االعتماد على النفط وتعزيز
أنشطتها االقتصادية ،ولذا ستعمل على اتخاذ
إجراء اتها الداخلية إلصدار قانون محلي يهدف
إلى دخول أحكام االتفاقية حيز التنفيذ ،مع وضع
السياسات الالزمة لتطبيق الضريبة.

الرياض تدشن أول رحلة...
وأضاف أن العالم بأسره يدرك القيمة العظيمة
للمدينتين المقدستين ،وما تحظيان به من اهتمام
كبير من حكومة المملكة بقيادة خــادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
مــن جـهـتــه ،أك ــد رئ ـيــس هـيـئــة الـنـقــل ال ـع ــام ،الــرئـيــس
المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية د .رميح
ال ــرم ـي ــح ،أن رح ـ ــات ال ـخ ــدم ــة الـتـجــريـبـيــة لـقـطــار
الحرمين السريع ستتواصل خالل األشهر المقبلة،
ً
موضحا أنه سيتم خاللها دعوة عدد من المسافرين
لتجربة القطار وخدماته عبر رحالت محددة خالل
عطلة نهاية األسبوع.
ول ـفــت الــرمـيــح إل ــى أن ه ــذه ال ــرح ــات ستتزايد
ً
تدريجيا إلى حين الوصول إلى التشغيل التجاري
ً
جار لتحديد أسعار التذاكر،
الكامل ،مبينا أن العمل ٍ
لكي تكون مناسبة وتعكس حجم الخدمة المقدمة
في هذا المشروع العمالق.
وأشار إلى أن التحالف المكلف تنفيذ المشروع
ً
سيتولى تشغيله على مدى  12سنة مقبلة ،مبينا
أن تــوط ـيــن وظ ــائ ــف ق ـط ــار ال ـحــرم ـيــن جـ ــاء ضمن
األولــويــات ،ومعه دعمت هيئة النقل العام إطالق
بــرنــامــج تــدريـبــي متخصص لـلـكـفــاء ات الوطنية
الشابة من خالل المعهد السعودي التقني للخطوط
الحديدية (سرب).
ويهدف هذا المشروع إلى توفير وسيلة نقل آمنة
وسريعة بأعلى مستويات الـكـفــاء ة ووفــق أفضل
ّ
المواصفات العالمية ،ويمكن للمسافرين بالقطار،
الذي تصل سرعته إلى  300كيلومتر في الساعة،
ً
الـتـنـقــل مــن خ ــال  35ق ـط ــارا ،سـعــة كــل مـنـهــا 417
ً
راكبا ،ويتكون من  4عربات لدرجة رجال األعمال
و 8لالقتصادية ،وعربة للطعام.
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إحدى جلسات مجلس االمن (أرشيف)
منصور العتيبي ،في تصريحات
سابقة ،أن أبرز األولويات العمل
على منع النزاعات قبل وقوعها،
إضافة إلى إصالح األمانة العامة
لألمم المتحدة وإصالح مجلس
األمن.
وش ــدد م ـنــدوب الـكــويــت على
ض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود ت ـم ـث ـيــل عــربــي

في المجلس يتناسب مع حجم
وعــدد الــدول العربية والقضايا
العربية التي يبحثها المجلس
على جدول أعماله.
وأكد أهمية زيادة عدد أعضاء
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
ت ـح ـس ــن مـ ــن ال ـت ـم ـث ـيــل وكـ ـف ــاءة
وفــاعـلـيــة الـمـجـلــس ،داع ـي ــا إلــى

إصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــي ل ـت ـح ـس ـي ــن
إجراءات العمل في أروقة مجلس
األمــن وأساليب اتخاذ القرارات
فيه وإضفاء المزيد من الشفافية
على نشاطاته.
ُي ــذك ــر أن م ـج ـلــس األم ـ ــن هــو
أحـ ـ ــد أجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـس ـت ــة الـ ـت ــي تـشـمــل

أيضا األمانة العامة والجمعية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوصـ ــايـ ــة
ومحكمة العدل الدولية ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واالجتماعي.

ترامب يخلف بصماته على آسيا
ً
ً
ً
أن االقتصاد يخلف تأثيرا عميقا ،وربما حتى تأثيرا
ً
حــاسـمــا عـلــى الـسـيــاســة ،عـلــى المستويين الوطني
والدولي ،والواقع أن العواقب الضمنية الجيوسياسية
والجغرافية االقتصادية المترتبة على تحرك ترامب
ُ
ب ــدأت تـصـ ِـبــح مـلـمــوســة فــي مختلف أن ـحــاء منطقة
المحيط الهادئ.
وألن بصمة الصين االقتصادية في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ كبيرة بالفعل ،فقد بدأت الدول في
المنطقة اآلن تتوصل ،على نحو متزايد ،إلى استنتاج
م ـفــاده أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تسلم نفسها لوضع
تـتـضــاء ل فيه أهميتها فــي آ س ـيــا ،وبطبيعة الحال
ستظل المؤسسات المالية األميركية على أهميتها،
ً
وهــي أيضا حــال وادي السليكون ،كمصدر لإلبداع
غير العادي .ولكن نمط التجارة ،واتجاه االستثمار،
وعلى نحو متزايد طبيعة تدفقات رأس المال داخل
المنطقة ،كل هذا يرسم صورة للمستقبل مختلفة إلى
حد كبير عن تلك التي هيمنت على آسيا بعد الحرب.
الواقع أن التخلي عن الشراكة عبر المحيط الهادئ
وهو أحد الوعود األساسية في الحملة االنتخابيةً
التي لباها دونالد ترامب فور توليه منصبه تقريبا-
يعكس الفشل الجماعي من جانب الطبقة السياسية
األم ـيــرك ـيــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة ع ــام ،2016
ُ
ً
تبع القيادة األميركية ذلك
واستمرارا لهذا
الفشل ،لم ت ِ
ُ َ
القرار بأي تحرك يذكر.
ففي الداخل ،استغرقت إدارة ترامب في حالة من
ً
الغطرسة ،رافعة شعار "أميركا أوال" ،وفــي الخارج
ب ــدأت اإلدارة ت ــروج لـمـفـهــوم غــامــض تـحــت مسمى
"منطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة المفتوحة"،
والذي يعرض كل السمات المميزة لشعار يبحث عن
مادة ملموسة ،وال أحد يدري أي واقع اقتصادي قد
يكون تحت هذه الالفتة ،وإذا كانت الفكرة تتلخص في
سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع كل
دولة على حدة ،فإن أي مراقب مخضرم للدبلوماسية
التجارية األميركية يستطيع أن ينبئك بأننا أمام عقد
ُ
سفر إال عن أقل
كامل من المفاوضات التي ربما ال ت ِ
القليل في نهاية المطاف.
ومــن جانبها ،بــدأت دول منطقة آسيا والمحيط
الهادئ تتطلع إلى مصدرين غير محتملين للقيادة
في مجال تحرير التجارة :اليابان والصين.
كانت اليابان تسعى إلى سحب بقايا الشراكة عبر
المحيط الهادئ ،من تحت الرماد ،عن طريق إنشاء
النسخة  2من الشراكة عبر المحيط الهادئ ،والتي
ت ـضــم ك ــل ال ـ ــدول ال ـم ـت ـفــاوضــة األص ـل ـيــة ،بــاسـتـثـنــاء
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ال ـتــي ق ــد ُي ـسـ َـمــح لـهــا بــالـعــودة

إلــى االنضمام إلــى الشراكة فــي وقــت الحــق ،وقــد تم
التوقيع على المبادئ األساسية لهذا االتفاق ،على
الرغم من بعض التحفظات من جانب كندا ،في قمة
التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
ال ـتــي اسـتـضــافـتـهــا مــديـنــة دا نــانــغ فــي فـيـتـنــام ،في
شهر نوفمبر (وهــو االجـتـمــاع الــذي حضره ترامب
ً
شخصيا) ،وهذا يسلط الضوء على وجهة نظر دول
منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،التي تتلخص في أنها
َ
لم ت ُعد مربوطة بالسالسل إلى القيادة األميركية.
وتمثل الشراكة الشاملة التقدمية عبر المحيط
ً
ً
ا لـهــادئ تقدما كبيرا فيما يتصل بتحرير التجارة
واالستثمار في مختلف الدول الموقعة اإلحدى عشرة.
أما عن الواليات المتحدة ،فال يسعنا إال أن نأمل أن
ترى إدارة أميركية قادمة في المستقبل ،سواء كانت
ً
جمهورية أو ديمقراطية ،طريقها واضحا لالنضمام
إلى االتفاق الذي سعت القيادة االقتصادية اليابانية
ً
إلــى إبـقــائــه على قيد الـحـيــاة .ولـكــن نـظــرا للشواهد
ً
واألدلة؛ فإن هذا قد يكون أمال بعيد المنال.
وتمثل الصين المصدر اآل خــر المفاجئ للقيادة
التجارية في منطقة آسيا والمحيط الـهــادئ ،فقبل
ب ـضــع سـ ـن ــوات ،ب ـ ــدأت ال ـص ـيــن ت ــدع ــو إلـ ــى ال ـشــراكــة
االقتصادية اإلقليمية الشاملة ،ورغم أن هذه الشراكة
ال ترقى إلى ترتيب عالي الطموح ،فإنها تمثل بعض
التقدم عن الوضع الراهن ،وهي تضم  16دولــة ،بما
في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية،
ولكنها تستبعد الواليات المتحدة.
ورب ـم ــا تـ ــؤدي ال ـه ـنــد ،وه ــي صــاح ـبــة ث ــال ــث أكـبــر
ً
اق ـت ـصــاد ف ــي آس ـي ــا ،دورا بــالــغ األه ـم ـيــة ف ــي تعزيز
جهود تحرير التجارة عبر المنطقة بالكامل ،بيد
أن حكومة رئـيــس الـ ــوزراء نــارنــدرا م ــودي لــم توجه
بعد رأسمالها السياسي نحو االلتحاق بعضوية
ً
الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة ،فضال عن
تنفيذ أجندة خاصة بها لتحرير التجارة ،وينبغي
لهذا أن يتغير ،ولكن قوى النزعة التجارية البحتة ال
تزال حية وقوية في دلهي.
كانت النتيجة الصافية لهذه التطورات ،مع تجنب
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لـكــل مــن ال ـشــراكــة عـبــر المحيط
ال ـهــادئ والـشــراكــة االقـتـصــاديــة اإلقليمية الشاملة،
المزيد من تراجع القوة األميركية في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،والواقع أن الواليات المتحدة تخرج
من كل هذا كقوة عظمى منقوصة على نحو متزايد.
صحيح أنها تظل تشكل قوة عسكرية هائلة تتمتع
بقدرات فريدة الستعراض القوة ،التي تمتد إلى ما هو
أبعد من المجموعات القتالية من حامالت الطائرات

لـكــي تشمل مـجـمــوعــة مــن ال ـق ــدرات األخـ ــرى الـتــي ال
تضاهيها أي دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ ،ولكن أهميتها لمستقبل المنطقة -من حيث
ً
تشغيل العمالة ،والتجارة ،ونمو االستثمار ،فضال
عن التنمية المستدامة -تنحدر بسرعة.
وي ـبــدو أن بـعــض ال ـق ــادة فــي واشـنـطــن العاصمة
ي ـ ـت ـ ـصـ ــورون أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
إدام ــة هــذا النمط لعقود قــادمــة ،ولـكــن كثيرين منا
متشككون ،فمالم تختر الــواليــات المتحدة العودة
إل ــى ال ـم ـشــاركــة االق ـت ـصــاديــة الـشــامـلــة م ــع المنطقة
ً
فإن أهميتها لمستقبل آسيا إجماال ،وهي المنطقة
األكثر ديناميكية من الناحية االقتصادية في العالم،
ً
ستستمر في التالشي حتما.
يتبقى لـنــا أن ن ــرى كـيــف عـلــى وج ــه الـتـحــديــد قد
تستجيب لـهــذا االن ـحــدار ال ـقــوى اإلقليمية األخــرى
كــال ـص ـيــن ،والـ ـي ــاب ــان ،وال ـه ـن ــد ،وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
(االقتصادات األربعة الرائدة في آسيا) ،لكن الحقيقة
التي تواجه أولئك الذين يراقبون المنطقة عن كثب
هي أن منطقة جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل تتحرك
بشكل محسوس نحو المدار االستراتيجي للصين.
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،ي ـب ــدو أن ال ـس ـيــاســات الـتــي
ً
تنتهجها إدارة عــازمــة على وضــع أمـيــركــا أوال من
ُ
المرجح أن تفضي ،في آسيا على األقــل ،إلــى وضع
أميركا في المؤخرة.
ً
* رئيس وزراء أستراليا سابقا ،وهو رئيس
معهد السياسة التابع لجمعية آسيا في نيويورك،
ورئيس اللجنة المستقلة المعنية بالتعددية.
"بروجيكت سنديكيت "2017 ،باالتفاق مع
"الجريدة"
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الصبيح لـ ةديرجلا  :قرار «نسب العمالة» الجديد قبل أبريل المقبل
•

«الشؤون» توقف الحسابات البنكية لمبرات لم تسلم تقاريرها المالية
جورج عاطف

أكدت وزيرة الشؤون حرصها
على تنفيذ سياسة الدولة
الرامية إلى غرس مفاهيم
العمل في القطاع الخاص
لدى الشباب ،وتشجيعهم على
االلتحاق بمؤسساته.

القرار يهدف
إلى استقطاب
العمالة
الوطنية
وزيادتها
في «الخاص»

بينما كشفت وزيــرة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وزيـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،أن «القرار الجديد لنسب
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص ،سيرى النور خالل الربع
األول من  ،»2018أكدت «مواصلة
إصـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـتـنـظـيـمـيــة
الـمـتـعـلـقــة ب ـق ـطــاع ال ـع ـم ــل ،بـنــاء
على نتائج الدراسات التي تجرى
حاليا على الـســوق ،حتى تكون
قابلة للتطبيق على أرض الواقع،
وال تؤثر سلبا عليه».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن «ال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
اع ـت ـم ــد مـ ــن ق ـب ــل م ـج ـلــس إدارة
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
يناقش مع مسؤولي غرفة تجارة
وصـنــاعــة ال ـكــويــت ،واالت ـح ــادات
المهنية المختلفة ،على سبيل
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ات ـ ـ ـحـ ـ ــادي الـ ـصـ ـن ــاع ــات
وال ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،إل ــى
جانب االت ـحــادات العمالية ذات
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن «هـ ــذه
النقاشات المتعلقة بالقرار تأتي
ً
تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء
العـتـمــاده ،حتى يـصــدر بصورة
تــوا فـقـيــة تسهل عملية تطبيقه
ومتابعته فيما بعد».

استقطاب العمالة الوطنية
وق ــال ــت ال ـص ـب ـيــح إن «الـ ـق ــرار
الذي أنجز بالتعاون والتنسيق
ب ـيــن م ـســؤولــي وق ـي ــادي ــي هيئة

مناقصة سكن األئمة تخضع
لألجهزة الرقابية

ال ـع ـمــل ،وبــرنــامــج إعـ ــادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة ،واألمانة العامة للمجلس
األعـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة،
ي ـه ــدف إل ــى اس ـت ـق ـطــاب الـعـمــالــة
الــوطـنـيــة وزيــادت ـهــا فــي الـقـطــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ــي ضـمــن
الركائز األساسية لخطة التنمية»،
م ــؤك ــدة ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى «تـنـفـيــذ
سياسة الدولة الرامية إلى غرس
مفاهيم العمل في القطاع الخاص
لــدى الـشـبــاب ،وتشجيعهم على
االلتحاق بهذه المؤسسات».
وأض ــاف ــت أن «بــرنــامــج إع ــادة
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة يـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـف ـيــذ
مجموعة من السياسات والبرامج
والمبادرات التي تضمن مشاركة
أفـ ـض ــل لـ ـق ــوة الـ ـعـ ـم ــل ال ــوط ـن ـي ــة
بالقطاع الخاص».

قرارات متسرعة
وش ـ ـ ـ ــددت ال ـص ـب ـي ــح عـ ـل ــى أن
«ال ـ ــدول ـ ــة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى إع ـ ــداد
وت ـ ــأهـ ـ ـي ـ ــل وتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب الـ ـعـ ـم ــال ــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم ع ـلــى
العمل فــي هــذا الـقـطــاع الضخم،
عبر منحهم العديد مــن المزايا
المادية والمعنوية ،التي تضمن
دخ ــول ـه ــم إلـ ــى ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
واستمراريتهم» ،مشيرة إلــى أن
«اللجنة العليا لتعديل التركيبة
السكانية في البالد تقوم بتنفيذ
م ـشــروع دراسـ ــة مــوسـعــة لسوق
ال ـع ـمــل بـ ــاألرقـ ــام ،ح ـتــى يتسنى

هند الصبيح

اتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة حياله
بطريقة علمية».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت «حـ ــرص ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى أال
تكون هناك تداعيات سلبية على
ال ـســوق مــن ج ــراء ات ـخــاذ ق ــرارات
متسرعة أو غير مدروسة» ،الفتة
إلى أن «هناك تنسيقا مستمرا مع
األط ــراف المعنية بـهــذا الـصــدد،
س ـ ـ ــواء غ ــرف ــة ت ـ ـجـ ــارة وص ـن ــاع ــة
الكويت ،أو االتحادات العمالية».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـم ــت
«الجريدة» من مصادر مطلعة أن
وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة
ف ــي إدارة ال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
والمبرات ،بصدد توجيه كتب إلى
البنوك المحلية ،تطالبها بوقف
ال ـح ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـيــة ل ـل ـم ـبــرات
غير الملتزمة بتقديم تقاريرها
الـمــالـيــة واإلداريـ ـ ــة الـسـنــويــة في
مواعيدها».

مبنى برنامج إعادة الهيكلة
وقــالــت الـمـصــادر إن «ال ــوزارة
خ ــاطـ ـب ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــرات مـ ــرات
عدة لتقديم تقاريرها ،لكنها لم
تستجب ،ما حدا بها إلى اتخاذ
هذه الخطوة القانونية» ،مضيفة
أن «الهدف من اطالع الوزارة على
هــذه الـتـقــاريــر هــو الــوقــوف على
مــدى فاعلية المبرات ،والتعرف
عن كسب على األنشطة الخيرية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا عــن
االطـ ــاع عـلــى حــركــة حساباتها
في البنوك».
وشددت على أن «الوزارة جادة

ف ــي وق ـ ــف ال ـح ـس ــاب ــات الـبـنـكـيــة
للمبرات المخالفة ،أو التي تقوم
بجمع التبرعات بطرق ملتوية
دون علم الوزارة أو الحصول على
موافقتها المسبقة».

جمعيات مخالفة
إلى ذلك ،كشفت المصادر عن
توجيه ال ــوزارة كتبا إلــى بعض
الجمعيات الخيرية فــي ا لـبــاد،
لالستفسار عــن د عــو تـهــا لجمع
ال ـت ـب ــرع ــات لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع ــات

استياء في «األوقاف» من آلية اختيار «المتميزين»
اتهام بعض القياديين بالكيل بمكيالين في منح الجوائز والمكافآت
●

أكدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن مناقصة بناء سكن
األئمة والمؤذنين طرحت بعد استكمال عرضها على األجهزة
الرقابية في الدولة ،وتمت الترسية من خالل لجنة المناقصات
المركزية.
ً
وقالت الــوزارة ،في بيان صحافي ردا على ما أثير حول هذا
الموضوع في وسائل التواصل االجتماعي ،انه «تم التعاقد بعد
أخذ موافقة ديــوان المحاسبة وقبل تنفيذ العقد بقيمة مليون
و 600ألف دينار».
وأشارت إلى أن «المشروع اشتمل على  4قسائم ال قسيمتين،
وكل قسيمة ثالثة أدوار (ارضي وأول وثان) ،وسرداب ،وإجمالي
مسطحات البناء للقسائم األربع  9400متر مربع مع السراديب
على كل القسائم كمواقف للسيارات ،وبسعر المتر المربع في
ً
المناقصة  175دينارا تسليم مفتاح ،والشركة الفائزة هي أقل
األسعار المقدمة في المناقصة» ،آملة أن «يتحرى الجميع الدقة
في نقل األخبار».

محمد راشد

أب ــدى عــدد مــن المديرين والمراقبين فــي وزارة
األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة استياء هم الشديد
من آلية اختيار المتميزين في الوزارة ،خالل الحفل
الـ ــذي أق ـيــم األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،بــرعــايــة وحـضــور
الوزير د .فهد العفاسي ،مؤكدين أن بعض القياديين
كان لهم تدخل مباشر في عملية اختيار الفائزين
بجائزة التميز.
وق ــال أح ــد ال ـمــديــريــن ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن اللجنة
المعنية باختيار المديرين والمراقبين المتميزين
في عملهم خالل العام الحالي عانت من تدخل أحد
القياديين ،والضغط على اللجنة الختيار بعض
المقربين منه والمنتمين إلى التيار الذي يمثله.
وأش ـ ــار إل ــى أن الـلـجـنــة رش ـحــت ب ـعــض مــديــري
اإلدارات للحصول على المراكز األولــى في جائزة

التميز ،ورغ ــم شغلهم هــذه اإلدارات لــم يمر عليه
عام كامل حتى اآلن ،ما يعد إخــاال صريحا بأحد
الشروط المعمول بها في هذا الشأن.
وأض ــاف ان بعض المديرين حصل على مراكز
متقدمة رغم أن اإلدارة التي يتولى مسؤوليتها تعمل
بشكل مكثف لفترة ال تتجاوز األسبوعين أو ثالثة
على أبعد تقدير ،في الوقت الذي يتم تهميش أعمال
وإنجازات مديرين آخرين يعملون على مدار العام،
من خالل خدمة المصلين في المساجد المنتشرة
بالمحافظات الست.
وأوضح أن بعض القياديين في الوزارة يكيلون
بمكيالين فــي منح الـجــوائــز والـمـكــافــآت ،مــن أجل
تجهيز صــف ثــان ألحــد الـتـيــارات كــي يتولى زمــام
األمور في مختلف القطاعات التي يعاني بعضها
المحسوبية والواسطة في شغل الوظائف اإلشرافية
بشكل عام.

خـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة داخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ون ـ ـشـ ــرهـ ــا
إع ــان ــات ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،فضال عن مشاركتها
فرقا تطوعية غير مرخصة في
عمليات الـجـمــع ،دون الحصول
على موافقتها المسبقة».
وبينت ان جميع ما سبق يعد
مـخــالـفــة صــريـحــة ل ـقــرار مجلس
ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  836لـسـنــة ،2004
ال ـصــادر بـشــأن أس ــس وضــوابــط
إشهار جمعيات النفع العام ،الذي
قـضــى فــي مــادتــه ال ـعــاشــرة بأنه
«ال يجوز ألي جمعية أن تستلم

أو تحصل مباشرة أو بالواسطة
أو ب ـ ــأي ط ــري ـق ــة ع ـل ــى نـ ـق ــود أو
منافع فــي ص ــورة اشـتــراكــات أو
إعانات من أي نــوع ،من شخص
أو جـمـعـيــة أو ن ــاد م ـقــره خ ــارج
الـكــويــت ،إال بعد الحصول على
ترخيص من وزارة الشؤون».
وأشارت إلى أن «الوزارة شددت
ع ـلــى الـجـمـعـيــات ض ـ ــرورة إزال ــة
مخالفتها فورا ،فضال عن سرعة
ال ـ ــرد ع ـلــى اس ـت ـف ـســارات ـهــا حــول
هذه المخالفات ،واألسباب التي
دفعتها إلى اقترافها».

«طوارئ المياه» 25 :ألف
رسالة تواصل في ٢٠١٧
●

سيد القصاص

أفاد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء
المهندس خليفة الفريج أن مراكز طوارئ المياه تواصلت مع شكاوى
المستهلكين باستقبال شكاواهم ومعالجتها وإرسال رسائل لهم تفيد
بانتهاء األعمال المطلوبة مع رسالة شكر لهم لتعاونهم واتصالهم،
حيث بلغت الرسائل المرسلة  25ألف رسالة خالل عام .2017
وأف ـ ــاد ب ــأن م ــراك ــز الـ ـط ــوارئ ال ـم ــوج ــودة وه ــي ال ـشــويــخ وحــولــي
والصليبيخات والسالمية والجهراء وجابر العلي واالحمدي تعمل
على م ــدار الساعة بـكــوادر فنية مميزة تساهم فــي متابعة الشبكة
المائية وتستقبل شكاوى المستهلكين في اي وقت الستمرار خدمة
المياه لهم عن طريق الخط الساخن المباشر  152او االتصال مباشرة
بالمراكز أو عن طريق مواقع الــوزارة للتواصل االجتماعي .وقوبلت
هذه الرسائل من المستهلكين بالشكر والثناء للوزارة على هذه الخدمة
وطلب استمرارها.

 450رجل أمن ومباحث و 150دورية لتأمين الكنائس في احتفاالت السنة الجديدة
• خطة أمنية مشددة بإشراف اللواء الطراح • بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن وتعامل فوري مع حاالت االشتباه

إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس (تصوير نوفل إبراهيم)

●

منع مرور المركبات
أمام بوابات
الكنائس
ونقاط تفتيش
في محيطها

محمد الشرهان

ا تـ ـ ـخ ـ ــذت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة،
ممثلة في قطاعات األمــن العام
واألم ـ ــن ال ـج ـنــائــي والـعـمـلـيــات،
واإلدارة ال ـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة،
واإلدارة العامة للمرور ،إجراءات
أمنية مشددة لتأمين الكنائس
بمناسبة أعياد الميالد ،ورأس
السنة الميالدية الجديدة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
لـ«الجريدة» ،إن «وزارة الداخلية
وضـ ـع ــت خ ـط ــة أم ـن ـي ــة خــاصــة
بتأمين الكنائس يشرف عليها
ً
مـيــدانـيــا وكـيــل وزارة الداخلية
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون األم ــن الـعــام
باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح،

وم ـ ــدي ـ ــرو األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــون فــي
م ـحــاف ـظــات ال ـعــاص ـمــة وحــولــي
ً
واألح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدي» ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
أبـ ـ ـ ــرز مـ ـع ــال ــم الـ ـخـ ـط ــة ت ـس ـت ـنــد
ال ــى االن ـت ـشــار األم ـن ــي المكثف
فــي مـحـيــط الـكـنــائــس ،وال ـطــرق
المؤدية إليها ،وعند البوابات
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــدة لـ ــدخـ ــول
مرتاديها.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن وزارة
ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة زودت ا لـ ـ ـب ـ ــوا ب ـ ــات
الــرئـيـسـيــة لـلـكـنــائــس ب ـبــوابــات
إلكترونية وأجـهــزة الكشف عن
ال ـم ـع ــادن لـتـفـتـيــش الــداخ ـل ـيــن،
مشيرا إلــى أن األجـهــزة األمنية
ً
ً
وض ـعــت س ـيــاجــا حــديــديــا عند
المداخل وفي المواقف الرئيسية،

تفتيش أمتعة أحد األشخاص قبل دخوله إلى الكنيسة
ومـنـعــت دخ ــول الـمــركـبــات أمــام
البوابات الرئيسية ،وحددت لها
مواقف محددة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
الـمـشــددة لــرجــال األم ــن واضحة
وصريحة ،ونصت على التعامل
الـفــوري وال ـحــازم مــع أي مشتبه
فيه أو أي تـصــرف يثير الريبة،
ً
الفـتــا إلــى أن الـقـطــاعــات األمنية
جاهزة بأكثر من  300رجــل أمن
و 150دوري ـ ـ ــة أم ـن ـي ــة وم ــروري ــة
ل ـتــأم ـيــن ال ـك ـن ــائ ــس ،وأن ه ـنــاك
نقاط تفتيش ومفارز أمنية ثابتة
ومتحركة فــي محيط الكنائس،
ً
ف ـضــا ع ــن وجـ ــود  150عـنـصــرا
م ــن رجـ ــال الـمـبــاحــث ف ــي عملية
التأمين.
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«المالية» لمناقشة تخفيض سن التقاعد في جلسة  9الجاري

الدالل :النظام اإليراني
خطر على شعبه والمنطقة

عاشور لـ ةديرجلا•  :الحكومة تدرس صرف راتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين من «معاشات العسكريين»
محيي عامر

تعتزم اللجنة المالية التقدم
بطلب في جلسة  9يناير
الستعجال مناقشة تقريرها
بشأن خفض سن التقاعد
للرجل والمرأة ،والذي بموجبه
تستطيع المرأة اختياريا التقاعد
بعد  20سنة خدمة ،بحيث ال
يقل عمرها عند التقاعد
عن  45سنة.

تتجه الحكومة الجديدة إلى
نزع فتيل أزمة القانون المعروف
بــاســم "م ـعــاشــات الـعـسـكــريـيــن"،
الذي استخدمت حق "الفيتو" عبر
رده إلــى المجلس ،وفــي المقابل
يعتزم النواب تفعيل الحق ذاته
في دور االنعقاد الحالي ،إلقراره
لـيـبـقــى ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة قــانــونــا
نافذا.
وبعد أن أمهلت اللجنة المالية
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االث ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـم ــاض ــي
ش ـه ــرا ل ـتــوض ـيــح رؤي ـت ـه ــا حــول
قـ ـ ــانـ ـ ــون م ـ ـنـ ــح ضـ ـ ـب ـ ــاط الـ ـص ــف
واألفـ ــراد المشمولين بـقــرار رقم
 ٢٠٠٨ / ٤٩٥را ت ـ ـ ـبـ ـ ــا تـ ـق ــا ع ــد ي ــا
استثنائيا ،ومـكــافــأة استحقاق
نهاية الخدمة ،سألت "الجريدة"
م ـقــرر الـلـجـنــة عــن ال ـح ـلــول التي
تفكر فيها الحكومة ،والتي على
ضوئها جاءت هذه المهلة.
في السياق ،قال النائب صالح
عاشور إن "اللجنة قررت تأجيل
البت في مرسوم الرد لمدة شهر،
ألن ل ـل ـح ـكــومــة ب ــدائ ــل تــدرس ـهــا
حاليا ،على رأسها صــرف راتب
سنتين مرة واحدة للمستفيدين
م ــن الـ ـق ــان ــون ،وال ي ـتــم ف ــي هــذه
ال ـحــالــة مـنـحـهــم زيـ ــادة شـهــريــة،

 361توصية أقرها المجلس
أغلبها «ميزانيات»
وافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــة
فـ ــي ع ـ ــام  2017مـ ــن ال ـف ـصــل
ال ـت ـشــري ـعــى ال ـخ ــام ــس عشر
على  361توصية منها 347
تــوص ـيــة وردت ف ــي ت ـقــاريــر
لجنة الميزانيات والحساب
الـ ـخـ ـت ــام ــي عـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
ال ـخ ـت ــام ـي ــة وربـ ـ ــط م ـيــزان ـيــة
الوزارات واإلدارات الحكومية
والجهات والهيئات المستقلة
والـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا واف ـ ـ ــق
المجلس على  14توصية إثر

نظر  3طلبات مناقشة بشأن
االي ــداع ــات المليونية وقــرار
اإلدارة األميركية نقل السفارة
األمـيــركـيــة مــن تــل أبـيــب إلــى
القدس والمصالحة الوطنية
وم ـ ــدى اسـ ـتـ ـع ــداد ال ـح ـكــومــة
لمواجهة المخاطر الخارجية
والداخلية.

وهو أحد البدائل ،التي يفكرون
فيها".
وأضـ ــاف ع ــاش ــور ان "غــالـبـيــة
أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة اتـ ـف ـ ـق ــوا عـلــى
مـ ـن ــح مـ ـهـ ـل ــة شـ ـه ــر ل ـل ـح ـك ــوم ــة،
ل ـت ـك ــوي ــن رؤي ـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة ح ــول
هذا الموضوع" ،معربا عن أمله
أن "ي ـت ــم إنـ ـه ــاء ال ـم ـع ــان ــاة ال ـتــي
استمرت  9سنوات أللفي عسكري
فــي الــدفــاع والــداخـلـيــة والـحــرس
الوطني واإلطفاء".
وك ـ ـشـ ــف ان الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـع ـت ــزم
التقدم بطلب في جلسة  9يناير
الس ـت ـع ـج ــال م ـنــاق ـشــة ت ـقــريــرهــا
بشأن خفض سن التقاعد للرجل
والمرأة ،والذي بموجبه تستطيع
الـ ـم ــرأة اخ ـت ـيــاريــا ال ـت ـقــاعــد بعد
 20س ـنــة خ ــدم ــة ،بـحـيــث ال يقل
عمرها عند التقاعد عن  45سنة،
ويتقاعد الرجل اختياريا بعد 25
سنة خدمة ،على ان يكون عمره
عند التقاعد  50سنة.
وردا على كيفية التعامل مع
رف ــض ال ـح ـكــومــة ال ـق ــان ــون ،بين
ان "ال ـت ـق ــاع ــد اخـ ـتـ ـي ــاري ول ـيــس
اج ـب ــاري ــا ،وسـيـتـقــاعــد أص ـحــاب
الوظائف العادية التي ال يوجد
ب ـ ـهـ ــا اي بـ ـ ـ ـ ـ ــدالت ،وس ـ ـن ـ ـحـ ــاول

محمد الدالل

اجتماع اللجنة المالية األخير الذي ناقش «معاشات العسكريين»
ت ــوضـ ـي ــح ذلـ ـ ــك ل ـل ـح ـك ــوم ــة ألن ــه
ل ــن ي ـضــر ب ـش ــيء ،وف ــي الـنـهــايــة
سـنـسـتـخــدم حـقـنــا الــائـحــي في
اقراره".
واش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه مـ ـ ــدرج عـلــى
جدول أعمال اللجنة أيضا قانون

غــرفــة الـتـجــارة ،وتنظر النسخة
الجديدة للوثيقة االقتصادية.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،وصـ ــف
عـ ــاشـ ــور الـ ـت ــوج ــه ال ـ ــرام ـ ــي إل ــى
تقييد حق النائب في استخدام
االس ـت ـجــواب عـبــر تشكيل لجنة

ل ـم ــراج ـع ــة االسـ ـتـ ـج ــواب ــات قـبــل
مناقشتها ،بأنها "أضغاث أحالم"
ومخالفة للدستور" ،ونرفضها
جملة وتفصيال".
وتابع" :ال يجوز تشكيل لجنة
لــاس ـت ـجــوابــات ،وال ي ـجــوز لها

مــراج ـعــة االس ـت ـج ــواب ــات ،ومـثــل
هــذا األم ــر ال يحتاج إلــى تعديل
لالئحة كما يهدف احــد النواب،
لكنه يحتاج الى تعديل للدستور
ذاته ،وسنتصدى لها في حال تم
تقديم طلب تشكيلها".

أكد النائب محمد الدالل
أن النظام القائم في إيران
نظام تسلطي يبتعد عن
روح املشاركة الشعبية
واملبادئ الديمقراطية،
ويسعى لتصدير فكره إلى
الخارج ،وفرض هيمنته
على املنطقة.
وقال الدالل عبر حسابه
على «تويتر» إن "النظام
الحالي في إيران خطر على
شعبه وعلى اإلقليم ،لذلك
من الطبيعي رفض الشعب
اإليراني وشعوب اإلقليم
له".

 ٢٠١٧شهد تقديم  ٥استجوابات من  ٧نواب أطاحت بوزيرين
قــدم سبعة نــواب  5اسـتـجــوابــات خالل
عام  ،2017منها استجوابان لسمو رئيس
الــوزراء ،انتهيا إلى تشكيل لجنة لدراسة
م ـحــاوره ـمــا ،واس ـت ـج ــواب ل ــوزي ــر اإلع ــام
والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود،
الذي استقال بعد تقديم طلب بطرح الثقة،
واس ـت ـج ــواب ل ــوزي ــر اإلس ـك ــان يــاســر أب ــل،
وانتهى باالكتفاء بالمناقشة ،واستجواب
لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير
اإلعــام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله،
وانـتـهــى باستقالة الـحـكــومــة بـعــد تقديم
طلب بطرح الثقة.
وشارك في تقديم االستجوابات النواب
شعيب الـمــويــزري ود .ولـيــد الطبطبائي
والـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـع ــي وعـ ـب ــدال ــوه ــاب

البابطين ومحمد ب ــراك المطير وريــاض
الـعــدســانــي ود .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،مع
مــاح ـظــة أن ال ـم ــوي ــزري شـ ــارك ف ــي ثــاثــة
اسـتـجــوابــات ،والطبطبائي والـعــدســانــي
في استجوابين.

استجواب وزير الشباب
فـ ــي ج ـل ـس ــة  31ي ـن ــا ي ــر  ،2017نــا قــش
المجلس االسـتـجــواب المقدم مــن الـنــواب
ولـيــد الـطـبـطـبــائــي والـحـمـيــدي السبيعي
وعبدالوهاب البابطين لوزير اإلعالم وزير
ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب ال ـســابــق الشيخ
سلمان الحمود ،متضمنا  4محاور.
وب ـعــد االن ـت ـهــاء مــن الـمـنــاقـشــة ق ــدم 10

نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير الحمود،
وه ــم ثــامــر ال ـســويــط وشـعـيــب ال ـمــويــزري
وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالله
فهاد ومرزوق الخليفة وعبدالكريم الكندري
ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد
المطير ،وقبل جلسة مناقشة طلب طرح
الـثـقــة ب ـيــوم ق ــدم ال ــوزي ــر اسـتـقــالـتــه فــي 7
فبراير .2017
ونظر المجلس االستجوابين اللذين تم
تقديمهما لرئيس الوزراء في جلسة سرية
فــي  10مــايــو  ،2017وانـتـهـيــا بالمناقشة
وت ـش ـك ـيــل لـج ـنــة ثــاث ـيــة م ــن األعـ ـض ــاء د.
ج ـم ـعــان ال ـح ــرب ــش ،ود .عـ ــودة الــروي ـعــي،
وراكان النصف ،لدراسة محاور االستجواب
وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها ،ولم

تنته اللجنة حتى تاريخه من تقريرها.
وف ــي الـجـلـســة ذات ـه ــا نــاقــش الـمـجـلــس
في جلسة علنية امتدت إلى اليوم التالي
االس ـت ـج ــواب ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــائــب شعيب
المويزري إلى وزير اإلسكان وزير الدولة
لـشــؤون الخدمات ياسر أبــل ،والمتضمن
 4م ـحــاور ،وانـتـهــى االسـتـجــواب بتجديد
الثقة في وزير اإلسكان وزير الدولة لشؤون
الخدمات ياسر أبل.
وفـ ــي  8أك ـت ــوب ــر  ،2017قـ ــدم ال ـنــائ ـبــان
رياض العدساني ود .عبدالكريم الكندري
استجوابا لــوزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد
العبدالله ،والمتضمن  5محاور ،على النحو
الـتــالــي :األمــانــة الـعــامــة لمجلس ال ــوزراء،

ً
قدمها
 630اقتراحا بقانون ً
النواب بينها  ٣٨١منفردا
قدم النواب خالل عام 2017
فى الفصل التشريعي الخامس
عشر  630اقتراحا بقانون منها
 381اق ـت ــراح ــا م ـن ـفــردا بـمـعــدل
 % 60و 249ا ق ـتــرا حــا مشتركا
بمعدل .% 40
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ت ـ ــوزي ـ ــع
االق ـتــراحــات بـقــوانـيــن فـقــد قــدم
ال ـن ــواب  505اق ـتــراحــات مـنــذ 1
ي ـن ــاي ــر  2017ح ـت ــى ف ــض دور
االنعقاد األول بتاريخ  8يونيو
 2017منها  295اقتراحا منفردا
و 210اقتراحات مشتركة.
وفي العطلة البرلمانية قدم
الـ ـن ــواب  59اق ـت ــراح ــا مـنـهــا 45
اق ـتــراحــا مـنـفــردا و 14اقـتــراحــا
م ـش ـتــركــا ،وفـ ــي دور االن ـع ـقــاد
الثاني وحتى نهاية عام 2017
ق ــدم ال ـنــواب  66اق ـتــراحــا منها

 ...و ٥طلبات مناقشة

رياض العدساني

ن ـظــر م ـج ـلــس األم ـ ــة خــال
ع ـ ــام  2017خ ـم ـس ــة ط ـل ـبــات
م ـن ــاق ـش ــة ،ب ـش ــأن اإليـ ــداعـ ــات
الـ ـمـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة ،وطـ ـلـ ـبـ ـي ــن فــي
القضية اإلسكانية ،حيث لم
يستكمل فيهما النقاش وقرار
ن ـقــل سـ ـف ــارة أم ـي ــرك ــا م ــن تــل
أبيب إلى القدس ،والمصالحة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وم ـ ــدى اس ـت ـع ــداد
الحكومة لمواجهة المخاطر
الخارجية والداخلية ،وصدر
عن المجلس  14توصية بشأن
طلبات المناقشة المنجزة.
ووافق المجلس في جلسة
 15فبراير على الطلب المقدم
من النائب رياض العدساني
وآخ ــري ــن بـتـخـصـيــص ســاعــة
مــن الجلسة لمناقشة قضية
اإلي ــداع ــات الـمـلـيــونـيــة ،وأق ــر
المجلس  3توصيات ،أبرزها
إقرار تعارض المصالح.

 41اقتراحا منفردا و 25اقتراحا
مشتركا.
اقتراحات النواب كانت وراء
إق ــرار  8قــوانـيــن فــي ع ــام 2017
منها منح معاشات استثنائية
ومكافآت استحقاق للعسكريين
المتقاعدين من ضباط الصف
واألف ــراد ورفــع سن الحدث إلى
عاما ومنح بدالت ومكافآت
18
ً
ألع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
الـكــويـتـيـيــن فــي وزارة التربية
ووزارة األو ق ـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـح ـف ـظ ــة مــال ـيــة
ل ــدع ــم ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
وشـمـلــت االق ـتــراحــات تأسيس
شركة اقتصاد الكويت وإنشاء
المحكمة االقـتـصــاديــة وإلـغــاء
قانون حماية المنافسة وقانون
الرياضة.

الـب ـطــالــة ،اإلع ـ ــام ،الـتـضـلـيــل فــي األسـئـلــة
البرلمانية ،وإدارة الفتوى والتشريع.
وبـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ال ـم ـن ــاق ـش ــة ق ــدم
 10نـ ــواب طـلـبــا ب ـطــرح ال ـث ـقــة ف ــي الــوزيــر
ال ـع ـبــدال ـلــه ،وه ــم شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري ،ود.
وليد الطبطبائي ،ومحمد بــراك المطير،
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ــرومـ ــي ،وحـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي،
وم ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،وث ـ ــامـ ــر الـ ـس ــوي ــط،
ورياض العدساني ود .جمعان الحربش،
وعـمــر الطبطبائي ،وقـبــل جلسة مناقشة
طلب طــرح الثقة بيوم واح ــد ،ولما كانت
النتيجة معروفة بطرح الثقة بالوزير قدمت
الحكومة استقالتها على اثر ذلك.

ةديرجلا
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محليات

العجمي لـ ةديرجلا« :.التربية» مطالبة بسرعة
تطبيق تعديالت الكادر وحلحلة «اإلشرافية»
«الئحة الغش الجديدة ظالمة والبد من تفسير واضح لتعديالتها»
أكد رئيس جمعية المعلمين ،مطيع العجمي ،حرص الجمعية على
متابعة هموم الميدان التربوي ،ومعالجة المشاكل والمعوقات التي
تواجه المنظومة التعليمية ،مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق
والتعاون مع وزارة التربية ،لتحقيق الغايات واألهداف التربوية،
وتوفير البيئة والمناخ المناسبين للمعلمين ألداء رسالتهم السامية.
فهد الرمضان

ضوابط الترقي
غير منصفة
وإدارة التنسيق
لم تصل
إلى الجدية
والنشرة
األخيرة جزء
من التخبطات

● م ــا دور جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن
ورؤيتها للمرحلة المقبلة؟
 الجمعية هــي الجناح الثانيلـلـتــربـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـكــويــت،
بحكم الـقــانــون ،لــذلــك هــي الممثل
الـشــرعــي للمعلمين ،وتـمـثــل أهــل
ال ـم ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي ،وهـ ــي الـجـهــة
الـ ـت ــي ت ــدع ــم ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ت ـقــديــم
الرأي الفني ،ونقل مطالب وهموم
العاملين في الميدان.
«ا ُلـمـعـلـمـيــن» ه ــي جـمـعـيــة نفع
عام أشهرت في عام  ،1962وبدأت
ع ـم ـل ـهــا فـ ــي  ،1963ودأب ـ ـ ـ ــت مـنــذ
ذلــك الوقت على القيام بــدور مهم
ومحوري في العملية التعليمية،
وكـ ــان ل ـهــا م ـح ـطــات ك ـث ـيــرة خــال
الـعـقــود الـمــاضـيــة ،وك ــان وال يــزال
يـ ـق ــوده ــا تـ ــربـ ــويـ ــون ،وه ـ ــي رافـ ــد
رئيسي ل ــوزارة التربية فــي الــرأي
الفني والتربوي.

تأنيث المدارس االبتدائية

أهمية تفعيل
أقسام التقنيات
لمساندة
أعضاء الهيئة
التعليمية
وعدم تكليف
المعلمين أعباء
مالية

● م ــا رأي ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ق ــرار
ال ــوزارة ،بتأنيث مــدارس المرحلة
االبتدائية؟
 ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ق ــدي ــم ،حيثت ــم الـ ـب ــدء ب ــه م ـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات،
لكن تــم التوسع فيه قبل أكثر من
 10س ـن ــوات ،إذ ت ــم تــأنـيــث معظم
ال ـمــدارس االبـتــدائـيــة ،والمقصود
ب ــال ـت ــأن ـي ــث هـ ــو وضـ ـ ــع م ـع ـل ـمــات
وإدارة مدرسية من أخواتنا اإلناث،
لتدريس الطلبة الذكور في المرحلة
العمرية ما بين سن السادسة حتى
الـ  11أو  12سنة.
وح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ل ــه
إيجابياته وسلبياته ،وال يمكن أن
نأتي في لحظة ونلغي هذا القرار

وقال العجمي في لقاء مع «الجريدة» ،إن الجمعية تقدمت بعدة
مقترحات لحل مشكلة التأخر في الترقيات للوظائف اإلشرافية
ألعضاء الهيئة التعليمية ،وكذلك مقترحات إلعادة النظر في
تعديالت الئحة الغش األخيرة ،والتي تراها الجمعية ظالمة للطالب،
وال تراعي الجوانب النفسية والعمرية للطلبة.
دون درا س ــة مستفيضة ،لمعرفة
النتائج المترتبة عليه .واليوم نحن
نتحدث عن مرحلة مهمة في ُعمر
الطالب ،وهي التأسيس ،وهي من
أهــم الـمــراحــل الــدراسـيــة ،وال ــوزارة
ع ـم ـمــت ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،م ــن أج ــل
أهــداف معينة ،وليس هناك بأس
من إعادة النظر في هذه اآللية.
قــامــت ال ـ ــوزارة خ ــال السنتين
ال ـم ــاض ـي ـت ـي ــن ب ــاف ـت ـت ــاح مـ ـ ــدارس
ج ــدي ــدة اب ـت ــدائ ـي ــة ذات مـعـلـمـيــن،
ل ـم ـع ــال ـج ــة ب ـع ــض س ـل ـب ـي ــات ه ــذا
الـقــرار ،والتي على رأسـهــا؛ وجود
بـعــض الطلبة الـمـتـعـثــريــن ،الــذيــن
تصل أعمارهم إلى فوق الـ  12عاما،
وبالتالي صعوبة التعامل معهم
من المعلمات ،وضرورة نقلهم إلى
مدرسة ذات معلمين ذكور ،السيما
بعد إلغاء الملف اإلنـجــازي ،الذي
ل ــم يـكــن يـسـمــح ب ــرس ــوب الـطــالــب،
وبــال ـتــالــي أص ـب ــح لــدي ـنــا طـلـبــة ال
يجتازون المرحلة إال بعد سنة أو
سنتين من الرسوب ،وهذا الوضع
ُعولج من خالل نقلهم إلى مدارس
ذات معلمين ذكور.
● مــا وجـهــة نـظــركــم فــي عملية
الترقي للوظائف اإلشرافية؟ وهل
هي منصفة؟
 ق ـض ـيــة الـ ـت ــرق ــي ل ـلــوظــائــفاإلشرافية جزء من مشكلة كبيرة
تـعــانـيـهــا الـ ـ ــوزارة مـنــذ س ـنــوات،
ولعل الوزارة لم تصل حتى اليوم
إلى الجدية في حل هذه المشكلة،
أو عــدم وجــود الرغبة في حلها،
إم ـ ــا لـ ـع ــدم وجـ ــودهـ ــا ك ــأول ــوي ــة،
أو بسبب عــراقـيــل إداريـ ــة داخــل
أروقتها.
ق ـم ـنــا بـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـم ـشــاكــل

ونوه بأن وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي ،وعد بالتواصل والتنسيق مع الجمعية،
للوصول إلى أفضل الحلول التي تساهم في النهوض
بالمنظومة ،وتحقيق العدالة لجميع شاغلي الوظائف
التعليمية في المدارس .وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حلول منطقية للترقيات التعليمية
قــال العجمي« :تقدمنا بعدة مقترحات حول
الــوظــائــف اإلشــرافـيــة ،طرحناها لــوزيــر التربية
د .ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ،ب ـح ـض ــور وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة
د .هيثم األ ث ــري ،منها تعيين رئيسي قسم في
المواد الدراسية ذات الكثافة ،وتعيين  3مديرين
مساعدين في المدارس ،وتعيين مدير مساعد في
مرحلة رياض األطفال».
وأضــاف« :كل هذه المقترحات نرى أنه يمكن
تطبيقها ،وقــد قامت ال ــوزارة فــي فـتــرات سابقة
ع ـلــى وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة ال ـج ــدي ــد د.
حامد العازمي ،بعد أن َّ
تلمسنا
وجود استياء كبير في األوساط
التربوية من الشروط الموضوعة
في هذه النشرة ،والتي هي جزء
م ــن ال ـت ـخ ـب ـطــات ال ـم ــوج ــودة في
إدارة التنسيق ،لذلك طلبنا من
الوزير أن يكون له دور في إصالح
هذه اإلدارة وعملها.
كـ ــذلـ ــك تـ ـع ــان ــي ه ـ ـ ــذه اإلدارة
ع ــدم وج ــود مــديــر مـنــذ أكـثــر من
سنة ونصف السنة ،بعد تقاعد
مديرها السابق ،إضافة إلى عدم
وجود معايير واضحة ومنصفة
ل ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــرشـ ــح لـ ـل ــوظ ــائ ــف
اإلش ــرافـ ـي ــة ،ح ـيــث إن ـه ــا تــوضــع
بطريقة ال تعكس الحرص على
تحقيق العدالة بين التخصصات.
أوض ـح ـن ــا ل ـل ــوزي ــر االرتـ ـب ــاط
ا ل ـ ــو ثـ ـ ـي ـ ــق لـ ـعـ ـم ــل هـ ـ ـ ــذه اإلدارة
فـ ــي ت ــوف ـي ــر ال ـم ـع ـل ـم ـيــن وال ـن ـقــل
وال ـن ــدب وال ـتــرق ـيــات اإلشــراف ـيــة،
وبــالـتــالــي عندما يحصل نقص
فــي المعلمين بمنطقتي صباح
األحـ ـم ــد وج ــاب ــر األحـ ـم ــد ،فبكل

بالموافقة على تنفيذها ،لكن لــأ ســف الشديد
فوجئنا بإيقاف تنفيذها ،بسبب رأي فرد واحد،
وال ـي ــوم نــدعــو ال ـ ـ ــوزارة إل ــى إع ـ ــادة تـفـعـيــل هــذه
المقترحات ،مــن أجــل حلحلة مشاكل الوظائف
اإلشرافية».
وت ــاب ــع« :أب ـل ـغ ـنــا ال ــوزي ــر ب ــأن ه ــذه الـمـشـكـلــة
س ـت ـك ــون مـ ـ ّ
ـؤرقـ ــة ل ـ ــه ،وق ـ ــد وع ــدن ــا بــال ـن ـظــر فــي
ال ـم ـق ـت ــرح ــات الـ ـت ــي ت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا ف ــي ال ـس ــاب ــق،
ومناقشتها مع التعليم العام».

تأليف
مناهجنا
التربوية يجب
أن يتم عن
طريق األيادي
الوطنية مع
احترامنا
لكل الجهات
الخارجية

تــأك ـيــد ت ـقــع ال ـم ـســؤول ـيــة بشكل
كبير على هذه اإلدارة.
● ما رأيكم في تعديالت الئحة
الغش الجديدة؟ وهل هي مناسبة؟
 هذا القرار لم يصدر من إدارةالتنسيق ،بل هو نتاج اجتهادات
أفراد داخل الوزارة ،وتم إصدار هذا
التعديل ،ولم يتم مشاورة الميدان
التربوي في قرار مصيري للطلبة،
ل ــذل ــك خ ـ ــرج ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار بـشـكـلــه
الحالي ،والذي نرى أنه يحمل كمية
من الظلم واإلجحاف بحق للطلبة.
هــذا ال يعني أننا نؤيد ظاهرة
الغش ،على العكس تماما ،فنحن
مـ ــن أكـ ـث ــر ال ـ ـنـ ــاس الـ ــذيـ ــن ن ـن ــادي
بـمـحــاربــة ه ــذه ال ـظــاهــرة ،وإيـجــاد
الحلول التربوية والمنطقية لها.
ونحن كمعلمين أكثر الناس تضررا
مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة فـ ــي م ـح ــاول ــة
منعها داخ ــل الـفـصــول الــدراسـيــة
وأثناء االمتحانات ،فكيف لطالب
في المرحلة المتوسطة إذا حاول
الغش يتم حرمانه من كل المواد،
في حين أنه ارتكب الخطأ في مادة
واحدة؟! إضافة إلى أن الطالب في

هــذه المرحلة العمرية قــد ال يعي
خـطــورة مــا ُيـقــدم عليه ،وبالتالي
علينا مساعدته وتوعيته.
ن ـح ــن ن ــؤم ــن بـ ــأن الـ ـق ــرار ال ــذي
يصلح لطلبة ا لـجــا مـعــة لــن يكون
م ــائ ـم ــا ب ـن ـفــس ال ـط ــري ـق ــة لـطـلـبــة
المرحلتين المتوسطة والثانوية،
وع ـل ـي ـنــا إيـ ـج ــاد قـ ـ ـ ــرارات وح ـل ــول
أفضل من تلك التي نراها مجحفة
بحق الطالب.

المناهج التربوية
● ما وجهة نظركم في المناهج
التربوية المطبقة حاليا؟
 ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة تخضعل ـل ـت ـط ــوي ــر فـ ــي كـ ــل دول الـ ـع ــال ــم،
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ي ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى ت ـط ــوي ــر
الـ ـمـ ـن ــاه ــج ،ل ـت ـك ــون م ـت ــواك ـب ــة مــع
ال ـت ـط ــورات ال ـعــال ـم ـيــة ،خـصــوصــا
ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق م ـن ـه ــج ال ـك ـف ــاي ــات،
والـ ـ ـ ــذي أب ــديـ ـن ــا م ــاح ـظ ــات ـن ــا مــع
بداية تطبيقه ،حيث لم يتم تغيير
المناهج آنذاك ،وفق نظام الكفايات.
ارتكبت الوزارة خطأ كبيرا بتطبيق
نـ ـظ ــام ال ـك ـف ــاي ــات ع ـل ــى ال ـم ـنــاهــج
ال ـقــدي ـمــة ،ب ــل إن ـهــا قــامــت بتقييم
الطلبة وفق الالئحة القديمة ،وهذا
س ـب ــب إشـ ـك ــاال ك ـب ـي ــرا ف ــي عـمـلـيــة
تطبيق المناهج قبل عامين تقريبا،
واآلن ب ــدأت تأليف المناهج على
ن ـظــام ال ـك ـفــايــات ،وه ــذه الـمـنــاهــج
تحتاج دائما إلى التطوير.
ال ـيــوم الـمـيــدان الـتــربــوي يزخر
ب ــوج ــود ال ـك ـف ــاءات ال ـك ـث ـيــرة على
مستوى المعلمين ورؤساء األقسام
وال ـم ــوج ـه ـي ــن ال ـف ـن ـي ـي ــن ،وأي ـض ــا
األكاديميين الذين تتم االستعانة
بهم من الجامعة و«التطبيقي» من

أصـحــاب التخصص ،ونـحــن على
ثقة بهذه الكفاءات.
لـ ــذلـ ــك ،ن ــدع ــو أن يـ ـت ــم تــأل ـيــف
م ـنــاه ـج ـنــا ال ـت ــرب ــوي ــة ع ــن طــريــق
األيادي الوطنية ،مع احترامنا لكل
الجهات الـخــارجـيــة ،ونـحــن نؤمن
بأننا قادرون على تأليف مناهجنا
بما يتناسب وطبيعة مجتمعنا.
● هناك شـكــاوى مــن المعلمين
مــن إرهــاقـهــم بالتكاليف الـمــاديــة
لتوفير وســائــل شــرح ،فما دوركــم
في هذا المجال؟
 هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـيـ ــس بـ ـج ــدي ــد،وق ــد دعــونــا فــي أكـثــر مــن لـقــاء مع
مـســؤو لــي التربية بتفعيل أقسام
التقنيات ا لـتــر بــو يــة فــي المناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،ل ـت ــوف ـي ــر ال ــوس ــائ ــل
التعليمية التي يحتاجها أعضاء
الهيئة التعليمية في مدارسهم.
لــأســف الـشــديــد ،ه ــذه األقـســام
غ ـيــر مـفـ َّـعـلــة ف ــي أغ ـل ــب الـمـنــاطــق،
وه ــذا ي ــؤدي إل ــى احـتـيــاج المعلم
لــوســائــل تـعـلـيـمـيــة ،فـيـضـطــر إلــى
دفع مبالغ من جيبه الخاص لجلب
هذه الوسائل ،بدافع حرصه على
مصلحة ا لـطــا لــب ،لكن يجب على
الـ ــوزارة الـنـظــر إل ــى ه ــذه المشكلة
وح ـل ـهــا ،م ــن خ ــال تـفـعـيــل أقـســام
التقنيات لمساندة أعضاء الهيئة
التعليمية.
نـ ـح ــن فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ن ـح ــرص
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ــذك ـ ـيـ ــر مـ ـس ــؤول ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ــأهـ ـمـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــز دور
الــوظــائــف ال ـم ـســانــدة للمعلمين،
من فنيي تقنيات واختصاصيين
اجتماعيين والعاملين في شؤون
ال ـط ـل ـبــة وم ـح ـض ــري ال ـع ـل ــوم ،ألن
دورهم مهم في دعم المعلم.

