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 100مليون دينار لفواتير العبيدي

في مشروع بقانون لفتح اعتماد إضافي للعالج بالخارج أحالته الحكومة إلى المجلس
لتسديد مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية الخارجية منذ عهد الوزير
●
ً
● تفاديا للدعاوى القضائية من هذه الجهات ولصرف مخصصات المرضى

عمان تفوز بـ «خليجي  ...»٢٣واألمير يهنئ

محيي عامر
رغــم م ــرور أكـثــر مــن عامين على خ ــروج د .علي ُالعبيدي مــن وزارة
نفقت على العالج
الصحة ،فإن الحكومة ال تــزال تسدد الفواتير التي أ ِ
ً
بالخارج في عهده ،إذ تسلم مجلس األمة من الحكومة مشروعا بقانون
بفتح اعتماد إضافي بقيمة  100مليون دينار ُي َّ
خصص لهذا الموضوع.
وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ،إن هذا المشروع بقانون جاء
ً
لتسديد فواتير قديمة لمستشفيات ومراكز صحية بالخارج ،تفاديا
للدعاوى القضائية التي قد ترفعها تلك الجهات للمطالبة بمستحقاتها،
باإلضافة إلى حرص «الصحة» على صرف مخصصات المرضى بالخارج.
ويـعــد مـشــروع «االعـتـمــاد اإلضــافــي» أول مـشــروع بـقــانــون تتقدم به
الحكومة الجديدة ،التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس األمة في
جلسة  19ديسمبر الماضي ،وال ــذي سيرفع بند الـعــاج بالخارج في
ميزانية  2018 /2017إلى  220مليون دينار ،وأحيل إلى لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية مع إعطائه صفة االستعجال.
وقالت الحكومة في المذكرة اإليضاحية لمشروعها ،الــذي حصلت
ً
«الجريدة» على نسخة منه« :إن المشروع تم تقديمه استنادا إلى البيانات
واإلحصاءات الواردة إلى وزارة الصحة من المكاتب الصحية في الخارج
بأرصدة المكاتب الصحية ،والمطالبات الحالية والمتوقعة حتى نهاية
السنة المالية  ،2018/2017واالعـتـبــارات الملحة ،التي توجب ضــرورة
تعزيز بند الخدمات الصحية بالخارج».
َ
ُيذكر أن ميزانية العالج بالخارج في حقبة العبيدي كانت مرتفعة
من األساس ،وأن هذا االعتماد لم يكن األول من نوعه ،ووصلت المبالغ
المحولة لفواتير العالج بالخارج بميزانية  2017 /2016إلى نحو 346
مليون دينار ،ويتعلق هذا المبلغ بفواتير مستحقة حتى ديسمبر ،2016
أي أنها كانت في عهد العبيدي ،بحسب تصريح سابق للناطق الرسمي
باسم الوزارة د .أحمد الشطي في  3مايو الماضي.
٠٥

أسباب إجراء انتخابات «البلدي»
بجداول مجلس األمة
05

«المالية» تناقش غدًا
«القروض العامة» وسط
تحفظ من بعض األعضاء

محليات

03

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

ممثل األمير سمو الشيخ جابر المبارك يسلم كأس البطولة إلى رئيس االتحاد العماني سالم الوهيبي بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

حسين العبدالله

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع
المستشار صــاح المسعد ،استعداد
اإلدارةَ ،بصفتها المدافع عن القضايا
ُ
التي ترفع ضد وزارات الدولة ،لتلقي
اإلع ــان ــات القضائية لـلــدعــاوى التي
تقام ضد ال ــوزارات عن طريق اإلعالن
اإللكتروني ،سواء بالبريد اإللكتروني
أو الفاكس.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـسـ ـع ــد ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن «الـ ـفـ ـت ــوى» مـلـتــزمــة
بـتـطـبـيــق ال ـق ــوان ـي ــن ال ـ ـصـ ــادرة بـشــأن

إج ـ ــراءات الـتـقــاضــي ،ومـنـهــا الـقــانــون
رق ــم  26لـسـنــة  2015الـمـعــدل لـقــانــون
المرافعات المدنية الذي يسمح بإعالن
الدعاوى القضائية عن طريق البريد
اإللكتروني أو الفاكس ،مما يسهم في
سرعة إتمام إج ــراء ات التقاضي أمام
المحاكم بما يحقق العدالة.
وتابع المسعد ،أن اإلدارة بدأت في
تطبيق الربط اإللكتروني بينها وبين
وزارة ال ـعــدل والـمـحــاكــم ،لتتمكن من
ً
االطالع إلكترونيا على ملفات القضايا
ال ـت ــي ت ـخ ـت ـصــم ف ـي ـهــا ال ـج ـه ــات ال ـتــي
تدافع عنها «الفتوى» ،واالطــاع على

األحكام المحفوظة وإمكانية سحبها
وطباعتها.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ك ـش ـفــت م ـص ــادر
قانونية لـ «الجريدة» ،أن وزارة العدل
تدرس المطالبات الداعية إلى إدخال
ق ـ ــان ـ ــون اإلعـ ـ ـ ـ ــان اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ح ـيــز
التنفيذ ،من خالل التنسيق مع الجهات
الحكومية ا لـمـطـلــوب موافقتها على
الدخول بهذا القانون ،سواء «الفتوى
والتشريع» ،التي يتم إعالنها للدفاع
عن الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات
العامة التي يتطلب القانون إعالنها
مـبــاشــرة ،أو عـبــر إع ــان الـشــركــات أو

تقرير أسواق المال الخليجية :بداية عام
مثالية و«األخضر» يكسو المؤشرات
١٠

العبادي يتجه لكبح الفصائل الشيعية

● الخطة تشمل نزع أسلحة الميليشيات وتقليصها واستبعاد قادة
● رئيس الوزراءعزل اإليرانيين بدعم الصدر ...وواشنطن تتابع

«حقوق اإلنسان» لدخول
قضايا «أمن الدولة»
في «العفو األميري»
●

ال ـب ـنــوك ،الف ـتــة إل ــى أن ع ــدد الـقـضــايــا
التي تختصم فيها مؤسسات الدولة
وال ـشــركــات وال ـب ـنــوك تـمـثــل  %40من
القضايا المتداولة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـ ـ ـم ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات،
الـ ــذي يـسـمــح ب ــاإلع ــان اإلل ـك ـتــرونــي،
يعطي ألرب ــع ح ــاالت تلقي اإلعــانــات
ً
إلكترونيا ،وهي الدولة ومؤسساتها
وال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـبـ ـن ــوك وال ـم ـح ــام ــون
بصفتهم وكـ ــاء ع ــن الـغـيــر والـعـقــود
التجارية التي يتفق أطرافها على أن
ً
يتم اإلعالن إلكترونيا.

تحويل «أرامكو» إلى شركة مساهمة
برأسمال  60مليار ريال
١٠

خالفات مصر والسودان تفجر
أزمة كبرى في وادي النيل
● الخرطوم تستدعي سفيرها والقاهرة تبحث الرد بالمثل
● «سواكن» وحشود إريتريا عمقتا جرح حاليب والسد
القاهرة  -ةديرجلا

دوليات

22

محيي محمود

ب ـي ـن ـم ــا ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
ً
ً
الـبــرلـمــانـيــة اج ـت ـمــاعــا غـ ــدا ،تـنــاقــش خــالــه
نتائج زيارتها للسجن المركزي التي جرت
في  24ديسمبر الماضي ،تتجه اللجنة إلى
أن يتضمن تقريرها توصية بدخول قضايا
أمن الدولة ضمن من يشملهم العفو األميري.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي
في تصريح أمس« :عند لقائنا باألخ سعود
العصفور واإلخ ــوة المغردين وغيرهم من
ن ــزالء سجن أمــن الــدولــة نبهوا اللجنة إلى
ضرورة دخول جرائم أمن الدولة في العفو
األميري واإلفراج الشرطي».
02

٠٣

●

متطوعون ُسنة في تدريبات «فرقة العباس» أبــرز فصائل
الحشد الشعبي بكربالء في  20ديسمبر الماضي (رويترز)

٢٥-٢٤

تعزيز قوات األمن العراقية

أكد لـ ةديرجلا .موافقة «الفتوى» على «اإلعالن اإللكتروني» وبدء الربط مع «العدل»

يتجه رئيس الــوزراء العراقي
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،الـ ــذي يـتـعــرض
لضغوط مــن حلفائه فــي الـغــرب،
إلى رهن مسيرته السياسية بكبح
نفوذ فصائل شيعية ساعدته في
هزيمة تنظيم «داعش».
وفـ ــي م ـه ـمــة ل ــن ت ـك ــون سـهـلــة،
يخاطر العبادي بإغضاب أقوى
طرف إقليمي ،إذ إن أغلب الفصائل
المسلحة المنضوية تحت لــواء
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،ال ـبــالــغ عــدد
ً
عناصرها  150ألفا ،دربتها إيران
ً
وتقدم لها الدعم ،كما أن عددا من
قادتها يعتزم الترشح أمامه في
االنتخابات البرلمانية في مايو
المقبل ،وحــذر بعضهم من أنهم
سـ ـيـ ـق ــاوم ــون مـ ـ ـح ـ ــاوالت تـفـكـيــك
الفصائل.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة
واستخباراتية ،فإن خطة العبادي
تـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــي ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة 02

05

«األشغال» :صيانة شوارع
الكويت خالل  ٣أشهر

ً
المسعد :مستعدون لتلقي إعالنات الدعاوى إلكترونيا
●

برلمانيات

«عهد ترامب» في األسواق
قبل موعده والتغريدات
تقلق النواب

دوليات

21

إيران :تظاهرات موالية
«باردة» بعد خالف
على الشعارات

•

ب ـعــد أســاب ـيــع م ــن ال ـس ـجــال وتـ ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات ،ت ـف ـجــرت أزم ــة
دبلوماسية ح ــادة بين مصر وال ـس ــودان ،بعدما ق ــررت الخرطوم
استدعاء سفيرها في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم مساء أمس
ً
األول ،ومغادرته سريعا ،في خطوة لم تعلن الحكومة السودانية
عن دوافعها ،في حين ردت نظيرتها المصرية بأنها تدرس اتخاذ
اإلجراء المناسب.
ً
ووســط توقعات بــأن تشهد األزمــة مــزيــدا في التصعيد في ظل
التباين الــواضــح بالمواقف بين دولتين تتقاسمان وادي النيل،
اكتفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد باإلعالن
ً
عن إخطار الخرطوم السفارة المصرية رسميا قرار استدعاء السفير
للتشاور ،وأن «مصر تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل التخاذ
اإلجـ ــراء الـمـنــاســب» ،وس ــط تــوقـعــات أن يـكــون ال ــرد هــو «المعاملة
بالمثل» ،إذ علمت «الجريدة» أن السفير المصري بالخرطوم ،أسامة
ً
شلتوت ،موجود حاليا بالقاهرة في زيارة عائلية خاصة ،وأنه يمكن
ً
أال يعود لممارسة عمله في الخرطوم قريبا.
02

رياضة

٢٦

مواجهتان سهلتان
لنابولي ويوفنتوس
في «الكالتشيو»

ةديرجلا

•
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تقرير محلي

استراتيجية لاللتهاب ًالكبدي الفيروسي يحرج «الصحة»
غياب
ً

اللجنة المكلفة لم تنجز شيئا رغم تحديد  2018موعدا لتسلم التقارير
عادل سامي

تضمنت استراتيجية
منظمة الصحة العالمية
حول التصدي لاللتهاب
الكبدي الفيروسي ،دعوة
الدول األعضاء إلى إنهاء
السياسات والممارسات
المتعلقة بالوصمة والتمييز
ضد األشخاص المتعايشين
مع المرض.

قالت مصادر صحية مطلعة
إنه رغم إصدار منظمة الصحة
العالمية استراتيجية عالمية
للتصدي والوقاية من االلتهاب
الـ ـكـ ـب ــدي الـ ـفـ ـي ــروس ــي ل ـل ـف ـتــرة
م ــن  2016إل ــى  ،2021ودع ــوة
جمعية الصحة العالمية منذ
مايو  2016الدول األعضاء إلى
تـنـفـيــذ االج ـ ـ ـ ــراءات الـمـقـتــرحــة
بتلك االستراتيجية ،وتحديد
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ع ـ ــام  2018ل ـت ـقــديــم ال ـت ـقــاريــر
عــن الـتـقــدم الـمـحــرز فــي تنفيذ
االستراتيجيات العالمية ،فإن
اللجنة المعنية باستراتيجية
الـ ــوقـ ــايـ ــة م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـك ـب ــد
الـفـيــروســي فــي وزارة الصحة
ل ــم تـحـقــق ح ـتــى اآلن خ ـطــوات
مـ ـلـ ـم ــوس ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال إنـ ـج ــاز
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،مــا
يضع ال ــوزارة فــي موقف حرج
أ مــام منظمة الصحة العالمية
فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وطنية تتفق مــع استراتيجية
المنظمة.
ودع ـ ــت ال ـم ـص ــادر «ال ـص ـحــة»
إلى ضــرورة إعــداد استراتيجية
وطـنـيــة لـلـتـصــدي والــوقــايــة من
االل ـت ـه ــاب ال ـك ـب ــدي ال ـف ـيــروســي،
وال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى ال ـع ـق ـب ــات ال ـتــي
تواجهها اللجنة المشكلة إلعداد
االستراتيجية ،ومن أبرزها عدم
انتظام اجتماعاتها وعدم وجود
دراس ـ ــات ع ــن م ـع ــدالت اإلصــابــة
بالتهاب الكبد الفيروسي.
وأكدت أن «الصحة العالمية»،

ش ـ ـ ــددت فـ ــي اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
على أهمية جــودة التشخيص
اللـتـهــاب الكبد الـفـيــروســي من
خـ ـ ـ ــال وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـت ـش ـخ ـي ــص
مـ ـضـ ـم ــون ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة وش ـب ـك ــة
المختبرات الوطنية ،باإلضافة
إلى دمج اختبار التهاب الكبد
الـ ـفـ ـي ــروس ــي ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــات
والمبادئ التوجيهية ،كما أكدت

ال ـم ـن ـظ ـمــة ع ـلــى أه ـم ـيــة إتــاحــة
العالج وتلقي الجميع للخدمات
المتعلقة بالعالج.
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
األع ـضــاء الــى إنـهــاء السياسات
والممارسات المتعلقة بالوصمة
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ض ـ ـ ــد األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
الـ ـمـ ـتـ ـع ــايـ ـشـ ـي ــن م ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ــرض،

وخـصــوصــا فــي مــرافــق الــرعــايــة
الصحية.

معضلة كبرى
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر الـصـحـيــة،
إن أ كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ا لـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي
ت ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة
بوضع االستراتيجية الوطنية

لــالـتـهــاب ال ـك ـبــدي الـفـيــروســي،
عدم وجود دراسات عن معدالت
اإلصابة بالمرض ،وعدم وجود
إحصائيات سوى تلك الموجودة
في وحدة األوبئة بإدارة الصحة
ال ـع ــام ــة ع ــن ال ـ ـحـ ــاالت الـمـبـلـغــة
لـ ـل ــوح ــدة ،ك ـم ــا أن ال ـم ـع ـلــومــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر «صـ ـح ــة
الكويت» تعكس فقط إحصائيات

الحاالت التي دخلت مستشفيات
وزارة الصحة ووحــدات الجهاز
ال ـه ـض ـمــي ل ـل ـع ــاج ،ك ـم ــا أن ـ ــه ال
تـ ــوجـ ــد ل ـ ـ ــدى بـ ـن ــك الـ ـ ـ ــدم س ــوى
فقط إحصائيات الـحــاالت التي
اس ـت ـب ـع ــدت مـ ــن الـ ـتـ ـب ــرع ب ــال ــدم
ب ـس ـب ــب إص ــابـ ـتـ ـه ــا ب ــاالل ـت ـه ــاب
الكبدي الفيروسي.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـمـعـضـلــة
الـ ـكـ ـب ــرى ،الـ ـت ــي مـ ــا ت ـ ـ ــزال تـثـيــر
ً
ج ــدال أم ــام الـلـجـنــة وتـبـحــث عن
م ـخــرج يـحـفــظ م ــاء ال ــوج ــه ،هي
أن السياسة الحالية لتشخيص
اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ــااللـ ـتـ ـه ــاب ال ـك ـب ــدي
الفيروسي من النوع «ج» ،تعتمد
على اكتشاف األجسام المضادة،
وهي طريقة غير علمية وبعيدة
ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن تـفـسـيــر الـنـتــائــج
ح ـس ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ــوض ــوع ــة
مـ ــن مـ ــراكـ ــز ال ــوق ــاي ــة وال ـت ـح ـكــم
بــاألمــراض بــالــواليــات المتحدة
األميركية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن األغ ـ ـ ـ ـ ــرب مــن
ذل ــك هــو االس ـت ـمــرار فــي تطبيق
النهج التمييزي ،حسب وصف
مـصــادر طبية مطلعة ،حيث ان
اكتشاف األجـســام المضادة في
دماء األشخاص العاديين يفسر
بــأنــه إص ــاب ــة االل ـت ـهــاب الـكـبــدي
«ج» ،ويترتب عليه إبعاد الوافد
الذي تظهر فحوص الدم وجود
أجـ ـس ــام مـ ـض ــادة ل ــدي ــه ،أمـ ــا اذا
كـ ــان ال ــواف ــد م ــن ب ـعــض ال ـف ـئــات
ذات «ال ـ ـح ـ ـظـ ــوة» م ـث ــل أس ــات ــذة
الجامعات والتعليم التطبيقي
وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن ،فـ ــإن اك ـت ـشــاف

األجسام المضادة في دمائهم ال
تفسره سلطات الصحة العامة
بأنه شخص مصاب بااللتهاب
الكبدي ،ويستثنى من إجراء ات
اإلبعاد من البالد.

الدراسات العلمية
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
والمراجع العلمية وثقت حقيقة
مـ ـهـ ـم ــة بـ ـعـ ـي ــدة ك ـ ــل الـ ـبـ ـع ــد عــن
ً
السياسات المطبقة حاليا ،وهي
أن وجـ ـ ــود األج ـ ـسـ ــام ال ـم ـض ــادة
ف ــي الـ ــدم ال يـعـنــي أن الـشـخــص
م ـصــاب ،ويـفـســر فـقــط ب ــأن لديه
مناعة ترجع إلى إصابة قديمة،
معد وغير خطير على
وهو غير ٍ
المجتمع بــل ان إ ب ـعــاده يعتبر
ً
ً
سلوكا تمييزيا.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن مــن
المشاكل التي تواجهها اللجنة
ً
أيـ ـض ــا ه ــي ال ـم ـخ ـت ـبــرات وال ـتــي
تــوس ـعــت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي إنـشــائـهــا
بــال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات خ ـ ـ ــارج مـظـلــة
مختبر الصحة العامة المعتمد
لـفـحــوصــات ال ـف ـيــروســات ،حيث
ان م ـخ ـت ـبــرات ال ـف ـي ــروس ــات في
المستشفيات ال تتفق نتائجها
مـ ـ ــع ن ـ ـتـ ــائـ ــج مـ ـخـ ـتـ ـب ــر ال ـص ـح ــة
العامة ،ويتسبب ذلك في تضارب
النتائج وصدور شهادات طبية
لنفس الشخص بنتائج مختلفة
بين األطباء المعالجين وأطباء
الصحة العامة لحاالت االلتهاب
الكبدي الفيروسي.

العراق :دعوة  70دولة لمؤتمر «إعادة اإلعمار» «الصحة» :ال إصابات بإنفلونزا الطيور بالمستشفيات
العالق :االنتهاء من وضع األسماء األسبوع المقبل
ومستعدون للتعامل مع المرض
كشفت الحكومة العراقية ،أمس ،عن جهود
التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة أكثر
من  70دولة إلى مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق المزمع عقده في فبراير المقبل.
وقال األمين العام لمجلس الوزراء العراقي
رئيس الفريق العراقي لإلعداد للمؤتمر مهدي
العالق ،لـ«كونا» ،إنه «من حيث المبدأ ،لن يقل
عدد الدول التي ستدعى إلى المؤتمر عن 70
دولة من األشقاء العرب واألصدقاء في أوروبا
وأميركا وآسيا ،ونتوقع أن تكون المشاركة
كبيرة في المؤتمر».
ولفت العالق إلى أن بغداد والكويت اتفقتا

على أن تكون الدعوات على المستوى الوزاري،
ً
م ــرج ـح ــا االن ـت ـه ــاء م ــن وض ــع أس ـم ــاء ال ــدول
المدعوة األسبوع المقبل.

حضور مميز
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـم ــؤتـ ـم ــر س ـي ـش ـه ــد ك ــذل ــك
ً
ً
حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية
وال ــدولـ ـي ــة ،مـنـهــا م ـن ـظ ـمــات األمـ ــم الـمـتـحــدة
بجميع اختصاصاتها وأخ ــرى مــن االتحاد
ً
األوروب ــي والبنك الــدولــي ،الــذي يعد شريكا
فــي اإلع ــداد للمؤتمر ،إضــافــة إلــى الصندوق

ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـيــة.
وب ـي ــن أن ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـت ـن ـمــويــة الــدول ـيــة
واإلقليمية ستكون حاضرة هي األخــرى في
ً
المؤتمر ،فضال عن مشاركة فاعلة لمنظمات
المجتمع المدني ،والتي ستنخرط في المحور
المخصص لبحث العمليات اإلنسانية ودعم
االستقرار في المناطق المحررة وسبل دعم
عمليات المصالحة المجتمعية.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الكويت
في النصف األول من فبراير المقبل ،بهدف
حشد الدعم إلعادة إعمار المدن المحررة مما
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش».

«العالقات العامة» :طلبنا من الجامعة العربية
إنشاء اتحاد مقره الكويت
قال رئيس مجلس إدارة جمعية
العالقات العامة جمال النصرالله،
أمــس ،إن الجمعية تتبوأ «مكانة
ً
ً
مـهـمــة» خليجيا و عــر ب ـيــا بفضل
دعم القيادة السياسية في البالد،
مما جعلها رائدة في مجال عملها.
وأضاف النصر الله في تصريح
ً
لـ «كونا» بمناسبة مرور  12عاما
على إشهار الجمعية أن «العالقات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة» حـ ـقـ ـق ــت الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
اإلنجازات لعل أبرزها المبادرات
وحـمــات التوعية ،بالتعاون مع
مختلف مؤسسات الدولة.
ولـفــت إلــى وج ــود طلب خاص
بالجمعية موجه إلى جامعة الدول
العربية يتم بموجبه إنشاء اتحاد

عــربــي لـلـعــاقــات ال ـعــامــة ويـكــون
مقره الكويت.
وذكـ ـ ـ ــر أن مـ ــن أهـ ـ ــم إن ـ ـجـ ــازات
الجمعية تنظيم مسابقة جائزة
الكويت للعالقات العامة وخدمة
ال ـع ـم ــاء إض ــاف ــة إلـ ــىاحـتـفــالـيــة
تـ ـك ــري ــم ج ـم ـع ـي ــات الـ ـنـ ـف ــع الـ ـع ــام
والهادفة لتكريم الجهات صاحبة
ال ــدور المميز فــي خــدمــة ورعــايــة
المجتمع.
وبين أن الجمعية تقوم بتنظيم
العديد من الدورات وورش العمل
والـنــدوات المتخصصة والرامية
إل ــى إبـ ــراز دور ال ـعــاقــات الـعــامــة
بالتعاون مع مؤسسات القطاعين
العام والخاص.

«حقوق اإلنسان» لدخول قضايا...

ً
وأضاف الدمخي أن «كثيرا من الجرائم الجديدة دخل تحت مسمى
أمــن الدولة كالتغريد وإعــادة النشر ،كما أن العفو اآلن دخلت تحته
حتى جرائم المخدرات».
٠٥

العبادي يتجه لكبح الفصائل الشيعية...
األسلحة الثقيلة من الفصائل وتقليص أعدادها إلى النصف .ويتولى
ً
الـجـيــش الـعــراقــي حــالـيــا حـصــر هــذه األسـلـحــة مـثــل الـعــربــات الـمــدرعــة
والدبابات التي سلمتها الحكومة للفصائل لمحاربة «داعش».
وقال مصدران عسكريان ،إن الخطوة التالية تتمثل باستبعاد وزارة
الدفاع المقاتلين ممن تزيد أعمارهم على السن المطلوبة وغير الالئقين
ً
بدنيا« ،والخطة ستنفذ بدقة وحذر شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من
َ
قادة الحشد الشعبي» ،مؤكدين أنه «ال يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في
دولة واحدة ،هذا هو الهدف الرئيسي من الخطة».
وستتابع إيران والواليات المتحدة الخطة عن كثب .فالفصائل من أوراق
ً ً
النفوذ العديدة إليران بالعراق ،في حين أنها تمثل تذكارا حيا لواشنطن
بنفوذ طهران المتنامي في الشرق األوسط.
وقال نائب شيعي مقرب من رئيس الــوزراء إن «العبادي على أي حال
ال يثق باإليرانيين ،ألن حلفاءهم من الفصائل يتصرفون كأنهم دولة داخل
ً
الدولة» ،مضيفا« :العبادي يرى أن دعم الغرب والواليات المتحدة والدول
ً
العربية اإلقليمية ال غنى عنه لجعل العراق أكثر استقرارا في المستقبل».
غير أن أحد قادة الفصائل وهو علي الحسيني من «كتائب اإلمام علي»
ً
ً
«الحشد الشعبي» لعب دورا رئيسيا في هزيمة «داعش» وتسريحه
يقول إن
ً
ً
ً
سيكون «خطأ كبيرا» ،مضيفا« :عندنا ماليين من األنصار الذين سيدافعون

وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـج ـم ـع ـي ــة أط ـل ـق ــت
م ـب ــادرات شـبــابـيــة بــالـتـعــاون مع
وزارة الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
ت ـ ـ ـخـ ـ ــص الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ال ـ ـش ـ ـبـ ــابـ ــي
وتـ ــوع ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــم وم ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
«اح ـت ــرام ــك ل ـل ـق ــان ــون ...اح ـتــرامــك
ل ـن ـف ـســك» ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى نـشــر
وبث ثقافة احترام القانون فضال
عن مبادرة «والنعم»التي تسلط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
الـمـمـيــزةبـمــا يـسـهــم فــيترسيخ
ثقافة اإلنجاز وتعزيز اإليجابية
في المجتمع.
وأف ــاد ب ــأن «ال ـعــاقــات الـعــامــة»
حـ ــري ـ ـصـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــىإط ـ ـ ــاق
المبادرات الهادفة لتوجيه الشباب

إلــى استثمار أوق ــات فــراغـهــم في
ال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي وف ـ ــي األن ــدي ــة
الرياضية.
ولفت إلــى أن الجمعية تتطلع
ال ــى تـنـظـيــم مــؤتـمــر دول ــي يعنى
بـ ـ ــإبـ ـ ــراز دور م ـ ـجـ ــال الـ ـع ــاق ــات
ال ـع ــام ــة بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـنـظـمــة
العالمية للعالقات العامةبأميركا
ومــؤس ـســة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــةفي
ً
سنغافورة فضال عن إنشاء مركز
تــدريـبــي بــالـتـعــاون مــعجامعات
أوروبيةلتأهيل كوادر متخصصة
في هذا المجال.

عن حقوقنا ضد أي محاولة الستهدافنا».
ً
ويبدي قادة الفصائل الشيعية العراقية والءهم علنا لطهران ،وقد يؤدي
أي رد فعل عكسي إلى انتخاب تحالف من األحزاب السياسية المدعومة
كاف من مقاعد البرلمان ،للقضاء على محاولة العبادي
من إيران بعدد ٍ
الفوز بفترة ثانية على رأس الحكومة.
وفي محاولة للتصدي لشعبية «الحشد» ،اتجه العبادي إلى رجل الدين
ً
ً
الشيعي مقتدى الصدر .وقال معاونون لالثنين ،إنهما عقدا اجتماعا سريا
في مدينة كربالء في  11نوفمبر الماضي ،لبحث مساعدة الصدر للحكومة
في نزع سالح الفصائل.
وقال عدد من النواب المقربين من العبادي ومصادر على صلة وثيقة
بالصدر ،إن رئيس الوزراء حصل على دعم الصدر في منع الفصائل من
التدخل في االنتخابات.
وقال سياسي شيعي كبير تربطه صلة وثيقة بالصدر إن األخير «يمكن
ً
أن يدفع بمئات اآلالف إلــى الـشــوارع تضامنا مــع العبادي بـنــداء واحــد،
ً
وسيجعل خصوم رئيس الــوزراء يفكرون مرتين قبل تحديه» ،مؤكدا أن
ً
الصدر ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جدا.
وقالت مصادر مقربة من الصدر ،إنــه وعــد بإقناع السيستاني بدعم
خطط العبادي لكبح الفصائل ،مما يضع األخير في وضع قوي في مواجهة
واحد من منافسيه الرئيسيين وهو هادي العامري ،الذي يقود منظمة بدر
أكبر الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.
(بغداد  -رويترز)

خالفات مصر والسودان تفجر...
وتمر العالقات المصرية  -السودانية بفترة توتر غير مسبوقة منذ
عام  ،1995عندما اتهمت القاهرة النظام السوداني بالضلوع في محاولة

«تعاون متواصل مع الزراعة والهيئات الصحية الدولية»
●

عادل سامي

أ ك ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ع ــدم
وج ـ ـ ـ ـ ــود أي ح ـ ـ ـ ـ ــاالت مـ ـص ــاب ــة
ب ـ ــإنـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــون ـ ــزا ال ـ ـط ـ ـي ـ ــور داخ ـ ـ ــل
مستشفيات الوزارة ،مؤكدة أنه
لم يتم التبليغ من أي جهة طبية
فــي الـ ــوزارة عــن ح ــاالت مصابة
بالمرض.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان،
ً
ً
إن ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـع ـ ــاون ـ ــا م ـش ـت ــرك ــا
ً
ومتواصال بينها وبين الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية،

وال ـه ـي ـئــات ال ـص ـح ـيــة ال ــدول ـي ــة،
ل ـت ـبــادل الـمـعـلــومــات وال ــوق ــوف
على آخــر المستجدات فــي هذا
الـمــرض ،في أعقاب اإلعــان عن
وجــود مــرض إنفلونزا الطيور
« »H5N8بــا ل ـم ـم ـل ـكــة ا ل ـعــر ب ـيــة
ال ـس ـعــوديــة والـتـعـمـيــم ال ـصــادر
مــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
بالحظر المؤقت الستيراد جميع
أنواع لحوم الطيور ومشتقاتها
والبيض من المملكة.
وأكـ ـ ـ ــدت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
بـ ـي ــانـ ـه ــا ،أن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مــن

برنامج «األطباء الزوار» يطور الخدمات
أكدت وزارة الصحة أن برنامج استقدام األطباء
الزوار من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية،
يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية في البالد،
وصقل خبرات األطباء العاملين في مستشفيات
الـ ـ ــوزارة ،إضــافــة إل ــى ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وتـطــويــر
بروتوكوالت وسياسات األداء الطبي والرعاية
الصحية في البالد.
وأوضـحــت ال ــوزارة فــي بيان أن استضافتها
ً
ً
لــ 22استشاريا زائ ــرا خــال شهر يناير الجاري
في تخصصات طبية مختلفة ،يتماشى مع خطة
التنمية ،التي وضعتها الحكومة لتسيير عجلة
التنمية فــي مختلف ا لـمـجــاالت ،ومنها القطاع
الصحي.
وأكدت أن األطباء الزوار يقدمون االستشارات
الطبية والـمـشــاركــة فــي ع ــاج ال ـحــاالت الدقيقة

للمرضى الكويتيين والمقيمين على حد سواء،
مشددة على أهمية مثل هذه الزيارات الشهرية
ل ــأط ـب ــاء االس ـت ـشــاري ـيــن ال ـعــال ـم ـي ـيــن ف ــي صقل
الخبرات الطبية الكويتية من خالل المشاركة في
النشاط الطبي العلمي عبر البرامج والمحاضرات
ال ـت ــي ت ـع ـقــدهــا وزارة ال ـص ـح ــة ،ودع ـ ــم الـتـعـلـيــم
الـطـبــي المستمر مــن خ ــال تــدريــب األط ـب ــاء في
المستشفيات والمراكز الصحية ،من خالل عرض
آخ ــر مــا تــوصـلــت إلـيــه االكـتـشــافــات الطبية ومــا
يشهده هذا المجال بجميع تخصصاته وأفرعه
من تحديثات وبحوث مستمرة تهم المصلحة
العامة في مجال العالجات ،إلى جانب الحد من
انتشار األمراض المختلفة واالستفادة من هؤالء
الخبراء في المجال الطبي.

اغتيال الرئيس المصري وقتذاك حسني مبارك خالل زيارته إلثيوبيا ،لكن
ً
األزمة هذه المرة تبدو أشد عنفا ،الرتباطها بملفات وجودية للدولتين،
فالتصريحات الهجومية من الخرطوم تتوالى في وقــت تتهم القاهرة
جارتها الجنوبية باالنحياز ضدها في مفاوضاتهما مع أديــس أبابا
حول سد النهضة اإلثيوبي ،مما أدى في النهاية إلى فشلها ،والذي حملته
مصر للتعنت الـســودانــي اإلثـيــوبــي ،وتــرى مصر أن السد سـيــؤدي إلى
ضياع حقوقها التاريخية في مياه النهر المقدرة بـ 55.5مليار متر مكعب.
وسبق للرئيس السوداني عمر البشير أن اتهم النظام المصري بتسليح
المعارضة السودانية ،وهو ما نفته القاهرة وقتها ،في حين تزعم صحف
الخرطوم وجود حشود عسكرية مصرية داخل إريتريا بالقرب من الحدود
السودانية ،بينما فتح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ملف
مثلث حاليب وشالتين المصري ،أكثر من مرة خالل األسابيع القليلة
ً
الماضية ،مكررا مزاعم بالده حول أحقية الخرطوم في المثلث (نحو 20
ً
ً
كيلومترا مربعا) الذي تمارس القاهرة عليه أعمال السيادة.
وقال السودان ،إن مصر تطالب باستبعاده من ملف مفاوضات سد
النهضة مع إثيوبيا ،وهو ما نفته القاهرة ،في حين بدا أن النظام المصري
لديه مخاوفه على أمنه االستراتيجي ،بعد انفتاح نظام البشير على قطر
وتركيا -وكل منهما في عالقات سيئة مع مصر ،والذي كلل بمنح الدوحة
حق إنشاء أكبر ميناء للحاويات في المنطقة ،وأنقرة حق اإلشراف على
جزيرة سواكن المطلة على البحر األحمر.
وع ـبــر م ـصــدر م ـصــري رف ـيــع الـمـسـتــوى ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ع ــن اسـتـغــرابــه
ممارسات نظام البشير العدائية والتصعيدية ضــد الــدولــة المصرية،
أياد ليست خفية تمكنت من التأثير على نظام البشير
وألمح إلى وجود ٍ
ً
وتوجيهه للتصعيد ضد بالده ،مضيفا« :القاهرة ترصد كل التحركات
العدائية ضدها ،ويبقى النظام السوداني هو الخاسر األكبر»٢٣ .

ً
إنفلونزا الطيور ال يشكل تهديدا
على الصحة العامة ،إذ إن هذا
ً
النمط يصعب جــدا انتقاله من
الطيور إلى البشر ،إال من خالل
المخالطة المباشرة مع الطيور
المصابة.

اإلرشادات والتوصيات
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أتـ ـ ــم
االستعداد للتعامل مع المرض
حسب اإلرش ــادات والتوصيات
ال ـعــال ـم ـيــة م ــن مـنـظـمــة الـصـحــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــه ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الحيوانية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
أص ــدرت ي ــوم االثـنـيــن الماضي
ً
ق ـ ـ ــرارا ب ـف ــرض ال ـح ـظــر الـمــؤقــت
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ج ـم ـي ــع أنـ ـ ــواع
الطيور الحية وبيض التفريخ
وال ـص ـي ـص ــان ع ـم ــر ي ـ ــوم واح ــد
لـلــدجــاج الـبـيــاض وال ــاح ــم من
المملكة العربية السعودية إثر
ظـهــور مــرض إنـفـلــونــزا الطيور
قليل الضراوة في المملكة.
وأوضـحــت الهيئة أنــه سيتم
رفض اإلرساليات المصابة بأي
من األمراض الوبائية والمعدية
بـعــد فـحــص الـعـيـنــات بمختبر
الهيئة على الطيور والحيوانات
المصابة.
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محليات
ً
المسعد لـ ةديرجلا• :مستعدون لتلقي إعالنات الدعاوى إلكترونيا

ً
ّ
• أبدى موافقة «الفتوى» على تطبيق القانون • المحاكم أجرت تدويرا بين الحجاب للحفاظ على ملفات القضايا
حسين العبدالله

ف ــي وقـ ــت تـلـقــي قـضـيــة اإلعـ ـ ــان ب ـظــال ـهــا على
المحاكم وما يعتريها من مشاكل إدارية من شأنها
تعطيل الفصل بــالــدعــاوى القضائية ،أكــد رئيس
إدارة الفتوى والتشريع المسشار صالح المسعد،
استعداد اإلدارة بصفتها المدافع عن القضايا التي
ترفع ضد وزارات الدولة ،لتلقي االعالنات القضائية
للدعاوى التي تقام ضد الوزارات عن طريق االعالن
االلكتروني ،سواء بالبريد االلكتروني أو الفاكس.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـسـ ـع ــد ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،

ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن إدارة ال ـف ـتــوى مـلـتــزمــة بتطبيق
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـ ـصـ ــادرة ب ـش ــأن إجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـقــاضــي،
ومنها القانون رقم  26لسنة  2015المعدل لقانون
المرافعات المدنية الــذي يسمح بإعالن الدعاوى
القضائية عن طريق البريد االلكتروني او الفاكس،
لما سيسهم به ذلك األمر من سرعة اتمام اجراءات
التقاضي أمام المحاكم بما يحقق العدالة.
وق ــال المسعد إن إدارة الـفـتــوى ب ــدأت بتطبيق
ال ــرب ــط االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن وزارة ال ـع ــدل

المادة المنظمة لإلعالن والفئات
تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون المرافعات بعد تعديلها في القانون رقم
 26لسنة  2015على اآلتي ":وفيما عدا الطعون
واألحكام  -ومع مراعاة ما تنص عليه المادة
( )10مــن هــذا الـقــانــون -يـجــوز أن يتم اإلعــان
برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة
اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه،
وذلك في األحوال اآلتية:
 -إذا كــان المعلن إلـيــه هــي الــدولــة أو أحد

فروعها أو أحد األشخاص االعتبارية العامة.
 إذا كــان كــل مــن المعلن والمعلن إليه منالشركات أو غيرها من األشخاص االعتبارية
الخاصة.
 اإلعالن لمكاتب المحامين إذا كان المعلنً
ً
إليه قد اتخذ أحدها محال مختارا.
 في المواد التجارية ،إذا اتفق ذوو الشأنعلى أن يتم اإلعــان بإحدى هذه الوسائل أو
بأي وسيلة أخرى.

والمحاكم ،لتمكينها من االطــاع إلكترونيا على
ملفات القضايا التي تختصم فيها الجهات التي
تدافع عنها إدارة الفتوى والتشريع ،واالطالع على
االحكام المحفوظة وإمكانية سحبها وطباعتها.
ولفت إلى أن االدارة تولت العام الماضي العديد
م ــن ال ـق ـضــايــا ،ونـجـحــت ف ــي كـســب ال ـم ـئــات منها،
وداف ـع ــت ع ــن ســامــة الـ ـق ــرارات االداريـ ـ ــة ال ـص ــادرة
مــن الجهات الحكومية ،فضال عــن اص ــدار العديد
من االعمال من قسمي التشريع واالفتاء للجهات
الحكومية.

قضايا الدولة والشركات

قانون اإلعالن

تـمـثــل نـسـبــة ال ــدع ــاوى ،ال ـتــي تـكــون
الحكومة أو وزارات الدولة أو الشركات
أو البنوك المتداولة في المحكمة الكلية
مــايـعــادل  40فــي الـمـئــة ،مـمــا يعني أن
إتمام صحف تلك القطاعات عن طريق
اإلعالن اإللكتروني بالبريد أو الفاكس
بحسب القانون سيمكن مندوبي اإلعالن
من التركيز على إعــان القضايا ،التي
ً
ال تــرغــب األطـ ــراف إعــانـهــا إلكترونيا
وسيخفف من الضغط على اإلعالن.