تكويت الوظائف اإلشرافية

االستمرار باإلحالة للتقاعد

مناشدة العازمي لتنفيذ تعديالت الكادر

أك ــد الـعـجـمــي أن «ال ـت ـكــويــت» سـيــاســة دول ــة،
و«نـ ـح ــن ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة طــال ـب ـنــا م ـن ــذ س ـن ــوات
طويلة بتكويت الــوظــائــف اإلشــرافـيــة ،وه ــذا ال
يعني االستغناء عن زمالئنا شاغلي الوظائف
اإلشرافية الحاليين ،بل نحن ندعو إلى تعيين
رؤسـ ــاء أق ـســام ومــوجـهـيــن مــن الـكــويـتـيـيــن مع
الـمــوجــوديــن حــالـيــا مــن أج ــل اكـتـســاب الخبرة
منهم ،خصوصا في بعض التخصصات التي
يطبق فيها سياسة اإلحالل ،ونحن نؤيد وجود
العنصر الوطني في الوظائف اإلشرافية ،وندعو
إل ــى ت ـعــزيــزه ،مــع ع ــدم اإلخـ ــال بـسـيــر العملية
التربوية».

قــال« :إنـنــا فــي الجمعية ندعو الوزير
د .ح ــام ــد ال ـع ــازم ــي إلـ ــى االسـ ـتـ ـم ــرار في
تطبيق قرار إحالة من أتم  34عاما خدمة
إلــى الـتـقــاعــد ،بــل نــدعــوه إلــى ال ـنــزول في
السنوات حتى الـ  33عاما ،واالستمرار في
سياسات الوزراء الذين سبقوه في عملية
اإلحالة للتقاعد ،لتجديد الدماء ،وتحريك
المياه الراكدة ،وإتاحة الفرصة لمن لم ينل
فرصته في المساهمة بالنهوض بالعملية
التعليمية».

ذكر العجمي أن القانون  ،2017/86الخاص بتعديالت قانون كادر
المعلمين ،أتى برغبة من جمعية المعلمين ،وبمقترح تبناه مجموعة
كبيرة من النواب ،وحصل على أغلبية ساحقة ،وبتوافق بين الحكومة
والمجلس ،وصدر في الجريدة الرسمية بعد تصديق سمو األمير
عليه ،وأصبح واجب النفاذ».
وتابع« :لألسف ،ما زالــت وزارة التربية ال تطبق كل التعديالت
التي وردت في القانون ،وهي التعديالت التي أتت لمعالجة الخلل
في القانون السابق ،والوزارة ليست َّ
مخيرة في التطبيق من عدمه».
وأضاف« :نناشد الوزير ،متابعة تطبيق هذا القانون ،وإعطاء أعضاء
الهيئة التعليمية ،بكل مستوياتهم الوظيفية ،حقوقهم ،وخاصة فيما
يتعلق بالمعلمين الذين تم تعيينهم على المستوى (هـ) ،على أن يتم
األثر الرجعي المادي من  9أغسطس الماضي».

ً
مطيع العجمي متحدثا إلى الزميل فهد الرمضان (تصوير ميالد غالي)

الرشيد لـ ةديرجلا :.تصحيح  7مواد في «الثانوية» «تعليمية الجهراء» تحفز موظفيها على التميز

ً
ً
العاملون بالكنترول يعملون في اإلجازة والمراجعة دقيقة لضمان حقوق الطلبة بن غيث :تكريم الموظف والقسم األكثر إنجازا واألقل تعرضا للشكاوى
●

فهد الرمضان

أكـ ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع ال ـم ـنـشــآت
الـتــربــويــة والتخطيط وعـضــو لجنة كنترول
ال ـق ـســم الـعـلـمــي د .خ ــال ــد الــرش ـيــد أن عملية
التصحيح تجري على قــدم وس ــاق ،موضحا
أنه تم االنتهاء من تصحيح اوراق االختبارات
لـ  7مواد دراسية للطلبة في صفوف المرحلة
الثانوية.
وقــال الرشيد لــ"الـجــريــدة" ان العاملين في
الكنترول يواصلون العمل حتى في االجازات
الرسمية والـعـطــل ،الفـتــا إلــى أنــه تــم االنتهاء

من تصحيح اوراق االختبارات لمادة الفيزياء
والجيولوجيا والجغرافيا للصفين العاشر
والحادي عشر فيما تم االنتهاء من تصحيح
اوراق اخ ـت ـب ــارات الـطـلـبــة ف ــي مـ ــواد االح ـي ــاء
والكيمياء واالنكليزي بالنسبة للصف الثاني
عشر العلمي.
وأشار إلى أن عملية التصحيح تخضع لعدة
مراجعات افقية ورأسية لضمان حقوق الطلبة
وعــدم ضياع أي درجــة ،الفتا إلــى أن علميات
الـتـصـحـيــح وال ـمــراج ـعــة مـسـتـمــرة أوال ب ــأول
بمجرد انتهاء الطلبة من اداء اختباراتهم حيث
يتم تجميع االوراق وارسالها إلــى الكنترول

للبدء في فرزها وتوزيعها على المصححين
الذين يعملون حتى ساعات متأخرة.
وذك ــر أن مـســؤولــي الـكـنـتــرول مــن قياديي
الوزارة يقومون بمتابعة اجراءات العمل داخل
الكنترولين العلمي واالدبي والتأكد من سير
العمل بشكل يومي حيث يسعى الجميع إلى
االنـتـهــاء مــن عمليات التصحيح والمراجعة
والتأكد من صحتها قبل رصد هذه الدرجات
ف ــي سـجــل ال ـطــالــب ،مـسـتــدركــا أن ادارة نظم
المعلومات وفرت عددا من العاملين الفنيين
الـمـتـخـصـصـيــن لـمـتــابـعــة ال ـع ـمــل ع ـلــى سجل
الطالب وعمليات ادخال الدرجات ومراجعتها.

وضعت منطقة الجهراء التعليمية مسابقة
تـحـفـيــزيــة لـمــوظـفـيـهــا الـعــامـلـيــن ف ــي شتى
االقـ ـس ــام وال ـم ــراق ـب ــات ،ح ـيــث سـيـتــم تـكــريــم
ال ـمــوظــف وال ـق ـســم األك ـث ــر ان ـج ــازا وال ـتــزامــا
بالعمل واالقل تعرضا للشكاوى.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لتعليمية ال ـج ـهــراء ول ـيــد بــن غـيــث اهـتـمــام
االدارة العامة للمنطقة بتحقيق التميز في
الخدمات التي تقدمها للجمهور من طلبة
وأولـيــاء أمــور ،موضحا أن المنطقة بصدد
تطبيق مسابقة بـيــن الموظفين واال ق ـســام
والـمــراقـبــات لتحديد األكـثــر انـجــازا وتميزا

في خدمة المراجعين وكذلك األقــل تعرضا
للشكاوى.
وقــال بن غيث في نشرة داخلية وزعــت في
المنطقة التعليمية ا نــه حرصا على مصلحة
العمل والسعي نحو تحقيق التطوير وأعلى
قدر من االنتاجية واالنجاز واالنضباط ،فقد
قرر مجلس ادارة المنطقة القيام بتقييم االدارات
واالقسام والمراقبات في ديوان عام المنطقة كل
 3أشهر الختيار أفضل قسم وأفضل موظفين.
واشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه سـيـتــم ت ـكــريــم الـمــوظـفـيــن
واألقـ ـس ــام م ــن خ ــال تـقـيـيــم االن ـ ـجـ ــازات الـتــي
قدمتها االدارة أو القسم أو الـمــوظــف وكذلك

إصابة رجلي إطفاء ووافد آسيوي في حريق بمنجرة في الجليب
●

محمد الشرهان

ُ
أص ـ ـيـ ــب رج ـ ــا إط ـ ـفـ ــاء وواف ـ ــد
آسيوي بحاالت اختناق وإجهاد
حــراري ،جراء حريق كبير اندلع
أمــس األول بمنجرة أخشاب في
سرداب عمارة مكونة من  5أدوار
ف ــي جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،كـمــا أسـفــر
الحادث عن خسائر مادية لحقت
بالمنجرة وأجزاء من البناية.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـعــاقــات
العامة واإلعــام ب ــاإلدارة العامة
لــإط ـفــاء ،الـعـقـيــد خـلـيــل األم ـيــر،
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن غــرفــة عمليات
ً
اإلدارة تلقت بــاغــا مـســاء أمس
األول ،يفيد ب ــان ــدالع حــريــق في
س ــرداب بناية بجليب الشيوخ،
مشيرا إلى أنه "فور تلقي البالغ
ت ــم ت ـحــريــك مــركــز إط ـف ــاء جليب

الشيوخ والـعــارضـيــة الصناعي
إلى موقع الحريق ،بقيادة المقدم
محمد الصقر".
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـق ـيــد األم ـ ـيـ ــر ،أن
رج ــال اإلط ـف ــاء ،وف ــور وصــولـهــم
َّ
تبين لهم أن الـحــريــق انــدلــع في
س ــرداب الـبـنــايــة ال ــذي يستخدم
ك ـم ـن ـج ــرة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن رج ــال
األطفاء شرعوا في إخــاء سكان
ال ـب ـن ــاي ــة ،وم ـ ــن ث ــم ع ـم ـل ــوا عـلــى
م ـكــاف ـحــة ال ـح ــري ــق وم ـحــاصــرتــه
ومنع وصــولــه إلــى أج ــزاء أخــرى
من البناية.
وأش ــار إلــى أن طبيعة الـمــواد
المخزنة بالسرداب ،من أخشاب
وأص ـب ــاغ ومـ ــواد أخ ــرى سريعة
االش ـت ـع ــال ،س ــاع ــدت ف ــي ات ـســاع
رقعة النيران ،لكن رجال اإلطفاء
تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى

الحريق ،ومنع امتداده إلى شقق
السكان.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـع ـق ـي ــد األم ـ ـيـ ــر أن
الحادث أسفر عن إصابة رجلي
إطـ ـف ــاء بـ ـح ــاالت إجـ ـه ــاد حـ ــراري
واخـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاق ،كـ ـم ــا أص ـ ـيـ ــب واف ـ ــد
آس ـ ـيـ ــوي ب ـح ــال ــة اخـ ـتـ ـن ــاق ،وت ــم
ع ــاجـ ـه ــم فـ ـ ــي مـ ــوقـ ــع ال ـ ـحـ ــادث
بواسطة فني ال ـطــوارئ الطبية،
الفتا إلى أن ضباط وحدة تحقيق
ال ـ ـحـ ــوادث تـ ــواجـ ــدوا ف ــي مــوقــع
الحادث ،للمعاينة وإعداد تقرير
في أسباب اندالع النيران ،وحصر
المخالفات الموجودة بالموقع.

«البلدية» :غلق محلين وإزالة
ً
 30تعديا على أمالك الدولة
●

آثار الحريق في المنجرة

مــدى االل ـتــزام بــالــدوام الرسمي وعــدم الغياب
وقلة الشكاوى ال ــواردة بحق هــذه االقـســام أو
االشـ ـخ ــاص اض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـطــويــر واالب ـت ـكــار
والتجديد في العمل مع سرعة انجاز المعامالت
والكتب الواردة.
وأوضح أنه سيقوم بتكريم الفائزين بهذه
المسابقة من موظفين واقـســام  4مــرات خالل
الـعــام الــواحــد ،الفـتــا إلــى أن الـهــدف االســاســي
من هذه المسابقة هو تحفيز الموظفين على
االنـتــاجـيــة وتشجيعهم عـلــى ال ـبــذل والـعـطــاء
في سبيل توفير أفضل الخدمات للمراجعين
والمستفيدين من خدمات المنطقة.

علي حسن

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن اإلنجازات التي
حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي خالل نوفمبر
الماضي ،مبينة أن الحمالت الميدانية التي قام بها المفتشون
أسفرت عن إزالة  30تعديا على أمالك الدولة.
وص ــرح رئـيــس فــريــق ال ـطــوارئ بالتكليف حبيب فــاضــل بأن
فريق الطوارئ قام بإغالق محلين ،ووجه  23إنذار ٍّ
تعد على امالك
ً
الدولة ،كما أزال  30تعديا على امالك الدولة ،وحرر  3مخالفات
إلقامة إعالن بدون ترخيص ،مع توجيهه  4إنذارات داخل العقار،
وتحريره مخالفتي استغالل مساحة ،والكشف على  9شكاوى تم
ً
ً
استقبالها من الجمهور ،ورفع  76إعالنا مخالفا.
ودع ــت إدارة الـعــاقــات الـعــامــة الجمهور فــي حــال وج ــود أي
شكوى تتعلق بالبلدية إلى عدم التردد في االتصال على الخط
الساخن أو التواصل على حساب البلدية عبر مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،ليتم اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات القانونية حـيــال الشكوى
على الفور.

محليات
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 2017يطوي صيد الروبيان وأسعار اليوم األخير معتدلة
الصويان لـ ةديرجلا• 650 :سلة أقفلت الموسم ...واألسعار المقبلة تحددها جهة المصدر
علي حسن

الدول
المجاورة
تسمح بالصيد
حتى منتصف
فبراير
ومطلوب إعادة
النظر في
الحظر المحلي

ودع الروبيان الكويتي السوق
المحلي مــع دخــول حظر الصيد
في المياه االقليمية حيز التنفيذ
اعتبارا من اليوم.
واق ـف ــل س ــوق ال ــروب ـي ــان الـيــوم
االخ ـيــر مــن ع ــام  2017عـلــى 650
سلة شهدت اقباال كبيرا في مزاد
س ــوق ش ــرق بـيــد ان ذل ــك ل ــم يــؤد
الى ارتفاع كبير في االسعار التي
ً
بلغت  120دينارا لسلة أم نعيرة
ً
و 30دينارا للشحامية.
وأكــد رئيس اتحاد الصيادين
الكويتيين ظــاهــر ال ـصــويــان انــه
في موازاة حظر الصيد في المياه
االقليمية الكويتية فــان الجميع
بــان ـت ـظــار ص ـ ــدور ق ـ ــرار ال ـس ـمــاح
باستيراد الروبيان من الخارج،
وهــو االم ــر ال ــذي مــن شــأنــه الحد
من ارتفاع االسـعــار ،منتقدا قرار
ح ـظــر ص ـيــد ال ــروب ـي ــان ف ــي حين
ان معظم الدول المجاورة تسمح
بالصيد حتى منتصف فبراير من
كل عام وهو ما يحتم اعادة النظر
ب ــال ـق ــرار الـمـحـلــي لـيـتـنــاســب مع
قرارات الدول المجاورة وينصف
الصيادين.
وقـ ــال ال ـص ــوي ــان ل ــ«ال ـجــريــدة»
ان اس ـع ــار ال ــروب ـي ــان الـمـسـتــورد
ستتحدد بناء على االسـعــار في

«كامز» :برنامج لتعليم العربية
للناطقين بغيرها

جانب من فعاليات «المتمم»

ظاهر الصويان

البلد المصدر ،وتــوقــع اال يشهد
ارتفاعا كبيرا ال سيما ان الكميات
ستكون متوفرة بشكل كبير.
اما بشأن باقي اسعار السمك
فجميعها متوفرة بكثرة واالسعار
مـسـتـقــرة ول ــن يـتــم رف ــع اي سعر
منها لتعويض الروبيان المحلي.
وختم الصويان بدعوة الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية
الى ضرورة تحديد موعد السماح
ب ـص ـي ــد الـ ــروب ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـمــوس ــم
المقبل واال يبقى مبهما ،خاصة
ان االستهالك المحلي بات يتطور
وينمو بصورة كبيرة.

local@aljarida●com

سالل الروبيان في اليوم األخير

افتتح معهد كامز للتدريب األهلي التابع لجمعية النجاة
الخيرية برنامج «المتمم» وهو برنامج تدريب ُينفذ ألول مرة
في الكويت احتفاء باليوم العالمي للغة العربية وبالتعاون
بفريق من
مع المرصد األورو بــي لتعليم العربية بباريس،
ٍ
خبراء المرصد.
وقال مدير المعهد عثمان الثويني :حضر البرنامج كوكبة
مــن معلمي ا لـلـغــة ا لـعــر بـيــة للناطقين بـغـيــر هــا ،والعاملين
في ا لـمــدارس الثنائية اللغة والمؤسسات المهتمة بتعليم
العربية للناطقين بغيرها كالمسجد الكبير ولجنة التعريف
باإلسالم.
ً
ً
وأعلن أن البرنامج يستمر لمدة اثني عشر يوما تدريبيا
وا عـتـبــره إ ضــا فــة جــد يــدة يقدمها معهد كــا مــز للتدريب في
مسيرته الحافلة في خدمة اللسان العربي الفصيح.
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رياح وأوتاد :الخطر واألخطر
ورسالة اإلصالح الوطني
أحمد باقر
اإلساءات التي صدرت أثناء دورة الخليج باستخدام التصوير والنشر
ً
بأجهزة التلفونات الذكية تؤكد مجددا أن هناك من يستخدم هذه األجهزة
ألغراض منافية لألخالق والقيم السليمة ،وهذا ليس بمستغرب ،ففي أي
مجتمع هناك القويم والرديء ،ولكن الخطورة أن يترك هذا الرديء لينشر
قاذوراته على المأل باستخدام هذه األجهزة حتى تعود لتحسب من األمور
العادية المتقبلة التي ال تستحق االعتراض أو حتى اإلنكار.
ً
قبل سـنــوات وفــي عــام  2005تـحــديــدا دار حديث على هامش مجلس
ال ــوزراء مع سمو أمير البالد ،وكــان وقتها رئيسا لمجلس ال ــوزراء حول
حادثة اغتصاب تمت في إحدى الدول المجاورة ،وقام منفذوها بتصويرها
ونشرها فــي أجـهــزة الهاتف ،كما تـنــاول بعض الــزمــاء ح ــوادث تصوير
مشابهة في أعراس وحفالت محافظة ،وحوادث أخرى انطوت على تهديد
لنساء في أعراضهن أو أموالهن ،وطرح تساؤل عن إمكان إصدار تشريع
يجرم هذا التصوير والنشر.
وبالفعل اجتمعت فــورا مع المكتب الفني في وزارة العدل ثم اللجنة
القانونية فــي مجلس ال ــوزراء بحضور الفتوى والتشريع حيث انتهت
االجتماعات إلى تقديم مشروع قانون أقــره مجلس ال ــوزراء ،وأحاله إلى
مجلس األمة الذي وافق عليه باإلجماع بعد ذلك ،وصدر برقم .2007/ 40
هذا القانون اعترض عليه بعض دعــاة المزيد من الحريات وسخروا
منه وأطلقوا عليه قانون البلوتوث ،لكنه صمد بحمد الله حماية للمجتمع
ولحريات الناس وكراماتهم وأعراضهم.
هذا النوع من اإلساءات يمكن كشفه وردع فاعله بسهولة ،أما اإلساءات
األخ ـط ــر ف ــي ن ـظــري فـتـكـمــن ف ــي ذل ــك ال ـكــم ال ـهــائــل م ــن األخ ـب ــار المضللة
والمعلومات والتحليالت الخاطئة التي تقذف في هذه األجهزة الصغيرة
يوميا فتصل لكل الناس كبيرهم وصغيرهم ،المثقفين منهم وقليلي العلم
والثقافة؛ لتتراكم عندهم فتشكل آراء وتوجهات غير صحيحة ،وتخالف
المصلحة الـعــامــة ،خصوصا فــي مـجــال االقـتـصــاد والـقــانــون والسياسة
والشريعة.
وبالطبع ال يمكن للقانون تصحيح هذه المعلومات واألخطاء ،فليس
هذا دور القانون إال في حاالت قليلة واضحة ،وإنما هو دور المتخصصين
وقادة الرأي والجماعات السياسية الحصيفة التي يجب عليها أن تخوض
هذه المعركة لتبين وتنصح لتنقي المجتمع من تلك السموم والشوائب
التي تجري في عروقه ،وهي معركة طويلة ومستمرة ومضنية ،ولكن البد
من خوضها.
ويقال في اللغة نصحت العسل أي نقيتة من الشوائب ،وهكذا هي بلدنا
الحلو ،فهو أحوج ما يكون للنصيحة الخالصة ،وهذا ما قام به مبادرو
اإلصالح والتوافق الوطني في رسالتهم للوزراء والنواب التي احتوت على
ً
المعلومات واألرقام السليمة ،خصوصا فيما يتعلق بالوضع المالي للبالد
ً
لعلها تجد أذنا صاغية.

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

المثقف الخليجي
بين السياسي والمعرفي

بيزا

أشواق

د .عبدالحميد األنصاري*

ش ـعــور غــامــر بــالــوحــدة يـحـيــط بــي (وأت ـص ــور الـكـثـيــريــن مـثـلــي)
هذه األيام ،أشعر أنني في عزلة ،وقد فقدت القدرة ليس فقط على
التواصل الطبيعي مع الكثير من األهل واألحباء وحتى المعارف
ولكن كذلك على االستمتاع بوقتي معهم ،هذا االستمتاع الذي كان
ً
ً
يأتي طبيعيا طازجا كلما التقينا ،فرحة حقيقية تقفز من القلب
كلما تجمعنا ،كلها خسرتها أنا اليوم ألشعر بالوحدة وأنا محاطة
بهم والعزلة وأنا في وسطهم .مسافة كبيرة أصبحت تفصل بيننا،
ً
أنا أنظر لهم بنقد قاس وهم ينظرون لي بسخرية وأحيانا بتشكك،
فرقنا الجو العام والخطاب السائد وخرب الكثير الجميل الذي كان
يظللنا كلما تالقينا.
ما عاد اليوم مثل األ مــس ،نشزت النبرة العامة وتحول الحوار
إلى آخر بشع مؤذ ال مــذاق لفكاهته حتى والمتحدثون يحاولون
تغطية معانيه بــا لـضـحـكــات .ثقلت ا لـمـجــا لــس المحببة ،بــل حتى
الجلسات العامة ،بالتلميحات والتصريحات المؤذية ،غابت روح
نقية كــا نــت و ثـقــل ا لـهــواء بـكــرا هـيــة بــا تــت تطبق عـلــى األ نـفــاس كما
الرطوبة اللزجة .في كل مجلس تجده أو تجدها ،هذه التي تقول
طوال اليوم ،تكرره باللفظ ،بالشكل،
ما تحاول أنت تفادي سماعه ً
بتعابير الوجه ،تقلد "المتحدثة األصلية" ،تستخدم ألفاظها ،تمطط
جملها بالطريقة المنفرة ذاتها ،تختمها بجملة "يالله من فضلك"
الـتــي أصـبـحــت عــامــة فــارقــة فــي أي حــديــث عـنـصــري .تـبــدأ بعدها
جوقة الشكوى من جنسية بحد ذاتها" ،كلونا ،خربوا البلد" ليرتفع
ً
مستوى الحوار هبوطا إلى الجمل التحقيرية المعتادة ،حتى تشعر
وكأنك ترى نسخا متكررة مصطفة بجانب بعضها من المتحدثة
ذاتها ،المعظم يكرر الحديث ذاته ،يستخدم التعابير ذاتها ،يشوح
بيديه باألسلوب ذا تــه .أنظر في هذه الوجوه التي كانت ذات يوم
متسامحة محبة ،كلها كانت تقف بخجلها وامتنانها أمام مدرس
أو طبيب من هذه الجنسية ،فيحضر التساؤل أن كيف استطاعت
هذه المنفردة أن تغير مشاعر شعب كامل؟ كيف تمكنت من تشكيل
نـســخ مـتـكــررة منها تـتـحــدث بحديثها و تـشــوح بطريقتها و تــر فــع
عقيرتها بأسلوبها ذاته؟
ت ـض ـيــق أن ـف ــاس ــي ف ــي ه ــذه ال ـم ــواق ــف ويـتـلـبـسـنــي ض ـيــق وح ــرج
ً
شديدان ،فالسكوت تخاذل والرد معركة .أحيانا أقول السكوت أفضل
حتى ال أساعد في استثارة المزيد من غبار العنصرية وأحايين
ً
أشعر بأن السكوت خيانة وجبن ،لكنني دو مــا ما أنتهي للدخول
في حوار أعلم أنني خاسرته منذ البداية ،أجادل ،أذكر بالماضي،
أفند التقصير الحكومي ،بل حتى الضمير الديني أستدعيه :هل

يرضى الله عما تقولون؟ هل يحاسبكم الله على عدد الركعات في
صلواتكم ووصول الماء للكوع خالل وضوئكم ويغض حكمه عن
كلماتكم العنصرية ا لـتــي تشمل جنسية بأكملها فــي أحاديثكم؟
سرعان ما ينتهي الحوار إلى تهكم وسخرية من الطرف اآلخر أرد
أ نــا عليهما بــا تـهــا مــات بالعنصرية لتنتهي الجلسة إ لــى ال شــيء
من المتعة السابقة والرضا الماضي .ارتفع هذا "النموذج" بيني
وبين أحبتي ،فرقتنا وغيرت قلوبنا فضاعت كل األشياء الجميلة
التي كانت.
اسـتـشــرت زوج ــي أن لــربـمــا أح ــق عـلـ ّـي أن أنـقـطــع عــن "غــروبــات"
ا لــوا تـســاب وتجمعات األ هــل واأل صــد قــاء ،هــم يــؤذو نـنــي بحديث ال
أسـتـطـيــع الـسـكــوت عـنــه ،ول ــو مــن مـنـطـلــق نـشــاطــي اإلن ـســانــي وأنــا
أؤذيـ ـه ــم بــأح ـكــام ال أس ـت ـط ـيــع ح ـب ـس ـهــا ،ه ــم يـ ــرون ســذاج ـتــي وأن ــا
أرى عنصرياتهم ،هــم يحكمون عـلـ ّـي بالتطرف وأ نــا أ حـكــم عليهم
بالتعصب ،هم يرسلون النكت والتعليقات التي ال تعريف لها لدي
إال بالعنصرية القميئة ،وأنا أرسل التقريعات والتأنيبات التي ال
تعريف لها لديهم إال بالمبالغة والمثالية السخيفة ،فما الحل؟
ً
زوجي يقول إن االنقطاع هزيمة وإن الموضوع يجب أال يأخذ بعدا
ً
شخصيا  ،لكن ا لـكــام سـهــل ،وا لـجـلــوس فــي هــذه المجالس أصبح
ً
ً
حمال ثقيال  ،والشعور بالهزيمة ليس له سوى طابع شخصي.
أشعر بغربة ووحدة وأنا محاطة بأحب الناس الذين تحول عدد
مؤثر منهم إ لــى نسخ مـكــررة مــن نمط كريه أنتظر زوال "موديله"
فــي أ ق ــرب و ق ــت .أ ش ـتــاق أهـلــي وأحـبـتــي الــذ يــن كــانــت عنصرياتهم
ال ـســاب ـقــة قـلـيـلــة وش ــدي ــدة ال ـت ـبــاعــد وت ـق ــال ع ـلــى اس ـت ـح ـيــاء شــديــد،
أنتظر بفارغ الصبر زوال النموذج الترامبي الوقح الحالي الذي ال
يعلن عنصرياته باستمرار فقط ،بل بثقة وفخر .أشتاق الجلسات
الصافية الماضية حين كانت أهم مواضيع نميمتنا هم الرجال،
ننم عليهم بضحكات صافية تعلن مجلسنا مجرد مجلس نسائي
م ــرح .أش ـت ــاق أي ــام ــا أص ـفــى وهـ ــواء أن ـقــى وأس ـلــوبــا أرقـ ــى ،أش ـتــاق
النموذج السياسي المهذب الذي شكلنا في السنين الماضية وما
عاد ،فمتى يعود؟

آخر الكالم:

ً
ذكرني أحد اإلخوة بذكريات جميلة عندما نشر يوم أمس خبرا قديما
يأمر فيه الشيخ جابر األحمد ،رحمه الله ،بقفل القضايا التي رفعت على
بعض النواب المطالبين بعودة العمل بالدستور ومجلس األمة عام 1990
بسبب
فيما يعرف بدواوين االثنين ،وكنت وقتها أحد المقبوض عليهم
ّ
نشر صور مقاالتي في الدواوين التي أزورها ،فتذكرت جهودنا وكم كنا
حريصين على االلتزام بالقوانين ،فلم ندع إلى مظاهرات غير مرخصة،
ولــم نسمح بــأي كلمة مساس أو تجريح في دواوي ــن االثنين التي أكدت
المحكمة الدستورية في حكمها في الدعوى  2005 /1أنها ال تحتاج إلى
إذن أو ترخيص مسبق ،أما األعــداد الكبيرة التي حاولت وزارة الداخلية
وقتها منع وصولها إلى الديوانية فكنا نطلب منها االنصراف حفاظا على
األمن وتحوطا من تعسف الداخلية ،فكانت بالفعل جهودا طيبة ال مأخذ
فيها ،لذلك تم إقفال تلك القضايا فهل من معتبر؟

بيل مكبن*

كفوا عن االنبهار بجاستن ترودو
إنه كارثة لكرتنا األرضية!
ال ّ
شك أن دونالد ترامب شنيع بحيث ال نستطيع أن نتغاضى عن هذا
ً
الموضوع خصوصا مــع اكتشافه الـيــوم للصواريخ ،ولكن لهذا السبب
ً
تحديدا ،أي ألنه يجذب أنظار كل العالم المشدوهة إليه ،يستطيع قادة
الدول األخرى اإلفالت بكل ما يقومون به .أال تصدقونني؟ يكفي أن نلتفت
إلى قائد بلد واحد في الشمال :جاستن ترودو.
ً
أمعنوا النظر قدر ّما شئتم ،فهو لطيف طبعا وهو القائد الوحيد في
العالم الذي يبدو وكأنه غادر ّ
للتو فرقة موسيقية للصبيان ،وقد أجاد هذا
القائد اتباع سياسات اإلدماج ّكلها ،فهو عطوف مع المهاجرين ،ويصرّ
على إشراك النساء في كل مستويات عمل الحكومة ،وعلينا أن نعترف هنا
ً
أنه نقيض دونالد ترامب في نواح كثيرة وما من مفاجأة إذا في أن يكون
ّ
ً
الكنديون منبهرين به تماما منذ تسلمه لزمام السلطة.
ولـكــن حـيــن يتعلق األم ــر بــالـمــوضــوع ال ــذي نـنــاقـشــه هـنــا ،أي التغير
ً
المناخي ،فهو ال يختلف أبدا عن الرجل البرتقالي في واشنطن.
ً
طبعا ليست أوجه التشابه هنا قطعية ،فترودو يقول كل ما هو صائب
ً
مرة تلو األخرى ،ولديه سكوت بروتز في حكومته وكل من يعملون لديه
يقولون األشياء الصحيحة ،بل هم متخصصون في دفع اآلخرين لقول
األشياء الصحيحة بدورهم ،فوزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا هي من
قاس وصعب المنال في محادثات باريس حول التغير
دفعت باتجاه هدف ٍ
المناخي :ابقاء درجة ارتفاع حرارة األرض على عتبة  1.5درجة مئوية.
ً
ً
حبرا على ورق إن َ
بقيت تحفر بحثا عن الكربون
ولكن تلك الكلمات تبقى
ً
وتبيعه للناس ،وهذا تماما ما يقوم به جاستن تــرودو ،فهو ينكب على
تمرير أنابيب جديدة عبر كندا والواليات المتحدة الستخراج مزيد من
النفط من تربة ألبيرتا ،وتلك إحدى أكبر الكوارث البيئية في كرتنا األرضية.
ً
ً
فــي الشهر الماضي نــال ت ــرودو تصفيقا ح ــارا أمــام مؤتمر هيوستن
لشركات النفط لقوله التالي" :ما من بلد يكتشف وجود  173مليار برميل
في أرضه ويتخلى عنها" .نعم  173مليار برميل هو ما يتوقع استخراجه
من تلك األراضي ،فلنقم بعملية حسابية بسيطة :إن استخرجت كندا هذا
النفط وباعته للناس ،فهي ستنتج وفق نوابغ الرياضيات في مؤسسة
النفط الدولية  %30من الكربون الكافي ألخذنا إلى ما هو أعلى من عتبة
الـ 1.5درجة مئوية التي ساهمت كندا في وضعه في باريس.
وهذا يعني أن كندا ،التي تشكل  %1من سكان الكرة األرضية ،تطلب حق
بيع النفط الذي يستهلك ثلث ما تبقى من ميزانية األرض من الكربون ،ال
ً
ً
شك أن ترامب مسخ وخطر وال يسرنا النظر إليه إال أنه ليس خبيثا بارعا.
وقد واجه رجل البيئةً الكندي ديفيد سوزوكي مكينا بهذا التناقض في
المواقف فردت عليه قائلة" :لدينا خطة رائعة للبيئة تشمل فرض غرامة على
التلوث الكربوني ،ونحن نستثمر كذلك في االبتكار النظيف ،لكننا نعرف
ً
كذلك أننا بحاجة الى تسويق مواردنا الطبيعية ونحن نقوم باالثنين معا".
ّ
صح! ولكن القيام بالثاني يلغي األول ال بل يشطبه تماما ،فحين تنشغل
ً
كندا بشحن الكربون إلى مختلف أنحاء العالم ،ال يهم أبــدا إن توقف كل
متجر تيم هورتونز فيها عن بيع الدوناتس وبــدأ ببيع لوحات الطاقة
ً
الشمسية بدال من ذلك .ولكندا شريك في هذا االحتيال ،فاالسترالي مالكوم
ً
ً
ترنبول الذي ينبغي أن يكون أكثر فهما وتنبها لهذا الموضوع من خلفه
ّ
الشبيه بترامب ،حين وقع على اتفاقية باريس للبيئة قال" :من الواضح أن
ً
ً
هذا االتفاق يشكل منعطفا أساسيا وقد استأثر تبني استراتيجية شاملة
اهتمام األسرة الدولية ودفع إلى القيام بعمل دولي في هذا المجال" .كالم
ً
ً
ّ
جميل طبعا لوال أن حكومته ما كانت تدعم خططا لقيام أكبر منجم للفحم
في العالم ،هذا المنجم وحده في بلد يضم  24مليون نسمة ،سينتج 362%
من انبعاثات الكربون التي ينتجها أي شخص في الفلبين في غضون سنة،
ً
ً
وبالتالي تكون المسألة برمتها سخيفة حسابيا ومعنويا.
ً
ويعمل ترامب بشكل حثيث طبعا إلرضــاء صناعة األحفور الحجري
ً
ً
أيضا ،فقد أعطى توجيهاته مثال الى مكتب إدارة األراضي لتسهيل إعطاء
تراخيص جديدة الستخراج النفط والغاز .لن نستطيع حتى السيطرة على
كمية الميثان الذي سينبعث وفق هذه التعليمات الجديدةَ ،
ولم نفعل ذلك
ً
ّ
ّ
أساسا إن كنا نؤمن ،كما ّ يفعل ترامب بأن مسألة الدفيئة البيئية مجرد
خرافة وسراب ينبغي الكف عن مناقشة أبعاده.
ّ
بمعنى آخر ال ّ
شك أن ترامب يهين البيئة لكنه ال يزعم على األقــل أنه
* «الغارديان»
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الثقافة هي العامل الرئيس في حركة المجتمع نحو التقدم
والنهوض ،وماهية القيم الثقافية السائدة في المجتمع ،والتي
تشكل المرجعية الحاكمة أل هــل السلطة السياسية ،والنخبة
الثقافية هي المعيار األدق للحكم على حركة تقدم المجتمعات.
من المثقف؟
المثقف هو ذلك اإلنسان الذي يحتفظ باستقالليته الفكرية
عــن ضغوط السلطة السياسية مــن ناحية ،وعــن سلطان الــرأي
العام الجماهيري من ناحية أخرى ،فإذا خضع لسلطانهما ،على
ً
خالف قناعاته الفكرية تملقا أو رغبة أو رهبة ،أضعف مصداقيته
كمثقف ،فالمثقف هو مجموعة مواقف ال مجموعة معارف يحشو
بها رأسه ،فعليه أن يفكر باستقاللية ،فال يتملق غرائز الجماهير
ً
كسبا للشعبية والنجومية والمريدين على حساب المصلحة
ً
العامة ،كما أن المثقف ليس موظفا لدى السلطة ،مهمته الدفاع
عنها والهجوم على معارضيها ،وليس هو مثقف الحزب يبشر
بأفكاره أو الطائفة يحامي عنها ،المثقف الحقيقي هو ذلك اإلنسان
ً
ً
الذي يظل على توتر خالق تجاه السائد فكريا واجتماعيا وثقافيا
ً
في مجتمعه ،استشرافا لمستقبل أفضل.
ووظيفة المثقف الحقيقية إنتاج المعرفة وتغيير الذهنيات
ال تغيير األنظمة أو العالم ،والناشط السياسي وظيفته تحليل
وتـفـسـيــر وف ـهــم األح ـ ــداث وال ـن ـقــد ال ـب ـنــاء وال ـمــراج ـعــة الـبـصـيــرة
ألوضاع مجتمعه ،فتطور المجتمعات والعلوم والنظم والتقنيات
والمؤسسات وازدهارها هو نتاج آلية النقد والمراجعة المستمرة.
وعلى ضوء هذا التعريف بالمثقف فإن السؤال المطروح :ما
موقف المثقف الخليجي من األزمة الخليجية؟
المثقف الخليجي إما أن يكون أحد أطراف النزاع أو خارجه ،فإذا
كان من خارج أطراف النزاع فهل المطلوب منه االنحياز إلى أحد
ً
ً
ً
األطراف أم يحاول أن يتخذ موقفا عادال متوازنا بينها؟ وفيما
يتعلق بالمثقفين أطراف النزاع هل عليهم االصطفاف مع مواقف
بلدانهم لدرجة التماهي ،فيرون أن الحق كل الحق مع بالدهم وأن
اآلخر على خطأ وبطالن وعدوان ،فيدافعون عن سياسة بالدهم
ويتهمون اآلخر ،أم على المثقفين أن يتخذوا مواقف مستقلة عن
مواقف بالدهم؟
كل هذه التساؤالت وغيرها تفرض نفسها في أجــواء األزمة
ً
الخليجية ،وتثير حيرة المثقف الخليجي ،وقــد ال تجد جوابا
شافيا لدى األطراف المختلفة ،فلكل حجته ورؤاه التي يتمسك بها.
ف ــي تـ ـص ــوري أنـ ــه بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـمـثـقـفـيــن ف ــي دول ال ـن ــزاع
المنغمسين في الخطاب السجالي لألزمة وأجوائها الساخنة،
من الصعب تصور مواقف مخالفة أو معارضة لمواقف بلدانهم،
ً
تلك مــواقــف غير مقبولة شعبيا وحـكــومـيــا ،وقــد يجد المثقف
ً
ً
نفسه في وضع شاذ وطنيا ومنبوذ اجتماعيا ،ومع ذلك أرى أن
دور المثقف هنا ينبغي أن يتمايز عن دور السياسي واإلعالمي،
فال يتقمص دورهـمــا وال يستخدم أساليبهما ومفرداتهما ،إذ
ً
ً
ً
إن لكل من المثقف والسياسي واإلعالمي دورا ومجاال وأسلوبا
في خدمة وطنهم ،فليس من مهمة المثقف االنزالق إلى حمالت
الشحن والتحريض والكراهية المتبادلة ،وظيفته األساسية إنتاج
المعرفة وتغيير الذهنيات وتحليل األحداث ورفع الوعي العام،
وهو بهذه الوظيفة يسهم في خدمة بلده وأداء الواجب الوطني،
لكن بأسلوب يختلف عن أسلوب اآلخرين.
أم ــا عــن المثقفين اآلخــريــن مــن غـيــر دول ال ـنــزاع فــأتـصــور أن
واجبهم األساسي الحرص على اتخاذ مواقف عادلة ومتوازنة،
ً
تمكنهم مــن تهدئة األم ــور وعــدم تصعيدها ،حفاظا على الحد
األدنى للوشائج والعالقات األخوية بين دول الخليج ،كما تؤهلهم
الج ـتــراح حـلــول وم ـخــارج مقبولة لـهــذه األزم ــة الـمـهــددة للكيان
الخليجي الــذي صمد أمــام كــل التحديات التي مــر بها الخليج
ً
على امتداد  37عاما.
تـســاؤل أخـيــر :هــل معنى تمايز عمل المثقف عــن السياسي
واإلعالمي أال يهتم المثقف بالسياسة واإلعالم؟
ً
ال ،ليس ذلك هو المقصود ،إذ يمكن أن يكون المثقف سياسيا
ً
ً
وإعالميا وناشطا كأعمال إضافية إلى عمله األصلي ،مثل الطبيب
أو المهندس الذي يستطيع أن يضيف إلى حرفته العلمية صفة
أخــرى إضافية ،سياسية وإعالمية ،وال شيء يمنع المثقف من
ً
المشاركة في الشأن العام باعتباره مواطنا له حقوق سياسية،
ً
وإنسانا يؤمن بمبادئ ،ويتطلع لتحقيق أهداف سياسية ،فقط
ينبغي تأكيد أن للمثقف في مجتمعه دوره المعرفي األساسي
واألهم ،ولكن بالتأكيد ليس هو دور شاعر القبيلة.
*كاتب قطري

بيزا

ترامب والعام الجديد
من المعروف عن ترامب
تقلبه واندفاعه ،ولكن حتى
اآلن نجح كبار مستشاريه
في تقييده ،وهم يسعون
جاهدين إلى تجنب اتخاذ
إجراءات أو إبالغه بأمور
ربما تزعجه.

من العجيب
أن ترامب
ومستشاريه لم
يتعلموا
من تاريخ أقرب
إلى الزمن
الحاضر

عندما شــد الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الــرحــال
فجأة إلــى قصره وناديه الخاص في بالم بيتش بوالية
فلورديا ،لقضاء عطلة األعـيــادَ ،تـ َـرك واشنطن العاصمة
على الحافة ،ومن الواضح أن ترامب وحلفاءه األقوياء في
الكونغرس -لديه أكثر من حليف على ما أعتقد -عازمون
على نسف ما يفترض أنه تحقيق قانوني مستقل حول
ما إذا كان ترامب وأعضاء حملته االنتخابية تواطؤوا مع
روسيا في جهودها الرامية إلى هزيمة هيالري كلينتون
في عام .2016
الـ ــواقـ ــع أن س ـل ــوك م ـع ـس ـكــر ت ــرام ــب ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
المستشار ال ـخــاص روب ــرت مـيــولــر ومـكـتــب التحقيقات
الفدرالي ،الــذي يساعد ميولر في إدارة التحقيق ،يجعل
س ـلــوك ري ـت ـشــارد نـيـكـســون وم ـعــاون ـيــه ف ــي الـتـعــامــل مع
المحققين في قضية ووترغيت يبدو مروضا ومحترما
بالمقارنة .ورغم أن نيكسون أقال أول مدع عام مستقل،
أرشيبالد كوكس ،في "مذبحة ليلة السبت" الشائنة ،فقد
جرى تنصيب مدع عام آخر وفي نهاية المطاف استقال
نيكسون خوفا من مواجهة االتهام أمــام مجلس النواب
واإلدان ــة أم ــام مجلس الـشـيــوخ( .فــي تلك الـحــالــة ،اضطر
نـيـكـســون إل ــى ت ــرك الـمـنـصــب دون ال ـم ـعــاش الـتـقــاعــدي
السخي).
ومــن العجيب أن ترامب ومستشاريه لم يتعلموا من
تــاريــخ أقــرب إلــى الــزمــن الحاضر أيـضــا ،ففي إقــالــة مدير
مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كوميَ ،ع َّرض ترامب
نـفـســه لتعيين نــائــب ع ــام خ ــاص ،وال أح ــد يستطيع أن
يجزم اآلن ما إذا كان األمر قد ينتهي إلى محاولة توجيه
االتـهــام لترامب ،لكن أغلب المراقبين يعتقدون أن عددا
من كبار الجمهوريين في مجلس النواب ،حيث قد تبدأ
عملية توجيه االتهام والعزل ،يتعاطفون مع ترامب ،وهو
ما يرجع في األساس إلى خوفهم من القاعدة االنتخابية
الموالية لــه (الـتــي تشمل نحو ثلث الـبــاد ،وتتجمع في
العديد من دوائر الكونغرس).
وقد يتغير هذا إذا استولى الديمقراطيون على مجلس
النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ،ولكن
حتى إذا فــاز الديمقراطيون بمجلسي الكونغرس ،فلن
يتمكنوا في األرجح من حشد أغلبية الثلثين الالزمة إلدانة
ترامب في مجلس الشيوخ.
من الواضح أن ترامب يخشى أن يجد ميولر األساس
لـتــوجـيــه االت ـه ــام إلـيــه رسـمـيــا ،ويـتـلـخــص احـتـمــال قــوي
في توجيه االتهام للرئيس بعرقلة العدالة ،وهي إساء ة
تستوجب العزل وجريمة ،ويتطلب االتهام الجنائي بعرقلة
العدالة إثبات النية لإلدانة ،ولكن الجهود المتوالية التي
يبذلها ترامب للتأثير على التحقيق أو وقفه تشير إلى أنه
يخشى أن يكون ُعرضة للخطر .والواقع أن مجرد التساؤل
حول إمكانية توجيه االتهام إلى رئيس أمر مزعج في حد

ذات ــه؛ ولكن إذا رأى ميولر أن الرئيس ال ينبغي توجيه
االتـهــام لــه ،فإنه قــد يسلم اتهاماته إلــى مجلس الـنــواب،
الذي يقرر آنئذ ما إذا كان عليه أن يمضي قدما في عملية
توجيه االتهام والعزل.
ويبدو أن ترامب عازم على تفادي كال النتيجتين ،فمن
الواضح أنه يخشى الفشل ،ولكن ليس األمر أن ترامب قد
يكون في ورطة قانونية فحسب ،فقد أدار ميولر تحقيقا
منضبطا ومحكما ،بال تسريبات؛ ولكن من المتوقع على
نطاق واسع أن يتم توجيه االتهام إلى زوج ابنة ترامب،
غاريد كوشنر.
وربما يفسر هذا لماذا يذهب ترامب إلى ما لم يجرؤ
نيكسون على الذهاب إليه َقط ،من خالل محاولة تشويه
سمعة ميولر ومكتب التحقيقات الـفــدرالــي ،وحتى اآلن
كــان كــل منهما يتمتع بــاحـتــرام الـحــزبـيــن ،ولـكــن ترامب
شعر باإلحباط إزاء التحذيرات التي تلقاها من أن إقالة
ميولر من شأنها أن تطلق العنان لعاصفة سياسية( ،ألن
نائب المدعي العام رود روزنشتاين البد أن يتخذ القرار
بشأن إقالة ميولر ،وألنه قال إنه ال يرى سببا للقيام بذلك،
فسيكون لزاما على ترامب أن يقيل روزنشتاين أوال ،وهو
ما قد يبدو شبيها إ لــى حد كبير بمذبحة ليلة السبت،
التي كانت بمثابة نقطة التحول فــي رئــاســة نيكسون).
وعلى هذا فمن خالل إثارة التساؤالت حول نزاهة ميولر
ومكتب التحقيقات ال ـفــدرالــي ،يـحــاول تــرامــب وحلفاؤه
تمهيد الساحة لرفض جماهيري واســع النطاق لتقرير
أيا كانت نتائجه.
ميولر ً
كان المشهد مفزعا ،فقد دان ترامب مكتب التحقيقات
الفدرالي في مشاركاته على موقع "تويتر" وفي تصريحات
أخ ــرى ،وأخ ـضــع حـلـفــاؤه مــن جـنــاح اليمين فــي مجلس
الـنــواب (األكـثــر تحزبا حتى مــن مجلس الـشـيــوخ) مدير
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي ال ـجــديــد كــريـسـتــوفــر راي
الس ـت ـجــواب عــدائــي فــي جـلـســات اسـتـمــاع م ـت ـعــددة .كما
استجوبوا بكل عنف نائب المدير أن ــدرو مكابي -الــذي
كان قريبا من كومي ويمكنه تأكيد مزاعمه بشأن محاولة
ترامب إقناعه باإلبقاء على التحقيق محدودا وعدم توسيع
نطاقه -لثماني وتسع ساعات في كل مرة.
كان إرهــاب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب
التحقيقات الفدرالي من ِق َبل لجان مجلس الـنــواب غير
مسبوق منذ حمالت مطاردة وقمع المعارضين المناهضة
لـلـشـيــوعـيــة ف ــي خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،وتسعى
هذه االستراتيجية إلى إقالة المسؤولين المزعجين في
مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل أو إرغامهم على
االستقالة ،ومن المؤسف أنها صادفت بعض النجاح ،فمن
المقرر أن يتقاعد مكابي في عام  ،2018وقد أظهر استطالع
حديث للرأي انخفاضا كبيرا في مستوى الدعم الشعبي
لتحقيق ميولر على مدار األشهر الستة المنصرمة.

هذا هو ما جعل العاصمة على الحافة ،فال أحد يستطيع
أن يجزم بأن ترامب لن يتخذ بعض اإلجراءات الدرامية-
سواء فيما يتصل بالشؤون الدولية أو التحقيق في مسألة
روسيا -خالل إقامته في بالم بيتش ،وفي حين يواصل
(ص َّرح
ترامب الخضوع لكلمات اإلطراء من فالديمير بوتين َ
مسؤول االستخبارات األميركية المتقاعد جيمس كالبر
مؤخرا أن عميل االستخبارات السوفياتية السابق بوتين
شديد البراعة في التعامل مع ترامب) ،تتدهور العالقات
األميركية مع روسيا.
ويـتـخــذ ك ــا الـجــانـبـيــن خ ـط ــوات ُتـفـضــي إل ــى تعميق
التوترات الثنائية ،فكانت الغواصات الروسية تتهادى
بالقرب من كابالت االتصاالت الغربية الحيوية عند قاع
المحيط األطلسي ،األمــر الــذي ينطوي ضمنا على خطر
إلحاق أضــرار جسيمة باالقتصاد األميركي واألوروب ــي
وأسـلــوب الحياة فــي الـغــرب ،وفــي الــرد على ذلــك تخطط
منظمة حلف شمال األطلسي إلنشاء مركز قيادة جديد
لمراقبة مثل هذه األنشطة ،كما كانت الطائرات العسكرية
الروسية تحلق قريبا من طائرات حلف شمال األطلسي.
عالوة على ذلك أعلنت إدارة ترامب مؤخرا أنها ستسمح
ببيع أسلحة دفاعية فتاكة ألوكرانيا ،للتصدي للعدوان
الــروســي هـنــاك ،وهــو التحرك الــذي تــزعــم روسـيــا أنــه لن
يجلب إال المزيد من العنف ،ثم هناك كوريا الشمالية التي
بــات من المحتمل للغاية الــدخــول في حــرب معها ،وفقا
لبعض المسؤولين العسكريين المتقاعدين.
من المعروف عن ترامب تقلبه واندفاعه ،ولكن حتى اآلن
نجح كبار مستشاريه في تقييده ،وهم يسعون جاهدين
إلى تجنب اتخاذ إجراءات أو إبالغه بأمور ربما تزعجه،
ومؤخرا كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المسؤولين
عن إبالغه بالمعلومات االستخباراتية يتجنبون الحديث
عن روسيا.
ولكن من المفهوم أن تكون الكوكبة المحيطة بالرئيس
ترامب من مسؤولي السياسة الخارجية واالستخبارات
على وشك أن تتغير ،فمن المتوقع على نطاق واسع أن يحل
محل وزير الخارجية ريكس تيلرسون شخص أكثر تشددا
في أوائل عام  ،2018وقد بدأ الخروج الجماعي لموظفي
البيت األبيض بسبب عدم رضا من جانبهم أو استياء من
جانب ترامب ،وحتى إذا مرت عطلة األعياد في سالم نسبي
فمن الواضح أن عام  2018سيكون عاما صاخبا عاصفا.
* تكتب بشكل منتظم لمجلة مراجعة الكتب النقدية
"نيويورك بريفيو أوف بوكس" ،وهي مؤلفة كتاب
"يوميات واشنطن :تقرير ووترغيت وسقوط ريتشارد
نيكسون".
"بروجيكت سنديكيت "2017 ،باالتفاق مع "الجريدة"
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.408

401

914

ً
ً
«هيئة األسواق» تصدر  57قرارا تأديبيا بحق المخالفين في 2017
2.450 2.757 3.308

غرمت مدققي حسابات لتواطئهم وعاقبت مضاربين تالعبوا بجداول األوامر
عيسى عبدالسالم

رغم وجود هيئة األسواق
وحجم القوانين والمواد
المنظمة لعمل الشركات ،هناك
شركات تتعمد بل تتفنن في
ارتكاب المخالفات وتضليل
الجهات الرقابية ،لكن الهيئة
دورها حماية استثمارات
وأصول العمالء وتنظيف
السوق.

 شراء سندات لمصلحة أطراف من أموال عمالءآخرين وانكشاف المحفظة المدارة.
ً
 شركات إسالمية تبرم عقودا مع بنوك تقليديةوودائع في بنوك خارجية للتضليل.
 تواطؤ مراقبي حسابات مع بعض الشركاتب ـ ـعـ ــدم إب ـ ـ ـ ــاغ الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
بالمخالفات.
 تـجــاوز لبعض الهيئات الشرعية فــي بعضا لـشــر كــات بالسماح لها باالستثمار فــي أنشطة
مخالفة.
 عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ـت ــزوي ــد ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــالبــالـتـقــريــر الـسـنــوي المتضمن جميع اإلجـ ــراء ات
المتخذة من قبل األشخاص المرخص لهم لتنفيذ
السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية ،وأي
اقـتــراحــات لتعزيز فعالية وكفاية مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
 عدم االلتزام بشغل وظيفة ممثل نشاط مديرنظام استثمار جماعي ،وممثل نشاط أمين الحفظ،
وممثل نشاط مراقب استثمار ،وممثل نشاط وكيل
اكتتاب باعتبارها من الوظائف واجبة التسجيل.
 عدم االلتزام بشغل وظيفة الرئيس التنفيذيواجبة التسجيل لديها خالل المدة المحددة قانونا
بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ شغورها.
 زيــادة رأس المال دون الحصول على موافقةمسبقة من قبل هيئة اسواق المال.
 االمتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة لهيئةأسواق المال تطبيقا لقواعد اإلفصاح والشفافية
باعتبارها شخصا مستفيدا.
 عــدم اإلفـصــاح عن عملية بيع شركات تابعةلـهــا ألصـ ــول ع ـقــاريــة نـتــج عـنــه خ ـس ــارة مـبــاشــرة
وغير مباشرة.
 مخالفة شركات مديرة لصناديق استثماريةلالستثمار في قنوات بنسب تزيد على المسموح
به.
 عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ـت ــزوي ــد ال ـه ـي ـئــة بــال ـب ـيــانــاتوالمعلومات المطلوبة والتي تخص إفصاحات
الشخص المستفيد.

كثفت هيئة أسواق المال خالل النصف الثاني
من  2017حمالتها التفتيشية والرقابية ،فتضاعفت
ً
قراراتها التأديبية التي وصلت إلى  37قرارا ضد
الشركات الخاضعة لرقابتها ،في حين أحالت 6
شركات إلــى النيابة العامة لشبهة وقــوع جريمة
تخالف قانون الهيئة والئحته التنفيذية ،وتفاوتت
العقوبات بين إنذار هذه الشركات وتغريمها ماليا،
ً
مقابل إصدارها خالل النصف األول نحو  20قرارا
ً
تأديبيا وإحــالــة شركتين إلــى النيابة ،وتفاوتت
العقوبات بين اإلنذار والغرامة.
وحـســب عملية رصــد أجــرتـهــا «ال ـجــريــدة» ،بلغ
إج ـمــالــي قـيـمــة ال ـغــرام ــات ال ـتــي فــرضـتـهــا الهيئة
نحو  230الف دينار خالل  6أشهر ،مقارنة بـ74.6
ً
الفا خالل النصف األول ،تم اكتشافها بعد إجراء
عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة
وخضوعها لعمليات تدقيق واسـعــة ،السيما أن
ه ـنــاك اهـتـمــامــا خــاصــا وكـبـيــرا وتــدقـيـقــا واسـعــا
وشامال على قطاع إدارة األصــول وأم ــوال الغير،
حيث يتم التشدد في االلتزام بتعليمات وقوانين
ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد ،رغبة في
القضاء نهائيا على سلبيات سادت خالل الفترة
الماضية ،وإعادة صياغة وإنشاء السوق المالي،
ليكون من األسواق المصنفة ضمن قوائم األسواق
الناشئة ا لـتــي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي
عالي المستوى.