م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــان ــون ـي ــة
ل ــ"ال ـجــريــدة" عــن دراسـ ــة وزارة ال ـعــدل للمطالبات
الداعية إلى إدخال قانون االعالن االلكتروني حيز
الـتـنـفـيــذ ،وذلـ ــك م ــن خ ــال الـتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
الحكومية المطلوب موافقتها للدخول بهذا القانون،
سواء الفتوى والتشريع التي يتم اعالنها للدفاع
عن الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة التي
يتطلب القانون اعالنها مباشرة أو من خالل اعالن
الشركات او البنوك.
وبينت المصادر أن ادارة المحاكم اتخذت بعض
الـقــرارات للحفاظ على الملفات الخاصة بقضايا

اتحاد مالك «جابر األحمد» يؤجل االستقطاع الشهري

المشعل لـ ةديرجلا• :إرجاء مؤقت لحين اعتماد محضر «العمومية» مع «العدل»
•

يوسف العبداهلل

رغـ ــم اع ـت ـم ــاد بـ ــدء االس ـت ـق ـطــاع ال ـش ـه ــري في
ي ـنــايــر ،ك ـشــف رئ ـيــس ات ـح ــاد م ــاك ش ـقــق جــابــر
األحمد السكنية جمال المشعل عن تأجيل مؤقت
لتسلم المخصصات المالية الشهرية على مالك
شقق المدينة ،إلى حين اعتماد محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية بوزارة العدل ،وذلك
بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بعد عقدها نهاية العام الماضي.
وقــال المشعل في تصريح لـ"الجريدة" ،ان
مجلس ادارة االتحاد يعمل في الوقت الراهن
على اعتماد ما جــاء في الجمعية العمومية
ً
غير العادية بوزارة العدل حتى يشرع قانونيا
ما جاء في "العمومية" ،ومنها قيمة االستقطاع

ً
الشهري  40دينارا على مالك الشقق.
ولفت المشعل إلى أن اتحاد مالك شقق مدينة
جابر األحمد السكنية عقد جمعيته العمومية في
 18سبتمبر من العام الماضي في الساحة الخلفية
للعمارات وتمت مناقشة العديد مــن االم ــور مع
مالك الشقق ،أبرزها التعديالت على بعض البنود
الخاصة بالنظام األساسي لالتحاد ،ومناقشة قيمة
االستقطاع على المالك ،وفتح الحساب البنكي
باسم االتحاد وعملية تحصيل االستقطاع ،الى
جانب مناقشة راتب مدير االتحاد واعتماده.
وأضاف ان الجمعية العمومية وافقت باإلجماع
على التعديالت على النظام األساسي بعد استماع
لشرح تفصيلي مــن رئيس الجمعية العمومية
جمال المشعل ،ومقارنة للبنود السابقة والمعدلة،
وتم اعتماد النظام األساسي الجديد.

وتابع أن الجمعية وافقت بأغلبية الحضور
ً
على أن يكون قيمة االستقطاع  40دينارا شهريا
بعد شرح مفصل قدمه مدير االتحاد حسين نزار
حــول هــذا المبلغ ومــدى االستفادة منه من أجل
الخدمات المستدامة للمالك ،الى جانب فتح حساب
بنكي بــاســم االت ـحــاد فــي أحــد الـبـنــوك الكويتية
مــع توكيل االم ــر ال ــى مجلس اإلدارة بــذلــك ،وتم
االتفاق على إعطاء حرية أكثر للمالك بدفع قيمة
االستقطاع سواء الدفع المباشر للمجلس مقابل
ُ
وصوالت تقدم لهم أو التحويالت البنكية عن طريق
االستقطاع الشهري ،كما وافقت الجمعية العمومية
باإلجماع على قيمة راتب مدير االتحاد.
وأوضـ ــح الـمـشـعــل أن ــه تـمــت مـنــاقـشــة بـنــد ما
يستجد من أعمال وتم االتفاق على منح صالحيات
ً
لمجلس إدارة االتحاد التخاذ ما يراه مناسبا.

جمال المشعل

صالح المسعد

الـجـنــايــات ،حـيــث ق ــررت االس ـبــوع الـمــاضــي اج ــراء
ّ
الحجاب ونقل حجاب دوائر الجنايات
تدوير بين
الــى دوائــر اخــرى ،الــى حين النظر في أمــر التعاقد
مع الحجاب.

«الكهرباء» :قطع التيار
عن بعض مناطق الفروانية
•

سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والـمــاء قطع التيار الكهربائي في مناطق
مختلفة بمحافظة الفروانية إلج ــراء الصيانة الـضــروريــة لمحطات
التحويل الثانوية التابعة لكل المناطق ،عدة ساعات ،ثم إعادة التيار
للمستهلكين ،مضيفة أنها ستقطع اليوم (السبت) التيار الكهربائي
ً
ً
عن منطقة الجليب من الساعة  8صباحا إلى  12ظهرا.
ً
وقالت الــوزارة ،إنها ستقطع غدا األحد التيار في الرابية بمنطقة
ً
ً
جمعية الرابية خالل الفترة من  8صباحا إلى  12ظهرا ،ثم ستجري
الصيانة الضرورية في مناطق مختلفة في منطقة الرحاب حتى نهاية
ً
األسـبــوع ،وستقوم كذلك بقطع التيار من  8صباحا إلــى الساعة 12
ً
ظهرا في تلك المناطق.
من جانب آخر ،يواصل فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة
حمالته المختلفة على المحافظات لضبط المخالفات وإنذار أصحابها
ً
لمراجعة الوزارة ،وشن أخيرا حملة على محافظة العاصمة شملت عدة
مواقع حرر خاللها العديد من المخالفات واإلنذارات.

«األشغال» :صيانة شوارع الكويت خالل  3أشهر
عقب موافقة ديوان المحاسبة على الممارسات الـ  14بشأنها
•

سيد القصاص

توقعت مصادر مطلعة في وزارة األشغال العامة
انـتـهــاء ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة مــن إجـ ــراء رقــابـتــه على
م ـمــارســات الـصـيــانــة ال ـ ـ  14ال ـخــاصــة بــال ـطــرق في

تسليم السيارات المستأجرة
س ـلــم ال ـق ـي ــادي ــون ف ــي وزارة األش ـغ ــال
ا لـعــا مــة سيارتهم المستأجرة للشركات
المالكة لتلك السيارات ،وتم إلغاء عقود
ً
االستئجار وفقا لقرار ديوان الخدمة الذي
تم تفعيله نهاية العام الماضي.

ً
وي ــأت ــي هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـق ــرار
ديوان الخدمة المدنية رقم  1لسنة 2016
الخاص بإلغاء عقود السيارات المستأجرة
للوظائف القيادية ومنح بدل سيارة بواقع
ً
ً
 250دينارا شهريا لكل قيادي.

ً
شتى محافظات الكويت قريبا ،في حين تبدأ أعمال
الصيانة الفعلية للطرق عقب األشهر الثالثة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" :عندما تبدأ
أعمال الصيانة ستتحول طرقات الكويت وشوارعها
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة إل ــى ورشـ ــة ع ـمــل م ــن أجــل
إعادة إصالح تلك الطرقات وصيانتها ،مضيفة أن
الوزارة سعت خالل الفترة الماضية إلى إنجاز تلك
الـمـمــارســات مــن أجــل اإلس ــراع فــي أعـمــال الصيانة
للطرقات في ظل الحاجة الفعلية إليها.
وكانت وكيلة وزارة األشغال العامة المهندسة
عواطف الغنيم أشارت في تصريح صحافي إلى أن
تلك الممارسات تتعلق بصيانة الدائري الخامس
السريع وطريق الغزالي وطريق الجهراء السريع
مع التقاطعات التابعة لتلك الطرق ،وتشمل صيانة
طريق الملك عبدالعزيز آل سعود السريع ،وطريق
"صـبـحــان الـمـقــوع" مــع الـتـقــاطـعــات الـتــابـعــة لهما،

سلة أمنية
مصرع مواطن ومصري في حادث تصادم بين زورقين
لقي مواطن في العقد الثالث
مــن ع ـمــره مـصــرعــه م ـســاء امــس
االول ج ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـ ـ ــادث ت ـ ـصـ ــادم
زورقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ــدخ ـ ــل نـ ـ ــادي
الفحيحيل الـبـحــري ،كما أسفر
الحادث عن وفــاة وافــد مصري،
وإصابة مواطن ووافد.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعــام
في اإلدارة العامة لإلطفاء العقيد
خليل االمـيــر ،ان غرفة عمليات
االداره تلقت بالغا يفيد بوقوع
ح ـ ـ ــادث ت ـ ـصـ ــادم ب ـي ــن زورقـ ـي ــن
ع ـنــد م ــدخ ــل ن ـ ــادي الـفـحـيـحـيــل
ال ـب ـح ــري ،م ـش ـيــرا الـ ــى أنـ ــه فــور
ت ـل ـقــي الـ ـب ــاغ ت ــم ت ــوج ـي ــه ف ــرق
اإلطـفــاء البحري بقيادة رئيس
مركز السالمية لإلطفاء البحري
المقدم أحمد األنصاري ،ورئيس
مركز الشعيبة لإلطفاء البحري
باإلنابة المقدم فهد األيوبي الى
موقع البالغ.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـق ـيــد االمـ ـي ــر ان
رج ــال االط ـف ــاء ،ف ــور وصــولـهــم،
ت ـب ـيــن ل ـه ــم ان ال ـ ـحـ ــادث ع ـب ــارة

جانب من أعمال الصيانة في أحد الشوارع
إضــافــة إلــى صيانة الـطــرق والـســاحــات فــي منطقة
القصر ،والعقيلة والمنقف والظهر والصباحية.
وذكـ ــرت أن أع ـمــال الـصـيــانــة تـشـمــل كــذلــك صيانة
الطرق والساحات في القرين وصبحان ومبارك الكبير،
إضافة إلى صيانة منطقة جابر العلي وأم الهيمان،
إضافة إلــى صيانة عامة للدائري الثالث وأجــزاء من
الخليج العربي ،وصيانة الشوارع الرئيسية بالدعية
والخالدية ،وصيانة ضاحيتي حطين والشهداء ،إضافة

 3نيباليين ألقوا بزميلهم من «الخامس»
ً
ً
فتح رجال إدارة بحث وتحري محافظة األحمدي تحقيقا موسعا
مع  3نيباليين؛ انتهى إلى توجيه تهمة الشروع في القتل لهم ،بعد
اتهامهم بإلقاء مواطنهم من الطابق الخامس بقصد قتله ،وحملت
القضية رقم  2018/6جنايات الفنطاس.
وبحسب مصدر أمني ،فقد ورد بالغ الى عمليات وزارة الداخلية
من حارس احدى البنايات يفيد بسقوط نيبالي من علو ،وعليه توجه
الى موقع البالغ في المهبولة ق  2عدد من رجال األمن ،وتبين لهم أن
الوافد يقيم مع آخرين في شقة تقع بالطابق الخامس ،فتم القبض على
الموجودين في الشقة ،والذين اعترفوا بوجود خالفات مع مواطنهم،
وأن هناك مشاجرة حدثت بينهم .وعلى حسب زعمهم ،فإن الوافد ألقى
بنفسه ،فيما خلصت تحقيقات المباحث إلى خالف ذلك.

رجال اإلطفاء خالل البحث عن المصري المفقود
ت ـصــادم زورق ـي ــن؛ االول بقيادة
مواطنين اثنين واآلخــر بقيادة
واف ـ َـدي ــن مـصــريـيــن ،مـشـيــرا الــى
أن زوارق ا لـ ـبـ ـح ــث واإل نـ ـ ـق ـ ــاذ
وفــرقــة الـغــواصـيــن تعاملوا مع
المصابين ،وتم تسليمهما الى
ف ـن ـيــي ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـط ـب ـي ــة ،وت ــم
نقلهما الى المستشفى ،في حين
تم تسليم جثة المواطن المتوفى
الى رجال األدلة الجنائية.

وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـحـ ــادث أس ـفــر
كذلك عن فقدان وافد مصري إثر
سقوطه بالبحر جــراء الحادث،
م ـش ـيــرا الـ ــى أن غ ــواص ــي ادارة
اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـب ـح ــري ب ـع ــد عـمـلـيــة
البحث عثروا على جثة المفقود
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع خ ـفــر ال ـســواحــل
والطيران العمودي التابع لوزارة
الداخلية.

سرقة مخزن بالمنقف
تعرض مخزن لسرقة  20سلندر غاز و 20جهاز ميكروويف ،وقال
مصدر أمني ،إن مواطنا تقدم الى مخفر أبوحليفة وأبلغ أن مخزنا
يمتلكه بمنطقة المنقف كسر بابه الخارجي من قبل مجهول وسرق من
داخله السلندرات وأجهزة الميكروويف ،وسجلت قضية ،ووجه وكيل
النيابة برفع اآلثار من داخل المخزن للوصول الى الجاني.
في سياق متصل ،تقدم مواطن الى مخفر شرطة أبوحليفة وأبلغ عن
سرقة  370دينارا من داخل سيارته ،مشيرا إلى ان المبلغ كان داخل
حافظة نقود ،وأن المركبة كانت متوقفة مقابل منزله في المهبولة
ق ،1وسجلت قضية سرقة عن طريق تحطم حرز خاص ،وأن الجاني
كسر باب المركبة.

إل ــى صـيــانــة منطقتي الــرمـيـثـيــة وال ـش ـعــب ،وصـيــانــة
مناطق العيون وسعد العبدالله والجهراء القديمة.
يذكر أنه برغم صدور قرار بإنشاء هيئة الطرق
وال ـن ـقــل ال ـب ــري ف ــإن ص ـيــانــة ال ـط ــرق ال تـ ــزال تتبع
وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـعــديــد من
االختصاصات التابعة لإلدارة العامة للمرور والتي
يفترض أن تتبع الهيئة العامة للطرق إال أنها ال تزال
في معية وزارة الداخلية.

َ
وفاة مواطنين وإصابة  7في حوادث مرورية
لـ ـق ــي مـ ــواط ـ ـنـ ــان م ـصــرع ـه ـمــا،
ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،ج ـ ـ ـ ــراء ح ــادثـ ـي ــن
مــرور ي ـيــن منفصلين و ق ـعــا على
طريق الملك فهد السريع وشارع
الخليج العربي بالقرب من األبراج،
كـمــا أسـفــر ال ـحــادثــان عــن إصــابــة
مواطن بجروح خطيرة.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال
مصدر أمني ،إن غرفة عمليات وزارة
الداخلية تلقت بالغا صباح أمس
يفيد بــوقــوع ح ــادث ت ـصــادم على
شارع الخليج العربي ،مشيرا الى انه
فور تلقي البالغ تم توجيه دوريات
قسم الحركة المرورية في ادارة مرور
محافظة العاصمة الى موقع البالغ.
وأضاف المصدر ان رجال المرور،
فور وصولهم ،تبين لهم ان الحادث
ع ـبــارة عــن اص ـط ــدام دراجـ ــة نــاريــة
بقيادة مواطن ،بالعقد الثالث من
ع ـمــره ،بـلــوحــة ارش ــادي ــة مـمــا نتج
عـنــه وف ــاة ال ـمــواطــن ،الف ـتــا ال ــى ان
رجال االدلة الجنائية رفعوا الجثة
وأحالوها الى ادارة الطب الشرعي.
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث
ال ـثــانــي ق ــال ال ـم ـصــدر ،إن غرفة

سلة أخبار
«نقابات الحكومي» تحذر من
تدخل في شؤون نقابة اإلعالم
حذر رئيس اتحاد نقابات
العاملني بالقطاع الحكومي
وليد الهويدي ،املجلس
التنفيذي املنحل لالتحاد
العام لعمال الكويت من
التدخل في العمل النقابي
وبالذات في شؤون
النقابات األعضاء في اتحاد
نقابات العاملني بالقطاع
الحكومي.
وقال الهويدي ،في تصريح
صحافي ،أمس األول ،إن
ماقام به املجلس املنحل
لالتحاد العام من تدخل في
شؤون نقابة اإلعالم أمر
مرفوض وباطل وتجاوز
للوائح والنظم النقابية.
وأكد أن اتحاد نقابات
العاملني بالقطاع الحكومي
حجز مسرح االتحاد يوم
 8الشهر الجاري إلجراء
انتخابات نقابة العاملني
بوزارة التربية ،كما جاء
في إعالن الدعوة الخاصة
بالنقابة ،وتم توجيه كتاب
بهذا الشأن ملستثمر مسرح
االتحاد لتجهيز متطلبات
الالزمة إلنجاح العملية
االنتخابية لنقابة التربية.
وأضاف أن اتحاد نقابات
القطاع الحكومي هو
املعني فقط باإلشراف على
انتخابات مجالس إدارات
منظماته األعضاء دون غير
طبقًا لدستوره ،مشيرًا إلى
أنه تم تشكيل لجنة خاصة
لإلشراف على االنتخابات.

«بلدية الجهراء» :إصدار
 532معاملة هندسية
كشفت إدارة العالقات
العامة ببلدية الكويت
عن تحقيق العديد من
اإلنجازات إلدارة التدقيق
واملتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة الجهراء،
خالل شهر ديسمبر
املاضي ،إذ تم إصدار
وإنهاء  532معاملة.
وفي هذا السياق ،استعرض
مدير إدارة التدقيق
واملتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة الجهراء
أحمد العنزي اإلنجازات
التي حققتها اإلدارة ،مشيرا
إلى أنه قد تم إصدار 161
معاملة شهادة تحديد
أوصاف ،تحرير كتب
إيصال تيار الكهربائي
لـ  25عقارًا ،الكشف على
 199عقارا ،استقبال 100
استفسار محالت ،اثبات
حالة لعدد  34معاملة9 ،
معامالت إنهاء إشراف،
تحرير  3تعهدات إشراف
وتحرير تعهد هدم.
ودعت إدارة العالقات
العامة الجمهور ،في حال
وجود أي شكوى تتعلق
بالبلدية ،إلى االتصال
على الخط الساخن ،139
أو التواصل عبر حساب
البلدية على مواقع
التواصل االجتماعي
@.KUWMUN

محمد الشرهان

الدراجة النارية بعد الحادث
عمليات ا لــدا خـلـيــة تلقت بالغا
يفيد بوقوع حادث تصادم بين
مركبتين على طريق الملك فهد
باتجاه النويصيب ،والذي أسفر
عن وفــاة مواطن بالعقد الثاني
من عمره ،وإصابة آخر تم نقله
الى مستشفى العدان بإصابات
خطيرة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ورد ب ــاغ
ل ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ال ـط ـب ـيــة
بـ ــوجـ ــود ح ـ ـ ــادث ت ـ ـصـ ــادم عـلــى

طريق الجهراء مقابل النهضة،
حيث انتقلت  8سيارات إسعاف
إلى الموقع ولدى وصولها تبين
وجود  6إصابات بالموقع.
وقــالــت االدارة فــي ب ـيــان ،إنــه
تم نقل  5إصابات الى مستشفى
الصباح ،وتقديم الرعاية الطبية
لحالة واحدة في موقع الحادث،
مشيرة إلى أن جميع االصابات
ج ـ ـ ــروح م ـت ـف ــرق ــة وك ـ ــدم ـ ــات وال
يوجد أي اصابات خطيرة.

4
محليات
ً
خاجة لـ ةديرجلا  :طرح عقود  13حديقة عامة قريبا
ةديرجلا

•
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ً
• «اإلحالل الكامل لمياه المجاري المعالجة بدال من الصليبية للري في مراحله النهائية»
• «الميزانية الحالية  5ماليين دينار وال تمثل الطموح ودفعت الهيئة لتقنين مشاريعها»
كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
لقطاع الزراعة التجميلية محسن خاجة ،أن الهيئة تقترب من
ً
اإلحالل الكامل لمياه ًالمجاري المعالجة ،بديال للمياه الصليبية
جار االعداد لطرح عقود إنشاء 13
لري المزروعات ،موضحا أنه ٍ
حديقة عامة ،بمساحة تتجاوز  170ألف متر في  9مناطق سكنية

ً
قريبا ،باإلضافة إلى االستمرار في افتتاح  39حديقة في المناطق
الجديدة.
وقال خاجة ،في حواره مع «الجريدة» ،إن الهيئة تسعى لتفعيل
القضائية لمخربي الحدائق العامة وسائر مواقع الزراعة
الضبطية ً
التجميلية ،الفتا إلى أنه ال يوجد أي تعاون مع هيئة الرياضة بشأن

زراعة أرضيات مالعب األندية الرياضية.
وأضاف أن الميزانية الحالية تبلغ  5ماليين دينار ،وال تمثل
التي نستهدفها ،ودفعت الهيئة
الطموح ،وال تفي بالتطلعات ً
للتقنين في مشاريعها ،خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ وطرح عقود
األعمال الجديدة ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:

محسن خاجة

محمد الجاسم

نسعى لتفعيل
الضبطية
القضائية
لمخربي
الحدائق
العامة ومواقع
الزراعة
التجميلية

* ال شـ ـ ـ ـ ــك أن ا لـ ـ ـ ـ ــز ر ا عـ ـ ـ ـ ــة
الـتـجـمـيـلـيــة ه ــي الـ ـ ــروح الـتــي
ت ــزي ــن ال ـ ـبـ ــاد بـ ـل ــون ال ـح ـي ــاة،
ف ـم ــا مـ ــدى اه ـت ـم ــام ال ـح ـكــومــة
بــال ـجــانــب ال ـج ـمــالــي لـمـنــاطــق
الكويت؟
 يلعب التخضير والزراعةدورا م ـه ـم ـ ًـا فــي
ا ل ـت ـج ـم ـي ـل ـيــة
ً
هــذا اإلطــار ،إذ ان الطريق الى
ب ـي ـئــة نـظـيـفــة و ج ـم ـي ـلــة حتما
ي ـم ــر ع ـب ــر بـ ــوابـ ــة ال ـت ـخ ـض ـيــر،
وع ـل ـي ــه ك ـ ــان اهـ ـتـ ـم ــام ال ـه ـي ـئــة
وبـمــوجــب مـســؤولـيــاتـهــا على
مـسـتــوى الــدولــة نـشــر ورعــايــة
وت ـط ــوي ــر ال ـت ـخ ـض ـيــر لـيـغـطــي
كامل المحيط البيئي ،تحقيقا
لحصد مجمل فوائده البيئية
والـ ـ ـت ـ ــرويـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـجـ ـم ــالـ ـي ــة
والـ ـحـ ـض ــاري ــة خ ــدم ــة ل ـلــوطــن
والمواطنين.

المشاريع الحالية
* مـ ــا أه ـ ــم مـ ـش ــاري ــع ق ـطــاع
الزراعة التجميلية التي تنفذ
حاليا؟
ع ـلــى عــاتــق ق ـطــاع ال ــزراع ــةال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـم ـس ـت ـم ــرة ال ـتــي
تـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــي مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف م ـ ـنـ ــاطـ ــق
ال ـكــويــت ،وأب ــرزه ــا االسـتـمــرار
ف ــي ص ـي ــان ــة وت ـط ــوي ــر م ــواق ــع
الزراعة التجميلية والتحريج
ال ـقــائ ـمــة وال ـم ـش ـمــولــة بـعـقــود
الصيانة الجارية ،التي تبلغ 9
عقود مناطق زراعة تجميلية،
باإلضافة إلى  9عقود مشاريع
ت ـ ـحـ ــريـ ــج ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
المتتابع للحدائق العامة التي
تم انشاؤها حديثا ،ومعظمها

ال يوجد
تعاون مع
هيئة الرياضة
لزراعة
أرضيات
مالعب األندية

بالمناطق الجديدة  39حديقة
ب ـم ـســاحــة ت ـت ـج ــاوز  400ال ــف
متر مربع.
ه ــذا بــاإلضــافــة ال ــى االع ــداد
لطرح عقود انشاء  13حديقة
عــامــة بـمـســاحــة ي ـت ـجــاوز 170
ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع م ــوزع ــة عـلــى
مـنــاطــق ال ـعــارض ـيــة وال ــزه ــراء
وجابر االحمد والنهضة وعلي
ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم وبـ ـي ــان وفـهــد
االحـمــد وصـبــاح الـســالــم وابــو
فطيرة.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ت ـن ـس ـي ـق ــا
م ـس ـت ـمــرا م ــع وزارة اال ش ـغ ــال
ا لـعــا مــة ح ــول تنفيذ المرحلة
 Cمــن م ـشــروع اسـتـغــال مياه
الـ ـمـ ـج ــاري ال ـم ـعــال ـجــة ثــاث ـيــا
ف ــي ري ال ـت ـخ ـض ـيــر وال ــزراع ــة
ال ـت ـج ـم ـي ـل ـيــة ،وه ـ ــو الـ ـ ــذي مــع
اكتمال كافة مراحله تستطيع
الهيئة اال ح ــال ا لـكــا مــل لمياه
المجاري المعالجة ،بديال عن
المياه الصليبية لري مختلف
المواقع على مستوى الكويت،
وفي خالل سنوات قليلة مقبلة.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـمــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـخ ــاص ــة تــرشـيــد
النفقات وخفض الميزانية ،فإن
الهيئة تسعى لتنفيذ االعمال
والمشاريع الجديدة.

رؤية الكويت
«واحة خضراء»
ستتحقق
عبر برنامج
الخطة القومية
للتخضير

بالتعاون مع الهيئة والكثير
م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المعنية بالدولة ،حيث اعدت
الخطة اآلنية عام  1988وعمل
بها حتى  ،1990وانتهى إعداد
الشق المتوسط وطويل المدى
عام  1997للعمل بها حتى عام
 ،2015وهو ما قد كان بالفعل،
ومازالت الهيئة تعمل في اطار
اه ـ ـ ــداف وع ـن ــاص ــر وم ـش ــاري ــع
ال ـخ ـطــة وت ـس ـتــرشــد ب ـهــا ،مما
ان ـع ـكــس ع ـلــى ن ـشــر وتــوس ـعــة
التخضير بمختلف المناطق
والمحافظات ،وأكسب الكويت
تحسنا بيئيا وقيمة ترويحية
وبعدا جماليا وسمة حضارية
ً
م ــا زال ــت تـمـضــي ف ــي طريقها
نحو النمو واالكتمال ،وحتى
ي ـت ـح ـقــق ت ـط ـل ـع ـنــا ن ـح ــو رؤي ــة
الكويت "واحة خضراء".

العبث والتخريب

تشجيع
القطاع الخاص
لالستثمار
في إنشاء
المتنزهات
العامة بنظام
B.O.T

الخطة القومية
* ك ـ ـيـ ــف أ ع ـ ـ ــدد ت ـ ـ ــم ا لـ ـخـ ـط ــة
القومية للتخضير؟
 أع ـ ـ ــدت الـ ـخـ ـط ــة ال ـق ــوم ـي ــةللتخضير ا ل ـهــاد فــة لتحسين
ال ـب ـي ـئ ــة وتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـخ ـض ـيــر
وتجميل البالد بواسطة معهد
الـ ـك ــوي ــت ل ــابـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة

* ال ـم ـشــاكــل ال ـتــي تـعــانـيـهــا
ال ـحــدائــق ال ـعــامــة ك ـث ـيــرة؟ فما
اإلج ـ ــراء ات الـمـتـخــذة للحفاظ
عليها؟
 ت ـظ ــل اه ـ ــم ال ـم ـش ــاك ــل هــيالـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــث وال ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــريـ ـ ــب ال ـ ـ ــذي
تـتـعــرض ل ــه ال ـحــدائــق الـعــامــة
وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة
ال ـت ـج ـم ـي ـل ـي ــة مـ ــن قـ ـب ــل ب ـعــض
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزيـ ـ ــن ،وهـ ـ ـ ـ ــو أم ـ ــر
ي ـق ـت ـض ــي ت ـف ـع ـي ــل ال ـض ـب ـط ـيــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ب ـح ـســم ،وت ـضــافــر
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
لــرفــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي بقيمة
التخضير وأهمية المحافظة
عليه ،ويــأتــي فــي هــذا السياق
الـ ـ ـ ـ ــدور اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ب ـم ـخ ـت ـلــف

ً
خاجة متحدثا إلى الزميل محمد الجاسم

وسائله المقروء ة والمسموعة
والمرئية.

شبكات الري
* م ـ ــا الـ ـخـ ـط ــة ال ـت ـط ــوي ــري ــة
للتوسع بالبقعة الخضراء في
الكويت؟
 ت ـ ـظـ ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـت ــوج ـه ــةنحو رعاية وتوسعة وتطوير
التخضير والزراعة التجميلية
ومختلف مــرافـقـهــا ،مــع زي ــادة
اعداد الحدائق العامة وتطوير
خــدمــات ـهــا وخ ــاص ــة الـمـنــاطــق
ال ـم ـس ـت ـح ــدث ــة ،وتـ ـط ــوي ــر نـظــم
وش ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــري الـ ـح ــديـ ـث ــة
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـت ــدريـ ـج ــي فــي
احالل مياه المجاري المعالجة
ثالثيا بديال عن مياه الصليبية
فــي ري كــل الـمــواقــع ،وتشجيع
القطاع الخاص لالستثمار في
إنشاء المتنزهات العامة بنظام
 B.O.Tوغيرها من األعمال وفقا
لتوافر المخصصات المالية.

ميزانية المشاريع
* كـ ـ ـ ــم ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة
المخصصة لمشاريع الزراعة
التجميلية؟ وهل هي كافية؟
 الميزانية الحالية تبلغ 5مــايـيــن دي ـن ــار ،وه ــي ال تمثل
الـطـمــوح وال تـفــي بالتطلعات
الـ ـ ـت ـ ــي نـ ـسـ ـتـ ـه ــدفـ ـه ــا ،ودف ـ ـعـ ــت
الهيئة للتقنين في مشاريعها،
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ًـا فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق
بتنفيذ وط ــرح عـقــود األعـمــال
الجديدة مثل الحدائق العامة
وغـ ـي ــره ــا ،واالكـ ـتـ ـف ــاء بــأع ـمــال
ال ــرع ــاي ــة وال ـص ـي ــان ــة لـلـمــواقــع

القائمة فقط (الحدائق العامة
 الطرق والـشــوارع الرئيسية-الساحات الشجرية -ال ــدوارات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاط ـ ـ ـعـ ـ ــات  -م ـ ـشـ ــاريـ ــع
الخضير).

تشجير الطرق
* ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــة
التشجير والزراعة التجميلية
في الطرق السريعة ؟
 يـمـضــي الـعـمــل عـلــى نحوجيد خاصة بالقطاع الجنوبي،
ام ـ ـ ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـق ـط ــاع
الشمالي (المناطق المحصورة
وال ـم ـح ـي ـطــة ب ـمــدي ـنــة ال ـكــويــت
ـاال وال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــري ال ـ ـسـ ــادس
شـ ـ ـم ـ ـ ً
ج ـن ــوب ــا) فــالـهـيـئــة اسـتـطــاعــت
ت ـ ــدارك ال ـم ـشــاكــل ال ـتــي تسبب
فـيـهــا ال ـم ـق ــاول ال ـح ــال ــي ،نـظــرا
إلهمال وتقصير جهازه الفني،
وتم سحب األعمال واسنادها
لعدد مــن المقاولين العاملين
بــال ـم ـنــاطــق ال ــزراع ـي ــة األخـ ــرى
والمتاخمة لحدود المشروع،
وال ـ ــوض ـ ــع ح ــال ـي ــا فـ ــي طــري ـقــه
للتحسن والـعــودة الــى مــا كان
عليه ،حيث تم استبدال الكثير
من النباتات المتضررة وزراعة
الـ ـح ــدي ــث وصـ ـي ــان ــة الـ ـم ــراف ــق
المتعددة ،ويمكن مالحظة ذلك
على ارض الواقع.

تجميل الشواطئ
* م ــاذا عــن تجميل شواطئ
الكويت؟
 ت ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ــئشـ ـ ــأن ج ـ ـهـ ــات م ـع ـن ـي ــة أخـ ـ ــرى،
وم ـســؤول ـيــة الـهـيـئــة مقتصرة

ألعاب متحطمة واألوساخ تحيط بها

* مـ ــا ت ـع ـل ـي ـق ـكــم عـ ــن ت ـقــريــر
دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة خـصــوصــا
ان اغلب العقود التي تشوبها
مـ ــاح ـ ـظـ ــات م ـت ـع ـل ـق ــة ب ـق ـط ــاع
الزراعة التجميلية؟
 بصفة عامة يهتم القطاعب ـمــاح ـظــات الـ ــديـ ــوان ويـعـمــل
على تالفيها وعدم التكرار في
العقود الالحقة ،وهو أمر متبع
في وزارات ومؤسسات الدولة
كــافــة الـتــي تـقــوم بأعمالها من
خ ــال ال ـع ـقــود وال ـم ـنــاق ـصــات،
وهـ ــو أي ـض ــا دور م ـهــم ومـفـيــد
يـ ـق ــوم ب ــه دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة،
ودائما هو محل تقدير الهيئة.

مالعب األندية
* ه ــل ه ـن ــاك تـ ـع ــاون بينكم
وبين الهيئة العامة للرياضة
فيما يخص زراعة المالعب؟
 جميع المالعب المشمولةبالحدائق العامة تقوم الهيئة
بتنفيذها وصـيــانـتـهــا ،ســواء
كانت مالعب ترابية او مالعب
مـ ـتـ ـع ــددة األغ ـ ـ ـ ــراض وم ـغ ـط ــاة
بالعشب الصناعي ،وال يوجد
تـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للرياضة بشأن زراعة ارضيات
مالعب االندية الرياضية ،فهي
المخولة.

م

العدد

نوع الموقع

1

134

حديقة عامة ونموذجية

 3.1ماليين متر مربع

2

635

طرق وشوارع رئيسية

 1700كيلو متر طولي

3

500

دوار وتقاطع

 820ألف متر مربع

4

12

مشاريع تحريج

 34ألف دونم

أطفال المنطقة محرومون من األلعاب ...والروائح الكريهة تطاردهم
ناصر الخمري

"ال رقابة ...ال مباالة ...ال صيانة" هذا هو حال حديقة صباح
السالم الجديدة التي لم يمض على افتتاحها أكثر من عام،
فقد أحاطت بها النفايات من كل جهة ،وتنتشر فيها روائــح
المجاري جــراء المناهيل المفتوحة ،التي تعرض المرتادين
وأطفالهم للخطر ،إضافة إلى األلعاب و"المراجيح" التي وقع
عليها ضرر كبير ،وأصبحت خطيرة على األطفال وهي بحالتها
دون صيانة.
هذه الحديقة ليست سوى ضحية أخرى في هذه المنطقة
المكتظة بالسكان فمنذ  ،2010والحديقة العامة الكبيرة مغلقة
للصيانة بـعــد أن تــم افتتاحها مـنــذ بضعة أ شـهــر فـقــط بعد
اكتشاف انخفاض في التربة وعيوب في المباني والمرافق،
االمر الذي أدخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
في دوامة التقاضي مع المقاول المنفذ للحديقة ،والذي كان قد
فاز بـ 24عقدا مع الهيئة.
لـكــن مشهد الـحــدائــق الـعــامــة وحــالـتـهــا فــي ال ـبــاد بـصــورة
شاملة محزنة ،فتلك الحدائق ترزح تحت وطأة إهمال كبير،
وتنعدم بها أدنــى درجــات االهتمام والمراقبة واإلش ــراف من
الجهات المعنية ،وهو ما جعل أهالي منطقة صباح السالم
يطالبون الـجـهــات المعنية فــي الــدولــة باالهتمام بالحديقة
إليجاد متنفس لهم وألطفالهم الذين أصبحوا محرومين من
االستمتاع بالمساحات الخضراء واأللعاب.
م ـن ــاش ــدات األه ــال ــي ال ـم ـت ـك ــررة ل ـل ـب ـلــديــة وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للزراعة والثروة السمكية لالهتمام بنظافة الحديقة وإصالح
"المراجيح" وتغطية المناهيل المفتوحة ومحوالت الكهرباء
المفتوحة كلها بــاء ت بالفشل ،فيقول العديد مــن الـمــارة انه
منذ فترة والموقع على حاله ونادرا ما يوجد به عامل نظافة.

تقرير المحاسبة

المساحة أو الطول التقريبي

حديقة صباح السالم الجديدة خارج نطاق التغطية
●

على الطرق والشوارع الرئيسية
بما فيها جانبا شارع الخليج
ال ـ ـعـ ــربـ ــي وال ـ ـ ـجـ ـ ــزر ال ــوسـ ـط ــى
والطريق الساحلي ،وهي تولي
الـ ــزراعـ ــة الـتـجـمـيـلـيــة ف ــي هــذه
المواقع كامل االهتمام.

انتشار النفايات قرب أماكن الجلوس

5
ً
ً
الحكومة تطلب  100مليون دينار اعتمادا إضافيا للعالج بالخارج
ةديرجلا

•
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majles@aljarida●com

برلمانيات

• لتغطية مستحقات مستشفيات ومراكز صحية بالخارج منذ عهد الوزير السابق علي العبيدي
• انتخابات المجلس البلدي القادمة فقط تجرى وفق جداول انتخابات مجلس األمة
محيي عامر

تسلم مجلس األمة مشروعين
بقانونين من الحكومة أحدهما
بفتح اعتماد إضافي في
ميزانية  2018 /2017بقيمة
 100مليون دينار للعالج
بالخارج ،لتسديد فواتير قديمة
لمستشفيات ومراكز صحية في
الخارج منذ تولي العبيدي حقيبة
الصحة.

أحــالــت الحكومة الــى مجلس
األمة مشروعين بقانونين االول
بفتح اعـتـمــاد اضــافــي بميزانية
ا ل ـ ـ ــوزارات واالدارات الحكومية
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة 2018/2017
بقيمة  100مليون دينار للعالج
بالخارج ،والثاني بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  33لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت ،والذي ينص
على تنظيم انتخابات المجلس
البلدي المقبلة ضمنها أن تجرى
وف ــق ج ــداول انـتـخــابــات مجلس
األمة.
وبالنسبة لمشروع «االعتماد
االضافي» الذي يعد اول مشاريع
ب ـقــوان ـيــن ت ـت ـقــدم ب ـهــا الـحـكــومــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ادت ال ـي ـم ـي ــن
الــدس ـتــوريــة امـ ــام مـجـلــس األم ــة
في جلسة  19ديسمبر الماضي،
وال ــذي حصلت «ال ـجــريــدة» على
ن ـس ـخــة م ـن ــه ف ـق ــد ت ـم ــت احــال ـتــه
الى لجنة الميزانيات والحساب
الختامي البرلمانية مع اعطائه
صفة االستعجال.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ح ـك ــوم ـي ــة ل ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ان ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
ب ـق ــان ــون جـ ــاء ل ـت ـســديــد فــوات ـيــر
ق ــدي ـم ــة ل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وم ــراك ــز
صـحـيــة ف ــي ال ـخ ــارج مـنــذ تــولــي
العبيدي حقيبة الصحة ،وذ لــك
تـ ـف ــادي ــا ل ـ ـلـ ــدعـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ال ـت ــي ق ــد تــرف ـع ـهــا ت ـلــك الـجـهــات
بالخارج للمطالبة بمستحقاتها،

بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى حـ ـ ــرص وزارة
الصحة على صرف مخصصات
المرضى بالخارج.
وي ـ ـنـ ــص ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع عـ ـل ــى ان
«يفتح اعتماد اضافي بميزانية
الـ ـ ـ ــوزارات واالدارت الـحـكــومـيــة
للسنة المالية  2018/2017بمبلغ
 100مليون دينار لوزارة الصحة
بند الخدمات الصحية بالخارج،
وي ــؤخ ــذ م ــن ال ـم ــال االح ـت ـيــاطــي
العام للدولة».
وأبرزت الحكومة في المذكرة
االيضاحية االسباب التي دفعتها
لـتـقــديــم م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ــذي
يرفع بند العالج بالخارج خالل
السنة المالية المشار اليها الى
 220مليون دينار.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة م ــا
ً
ي ـل ــي« :اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ال ـب ـيــانــات
واالحـ ـ ـص ـ ــاءات الـ ـ ـ ــواردة ل ـ ــوزارة
الـصـحــة م ــن الـمـكــاتــب الصحية
بــال ـخــارج ب ــأن ارصـ ــدة المكاتب
الـصـحـيــة والـمـطــالـبــات الحالية
والـمـتــوقـعــة حـتــى نـهــايــة السنة
المالية  2018/2017واالعتبارات
ال ـم ـل ـحــة ،ال ـت ــي ت ــوج ــب ضـ ــرورة
تـعــزيــز بـنــد ال ـخــدمــات الصحية
بالخارج بميزانية وزارة الصحة
للسنة المالية  2018/2017بمبلغ
ً
 100مليون دينار ،وذلــك تفاديا
لـ ـل ــدع ــاوى ال ـق ـضــائ ـيــة الـ ـت ــي قــد
ترفعها المستشفيات والمراكز
ال ـص ـح ـيــة ب ــالـ ـخ ــارج لـلـمـطــالـبــة

اجتماع سابق للجنة الميزانيات
ب ـم ـس ـت ـح ـق ــات ،بـ ــاالضـ ــافـ ــة ال ــى
حرص وزارة الصحة على صرف
مخصصات المرضى بالخارج».
وأضـ ــافـ ــت« :ل ــذل ــك صـ ــدر ه ــذا
ال ـقــانــون حـيــث ن ــص ف ــي ال ـمــادة
االول مـ ـن ــه عـ ـل ــى فـ ـت ــح اع ـت ـم ــاد
اض ـ ــاف ـ ــي بـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واإلدارات ا ل ـح ـك ــو م ـي ــة لـلـسـنــة
المالية  2018/2017بند 272202
خدمات صحية بالخارج بوزارة
الصحة بمبلغ  100مليون دينار
(مـئــة مليون ديـنــار) تـضــاف الى
االعـ ـتـ ـم ــادات الـمـخـصـصــة لبند
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة ب ــال ـخ ــارج
ل ـي ـص ـب ــح  220مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
ونـصــت ال ـم ــادة الـثــانـيــة عـلــى ان

يؤخذ االعتماد االضافي المشار
اليه في الـمــادة االولــى من المال
االحتياطي العام للدولة».