تضليل الجهات الرقابية
ورغ ــم وج ــود هيئة األس ــواق وحـجــم القوانين
والـمــواد المنظمة لعمل الشركات ،هناك شركات
تتعمد بل تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل
ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ،ل ـكــن ال ـه ـي ـئــة دوره ـ ــا حـمــايــة
استثمارات وأصول العمالء وتنظيف السوق.
ومن أبــرز المخالفات التي ارتكبتها الشركات
المدرجة لتعليمات هيئة اســواق المال ،وما جاء
في القانون رقم  7لعام  2010وتعديالته والئحته
التنفيذية ،والتي أدت إلى توقيع مخالفات بشأنها،
ما يلي:
 إهـمــال جسيم لــدى شــركــات بعدم احتفاظهابسيولة كافية في الصندوق لمواجهة االلتزامات
المستقبلية.
 مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثماربسبب عدم إخطار هيئة أســواق المال عن إخالل
الشركة مديرة الصندوق بعدم التزامها باالحتفاظ
بالسيولة الكافية في الصندوق.
 مخالفة شركات قواعد الشريعة اإلسالمية فيبعض تعامالتها ،في حين أن ترخيصها ونظامها
األساسي يلزمان أن تكون تعامالتها متوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.

قرض تقليدي

شركات إسالمية
تتعامل بمنتجات
غير شرعية ...وإدانة
مسؤولي تدقيق
شرعي لتقاعسهم

 ت ـقــاع ـســات لـ ــدى ب ـعــض مــدق ـقــي ال ـح ـســابــاتوتجاهل إبالغ هيئة األسواق والجمعية العمومية
عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي ،حيث
قــامــت شــركــة تـحــت رقــابـتـهــا بـمـخــالـفــة للشريعة
اإلسالمية بحصولها على قرض تقليدي.
 شركات إسالمية تعمل حسب أحكام الشريعةاإلســامـيــة تـتــولــى إنـشــاء ودائ ــع بـفــائــدة فــي أحــد
ً
الـبـنــوك التقليدية الخليجية بـعـيــدا عــن األنـظــار
والحصول على فائدة ربوية ،إضافة إلى االستثمار
في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
 إدان ــة مسؤولي التدقيق الشرعي فــي بعضالشركات اإلسالمية لتقاعسهم عن إبالغ الجهات
الــرقــابـيــة بتعامالت الـشــركــات فــي أنشطة ربوية
غير شرعية.
 ت ـجــاوزات بـشــأن عــدم ال ـتــزام شــركــات بــأعــدادً
البيانات المالية وفقا للمعاير الدولية للتقارير
المالية.
 -ت ـجــاهــل ش ــرك ــات تــوف ـيــر ال ـت ـق ــاري ــر ال ــازم ــة

تأخر اإلفصاح

ل ـل ـع ـق ــارات ،ال ـت ــي ف ــي م ـيــزان ـيــة ال ـش ــرك ــة ،لـمــدقــق
الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار
الذي يمثل نسبة  99.5في المئة من أصول الشركة.

عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق
االنتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.
 قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركاتبتحويل مبلغ  25مليون دوالر ،لغرض االستثمار
في صندوق مع عدم الحصول على موافقة الحقة.

 إهمال وتجاهل شركة عدم تقديم تقييمين منقبل جهتين ،على األقل ،متخصصتين ومرخصتين
ل ـمــزاولــة مـهـنــة التقييم ال ـع ـقــاري ،إحــداه ـمــا أحــد
الـبـنــوك الكويتية ،حيث خالفت الـشــركــة وقدمت
ً
ً
تـقـيـيـمــا واح ـ ــدا دون تـقـيـيــم أح ــد ال ـب ـنــوك ،س ــواء
للعقارات المحلية أو الخليجية.
 إج ــراء مـضــاربـيــن تـ ــداوالت مكثفة مــن خــالحساب تــداول بهدف التأثير على جــدول األوامــر
خالل جلسات التداول عبر إدخال أوامر وإلغائها
بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين
حــول ت ــداول أو سعر ورقــة مالية مــدرجــة ،وكذلك
إدخال األوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات
متقاربة ،وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة
ً
المالية المدرجة ،وقد كان ذلك مصحوبا بتغيير
م ـل ـحــوظ ع ـلــى س ـعــر ال ـس ـهــم ،ب ـمــا يـمـثــل مـخــالـفــة
للقانون ،وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
 ش ــرك ــات تـعـقــد اج ـت ـمــاعــات لـمـجـلــس اإلدارةلــدراســة أمــور استراتيجية دون اإلع ــان عــن ذلك
اإلجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.
 م ـخ ــال ـف ــات بـ ـش ــأن ض ــواب ــط االس ـت ـث ـم ــار فــيال ـص ـنــاديــق ال ـع ـقــاريــة ،ل ـعــدم اس ـت ـص ــدار الـشــركــة

عدم تسجيل األسهم

إهمال وتجاهل

 6إحاالت إلى النيابة
أحالت هيئة أسواق المال  6مخالفات تمت من قبل متداولين
في سوق الكويت لألوراق المالية الى النيابة العامة ،بعدما تم
التحقيق فيها ،ووجــود شبهة وقــوع جريمة فيها والتي تمت
من خالل:
 إجراء أحد المتداولين عدة صفقات بكميات قليلة أدت إلىرفــع سعر السهم عن السعر السائد في البورصة ،بهدف حث
اآلخرين على الشراء.
 -مخالفة أحد المتداولين سلوكيات السوق بتنفيذ صفقات

بيع كميات قليلة نسبيا على سهم شركة عند الحد األدنى لسعر
السهم ،ثم قيامه بشراء «عقود خيار» لنفس السهم عند اغالق
السوق الرسمي ،ثم شراء كميات قليلة عن الحد األعلى للسهم،
ومن ثم قام ببيع عقود الخيار الذي اشتراه في السابق.
 تــزويــد شخص مــرخــص لهيئة أس ــواق الـمــال بيانات غيرصحيحة ومضللة من شأنها اعاقة التحقيقات والنشاط الرقابي.
 إقامة تحالفات دون االفصاح عنها ،والسيطرة على الشركةللهروب من تقديم استحواذ الزامي.

 قيام شركات استثمار بعدم تسجيل األسهمب ــاس ــم ال ـع ـم ـيــل ص ــاح ــب ال ـم ـح ـف ـظــة بــال ـم ـخــال ـفــة
للتعليمات واألحكام المنظمة.
 عــدم االل ـتــزام ب ــإدراج بند مناقشة التوصيةبتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات ،بل
إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة،
ً
مما يعد تضليال للمساهمين وإخفاء لمعلومات
جوهرية مهمة.
 قـيــام شــركــة استثمارية تابعة ألحــد البنوكباستخدام أمــوال العمالء لتغطية بعض المبالغ
المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عمالئها.
 شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح
وهمية.
 مخالفات مستغربة مــن شــر كــات المتناعهاعن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق
ً
المال ،خصوصا فيما يخص صفقات قامت بعض
الشركات بإبرامها ،إضافة إلى تجاهل اإلعالن عن
استحقاقات دين.
 ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظلعمالء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق
ال ـمــال بـشـكــل مـخــالــف لـمــا تـنــص عـلـيــة أنظمتها
األساسية.
 حـ ـ ــاالت اتـ ـف ــاق ــات م ـس ـب ـقــة م ــع آخ ــري ــن لـبـيــعالحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ،
ً
بــالــرغــم مــن أن شــركــة بــائـعــة م ــازال ــت شــريـكــا في
الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر
من عقد التأسيس.

مجامالت ومحاباة
 عمليات مجامالت ومحاباة في إتمام صفقةشراء أوراق مالية (دوالر) لمصلحة محفظة عميل

دون توافر المبالغ المالية الالزمة لتلك الصفقة ،ما
أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل.
 تجاهل االلتزام بمتطلبات الهيئة الرامية إلىحماية أصــول العمالء مــن خــال المتابعة ،حيث
تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال
تصفية صندوق استثماري.
 رصد العديد من حــاالت عدم االلتزام بتقديمالتقرير الــذي يفيد تنفيذ متطلبات الحوكمة في
الميعاد المحدد مستقبال.
 إه ـم ــال جـسـيــم ل ــدى ب ـعــض ال ـشــرك ــات بـشــأنااللتزام بتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على
البيانات الصحيحة والكاملة لعمالئها ووضعهم
المالي ،وعدم تحديث تلك البيانات.
 ق ـيــام ش ــرك ــات بـبـيــع أصـ ــول ل ـشــركــات تــابـعــةلها ،وحققت خسائر وتجاهل اإلعالن عن حقيقة
الصفقة وتفاصيلها ،على العكس مما إذا حققت
الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

عمليات تالعب
 عمليات تالعب في صياغة اإلفصاحات ،بقيامشركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير
مدرجة ،وتضمين اإلفصاح معلومات مضللة من
شأنها أن تؤثر على القرار االستثماري.
 عمليات بـيــع أص ــول مملوكة  100فــي المئةألطراف ذات صلة لتحقيق أرباح وهمية.

 ال ـت ــأخ ــر ف ــي اإلفـ ـص ــاح ع ــن صـفـقــة ب ـيــع جــزءمن االستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة،
وتضمن اإلفصاح معلومات غير واضحة ومضللة
م ــن شــأن ـهــا أن ت ــؤث ــر ع ـلــى الـ ـق ــرار االس ـت ـث ـمــاري
للمتعاملين ،لعدم احتوائه على ما يشير إلى أن
األسهم واألصول الناتجة عن عملية المبادلة منها
أسهم محجوز عليها.
 االش ـت ــراك واالت ـف ــاق بـيــن ث ــاث شــركــات علىوضع أوامر شراء على نحو مؤثر على سهم شركة
مدرجة وإلغائها قبل تنفيذها ،وتكرار تلك األفعال
بهدف حث المتداولين على الشراء ،وتمكين إحدى
الشركات من بيع األسهم التي تملكها في السهم
المحدد على عموم المتداولين.
 تمكين بعض عمالء الشركة من شراء أسهم منخالل محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي
لهذه الصفقات ،وسداد قيمتها من حساب عمالء
الشركة قبل قيام العمالء بتغطية المبلغ المطلوب.
 قيام الشركة بعمليات تحويل مبالغ نقدية منمحافظ العمالء إلى محافظ عمالء آخرين ،وكذلك
إل ــى حـســابــات بنكية تـخــص أطــرافــا أخ ــرى ،دون
أن يكون الغرض من هــذه التحويالت هو الوفاء
بالتزامات ناشئة عن تعامالت باألوراق المالية.
 قيام الشركة باستالم مبالغ نقدية سائلة منبعض العمالء ،وإيداعها في حساب العمالء التابع
للشركة ،بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
 عــدم قـيــام الـشــركــة بالتدقيق والـفـحــص علىالعمليات ا لـتــي تمت فيما بين عمالئها ،وكذلك
عدم تدوين نتائج عملية ذلك التدقيق والفحص
واالحتفاظ به لمدة ال تقل عن عشر سنوات.

مسؤولية مشتركة
خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة عــاق ـبــت هـيـئــة اس ـ ــواق ال ـم ــال عـ ــددا م ــن مــدقـقــي
الحسابات ،السيما ان المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الشركة ومدققي
الحسابات ،الذين يتولون اعتماد البيانات ،وبالتبعية يتم اعتمادها من
مجلس اإلدارة ،حيث قامت بتغريمهم نتيجة للتواطؤ مع مجالس إدارات
هذه الشركات ،بعدم تقديم كشف بالمخالفات المرتكبة الى هيئة األسواق،
إضافة إلى تقصيرهم في التدقيق والرقابة على البيانات المالية للشركات
ومخالفة معايير مالية.

ضريبة القيمة المضافة تدخل اليوم حيز التنفيذ في السعودية واإلمارات
تــدخــل االتـفــاقـيــة الـمــوحــدة لضريبة
الـقـيـمــة الـمـضــافــة ال ـي ــوم حـيــز التنفيذ
بعد إقــرارهــا فــي قمة مجلس التعاون
الخليجي ،التي عقدت في الرياض عام
 2015بإعالن كل من السعودية واإلمارات
البدء بتطبيقها بداية عام .2018
وارتـ ــأت بقية دول مجلس الـتـعــاون
تأجيل تطبيق الضريبة بغية استكمال
إجراءاتها القانونية والدستورية وكل
اسـتـعــداداتـهــا الفنية ،لــذلــك السيما أن
االتفاقية تمنح فترة سماح لبدء التطبيق
مدتها سنة.
وت ـه ــدف هـ ــذه االت ـفــاق ـيــة إلـ ــى وضــع
إطار قانوني موحد الستحداث ضريبة
عامة على االسـتـهــاك فــي دول مجلس
التعاون الخليجي تسمى (ضريبة القيمة
المضافة) وهــي تفرض على معامالت
استيراد وتوريد السلع والخدمات في

كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع.
وتسعى دول مجلس التعاون من خالل
عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز
وتـنــويــع مـصــادر الــدخــل للميزانياتها
العامة وتخفيف االعـتـمــاد على النفط
وتــوج ـيــه ع ــوائ ــد الـضــريـبــة إل ــى تعزيز
األنشطة االقتصادية المختلفة.

نسبة الضريبة
وتصل نسبة الضريبة إلى نحو  5في
المئة ،وستعمل كل دولة من دول مجلس
التعاون على اتخاذ اإلجراءات الداخلية
إلص ــدار القانون المحلي بهدف وضع
أحكام االتفاقية حيز التنفيذ بما فيها
وضــع الـسـيــاســات واإلج ـ ــراءات الــازمــة
لتطبيق الضريبة بما ال يتعارض مع
أحكام هذه االتفاقية.

وحـ ــددت ل ــوائ ــح وأن ـظ ـمــة االتـفــاقـيــة
قــائـمــة م ــن اإلعـ ـف ــاءات واالس ـت ـث ـنــاءات
للسلع المعفاة من الــرســوم الجمركية
ً
وفقا للشروط والضوابط المنصوص
ع ـل ـي ـهــا ف ــي نـ ـظ ــام وقـ ــانـ ــون ال ـج ـم ــارك
الموحد.
وتـشـمــل ه ــذه اإلعـ ـف ــاءات الـمـجــاالت
الــدبـلــومــاسـيــة والـعـسـكــريــة واسـتـيــراد
األمتعة الشخصية واألدوات المنزلية
المستعملة التي يجلبها المواطنون
ال ـم ـق ـي ـم ــون فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،واألجـ ــانـ ــب
الـ ـق ــادم ــون ل ــإق ــام ــة ف ــي الـ ـب ــاد لـلـمــرة
األولى.
وشملت قائمة اإلعفاءات مستلزمات
الجمعيات الخيرية غير الربحية في
حال كانت مستثناة من دفع الضريبة
واسـتـيــراد السلع الـمـعــادة إضــافــة إلى
األمتعة الشخصية والهدايا التي ترد

بصحبة المسافرين ومستلزمات ذوي
ً
االحتياجات الخاصة ،وفقا لما تحدده
الدولة العضوة.
ويحق للدول إعفاء بعض القطاعات
أو إخضاعها للضريبة الصفرية وتشمل
ق ـطــاعــات الـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة وال ـق ـطــاع
العقاري وقطاع النقل المحلي.
كما يحق لكل من الــدول األعضاء أن
تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية
والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المئة
ً
وفقا للشروط والضوابط التي تحددها.
وت ــم تـصـنـيــف ن ـحــو  90سـلـعــة مثل
ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة األس ــاس ـي ــة والـطـبـيــة
والنفط والغاز ومنتجاتهما والخدمات
الـمــالـيــة والـ ـص ــادرات وغـيــرهــا لتصبح
نسبتها  0فــي الـمـئــة ،مــع إع ـفــاء بعض
المنتجات من الضريبة مثل المنتجات
الغذائية األساسية والعقارات والرعاية

الصحية .وكانت وزارة المالية الكويتية
ق ــد قــالــت ف ــي ب ـيــان س ــاب ــق ،إن «الـكـلـمــة
الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة
المضافة من عدمها تعود إلــى مجلس
األمـ ـ ــة ال ـك ــوي ـت ــي» وف ـ ــق م ــا تـسـتــوجـبــه
اإلجراءات الدستورية السليمة.
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ،أن االتـفــاقـيــات
اإلطارية الخليجية ومنها ضريبة القيمة
ً
المضافة والسلع المنتقاة المقررة أخيرا
في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس
ً
األمة مستقبال إلقرارها.
وذكرت (المالية) في البيان حينها ،أن
اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والسلع
المنتقاة ستناقش في اللجان البرلمانية
المختصة على أن ترفع بها تقارير إلى
ً
مجلس األمة تمهيدا إلقرارها.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ج ـم ـيــع االت ـفــاق ـيــات
اإلطــاريــة الخليجية تصدر بعد دراســة

مستفيضة من اللجان المشتركة ،حيث
يقرها ويصادق عليها قادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

سلع معفاة
أمــا فــي المملكة العربية السعودية
فأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل
أن مـ ــوعـ ــد ت ـط ـب ـي ــق ض ــريـ ـب ــة ال ـق ـي ـمــة
المضافة سيبدأ مطلع  2018موضحة
أن معظم السلع والـخــدمــات المتداولة
في المملكة ستكون خاضعة لضريبة
القيمة المضافة بنسبة  5في المئة ،في
حين بعض السلع والخدمات سيخضع
للضريبة بنسبة  0في المئة أو معفاة من
الضريبة .وذكــرت أن السلع والخدمات
الخاضعة للضريبة بنسبة  0في المئة،
تتمثل فــي األدوي ـ ــة وال ـم ـعــدات الطبية

المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة
والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية،
إل ـ ــى ج ــان ــب تـ ــوريـ ــد الـ ــذهـ ــب وال ـف ـض ــة
والبالتين ألغراض االستثمار.
وكـ ــانـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة قــد
ً
أصدرت في أغسطس الماضي مرسوما
بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة
المضافة ،التي ستفرض بنسبة  5في
الـمـئــة عـلــى اس ـت ـيــراد وت ــوري ــد السلع
ً
وال ـخــدمــات تـمـهـيــدا لتطبيق ضريبة
ً
القيمة المضافة فيها اعتبارا من اليوم.
أمـ ــا س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ،فــأع ـل ـنــت ي ــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي ،إرج ـ ـ ـ ــاء تـطـبـيــق
ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019
بغية إعـطــاء كــل القطاعات الحكومية
والـخــاصــة الـفــرصــة إلنـهــاء اإلج ــراءات
وا لـقــوا نـيــن المتعلقة بتطبيق القيمة
(كونا)
		
المضافة.
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اقتصاد

«التجارة» أغلقت بعضها بعد إعالنها عوائد مضمونة ومخالفتها لالئحة الجديدة
سند الشمري

كانت هناك العديد من عالمات
االستفهام على اعالنات بعض
الشركات المسوقة للعقارات
خصوصا الخارجية ،اذ تصل
نسبة العوائد في اإلعالن الى
اكثر من  30في المئة.

وزارة التجارة
والصناعة اتخذت
ً
خطوات أكثر تشددا
في منح تراخيص
اقامة المعارض
العقارية بهدف
تصحيح مسارها

ي ـبــدو أن ــه م ــع وجـ ــود الئـحــة
ج ــدي ــدة ل ـل ـم ـعــارض ال ـع ـقــاريــة،
وتضمنها العديد من الشروط
وال ـم ـت ـط ـل ـبــات ،ل ـج ــأت شــركــات
مـ ـس ــوق ــة لـ ـلـ ـعـ ـق ــارت ال ـم ـح ـل ـيــة
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى االحـ ـتـ ـي ــال
عـ ـل ــى الـ ــائ ـ ـحـ ــة ،عـ ـب ــر اف ـت ـت ــاح
أ جـحـنــة تسويقية خــا صــة بها
في المجمعات التجارية ،بعد
أن أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ش ـ ـ ـ ــروط إقـ ــامـ ــة
ً
المعارض العقارية أكثر تشددا
من ذي قبل.
وت ـق ــوم ال ـش ــرك ــات الـمـســوقــة
ل ـل ـع ـقــارات بــأخــذ ال ـمــواف ـقــة من
قبل وزارة التجارة والصناعة،
إلقــامــة اجنحتها الـخــاصــة في
ال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـج ــاري ــة ،حيث
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري تـ ــأخـ ــذ وق ـ ـتـ ــا اطـ ــول
وشروطا أشد.
ويرجع كثرة إقبال الشركات
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــوق ـ ــة إلق ـ ـ ــام ـ ـ ــة اجـ ـنـ ـح ــة
تسويقية خاصة بها بعيدا عن
ال ـم ـع ــارض ال ـع ـقــاريــة لسهولة
الحصول على الموافقة ،عكس
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،ال ـت ــي
ب ـم ــوج ــب ال ــائـ ـح ــة الـ ـج ــدي ــدة،
يـجــب تـقــديــم اوراق ومـسـتــدات
كــل ال ـشــركــات ال ـم ـشــاركــة قبيل
موعد المعرض بفترة شهرين
على األقل.
ومن جهة أخرى ،كشفت مصادر
مطلعة لـ"الجريدة" ان وزارة التجارة
والصناعة اطلقت خــال األسبوع
الماضي حمالت تفتيشية ،وأغلقت
ً
عـ ـ ــددا م ــن األج ـح ـن ــة ،لـمـخــالـفـتـهــا
لـلـقــوانـيــن والـ ـق ــرارات التنظيمية
الخاصة بتسويق العقارات.

وأشارت المصادر إلى أن من
اب ــرز المخالفات إع ــان عوائد
مضمونة ،حيث تمنع "التجارة"
الشركات المنظمة أو العارضة
من تسويق عقارات أو مشاريع
بعوائد مضمونة ،أو بمضمون
استثماري أيا كان مسماه.
يـ ــذ كـ ــر أن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة م ـن ـعــت ال ـش ــرك ــات
المسوقة من اإلعالن عن عوائد
مـ ـضـ ـم ــون ــة ،ب ـس ـب ــب ت ـض ـخ ـيــم
البعض للعوائد في اإلعالنات،
حـ ـي ــث بـ ــاتـ ــت بـ ـع ــض ش ــرك ــات
ت ـس ــوي ــق ال ـع ـق ــار ت ـع ـت ـمــد عـلــى
الـعــوائــد االستثمارية لترويج
وحـ ـ ــدات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح إعـ ـ ــان
الـعــوائــد سياسات بيعية لدى
الكثير من الشركات.
وكـ ــانـ ــت هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مــن
عالمات االستفهام على اعالنات
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـس ــوق ــة
للعقارات خصوصا الخارجية،
اذ ت ـص ــل ن ـس ـب ــة الـ ـع ــوائ ــد فــي
اإلع ـ ـ ــان الـ ــى اك ـث ــر م ــن  30فــي
المئة ،ووصلت الى اكثر من تلك
الـنـسـبــة فــي بـعــض اإلع ــان ــات،
م ـم ــا ي ـع ـت ـبــر ن ــوع ــا م ــن ال ـغــش
والتالعب على المواطنين.
مــن نــاحـيـتـهــم ،ق ــال ع ــدد من
الـعـقــاريـيــن إن وزارة الـتـجــارة
والصناعة اتخذت خطوات أكثر
ً
تشددا في منح تراخيص اقامة
المعارض العقارية ،في مسعى
م ــن ال ـ ـ ــوزارة لـتـصـحـيــح مـســار
المعارض ،والرغبة في جعلها
أكثر فاعلية وجدوى.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـق ــاري ــون إلـ ــى أن
ه ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـن ـظ ـيــم ق ـطــاع

الـمـعــارض الـعـقــاريــة ،ومـنــع أي
م ـح ــاوالت للغش أو التدليس
على المستثمرين المحليين،
حيث تعرض العديد منهم خالل
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة لعمليات
ن ـص ــب وخـ ـس ــر ال ـك ـث ـي ــر مـنـهــم
اموالهم.
وتابعوا بالقول ،إن "الالئحة

ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـضـ ـمـ ـن ــت شـ ــروطـ ــا
ومـتـطـلـبــات ي ـجــب ع ـلــى الـشــركــة
الــراغ ـبــة فــي الـتـنـظـيــم تــوفـيــرهــا،
وهذا ما جعل الكثير من الشركات
الـمـنـظـمــة لـلـمـعــارض ت ـعــزف عن
إقامة المعارض ،لوجود متطلبات
تعجيزية على حد قولهم".
وف ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـ ــاب

« VIVAالبحرين» تستحوذ على «مينا تليكوم»
التابعة لـ «بيتك  -البحرين»
أبــرمــت شــركــة  VIVAالبحرين
وبيت التمويل الكويتي البحرين
(بـ ـيـ ـت ــك – ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن) ات ـف ــاق ـي ــة
تستحوذ من خاللها  VIVAعلى
 100ف ــي الـمـئــة م ــن أس ـهــم شــركــة
"مينا تليكوم" ،أحد مزودي خدمة
اإل نـتــر نــت فــي المملكة والتابعة
لـ"بيتك  -البحرين" ،ومن المتوقع
اكتمال الصفقة خالل يناير .2018
وقال العضو المنتدب الرئيس
التنفيذي فــي "بيتك  -البحرين"
عبدالحكيم الخياط" :كمستثمر
م ــال ــي ،فـ ــإن ال ــوق ــت ق ــد حـ ــان لـنــا
لـ ـلـ ـتـ ـخ ــارج مـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارن ــا فــي
م ـي ـنــا ت ـل ـي ـكــوم لـمـصـلـحــة شــركــة
م ـث ــل  ،VIVAاح ـ ــد أه ـ ــم مـشـغـلــي
االت ـ ـصـ ــاالت ل ـي ــس ف ــي ال ـب ـحــريــن
ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي الـمـنـطـقــة كـلـهــا،
وهي بإمكاناتها المعروفة قادرة
على االستفادة من هذا االستحواذ
بالشكل األمثل".
وأضاف الخياط" :نهنئ شركة
 VIVAالبحرين على استحواذها
عـلــى شــركــة مـيـنــا تـلـيـكــوم ،الـتــي
ت ــم تــأس ـي ـس ـهــا م ــن ق ـب ــل ب ـي ـتــك –
البحرين ،وأصبحت إحدى مزودي
خ ــدم ــات االتـ ـص ــاالت ال ــرائ ــدة في
المملكة حاليا".
ول ـفــت إل ــى أن م ــا يـمـيــز "مينا

ت ـل ـي ـكــوم" ل ـيــس األصـ ـ ــول الـقـيـمــة
فحسب ،بل األهم من ذلك هو كادر
العمل والكفاءات البشرية المؤهلة
القادرة على المنافسة بشكل مميز
في سوق تنافسي كالبحرين.
وتابع" :من دواعي سرورنا أن
ن ـقــوم بـبـيــع حـصـتـنــا إل ــى شــركــة
رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ك ـشــركــة  ،VIVAال ـتــي تــؤمــن بما
ي ـم ـكــن ل ـشــركــة م ـي ـنــا ت ـل ـي ـكــوم أن
تقدمه وتساهم به في نمو VIVA
المستقبلي ،ونأمل لشركة VIVA
األف ـض ــل م ــع عـمـلـيــة االس ـت ـحــواذ
هذه".
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة
 VIVAال ـب ـحــريــن ع ـل ـيــان الــوت ـيــد:
"اننا سعداء بإعالن استحواذنا
ع ـل ــى ش ــرك ــة م ـي ـن ــا ت ـل ـي ـك ــوم فــي
خطوة استراتيجية لنا في سوق
دي ـن ــام ـي ـك ــي وتـ ـن ــافـ ـس ــي ك ـس ــوق
االتصاالت في البحرين".
وتابع الوتيد" :ستعزز عملية
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ه ـ ــذه ب ـش ـك ــل كـبـيــر
موقع  VIVAالبحرين الــرائــد في
مـجــال الـنـطــاق الـعــريــض وقـطــاع
األع ـمــال ،حـيــث ستساعدنا على
تـطــويــر م ــا نـقــدمــه لـعـمــائـنــا من
خــال االستفادة من قــدرات مينا
تليكوم في هذا المجال".

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات ت ــرخ ـي ــص
إقامة المعارض العقارية داخل
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي بـ ــدايـ ــة دي ـس ـم ـبــر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد ت ـ ــوق ـ ــف دام
أكـثــر مــن  6أش ـهــر ،حـيــث يأتي
استقبال الطلبات عقب إصدار
ال ــائـ ـح ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـم ـع ـن ـيــة
بتنظيم المعارض.

التجارة :خطة إلدخال األنشطة
الغذائية ضمن «المتناهية الصغر»
ً
الربط مع «البلدية» و«هيئة الغذاء» لترى النور قريبا

●

توقيع صفقة االستحواذ
ولفت إلــى أن "هــذا االستحواذ
يــؤكــد ال ـتــزام ـنــا بــاالسـتـثـمــار في
اقتصاد البحرين والمساهمة في
بناء وتطوير المملكة ،األمر الذي
يتماشى واستراتيجية النمو في
 ،VIVAوال ـتــي تــركــز عـلــى تقديم
خدمات مبتكرة ،واتـصــال سلس
وقيمة مضافة لعمالئنا".
وأردف " :كـ ـم ــا س ـت ـس ـمــح لـنــا
عملية االس ـت ـحــواذ ه ــذه بتعزيز

قدراتنا التقنية لتقديم المزيد من
المنتجات والخدمات المبتكرة،
إذ إنــه ورغ ــم الـنـمــو والـنـجــاحــات
ال ـم ـس ـت ـمــرة ال ـت ــي ح ـق ـق ـنــاهــا فــي
ال ـب ـح ــري ــن ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـس ـن ــوات
السبع الماضية ،فإن نجاح مينا
تليكوم في قطاع النطاق العريض
المنزلي سيكون داعما أساسيا
لنمو  VIVAالبحرين في السنوات
القادمة".

ووج ـ ـ ـ ــه "بـ ـيـ ـت ــك  -الـ ـبـ ـح ــري ــن"
وشركة  VIVAالبحرين شكرهما
إلــى هيئة تنظيم االتـصــاالت في
المملكة على دعمها المتواصل
لتحقيق هذه الصفقة ،والتي من
المتوقع أن يتم استكمالها خالل
يناير .2018

وأكدت "التجارة" في اكثر من
مـنــاسـبــة أن الــائـحــة تضمنت
العديد من الشروط التي تحفظ
حقوق كل من الشركات العقارية
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض،
والـعـمــاء على حــد س ــواء ،بعد
أن شـ ـه ــدت الـ ـفـ ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـم ــاحـ ـظ ــات

والشكاوى ،التي وصل بعضها
الى القضاء ،نتيجة عدم التزام
بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـع ــارض ــة
بالعقود مع المستثمرين.

جراح الناصر

ت ـ ـس ـ ـعـ ــى وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
األنشطة في الرخص المتناهية
ً
الصغر إلى أكثر من  60نشاطا
خالل المرحلة القليلة المقبلة،
أب ــرزه ــا إدراج أنـشـطــة األغــذيــة
وتنظيمها ،بعد أخــذ موافقات
الجهات الرقابية وحصرها.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"،
إن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ـ ــدأت ال ـخ ـط ــوات
التوسعية وقياس مــدى درجة
ت ـق ـ ّـب ــل ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي لـتـلــك
األن ـش ـط ــة الس ـي ـم ــا أن ـه ــا ب ــدأت
ً
ســاب ـقــا ف ــي األن ـش ـطــة الــذهـنـيــة
والـ ـح ــرفـ ـي ــة ال ـب ـس ـي ـط ــة وت ـ ــرى
ض ــرورة إدخ ــال أنشطة جديدة
لتنظيم السوق.
وأض ــاف ــت أن ف ـئ ــات جــديــدة
س ـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــل ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ــرخـ ـ ــص
المتناهية الصغر منها األنشطة
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي طـ ــور
ً
الــدراســة حاليا ،وسترى النور
ً
قريبا بعد إنـجــاز كــل الـقــرارات
والقوانين المتعلقة بها.

وت ـ ـ ــرى "ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة" ضـ ـ ــرورة
أن ت ـ ـ ــو ض ـ ـ ــع ت ـ ـ ـلـ ـ ــك األ نـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار ق ــان ــون ــي
ً
ورقـ ــابـ ــي دقـ ـي ــق ،ح ــرص ــا عـلــى
س ــام ــة الـمـسـتـهـلـكـيــن ،مـفـيــدة
بــأن عمل المطاعم دون مقرات
ـار تنظيمه ،السيما
تجارية جـ ٍ
أن األغ ــذي ــة لـهــا طبيعة وم ــواد
خ ــاص ــة م ـس ـت ـخ ــدم ــة ،لـ ـ ــذا ف ــإن
التجارة بينت أنها ال تريد بدء
الـتــرخـيــص ف ــي ال ــوق ــت الــراهــن
دون وضع طرق اإلعداد.
واشـ ــارت ال ـم ـصــادر ،إل ــى أنــه
جــار التنسيق مع هيئة الغذاء
وب ـلــديــة ال ـكــويــت لــرؤيــة كيفية
مراقبة مزاولة النشاط وفق فرق
عمل مشترك بين تلك الجهات،
مبينة أنه ستكون هناك عملية
ربط مع تلك الجهات ،لكن قبل
تلك الـخـطــوة ،يجب أن يوضع
ق ـ ـ ــرار م ـ ــزاول ـ ــة ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
األنشطة التجارية.
ا لـ ـج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة تـسـمــح
ً
ً
حــال ـيــا ب ـتــرخ ـيــص  19نـشــاطــا
ً
حرا ،منها نشاطات االستشارات
وتصميم األزيــاء والملبوسات

واألحـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات
وتصميم الديكورات الداخلية،
إضافة إلى نشاطات الخطاطين
وال ـ ــرس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـم ـ ـصـ ــوريـ ــن
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي
للمناسبات وكذلك إنتاج الصور
المتحركة واألفالم.
ومن النشاطات ،التي يسمح
ً
ب ـت ــرخ ـي ـص ـه ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ص ـيــانــة
بــر مـجـيــات وتصميم صفحات
الـ ـم ــواق ــع وت ـص ـم ـي ــم وب ــرم ـج ــة
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
وتصميم المواقع اإللكترونية
والترجمة.

الدول اإلفريقية تؤسس منطقة تجارة حرة عمالقة
لم تعد باستطاعتها االعتماد على تنازالت من جانب الدول الغنية
يرى تشيدو أوساكوي أن
االتفاقية تشكل «فرصة
تاريخية مهمة» للخالص
من اإلرث االستعماري .كما
أن نحو  %82من صادرات
الدول اإلفريقية تذهب
إلى قارات أخرى ،وتشكل
هذه النسبة في معظمها
السلع .وعلى العكس من
ذلك ،يتكون أكثر من نصف
تجارة إفريقيا من منتجات
مصنعة.

ً
تـبــادلــت ال ــدول اإلفــريـقـيــة لفترة طويلة جــدا
التجارة مع العالم ،وهي تريد اآلن تبادل التجارة
فيما بينها.
في سنة  ،1963كتب كوامي نكروما ،وهو أول
رئيس لجمهورية غانا يقول إن "على إفريقيا
أن تتوحد" ،وكان يشتكي من أن الدول اإلفريقية
كــانــت تـبـيــع ال ـم ــواد األول ـي ــة إل ــى مستعمريها
ً
السابقين ،بدال من إقامة تبادل تجاري بينها.
ً
لكن حلمه حول إفريقيا واسعة لم يتحول مطلقا
الــى حقيقة واقـعــة .وحتى الـيــوم تتبادل الــدول
اإلفــريـقـيــة الـتـجــارة مــع أوروبـ ــا ،بمعدل ضعف
ما تقوم به بينها .ولكن تلك الروح التي تنشد
الوحدة تشبه في الوقت الراهن االندفاع نحو
منطقة تجارة حرة قارية تشمل كل الدول الـ 55
فــي ذلــك الـجــزء مــن العالم .وكــانــت المفاوضات
قــد ب ــدأت فــي سـنــة  ،2015وهــدفــت ال ــى تشكيل
اقــامــة منطقة تـجــارة حــرة قــاريــة بحلول نهاية
هــذه السنة .وبخالف منظمة التجارة الدولية
حققت محادثات الدول اإلفريقية التجارية درجة
من التقدم.
وفي اجتماع عقد في األول والثاني من شهر
ديسمبر الحالي في نيامي عاصمة النيجر وافق
وزراء التجارة في الدول اإلفريقية على اللمسات
األخيرة حول النص المنشود .وتشير التوقعات
الى أن رؤساء الدول سوف يوقعون على األرجح
على تلك االتفاقية في شهر مارس المقبل ،وذلك

بمجرد التوصل الى البروتوكول المرفق حول
البضائع (وسبق أن تحققت االتفاقية المتعلقة
بــال ـخــدمــات ف ــي وق ــت س ــاب ــق) .وس ـ ــوف تــدخــل
اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ بعد
مصادقة  15دولــة عليها .وحتى عندئذ سوف
يحدد االتـفــاق اطــار عمل فقط ،وســوف يتطلب
األمر التوصل الى نوع من االتفاق حول البعض
من التفاصيل المتعلقة بخفض التعرفة ،كما أن
المفاوضات المنفصلة التي تغطي المنافسة
واالستثمارات وحقوق الملكية الفكرية سوف
تبدأ بعد ذلك.

الرغبة في تحقيق اتفاق
وعلى الــرغــم مــن ذلــك يتوق التكنوقراطيون
الى تحقيق اتفاق عن طريق المحادثات .ويرى
تشيدو اوســاكــوي ،وهــو كبير المفاوضين في
نـيـجـيــريــا ورئ ـي ــس مـنـتــدى ال ـت ـف ــاوض ،أن تلك
االتفاقية تشكل "فرصة تاريخية مهمة" للخالص
من اإلرث االستعماري .كما أن نحو  82في المئة
من صــادرات الــدول اإلفريقية تذهب الى قارات
اخرى وتشكل هذه النسبة في معظمها السلع.
وعـلــى العكس مــن ذلــك تتكون أكـثــر مــن نصف
تجارة إفريقيا من منتجات مصنعة ،ويجادل
مــؤيــدو االت ـفــاق فــي أن ذل ــك س ــوف يفضي الــى
تشكيل أسـ ــواق أك ـبــر وأك ـثــر تـنــافـسـيــة تساعد

على دفــع حركة التصنيع المتعثرة في القارة
اإلفريقية.

تحافظ على نسبة  5في المئة من التعرفة على
البضائع والمنتجات ،مما يعني استثناء الدول
اإل فــر يـقـيــة بشكل فعلي مــن معظم مستورداتها
الحالية من المنافسة.

ً
ويتطلع قادة الدول اإلفريقية أيضا إلى اقامة
ً
عالقات مع بقية بلدان العالم .ونظرا ألن الــدول
اإلفريقية لم تعد قادرة على االعتماد على تنازالت
من جانب الــدول الغنية ،فقد اضطرت الــى البدء
بـتـحـقـيــق ات ـف ــاق ــات م ـت ـبــادلــة تـشـمــل ال ـمــزيــد من
األخــذ والـعـطــاء .وتـجــدر االش ــارة الــى أن اتفاقية
تجارة حــرة قوية ســوف تعطي القارة اإلفريقية
ً
ً
ثقال اضافيا في المحادثات مع أوروبا والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ـح ـســب ج ـ ــورج ب ــوت ـن ــغ م ــن ال ـمــركــز
اإلفريقي للتحول االقتصادي.
ولكن على الرغم من ذلك ،فإن االستعجال في
المفاوضات قد يضعف النص النهائي لالتفاق،
كما أن اتفاقية التجارة الـحــرة تهدف الــى الغاء
التعرفة الجمركية على  90في المئة من المنتجات
خالل خمس الى عشر سنوات ،وهي حصيلة أقل
ً
طموحا مما تبدو عليه .والكثير مــن العمليات
التجارية اإلفريقية تتم اآلن بين أعضاء من مناطق
تجارة حرة أصغر مثل مجتمع التنمية في بلدان
جنوب القارة .ويتركز القسم المتبقي في شريحة
صغيرة من البضائع .ويقول بيتر درابر من شركة
ت ــوت ــوا االس ـت ـشــاريــة إن شــركــة ج ـنــوب إفــريـقـيــة

توقعات المستقبل

العالقة مع الدول األخرى

وتقدر دراســة صدرت عن اللجنة االقتصادية
التابعة لألمم المتحدة حول إفريقيا أن اتفاقية
تجارة حرة سوف تفضي الى جعل التجارة أعلى
بنسبة  52فــي المئة فــي  ،2022وبـقــدر يفوق ما
ً
كانت عليه في سنة  .2010ونظرا ألن ذلك يفترض
ازالة كل أنواع التعرفة؛ فإن التأثير الفعلي سوف
ً
يكون بكل تأكيد أكثر تواضعا .وتظهر الدراسة
ً
أي ـضــا أن الـمـكــاســب األك ـبــر لــن تــأتــي عــن طــريــق
خفض التعرفة ،بل من خفض حواجز ال تتعلق
بالتعرفة ،إضافة الى وقت النقل .ولن يشكل ذلك
مـفــا جــأة بالنسبة إ لــى السائقين على الخطوط
الطويلة للشاحنات العاملة على الحدود اإلفريقية.
وحسب تقديرات البنك الدولي ،فإن هذه العملية
تتطلب أكثر من ثالثة أسابيع بالنسبة الى حاوية
تـحـمــل ق ـطــع غ ـي ــار ل ـل ـس ـيــارات م ــن أج ــل اجـتـيــاز
الحدود الكونغولية.
وتشتهر الــدول اإلفريقية بسجل مختلط من
اجــراء ات تسهيل التجارة ،كما أن محطة واحدة
جــديــدة على الـحــدود قلصت الــوقــت ال ــازم لنقل

شحنة من تنزانيا الى أوغندا بنسبة  90في المئة.
ولـكــن حـتــى مــع خـفــض الـتـعــرفــة ،ف ــإن دول شــرق
ً
ً
إفريقيا أقامت أيضا حدودا تتعلق بغير التعرفة
مثل المقاييس المتنوعة للبضائع .والتجار غير
الرسميين ،ومعظمهم من النساء ،يتحدثون عن
مضايقات وعمليات ابتزاز على الحدود.
وتـ ـتـ ـع ــارض اق ــام ــة م ـن ـط ـقــة تـ ـج ــارة حـ ــرة مــع
الجوانب السياسية الحالية في الكثير من الدول
اإلفريقية ،بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا،
ح ـيــث تـخـشــى ال ـح ـكــومــة ف ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة على
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ك ـم ــا أن ـه ــا ت ـش ـعــر بـقـلــق
ازاء خ ـســارة عــوائــد الـتـعــرفــة؛ ألنـهــا س ــوف تجد
صعوبة في تحصيل ضرائب اخــرى .وقد يشكل
االن ـت ـظــار بــالـنـسـبــة ال ــى منطقة ال ـت ـجــارة الـحــرة
فضيلة اذا أفضى ذلــك الــى اعـطــاء ال ــدول المزيد
من الوقت للتكيف .وتشعر شريحة التكنوقراط
بتفاؤل ،ويقول برودنس سيباهيزي ،وهو كبير
المستشارين الفنيين لدى االتحاد اإلفريقي حول
ً
منطقة التجارة الحرة" ،أنــت تبني األســاس أوال
ثم المنزل ،حتى اذا احتاج ذلك الى عدة سنوات".

١٠
اقتصاد
ً
عمليات بيع بخسارة ألسهم تكشف حيال لتجنب العقوبات
ةديرجلا
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سداد شيكات فوارق سعرية خارج نظام التداول باتفاق سابق مخالف للقوانين
محمد اإلتربي

لفتت مصادر رقابية إلى أن
الجهات الرقابية تخضع كل
الشبهات للتدقيق والتحقيق،
األطراف المعنية
وتستدعي
ً
حسب ما تراه مناسبا.

كـشـفــت مـ ـص ــادر رق ــاب ـي ــة عن
رصد بعض المجاميع عمليات
ش ـ ـ ــراء ح ـص ــص وم ـل ـك ـي ــات فــي
بعض الشركات بأسعار عالية
تزيد على سعر السهم السوقي
ب ـن ـحــو  20و 25ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ثم
ت ــم ال ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة ب ـي ــع ل ــذات
ال ـح ـص ــص ب ـخ ـس ــارة تـ ـف ــوق الـ ـ
 30ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وتـ ــم رصـ ــد تلك
ً
الممارسات رقابيا.
وعلم أن تلك التحايالت تأتي
في إطار عمليات إبعاد الشبهات
وتجنب العقوبات ،التي تقضي
في بعض األحيان إعادة األرباح
المحققة.
ً
وواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــا ،عـ ـل ــم أن ك ـم ـيــات
األس ـه ــم ،الـتــي تـبــاع بسعر أقــل
تخضع التفاقات سابقة ،ويتم
تحصيل شيكات خارجية بفارق
ال ـس ـع ــر ،وهـ ــو إجـ ـ ــراء م ـخــالــف،
س ــواء لناحية االت ـفــاق السابق
أو ســداد ف ــوارق سعرية ألسهم
مــدرجــة خ ــارج نـظــام «سيستم»
التداول.
ووف ــق ال ـم ـص ــادر ،ف ــإن هـنــاك
ً
عددا من فرق التفتيش تستهدف

ً
عددا من الشركات ،التي شهدت
ت ـع ــام ــات ـه ــا شـ ـبـ ـه ــات الس ـي ـمــا
المتعلقة بدخول بعض األطراف
والمجاميع بنسب إفصاح الفتة،
ثم الدخول والخروج السريع أو
العمل على تسييلها.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة تـخـضــع كل
الشبهات للتدقيق والتحقيق،
وت ـس ـتــدعــي األط ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة
ً
حسب ما تراه مناسبا ،التخاذ
ال ـقــرار األن ـســب ،مـشـيــرة إل ــى أن
مرور الصفقات ال يعني انتهاء
أو إغفال التحقيق فيها أو تتبع
األطراف المعنية.
وبينت أن المرحلة األ خـيــرة
ش ـه ــدت ع ـم ـل ـيــات تـنـسـيــق بين
ثالثة أطراف مضاربية ،وترتب
عليها عمليات تدوير للملكيات
مــا بـيــن زيـ ــادة وخ ـفــض وش ــراء
بــأس ـعــار مــرتـفـعــة وم ــن ث ــم بيع
ً
بأسعار منخفضة مرورا بتبادل
بعض األدوار في عمليات الشراء
بتنسيق مسبق .
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،كشف
مصدر لـ»الجريدة» ،أن من الحيل،

ً
ال ـت ــي ت ــم ات ـبــاع ـهــا أخـ ـي ــرا قـيــام
بعض المضاربين ببيع كميات
أس ـه ــم ب ــأس ـع ــار مـنـخـفـضــة عن
سـعــر ال ـش ــراء ،وإظ ـه ــار خـســارة
ك ـ ـنـ ــوع م ـ ــن الـ ـحـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي ي ـتــم
اتباعها ،الهدف منها تجنب أي
قرار من الجهات الرقابية بإعادة
األرباح أو توقيع غرامات بقيمة
األرباح المحققة من التالعبات.
وتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
المتالعبين اعتقدوا بأنه مجرد
إظهار خسارة في عملية البيع
يمكن أن تعفيهم من المساء لة
 ،لكن الـمـصــادر أش ــارت إلــى أن
من ضمن األالعـيــب هو االتفاق
ع ـلــى ال ـب ـيــع ب ـخ ـس ــارة ،وم ــن ثم
ً
سـ ـ ـ ــداد شـ ـي ــك خ ـ ــارج ـ ــي ب ـع ـي ــدا
عــن «سيستم» ال ـتــداول بحسب
االتفاق لتمرير هذه التالعبات
ً
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدا ع ـ ـ ــن أع ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
والتدقيق.
ولإلشارة فمن غير المنطقي
الـقـيــام ب ـشــراء حـصــص إفـصــاح
بسعر ،ومن ثم بيعها بسعر أقل،
ً
علما أن أ س ــاس االستثمار في
السوق المالي ،هو عامل الربح،

والخسارة تكون اضطرارية ،لكن
ف ــي حـ ــاالت ال ـتــاعــب ال ـخ ـســارة
بعمد وبقصد سابق.
إلــى ذلــك ،أف ــادت مـصــادر بأن

البورصة تتيح نظام الصفقات
الخاصة الذي يمكن طريف البيع
والشراء من االتفاق السابق على
السعر ،فلماذا يتم التالعب من

خــال عمليات االتفاق المسبق
بشيكات خارجية؟
ً
أي ـ ـضـ ــا هـ ـن ــاك نـ ـظ ــام الـ ـم ــزاد
ال ـع ـل ـنــي بــال ـن ـس ـبــة لـلـصـفـقــات،
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أعالها في المكاسب «رابيل» ...و«بتكوين» األكثر شعبية
فـيـمــا ش ـهــدت أسـ ــواق الـعـمــات الرئيسية
ً
في العالم عددا من التقلبات خالل عام ،2017
س ــواء بسبب أح ــداث داخـلـيــة فــي بـلــدان هذه
ً
ال ـع ـمــات ،أو ت ــأث ــرا بــات ـجــاهــات رف ــع أسـعــار
الفائدة األميركية ،ظهرت العمالت اإللكترونية
ً
لتضيف مــزيــدا مــن الـضـغــوط ،الـتــي نافست
بقوة.
ومن بين نحو  1400عملة رقمية إلكترونية،
ظهرت على الساحة الدولية ،هناك  5عمالت
فقط ،هي التي نافست بقوة وهزت عرش سوق
الـعـمــات الـعــالـمـيــة بـعــدمــا حققت ارتـفــاعــات
تـتــراوح مــا بين  650فــي المئة و 815284في
المئة.
وصـ ـ ـع ـ ــدت الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـع ـمــات
اإللكترونية من  17.735مليار دوالر في بداية
العام الحالي ،لتصل إلى  598.684مليار دوالر،
بنهاية تعامالت األسبوع الماضي ،مضيفة
نحو  581مليار دوالر على مدار العام بنسبة
ارتفاع تقدر بنحو  3274في المئة.

مكاسب ضخمة في  ،2017حلت عملة «رابيل»
التي تحتل المركز األول في حجم المكاسب
بعدما ارتفعت من مستوى  0.0065دوالر في
ً
بداية العام الحالي ،لتسجل نحو  53دوالرا
في منتصف تعامالت شهر ديسمبر ،رابحة
ً
نحو  52.9935دوالرا بنسبة ارتفاع تقدر بنحو
 815284في المئة.
وقفزت القيمة السوقية لعملة «رابيل» من
 0.24مـلـيــار دوالر فــي بــدايــة ال ـعــام ،لتسجل
ً
نحو  45.42مليارا في تعامالت شهر ديسمبر
ً
الـجــاري ،مضيفة نحو  45.18مليارا بنسبة
ارتفاع تقدر بنحو  18825في المئة.

إيثريوم
ج ــاءت عملة «إي ـثــريــوم» بــالـمــركــز الـثــانــي،
حـيــث ق ـفــزت مــن  8دوالرات فــي بــدايــة الـعــام
لتسجل نحو  800دوالر في منتصف تعامالت
ً
الشهر الجاري ،رابحة نحو  792دوالرا بنسبة
ارتفاع تقدر بنحو  9900في المئة.
وبلغت القيمة السوقية لعملة «إيثريوم»
مستوى  73.76مليار دوالر منتصف تعامالت
األس ـبــوع الـمــاضــي ،مـقــارنــة مــع مستوى 0.7

رابيل
في مقدمة العمالت اإللكترونية ،التي حققت

في بداية تعامالت العام لتسجل  20ألف دوالر
في تعامالت منتصف شهر ديسمبر المنصرم،
ً
مضيفة نحو  19037دوالرا بنسبة ارتفاع تقدر
بنحو  1976في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية لعملة «بتكوين»
مــن  15.49مـلـيــار دوالر فــي بــدايــة ال ـعــام إلــى
 334.8م ـل ـيــار دوالر ف ــي مـنـتـصــف ديـسـمـبــر
الـ ـج ــاري ،راب ـح ــة نـحــو  319.31مـلـيــار دوالر
بنسبة ارتفاع تقدر بنحو  2061في المئة.

بتكوين كاش
ً
مليار في بداية العام ،رابحة نحو  73.06مليارا
بنسبة ارتفاع تقدر بنحو  10437في المئة.

ً
 368دوالرا بنسبة ارتـفــاع تـقــدر نحو 9200
في المئة.

اليتكوين

بتكوين

وفي المركز الثالث ،حلت عملة «اليتكوين»
الـتــي ارتـفـعــت مــن نحو  4دوالرات فــي بداية
ً
العام لتسجل نحو  372دوالرا في منتصف
ت ـعــامــات ديـسـمـبــر ال ـم ـن ـصــرم ،راب ـح ــة نحو

حلت «بتكوين» وهي العملة الرقمية األكثر
شعبية بالمركز الرابع ،إذ تمكنت على مدار
ال ـع ــام ال ـحــالــي م ــن تـحـقـيــق أرق ـ ــام ومـكــاســب
ً
قياسية ،بعدما ارتفعت من مستوى  963دوالرا

ذك ـ ـ ــرت بـ ـي ــان ــات رسـ ـمـ ـي ــة أن
ن ـ ـشـ ــاط ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـص ـن ـي ــع فــي
ال ـص ـيــن ن ـمــا ب ـم ـعــدل أب ـط ــأ في
دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ــال ـش ـه ــر
الماضي.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات م ـك ـتــب
اإلحصاء الوطني ،تراجع مؤشر
م ـ ــدي ـ ــري الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات ل ـق ـطــاع
الـتـصـنـيــع الـ ــذي يـقـيــس نـشــاط

المصانع مــن  51.8نقطة خالل
نوفمبر الماضي إلى  51.6نقطة
خالل شهر ديسمبر .2017
ي ــذك ــر أن ت ـس ـج ـيــل ال ـمــؤشــر
أل كـثــر مــن  50نقطة يعني نمو
ال ـق ـطــاع ،فــي حـيــن أن تسجيله
ألقل من  50نقطة يعني انكماش
القطاع.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ارت ـف ــع

الرسمية .وتهدف الحكومة إلى
تـحــويــل اعـتـمــاد االقـتـصــاد إلــى
الخدمات واالستهالك بــدال من
التصنيع والتصدير.
وفــاق ثاني أكبر اقتصاد في
ال ـع ــال ــم ال ـت ــوق ـع ــات ،ح ـي ــث نـمــا
بنسبة  6.9في المئة في األرباع
الثالثة األولــى من العام المالي
الجاري.

 ٢٠٠مليون دوالر مبيعات التطبيقات في «الميالد»
أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة أن
المستهلكين في العالم أنفقوا نحو 196
م ـل ـيــون دوالر لـ ـش ــراء أو االش ـ ـتـ ــراك في
التطبيقات يوم «عيد الميالد»  2017من
متجري تطبيقات «آب ستور» ،و«غوغل
ب ـ ــاي» ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،بـحـســب بـيــانــات
م ــؤس ـس ــة «س ـي ـن ـس ــور ت ـ ـ ــاور» ل ـم ـع ـلــومــات
التطبيقات.
و فــي حالة استبعاد مبيعات تطبيقات
«أن ــدروي ــد» فــي الصين ،فــإن هــذه المبيعات
تــزيــد بنسبة  12.3فــي المئة عــن مبيعاتها
خــال مــوســم عيد مـيــاد  2016حيث كانت
 174مليون دوالر.
وبحسب موقع «تك كرانش» المتخصص
ف ــي م ــوض ــوع ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،فـ ــإن هــذه
ال ـب ـيــانــات تـشـيــر إل ــى اس ـت ـم ــرار ن ـمــو ســوق
الـتـطـبـيـقــات واألل ـع ــاب الــرقـمـيــة ،مــع وجــود

ف ــرص ــة ق ــوي ــة أمـ ـ ــام مـ ـط ــوري ال ـت ـط ـب ـي ـقــات،
لتحقيق إي ــرادات كبيرة مــن خــال السماح
باالشتراك الستخدام التطبيق كوسيلة بديلة
أقل تكلفة للحصول عليه.

ارتفاع االحتياطيات
في «المركزي» القطري
أظ ـهــرت بـيــانــات رسـمـيــة أن االحتياطيات
الــدول ـيــة وال ـس ـيــولــة بــالـعـمـلــة األجـنـبـيــة لــدى
مـ ـص ــرف ق ـط ــر الـ ـم ــرك ــزي ارت ـف ـع ــت ق ـل ـيــا فــي
نوفمبر ،في الوقت الذي تنحسر فيه على ما
يبدو تدفقات رؤوس األموال.
وزادت االحتياطيات والسيولة ،وهو مؤشر
على قدرة «المركزي» على دعم الريال ،إلى 36.9
ً
مليار دوالر الشهر الماضي من  36.1مليارا
في أكتوبر.
(رويترز)

كما أش ــارت البيانات إلــى أن معدل نمو
مـبـيـعــات الـتـطـبـيـقــات غـيــر األل ـع ــاب تـجــاوز
معدل نمو مبيعات األلعاب ،حيث بلغ معدل
ن ـمــو مـبـيـعــات ال ـف ـئــة األول ـ ــى  66ف ــي الـمـئــة

«األهلي السعودي» يرفع
رأسماله %50

أوص ــى مجلس إدارة البنك األهـلــي التجاري
الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسماله عن
طريق منح أسهم مجانية بنسبة  50في المئة من
قيمة رأس المال.
وقــال البنك في بيان نشر على موقع السوق
السعودي (ت ــداول) ،إن «رأس المال بعد الزيادة
سيبلغ  30مليار ريــال ،أي بنسبة زيــادة قدرها
 ،%50مقارنة بـ 20مليار ريال قبل الزيادة».
وس ـي ـصــل ع ــدد أس ـه ــم ال ـب ـنــك ال ـ ُـم ـص ــدرة بعد
الزيادة إلى  3مليارات سهم.
وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس اإلدارة
ف ــي دع ــم وت ـقــويــة ال ـق ــاع ــدة الــرأس ـمــال ـيــة لـلـبـنــك،
لتمكنه م ــن تـحـقـيــق م ـع ــدالت لـلـنـمــو ف ــي أعـمــال
البنك ،والـتــوســع فــي النشاطات الـجــديــدة خالل
األعوام القادمة.
وستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم
واحد مجاني لكل سهمين من األسهم المملوكة،
على أن تكون الــزيــادة في رأس المال عن طريق
رسملة مبلغ  10مليارات ريال من حساب األرباح
المتبقية.

ً
مصر تثبت الدوالر الجمركي عند  16جنيها

تباطؤ نمو قطاع التصنيع في الصين
مــؤشــر مــديــري المشتريات في
ال ـق ـطــاع غ ـيــر ال ـص ـنــاعــي ،ال ــذي
يـظـهــر ن ـشــاط ق ـطــاع الـخــدمــات،
إلى  55نقطة في ديسمبر ،مقابل
 54.8نقطة في الشهر الماضي.
وشـكــل قـطــاع الـخــدمــات أكثر
م ــن  50ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي فــي الصين
الـعــام الماضي ،وفقا للبيانات

فــي المركز الخامس حلت عملة «بتكوين
ً
كــاش» التي ارتفعت من مستوى  555دوالرا
عند بداية ظهورها في شهر يوليو الماضي،
ً
لتسجل نحو  4167دوالرا في منتصف شهر
ً
ديسمبر المنصرم ،رابحة نحو  3612دوالرا
بنسبة ارتفاع تقدر بنحو  650في المئة.
كما سجلت القيمة السوقية للعملة لعملة
«بتكوين كــاش» مستوى قياسي عند 70.29
م ـل ـيــار دوالر ،ب ـعــد خ ـم ـســة أش ـه ــر ف ـقــط مــن
ظهورها في األسواق.
(األسواق نت)

التي تزيد على  5في المئة فما
ً
فـ ــوق ،وه ــو أي ـض ــا ن ـظــام مكمل
لـلـصـفـقــات ال ـخ ــاص ــة م ــن حيث
االتفاق المسبق بشكل علني.

تقريبا مقابل نمو الفئة الثانية بنسبة
 5.2في المئة.
وفي الوقت نفسه فإن األلعاب الرقمية
مـ ــازالـ ــت ت ـس ـت ـحــوذ ع ـل ــى الـ ـج ــزء األك ـب ــر
مــن أمـ ــوال الـمـبـيـعــات ،حـيــث بـلـغــت قيمة
مبيعاتها خالل موسم عيد الميالد األخير
 158مليون دوالر مقابل  150مليون دوالر في
العام الماضي ،في حين زادت قيمة مبيعات
التطبيقات غير األلعاب من  24مليون إلى
 38مليون دوالر خالل الفترة نفسها .وجاء
الجزء األكبر من عائد مبيعات تطبيقات غير
األلعاب من مبيعات تطبيقات البث المباشر
للمواد الترفيهية مثل «نتفليكس» و»إتش.
بــي.أو نــاو» .وزاد إنفاق المستهلكين على
تطبيقات الترفيه خالل العام الحالي بنسبة
 98فــي الـمـئــة عــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،بحسب
«سينسور تاور».

قــالــت وزارة المالية المصرية،
فــي بـيــان ،إن مصر ستثبت سعر
ال ــدوالر الجمركي عند  16جنيها
للدوالر في يناير.
وأوضح البيان أن «قرار تثبيت
سعر الدوالر الجمركي يأتي اتساقا
مــع اس ـت ـقــرار سـعــر الـعـمـلــة ،وذلــك
في الحدود التي تستهدفها وزارة
ال ـم ــال ـي ــة ،ل ـت ـحــديــد س ـعــر ال ـ ــدوالر

الجمركي خالل الفترة الماضية في
ضوء حالة االستقرار التي يشهدها
االقتصاد المصري».
بدأت مصر تحديد سعر شهري
ثابت للدوالر الجمركي في يناير
عقب تحرير سعر صرف الجنيه في
نوفمبر  .2016وتحدد مصر السعر
منذ ذلك الحين على أساس شهري.
ُيستخدم الــدوالر الجمركي في

حساب قيمة الرسوم التي يدفعها
المستورد بالعملة المحلية ،نظير
اإلفـ ـ ــراج ال ـج ـمــركــي ع ــن الـبـضــائــع
المستوردة.
وظ ــل الـجـنـيــه مـسـتـقــرا تقريبا
عند المستوى نفسه فــي األشهر
األخيرة ،ليجري تداوله عند نحو
 17.69جنيها للدوالر في تداوالت
أمس.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

بكين تشدد القيود على السحب النقدي لمواطنيها
شددت الصين القيود على الحد األقصى
للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية
م ــن خـ ــارج الـ ـب ــاد ،ف ــي مـسـعــى لمكافحة
تبييض األموال ،تمويل اإلرهاب ،والتهرب
الضريبي ،بحسب ما أعلنت السلطات.
وسيكون الحد األقصى سنويا  100ألف
ً
يوان صيني ( 15.355دوالرا) للشخص بدءا
من اليوم ،بغض النظر عن عدد البطاقات
التي يملكها.
والحد األقصى الحالي للسحب النقدي
الـسـنــوي هــو  100أل ــف ي ــوان لـكــل بطاقة،
ولكن ليس ما يمنع اي شخص من سحب
هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ مـ ـ ــرارا ب ــاس ـت ـخ ــدام ب ـطــاقــات
متعددة.
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «ش ـي ـن ـخ ــوا» الــرسـمـيــة

لألنباء نقال عن إدارة البورصة الحكومية،
إن ال ـقــواعــد ال ـجــديــدة «سـتـمـنــع مخالفي
ال ـقــانــون مــن سـحــب مـبــالــغ نـقــديــة كبيرة
باستخدام بطاقات مختلفة من مصارف
مختلفة».
وأش ـ ــارت إل ــى أن أي شـخــص يـتـجــاوز
الحد األقصى سيمنع من السحب النقدي
من خارج البالد لبقية العام وللعام التالي.
ويأتي القرار الجديد فيما تسعى بكين
لمكافحة هروب رؤوس األموال مع تشديد
الرقابة عليها لتحفيز التدفق المالي.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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الكاتبة صفاء النجار تطرح
تساؤالت عبر كتاباتها عن
معنى الحياة.
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أزمات كثيرة ّ
مر بها النجوم جمعية الثقافة والفنون
في العالم العربي خالل عام اختتمت بمنطقة الدمام
فعاليات الدورة الثالثة من
 2017أبرزها المنع
مهرجان بيت الشعر.
من التمثيل والغناء.
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الفنان عبد الله الخضر ثمن
تجربته مع الفنان الراحل
عبد الحسين عبدالرضا في
ً
مسلسل «العافور» ممتدحا
مشاركته في «سيلفي».

ً ً
شبكة « »CWالتلفزيونية تنتج جزءا ثالثا من «»Riverdale

المسلسل ينتمي إلى دراما الجريمة وتدور أحداثه في نيويورك
بسرعة غير متوقعة ،قــررت شبكة قناة
" "CWالتلفزيونية أن تجدد مسلسل الدراما
األمـيــركــي " "Riverdaleلـمــوســم ثــالــث قبل
انتهاء الموسم الثاني.
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـع ـمــل ه ــو مسلسل
درامي أميركي ،تم بث الجزء األول منه للمرة
األولى بتاريخ  26يناير .2017
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـس ـل ـســل ي ـن ـت ـمــي إل ــى
فـئــة درامـ ــا الـجــريـمــة ،وي ـش ــارك فــي بطولة
العمل كل من ،كي جي أبا وليلي راينهارت
وكاميال مندس وكول سبروس وماريسول
نيكولز ولوك بيري وكايسي كوت ومادلين
بيتسيش وأشلي موراي ،وهايلي لو وآشا
برومفيلد ومن إخراج لي توالند كريغر.
ق ـصــة الـمـسـلـســل تـ ــدور ح ــول مـجـمــوعــة
شباب وبنات فى مرحلة المراهقة من الطبقة
الــراق ـيــة واألك ـثــر ث ــراء فــي ن ـيــويــورك ،حيث
لكل شاب وفتاة أســرار ومشاكل يحاولون
إخفاءها ،لكن مع توجههم نحو عدم الطاعة
ومحاولة سعيهم ألحالمهم الخاصة ،تبدأ
األحـ ـ ــداث ب ـك ـثــرة ج ــرائ ــم ال ـق ـتــل ف ــي الـبـلــدة
وتتزايد األســرار والغموض الخاصة بكل
شخصية.
ً
ونظرا إلى نجاح المسلسل ،فقد فاز في
فئة المسلسالت التلفزيونية بجائزة أفضل
مسلسل درامي في عام  ،2017في مهرجان
جوائز المراهقين.

نجوم مسلسل «»Riverdale

الرقابة الهندية توافق على عرض فيلم مثير للجدل

رانفير سينغ وديبيكا بادوكون

وافقت الرقابة على األفــام في الهند ،أمس األول،
على عرض فيلم مثير للجدل ،تدعمه شركة فياكوم
إن ــك ،ويـتـنــاول قـصــة عــاقــة ملكة هـنــدوسـيــة بحاكم
مسلم ،بعد اقتراح بعض التعديالت على الفيلم.
وك ــان عــرض الفيلم الـهـنــدي تــم تأجيله إلــى أجل
ً
غير مسمى ،حيث كان من المقرر عرضه بــدء ا من 1
ً
ديسمبر ،بعدما أثار جدال بشأن محتواه التاريخي
في واليات مثل راجاستان وماهاراشترا.
وانـتـقــد أعـضــاء فــي جـمــاعــات هندوسية صغيرة
وفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هذا الفيلم ،واسمه
"بــادمــافــاتــي" ،متهمين مـخــرجــه بتحريف الـتــاريــخ،
ً
بإظهار السلطان المسلم عالء الدين "حبيبا" للملكة
بادمافاتي ،التي تنتمي لطائفة راجبوت الهندوسية
المحاربة.
وقــال براسون جوشي ،رئيس المجلس المركزي
الـمـعـنــي بــالـمــوافـقــة عـلــى ع ــرض األفـ ــام ،فــي رســالــة
بالبريد اإللكتروني" :هذا موقف صعب لم يسبق له
مثيل .سعيد ،ألنه بعد اتباع منهج متوازن تمكننا من
حل المسألة بأسلوب عملي وإيجابي".
وذكر جوشي أن المجلس طلب تغيير اسم الفيلم

إلى "بادمافات" ،لإلشارة إلى أن اسم الفيلم مأخوذ عن
ملحمة شعرية تحمل ذات االســم ،وليس عن أحداث
تاريخية حقيقية.
وأضاف أن منتجي الفيلم ومخرجه اقترحوا عرض
تنويه يذكر بــأن الفيلم ال "يدعي الدقة التاريخية"،
ً
وأنهم "يوافقون تماما" على االقتراحات.
ولم ترد شركة "فياكوم  18موشن بيكتشرز" ،التي
كانت وراء الفيلم ،على طلب للتعليق .وفي وقت سابق
قالت إن الفيلم يعرض "بسالة وعزة وعظمة راجبوت
في أبهى صورها".
وتـلـعــب الـمـمـثـلــة ديـبـيـكــا ب ــادوك ــون ،ال ـتــي كــانــت
ً
هدفا لجماعات راجبوت المعارضة لعرض الفيلم،
دور البطولة فيه .وأمــر الحزب الحاكم أحد الساسة
ً
المنتمين إليه باالعتذار علنا ،بعدما أعلن جائزة ألي
شخص يقطع رأس بادوكون ،لتجسيدها شخصية
الملكة بادمافاتي.
ُي ـشــار إل ــى أن الـفـيـلــم مــن بـطــولــة الـنـجـمــة ديبيكا
بادوكون ورانفير سينغ وشاهيد كابور ،ومن إخراج
سانغاي ليال بهنسالي.
(رويترز)

المرأة العربية تتفوق في المهرجانات
السينمائية خالل 2017

هيفاء املنصور

بريانكا شوبرا

كيفانش تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ بطل
بريانكا شوبرا :العثور على
ً
العريس المناسب صعب جدا «»Prison Break
تبحث النجمةالهنديةبريانكا شوبرا عن شريك حياة
مناسب يتفهم طبيعة حياتها المهنية ،و يـقــدر عملها
والمكانة التي وصلت إليها.
وقالت عن خططها المتعلقة بالزواج" :أريد أن أتزوج
وأنجب دستة من األطفال ،لكن العثور على رجل مناسب
يبدو مهمة صعبة".

يستعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ ،المعروف
في الوطن العربي بشخصية "مهند" في مسلسل "العشق
الممنوع" ،لعمل مسلسل جديد مشتق من المسلسل
الشهير " ."Prison Breakو سـتـقــوم شــر كــة المسلسل
بـتــوقـيــع عـقــد مــع شــركــة فــوكــس ،لـتـكــون هــي المالكة
لحقوق العمل.

توبا بويوكستون

توبا بويوكستون تمضي
إجازتها برفقة طفلتيها
قررت النجمة التركية توبا بويوكستون تمضية عطلة
ً
نهاية العام في باريس برفقة توأمها ،وفقا لما ذكرته
تقارير إعالمية.
وألمحت التقارير إلى أن توبا فضلت قضاء العطلة
ً
مع طفلتيها بعيدا عنأوموت أفيرغان ،األمر الذي يشير
إلى خالفات قد نشبت بين الطرفين.

شهدت  2017تميزا للمرأة في مجال السينما،
دوليا وعربيا ،يمكن رصده في مهرجانات السينما
ل ـه ــذا الـ ـع ــام ،وهـ ــذا الـتـمـيــز ل ــم يـقـتـصــر ف ـقــط على
المشاركة ،بل أيضا حصد الجوائز ،ونسلط الضوء
على أبرز الفائزات والتعريف بأعمالهن.
وحصدت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر
بفيلمها "واجــب" جائزة المهر الطويل عن أحسن
فيلم روائي طويل في الدورة الـ 14من مهرجان دبي
السينمائي ،ورأست لجنة التحكيم الممثلة األلمانية
مارتينا جيديك ،كما أشاد به النقاد السينمائيون
عند عرضه فــي مهرجان لندن السينمائي ضمن
المنافسة الرسمية.
وبرعت المخرجة ،التي تعود أصولها إلــى رام
الله ،في تقديم واقع الفلسطينيين الذين يعيشون
داخــل حــدود إسرائيل بواقعية ساحرة ألول مرة،
وتـفــاصـيــل عـكـســت حقيقة األوضـ ــاع االجتماعية
واالقتصادية بدقة ،من خالل عالقة اختالف ممتلئة
بالحب بين أب وابنه.
واخ ـ ـتـ ــارت ج ــاس ــر ط ــاب ــع ال ـكــوم ـيــديــا الـ ـس ــوداء
لفيلمها ،ألنها تــرى أنــه يشبه طبيعة حياة الفئة
التي يجسدها الفيلم.
ومن المخرجات العربيات الالتي برزن أيضا هذا
الـعــام ،الجزائرية صوفيا جاما التي نالت جائزة
المهر الطويل بمهرجان دبي عن فيلمها الروائي
الـطــويــل األول "ال ـس ـعــداء" ،وال ــذي ت ـنــاول الـظــروف
االجتماعية بالجزائر بعد انتهاء الحرب األهلية عام
 ،2002وتشتهر جاما بأفالمها القصيرة التي تلقى
استحسانا في المهرجانات الدولية ،وكان آخرها
فيلم "حابسين".
كما توجت بطلة فيلم السعداء الممثلة الجزائرية
ل ـي ـنــا خ ـ ـ ــودري ك ــأح ـس ــن م ـم ـث ـلــة ب ـف ـئــة "آفـ ـ ـ ــاق" عــن
دورها في الفيلم بالدورة الـ 74لمهرجان البندقية
السينمائي الدولي.
إلى ذلك ،تألقت المرأة التونسية بأفالمها ،فحازت
المخرجة التونسية ندى المازني حفيظ بفيلمها

"فــي الظل" على جائزة التانيت البرونزي ألحسن
فيلم وثائقي طويل في مهرجان قرطاج بدورته الـ.28
كما نالت السيناريست التونسية ليلى بوزيد
جــائــزة أحـســن سـيـنــاريــو فــي مـهــرجــان قــرطــاج مع
شركائها في كتابة السيناريو مخرج الفيلم وليد
مطار وكلود لوباب عن فيلم شرش.
وتجلى السيناريو في تجسيد وإبراز المقارنات
بين واقــع العمال فــي فرنسا وفــي تــونــس ،منتقدا
الرأسمالية التي اعتبر مكاسبها للعمالة الرخيصة
في الشرق خسارة ،كما تمكن السيناريو من خلق
واقع حي للبيئتين على اختالفهما.
وفي اإلمارات ،توجت المخرجة اإلماراتية نجوم
الغانم بجائزة المهر اإلماراتي ألفضل فيلم طويل
عن فيلمها الوثائقي "آالت حــادة" ،وتـنــاول الفيلم
حياة المبدع اإلمــاراتــي حسن الشريف الــذي لعب
دورا كبيرا فــي تطوير الحركة اإلبــداعـيــة والفنية
الخليجية بأعماله الفنية المعاصرة.
كما حصدت المخرجة اإلماراتية هناء الشاطري
جــائــزة أفـضــل فـيـلــم قـصـيــر فــي مـهــرجــان دب ــي عن
فيلمها "هروب".
وفــي السعودية ،لــم تغب الـمــرأة السعودية عن
س ــاح ــة ال ـت ـتــويــج ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ف ـف ــازت الـمـخــرجــة
الـسـعــوديــة هـيـفــاء الـمـنـصــور بــالـجــائــزة الـخــاصــة
للمخرجين خالل مهرجان دبي ،والتي رأست لجنة
تحكيمها الممثلة كيت بالنشيت ،وتعد المنصور
أول مـخــرجــة سينمائية س ـعــوديــة ،وم ــن أفــامـهــا
"وجدة" و"نساء بال ظل" و"الرحيل المر".
والممثالت العربيات كان لهن أيضا نصيب من
جوائز أحسن ممثلة في المهرجانات السينمائية
هذا العام ،فحصدت اللبنانية ديامان بوعبود جائزة
"أفضل ممثلة" في الــدورة ال ــ 39لمهرجان القاهرة
السينمائي الدولي ،في حين ذهبت جائزة مهرجان
دبي للممثلة المصرية منحة البطراوي عن دورها
في فيلم زهرة الصبار.
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الكاتبة صفاء النجار :األدب في بالدنا ليس سلعة رائجة
«أبحث في طبيعة العالقات واألنساق القيمية في أي مجتمع»

زمن المزمار
األحمر

ً
تنطلق الكاتبة المصرية صفاء النجار عبر مجموعتها القصصية الصادرة حديثا «الحور العين» إلى عوالم أكثر رحابة وجرأة
وجسارة ،مشيرة إلى أنها تحرص على طرح تساؤالت عبر كتاباتها عن معنى الحياة ،كما تشدد على ضرورة البحث والتحليل
الكتشاف بعض النتائج القيمة.
وعلى هامش توقيع المجموعة القصصية الجديدة التقت «الجريدة» صفاء النجار ،وكان هذا الحوار:
القاهرة  -طارق لطفي

اس ـت ـغ ــرق ــت فـ ــي ك ـت ــاب ــة مـجـمــوعـتــك
القصصية "حور العين" عشر سنوات،
ً
أال تعتقدين أن هذه الفترة طويلة جدا؟
المقصود بالسنوات العشر الفترة
الــزمـنـيــة بـيــن تــاريــخ كـتــابــة أول قصة
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة وهـ ــي «األمـ ـيـ ـب ــا» عــام
 2006وال ـ ـقـ ــرار ب ــإص ــدار ال ـم ـج ـمــوعــة.
ُ
هذه القصص كتبت على فترات زمنية
مـخـتـلـفــة ،وتـجـمـيـعـهــا اس ـت ـغــرق أكـثــر
من عشر سنوات ،وخــال هذه الفترة
أنهيت دراستي األكاديمية بحصولي
ع ـل ــى ال ـمــاج ـس ـت ـيــر والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه بـيــن
ً
عامي  2011و 2016وأصدرت عددا من
أعمالي األدبية.

تنوع قصصي
ً
هـ ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــن دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع
ف ـ ــي أسـ ــال ـ ـيـ ــب الـ ـ ـس ـ ــرد ،كـ ـم ــا ف ـ ــي ه ــذه
المجموعة؟

مستوى القراءة
في عالمنا العربي
ً
ما زال متدنيا

ً
أفضل فعال هذا التنوع وستجد أن
ً
ثمة استخداما لضمير األنا في قصتي
«اللعنة ،والشبكة العنكبوتية» ،وثمة
ضـمـيــر الـمـخــاطــب فــي «وم ــن أحـيــاهــا،
وفـيـلــم ألمـ ــي» ،وإن ك ــان يـغـلــب عليها
اس ـت ـخــدام الـ ــراوي الـعـلـيــم ،كـمــا يغلب
على المجموعة اللجوء إلى الفانتازيا
مثلما هــي ا لـحــال فــي قصص أعمالي
السابقة فيديو كليب ،والنبوء ة ،وفي
انـتـظــار مــن أت ــى ،وق ــوس ق ــزح» ،وأرى
أنــه ليس مــن ال ـضــروري تــوافــر ترابط
ب ـيــن ق ـصــص ال ـم ـج ـمــوعــة ،وأع ـت ـقــد أن
الـ ـق ــارئ ي ـتــذكــر ال ـق ـصــة ال ـت ــي تعجبه
وتؤثر فيه ويتكون لديه انطباع عام
عن المجموعة القصصية.
تـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ـن ـهــا
ال ـم ـج ـمــوعــة بـكـثـيــر م ــن الـ ـج ــرأة ف ــي ت ـنــاول
عالم المرأة ،فهل هذا الطرح يأتي في إطار
مـحــاو لــة تغيير صــور تـهــا فــي المجتمعات
الشرقية؟
ال أه ـتــم بـفـكــرة تـغـيـيــر ص ــورة ال ـم ــرأة أو
ت ـث ـب ـي ـت ـهــا .أك ـت ــب م ــا أف ـك ــر ف ـي ــه ومـ ــا أش ـعــر
ب ــه .أك ـتــب رؤي ـتــي لـلـعــالــم بـغــض الـنـظــر عن
تفسيرات أو تــأو يــات المتلقي .وهنا
أود ا ل ـ ـقـ ــول إن األدب فــي
بـلــدنــا لـيــس سلعة رائـجــة.
ّ
نحن الكتاب نعيش الواقع
ون ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل م ـ ـ ــع ال ـ ـيـ ــومـ ــي
بــدر جــات مختلفة ،لـكــن ما
ت ـك ـت ـبــه هـ ــو أدب األ ق ـل ـي ــة،
أدب ا ل ـغ ـي ـتــو .ن ـحــن نكتب
أل ن ـف ـس ـن ــا ،إذ إن م ـس ـتــوى
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ً
ا لـقــراء ة في عالمنا العربي ما زال متدنيا ،
ً
وال ـك ـتــابــات األك ـثــر ان ـت ـشــارا لـيـســت األعـلــى
قيمة ،لكنها األسهل واأليسر في القراء ة.

جسد المرأة
أال ت ـخ ـش ـي ــن الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـن ـق ــد فـ ــي ظــل
الخوض في أمور ما زال البعض يراها من
المحرمات كالحديث عن جسد المرأة؟
نقد من؟ ونقد ماذا؟ هل تصدق أن الجسد
اآلن م ــن الـ ـمـ ـح ــرم ــات! وم ـ ـ ــاذا عـ ــن ظ ــواه ــر
الـتـحــرش واالغ ـت ـصــاب وانـتـهــاك الـمـحــارم؟
ً
ال ــواق ــع ي ـف ــوق أي خـ ـي ــال .م ــا أخـ ـش ــاه ح ـقــا
ً
ً
أال أكـتــب نـصــا جـيــدا بالمعايير الـفـنـيــة ،ال
يـمـلــك م ـقــومــات ب ـقــائــه ال ــذات ــي ،وأال تـكــون
لــديــه أجـنـحــة ق ــادرة عـلــى التحليق وعـبــور
االعتيادي والرتيب والمكرر ،وال يسهم في
تجديد خلقي وإعادة تشكيلي.

المرأة والبعد الجمالي
ه ـ ــل ت ـع ـت ـق ــدي ــن أن تـ ـ ـج ـ ــارب الـ ـك ــاتـ ـب ــات
السابقات في الكتابة عن المرأة نجحت في
تغيير النظرة الدونية إليها في المجتمع
الشرقي؟
تــرصــد الـكـتــابــات األدب ـيــة الــواقــع وتفتح
ً
آفــاقــا جديدة لألحالم والمرجو والمأمول،
وأعـتـقــد أنـنــا جميعنا نـتــذكــر كـتــابــات ملك
ح ـف ـنــي ن ــاص ــف ،ول ـط ـي ـفــة الـ ــزيـ ــات ،ونـ ــوال
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــداوي ،وف ـ ــوزي ـ ــة م ـ ـه ـ ــران ،وف ــاط ـم ــة
المرنيسي ،وغيرهن كثيرات ،وكيف شجعن
البنات على التعرف إلى أنفسهن وأسهمن
فــي إدراك ـهــن حقيقة مــا يملكن مــن ق ــدرات،
وكيفية توظيفها لخدمة أنفسهن والمجتمع
المحيط بهن .فتأثير األدب تراكمي كجدول
م ــن ال ـم ــاء ي ـن ـحــت ال ـص ـخ ــر ،ت ــأث ـي ــره بـطــيء
غير ملحوظ لكنه مستمر .وما غير نظرة
المجتمع إلــى الـمــرأة هــو مــا نجحت المرأة
في تحقيقه على أرض الواقع من مشاركات
في مناحي الحياة السياسية واالقتصادية
واألكاديمية ،فإنجازاتها ومساهمتها في
التنمية في مصر وقدرتها على شغل أعلى
المناصب بكفاء ة واقتدار هي التي أوقفت
النظرة الدونية إليها.

دراسة الفلسفة
يبدو تأثرك بالبعد الجمالي والفلسفي

فوزية شويش السالم

صفاء النجار
ً
ك ـب ـيــرا .م ــا م ــدى ه ــذا الـتــأثـيــر ف ــي كـتــابــاتــك
ً
عموما؟
الـفـلـسـفــة مـشـتـقــة م ــن ال ـل ـفــظ ال ـيــونــانــي»
فيلوسوفيا» ،وتعني «حب الحكمة» وترتبط
بشكل أساسي بالمفاهيم المتعلقة بالوجود
والـمـعــرفــة والـقـيــم والـعـقــل والـلـغــة ،ودراس ــة
ً
الفلسفة تجعل المرء قادرا على المناقشات
النقدية وطــرح تـســاؤالت عن معنى الحياة
وال ـب ـحــث ف ــي طـبـيـعــة ال ـع ــاق ــات واألن ـس ــاق
الـقـيـمـيــة ف ــي أي مـجـتـمــع ،وه ــذا م ــا أح ــاول
أن أ قــد مــه فــي كـتــا بــا تــي .فالكتابة ال تكتفي
بــالــرصــد ،لـكـنـهــا ج ــزء مــن ب ـقــاء نــص يكمن
في قدرته على اكتشاف وتحليل أسباب ما
يرصده من ظواهر ،واألهم قدرته على جعل
القارئ يتساءل ،وأن يضع مسلماته وثوابته
على طاولة التشريح وتحت المجهر .الكتابة
من أجل التسلية ليست هدفي ،في كتاباتي
أمـ ـ ــارس ال ـل ـع ــب وق ـل ــب ال ـح ـق ــائ ــق ال ـظ ــاه ــرة

واألدوار ا ل ـجــاهــزة ،و ك ــل كــا تــب ينطلق من
مرتكزاته الفكرية التي عليه أن ُيخضعها
كل حين وآخر للفحص وإعادة تشكيلها بما
يخدم تجربته اإلبداعية.

الكتابة من أجل
التسلية ليست
هدفي

عشق الزهور والشغف باألفالم
تهتم الــروائـيــة صـفــاء الـنـجــار بــزراعــة الــزهــور ،وتـقــول إن
لديها حديقة صغيرة تزرع فيها الفل والجهنمية والكرازنتم
والصبار ،إضافة إلى النباتات العطرية كالروز ماري والنعناع
والــريـحــان .كذلك تحرص على التعرف إلــى أن ــواع النباتات
المختلفة ،الفتة إلى أن عالم النباتات يجسد في فترات زمنية
ً
قصيرة صـيــرورة الحياة ،ويجعلك دائـمــا في تتبع مستمر
لدورات الميالد واالزدهار والذبول والموت ثم االنعتاق
والتحرر واالنبعاث ،معربة عن أملها في امتالك مشتل
للزهور على ضفة النيل.
وتذكر الناقدة الدكتورة عزة مازن أن أقل ما يقال

عن رواية «حسن الختام» إنها تجربة إبداعية مدهشة.
وال تـخـفــي ال ــروائ ـي ــة الـمـصــريــة شـغـفـهــا الـكـبـيــر بــاألفــام
السينمائية التي تحرص على مشاهدتها كجزء من تخصصها
األكــاديـمــي ،عقب حصولها على الــدكـتــوراه من كلية اإلعــام
بجامعة القاهرة ،مشيرة إلى أن أحدث فيلم شاهدته loving
 ،Vincentوجمع بين متعة المشاهدة البصرية والتقرب إلى
عالم الفنان التشكيلي األشهر فــان غــوغ الــذي تحرص على
التعرف إلى تاريخه وإنتاجه الفني بعد زيارتها متحفه في
العاصمة الهولندية أمستردام العام قبل الماضي.

ُُْ ٌ َُ ٌَ
«حتوف مراوغة» ...لرانيا السعد
ّ
تعرض متغيرات المجتمع وتحوالته

ثريا البقصمي ،فنانة تشكيلية ،شاعرة وقــاصــة ،وأخـيــرا ككاتبة
لروايتها األولــى (زمــن المزمار األحـمــر) ،وهــي بالدرجة األولــى فنانة
تشكيلية متميزة تشهد لها معارض فنية عديدة حول العالم ،وهي
ُ
أيـضــا كـقــاصــة لـهــا  5مـجـمــوعــات قصصية تــرجـمــت إل ــى اإلنكليزية
والفرنسية واليابانية والصينية والروسية والفارسية واأللمانية
واإلسبانية ،وكشاعرة لها ديــوان "في كفي عصفورة زرقــاء" ،وديوان
صــدر حديثا بــاســم "عـبــاء ة عشق على كتف الـقـمــر" ،إنتاجها الفني
الغزير يدل على قدرات فنية متعددة متميزة آتية من منبع فني واحد
تصب في مصلحة الفن.
روايتها (زمن المزمار األحمر) سيرة سجلت فيها ذكريات السنوات
التي أمضتها فــي موسكو لــدراســة الفنون الجميلة ،مــع كــل الوقائع
والـحـكــايــات الـتــي عاشتها مــع زمــائـهــا فــي سـكــن أو مـقــر "ب ــاداف ــاك"،
المخصص لجنسيات مختلفة من الطالبات والطالب من كل أنحاء
العالم ،غالبيتهم من العرب ،يتقاسمون الحياة في هــذه "الكميونة"
الشيوعية ،المراقبة بشكل تــام مــن النظام السوفياتي ،الــذي يتكفل
بجميع نفقاتهم الدراسية ،ويوفر لهم السكن المجاني والعالج ،إضافة
إلى راتب شهري ،وكل ذلك من أجل شحنهم وحقنهم بسالسة وروية
بكل األيديولوجيات واألفكار الشيوعية المعلبة والجاهزة لتصديرها
إلى بالدهم ،ومن ثم يتم نشر أفكارهم فيها.
ثريا اقتنصت بشطارة واغترفت من هذا الكنز الــذي جاء ها على
طبق من ذهب ،وال أظن أن هناك طالبة كويتية حصلت لها مثل هذه
الفرصة الذهبية قبلها ،وخــاصــة أنـهــا جــاء ت فــي سبعينيات القرن
الماضي في عز تألق الفكر الشيوعي ،وتأزم الحرب الباردة ،وما تفتق
عنها من أزمات حادة بين الواليات المتحدة وروسيا كادت تؤدي إلى
تصادمات بينهما.
في هذا الوقت ،وبعز تألق الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية
فــي الـكــويــت ،نجد طالبة كويتية تذهب فــي بعثة دراسـيــة منحة من
روسيا للدراسة فيها .صحيح أنها لحقت بزوجها المبتعث للدراسات
العليا أيضا كمنحة من روسيا ،لكن أن يذهبا إلى هناك في وقت كانت
البعثات الجامعية الكويتية ترسل طالبها المدللين إلــى بريطانيا
وأميركا مع مخصصات مالية وراحة أكبر في السكن الخاص والعالج
وتذاكر إجازات مدفوعة ،نجد المقارنة صعبة جدا ،وإن كان في النهاية
إنجاز متفرد ُيحسب لهما.
لــذاُ ،
كنت أتمنى لو أن ثريا أطلقت اسم سيرة مبتعثة كويتية في
ً
زمــن األل ــق الشيوعي على اإلصـ ــدار ،لـكــان األم ــر أكـثــر إب ـهــارا وتـفــردا
وغرابة وخصوصية ،السيما أن الكتاب عبارة عن حكايات لمجموعة
طلبة جاءت كقصص صغيرة منفصلة عن بعضها ،كما أنه ال توجد
حياة درامية لبطلة العمل منسوجة ضمن هذه الحكايات ،ومع هذا
يبقى العمل جميال بحكايات الطالب الغريبة فيها الجانب الكوميدي
والجانب الحزين ،والرواية تصلح تماما لالشتغال عليها كمسلسل
ُ
بعد أن تعد دراميا.
أغرب حكاية هي محاولة المعلمة آنا بتروفنا تدريب البطلة ليلى
على الغناء األوبرالي الروسي المقام في نهاية الفصل الدراسي ُ ،لتغني
أغنية وطنية عن النجمة التي تلمع فوق قبر جندي روســي قتل في
الحرب العالمية الثانية ،وبعد تدريبات مكثفة على الوقفة الشامخة
والــرأس المرفوع ،واألداء الحركي الـمــدروس بدقة الــذي يساعد على
ترجمة كلمات األغنية ،كانت النتيجة كما جاء في هذا المقتطف ":في
االجتماع الذي سبق الحفلة بأسبوع ،لم تعلم هل كان عبارة عن محاكمة
ناتجة من شعورهم بأنها اعتدت على اإلرث الروسي؟ أم كانت عملية
سقوط أقنعة عن وجه البيروقراطية الكئيبة؟! كانت اللجنة مؤلفة من
مـ ِّ
ـدرســة أداء فــي معهد الموسيقى ،وأسـتــاذ فــي المسرح االشتراكي،
وعضو فــي الكمسول ،وهــو اتـحــاد الشبيبة االشـتــراكــي السوفياتي،
وسيدة لم يذكر منصبها ،لكنها كانت اآلمر الناهي ،وذات وجه متجهم،
وعلمت بعد ذلك أنها تمثل جهاز المخابرات السرية (كي جي بي)".
هذه السيدة المتجهمة أحبطت حلم بطلة الرواية ،التي هي ذاتها
ثريا البقصمي ،من الغناء األوبرالي في الحفل ،لكنها لم تمنع صوت
ثريا من التحليق بالغناء األوبرالي وباللغة الروسية في المناسبات
ُ
الخاصة التي تدعى إليها ،وأنا من المعجبات بغنائها الجميل.
ُ
رواية أو سيرة "زمن المزمار األحمر" تلقي الضوء على فترة مهمة
من تاريخ روسيا ،ودورها في نشر الفكر الشيوعي في العالم ،وخاصة
العربي ،عــن طريق تقديم المنح الــدراسـيــة ،وتسهيل كــل احتياجات
الطالب ،فقط ألجل نشر رسالتهم ،استطاعت ثريا القبض على هذه
الـفـتــرة المهمة مــن تــاريــخ زمــن مـضــى ،وكتبتها بلغة سهلة وبــروح
كوميدية ساخرة مرحة ،وهو ما ِّ
يميز طريقتها في الكتابة.

إصدار

« :11حكايات من اللجوء الفلسطيني»

ٌَ
ُُ ٌ
{حتوف ُم َر ِاوغة} تتناول الكاتبة رانيا السعد حقبة زمنية انقالبية مليئة بالمتغيرات والتحوالت التي طاولت بنية المجتمع في الكويت ،وهي حقبة
في روايتها الجديدة
ّ
بداية إرهاصات العمل السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين وتنامي المد الديني السلفي في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته.
بيروت  -ةديرجلا

الكاتبة تلتجئ إلى
التاريخ وتستدعي
شخصيات سياسية
ً
ورموزا دينية

•

ُ ُ ٌ
{ح ــت ــوف
تـطـ َلـعـ ٌنــا ران ـي ــا ال ـس ـعــد ف ــي
ُ َ
اوغ ـ ـ ــة} ع ـل ــى ح ـي ـث ـيــات م ــرح ـل ــة مــن
م ـ ـ ــر ِ
تاريخ الكويت ،ومــا شهدته من صراع
أيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي بـ ـي ــن ثـ ـق ــاف ــة ال ـط ـب ـي ـعــة
ّ
المجسدة حــال الناس في ظل
الفطرية
مجتمع تقليدي يبرز بــوضــوح طابعه
المحلي ،وبين ثقافة مغايرة أصولية
الطابع أضحت السياق األمثل لتصفية
الحسابات ،واالنحياز العقدي ،والسجال
السياسي.
ولهذا نجد الكاتبة السعد تلتجئ إلى
التاريخ وتستدعي شخصيات سياسية

ً
ورم ـ ـ ـ ــوزا دي ـن ـي ــة م ـم ـث ـلــة ف ــي أس ـمــائ ـهــا
ً
الكبيرة ،وكأنها تخوض حربا سياسية
من على جبهة الكتابة؛ وتكون أداة هذه
الـحــرب بطل روايتها {ب ــدر} الــذي بايع
ً
أمير الجماعة {أبو مهلهل} عازما على
ب ــذل الـنـفــس وال ـم ــال ف ــي سـبـيــل نـصــرة
ً
الحق ظانا أن ما تفوه به من قسم هو
مجرد كلمات مجازية عاطفية؛ ليكتشف
ً
الحـقــا أن فــي انـتـظــاره مهمات جسيمة
تـتـطـلــب م ـنــه ات ـخ ــاذ م ــواق ــف ق ــد تكلفه
حياته وحياة ابنه.
ب ـعــدمــا أت ــاح ــت ل ــه الـ ـظ ــروف تـقــويــة

دعــائ ـمــه ،وتـعـجـيــل الـخـطــى اآلي ـل ــة إلــى
اعتالئه المكانة التي رغب ،وناضل من
أجلها بمصداقية ،يفاجأ بدر بأن الواقع
ل ـي ــس ك ـم ــا ي ـف ـت ــرض هـ ــو ،وأن أح ــام ــه
ورغ ـب ــات ال ـن ــاس ال قـيـمــة ل ـهــا ،ويشتد
ً
األمر سوء ا عندما يقتفي االبن {أحمد}
خطى والده {بدر} العقدية ويختار بالد
ً
الشام والعراق أرضا للجهاد وذلك بعد
أن يترك زوجته وأوالده إال من وصية...
ً
ً
ويـنـتـهــي ب ــدر م ـه ــزوم ــا إن ـســان ـيــا كــأب
يبحث عن شخص يلقي عليه اللوم لما
آل إل ـيــه مـصـيــر ول ــده ال ــذي أف ـضــى إلــى

صوت روائي مميز
أفـ ـلـ ـح ــت الـ ـك ــاتـ ـب ــة ران ـ ـي ـ ــا ال ـس ـع ــد
بصوتها الــروائــي المتميز في عرض
ونقد بنيات ذهنية /سياسية لشرائح
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ــري ـض ــة ت ـف ـص ــل بـيـنـهــا
س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة مـ ــن الـ ـ ـص ـ ــراع عـلــى
المستوى الواقعي؛ فكانت بسردياتها
وحواراتها وشخوصها الروائية أكثر
ً
تغلغال فــي بــاطــن الــاوعــي الجمعي،
ً
وأدق ا سـتـبـطــا نــا لـقـضــا يــا المجتمع

والثقافة ونظام الحكم ،وأشد مسائلة
ً
لـخـبــايــا الـمــرحـلــة الـتــاريـخـيــة وكـشـفــا
ألسرارها.
من أجواء الرواية نقرأ:
{حين تقرئين هذه الرسالة سأكون
ب ـف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه غ ـ ـ ـ ــادرت لـ ـنـ ـص ــرة دي ـن ــه
بالجهاد في العراق ضد الغزاة الكفرة
ً
طـلـبــا لـلـشـهــادة أو ال ـن ـصــر ،وكــاهـمــا
نهاية أماني المؤمن الحق.

بالحبيب
أوصيك يا زوجتي العزيزة
ُّ َّ
وسنة
{سليمان} ،ربيه على كتاب الله
نبيه وازرعي في قلبه حب الجهاد الذي
تــركــه الـمـسـلـمــون فـهــانــوا واسـتـكــانــوا
واحـ ِـك له عن أبيه الــذي ذهب ليجاهد
لـيــدفــع عـنــه وع ــن األم ــة ال ــذل مــن جهة
وغضب الله من جهة أخرى.
أما المولود القادم بإذن الله فإن كان
ً
{ولــدا} ورزقني الله بالشهادة فسميه

نهاية مبهمة بخلت عليه حتى بختام
م ـع ـلــوم ...فــاتـخــذ ال ـقــرار ب ــأن يـهــزم تلك
النهاية ،فصنع له نهاية مهيبة {أحسبه
ً
بإذن الله شهيدا}.

ً
بــاسـمــي أم ــا إن كــانــت بـنـتــا فأوصيك
بتسميتها { حـصــة} على ا ســم جدتي
ألبي رحمها الله وأموات المسلمين.
ـاك
أسـ ـ ـ ــأل ال ـ ـلـ ــه أن ي ـج ـم ـع ـن ــي وإيـ ـ ـ ـ ِ
وأوالدنا ووالدينا في الفردوس األعلى
م ــع األن ـب ـيــاء والـصــديـقـيــن وال ـش ـهــداء
ً
َ َ
وح ُسن أولئك رفيقا.
والصالحين
أس ـت ــودع ـك ــم الـ ـل ــه الـ ـ ــذي ال تـضـيــع
ودائعه}.

ً
صدر حديثا عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» كتاب « :11حكايات
من اللجوء الفلسطيني» لمجموعة من المؤلفين.
ً
ي ــروي هــذا العمل الجماعي ال ــذي ش ــارك فــي كتابته  11فلسطينيا
ً
وفلسطينية قصصا عن حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،كتبها
أبطال هــذه القصص أنفسهم .وهــو ثمرة ورشــة تدريبية على الكتابة
اإلبداعية بعنوان «كتابة اللجوء الفلسطيني عبر السيرة الذاتية» ،بإشراف
الروائي حسن داود ،نظمتها المؤسسة في شتاء  ،2017 - 2016بدعم من
مؤسسة عبد المحسن القطان وصندوق األمير كالوس ضمن برنامج
«صالت :روابط من خالل الفنون».
ِ
وكتب حسن داود على غــاف الكتاب{ :هــم األحــد عشر الذين كانوا
يجيئون من المخيمات المتفرقة ،أو من سكن مجاور لها ،بدوا وكأنهم
في تلك اللقاءات ،بل منذ بدايتها ،كأنهم يكملون صداقة جمعت بينهم
من قبل .ال شيء كان يعكر ذلك اإلجماع العاطفي ...هذه المودة الجامعة
قائمة ،ال بــد ،على ما تتيحه تلك {األخ ــوة} .وهــذه باتت نــادرة في زمن
احتراب أخــوة آخرين واكتشافهم أن من هم معهم ،أو من كانوا معهم،
ليسوا أخــوة لهم .وهــذا انتقل إلى النصوص التي تدعو قارئها ،فيما
أحـســب ،إلــى أن يقرأها بلطف وحــب ،على الــرغــم مــن االخـتــاف بينها،
ً
تناوال ولغة وتجربة ورؤيا...
هنا سنقرأ عن ماضي المخيم ،كذلك عن تشعب خطوطه حتى بلدان
هي من الكثرة ،بين أفراد العائلة الواحدة ،بحيث تبدو فكرة إعادة {جمع
ً
الشمل} ضربا من اإلعجاز .كذلك نقرأ عن اللهو في المخيم ،وعن الغزل
فيه ،وعن الجدران المنقوشة عليها كتابات األحالم ،كذلك كتابات السخط،
ً
ً
وقد نقرأ نصوصا في مديح المخيم ،ونصوصا أخرى في هجائه ،كما
ً
سنقرأ عن مشاعر أخرى ،هي أكثر تعقيدا إزاءه}.

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

نادر األتات و{بترقص عيوني»

ّ
تعرض فنانون كثيرون في مصر ألزمات ومواقف صعبة خالل العام الفائت ،فكان التركيز على حياتهم
ً
الشخصية أكبر من التركيز على أعمالهم الفنية التي حقق بعضها نجاحا فيما أخفق البعض اآلخر.
ً
ً
عموما ،يبدو الفتا أن مشاكل الفنانين هي المسيطرة على صفحات الفن ،نظرة إليها.
القاهرة – هيثم عسران

شيرين
عبدالوهاب
منعت
من الغناء
في مصر

تسبب ظـهــور جــزء حـســاس مــن جسد
غــادة عبد ال ــرازق خــال فيديو بثته عبر
ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى إن ـس ـت ـغ ــرام بـتـعــرضـهــا
لـحـمـلــة ه ـج ــوم وانـ ـتـ ـق ــادات واس ـع ــة عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .فــاعـتــذرت
ً
الحقا بعدما ادعت لفترة وجيزة ّ
تعرض
حـســابـهــا لـلـقــرصـنــة ،ف ــاالن ـت ـق ــادات الـتــي
طاولتها جعلتها تبث فيديو آخر تعتذر
فيه عما صــدر منها ،مــؤكــدة أنـهــا كانت
تـحــت تــأثـيــر دواء ول ــم تـشــاهــد تعليقات
الجمهور بسبب مشكلة لديها في النظر.
غـ ــادة ت ــواج ــه دعـ ــوى قـضــائـيــة أقــامـهــا
أح ــد الـمـحــامـيــن ض ـ ّـده ــا وات ـه ـم ـهــا فيها
بالتحريض على الفسق والفجور من خالل
الـفـيــديــو ال ــذي تـضـمــن مــا وص ـفــه بـمــواد
إبــاح ـيــة ،فـيـمــا ال ت ــزال جـلـســات القضية
منظورة إزاء المحكمة.

نادر األتات
انتهى الفنان اللبناني نــادر األتــات من تصوير كليب
ً
{بـتــرقــص عـيــونــي} على أن يطرحه قــريـبــا عبر المتاجر
الرقمية الكبرى والفضائيات العربية .أخذت المشاهد في
أكثر من دولة أوروبية.
أغـنـيــة {ب ـتــرقــص ع ـيــونــي} مــن كـلـمــات ف ــارس اسـكـنــدر
وأل ـحــانــه ،وتــوزيــع عـمــر ص ـبــاغ ،وحـقـقــت أكـثــر مــن ثالثة
ماليين استماع في فترة ال تتعدى الشهرين.

جيني إسبر بإطاللة مارلين مونرو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

أما نجمة العام في الخالفات والمشاكل
فكانت شيرين عبد الــوهــاب التي دخلت
ف ــي أك ـثــر م ــن أزمـ ــة بـسـبــب تصريحاتها
المتعاقبة ،بداية من الفيديو الذي هاجمت
ً
فيه عمرو دياب وإليسا مرورا باعتذارها
إل ــى ال ـف ـنــانــة الـلـبـنــانـيــة وتــأك ـيــدهــا أنـهــا
قصدت انتقاد دياب بسبب إساءته إليها
في جلسات خاصة مرات عدة.
شيرين تعرضت لمواقف عــدة صعبة
خــال العام الـجــاري تسببت في إيقافها
م ــدة شـهــريــن ومـنـعـهــا م ــن ال ـغ ـنــاء داخ ــل
ً
مصر ،خصوصا بعد تسريب فيديو من
حفلة لها بالشارقة تـقــول فيها إن مياه
النيل تسبب اإل صــا بــة بالبلهارسيا ،ما
عــرضـهــا الن ـت ـق ــادات واس ـع ــة عـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي ،فيما طاولها هجوم
آخـ ــر ع ـنــدمــا أن ـه ــت عــاقــات ـهــا م ــع مــديــر
أعمالها الذي اتهمته بالتسبب في تصاعد
الخالفات بينها وبين اإلعالم خالل الفترة

الماضية ،ال سيما مع تزايد االنتقادات
الموجهة إليها.

أحالم
الفنانة اإلمــارات ـيــة أح ــام واجـهــت أزمــات
ع ــدة خ ــال  ،2017ب ــداي ــة م ــن «آراب أيـ ــدول»
واالنتقادات التي تعرضت لها من الجمهور،
ً
وصوال إلى استبعادها من لجنة تحكيم The
 VOICEعلى خلفية موقف سياسي أطلقته،
بعدما صورت الحلقات األولىُ .يشار إلى أن
 MBCاستعانت بالفنانة نوال لتجلس على
مقعد أحالم في لجنة التحكيم وتأجل انطالق
الموسم الجديد.

خالد يوسف
أوقــف المخرج السينمائي خالد يوسف
ساعات عدة في مطار القاهرة خالل سفره إلى
ً
فرنسا بسبب حيازته دواء مدرجا على أجندة
المواد المخدرة ،وأحيل إلى النيابة قبل إخالء
سبيله وإثبات براءته من تعاطي الدواء .وهو
أظهر خالل التحقيقات وصفة الطبيب التي
تثبت تناول زوجته هذا العالج ،وأنه كان في
طريقه للسفر إليها في العاصمة الفرنسية
خالل تلك الفترة.

أصالة

هيفاء وهبي
ً
باهظة من السعودية ،انتهت بسدادها رسوما
قيمتها أكثر من ألفي دوالر.

هيفاء وهبي
أمـ ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ـي ـف ــاء وه ـبــي
فتعرضت ألزمات عدة في مصر خالل ،2017
أبرزها مشكلتها مع المنتج محمد السبكي
ودخولهما في خالفات وتصريحات صحافية
بعدما شاركت ضيفة شرف في فيلم من إنتاج
أخ ـيــه أح ـمــد الـسـبـكــي ،بـيـنـمــا كــانــت تـصـ ِّـور
دوره ـ ــا ف ــي فـيـلــم م ــن بـطــولـتـهــا يـحـمــل اســم
«ثانية واح ــدة» ،فأنجزت يومين مــن العمل،
ثــم طلبت فسخ التعاقد بسبب تصريحات
السبكي ضدها.
هيفاء ألزمتها نقابة الممثلين بموجب
الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة مــن ال ـن ـقــابــات الـفـنـيــة بــرد
ال ـع ــرب ــون الـ ــذي حـصـلــت عـلـيــه م ــن الـسـبـكــي
وتحمل تكلفة يومي التصوير ،لكنها لم تلتزم
بالقرار ،لذا منعت من التمثيل في مصر خالل
األشهر الماضية.
كــذلــك واج ـه ــت ش ـكــوى ضــدهــا ف ــي نقابة
الموسيقيين بسبب ارتــدائـهــا مالبس «غير
محتشمة» خالل حضورها حفلة في الجامعة
األميركية ،وفيما قــررت النقابة لفت نظرها

موقف مشابه ّ
تعرضت له الفنانة السورية
أصــالــه فــي مـطــار بـيــروت خــال عــودتـهــا من
لبنان ،ذلك بعد العثور في حقيبة الماكياج
الخاصة بها على مواد مخدرة .من ثم ،أوقفها
أمــن الـمـطــار ســاعــات عــدة قبل أن تـعــود إلى
القاهرة.
كذلك نشبت مشادة بينها وبين الجمارك
فــي م ـطــار ال ـقــاهــرة خ ــال عــودت ـهــا بمالبس

أحمد الفيشاوي

إلى أن إطاللتها لم تكن مناسبة ،طلب مقدم
ً
الشكوى منعها من الغناء ،علما بأن تداعيات
الحفلة تسببت في استبعادها من حفلة أخرى
كان يفترض أن تحييها في إحدى الجامعات
الخاصة.

جيني إسبر
عبر حسابها على أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
نشرت الممثلة السوريةجيني إسبر صورة جديدة بدت
فيها شبيهة بالنجمة العالمية مارلين مونرو ،فانهالت
التعليقات اإليجابية من جمهورها الذي أثنى على جمالها
وسحرها.
يذكر أن إسبر تشارك في مسلسل «فرصة أخيرة» مع
المخرج فهد ميري ،وتجسد شخصية «نـغــم» ،فتاة تقع
بحب الممثل السوري معتصم النهار.
غادة عبدالرازق

أحمد الفيشاوي

ً
ً
واجه أحمد الفيشاوي هجوما حادا
مــن الجمهور ومــن منظمي مهرجان
الجونة السينمائي في دورته األولى
بـ ـع ــدم ــا ت ـل ـف ــظ ب ـ ـكـ ــام خـ ـ ـ ــارج خ ــال
االفتتاح ،فاضطر إلى االعتذار تحت

ضغط من صانعي «الشبخ جاكسون»،
وأع ـ ـضـ ــاء ف ــري ــق ع ـمــل ال ـف ـي ـلــم الــذيــن
وقع خالف حاد بينهم وبينه بسبب
تصرفاته ا لـتــي ا عـتـبــرت مسيئة إلى
المهرجان.

راغب عالمة ووليد توفيق وإليسا...
ّ
كليبات منوعة وانطالقة جديدة

ميريام فارس
تحيي ميريام فارس في يناير الجاري حفالت في أنحاء
الــوطــن الـعــربــي ،تستهلها فــي الـقــاهــرة فــي فـنــدق رويــال
مكسيم كمبنسكي في  12منه ،حيث تحيي حفلة غنائية
بمناسبة إجازة نصف السنة ،وفي  19منه تغني في القرية
العالمية في دبي ،للعام الثاني على التوالي ،على المسرح
الثقافي الرئيس ،وتتوجه في  22منه إلى سلطنة عمان
إلحياء أضخم حفلة في مسقط على مسرح المدينة.
وتختم فارس جولتها في العين في اإلمــارات العربية
المتحدة في  26من الجاري حيث تحيي حفلة زفاف ملكية.

مع بداية العام يستعد نجوم الغناء إلطالق أعمال تحمل في معظمها انطالقة جديدة
ضخمة ،سواء في الشكل أو المضمون.
تبشر بنتاجات ً ً
اختاروا بداية  2018لطرح مشاريعهم موجهين من خاللها
كثرا
الالفت أن نجوما
ً
تهنئة إلى جمهورهم ووعدا بمزيد من األعمال الجميلة.

بيروت -ةديرجلا.
وليد توفيق
يصور
أغنيته
الجديدة
{عاشق أنا}

إليسا

ً
يبدأ الفنان راغب عالمة قريبا
تـسـجـيــل أغ ــان ــي أل ـبــومــه الـجــديــد،
وي ـت ـعــاون فـيــه مــع أس ـمــاء جــديــدة
على صعيدي الكلمات واأللحان،
إضافة إلى شعراء وملحنين سبق
أن حقق معهم نجاحات متتالية
من بينهم :محمود عيد ،ومحمود
خيامي ،ووليد سعد ،وغيرهم .هذه
التفاصيل كشفها {السوبر ستار}
ف ــي لـ ـق ــاء إذاعـ ـ ــي ض ـم ــن بــرنــامــج
{سـتــروبـيــا} عـلــى إذاع ــة {المدينة
ً
أف أم} ،الفتا إلى أنه يعشق الغناء
باللهجة المغربية بـشــرط تــوا فــر
ك ـل ـمــات س ـه ـلــة ،ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن
يغني باإلنكليزية والفرنسية كونه
يتقنهما.