المجلس البلدي
وع ــودة الــى الـمـشــروع الثاني
ال ـخ ــاص بـتـعــديــل بـعــض أحـكــام
القانون رقم  33لسنة  2016بشأن
ان ـت ـخــابــات بـلــديــة ال ـكــويــت ،فقد
تمت احــالـتــه الــى لجنة المرافق
العامة مكونا من  4مواد ،ووجه
على الفور رئيس اللجنة الدعوة
لالعضاء لحضور اجتماع يعقد
غ ــدا االح ــد لـمـنــاقـشـتــه بحضور
وزي ـ ــر ال ـب ـل ــدي ــة وزي ـ ــر االشـ ـغ ــال

العامة حسام الرومي ومدير عام
الـبـلــديــة ومـســاعــد الـمــديــر الـعــام
لإلدارة العامة للشؤون القانونية
لشؤون االنتخابات العقيد صالح
الشطي.
ونـ ــص الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي م ــادت ــه
االول ـ ــى عـلــى انـ ــه« :اس ـت ـث ـنــاء من
احكام الفقرة الثالثة من المادة
الرابعة من القانون رقم  33لسنة
 2016تـجــرى انتخابات أعضاء
ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي الـ ـق ــادم وفـقــا
ل ـج ــداول االن ـت ـخــابــات الـنـهــائـيــة
بشأن انتخابات أعضاء مجلس
االم ــة ،ويعتبر حكم هــذه المادة
ً
ً
ح ـك ـم ــا وقـ ـتـ ـي ــا ي ـن ـت ـهــي ب ــإج ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي

ً
الـقــادم التي ستتم وفـقــا الحكام
هذه المادة».
وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة:
يـسـتـبــدل بـنــص ال ـف ـقــرة الـثــانـيــة
مــن ال ـمــادة الــراب ـعــة مــن الـقــانــون
ر قـ ـ ــم  33ل ـس ـن ــة  2016ا ل ـم ـش ــار
الـيــه الـنــص اآلتـ ــي :سـتــة أعـضــاء
يعينون بـمــرســوم خــال خمسة
ً
عشر يوما من تاريخ إعالن نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وي ـش ـت ــرط ف ــي كل
األعضاء المنتخبين والمعينين
الشروط الالزمة لعضوية مجلس
االمـ ـ ــة ع ـل ــى ان يـ ـك ــون االعـ ـض ــاء
الـمـعـيـنــون ال ـم ـن ـصــوص عليهم
بالبند  2من هذه المادة حاصلين
على مؤهل جامعي ،ولكل ناخب

ح ـ ــق اإلدالء بـ ـص ــو ت ــه ل ـمــر شــح
واحد من المرشحين في الدائرة
المقيد بها».
وتقول الـمــادة الثالثة« :يمدد
عمل اللجنة المؤقتة لممارسة
اخـتـصــاصــات الـمـجـلــس البلدي
الـ ـص ــادرة بــال ـمــرســوم رق ــم 241
لـسـنــة  2017ال ـم ـشــار ال ـيــه حتى
اجراء انتخابات المجلس البلدي
القادم».
وكانت المادة الرابعة اجرائية
ونصت على االتي« :على الوزراء
 ك ــل فـيـمــا ي ـخ ـصــه -تـنـفـيــذ هــذاال ـق ــان ــون ،ويـعـمــل ب ــه م ــن تــاريــخ
نشره في الجريدة الرسمية».

أسباب إجراء انتخابات «البلدي» بجداول «األمة»
قالت المذكرة االيضاحية لمشروع تعديل
ق ــان ــون بـلــديــة ال ـكــويــت م ــا ي ـلــي :لـمــا كــانــت
االن ـت ـخــابــات ال ـخــاصــة بــالـمـجـلــس الـبـلــدي
ً
والتي أجريت وفقا للقوانين المنظمة لبلدية
الـكــويــت مـنــذ ع ــام  1964وحـتــى ع ــام 2013
قد تمت وفقا لجداول االنتخابات السارية
ب ـش ــأن اع ـض ــاء مـجـلــس األم ـ ــة ف ــي ال ــدوائ ــر
االنتخابية الخاصة بالمجلس البلدي.
ولـمــا ك ــان ال ـقــانــون رق ــم  33لسنة 2016
ً
ال ـم ـش ــار ال ـي ــه وال ـم ـع ـم ــول ب ــه اعـ ـتـ ـب ــارا من
 2016/7/12تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــره فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية -قد اوجب في المادة الرابعة منه
صدور مرسوم بتحديد الدوائر االنتخابية
العشر ،وان يكون لكل دائرة جدول انتخاب
دائــم او اكثر تـحــرره لجنة او لجان مؤلفة
من وزارة الداخلية تشكل بقرار من الوزير،
ً
فـ ـض ــا ع ـم ــا نـ ــص ع ـل ـي ــه مـ ــن ان ـ ــه ي ـش ـتــرط

جلسة سابقة للمجلس البلدي

ل ـع ـض ــوي ــة ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي تـ ــوافـ ــر ذات
الشروط المحددة في القانون رقم  35لسنة
 1962فــي شــأن انـتـخــابــات اعـضــاء مجلس
األمة وتعديالته.
ولما كان القيد السنوي للناخبين قد بدأ
ً
في شهر فبراير  2017إعماال لنص المادة
الـثــامـنــة م ــن ال ـقــانــون رق ــم  35لـسـنــة 1962
المشار اليه وانتهى العمل به بنشر تعديالته
باإلضافة او الحذف من الجداول االنتخابية
فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة بملحق ال ـعــدد رقــم
 1335بتاريخ  ،2017/4/11ولــم يتم تشكيل
لجان لقيد الناخبين لعدم صــدور مرسوم
بتحديد الدوائر االنتخابية للمجلس البلدي.
ول ـمــا ك ــان قــد ص ــدر ال ـمــرســوم رق ــم 240
لسنة  2017بحل المجلس البلدي بتاريخ
 2017/10/10وذ لـ ــك بـسـبــب ت ـقــد يــم بعض
السادة اعضاء المجلس البلدي استقالتهم

وعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد
جلسات المجلس البلدي ،وكذلك حرصا على
المصلحة العامة.
ول ـمــا ك ــان قــد ص ــدر ال ـمــرســوم رق ــم 241
لسنة  2017بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة
اخ ـت ـص ــاص ــات ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ب ـتــاريــخ
 2017/10/10وي ـن ـت ـهــي ع ـمــل ت ـلــك الـلـجـنــة
ً
بتاريخ  2017/12/9تطبيقا لنص المادة 29
من القانون رقم  33لسنة  2016المشار اليه.
لذا اعد مشروع القانون المرافق والذي
ينص في مادته األولى على حكم استثنائي
بـ ــأن ت ـج ــرى ان ـت ـخ ــاب ــات اعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
ً
الـبـلــدي ال ـقــادم وف ـقــا ل ـجــداول االنـتـخــابــات
النهائية بشأن انتخابات أعـضــاء مجلس
ً
ً
األمة ،ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا
ينتهي بإجراءات انتخابات المجلس البلدي
ً
القادم وفقا الحكام هذه المادة.

ً
«حقوق اإلنسان» تتبنى المطالبة بدخول الدالل :على الحكومة تجميد «الصحية» البرلمانية تطلع غدا على آخر
ضريبة القيمة المضافة
تطورات «الضمان الصحي»
«أمن الدولة» في «العفو األميري»
ب ـي ـن ـم ــا ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة ح ـق ــوق
ً ً
اإلنسان البرلمانية اجتماعا غدا،
تـنــاقــش خــالــه نـتــائــج زيــارتـهــا
ل ـل ـس ـجــن الـ ـم ــرك ــزي الـ ـت ــي تـمــت
بـتــاريــخ  24ديـسـمـبــر الـمــاضــي،
تـتـجــه الـلـجـنــة إل ــى أن يتضمن
تقريرها توصية بدخول قضايا
أم ــن ال ــدول ــة ضـمــن مــن يشملهم
العفو األميري.
وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
ع ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي ف ــي ت ـغ ــري ــدة له
على موقع التواصل االجتماعي
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :عـ ـن ــد ل ـق ــائ ـن ــا بـ ــاألخ
سـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور واألخـ ـ ـ ـ ــوة
ال ـم ـغ ــردي ــن وغ ـي ــره ــم م ــن ن ــزالء
سجن أمن الدولة نبهوا اللجنة
إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة دخـ ـ ـ ـ ــول جـ ــرائـ ــم
أم ــن ال ــدول ــة فــي الـعـفــو األم ـيــري

واإلفــراج الشرطي ،لدخول كثير
م ـ ــن ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـحــت
م ـس ـمــى أمـ ــن ال ــدول ــة كــالـتـغــريــد
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـش ــر ،خ ـص ــوص ــا أن
ال ـع ـفــو اآلن دخ ـل ــت تـحـتــه حتى
جرائم المخدرات».
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــدم ـ ـخ ـ ــي نـ ـ ـش ـ ــر م ــع
تغريدته اعالن اضراب لمجموعة
مــن سجناء قضايا أمــن الــدولــة،
يعلنون فيه دخولهم اال ض ــراب
عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام مـ ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
مـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم وح ـ ـقـ ــوق ـ ـهـ ــم أسـ ـ ــوة
بالقضايا االخرى.
وتمثلت مطالبهم في تفعيل
ال ـ ـمـ ــادة  87م ــن ق ــان ــون الـ ـج ــزاء
ال ـك ــوي ـت ــي والـ ـخ ــاص ــة ب ــاالف ــراج
ال ـشــرطــي «رب ــع ال ـم ــدة» لقضايا
أمن الدولة ،والشمول في العفو

عادل الدمخي

األميري السنوي (نصف المدة)
أس ــوة بــالـقـضــايــا االخـ ــرى الـتــي
يشملها العفو.

قال النائب محمد الدالل إن
ً
«هـنــاك ع ــددا مــن دول الخليج
ل ـ ــم ت ـط ـب ــق اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ض ــري ـب ــة
الـقـيـمــة الـمـضــافــة ،وال ـتــي كــان
مــن الـمـفـتــرض أن تـطـبــق على
الجميع ،لذلك ال يجب أن تطبق
ً
في الكويت» ،مطالبا الحكومة
بـتـجـمـيــد ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا ،وعـلــى
م ـج ـلــس األم ـ ــة أن يـتـجــاهـلـهــا
وال ي ـبــت ف ـي ـهــا ،خ ـصــوصــا ان
الخالف الخليجي مازال قائما
ولم يحسم بعد».
وأضاف الدالل ،في تصريح
أمـ ـ ـ ــس ،أن «ت ـط ـب ـي ــق ضــري ـبــة
ال ـق ـي ـم ــة ال ـ ُـمـ ـض ــاف ــة أمـ ـ ــر غـيــر
سليم وغـيــر قــانــونــي ،فــي ظل
األوضاع التي يشهدها مجلس

محمد الدالل

التعاون الخليجي ،وعدم قدرة
عدد من دوله على تنفيذ هذه
االتفاقية».

الشاهين والخضير والفضالة في أحد اجتماعات اللجنة الصحية
تناقش لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرلمانية ،في
ً
اجتماع تعقده غدا ،آخر تطورات مشروع الضمان الصحي ،بحضور
رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ً
«المالية» تناقش غدا «القروض العامة» وسط تحفظ من بعض األعضاء

عاشور لـ ةديرجلا  :على الحكومة التقدم بمشروع يحدد تكلفته بالفائدة وتاريخ إغالق الدين
•

●

محيي عامر

ً
تعقد لجنة الشؤون المالية واالقتصادية اجتماعا غدا ،تناقش خالله
مشروع قانون باإلذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من
األسواق المالية المحلية والعالمية ،ومناقشة االقتراحات برغبة المدرجة
على جدول أعمالها.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الجريدة»« :يفترض أن تاتي
الحكومة بمشروع جديد متكامل بمبرراته وأسـبــابــه الــداعـيــة للتوسع
الحكومي باالقتراض العام ،سواء كان محليا أو خارجيا ،وقيمة التكلفة
مع فوائد تلك القروض ،وسنوات اغالق الدين العام».
وأضاف عاشور« :اذا جاءت الحكومة بشيء جديد فسندرسه ،خصوصا
أن هناك تحفظا مبدئيا من بعض أعضاء اللجنة على الدين العام ،وأنا
أحدهم ،ألن الحكومة لم تلجأ إلى البدائل الصحيحة ،باإلضافة إلى أنه
ال نية حقيقية نلمسها من الحكومة في تحصيل ديونها المستحقة على
اآلخــريــن ،ولـيــس هـنــاك نية السترجاعها ،ولــم تتعامل بالشكل السليم
مع الهدر العام في الميزانية ،ولــم تقم بــإجــراء ات جدية بحيث تخفض
الميزانية» .وتابع« :إذا كان مشروع القروض العامة بذات اإلجراءات واآللية
فأن شخصيا متحفظ عليه ،وعلى الحكومة باعتبارها حكومة جديدة،
فضال عن ان هناك تشكيلة جديدة للجنة الشؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية ،أن يكون لديها رؤية وتتقدم بمشروع جديد ،حتى تتم دراسته».

ً
ً
ً
خورشيد مترئسا اجتماعا سابقا للجنة المالية

أكاديميا

٦

ةديرجلا

•
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رئيس اتحاد مصر لـ ةديرجلا :.الطلبة الكويتيون
و«البدون» يواجهون صعوبات في قرارات الدراسة

لم تصدر تأشيرات دخول لـ  200إلى  500طالب
فيصل متعب

نتيجة انتهاء البطاقة األمنية
الخاصة بالطلبة غير الكويتيين،
للفصل
الدراسة
أصبح تأجيل
ً
ً
الدراسي الجاري ،أمرا ضروريا
بالنسبة لهؤالء لئال يكونوا
العديد من
ضحية للرسوب في ً
المقررات الدراسية ،نظرا إلى
عدم مقدرتهم على الحضور
لخوض االختبارات النهائية.

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــام
لطلبة الـكــويــت فــي مـصــر صالح
ال ـع ــازم ــي ،إن «ال ـص ـع ــوب ــات» في
ق ــرارات التعليم العالي ،لــم تمس
فقط الطلبة البدون الدارسين في
مـصــر بــل أصـبـحــت تـمــس الطلبة
ً
الكويتيين أ ي ـضــا  ،إذ يتم الطلب
من هؤالء إحضار تفرغ دراسي من
جهة العمل الخاصة بالطالب من
أجل السماح له بالدراسة.
وأض ــاف العازمي لـ «الجريدة»
أنه بعد تدخل االتحاد ومناشدة
وزير التربية وزير التعليم العالي،
ً
تم إيقاف ذلك القرار مؤقتا للفصل
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،واعـ ـتـ ـم ــاده
ك ــأح ــد ال ـ ـق ـ ــرارات األس ــاسـ ـي ــة فــي
ً
الـعــام الــدراســي المقبل ،موضحا
أن ال ـط ـل ـب ــة ي ــذهـ ـب ــون لـ ـل ــدراس ــة
ً
ع ـل ــى نـفـقـتـهــم الـ ـخ ــاص ــة ،م ـعــربــا
ع ــن اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن وجـ ـ ــود مـثــل
هــذه ال ـق ــرارات ،الـتــي ال تصب في
مصلحة الدارسين وال تشجعهم
في استكمال دراستهم والتطوير
من أنفسهم.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
الـمـتـعـثــريــن ،بـسـبــب ع ــدم إص ــدار

ال ـف ـيــزا لـهــم ي ـت ــراوح مــا بـيــن 200
و 500طالب وطالبة يدرسون في
كليات وجامعات عديدة في مصر.
ً
مبينا أن هناك العديد من الطلبة
من غير الكويتيين «البدون» انتهت
الفيز الخاصة بهم في مصر ،وال
يستطيعون العودة إلى الكويت،
بسبب الخوف من عدم إصدار فيزا
جــديــدة لـهــم لـلــدخــول م ــرة أخــرى
إلى مصر.
وأش ــار إلــى أن االتـحــاد خاطب
الطلبة البدون الدراسين في مصر
والــذيــن لــم تـصــدر لـهــم تــأشـيــرات
«الفيزا» لدخول مصر ،بأن يوقفوا
قيودهم للفصل الدراسي الحالي،
ل ـئ ــا ت ـك ــون ه ـن ــاك أع ـ ـ ــداد كـبـيــرة
ت ـت ـع ــرض إل ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــوب بـسـبــب
ع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـح ـضــور إلــى
االختبارات النهائية بسبب عدم
إصدار الفيزا لهم.
وبـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــازمـ ــي أن االتـ ـح ــاد
خاطب وزارة الخارجية المصرية،
«وق ـ ـ ـ ــد بـ ـ ّـي ـ ـنـ ــوا لـ ـن ــا أن ـ ـهـ ــم س ــوف
يخاطبون السفارة المصرية في
دولة الكويت كما أن هناك مخاطبة
تمت من قبل الخارجية المصرية

صالح العازمي

ل ــوزارة التعليم العالي المصرية
ل ـن ـظــر أم ـ ــور ال ـط ـل ـبــة الـمـتـعـثــريــن
من ناحية الفيزا ،لكن إلى اآلن لم
يأتنا الرد الكافي فيما يخص تلك
المشكلة التي تالحق الطلبة غير
الكويتيين من فئة البدون».
وق ـ ــال إن ال ـط ـل ـبــة ال ـ ـبـ ــدون فــي
الفترة السابقة كانوا يستخرجون
الـبـطــاقــات األمـنـيــة الـخــاصــة بهم
بشكل م ــرن وس ـلــس ،دون وجــود
أي عراقيل تذكر ،مما يسهل عليهم

استكمال واستخراج الفيزا بشكل
س ــري ــع ،ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
أصبحت معاناتهم تتمدد ،بسبب
عـ ــدم االس ـت ـع ـج ــال ل ـه ــم ب ــإص ــدار
الـبـطــاقــات األم ـن ـيــة ،وم ــن خاللها
تـعـتـمــد ال ـس ـف ــارة ال ـم ـصــريــة لــدى
ال ـك ــوي ــت ف ــي إعـ ـط ــاء ال ـتــأش ـيــرات
ً
ا لـخــا صــة بالسفر لمصر ،مشيرا
إلى أن هناك «صعوبات داخلية من
قبل الجهات المعنية في الكويت
إلصــدار البطاقات لهم والتشديد
عليهم بصورة كاملة».
وك ـش ــف ال ـع ــازم ــي أن االت ـح ــاد
سـيـلـتـقــي بـعــد غ ــد االث ـن ـيــن وزي ــر
ال ـت ــرب ـي ــة وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
د .حــامــد ال ـع ــازم ــي« ،وسـنـنــاقــش
معه جميع المشاكل والصعوبات
الـتــي تــواجــه المصير األكــاديـمــي
والــدراســي لطلبة مـصــر ،وســوف
يــواصــل االتـحــاد مساعيه ويبذل
كل ما بوسعه ،حتى يقلل ويذلل
جـمـيــع ال ـم ـش ـكــات ،ال ـت ــي تــواجــه
الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين
مــن «ال ـبــدون» الــذيــن يــدرســون في
مصر.

الموحد
فتح باب التقديم للقبول ً
في برامج الدراسات العليا غدا
أعلن القائم بأعمال عميد
كلية الدراسات العليا د .عايد
عطالله سلمان أن باب التقديم
للقبول فــي بــرامــج الــدراســات
ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
سيفتح للمواطنين والمقيمين
في الفترة من  2018/1/7حتى
 ،2018/2/7والتي سيتم خاللها
استقبال الطلبات في درجات
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه والـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر
والدبلوم العالي.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـلـ ـم ــان أن مــا
يميز إعــان القبول هــذا العام
عن األعوام السابقة أن التقديم
الكتروني بالكامل ،فال يتطلب
من المتقدم الحضور الى كلية
الدراسات العليا لتعبئة طلب
ال ـت ـق ــدي ــم ،م ـم ــا ي ـس ـهــل كـثـيــرا
ع ـلــى ال ـم ـت ـقــدم ـيــن ،خـصــوصــا
أن أغـلـبـتـيـهــم م ــن الـمــوظـفـيــن
الذين يصعب عليهم الحضور
شخصيا للتقديم ،إضافة إلى
إعطاء وقت اكبر للتقديم على
البرامج المختلفة ،الفتا الى أن
هذا يتماشى مع االستراتيجية
الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ـل ـي ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
ا لـعـلـيــا لتسهيل و تـيـسـيــر كل
السبل االلكترونية.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـقـ ـب ــول

عايد السلمان

ال ـحــال ـيــة تـشـمــل جـمـيــع فـئــات
المتقدمين من نظام المقيدين
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــديـ ــن ونـ ـ ـظ ـ ــام
الـتـمـيــز ب ـمــا ف ــي ه ــذه الـفـئــات
من اولئك الذين يتطلب البت
فــي قبولهم مـعــادلــة الـشـهــادة
واحـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـعـ ــدل ال ـ ـعـ ــام
و مـعــدل التخصص ،مما يعد
نقلة نوعية واختصارا لوقت
ال ـم ـت ـقــدم م ـق ــارن ــة م ــع ال ـن ـظــام
ال ـم ـع ـمــول ب ــه س ــاب ـق ــا ،والـ ــذي
كان يتطلب مراجعة مستمرة
لـلـمـتـقــدم ت ـصــل ال ــى اك ـث ــر من
 6اش ـه ــر ف ــي ب ـعــض ال ـح ــاالت

الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة اوال ثــم
للتقديم ثانيا.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف ان هـ ـ ـن ـ ــاك طـ ــرح
بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة مـ ـطـ ـل ــوب ــة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ــن
ش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي
وسـ ــوق الـعـمــل مـثــل «بــرنــامــج
ماجستير الهندسة الصناعية،
ومـ ـ ــاج ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة
الصناعية فــي كلية الهندسة
وال ـب ـتــرول ،ومــاجـسـتـيــر نظام
المعلومات الحاسوبية بكلية
العلوم وهندسة الحاسوب».
وذك ـ ـ ـ ــر ان ه ـ ـنـ ــاك ش ــروط ــا
عامة وشروطا خاصة للقبول،
مــوضـحــا أن ال ـش ــروط الـعــامــة
تتضمن درج ــة اخـتـبــار اللغة
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة ،وتـ ـخـ ـتـ ـل ــف مــن
برنامج آلخــر ويجب حصول
ال ـم ـت ـقــدم عـلـيـهــا لـيـتـمـكــن من
الـتـقــديــم للقبول فــي الـبــرامــج،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـخ ــاص ــة
ت ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج آلخ ــر
وهي مفصلة على موقع الكلية
االلكتروني.

ةديرجلا
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تفاءلوا بالعام الجديد
ّ
مشاري ملفي المطرقة
لم يكن عام  2017على مستوى طموحاتنا وأمنياتنا
ً
ً
ً
ســواء محليا أو إقليميا أو دو ل ـيــا  ،فقد كنا ننتظر أن
تنجز حكومتنا الرشيدة الكثير من المشاريع التنموية،
ً
ً
حدثونا عنها طويال وتأخرت كثيرا ،ولكننا لم نشاهدها
ً
ً
على أرض الواقع ،بل رأينا تأزيما جديدا بين السلطتين
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وت ــم ح ــل ال ـح ـكــومــة وإعـ ــادة
تشكيلها ،كما تــم حــل المجلس البلدي وتكليف لجنة
مؤقتة ب ــإدارة أ عـمــا لــه ،األ مــر ا لــذي أ حــدث عــدم استقرار
ً
وتعطيال لمصالح الوطن والمواطنين في فترات كثيرة،
ولم نلمس إنجازات حقيقية تشعرنا بأن هناك تقدما
عن العام الماضي واألعوام السابقة.
ً
ولم يكن الوضع على المستوى اإلقليمي أفضل حاال،
حيث أطلت علينا خالل هذا العام األزمة الخليجية التي
كادت تعصف بوحدة دول مجلس التعاون لوال الله ،ثم
ً
حكمة صــا حــب السمو أ مـيــر ا لـبــاد ا لــذي تــد خــل سريعا
ونجح في احتواء الخالفات ونزع فتيل األزمة ،وال يزال
ً
سموه يسعى جاهدا إلى إنهاء هذه المشكلة التي عكرت
صفو البيت الخليجي ،وكذلك استمر القتل والتدمير
في عدد من الدول العربية في سورية واليمن والعراق
وليبيا ،وقتل خالل هذه المعارك الخاسرة آالف المدنيين
األبرياء الذين ال ذنب لهم من األطفال والنساء والرجال.
ولم يشأ هذا العام أن يرحل إال بقرار كارثي أقدم على
اتخاذه الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي أعلن فيه
ا عـتــراف بــاده بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وأشعل نار
الغضب في الدول العربية واإلسالمية التي لم تنطفئ
ً
بعد ،وستستمر طويال لما تمثله هذه المدينة المقدسة
م ــن أ ه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ،ف ـهــي ف ــي ا ل ـق ـلــب وا ل ـع ـقــل ،وال يمكن
التنازل عنها في الوقت الذي ال يبدو فيه نية التراجع
عن هذا القرار من اإلدارة األميركية ،األمر الذي يعني أن
عملية السالم في الشرق األوسط قد ماتت ،وأن المنطقة
ً
التي تعاني أساسا الصراعات والحروب مرشحة للمزيد
من أعمال العنف خالل الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد العالمي شهد عام  2017أكبر مأساة
إنسانية في التاريخ المعاصر ،حيث تم تشريد مئات
اآلالف من مسلمي الروهينغا من بالدهم ،والتنكيل بهم
وقـتـلـهــم وتـعــذيـبـهــم ،ومــن بـقــي مـنـهــم عـلــى قـيــد الـحـيــاة
يعيش اآلن في البرد القارس في مخيمات لالجئين ،كما
ً
استمرت العمليات اإلرهابية التي طالت دوال كثيرة من
بينها أميركا واالتحاد األوروبي ،كذلك حفل هذا العام
بالعديد من الكوارث واألز مــات اإلنسانية ،والمسيرات
االحـتـجــاجـيــة ،وإط ــاق الـنــار الـعـشــوائــي ،واالسـتـقـطــاب
السياسي ،ودعوات االنفصال ،وقضايا الفساد الكبرى،
وتفشي األمراض واألوبئة.
ورغـ ــم م ــا ح ـم ـلــه ع ــام  2017م ــن م ــآس وأزمـ ـ ــات عـلــى
المستوى العام فإنه بالتأكيد على المستوى الشخصي
ل ـكــل إن ـس ــان م ـنــا كــانــت ه ـنــاك أش ـي ــاء جـمـيـلــة ،وحـقـقـنــا
ً
إ ن ـج ــازات نفتخر بـهــا س ــواء مـهـنـيــا فــي أ عـمــا لـنــا أو في
حـيــاتـنــا ال ــدراس ـي ــة واألس ــري ــة ،وي ـجــب عـلـيـنــا أن تـكــون
ً
نظرتنا للعام ا لـجــد يــد  2018أ كـثــر ت ـفــاؤال  ،ونطلب فيه
من المولى عز وجل أن يكون مصدر خير وتقدم وأمن
وا سـتـقــرار لبالدنا الحبيبة الكويت ،تحت ظــل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده،
كـمــا نــأ مــل أن تـشـهــد دول ا لـمـنـطـقــة ا لـمـضـطــر بــة نـهــا يــة
للصراعات الطائفية والسياسية ،وأن يعم السالم العالم
أجمع ،وكل عام وأنتم بخير.

«آآآه يا األزرق» ()2
يوسف سليمان الشعيب

بالعربي المشرمح :ترامب
ونظرية التأطير!

مبارك العبد الهادي

شوشرة :سوبرمان اإلخفاقات

محمد الرويحل

مختلف المحافل الرياضية فــي تحقيق
ال ـب ـط ــوالت ،ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـص ــراع ــات الـتــي
ت ـ ــدار خ ـل ــف ال ـك ــوال ـي ــس وغـ ـي ــره ــا ،س ــواء
ص ــراع ش ـيــوخ ا لــر يــا ضــة أو غـيــر هــم ممن
يضعون أنوفهم في كل كبيرة وصغيرة،
فتجدهم في المشهد السياسي والرياضي
وا لـفـنــي وا لـثـقــا فــي ،أي أ نـهــم يفهمون في
كل شيء رغم أنهم من خربوها وجلسوا
على طمامها ،وكأنهم يتعمدون تراجعنا
في كل شيء ،أو أنهم أصبحوا يحسدون
الشعب على الفرح.
األ مــر اآل خــر وا لـضــروري أن المحاسبة
يجب أن تكون فاعلة ،سواء لمن يقف وراء
هبوط وضعنا الرياضي ،أو لمن يتدخل
في تشكيلة المنتخب ،أو حتى من يضع
ّ
السم في العسل،
العصا في الدواليب ،أو
ألن تــرك األم ــور هــامـشـيــة كــالـعــادة تكون
تراكماته المستقبلية خطرا حقيقيا على
رياضتنا.
ف ــاإلخـ ـف ــاق ــات والـ ـت ــراج ــع ف ــي مـخـتـلــف
ا لـمـجــاالت ســواء السياسية أو الفنية أو
الرياضية تتطلب أيضا وضع يدنا على
ا لـجــرح ،خصوصا بعد الفشل الحكومي
الذريع الذي يقف وراء ذلك طوال األعوام
ً
الماضية ،فضال عن ذلك يجب العودة لمن
يفقهون فــي هــذه ا لـمـجــاالت مــن أصحاب
اال خـتـصــاص ،أل نـنــا كلما تقدمنا خطوة
تراجعنا خطوات ،وألن الكل أصبح يصنع

المحاسبة يجب أن تكون فاعلة ،سواء
لمن يقف وراء هبوط وضعنا الرياضي،
أو لمن يتدخل في تشكيلة المنتخب،
أو حتى من يضع العصا في الدواليب،
أو ّ
السم في العسل ،ألن ترك األمور
هامشية كالعادة ً تكون ًتراكماته
المستقبلية خطرا حقيقيا على رياضتنا.
بعد ر فــع اإل يـقــاف واستضافة الكويت
ل ـب ـطــولــة ال ـخ ـل ـيــج وغ ـي ــره ــا م ــن األحـ ــداث
ا لـمــؤ سـفــة إل خـفــا قــات المنتخب ا لــو طـنــي،
نحتاج اليوم إلى معالجة جذرية للوضع
الرياضي المترهل ،وإصالحات حقيقية
لبعض العقول التي تدير الكرة الكويتية
وا سـتـبـعــاد بعض غير ا لـمــأ ســوف عليهم
ال ــذي ــن س ــاه ـم ــوا ف ــي ت ــدم ـي ــر ري ــاض ـت ـن ــا،
فـفــي مختلف دول ا لـعــا لــم تـحــدث كـبــوات
رياضية ،ولكن عندنا ا لــو ضــع الرياضي
مختلف تـمــا مــا ،أل نـنــا ال نـعــرف مــن يدير
األمـ ـ ـ ـ ــور ،والـ ـ ـك ـ ــل أص ـ ـبـ ــح صـ ــاحـ ــب قـ ـ ــرار،
و ي ـت ــد خ ــل بـ ـص ــورة م ـب ــا ش ــرة دون ا لـنـظــر
العتبارات مهمة.
َ
أول ه ــذه االع ـت ـب ــارات وآخ ــره ــا الـعــلــم
ال ـكــوي ـتــي الـ ــذي ن ـح ـتــاجــه أن ي ــرف ــرف فــي

البطوالت لنفسه فقط دون االلتفات إلى
وضع البلد.
وأكبر مشكلة عندما يــرى البعض أنه
أصبح «سوبرمان» أو المنقذ ا لــذي يفقه
في مختلف المجاالت ر غــم أ نــه سبب في
إخفاقاتنا وإحداث الفتنة والمساهمة في
الخلل و تـصــدع ا لـجــدران ،فالمشكلة تقع
على عاتق الشعب الكويتي الذي ال توجد
عنده محاسبة فعلية لممثليه من النواب
الذين أصبح بعضهم يأمر باإلشارة.
واألسئلة التي تطرح نفسها هــي :أين
دور ال ـب ــرل ـم ــان ال ـح ـق ـي ـقــي؟ وهـ ــل هـ ــذا مــا
يريده الشعب الكويتي؟ وهل هذا مستوى
الـ ـطـ ـم ــوح فـ ــي طـ ـ ــرح قـ ـض ــاي ــا وش ـ ـعـ ــارات
وه ـم ـي ــة؟ وه ــل الـ ـه ــدف أن م ــن يـعـتـقــدون
أنفسهم « ســو بــر مــان» هم من سيخرجون
علينا ليسجلوا االنتصارات الزائفة؟
الشعب الكويتي أمام مسؤولية حقيقية
لمحاسبة ا ل ـنــواب ا لـمـتـخــاذ لـيــن ا لــذ يــن ال
يحركون ساكنا ،بل ال يفقهون في العمل
التشريعي ،ألن استمرار مسلسل الصمت
سيجعلهم يستمرون في مسلسل سنوات
ا لـضـيــاع ا لـكــو يـتــي ال ا ل ـتــر كــي ،فأصلحوا
الوضع وحاسبوا قبل فوات األوان.

آخر الكالم:
«خبز خبزتيه يا الرفله اكليه»

ماذا دهاك يا وطن؟!

ماذا دهاك يا وطن وقد أصبحت حياتنا فيك تتمحور حول العمل
السياسي والـقــرار السياسي شئنا ذلــك أم أبينا .وليس لذلك عالقة
بالفلسفة والـفــراغ والــوعــي المجتمعي الــذي نعيشه وإنـمــا بواقعنا
ً
الــذي يعزز ذلــك ،األمــر الــذي يجعلني مذهوال مما يحصل لنا .فبعد
ً
عودتي إلى وطني حامال شهادتي اعتقدت أن الواقع ما هو إال طوع
العلم والمعرفة وأنه يتكيف ويتغير مع المسلمات والحداثة ،ولكن
ً
لألسف الواقع الذي من المفترض أن يكون متفرغا لنشر العلم والمعرفة
والتطوير والتحفيز على اإلبداع أصبح لألسف ،وأكررها مرة أخرى،
ً
مغايرا لذلك ،ويدفعنا فقط إلــى السياسة ومــا تحويه من معضالت
تؤثر على حياتنا وتعايشنا حتى مع اآلخر.
فــالـتــدهــور ال ــذي حــدث على جميع الصعد مــا هــو إال مــؤشــر على
تالشي منظومة العمل المؤسسي في جميع مؤسسات الدولة ،فالظلم
أصبح بقرار سياسي ،واأللم أصبح بقرار سياسي والقهر كذلك بقرار
سياسي ،وفي كل مرة نناقش قضية تهمنا كمواطنين نجدها تنتهي

ً
بالسياسة ،فمثال اإلخفاقات التعليمية والرياضية أجد نفسي عندما
أناقشها أنني في نقاش سياسي ،فما الرياضة والنزاع والصراع اللذان
شال حركتها إال سياسة ،والتعليم وجودته ومن يعمل به أصبحت
ً
أمورا سياسية ،والصحة وخدمتها ألفراد المجتمع أصبحا سياسة...
ً
فماذا دهــاك يا وطــن؟ طريقة حياتنا وشأننا الداخلي أصبحا أمــرا
ً
سياسيا ،زيادة التضخم وانعكاس ذلك على حياة األفراد ووضعهم
ً
ً
المعيشي أصبحا شــأ نــا سـيــا سـيــا  ،قضايانا الوطنية والمصيرية
المتعلقة بمستقبل وطننا الــذي فقدناه في السابق في درس قاس،
ولكن لألسف لم نتعلم منه ،أصبحت سياسة.
أحاديثنا الجانبية ...وجلساتنا لمناقشة مصيرنا ومستقبل أبنائنا
أصبحت كذلك سياسية ،ولنا في هــذه بعض األمثلة التي نعيشها
وتنعكس بشكل مباشر على حياتنا أبرز األمثلةُ :س ِجن أبناؤنا في
ُقضية سياسيةُ ،س ِحل أبناؤنا في تجمع سياسي وقضية سياسية،
بعضنا
أموالنا وضاعت أحالمنا في قضية
ن ِهبت
سياسية ،خسر ُ
ُ ِّ
ُ
مواطنته وشــتــت أبـنــاؤه فــي قضية سياسية ،ه ــدد الجميع وأره ــب
في مواطنته في قضية سياسية ،اهتزت وحدتنا الوطنية في قضية
سياسية.
فماذا دهاك يا وطن؟ سؤال نوجهه إلى أنفسنا حين نراك وقد أصابك
ما أصابك يا وطن ،فقد أصابنا منك األلم وقد تخلينا عن مجاالتنا
المختلفة وركــزنــا في عملك السياسي فقط ومــا دون ذلــك ما هو إال
فراغ ،ولذا لم نعد نفكر في كيفية بنائك يا وطن وتعزيز وجودك إال من
خالل عمل سياسي شامل ينصفنا ويحفظ لكل منا مجاله ويجعلنا
ننتصر لمستقبلنا بك.