ح ـ ــول خ ــاف ــه مـ ــع ال ـم ـخــرج
س ـ ـي ـ ـمـ ــون أسـ ـ ـم ـ ــر أوض ـ ـ ـ ــح أال
ً
تواصل بينهما ،مذكرا بالحرب
ا لـتــي شنها أ سـمــر عليه على
م ـ ـ ــدى  16س ـ ـنـ ــة وم ـ ـن ـ ـعـ ــه مــن
الظهور على شاشة المؤسسة
اللبنانية لإلرسال.
في سياق آخر ،أعرب راغب
عالمة عن شوقه إلى الوقوف
ً
مـ ـج ــددا ع ـلــى م ـس ــارح دمـشــق
وإح ـيــاء حـفــات فيها ،بعدما
ً
ً
استعادت الحياة جــزء ا كبيرا
مـ ــن ط ـب ـي ـع ـت ـهــا وت ـ ـ ـ ّـم ال ـت ـغ ـلــب
ً
عـلــى اإلره ـ ــاب ،مـشـيــرا إل ــى أن
ال ـث ـم ــن الـ ـ ــذي دف ـع ـت ــه س ــوري ــة
ً
كــان باهظا ،وأنــه زارهــا خالل
الحرب ّ
وقدم حفالت في مناطق
قريبة مــن وج ــود اإلرهابيين
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرب مـ ـ ــن مـ ـ ـط ـ ــار دمـ ـش ــق
الدولي.
حـ ــول إمـ ـك ــان خ ــوض ــه ال ـم ـجــال
ال ـس ـيــاســي ف ــي ل ـب ـنــان ،أشـ ــار إلــى
أن الـ ـن ــاس ي ـطــال ـبــونــه بــالـتــرشــح
لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة لتمثيلهم
بشكل مستمر ،وهــو ،مــن موقعه،
ُيـخــدمـهــم ب ـقــدر اس ـت ـطــاع ـتــه ،ولــو
ً
ً
قدر له أن يتولى منصبا سياسيا
ً
الختار أن يكون وزيــرا للعدل ألن
ّ
ج ــل طـمــوحــه أن يـتـســاوى الـنــاس
كافة إزاء القانون.
ً
ردا ع ـل ــى س ـ ــؤال حـ ــول ال ــواق ــع
اإلعــامــي ال ـيــوم ،اعتبر أن العالم
ً
ً
ال ـع ــرب ــي ي ـعــانــي ف ـل ـتــانــا إعــام ـيــا
ونشر أخبار كاذبة ،ولكن ال مجال
لمحاسبة أحد ،وقال{ :لو كان ثمة

ميريام فارس في جولة عربية

حنان الخضر
في قائمة أجمل  100وجه

راغب عالمة
قانون يحاسب الناس على الكذب
لوجدنا  %90منهم في السجن}.

إليسا ووليد توفيق
ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى ط ــرح إلـيـســا
{عـمــري ابـتــدا} بتوزيع جديد حمل
توقيع شقيقها كميل خوري ،حققت
األغنية أكثر من  100ألف استماع،
وكانت صدرت ضمن ألبوم {سهرنا
ي ــا ل ـيــل} ( ،)2016وه ــي م ــن كلمات
أحـ ـم ــد الـ ـجـ ـن ــدي ،وأل ـ ـحـ ــان م ــدي ــن،
وتوزيع تميم.

ليست األغنية التعاون األول بين
إليسا وشقيقها كميل خــوري ،فقد
سبق أن أعاد توزيع {أنا مجنونة}،
من ضمن ألبوم {حالة حب} (،)2014
ل ـت ــائ ــم أج ـ ـ ــواء ال ـص ـي ــف وال ـس ـه ــر،
وطرحتها إليسا فــي األس ــواق منذ
أشـ ـه ــر .األغ ـن ـي ــة م ــن ك ـل ـم ــات أي ـمــن
قميحة ،وألحان  osaneوتوزيعه.
نشر النجم العربي وليد توفيق
مقطع فيديو مــن أول يــوم تصوير
كليب أغنيته الجديدة {عاشق أنا}
ً
في منطقة الكورة وتحديدا في قرية
ّ
كـفــرحــاتــا ،وعــلــق{ :األجـ ــواء جميلة

ورائعة} .ثم نشر فيديو من منطقة
ال ـب ـت ــرون ف ــي ش ـم ــال ل ـب ـن ــان ،حيث
ّ
أخــذت مشاهد للكليب ،وعلق عليه
بتوجيه تحية إلى جمهوره الحبيب
ً
في أنحاء العالم ،مشيدا بالمناظر
الطبيعية الخالبة.
األغ ـن ـيــة م ــن أل ـح ــان الـمــوسـيـقــار
طالل ،وكلمات الشاعر ماجد المهنا،
وإخراج عالء األنصاري .يذكر أن آخر
أع ـمــال ولـيــد تــوفـيــق كليب {الــدنـيــا
ماشية} من كلمات محمد عبد الحي،
وألحان وليد توفيق ،وتوزيع باسم
منير ،مهندس الصوت أحمد جودة.

أحالم
عبر صفحتها على أ حــد مــوا قــع التواصل
ً
االجتماعي نشرت الفنانة أحــام مقطعا من
كليب أغنيتها الجديدة {على كثر الوفا فيني}
ّ
ً
الــذي يبصر النور قريبا ،وعلقت{ :على كثر
الوفا فيني ،كثير الشك في حبي ...أنا من بد

هالعشاق شعوري إنت تدري به ،إيه انا أنساك
من جدك أنا لي خالقك ربي ...وال مني نسيت،
الحمد قل لي ويش أصلي به .عصام الشرايطي
ً
ً
– عبد الرحمن العثمان ..قريبا وحصريا على
قناتي على يوتيوب}.

حنان الخضر
ّ
احـتــلــت نجمة سـتــار أكــادي ـمــي الفنانة
المغربية حنان الخضر المرتبة  43ضمن
قائمة أجمل  100وجه في العالم لعام
 ،2017ال ـتــي ض ـمــت أس ـم ــاء نـجـمــات
شهيرات على مستوى العالم ،فيما
جـ ــاءت الـمـمـثـلــة ال ـس ــوري ــة نـســريــن
طافش في المرتبة .76
يذكر أن آخر أعمال حنان الخضر
كليب {ما خاسر والو} الذي جمعها مع
الفنان مهدي المزين و DJفان.

١٤

توقعات

توابل ةديرجلا
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ً
سنة الكلب صينيا

العقرب

الرمز

ً
أخيرا حياة على مستوى رفيع!
 23أكتوبر –  22نوفمبر
ّ
 2018عــام المفاجآت مــع مــا ال يـقــل عــن أربعة
ّ
كواكب تنير قدرك .يسلط جوبيتر الضوء على
مواهبك ،وســاتــورن يجعل من الوقت حليفك،
ً
ونبتون يلهمك مشاريع ّ
وأخيرا ّ
تنص
جيدة،
ّ
مهمة بلوتون على بدء صفحة جديدة تنطوي
ـس
عـلــى الـمــاضــي لتنطلق مــن جــديــد عـلــى أسـ ٍ

الماء

سليمة وصلبةّ .
ثم تجد أورانوس الذي ال ُيقهر
ّ ً
ً
مخيما لــدى منافسك ،بــرج ال ـثــور ،اب ـتــداء من
ـيء سلبي ،بل ّ
ثمة
شهر مايو .ولكن ما من شـ ٍ
ّ
«حملة نظافة» على المستويات كــافــة .تصلح
ّ
ـرارات
ـزم وق ـ
ٍ
حياتك مــن دون عــدوانــيــة ،بــل بـحـ ٍ
راسخة.

الدائرة األولى
بين  23و 31أكتوبر
ّ
يـشـهــد وض ــع ال ـكــواكــب عـلــى مــواقــف مـعــقــدة.
ّ
ً
أورانـ ـ ـ ــوس ومـ ـ ــارس يـ ـه ــزان ال ـس ــاح ــة اب ـ ـتـ ــداء من
منتصف مــايــو .تتدافع المراجع وتـعــود إلــى نقطة
ّ
االنـ ـط ــاق ق ـبــل أن ت ـح ـ ّـدد ات ـج ــاه ــات أخـ ــرى تسلكها.
ّ
تجمع الـخـبــرات ،على المستويين
حتى  13أغسطس،
الـمـهـنــي وال ـعــاط ـفــي ،وت ـط ــرق عـلــى أب ـ ــواب كـثـيــرة وإذا
ـدوء
ـدت لــك فاشلة ،تدير لها ظهرك وتبتعد .بعد هـ ٍ
بـ ّ
مؤقت ،يعود مارس ّ
بقوة في  11سبتمبر بينما يثير
فينوس مشاعرك ،بين  10سبتمبر و 31أكتوبر.
ّ
تغض النظر عن رأي اآلخرين ،فأنت ال تخضع
سوى لرغباتك.

الدائرة الثانية
بين  1و 10نوفمبر

أوقات بارزة

ّ
يستبعد جوبيتر الشغف لصالح التبادالت البناءة
وال ـم ـس ـتــدامــة .بـيــن  18أبــريــل و 25سـبـتـمـبــر ،تنخرط
بعمل موضوعي حقيقي بهدف تحسين ظــروف حياتك
ٍ
ّ
المالية وراحتك) .ال وقت للتفكير ،فأنت
(مركزك وشؤونك
ًّ
مشاريعك
تظهر حجم مهاراتك على األرض .مهنيا ،تالقي
ّ
ًّ
ً
إيجابيا .راهن على نشاطات بلجنةٍ صغير ٍة لتحقق
ترحيبا
ً ّ ً
ّ
آداء جيدا .في أكتوبر ،تحصد ثمار جهودك قبل أن تركز
ّ
العاطفية منتصف ديسمبر .يشعل فينوس
على حياتك
ّ
ً
ً
ّ
يشجعك على التطلع إلــى المستقبل
حــدثــا سعيدا
بتفاؤل.
ٍ

● بين  1و 28يناير ،يضع جوبيتر ونبتون طاقتهما في خدمة حسن
مشروع مفيد.
سمعتك .يلجأ إليك البعض لالهتمام بزمام األمور في
ٍ
● بين  11يوليو و 6أغسطسّ ،
ّ
الغرامية ،وتكون
يقوي فينوس روابطك
هذه فرصة لتقوم بلقاء ّ
جدي إذا كنت تبحث عن الحبّ.
ٍ
ّ
● يبتعد ّأورانوس بين  7نوفمبر و 31ديسمبر ،فيسقط التوتر ويصير
ًّ
ً
الـحــوار بــنـ ً
الفترة مناسبة لتنال قـبــوال إذا كنت
مهنيا،
ـاء.
تعتبر ه ًــذه ّ
ّ
تلتمس طلبات .في الحب أيضا تتحقق أمنياتك.

خيبات األمل

الدائرة الثالثة
بين  11و 22نوفمبر

ّ ً
ً
ً
عدائية ،فتواجه
● في آخر  15يوما من شهر مايو ،يشعل مارس أعماال
ً
ك ـث ـيــرا م ــن ال ــرف ــض عـلــى الـمـسـتــوى الـمـهـنــي ،ويـقـضــي أورانـ ـ ــوس على
ّ
مشاريعك أو يبطئها.

ـف بـيــن  22يـنــايــر و25
يـنـظــر إل ـيــك جــوبـيـتــر بـعـطـ ٍ
أبــريــل ،ثـ ّـم بين  23سبتمبر و 8نوفمبر ،بـهــدف إثــارة
فـضــولــك .هــل تــرغــب فــي ال ـب ــروز فــي عـمـلــك؟ ح ــان الــوقــت
ّ
ّ
الخاصة .بين
المهنية كما
لتطبع توقيعك في مشاريعك
فبراير ويوليوّ ،
ّ
ّ
يشدد الثنائي جوبيتر /بلوتون على أهمية
ّ
َّ
ّ
شق طراقات في إطار نشاطك الحالي ،فال تتخل عن أي شيء!
ً
ّ
ّ
الجيدة للكواكب عالقتك بالشريك
عاطفيا ،تلحم الجوانب
وتفتح المجال إزاء المصالحة .قد يظهر من جديد ٌّ
حب
ّ ّ
مــن الـمــاضــي بعد ظــنــك أن ــك نسيته ،ويقلب حياتك.
ّ
ًّ
ماليا ،يبتسم لك الحظ بين  2و 12ديسمبر.

● بين  30يونيو و 6سبتمبر ،يتالعب عـطــارد بـشــؤونــك الـمــالـ ّـيــة ،لذا
ً
ّ ً
فـ ّـك تشفير العقود ّ
ودون خط ّيا الـتـبــادالت ذات الــرهــان المالي .أخـيــرا،
ّ ّ
ًّ
خلل ،اجعل وضعك قانونيا مع اإلدارة.
لتتجنب كل
ٍ
● بين  6و 31أكتوبر ،يعلن فينوس الحرب على أورانوس ،لذا انتبه على
المستوى العاطفي من نزاعات قد تندلع أو سوء فهم ّ
يشوه العالقات في
ٍ
ٍ
العائلة أو بين األصدقاء.

ً
ّ
ٌ
عاطفيا :نار مقدسة
ّ
ّ
يتحمل العقرب كل ما
عام ،2018
ـف مــن دون
يصيبه! تـحـ ّـب بـشـغـ ٍ
ال ــرض ــوخ لـلـضـغــط وتـنـجــح في
على ال ـت ــوازن .والمثير
الـحـفــاظ ّ
ّ
ل ـلــده ـشــة أن ـ ــك كــل ـمــا زاد جـنــون
ّ
ّ
حبك ،قل فقدانك السيطرة.

ّ ً
ُي ـع ـت ـبــر مـ ـح ــف ــزا ،ف ـت ــأخ ــذ تــداب ـيــر
ّ
مقابل عواقب ال مفر منها.
بـ ـي ــن  11فـ ـب ــراي ــر و 6مـ ـ ــارس،
ي ـس ـعــى ف ـي ـن ــوس إل ـ ــى ت ـطــويــر
وضـعــك .لــدى الـثـنــائــي ،تـعــود الرغبة
ّ
بقوة إذا كنتما في حالةٍ من السبات إلى
ّ
ّ
اآلن .أمــا إذا كنت غير مرتبط ،فيعزيك
ٌ
تبادل ولو خفي بالمتعة .تأخذ األفضل
ّ
وال تفكر بالغد (في الوقت الحاضر على
ّ
األقـ ــل) .تـجــري مشاحنات بين فينوس
وجوبيتر بين  1و 24أبريل ،وتصل إلى
ذروتها ،مع ٍّ
كم ال ُيستهان به من الكالم
ً
المؤذي ،في  16من هذا الشهر تقريبا.
ّ
توت ٌر وإرهاق وسوء فهم وخطر انهيار

ي ـ ـسـ ــاوي دعـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــواكـ ــب األخ ـ ـ ـ ــرى ل ــك،
ً
خ ـصــوصــا جــوبـيـتــر ،وج ــود أورانـ ــوس
غير ّ
الودي في برج الثور ،منافسك .على
ّ
األق ــل إلــى سبتمبر ،تعلم مــا تفعل وما
ُ
ّ
تريد .وتعتبر الفترة الممتدة بين  3و10
يناير ،حاسمة! فخمسة كواكب (فينوس
وم ــارس وجــوبـيـتــر ونـبـتــون وبـلــوتــون)
ً
ت ــراق ــب م ـص ـي ــرك ،ك ــذل ــك ت ـع ـيــش ح ــدث ــا

ّ
 16مايو ...موجة تقلبات هائلة

 6كواكب وفريقان ومبارزة تحت النجوم
ّ
مــن جهة ،يشكل جوبيتر وســاتــورن ونبتون
ّ ً
ّ
ت ـكــتــا لـحـمــايــة مـكـتـسـبــاتــك .أمـ ــا م ــن الـجـهــة
األخ ــرى ،فتجد المشاغبين :عـطــارد ومــارس

أبراج مالئمة لك
ّ
ـان تحت
• ال ـســرطــان :تـشـعــر بــأنــك ب ــأم ـ ٍ
جـنــاحـيــه ،وف ــي الـمـقــابــل تحتضنه بين
حلم أكثر طمأنينة من
ذراعيك ،فما من ٍ
ه ــذه ال ـحــالــة .تـعـكـســان ال ـح ـ ّـب الـمـثــالــي
وتصونان حديقتكما الـسـ ّـر ّيــة .ال داعي
ّ
لـلـتـكــلــم بـيـنـكـمــا ،ب ــل يـكـفــي أن تـتـبــادال

وأورانـ ـ ـ ــوس ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ب ــإص ــاح األم ــور
ّ
ّ
ك ــل ـه ــا .ت ـت ـمــتــع ب ـمــوه ـبــة وتـ ـن ــوي اسـتـغــالـهــا
وإب ــرازه ــا .حـتــى  13أغـسـطــس ،يقنعك مــارس
بـمـمــارســة الـضـغــط لـتـحـصــل عـلــى وظـيـفــة أو
ّ
شفوية ولكن ربما
ترقية .ينال طلبك موافقة
تواجه عراقيل على الورق.
أمر مريبّ ،
ٌ
يهدد باندالع نزاع .وتجدر اإلشارة
ً
ّ
ـرات ه ــذا الـصـيــف في
أي ـض ــا إل ــى ح ـ
ـدوث ت ـغ ــي ـ ٍ
ُ
س ــاع ــات ع ـم ـلــك ت ـع ـلــن ف ــي ال ـل ـح ـظــة األخـ ـي ــرة،
بــال ـط ـبــع .ي ـع ــود مـ ــارس ف ــي  14أغ ـس ـطــس ّمع
ـادرات لتترجمها قبل  11سبتمبر .تصنف
مـبـ
ٍ
نشاط
األم ــور ويـقــع اخـتـيــارك على
ٍ

• الـعــذراء :هو البرج النجم لعام ،2018
وال غ ـنــى ع ـنــه لـمـســاعــدتــك ف ــي تحقيق
مشاريعك .يثير ابـتـكــارك إعـجــابــه ومن

ّ
ّ
ّ
ّ
لتطوره.
محد ٍد بما أنك تتمتع بوسائل فاعلة
تسحب ورق ــة حـ ّـظــك ،فتصير الـنـتــائــج اب ـتــداءً
ً
ّ
نهائية .تنهي سنتك منتعشا مع
من نوفمبر
الرغبة في االستفادة من نجاحاتك.

ً ّ
ّ
ال ينقصك
المال أبــدا! يقو ٌّي ساتورن وبلوتون مكتسباتك ويعزز جوبيتر فرص
ّ
كسبك المزيد .لكن التوازن هش...
ّ
ً
ّ
ً
ًّ
ّ
توفر عليك ردود الفعل الجيدة في بداية العام خلال
واضطرابا
نفسي
ا
.
أمامك
ست
ة
أشهر لتستبق
ٍ
ٌ
ّ
ّ
تأثيرات عطارد المؤسفة
المقررة من 30
يونيو إلى  6سبتمبر .ويخولك موقف حكيم بين 12
ً
و 31يناير حماية ظهركُ .
ً
ي
فترض
أن
تنال
تأكيدا
على
عالو
ة
ابتداء
من
11
فبراير
ٍ
وقبل
6
مارس.
ٌ
في هذه األثناء ،تزداد مداخيلك بفضل
عرض مفاجئ أو
مشروع مفيد .سعادة في مايو مع زيادة
ٍ
ٍ
ّ
خطواتك ،تقضي على
ميزانيتك ُ(ي
جبر
عليه
العقرب
العاطفي).

ً
ّ
ّ
الممتددة بين  11و31
الحظ أيضا الفترة
ً
أ ّكـتــوبــر والمرتبطة بمحيطك ،خصوصا
أنـ ــك تـسـتـفـيــد م ــن س ـخــاء أح ــد الـمـقـ ّـربـيــن.
ً
أخيرا ،ولتنهي السنة بشكل ّ
جيد ،تنتظرك
ٍ
ّ
مكافأة مالية بين  2و 12ديسمبر.

جملة تعطيك ّ
معنويات
ّ
يتحقق ّ
«لــم
ـيء عظيم مــن دون
أي ش ـ ٍ
شغف» (هيغل).

ّ
شخصية العقرب الصغير
إذا كــانــت عيناه الصغيرتان
ً
ّ
يبهر أيضا
تتأمالن العالم ،فهو
ّ
ّ
محيطه .يتميز الطفل العقرب بأنه كتوم
وغــامــض ،وفــي الــوقــت ذاتــه قلق ويحتاج
إلــى الطمأنينة .يكتشف الـحـ ّـب – الشغف

بين َ
يدي ّأمه ،فيبكي ويستاء ما إن تبتعد
عنه .يكره التلميذ العقرب الحصول على
ً
ً
عالمةٍ ّ
سيئة ،كونه ذكيا ومثابرا وصاحب
ّ
الصغير
القائد
دور
ي
يؤد
عزيمة.
كذريعةٍ
ّ
تخفي قلة ثقته بنفسه.

• ال ـجــدي :مـمـنـ ٌ
ـوع اإلف ـصــاح عـ ّـمــا يــدور

اقتباس يوقعك في حالة ّ
حب
ٌ
شغف ال يملك ّ
ّ
«الحب
قوة أخرى
ّ
س ــوى تـلــك ال ـتــي نعطيه إيــاهــا»
(مادلين دو سكوديري).

ّ ً
ّ
صحيا :عبر عن مشاعرك لترتاح

ّ
إذا كان جوبيتر يعزز دفاعاتك حتى نوفمبر،
ّ
تأتي ضربات أورانــوس ومــارس لتسبب لك
التهابات محتملة.
يـكـبــت ال ـع ـق ــرب م ـش ــاع ــره ،فـ ـي ـ ّ
ـؤدي الـغـضــب
ّ
واإلح ـ ـبـ ــاط ،ك ــل ب ـ ــدوره ،إل ــى الـ ـت ــواء الـظـهــر
ّ
وإضعاف الكبد .لذا عبر عن مشاعرك لترتاح!

ً
ابتداء من منتصف مايو،
تتسارع األحــداث
وتكون مشاريعك مبهجة ولكن منهكة .لذا
ً
ً
امنح نفسك فرصا مريحة و/أو سفرا.
ّ
صــف ذهنك هــذا الصيف لتستقبل الخريف
ّ
ّ
ّ
بصحةٍ جيدة حيث يعرضك فينوس ،حتى
ّ
نفسية.
ديسمبر ،لهموم

ّ
تجنب المضايقات وح ـ ّـدد وجـهــات نظرك.
ً ّ ً
ك ــذل ــك ت ـع ـت ـبــر ال ــري ــاض ــة مـ ـنـ ّـف ــذا جـ ــيـ ــدا لــك
ّ
حيويتك وتتجنب االكتئاب.
لتحافظ على

في علم النفس

ً
مالياٌ :
فحص دقيق

ّ
ّ
صيف الحسابات وملء الملفات وتفقد العقود
ّ
تضيعهما إذا
ليس أمــامــك خيار أو وقــت
و/أو عدم خسارته .راقب
أردت كسب
المال ّ
ً
أوراقـ ـ ــك ج ـي ــدا وت ـجــنــب ال ـم ـخــاطــر .يـعــود
عـطــارد بين  ّ 7و 22سبتمبر وه ــذه الـمـ ّـرة
مــع أع ـبــاء مخففة وم ـ ّـي ــزات كـبـيــرة .تجلب

النظرات كي تفهما ما يجول في خاطر
أح ــدكـ ـم ــا اآلخ ـ ـ ـ ــر .ت ـع ـط ــي هـ ـ ــذه ال ـس ـنــة
األول ـ ّ
ـوي ــة لـلـعــائـلــة ،مــع ت ـح ـ ّـوالت تأتيك
بكثير من الراحة.
ٍ

واجـ ـب ــه ت ـع ـل ـي ـمــك ك ـي ــف ت ـس ـت ـف ـيــد م ـنــه.
بحسابات
بالنسبة إليك ،يقوم العذراء
ٍ
ّ
ّ
ظروف
أفضل
ويؤمن
طات
ويضع مخط ٍ
ّ
ّ
في العمل والـحــب والحياة .فال تتعذب
ـص أكـثــر
ـص م ـخ ـلـ ٍ
ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن ش ـخـ ٍ
منه!

ت ـحــت الـ ـط ــاول ــة ،ف ـهــي بــال ـتــأك ـيــد أمـ ـ ٌ
ـور
رائ ـع ــة .ع ــواط ــف ال ـع ـقــرب ت ـجــاه الـجــدي
حـتـمـ ّـيــة .ي ــذوب الـثـلــج وتـشـتـعــل ال ـنــار،
ّ
ف ـت ـت ــوه ــج الـ ـقـ ـل ــوب .يـ ـع ــدك ع ـ ــام 2018
ّ
ـان مــن ّالـلـحـظــات الـمـهــمــة التي
بـّمـهــرجـ ٍ
قلما عرفها العشاق في حياتهم .يا لكما
من محظوظين سعيدين!

ّ
العقد .قد يرتبط االبتعاد بالتخلي
ّ
ويسبب خالفات .نصيحة جوبيتر
لـ ــك :ع ــال ــج أس ـ ــاس ال ـم ـش ّـك ـلــة قـبــل
وص ــول أوران ــوس لتتجنب تفاقم
الوضع.

ً
مهنيا :لعبة مهارة

اّل ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ّكـ ـثـ ـي ــرة وتـ ــأت ـ ـيـ ــك مــن
ّ
تتذمر لكنك في داخلك تعشق
الجهات كــافــة.
الـ ـمـ ـغ ــام ــرات .إذا ازده ـ ـ ــرت س ـم ـع ـتــك ب ـســرعــة
ّ
هائلة ،انتبه من العالقات التي تتهمك ببعض
اإلخفاقات.
ً
ابتداء من يناير ،يرفع الثنائي مارس /جوبيتر
ّ
ُ
ّ
مـعـنــويــاتــك وي ـع ــزز نـشــاطــاتــك .إذا طـلــب إليك
بأمر ما ،تنهمر عليك األفكار! في الربيع،
القيام ٍ
ـآت س ـ ّـارة :مــن 18
يـعــدك كــوكــب م ــارس بـمـفــاجـ ٍ
مارس إلى  6أبريل ،تستفيد من ّ
مهمةٍ بغيضةٍ
لتجعلها ممتعةّ .
ثم لغاية  23من الشهر ذاته،
ً ّ
ّ
ّ
تبرم عـقــودا تعزز تغير سياساتك أو تحملك
ّ
ّ
م ـســؤولـ ّـيــات .تـ ــود ّع الــدبـلــومــاســيــة بـعــد أن
تصير عالقاتك هشة ج ـ ّـراء دخــول مــارس
إلى برج الدلو في منتصف شهر مايو.
ً
أخ ـي ــرا ،بـيــن  24أبــريــل و 16مــايــو ،تالقي
ً
ّ
إن ـجــازاتــك الـســابـقــة أرب ــاح ــا مــالــيــة :عــرض
عمل مفيد.

يـ ــدخـ ــل أورانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس إل ـ ـ ــى الـ ـس ــاح ــة
وي ـ ـح ـ ــذو م ـ ـ ـ ــارس ح ـ ـ ـ ـ ــذوه ،فـ ـيـ ـب ـ ّـدل
ّ
الحب من النظرة األولى
وقوعك في
ح ــال ــة ق ـل ـب ــك .تـ ـخ ــوض م ـح ــادث ــات
طويلة في المنزل بين  20مايو و13
ّ
يــون ـيــو :ف ــي ب ــرج ال ـس ــرط ــان ،يــركــز
فينوس على العائلة واألوالد الذين
ّ
يتلقون المساعدة.

طــوال فصل الصيف ،يجمع عطارد
ب ـي ــن ال ـ ـحـ ـ ّـب والـ ـ ـم ـ ــال .ولـ ـك ــن حـ ــذار
النزاعات ،ولو كنت تشارك لحظات
ح ـم ـي ـمــة وروم ــانـ ـس ـ ّـي ــة .ف ــي نـهــايــة
يوليو ،يجمع فينوس بينك وبين
ش ــري ـك ــك لـ ـم ــدى ال ـح ـي ــاة أو ي ـس ـ ّـرع
ً
ً
حــدثــا سعيدا .فــي سبتمبر ،يصير
ّ ً
ّ
مـ ـس ــارك م ـت ـع ــرج ــا ج ـ ـ ــراء ت ـع ــارض

ً
فينوس مــع أوران ــوس ب ــدءا مــن 11
ً
من الشهر ،ما يثير شكوكا أو على
ّ
العكس ،يشكل مفاجأة.
ّ
ّ
ّ
تمر حياتك العاطفية بنقلةٍ نوعية،
ّ
ّ
ول ـ ـكـ ــن غـ ـي ــر سـ ـلـ ـب ــي ــة .ث ـ ــم يـعـطـيــك
جـ ــوب ـ ـي ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري
ل ـل ـم ــواج ـه ــة ،رغ ـ ــم ال ـم ـش ــاع ــر ال ـتــي
ّ
ّ
تتجاوزك .يبدو أن أكتوبر هو األقل

العاطفيةّ ،
ّ
ّ
فإما
أهم ّية من الناحية
ً
ً
تعيش عشقا مجنونا أو خيبة أمل.
ً
أخيرا ،يغادرك أورانــوس في بداية
نــوفـمـبــر ،فـتـهــدأ ال ـت ـبــادالت .يغتنم
فينوس الفرصة ليعود بين  3و31
ّ
ديسمبر ليعزز عالقتكما.

ّ
في سن المراهقة ،يعشق والديه من دون
رغبته
القدرة على التواصل معهما .ورغم ّ
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى ذات ـ ــه ،ف ــا ب ـ ّـد م ــن تـلــقـيــه
الدعم ليجد طريقه.

اطمئن :ربما تحمل صاعقة ّ
سم وتبقى
ً
عــاجــزا عــن إلـحــاق األذى بذبابة .لطيف
ّ
وكريم وصادق ،فأنت ولدت للعطاء ،لكن
طلبك الوحيد أن يحترمك اآلخر .ترفض
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن م ـش ــاع ــرك ف ـت ـع ـ ّـوض ذل ــك
بتقديم هدايا فاخرة ومشاركة لحظات
ّ
استثنائية.
بطبيعتك المخلصة ،تجمع بين الصدق
ً
ّ
بحب شريكك
والــوفــاء واألصــالــة ،واعــدا
م ــدى ال ـح ـيــاة .تـحـمــل ال ـح ـيــاة الحميمة
بالنسبة إليك قيمة ّ
مقدسة ،وال تشعر
ّ
بأنك على قيد الحياة كما حين تحبّ.
ٌ
ٌ
ّ
عــامــل مـنـضـبــط وحـ ــازم ،ال تـنـفــك تنجز
م ـهـ ّـمــاتــك ع ـلــى أك ـمــل وجـ ــه .كــذلــك تـبــدع
فــي تنظيم أعـمــال اآلخــريــن وت ـ ّ
ـؤدي دور
ّ
ـف مـمـتــاز .بفضل كوكبك بلوتون
مــوظـ ٍ
ّ
ّ
السائد على القوى األرضية ،تستمد منه
ً
ّ
لتحرك الجبال ،باسم الشغف أكثر
قـ ّـوة
من الطموح.

ال ـمــزيــد ب ـشــأن ال ـع ـمــل :رب ـمــا ال تــريــد
إلـ ـح ــاق األذى ب ــذب ــاب ــة ولـ ـك ــن ت ـكــون
ً
ًّ
مضطرا إلــى اللدغ دفاعا عن نفسك.
ّ
إال أن الـمـشـكـلــة تـكـمــن ف ــي ّرد فعلك
ّ
ً
ال ـم ـفــرط أح ـي ــان ــا .ك ــذل ــك ت ـتــرقــب أق ــل
ّ
لحظة لتهجم ...فـمــاذا عــن نظرياتك
الكبيرة عن اإلخالص؟
ّ
تشلك العاطفة ،فتعجز عــن التعبير
ً
عن مشاعرك .بدال من تناول المشكلة
ّ
صمت
األساسية ،تدخل في
ٍ
ي ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب س ـ ـ ــوء تـ ـف ــاه ـ ٍـم
ً
الح ـ ـقـ ــا .ي ـش ـهــد ذرفـ ــك
ـزارة
ال ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــوع بـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـال خـضـتــه
بـ ـع ــد ّن ـ ـضـ ـ ٍ
ً
لتتجنب الـبـكــاء علنا
ع ـ ـلـ ــى صـ ـع ــوبـ ـت ــك فــي
ت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــك
الداخلي.
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـبـ ــط الـ ـنـ ـفـ ـس ــي

حــدود .هل تثق بغريزتك؟ هذا رائع،
ّ
المقربين
لـكــن اسـتـمــع إل ــى نـصــائــح
ً
ّ
للتأقلم
بجهود
ويرحب
منك أيضا.
ٍ
ً
ّ
ً
أول ثقة
والتواصل والتنقل .أخـيــراِ ،
أك ـبــر لـشــريـكــك مــن خ ــال الـسـمــاح له
ّ
ّ
باستقالليته ،فـيـكــون هــذا
بالتمتع
ً
ً
رائعا على الحبّ.
برهانا

وصفتك لتحقيق رفاهيتك
لتكسب الهدوء :لست المسؤول عن حسن سير العالم .ثق في
الحياة واآلخرين ليقودوا حياتهم.
لتزيد إبداعك :أبدع! ال تترك مواهبك لنفسك فحسب بل أخرجها
ً
ً
للعالم .صغ شكال واحدا من رغباتك ودع األخرى تتتالى.

ّ
لتستفيد من اللحظة الحاضرة :تعلم كيف تستمتع من جديد.
ّ
والغميضة مع األوالد .امنح نفسك
كرة الطاولة
والعب ّ ً
ارســم ً
تنازلية.
استراحة
بشكل أفـضــل :ح ـ ّـرر جسمك مــن خالل
لتسيطر على مشاعرك
ٍ
ّ
م ـمــارســة الــريــاضــة أو ال ــرق ــص ،أو ال ـح ـ ّـب! ف ـكــل شـكــل جـســدي
ّ
ّ
يساعدك في التخلص من التوتر.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3642االثنين  1يناير 2018م  14 /ربيع اآلخر 1439هـ

tawabil@aljarida●com
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كلمات متقاطعة

ً
مـهـنـيــا :ي ـحــذرك الـفـلــك ويـنـصـحــك بمراجعة
حساباتك المهنية بدقة.
ً
عاطفيا :تسير أمورك العاطفية بوتيرة أفضل
من السابق.
ً
اجتماعياّ :
تعبر عن نفسك بطريقة واضحة
تثير إعجاب اآلخرين.
رقم الحظ.20 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :بعض اإلزعاجات اإلدارية يعرقل إنجاز
أحد مشاريعك.
ً
عاطفيا :يعدك الفلك بمفاجأة عاطفية تمأل
حياتك بالبهجة.
ً
ّ
تتسهل أمامك لقاءات وتعود إلى
اجتماعيا:
ممارسة إحدى الهوايات.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا  :شــرا كــة مهنية أصبحت حـمــا عليك
وينبغي تفكيكها.
ً
عاطفيا :تشعر بثقة في الشريك بعدما تأكدت
من إخالصه.
ً
ّ
اجتماعيا :أنت مظلوم من بعض األهــل لكن
ّ
حقك سيعود إليك.
رقم الحظ.15 :

الدلو

كلمة السر

 -6ض ـ ـم ـ ـيـ ــر ا لـ ـغ ــا ئـ ـب ــة
(معكوسة).
 -7نصف (سامح).
 -8أنعم – متشابهان.
 -9ل ـل ـت ـف ـس ـي ــر – س ـيــر
الجماعات في مناسبات

(معكوسة) – امتنع.
 -10ا لـ ـعـ ـط ــف وا لـ ــر قـ ــة
(معكوسة).
 - 1 1تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــا فـ ــي
(اإلسكندرية).

 20يناير  18 -فبراير

ماغي فرح

الحسنى (معكوسة).
 -3ح ـ ــرف م ــوس ـي ـق ــي –
ت ـجــدهــا ف ــي (كــوكـتـيــل)
– قوام.
 -4جميع – أغلق.
 -5ثلثا (رتل).

3
4
2
9
1
5
8
6
7

 -1عيد فــي الربيع لكل
المصريين.
 -2م ـ ـ ــن أ سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ا لـ ـل ــه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ً
مهنيا :استفد من هذا النهار الذي يجلب إليك
ً
حظوظا للنجاح.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـش ــوب عــاق ـتــك الـعــاطـفـيــة بعض
ً
الغموض فكن صريحا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اه ـت ـ ّـم بـصـحـتــك وع ــال ــج بعض
األعراض من دون إهمال.
رقم الحظ.10 :

 23يوليو  22 -أغسطس

1
6
7
3
8
9
4
2
5

ً
عموديا:

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

الحلول

7
1
6
4
9
8
5
3
2

 -1عيد الميالد المجيد.
 -2الجمع من «تهنئة».
 -3سـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة
(معكوسة) – أقبل.
 ( -4ال  )....بدء كل شيء
– تجدها في (مرحب).
 -5تــرشــد (معكوسة) –
من حلوى األعياد.
 -6ه ــدوء (مـعـكــوســة) –
شهر ميالدي.
 -7تصرفات مع اآلخرين
– ميالد.
 -8سوستة – تجدها في
(ياسمين).
................ .......... ..... -9
...........
............. ......... .......... -10
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 -11كف – زهور عطرة.

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ّ
يتحدث الفلك عن ربح قد تحققه قريبا
مهنيا:
ً
جدا.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـب ــدو م ـت ـط ـل ـبــا وت ـج ــذب ــك ال ـعــاقــة
العاطفية الصعبة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــذار بـعــض األع ـ ــداء المتخفين
والذين يريدون السوء لك.
رقم الحظ.13 :

4

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

9

8
2
3
5
4
7
6
9
1

ترسيخ
كلية
مقدمة
موقع
قسم

1

9
5
4
2
6
1
3
7
8

محامي
ملك
حياة
عن
انتخاب

إعالم
شاشة
محطة
طالب
زوج

سياسة
مشوار
عرض

4

4
3
5
1
7
2
9
8
6

كلمة السر:

فلك

2
9
8
6
5
3
7
1
4

من  7أحرف وهي اسم مقدمة برامج وعالمة فلك
لبنانية.

١٥

تسالي

ً
مهنيا :ثمة زم ــاء يـشـ ّـوشــون عليك ألنــك لم
تجار تصرفاتهم.
ِ ً
عاطفيا :تقبل على الحياة بفرح ألن عالقتكما
بأفضل حال.
ً
اجتماعيا :تستعيد تفاؤلك السابق وتتصل
بالمعارف واألصحاب.
رقم الحظ.6 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ث ـمــة وق ــت أف ـض ــل لـتــوسـيــع أعـمــالــك
وعليك ببعض الصبر.
ً
ً
ّ
الحس عاطفيا في هذه
عاطفيا :أنت مرهف
األوقات فال تبالغ.
ً
اجتماعيا :انتبه إلــى التفاصيل وأصــغ إلى
كل ما يقال لك.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتسلط األضواء عليك فأنجز ما لديك
بمهارة وسرعة.
ً
عاطفيا :انتبه من توجيه كلمات قاسية إلى
الحبيب أو الشريك.
ً
ً
واضحا في حديثك لئال ّ
يفسر
اجتماعيا :كن
ّ
مشوهة.
كالمك بطريقة
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تجنب المغامرة في عملك راهنا ألن
مؤات.
الظرف غير
ٍ
عــاطـفـيـ ًـا :تـبــدأ فـتــرة مــن ال ـت ـ ّ
ـردد فــي اتـخــاذ
موقف أو قرار ّ عاطفي.
ً
ً
ً
اجتماعيا :توقع نقاشا عاصفا قد ينشأ مع
بعض المعارف.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يحالفك الفلك ويجذب إليك الحظ
فاعرف كيف تستفيد منه.
ً
عاطفيا :مصالحة مع الحبيب بعد خالف
ّ
قوي كاد يفرق بينكما.
ً
اجتماعيا :تواجه مشكلة عائلية تضطرك
إلى بذل مجهود إضافي.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ّ
مهنيا :متغيرات في حقل عملك تجعلك تفكر
قرار ما.
باتخاذ ً ٍ
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـه ـي ـمــن ال ــروتـ ـي ــن ع ـل ــى عــاقـتــك
العاطفية فحاول تبديل األجواء.
ً
اجتماعيا  :تقلب الصفحة فــي عالقتك مع
أحدهم وتسامحه على سوء تصرفه.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تحقق ثروة صغيرة نتيجة لبعض
االستثمارات التي قمت بها.
ً
عاطفيا :يحمل الفلك إليك انطالقة عاطفية
جديدة لكنها صعبة.
ً
اجتماعيا :تشعر بثقة كبيرة في النفس
ويعود االطمئنان إلى حياتك.
رقم الحظ.4 :

مسك وعنبر
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عبدالله الخضر :تعلمت من بوعدنان القدرة على االرتجال
يستعد للمشاركة في مسلسل «واحد مهم» ومسرحية «عالء الدين كوميدي»
محمد جمعة

ثمن الفنان عبدالله الخضر
تجربته مع الفنان الراحل
عبدالحسين عبدالرضا في
مسلسل "العافور" ،ثم
مشاركته في مسلسل "سيلفي"
مع الفنان ناصر القصبي.

يرفض الظهور دون
ً
أن يملك مشروعا
ً
جديدا يتحدث عنه

رغ ــم أن ــه قليل ال ـكــام ،غـيــر أن
أعماله وضعته في مكانة مميزة،
وأصـ ـب ــح ع ـب ــدال ـل ــه ال ـخ ـض ــر مــن
األسماء المهمة في مسرح الكبار
والصغار على حد السواء ،يتمتع
بطاقة كوميدية كبيرة وإمكانات
تفوق عمره ورغم العروض ،التي
ت ـن ـهــال ع ـل ـيــه ،غ ـيــر أن ــه يــأبــى أن
يتخلى عن شريك نجاحه الفنان
محمد الحملي.
ً
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر مـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــول حـ ــال ـ ـيـ ــا
ب ــاالس ـت ـع ــداد ل ـم ـســرح ـيــة "ع ــاء
الدين" المقرر عرضها على مسرح
ً
ً
دار المهن الطبية قــر يـبــا فضال
عن تجهيز نفسه لتجربة درامية
جديدة من خالل مسلسل "واحد
ً
مهم جدا" مع الفنان طارق العلي،
الخضر تحدث إلى "الجريدة" عن
تفصيل مشاريعه المقبلة.
ب ــداي ــة ،قـ ــال ال ـخ ـضــر ع ــن قلة
ظـ ـه ــوره اإلعـ ــامـ ــي" :إذا ل ــم أكــن
ً
ً
أملك مشروعا جــديــدا ،فال أحبذ
الحضور اإلعــامــي ،بــل التركيز
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل وت ـ ـطـ ــويـ ــر أدوات ـ ـ ـ ــي
واالجتهاد في البروفات" وعرج
ع ـبــدال ـلــه إلـ ــى ع ـم ـلــه الـمـســرحــي
ال ـجــديــد "ع ــاء ال ــدي ــن كــومـيــدي"
المقرر له يوم  11يناير الجاري،
عـلــى مـســرح دار الـمـهــن الطبية،
إذ ق ـ ــال" ال ـم ـســرح ـيــة م ــن إعـ ــداد

وإخراج محمد الحملي ويشارك
في بطولتها عبدالرحمن الفهد،
م ـح ـمــد ال ـح ـم ـل ــي ،ش ـ ــوق ،ج ـمــال
ا لـشـطــي ،حسين المهنا ،عصام
الكاظمي ،وأجسد في المسرحية
ال ـعــم ج ـي ـفــار الـ ــذي ي ـط ــارد عــاء
الــديــن للحصول على المصباح
ســريــع الـغـضــب ،أتـمـنــى أن ينال
العمل رضاكم.
وحول سر ارتباطه مع الفنان
محمد الـحـمـلــي ،أوض ــح أن "مــن
الجيد أن يجد الفنان من يفهمه
ونـ ـح ــن ع ـل ــى درج ـ ـ ــة ك ـب ـي ــرة مــن
التناغم في األداء ونفهم بعضنا
البعض من النظرة ،كنا ومازلنا
وسنظل شركاء النجاح واتطلع
إلــى أن نـتــرك بصمة فــي الوسط
الفني.
أما على مستوى الدراما ،قال
الـخـضــر ":أستعد للمشاركة في
ً
مـسـلـســل "واحـ ـ ــد م ـهــم جـ ـ ــدا" مع
الفنان طــارق العلي ،والمسلسل
من تأليف ضيف الله زيــد ،ومن
إخ ــراج نعمان حسين ،ويـشــارك
فــي بـطــولـتــه نـخـبــة مــن الـنـجــوم،
في المرحلة الحالية نتكتم على
ً
تفاصيل العمل ،خصوصا أنني
أفضل عــدم الـخــوض فــي طبيعة
الشخصية ،لكن يكفي القول ،إن
المسلسل فكرته جديدة ومميزة

الخضر في لقطة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا والقصبي
و هــي فرصة جيدة للقاء الفنان
طارق العلي.

مدرسة كبيرة
وث ـمــن الـخـضــر مـشــاركـتــه مع
الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ــراح ـ ــل ع ـبــدال ـح ـس ـيــن

عبدالرضا في مسلسل "العافور"
من ثم تكرار التجربة في "سيلفي"
وهـ ــو ال ـع ـمــل األخـ ـي ــر ال ـ ــذي أطــل
فـيــه ال ــراح ــل بــوعــدنــان ،وأض ــاف
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ":هـ ــو مـ ــدرسـ ــة ك ـب ـيــرة
ك ـ ــل م ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـع ــه نـ ـه ــل مــن
خـبــرتــه ال ـك ـب ـيــرة ،افـتـقــدنــا قيمة

وقامة كبيرة جمعنا مشهد في
ً
"سيلفي" ضرب من خالله مثاال
ً
ف ــي االرت ـ ـج ـ ــال ،وأنـ ـ ــا شـخـصـيــا
استفدت منه الكثير فــي طريقة
األداء الـكــومـيــدي وكــذلــك الـقــدرة
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــب الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور وتـ ـم ــس

مشاعرهم ،كما تعلمت االرتجال
الـجـمـيــل م ــن خ ــال ال ـع ـمــل مـعــه،
ً
م ـت ــوج ـه ــا بــال ـش ـكــر إلـ ــى ال ـف ـنــان
نــاصــر ال ـق ـص ـبــي ،الـ ــذي أتـ ــاح له
هذه الفرصة.

باسمة حمادة تشارك في «حالة وفاة» «ذا فويس كيدز» يشهد منافسة شديدة
على مسرح ديسكفري
●

محمد جمعة

تستعد الفنانة باسمة حمادة للظهور
ف ــي عـمــل مـســرحــي جــديــد ب ـع ـنــوان "حــالــة
وفـ ــاة" ،مــن تــألـيــف عبداللطيف الـيــاقــوت،
وإخ ــراج محمد فــايــق .ومــن المقرر عرض
ال ـم ـســرح ـيــة خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة عـلــى
مسرح مجمع ديسكفري ،ويشارك باسمة
ف ــي ال ـب ـطــولــة ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم ،مـنـهــم:
أحمد إيراج ،شهاب حاجيه ،نور الغندور،
وآخرون.
وتدور أحداث المسرحية في أجواء من
الرعب ذي اللمسة الكوميدية ،حول واقعة
قتل تصبح حديث البالد من إعالم رسمي
ومواقع تواصل اجتماعي.
ُيــذكــر أن الـفـنــانــة بــاسـمــة ح ـمــادة أطلت
أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان جـ ـم ــال الـ ـ ــردهـ ـ ــان فــي
مسرحية "بين مقبرتين" ،من إخــراج فهد
الشطي ،وإنـتــاج محمد أكبر وعبدالعزيز
البلوشي ،وبطولة باسمة حمادة وجمال
الـ ـ ــردهـ ـ ــان ومـ ـ ـش ـ ــاري الـ ـع ــوض ــي وم ــون ـي ــا
ومـجـمــوعــة مــن الفنانين الـشـبــاب ،والقــى
العمل استحسان الجمهور الذي حضر.

باسمة حمادة

شفيق يدعو إلى تفعيل دور
الفن في القضاء على اإلرهاب

أحمد شفيق
أكد المخرج المصري أحمد
شـ ـفـ ـي ــق ،أهـ ـمـ ـي ــة ت ـف ـع ـي ــل دور
الفن في القضاء على اإلرهــاب
واج ـت ـث ــاث جـ ـ ــذوره وم ـحــاربــة
التشدد ونشر رســالــة اإلســام
الوسطي.
وق ــال شـفـيــق ،خ ــال زيــارتــه
لـمــديـنــة األق ـص ــر ،أم ــس األول،
إن ــه يـسـتـعــد لـتـقــديــم أك ـثــر من
عمل درامي جديد عن المجتمع
الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
صعيد مصر "عاوز شغل كتير".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ي ـع ـت ــز ك ـث ـيــرا
بتقديمه مسلسل "يونس ولد
فـ ـ ـض ـ ــة" ،الـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق ن ـجــاحــا
كبيرا ،وتــرك بصمة في أذهان
المشاهدين ،مشيدا بأداء بطل
المسلسل الفنان عمرو سعد.
وأشار إلى أن المسلسل قدم
الصعيد بـصــور تــه الحقيقية،
وأنه أبرز فيه ما طرأ من تغير
على المجتمع الصعيدي ،بعيدا
عـ ــن ال ـ ـصـ ــورة ال ــذه ـن ـي ــة ال ـتــي
رسخت في أذهان المشاهدين
عن ذلك المجتمع لعقود مضت.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــاب
ال ـص ـع ـي ــدي ب ـ ــات ي ـت ـك ـلــم ع ــدة
ل ـ ـغـ ــات ،ويـ ـس ــاف ــر إلـ ـ ــى بـ ـل ــدان
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ك ـم ــا وصـ ـل ــت ال ـف ـتــاة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ــدراس ـ ــة
بالجامعة األميركية.
وحول دور الفن في معالجة

قضايا المجتمع ،قال شفيق إنه
يمثل "إضــاء ة اللمبة الحمراء"
لألخطاء الموجودة بالمجتمع،
وم ـ ـبـ ــرزا ت ـل ــك األخ ـ ـطـ ــاء ،حـتــى
تـ ـت ــم م ـع ــال ـج ـت ـه ــا ،كـ ـم ــا ي ـب ــرز
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة
بالمجتمع ،والــدعــوة للتمسك
بها ،ونشر األخالق الحميدة.
وأوضــح أن مسلسل "عائلة
ال ـح ــج ن ـع ـم ــان" ،الـ ــذي يـعــرض
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـق ـن ــوات
ال ـم ـش ـفــرة ،ق ــام بــإل ـقــاء ال ـضــوء
عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
بين أ ف ــراد العائلة والمجتمع
المحيط بهم.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة تفعيل
دور الفن في التصدي لبعض
األجندات الخارجية ،التي تعمل
ع ـل ــى ال ـل ـع ــب ب ـع ـق ــول ال ـش ـبــاب
ال ـعــربــي ،مــؤكــدا أن "دور الفن
ال يقل عــن التعليم والرياضة
وغ ـيــره ـمــا ،م ــن وس ــائ ــل يجب
توظيفها في مكافحة اإلرهاب".
وطالب شفيق بـ"تفعيل دور
ال ـف ــن ف ــي ال ـت ــروي ــج الـسـيــاحــي
لـ ـلـ ـب ــاد ،مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـغ ــال
الـمـعــالــم األث ــري ــة والـسـيــاحـيــة،
وإبرازها في األعمال الفنية".
(د ب أ)

شهد برنامج "ذا فويس كيدز"،
فـ ــي ال ـح ـل ـق ــة قـ ـب ــل األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
مرحلة "الصوت وبس" ،منافسة
شديدة بين نانسي عجرم وتامر
ح ـس ـنــي وك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر لـضــم
أف ـض ــل ال ـم ــواه ــب ال ـغ ـنــائ ـيــة من
األط ـفــال الـمـشــاركـيــن ،فـضــا عن
الـتـنــافــس بـيـنـهــم ف ــي الــدعــابــات
التي شهدتها الحلقة.
بدأت الحلقة بعرض كليب عن
مواهب أخــرى للمشاركين فيها
قبل سماع أصواتهم ،وشدد كاظم
الساهر على أهمية دعم مواهب
األبـ ـ ـن ـ ــاء م ـن ــذ ال ـص ـغ ــر ل ـت ـطــويــر
قدراتهم.
وأك ــدت نانسي عـجــرم الفكرة
نفسها ،وعــدم إهمال أي موهبة
ت ـظ ـه ــر ع ـل ــى الـ ـطـ ـف ــل ،أم ـ ــا تــامــر
ح ـس ـن ــي فـ ـح ــرص ع ـل ــى تــوج ـيــه
الشكر إلى والدته التي قال إن لها
الفضل فيما وصل إليه ،مضيفا:
"لوال تشجيعك ماكنتش هنا على
مسرح ذا فويس".
ومع بدء استعراض المواهب
المتنافسة ،جــاء ت البداية قوية
مــع صــوت الطفل ال ـســوري كمي
غ ــرز ال ــدي ــن ،الـ ــذي أثـ ــار إع ـجــاب
ال ـم ــدرب ـي ــن ال ـث ــاث ــة ،وأداروا له

كاظم الساهر وحسني وعجرم
كراسيهم ،معبرين عــن رغبتهم
في ضمه إلى فرقهم.
وعبر تامر حسني عن إعجابه
ب ـص ــوت ك ـمــي ق ــائ ــا" :أنـ ــا ع ــاوز
كــوبــايــة ش ــاي ه ـنــا (ك ــي تكتمل
م ـت ـع ـت ــه ب ــاالسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ـ ــى ه ــذا

الـصــوت الجميل ال ــذي ال يريده
أن يتوقف)".
وحاول كل من الفنانين الثالثة
إقناع الطفل السوري بكل الطرق
لالنضمام إلى فريقه ،لكن نانسي
عجرم نجحت في انتزاع موافقته

على االنضمام إلى فريقها بجملة
"الحب بينا من أول نظرة ...أنت
بتعزف عود وأنا باعرف أعزف،
وهعلمك ونعمل فريق سوا".

مهرجان بيت الشعر يختتم «دورة علي الدميني»
اختتم مهرجان بيت الشعر
في دورته الثالثة "دورة الشاعر
عـلــي الــدم ـي ـنــي" ،ي ــوم الجمعة
الماضي ،الذي تنظمه جمعية
ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ف ــي ال ــدم ــام،
ف ــي م ـق ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة ،واس ـت ـمــر
أربع ليال ،إذ تالقى الشعر مع
بـقـيــة ال ـف ـنــون ف ــي ب ـيــت واح ــد،
ً
إيمانا بضرورة تقديم الفنون
مـ ـتـ ـج ــاورة ف ــي ط ـل ـي ـعــة الـفـعــل
الثقافي ،لتعزيز حضورها في
مشهدية بصرية.
اسـ ـتـ ـه ــل ال ـ ـي ـ ــوم ال ـخ ـت ــام ــي
لـلـمـهــرجــان بــ"قـصــائــد مـغـنــاة"
ل ـفــرقــة "ي ـ ـ ـ ــاوان" ،بـ ـ ــأداء الـفـنــان
ع ـ ـمـ ــاد م ـح ـم ــد وال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـلــي
مـبــارك ،لمجموعة من األغاني
منها "قصيدة للشاعر المكرم
عـ ـل ــي ال ــدمـ ـيـ ـن ــي "م ـ ـ ــن ألـ ـح ــان
ا لـفـنــان محمد عبدالباقي ،تال
ً
ذلك عرضا ألفالم الفيديو آرت
للفنانين "أحمد منصور ،محمد
ال ـفــرج ،ريــم الـبـيــات ،س ــارة أبو
عبدالله" ،وتقدم رئيس مجلس
إدارة جمعية الثقافة والفنون
د .ع ـم ــر الـ ـسـ ـي ــف ،ب ـك ـل ـمــة ق ــال
فـيـهــا" ف ــي أرض الـمـمـلـكــة ُول ــد
الشعر العربي ،وغدا َ
علم العرب
َ
َ
وديــوانـهــم وفـيــض مشاعرهم،
ي ـح ــدون ب ــه إب ـل ـهــم وي ـســوقــون
ّ
به غنمهم ويستظلون بقوافيه
وم ـعــان ـيــه م ــن لـهـيــب الـشـمــس،
ويـ ـت ــدث ــرون بـ ـص ــوره وخ ـيــالــه
مــن بــرد الصحراء وقسوتها...
َ
وف ـ ــي ك ــل ل ـح ـظــة ع ـش ــق تـنـبــت
ً
ق ـص ـيــدة ،وت ــزه ــر حـ ـب ــا ...هـنــا،
كـ ـ ــانـ ـ ــوا يـ ــرت ـ ـح ـ ـلـ ــون ح ــام ـل ـي ــن
الشعر في مزاودهم ،ويرفعون
ً
الشعر معوال ليفلقوا به هامة
ال ـم ـس ـت ـح ـيــل ف ـت ـن ـبــت ال ـم ـم ـكــن
والجميل.
ّ
يتضيف
وفي "بيت الشعر"،
ُ
ـال
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر مـ ـحـ ـبـ ـي ــه ،فـ ـ ــي ل ـ ـيـ ـ ٍ
نستوقد فيها الوفاء لذواتنا...