د .حمود حطاب العنزي

 :High Lightنخبة وطنية
ال ـفــرحــة ال ـتــي شــاهــدنــاهــا ع ـلــى ال ـج ـم ـهــور الـكــويـتــي
الرياضي عندما تم اإل عــان عن ر فــع اإل يـقــاف «المخدر
وال ـ ـمـ ــزعـ ــوم» ،وانـ ـتـ ـق ــال ب ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـيــج م ــن ق ـط ــر إل ــى
الكويت ال توصف ،و كــان الشغف للعب األزرق قد فاق
كــل الـتــوقـعــات ،ب ــدء ا مــن أمـيــر ال ـبــاد إلــى أصـغــر واحــد
في الشعب ،والكل شمر عن ذرا عــه وتطوع وساهم من
موقعه إلنجاح هذا التنظيم ،ورؤية الموج األزرق يغطي
الـمـسـتـطـيــل األخ ـضــر ،لـكــن االت ـحــاد فــاجــأنــا بــاخـتـيــاره
الـ ـم ــدرب وال ــاع ـب ـي ــن ،وك ــان ــت ال ـم ـفــاجــأة أق ــل م ــا يـمـكــن
و صـفـهــا بــا لـمـجــاز فــة وا لـمـخــا طــرة واإل ج ـه ــاض لعملية
والدة منتخب جديد ،وا لــذي على أ ثــره قدم االعتذارات
وجهز التعليالت في حال لم يوفق بنتيجة ترضي ذلك
الجمهور الذي لم يسبق أن حضر مثله على مدى تاريخ
الرياضة الكويتية.
وعـنــدمــا نـتــذكــر فــي عــام  1986الـبـطــولــة الـثــامـنــة في
البحرين ،شارك المنتخب ُ
المشكل قبل البطولة بأيام
ّ
قـلـيـلــة ،ف ـلــم ي ـت ـعــذر االت ـح ــاد أو ي ـص ــرح ب ـعــدم مـطــالـبــة
الــاعـبـيــن بــال ـفــوز واالك ـت ـفــاء ب ـ ــاألداء ،بــل أك ــد ال ـجــدارة
وا لـفــوز باللقب ،و نــر جــو أال نعلل أن تلك ا لـفـتــرة كانت
في زمن الجيل الذهبي ،ألن الفرق األخرى كانت تمتلك
العبين لهم تاريخهم وإنجازاتهم ،وال تنقصهم الخبرة
أو الكفاء ة أو االستعداد في حينها.
و ب ـع ــد  10س ـن ــوات و ف ــي « خ ـل ـي ـجــي  ،»13و ف ــي حــا لــة
م ـشــاب ـهــة ل ـح ــال م ـن ـت ـخــب «خ ـل ـي ـجــي ( »23مـ ــع اخ ـتــاف
بـعــض الـتـفــاصـيــل) أنـهــى االت ـحــاد تـعــاقــده مــع الـمــدرب
ا لــرو ســي لــو بــا نــو فـسـكــي ،بـعــد فشله فــي تحقيق نتائج
كما بين اال تـحــاد آ ن ــذاك ،وأ سـنــد تــدر يــب المنتخب إلى
مــدرب نــادي كاظمة مـيــان مــاتـشــاال ،الــذي مــا كــان منه
إال أن أ شــرك مجموعة من العبي نــادي كاظمة كركيزة
أســاس ـيــة ف ــي تـشـكـيــل الـمـنـتـخــب وطـعـمـهــا بــالـعـنــاصــر
التي لها ثقلها كرويا وفنيا ،فخرج بفريق نافس على
البطولة وحقق الفوز فيها على الرغم من أن المنتخب
كان خارج المنافسة.
و ح ــال المنتخب فــي «خليجي  »23كنتيجة تشكيل
لم تكن غريبة أو بعيدة عن حال تشكيل المنتخب في
عــا مــي  ،86و ،96إال أن ا ل ـفــرق ك ــان حـســن ا لـتـعــا مــل مع
ال ـظ ــروف واس ـت ـغــال كــل ال ـفــرص ال ـم ـتــاحــة ،وك ــان على
اال تـحــاد اختيار مــدرب لــه إ لـمــام كامل بالعبي الكويت
ودول الـخـلـيــج ،واخـتـيــار العـبـيــن مــن فــريــق واح ــد كما
فعل ماتشاال في «خليجي  »13حتى نضمن التجانس
وال ـت ـفــاهــم ق ــدر الـمـسـتـطــاع وف ــق ال ـظ ــروف ،ال أن تـكــون
تشكيلة المنتخب أ قــرب مــا يطلق عليها «تشكيلة من
كل قطر أغنية».
ال نــريــد إل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى أح ــد ،ول ـكــن ن ــود أن نـقــول
إن ت ــار ي ــخ األزرق ال ي ـم ـكــن ت ـعــر ي ـضــه ل ـل ـت ـجــارب ،و مــن
يـمـســك زمـ ــام أمـ ــوره فـعـلـيــه أن ي ـضــع أمـ ــام عـيـنـيــه ذلــك
التاريخ الحافل ،وأال يقبل بــأي نتيجة ،فــاألزرق ليس
منتخبا جديدا على ألقاب بطوالت الخليج ومنصات
تـتــويـجـهــا ،فـهــو الـفــائــز األك ـثــر بــالـلـقــب ،وه ــو األول في
امتالك كؤوسها.
وم ــع ن ـهــايــة ب ـطــولــة «خـلـيـجــي  »23رس ــال ــة نــوجـهـهــا
لكل من كان وراء اإليقاف من الطرفين« :فكونا وخلوا
الرياضة ألهلها».
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

أ كـ ـث ــر م ــن أر بـ ـعـ ـي ــن ل ـي ـل ــة م ـ ــرت ع ـلــى
أ بـنــا ئـنــا فــي غـيــا بــة ا لـسـجــن فــي قضية
د خ ــول ا لـمـجـلــس؛ و مــن دوا ع ــي ا لـحــزن
أن هــذا الملف لــم يتحول إ لــى اآلن من
ا ل ـن ـيــا بــة إ ل ــى قــا ضــي ا ل ـت ـم ـي ـيــز؛ بـسـبــب
ا ل ـ ـ ــدورة ا ل ــرو ت ـي ـن ـي ــة ا ل ـم ـم ـل ــة ا ل ـم ـبــا لــغ
فيها ،ونأمل أن ينتهي األمر بتسليم
ا ل ـم ـل ــف ق ـب ــل ا ل ـغ ــد ل ـي ـت ـس ـنــي ل ـل ـقــا ضــي
ا لـجـلــوس لـنـظــر ا لـقـضـيــة ،و نــد عــو ا لـلــه
أن ي ـل ـه ـم ــه اإل ف ـ ـ ــراج عـ ــن أ ب ـن ــا ئ ـن ــا إ ل ــى
ح ـي ــن ت ـح ــد ي ــد ج ـل ـس ــة ح ـك ــم ا ل ـت ـم ـي ـيــز؛
را ج ـ ـيـ ــن لـ ـه ــم ف ـي ـه ــا ا ل ـ ـ ـبـ ـ ـ ُـراء ة أن ش ــاء
ا لـلــه كـحـكــم أول در ج ــة ،فــنـبــل المقصد
ال ي ـخ ـط ـئــه ذو ل ــب؛ وال أدل ع ـلــى ذ لــك
م ــن ر ف ـع ـه ــم ع ـل ــم ا ل ـك ــو ي ــت وإ ن ـش ــاد ه ــم
ا لـ ـس ــام ا ل ــو ط ـن ــي و س ــر ع ــة ا ن ـصــرا ف ـهــم
دون إلحاق أي ضرر؛ وتشخيص ذلك
ال يتعدي أنه موقف سياسي غاضب،
هدفه تطهير قاعة عبدالله السالم من

قضية الراشي والمرتشي والمعروفة
بالنواب القبيضة.
الـعـقــل يــأبــي أن ي ــري ه ــؤالء الـشـبــاب
خـ ـل ــف الـ ـقـ ـضـ ـب ــان ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـف ـس ــاد
ال ـتــي تـنـخــر فــي ال ـبــاد خــارج ـهــا! لــذلــك
ال تـلــو مــوا األ ص ــوات ا لـمـنــاد يــة بتدويل
القضية ،فماذا يفعل األهالي أن أوصدت
«حـكــو مــة ا لـظــل» اال ب ــواب فــي وجوههم؟
أي ـتــركــون أب ـنــاء هــم ضـحـيــة لـتـجــاذبــات
سياسية تحكمها األهواء الشخصية؟!
لــذلــك مــن الـحـكـمــة الـسـيــاسـيــة إخ ــراج
هــؤالء ا لـشـبــاب حتى ال تكبر قضيتهم
وتخرج عن نطاقها المحلي إلى النطاق
ً
الـ ــدولـ ــي؛ هـ ــذا ل ـيــس ت ــدخ ــا ف ــي أح ـكــام
ا لـ ـقـ ـض ــاء ،ألن ا لـ ـك ــل ي ـع ـلــم أن لـلـقـضـيــة
ً
أب ـع ــادا سـيــاسـيــة ،ومــازل ـنــا ن ـعــول على
قضائنا الشامخ النزيه في إنهاء األزمة،
فالمحاكمون نخبة وطنية ،وقادة للعمل
السياسي ،وال أحد يشكك في وطنيتهم

ا ل ـع ــا ل ـي ــة ،و ق ـم ــة ا ل ـت ـغ ــر ي ــر أن يــو ص ـفــوا
بأنهم مغرر بهم كما يدعي البعض!

ً
ختاما:

«ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش :ال ـكــوي ـتــي
س ـل ـي ـم ــان الـ ـج ــاس ــم ال ـ ـ ــذي ُحـ ـ ِـكـ ــم ع ـل ـيــه
ً
بالسجن سبع سنوات ،سيبدأ إضرابا
ً
ً
م ـف ـتــوحــا ع ــن ال ـط ـع ــام غ ـ ــدا( .ال ـم ـص ــدر؛
سبر  2 -يناير) ،يكفينا إحراجا للكويت
أمام منظمات حقوق اإلنسان ،ومازلنا
نطالب يا عقالء الكويت :ادفعوا باتجاه
الـعـفــو الـشــامــل عــن كــل سـجـنــاء الـحــراك
الوطني الحر ،والسيما ممن تنتظرهم
أح ـك ــام أخ ـ ــرى؛ لـيـسـتـقــر ال ـح ــال ونـضــع
ً
أسـســا راسـخــة عـلــى أرضـيــة وطــن يسع
كل الملل والنحل ،فنعم لالختالف وال
للخالف.
ودمتم بخير.

جري سالم الجري

كرهنا للغة العربية!!
«زيــن -شين -حوش -جوعان -شبعان» ...كلمات فصيحة يستحي
منها األدباء ،كما يستحون من كتابة أفعال «يبص -يشوف -يسوق-
يدوس» رغم أنها بليغة وأصيلة ،فلو أنني استخدمتها في تعليمي
ً
من المستوى االبتدائي إلى الجامعي لرسبت في االمتحانات جميعا،
بغض النظر عن أن هذه الكلمات مثبتة في جميع معاجم اللغة العربية.
ولقد زاد الطين ِبلة ما صوره إعالمنا للرجل العربي في المسلسالت
التاريخية بأنه ذاك الرجل ذو الصوت الخامل والنبرة المملة والحركات
«النعسانة» ...إلى أن أصبحنا نعاني ألم الشعور من الفصل عن كالم
أجدادنا العرب ...حتى جاء سعادة الدكتور محمد بن علي العمري
وأنقذنا من تأنيب الضمير.
ً
فــأخـيــرا نطق أحــد متخصصي اللغة ليقول لنا إن الـعــرب كانوا
يتحدثون كما نتحدث نحن ،بخالف التأثير التركي على لهجتنا
الذي أدخل فيها قاعدة الـ «الجي والچي» ،التي تقتضي إرفــاق «جي
ً
أو چي» لألسماء ،فحينما نصف أحدا بأنه كثير المشاكل نقول عنه
«مشكلچي» ،أو من ينتسب إلى حزب «اإلخوان» بأنه «إخوانجي» ،أما
مــا دون هــذه القاعدة والـمـفــردات الغربية والفارسية ،فنحن ننطق
بالعربية كما نطقها أبو لهب وعنترة بن شداد.
ففي فيديو مشهور بموقع «اليوتيوب» للدكتور العمري في خطبة
له يقول إن سيبويه وصــف كيفية كــام العرب بقوله« :أمــا الذين ال
ً
ُيشبعون فيختلسون اختالسا ويسرعون اللفظ» ،وكذلك قال سيبويه
في وصفه لطريقة كالم العرب الحقيقية« :وقد يجوز أن يسكن الحرف
المجرور والمرفوع» ،مما يعني التخلي حتى عن تشكيل األحرف ،كما
ً
هو مطابق لكيفية حديثنا اليوم .وكذلك قال« :وأنشد األصمعي بيتا
من الشعر فاختلس اختالسا» ،بمعنى أنه لم ُيشكل أواخر الكلمات،
وق ــال أبــوالـعـيـنــاء« :سمعت أبــا عمر بــن الـعــاء (وه ــو مــن أئـمــة اللغة
العربية) يقول :كـ ُ
ـام العرب ال ـ َـدرج» ،ويقصد بــالـ َـدرج ،العفوية وعدم

ً
ذكرت سابقا في مقاالت عدة أن الرئيس األميركي ترامب ليس
ً
ً
معتوها وال مجنونا كما يصفه البعض ،بل أكدت أنه أذكى وأدهى
من سلفه ،فنجح في إعالنه نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة
ً
ً
ليس ألنه معتوه أو متهور بل ألنه يريد شيئا آخر ،فهو يعلم تماما
بقرار مخالف لقرارات األمم المتحدة ومجلس
أن العالم لن يقبل
ٍ
ً
خيار هو يريده مستخدما
في
العالم
يحصر
أن
األمــن ،لكنه أراد
ٍ
نظرية التأطير الفكري.
بمعنى عندما يحل عليك ضيف في منزلك وتسأله :هل تريد
شايا أم قهوة؟ فأنت حصرته في خيارين ال مجال له في أن يفكر
بطلب آخر ،األمر الذي جعل ترامب يقيد العالم في قرارته ليقبلوا
بتقسيم القدس ،وهو الهدف الرئيس من قراره اللعين.
فبعد أن كنا ال نعترف بالكيان الصهيوني المغتصب ألرض
فلسطين قبلنا بـحــدود ال ــ ٦٧وبــدولــة إســرائـيــل ،وهــا نحن اليوم
نخضع لنقبل بتقسيم القدس شرقية وغربية ،لتكون واحدة منهما
عاصمة إلسرائيل واألخرى لفلسطين ،وبذلك يكون ترامب قد نجح
في حصر خياراتنا بقراره األخير لنقبل بالحل الــذي يريده هو
ً
والصهاينة ،وهذا ما سيحصل قريبا بعد ترتيب المنطقة وإخالئها
من الميليشيات المسلحة وكل من يعارض تلك القرارات.

يعني بالعربي المشرمح:
استخدم ترامب نظرية التأطير ألنها أقوى وأنجح أسلوب لقيادة
الرأي العام لخيارات وهمية تقيد تفكيره في اتجاه واحد مرسوم
ً
له ،وال يرى غيره ،وهو أسلوب عادة ما تستخدمه وسائل اإلعالم
والساسة والمخابرات لتوجيه الرأي العام إلى هدف معين ،األمر
الــذي يجعلنا نجزم بذكاء إدارة ترامب الــذي يصفه ســذج العالم
بالمعتوه.

العام الجديد

د .سالم مطرود

التدهور الذي حدث على جميع الصعد ما هو إال مؤشر على
تالشي منظومة العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة؛ فالظلم
أصبح بقرار سياسي ،واأللم أصبح بقرار سياسي ،والقهر كذلك
بقرار سياسي ،وفي كل مرة نناقش قضية تهمنا كمواطنين
نجدها تنتهي بالسياسة.
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إضافات

ً
التقعر .وأخيرا قال أبو العيناء« :حدثني عبدالله بن سوار أن أباه قال:
ُ
العرب تجتاز باإلعراب اجتيازا» ،فالعرب لم يتكلفوا تشكيل الكالم.
ومسك الختام ما قاله ابن أبي إسحاق« :العرب ترفرف على اإلعراب
وال تتفيهق فيه» ،فمن أين جــاء ت هذه الصورة للغة العربية كأنها
مومياء ميتة؟!
العثمانيون ّ
حرموا الطباعة ،إلى أن تغيرت الظروف وأصبحت
الـطــابـعــة فــي ســوريــة ثــم مـصــر فــي آخ ــر زم ــن العثمانيين ،فابتالنا
الله بصيغة فقيرة للغة العربية مازلنا نعانيها .وتلك الصيغة غير
الواقعية هي التي أصبحت تطبع بها الوثائق الرسمية الحكومية
والمناهج الدراسية لسائر الوطن العربي ،وهي مفصولة عن اللسان
العربي البدوي في شبه الجزيرة العربية .والسيما مع انتشار دروس
لعلماء فقه وحديث أعــاجــم ،لهم عظيم الشكر والتقدير ،أثــروا على
ً
ً
تصورنا للرجل الواعظ ،فدائما نتخيله متشددا في القواعد النحوية،
ً
ُ
ومسرفا في التشكيل ،رغم أن النحو تأسس لتفهيم العجم القرآن الكريم
ً
وحرصا على عدم تحريفهم له أثناء قراءتهم.
حتى صورتنا الذهنية للمثقف العربي غير المتدين ،هي لشخص
ُ ِّ
و»م َمطط» أللفاظه .ألسنا نشعر بأن من يكثر
يتكلم ببرود متصنع،
ً
الوقفات في كالمه والمدمن لتعقيد أقواله ،هو من يبدو لنا فيلسوفا
ً
لبقا ال ينطق إال الدرر؟ فلو أراد «آيس كريم» يقول« :أعطني مقدار قدح
صاح» بحجة أن كلمة بوظة عربية وآيس -كريم
من هاتيك «البوظة» يا
ِ
أعجمية ،رغــم أن األولــى تركية لنوع لــزج من البوظة ،والثانية نوع
أوروبي يغلب الحليب على تصنيعه ،وكأن ذاك المثقف يتعمد تجاهل
أن «العربية» لغة حية ،تتعلم جديد الكلمات من أي مكان في العالم
وتضمها إليها ،فال عجب أن يضحك العرب على هذا الشكل الممسوخ
من اللغة ،وال يقبلونه في أي زمــان ...فلنهجر اللغة المتكلفة ولنبق
على ما فطرنا الله عليه.

بشاير يعقوب الحمادي
ـان جــديــدة وأهــداف
انتهى عــام  2017ودخــل الـعــام الجديد بــأمـ ٍ
وخطط نتمنى تحقيقها ،وصحة وعافية نتمنى دوا مـهــا علينا
وعلى من نحب في هذه الحياة.
عام مضى بأيامه وأحداثه سواء أحزنتنا أم أفرحتنا ،عام مضى
بأحداث سياسية كبيرة وقرارات اتخذت فغيرت مجرى الكثير من
الــدول والبشر ،فقدنا الكثير ورزقنا الله الكثير ،فالحياة عادلة،
والله تعالى كما يأخذ منا يرزقنا العوض.
نتعلم الكثير من تجاربنا ،ونكتسب خبرات من سنواتنا السابقة،
ففي كل عام نتعلم من سابقه ،ونكتسب مهارات جديدة ،وتتحقق
أح ــام مستحيلة ،ونــرســم فــي مخيلتنا خططا جــديــدة وأهــدافــا
وإنجازات نود تحقيقها ،وهكذا هي الحياة ال تقف على شيء.
أح ــداث مهمة حــدثــت فــي عــام  ،2017ربـمــا أكـثــرهــا كــان محزنا
لألمة العربية والخليج العربي بشكل خاص ،ال سيما ما حصل
مــن مـقــاطـعــات بـيــن ال ــدول وكـشــف الكثير مــن الـحـقــائــق المخزية
والمؤامرات والتحريض والدسائس من دول مجاورة في تهديد
أمن الخليج والوطن العربي ،لكنني أومــن بحكمة وحنكة وذكاء
وإنسانية قائدنا وأميرنا الشيخ صباح األحمد في حل هذه األزمة
حال نهائيا ،يرضي جميع الجهات والدول الشقيقة ،ويلم الشمل
كما في السابق.
وفي اختتام عام  2017ودخول سنة  2018كان العرس الرياضي
وافتتاحه المشرف الجميل في استاد جابر في دورة «خليجي »23
ومساعي سمو الشيخ صباح في إقامة البطولة بمشاركة جميع
دولة المنطقة.
ً
وأخيرا وأجمل ما حصل مع بداية السنة تجديد مقعد الكويت
غير الدائم وللمرة الثانية في األمم المتحدة ،وهذا إن دل فإنما يدل
على مواقف الكويت الكثيرة بقيادة الحكيم أميرنا الغالي الشيخ
صباح األحمد ،حفظه الله ورعاه.
أن ــا أوم ــن ب ــأن األوضـ ــاع ستتحسن فــي ه ــذه الـسـنــة ،فالتفاؤل
مطلب مهم في هذه الحياة لكي نستطيع المضي فيها والعيش
بسعادة وراحة ،فتفاءلوا بالخير تجدوه ،وال حياة مع اليأس ،وال
تلتفتوا إلــى أحــزان الماضي مهما كانت مؤلمة ،فالخير من الله
قادم وكثير بإذن الله.

رحلة الحياة
عرفان أمين
تتحدث الــروايــات عــن قـيــام أحــدهــم بــاالسـتـعــداد للسير فــي رحلة
العمر الممتعة مع أسرته ،فجهز المركبة بمستلزمات السفر للمضي
قدما في الرحلة .أثناء مرورهم بمحطات الحياة شاهدوا شيئا على
قارعة الطريق يبهر البصر ،فتساء لوا؟ ما هذا الــذي يتألأل؟ فعلموا
أنها الثروة والمال! سأل الرجل أفراد أسرته :هل نأخذه في رحلتنا؟
فـجــاء ه الــرد سريعا :بالتأكيد ،الـمــال يساعدنا على شــراء كــل شيء
وامتالك جميع المشتهيات ،فرافقهم المال .تابعوا سيرهم في الحياة
حتى قابلوا شيئا آخر ،فتساءلوا عن هويته ،فرد بأنه السلطة والجاه،
وهل يرغبون في مرافقتهما؟ تشاورت األســرة وقــررت الموافقة على
مرافقتهما حتى يتمكنوا من التحكم في زمام األمور وفعل أي شيء،
فاستحوذوا على السلطة والجاه.
تابعت أفراد األسرة رحلتهم ،وكانوا في كل محطة يقابلون واحدة
من ملذات ومستلزمات العيش بهذا العالم الفاني ،حتى وصلوا إلى
نقطة بدت مختلفة عن سابقاتها ،وشاهدوا نموذجا مغايرا لما سبق
وتساءلوا عن هويته فقال :أنا الدين الذي ينصح باألخالق الحسنة
والصفات الحميدة واألعمال الطيبة! نظروا إلى بعضهم ،وقالوا :ليس
هذا وقته! نريد االستمتاع بالدنيا وملذاتها ،الدين يمنعنا من ذلك
ويقيدنا بصرامة تعاليمه وقيوده ،ويلزمنا بحالله وحرامه ،والكثير من
المحظورات التي تعوق استمتاعنا بالحياة وملذاتها الجميلة! ولكن
يمكننا العودة إلى الدين قبيل انتهاء الرحلة بعد االستمتاع بالدنيا.
تركوا الدين وسارت المركبة الستكمال رحلتها ،وفجأة اضطروا
إلى التوقف عند نقطة تفتيش غريبة ظهرت بغتة أمامهم! ووجدوا من
يطالب أحدهم بالنزول من المركبة واالبتعاد عنها! فتساءل :من أنت؟
ّ
فرد :أنا الموت الذي غفلت عنه ولم تحسب له أي حساب .نظر الرجل
إلى الحياة فوجدها مستمرة في ترفها وزخارفها تستكمل مسيرتها
الطبيعية بدونه ،والجميع مشغولون بحياتهم ورحالتهم الدنيوية!
وشاهد ابتعاد مركبته حاملة أسرته وماله وسلطته وكل ممتلكاته
ً
الدنيوية ،وتــرك وحـيــدا ليقابل الـمــوت! فقال الـمــوت :الرحلة انتهت
بالنسبة إليك ،وعليك مرافقتي ،شعر بالصدمة وأخذته الرهبة والذهول
من هول ما يجري وعقد لسانه! عندها سأله الموت :أبحث عن صديقي
«الدين» فهل رأيته؟ ولماذا ال يرافقك؟ رد الرجل :لقد تركته قبل قليل
لالستمتاع بالحياة ،دعني ألعود وآتي به! فرد الموت :ال يمكنك ذلك،
فرحلتك انتهت ويستحيل عودتك إلى الحياة الفانية ،استغرب الرجل
ً
قائال :أملك الثروة والسلطة والجاه والكثير من متاع الدنيا ،ويمكنني
تقديمها لــك! فــرد الـمــوت :لن ينفعك الـيــوم ،وستترك كل ذلــك وترحل
خاوي اليدين ،وما كان لينفعك إال ما أنجزت من أعمال طيبة وأخالق
إنسانية حميدة ،وما قدمته كخدمة لآلخرين ،وحتى الدين الذي أمرك
ً
بذلك تركته وحيدا على قارعة الطريق وتخليت عنه في رحلتك.
ً
الحياة مدرسة تعلمنا يوميا ،فهل نتعلم ونتعظ قبل فوات األوان؟!
«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا».

ةديرجلا

•
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تعزيز قوات
األمن العراقية

إسماعيل السوداني
ومايكل نايتس

ّ
منذ  2014تعلمت «قوات األمن
العراقية» رص الصفوف ضد
ّ
العدو الذي تركز في عدة مدن
وجيوب ريفية ،ومن المرجح أن
تحصل المرحلة التالية من المعركة
في المواقع الجبلية والصحراوية
في دلتا النهر الشبيهة باألدغال
التي يصعب الوصول إليها.

فــي  9ديسمبر أعـلــن رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي
ً
حيدر العبادي رسميا النصر فــي حــرب العراق
ضــد تنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة» ،وعندما تولى
منصبه في عام  2014كانت هذه الجماعة تسيطر
على ثلث الـبــاد ،بما فــي ذلــك  24مدينة وثالثة
ماليين شخص وعدة حقول نفطية ،ولكن تنظيم
ً
ُ
«داعـ ــش» ط ــرد حــالـيــا مــن كــل مــراكــز التجمعات
السكانية وحقول النفط الرئيسة بعد مرور أكثر
من ثالث سنوات من والية العبادي التي ّ
مددها
ألربعة أعوام.
ّ
التحول
أمــا الجهة الفاعلة الرئيسة في هــذا
المدهش فهي «قوات األمن العراقية» ،التي تشمل
«ج ـه ــاز مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» وال ـج ـيــش والـشــرطــة
االتـ ـح ــادي ــة و»ق ـ ـ ــوات ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» وقـ ــوات
«البيشمركة» والقوات المساعدة القبلية والشرطة
ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـ ــوك ـ ــاالت االس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة وقـ ــوات
حماية الحدود والمنشآت ،وفي اآلونــة األخيرة،
أعلن رئيس أركــان الجيش الفريق الركن عثمان
الغانمي أن عام  2018سيكون «إلعادة بناء قوات
األم ــن ال ـعــراق ـيــة» ،فــي حـيــن ش ـ ّـدد ال ـع ـبــادي على
مهمة حيوية قد ّ
تسهل هذه العملية ،وهي إعادة
جميع األسـلـحــة الـتــي ُوزع ــت خ ــال ال ـحــرب إلــى
سيطرة الدولة.

تحديات مستقبلية
ّ
منذ  2014تعلمت «قوات األمن العراقية» رص
ّ
الصفوف ضد العدو الذي تركز في عدد من المدن
وال ـج ـيــوب الــريـفـيــة ،معظمها عـلــى ط ــول ودي ــان
األن ـه ــار ال ـمــأهــولــة ال ـتــي تـتـمـتــع بـشـبـكــات طــرق
جيدة ،ومن المرجح أن تحصل المرحلة التالية
من المعركة -التي ستكون أشبه بحملة لمكافحة
ً
اإلره ــاب أكثر منها حــربــا -فــي المواقع الجبلية

والصحراوية في دلتا النهر الشبيهة باألدغال
التي يصعب الوصول إليها.
ّ
وسيتفرق عناصر داعش ،وبالتالي ستحتاج
«قوات األمن العراقية» إلى مواجهة هذا االنتشار
ً
بالمثل ،وعــوضــا عــن اسـتــدراج قــوات الـعــدو إلى
ال ـم ـعــركــة وال ـق ـض ــاء عـلـ ّيـهــا سـيـتـمـثــل ال ـت ـحــدي
األساسي في حماية السنة المحليين واستمالتهم
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة
اإلسالمية للحصول على معلومات استخباراتية
ً
ع ــن الـتـنـظـيــم ووضـ ــع ح ـ ّـد لـتـجـنـيــده م ــزي ــدا من
العناصر ،وفي هذا الصدد فإن بروز فصيل تابع
لــداعــش فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ب ـصــورة جــديــدة في
محافظة ديالى يشير إلى أن مهمة تدمير التنظيم
أبعد ما تكون عن االكتمال.
وبــاإلضــافــة إلــى مـحــاربــة فـلــول التنظيم على
الحكومة العراقية معالجة بعض المشاكل األمنية
الـمـهـمــة ال ـت ــي تـفــاقـمــت خ ــال الـ ـح ــرب ،وتـتـمـثــل
إحدى المشكالت الملحة بالتهديد الذي تشكله
الميليشيات والـعـصــابــات اإلجــرام ـيــة والقبائل
الـمـسـلـحــة ف ــي ال ـب ـص ــرة؛ وه ــي م ـحــاف ـظــة بــالـغــة
األه ـم ـيــة ت ـص ـ ّـدر  3.5مــايـيــن بــرمـيــل م ــن النفط
ً
ّ
وتؤمن أكثر من  95في المئة من العائدات
يوميا
الحالية للحكومة.
وثـمــة تـحـ ٍّـد أمـنــي آخ ــر يـتـطــور بـســرعــة ،وهــو
خطر تمرد األكــراد في المناطق المتنازع عليها
ً
مثل كركوك ،حيث أعادت القوات االتحادية مؤخرا
ترسيخ وجودها العسكري.

إعادة هيكلة «قوات األمن العراقية»
و«الحشد الشعبي»
ث ـم ــة ق ــاس ــم م ـش ـت ــرك ب ـي ــن ج ـم ـي ــع ال ـم ـه ـمــات
ال ــواردة أعــاه ،أال وهــو :حاجة الـعــراق إلــى قوات

أمنية محترفة تثق بها كل المجموعات العرقية
ً
والطائفية في البالد ،وحاليا يبدو أن القوات التي
تحظى بالقدر األكبر من الثقة هي «جهاز مكافحة
ّ
اإلرهاب» ،والجيش ،والشرطة االتحادية ،لكن كل
ً
ً
واحد منها سيتطلب قدرا كبيرا من إعادة الهيكلة
والتحديث خالل السنوات القادمة.
ً
وسيتمثل الحل األكثر احتماال الذي ستتخذه
الحكومة العراقية بترشيد األلــويــة التي يناهز
عددها المئة والتي تفتقر إلى العديد الالزم ضمن
عدد أصغر من الوحدات المجهزة بشكل أفضل
ـاف مــن العناصر ،والـيــوم ال
والمتمتعة بـعــدد ك ـ ٍ
بـ ّـد مــن تفكيك «ق ــوات الحشد الشعبي» بطريقة
مـمــاثـلــة ودم ـج ـهــا ف ــي الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تشرف عليها وزارتــا الداخلية والدفاع و»جهاز
مكافحة اإلرهــاب» .ليس من المنطقي أن تواصل
«قوات الحشد الشعبي» حمل أسلحة ثقيلة مثل
ال ـصــواريــخ والـمــدفـعـيــة ،وال ـصــواريــخ الموجهة
المضادة للدبابات ،والبنادق واآلليات المدرعة.
وال ب ـ ّـد م ــن سـحــب ه ــذه ال ـم ـعــدات عـلــى الـفــور
وإعـ ـ ــادة تــوزي ـع ـهــا ب ـيــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـقــائ ـمــة فــي
إطــار «قــوات األمــن العراقية» كجزء من التوحيد
اللوجستي المقترح للعام المقبل ،كما أن تخزين
هذه األسلحة القادرة على زعزعة االستقرار تحت
سلطة الدولة هو السبيل الوحيد لضمان بقائها
ً
داخل البالد وبعيدا عن متناول الميليشيات غير
الشرعية أو العناصر األجنبية.
وحتى اآلن أشــارت قطاعات مهمة من «قــوات
الـحـشــد الـشـعـبــي» -مـثــل ال ــوح ــدات الـقــائـمــة على
«الـعـتـبــات الـمـقــدســة» و»س ــراي ــا ال ـســام» التابعة
لمقتدى الصدر -إلى استعدادها لتسليم أسلحتها
واالن ــدم ــاج فــي وزارات «قـ ــوات األم ــن الـعــراقـيــة»
كأفراد ،ومع ذلك ال ّ
بد من معالجة هذه العملية
َ
ِب ــت ـ َـر ٍّو وعـنــايــة مــن أج ــل الـسـمــاح لـجـنــود «ق ــوات

ّ
الحشد الشعبي» بتبني ثقافة الوزارات ال العكس.
ويتمثل أحد السبل لتحقيق ذلك في توظيف
قـســم مــن عـنــاصــر كــل وح ــدة مــن وحـ ــدات «ق ــوات
الحشد الشعبي» في ال ــوزارات كل بضعة أشهر،
وبهذه الطريقة يمكن تقليص جميع وحدات هذه
ً
ً
القوات تدريجا بــدال من تسريح العناصر األقل
ً
خطورة بوتيرة سريعة ،في حين تبقى الوحدات
األكثر إثــارة للقلق والمدعومة بعناصر أجنبية
مـتــأهـبــة بــالـكــامــل ،وحـيــن يـتـطــوع جـنــود «ق ــوات
ً
الحشد الشعبي» ،فهم يوقعون عـقــودا متجددة
ً
أم ــده ــا ت ـس ـعــون ي ــوم ــا ،ل ـكــي تـتـمـكــن الـحـكــومــة
بـبـســاطــة م ــن ال ـس ـمــاح بــان ـق ـضــاء ع ـق ــود معينة
وتحويل عدد صغير من الجنود بشكل دائم من
جدول رواتب «قوات الحشد الشعبي» إلى جداول
رواتب الوزارات.
لقد شهد العراق سوابق مشجعة لهذه العملية،
فمنذ عام  2015خضع مئات المجندين الفرديين
م ــن «قـ ــوات ال ـح ـشــد» ل ـ ــدورات تــدريـبـيــة يجريها
التحالف ،وانضموا إلى ألوية جديدة في الجيش،
وحاربوا في معارك كبرى على غرار معارك تكريت
والــرمــادي والفلوجة والموصل ،وقــد سمح هذا
ال ـن ـم ــوذج لـلـمـجـنــديــن بــاالن ـض ـمــام إل ــى وح ــدات
متعددة األعراق والطوائف موالية للعراق وليست
تابعة للقادة الفرديين لـقوات الحشد.

تداعيات على شركاء التحالف
على الرغم من أن «قوات األمن العراقية» تحتاج
إلــى كثير من التطوير ،فإنها تسير في االتجاه
الـصـحـيــح ،وبــإمـكــان الـتـحــالــف مساعدتها على
المضي في هــذا المسار ،ومــن خــال الجمع بين
ستة بلدان من دول مجموعة الثماني وعدد من
الجيوش المتقدمة األخ ــرى ،تكون «قــوة المهام

المشتركة -عملية الحل المتأصل» بقيادة الواليات
المتحدة أقوى ائتالف للدول الحليفة تتشارك معه
العراق حتى اليوم ،وإذ ّ
يتفوق التحالف في توفير
الدعم المؤسسي لوزارات األمن ،فإن عليه التركيز
اآلن ع ـلــى ع ــدة م ـه ــام ذات ص ـلــة ض ـمــن وزارتـ ــي
الداخلية والدفاع و»جهاز مكافحة اإلرهاب» ،وهي:
• ضم كبار مستشاري التحالف في كل وزارة
من لبناء قدرات القيادة العراقية
• االستمرار في تقديم االستخبارات والدعم
االسـ ـتـ ـش ــاري ال ـم ـبــاشــر إلـ ــى «قـ ـي ــادة الـعـمـلـيــات
المشتركة» العراقية
• تشجيع مـســؤولــي الـ ـ ــوزارات عـلــى صياغة
عقيدة عراقية أصلية قائمة على أفضل ممارسات
مكافحة التمرد
• دعم تطوير «معهد اللغات للقوات المسلحة»
في العراق من أجل توجيه جيل جديد من القادة
نـحــو ال ـت ـبــادالت األجـنـبـيــة والـتـعـلـيــم العسكري
المتخصص.
ً
وأخ ـي ــرا إذا نـجــح الـتـحــالــف فــي الـحـفــاظ على
وجـ ــوده فــي ال ـع ــراق ،فـبــإمـكــانــه مـســاعــدة «ق ــوات
األم ــن الـعــراقـيــة» عـلــى تــرسـيــخ ال ـك ـفــاءة فــي قلب
مراكز التجنيد واألكاديميات العسكرية ومجالس
اختيار الضباط.
* شغل إسماعيل السوداني مناصب مختلفة
ً
في الجيش العراقي لفترة دامت ثالثين عاما من
بينها منصب الملحق العسكري في الواليات
المتحدة بين  2007و .2009أما مايكل نايتس
فهو زميل بمعهد واشنطن ،وقد عمل بجميع
ً
محافظات العراق وأمضى بعض الوقت ملحقا
بقوات األمن هناك.
*معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

ّ
ما كشفه الصحافيون الروس عن التدخل الروسي في االنتخابات األميركية

ترامب خالل حملته االنتخابية

●

جوليا إيوف « -ذي أتالنتيك»

ّم ـ ّـر معظم ع ــام  2017فــي مـحـ ّـاولــةٍ
لحل المعمعة السياسية التي خلفها
عام  2016ودور روسيا فيها ،وال ّ
شك
أن معظم المعلومات بهذا الشأن كان
م ـصــدرهــا الـصـحــافـيـيــن األمـيــركـيـ ّيــن
ال ــذي ــن أخ ـب ــرون ــا مـ ـ ــرارا ك ـيــف تــدخــل
الكرملين في االنتخابات األميركية،
واس ـت ـط ـع ـنــا أن ن ـع ـلــم ع ـب ــر م ـص ــادر
هؤالء المراسلين األميركيين المحلية
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض والـ ـك ــونـ ـغ ــرس
وأوســاط االستخبارات كيف اشترى
الـ ـ ـ ــروس إعـ ــانـ ــات ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»
ل ـتــوس ـيــع الـ ـش ــرخ ب ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن،
وكـيــف قرصنت الــوكــاالت الحكومية
الروسية اللجنة الوطنية الديمقراطية

األميركية وسباقات الكونغرس ،وكيف
تــوا صــل روس مرتبطون بالكرملين
م ـ ــع مـ ـس ــؤولـ ـي ــن ع ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ــرام ــب
االنـتـخــابـيــة ،وك ـيــف ح ـ ّـول الكرملين
مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات «ك ــاب ــرسـ ـك ــي» ال ـش ـع ـب ـيــة
وبرامج مكافحة الفيروسات إلى أدوات
ّ
للتجسس.
ولم تصلنا أي معلومات من الجهة
األخرى ،أي من الصحافيين الروس إال
ً
لـمــامــا ،لكننا مــع ذلــك علمنا بوجود
هذا التدخل في االنتخابات األميركية
من الصحافيين الــروس ،مع اطالعنا
عليه في الوسائل اإلخبارية األميركية،
وإلـ ـيـ ـك ــم مـ ــا ع ـل ـم ـن ــاه مـ ــن ال ـص ـحــافــة
الروسية بهذه السنة:
• ك ـشــف ال ـص ـحــاف ـيــان الــروس ـيــان
أندريه سولداتوف وايرينا بوروغان

ك ـيــف وم ـت ــى أمـ ــر ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن ب ــالـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
االنتخابات األميركية ،وأكــدا أن ذلك
ح ـصــل ف ــي اج ـت ـم ــاع ف ــي أب ــري ــل بين
بوتين وحلقة ضيقة من مستشاريه،
ّ
ويبدو أن قرار بوتين جاء في ردة فعل
ً
انـفـعــالـيــة وردا عـلــى تـســريــب وثــائــق
بنما التي ّ
تورطه.
• شرح تقرير صدر في أكتوبر عن
الــ -RBCوهي وسيلة إعالمية روسية-
م ــا عـمـلـتــه وك ــال ــة أب ـح ــاث عنكبوتية
مقرها سانت بطرسبرغ تعرف كذلك
باسم «ترول فاكتوري» (مصنع تلفيق
األخـ ـب ــار الـ ـك ــاذب ــة) خـ ــال ان ـت ـخــابــات
 .2016وقد ذكر التقرير اإلعالمي الذي
أعــده صحافيان روسيان بالتفصيل
كيف ّ
تمت عملية التمويل ،ووسائل

إدارة الحمالت المغرضة والتكتيكات
المستخدمة لنشر أكثر من  100رسالة
ملفقة على شبكات التواصل األميركية
ّ
تتضمن انتقادات وتعليقات
عام 2016
كاذبة.
وأظ ـهــر الـتـقــريــر كـيــف نـشــرت هــذه
ّ
الممولة من يفغيني بريغوزين
الوكالة
ّ
المقرب من بوتين أكثر من  20رسالة
ّ
على «فيسبوك» حصل كل منها على
ما يفوق المليون مشاهدة ،وفي الشهر
نفسه قابل تلفزيون  -TVRAINوهو
آخ ــر وسـيـلــة إعــامـيــة مــرئـيــة روسـيــة
مستقلة« -مــاكـسـيــم» وهــو رجــل عمل
كناشر لألخبار الملفقة فــي الوكالة
ٍ
ّ
اآلن ـف ــة ال ــذك ــر ،وأوضـ ـ ــح مــاك ـس ـيــم أن
م ـع ـظــم م ــوظ ـف ــي ال ــوك ــال ــة ك ــان ــوا مــن
ال ـط ــاب الـمـتـخــرجـيــن م ــن ثــانــي أهــم

 ...وهيالري ملوحة لمناصريها
جامعة في روسيا أي جامعة سانت
بـطــرسـبــرغ ،وك ــان اخـتـصــاص هــؤالء
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة وال ـل ـغــويــات
والصحافة ،اي كانوا مثقفين ألقصى
درج ـ ــة ومـ ــن الـ ـط ــراز ال ـ ــذي ق ــد يـخــال
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون أنـ ـ ــه س ـي ـن ـت ـف ــض ض ـ ّـد
ً
بوتين ،وبــدال من ذلك كانوا يعملون
في الوكالة المذكورة لزرع االنشقاق
في أميركا عبر «تويتر» و«فيسبوك».
وك ـ ــان ـ ــت ل ـ ـ ــدى ه ـ ـ ـ ــؤالء ت ـع ـل ـي ـم ــات
ً
واضحة بعدم ذكــر روسيا بتاتا ،بل
بــالـتــركـيــز عـلــى الـمـســائــل ال ـتــي تزيد
م ــن االن ـق ـســام بـيــن األمـيــركـيـيــن على
غ ـ ــرار م ـســألــة الـ ـس ــاح وال ـع ـن ـصــريــة.
ّ
وفــي األسبوع الماضي بــث تلفزيون
 TVRAINم ـق ــا ب ـل ــة مـ ــع قـسـطـنـطـيــن
ً
كــوزلــوفـسـكــي ،الـمـسـجــون حــالـيــا في

ً
ً
سجن روس ــي لقرصنته ع ــددا كبيرا
من المصارف الروسية.
ّ
وقد اعترف كوزلوفسكي بأنه تولى
قرصنة اللجنة الوطنية الديمقراطية
األميركية ،وأوجد فيروسات على غرار
«ليرك» و«وانا كراي» ،واألخير مسؤول
عن الهجوم العنكبوتي الشهير الذي
ّ
ش ــل شـبـكــات الـكـمـبـيــوتــر فــي الـعــالــم.
ّ
ويــؤكــد كوزلوفسكي أنــه تــم اعتقاله
ّ
ألن جهاز األمن الفدرالي الروسي يريد
إخفاء «المعالم الرقمية» لما فعله .
• ف ــي ب ــداي ــة الـشـهــر ال ـحــالــي نشر
موقع ( THE BELLالجرس) ،وهو موقع
ً
خارج روسيا ،تقريرا أعدته الصحافية
الروسية المشهورة سفيتالنا رايتر
حــول اعـتـقــال ال ــروس األرب ـعــة -اثنان
منهم مــن العاملين فــي جـهــاز األمــن

ً
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فــي
الشبكات العنكبوتية بسبب عالقتهم
بقرصنة انتخابات  ،2016وغاصت
رايتر في األسباب التي جعلت هؤالء
ال ــرج ــال األرب ـع ــة ي ـقــدمــون مـعـلــومــات
لوكالة االستخبارات األميركية حول
ذلك الهجوم العنكبوتي.
وأك ـ ـ ـ ــدت راي ـ ـتـ ــر أنـ ـ ــه تـ ـ ـ ّـم اإلي ـ ـقـ ــاع
بــالــرجــال عـبــر قـســم  GRUوه ــو فــرع
منافس لجهاز األمن الفدرالي الروسي،
وأن هـ ــذه ال ـخ ـص ــوم ــة ان ـع ـك ـســت مــن
خــال كشف القرصنة لالستخبارات
االميركية.

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية

ً
االنتخابات الرئاسية الروسية ولعبة الحصيلة المقررة سابقا
ماشا غيسن « -نيويوركر»

يقول أنصار المشاركة في
االنتخابات الروسية إن تلك
االنتخاباتً ،وإن كانت مزيفة،
تضع ضغوطا على النظام
قد تسفر عن تغييرهً ،كما أن
الكرملين يسعى جاهدا إلى
ضمان تفريغ ذلك الحدث من
مضمونه ،فلماذا نسهل له هذه
المهمة؟!

تصعب الكتابة عن االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،ال ألنـ ــه من
الـ ـصـ ـع ــب ف ـه ـم ـه ــا ب ـ ــل ألن ال ـل ـغ ــة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ال ي ـم ـك ـن ـهــا وصـ ـفـ ـه ــا...
يوجد مرشحون ،ولكن أسماء هم
لــن تـظـهــر اال إذا سـمــح الكرملين
ب ــذل ــك ،وت ــوج ــد ح ـم ـلــة انـتـخــابـيــة
ولكن يسمح للمرشحين بالظهور
في التلفزيون إذا وافــق الكرملين
فقط على ذلــك ،وتوجد مناظرات،
في العادة ،ولكن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين الذي يحكم البالد
م ـنــذ  18س ـنــة وي ـس ـعــى إل ــى فـتــرة
رئــاسـيــة جــديــدة مــن ســت سـنــوات
ال يعتزم المشاركة فيها ،وتوجد
استطالعات للرأي ولكن نتائجها
م ـع ــدل ــة ب ـح ـيــث ت ــائ ــم الـحـصـيـلــة
ال ـمــرج ـحــة لـلـتـصــويــت ،ث ــم يــوجــد
االقتراع ،ولكن نتيجته مقررة من
ق ـبــل ،وبـكـلـمــات أخ ــرى ف ــإن موعد
الثامن عشر من شهر مارس المقبل
ل ـيــس ان ـت ـخ ــاب ــات ب ــل ت ــدع ــى فقط
انتخابات.
وي ــواج ــه الـ ـ ــروس ال ـخ ـي ــار بين
«الـ ـتـ ـص ــوي ــت»ف ــي «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات»
أو مقاطعتها فـقــط ،وال ـقــرار أكثر
ص ـعــوبــة م ـمــا ي ـب ــدو ف ــي ال ـظــاهــر،
وم ـقــاط ـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات م ـجــادلــة
واضـ ـح ــة؛ ألن ال ـم ـش ــارك ــة تضفي
شــرع ـيــة ع ـلــى مـهـنــدســي العملية
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة .ومـ ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ــرى
فــإن أنـصــار المشاركة يقولون إن
االنتخابات حتى وان كانت مزيفة
ً
ت ـضــع ض ـغ ــوط ــا ع ـلــى ال ـن ـظ ــام قد
تسفر عن تغييره ،كما أن الكرملين
ً
يسعى جــاهــدا إلــى ضـمــان تفريغ
ذلــك الحدث من مضمونه ،فلماذا
نعمل على تسهيل هذه المهمة له؟
وبـبـســاطــة أك ـثــر ،ف ــإن كــل شخص
يقاطع هــذه االنتخابات يزيد في
عــدد النسبة المئوية الـتــي سوف
يحققها بوتين.

سوبتشاك التي سمح
لها بالترشح للرئاسة
تلفت إلى يقين
الروسيين بأن االنضمام
إلى المعارضة في
مسيرات احتجاج
بالدهم يعني التعرض
للقتل أو السجن
ف ـ ــي د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  2011و ب ـع ــد

انتخابات مزيفة نزل الروس إلى
ال ـشــوارع فــي مـسـيــرات احتجاج
ع ــارم ــة بـ ــدت وك ــأن ـه ــا ت ـع ـبــر عن
ال ـ ـبـ ــاد ك ـل ـهــا ك ـم ــا شـ ـ ــارك فـيـهــا
مشاهير الكتاب والموسيقيين
والـمـمـثـلـيــن ،وف ــي مـ ــارس 2012
أعلن بوتين فوزه بنسبة  63في
المئة مــن األص ــوات وس ــارع إلى
ش ــن حـمـلــة ق ـمــع ض ــد مـنــاوئـيــه.
وف ــي س ـنــة  2013اض ـطــر خصم
بــوت ـيــن ،الع ــب ال ـش ـطــرنــج غ ــاري
كـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاروف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــارض
الـمـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات ،إلــى
الـ ـهـ ـج ــرة وقـ ـت ــل خ ـص ـم ــه اآلخـ ــر
ال ـس ـيــاســي ال ـم ـخ ـضــرم بــوريــس
نمتسوف في  2015كما تعرض
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدون الـ ـمـ ـن ــاه ــض ل ـل ـف ـس ــاد
ألـيـكـســي نــافــالـنــي إل ــى محاكمة
بـتـهـمــة االخـ ـت ــاس وح ـك ــم عليه
في  2013بالسجن خمسة أعوام،
ول ـك ــن ال ـح ـك ــم ت ـح ــول إلـ ــى وق ــف
التنفيذ بعد مـظــا هــرات شعبية
حــاشــدة ،وفــي نهاية  2014حكم
عـلـيــه بــاالقــامــة الـجـبــريــة وحـكــم
على أخيه بالسجن ،وبشكل فعلي
تحول إلى رهينة.
وقد رفع نافالني شكاوى إلى
محكمة حقوق اإلنسان األوروبية
الـتــي أي ــدت مطالبه كـلـهــا ،ولكن
وزارة العدل الروسية استأنفت
ذل ــك ال ـق ــرار ولــذلــك ف ــإن نافالني
ً
ي ـظــل م ــدان ــا ف ــي روسـ ـي ــا ويـظــل
ش ـق ـي ـقــه وراء الـ ـقـ ـضـ ـب ــان .وف ــي
عــام  2017تـقــدم نافالني بطلب
لـلـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات المقبلة
ولكن ليس من المؤكد أن يوافق
الـكــرمـلـيــن عـلــى ذل ــك الـطـلــب ألن
ال ـق ــان ــون ال ــروس ــي يـحـظــر تـقــدم
المدانين لنيل مناصب رسمية.
وحدث تطور غير متوقع بعد
ذل ــك ،فـقــد أعـلـنــت مـقــدمــة بــرامــج
ت ـل ـفــزيــون ـيــة ت ــدع ــى ســوب ـت ـشــاك
ترشحها لخوض معركة الرئاسة
المقبلة ،ويبدو أن طلبها يحظى
بـمــوافـقــة الـكــرمـلـيــن ،وق ـبــل ست
ً
سنوات ترشح أيضا الملياردير

ً
بوتين متحدثا لوسائل اإلعالم
م ـي ـخ ــائ ـي ــل بـ ـ ــروخـ ـ ــوروف الـ ــذي
أ خـبــر نــي أن الكرملين طلب منه
ال ـت ــرش ــح وهـ ــو ي ـع ـيــش اآلن فــي
نيويورك.
وبـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاف نـ ـ ــافـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــي فـ ـق ــد
سـ ـم ــح لـ ـس ــوبـ ـتـ ـش ــاك ب ــال ـظ ـه ــور
فــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي يخضع
لــرقــابــة حـكــومـيــة وت ـحــدثــت فيه
ض ـ ـ ــد احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـش ـب ــه
ج ــزي ــرة ال ـ ـقـ ــرم ،وبـ ـ ــدت ف ــي ذل ــك
البرنامج مثل مرشحة معارضة
وطالبت كل من يعارض بوتين
بالتصويت لها.
وف ـ ــي تـ ـح ــول م ـث ـي ــر ل ـلــده ـشــة
حـ ـض ــرت س ــوب ـت ـش ــاك ال ـمــؤت ـمــر
الـصـحــافــي لـلــرئـيــس بــوتـيــن في

ال ــراب ــع عـشــر مــن شـهــر ديسمبر
حيث سمح لها بطرح سؤال عن
«المنافسة في هذه االنتخابات»،
ث ــم مـضــت إل ــى ط ــرح سـ ــؤال كــان
ً
نافالني طلب منها تقديمه علنا
وك ــان يتعلق بــاالت ـهــامــات التي
وجـ ـه ــت إلـ ـي ــه ك ـم ــا أشـ ـ ـ ــارت إل ــى
أنها واجهت صعوبة في القيام
بحمالت دعاية ألن الناس كانوا
يخشون السماح لها باستئجار
أم ـ ــاك ـ ــن لـ ـل ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
أو تـ ــوزيـ ــع م ـ ـن ـ ـشـ ــورات خ ــاص ــة
بحملتها االنتخابية ،وقالت إن
«ال ـن ــاس يـفـهـمــون أن االنـضـمــام
إلى المعارضة في روسيا يعني
اما التعرض إلى القتل أو السجن،

أو أشياء من هذا القبيل ،وسؤالي
هو :لماذا يحدث ذلك؟ هل تخشى
السلطات وجــود منافسة نزيهة
وصادقة؟».

رد بوتين
وق ـ ـ ــد أج ـ ـ ـ ــاب ب ــوتـ ـي ــن ع ـ ــن ه ــذا
السؤال ومن دون تسمية نافالني
بـتــوجـيــه االت ـهــام لــه بــالـعـمــل على
ً
زعزعة استقرار روسيا ،مضيفا أنه
ال يمكن السماح بذلك ،وأعقب ذلك
تصفيق حاد من مئات من أنصاره.
وف ــي ديـسـمـبــر ت ــم تـقــديــم طلب
نــافــال ـنــي إل ــى لـجـنــة االن ـت ـخــابــات
ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي م ــوس ـك ــو .ويـظـهــر

مقطع الفيديو الذي نشرته جمعية
نافالني معركة مؤلمة لرجل يقاوم
الـبـيــروقــراطـيــة وقــد طــرح ترشحه
لـ ـ ـخ ـ ــوض م ـ ـعـ ــركـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ً
الرئاسية الفتا إلى أن قناعته هي
أن طلبه سوف يقابل بالرفض من
جانب لجنة االنتخابات المركزية
كما دعا مسؤولي االنتخابات إلى
م ـمــارســة حـقـهــم بــالـعـمــل بـصــورة
مستقلة بحسب القانون الروسي.
ً
وردا ع ـل ــى ذلـ ــك ق ــال ــت رئـيـســة
ال ـل ـج ـنــة ان ـه ــا ال تـسـتـطـيــع ق ـبــول
طلب ترشح نافالني كما اتهمته
بـجـمــع أمـ ــوال تـحــت م ــزاع ــم زائـفــة
«واستغفال الـنــاس» .وعلى الرغم
من محاوالت نافالني المتكررة لم

يتمكن من تحقيق هدفه ورفضت
لجنة االنتخابات باإلجماع طلب
ترشحه.
وبمجرد انتهاء اجتماع لجنة
االنتخابات عمد نافالني إلى نشر
مقطع مصور تم تسجيله في وقت
سابق يدعو المواطنين الروس إلى
مقاطعة هــذه «االن ـت ـخــابــات» ،وقد
ردت سوبتشاك عليه بتكرار بيانه
قبل ست سنوات حول عقم البقاء
في البيت وتأكيده «أن االنتخابات
ه ــي ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة م ــن أجــل
أحداث تغيير في الوضع« ،وكانت
ً
طبعا تفترض إمكانية وجــود أي
وسيلة لتغيير أي شيء في روسيا.

جدل حول المقاطعة

بطل الشطرنج غاري كاسباروف

أثيرت في روسيا مجادالت واسعة حول جدوى
مقاطعة االنتخابات ،السيما أن هذه ليست المرة
األول ــى أو الثانية أو الثالثة الـتــي تـجــري فيها
روسيا انتخابات مزيفة.
وقبل ست سنوات عندما جعل بوتين نفسه
ً
«مـنـتـخـبــا» دع ــا إل ــى مـقــاطـعــة تـلــك االنـتـخــابــات
اثـنــان مــن أب ــرز خصومه وهـمــا العــب الشطرنج
الذي تحول إلى رجل سياسة غاري كاسباروف

والسياسي المخضرم بوريس نمتسوف ،ولكن
ال ـم ــدون ال ـم ـنــاهــض لـلـفـســاد ألـيـكـســي نــافــالـنــي
عارض تلك الدعوة ،وقال« :ال توجد رسالة تعبئة
فــي الــدعــوة إل ــى الـمـقــاطـعــة ،وق ــد اقـتـصــرت على
دعوة الناخبين إلى البقاء في بيوتهم ومشاهدة
ً
الـتـلـفــزيــون والتعبير عــن الـغـضــب» ،مـعـتـبــرا أن
مقاطعة االنتخابات لن تنجح في تقليص نتائج
التصويت بصورة كبيرة.

مشهد من االنتخابات الروسية

االستخدامات العسكرية للفضاء واستعداد أميركا لمواجهتها
●

جون يو« -ذي هيل»

رسمت استراتيجية الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
ً
لألمن القومي مـســارا جــديــدا مــن خــال التركيز على
إعادة بناء االقتصاد الداخلي كخطوة مركزية تتعلق
باألمن القومي واستهداف القوتين المنافستين ،وهما
روسيا والصين ،اللتين تسعيان إلى تحدي نفوذ وقيم
وثروات الواليات المتحدة.
والح ــظ الـنـقــاد أن الـبـيــت األب ـيــض يـخــالــف تشديد
ا ل ــرؤ س ــاء السابقين عـلــى تحسين قـيــم الديمقراطية
والـلـيـبــرالـيــة ورفـ ــض االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري وانـتـشــار
التجارة الحرة على شكل أهداف أمن قومي وتفضيل
سيادة أميركا على التعاون الدولي.
والجانب الالفت هو أن استراتيجية األمن القومي
الجديدة تخالف أسلوب الرئيس السابق باراك أوباما
ازاء الفضاء الخارجي ،ومع ازديــاد اعتماد الشبكات
العسكرية والمدنية األميركية على شبكات األقمار
االصطناعية استجاب البيت األبيض في عهد أوباما
إلى الجهود األوروبية الرامية إلى خفض فرص حدوث
نزاع مسلح في الفضاء.

وم ــن خ ــال رفـضـهــا لـتـلــك ال ـم ـعــاهــدات والـقــوانـيــن
الدولية الغامضة عولت إدارة تــرامــب على األحــاديــة
مؤكدة أن «أي تدخل مضر أو هجوم على مكوناتنا
المهمة في الفضاء سوف يواجه برد متعمد في الوقت
وال ـم ـكــان والـطــريـقــة الـتــي سـنـخـتــارتـهــا» .وق ــد تـنــاول
ترامب هــذه القضية المركزية بصورة صحيحة ألن
السيطرة على الفضاء تؤكد هيمنة أميركا على قضايا
العالم ،كما أن أقمار االتصاالت توفر نقل المعلومات
بصورة سريعة وتجمع بين مختلف أجهزة الجيش
األم ـيــركــي ويـشـمــل ذل ــك ال ـج ـن ــراالت ال ــذي ــن ي ـصــدرون
األوامر والطيارين الذين يراقبون الطائرات المسيرة،
إضافة إلى أن األقمار االصطناعية األخرى تراقب الدول
المنافسة التي تطلق الصواريخ وتمكن من نشر القوات
االسـتــراتـيـجـيــة وتـحــركــاتـهــا ،وق ــوة ال ــردع األميركية
تستخدم الفضاء حيث تغادر الصواريخ الباليستية
ثم تعود لدخول جو األرض بشكل يصعب تفاديها.

نظام التمركز العالمي
ويسمح نظام التمركز العالمي للطائرات والسفن

األميركية والقوات البرية بتحديد مواقعها وتحركاتها
وت ــوجـ ـي ــه ن ـي ــران ـه ــا ب ــدق ــة ع ــالـ ـي ــة .وت ـظ ـه ــر ال ـســرعــة
المذهلة لغزو العراق في سنة  2003واالنتصار في
ح ــرب الـخـلـيــج فــي  1991الـنـجــاح الــافــت للعمليات
الـعـسـكــريــة الـ ــذي ن ـجــم ع ــن ت ـع ــاون االتـ ـص ــاالت عبر
األقمار االصطناعية وجمع المعلومات .كما أن حملة
الطائرات المسيرة ضد قــادة االرهابيين في الشرق
األوسط وباكستان اعتمدت على األقمار االصطناعية
في تحديد األهداف ومراقبة أنظمة إطالق النيران في
الطائرات المسيرة.
وقــد عولت وزارة الــدفــاع األميركية على األسلحة
الـمــوجـهــة بــدقــة فــي تـطــويــر «ن ـظــام الـضــربــة الـفــوريــة
العالمية» التي تستخدم نظام التمركز العالمي في
توجيه الصواريخ العالية السرعة مع رؤوس حربية
تقليدية لـضــرب أه ــداف خ ــال ســاعــة واح ــدة فــي أي
مكان من العالم.
وبالمثل فإن الشبكات المدنية تعتمد على الفضاء،
وقد أسهم نظام التمركز العالمي في تحويل صناعة
النقل ،حيث تسمح منتجات المالحة بقيادة أسرع
لـلـسـيــارات الـخــاصــة ونـقــل أكـثــر فـعــالـيــة للشاحنات
والقطارات والسفن ،وتعتمد السيارات الذاتية القيادة
وخدمات التوصيل بالمثل على نظام التمركز العالمي
فيما تقدم أقمار اصطناعية أخرى تنبؤات عن الطقس
وتقوم بنقل اتصاالت ومعلومات مختلفة.
من جهة أخرى بدأت الصناعة الخاصة باستخدام
اإلمكانية التجارية للفضاء ،وتشير التقديرات اآلن
إلى أن اقتصاد الفضاء يبلغ  330مليار دوالر ،يسهم
ً
القطاع الخاص فيه بمبلغ  251مليارا مع مساهمة
الحكومات ببقية المبلغ.

احتياجات االتصاالت
ت ـع ـت ـمــد وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى األقـ ـم ــار
االصطناعية التجارية في  40في المئة من احتياجات
االتصاالت ،وقد بدأت فكرة إرسال مدنيين إلى الفضاء
بدخول حيز التنفيذ ،وقد طور سبيس إكس من ايلون
مــاســك مجموعة مــن ال ـصــواريــخ لنقل شـحـنــات إلــى
محطة الفضاء الدولية ،بينما تقوم فيرجن غاالكتيك
ببيع مقاعد لسياحة الفضاء.
وفيما تعمل أنظمة الفضاء على تحسين العمليات
العسكرية وا لـشـبـكــات المدنية فإنها تشكل ثغرات
ً
تنطوي على مخاطر كبيرة أ ي ـضــا  ،ألن قـيــام العدو
بتدمير أقمار المراقبة والرصد األميركية سوف يعطل
مراقبتها االستراتيجية ويضعف قدراتها العملياتية

والتكتيكية ،كما أن الهجمات المضادة على األقمار
االصطناعية قــد تسهم فــي تحييد الميزات التقنية
لـلــدول الغربية فــي مـيــدان معلومات العمليات .وقد
نــاقــش الـخـبــراء الصينيون عملية مــواجـهــة التفوق
األميركي في األسلحة التقليدية والنووية عبر هجمات
تستهدف األقمار االصطناعية األميركية تعطل القوات
وتتدخل في االتصاالت والمراقبة بصورة فعالة.
وم ــع أن الـصـيــن عـمـلــت عـلــى تحسين برنامجها
ً
الـفـضــائــي ال ـمــأهــول بـشـكــل ثــابــت فـقــد ط ــورت أيـضــا
ال ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ــأسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة ل ــأق ـم ــار
االصطناعية ،وعلى سبيل المثال اختبرت بكين في
ً
سنة  2007صــاروخــا يطلق من األرض لتدمير أحد
أقمارها االصطناعية المخصصة للطقس في مدار
حول األرض .وقال أحد المحللين الصينيين في تعليق
ً
الفت« :بالنسبة إلى الدول التي ال يمكنها مطلقا كسب
حرب ضد الواليات المتحدة عبر استخدام الدبابات
والطائرات فإن مهاجمة أنظمة الفضاء األميركية قد
يكون الخيار األفضل واألكثر اغراء».

عسكرة الفضاء
أفضت إمكانية حدوث حرب فضائية إلى دعوات
لـحـظــر «عـسـكــرة « ال ـف ـضــاء ،وق ــد ب ــدأت تـلــك الـجـهــود
منذ معاهدة الفضاء الخارجي في سنة  1967التي
نصت على «تحسين التعاون الدولي في االستكشاف
واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي» .وتمنع هذه
المعاهدة وضع أسلحة نووية في مدار ،وتحظر أي
عمليات عسكرية على سطح القمر والكواكب األخرى،
كما تمنع أي دولة من ادعاء السيادة على على القمر
وال ـك ــواك ــب األخ ـ ــرى وح ـتــى ال ـف ـضــاء ف ــوق أراض ـي ـهــا
(بخالف المجال الجوي على سبيل المثال).
ومنذ ذلك الوقت جادل البعض بأن الفضاء يجب
ً
أن يظل خاليا من السالح ،وأن أي استخدام للفضاء
ألغــراض عسكرية ينتهك القانون الدولي ،وقد أقرت
األم ــم المتحدة عــدة ق ــرارات تنص على «مـنــع سباق
التسلح في الفضاء الخارجي».
وبينما تعتبر استراتيجية ترامب لألمن القومي
وث ـ ـي ـ ـقـ ــة ال اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ت ـش ـغ ـيــل ف ـه ــي تـظـهــر
أن اإلدارة األميركية
ت ـق ــوم بــالـخـطــوة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة
في ما يتعلق
بجعل الفضاء
م ـن ـط ـق ــة خ ــال ـي ــة

من النزاع .وسبق للقوى الكبرى أن طرحت معاهدات
ت ـهــدف إل ــى ال ـحــد م ــن ال ـس ـبــاق ال ـن ــووي ف ــي الـفـضــاء
ال ـخــارجــي ،ولكنها تــركــت فــي الــوقــت نفسه الطريق
ً
مفتوحا أمــام استخدامات عسكرية أخــرى للفضاء.
وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال ف ــإن ال ـقــانــون الـحــالــي ال يمنع
مــرور األسلحة عبر الفضاء كما هو الحال بالنسبة
إلى الصواريخ الباليستية ووضع أقمار اصطناعية
للمراقبة والرصد ،وتستطيع الــدول استخدام القوة
في تلك المجاالت من أجل تحقيق األهداف ذاتها التي
تحققها األسلحة العالية التقنية ألغراض الدفاع عن
النفس ومالحقة المجموعات االرهابية ومنع األزمات
الدولية وحل النزاعات بين الدول.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

٦.٤٥٤

٤٠٩

٩٣٦

2.٤٤٨ 2.٧٥١ 3.٣١٦

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

بداية عام مثالية واللون األخضر يكسو جميع المؤشرات
القيادية لسوق أبوظبي ومكاسب كبيرة لمؤشرات الكويت الوزنية بنسب فاقت %2
علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة
الرئيسية مكاسب
الكويت
ً
كبيرة خصوصا الوزنية منها
وحركة التعامالت ،إذ استقر
المؤشر السعري على ارتفاع
بنسبة  %0.6فقط تعادل
 46.15نقطة ،ليقفل على
مستوى  6454.16نقطة،
بينما جاءت المكاسب الكبيرة
في مؤشري السوق الوزنيين
خالل جلستين فقط.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات أسـ ـ ـ ـ ــواق
الـمــال فــي دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ت ـع ــام ــات ـه ــا ل ـل ـعــام
ال ـج ــدي ــد ب ـم ـثــال ـيــة واضـ ـح ــة ،إذ
أنهت أسبوعها األول بمحصلة
خضراء لمؤشرات أسواق المال
الخليجية الـسـبـعــة ،وتـصــدرهــا
مؤشر سوق أبوظبي بنمو بلغ
نسبة  3.4في المئة ،تاله مؤشر
سوق دبي بنسبة  2.8في المئة،
ً
ثــم مــؤشــر الــدوحــة رابـحــا نسبة
 1.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وح ـق ــق مـسـقــط
ن ـس ـب ــة  1.1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،بـيـنـمــا
اس ـت ـق ــرت ثـ ــاث مـ ــؤشـ ــرات بـيــن
نصف نقطة للبحريني و 0.6في
المئة لمؤشر "تاسي" السعودي،
وربـ ــح مــؤشــر ب ــورص ــة الـكــويــت
"الـسـعــري" نسبة  0.7فــي المئة،
فــي حين سجل مــؤشــرا بورصة
الكويت الوزنيان "الوزني وكويت
 "15نسبة زادت على  2في المئة
كــانــت ل ـلــوزنــي ون ـس ـبــة  2.4في
المئة لمؤشر "كويت ."15

مكاسب كبيرة لسوقي اإلمارات
انطلق مؤشرا سوقي األمارات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة م ــع ان ـط ــاق ــة ال ـع ــام
الـجــديــد فــي مـحــاولــة لتعويض
خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي،
ي ـســانــده ـمــا ن ـمــو ق ــوي ألس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط خـ ـ ــال أولـ ـ ـ ــى ت ـع ــام ــات
العام من جهة ،وارتفاع مؤشرات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،س ـ ـ ــواء
األس ــواق المتقدمة أو الناشئة،
وبوتيرة أكبر لمؤشرات األسواق
األميركية ،إذ حقق "داو جونز"
اخ ـ ـتـ ــراقـ ــه األول ل ـم ـس ـت ــوى 25
ألــف نقطة ،بينما صعد "نيكي"
الياباني ألعلى مستوياته خالل

ً
 25عاما ،لتبدأ وتيرة تعامالت
ً
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـس ــوق
أب ــوظ ـب ــي ،الـ ــذي ان ـهــى أسـبــوعــه
على مكاسب كبيرة ،بلغت نسبة
 3.4ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـبـلــغ مـسـتــوى
ً
 4548.43نقطة متجاوزا مستوى
 4500نقطة بنجاح ،بعد أن جمع
ً
 150نقطة تقريبا.
واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرب م ـ ــؤش ـ ــر دب ـ ـ ـ ــي م ــن
مـ ـسـ ـت ــوى  3500ن ـق ـط ــة وأ قـ ـف ــل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  3463.57نقطة
ً
مــرتـفـعــا بـنـسـبــة  2.8ف ــي الـمـئــة،
ً
محققا مـكــا ســب ب  93.5نقطة،
ب ـ ـعـ ــد أن ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــدة خ ـم ــس
جلسات متتالية ،كــان أضعفها
األخ ـ ـيـ ــرة ح ـي ــث ج ـن ــي األرب ـ ـ ــاح،
وس ــاه ـم ــت إع ــان ــات تــوزي ـعــات
بعض المصارف وأداء الشركات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة بـ ــدعـ ــم الـ ـم ــؤش ــري ــن،
ً
خ ـصــوصــا أس ـه ــم إع ـم ــار وبـنــك
أبوظبي الوطني.

قطر ومسقط ومكاسب وسط
بـعــد نـمــو كبير خ ــال الشهر
األخـيــر ،ومـحــاولــة تحسين أداء
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
مــؤشــري قطر ومسقط واللذين
ً
ك ــان ــا األكـ ـث ــر خـ ـس ــارة خـلـيـجـيــا
إذ خـســر األول  18.7فــي الـمـئــة،
وتراجع مسقط بنسبة  12.6في
المئة عام  2017جاءت بداية هذا
العام مع استمرار مكاسب أسعار
النفط ،والتي بلغت بمزيج برنت
ً
إلى مستوى  68دوالرا للبرميل،
بينما تـجــاوز "نايمكس" الخام
األمـيــركــي الخفيف مستوى 62
ً
دوالرا للبرميل ولـلـمــرة األولــى
منذ منتصف عــام  2015ورافــق
هذه االرتفاعات ،استقرار االجواء

الجيوسياسية في دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وب ـعــض
الحراك الشعبي في إيران ،الدولة
ال ـج ــارة ذات األث ــر ال ــواض ــح في
أسعار النفط ،ليستمر التحسن
ف ــي أداء م ــؤش ــري س ــوق ــي قطر
ومسقط ،إذ ربح األول نسبة 1.2
فــي الـمـئــة ت ـعــادل  104.67نقاط
ليستقر عـنــد أ ع ـلــى مستوياته
ً
خالل ثالثة أشهر تقريبا ،بينما
ارت ـق ــى م ــؤش ــر مـسـقــط مـسـتــوى
ً
 5100نقطة ،وأقفل تحديدا على
ً
مستوى  5104.87نـقــاط ،رابحا
نسبة  1.1في المئة والتي تعادل
 57.73نقطة.

السعودي ومكاسب محدودة
سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــر "ت ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي"
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ـك ــاس ــب أقـ ـ ــل بـيــن
أقرانه مؤشرات أسواق اإلمارات
وق ـط ــر وم ـس ـق ــط وم ــال ــت بـعــض
جـلـســاتــه إل ــى جـنــي األرب ـ ــاح ،إذ
حقق مكاسب جيدة خالل الشهر
ال ـم ــاض ــي ويـ ـب ــدو أنـ ــه بــانـتـظــار
أداء سـ ـن ــوي ل ـم ـج ـمــل شــركــاتــه
ً
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـك ـب ــرى ،خـصــوصــا
ق ـ ـطـ ــاعـ ــي ال ـ ـب ـ ـتـ ــروك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات
والمصارف ،وبعد عدة تغيرات
س ــواء عـلــى مـسـتــوى مـحـلــي من
فــرض ضريبة القيمة المضافة
ورفـ ـ ــع أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة أو عـلــى
ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ــر ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
ً
النفط اإليـجــابـيــة ج ــدا لشركات
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات واالق ـت ـص ــاد
ً
السعودي عموما وانتهى مؤشر
تاسي إلى مكاسب بنسبة  0.7في
المئة ،تعادل  46.5نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  7277.06نـقـطــة،
ويبقى أثــر قــرار تحويل أرامكو
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إلى شركة مساهمة ،والذي جاء
بنهاية األسبوع صاحب أكبر أثر
على مجريات األسبوع الجاري،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن ارتـ ـفـ ـع ــت
م ـ ـع ـ ــدالت الـ ـسـ ـي ــول ــة األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،وتـجــاوزت  4مليارات
ريال في الجلسة الواحدة.
وفي البحرين ،وبعد مكاسب
كبيرة خالل تعامالت األسبوع،
كـ ــانـ ــت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة هــي
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ ،واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرت م ـع ـظ ــم
ال ـم ـك ــاس ــب ل ـت ـب ـقــى ع ـل ــى نـسـبــة
نـصــف نقطة مـئــويــة تـعــادل 6.3
نقاط ،ليقفل مؤشر سوق المنامة
عـلــى مـسـتــوى  1312.33نـقـطــة،
وســط مــراقـبــة مستمرة لسوقي
ال ـك ــوي ــت ودبـ ـ ــي ال ـل ــذي ــن تـتــركــز

عدد الصفقات

إقفال المؤشر
السعري

إقفال المؤشر
الوزني

إقفال مؤشر
كويت 15
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4.548.43
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صــدر قــرار مجلس ال ــوزراء بتحويل شركة ارامكو
السعودية إلى شركة مساهمة طبقا لنظامها األساسي،
ً
اعتبارا من  1يناير الجاري.
وأوض ـ ــح الـ ـق ــرار أن ال ــدول ــة سـتـحـتـفــظ بــالـمـلـكـيــة
المباشرة ألغلبية أسهم الشركة ،وسيكون تشكيل أول
مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء ً
بناء على
مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبحسب النظام األساسي للشركة ،فــإن رأسمالها
يـبـلــغ  60مـلـيــار ري ــال مقسمة عـلــى  200مـلـيــار سهم
بدون قيمة اسمية للسهم ،ويقع المركز الرئيسي لها
في مدينة الظهران.
وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه ،بعد
موافقة الدولة -في حالة بيع بعض األسهم التي تملكها-
أو موافقة الجمعية العامة غير العادية -في حالة زيادة

عــدد األسـهــم -يكون لمجلس اإلدارة صالحية إصــدار
أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من األوراق
المالية لالكتتاب العام ،ســواء داخــل المملكة العربية
السعودية أو خارجها ،أو تفويض الشركة بذلك.
وأكــدت الـمــادة الخامسة واألربـعــون ملكية وتحكم
الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية
ً
داخــل إقليمها ،وفقا لألنظمة واللوائح المعمول بها
في المملكة العربية السعودية ،وتبقى الدولة المسؤولة
وح ــده ــا ع ــن ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات الـنـهــائـيــة فـيـمــا يتعلق
بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية،
التي يمكن إنتاجها في أي وقت ،والمستويات القصوى
للطاقة اإلنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي
ينبغي المحافظة عليها.
(أرقام)

النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015

ً
البرميل الكويتي يرتفع  1.14دوالر ليبلغ  64.94دوالرا
هـبـطــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ام ــس مـبـتـعــدة ع ــن أعـلــى
مستوى منذ عام  ،2015حيث قوضت زيادة اإلنتاج
األميركي ارتفاعا نسبته  10في المئة عن المستويات
المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر ،بفعل
تقلص اإلمدادات والتوترات السياسية في إيران.
وس ـج ـلــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الوسيط  61.95دوالرا للبرميل بحلول الساعة 0619
بتوقيت غرينتش بانخفاض قدره  6سنتات عن سعر
التسوية السابقة ،لكنه مــازال بالقرب من مستوى
 62.21دوالرا ال ـمــرت ـفــع الـ ــذي سـجـلــه ف ــي الجلسة
السابقة ،وهو األعلى منذ مايو .2015
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة ل ـخــام الـقـيــاس العالمي
مزيج برنت  67.99دوالرا للبرميل بانخفاض قدره
 8سنتات دون سعر التسوية السابقة ،لكنه مازال
ً
ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ  68.27دوالرا،
والذي سجله في اليوم السابق ،وهو أيضا األعلى
منذ مايو .2015
من جانبه ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.14
دوالر فــي ت ــداوالت امــس األول ليبلغ  64.94دوالرا

أميركيا مقابل  63.80دوالرا للبرميل في تــداوالت
ً
األربعاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وق ــال تـجــار إن ال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة فــي إي ــران،
ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) ،قاد األسعار إلى االرتفاع.
ً
ب ـي ــد أنـ ــه نـ ـظ ــرا ألن إنـ ـت ــاج الـ ـخ ــام ل ــم يـتــأثــر
بــاالض ـطــرابــات فــي إيـ ــران فــي الــوقــت الــذي
من المتوقع فيه أن يكسر اإلنتاج األميركي
حــاجــز عـشــرة مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا ،وهــو
مـ ـسـ ـت ــوى قـ ــريـ ــب مــن
مستويات إنتاج
ك ــل م ــن روس ـيــا
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة،
أثـ ـي ــرت شـكــوك
حول ما إذا كان
ال ـ ـص ـ ـعـ ــود ق ــاب ــا
لالستمرار.

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة م ـك ــاس ــب
ً
كبيرة خصوصا الوزنية منها
وح ــرك ــة ال ـت ـع ــام ــات ،إذ اسـتـقــر
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري عـلــى ارت ـفــاع
بنسبة  0.6في المئة فقط ،تعادل
 46.15نقطة ،ليقفل على مستوى
 6454.16ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا ج ــاء ت
المكاسب الكبيرة فــي مؤشري

عدد جلسات
التداول

أبو ظبي

مقسمة على  200مليار سهم بدون قيمة اسمية

الكويتي وبداية إيجابية

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2018/01/04

دبي

تحويل «أرامكو» إلى شركة مساهمة
برأسمال  60مليار ريال

بهما أسـهــم مشتركة اإلدراج ــن
بــالـتــالــي حــركـتـهــا سـتــؤثــر على
أدائها في سوق البحرين محدود
ً
السيولة والـنـشــاط قـيــاســا على
بقية األسواق المالية في الخليج.