نشمي مهنا

حمد الفقيه

محمد الماجد

لمشاعرناُ ...
له ّ
ويتنا ...ولجيل
م ــن ال ـش ـع ــراء س ـعــى ألن يـقــول
ً
ً
شيئا جديدا ذات يــوم ،وكانوا
ً
ك ـل ـم ــا أشـ ـعـ ـل ــوا نـ ـ ـ ــارا ل ــإب ــداع
المختلف عـمــا س ــاد ل ـق ــرون...،
أط ـف ــأه ــا خ ـص ــوم ـه ــم ...ال أري ــد
ـن عريس
أن أس ــرق األضـ ــواء مـ ّ
ه ــذا ال ـم ـه ــرج ــان ،ول ـكــن ـنــي في
خ ـت ــام ه ــذا ال ـم ـهــرجــان أتــوجــه
ب ــالـ ـشـ ـك ــر ال ـ ـجـ ــزيـ ــل ل ـصــان ـعــي
هــذا الـمـهــرجــان ،وه ــم :ضيوف
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ــذي ـ ــن أب ـه ـج ـن ــا
ح ـض ــوره ــم وال ـج ـم ـه ــور ال ــذي
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّ
ـذوق الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــال ويـ ـتـ ـت ـ ّـب ــع
مواضعه.

قرابين في غيهب قديم
ق ـضــت نـحـبـهــا وه ــي تسلي
ً
ً
إلها مخبوال يشعر بالوحدة
ً
ً
أشعر وأني كنت شيئا بريئا
وق ـ ـ ــرأت ال ـش ــاع ــر ال ـم ـصــريــة
ديـ ـم ــة م ـح ـم ــود ،م ــن دي ــوان ـه ــا
"ضفائر روح ،وأشــاكــس األفق
بكمنجة":
كقطرات مطر في ديسمبر ال
تزال تسيل
على زجاجي وبال خدوش
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــة ط ـ ـفـ ــول ـ ـت ـ ـنـ ــا
واكتشافنا العبثي للذة والحب
وقـ ــرأ ال ـشــاعــر ع ـلــي الـفـقـيــه،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ل ـ ـ ـ ـ ــه ث ـ ـ ــاث
مـجـمــوعــات شـعــريــة ه ــي :نقف
ملطخين بصحراء ،على طريقة
لــوركــا ،تبسيط شـعــري لحياة
تستعمل لمرة واحدة:
حياتي قصيدتي
كسلي ا ل ــذي يغمض عينيه
الدامعتين
كدب عجوز وينتظر ّ
إلي
وق ـ ـ ـ ــرأت ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة الـ ـف ــائ ــزة
بـجــائــزة الـكـتــاب األول "بثينة
اليتيم":
"وقفت على موته
وق ــال :هـنــا تخمد الـلـغــة بال
حراك

ّ
ت ـصــف ع ـظــام األحـ ــرف التي
انسلخت عن جلود الكالم
إل ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــوار ب ـع ـض ـه ــا ع ـلــى
بسطة البؤس
وقـ ــرأ ال ـشــاعــر نـشـمــي مهنا
الـ ــذي أصـ ــدر أربـ ــع مـجـمــوعــات
شعرية:
الذي ننتظره
الذي لم يحدث بعد
الذي لم نسمع وقع خطواته
على رخام انتظاراتنا
الذي يقترب
الذي ال يدق الذي يرف
الغائم الذي فقط يرف ،الذي
لم َ
نر ظالله قادمة
وخـتــم الـمـهــرجــان بالشاعر
محمد الماجد ،الذي صدرت له
مجموعتان شعريتان بعنوان:
مسند الرمل ،كأنه هو ،بقصيدة
بالشاعر الدميني:
"يا جار غامد "
يقول فيها  " :فديت غامد
مـ ـ ــن نـ ــاشـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـق ــا
أشعارهم
بيض المفالج
بنا من األوزان ما يكفي
ومن زبد القصيدة مثل عالج
سنحت (بروق العامرية)
َ
فاستويت على السحاب

األمسية الختامية
وقدم شعراء اليوم الختامي"
ع ـبــدال ـلــه ث ــاب ــت ،ح ـمــد الـفـقـيــه،
بثينة اليتيم ،محمد الماجد،
نـشـمــي م ـه ـنــا ،دي ـم ــة مـحـمــود"
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
الشعرية.
ح ـيــث ق ــرأ ال ـشــاعــر عـبــدالـلــه
ثابت:
تـ ـعـ ـجـ ـبـ ـن ــي ف ـ ـك ـ ــرة الـ ـحـ ـي ــاة
السابقة
فيما يظن الناس أنهم كانوا

ول ـ ـ ــم تـ ـك ــن لـ ـ ـي ـ ـ َ
ـاك م ـ ــن ب ـيــن
الهوادج
َ
الدالل
في
اغترابك
فلم
ِ
ِ
َ
وما مقامك في المباهج
قـ ـ ــد مـ ـ ّـس ـ ـنـ ــا ضـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــوافـ ــل
والتهجد في هزيع المخبتين
فال تعالج".
وت ـ ـ ــا ذل ـ ـ ــك ت ــوقـ ـي ــع ال ـك ـت ــب
للشعراء المشاركين في صالة
عبدالله الشيخ للفنون.
لمحة ذاتية.
وح ـ ـ ـمـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان اسـ ــم
الشاعر السعودي علي الدميني
ف ــي الـ ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة وذلـ ــك عن
مجمل نتاجه األدبي ومسيرته
الفكرية ،وذلك من خالل العديد
من األنشطة الثقافية والفنية،
في هذه األثناء أنتج المهرجان
ً
ً
ف ـي ـل ـم ــا وث ــائـ ـقـ ـي ــا عـ ــن ح ـيــاتــه
ً
الشاعر الدميني ،وأصدر كتابا
يـضــم م ـخ ـتــارات مــن قـصــائــده،
ً
وك ـت ــاب ــا آخـ ــر ي ـضــم مـجـمــوعــة
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءات والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
النقدية في شعره واشتغاالته
ال ـن ـقــديــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وتـعـتـبــر
تـ ـج ــرب ــة ال ــدمـ ـيـ ـن ــي ،ال ـح ــاص ــل
على بكالوريوس في الهندسة
الـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة
البترول والمعادن ،من التجارب
الــريــاديــة فــي الشعر الـحــداثــي،
ل ـ ــه ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن اإلس ـ ـهـ ــامـ ــات
األدبية واالجتماعية من خالل
كتابة المقاالت في العديد من
الصحف والمجالت والدراسات
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـش ـع ــر
وال ـق ـصــة ،أص ــدر ع ــدة دواوي ــن
شعرية.

خبريات
ينضم إلى
راجنيكانث ً
السياسة دعما للتاميل

أعلن راجنيكانث ،نجم
نجوم األفالم الهندية بلغة
التاميل ،أمس ،أنه سينضم
إلى السياسة ،فيما كان آالف
المعجبين يهتفون ُ
ويطلقون
األلعاب النارية في مدينة
شيناي جنوب الهند.
ً
وتألق راجنيكانث ( 67عاما)
في المئات من األفالم ،أدى
في غالبيتها دور ناشط بطل
ضد الفساد والشر ،ويملك
تابعين على غرار أنصار
الطوائف الدينية ،حيث ينتشر
المعجبون به في مختلف
أنحاء والية تاميل نادو
الهندية وفي مناطق أخرى.
وقال راجنيكانث" :سأنضم
إلى السياسة ،ألن هناك حاجة
إليها في الوقت الحالي".
وأوضح أنه سيبرز حزبه
السياسي الذي سيخوض
السباق للفوز بجميع المقاعد
باالنتخابات المقبلة لمجلس
والية تاميل نادو ،المقرر أن
تجري في عام .2021
(د ب أ)

تيمبراليك يلمح
جاستن
ً
إلى عودته قريبا لعالم الفن

فاجأ النجمجاستن
ك جمهوره ،بعد أن
تيمبرالي 
ً
ألمح إلى عودته قريبا لعالم
الموسيقى والغناء ،وهو
األمر الذي ينتظره معجبو
النجم ( 36عاما).
وتوجه تيمبراليك برسالة
غامضة عبر موقعة
الرسمي ،عبارة عن حروف
" ،"MOTWفيما كشفت
تقارير صحافية حل لغز
هذه الحروف ،حيث أعلنت
أن جاستين يسوق لـ"Man
 ،"Of The Woodsدون
اإلعالن عن أي تفاصيل
حول موعد اإلطالق.
ُيذكر أن تيمبراليك قدم
ً
ً
عددا كبيرا من األغاني،
أبرزها"Cry Me A River" :
و" "Rock Your Bodyو"Like
."I Love You

السلطانة مري م تحتفل
بعيد ميالد ابنها

في أجواء عائلية مرحة
وجميلة ،احتفلت الممثلة
التركيةبلين كاراها ن الشهيرة
بالسلطانة مريم عن دورها في
المسلسل التركي التاريخي
حريم السلطان ،بعيد ميالد
ابنها "علي دمير".
وكان االحتفال بوجود الوالد
زوج بلين ،رجل األعمال
التركي بدري غونتاي،
وطفلهما الثاني جان أيوب.
وتزوج بلين وبدري عام 2014
بعد عالقة حب جمعتهما لـ3
أشهر.
يذكر أن بلين رزقت بطفلها
الثاني جان أيوب في مارس
الماضي.
تجدر اإلشارة الى أن بلين،
بعد غيابها عن الدراما ألكثر
من سنة بسبب زواجها،
كشفت في آخر ظهور لها
أنها ستظهر كضيفة شرف
في المسلسل التركي الجديد
"العدو الذي في بيتي"،
مضيفة أنها في مرحلة إحماء
قبل العودة إلى الدراما ،من
خالل مسلسل طويل رفضت
االفصاح عن تفاصيله.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
طهران تتوعد المحتجين بـ «ثمن باهظ» ...ومقتل  4بالرصاص
• خامنئي يلتزم الصمت • البورصة تتهاوى • ترامب :األنظمة القمعية لن تستمر
طهران  -فرزاد قاسمي

غداة ليلة ثالثة من التظاهرات
ضد السلطة قتل خاللها
 4في مواجهات عنيفة ،وتم
توقيف العشرات ،بينما تعرضت
مبان حكومية لهجمات،
دخلت انتفاضة إيران يومها
الرابع ،بتحذير وجهته
للمتظاهرين بأنهم
ً
السلطات ً
«سيدفعون ثمنا باهظا».

ف ــي الـ ـي ــوم ال ــراب ــع لــانـتـفــاضــة
الـعــارمــة فــي إي ــران ،تـجــددت أمــس
التظاهرات المعارضة الحاشدة،
وس ــط ات ـخــاذ الـسـلـطــات إج ــراءات
أمنية مشددة.
وت ـ ـ ـ ـ ــداول نـ ـشـ ـط ــاء عـ ـب ــر م ــوق ــع
«ت ــويـ ـت ــر» ،أمـ ـ ــس ،م ـق ــاط ــع فـيــديــو
تظهر محتجين في مدينة بانة في
إقليم لورستان غرب إيران ،يرمون
ـان حـكــومـيــة
ال ـح ـج ــارة ت ـج ــاه مـ ـب ـ ٍ
ويـ ـشـ ـعـ ـل ــون إط ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـسـ ـي ــارات
ويطلقون شعارات ضد النظام ،بعد
سقوط قتيلين فــي مدينة دورود
في اإلقليم.
كما نشرت وسائل إعالم صورا
لـمـئــات المحتجين المعتصمين
داخ ــل جــامـعــة ط ـه ــران ،مـنــذ أمــس
األول ،ح ـ ـيـ ــث نـ ـظـ ـم ــت تـ ـظ ــا ه ــرة
احتجاجية حاشدة ،وهم يرددون
ً
ش ـ ـعـ ــارات م ـع ــارض ــة ت ـع ـب ـي ــرا عــن
تـ ـن ــدي ــده ــم بـ ــال ـ ـغـ ــاء وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد،
وس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــومــة الــداخ ـل ـيــة
والخارجية.
وأظ ـ ـه ـ ــرت ت ـس ـج ـي ــات ف ـيــديــو
نـ ـش ــرت ع ـل ــى ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي آالف األشـ ـ ـخ ـ ــاص
ي ـت ـظــاهــرون ف ــي ال ـعــديــد م ــن مــدن
البالد ليال ،حيث هاجم محتجون
مـ ـ ـص ـ ــارف ومـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي حـ ـك ــومـ ـي ــة،
وأشعلوا النيران في دراجات نارية
وسيارات تابعة للشرطة.
وفي الوقت نفسه ،نشر نشطاء
فــي مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
مـقــاطــع فـيــديــو تـظـهــر اشـتـبــاكــات
بـيــن ر مــي المحتجين الغاضبين
ع ـنــاصــر األم ـ ــن ب ــال ـح ـج ــارة أث ـنــاء
ت ـظــاهــرات ليلية شـهــدتـهــا مدينة
األه ــواز .وأف ــادت أنـبــاء عــن خــروج
تظاهرة في مدينة كرمانشاهّ ،
ردد
المحتجون خاللها شعارات ضد
المرشد علي خامنئي.

دفع الثمن

أحمد خاتمي يطالب
بإعدام من يرددون
شعارات تتنافى
مع قيم الجمهورية
اإلسالمية

وحــذر وزيــر الداخلية رحماني
فضلي ،أمــس ،المتظاهرين بأنهم
«سيدفعون ثمنا باهظا».
وص ـ ـ ـ ــرح فـ ـضـ ـل ــي ل ـل ـت ـل ـف ــزي ــون
الرسمي بأن «الذين يبادرون بهدم
الممتلكات العامة ،وإثارة الفوضي
وانعدام القانون ،والمساس بأمن
الـشـعــب ،مـســؤولــون أم ــام القانون
بشأن تصرفاتهم ويجب أن يدفعوا

طالب جامعة طهران خالل المواجهات مع قوات األمن أمس األول (ا ف ب)
ً
ً
ثمن هــذا السلوك غاليا» ،متوعدا
ب ـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة س ـت ـت ـص ــدى لـمــن
يحاول إثارة العنف والفوضى.

إقفال اإلنترنت
ً
وت ــأك ـي ــدا لـلـخـبــر الـ ــذي نـشــرتــه
«الجريدة» في عددها السابق ،اكد
مصدر في المجلس األعلى لالمن
القومي اإليراني ،ان هذا المجلس
أع ـط ــى اإلذن ل ـ ـ ــوزارة االتـ ـص ــاالت
ب ــالـ ـتـ ـص ــرف وفـ ـ ــق م ـ ــا ت ـق ـت ـض ـيــه
المصالح القومية فــي كــل منطقة
من البالد بالتنسيق مع األجهزة
األمنية والقضائية.
وع ـل ــى اسـ ــاس ه ــذا اإلذن ،فــإن
المجلس فتح يد وزارة االتصاالت
ف ــي اق ـف ــال اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـتــواصــل
ع ـبــر ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة وشـبـكــات
التواصل االجتماعي في كل منطقة
من البالد.
وبـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار ي ـ ـكـ ــون رئ ـي ــس
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ــام ــن الـقــومــي
رئيس الجمهورية حسن روحاني
تراجع عن أكبر وعوده االنتخابية
في االنتخابات ،وهو كان الوقوف
أم ــام أي ق ــرار مــن شــأنــه ال ـحــد من

ال ـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـع ــام ــة واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
واستخدام عامة الشعب لشبكات
التواصل االجتماعي.
وب ـم ـج ــرد اتـ ـخ ــاذ هـ ــذا الـ ـق ــرار،
قطعت وزارة االتصاالت ،االتصال
ع ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع اجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـهـ ــواتـ ــف
ال ـن ـق ــال ف ــي ش ـك ـب ــات «ال ـت ـل ـغ ــرام»،
و»االن ـس ـت ـغ ــرام» ب ـعــد ظ ـهــر أم ــس،
وانـ ـتـ ـش ــر خ ـب ــر م ـ ـفـ ــاده ان وزارة
االتـصــاالت ستقفل جميع وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بشكل عــام
خـ ــال أي ت ـج ـم ـعــات ت ـح ـصــل فــي
أي مدينة.
وات ـهـمــت الـمـعــارضــة اإليــران ـيــة
روسيا بالتواطؤ مع إيران إلقفال
المحطات التابعة للمعارضة على
«التلغرام».

 4قتلى
وك ــان ــت لـيـلــة ق ــد ش ـهــدت أس ــوأ
الـ ـ ـح ـ ــوادث ،اذ كـ ـ ــان ض ـح ـي ــة لـهــا
شـ ـخـ ـص ــان فـ ــي م ــديـ ـن ــة ايـ ـ ـ ــزه فــي
مـحــافـظــة خــوزس ـتــان ،وشخصان
آخـ ـ ـ ــران فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ل ــورس ـت ــان
(غـ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد) ،ح ـي ــث قـ ــال نــائــب
حــاكــم مـحــافـظــة لــورس ـتــان حبيب

ال ـلــه خــوجــاسـتـهـبــور ،ان الـشــرطــة
اضـطــرت إلــى أن تطلق الـنــار على
بـعــض الـمـخــربـيــن ال ــذي ــن حــاولــوا
ح ــرق م ــدي ــري ــة ال ـم ـحــاف ـظــة ،ولـكــن
فيما بعد تراجع عن كالمه قائال،
إن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات أكـ ــدت أن الــذيــن
تمت اصابتهم تلقوا الرصاص من
الخلف ،ولم تكن الرصاصات التي
اصابتهم تابعة لالجهزة االمنية،
ورجــح في الوقت نفسه أن «هناك
إشارات على تورط أعضاء تنظيم
داعش».
مــن نــاحـيـتــه ،أع ـلــن رج ــل الــديــن
المحافظ أحمد خاتمي ،الذي يؤم
صالة الجمعة في العاصمة طهران،
ان االحتجاجات مشابهة لتلك التي
تم تنظيمها عام  ،2009داعيا «إلى
إعدام من يرددون شعارات تتنافى
مع قيم الجمهورية اإلسالمية».
ولم يعلق أي من المرشد األعلى
للجمهورية آية الله علي خامنئي
أو الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي علنا
على التظاهرات حتى االن.
فــي الـمـقــابــل ،دع ــا نــائــب رئيس
البرلمان اإليــرانــي ،علي مطهري،
أمـ ــس ،وزارة الــداخ ـل ـيــة إل ــى عــدم
وضــع صعوبات فــي وجــه مطالب

الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات
احتجاجية.
ّ
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «ال ــدس ــاتـ ـي ــر
اإلي ــرانـ ـي ــة ت ـس ـمــح ب ــال ـت ـظ ــاه ــرات،
شــرط أن تـكــون سلمية ومتوافقة
ً
مــع القوانين اإلســامـيــة» ،مطالبا
مـســؤولــي ب ــاده ب ــ»إع ــداد األج ــواء
الـمـنــاسـبــة لـمـمــارســة الـشـعــب هــذا
الحق».
في غضون ذلــك ،يتهيأ رؤســاء
ال ـل ـجــان الـمـخـتـصــة ف ــي الـبــرلـمــان
اإليــرانــي لعقد اجتماع الـيــوم ،مع
الرئيس حسن روحاني ،لمناقشة
القضايا االجتماعية واالقتصادية،
في محاولة الحتواء األزمة الراهنة.
ونـشــرت صحيفة «إيـ ــران» على
ً
ً
صفحتها في «تويتر» خبرا عاجال
تـ ـق ــول ف ـي ــه إن روحـ ــانـ ــي سـيـلـقــي
كلمة ،يخاطب فيها للمرة األولــى
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،ومـ ــن ال ـم ــرج ــح أن
ي ـطــالــب م ــن خــال ـهــا الـمـحـتـجـيــن
بإنهاء التظاهرات.

ترامب
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،انـ ـتـ ـق ــد ال ــرئـ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب ،إيران ،على

رأت المحامية اإليرانية شيرين عبادي ،الحائزة
جــائــزة نــوبــل ل ـل ـســام ،أن ال ـت ـظــاهــرات فــي إي ــران
ليست سوى «بداية حركة كبيرة» قد يفوق مداها
احتجاجات .2009
وف ـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا م ـع ـه ــا ص ـح ـي ـف ــة «ال
ريبوبليكا» اإليطالية ،قالت عبادي المقيمة في
المنفى بلندن «أعتقد أن التظاهرات لــن تنتهي
في وقت قريب .يبدو لي أننا نشهد بداية حركة
احـتـجــاجـيــة كـبـيــرة ق ــد تـتـخـطــى بـكـثـيــر الـمــوجــة

خلفية التظاهرات التي تشهدها
مدن عدة في البالد.
ون ـش ــر ت ـغ ــري ــدات ع ـبــر حـســابــه
عـلــى «تــويـتــر» ق ــال فـيـهــا« :الشعب
اإليراني بدأ يعي اخيرا كيف تسرق
أمواله وثرواته ،ويتم اهدارها على
اإلرهاب».
وفــي وقــت ســابــق ،غــرد تــرامــب:
«العالم بأسره يدرك أن شعب إيران
الطيب يرغب في التغيير ،وإن أكثر
ما يخاف منه قــادة إيــران بخالف
القوة العسكرية الكاسحة للواليات
الـمـتـحــدة ،هــو الـشـعــب اإلي ــران ــي».
وأضاف« :األنظمة القمعية ال يمكن
أن تستمر الى األبد .سيأتي اليوم
الــذي يواجه فيه الشعب اإليراني
ً
خيارا .العالم يراقب!».
ً
وردا ع ـل ــى انـ ـتـ ـق ــادات ت ــرام ــب،
تـ ــوجـ ــه مـ ـس ــاع ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـشـ ــورى اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ـيــن أم ـيــر
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
ح ـس ــاب ــه ف ــي «ت ــويـ ـت ــر» إل ـ ــى سـيــد
البيت األبيض مباشرة بالقول« :يا
سيد ترامب ال تأخذك النشوة ،فإن
حساب من يثير الشغب والفوضى
يـخـتـلــف عـمــن يــدعــو إل ــى متابعة
مطالب الشعب».

بورصة طهران

عبادي :بداية حركة كبيرة

معها ،والقضاء على ثالثة من عناصرها ،وضبط
 3بنادق «كالشنيكوف» ،وكميات من األعتدة التي
كانت بحوزتهم ،ودراجتين ناريتين ،و 200كيلوغرام
من األفيون.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة ف ــي الـمـحــافـظــة
استطاعت ضبط أكـثــر مــن خمسة أطـنــان ونصف
الطن من أنواع المخدرات في المحافظة ،منذ بداية
الشهر الماضي.

الـخـضــراء عــام  .2009لــن أتـفــاجــأ إن تحولت إلى
شيء أكبر».
وأوضحت عبادي« :هذا ليس جديدا في إيران،
هناك أزمة اقتصادية خطيرة .الفساد في جميع
أنحاء البالد بلغ مستويات مروعة ،ورفع بعض
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى ارتـ ـب ــاط ب ــاالت ـف ــاق ح ــول الـمـلــف
النووي مع اوروبا والواليات المتحدة عام 2015
لــم ي ــأت ب ـفــوائــد فعلية لـلـشـعــب ،خــافــا لـمــا كــان
ينتظره الكثيرون».

في موازات ذلك تهاوت بورصة
ط ـ ـهـ ــران ،أمـ ـ ــس ،ألكـ ـث ــر م ــن 1649
نقطة بعد سقوطها بنسبة ثالثة
ً
آالف نـقـطــة الـسـبــت أي ـضــا بسبب
الـ ـح ــوادث ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـبــاد،
ووصل مؤشر البورصة الى 95561
نقطة عند اقفاله أمس .وسقط سعر
صرف الريال اإليراني مقابل معظم
ال ـع ـم ــات ال ـص ـع ـبــة خ ـ ــال يــومــي
ال ـس ـبــت واالحـ ـ ــد ،لـتـخـســر الـعـمـلــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ن ـح ــو  5ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
قيمتها خالل يومين فقط.

ولي العهد السعودي يقود سيارته لتأدية عزاء حكومة لبنان تحيي بيروت بحفل ضخم

ومتعب بن عبدالله باستقباله في الجنادرية

الرياشي :الحريري لم يقصد «القوات» عندما تكلم عن البحصة

العايش يبحث مع وزير دفاع السودان القضايا العسكرية واألمنية

●

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــو مـ ــواقـ ــع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو
لولي العهد السعودي األمير محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،وه ــو ي ـق ــود سـيــارتــه
بنفسه خالل توجهه إلى عزاء أسرة
رجل األعمال ناصر المقيرن ،برفقه
وزيــر الداخلية األمـيــر عبدالعزيز
بن سعود.
ورأى م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــد مـ ــو م ـ ــوا ق ـ ــع
التواصل االجتماعي أن قيادة بن
سلمان لسيارته في تلك المناسبة
دليل على تواضعه ،مؤكدين أن هذا
ما هو معروف عنه.
يذكر أن المقيرن توفي الجمعة
الماضي ،إثر تعرضه لنوبة قلبية،
وأقيمت الصالة عليه عقب صالة
العصر ،أمس األول ،في جامع الملك
خ ــال ــد ف ــي أم ال ـح ـم ــام ب ــال ــري ــاض،
حسبما ذك ــرت صحيفة «الــوئــام»
السعودية.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،رع ـ ــى ول ــي
العهد السعودي حفل سباق الخيل
الـسـنــوي عـلــى كــأســي ول ــي العهد
لجياد اإلنتاج والمستورد ،حسبما
أوردت وك ــال ــة األن ـب ــاء الـسـعــوديــة
الرسمية (واس).
ولدى وصول ولي العهد «ميدان
الملك عبدالعزيز للفروسية» في
الجنادرية ،كان في استقباله عدد
كبير من األمراء ،منهم األمير متعب
بن عبدالله.
إل ــى ذلـ ــك ،ب ـحــث م ـســاعــد وزي ــر

استقبلت ساحة النجمة في وســط بيروت،
أمــس ،الـعــام الجديد باحتفال ّ
مميز ،حيث تم
ّ
إنـشــاء عــدد مــن الـمـســارح الموقتة الستضافة
ّ
عدد من الفنانين ،الذين احيوا الليلة األخيرة من
عام  .2017وقالت مصادر متابعة لـ»الجريدة»،
ام ــس ،إن «الـحـفــل فــي وســط المدينة يــأتــي من
ضمن خطة إلعادة النهوض في هذه المنطقة،
التي شهدت كبوة منذ اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري».
وأشارت المصادر ،إلى أن «الحفل من تنظيم
بلدية بيروت وبرعاية من رئيس الحكومة سعد
ً
الحريري ،الذي أشرف شخصيا على تفاصيل
الليلة» .وكــان الحريري زار ،مساء أمــس األول
ساحة النجمة ،واطلع على التحضيرات الجارية
الحتفاالت رأس السنة.
وق ــال ال ـحــريــري« :ه ــذه ســاحــة النجمة التي
كــان يحب الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن
ي ــراه ــا ب ـهــذه الـحـيــويــة وال ـح ـي ــاة ،وهـ ــذا لبنان
الذي نحب أن نراه يستعيد عافيته ،وأن يؤمن
ً
ال ـنــاس ب ـهــذا الـبـلــد ال ــرائ ــع ،وإن ش ــاء ال ـلــه غــدا
(أمس األحد) ننتهي من عام  2017ونبدأ بعام
حافل باإلنجازات» .وأضــاف« :نأمل أن تستمر
الحركة ،وأريــد للناس أن يعيشوا ،فهؤالء هم
اللبنانيون وهذا ما أراده الشهيد رفيق الحريري
رحمه الله».
ً
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال حـ ــول األزمـ ـ ــة الـسـيــاسـيــة
الـحــاصـلــة ج ــراء مــرســوم تــرقـيــة ال ـض ـبــاط ،قــال
الحريري« :البعض يريد تكبير هذا الموضوع،
لكنه متعلق بأمر واحــد وأنــا أعمل عليه ،وكل
األف ــرق ــاء سـيـصـلــون إل ــى ح ــل .ه ــذا الـمــوضــوع
يـحـتــاج ل ـلــرويــة ،وأن يـحــل بــالـتــي هــي أحـســن،

ولي العهد السعودي وإلى يمينه األمير متعب (العربية.نت)
ال ــدف ــاع ال ـس ـع ــودي ال ـفــريــق طـيــار
رك ـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـع ــاي ــش مـ ــع وزيـ ــر
الدفاع السوداني الفريق أول ركن
عوض بن عوف ،أمس األول ،مجمل
القضايا الراهنة على الصعيدين
العسكري واألمني بالمنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع السودانية،
في بيان ،أن ذلك جاء خالل اجتماع

سلة أخبار
تونس ترفع أسعار
المواد البترولية

بدأت تونس فجر أمس ،تطبيق
تعريفة جديدة لبيع املواد
البترولية ،بعد قرار الدولة زيادة
أسعار املحروقات.
وحددت وزارة الطاقة واملناجم
والطاقات املتجددة التونسية،
في بيان صحافي ،أسعار
البيع الجديدة للعموم للمواد
البترولية بدءًا من أول يوم
بالعام الجديد.
وكانت «الطاقة» قررت في الثاني
من يوليو املاضي زيادة أسعار
البنزين الخالي من الرصاص
والديزل ،بينما أبقت على أسعار
باقي املواد البترولية دون تغيير.
وتأتي هذه اإلجراءات ضمن
حزمة «إصالحات فورية» لخفض
العجز في امليزانية.

مقتل  3مهربين في كرمان
أعلن قائد قوى األمن الداخلي في محافظة كرمان،
جنوب شرقي إيــران ،أمس ،تفكيك عصابة لتهريب
المواد المخدرة ،ومقتل ثالثة من عناصرها.
وقال العميد رضا بني سدي فر ،إن قوات خاصة
تــاب ـعــة ل ـق ـيــادة ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي ف ــي محافظة
كرمان ،استطاعت بعد رصــد معلومات عن معابر
الدخول إلى المحافظة من جهة الشرق ،ضبط قافلة
للدراجات النارية لعصابة تهريب مخدرات .وأوضح
أن ق ــوى األم ــن تمكنت صـبــاح أم ــس مــن االشـتـبــاك

١٧

عـ ـق ــده ال ـج ــان ـب ــان ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
ن ــاق ـش ــا خ ــال ــه ك ــذل ــك «ال ـت ــداب ـي ــر
المطلوبة للتعاطي مــع األح ــداث،
وم ــا يستجد مــن م ــواق ــف ،بــالـقــدر
الـ ـ ــذي ي ـح ـقــق األمـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
فــي الـمـنـطـقــة ،ويـحـمــي الـمـصــالــح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـب ـلــديــن واألمـ ــة
العربية واإلسالمية».

ونقل بيان عن بن عوف تأكيده
خ ــال االج ـت ـمــاع ال ـت ــزام ال ـس ــودان
وموقفه الثابت تجاه قضايا األمة
العربية واإلسالمية ،والــدفــاع عن
الـمـقــدســات ،وال ــذود عــن الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن «الـ ـ ــذي ي ـم ـثــل واج ـب ــا
وفرض عين على كل مسلم».
(الرياض  -العربية ،كونا)

بيروت  -ةديرجلا

•

واألمور تحل وال شيء يستعصي علينا .مررنا
بقطوعات أصعب بكثير ولن نقف عند مرسوم».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،اعـتـبــر وزي ــر اإلع ــام ملحم
الرياشي ،أمس ،أن «استقالة الرئيس الحريري
ت ــرك ــت ت ــداعـ ـي ــات ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن الـ ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة وت ـي ــار الـمـسـتـقـبــل بــالـشـكــل ولـيــس
بالمضمون وهــي الـيــوم فــي إط ــار المعالجة»،
ً
متوقعا أن «تنتهي األزمــة بين الطرفين خالل
شهر يناير».
وكـ ـش ــف الـ ــريـ ــاشـ ــي عـ ــن أن ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري أب ـل ـغــه أن ــه «ل ــم ي ـكــن يـقـصــد ال ـق ــوات
ً
اللبنانية عندما تكلم عن البحصة» ،مشيرا إلى
ً
ً
أن «العالقة بين الطرفين ستأخذ شكال جديدا
عام  2018سترضي قواعد الطرفين».
أمــا عــن الـعــاقــة مــع «الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر»،
فشدد الرياشي على «ضرورة عدم تحويل األمور
ً
إلى أزمة حقيقية» ،مؤكدا أن «ال أزمة في العالقة
بينهما بــل هناك اختالفات حقيقية وواقعية
ً
موجودة وليست عميقة» ،الفتا إلى أن «العالقة
تتعرض لتصدعات ،إنما لن تنتهي ألن لديها
ً
جذورا قوية».
وعن أزمة المرسوم بين بعبدا وعين التينة
(الرئاستان األولــى والثانية) ،اعتبر الرياشي
ً
ً
ً
أن «الخالف أصبح أمرا واقعا ويشكل امتحانا
لجميع األطراف لمسار التسوية» ،وقال« :هناك
حالة عدم ثقة بين الطوائف ،فالحالة الشيعية
تــرفــض الـثـنــائـيــة ال ـمــارون ـيــة -الـسـنـيــة وهـنــاك
تخوف ماروني -سني -درزي من هيمنة شيعية
ً
على الدولة» ،مشيرا إلى أن «الحل يكون بااللتزام
بالدستور والمواثيق».

الشرطة السودانية
تحرر  95رهينة

حررت الشرطة السودانية 95
رهينة من عصابات االتجار
بالبشر في شرق السودان.
وقال مدير شرطة جنايات كسال
العميد عبدالله الصايغ ،أمس،
إن قوة من الشرطة تمكنت من
تحرير  95رهينة من قبضة
عصابة تتاجر بالبشر كانوا
محتجزين في إحدى الغابات
بوالية كسال شرق السودان.
وأوضح الصايغ أن عملية
تحرير الرهائن ،التي تخللها
إطالق نار ،أسفرت عن اعتقال
عدد من الجناة ،مؤكدا عدم وقوع
قتلى أو جرحى .ولم تقدم أي
تفاصيل إضافية حول جنسيات
الرهائن ،أو أفراد العصابة التي
تحدثت عنها.

مقتل صوماليين بهجوم
استهدف «أميسوم»

قتل شخصان على األقل ،من
بينهم جندي صومالي أمس،
بعد انفجار قنبلة زرعت على
جانب طريق في قافلة عسكرية
في مقديشو ،طبقًا ملا ذكرته
«إذاعة شبيلي» الصومالية.
وقال شاهد عيان إن االنفجار
الذي وقع بالقرب من وزارة
الدفاع ،استهدف قافلة
عسكرية ،كانت تقل قوات بعثة
االتحاد اإلفريقي في الصومال
«أميسوم» ،مضيفا أن قوات
الحكومية وصلت إلى املوقع
في أعقاب االنفجار ونفذت
عملية مطاردة ،لكن لم تعتقل
أي شخص .وأعلنت جماعة
الشباب مسؤوليتها عن
االنفجار.

الكونغو :مقتل متظاهرين
والحكومة تقطع اإلنترنت

قالت منظمة هيومن رايتس
ووتش املعنية بحقوق
اإلنسان ،إن قوات األمن
بالكونغو الديمقراطية
قتلت بالرصاص رجلني في
العاصمة كينشاسا أمس،
خالل احتجاجات على رفض
الرئيس جوزيف كابيال ترك
السلطة.
وأقامت الشرطة نقاط تفتيش
في أنحاء كينشاسا ،وأطلقت
الغاز املسيل للدموع على
أنصار املعارضة الذين
تجمعوا خارج الكنائس
لالحتجاج ضد كابيال.
وكانت الحكومة أمرت
الشركات التي توفر خدمات
االتصاالت بقطع خدمات
اإلنترنت والرسائل النصية
القصيرة في أنحاء البالد،
قبيل انطالق التظاهرات أمس.
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العالم إلى  ...2018وهاجس األمن يجتاح العواصم الكبرى

● مقتل  6وإجالء اآلالف بسيدني وتركيا تحبط عمليات ● أوروبا أولوية ميركل وماي تعد بخروج ناجح
وسط تدابير أمنية وحمالت
دهم واعتقال في معظم
العواصم ًالكبرى ،دخل العالم
ً
عاما جديدا باحتفاالت كبيرة
ّعمت الميادين الرئيسية للمدن
الكبرىّ ،
وغصت بالمحتفلين
أوقات عصيبة
اآلملين في أوج ً
مرت به دوله خصوصا منطقة
الشرق األوسط ،التي تمكنت من
الخالص من تنظيم «داعش»
صاحب أكبر مجازر خالل
السنوات الثالث المنصرمة.

على وقع إجــراءات أمنية مكثفة
فرضها هاجس أمني اجتاح كبرى
عواصم العالم ،استقبل شرق الكرة
األرضـ ـي ــة أمـ ــس عـ ــام  ،2018ال ــذي
انطلقت شرارته من جــزر المحيط
الهادئ ومن ثم أستراليا ،لتتوالى
ت ــدري ـج ـي ــا م ــن آسـ ـي ــا إل ـ ــى ال ـش ــرق
األوس ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ثم
ً
أخيرا إلى األميركتين وسط عروض
ضوئية مذهلة ،في وداع لعام .2017
وب ـس ـبــب الـ ـف ــارق ف ــي الـتــوقـيــت،
كانت سيدني أول مدينة كبرى في
العالم تحتفي بحلول عــام ،2018
مع مجيء  1.5مليون شخص إلى
خليجها الشهير لحضور عرض
األلعاب النارية التقليدي.
وب ـح ـك ــم م ــوق ـع ـه ــا ال ـج ـغ ــراف ــي،
كــانــت ج ــزر ســامــوا وكريستماس
وكـيــريـبــاتــي ،أول ــى الـمـنــاطــق التي
ت ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـح ــدث ب ـش ـك ــل فـعـلــي
بالشعوذة التقليدية والرقص ،أما
آخر المناطق التي استقبلت العام
الجديد ،فهي جزر بيكر وهاوالند
غ ـي ــر م ــأه ــول ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ــوالي ــات
األميركية.
واص ـ ـط ـ ــف آالف ال ـم ـح ـت ـف ـل ـيــن
بالعام الجديد في منطقة الشواطئ
األم ــام ـي ــة لـمـيـنــاء س ـيــدنــي لحجز
أمـ ــاكـ ــن جـ ـي ــدة لـ ـمـ ـش ــاه ــدة ع ــرض
األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،ال ـ ـ ــذي تـضـمــن
مفرقعات بألوان قوس القزح أطلقت
من جسر «هاربر بريدج» الشهير.
ولـتـسـلـيــط ال ـض ــوء أك ـثــر على
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،صـ ـم ــم ال ـم ـم ـث ــل
الهوليوودي هيو جاكمان ،أشهر
أبـنــاء سيدني 20 ،ثانية مــن هذا
ال ـع ــرض بــالــذهـبــي وال ـف ـضــي مع
فورتوناتو فوتي صاحب لشركة
ً
التي تشعل خليج المدينة سنويا.

تعزيزات وحوادث

إجراءات مشددة في
دول عدة وانخفاض
قياسي لدرجات
الحرارة في أميركا

وبـ ـع ــد أسـ ـب ــوع ع ـل ــى اق ـت ـحــام
س ـ ــائ ـ ــق سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات ل ـ ـج ـ ـمـ ــوع فــي
مـلـبــورن مــا أدى إل ــى س ـقــوط 18
ً
جريحا ،تلقت الشرطة األسترالية
ت ـعــزيــزات ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـمــدن
ال ـك ـبــرى ،السـيـمــا سـيــدنــي حيث
شوهدت العناصر بأسلحة شبه
أوت ــوم ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ووض ـ ـعـ ــت كـتــل
إسمنتية لحماية مناطق المشاة.

انتحاري أفغاني يقتل ١٨
خالل مراسم تشييع

نقطة تفتيش على بوابة براندنبورغ قبيل احتفاالت ليلة رأس السنة المقبلة في برلين (رويترز)
وقبل احتفاالت ليلة رأس السنة
عـنــد الـمـيـنــاء الـشـهـيــر ،لـقــي ستة
أشـ ـخ ــاص أغ ـل ـب ـهــم بــريـطــانـيــون
حتفهم إثر سقوط طائرة صغيرة
تابعة لشركة «سيدني سيبلينز»
في نهر بالمدينة بينما كانوا في
رحلة سياحية.
واضطرت السلطات األسترالية
ً
أيـضــا إلجــاء آالف األشـخــاص من
شاطئ فــي شمال سيدني بعد ما
نـشـبــت ال ـن ـيــران ف ــي ق ــارب مسطح
القاع (صندل) محمل بألعاب نارية
مخصصة لالحتفاالت.

ألعاب نارية
وفي هولندا ،التي شهدت قراها
ومدنها إطــاق ألـعــاب نــاريــة سمع
دويها األكبر في الهاي ،توفي رجل
بمقاطعة فليفوالند (وســط) خالل
إطالق ألعاب نارية ،في وقت يدور

بعد العدد الكبير من التحرشات والسرقات ،التي استهدفت نساء في حفل رأس السنة
مكانا للنساء في موقع
في مدينة كولونيا العام الماضي ،خصصت السلطات األلمانية
ً
إقامة احتفاالت  2018بالعاصمة برلين ،في مسعى إلى تفادي مضايقات المتحرشين.
وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز» ،فإن «منطقة آمنة» سيجري فتحها أمام النساء على
مقربة من باب براندبورغ ،حيث سيجري استقبال العام الجديد.
وأعلنت نقابة الشرطة األلمانية أنها ال تعول على إقامة منطقة آمنة للنساء عند
بوابة براندنبورج في العاصمة برلين .وقال راينر فينت ،رئيس مجلس إدارة النقابة
إن «هذه ستكون رسالة خطيرة» «ونهاية المساواة وحرية التنقل وحق المرء في تقرير
ما يفعل» ،ورأى أن النساء يجب أن يتمتعن باألمن في كل مكان.

نـقــاش ح ــول خ ـطــورة ه ــذا التقليد
الذي يشهد فورة مع نهاية كل عام.
وفي هونغ كونغ ،فكان عرضها
ً
هائال واستمر عشر دقائق قبيل
منتصف الليل مع ظهور «شهاب»
أطلق مــن ناطحات سحاب تطل
على مرفأ فكيتوريا هاربر.
وفـ ــي ح ـي ــن اس ـت ـع ــاض ــت دب ــي
بعرض األلـعــاب الـنــاريــة الشهير
ع ـل ــى ب ـ ــرج خ ـل ـي ـفــة أعـ ـل ــى مـبـنــى
ً
ف ــي ال ـعــالــم ( 828مـ ـت ــرا) بـعــرض
ليزر ،زينت الـجــادات والساحات
الرئيسية في موسكو الستقبال
ال ـس ـنــة ال ـج ــدي ــدة وأضـ ـ ــاء عــرض
لــأل ـعــاب ال ـن ــاري ــة  36مـبـنــى في
العاصمة الروسية.
ورغم المشكالت األمنية ،التي
تعانيها ريــو دي جانيرو ،أكدت
بلدية عاصمة البرازيل السياحية
ً
ً
أنها استقطبت عددا قياسيا من
األشخاص إلى شاطئ كوباكابانا

وارت ـ ـ ـ ـ ــدوا ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم ال ـمــابــس
البيضاء على جري العادة.
وفي مشهد جعل المدينة تبدو
كأنها «مــديـنــة مــن الـخـيــال» ،غطت
ع ـشــرات آالف ال ـبــالــونــات الملونة
سماء مدينة ساو باولو البرازيلية،
ً
احتفاال بالعام الجديد.

وقوع اعتداءات
وأم ـ ـ ــام خ ـطــر وقـ ـ ــوع اع ـ ـتـ ــداءات
السيما بسيارات تقتحم تجمعات
في الـشــوارع ،كما حصل في نيس
(ف ــرن ـس ــا) وبــرش ـلــونــة (إس ـبــان ـيــا)،
ك ــان ضـمــان األم ــن الشغل الشاغل
للسلطات والمنظمين.
وتـفــرض أجـهــزة أمنية فــي دول
ع ــدة إجـ ــراءات أمنية م ـشــددة ،هذا
العام ،خشية وقوع هجمات إرهابية
وسط حشود المحتفلين ،وال تزال
ذكرى رأس السنة  2017المأساوية

ً
 2017األكثر أمانا لركاب الطائرات

مع العد التنازلي للساعات األخيرة في
عام  ،2017يبدو أنه سيحصل على لقب
الـعــام األكـثــر أمــانــا لــركــاب الـطــائــرات في
التاريخ ،وفقا لـ «شبكة سالمة الطيران»،
التي سجلت تسعة حوادث طيران قاتلة
ه ــذا ال ـعــام حـتــى أم ــس ،أودت بـحـيــاة 67
ً
ش ـخ ـص ــا؛  32راك ـب ــا و 35شـخـصــا على
األرض.
وفي عام  ،2016سجلت المنظمة ،التي

تتخذ من هولندا مقرا لها 16 ،حادثا من
هذا النوع أسفرت عن مقتل  303أشخاص.
وباإلضافة إلــى ذلــك ،فــإن الـيــوم ،وهو
عـشـيــة ال ـعــام ال ـجــديــد ،تــم تسجيل فترة
قياسية بلغت  398يوما لم تتورط خاللها
شركة خطوط جوية تشغل طائرات ركاب
فــي أي حــادث ،كما يمر الـيــوم  792يوما
دون وقوع حادث لطائرة مدنية يسفر عن
مقتل أكثر من مئة شخص.

ت ــازم تــركـيــا ،بـعــدمــا اقـتـحــم رجــل
مسلح برشاش ملهى «رينا» الشهير
في إسطنبول مما أدى إلى مقتل 39
ً
شخصا وإصابة .79
وفي هذا اإلطار ،قررت السلطات
التركية منع التجمعات في ساحة
تقسيم الشهيرة في إسطنبول وفي
أحـيــاء أخ ــرى تشهد حــركــة كبيرة،
ونـشــرت  40ألــف عنصر مــن قــوات
األم ــن فــي إسـطـنـبــول ،وأوق ـفــت 20
ً
ً
شخصا ،بينهم  15أجنبيا ،ينتمون
إلى تنظيم «داعش» ،كانوا يعتزمون
«القيام بعمليات إرهابية ليلة رأس
السنة» ،بحسب وكالة «األناضول»
الرسمية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـص ـ ــر ،ال ـ ـت ـ ــي ي ـع ـيــش
مسيحيوها في صدمة ،أقام ذوو
ومحبو وجيران عائالت ضحايا
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى كـنـيـســة مــارمـيـنــا
ومتجر يملكه مسيحي في منطقة
ح ـ ـلـ ــوان ب ــال ـع ــاص ـم ــة ال ـم ـصــريــة
القاهرة ســرادق عــزاء مساء أمس
األول شارك فيه مئات المسيحيين
والمسلمين.

درجات الحرارة
وع ـ ـ ـ ــزز ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـشـ ــرطـ ــة فــي
ً
نيويورك أيـضــا خــال االحتفاالت
التقليدية بحلول العام الجديد في
ســاحــة «تايمز سـكــويــر» ،الـتــي نفذ
قــربـهــا هـجــوم قـبــل ثــاثــة أســابـيــع.
وحضر مليونا شخص أمس ،إلى
الساحة الشهيرة رغم تراجع الحرارة
إلى عشر درجات تحت الصفر.
ووفق خبراء األرصاد الجوية،

فإن العام الجديد سيبدأ بموجة
جــديــدة مــن الصقيع على معظم
الواليات المتحدة لتسجل درجات
ً
ً
الحرارة انخفاضا قياسيا في في
المدن الواقعة في الغرب األوسط
والساحل الشرقي في سابقة هي
ً
األول منذ  130عاما.
ك ـمــا ان ـض ــم آالف األش ـخ ــاص
إلــى احتفاالت عيد «هوغماناي»
التقليدي في اسكوتلندا ،أو ليلة
رأس السنة الـجــديــدة ،حيث بدأ
بموكب المشاعل فــي أدنـبــرة في
وقت متأخر من مساء أمس األول،
رغم اقتراب العاصفة ديالن.

ميركل وماي
وف ــي خـطــاب لمناسبة نهاية
العام ،شددت المستشارة األلمانية
أنـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل عـ ـل ــى ت ـمــاســك
االتـحــاد األوروب ــي الــذي سيكون
«المسألة الحاسمة» في السنوات
المقبلة ،معتبرة أن « 27دولة في
أوروبا يجب أن تكون أكثر من أي
وقت مضى وبقوة أكبر متشجعة
على تشكيل مجتمع متكافل .هذا
األمــر سيكون المسألة الحاسمة
في السنوات المقبلة».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،وعـ ـ ــدت رئـيـســة
وزراء بريطانيا ،تيريزا ماي ،في
رسالتها بمناسبة العام الجديد،
ب ـ ـخـ ــروج «ن ـ ــاج ـ ــح» مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي ،وتعزيز اقتصاد بالدها،
وبناء «مجتمع أكثر عدال للجميع».
(عواصم  -وكاالت)

العبادي يهنئ ...واإلعمار يشمل كل المحافظات الجيش اليمني يتقدم باتجاه صنعاء
هـنــأ رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـعــراقــي
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي أم ـ ــس ،الـشـعــب
العراقي بحلول العام الجديد.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ـ ــدت األم ــان ــة
العامة لمجلس الــوزراء العراقي
في بيان ،أمس ،أن برنامج إعادة
اإلعمار سيغطي كل المحافظات،
ً
وأن مجلس الــوزراء أصــدر قــرارا
بتكليف ال ــوزارات والمحافظات
المعنية أخذ اإلجراءات التنفيذية
الالزمة في ذلك».
وق ــال ــت األمـ ــانـ ــة ف ــي ب ـيــان ـهــا،
إن «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج إع ـ ـ ـ ـ ــادة االع ـ ـمـ ــار
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق س ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن خـ ــال
الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي ال ــذي سيعقد
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،أو مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،السـيـمــا بــرامــج

إطالق نار قرب الكرملين
وإصابة اثنين واعتقال المنفذ

أفادت وزارة الداخلية
الروسية ،بأن الشرطة اعتقلت
مطلق النار في ملهى ليلي
قرب الكرملني وسط موسكو،
الذي أصاب شخصني بجروح
خطيرة الليلة قبل املاضية.
وأعلنت الداخلية أن "رجال
الشرطة أوقفوا فجر األحد
(أمس) على طريق نوفو
ريغسكيه السريع ،سيارة
يقودها شاب يبلغ من العمر
 26عامًا ،يشتبه في أنه مطلق
ً
النار الذي أصاب رجال يبلغ
من العمر  29عامًا وفتاة تبلغ
من العمر  23عامًا في مطعم
في شارع نيكولسكايا وسط
موسكو" .أضافت "أن املجرم
أصيب بجروح أثناء اعتقاله
 ،وتم تقديم املساعدة الطبية
له".

مناطق آمنة لمنع التحرش باأللمانيات

اإلقــراض التنموي ،سيغطي كل
الـمـحــافـظــات ،وسـيـكــون إلطــاق
الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـك ـبــرى
عــام  2018دور مهم فــي إنعاش
الوضع االقتصادي وامتصاص
مـعــدالت الـبـطــالــة ،وقــد تضمنت
خــري ـطــة ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة،
ال ـت ــي أع ــدت ـه ــا ال ـه ـي ـئــة الــوطـنـيــة
لــاسـتـثـمــار ع ـش ــرات الـمـشــاريــع
ا لـكـبــرى المنتشرة مواقعها في
كل المحافظات».
فــي سياق آخــر ،كشف مصدر
في وزارة الداخلية العراقية أمس،
عــن اعتقال  118مطلوباص في
عملية أمنية بخمس محافظات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر« :ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء
م ـط ـلــوبــون وف ــق مـ ــواد قــانــونـيــة

سلة أخبار

ً
مختلفة» ،مضيفا ،أن «المعتقلين
ً
ت ــوزع ــوا بــواقــع  23مـطـلــوبــا من
ً
واسط و 59مطلوبا من البصرة،
ً
و 20مـطـلــوبــا مــن ذي ق ــار ،و12
ً
م ـط ـل ــوب ــا م ــن مـ ـيـ ـس ــان ،وأربـ ـع ــة
مطلوبين من المثنى».
وأشــار إلــى أن «هــؤالء صدرت
ب ـح ـق ـه ــم أوام ـ ـ ـ ــر قـ ـب ــض بـحـســب
توجيهات الوزارة ،ولبسط سلطة
فرض القانون».
إلى ذلك ،أعلنت قيادة عمليات
بغداد ،أمس ،عن اعتقال مطلوبين
ومـ ـص ــادرة جـمـيــع األس ـل ـحــة في
العملية الـتــي استهدفت «ســوق
مريدي» شرقي العاصمة.
وقال قائد الفرقة  11بالجيش
الـتــابـعــة لعمليات ب ـغــداد الـلــواء

الركن صائب محسن في حديث
لعدد من وسائل اإلعالم« ،باشرت
عمليات ب ـغــداد وب ــإش ــراف قائد
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ب ـع ـم ـل ـي ــة م ـب ــاغ ـت ــة
استباقية استهدفت سوق مريدي
ً
وتم إخالء كافة األسلحة» ،مضيفا
أنه تم «اعتقال أشخاص بناء على
مذكرات قبض سابقة».
وأكــد محسن على «وجــوب أن
ً
يكون السالح حصرا بيد الدولة»،
ً
موضحا ،أن «هذه العملية ليست
األولى ،ولدينا أهداف ومعلومات
ب ـ ــام ـ ـت ـ ــاك أشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص أسـ ـلـ ـح ــة
غـيــر مــرخـصــة سـيـتــم اعتقالهم،
وستكون هناك عمليات موسعة
في التفتيش».
(بغداد  -وكاالت)

أكد رئيس هيئة األركان العامة بالجيش اليمني
ال ـلــواء الــركــن طــاهــر العقيلي أم ــس ،جــاهــزيــة قــوات
الجيش الوطني اليمني لمواصلة عملياته العسكرية
وتقدمه باتجاه العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن اللواء العقيلي
في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اليمني عبدربه
مـنـصــور ه ــادي قــولــه ،إن «بـشــائــر الـنـصــر تـلــوح في
األفق».
مــن جهته أش ــاد الــرئـيــس اليمني بــاالنـتـصــارات
الكبيرة التي حققها الجيش الوطني في مديرية نهم
ومحافظة الجوف ،والتي تمكن خاللها من تطهير تلك
ً
المناطق من ميليشيا الحوثي ،مشددا على ضرورة
ً
مواصلة التقدم وصوال إلى تحرير العاصمة صنعاء.
وثمن مواقف األشـقــاء في دول التحالف العربي
على مواقفهم األصيلة والمشرفة إلى جانب اليمن
واليمنيين في مثل هذه الظروف االستثنائية.
في سياق آخر ،قالت مصادر يمنية محلية أمس،

إن مواجهات اندلعت بين أفــراد من قبيلة موالين
للرئيس السابق علي عبدالله صالح ،وميليشيات
الـحــوثــي فــي مــديــريــة هـمــدان شـمــال صـنـعــاء ،فيما
تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق في الجوف،
كما قتل وجــرح عشرات الحوثيين بـغــارات مكثفة
لمقاتالت تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي
لليمن.
على الجانب اآلخر تمكن الجيش اليمني الوطني
أمس ،من تحرير منطقة المهاشمة ومنطقة العشة
في الجوفُ .كما قتل أكثر من  21من مسلحي الحوثي
على األقل ،وأصيب آخرون ،بغارات مكثفة لمقاتالت
التحالف العربي بقيادة السعودية ،على الساحل
الغربي لليمن أمس.
وف ــي ال ـحــديــدة ،فككت ال ـفــرق الهندسية التابعة
للجيش ثالثة حقول ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي
في مديرية الخوخة.
(جدة  -كونا)

أستراليا ساعدت بالتحقيقات في محاوالت ليبرمان لـ «حماس» :وكالتكم إليران ستهدم غزة

روسيا التدخل باالنتخابات األميركية

قتل  ١٨شخصًا على األقل
وأصيب  14عندما فجر
انتحاري سترته الناسفة
خالل مراسم تشييع في شرق
أفغانستان ،أمس.
وأكد الناطق باسم حاكم والية
نانغرهار حيث وقع االعتداء
عطاء الله خوجياني ،أن "جميع
الضحايا مدنيون" مشيرًا إلى
أن االعتداء وقع خالل تشييع
الحاكم السابق ملنطقة حسكة
مينا ،والذي توفي ألسباب
طبيعية.
ووالية نانغرهار على الحدود
مع باكستان في شرق البالد
هي معقل لتنظيم "داعش".

رئيس كاتالونيا المقال
يطلب إعادة حكومته

طالب رئيس كاتالونيا املقال
كارليس بوتشيمون ،في
إطار تمنياته لسكان اإلقليم،
بمفاوضات سياسية ،وبأن
تعيد مدريد حكومته ،التي
أقالتها بعد إعالن انفصال
اإلقليم من جانب واحد في 27
أكتوبر املاضي.
وقال بوتشيمون في خطاب
سجل في بروكسل "بوصفي
رئيسًا ،أطالب الحكومة
اإلسبانية ومن يدعمونها بأن
يعيدوا جميع من أقالوهم من
دون إدانة الكاتالونيني".
وطالب مدريد بأن تشرع في
"التفاوض سياسيًا" ،مشددًا
على أن الكاتالونيني "شعب
ناضج ديمقراطيًا ،اكتسب
الحق بتشكيل جمهورية من
الرجال والنساء األحرار"،
من دون أن يحدد ما إذا كان
سيشجع مرة أخرى على القيام
بمحاولة انفصالية.

ضبط كميات كبيرة من
المخدرات في بحر العرب

اإلسرائيليون يواصلون التظاهر ضد نتنياهو

وزير الخارجية السابق اتهم موسكو باللعب بقذارة على كلينتون
ساعدت معلومات قدمتها أستراليا في إطالق
ً
مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي « »FBIتحقيقا
ف ــي م ـ ـحـ ــاوالت روسـ ـي ــا ال ـت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
األميركية والتواطؤ المحتمل لها مع حملة الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ح ـســب م ــا ذك ــر تـقــريــر
لصحيفة «نيويورك تايمز» األميركية.
وأبـلــغ ج ــورج بــابــادوبــولــوس ،وهــو المستشار
السابق في حملة ترامب لشؤون السياسة الخارجية،
ً
والذي أقر سابقا بالكذب على محققي « ،»FBIوزير
الخارجية األسـتــرالــي السابق ألكسندر دونــر بأن
روسيا تلعب «بقذارة» على هيالري كلينتون ،وهي
ً
المعلومات التي مررتها أستراليا الحقا لحليفتها
الواليات المتحدة.
وج ــرى الـلـقــاء بين بــابــادوبــولــوس ودون ــر الــذي
كان يشغل منصب المفوض األعلى ألستراليا لدى
بريطانيا حينها ،في حانة راقية بلندن في مايو
 ،2016حسب ما أوضحت «نيويورك تايمز» ،بعد أن
علم بابادوبولوس بأن روسيا لديها آالف من رسائل
ً
البريد اإللـكـتــرونــي الـتــي يمكن أن تسبب إحــراجــا
لكيلنتون ،المرشحة الديمقراطية في االنتخابات

الرئاسية التي فاز بها ترامب.
وكتبت الصحيفة «بعد شهرين ،وبعد أن بدأت
رس ــائ ــل ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ال ـم ـســربــة للمرشحة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي ال ـظ ـه ــور ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،م ــرر
المسؤولون األستراليون معلومات بابادوبولوس
لنظرائهم األميركيين».
وتابعت« :لقد كانت معلومات مباشرة من إحدى
ً
أكـثــر االسـتـخـبــارات قــربــا مــن بين حلفاء الــواليــات
المتحدة» ،وهو األمر ،الذي نبه اإلف بي آي وساعده
في إطالق التحقيقات.
وحفزت معلومات استخباراتية أخرى من حلفاء
آخــريــن مـثــل بــريـطــانـيــا وألـمــانـيــا عـلــى إط ــاق تلك
التحقيقات.
ً
ولـ ـي ــس واض ـ ـحـ ــا م ــا إذا ك ـ ــان دونـ ـ ــر «ي ـت ـص ـيــد»
المعلومات خالل لقائه مع بابادوبولوس.
كما لم يتضح لماذا انتظرت الحكومة األسترالية
شهرين كاملين لتمرير المعلومات لمكتب «،»FBI
حسب «نيويورك تايمز».
(واشنطن  -وكاالت)

جنود إسرائيليون خالل مواجهات مع فلسطينيين
مخيم ّ
في ّ
(اي بي آي)
الفوار في الخليل امس
ات ـه ــم وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي إف ـي ـغــدور
ليبرمان ،قادة «حماس» بأنهم أصبحوا وكالء
إليران في قطاع غزة وأن التدخل اإليراني في
القطاع سيعمل على هدمه بالكامل ووقف أي
استثمار فيه.
وق ــال لـيـبــرمــان« :بـعــد أن نجحت إي ــران في
خـ ــراب ال ـي ـمــن ،وال ـ ـسـ ــودان ،ول ـب ـنــان وســوريــة
بــالـكــامــل ب ــدأت ت ـكــرر ال ـشــيء نـفـســه بالضبط
ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة» ،مـضـيـفــا« :ق ـ ــادة ال ـن ـظــام في
ط ـهــران ال يهمهم الــواقــع ال ـمــأســاوي فــي غــزة
وال مستقبل أطفالها ،كل ما يهمهم هو الفكر
المتطرف والـمـ ّـس بــدولــة إسرائيل بأكبر قدر

مـمـكــن» .وتــابــع« :بـعــد وص ــول إي ــران إل ــى غــزة
لن تكون هناك أي دولــة مستعدة لالستثمار
فيها .بعد عملية (ال ـجــرف الـصــامــد) سمحنا
للمجتمع الدولي ببناء مشاريع بتكلفة مليارات
الــدوالرات ،وفي حال كانت إيــران هي صاحبة
التأثير الرئيسية فلن يكون هناك من يستثمر
في غزة إطالقا».
وق ــال لـيـبــرمــان« :علينا أن نفهم أن يحيى
السنوار وصالح العاروري (نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس) وغيرهما أصبحوا
وكالء مبيعات إليران داخل غزة ،إنهم يخدمون
المصالح اإليرانية واهتمامات الحرس الثوري

( )...فصالح العاروري يعيش تحت رعاية حزب
الله في لبنان ويسافر إلى جميع أرجاء العالم،
ويقيم في فنادق فخمة ،ومن ناحيته ال يمكنه
الحصول على راتب أو ظروف عمل أفضل من
ذل ــك .إنــه ال يمثل سـكــان غ ــزة ،إنـهــم ال يعنون
له شيئا».
في غضون ذلك ،تظاهر آالف اإلسرائيليين
مجددا وسط تل أبيب ،ضد «الفساد الحكومي»
وللمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو وزوجـتــه ســارة في قضايا
الفساد.
(عواصم -وكاالت)

اعترضت البحرية األسترالية
شحنات من مواد مخدرة بقيمة
 332مليون دوالر األسبوع
املاضي خالل دورياتها في
بحر العرب.
وذكرت وزارة الدفاع
األسترالية ،أن ثمانية أطنان
من الحشيش و 69كيلوغرامًا
من الهيروين ضبطت في
ثالثة زوارق ،فيما يعد أكبر
ضبطية بواسطة سفينة
حربية أسترالية في عمليات
األمن البحري في منطقة
الشرق األوسط ،مشيرة إلى
أن "هذه العملية ستؤثر على
تدفق املخدرات حول العالم
واستخدام أموال املخدرات
لتمويل املنظمات املتطرفة".

ةديرجلا

•
العدد  / 3642االثنين  1يناير 2018م  14 /ربيع اآلخر 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

19

دوليات

أخبار مصر

«العسكرية» تحيل  8للمفتي ...والبابا يبارك مكافحة اإلرهاب
• الجيش يعلن جاهزيته ويؤمن الكنائس • رئيس «تشريعية» النواب :عقوبة الغش تصل لإلعدام
القاهرة  -ةديرجلا

•

أحالت المحكمة العسكرية
في القاهرة ،أمس ،أوراق 8
متهمين باغتيال رئيس مباحث
قسم المطرية ،إلى المفتي،
بينما أعلن القائد العام للقوات
المسلحة المصرية الفريق أول
صدقي صبحي جاهزية قوات
الجيش لتنفيذ أيه عمليات
ُ َّ
تكلف بها ،في وقت َّثمن بابا
األقباط تواضروس الثاني
جهود الدولة في محاربة
اإلرهاب.

في تطور قضائي جديد ،أحالت
المحكمة العسكرية فــي الـقــاهــرة،
أ م ـ ــس ،أوراق  8مـتـهـمـيــن ،بينهم
ً
 4حـ ـض ــوري ــا ،إلـ ــى م ـف ـتــي ال ــدي ــار
ال ـم ـص ــري ــة ،ب ـعــد ث ـب ــوت اتـهــامـهــم
باغتيال ر ئـيــس مباحث المطرية
ال ـس ــاب ــق ،ال ـع ـق ـيــد وائ ـ ــل ط ــاح ــون،
وحـ ـ ّـددت جلسة  17يـنــايــر للنطق
بالحكم.
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة أم ــرت
ب ــإح ــال ــة الـمـتـهـمـيــن إلـ ــى ال ـق ـضــاء
العسكري ،بعدما كشفت التحقيقات
ت ـ ــورط قـ ـي ــادات الـتـنـظـيــم ال ــدول ــي
لجماعة «اإلخ ــوان» ،بالتنسيق مع
تـيــارات دينية ويسارية لتأسيس
تحالف ما يسمى «التحالف الوطني
لدعم الشرعية» ،والتخطيط إلشاعة
الفوضى ،عبر استهداف مؤسسات
الدولة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين،
ً
ت ـه ـم ــا ب ـتــأس ـيــس ل ـج ــان عـمـلـيــات
نوعية ،على هيئة خاليا مسلحة،
تضم أعضاء من جماعة «اإلخوان»
اإلرهابية وآخرين موالين لها ،على
أن تـتــولــى تـلــك الـجـمــاعــات تنفيذ
أعمال عدائية ضد القضاة وأفــراد
الجيش والشرطة ،واغتيال العقيد
وائل طاحون ،في أبريل .2016
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ــررت نـ ـي ــاب ــة أم ــن
الــدولــة العليا ،حبس  10عناصر
متهمة بــاالنـتـمــاء لـحــركــة «حـســم»
ً
ً
اإلرهابية  15يوما احتياطيا على
ذمة التحقيقات التي تجري معهم
بمعرفة النيابة ،التهامهم بارتكاب
عـمـلـيــات عــدائـيــة ضــد االرت ـك ــازات
األمنية ،واإلع ــداد لتنفيذ عمليات
إرهــابـيــة وتـفـجـيــرات ضــد منشآت
عامة وأمنية وسياحية بالتزامن
مع احتفاالت أعياد الميالد.

جاهزية الجيش

«أمن الدولة العليا»
تحبس  10عناصر
بتهمة االنتماء إلى
«حسم» اإلرهابية

وب ـ ـع ـ ــد ن ـ ـحـ ــو  4سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
التحديث والتطوير وتنويع مصادر
ال ـس ــاح ،أك ــد ال ـقــائــد ال ـع ــام ،وزي ــر
الدفاع واإلنتاج الحربي ،الفريق أول
صدقي صبحي ،جاهزية مقاتلي
الجيش لتنفيذ جميع المهام التي
تسند إليهم من قبل القيادة العامة
لـلـقــوات المسلحة ،تـحــت مختلف
الظروف ،في رسالة تعكس الكفاءة
القتالية والتنظيمية لقوات الجيش.
وأكـ ـ ــد ال ـف ــري ــق ص ـب ـح ــي ،خ ــال
لقائه قوات الجيش في مقر الجيش
الـثــالــث الـمـيــدانــي ،أم ــس األول ،أن

●

في مؤشر جيد يعكس اهتمام الدولة المصرية
بالبحث العلمي واالختراعات ،أعلنت أكاديمية
البحث العلمي التابعة ل ــوزارة التعليم العالي
زيادة عدد براءات االختراع ،خالل العام الماضي
بنسبة  38في المئة ،بما يعادل  555براءة جديدة.
وأعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود
صقر ،خالل تقرير قدمه إلى وزير التعليم العالي،
خالد عبدالغفار ،الخميس الماضي ،أنه تم تجديد
االع ـت ـم ــاد لـمـكـتــب بـ ـ ــراءات االخـ ـت ــراع ال ـم ـصــري،
كمكتب فحص دولي معتمد من المنظمة الدولية
للملكية الفكرية حتى عام .2027
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى زي ـ ـ ــادة عـ ــدد ال ـ ـبـ ــراءات
المسجلة لمصريين ه ــذا ا ل ـعــام ،بنسبة بلغت
 38فــي المئة مقارنة بالعام الماضي ،حيث تم
تسجيل  100بــراء ة اختراع مقابل  72في ،2016
كما بلغ العدد اإلجمالي للبراء ات الصادرة عن

البطالة تنخفض
إلى %11.9
مصريتان في سوق لبيع لوازم رأس السنة في القاهرة أمس
«ال ـقــوات المسلحة لــن تتهاون في
حــربـهــا ضــد الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة
الغادرة بالتعاون مع رجال الشرطة
ً
الـبــواســل» ،مشيرا إلــى أن الحفاظ
على الكفاء ة القتالية العالية هو
الضمانة الحقيقية للحفاظ على
أمن مصر القومي.
وشـ ــدد عـلــى ضـ ــرورة اسـتـمــرار
ال ـش ـع ــب الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي ت ـمــاس ـكــه
وت ـ ــاح ـ ـم ـ ــه م ـ ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش
ً
وال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن اع ـ ـتـ ــزازه
بجهود مقاتلي الجيش الثالث في
التصدي للعناصر اإلجرامية.
وقــال الخبير العسكري ،جمال
أبو ذكري لـ«الجريدة» ،إن «القدرات
القتالية للجيش المصري ارتفعت
ً
كـ ـثـ ـي ــرا خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـث ــاث
الماضية ،بما انعكس على الترتيب
ً
العالمي لقوة الـجـيــش» ،موضحا
أن الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة اع ـت ـم ــدت
فيها مصر على الـســاح األلماني
والـفــرنـســي وال ــروس ــي ،األم ــر الــذي
ضــاعــف م ـه ــارات الـجـيــش وجعله

مــن أق ــوى ج ـيــوش منطقة الـشــرق
األوسـ ــط ،وتــابــع« :تـنــويــع مـصــادر
ال ـس ــاح أعـ ــاد الـ ـت ــوازن الـعـسـكــري
للمنطقة».

تأمين الكنائس
إلى ذلك ،ثمن البابا تواضروس
الـثــانــي بــابــا اإلسـكـنــدريــة بطريرك
الكرازة المرقسية جهود الدولة في
ً
محاربة اإلرهاب ،مؤكدا خالل حوار
ً
ت ـل ـفــزيــونــي ،أن م ـصــر تـلـعــب دورا
ً
رائ ــدا فــي محاربة اإلره ــاب .وشــدد
عـلــى أهـمـيــة ال ـح ــوار م ــع الـشـبــاب،
السيما أنهم يمثلون نسبة كبيرة
ً
مــن الـشـعــب الـمـصــري ،مـشـيــرا إلــى
أن الحوار يحمي الشباب من آفات
التطرف واإللحاد واإلدمان.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ذي صـ ـل ــة ،ب ــدأت
قوات الشرطة في االنتشار لتأمين
احتفاالت المصريين برأس السنة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاديـ ــة ،كـ ـم ــا تـ ـ ـش ـ ــارك ق ـ ــوات
الجيش في عمليات التأمين ،فيما

(إي بي إيه)
علمت «الجريدة» أن القوات أغلقت
بعض الـشــوارع المؤدية للكنائس
إلــى جانب تمشيط حــرم الكنائس
وتأمينه ببوابات إلكترونية ،والدفع
بدوريات الشرطة في الشوارع.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ـل ـن ــت الـ ـق ــوات
المسلحة نشر عناصر من الجيش
لمعاونة قــوات الشرطة في تأمين
الـمـنـشــآت وال ـمــرافــق الـعــامــة ودور
العبادة والطرق والمحاور المرورية،
كما دفعت القوات المسلحة بالعديد
من الدوريات األمنية والمجموعات
ال ـق ـتــال ـيــة وع ـن ــاص ــر م ــن ال ـشــرطــة
العسكرية وقــوات التدخل السريع
لمعاونة عناصر الشرطة المدنية
ف ــي تــأمـيــن األه ـ ــداف الـحـيــويــة في
نطاق مسؤوليتها.

ق ـ ـ ــوات ال ـح ـم ــاي ــة ال ـم ــدن ـي ــة ون ـشــر
الخدمات المرورية لتسيير الحركة
وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـمــواقــف ال ـطــارئــة،
بينما ق ــال مـســاعــده لـقـطــاع األمــن
المركزي اللواء صالح الشاهد ،إن
«ال ـق ــوات فــي حــالــة اسـتـنـفــار دائ ــم،
وم ـس ـت ـم ــرون ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن أمــن
ً
ال ــوط ــن» ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ـه ــم على
أتــم اسـتـعــداد للقضاء على جــذور
اإلرهاب.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» مــن مصدر
أمـ ـن ــي أن خ ـط ــة ال ـت ــأم ـي ــن تـشـمــل
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـحـ ـي ــوي ــة والـ ـبـ ـن ــوك
والـ ـم ــراك ــز واألق ـ ـسـ ــام وال ـم ـصــالــح
الحكومية والمستشفيات والكنائس
والمساجد الكبرى ،وأنه سيتم نشر
أكـمـنــة أمـنـيــة ثــابـتــة ومـتـحــركــة في
مداخل ومـخــارج الطرق الرئيسية
بين المحافظات.

بدوره ،شدد وزير الداخلية اللواء
م ـجــدي عـبــدالـغـفــار عـلــى الـتــواجــد
األم ـنــي بـكـثــافــة إل ــى جــانــب تعزيز

تأمين سيناء

استنفار دائم

وعـلــى األرض فــي سـيـنــاء ،قال

مـ ــراسـ ــل «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» فـ ــي ش ـمــال
سيناء ،إن عمليات تأمين المقرات
الحيوية بلغت أقصى درجاتها،
حـيــث أغـلـقــت قـ ــوات األمـ ــن مـســار
شــارع  23يوليو الرئيسي وسط
ال ـ ـعـ ــريـ ــش ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــى االمـ ـ ـت ـ ــداد
الـمـحــاذي لكنيسة م ــار جــرجــس،
كما تشهد مدن رفح والشيخ زويد،
حــالــة تــأهــب فــي صـفــوف الـقــوات،
إلى جانب استمرار القيام بأعمال
الـتـمـشـيــط ب ـع ــرب ــات ال ـك ـشــف عن
المفرقعات.
ً
بــرلـمــانـيــا ،ق ــال رئـيــس اللجنة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة فــي
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ،الـ ـن ــائ ــب ب ـهــاء
أبوشقة ،إنه تقدم بتعديالت على
ق ــان ــون الـ ـغ ــش والـ ـت ــدلـ ـي ــس ،وأن
ال ـت ـعــديــات ت ـس ـت ـهــدف أن يـكــون
ً
ً
التشريع مواكبا للعصر ،موضحا
ف ــي ت ـصــري ـحــات ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن
العقوبات فــي القانون تصل إلى
اإلعـ ـ ــدام ،خـصــوصــا بـعــد انـتـشــار
استيراد المواد المسرطنة.

المكتب المصري هــذا الـعــام  555ب ــراء ة ،مقابل
 450في .2016
وألقى التقرير الضوء على نتائج جهود تطوير
نظام البراء ات في األكاديمية ،حيث أشار صقر
إلى أن الجهود تركز على تطوير البنية التحتية
والتكنولوجية والبشرية لمكتب براءات االختراع
المصري ،الفتا إلــى أن أكبر عملية تطوير على
ً
ً
وشك االنتهاء خالل شهرين ،وأن جزءا كبيرا من
تكلفة التطوير يتم منحة مــن إ ح ــدى الشركات
الوطنية الكبرى.
وأضاف صقر أنه ستطلق في غضون الشهرين
المقبلين األكاديمية الوطنية للملكية الفكرية،
بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية
(الوايبو) ،بهدف تقديم التدريب المتخصص في
مجال الملكية الفكرية باستخدام التعليم المدمج،
والتعليم عن بعد للطالب في مرحلتي التعليم
الـجــامـعــي وم ــا قـبــل الـجــامـعــي وأع ـضــاء هيئات
التدريس والبحوث.

السعودية اتخذت القرار بسبب شحنة ملوثة ...و«الزراعة» تشدد اإلجراءات
●

القاهرة  -عادل زناتي

أعاد قرار اتخذته السعودية ،قبل أيام ،بحظر
استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر مؤقتا،
أزمة تصدير الحاصالت الزراعية المصرية إلى
الواجهة مجددا ،وجــاء القرار السعودي بسبب
«تلوث الجوافة بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى
من الحد المسموح به عالميا».
رسـمـيــا ،وفــي أول رد فعل مـصــري ،أصــدرت
وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،أمس ،قرارا
بتشديد إجراءات فحص تصدير الجوافة والرمان
للموسم الزراعي  ،2018 – 2017ويشمل تحديد
اإلدارة العامة للحجر الزراعي بالقاهرة وجنوب
الوادي ،بحيث تكون الجهة الوحيدة الستقبال
طلبات فحص وتصدير ثمار الجوافة والرمان،
على أن تتم عمليات الفحص األولي بكل دقة في
مناطق إنتاج الجوافة والرمان ،بمعرفة لجنة من

«الحجر الــزراعــي» .وقــال المتحدث باسم وزارة
الزراعة حامد عبدالدايم إن الوزارة ستتابع هذا
القرار مع الجانب السعودي ،وأضاف في تصريح
له« :مصر صدرت إلى السعودية في الفترة ما بين
أكتوبر وديسمبر الماضي أكثر من  4آالف طن
من الجوافة ،ولم يتم رفض أي من الشحنات».
ف ــي حـيــن كـشــف م ـصــدر ف ــي وزارة ال ــزراع ــة،
لـ«الجريدة» ،أنه تمت مخاطبة الجانب السعودي
لـمـعــرفــة ال ـشــركــة ال ـم ـخــال ـفــة ،ونـ ــوع الـمـخــالـفــة،
التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها ،لمنع تكرار أي
مخالفات للمعايير المتفق عليها بين البلدين،
فيما يتعلق بقواعد الصادرات الزراعية ،مؤكدا
أن ــه ح ــال ث ـب ــوت تـ ــورط ال ـشــركــة ال ـم ـص ــدرة في
الـتـسـبــب فــي ق ــرار الـحـظــر فسيتم إيـقــافـهــا عن
التصدير فورا.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ان ـت ـق ــد ال ـ ـقـ ــرار رئـ ـي ــس الـمـجـلــس
الـتـصــديــري لـلـحــاصــات الــزراع ـيــة وكـيــل لجنة

ال ــزراع ــة فــي الـبــرلـمــان عبدالحميد ال ــدم ــرداش،
قائال« :القرار السعودي غير مفهوم» ،مشيرا إلى
أن المجلس سيسعى إلرسال لجنة إلى الجانب
السعودي لمعرفة سببه .واستكر الدمرداش قيام
المملكة بحظر كل المصدرين المصريين ،الفتا
إلى أن دول العالم تحظر الشركة المصدرة فقط،
التي يثبت وجود أخطاء في شحنتها ،وأضاف:
«مصر استوفت كل الشروط الخاصة بصادرات
الحاصالت».
بـ ــدوره ،ق ــال أس ـتــاذ الـمـبـيــدات والـسـمــوم في
جامعة القاهرة محمد قنديل ،لـ»الجريدة»« ،مصر
تمتلك معمال لتحليل متبقيات المبيدات معتمدا
دوليا ،ويخضع لإلشراف الدولي سنويا من قبل
مفتشين دوليين ،ويتم تحليل العينات فيه قبل
التصدير ،ما يؤكد استحالة خروج نتائج غير
دقيقة» ،مضيفا« :الجوافة من المحاصيل الحاملة
لآلفات لذا يتم رشها بالمبيدات».

الشوربجي لـ ةديرجلا  :ال نقص في القضاة وال لضم المحامين
•

عضو مجلس القضاء السابق :تأسيس «النور» السلفي جاء وسط سيطرة «اإلخوان» ...والظروف تغيرت
القاهرة -طارق لطفي

أكد نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء األعلى
السابق ،المستشار ًعادل الشوربجي ،أنه ال يوجد نقص في
أعداد القضاة ،معربا عن رفضه ضم محامين إلى سلك القضاء.
ووصف الشوربجي ،في مقابلة مع «الجريدة» ،مقترح عدم كشف
هوية الشهود ًفي بعض القضايا بهدف حمايتهم بأنه «غير
مقبول» ،مشددا على ضرورة أن يكون إسقاط الجنسية بحكم
قضائي وليس بقرار إداري ،وفيما يلي نص المقابلة:
• كـيــف ت ــرى ال ـج ــدل ال ــذي أث ـيــر ح ــول إعـطــاء
المحكمة حق سماع الشهود من عدمه؟
 عندما نتحدث عن الشهود يجب أن نفرق بيننوعين ،هناك شهود اإلثبات والنفي ،والتعديل

«نوة أعياد الميالد»
تمطر اإلسكندرية

تعرضت مدينة اإلسكندرية
الساحلية أمس ،ألمطار غزيرة،
مما أثر على حركة سير المشاة
والسيارات ،حيث تتعرض
ً
حاليا لنوة «أنواء عيد الميالد»،
شديدة األمطار ،والتي تستمر
مدة يومين وتصاحبها رياح
غربية.
وكانت األجهزة الحكومية في
اإلسكندرية اتخذت جميع
االستعدادات ،ودفعت بسيارات
شفط وتصريف المياه مع
تطهير «الشنايش» ،لمنع
تراكمها وتسهيل حركة المارة،
وعززت مديرية أمن اإلسكندرية
من الخدمات المرورية لتحقيق
السيولة المرورية وعدم تكدس
السيارات.

زيادة براءات االختراع بنسبة  %38الجوافة تعيد الحظر إلى الحاصالت المصرية
القاهرة  -أيمن صابر

سلة أخبار

الذي تم ،أعطى للمحكمة الحق في سماع شهود
اإلثبات من عدمه إذا رأت أن ذلك سيعطل الفصل
فــي الـقـضـيــة ،لـكــن األخ ـطــر مــن ذل ــك هــو مطالبة
البعض بسماع الشهود من وراء «ستار» وبأسماء

مستعارة حماية لهم ،وهذا األمر غير مقبول ،ألنه
البد للقاضي أن يعرف هوية الشاهد.
• الـبـعــض يـطــالــب بـضــم مـحــامـيــن إل ــى سلك
القضاء لتعويض النقص في صفوف القضاة؟
 ليس هناك نقص في أعداد القضاة ،فاألعدادً
ال ـمــوجــودة حــالـيــا كــافـيــة ،وإذا ح ــدث نـقــص في
عددهم ،فيمكن حينها زيادة أعداد المقبولين من
خريجي كليات الحقوق ،وضمهم كوكالء للنيابة
العامة ،وترقية الوكالء ،وبالتالي لسنا في حاجة
إلى ضم محامين ،وحديث البعض عن االستعانة
بمحامين من أصحاب الخبرات غير منطقي ،ألن
المحامي صاحب الخبرة لن يغلق مكتبه ويتخلى
عما حققه من شهرة من أجل العمل بالقضاء.
ً
• بصفتك كنت رئيسا للجنة شؤون األحزاب
هل تتفق مع المطالبات بحل حزب «النور» السلفي
ً
باعتباره قائما على أساس ديني؟
 ليس من سلطة لجنة شؤون األحزاب شطبأو حل أي حزب ،فحل الحزب يكون إما بدمجه في
حزب آخر أو مخالفته لمواد قانون األحزاب ،لكن
إذا كان هناك اعتراضات على قيام أحد األحزاب

سواء على أساس ديني أم مخالفته لمواد القانون،
فـيـجــب ال ــذه ــاب إل ــى الـمـحـكـمــة اإلداري ـ ـ ــة العليا
إلصدار حكم قضائي بحله ،مثلما حدث مع حزبي
«العدالة والتنمية» ،و»البناء والتنمية» ،وللعلم
ً
لم أكن رئيسا للجنة شؤون األحزاب عندما تمت
الموافقة على تأسيس حزب «النور» السلفي ،الذي
جاء وسط سيطرة جماعة «اإلخوان» على الساحة
السياسية ،وفي هذه المرحلة كان يستطيع أي
شخص يمر بجوار دار القضاء العالي أن يؤسس
ً
ح ــزب ــا ،ألن تــأس ـيــس األح ـ ـ ــزاب وق ـت ـهــا ك ــان يتم
باإلخطار ،ولكن الظروف تغيرت بعد ذلك ،بدليل
أنــه أثـنــاء فترة رئاستي للجنة شــؤون األحــزاب
خالل العامين الماضيين ،لم أوافق على تأسيس
أي حزب جديد.
•مــاذا بشأن مطالبة البعض بشطب األحزاب
غير الممثلة في البرلمان؟
 القانون لم ينص على الحل أو الشطب بسببعــدم وجــود تمثيل فــي البرلمان ،وليست ضمن
االشـتــراطــات الــواجــب تــوافــرهــا حتى يتم النظر
في حل الحزب.

• إل ـ ــى أي م ـ ــدى ت ــواف ــق ع ـل ــى ال ـت ـعــديــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـقـ ــانـ ــون إسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـج ـن ـس ـي ــة عــن
المحكومين في قضايا اإلرهاب؟
 أتـفــق مــع كــل مــا فـيــه مصلحة الــوطــن فيً
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،وأح ـي ــان ــا الـ ـظ ــروف تقتضي
إسقاط الجنسية عن بعض األشخاص الذين ال
يستحقون نيل شرف حمل الجنسية المصرية،
ولكن إسـقــاط الجنسية يجب أن يكون بحكم
قضائي وليس بقرار إداري.
• هل يمكن أن يؤدي قبول الطعن المقدم على
تشكيل الهيئة الوطنية لالنتخابات إلى بطالن
االستحقاقات المقبلة ،ومن بينها انتخابات
الرئاسة؟
 ال ،لن يكون له تأثير ،وأرى أنه ليس من حقنائبة رئيس هيئة النيابة اإلدارية المستشارة
نــاديــة الشهاوي الطعن على عــدم قبولها في
تشكيل الهيئة الوطنية ،ألن كل مجلس خاص
للقضاء يختار اثنين لعضوية الهيئة بشروط
معينة ،وليس باألقدمية.

قالت وزيرة التخطيط هالة
السعيد ،إن الحكومة تستهدف
المزيد من تراجع معدل البطالة
عبر توفير فرص عمل أفضل،
وتابعت في بيان لها أمس
«أوضحت المؤشرات انخفاض
معدل البطالة خالل الربع األول
من العام المالي (من يوليو إلى
سبتمبر  )2017ليصل إلى 11.9
في المئة ،مقارنة بنحو 12.6
في المئة في الربع األول من
العام المالي الذي سبقه ،وهو
أفضل معدل يتحقق منذ عام
 .2010وأضافت« :معدل البطالة
انخفض بين اإلناث ليبلغ 24.4
في المئة ،مقارنة بنحو 25.9
في المئة في الربع المماثل من
العام الذي سبقة ،كما انخفض
بين الذكور ليبلغ  8.2في المئة
مقارنة بنحو  8.5في المئة
ً
سابقا».

القاهرة تواجه «الكارو»
بالتروسيكالت

أعلن محافظ القاهرة عاطف
عبدالحميد ،انخفاض
نسبة سير عربات «الكارو»
–عربة بدائية يجرها حصان-
بالقاهرة بنسبة  40في المئة،
مع تفعيل األحياء والمرور
وشرطة المرافق للقرار الصادر
عام  ،2017بمنع سير العربات
الكارو في جميع ميادين
القاهرة.
وأوضح المحافظ أن أعداد
السيارات انخفضت بنسبة
 40في المئة ،بما يقدر بـ1718
عربة كارو في القاهرة تعمل
في مجاالت نقل الخضر
والفاكهة والحديد واألخشاب،
بعد أن قام  538سائقا بتبديل
عرباتهم بتروسيكالت.

كاف لمصر
رصيد ٍ
من وسائل منع الحمل

أعلنت وزارة الصحة أنها
تدرس إدخال وسائل آمنة
جديدة لتنظيم األسرة ،على أن
تكون سهلة االستخدام ،وذات
فعالية عالية ،وتلقى قبوال
لدى السيدات مثل الحبوب
األسبوعية ،والحقن ربع
السنوية.
وأكدت الوزارة توافر المخزون
االستراتيجي لوسائل تنظيم
األسرة بأرصدة تكفي نحو 8
أشهر مقبلة ،حيث تقوم الدولة
بدعم ما يقرب من  94في المئة
من تكلفة الوسائل.

ةديرجلا

•
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خليل :ندرس إقرار خطة متكاملة للنهوض بالمنتخبات الوطنية
األشقاء الخليجيون ساهموا في نجاح الخليجي  ...23والشباب الكويتي أثبت كفاءته بالعمل تحت الضغوط

نفخر باإلعالم
الخليجي...
والحضور
الجماهيري
فاق التوقعات

ثمن األمـيــن الـعــام التـحــاد كرة
ال ـق ــدم مــديــر ب ـطــولــة خـلـيـجــي 23
د .مـحـمــد خـلـيــل دع ــم سـمــو أمـيــر
الـبــاد ،والـتـعــاون الكبير للوفود
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
المنظمة للبطولة ،ومساهمتها
فــي إنـجــاحـهــا ،كما اش ــاد بتفاعل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـ ــع ح ـفــل
االفتتاح وحضور المباريات.
وق ـ ــال خ ـل ـيــل ،ف ــي ح ـ ــوار خــال
" خـ ـلـ ـيـ ـج ــي  ،"23إن ا لـ ـحـ ـض ــور
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ف ـ ـ ــاق الـ ـت ــوقـ ـع ــات،
ك ــاش ـف ــا ع ــن ت ــوج ــه االت ـ ـحـ ــاد ال ــى
إقرار استراتيجية متكاملة إلعداد
المنتخبات الكويتية ،عقب نهاية
البطولة.
واضـ ــاف ان ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي
أثبت قــدرتــه على العمل واإلب ــداع
تحت الضغط وفــي فترة وجيزة،
لـيـقــدم الـكــويــت فــي أبـهــى ص ــورة،
والتمس العذر للمنتخب الكويتي
ع ـل ــى خ ــروج ــه م ــن ال ـ ـ ــدور األول،
بسبب انـقـطــاعــه عــن الـمـشــاركــات
الخارجية ألكثر من عامين ،وفيما
يلي مزيد من التفاصيل:
* حدثنا عــن تقييمكم لنجاح
"خليجي  "23حتى اآلن؟

األزرق
لم يقصر
والمستوى
الفني ارتفع مع
المباريات

 بفضل الـلــه ،ثــم الــدعــم الكبيرلـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ،وم ـ ـ ــن كــل
المسؤولين وخصوصا االخوة في
الوفود الخليجية ،حققنا النجاح
فــي فـتــرة قصيرة جــدا ،إذ لــم يكن
من السهل تنظيم بطولة الخليج
بالشكل الذي يرضي الطموح خالل
ف ـتــرة وجـ ـي ــزة ،وهـ ــذا تــأك ـيــد على

متفرقات خليجية
• زار الـشـيــخ أح ـمــد ال ـيــوســف ،أمـ ــس ،منتخبي اإلم ـ ــارات
والبحرين ،لالطمئنان على سير تدريبات الفريقين.
• خصصت الشركات البحرينية ورجال األعمال البحرينيون
العديد من الطائرات لنقل الجمهور البحريني لمباراة الفريق
ً
غدا مع البحرين في الدور قبل النهائي.
• غ ـ ــادر الـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري إل ــى ال ـص ـيــن ،ل ـل ـم ـشــاركــة في
التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو.
• طالب العديد من الجماهير العمانية خالل مواقع التواصل
االجتماعي ر ج ــال األ ع ـمــال العمانيين بالتكفل بتخصيص
طائرات لنقل الجماهير العمانية لمباراة البحرين مع عمان.
ً
• أجرى المنتخب العماني ،أمس ،مرانا على ملعب نادي
النصر ،الستعداده لمواجهة البحرين.
• فــرض الـجـهــاز اإلداري للمنتخب الـعــراقــي الحظر على
الالعبين في الخروج والتصريحات لوسائل اإلعالم المختلفة.
• دخل الالعب محمود خميس
تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات ال ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ،أم ـ ــس،
ً
رسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ب ـع ــد
أن ا سـ ـتـ ـب ــد ل ــه
الجهاز الفني
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب
مـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد
فوزي ،الذي
تـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض
لإلصابة.

ال ـن ـش ــاط االداري وال ـ ـكـ ــروي لكل
الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــود ،واطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـج ـم ــاه ـي ــر
الخليجية على كل التفاصيل ،ما
يساهم في رفع مستوى البطولة
فنيا ،كما انني اسجل بكل الفخر
واالع ـت ــزاز ال ــدور الكبير لوسائل
االعــام في الــدول الخليجية التي
تفاعلت بشكل كبير مــع ا ل ــدورة،
عبر بث العديد من البرامج ،االمر
الــذي ساهم فــي وصــول فعاليات
البطولة الى كل بيت خليجي.
وه ـنــا الب ــد مــن االش ـ ــادة بــروح
ال ـت ـع ــاون الـكـبـيــر م ــن ك ــل االخ ــوة
االعالميين لدول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ،واالش ـق ــاء فــي ال ـعــراق
وال ـي ـم ــن ع ـل ــى روح ال ـم ـســؤول ـيــة
ال ـتــي أب ــدوه ــا م ــن خ ــال االل ـت ــزام
بالتعليمات إلن ـجــاح الـ ــدورة في
الكويت.

وتــرك بصمة ايجابية ،والمتابع
للمستوى الفني خالل المباريات
الثالث التي لعبها منتخبنا يجد
ارت ـفــاعــا وتـحـسـنــا تــدريـجـيــا في
المستوى ،ولو توافر هذا االعداد
قبل البطولة لما ابتعد المنتخب
عن منصة التتويج.

* ما خططكم لألزرق مستقبال؟
 نعمل على اقرار استراتيجيةم ـت ـك ــام ـل ــة إلعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة خـلـيـجــي
 ،23وق ـ ــراء ة ك ــل ال ـت ـقــاريــر الفنية
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـش ــارك ــة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب ،ع ـ ـل ـ ــى ان ت ـ ـحـ ــدد
ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة ف ــي االت ـح ــاد
خـطـطـهــا المستقبلية
لـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم اق ـ ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ـ ــا،
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا ل ـ ـعـ ــودة
الـ ـك ــرة الـكــويـتـيــة
لسابق نشاطها
وحضورها.

* ه ــل تــوق ـع ـتــم خ ــروج
األزرق مبكرا؟

العبو األزرق في انتظار خطة إعداد متكاملة
قدرة الشباب الكويتي على العمل
تـحــت الـضـغــط م ــن خ ــال الـعــديــد
مــن الـلـجــان ،عملت بتناغم كامل
ليتجلى ذلك في أبهى صــورة من
خالل حفل االفتتاح.
* مـ ـ ـ ــا تـ ـقـ ـيـ ـيـ ـمـ ـك ــم لـ ـحـ ـض ــور
الجماهير الكويتية والخليجية؟
 ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري فــاقال ـتــوق ـعــات ،فـقـبــل ح ـفــل االف ـت ـتــاح

ابلغت أن اسـتــاد جــابــر امـتــأ عن
آخره ،وان هناك  40الف متفرج لم
يتمكنوا مــن الــدخــول ،األمــر الــذي
يـعـنــي ان ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري
لمباراة االفتتاح المس الـ 100الف،
وهذا دليل على تعطش الجماهير
ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ـ ــدورات
الـخـلـيــج ،وم ـشــاهــدة األزرق بعد
غياب طويل.
كـمــا ان ال ـتــواجــد الـجـمــاهـيــري
ك ـ ــان والي ـ ـ ـ ـ ــزال ه ـ ــو مـ ـل ــح دورات

ال ـخ ـل ـي ــج ،وه ـ ــذا ال ـح ـض ــور ب ـهــذه
الكثافة الجماهيرية منحنا الحافز
وال ــداف ــع ل ـمــواص ـلــة ال ـع ـمــل خــال
أيام البطولة ،للمحافظة على هذا
ال ـن ـج ــاح ل ـن ـكــون ع ـنــد ح ـســن ظــن
االشقاء الخليجيين.
* كيف رأيتم الدورة من الناحية
اإلعالمية محليا وخليجيا؟
 لله الحمد اللجنة االعالميةت ـع ـم ــل ب ـج ـه ــد ك ـب ـي ــر ع ـل ــى اب ـ ــراز

 أي مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب فــيالـ ـع ــال ــم ي ـن ـق ـطــع ل ـمــدة
سنتين من الصعب أن
يدخل المنافسة خالل
 10ايام ،خصوصا ان
المنتخبات الخليجية
ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة
اس ـت ـمــرار واس ـت ـعــداد
دائـ ــم عـبــر الـمـشــاركــة
فــي تـصـفـيــات كــأســي
العالم وآسيا ،لذا غاب
التجانس والكثير من
النواحي الفنية ،ومع
ذلك فاألزرق لم يقصر

د .محمد خليل

ً
منتخب العراق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لإلمارات
يـ ـخـ ـتـ ـت ــم مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق
ت ــدري ـب ــات ــه مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم عـلــى
الملعب الرئيسي الستاد علي
صـبــاح الـســالــم بـنــادي النصر،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا ل ـ ـمـ ــاقـ ــاة ن ـظ ـي ــره
اإلماراتي في النصف النهائي
من "خليجي ."23
وي ـ ـضـ ــع م ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب
العراقي ،باسم قاسم ،اللمسات
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن خ ـط ــة الـ ـمـ ـب ــاراة،
واخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
سـيـخــوض بـهــا ال ـل ـقــاء ،والـتــي
س ـت ـكــون قــري ـبــة م ــن التشكيلة
التي خاض بها لقاء اليمن.
وكـ ـ ــان ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي مـنــح
الــاع ـب ـيــن ج ــول ــة ُحـ ــرة الـسـبــت
الماضي ،وخاض تدريبه أمس
عـلــى فـتــرتـيــن؛ األول ــى صباحا
داخل صالة الجيم بفندق كراون
ب ـ ـ ـ ــازا ،السـ ـتـ ـشـ ـف ــاء ال ــاع ـب ـي ــن
وت ـخ ـف ـيــف ال ـح ـمــل ال ـتــدري ـبــي،
والـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ـس ــاء ع ـل ــى مـلـعــب
الـ ـنـ ـص ــر ،وال ـ ـتـ ــي ش ـ ـ ــارك فـيـهــا
جميع الالعبين.
وح ـ ـ ـ ــرص م ـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم ق ـ ــاس ـ ــم ع ـلــى
م ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات الـمـنـتـخــب
اإلم ــارات ــي فــي مـبــاريــاتــه الـثــاث
في البطولة ،وبحضور الالعبين،
للوقوف على نقاط قوة وضعف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاف ـ ــس ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــة
ً
المناسبة لمواجهة اإلمارات غدا.

رف ــض مـ ــدرب الـ ـع ــراق بــاســم
قــاســم اإلدالء ب ــأي تصريحات
عقب مــران أمــس ،وقــال إن قرار
المنع جاء بناء على تعليمات
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــوفـ ـ ــد ،حـ ــرصـ ــا عـلــى
االستقرار والتركيز ،استعدادا
للقاء اإلمارات.

أحمد إبراهيم :نطمح إلى
إسعاد الجماهير
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــداف ـ ــع
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي أحـ ـم ــد
إب ــراه ـي ــم ،ص ـعــوبــة الـمــواجـهــة
ال ـتــي تـجـمــع منتخبي ال ـعــراق
ً
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات غ ـ ـ ــدا ع ـل ــى اس ـت ــاد
جابر في النصف النهائي من
"خليجي ."23
وقـ ـ ــال" :أوراق الـمـنـتـخـبـيــن
مكشوفة ،ولـقــاء الـغــد مختلف
تماما عن اللقاءات السابقة التي
جمعت بين المنتخبين ،لوجود
عـنــاصــر جــديــدة فــي المنتخب
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ،وطـ ــريـ ـقـ ــة ال ـل ـعــب
اإليـطــالـيــة الـتــي يعتمد عليها
مــدرب ـهــم أل ـب ـيــرتــو زاك ـي ــرون ــي،
والـ ـت ــي ت ـم ـيــل إلـ ــى الـ ــدفـ ــاع ،ما
يشكل صعوبة على مهاجمي
العراق".
وأض ـ ـ ـ ــاف إبـ ــراه ـ ـيـ ــم" :سـ ـب ــق أن
خـضــت تـجــربــة اح ـت ــراف فــي نــادي

جانب من تدريبات المنتخب العراقي
اإلم ــارات ،وأعــرف معلومات كاملة
ع ــن الـ ـك ــرة اإلم ــاراتـ ـي ــة والع ـب ـي ـهــا،
ول ــديـ ـه ــا م ـن ـت ـخــب ق ـ ــوي ُيـ ـع ــد مــن
أ صـعــب المنتخبات على مستوى
القارة اآلسيوية ،ولديه دوري قوي".

َّ
وبين أن "مهمة المنتخبين
صعبة غ ــدا ،لكن لدينا طموح
إلس ـع ــاد الـجـمــاهـيــر الـعــراقـيــة،
والبحث عن فرحتها بالتتويج
بـكــأس الـخـلـيــج ،ويتطلب ذلــك

التركيز في المباراة من بدايتها
ومواصلة االنتصارات ،وخاصة
أن ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـ ـعـ ــراق ــيُ ،ي ـعــد
الــوح ـيــد الـ ــذي ح ـصــد  7نـقــاط
كاملة فــي ال ــدور األول ،بالفوز

على قطر واليمن ،والتعادل أمام
البحرين".
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رياضة

بين التفاؤل والحذر
مشوار رباعي «الذهبي» ...وآمالهم
محمد عبدالعزيز

بين تفاؤل وحذر ،تواصل منتخبات المربع الذهبي لبطولة «خليجي ،»23
المقامة حاليا في الكويت ،استعداداتها المكثفة ،لخوض غمار مباراتي
نصف نهائي البطولة ،حيث تجمع األولى بين منتخبي عمان والبحرين،
فيما يلتقي في الثانية منتخبا العراق واإلمارات.
«الجريدة» كانت لها هذه الوقفة التحليلية لمشوار المنتخبات األربعة

يعيش منتخب عمان ،الملقب بـ"األحمر" ،والحاصل على
لقب "خليجي  "19فــي مسقط عــام  ،2009حالة مــن التفاؤل
الـ ـح ــذر ،ب ـعــدمــا ن ـجــح ف ــي ت ـعــويــض ب ــداي ـت ــه ال ـم ـت ـع ـثــرة في
البطولة عندما خسر أمام اإلمارات بهدف دون رد ،لكنه عاد
قويا ،ونجح في لملمة أوراقه ،وحقق فوزين متتاليين على
حساب منتخبي الكويت ،صاحب الضيافة ،بهدف نظيف،
والسعودية ،التي كانت مرشحة للمنافسة على اللقب 2- ،صفر
في الجولة األخيرة.
ورغم أن المنتخب العماني خاض فترة إعداد متواضعة،
بسبب ظــروف إقامة البطولة ،وهــو شــأن أغلب المنتخبات
المشاركة ،وكذلك عدم مشاركة أحد أهم عناصره األساسية،
وه ــو ح ــارس الـمــرمــى عـلــي الـحـبـســي ،لــرفــض ن ــادي الـهــال
السعودي التفريط فيه بالوقت الراهن ،الرتباطاته المحلية،
فإن "األحمر" بات من المرشحين بقوة لنيل اللقب ،حيث سبق
أن تخطى نصف النهائي ثالث مــرات ،لكنه فاز باللقب مرة
واحدة (خليجي .)19
ويسعى مدربه ،الهولندي بيم فيربيك ،إلى تخطي عقبة
البحرين في نصف النهائي ،والصعود إلى المباراة النهائية،
لحصد ثاني األلقاب الخليجية للعمانيين ،معتمدا على فريق
يضم مجموعة من الشباب الصاعد تحت قيادة المخضرم
أحمد كانو.

البحرين ...حلم طال انتظاره
ُيمني المنتخب البحريني ،الملقب بـ"األحمر" أيضا ،والذي
كــان لــه شــرف استضافة النسخة األول ــى عــام  ،1970نفسه
بتخطي عقبة نظيره العماني ،والصعود إلى نهائي البطولة،
رافعا شعار حلم طال انتظاره ،وهو معانقة اللقب الخليجي
األول في مسيرته ،وخاصة في ظل حالة النشوة التي يعيشها
الـفــريــق حــالـيــا ،بـعــد نـجــاحــه فــي ال ـمــرور مــن ال ـبــاب الضيق

في الدور األول (المجموعات) ،وتطلعاتها لمعانقة كأس الخليج ،الذي
له عشق خاص لدى جميع أبناء الخليج العربي ،منذ انطالق النسخة
األولى عام  1970في البحرين ،حتى النسخة الحالية ،التي تستضيفها
الكويت ،صاحبة الرصيد القياسي ( 10ألقاب) ،في أيام معدودة ،بعد قرار
رفع اإليقاف الدولي ،الذي عانته الكرة الكويتية خالل الفترة الماضية.

بــالــدور األول ،بتعادلين آخــرهـمــا أقـصــى بــه حــامــل اللقب،
المنتخب القطري ،بهدف لمثله في الجولة الثالثة واألخيرة
من المجموعة الثانية .وبنفس النتيجة ،تعادل مع العراق في
المباراة األولــى ،فيما كان فوزه الوحيد على حساب اليمن،
صاحب المركز األخيرة ،بهدف من ضربة جزاء.
وي ــدرك أب ـنــاء ال ـمــدرب التشيكي مـيــروســاف س ـكــوب ،أن
مهمتهم لن تكون سهلة في مواجهة العمانيين ،لكن الطموح
ومؤازرة الجماهير الغفيرة التي زحفت خلفهم إلى الكويت
ستكون ذات طــابــع خــاص ودافـعــا قــويــا للصعود للمباراة
الـنـهــائـيــة فــي الـنـسـخــة المستحدثة لـبـطــولــة ك ــأس الخليج
بنظام المجموعات ،على أمل إحراز اللقب األول في تاريخهم،
خصوصا أن البطولة تأتي بعد فشل الفريق في تصفيات
آسيا المؤهلة لكأس العالم  ،2018وقبل عام واحد من مشاركة
الفريق في كأس آسيا  2019بالبحرين.
ً
وسيخوض سكوب الـمـبــاراة مدعوما بتألق علي جعفر
وعبدالوهاب الصافي وسيد ضياء والحارس السيد إبراهيم.

العراق بالمحليين
رغم البداية المتعثرة للمنتخب العراقي ،الملقب بـ"أسود
الرافدين" ،والذي ِّ
توج باللقب ثالث مرات أعوام،1984 ،1979 :
 ،1988في البطولة عندما سقط في فخ التعادل أمام البحرين
بهدف لمثله في الجولة األولى ،فإنه نجح في تحقيق فوزين
متتاليين على حساب قطر  ،2-1واليمن  3-صفر ،اعتلى بهما
قمة مجموعته الثانية ،وتأهل لمواجهة نظيره اإلمارات في
نصف النهائي ،بحالة فنية جيدة ،وتفاؤل حذر سيطر على
ً
معسكر الفريق الطامح حاليا إلى مواصلة الطريق نحو اللقب
الرابع في مسيرته.
ُ
ويعد المنتخب العراقي الوحيد الــذي يعتمد على إدارة
فنية محلية ،بقيادة المدرب باسم قاسم ،والعبين اغلبهم

ً
«العماني» يتدرب بجميع العبيه استعدادا للبحرين
أجرى المنتخب العماني حصة تدريبية بملعب
نــادي النصر ،شــارك فيها جميع الالعبين ما عدا
عبدالعزيز المقبالي ،الــذي م ــازال يخضع للعالج
بعد اإلصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية.
ورك ــز الـهــولـنــدي بيم فيربيك م ــدرب المنتخب
خ ــال ال ـتــدري ـبــات ع ـلــى ج ــوان ــب فـنـيــة وتـكـتـيـكـيــة،
خصوصا بعد متابعته لـمـبــاراة البحرين وقطر،
واألسلوب الذي يلعب به المنتخب البحريني ،الذي
ً
سيواجه عمان غدا في نصف نهائي البطولة.
وأظهرت التدريبات تركيز المدرب على الجانب
الهجومي بشكل كبير ،حيث طالب بــزيــادة العدد
في خط الهجوم من خــال مساندة العبي الوسط
وظهيري الجنب في حالة الهجوم.
ً
وبــدأ الـمــدرب اعـتـبــارا مــن أمــس إج ــراء مـنــاورات
تكتيكية لتطبيق خطة وأسلوب اللعب الذي يتناسب
مع المنتخب البحريني.

سالح الجو

منتخب عمان

توجه رئيس الوفد اإلعــامــي العماني الرسمي
أحمد الفارسي بالشكر إلى الشعب العماني الذي
طالب بتوفير الطائرات لنقل الجماهير العمانية
لمؤازرة المنتخب في مباراته بالدور قبل النهائي
غدا امام المنتخب البحريني.
وقال الفارسي إن سالح الجو السلطاني تكفل في

بداية البطولة بنقل البعثة العمانية ،وهذا أمر غير
مستغرب منه ،مثمنا دور القيادات العسكرية لدعم
المنتخب الوطني العماني.
واضاف أن سالح الجو تكفل ايضا بتوفير طائرة
خاصة لمشجعي المنتخب العماني غــدا ،على أن
تعود الطائرة بعد المباراة ،لذا يجب الحرص من
المشجعين المنقولين في هذه الطائرة على موعد
المغادرة.
ولفت الى أن طيران السالم تكفل ايضا بتوفير
 4رحالت ،اثنتين منها تجاريات برسوم مخفضة،
واثـنـتـيــن تـكـفــل ب ــواح ــدة مـنـهـمــا مـجـلــس ال ـشــورى
العماني ،واالخرى وزارة الرياضة العمانية ،متوجها
بالشكر للجميع على دعم الجماهير العمانية.
وذكر الفارسي ان الطيران العماني قام بتوفير
 3رحالت ايضا برسوم مخفضة ،مشيرا الى ان اي
عماني يريد الحضور لتشجيع المنتخب ما عليه اال
دخول موقع الطيران العماني والتسجيل.
واشار الى أن بعض رجال األعمال تكفل بتوفير
حــافــات لنقل الجماهير عــن طــريــق الـبــر ،مطالبا
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـع ـم ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ال ـ ــى ال ـكــويــت
بالتواصل مع عثمان صالح األمين العام لالتحاد
العماني المور تنظيمية.

ً
محليا أيضا ،بعد غياب اغلب العبيه المحترفين في الدوريات
االوروبية.
ِّ
ويعول العراقي قاسم كثيرا على العبيه ،خصوصا بعد
بروز عدد من المواهب الشابة ،على رأسهم حسين علي ،الذي
حصل على جائزة أفضل العب في المباريات الثالث السابقة،
وعـلــي عطية ،صــاحــب أفـضــل هــدف فــي البطولة حتى اآلن،
والذي سجله في مرمى منتخب قطر ،إضافة إلى علي حصني.
لكن الحذر سيكون حاضرا في حسابات قاسم ،خصوصا
ً
في مواجهة المنتخب اإلماراتي ،الذي خسر أمامه وديا في
آخــر لقاء للمنتخبين قبل البطولة بهدف لالشيء ،كما أنه
يملك أقوى دفاع في الدور األول للبطولة ،ولم يدخل مرماه
أي أهداف.

اإلمارات ...تكرار اإلنجاز
"ما أشبه الليلة بالبارحة" ...هذا ما ينطبق على منتخب
اإلم ــارات ،الملقب بـ"األبيض" ،والحاصل على اللقب مرتين
( 2007و ،)2013وال ــذي يعيش حــالـيــا "ح ـلــم" ت ـكــرار إنـجــاز
"خليجي  "21في البحرين ،التي شهدت بــروز نجمها عمر
ً
عبدالرحمن (عموري) ،خصوصا بعدما نجح الفريق في شق
طريقه بالدور األول بفوز وحيد على عمان بهدف لالشيء في
الجولة األولى ،وتعادلين دون أهدف مع السعودية والكويت،
ما منحه بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة األولى.
وستحاول اإلم ــارات ،التي أعلنت بوضوح أن مشاركتها
فــي "خليجي  "23ستمثل خـطــوة مهمة فــي مـشــوار اإلع ــداد
الستضافة كأس آسيا  ،2019مواصلة طريقها تحت قيادة
ال ـمــدرب اإليـطــالــي الـجــديــد ألـبــرتــو زاكـيــرونــي بـحــذر شديد،
خصوصا في ظل مواجهة منتخب قــوي مثل الـعــراق ،الذي
عال من الموهبة والقدرة على تحقيق
يملك العبين على قدر ٍ
األهداف.

أخبار «خليجي »23
ألوان المنتخبات
سيلعب المنتخب العماني مباراته مع البحرين باللون األحمر،
والبحرين باللون األبيض ،بينما سيلعب المنتخب اإلماراتي
باللون األحمر ،والعراقي باللون األبيض.

إلغاء اإلنذارات
ستسقط جميع البطاقات الصفراء التي حصل عليها الالعبون
فــي دوري الـمـجـمــوعــات ،مــا ع ــدا الـعـقــوبــات االنـضـبــاطـيــة التي
أصدرتها اللجنة الفنية.

ُإلغاء اجتماع االتحاد الخليجي

ألغي اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد الخليجي لكرة القدم،
وكان من المقرر له أن يعقد أمس األول ،ولم تذكر أسباب إلغائه،
وكــان من المفترض أن يكون بديال عن اجتماع المؤتمر العام
للدورة.

22
رياضة
عودة الدوليين تنعش صفوف «األبيض» و«األصفر»
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المحترفون يغادرون لقضاء إجازات أعياد الميالد
أحمد حامد

تتأهب األندية الكويتية،
ً
اعتبارا من ٍغد ،الستقبال نجوم
«األزرق» في «خليجي ،»23
بعد أن انتهت مشاركاتهم مع
المنتخب ،وحصلوا على الراحة
الكافية لالستشفاء خالل األيام
الماضية.
ُويعد «األصفر» و«األبيض»
األكثر استفادة من عودة
الدوليين ،المتالكهما الحصة
األكبر في صفوف المنتخب.