السوق الوزنيين وخالل جلستين
فـقــط وب ـعــد جـلـســة أولـ ــى فــائـتــة
وإلـ ــى ال ـن ـس ـيــان ،وربـ ــح الــوزنــي
نسبة  2في المئة تعادل  8نقاط
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 409.07
ن ـق ــاط ،وزادت م ـكــاســب "كــويــت
 "15لتبلغ نسبة  2.4فــي المئة
هي حوالي  22نقطة ليقفل على
مستوى  936.86نقطة.
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــرق ع ـ ــدد
الجلسات بجلستين لمصلحة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
الماضي ،فــإن جلستي األربعاء
والـ ـخـ ـمـ ـي ــس ك ــانـ ـت ــا ك ــاف ـي ـت ـي ــن
لتغيير الكفة لمصلحة األسبوع
األول م ــن ع ــام  2018وارت ـف ـعــت
السيولة بنسبة  14.7في المئة،

عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ارت ـ ـف ـ ــاع م ـعــدل ـهــا
ً
بنسبة الـضـعــف تـقــريـبــا ،كذلك
زاد ا لـ ـنـ ـش ــاط ب ـن ـس ـبــة  108فــي
ال ـم ـئ ــة رغ ـ ــم فـ ـ ــارق ال ـجـلـسـتـيــن،
ً
وبضعفين قياسا على معدالت
األسـ ـب ــوع األس ـب ــق لـتـتـبـيــن نية
ب ـعــض ال ـم ـحــافــظ وال ـص ـنــاديــق
بالشراء على شريحة واسعة من
األسهم سواء القيادية أو أسهم
منتقاة من األسهم الصغيرة ،قد
ً
تتوسع دائرتها وتذكرنا مجددا
بـبــدايــة ال ـعــام الـمــاضــي الـنــاريــة
في بورصة الكويت ،والتي كانت
ً
األف ـض ــل خـلـيـجـيــا وب ـيــن األرب ــع
ً
األفضل عالميا.

األسبوع

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)

توسع عمليات الشراء
في البورصات العربية
على وقع اإلغالقات اإليجابية ،التي حظيت بها المؤشرات
الرئيسية للجلسة األ خ ـيــرة مــن  ،2017استهلت األ س ــواق
العربية تعامالتها للعام الجديد على وقع توقعات إيجابية
بأن تحمل الموازنات التوسعية ارتفاعا في اإلنفاق الحكومي،
وما يعنيه ذلك من تحسن لقيم السيولة االستثمارية تارة،
والمتداولة لدى شرايين االقتصاد تارة أخرى.
ً
وانطالقا من هذا الدعم القوي ،سجلت جلسات التداول
خــال األس ـبــوع الـمــاضــي اتـســاعــا على عمليات ال ـشــراء مع
سعي المتعاملين على توسيع المراكز المحمولة من األسهم
ذات األداء التشغيلي ،على عكس تــداوالت األسبوع األخير
من العام الماضي ،والتي اتسمت باالنتقائية إلى حد كبير،
لتنهي تداوالتها األسبوعية عند مستوى جيد من اإليجابية
المدعومة بتحسن معنويات المتعاملين.
وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية ،د .أحمد
السامرائي ،إنه "بالنسبة لمستويات السيولة المتداولة ،فقد
ً
شهدت جلسات التداول الماضية تحسنا على قيم السيولة،
والتي شكلت حالة من التواصل لما شهدته خالل األسبوع
األخير من العام الماضي ،حيث سادت حالة من االستقرار
وانـخـفــاض نطاقات الـتــذبــذب ،األم ــر ال ــذي منح المؤشرات
السعرية المزيد من االستقرار والمقاومة".
وفي المقابل ،فقد شكلت حالة استقرار أسعار النفط من
جهة وارتفاعها من جهة أخــرى أهمية في المحافظة على
ً
قيم السيولة بل وتعزيزها ،نظرا لما تعكسه مسارات أسعار
النفط من قدرة اقتصادات دول المنطقة على الصمود أمام
التحديات ،وقدرتها على الوفاء بااللتزامات التي وردت في
موازناتها للعام الحالي.
وأشار إلى أن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية ،مع
وجود توقعات بارتفاعها خالل الفترة المقبلة ،يعني ارتفاعا
مــوازيــا لإلنفاق الحكومي ،ونتائج أفضل لبرامج التنمية
والتحفيز ،األمر الذي سيشمل بالتأكيد أسواق رأس المال،
لكونها األكثر قربا من التطورات المالية واالقتصادية واألكثر
ً
تأهيال على عكس العديد من القطاعات األخرى.
وتعتبر تداوالت األسبوع الماضي بمنزلة اختبار حقيقي
للمؤشرات الرئيسية ،وعلى الرغم من اإليجابية التي اتسمت
ب ـهــا فــإن ـهــا ال تـعـتـبــر نـهــائـيــة أو دائ ـم ــة أو ح ـتــى يمكن
االعتماد عليها التخاذ قــرارات استثمار طويلة
األجــل ،حيث إن أسعار إغــاق األسهم مع نهاية
العام الماضي جاء ت متدنية بالمجمل وخلقت
ف ــرص شـ ــراء ج ـي ــدة ،وبــال ـتــالــي ف ــإن ال ـمــؤشــرات
الحقيقية ستتأكد معالمها مع انتهاء فترة إعالن
نتائج األداء للعام الماضي بالنسبة للشركات
المدرجة ،والتي ستكون لها دالالت أكثر أهمية
في تحديد حجم وطبيعة االستثمار ومــداه من
ً
قبل المتعاملين الحاليين والمحتملين ،أ ف ــرادا
ومؤسسات.

سوق مصر يتراجع دون  15ألف
نقطة ...و«السوقي» بأعلى مستوى
اسـتـهـلــت ال ـبــورصــة الـمـصــريــة ت ـعــامــات 2018
على تباين ،وفيما لم يتمكن مؤشرها الرئيسي من
االستقرار فوق مستوى  15ألف نقطة ،سجل رأس
المال السوقي ألسهم الشركات المدرجة مستوى
تاريخيا وقياسيا عند مستوى  828مليار جنيه.
وج ـ ــاء ت ال ـق ـفــزة ف ــي رأس ال ـم ــال ال ـســوقــي رغــم
اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـي ــع م ــن ق ـب ــل ال ـمــؤس ـســات
وصناديق االستثمار المحلية ،فيما مالت تعامالت
المستثمرين العرب واألجانب نحو الشراء ،ما تسبب
فــي تقليص خـســائــر ال ـمــؤشــرات واتـجــاهـهــا نحو
األداء العرضي.
ً
ووفـقــا لبيانات الـبــورصــة المصرية ،ربــح رأس
المال السوقي ألسهم الشركات المدرجة نحو 2.7
مليار خالل تعامالت األسبوع بنسبة ارتفاع تقدر
بنحو  0.32فــي الـمـئــة ،بـعــدمــا ارت ـفــع مــن مستوى
 825.8مـلـيــار جنيه فــي إغ ــاق تـعــامــات األسـبــوع
ال ـمــاضــي ،ليسجل نـحــو  828.5مـلـيــارا فــي إغــاق
تعامالت الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات ،تراجع المؤشر الرئيسي
"ايجي إكس  "30بنسبة  1.56في المئة ،بعدما فقد
ً
نحو  234نقطة خالل تعامالت األسبوع ،متراجعا
م ــن م ـس ـتــوى  15026ن ـق ـطــة ف ــي إغ ـ ــاق ت ـعــامــات
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،لينهي جـلـســة الـخـمـيــس عند
مستوى  14782نقطة.
وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي

خالل تعامالت األسبوع نحو  511.7مليون سهم،
بقيمة  1.8مليار جنيه.
وه ـبــط سـهــم ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي صــاحــب ال ــوزن
النسبي األكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة
ً
 2.36فــي المئة ،مسجال أعلى وتـيــرة هبوط خالل
شهر في تعامالت هذا األسبوع عند مستوى 75.64
جنيها ،بقيمة تداول إجمالية  191.4مليونا ،بحجم
تداوالت  2.5مليون سهم.
فيما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة
ً
"إيجي إكس  ،"70بنسبة  0.96في المئة ،مضيفا نحو
 8نقاط ،بعدما ارتفع من مستوى  824نقطة خالل
إقفال األسـبــوع الماضي ،ليسجل نحو  832نقطة
بنهاية تعامالت أمس األول.
ً
كما صعد المؤشر األوس ــع نطاقا "إيـجــي إكس
ً
 "100بنسبة  0.51في المئة ،مضيفا نحو  10نقاط،
بـعــدمــا ارت ـفــع مــن مـسـتــوى  1960نقطة فــي إغــاق
تعامالت األسبوع الماضي ،ليسجل مستوى 1970
نقطة في إغالق تعامالت الخميس.
واتجهت تعامالت المستثمرين المصريين نحو
البيع خالل تعامالت األسبوع ،بصافي  124.2مليون
جنيه ،فيما اتجهت تعامالت المستثمرين األجانب
وال ـعــرب نـحــو ال ـشــراء بقيمة  80.8مـلـيــونــا و43.4
مليونا على التوالي.
(العربية .نت)

الجنيه متماسك أمام الدوالر
استهل الجنيه المصري عام  2018على استقرار
نسبي مقابل ال ــدوالر ،الــذي واصــل التراجع خالل
األيام الماضية ،ليسجل مستويات أقل من 17.67
ً
ً
جنيها مقابل نحو  17.82جنيها خــال األسبوع
األخير من العام الماضي.
ً
ووفـقــا ألسـعــار الـصــرف الرسمية التي تعلنها
البنوك ،فقد جاء أعلى سعر صرف للدوالر مقابل
ً
الجنيه المصري في بنك البركة عند  17.67جنيها
للشراء ،فيما كان أقل سعر للبيع من نصيب البنك
ً
العربي عند مستوى  17.70جنيها.
ورب ـمــا يــأتــي تـمــاســك الـجـنـيــه الـمـصــري مقابل
ً
الدوالر مدعوما بعدة أسباب أولها استمرار ارتفاع
احتياطي البالد من النقد األجنبي ،حيث أعلن البنك
ً
المركزي المصري مؤخرا أن احتياطي مصر من

النقد األجنبي سجل مستوى قياسيا جديدا بنهاية
العام الماضي عند مستوى  37.02مليار دوالر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه مصر من
سداد نحو  30مليارا من إجمالي ديونها الخارجية
خالل العام الماضي.
وقبل أيام أعلنت وزارة المالية المصرية استمرار
تثبيت سعر الدوالر الجمركي على معدالته الحالية
عند مستوى  16جنيها حتى نهاية يناير الجاري.
ً
ً
وتعد إيرادات السياحة المصرية عنصرا مهما
في تحديد اتجاهات سوق الصرف وقيمة الجنيه
الـمـصــري مقابل الـعـمــات الرئيسية ،حيث قفزت
إيــراداتـهــا إلــى نحو  5.3مليارات دوالر فــي أول 9
أشهر من  2017مقابل  1.7مليار خالل الفترة نفسها
ً
من  ،2016وفقا للبيانات واألرقام الرسمية.
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«إثريوم» إلى مستوى قياسي ...و«بتكوين» تتراجع
«البورصات األميركية» تحذر من تداول العمالت الرقمية
حثت لجنة األوراق المالية
والبورصات األميركية
المستثمرين على «توخي الحذر»
فيما يتعلق بالعمالت الرقمية
مثل بتكوين.

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت «إث ـ ـ ــري ـ ـ ــوم» أع ـل ــى
ألــف دوالر للمرة األول ــى على
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ث ــال ــث
عملة رقمية تـتـجــاوز قيمتها
السوقية اإلجمالية المئة مليار
دوالر بـعــد كــل مــن «بـتـكــويــن»،
و«الريبل».
وخـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات امـ ـ ــس،
ارتفعت «إثريوم» بنسبة 6.20
ً
في المئة إلى  1042دوالرا في
الساعة  09:11صباحا بتوقيت
مكة المكرمة ،بعدما تجاوزت
ً
 1059دوالرا فــي و ق ــت سابق
من الجلسة ،وهو أعلى مستوى
لها على اإلطالق.
من ناحية أخــرى انخفضت
«بـ ـتـ ـك ــوي ــن» ب ـن ـس ـبــة  0.70فــي
ً
المئة إلى  15047دوالرا ،فيما
تراجعت «الريبل» بنسبة 12.70
في المئة إلى  3.16دوالرات.
وب ـل ـغ ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
اإلج ـمــال ـيــة لـلـعـمــات الــرقـمـيــة
 760مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ن ـص ـيــب
«إث ـ ــري ـ ــوم» م ـن ـهــا  101م ـل ـيــار،
لـتـقـلــص الـ ـف ــارق بـيـنـهــا وبـيــن

«الــريـبــل» الـتــي بلغت
قيمتها السوقية
 122مليارا.
وشـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــت
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـت ــان
ً
ض ـ ـ ـغـ ـ ــوطـ ـ ــا
على هيمنة
«ب ـت ـكــويــن»،
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
ظ ـل ــت حـصــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
س ـ ــوق ال ـع ـمــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة أدن ـ ـ ــى 34
في المئة.
و حـ ـ ـ ـث ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة األوراق
المالية والبورصات األميركية
الـخـمـيــس الـمـسـتـثـمــريــن على
«تــوخــي ال ـح ــذر» فـيـمــا يتعلق
بالعمالت الرقمية مثل بتكوين،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرة إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الـتـنـظـيـمـيــة االتـ ـح ــادي ــة وف ــي
الواليات قد ال يكون بمقدورها
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة أي اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
يخسرونها فــي تـعــامــات مع
أطراف غير قانونية.

وقــال جــاي كاليتون رئيس
اللجنة فــي بـيــان ،إن مروجين
ك ـث ـي ــري ــن ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي
ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة ال يتبعون
القوانين االتحادية أو قوانين
الواليات التي تنظم التعامالت
في األوراق المالية.
وقالت اللجنة إنــه في حين
ت ـح ــاول ا ل ـه ـي ـئــات التنظيمية
ضـ ـب ــط ه ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـت ــي
تشهد نموا سريعا فإنها تحث
المستثمرين على اليقظة.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان
« لـ ـجـ ـن ــة األوراق
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
والـبــورصــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
لـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــواق
ال ـمــال ـيــة في
الـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ــات
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ـ ـ ــات،
لـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـنـ ـبـ ـهـ ـك ــم
مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ـ ــى أنـ ـك ــم
إذا خـســرتــم أمـ ــواال ف ــإن هناك
مـخــاطــرة كبيرة بــأن جهودنا
لـ ـ ـ ــن تـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر عـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة
استثماراتكم».
م ــن جــانـبـهــا ،مـنـعــت وح ــدة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار
المصرفي التابعة لـ «بنك أوف
أميركا» العمالء ومستشاريهم
الـمــالـيـيــن م ــن ال ــوص ــول ألحــد
صـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ــي
«بتكوين» ،بحسب مــا أوردتــه

ً
«وول ستريت جورنال» استنادا
لمذكرة داخلية اطلعت عليها.
وقــالــت الصحيفة إن وحــدة
« بـ ـ ـن ـ ــك أوف أ م ـ ـيـ ــركـ ــا م ـي ــر ي ــل
لـ ـيـ ـن ــش» س ـل ـط ــت ال ـ ـضـ ــوء فــي
م ـ ــذك ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى «بـ ـتـ ـك ــوي ــن
إن ـف ـس ـت ـم ـن ــت تـ ـ ــراسـ ـ ــت» ،وه ــو
صـ ـن ــدوق اس ـت ـئ ـمــانــي مـفـتــوح
يستثمر مـبــا شــرة فــي العملة
الــرق ـم ـيــة وي ـت ـبــع «جــرايـسـكـيــل
إنفستمنت».
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة ،إن
م ـنــع االس ـت ـث ـم ــارات ال ـجــديــدة
ً
فــي ال ـص ـنــدوق يــأتــي مــدفــوعــا
بـ ـمـ ـخ ــاوف ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـعــاي ـيــر
المالءمة والجدارة لهذا المنتج.
ويـ ـشـ ـم ــل الـ ـحـ ـظ ــر  17أل ــف
مـسـتـشــار مــالــي ل ــدى «مـيــريــل
ً
ل ـي ـنــش» ،ويـبـقـيـهــم ب ـع ـيــدا عن
اق ـتــراح اسـتـثـمــارات ذات صلة
بـ «بتكوين» ،إلــى جانب رفض
ط ـل ـبــات ال ـع ـم ــاء ال ـ ـتـ ــداول في
صندوق «جرايسكيل».
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اقتصاد

ارتفاع قياسي بمعدل الديون
العالمية بـ 233تريليون دوالر
قال معهد التمويل الدولي إن مستويات الديون العالمية
قفزت إلى رقم قياسي مرتفع بلغ  233تريليون دوالر في
ً
ً
الربع الثالث من  ،2017رغم أنه أشار إلى أن نموا اقتصاديا
ً
قويا يعني أن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي
اإلجمالي تتراجع.
وذكـ ــر ال ـم ـع ـهــد ،الـ ــذي م ـق ــره ف ــي ال ـعــاص ـمــة األم ـيــرك ـيــة
واش ـن ـطــن ،إن إج ـمــالــي ال ــدي ــون زاد ب ــواق ــع  16تــريـلـيــون
دوالر في الربع الثالث مقارنة بمستواه في نهاية ،2016
وإن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
سجلت رابع هبوط فصلي على التوالي مع نمو االقتصاد
العالمي.
و كــان يشير إلى مجمل الديون التي اقترضتها األسر
والحكومات والمؤسسات المالية وغير المالية.
لكن الصين ،التي تستأثر بنصيب األ ســد مــن الديون
ً
الجديدة في األسواق الناشئة ،سجلت تباطؤا في وتيرة
تراكم الديون ،مع ارتفاعها بمقدار نقطتين مئويتين العام
الماضي إلى  294في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
مقارنة بمتوسط زيادة سنوية  17نقطة مئوية في الفترة
من  2012إلى .2016
وحـ ــذر الـمـعـهــد م ــن «اس ـت ـح ـقــاقــات ك ـب ـيــرة ل ـلــديــون في
ً
ً
األسواق الناشئة» ،مشيرا إلى أن سندات وقروضا مجمعة
تــزيــد قـيـمـتـهــا عـلــى  1.5تــريـلـيــون دوالر يـحـيــن مــواعـيــد
استحقاقها حتى نهاية .2018
وأضاف أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل
لديها جداول زمنية ثقيلة لسداد ديون دوالرية هذا العام.
(رويترز)

دونالد ترامب« :داو جونز» سيبلغ حاجز  30ألف نقطة
مكاسب قياسية لألسهم مع إغالقه أعلى  25ألف نقطة للمرة األولى على اإلطالق
ارتفعت مؤشرات األسهم األميركية خالل
ت ـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ــس األول ،وس ـج ـل ــت إغ ــاق ــات
قياسية جديدة بدعم من قطاعي التكنولوجيا
والطاقة ،وقفز «داو جونز» أعلى  25ألف نقطة
لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاري ـخــه ،وذل ــك مــع ترقب
صدور تقرير الوظائف الشهري.
وصعد «داو جونز» الصناعي  152نقطة
إلــى  25075نقطة ،كما ارتـفــع «نــاســداك» إلى
 7078نقطة ،بينما ارتفع « »S&P 500األوسع
نطاقا إلى  2724نقطة.
ً
وتعليقا على االرتفاعات القياسية لألسهم
األميركية ،أشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه
المكاسب ،متوقعا بلوغ «داو جونز» حاجز
 30ألف نقطة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـب ـيــانــات االق ـت ـصــاديــة،
أض ــاف الـقـطــاع الـخــاص األمـيــركــي  250ألف
وظ ـي ـفــة خ ــال دي ـس ـم ـبــر ،وه ــي أع ـلــى وت ـيــرة
شـهــريــة مـنــذ م ــارس ،بينما ارتـفـعــت طلبات
إعانة البطالة األولية ثالثة آالف طلب إلى 250
ً
ألفا خالل األسبوع الماضي.
وف ــي األسـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة ،ارت ـف ــع مــؤشــر
«ستوكس يوروب  »600القياسي بنسبة 0.9
في المئة أو نحو  3.5نقاط إلى  393.5نقطة.
وارتفع مؤشر «فوتسي  »100البريطاني (+
 24نقطة) إلى  7696نقطة ،كما ارتفع مؤشر
«داكــس» األلماني ( 189 +نقطة) إلــى 13168
نقطة ،في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي
( 82 +نقطة) إلى  5413نقطة.
وارتفعت تلك األسهم في بداية التداوالت
أمس مع ترقب بيانات اقتصادية عن مؤشر

ً
أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ،فضال
عــن تـقــريــر الــوظــائــف الـشـهــري فــي الــواليــات
المتحدة.
وارتـ ـف ــع مــؤشــر «س ـتــوكــس  0.3 »600في
المئة إلى  394نقطة ،واستقر «فوتسي »100
ال ـبــري ـطــانــي إل ــى  7692ن ـق ـطــة ،ف ــي ال ـ ـ ــ11:07
ً
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع مؤشر «داكس» األلماني  0.5في
المئة إلى  13242نقطة ،وصعد «كاك» الفرنسي
 0.3في المئة إلى  5431نقطة.

أسعار صرف العمالت العالمية

وفي آسيا ،واصــل مؤشر «نيكي» لألسهم
اليابانية ارتفاعه امــس ،بعدما سجل أمس
أع ـلــى مـسـتــويــاتــه م ـنــذ ع ــام  ،1992وج ــاء ت
المعنويات اإليجابية في طوكيو مع مواصلة
تسجيل األسهم العالمية بداية قوية للعام
الجديد  ،2018وســط تـفــاؤل حــول آفــاق نمو
االقتصاد العالمي.
وارتـفــع مــؤشــر «نيكي»  0.9فــي المئة إلى
 23714نقطة ،ليالمس مستويات لم يشهدها
م ـن ــذ ي ـن ــاي ــر عـ ــام  ،1992ك ـم ــا ص ـع ــد مــؤشــر

«توبكس»  0.8في المئة إلى  1880نقطة .وكان
ً
هــذا األسـبــوع قصيرا «يومين فقط» بالنسبة
لــأســواق اليابانية الـتــي أغلقت أبــوابـهــا من
االث ـن ـيــن ح ـتــى األرب ـ ـعـ ــاء ،ول ـك ــن ارت ـف ــع خــالــه
«نيكي»  4.2في المئة منذ أن فتح أبوابه أمس
الخميس.
وأغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق س ـ ـهـ ــم «ت ـ ــوشـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــا» ع ـ ـنـ ــد أعـ ـل ــى
مستوياته فــي شهرين بعدما ارتـفــع  2.2في
ا لـمـئــة ،عقب بيع ا لـشــر كــة اليابانية وحدتها
األميركية للهندسة النووية ،حيث استحوذت

الـشــركــة الكندية إلدارة األص ــول «بروكفيلد»
«ويستنجهاوس إلكتريك» مقابل  4.6مليارات
دوالر.
ً
أيضا ،واصلت األسهم الصينية ارتفاعها
خالل تعامالت امس ،لتستمر مسيرة صعودها
على مدار  6جلسات متتالية ،بدعم من األداء
القوي لقطاع العقارات.
وع ـنــد اإلغ ـ ــاق ،ارت ـف ــع مــؤشــر «شـنـغـهــاي»
المركب  0.2فــي المئة إلــى  3392نقطة ،وهو
األعلى في  6أسابيع.
وسـ ـتـ ـح ــدد الـ ـصـ ـي ــن م ـس ـت ـه ــدف ـه ــا لـل ـن ـمــو
االقتصادي للعام الحالي عند حوالي  6.5في
ً
المئة ،وفقا لما ذكره مصدر على دراية بنتيجة
ً
اجتماع التخطيط الذي عقد مؤخرا إلى وكالة
«بلومبرغ».
وأظهرت بيانات صدرت هذا األسبوع نمو
نشاط قطاع الخدمات الصيني خالل ديسمبر،
كما كشف مسح آخر نمو قطاع التصنيع على
غير المتوقع ألعلى مستوياته في أربعة أشهر.
من جانبه ،هبطت أسعار الذهب امس من
أعلى مستوى في ثالثة أشهر ونصف الشهر،
الذي سجلته في الجلسة السابقة قبل بيانات
الوظائف األميركية في القطاعات غير الزراعية،
ل ـك ـن ـهــا ظ ـل ــت ع ـل ــى مـ ـس ــار ت ـح ـق ـيــق م ـكــاســب
لألسبوع الرابع على التوالي.
وانـخـفــض الــذهــب فــي الـمـعــامــات الفورية
 0.3فــي الـمـئــة إل ــى  1318.40دوالرا لــأوقـيــة
(األون ـ ـصـ ــة) ب ـح ـلــول ال ـســاعــة  0655بـتــوقـيــت
غرينتش ،بينما تراجع في العقود األميركية
اآلج ـل ــة  0.2ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  1319.10دوالرا

بافيت :على األميركيين التخلص بوالرد يربط بين قانون الضرائب
من مخاوفهم بشأن االقتصاد وقفزة لسوق األسهم
أعــرب الملياردير الشهير وارن بافيت عن تفاؤله بشأن
ً
األوضاع االقتصادية في الواليات المتحدة ،مشجعا أولئك
الذين يشعرون بمخاوف تجاه مستقبل االقتصاد األميركي
على التخلص من هذا الشعور.
وفي حوار لـ«التايم» ،حاول المدير التنفيذي لـ»بيركشاير
هاثاواي» تهدئة المخاوف من أن االبتكار وتحسين اإلنتاجية
قد يتسببان في فقدان الوظائف ،وخلق مشكالت اجتماعية.
وأضاف بافيت أن الواليات المتحدة في بداية ما ّ
سماه «لعبة
ً
المعجزات االقتصادية» ،مشيرا إلــى أن النمو االقتصادي
ً
الـســريــع لــن يـكــون ض ــروري ــا الزدهـ ــار األوضـ ــاع المعيشية
لألفراد.

أسعار صرف العمالت العربية

قال جيمس بوالرد رئيس بنك
االحتياطي االتحادي في سانت
لــويــس ،أم ــس األول ،إن مـشــروع
قـ ــانـ ــون الـ ـض ــرائ ــب ال ـ ـ ــذي وق ـعــه
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب أواخ ــر
ال ـع ــام ال ـمــاضــي م ــن ال ـمــرجــح أن
يــدعــم الـنـمــو واالس ـت ـث ـمــار ،وإنــه
يرفع بالفعل أسعار األسهم ،لكن
ينبغي أال يدفع البنك المركزي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارة أسـ ـع ــار
ال ـف ــائ ــدة بـ ــأي وتـ ـي ــرة أس ـ ــرع من
المتوقع.

اليورو يعزز مكاسبه وسط
آمال بدء االنسحاب من «التحفيز»

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ل ــأوقـ ـي ــة .وبـ ـل ــغ ال ــذه ــب أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى فــي
ال ـم ـعــامــات ال ـف ــوري ــة م ـنــذ  15سـبـتـمـبــر عند
 1325.86دوالرا لألوقية الخميس مع تراجع
الدوالر .وارتفع المعدن األصفر بأكثر من واحد
في المئة منذ بداية األسبوع.
وس ـج ــل م ــؤش ــر ال ـ ــدوالر ف ــي أحـ ــدث ق ــراءة
ارتفاعا نسبته  0.1في المئة إلى .91.946
وم ــن الـمـنـتـظــر ن ـشــر ت ـقــريــر ال ــوظ ــائ ــف في
القطاعات غير الــزراعـيــة بــالــواليــات المتحدة
أم ـ ــس ،ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـظ ـهــر زيـ ـ ــادة عــدد
الوظائف بمقدار  190ألف وظيفة في ديسمبر،
بحسب مسح أجرته «رويترز».
وم ــن ب ـيــن ال ـم ـع ــادن الـنـفـيـســة األخـ ـ ــرى ،لم
يسجل الـبــاديــوم تغيرا يــذكــر عند 1097.40
دوالرا لألوقية ،بعد أن بلغ مستوى قياسيا
عند  1105.70دوالرات لألوقية أمس األول.
وقفز البالديوم  56في المئة العام الماضي،
وسط مخاوف من حدوث نقص في المعروض
ب ـف ـعــل ن ـم ــو م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة،
وتشديد الرقابة على االنبعاثات ،والعزوف عن
السيارات التي تعمل بوقود الديزل في أوروبا.
وانخفضت الفضة  0.4في المئة إلى 17.17
دوالرا لألوقية ،بعدما المست أعلى مستوى
فــي أكثر مــن ستة أسابيع عند  17.27دوالرا
لألوقية في الجلسة السابقة.
وارتفع البالتين في المعامالت الفورية 0.2
في المئة إلى  961.30دوالرا لألوقية .والمس
المعدن أعلى مستوى في ثالثة أشهر ونصف
الشهرعند  965.40دوالرا لألوقية أمس األول.
(أرقام)

ع ــزز ال ـي ــورو مـكــاسـبــه لـيـظــل بــالـقــرب من
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ف ــي  4أشـ ـه ــر أمـ ـ ــس ،بـفـعــل
بعض التوقعات بأنه قد يكون على صناع
ال ـس ـيــاســات األوروبـ ـيـ ـي ــن ال ـب ــدء ف ــي سحب
سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـح ـف ـي ــز فـ ــي وقـ ـ ــب م ـب ـك ــر عــن
المتوقع من قبل مع تحسن االقتصاد.
وفي ظل فشل الدوالر في اكتساب أي قوة
من بيانات الصناعات التحويلية والوظائف
في الشركات الخاصة هذا األسبوع ،وزيادة
في أسعار الفائدة األميركية يتوقعها السوق
بــال ـف ـعــل ،ي ـع ـت ـقــد ال ـت ـج ــار أن ه ـن ــاك فــرصــة
الرتفاع اليورو أكثر أمام العملة األميركية.
وت ـتــوقــع أسـ ــواق ال ـمــال أن يــرفــع مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي (الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي) أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة م ــرتـ ـي ــن ه ــذا
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ـم ـج ـل ــس
بزيادتين.
في المقابل ،ال تتوقع األسواق أي تغييرات
في أسعار الفائدة األوروبية حتى عام .2019
وقال ايوالد نوتني ،وهو أحد المعنيين
ب ـت ـحــديــد س ـعــر ال ـف ــائ ــدة بــال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األورو بـ ــي ،لصحيفة أ لـمــا نـيــة ،إن البنك قد

ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر
اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.
ً
ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر على نطاق
واســع امس عند  1.2060دوالر ،ليقبع عند
مـسـتــوى أق ــل قليال مــن أعـلــى مـسـتــوى منذ
سـبـتـمـبــر  ،2017وا لـ ـب ــا ل ــغ  1.2092دوالر.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ــن شـ ـ ــأن االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فـ ـ ــوق ذل ــك
المستوى صعود العملة األوروبية الموحدة
إلى أعلى مستوى منذ يناير .2015
ويتجه مؤشر الدوالر إلى تسجيل هبوط
ً
نسبته  0.3فــي المئة هــذا األ سـبــوع متأثرا
ب ـض ـعــف ال ـع ـم ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة أم ـ ــام الـ ـي ــورو.
وسجل المؤشر أد نــى مستوى خــال ثالثة
أ ش ـه ــر ع ـن ــد  91.751يـ ــوم ا ل ـخ ـم ـيــس و ب ـلــغ
 91.996في أحــدث قــراء ة ،متجها بذلك إلى
تسجيل خسائر لألسبوع الثالث.

وأضاف بوالرد «يوجد الكثير
من األشـيــاء الجيدة في مشروع
ق ــان ــون ال ـضــرائــب ه ـ ــذا» .وتــوقــع
أن ق ــان ــون ال ـض ــرائ ــب «سـيـطـلــق
الكثير من االستثمار في الواليات
المتحدة».
وقال إن القفزة التي شهدتها
األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق األس ـ ـهـ ــم
ً
مؤخرا استجابة منطقية لقانون
ال ـضــرائــب الـجــديــد فــي ض ــوء ما
ي ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن خـ ـف ــض ل ـم ـع ــدل
ضريبة الشركات ،وليست إشارة

إلى أن المستثمرين أصبح لديهم
ثقة غير رشيدة أو أن فقاعة مالية
محفوفة بالمخاطر تتطور.
وأضاف أنه في الوقت الحالي
فإن مجلس االحتياطي االتحادي
لـيــس لــديــه سـبــب لــاعـتـقــاد بــأن
ق ــان ــون ال ـض ــرائ ــب س ـي ــؤدي إلــى
تضخم مفرط ،أو مشاكل أخرى
ستتطلب وتيرة أســرع لزيادات
الفائدة.
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 5محاذير تبعث المخاوف من تعافي االقتصاد العالمي

ً
خفض الضرائب األميركية قد يغري دوال أخرى
دانييل موس  -بزنس ويك

ً
ً
لم تعد اليابان مثاال مقبوال
وتظهر أوروبا
للفشل
ً
ً
مستحقا ،كما لم تعد
نشاطا ً
الصين لغزا ،والبرازيل تبدو
أفضل.
أين مكامن التعثر المحتمل
إذن؟ في هذا السياق ثمة
أمور تستحق التحفظ.

ب ــدأ االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي سنة
 2018بقوة تفوق توقعات العديد
من االقتصاديين والمستثمرين.
وت ـح ـس ــن ال ـن ـم ــو فـ ــي كـ ــل م ـكــان
ً
تقريبا ،ولم يعد االنكماش مصدر
خــوف ،كما أن البنوك المركزية
جعلت نفسها أقل هيمنة من دون
إحداث مخاوف في األسواق.
ً
ً
ولم تعد اليابان مثاال مقبوال
ً
لـلـفـشــل وتـظـهــر أوروب ـ ــا نـشــاطــا
ً
مـسـتـحـقــا ،ك ـمــا ل ــم ت ـعــد الـصـيــن
ً
لغزا ،وحتى البرازيل تبدو أفضل.
أ يــن مـكــا مــن التعثر المحتمل
إذن؟ فــي هــذا الـسـيــاق ثمة أمــور
تستحق التحفظ:
 – 1هـ ـ ـ ــل ي ـ ــر تـ ـ ـك ـ ــب م ـج ـل ــس
االح ـت ـي ــاط الـ ـف ــدرال ــي األم ـيــركــي
خطأ في سياسته في ظل رئيسه
الجديد جيرومي باول؟ لقد قررت
جانيت يلين بنجاح ثالث زيادات
في معدالت الفائدة وبداية خفض
في الميزانية.
وس ـ ــوف ت ـب ــرز الـ ـت ــوت ــرات إذا
اس ـت ـم ــرت م ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة في
تجاوز تنبؤات مجلس االحتياط
الـفــدرالــي واسـتـمــر التضخم في
التخلف وراءها.
وف ــي ت ـلــك ال ـح ــال ــة ،ق ــد يشعر
م ـج ـل ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي
بـ ــإغـ ــراء ل ــرف ــع مـ ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة
بما يــزيــد عــن المتوقع فــي حال
عـ ــودة الـتـضـخــم .وسـ ــوف تـكــون

تـلــك غـلـطــة تـفـضــي ال ــى ه ــزة في
أوساط المستثمرين ،الذين كانت
افتراضاتهم ازاء أسعار األصول
تتوقع معدالت فائدة متدنية.
 – 2هـ ــل ي ـت ـم ــاس ــك اق ـت ـص ــاد
الصين؟ كان يفترض أن يتباطأ
ً
نمو الصين قليال في سنة 2017
ل ـك ــن ذل ـ ــك لـ ــم ي ـ ـحـ ــدث ،وأض ـ ــاف
نموها إلى االنتعاش العالمي.
وأعرب معظم االقتصاديين عن
توقعهم لـحــدوث تباطؤ طفيف
في هذه السنة مع دعوة الحكومة
إلــى الـشــركــات المملوكة للدولة
لتخفيف ديونها .ولكن انفجار
الــديــون ،الــذي توقعه الكثير من
الــراف ـض ـيــن ل ــم ي ـحــدث م ــا أعـطــى
الصين مرونة للقيام بدور أكبر
في االزدهار العالمي.
وعلينا االنـتـبــاه إلــى ليو هي
وهو مساعد اقتصادي للرئيس
الصيني زي جنبنغ ،الذي حقق
سلطة ضخمة على جهاز صنع
السياسة ،ولــن نستغرب تعيين
حاكم جديد للبنك المركزي.
ً
 – 3هل نشهد سباقا إلى قاع
معدالت فائدة الشركات؟ خفض
الضرائب إلى  21في المئة ،الذي
وقعه الرئيس األميركي دونالد
ً
ترامب ليصبح قانونا في شهر
ً
ديسمبر ،قد يغري دوال متقدمة
أخرى للتفكير في اتخاذ خطوة
مماثلة أو خفض الضرائب.

ومعدالت الضرائب المشتركة
لـلـشــركــات األمـيــركـيــة (الـفــدرالـيــة
وال ــوالئـ ـي ــة) سـ ــوف يـهـبــط بـقــدر
ب ــارز عــن دول مجموعة السبع،
ب ـح ـس ــب ك ــريـ ـشـ ـن ــا غـ ــوهـ ــا ل ــدى
ايـفــركــور آي اس آي .وق ــد كتبت
ف ــي ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي أق ـ ـ ــول ،إن
خفض الضرائب هو جزء محتمل
من تحول توسعي في السياسة
المالية العالمية.
 – 4ه ــل يـتـعــرض ت ــرام ــب الــى
اس ـت ـف ــزاز؟ رغ ــم ك ــل م ــا ي ـقــال عن
ال ـش ـع ـبــويــة والـ ـ ـم ـ ــزاج ال ـم ـن ــاوئ
للتجارة في الــواليــات المتحدة،
قد تمثل االنتخابات الرئاسية في
ً
ً
المكسيك خطرا مماثال التفاقية
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ال ـ ـح ـ ــرة ف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
الشمالية مع تردد البيت األبيض
بين العداوة والتأرجح.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــار فـ ــي
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة فــي
المكسيك أنــدرس مانويل لوبيز
اوبــرادور لن يحجم عن مواجهة
ت ــرام ــب ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ولـيـســت مـبــالـغــة أن
نتصور أن يعلن ترامب عن نيته
في االنسحاب من االتفاقية ،وإذا
خرجت الواليات المتحدة يمكن
أن تنتهي واليــات حــزام المزارع
بسهولة الى حالة ركود.
 – 5هل تلحق السياسة الضرر
بــالـنـمــو فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف؟ لم

تـكــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة المكان
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ك ــان ــت ف ـي ــه ال ـيــد
ال ـع ـل ـيــا ل ــأس ــواق وال ـن ـم ــو على
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
عام .2017
وتستعد إندونيسيا وماليزيا
الجراء انتخابات كما أن اإلسالم
السياسي يستعرض عضالته في
ً
الدولتين المعروفتين تاريخيا
بالعلمانية.
وس ـ ــوف ت ـج ــري االن ـت ـخــابــات

المحلية في إندونيسيا في شهر
يــون ـيــو ث ــم يـنـتـقــل ال ـتــرك ـيــز إلــى
سباق الرئاسة في العام المقبل.
وق ـ ـ ــد ن ـج ـح ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــات
اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي إقـ ــالـ ــة م ـحــافــظ
م ـ ـ ـقـ ـ ــرب م ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ــوك ــو
وي ــدودو ولديها الـقــوة للخروج
من التصويت وانزال الناس الى
الشوارع.
وي ــواج ــه ال ـح ــزب ال ـحــاكــم في
م ــال ـي ــزي ــا ال ـن ــاخ ـب ـي ــن فـ ــي شـهــر

«أبل» قد ال تجلب ملياراتها من الخارج

في  2018عين «أمازون»
قد تكون على «تارغت»

رغم خفض الضرائب على مدخراتها من  35إلى %15.5
●

مارك سوليفان  -فاست كومباني

ال ي ـ ـبـ ــدو أن شـ ــركـ ــة «أبـ ـ ـ ـ ــل» ت ـع ـت ــزم
اس ـت ـخ ــدام م ــا تـسـتـعـيــده م ــن م ـل ـيــارات
الضرائب هذه السنة المتالك نتفليكس–
عـلــى الــرغــم مــن تـقــريــر ع ــرض األسـبــوع
ال ـمــاضــي اح ـت ـمــال م ـثــل ه ــذه الـصـفـقــة.
(وح ـ ـتـ ــى فـ ــي ح ــال ــة ح ـ ـ ــدوث ذلـ ـ ــك غـيــر
المحتمل ،فإن األمر لن يرجع إلى التدفق
ال ـم ـفــاجــئ لـلـنـقــد ع ـلــى ال ـشــركــة نتيجة
قانون الضرائب الجديد).
ويعطي القانون الجديد ،الذي وقعه
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ف ــي ن ـهــايــة الـسـنــة
الـمــاضـيــة شــركــة «أبـ ــل» الـخـيــار إلع ــادة
ال ـ  250مليار دوالر ،التي تحتفظ بها
في الخارج إلى الواليات المتحدة عند
ً
م ـعــدالت ضــريـبــة أق ــل ك ـث ـيــرا ( 15.5في
المئة مقابل  35فــي المئة فــي القانون
القديم).
ويعتقد اثنان من محللي سيتي هما
جيم سوفا وآسيا ميرشانت ،أن «أبــل»
قد تستخدم كمية كبيرة من تلك األموال
المعادة لشراء نتفليكس ،وهما يعطيان
هذا االتفاق فرصة بنسبة  40في المئة.
وكـتــب المحلالن فــي بحثهما أن «لــدى
ً
الشركة الكثير جدا من المبالغ النقدية–
ً
حوالي  250مليار دوالر – تحقق نموا
ً
بخمسين مـلـيــار دوالر س ـنــويــا» .وأنــا
أظــن أن «أب ــل» فكرت بـصــورة جدية في
شراء نتفليكس قبل عامين وربما أبقت
اإلمكانية مطروحة على الطاولة ،وعملية
شراء هذا العمالق هي ضمن اإلمكانية،
لكن احتمال تحقيقها ربما ال عالقة له
بإعادة األموال وذلك لألسباب التالية:
 – 1اعتمد ســوفــا وآسـيــا Suva and
 Asiyaفــي توقعاتهما على االفـتــراض
بــأن «أبــل» ســوف تعيد كل موجوداتها

ً
ال ـب ــال ـغ ــة  252م ـل ـي ــار دوالر نـ ـق ــدا مــن
ال ـخــارج إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وهما
يتوقعان أن «أبل» بعد الضرائب سوف
تتمكن من االحتفاظ بحوالي  220مليار
دوالر ،أي ما يقارب ثلث المبلغ الــازم
ل ـشــراء نتفليكس .لـكــن «أبـ ــل» لــن تعيد
كل أموالها النقدية الى البالد ،بحسب
ما أبلغ مصدر مطلع فاست كومباني،
قال إنها سوف تعيد حوالي نصف ذلك
المبلغ في .2018
 - 2ال ي ـب ــدو أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «أبـ ــل»
لالستحواذ محكومة بوضعها النقدي،
ويبدو أن استحواذات الشركة تتعلق بقدر
أكبر باالحتياجات التقنية والهندسية في
تطوير منتجات «أبل» التي سوف تطرح
فــي الـسـنــوات القليلة المقبلة .وبحسب
أرق ــام كرانشبيز ،فــإن أكـبــر اسـتـحــواذات
«أبل» في السنوات الخمس الماضية كان
بيتس أوديو ،التي اشترتها مقابل ثالثة
مليارات دوالر في سنة .2014
وكانت «أبل» في مركز نقدي أفضل منذ
ذلك الوقت ،وعلى الرغم من ذلك نحن ال
نعلم عن أي استحواذ ينافس بيتس من
حيث الحجم .وقد تمثل االستحواذ األكبر
منذ بيتس في شركة شازام الموسيقية
الـتــي حـصـلــت عليها «أبـ ــل» مـقــابــل 400
مليون دوالر .وال تقوم «أبل» بالكثير من
االستحواذات.
 – 3قــد ي ـكــون وق ــت أك ـبــر احـتـيــاجــات
«أبل» االستراتيجية مضى في األساس.
فقد كتب ر ئـيــس كريتيف استراتيجيز
ومـ ـحـ ـل ــل «أب ـ ـ ـ ــل» مـ ـن ــذ زمـ ـ ــن ط ــوي ــل تـيــم
بــاجــاريــن إل ــى فــاســت كــومـبــانــي يـقــول:
«فيما يمكن أن تستطيع «أ ب ــل» تحقيق
ت ـح ـس ــن فـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى ،فـ ـ ــإن عـ ــروض
خــدمــاتـهــا تـشـكــل ف ــي األسـ ــاس شريحة
مربحة في أعمالها والحاجة إلى شيء

مبيعات حليب اللوز وفول
الصويا تكتسح األلبان العضوية
●

غريس دونيللي  -مجلة فورتشن

بعد استجابتهم إلــى الطلب المتزايد مــن المستهلكين ،وجد
أصحاب مزارع األلبان أنفسهم اآلن أمام فائض من الحليب العضوي.
واختار المتسوقون البدائل ،التي تعتمد على النباتات مثل حليب
اللوز ،بقدر يفوق حليب البقر تاركين هذه الصناعة مع مزيد من
المنتجات العضوية القابلة للفساد بشكل أسرع مما يستطيع باعة
التجزئة تصريفه.
وعلى الرغم من أن الحجم اإلجمالي للحليب المباع في محالت
التجزئة في الواليات المتحدة بين  2010و  2015هبط بنسبة 13
في المئة ،فإن مبيعات الحليب العضوي زادت بنسبة  22.5في المئة،
بحسب يورومونيتور ،التي ترصد هذه الصناعة.
والــزيــادة في شعبية الحليب العضوي– مدفوعة بحرص عدد
متزايد من المستهلكين على الصحة وشعبية االتجاهات األخرى
مثل الحمية القديمة– دفعت المنتجين إلى التوسع في أعمالهم .لكن
المبيعات تباطأت نتيجة اعتبار المزيد والمزيد من المستهلكين
لحليب البقر على أنــه صحي بقدر أقــل من الخيارات األخــرى مثل
حليب اللوز وجوز الهند.
ويأتي الهبوط في الطلب مع جهود الصناعة لــزيــادة اإلنتاج،
التي أفضت إلى إمدادات أكبر .ويخطط الكثير من منتجي الحليب
العضوي الستخدام الفائض من أجل إنتاج الزبدة والجبن واللبن
أو القشدة.
وارتفع عدد األبقار المنتجة للحليب العضوي بأكثر من الثلث بين
 2011و ،2016بحسب وزارة الزراعة األميركية .لكن السعر الذي حصل
عليه أصحاب مزارع األلبان لكل  100رطل من الحليب العضوي هبط
ً
ً
حوالي  40دوالرا في بداية سنة  2016إلى حوالي  27دوالرا أواخر
العام الماضي ،بحسب معلومات من الحكومة وجمعيات تعاونيات
األلبان جمعها «رابوبنك» ونشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

مثل نيتفلكس ليست ضرورية كما كانت
منذ سنتين».
وتعتبر خــدمــات «أب ــل» (ال ـتــي يشكل
ً
آي تيونز لمحتوى الفيديو جزءا منها)
ال ـجــانــب الــرئـيـســي الزده ـ ــار «أبـ ــل» بعد
عصر انتعاش آي فــون ،كما أن األعمال
كانت تنمو بسرعة ،وفــي الربع الثالث
من العام الماضي حققت األعمال عوائد
بقيمة  8.5مليارات دوالر وهي نسبة نمو
بـ  34في المئة عن الربع نفسه في سنة
 ،2016وذلك أكثر من أعمال «أبل» في آي
بــاد وأكبر من المبيعات المشتركة من
ايــربــودز و«أب ــل» تــي فــي و«أب ــل» ووتــش
وآي باد تاتش وأجهزة بيتس.

«أبل» والفيديو
استمرت التكهنات حول صفقة «أبل»-

أغـ ـسـ ـط ــس ،وي ـح ـت ـم ــل أن ي ـعــول
على تقسيم المناطق إلى وحدات
س ـي ــاس ـي ــة ت ـح ـب ــذ ال ـم ـق ــاط ـع ــات
الريفية ذات األكثرية الماليزية
ً
والمحافظة ثقافيا.
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ّ
نجيب رزاق رسم خطه في سنة
 :2016س ــوف يـتـحــول «الـمــااليــو
 »Malaysإل ــى «م ـت ـســول ـيــن» في
بـ ـل ــده ــم وتـ ـسـ ـق ــط ال ـم ــؤس ـس ــات
اإلسالمية إذا سيطرت المعارضة.

●

نيتفلكس ط ــوال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن،
وكانت «أبل» واحدة من أوائل من طرحوا
مقاطع فيديو عن طريق آي تيونز التي
يــدف ــع الـمـسـتـخــدمــون فـيـهــا ل ـق ــاء أف ــام
وعروض فردية.
لكن نيتفلكس وهيولو رجحتا على
آي ت ـيــونــز ح ـيــث يــدفــع الـمـسـتـخــدمــون
ً
ً
رس ـمــا شـهــريــا مــن أج ــل الـحـصــول على
دخول غير محدود الى مكتبات الفيديو
الكبيرة.
وأش ـ ـ ـ ــارت «أب ـ ـ ـ ــل» ،ثـ ــم تـ ـص ــرف ــت ،ال ــى
اه ـت ـم ــام ـه ــا فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدم أكـ ـث ــر بــات ـجــاه
محتوى الفيديو األصلي .وتحركت بحذر
ً
حتى اآلن وبدأت بجهود متواضعة جدا
في كــاربــول كــاروكــي وبالنت أوف أبس
وان ـض ـمــت اآلن إل ــى سـتـيـفــن سبيلبرغ
إلحياء سلسلة سي-فاي أميزنغ ستوريز
مــن حقبة ثمانينيات ال ـقــرن الـمــاضــي.

وتعتبر عائلة نجيب رزاق
ً
جزءا من المؤسسة السياسية
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـق ــة ،لـ ـكـ ـن ــه م ـ ــع ك ـت ـل ـتــه
توددوا بازدياد الى الوطنيين
المااليوين واإلسالميين منذ
ال ـت ـف ـجــر ف ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـح ــزب
فــي أواخ ــر تسعينيات الـقــرن
الماضي.

وسوف يجعل االستحواذ على نيتفلكس
ً
ً
من «أبل» العبا أكبر كثيرا في اشتراكات
الفيديو والمحتوى األصلي .وأنا أشعر
أن «أب ـ ــل» س ــوف تـسـتـمــر ف ــي اس ـت ـخــدام
سـخــائـهــا ف ــي هــول ـيــود ل ـش ــراء أو خلق
محتوى فيديو جديد وألن أعمال خدمات
ً
ال ـشــركــة ج ـيــدة ت ـمــامــا وتـنـمــو كـمــا هو
مــأمــول ،فــإن «أب ــل» ال تشعر بضغط من
أجل القفز إلى القمة في اشتراكات سوق
الفيديو عبر االستحواذ على نيتفلكس.
وم ــن الـمـحـتـمــل ب ـقــدر أك ـبــر أن «أب ــل»
سوف تستخدم أموالها التي ستعيدها
ث ــان ـي ــة ب ـغ ـي ــة ش ـ ـ ــراء أسـ ـه ــم مـ ــن جــديــد
ومكافأة المساهمين بتقديم أرباح لهم.

مجلة فورتشن

قد ال تكون إعــادة تنظيم شركة أمــازون لسوق التجزئة قد انتهت،
بحسب أحــد محللي التقنية المشهورين .وســوف تستحوذ عمالقة
اإلنترنت على تارغت كورب ،كما كتب جين منستر الشريك المؤسس
في لوب فنتشر في تقرير يبرز ثمانية توقعات حول صناعة التقنية في
سنة  .2018وأحدثت أمازون ضجة في عالم التجزئة العام الماضي ،عبر
شرائها «هول فوودز ماركت» بقيمة  13.7مليار دوالر.
ألمازون لسببين هما
وقال منستر ،إن «تارغت هي الشريك المثالي
ً
التشاطر الديمغرافي والرصيد القابل ً لــإدارة «مالحظا أن الشركتين
تركزان على األمهات والعائالت ،مضيفا أن «معرفة التوقيت بهذا الشأن
صعب ،لكن رؤية قيمة االتحاد سهلة».
وتشير أرقام الحصة السوقية إلى أن االتفاق سوف يحظى بموافقة
الجهات التنظيمية ،وسوف تستمر وول-مارت ستورز في تملك حصة
أكبر من اتحاد أمازون-تارغت ،بحسب منستر ،الذي قدر قيمة الصفقة
عند  41مليار دوالر أو  15في المئة من القيمة الحالية لتارغت.
وأصبح التنبؤ باتفاق أمازون التالي فكرة شائعة للمحللين.
وفي نوفمبر كتب توم فورت المحلل لدى دي ايه ديفيدسون شركة
لولوليمون أثليتيكا قد تكون جذابة بالنسبة إلى بائعة التجزئة أون
اليــن ،فيما طرح محلل سيتي غــروب بول ليجويز في اآلونــة األخيرة
طائفة من األهداف المحتملة بما في ذلك شركة أبركرومبي وفيتش وبد
باث آند بيوند وأدفانس أوتو بارتس .وعلى الرغم من ذلك ،قد ال تكون
أمازون مهتمة في صفقات تجزئة .وفي الشهر الماضي ،كتب محلل بنك
سي اف آر ايه كن ليون يقول ،إنه يتوقع قيام شركة اإلنترنت بشراء بنك
صغير أو متوسط الحجم في .2018

ثقافة اقتصادية

العملة الرقمية

هي عملة متاحة فقط على شكل رقمي ،وليس لها وجود
مادي مثل األوراق النقدية .وهي مثل النقود وسيط في تبادل
السلع والخدمات وتسمح بالمعامالت الفورية ونقل الملكية
بال حدود .وقد تكون العمالت الرقمية صادرة من بنك مركزي
أو على غرار العمالت التي يقتصر استخدامها على مجتمعات
معينة مثل ألعاب اإلنترنت أو شبكات التواصل االجتماعية.
ً
و هــي رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة
مخزنة في نظام خاص.

زيادة شحنات النفط الروسي إلى الصين ترفع أسعاره في أوروبا
حلت مكان السعودية بصادرات يومية تبلغ  1.3مليون برميل
●

سيرين تشيونغ  -بلومبيرغ

من المرجح أن تتحمل أوروبا
تـكـلـفــة أع ـلــى م ــن أج ــل الـحـصــول
على حاجتها مــن النفط نتيجة
لـ ـقـ ـي ــام روسـ ـ ـي ـ ــا بـ ـض ــخ ك ـم ـي ــات
إضافية من نفطها إلى األســواق
الصينية .وم ــع قـيــام ثــانــي أكبر
اقتصاد في العالم بطلب المزيد
م ــن الـ ـخ ــام س ـت ـت ــوق ــف ش ـح ـنــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــام الـ ـمـ ـتـ ـجـ ـه ــة مـ ـ ــن م ـي ـن ــاء
بريمورسك في منطقة البلطيق،
بـ ـحـ ـس ــب شـ ــر كـ ــة «إف ج ـ ــي اي»
االستشارية النفطية.
وس ــوف يفضي ه ــذا الخفض
في اإلمدادات الروسية إلى ارتفاع
أسعار المنتجات النفطية المباعة
إل ــى أوروبـ ـ ــا .وم ــن ال ـم ـعــروف أن
روس ـيــا هــي أك ـبــر م ــزود للصين
بالوقود وقد تزيد من صادراتها
ً
إليها بـ  200ألف برميل يوميا في
ً
العام الحالي عن سنة خلت ،وفقا
لشركة إف جي اي.
وبـعــد التخمة ،الـتــي أدت إلى
أك ـبــر ان ـه ـيــار فــي األس ـع ــار خــال
جيل ،وحرمت روسيا من عوائد
ال ـن ـف ــط ،س ـع ــت ت ـل ــك الـ ــدولـ ــة إل ــى

تحسين حصتها السوقية بين
أكبر المستوردين في العالم.
وقـ ـ ـ ــد ح ـ ـلـ ــت م ـ ـحـ ــل ال ـم ـم ـل ـك ــة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة اآلن كأكبر
مـ ـص ــدر إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـي ــن حـ ـت ــى مــع
قيادة الدولتين لجهود تقليص
زيـ ـ ــادة اإلم ـ ـ ـ ــدادات ال ـعــال ـم ـيــة من
خـ ــال خ ـفــض اإلن ـ ـتـ ــاج .وســاعــد
خـ ــط أن ــابـ ـي ــب ال ـ ـخـ ــام مـ ــن ش ــرق
سيبيريا – المحيط الهادئ مهمة
روسـيــا الــرامـيــة إلــى زي ــادة حجم
صادراتها.
وقــالــت اف جــي اي فــي مذكرة
فـ ــي  29دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي إن
«روسيا بدأت على الفور تحويل
صــادرات ـهــا النفطية مــن أوروب ــا
إلى الصين ،وفيما شهد إجمالي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـ ـ ـخـ ـ ــام مـ ـ ــن روسـ ـي ــا
م ـح ـســوبــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـنــوي
ً
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرارا فـ ــي  2018ف ـ ــإن ه ــذه
أنباء تفضي إلى رفع أسعار خام
ً
األورال نـظــرا إلــى تــدنــي تــوافــره،
ً
وخـ ـص ــوص ــا ال ـ ـقـ ــادم م ــن م ـي ـنــاء
بريمورسك».
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع ،أن ت ـف ـضــي
ه ــذه ال ــزي ــادة فــي الـشـحـنــات إلــى
ال ـص ـيــن إلـ ــى خ ـفــض الـ ـص ــادرات

من بريمورسك في شهري يناير
وف ـ ـبـ ــرايـ ــر ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام وخ ـف ــض
تدفقات خط األنابيب إلى أوروبا
الشرقية في شهر مارس ،بحسب
شركة إف جي اي.
وي ـح ـت ـمــل أن تـهـبــط شـحـنــات
فئة األورال من الميناء في شهر
ي ـن ــاي ــر ب ـن ـحــو  160ألـ ــف بــرمـيــل
ً
ي ــوم ـي ــا م ـق ــارن ــة م ــع س ـن ــة خـلــت
ف ـي ـم ــا قـ ــد ت ـب ـق ــى اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات مــن
نوفوروسيسك على البحر األسود
مستقرة إلى حد كبير ،مع احتمال
ح ــدوث بعض االرت ـف ــاع ،بحسب
المذكرة المشار إليها.

تحسن األسعار
وأدى ه ــذا ال ـت ـحــول إل ــى دعــم
أسـعــار األورال ،الـتــي بــاتــت أكثر
قـ ــوة ف ــي ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر ديـسـمـبــر
الماضي مقارنة مع شهر سابق،
بحسب إف جي اي ،وباتت أسعار
هذه الفئة من النفط أعلى بنحو
ً
 60سنتا للبرميل مقارنة مع خام
ب ــرن ــت ف ــي س ــوق ل ـن ــدن ،بحسب
الشركة االستشارية.
وت ـ ـس ـ ـتـ ــورد الـ ـصـ ـي ــن ال ـق ـس ــم

أحد خطوط أنابيب النفط الروسي الى الصين
األك ـب ــر م ــن ال ـن ـفــط ال ــروس ــي عن
طريق خطوط داخلية وشحنات
ب ـح ــري ــة م ــن الـ ـم ــوان ــئ ال ـشــرقـيــة
فـ ــي ك ــوزم ـي ـن ــو ودي ك ــاس ـت ــري
وبريغورودنوي.
وبدأت قناة ثانية بين البلدين
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا تـ ـه ــا ف ـ ـ ــي رأس ا لـ ـسـ ـن ــة
وضاعفت سعة استيراد الصين
م ــن خ ــام اي اس ب ــي او إل ــى 30
ً
م ـل ـيــون ط ــن س ـن ــوي ــا أو حــوالــي
ً
 600ألــف برميل يــومـيــا .ويعمل
ال ـخ ـطــان ب ـص ــورة م ـت ــوازي ــة بين
م ــوه ــي ع ـنــد الـ ـح ــدود وداغ ـي ـنــغ

فـ ــي إق ـل ـي ــم ه ـي ـلــون ـغ ـج ـيــانــغ فــي
الشمال الشرقي .وقد سعت الدولة
اآلس ـي ــوي ــة إلـ ــى تــوس ـيــع عــاقــات
الطاقة مــع روسـيــا .كما أن شركة
ســي اي اف ســي الـصـيـنـيــة ،التي
انـتـقـلــت مــن مـجــرد شــركــة محلية
صغيرة إلــى عمالق عالمي باعت
فــي شـهــر نوفمبر أول شحناتها
من النفط الروسي بعد شراء حصة
بقيمة  9مليارات دوالر في شركة
روسنفت في العام الماضي.
وس ـ ــوف ي ـ ــزود ع ـم ــاق ال ـطــاقــة
الــروســي الـشــركــة الـتــي تتخذ من

ً
شـنـغـهــاي م ـقــرا لـهــا بـمــا يصل
إلى  60.8مليون طن بما في ذلك
األورالــي واي اس بي او وسول
خالل خمس سنوات.
وكـ ــانـ ــت روس ـ ـيـ ــا قـ ــد زودت
الصين بـ  5.12ماليين طن من
الـ ـخ ــام ف ــي ش ـهــر نــوف ـم ـبــر ،أي
م ــا ي ـع ــادل  1.3م ـل ـيــون بــرمـيــل
في اليوم كما تظهر معلومات
ً
رسمية ،وهي تهدف أيضا إلى
البدء ببيع الغاز الطبيعي عن
طــريــق خ ــط أنــاب ـيــب سيبيريا
بحلول شهر ديسمبر .2019
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صفحات من روايتي {رحيل
ولقاء} لخالد منصور
و{عشر سنوات وليلة} لرانيا
محيو الخليلي.
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رامي وحيد يؤكد أنه يفضل هل تعتقدين أن تناول
عرض أعماله خارج رمضان الكالسيوم والفيتامين D
يحمي عظامك؟ دراسة
في لقاء حول مسلسل
جديدة تنفي ذلك.
«الطـوفان».

مسك وعنبر

20

تألقت المطربة المصرية مي
فاروق ،في حفل "كلثوميات،
على المسرح الوطني بمركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي.

أنجلينا جولي تنضم إلى قائمة
مقدمي حفل «غولدن غلوب»
تبرعت بمليون جنيه إسترليني لمصلحة جمعيتها الخيرية
انضمت النجمة األميركية الشهيرة أنجلينا جولي إ لــى قائمة
مقدمي حفل جوائز غولدن غلوب في دورته الـ 75لعام .2018
ً
وي ـتــم تــوزيــع جــوائــز الـمـهــرجــان فــي حـفــل كـبـيــر غ ــدا فــي مدينة
بيفرلي هيلز بكاليفورنيا ،بحضور الكثير من النجوم مثل جيسيكا
شاستين ،وميريل ستريب ،وميشيل ويليامز ،ودانيال دي لويس،
وتوم هانكس ،ودينزل واشنطن ،ومارغوت روبي ،وسيرشا رونان،
وأنسيل الغورت ،وهيو جاكمان ،ودانيال كالويا وغيرهم.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـبــرعــتأنـجـلـيـنــا جــول ـي بـمـبـلــغ مـلـيــون جنيه
إسترليني ،لمصلحة جمعيتها الخيرية ،التي تهتم بشأن النساء،
ً
هذا المبلغ جاء بعد أن ّ
صرحت جولي ،أخيرا بأنها تعرضت العتداء
جنسي من قبل المنتج األميركي هارفي وينشتاين ،المتهم بالتحرش
بعدد كبير من نجمات هوليوود اللواتي صرحن بمضايقاته لهن.
وكشفت جولي أنها تعرضت لسلوك سيئ خالل عملها معه في
فيلم "تقلبات الحب" في أواخر تسعينيات القرن الماضي ،وأنها كانت
تجربة سيئة للغاية ،وقررت عدم التعامل مع ذلك الشخص وحذرت
العديدات منه ،وأخبرت وقتها زوجها النجم براد بيت ،الذي قال إنه
واجه وينشتاين بفعلته.
وتطرقت مخرجة فيلم  ،First They Killed My Fatherخالل حوار
مع موقع "ذا هوليوود ريبورتر" ،إلى عالقتها بوالدها ،وكشفت عن
سبب تخليها عن اسمه عند دخولها عالم األضــواء والشهرة في
هوليوود قائلة" :لم أشعر أنني قريبة من والدي ،كنت اعتبر نفسى
ابنة أمي فقط في صغري .لهذا لم استخدم اسمه (أنجلينا جولي
فويت) .السبب الثاني أنني كنت أرغب في االستقالل ،وأن يكون لدي
ً
هويتي الخاصة بعيدا عن كوني ابنة جون فويت .أردت أن أعرف إذا
كان بإمكاني الحصول على عمل بمفردي".

ولفتت إلى أن عالقتها بوالدها تحسنت عندما أنجبت ،وبدأت
تشاركه مشاكل أوالدها بعد سنوات من المشاكل واالنقطاع.
ً
ً
ي ـشــار إل ــى أن أنـجـلـيـنــا جــولــي ات ـخــذت ق ـ ــرارا حــاسـمــا لمحاربة
ً
السرطان والتغلب عليه قبل أن يصيبها .وأعطتنا بذلك درسا في
الشجاعة مفاده بأن المظهر الخارجي غير مهم إذا كان على حساب
الصحة .فالنجمة الهوليوودية الشهيرة لم تفكر قط في شكل جسمها
عندما شعرت أنها باتت مهددة بمرض يمكن أن يفترسها في أية
لحظة ،لذلك وافـقــت على استئصال ثدييها فــي خطوة استباقية
لمحاربة السرطان.
تؤكد أنجلينا جولي أن الخطوة التي اتخذتها هي خيار شخصي،
وال تشجع أيــة ام ــرأة على فعل أي ش ــيء ،لكنها تــرى مــن واجبها
مشاركة تجاربها الشخصية مع نساء العالم أجمع لزيادة وعيهن.
تـشــدد أنجلينا أن ــه مــا مــن ام ــرأة فــي الـعــالــم ق ــادرة عـلــى التخلص
ً
تماما من عوامل الخطر المسببة للسرطان ،وتعترف أنها ال تزال
ً
ً
عرضة للسرطان .لذا ،تسعى دوما إلى تقوية جهاز مناعتها تفاديا
لألمراض وااللتهابات.
وفــي مقالة كتبتها أنجلينا لـجــريــدة نـيــويــورك تــايـمــز" :عانيت
مما تعاني منه آالف النساء األخريات في العالم .طلبت من نفسي
المحافظة على ربــاطــة الـجــأش ،والتحلي بــالـقــوة ،واإلي ـمــان بأني
سأعيش ألرى أوالدي يكبرون وأتعرف من ثم على أحفادي".
حظيت قضية جولي بالكثير من التغطية اإلعالمية ،والشك في
ً
أنها زادت وعي النساء حول مرض السرطان ،وأعطتهن أمال بالعيش
من دون أي تشوه في الصدر بفضل العملية الترميمية.

أنجلينا جولي

ليدي غاغا

ليدي غاغا مرشحة لتأدية أغنية كأس العالم

ً
ً
قدم المنتج الموسيقي المغربينادر خياط ( 45عاما) ،المعروف باسم "ريد وان" ،عرضا
إلى االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم األغنية الرسمية لكأس العالم  2018المقرر إقامته
في روسيا.
وأضــاف في حديث له إلــى صحيفة "ذا ديلي ستار" أنــه إذا حصل على الموافقة النهائية
ً
فسيستعين بالمغنية العالميةليدي غاغا ( 31عاما) ،والتي أكد أنها وعدته بذلك.
يشار إلى أن خياط كان قدم أغنية كأس العالم عام  ،2006وغنتها المطربة العالمية شاكيرا.
ً
وكشف أنه بصدد التعاون مع ليدي غاغا في ألبومه المنتظر طرحه قريبا ،الذي يحمل عنوان
"بوم بوم" ،ومن المقرر أن تؤدي فيه غاغا أغنيتين.

ماري جي بليغ

سلمى حايك

ماري جي بليغ تكرم بنجمة ممشى المشاهير

سلمى حايك تخطف األنظار في «بالم سبرينغ»

مــن المقرر أن تحصل المغنية األميركية ،مــاري جــي بليغ  ،على نجمة فــي ممشى المشاهير
بهوليوود األسبوع المقبل ،حسب ما أعلن المنظمون.
ً
وإلى جانب شهرتها في مجال الغناء ،حيث لقبت بـ"ملكة الهيب هوب" ،اكتسبت بليغ أيضا شهرة
كمنتجة وممثلة .وستحصل بليغ على النجمة رقم  2626في  11الجاري.
ومن المتوقع أن يكون مغني الراب والمنتج شون ديدي كومبس ،مقدم الحفل والمتحدث الرئيسي.
وفازت بليغ بتسع جوائز "غرامي" ،وباعت أكثر من  50مليون نسخة من ألبوماتها الغنائية في
جميع أنحاء العالم ،وهي مرشحة لجائزتين في حفل "غولدن غلوب  ،"2018إحداهما عن دور تمثيلي
في فيلم "مادباوند" ،واألخرى عن أغنيتها "مايتي ريفر".

حرصت النجمة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك على تلبية دعــوة مهرجان "بالم سبرينغ"
السينمائي ،في دورته الـ ،29الذي أقيم في كاليفورنيا ،بحضور العديد من النجوم.
ً
ً
وفي السياق نفسه ،خطفت سلمى أنظار محبيها بإطاللتها ،حيث ارتدت فستانا أخضر مميزا
نال إعجاب كل محبيها.
ً
وفي سياق آخر ،انضمت سلمى مؤخرا إلى النساء الذين اتهمن المنتج هارفي واينستين بالتحرش
ً
ً
الجنسي ،أثناء تصوير فيلم "فريدا" ،واتهمته بأنه هددها بالقتل ،وهو ما أثار جدال كبيرا.
ً
يشار إلى أن سلمى حايك البالغة من العمر  51عاما ،استقبلت العام الجديد على شواطئ المكسيك،
كما نشرت صورة لها على موقع "انستغرام" تستقبل فيها العام الجديد  2018بتفاؤل وسعادة.

جان كلود فان دام يشارك في «إسالموفوبيا»
يشارك الممثل الشهير جان كلود فان دام
في الفيلم العالمي الجديد "إسالموفوبيا"
للمخرج التركي المعروف عمر ساريكايا.
وفان دام واحد من أشهر ممثلي األكشن
فـ ــي هـ ــول ـ ـيـ ــوود ،وتـ ـمـ ـي ــز ط ـ ـ ــوال م ـس ـيــرتــه
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة الـ ـم ــرصـ ـع ــة ب ــال ـت ـت ــوي ـج ــات
ً
والجوائز العالمية ببنية قوية جدا ،وسرعة
الحركة في جميع أفالمه.
ويشهد العمل مشاركة ترسانة من نجوم
ال ـس ـي ـن ـمــا ،وت ـت ــول ــى ال ـش ــرك ــة الـبــريـطــانـيــة
 Talkinglens Productionsإنـتــاج العمل
الفني الضخم.
وي ـه ــدف "إســامــوفــوب ـيــا" إل ــى تصحيح
ال ـم ـف ــاه ـي ــم وال ـم ـع ـت ـق ــدات ال ـخ ــاط ـئ ــة ال ـتــي
انـتـشــرت فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة عــن اإلس ــام،
باإلضافة إلــى توجيه رسالة تؤكد أهمية
وضـ ــرورة ال ـح ــوار بـيــن األديـ ــان الـسـمــاويــة
الثالثة ،اإلسالم والمسيحية واليهودية.

ُ
وســت ـصــور مـشــاهــد الـفـيـلــم ،المخصص
له ميزانية ضخمة ،في مناطق متفرقة من
العالم من بينها مصر ،وهولندا ،وتركيا،
والواليات المتحدة.
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ـ ــان دام فـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ـمــل
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـض ـخــم إلـ ــى ج ــان ــب دان ـي ــال
ب ــال ــدوي ــن ،والـم ـم ـثــل األم ـيــركــي م ــن أص ــول
مصرية فابيو إبراهام.
وعبر فابيو إبراهام عن فخره واعتزازه
بتمثيل مصر من خالل المشاركة في الفيلم
مع عدد من كبار نجوم السينما العالمية
ال ــذي ــن ت ـبــرعــوا بــأجــورهــم م ــن أج ــل خــدمــة
رســالــة الفيلم ،والــدفــاع عــن اإلس ــام النير
والمعتدل.
واعـ ـتـ ـب ــر إب ـ ــراه ـ ــام أن اإلسـ ـ ـ ــام ي ـع ـتــرف
باآلخر ،وليس دين إرهاب أو أفكار ظالمية
ومتطرفة.
وأوضــح المخرج التركي عمر ساريكانا

الحائز جوائز من مهرجان فينيسيا الدولي
أن الهدف من الفيلم إظهار اإلسالم بصورته
الحقيقية ،وا لـتــي تختلف بشكل كلي عن
ال ـصــورة الشائعة الـتــي ي ــروج لها الـغــرب،
السـيـمــا فــي أع ـقــاب هـجـمــات  11سبتمبر،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إب ـ ــراز الـ ـص ــورة الحقيقية
لألديان األخرى كالمسيحية واليهودية.
وقال المخرج "الفيلم يسلط الضوء على
عائلة يهودية تسكن بجوار عائلة مسلمة
ً
في هولندا ،وتتعايشان معا رغم اختالف
ديانة كل منهما وطباعهما وحضارتهما".
وت ـت ـع ــرض ال ـعــائ ـلــة الـمـسـلـمــة لـلـتـهــديــد
واإلي ــذاء من طــرف جماعة نازية متشددة،
وتـ ـج ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــدة والـ ــدعـ ــم مـ ــن ج ــارت ـه ــا
اليهودية.
ومــع توالي األحــداث يتعرض أحــد أفــراد
ً
العائلة اليهودية للقتل دفاعا عن المسلمين.

جان كلود فان دام
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رحيل ولقاء
الرابع عشر من كانون األول.2016 ،
ان� � � �ت� � � �ظ � � ��ر ص � � ��دي� � � �ق � � ��ي م� � � �ن � � ��ذ ن � �ص ��ف
ً
س ��اع ��ة ت �ق��ري �ب��ا .ات �ص ��ل ل �ي �خ �ب��رن��ي ب��أن��ه
سيصطحبني إلى مكان ما .لم يفصح عن
ُماهية هذا المكان فأثار فضولي وجعلني
أنهي استعدادي بسرعة لم أعتدها .ترى
ً
ما هو هذا المكان؟ فالوقت صباحا .ليس
ً
صباحا بالتحديد ،فالساعة تقارب الثانية
ً
ع�ش��رة ظ �ه��را ،ولكنه بالنسبة إل��ى كلينا
ً
ً
نحن االثنين يعد الوقت صباحا ومبكرا
للخروج.
ُ
أم � �س ��ك ف �ن �ج��ان ش � ��اي ت �ت �ص��اع��د م�ن��ه
ً
األبخرة ،استمد منه دفئا ال أجده .هاتفي
الجوال ال يغادر يدي األخرى بانتظار أي
ات�ص��ال أو إخ�ط��ار م��ن قبل فريد يعلمني
ب��وص��ول��ه .ف�ص��دي�ق��ي  -ول��رب �م��ا ال�ج�م�ي��ع
كذلك  -ال يحب االنتظار .يحق لنا أن نكره
االنتظار فالوقت هو األثمن.
أظ� �ن ��ه ي �ب��ال��غ ب��وص �ف��ه ه � ��ذا ال �م �ش��وار
ً
ب��ال �م �ه��م ،ف �ل�ا ش � ��يء م �ه �م��ا ف ��ي ح�ي��ات�ن��ا
ً
ً
ت�ق��ري�ب��ا .أو لنكن أك�ث��ر إن �ص��اف��ا ،ال ش��يء
ً
م�ه�م��ا ف��ي ح�ي��ات��ي ،ف�ف��ري��د م��ا زال ��ت لديه
ً
ب�ع��ض االه�ت�م��ام��ات .ال ش��يء م�ه�م��ا ،ه��ذه
هي الحقيقة .حتى األحداث التي تدور من
ً
حولنا وخصوصا ذل��ك االحتفال القاتل
وال�م��دم��ر ال ��ذي ي�ج��ري ف��ي س��وري��ا ،حتى
هذا ما عاد يثير أي اهتمام لدى الجميع،
ف�ك�ي��ف ي�ث�ي��ره ل� � ّ
�دي؟ ال�ق�ت�ي��ل ن�ف�س��ه ،ل��دي��ه
م��ن يبكيه وم��ن يحتفل بموته .أظ��ن ذلك
ً
ً
تعويضا كافيا له.
ً
يظنني بعضهم س��اذ ج��ا  ،غير متعلم
ً
وجاهل .إال أن الحقيقة على العكس تماما.
مبال.
الحقيقة باختصار ه��ي أنني غير
ٍ
ول�م��اذا أب��ال��ي ب��أم��ور نتائجها محسومة
ومعروفة؟ وأي تغيير ستحدثه مباالتي؟
لقد ت��رك��ت ال�م�ب��االة وال�غ�ض��ب وااله�ت�م��ام
ألهله .فأنا أكره االدع��اء والنفاق والكذب
ً
ً
ً
ً
ولن أدعي حزنا كاذبا أو اهتماما مزيفا.
تركت كل شيء وانشغلت بأموري الخاصة
ً
أو ل�ع�ل��ي ل��م أن�ش�غ��ل ي��وم��ا ب ��أي ش ��يء .ال
أدري ،فحتى كلمة انشغلت ق��د تنطوي
على مبالغة ما.
ً
أخ�ي��را ،رن ج��رس هاتفي .رن��ة وأخ��رى
ثم توقف .هو إخطار بقرب وصوله .الجو
عاصف في الخارج ،ولطالما كان كذلك في
ك��وان�ي��ن .رف�ع��ت ي��اق��ة معطفي لكي أحمي

رقبتي ،وهرولت نحو سيارة فريد.
 صباح الخير.ً
ضحك متهكما:
ً
 أي صباح؟ صار الوقت عصرا.زخ � ��ات ال �م �ط��ر ت��رت �ط��م ع �ل��ى ال ��زج ��اج
وتتطاير في كل االتجاهات .وزادت سرعة
ف��ري��د م ��ن س��رع��ة ارت �ط��ام �ه��ا .ه� ��ذا ال�ج��و
ً
يناسبني كثيرا ،إال أنه يكون أكثر مناسبة
لو أنني مكثت في البيت أستمتع بمنظر
المطر والريح من وراء نافذتي.
 ي� �ق ��ول ��ون إن ه� �ن ��اك ع ��اص �ف ��ة ق��وي��ةستضرب الليلة وفي األيام القادمة.
 أجل. م ��ا رأي� ��ك ل ��و ن�ق�ص��د ف ��اري ��ا فنقضيبضعة أي��ام في أح��د فنادقها؟ وحبذا لو
حظينا بصحبة جميلة .س�ي�ك��ون لدينا
الثلج والنار والوجه الحسن.
ويبدو أن األمر استثاره فضحك وهو
ينظر ّ
إلي تارة وإلى الطريق تارة أخرى.
ً
ً
ك ��ان ردي ب��اه�ت��ا وب � ��اردا إل ��ى ح��د ال�م�ل��ل.
اك �ت �ف �ي��ت ب��اب �ت �س��ام��ة م �ض �ج��رة وب��ال �ك��اد
تلفظت بـ ال.
 إلى أين نتجه؟ بعلبك. وما الذي سيذهب بنا إلى بعلبك فيمثل هذا الجو؟
 ال شيء يدعو إلى القلق.ً
 لست قلقا. لمشوارنا سببان ،أولهما هو أن عبدالعزيز صديقي ،تعرفه ..الذي حدثتك عنه..
ينتظرنا لتناول الغداء عنده .وثانيهما هو
أنه سيأخذنا بعد الغداء إلى مكان يبيعون
ً
ً
فيه كتبا مستعملة بأسعار زهيدة جدا.
أع�ل��م أن��ك تحب الكتب وت�ح��ب اقتناء ها،
وم ��ن ي�ع�ل��م ف�ل��رب�م��ا وج ��دت ه �ن��اك بعض
النسخ النادرة.
خ ��دم ��ة ع �ظ �ي �م��ة وج �ل �ي �ل��ة ه � ��ذه ال �ت��ي
يقدمها ّ
إلي.
 وم ��ن ق ��ال ل��ك إن �ن��ي أري ��د ش ��راء كتبمستعملة؟ تخرجني في هذا البرد لتذهب
بـي إلى بعلبك من أجل كتب مستعملة؟
ً
كان يعلم أنني سأتذمر قليال ثم سأذعن
وهذا ما حدث بالفعل.
ً
 ل��ن تخسر ش�ي�ئ��ا .س�ن�ت�ن��اول غ��داء ن��اون� ��دخ� ��ن األرج� �ي� �ل ��ة ف� ��ي ال �م �ض ��اف ��ة ع�ن��د
ً
ع�ب��د ال �ع��زي��ز .ستعجبك م�ض��اف�ت��ه ك�ث�ي��را

ح�ي��ث ت�ن�ت�ش��ر م�ن��اق��ل الفحم
النحاسية ،والمتكآت والفرش
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال� � ّح� �ي� �ط ��ان ت�غ��ص
باألسرجة واألعنة ولوازم الخيل
المصنوعة من الصوف والجلد.
اب� �ت� �س ��م وك � ��أن � ��ه ذاه� � � ��ب إل ��ى
الجنة ثم تابع{ :بعد ذلك فالخيار
سيكون لك ،سنعود مباشرة لو كان
ه ��ذا خ �ي��ارك ول ��ن ن��ذه��ب ح �ي��ث ي�ب�ي�ع��ون
الكتب}.
أف�ح�م�ن��ي ب�ك�لام��ه ه ��ذا .ف�ق��د اع�ت��دن��ا أن
ً
نقصد أماكن أبعد بكثير من بعلبك ،بحثا