تبدأ األنــديــة الكويتية ،اعتبارا
غد ،استقبال الالعبين الدوليين،
من ٍ
وال ــذي ــن ش ــارك ــوا م ــع «األزرق» في
منافسات «خليجي  ،»23استعدادا
لمنافسات كــأس ولــي العهد ،التي
تنطلق في  8الجاري.
وأعلن نادي الكويت عودة سامي
الصانع وفهد حمود إلى التدريبات
أمــس ،فيما سينضم حسين حاكم
وح ـم ـي ــد ال ـ ـقـ ــاف وفـ ـه ــد ال ـع ـن ــزي
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـبــري ـكــي خـ ــال األيـ ــام
القليلة المقبلة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــق اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي
لـ«األبيض» ،عمر الزامل ،إن الجهاز
اإلداري اس ـتــدعــى ال ـصــانــع وفـهــد
حـ ـم ــود ،كــون ـه ـمــا ل ــم ي ـش ــارك ــا في
الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة لـ ـ ـ ـ ـ ــ»األزرق» في
مواجهة اإلمارات ،فيما منح البقية
المزيد من الوقت للراحة.
وأض ـ ـ ــاف أن «األبـ ـ ـي ـ ــض» ،خــال
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ع ـمــل ب ـكــل جــد،
عبر تدريبات صباحية ومسائية
ف ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان ،إل ـ ــى جــانــب
خوض مباريات ودية أمام الجهراء

والصليبيخات وبرقان والسالمية،
مــن أجــل إع ــداد الفريق لمواجهات
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،والـ ـحـ ـف ــاظ على
مكتسبات الفترة األولى ،مشيرا إلى
أن حالة مــن الــرضــا تسود الجهاز
اإلداري ع ــن اس ـت ـع ــدادات الـفــريــق،
والجاهزية الكبيرة التي بات عليها
في الوقت الحالي.
َّ
وبين الزامل أن صفوف «األبيض»
ال تعاني غيابات مؤثرة ،باستثناء
طالل جازع ،الذي يباشر تدريباته
بالوقت الحالي في قطر ،للتعافي
من جراحة تليف العضالت ،مشيرا
إل ـ ــى أن ـ ــه ت ــم م ـن ــح ث ــاث ــي ال ـفــريــق
المحترف؛ جمعة سعيد ،والبرازيلي
بــاتــريــك فــابـيــانــو ،والـسـيــرالـيــونــي
محمد كمارا ،إجازة أعياد الميالد،
فيما السوري حميد ميدو مستمر
فــي ال ـتــدري ـبــات مــع «األبـ ـي ــض» في
الكويت.

جاهزية في القادسية
وف ــي ال ـقــادس ـيــة ،أع ـلــن الـجـهــاز

الجهراء يستقبل داسيلفا وينتظر وانجا
●

عبدالرحمن فوزان

وصل إلى البالد أمس األول
م ـح ـتــرف ال ـفــريــق األول لـكــرة
القدم بنادي الجهراء الجديد
ال ـب ــرازي ـل ــي ريـ ـن ــان داس ـي ـل ـفــا،
وكـ ـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه م ــدي ــر
الفريق صالح الجنفاوي.
ووقـ ـ ـ ـ ــع داس ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــا أخ ـ ـيـ ــرا
لـلـجـهــراء ،وسـيـنـضــم للفريق
كصانع ألعاب ،ليعوض بذلك
رح ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف األردنـ ـ ـ ــي
أح ـم ــد ه ـش ــام ،الـ ــذي ل ــم يـقــدم
المستويات المنتظرة منه.
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ـجـ ـه ــراء ال ـي ــوم
وص ـ ـ ـ ــول مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـج ــدي ــد
الـكــامـيــرونــي رون ــال ــد وان ـجــا،
الـ ـ ـ ــذي وق ـ ـ ــع لـ ـلـ ـف ــري ــق أيـ ـض ــا،
وسـيـنـضــم كـمـهــاجــم صــريــح،
لـ ـيـ ـع ـ ِّـوض رحـ ـي ــل ال ـب ــرازي ـل ــي
تــوريــس ،الــذي أنهى الجهراء

ً
مستقبال داسيلفا
الجنفاوي
عقده بالتراضي ،قبل أن ينتقل
إلى صفوف النصر.
وسـ ـب ــق ل ـل ـج ـه ــراء أن ت ـعــاقــد
م ــع ال ـم ـهــاجــم مـحـمــد ال ـعــاطــي،
قادما من صفوف الصليبيخات،
على سبيل اإلع ــارة حتى نهاية
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،وذل ـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن خ ـطــة
يضعها الجهازان الفني واإلداري

لتدعيم الـفــريــق ،واالسـتـمــرار
في المنافسة القوية على لقب
الدوري.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ـق ــائـ ـم ــون عـلــى
ال ـف ــري ــق إل ـ ــى إب ـ ـ ــرام أكـ ـث ــر مــن
صفقة على المستوى المحلي
خالل الفترة الحالية ،لترميم
خطي الوسط والهجوم.

اإلداري عودة سداسي «األزرق»؛ بدر
المطوع ،خالد القحطاني ،ضاري
سعيد ،أحمد الظفيري ،رضا هاني،
غد.
وخالد إبراهيم ،اعتبارا من ٍ
وقال الجهاز اإلداري لـ»األصفر»،
إن الفريق خــاض مـبــاراة وديــة في
الفترة الماضية أمام اليرموك ،إلى
جانب تكثيف التدريبات تحت قيادة
ال ـ َّم ــدرب ال ـكــرواتــي دال ـي ـبــور ،الــذي
فضل االستمرار في قيادة الفريق،
وعــدم السفر لقضاء أعياد الميالد
في بالده.
ولفت إداري الفريق شاكر الشطي
إلــى أن صـفــوف «األص ـفــر» أوشكت
ع ـلــى االك ـت ـم ــال ،ب ـعــد ق ــرب تـعــافــي
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـش ـعــان ،وإمـكــانـيــة
دخوله التدريبات الجماعية ،مشيرا
إلى أن المحترفين البرازيليين ليما
وتياغو تواجدا في التدريبات خالل
الفترة الماضية ،فيما ينتظر وصول
الغاني رشيد سوماليا من بــاده،
غد.
ليكون في التدريبات اعتبارا من ٍ
وع ـ ــن ح ــال ــة م ـس ــاع ــد ن ـ ـ ــدا ،ق ــال
الشطي إن الالعب يؤدي التدريبات
ب ـصــورة مـسـتـمــرة ،وال يـعــانــي في
الوقت الحالي أي إصابة.

العازمي إلى «البرتقالي»
وفـ ـ ــي ك ــاظـ ـم ــة ،انـ ـض ــم ال ــاع ــب
الدولي الوحيد في صفوف الفريق
مـشــاري الـعــازمــي إل ــى الـتــدريـبــات،
وقال إداري الفريق حماد العجمي
إن الجهاز الفني منح «البرتقالي»
راح ــة  10أي ــام ،حيث ع ــاود الفريق
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ف ـ ــي  27م ـ ــن ال ـش ـهــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ص ـف ــوف
الفريق ال تعاني أي غيابات ،في ظل
استمرار المحترفين في التدريبات،
وأيضا بعد دخول حسين كنكوني
بعد تعافيه من اإلصــابــة .وذكــر أن
«البرتقالي» سيواجه فريق الساحل
الـيــوم ودي ــا ،اسـتـعــدادا للمباريات
الرسمية المقبلة.

بونياك إلى الجهراء
وف ــي ال ـج ـه ــراء ،تـسـلــم الـصــربــي
بوريس بونياك مهمته من جديد،
فـيـمــا ع ــاد ثــاثــي ال ـفــريــق الــدولــي
محمد سعد وحمود ملفي وفيصل
زايد.

عبدالله البريكي ورضا هاني ينضمان إلى ناديهما

النجم :رفض اتحاد «السلة» احتجاج كاظمة مخالف للواقع
استنكر خالد النجم فحوى رد
االتحاد الكويتي لكرة السلة ً على
احتجاج نادي كاظمة ،ملوحا
باللجوء إلى االتحاد الدولي.

●

جابر الشريفي

ق ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـعـبــة
ك ــرة الـسـلــة فــي ن ــادي كــاظـمــة،
خ ــال ــد ال ـن ـج ــم ،إن ات ـح ــاد كــرة
ال ـ ـس ـ ـلـ ــة اتـ ـ ـخ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ــراره بـ ـش ــأن
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج الـ ـ ـ ــذي «ت ـق ــدم ـن ــا
ب ـ ــه إل ـ ـ ــى لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
ً
ق ـب ــل قـ ـ ــراء ة ف ـ ـحـ ــواه» ،م ـش ـيــرا
إ لـ ـ ــى أن « ك ـ ـتـ ــاب رد اال ت ـ ـحـ ــاد
ً
عـلــى االحـتـجــاج ج ــاء مخالفا
للواقع والعقل والمنطق ،ولم
ي ـت ـط ــرق ل ـل ـن ـق ــاط ال ـف ـن ـي ــة فــي
االحـ ـتـ ـج ــاج ،خ ـصــوصــا فـيـمــا
يتعلق بوجوب إعالن الفريق
الفائز بملعب المباراة ،وليس
فـ ــي غ ــرف ــة ت ـب ــدي ــل ال ـم ــاب ــس،
وبعد نصف ساعة من انتهاء
المباراة».
وأكـ ـ ــد أن االت ـ ـحـ ــاد لـ ــم ي ـبـ ِـد
أي اه ـت ـم ــام بــال ـن ـقــاط الـفـنـيــة
المذكورة في االحتجاج ،وهي
كاآلتي:

ً
السعودي المنيع رئيسا
التحاد كرة اليد العربي
ّ
زكى أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد العربي لكرة اليد محمد
ً
المنيع رئيسا لالتحاد ،خالل اجتماعهم الــذي عقد أمس األول في
القاهرة ،بحضور رئيس االتحاد الدولي د .حسن مصطفى .وتم اختيار
 4نواب للرئيس هم :المهندس هشام نصر (مصر) ،ود .سعيد الشحري
(عمان) ،والعدلي الحنفي (المغرب) ،ود .تيسير المنسي (األردن) ،وفي
عضوية اللجنة التنفيذية مراد المستيري (تونس) ،وحبيب اللبان
(الجزائر) ،وسالم ّ
عواد (العراق) ،وصالح خلفان (البحرين).
ً
واحتفظ السعودي خالد الرشيد بمنصبه رئيسا للجنة الحكام
ً
باالتحاد العربي ،ورضا المناعي (تونس) رئيسا لجنة المسابقات،
واعتبار الحداد (العراق) رئيسة اللجنة النسائية ،وخالد عمر فتحي
ً
(مصر) رئيسا للجنة التسويق ،وموسى البلوشي (عمان) رئيسا للجنة
الشاطئية ،ود .منذر مبارك (تونس) رئيسا للجنة الطبية ،ومجدي
ً
مـيــرزا (البحرين) رئيسا للجنة اإلعــامـيــة ،وأمـيــن المدعي (اليمن)
ً
رئيسا للجنة تطوير كرة اليد في الدول النامية ،وعفت رشاد (مصر)
ً
رئيسا للجنة المدربين .وأقر منح جوائز في البطولة العربية المقبلة
بصفاقس بواقع  34ألف دوالر لألندية الفائزة الثالثة على مستوى
الرجال والسيدات ،كما تم إقرار تعديل أعضاء اللجان بعد مرور سنة
في حالة عدم فعالية العضوية ،كما تم تشكيل لجنة األمور المستعجلة
والمكونة من الرئيس واألربعة نواب واألمين العام ،وإسناد البطولة
العربية لألندية المقبلة لمصر في أكتوبر .2018
من جهتهّ ،
عبر رئيس االتحاد العربي والسعودي لكرة اليد محمد
المنيع عن سعادته بثقة كل الدول العربية لتولي هذه المهمة ،وقال:
«بكل أمانة الثقة التي منحت إياها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه
خدمة كــرة اليد العربية» .وأض ــاف «خطونا خطوة كبيرة في هذا
االجـتـمــاع ،حيث تــم التباحث مــع رئيس االتـحــاد الــدولــي د .حسن
مصطفى على عقد اجتماع في مدينة بــازل السويسرية ،لمراجعة
لوائح االتحاد لتكون البطوالت العربية تحت مظلة االتحاد الدولي
للعبة».

ً
أوال :حكما المباراة الثاني
والثالث وقعا على فوز نادي
كاظمة فــي ا لـمـبــاراة بنتيجـ ــة
 ،74 - 75و غ ـ ـ ــادرا إ لـ ــى غــر فــة
تـ ـب ــدي ــل ال ـ ـمـ ــابـ ــس بـ ـع ــد رب ــع
ساعة من انتهاء المباراة.
ً
ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا :اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدت ل ـج ـن ــة
المسابقات إلى الماده  24فقرة
 ،1أن قــا ئــد ا لـفــر يــق المتضرر
ً
يـ ـحـ ـض ــر فـ ـ ـ ـ ـ ــورا إلـ ـ ـ ــى طـ ــاولـ ــة
ال ـح ـكــام وي ـس ـجــل احـتـجــاجــه،
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـثـ ـب ــت فـ ـ ــي احـ ـتـ ـج ــاج
ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة ،أن الـحـكـمـيــن
ال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث وق ـع ــا عـلــى
تقرير «اسكورشيت» المباراة
بـ ـف ــوز ك ــاظ ـم ــة ،وغـ ـ ــادر ح ـكــام
الـ ـمـ ـب ــاراة ،ب ـمــن ف ـي ـهــم الـحـكــم
األول و حـ ـك ــام ا لـ ـط ــاو ل ــة ،بعد
ربع ساعة من انتهاء المباراة،
وب ـمــرور نـصــف ســاعــة ،وبعد
مـغــادرة رئيس والعـبــي فريق
كــاظ ـمــة ال ـم ـب ــاراة ،ق ــام الـحـكــم
األول ح ــا ف ــظ ح ـل ـبــي ب ـتــزو يــر

نـتـيـجــة ال ـم ـب ــاراة ،واح ـت ـســاب
ً
فريق النصر فائزا ،ما اضطر
م ــدي ــر ال ـفــريــق لـلـتــوقـيــع على
االحـ ـتـ ـج ــاج ،ل ـت ـث ـب ـيــت ت ــزوي ــر
الحكم األول.
ً
ثــال ـثــا :مـمــا ج ــاء ف ــي رفــض
االحتجاج ،أن هيئة التحكيم،
بـ ـم ــا فـ ــي ذ لـ ـ ــك ا لـ ـحـ ـك ــم األول،
وقعوا على فوز النصر ،وهذا
مخالف للحقيقة ،حيث وقع
الحكمان الثاني والثالث على
ف ــوز ف ــر ي ــق كــا ظ ـمــة بنتيجة
.74 - 75
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـجـ ــم «بـ ـ ـم ـ ــا أن
االت ـ ـحـ ــاد رك ـ ــز ع ـل ــى األم ـ ــور رد نادي
كاظمة على االتحاد
اإلدارية ،بقصد حماية الحكم
األول ،و ن ـســي أو تـنــا ســى عن
وط ــال ــب االتـ ـح ــاد بـتـشـكـيــل
ع ـمــد ال ـن ـق ـطــة ال ـج ــوه ــري ــة في
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ،وه ـ ــي اح ـت ـس ــاب ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق مـ ـح ــاي ــدة مــع
نقطتي ا لـفــوز أ ثـنــاء المباراة ،حكام المباراة ،بحضور مراقب
وش ـط ـب ـهــا ب ـعــد ن ـصــف ســاعــة المباراة ،كشاهد على ما حدث،
من انتهائها ،األمر الذي يثير مشددا على أن كاظمة يعرف
ً
ت ـم ــام ــا الـ ـقـ ـن ــوات الـ ـت ــي يـلـجــأ
الريبة في قرار الحكم».

إلـيـهــا لـحـفــظ ح ـقــوق ال ـن ــادي،
ً
بـ ـ ــدء ا م ــن ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
وهيئة الرياضة إ لــى االتحاد
الدولي لكرة السلة (الفيبا).

«طائرة» الجهراء تسعى
إلى تكرار الفوز على الفحيحيل
يتطلع فــريــق الـجـهــراء ،الـيــوم ،إلــى مواصلة تربعه على قمة
ترتيب فرق دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة ،حين يستضيف
فــي ال ـســادســة والـنـصــف مـســاء نـظـيــره الفحيحيل ،فــي افتتاح
منافسات القسم الثاني من الجولة الخامسة للمسابقة.
وفـ ــي ال ـت ــوق ـي ــت ن ـف ـس ــه ،ي ـح ــل ب ــرق ــان ض ـي ـفــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل،
وتسبقهما في الخامسة مساء مباراة الشباب والصليبيخات
على صالة األول.
يسعى الجهراء ،صاحب الصدارة برصيد  8نقاط ،للمحافظة
على سلسلة انتصاراته ،وتكرار الفوز على حساب الفحيحيل،
قبل األخير بخمس نقاط ،والطامع في تعويض خسارته بالقسم
ً
األول ،والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية ،طمعا في إيقاف تقدم
صاحب الضيافة ،وتحسين موقعه بين فرق الدوري.
وفي المباراة الثانية ،ستكون الفرصة سانحة أمام الساحل،
الرابع بـ 5نقاط ،لتكرار الفوز على برقان ،القابع في قاع الترتيب
بـ 4نقاط ،للفارق الفني الواضح بين مستوى الفريقين.
أما مباراة الشباب ،الثالث ،والصليبيخات ،الثاني ،برصيد 7
نقاط لكل منهما ،فستكون صعبة على الفريقين ،لطموح األول إلى
تكرار الفوز وتأكيد تفوقه على الثاني ،الساعي للثأر من هزيمته
 2-3في القسم األول ،في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على
الطرفين ،لتقارب مستواهما.

الزمالك يهزم األسيوطي في الدوري المصري
تعادل الداخلية وسموحة ...وفوز الطالئع واإلنتاج على المقاولون ودجلة
●

جانب من مباراة الزمالك واألسيوطي أمس األول

القاهرة  -ةديرجلا

•

ً
ً
حقق فــريــق الــزمــالــك ف ــوزا مهما على مضيفه
األسيوطي بهدف دون رد ،في المبارة التي أقيمت
بينهما على ملعب أسمنت أسـيــوط فــي الجولة
السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،
سجل كاسونغو هدف الفوز لألبيض في الدقيقة
 77من عمر اللقاء ،ليرفع الفريق األبيض رصيده
إلى  28نقطة يحتل المركز الرابع ،في حين يتوقف
رصيد األسيوطي عند  19نقطة يحتل بها المركز
التاسع.
وسيطر الــزمــالــك على مجريات الـلـقــاء ،فــي حين
اعتمد األسيوطي على التأمين الدفاعي مع اللجوء
للهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على مرمى أحمد
الشناوي ،وينحصر اللعب فترات طويلة في وسط
الملعب دون خطورة على المرميين ،لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي.
وفــي الدقيقة  77مــن زمــن الـشــوط الثاني ينجح
كاسونغو في تسجيل هدف التقدم للفريق األبيض
بعد متابعته لعرضية محمد الشامي ،الــذي فشل
حـ ــارس األس ـيــوطــي ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـهــا ،لـتـصــل إلــى
المهاجم الكونغولي ليضعها في الشباك.
ويحاول أصحاب األرض تعديل النتيجة ،في حين
يسعى الفريق األبيض لتعزيز التقدم ،ويجري الجهاز
الفني للزمالك التغيير األخير بمشاركة أحمد توفيق
بدال من أشيمبونغ ،وتشهد الدقائق األخيرة محاوالت
مكثفة من الفريق األبيض للتعزيز ،في حين يسعى

أصحاب األرض للتعديل لكن دون جــدوى ،لينتهي
اللقاء بفوز الزمالك.

تعادل الداخلية وسموحة
وفي لقاء آخر ،تعادل فريق الداخلية بدون أهداف مع
سموحة ،بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة
 23يحتل بها المركز السادس في جدول المسابقة ،بينما
ارتفع رصيد الداخلية إلى النقطة  18يحتل بها المركز
الحادي عشر في جدول المسابقة.

الطالئع يفوز على المقاولون
وفي إطار مباريات الجولة ذاتها ،حقق فريق طالئع
ً
ً
الجيش فوزا مهما على فريق المقاولون العرب ،بهدفين
دون رد ،أحرزهما عمرو أحمد عبدالفتاح عموري في
الدقيقة  ،35ووائــل فراج في الدقيقة  ،90ورتفع رصيد
طالئع الجيش عند النقطة  19يحتل بها المركز العاشر
في جــدول المسابقة ،بينما يتوقف رصيد المقاولون
عند النقطة  22يحتل بها المركز السابع في الجدول.
وفــي مباراة أخــرى ،فــاز فريق اإلنتاج الحربي على
وادي دجلة بهدفين دون رد على ملعب الـســام ،جاء
هدفا اإلنـتــاج عن طريق عمر السعيد في الدقيقة ،45
وإس ــام رش ــدي فــي الدقيقة  .46وبـهــذه النتيجة رفع
اإلنتاج الحربي رصيده إلى  22نقطة في المركز السابع،
بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند  15نقطة في المركز
الخامس عشر.

ةديرجلا

•
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رياضة

ً
كريستال باالس يضع حدا
لمسيرة انتصارات السيتي
خروج جيسوس ودي بروين بإصابات بالغة
في المرحلة الحادية والعشرين
من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم ،أوقف فريق
كريستال باالس مسيرة
االنتصارات المتتالية القياسية
لضيفه مانشستر سيتي وتعادل
معه سلبيا أمس.

أوقـ ـ ـ ـ ـ ــف فـ ـ ــريـ ـ ــق كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــال
بـ ـ ــاالس م ـس ـي ــرة االنـ ـتـ ـص ــارات
ا لـمـتـتــا لـيــة ا لـقـيــا سـيــة لضيفه
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ،وتـ ـع ــادل
معه سلبيا امس ،في المرحلة
الحادية والعشرين من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرد س ـ ـي ـ ـتـ ــي بـ ــالـ ــرقـ ــم
ال ـق ـيــاســي ل ـع ــدد االن ـت ـص ــارات
المتتالية برصيد  18انتصارا،
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ي ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
الـمــزيــد مــن االن ـت ـص ــارات ،لكن
هــذه المسيرة توقفت على يد
كريستال.
وأخ ـفــق سيتي فــي االن ـفــراد
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ل ـ ـعـ ــدد
اال نـتـصــارات المتتالية خــارج
م ـل ـع ـب ــه ،وظـ ـ ــل مـ ـتـ ـس ــاوي ــا مــع
تشيلسي فــي ا لــر قــم القياسي
بــر صـيــد  11ا نـتـصــارا متتاليا
خارج األرض.
وك ـ ـ ــان بـ ـمـ ـق ــدور ك ــري ـس ـت ــال
أن ي ـخــرج ف ــائ ــزا ،ل ـكــن ح ــارس
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي إدي ــرس ــون
مـ ـ ـ ــورايـ ـ ـ ــس ت ـ ـ ـصـ ـ ــدى لـ ـض ــرب ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء الـ ـ ـت ـ ــي ن ـ ـفـ ــذهـ ــا ل ــوك ــا

مباريات اليوم
الوقت

القناة الناقلة

المباريات

الدوري اإلنكليزي
15:30

برايتون × بورنموث

beIN SPORTS HD 2

 18:00ليستر سيتي × هيديرسفيلد تاون beIN SPORTS HD 5
18:00

beIN SPORTS HD 2

بيرنلي × ليفربول

 18:00ستوك سيتي × نيوكاسل يونايتد beIN SPORTS HD 6
20:30

إيفرتون × مانشستر يونايتد

beIN SPORTS HD 2

مـيـلـيـفــوجـيـفـيـتــش ف ــي الــوقــت
بدل الضائع من الشوط الثاني.
وحصد سيتي نقطة واحدة
رفعت رصيده في الصدارة إلى
 59نقطة بفارق  14نقطة أمام
أقرب مالحقيه تشيلسي ،و15
نقطة أمام مانشستر يونايتد
صاحب المركز الثالث.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة عـ ــدة
إصابات لالعبي السيتي ،حيث
اضطر المدرب اإلسباني بيب
غوارديوال الى اخراج مهاجمه
ال ـبــرازي ـلــي غــابــريــل جيسوس
فـ ـ ــي ا لـ ــد ق ـ ـي ـ ـقـ ــة  ،21وإ شـ ـ ـ ـ ــراك
االرجنتيني اغويرو بدال منه،
ثم شهدت الدقيقة األخيرة من
عمر المباراة اصابة البلجيكي
كـيـفــن دي ب ــروي ــن الـ ــذي خــرج
على الفور من الملعب.
(د ب أ)

تعادل ثالث لليونايتد
و فــي نفس المرحلة ،وا صــل
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد عــروضــه
الـمـخـيـبــة فــي اآلونـ ــة االخ ـيــرة،
وسـقــط فــي فــخ الـتـعــادل للمرة
الثالثة تواليا ،وهذه المرة أمام
ضيفه المتواضع ساوثمبتون.
وقـ ــدم مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
الـ ـ ــذي خ ـس ــر جـ ـه ــود مـهــاجـمــه
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي الـ ــدولـ ــي روم ـي ـل ــو
لــوكــاكــو بـعــد م ــرور  12دقيقة،
إثر تعرضه لضربة قوية على
رأس ــه فــي كــرة مـشـتــركــة ،أســوأ
عرض له ،ولم ينجح في خلق
فرص حقيقية امام فريق تلقت
شـبــاكــه  5اهـ ــداف فــي مـبــاراتــه
االخيرة ضد توتنهام.
وأضاع لوكاكو ،قبل خروجه
عـ ـل ــى ح ـ ـمـ ــالـ ــة ،فـ ــرصـ ــة ج ـي ــدة
عندما سدد الكرة برأسه خارج
الخشبات الثالث (.)5

لحظة خروج دي بروين لإلصابة
وب ـ ـ ــدا عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـم ــاس ــك بـيــن
الـخـطــوط الـثــاثــة واض ـحــا في
ص ـفــوف مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
حيث غابت الدقة عن تمريرات
العبيه ،ليفشل في الفوز بأربع
م ـبــاريــات تــوال ـيــا بـعــد تـعــادلــه
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــع لـ ـيـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
وبيرنلي بنتيجة وا حــدة ،2-2
وخ ـ ـسـ ــارتـ ــه أمـ ـ ـ ــام ب ــري ـس ـت ــول
سيتي  ،2-1وفقدانه لقبه بطال
لكأس رابطة األندية اإلنكليزية.
ول ــم يـنـفــع دخ ــول مــاركــوس
راش ـفــورد اوال بــديــا للوكاكو
ثم الفرنسي انطوني مارسيال
ب ـ ـ ــدال م ـ ــن االرمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ه ـن ــري ــك
مـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــان ف ـ ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن
الفعالية الهجومية للشياطين
الحمر ،وبالتالي فشل الفريق
في تسجيل اي هدف.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل الـ ـث ــال ــث
تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،ت ـ ــراج ـ ــع مــان ـش ـس ـتــر
يــونــاي ـتــد ال ــى ال ـمــركــز الـثــالــث
ب ــرص ـي ــد  44ن ـق ـط ــة ،ول ـ ــم يـعــد
ي ـف ـص ـلــه ع ــن ل ـي ـفــربــول ال ــراب ــع
سوى  3نقاط.

«نايكي» :كوتينيو إلى برشلونة
ن ـ ـشـ ــرت شـ ــركـ ــة ن ــايـ ـك ــي ل ـل ـم ــاب ــس واألدوات
الــريــاضـيــة ،والمصممة لقميص بــرشـلــونــة ،على
موقعها اإللكتروني ،أن البرازيلي كوتينيو ،العب
ليفربول ،انتقل إلى النادي الكتالوني.
وكتبت الشركة ان "فيليبي كوتينيو مستعد
ل ـي ـتــوهــج ف ــي ك ــام ــب ن ـ ــو ...اح ـص ــل ع ـل ــى قـمـيــص
برشلونة لموسم  ،2017-2018الــذي يحمل اسم
ال ــاع ــب الـ ـس ــاح ــر ...بـ ــادر بــالـحـجــز ق ـبــل  6يـنــايــر
المقبل".

وبـعــدمــا ظــل ه ــذا اإلعـ ــان عـلــى الـمــوقــع لنحو
ساعة ،لينتشر على شبكات التواصل االجتماعي
ويثير الجدل ،قامت الشركة بإزالته دون التعليق
على األمر.
ويعد كوتينيو ( 25عاما) أولوية برشلونة في
سوق االنتقاالت الشتوي الذي يبدأ اليوم مع بداية
العام الجديد.
(إفي)

وعـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــال ل ـ ــوك ـ ــاك ـ ــو قـ ــال
مورينيو بعد المباراة" :عندما
نـشــاهــد الع ـبــا ي ـغــادر الملعب
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة ،ف ـ ـ ــان االم ـ ــر
يتعلق بـغـيــا بــه عــن مـبــارا تـيــن
على االقل".
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـشـ ــف مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ان
المهاجم السويدي المخضرم
زال ت ــان إبراهيموفيتش
سيغيب عن المالعب
"لمدة شهر" ،دون ان
يذكر نوع االصابة.

المرحلة الـ  22تنطلق اليوم
كعادتها في فترة عيدي الميالد ورأس السنة،
لن تلتقط األندية المشاركة في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لـكــرة الـقــدم أنفاسها ،إذ تنطلق اليوم
مباريات المرحلة الثانية والعشرين.
ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي في مباراة
يعول عليها الـنــادي األحـمــر بشكل كبير ،كما
حــالــه فــي الـمـبــاريــات األخ ـيــرة ،على المصري
محمد ص ــاح ،مسجل الـهــدفـيــن فــي مرمى
ليستر سيتي أمس األول (.)1-2
وأعـ ـ ــرب الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي لـلـيـفــربــول
يورغن كلوب عن ثقته بقدرة صالح على
مواصلة شهيته التهديفية في  ،2018قائال
بعد المباراة" :انا واثق من قدرة صالح على
االستمرار في هذا المستوى".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :األمـ ـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ـل ــق ف ـقــط
بتسجيل االهـ ــداف ،بــل بــأشـيــاء أخــرى
أيـ ـض ــا ،ف ـهــو العـ ــب ف ــي غ ــاي ــة االه ـم ـيــة
بالنسبة الينا" ،معتبرا ان الالعب كان
"رائعا في مراوغاته ورؤيته الثاقبة".

ورفع صالح رصيده الى  23هدفا في مختلف
المسابقات هذا الموسم ،ليعادل الرقم القياسي
المسجل باسم روجر هانت موسم  1962-1961في
القسم االول من الدوري ،ويحتل الدولي المصري
حاليا المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد
 17هدفا ،بفارق هدف واحد عن الدولي اإلنكليزي
هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.
ويالقي توتنهام غدا مضيفه سوانسي سيتي،
في مباراة يتوقع ان يغيب عنها كين الذي سجل
ثالثية "هاتريك" في المباراتين األخيرتين في
الدوري ،وبات أفضل هداف عام  2017مع  56هدفا
للنادي والمنتخب ،بسبب وعكة صحية.
أما يونايتد ،الذي تراجع الى المركز الثالث،
فـيــدخــل وم ــدرب ــه الـبــرتـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
المباراة ضد إيفرتون اليوم ،مع معضلة في خط
الهجوم ،تضاف الى فقدانه النقاط بشكل كبير
في المباريات األخيرة.

كوستا :سئمت كثرة التدريب ...أريد اللعب
أكد المهاجم اإلسباني البرازيلي دييغو كوستا،
الذي رحب به نادي أتلتيكو مدريد ،أمس ،رسميا
كــاعــب جــديــد بين صـفــوفــه ،أنــه يــرغــب فــي اللعب،
بعد أن سئم كثرة التدريب على مــدار ثالثة أشهر
ظل خاللها حبيس جلسات المران ،دون المشاركة
ف ــي مـ ـب ــاري ــات ،بـس ـبــب ال ـع ـقــوبــة ال ـم ـف ــروض ــة على
"الروخيبالنكوس" من االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) ،وحرمته من التعاقد مع العبين جدد حتى
مطلع .2018
وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي أق ـ ـيـ ــم ب ـم ـل ـع ــب وان ـ ـ ــدا
متروبوليتانو ،عقب تقديم الالعب فيكتور ماتشين

"فيتولو" ،قال كوستا" :انتظرت وقتا طويال .كنت
َّ
أتدرب وأعمل من أجل اللحظة التي سأعود خاللها
للعب .مع كثرة التدريب تتحسن حالتك البدنية،
لكن تظل المباراة مباراة .أريد العودة للعب ،سئمت
كثرة التدريب".
وعن السنوات الثالث التي قضاها بين صفوف
تشلسي ،قال كوستا ( 29عاما) ساخرا إنه لم يتمكن
من تعلم اللغة اإلنكليزية طوال هذه المدة ،لكنه َّ
وجه
الشكر لمشجعي الفريق ولزمالئه ،مقرا بأنه تعلم
"الكثير" داخل الملعب وخارجه في إنكلترا.
(إفي)

يوفنتوس يضيق الخناق على نابولي وإنتر يواصل نزيف النقاط
في المرحلة الـ  19من الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،ضيق
يوفنتوس الخناق على نابولي
المتصدر ،بفوزه الصعب على
مضيفه فيرونا  ،1-3بينما واصل
اإلنتر نزيف النقاط وتعادل مع
ضيفه التسيو.

ضيق يوفنتوس ،حامل اللقب
فـ ــي ال ـ ـمـ ــواسـ ــم الـ ـسـ ـت ــة األخ ـ ـيـ ــرة،
الـخـنــاق عـلــى نــابــولــي الـمـتـصــدر،
بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا
 ،1-3في المرحلة الـ 19من الدوري
االيطالي لكرة القدم ،بينما واصل
إنتر الثالث نزيف النقاط للمباراة
ال ــراب ـع ــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،وت ـع ــادل
مــع ضيفه التسيو الخامس دون
أهداف.
ورف ــع يــوفـنـتــوس رص ـيــده إلــى
 47نقطة بفارق نقطة عن نابولي،
ووسع الفارق الى  6نقاط مع إنتر.
وك ـ ـ ــان ن ــاب ــول ــي أنـ ـه ــى مــرح ـلــة
ال ــذه ــاب وس ـنــة  2017فــي ص ــدارة
ال ـت ــرت ـي ــب ،بـ ـف ــوزه ال ـج ـم ـعــة عـلــى
كـ ــروتـ ــونـ ــي -1ص ـ ـفـ ــر فـ ــي اف ـت ـت ــاح
المرحلة ،بهدف قائده السلوفاكي
ماريك هامسيك.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدرب
ماسيميليانو اليغري التسجيل،

بـعــد تـســديــدة قــويــة مــن المهاجم
االرجـنـتـيـنــي غــونــزالــو هـيـغــوايــن
من باب المنطقة ارتدت من القائم
االيـ ـ ـس ـ ــر ،ت ــاب ـع ـه ــا الع ـ ــب ال ــوس ــط
الـفــرنـســي الــدولــي بليز مــاتــويــدي
في الشباك (.)6
وكـ ــاد ه ـي ـغــوايــن ي ـع ــزز األرقـ ــام
م ــن ضــربــة ح ــرة خ ـط ـيــرة ،سكنت
ال ـش ـبــاك الـجــانـبــي األي ـمــن لمرمى
فيرونا (.)19
وفــي الشوط الثاني ،تــرك دفاع
ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـم ـس ــاح ــة ل ـل ـمــدافــع
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي خ ــوس ـي ــه م ــارت ــن
ك ــاسـ ـي ــري ــس ،ف ـس ـج ــل فـ ــي م ــرم ــى
فريقه السابق بتسديدة قوية من
خـ ــارج الـمـنـطـقــة ،سـكـنــت ال ــزاوي ــة
اليمنى البعيدة للحارس البولندي
فويسيتش تشيسني (.)59
واس ـت ـعــاد األرجـنـتـيـنــي بــاولــو
ديباال تقدم السيدة العجوز بكرة
نصف طــائــرة مــن داخــل المنطقة،

بـ ـع ــد ع ــرضـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـس ــويـ ـس ــري
ستيفان ليشتاينر (.)72
وضــرب ديباال محققا الثنائية
بعد تالعبه بالدفاع ،مسجال هدفه
الرابع عشر هذا الموسم في المركز
الثالث على ترتيب الهدافين (.)77
وك ــان فـيــرونــا ف ــاز فــي مـبــاراتــه
االخيرة على ارضه على يوفنتوس
 1-2في مايو .2016

تعادل سلبي
وفي ميالنو ،واصل انتر ميالن
فريق المدرب لوتشانو سباليتي
تراجعه بعد أن مني بثالث خسائر
على الـتــوالــي ،اثنتين فــي الــدوري
امـ ـ ـ ــام اودي ـ ـن ـ ـيـ ــزي وسـ ــاسـ ــوولـ ــو،
والثالثة امــام جــاره اللدود ميالن
في الكأس.
من جهته ،بقي التسيو المتأهل
لـنـصــف ن ـهــائــي ال ـك ــأس منتصف

دوناروما سعيد في ميالن
نفى الحارس اإليطالي جانلويجي دوناروما
نـيـتــه الــرح ـيــل ع ــن نـ ــادي م ـي ــان ،ب ـعــد خــوضــه
مـبــاراتــه المئة مــع الفريق الـلــومـبــاردي ضد
فيورنتينا في الدوري المحلي.
وق ــال دون ــاروم ــا" :ل ــدي عـقــد ألربــع
سنوات وأنا سعيد هنا .أنا فخور
لخوض  100مباراة بـ (اللونين)
االحـ ـ ـم ـ ــر واالسـ ـ ـ ـ ـ ــود .أريـ ـ ـ ــد ان
أشكر الجميع األشخاص في
مـيــانـيـلــو (مــركــز ال ـتــدريــب)،
الجهاز الفني وزمالئي".
وكــان دونــارومــا أثــار غضب
مشجعي ميالن ،بعد تقارير أشارت
إلى رغبته في إلغاء عقده ،وسط مزاعم بأنه
تم الضغط عليه لتمديده الصيف الماضي

مقابل  6ماليين يورو ( 7.1ماليين دوالر) سنويا.
وغاب عن فوز ميالن على إنتر في ربع نهائي
الكأس االربعاء الماضي لإلصابة ،ولعب بدال
منه شقيقه األكبر أنطونيو في باكورة مبارياته
مع ميالن.
ووصـ ـ ــف دون ـ ــاروم ـ ــا أن ـط ــون ـي ــو ( 27ع ــام ــا)
بـ"الطفيلي" بعد انضمامه الــى الـنــادي بمبلغ
قدر بمليون يورو سنويا ،ضمن صفقة تمديد
عقد شقيقه اليافع.
وأض ــاف" :أن ــا فـخــور جــدا بأنطونيو .نعمل
دائما بجهد مع مدرب الحراس (الفريدو) ماغني.
قـ ــام ب ـم ـج ـهــود ج ـيــد ب ـعــد اس ـت ــدع ــائ ــه لـخــوض
الدربي ،واداؤه كان رائعا".

االسبوع على حساب فيورنتينا،
خامسا بفارق نقطتين عن روما.
على ملعب "جوزيبي مياتسا"
وامـ ـ ـ ــام  61852م ـت ـف ــرج ــا ،اف ـت ـتــح
التسيو الفرص الخطيرة بتسديدة
ي ـ ـسـ ــاريـ ــة صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـل ـصــربــي
سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش،
ابعدها ببراعة الحارس السلوفيني
سـمـيــر هـنــدانــوفـيـتــش ال ــى ركنية
(.)20
ورد الكرواتي ايفان بيريسيتش،
الذي خاض مباراته المئة مع انتر
فــي جميع المسابقات ،بتسديدة
بالغة الخطورة من نحو  7امتار،
ابعدها الحارس االلباني توماس
ستراكوشا ببراعة الى ركنية (.)30
وكــاد االسباني بــورخــا فاليرو
يـ ـسـ ـج ــل ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـخـ ـط ــأ فــي
مرمى إنتر في اللحظات االخيرة
مــن الـشــوط االول بكرة ارت ــدت من
العارضة.
وفـ ــي الـ ـث ــان ــي ،ت ــاع ــب فــال ـيــرو
بالدفاع على حافة المنطقة ،مطلقا
ت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة تـعـمـلــق ال ـح ــارس
ال ـش ــاب س ـتــراكــوشــا ف ــي إب ـعــادهــا
بمساعدة من القائم االيسر (.)57
وبـ ـع ــد ع ــرض ـي ــة مـ ــن ال ـم ـهــاجــم
الــدولــي تشيرو ايموبيلي ارتــدت
ال ـكــرة مــن يــد ال ـمــدافــع السلوفكي
ميالن شكرينيار فاحتسب الحكم
ركـلــة ج ــزاء لــاتـسـيــو ألـغــاهــا بعد
ثــوان بعد التأكد بتقنية الفيديو
(.)61
وق ــال م ــدرب التسيو سيموني
انزاغي" :ال احب هذه التكنولوجيا.
أستمتع اكثر في يوروبا ليغ ،حيث
ال توجد تقنية الفيديو".
وت ـ ــوغ ـ ــل ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ف ـي ـل ـي ـبــي
انـ ــدرسـ ــون ،ث ــم سـ ــدد ع ـلــى مــرمــى
العمالق هندانوفيتش الذي أبعدها
( ،)73قبل ان يهدر اندرسون هدف
الفوز (.)80
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

إيران ...الثورة
قادمة!

متى يجينا
المطر؟!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

لو أن كبار المسؤولين اإليرانيين ،أصحاب القرارات الحاسمة،
غير مصابين بداء العظمة الفارغة ،الستعرضوا تجارب التاريخ،
العبر والــدروس ،ولما أخــذوا بالدهم إلى هذا التمدد
الستخالص ِ
ُ ْ
المكلف ،وعلى األصعدة كافة ،وخاصة على لقمة
اإلقليمي االحتاللي
عيش نسبة كبيرة من أهل هذا البلد ،الذي يؤهله موقعه الجغرافي
وتؤهله مصادره الطبيعية لينعم ببحبوحة من العيش واالستقرار
والهدوء ،وبعالقات ُحسن جوار مع الدول التي تربطها به وتربطه
بها عالقات تاريخية من المفترض أنها وطيدة وراسخة ،وال تعكر
صفوها النزعات التوسعية على أسس غير صحيحة ،والتي يجب
أال تكون ،وخاصة في هذه المرحلة ،التي َّ
تتعرض فيها هذه المنطقة
لزالزل سياسية مرعبة بالفعل وخطيرة.
كــان يجب أن يــدرك القائمون على النظام في طهران أن احتالل
االتـحــاد السوفياتي ألفغانستان وتـمــدده فيها ،هو أحــد األسباب
ً
الرئيسة النهياره ،وأن توسع الدول التي تعتقد أنها رئيسة؛ إقليميا
ً
ودوليا ،على حساب دول الجوار ،سيؤدي بالنتيجة إلى انهيارها.
وحقيقة ،إن أي عاقل يدقق في هــذا الــذي تفعله إيــران في عــدد من
الدول العربية سيتأكد أن نهاية هذا التمدد االحتاللي ستكون كارثية
ووخيمة على دولة وصلت النزعة االستحواذية لدى من يحكمونها
إلى ما يسمى" :فالج ال تعالج".
عندما تلجأ إيــران ،التي َّ
تحولت "ثورتها" إلى قطة أكلت خيرة
أبنائها ،إلى كل هذا االنتشار العسكري واالستخباري والميليشياوي
في أربع دول عربية ،هي :العراق وسورية ولبنان واليمن ،فإنه أمر
طبيعي أن تكون هناك هذه االنتفاضة الهائلة ،التي شملت ستين
َّ
ستتحول من حركة
مدينة إيرانية ،والتي بات في ُحكم المؤكد أنها
ً
عفوية إلــى حــركــة منظمة .ويـقـيـنــا ،أنــه عندما يــرفــع المنتفضون
ً
الشعارات نفسها التي ُرفعت في عام  ،1979وأيضا شعارات الحركة
اإلصــاح ـيــة ،الـتــي قــادهــا حسين مــوســوي ،ال ــذي هــو قـيــد اإلقــامــة
المنزلية اإلجبارية منذ عام  2009حتى اآلن ،فإن هذا يعني أن القادم
سيكون أعظم ،وأن مصير الشاه محمد رضا بهلوي الراحل سيكون
مصير هذه المجموعة الحاكمة.
ً
ً
وفعال ،أن المتربعين على كراسي ُ
الحكم في طهران
والمضحك حقا
لم يجدوا ما يواجهون به هذه االنتفاضة الباسلة إال بوصفها بأنها
ُ
"تظاهرات غير قانونية" .والـســؤال هنا هــو :هل يا تــرى تظاهرات
عام  ،1979التي أسقطت نظام محمد رضا بهلوي ،كانت قانونية؟!
وهل استهداف فصائل الحركة الوطنية اإليرانية كـ"مجاهدي خلق"
ً
و"فدائيي خلق" وحزب "توده" وغيرها كان قانونيا؟ وأي قانون؟!
قد يستطيع هــذا النظام ،الــذي أطلق العنان لهذه المجموعات
المتطرفة المصابة بكل ُعقد التاريخ البعيد والقريب ،إخماد هذه
االنتفاضة لبعض الوقت ،لكن ما يجب أن يدركه ،أن ما بات يعانيه
الشعب اإليراني يجعله غير قادر على إخمادها كل الوقت ،فإخماد
ثورة محمد مصدق في بدايات خمسينيات القرن الماضي كان أحد
الحوافز الرئيسة لثورة عام .1979
والمؤكد أن هذه االنتفاضة ستكون كطائر العنقاء األسطوري،
ِّ
ْ
ً
ً
كلما ُوضع بين ألسنة النيران ينتفض مجددا ويحلق ثانيا ومرة
َ
أخرى ،ليالمس جناحاه غيوم السماء .وهكذا ،فإن من ال يعرف هذا،
ً
فعليه أن يعود لقراءة كتب التاريخ مجددا ومرة أخرى.

كولومبيا البريطانية في ظالم وصقيع
ان ـق ـطــع ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن نحو
 36ألـ ــف م ـن ــزل وش ــرك ــة ف ــي كــولــومـبـيــا
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،بـسـبــب ع ــواص ــف ثلجية

ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـسـ ـك ــك
الحديدية ،حيث تم إلغاء  15رحلة
ً
قطار ،إضافة إلى تأخر  57قطارا،
ً
وإعادة جدولة مواعيد  18قطارا،
فــي الـعــديــد مــن المناطق شمالي
الهند.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ذك ــر مكتب
األرصــاد الجوية ،أن صباح أمس
ً
كان ضبابيا ،حيث سجلت درجة
ال ـ ـحـ ــرارة ال ـص ـغ ــرى  6.4درجـ ــات
مئوية ،وهو مستوى أقل بقليل عن
المتوسط المتوقع خالل الموسم،
(د ب أ)
وفق "إنديا توداي".

وتوقع
عصفت بغرب كندا ،أمس األول.
ً
خبراء ً الطقس ،أن تشهد البالد انخفاضا
شديدا في درجات الحرارة.

وح ـ ـ ــذرت ش ــرك ــة "بـ ــي.سـ ــي ه ــاي ــدرو"
لـلـكـهــربــاء عـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،أمـ ــس ،م ــن أن
الـظــروف مــا زال ــت خطيرة فــي المنطقة
ال ـم ـن ـك ــوب ــة ب ـج ـن ــوب غ ـ ــرب كــولــوم ـب ـيــا
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ال ـم ـعــروفــة بــاســم "فــريــزر
فالي" ،بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.
وتـعــانــي كـنــدا نـفــس مــوجــة الصقيع
التي تعانيها أجــزاء كبيرة من الشمال
ال ـشــرقــي وال ـج ـنــوب األوسـ ــط لـلــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة .ودفـ ـ ـع ـ ــت مـ ــوجـ ــة ال ـص ـق ـيــع
الـتــي ب ــدأت قبل عيد الـمـيــاد الحكومة
ال ـك ـنــديــة إل ــى إص ـ ــدار ت ـح ــذي ــرات بـشــأن
الطقس ألجــزاء كثيرة في أنحاء البالد
مــن كــولــومـبـيــا الـبــريـطــانـيــة فــي الـغــرب
إلى كيبك.
وحذرت الحكومة من البرد القارس في
أنحاء كندا ،بما في ذلك مدن تورونتو
ومونتريال وكالغاري وأوتاوا .وتوضح
مثل هذه التحذيرات أن خبراء األرصاد
يـتــوقـعــون أن تنخفض درج ــة ال ـحــرارة
ألقل من  30 -درجة مئوية لمدة ساعتين
على األقل.
(رويترز)

األعواد القطنية ...تثقب طبلة األذن
أف ـ ــادت دراس ـ ــة لـعـيـنــة م ــن ح ــاالت
الطوارئ الطبية بالواليات المتحدة
أن أعواد التنظيف القطنية تسببت في
عدد كبير من حاالت ثقب طبلة األذن.
وأشـ ـ ــارت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن نـحــو
 66ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـمـصــابـيــن بثقب
فــي طـبـلــة األذن أدخ ـل ــوا "أش ـي ــاء" في
آذان ـهــم ،وقــرابــة نـصــف هــذه الـحــاالت
كانت بسبب استخدام أعواد التنظيف
ال ـق ـط ـن ـيــة .وق ـ ــال إي ــري ــك ك ــارن ــوي ــل،
وه ــو طـبـيــب أن ــف وأذن وحـنـجــرة
ً
في جامعة تورونتو ،أمس" ،وفقا
لخبراتنا فإن األعواد القطنية وما

ً
شابهها من منتجات تكون كثيرا
هي األداة التي استخدمها المرضى
لتنظيف آذانهم .نخمن أن أغلبية
اإلصــابــات وقـعــت بسبب محاولة
المرضى التخلص من شمع األذن".
وك ـت ــب ك ــارن ــوي ــل وزم ـ ــاؤه في
دوري ــة "جــامــا لـطــب األن ــف واألذن
والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
في عددها األخير" ،أن طبلة األذن
تنقل األصوات من األذن الخارجية
إلــى العظام داخــل األذن ،وأن ثقب
الطبلة يمكن أن يــؤدي إلــى فقدان
السمع.

يومية سياسية مستقلة

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

"سياسيين" ديرتنا ...خاليا دود.

أجهزة شحن عن ُبعد
أعلنت شركة اإللكترونيات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة (ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاور كـ ــاسـ ــت)
حـصــولـهــا ع ـلــى مــواف ـقــة هيئة
االتصاالت االتحادية األميركية
على طــرح جهاز جديد لشحن
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة عــن
ُب ـ ـعـ ــد بـ ــاسـ ــم "بـ ـ ـ ـ ــاور س ـ ـبـ ــوت"،
والـ ــذي يـمـكـنــه شـحــن األج ـهــزة
اإللكترونية عن ُبعد ،ولمسافة
ً
تبدأ من قدمين إلى  80قدما (24
ً
مترا) عن الجهاز.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع "س ـ ـ ـ ـ ــي ن ــت
دوت ك ـ ـ ــوم" ،ال ـم ـت ـخ ـصــص فــي
مــوضــوعــات الـتـكـنــولــوجـيــا ،أن
فكرة الشاحن الالسلكي تعتمد

ع ـل ــى ن ـق ــل ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
إل ــى الـجـهــاز ،عـلــى غ ــرار تقنية
االتصال الالسلكي (واي فاي).
وكل المطلوب أن يكون الجهاز
الـ ـ ـ ـ ُـمـ ـ ـ ــراد شـ ـحـ ـن ــه فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
م ـف ـت ــوح ــة وغـ ـي ــر م ـت ـص ــل ب ــأي
مصدر كهرباء.
وستكون األجـهــزة الخفيفة
والـ ـمـ ـتـ ـح ــرك ــة ،م ـ ـثـ ــل :ل ــوح ــات
المفاتيح ،وأجهزة التحكم عن
ُب ـعــد ،وبـعــض األج ـهــزة الذكية
ال ـتــي يـتــم ارتـ ــداؤهـ ــا ،وخــاصــة
منخفضة استهالك الطاقة ،هي
األكثر استفادة الشاحن الجديد.
(د ب أ)

وفيات
حمادة ًعماش رباح الحربي

 62عاما ،شيع ،الظهر ،ق ،6ش ،1م ،47ت55050045 ،99994713 :

فاطمة سعيد محمد الدويسان

أرملة محمد عبدالرحمن الخراز
ً
 82عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،ق ،2ش جمعان الحريتي ،م،7
النساء :الخالدية ،ق ،2ش ،25م ،14ت99921144 :

سكينة حسين محمود

أرملة محمد حسن الصفوري
ً
 83عاما ،شيعت ،الجابرية ،ق ،10ش ،1م( ،35العزاء للنساء فقط)،
ت99701722 ،99708381 :

فاطمة قاسم أحمد

يونس ًمندني عبداللطيف الحداد

 53عاما ،شيع ،سلوى ،حسينية اإلمــام الحسين ،خلف مسجد
معرفي ،ق ،1ش ،7م ،27ت96085550 ،55442233 :

دالل مبارك عبدالله المطيري

أرملة سلمان داود الوقيان
ً
 83عاما ،شيعت ،الــرجــال :الفحيحيل ،ق ،9ش ،26م ،76النساء:
الفحيحيل ،ق ،10ش حمود حمدان الخدة ،م ،42ت66488766 :

ذكرت مراجعة ألبحاث قائمة بالفعل ،أن النساء الالئي دخلن مرحلة
انقطاع الطمث ويمارسن اليوغا قد تخف لديهن أعراض هذه الفترة،
مثل :التعرق الليلي والهبات الساخنة ،أكثر ممن ال يمارسن اليوغا.
وفحص فريق البحث بيانات  1306امرأة في  13تجربة سريرية
مختلفة ،وطلب من بعض المشاركات بشكل عشوائي ممارسة
اليوغا ،مع عدم منح الباقيات أي عالج أو اللجوء لنوع مختلف
من التدخل ،مثل :التثقيف الصحي ،أو أشكال أخرى من التدريبات
الرياضية.
وتوصلت الدراسة إلى أن اليوغا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع
الطمث والقلق المرتبط بهذه األعــراض والهبات الساخنة والتعرق الليلي
وجفاف المهبل واأللم أثناء ممارسة الجنس.
وقال كبير الباحثين ،هولغر كريمر ،مدير األبحاث في إدارة الطب الباطني
والتكاملي بمستشفى إسن وجامعة دايسبورغ-إسن بألمانيا ،أمس" :كانت
هناك بالفعل إشــارات في دراســات سابقة إلى أن اليوغا قد تكون مفيدة في
تخفيف األعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث ،مثل :االكتئاب ،أو مشاكل
النوم".
وأوضحت الــدراســة الجديدة ،أن اليوغا كانت أفضل من أي رياضات أخــرى،
وكذلك من التثقيف الصحي في تخفيف األعراض ،مثل :الهبات الساخنة والتعرق
الليلي.
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

أنا مو يائس وقانط
والني كالغراب أسود على جدار الزمن واقف
ّ
و لكني:
أظن إن األمل كذبه
و "سياسيين" ديرتنا ...أمل مفقود!

أرملة محمد أحمد اسفنديار كمال
ً
 76عاما ،شيعت ،بنيد القار ،حسينية أحمد عاشور (العزاء من
اليوم) ت:
9906100

اليوغا تريح «الخمسينيات»
وتزيل القلق واالكتئاب

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ذ َب ْلنا ...وماسكين ُ
العود
ِ
رجاوي تخدع الموعود
وال غيمة سما تنزل..
وال خضرة أمل تنبت..
أكاذيب الشجر تكثرإذا حانت مواسمها
وإهي (تحت الجذع ناشف )
حدايقها ّ
تربي الدود!

الضباب يغلق أجواء نيودلهي
أدى ا ل ـ ـض ـ ـبـ ــاب ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــف فــي
ال ـعــاص ـمــة ال ـه ـنــديــة (ن ـيــودل ـهــي)،
أمس ،إلى تحويل مسار  40رحلة
طيران من مطار دلهي ،والتأثير
ع ـل ــى م ــواع ـي ــد  90رح ـل ــة ط ـي ــران
أخرى ،بسبب ضعف الرؤية.
ون ـق ـل ــت م ـج ـل ــة إنـ ــديـ ــا ت ـ ــوداي
الهندية ،على موقعها اإللكتروني
عن مسؤول في المطار القول إنه
تم وقف حركة الطيران منذ الساعة
السابعة والنصف صباح أمس.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أث ــر ضعف
الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــاجـ ــم ع ـ ــن الـ ـضـ ـب ــاب

ّ
وضاح

عماد حمد عبدالرحمن إبراهيم الضبيان

ً
 52عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :حطين ،ق ،2ش،17
م ،13النساء :الــروضــة ،ق ،5ش المسعودي ،م ،4ت،97974465 :
69989910

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى

18

الشروق

06:42

الصغرى

07

الظهر

11:51

أعلى مد

ً
 12:05ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:42

 10:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:01

ً
أدنى جزر  05:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:23

 05:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