عن بعض الملذات .أعترف أنني كنت أتمنى
البقاء في المنزل ،فمنذ مدة وتحتلني رغبة
ً
دائمة باالنعزال ،وأحيانا بالرحيل ،إلى أين
أرح��ل؟ ال أع�ل��م .ولكم تمنيت ل��و أنني في
هذه اللحظة أجلس على مقعدي بجانب
ً
ً
ال �م��وق��دة ،أش ��رب ش��اي��ا س��اخ�ن��ا وال أعبأ
بأي شيء آخر يحدث من حولي .لكم يلذ
لي البقاء في قوقعتي من دون أن يزعجني
أحد .استسلمت وخضعت ،فال سبيل لدي
أم��ام ع�ن��اده وإص ��راره إال أن أف�ع��ل ،وآث��رت
الصمت على المشاحنة من دون طائل.
****
ق��د ي�ت�س��اءل ال �ق��ارئ :رج��ل ث�لاث�ي�ن��ي ال
يبالي بأي شيء يدور من حوله ،وال يبالي
وال يهتم ب��أح��د ،ح�ي��ات��ه مملة وف�ي�ه��ا من
الرتابة والتكرار ما فيها .رجل هذه حياته،
فما الذي لديه لكي يرويه لنا؟
ً
ً
الحقيقة ه��ي أن�ن��ي ف�ع�لا ال أج��د شيئا
في حياتي يستحق أن ي��روى أو قد يجد
البعض أي ف��ائ��دة م��ن معرفته .إال أنني،
وبمحض المصادفة ،والتي زجني فيها
ً
ودف �ع �ن��ي ن �ح��وه��ا ص��دي �ق��ي دف � �ع ��ا ،ه��ذه
ً
الصدفة جعلتني أشهد أمرا وأدخل خضم
ُ
تجربة تستحق أن تروى.
ً
أن��ا ال أع�م��ل ف��ي ه��ذه ال��دن�ي��ا ش�ي�ئ��ا ،إال
إذا اعتبرنا أن النوم واالستيقاظ واألك��ل
وال�ت��دخ�ي��ن وال �س �ه��ر وغ �ي��ره��ا م��ن األم ��ور
ً
الرتيبة الروتينية عمال .فأنا أكره العمل،
وما أكرهه أكثر من العمل هو االلتزام .أكره،
ال بل أبغض أن ألزم نفسي بأمر أو وعد أو
عمل م��ا .ال ش��يء أبغض إل��ى قلبـي من أن
يطالبني أحدهم بالوفاء أو السداد ،وربما
لهذا السبب رفضت فكرة الزواج من أصلها.
توفي وال��دي وأن��ا في الخامسة عشرة
أو ال�س��ادس��ة ع�ش��رة ،ه��ذا م��ا أذك ��ره .وأي��ن
األهمية في تذكر تاريخ وف��اة أح��د؟ حتى
ولو كان المتوفي والدي ،فهل سيغير ذلك
ً
من الواقع شيئا؟ تولت والدتي بعد وفاته
إدارة جميع شؤوننا أنا وأخواتي الثالث.
ً
لبثت فينا من بعده عشر سنين تقريبا ثم
لحقت به إلى الدار اآلخ��رة .حمدت الله أن
أخواتي الثالث كن قد تزوجن في حياتها
فأراحتني من همومهن.
صفيت بعد وف��ات�ه��ا ك��ل أع�م��ال وال��دي
رح �م��ه ال �ل��ه ،وأدي � ��ت ألخ ��وات ��ي نصيبهن
المفروض .احتفظنا بالممتلكات التي تدر
إيجارات ال بأس بها ،ولكنني أوكلت األمر
إل��ى ش�خ��ص ث�ق��ة ،ي ��ؤدي س��ائ��ر المهمات
ال �م��رت �ب �ط��ة ب� �ه ��ذه األم� �ل ��اك م ��ن ت�ح�ص�ي��ل
وصيانة ونص عقود وغيرها.
م �ن��ذ زم� ��ن ل ��م أل� �ت � ِ�ق أخ� ��وات� ��ي ،ف �ق��د مر
صيفان أو ربما ثالثة منذ زارت أصغرهن
لبنان فالتقيتها .نصيبهن من اإليجارات
ك � � ��ان ي� � � ��ودع ح � � ��ال ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل �ي ��ه ف��ي
حساباتهن المصرفية ،فكما سبق وذكرت،
أك� ��ره أن ي �ك��ون ف��ي ذم �ت��ي دي ��ن أو ال �ت��زام
تجاه أحد.
****
الطريق إلى بعلبك يستغرق من ثالثة
ً
أرب��اع الساعة إل��ى الساعة تقريبا .ولكن
ً
برفقة فريد فإنك ستصل إلى وجهتك ،أيا
كانت ،بنصف المدة .فال المطر ،وال الحفر
المخادعة التي يسويها المطر مع سائر
الطريق ،وال السيول أو المطبات ستنجح
في إقناع فريد التخفيف من سرعته.
وصلنا وجهتنا بعد العصر بقليل .هي
المرة األول��ى التي أزور فيها عبد العزيز

هذا .أدخلنا مضافته .لم يكن ثمة
ضيف غيرنا ف��ي المكان فشعرت
بشيء من االرتياح.
س��رع��ان م��ا ُوض ��ع ال �ط �ع��ام .إال
أن� �ن ��ا ل ��م ن� �ن ��هِ غ� ��داء ن� ��ا ب��ال �س��رع��ة
ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي وض ��ع ب �ه��ا .تخلل
ال � �ج � �ل � �س � ��ة ك � �ث � �ي� ��ر م� � � ��ن ال� � �ك �ل��ام
واألح ��ادي ��ث ال�م�ت�ب��ادل��ة بينهما،
أم � ��ا أن � ��ا ف��اك �ت �ف �ي��ت ب��االس �ت �م��اع
واالب � � �ت � � �س � ��ام .م � ��ا إن ان �ت �ه �ي �ن��ا
ح�ت��ى وج��دن��ا مضيفنا ق��د أت��ى
ب��األراج�ي��ل وال�ف��اك�ه��ة والحلوى
فتعللت بضيق الوقت .فسرعان
م��ا ي�ح��ل ال �ل �ي��ل ،وق ��د ج�ئ�ن��ا في
مهمة محددة ،لذلك ألححت في
ت��أج�ي��ل ت��دخ�ي��ن األرج �ي �ل��ة إل��ى
زيارة أخرى.
شربنا الشاي قبل أن ننتقل
ُ
إل� ��ى ال �م �ك��ان ال � ��ذي ت� �ب ��اع ف�ي��ه
ال �ك �ت��ب ،ف �ق��د ك ��ان ال� �خ ��روج من
دون شربه مهمة شبه مستحيلة .استغرب
فريد إلحاحي المتزايد على الذهاب وهو
ال ��ذي سمعني ون�ح��ن ف��ي طريقنا أت��ذم��ر
من كل شيء ،فمتى حلت ّ
علي الرغبة في
ً
شراء الكتب إذا؟
الحقيقة هي أنني آسف على كل دقيقة
أقضيها خارج المنزل في مثل هذا الجو.
فال أروع من أن أجلس قرب الموقدة أدخن
ً
ً
ً
س �ي �ج��ارا وأش� ��رب ش�ي�ئ��ا س��اخ �ن��ا .أراق ��ب
المطر وال��ري��ح وال�س�ح��ب ف��ي ال �خ��ارج ،أو
ً
أش��اه��د ش�ي�ئ��ا ف��ي ال�ت�ل�ف��از .ح�ق��ا ال ش��يء
يضاهي كل ذلك .أما في الليل فال بأس إذا
خرجت إلى أحد األماكن ،أو أحد البيوت
حيث نسهر الليل كله نلعب الورق.
 س �ت �ج��دون ع �ن ��ده م ��ن ال �ك �ت��ب م ��ا ل��ميخطر على بالكم ،حتى إن بعضها لم يعد
ً
موجودا .أخبرني فريد أنك مولع بالكتب.
 صحيح.ً
ما معنى قوله كتبا لم تعد موجودة؟
ً
ضحكت في نفسي مستهزئا ،إذ كيف يمكن
ّ
لكتب أال ت�ع��ود م��وج��ودة؟ وص�ل�ن��ا حيث
المكان المنشود ،وح�ي��ث الكتب ال�ت��ي لم
تعد موجودة .ترجلنا من السيارة وسار
عبد العزيز أمامنا بعد أن دخلنا حديقة
ص �غ �ي��رة ل �ب �ي��ت م� �س � ّ�ور .ك��ان��ت اب�ت�س��ام��ة
أدر
مفعمة تمأل وج��ه فريد ،على م��اذا لم ِ
سببها؟ أما أنا فكل ما كان يشغلني هو
الدفء والنوم.
رحب بنا بائع الكتب بشكل مبالغ فيه،
وم��ا إن جلسنا حتى ب��دأ ب�ط��رح األسئلة
عن الكتب كأستاذ يختبر تالميذه .وكلما
سألني عن كتاب ال أعرفه ضحك وتعالى
صوته وهو يقول{ :كيف ال تعرفه ..يبدو أن
هناك أشياء كثيرة ال تعرفها} .سئمت هذا
ً
المشوار من أوله إلى آخره ،وكرهت فريدا
وعبد العزيز وأي شيء له عالقة بالكتب،
وصار جل همي الخروج والعودة بأسرع
وقت ممكن.
ً
فلترنا ما عندك إذا.
 ِ ليس قبل أن نشرب الشاي.وقبل أن نبدي أي معارضة قفز نحو
ب ��اب ق��ري��ب وص ��رخ ي��أم��ر أه �ل��ه ب��اإلت�ي��ان
ً
ب��ال�ش��اي س��ري�ع��ا .ح��اول�ن��ا االع �ت��ذار إال أن
محاوالتنا باءت بالفشل .كيف نقنعه ،أو
كيف نقول له إننا لو استمررنا على هذه
الحال في شرب الشاي في كل مكان نصله،
فإننا سنقضي طريق الرجوع نتوقف عند

كل قارعة طريق نفرغ ما في مثانتينا.
ّ
أصر الرجل واستسلمنا .شربنا الشاي
على أمل أن نرى الكتب بأسرع وقت ممكن.
وف��ي النهاية ق��ام وط�ل��ب منا ال�ل�ح��اق به.
دخ�ل�ن��ا غ��رف��ة م �ج ��اورة ل�ن�ج��د ف�ي�ه��ا آالف
الكتب المرمية بشكل عشوائي وفوضوي،
تمأل الرفوف واألرض وبعضها ما زال في
صناديق كارتونية.
أغلفة ممزقة ،وعناوين تكاد ال تبين،
وأوراق ص �ف��راء ت�ش�ه��د ع �ل��ى ق ��دم ه��ذه
الكتب .ولكن كل ذلك ال يهم ،فكيف نبحث
في كتب يكاد غبارها يخنقنا .تملكتني
ن��وب��ة س�ع��ال ف�س��ارع��ت إل��ى ال �خ��روج قبل
أن أختنق.
 ال ب��أس ،دع��ك من ه��ذه الكتب الباليةَ
فطلبك عندي ولكن في غرفة أخرى ،تعال
معي.
تبين أن طلبـي عبارة عن مكتبة باعها
صاحبها كما هي.
 ما زالت في الصناديق ،انظر .أظنهاتحتوي على ألف كتاب ..ال تقلق سعرها
مقبول ،وسأبيعك إياها كما هي.
ُ
شعرت بخدر يجتاح دماغي وكأن قبيلة
من النمل تحتله وتدب في جميع أجزائي.
ل��م أع��د أع��ي ك��ل ال ��ذي ي�ق��ول��ه ،ول�ك�ث��رة ما
حدثني عنها وافقت على شرائها من دون
أن أنظر إليها أو أتفحصها .عارض فريد
في البداية هذه الطريقة في الشراء ولكنني
اشتريتها.
 ألف دوالر ليس أكثر ،هذا هو سعرها.تخيل ،أي دوالر للكتاب ال��واح��د .أرخص
من الفجل.
لم أوافق على السعر ولم أرفض .فلسوء
حظ البائع تولى فريد مهمة المساومة.
ً
أما عبد العزيز فوقف وسيطا بين االثنين
ً
محاوال التقريب بين وجهات النظر.
حشرنا الصناديق في السيارة بعد أن
ترك له فريد مئتي دوالر ال أكثر.
 ال تكفيان ..صدقني. ال ن�ح�م��ل غ�ي��ره��ا ،إم��ا أن ت�ق�ب��ل وإم��انرحل.

عشر سنوات وليلة
م �ـ� ّ�ر ال��وق��ت ب �س��رع��ة وه ��و ي� ��دور ب�س�ـ� ّ�ي��ارت��ه
علــى األحياء والطرقات .تعدى الليـل منتصفه
وانغمس في عتمة كالحة ،لكنهــا مريحة .إنه
ّ
وخلوهـا
مرتاح لســكون الشوارع من الضجيج
من الحركة .إلــى أي��ن سيذهب اآلن؟ أي مكان
مناسب يشـعر برغبة في اللجوء إليه؟ ما من
مكان م�ح� ّ
�دد! وم��ا من أح��د ّ
معين يخطر على
باله ليلجأ إليه!.
ً
فجأة تذكر ليلة شـبيهة ،بغربتها ،تماما
ً
بهذه الليلة ،ولكــن منذ أكثــر من أربعيــن عاما.
ً
كان طفال وقتها لم يتجاوز التاسعة ،عاد والده
ً
ً
مخمورا وف��ي حالة م��زري��ة ،لقد خسر مبلغا
ً
كبيرا من المال في الميسر وه��ا ه��و ،ب��دل أن
يرتاح ويخفــي ما اقترفه ،يوقـظ أه��ل البيـت
جميعهم ويدعوهم إلى الخروج وقضاء سهرة
ً
ماتعة في مطعم تحيي فيه فنانة كبيرة حفال.
ل ��م ي� �ق � ّ�در ص �غ��ر س ��ن ول ��دي ��ه وال ن��وم�ه�م��ا
المالئكي ،أيقظهـما وطلب من زوجته أن ترتدي
ْ
الولدين على ارتداء مالبسهما
ثيابها وتساعد
ً
أي � �ض� ��ا ل� �ل� �خ ��روج .وال �ج �م �ي ��ع ام� �ت� �ث ��ل! ل �م ��اذا
ام�ت�ث�ل��وا أم ��ره؟
ه� ��ل ه� ��ي ف �ك��رة
االس � �ت � �م � �ت� ��اع

موسيقي؟ أم أن حماسة ال��وال��د كانت
بحفل
ّ
�ات س �ع �ي��دة وم��رح��ة؟
م�ش�ج�ع��ة وت �ب��ش��ر ب ��أوق � ٍ
االم� �ت� �ث ��ال ق ��د ال ت� �ك ��ون ل ��ه م� �س � ّ�وغ ��ات ،ي��أت��ي
ًّ
ً
حياديا كنوع من طاعة تجد في التلبية أمال
بالمجهول.
ً
خ��رج� ّ�وا جميعا ورك �ب��وا ال�س�ي��ارة وط��اف��وا
فــي الطرقات بال ه��وادة ،كما هو يطوف اآلن.
ج��ال�ـ�ـ��وا ب�لا ك�ل��ل وال م�ل��ل ف��ي أح �ي��اء وش ��وارع
وأزقة ،حتى إنهم عبروا أماكن غريبة وعديدة.
وعندما سألت الوالدة ،التي كانت على شيء
م��ن ال�ب�س��اط��ة أي��ن ي�ق��ع ه��ذا المطعم ح��دث ما
ً
لم يكن متوقعا! زجرها الوالــد زج��رة رهيبة
ً
أرب �ك �ت �ه �ـ �ـ �ـ��م ج �م �ي �ع��ا ،وراح ي �ص��رخ ب��وج�ه�ه��ا
وي �ق��ول ل�ه��ا إن��ه ي�ك��ره�ه��ا وال يطيقها ،وإن�ه��ا
سبب تشاؤمه وسوء حظه .لقد أضاع طريق
ً
المطعم ،ثم أخبرهم جميعا ب�ق��راره الصادم:
{أريد أن أطلقك! فـي الصباح الباكر سـوف أطلق
والدتكم يا أوالد!}.
كانت نبيلة شقيقته في الثالثة عشــرة من
عمرها ،مالت نحو والدها من مقعدها الخلفي
والدموع تترقرق في عينيها{ :لماذا يا أبي؟
م ��اذا ح �ص��ل؟} .أم ��ا ال��زوج��ة ال �م �ص��دوم��ة فقد
ً
ً
انها لــت على زوج�ه��ا لكما و ض��ر ب��ا وأعو لــت
وهي تردد{ :يا خائن يا غشــاش هل تعرفت
إلى غيــري؟ أبعد هذا العمر الذي قضيته
م �ع��ك وأن� � ��ا أت �ح �م��ل ق ��رف ��ك وس �ك��رك
وال��رائ�ح��ة الكريهة ال�ت��ي تعود
بها كل مســاء؟} .بقيت نبيلة
م �م �س �ك��ة ب �ك �ت��ف وال ��ده ��ا
ت�ش��ده وت�س��أل��ه{ :ل�م��اذا؟
م ��اذا ح �ص��ل؟} .ال �ع��راك
ب� �ي ��ن األب � ��وي � ��ن اح� �ت ��د،
وك ��ل م�ن�ه�م�ـ�ـ��ا اس�ت�م��ر
ب�ل�ك��م اآلخ� ��ر ،وع�لا
السباب وصدحت
الشتائم ...كل ذلك
ون� �ب� �ي� �ل ��ة ت �م �س��ك
ب � �ك � �ت� ��ف وال � ��ده � ��ا
وه��ي في مقعدها
ّ
ال� � �خ� � �ل� � �ف � ��ي ت� � �ه � ��زه
وه� ��ي ت �س��أل��ه ب��اك�ي�ـ�ـ��ة:
{لماذا؟ مــاذا جرى؟ ماذا
حصل؟}...
أم � ��ا ال� �س� �ي ��ارة ف�ب�ق�ي��ت
تسير بشكل طبيعي ،رغم
هذه المعارك وهذا األخذ
وال��رد ،رغم سكر وهذيان
م� � � ��ن ي � � �ق� � ��وده� � ��ا ت ��اب� �ع ��ت
ال �س �ي ��ارة ن �ح��ر ال� �ش ��وارع

وال �ط��رق��ات واألح �ي��اء واألزق ��ة م��ن ال��وري��د
إل��ى ال��وري��د بعجالت متينة وح ��ادة .أما
هو ،نادر ابن التسع سنوات ،فاكتفى ّ
بسد
ّ
بكفي يديه وحشر وجهه بزجاج
أذن�ي��ه
النافذة ،وراح يتأمل المشاهد المتالحقة
التي تتالشى بسرعة كبيرة أمام عينيه.
راق وال مطربة
ت��أك��د أن��ه م��ا م��ن مطعم ٍ
حسناء ذات صوت رخيم ذائع صيتها ،ما
من شـيء جميل بانتظاره ليالقيه ســوى
بداية النهيار حياة عائلته إما بحادث
وإما
سير نتيجة هذه القيادة المتهورةّ ،
ب��ان�ف�ص��ال وش �ي��ك ب�ي��ن وال��دي��ه سيعقد
مسار عمره ال�ق��ادم .فجأة تذكر سريره
وه��و يلمح أن ��وار ال�ب�ي��وت وال�ح��وان�ي��ت
ال�ت��ي ي �م��رون أم��ام �ه��ا ،ف�ه��ي إم��ا مطفأة
وإما ُ
تكاد تنطفئ .معظم أصدقائه في
المدرسة نيام وسعداء في فراشهم اآلن،
ل�ع��ل آب��اء ه��م ح�ي��ن ع ��ادوا م��ن أعمالهم
ً
أط�ل��وا عليهـم وغ�م��روه��م وق ��رأوا لهم قصصا.
و ل�ع��ل أمهاتهم اآلن سعيدات نائمات يحلمن
ًّ
ً
ً
عاديا.
كيف سيطلع النهار ليبدأن يوما جديدا
س�ـ�ـ� ّ�د أذن �ي��ه ق��در ال�م�س�ت�ط��اع ح�ت��ى خ ��ارت ق��واه
ً
وغرق في الســبات متجاهال كل ما يحصل داخل
هذه المركبة الســائرة بهم نحو المجهول .وحين
صحا كانت والدته تحاول حمله لتدخله إلى
ال�م�ن��زل ،بينما سمع ص��وت وال��ده وه��و يوقظ
شقيقته .فتح عينيه ونظر إل��ى السماء فوجد
الفجر يسلك درب��ه نحو األرض .لقد استغرق
مشــوارهم الليل بكامله ،والحفل الموعود كان
ً
ص��اخ�ب��ا ب��ال�ه�م��وم وال�ن�ك��د وال �ت��وت��ر .أك�م��ل هو
وشقيقته نومهما في سـريريهما بهدوء .حتى
الوالدان توقفا عن الشجار وصمتا بفعل التعب
واإلرهاق.
ال�ي�ـ�ـ��وم ال�ت��ال��ي ه��و عطلة ن�ه��اي��ة األس�ـ�ـ�ب��وع.
من حسـن حظ الطفلين أنهما لن يذهبا إلى
المدر س ّــة بعد س��ا ع��ات مضنية قضياها في
قلق وت��رق��ب .استيقظ ن��ادر وبقي في سريره
ً
خوفا من تنفيذ الوالد ق��راره لكنه ما لبث أن
سمع والديه يقهقهان وهما يحتســيان القهوة
الصباحية .تسلل خلســة نحو غرفة شقيقته
ليسألها ّ
عما حصل ،فأخبرته بأن والديهما
قد تصالحا ولن يتطلقا ،وطلبت منه أن يعتبر
م��ا ح��دث ف��ي األم��س م�ج��رد ك��اب��وس وانتهى.
فصدقها ونسي ...ذلك الكابوس المزعج.
لم يعلم ن��ادر ،أو الدكتور ن��ادر ،لماذا عاد
ً
إل��ى ذاك��رت��ه ه��ذا ال�ح��دث م�ج��ددا اآلن؟ ه��ل هو
حنين إل��ى ت�ل��ك األي ��ام ال�ب��ري�ئ��ة رغ��م جنونها
وغ��راب�ت�ه��ا؟ أم ه��ل يجب على ال��وج��ع الحالي
ً
ل�ي�س�ي�ط��ر أن ي�م�ح��و أوج ��اع ��ا أخ� ��رى س��اب�ق��ة؟

ال ل�ي��س ك��ذل��ك! ل�ي��س ك��ذل��ك ع�ل��ى اإلط �ل�اق! إن��ه
مشــتاق إلى والديــه .بحاجة إلى جنــون والده
وبساطة والدته .بحاجة إلى والديه ،رغم كل
الظروف القاسية التي ّ
عرضاه لها .إنه بحاجة
إل��ى أن يكون بين أذرعهما ول��و لمرة واح��دة
ً
بعد رحيلهمـــا .أدار المقود بسرعة متوجها
ن�ح��و دك ��ان وال ��ده ال��واق��ع وس��ط ال�ب�ل��د .وص��ل
ً
وكأنه تأخر كثيرا في الوصول .الشارع ذاته
تغير بهند ســة دكاكينه ،أصبح أكثر حداثة
ًّ
ورقيا .وكلما اقترب أكثر من الدكان المنشود
ً
كلما الح له والده وكأنه يمد يده مشيرا إليه
ليقترب أكثر فأكثر ،إلى أن وطئت قدماه عتبة
ذلك الدكان العائد من غيبوبة الماضي البعيــد.
ت�ن��اول ح�م��ال��ة المفاتيح وراح يبحث عن
مفتاح بابه .شعر لحظتها وكأنه يبحث عن
ك�ل�م��ة س ��ر .ع��ن ش ��يء م��ا م �ف �ق��ود ي �خ� ّ�ص ه��ذا
ال�م�ك��ان .ك��ان متجر بيع ح�ل��وى ،وب�ع��د رحيل
وال��ده رف��ض بيعه ،وأعطته نبيلة نسخة عن
المفاتيح حفظها معــه كذكرى من والده؛ كانت
ً
ّ
يتحسس
النسخة األص� ّل�ي��ة ،وك�ث�ي��را م��ا ك��ان
حوافها المسننة ليتنشق رائحته م��ن خالل
اللمس .راح يبحث وه��و ي�ح��اول ب��أي طريقة
دخول الدكان .هناك كلمة سر ما شبيهة بكلمة
سر علي بابا وعبارات مارد فانوسه السحري.
معظم المفاتيح التي جربها لم تتناسب مع
ال �ق �ف��ل .ت��وق��ف ل �ب��ره��ة وراح ي �ت��أم��ل م��ا ح��ول��ه
ً
مستذكرا .جال بعينيه على المحالت المجاورة
ّ
ً
عله يجد تلك الكلمة – المفتاح ،لكن عبثا باءت
ً
محاوالته بالفشل .رفع رأسه عاليا نحو السماء
ّ
يتضرع بصمت{ :يا الله ساعدني!}.
وراح
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أخبار النجوم

َ
• يعتبر «الطـوفان» عالمة فارقة في مشواره الفني

ِّ
باميال الكيك ورسالة مؤثرة

الذي حققه في مسلسل {الطوفان}ً ،ودوره الذي أعتبره
يعيش الفنان رامي وحيد حالة من السعادة بعد النجاح ً
نقلة فنية كبيرة في مشواره ،إذ رأى أنه أعاد اكتشافه بعيدا عن أدوار الشر التي تميز بها سابقا.
عن هذه التجربة ،وردود الفعل حولها ،واالستعداد للشخصية ،وقضايا فنية عدة كان لنا معه هذا الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر

البعض
انتقدني
لتركيزي في
أدوار الشر

م ��ا ت �ق �ي �ي �م��ك ل � � ��ردود ال �ف �ع��ل ب �ع��د ع��رض
مسلسل «الطوفان»؟
في البداية ،وأثناء التحضير للمسلسل،
ً
كنا جميعا على ثقة بنجاحه لما يمتلكه من
عناصر مهمة ،بداية من النص الجيد الغني
ً
من دون إطالة أو حشو أو ملل ،مرورا بشركة
اإلنتاج الكبيرة التي لم تبخل على المشروع
ً
بأي أمر ،وصوال إلى المخرج الكبير خيري
بشارة صاحب التاريخ المهم ،باإلضافة إلى
ً
أكثر من  20نجما ونجمة لكل منهم جمهور
وشعبية ،ويستطيع تحمل عمل بمفرده .ذلك
كله جعلنا نثق في النجاح ،ومع التصوير
تأكدنا من ذلك .لكن ما شاهدناه بعد العرض
من ردود فعل كان أكبر من أية توقعات ،إذ
ً
ً
حقق العمل نجاحا الفتا ومشاهدة لم يحزها
أي مسلسل منذ سنوات طويلة.
بعد نجاح «الطوفان» ،هل تفضل المشاركة
في عمل خارج رمضان؟
م��ن ُح��س��ن حظي أن��ي ش��ارك��ت ف��ي أعمال
ً
عدة حققت النجاح بعيدا من رمضان أبرزها
«سلسال ال���دم ،واألب ال��روح��ي ،وال��ط��وف��ان».
ي���ب���ح���ث ال���ج���م���ه���ور ع����ن األع�����م�����ال ال���ج���ي���دة،
ويشاهدها ط��وال العام وليس في رمضان
فحسب ،ونجاحها دليل على أن العمل الجيد
وقت من العام.
مطلوب في ًأي ِّ
ش��خ��ص��ي��ا ،أف��ض��ل ع���رض أع��م��ال��ي خ��ارج
ً
رمضان ،حيث تحظى بمشاهدة جيدة بدال
من االزدحام غير المبرر ،إذ يعجز المرء عن
متابعة الكم الهائل م��ن المسلسالت خالل
الشهر الفضيلُ ،فيظلم كثير منها .أما خارجه
فتكون المشاهدة دقيقة ومتأنية ،وإن كان
ً
العمل جيدا ينجح كما حدث مع «الطوفان».

كيف كان التحضير لشخصية ضياء؟
ض���ي���اء دور ص��ع��ب ُ
وم����رك����ب .دك���ت���ور في
ً
الجامعة ُيفصل ويعمل مزين شعر نسائيا،
ويفقد ابنه ألنه ال يستطيع توفير العالج له،
ً
فيلجأ إلى المخدرات ليبدو متماسكا إزاء
زوجته .ثمة مرجع للشخصية أو شبيه في
الواقع أع��ود إليه وآخ��ذ منه ،كذلك اعتمدت
في رسمها على نص الكاتب وائ��ل حمدي،
وعلى جلسات التحضير معه ومع المخرج
خ��ي��ري ب���ش���ارة ،واس��ت��ع��ن��ت بمتخصصين
وب��م��دم��ن��ي م���خ���درات س��اب��ق��ي��ن ،ل��م��ع��رف��ة كل
ن��وع م��ن ال��م��خ��درات ،وكيفية ت��أث��ي��ره .كذلك
اس��ت��ع��ن��ت ب��م��زي��ن ش��ع��ر ل��م��ع��رف��ة ت��ف��اص��ي��ل
عمله ،وكيفية استخدام المعدات .بناء عليه،
ب��دأت مالمح الشخصية تتوضح ،ومع أول
ي���وم ت��ص��وي��ر ظ��ه��ر األداء ال����ذي أث��ن��ى عليه
المخرج الذي اكتفى برسم الشخصية معي،
وترك لي األمور األخرى ،والحمد لله ظهرت
بشكل جيد.

باميال الكيك
عبر حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،استقبلت
الممثلة اللبنانيةباميال الكيك  2018برسالة مؤثرة متمنية أن
يكون العام الجديد أفضل .جاء فيها« :أودع��ك يا  2017من قلبي
ّ
لوالك
تفرجيك"!
وأقول لك :بقدر ما أبكيتني وقهرتني ،الـ"ّ 2018رح
ِ
ِ
ّ
ّ
ً
كنت قاسية».
ما تعلمت وال نضجت وال تفتحت ...شكرا ألنك ِ

نجوى كرم ّ
ترد
على تحية سيرين عبد النور

كيف ترى «الطوفان» وشخصية ضياء في
مشوارك الفني؟
قبل «الطوفان» ،انتقدني البعض لتركيزي
ً
في أدوار الشر ،علما بأن مالمحي ساعدت
في إجادتي هذا النوع من التمثيل .لم أستطع
ً
ال��رد على ذل��ك ،ألن الجمهور فعال لم يرني
سوى في هذه األدوار.
ج����اءت ش��خ��ص��ي��ة ض��ي��اء ف���ي «ال��ط��وف��ان»
ً
على النقيض تماما ،فأعادت اكتشافي إزاء
ال��ج��م��ه��ور وص��ان��ع��ي ال���درام���ا ،وأك����دت أنني
أستطيع تقديم أي دور بشكل جيد وليس
الشر فحسب .لذا أعتبر هذا العمل نقلة فنية
وعالمة فارقة في مشواري الفني ،ومحطة
مهمة لي.

البطولة والشارة
هل ترى أن البطولة الجماعية هي األفضل
ً
راهنا أم الفردية؟
العمل الجيد هو األفضل .ثمة أعمال
ب��ط��ول��ة ج��م��اع��ي��ة غ��ي��ر ج��ي��دة وال تحقق

رامي وحيد
النجاح ،كذلك األمر بالنسبة إلى أعمال
البطولة الفردية .العبرة في جودة العمل
ّ
وتميزه ،ومن مميزات المسلسل الجماعي
أن الممثل يجد نفسه ف��ي م��ب��اراة فنية،
ً
تزيده حماسة وتألقا.
كيف ج��اء ت فكرة تقديم الشارة بهذا
الشكل؟

ثم ،كان من الصعب وضع شارة تناسب
ه���ذه األس���م���اء ك��ل��ه��ا ،وك����ان ال��ح��ل وض��ع
ش����ارة خ��اص��ة ب��ك��ل ح��ل��ق��ة .وللتوضيح،
ً
ك��ان��ت الكواليس ج��ي��دة ج���دا ،وسادتها
أجواء الصداقة ،وهو أمر ُيحسب للمؤلف
والمخرج.

ش����رك����ة اإلن������ت������اج ه�����ي ص����اح����ب����ة ه����ذا
ً
االقتراح .يشارك في المسلسل  22نجما
ون��ج��م��ة كلهم أس��م��اء ك��ب��ي��رة ،ب��داي��ة من
نادية رشاد ،وصالح عبد الله ،ومحمود
ً
الجندي ،م��رورا بروجينا ،ووف��اء عامر،
ً
وماجد المصري ،وأحمد زاه��ر ،وصوال
إل��ى هنا شيحة ،وفتحي عبد ال��وه��اب،
ودي���ن���ا ،وع��ب��ي��ر ص���ب���ريُ ،
وب���ش���رى ،وك��ل
منهم نجم ،ومن حقه تصدر أي عمل .من

من مميزات
العمل الجماعي
أن الممثل يجد
نفسه في مباراة
فنية

اقتباس وأعمال
ّ
يتحدث رامي وحيد عن إعادة تقديم األعمال القديمة فيقول:
ً
«يتوقف األمر على جودة العمل في المقام األول ،فكونه مأخوذا
ً
من مشروع آخر ناجح لن يكون ذلك سببا في نجاحه أو فشله،
ً
ال سيما أن أعماال كثيرة مقتبسة أخفقت ،وبقي العمل األصلي
ف��ي ذاك����رة ال��ج��م��ه��ور ،فيما ث��م��ة م��ش��اري��ع أخ���رى وع��ل��ى رأس��ه��ا
«الطوفان» نجحت ألنها متميزة وجيدة .من ثم ،األساس الجودة
وليس استثمار نجاح عمل ما من دون إضافة أي مجهود أو
إبداع إليه .كذلك ال بد من أن يشتغل الصانعون على المسلسل

ملصق مسلسل {الطوفان}

ً
ويبذلون فيها مجهودا يجعل الجمهور يتابعه من دون التفكير
بأنه مقتبس عن عمل آخر .أشير هنا إلى أن أحد النقاد الكبار
ّ
أكد أن «الطوفان» جاء أفضل من العمل األصلي ،وهي شهادة
كبيرة تؤكد جودته».
في ما يتعلق بجديده في الفترة المقبلة يذكر وحيد« :أدرس
ً
أعماال عدة درامية وسينمائية ،لكن لم أوافق على أي منها حتى
ِّ
اآلن .وفي القريب أحدد العمل الذي أشارك به».

كليبات ومسلسالت ّوأغنيات جديدة وعودة بعد غياب
• الفنانون يستهلون  2018بانطالقة جديدة
ّ
تميزت األيام األولى من  2018بنشاطات متنوعة للفنانين ،ولقاءات إعالمية ،وإص��دار كليبات
وأغنيات ،والتحضير لتصوير مسلسالت جديدة .والالفت الزخم الذي يطبع انطالقة النجوم في
العام الجديد ،وعودة البعض إلى الساحة بعد غياب طويل على غرار نقوال نخلة سعادة.
بيروت -ةديرجلا

•

ماغي
بو غصن
تستعد
لتصوير
دورها في
مسلسل
{جوليا}

افتتح الممثل يوسف الخال
العام الجديد باستعداده الكامل
ً
لدعم تلفزيون {لبنان} ،مؤكدا
أن�����ه ال ي���م���ان���ع ال���م���ش���ارك���ة ف��ي
مسلسل م��ن 13ح��ل��ق��ة لعرضه
ع���ل���ى ه������ذه ال���ش���اش���ة م����ن دون
مقابل .ج��اء تصريحه ه��ذا في
ل��ق��اء ت��ل��ف��زي��ون��ي ،وه���و ي��ن��درج
ض��م��ن سلسلة م���ب���ادرات يقوم
ب���ه���ا ال����خ����ال ه���دف���ه���ا إن���س���ان���ي
واجتماعي نبيل استهلها في
سبتمبر  2017بحملة بعنوان
{أول م�����������رة} ،ش ّ
�����ج�����ع خ�ل�ا ل���ه���ا
المواطنين للتبرع بالدم لصالح
مؤسسة {الصليب األحمر} في
لبنان.
أما الممثلة ماغي بو غصن
فتستعد للبدء بتصوير دورها
في مسلسل {جوليا} ( 30حلقة)

ً
ردا على تحية الفنانة سيرين عبد النور لها في برنامج «منا
وج ��ر» ع�ل��ى ش��اش��ة «أم ت��ي ف ��ي» ،علقت ال�ف�ن��ان��ة ن�ج��وى ك��رم على
حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي« :أنت أختي وأحبك.
وإن شاء الله أرى جمالك يغمر الدنيا كلها بالضوء».
كانت سيرين توجهت إلى كرم بالقول« :أختي حبيبتي أحبك
ً
ك�ث�ي��را وك��ل ع��ام وأن ��ت ب�خ�ي��ر» ،م�ع��رب��ة ع��ن ش�ع��وره��ا ب��أن نجوى
ستتزوج هذا العام.

ريما فقيه وزوجها
قصة حب مستمرة

ريما فقيه

عبر صفحتها على أح��د مواقع التواصل االجتماعي ،نشرت
ريما فقيه ،ملكة جمال الواليات المتحدة السابقة من أصل لبناني،
ص��ورة تجمعها بزوجها المنتج ورج��ل األعمال وسيم صليبي،
وهي متألقة بفستان من اللون األزرق أظهر ّ
تقدم حملها ،وعلقت
عليها{ :أن أكون معك ..هو كل ما أريد}.
ّ
تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل إيجابي وتمنوا للزوجين
دوام السعادة.

نزار فرنسيس
وأمنيات في العام الجديد
ماغي بو غصن

نقوال سعادة نخلة
ال������ذي س ُ���ي���ع���رض ع���ل���ى ش��اش��ة
رمضان  ،2018وه��و من كتابة
م������ازن ط�����ه ،وإخ��������راج اي���ل���ي ف.
ح��ب��ي��ب .ي���ش���ارك ف���ي ال��ب��ط��ول��ة:
قيس الشيخ نجيب ،وجيسي
عبدو ،ووسام صباغ.
ت���دور األح����داث ح��ول جوليا
ّ
التي تسعى إلى تحقيق ذاتها
ف����ي ال���ح���ي���اة ب���أس���ل���وب غ���ري���ب،
وي���ح���اول ع��اص��ي م��س��اع��دت��ه��ا،
ً
فيواجهان معا أصعب المواقف
التي تسيطر عليها الكوميديا.

{تالقينا}

ماريتا حالني

سيرين عبد النور

أبت الفنانة ماريتا الحالني
أن تختتم ع��ام  2017إال بطرح
أغنية منفردة ج��دي��دة بعنوان
{تالقينا} أهدتها إلى جمهورها
ف�����ي ل���ب���ن���ان وم���خ���ت���ل���ف ال������دول
ً
العربية والعالم ،وذلك حصريا
عبر تطبيق {أنغامي}.
األغنية من كلمات مارسيل
م�������دور ،وأل����ح����ان وال������د م��اري��ت��ا
ف���ارس ال��غ��ن��اء ال��ع��رب��ي عاصي

ال����ح��ل�ان����ي ،وت�����وزي�����ع س��ل��ي��م��ان
دميان وطارق مجدالني.
باللهجة اللبنانية ،تحاكي
م���اري���ت���ا م����ن خ��ل��ال {ت�ل�اق���ي���ن���ا}
ً
ال��ش��ب��اب ،خ��ص��وص��ا بإيقاعها
السريع ورومانسيتها .ويقول
م���ط���ل���ع���ه���ا{ :ت�ل�اق���ي���ن���ا وح��ك��ي��و
ع���ي���ن���ي���ن���ا ،م�����ن ن����ظ����رة ع��ش��ق��ن��ا
وحبيناّ ،
مر الوقت وما حسينا
وم������ا خ���ل���ص���ن���ا ح�����ك�����ي} .وب���ع���د
س��اع��ات ع��ل��ى إط�لاق��ه��ا ،ح��ازت

ً
ً
تفاعال كبيرا بين رواد مواقع
َّ
التواصل ،وعبر جمهور ماريتا
ع��ن إعجابه الشديد باألغنية،
وأع��������اد ن���ش���ره���ا ع���ب���ر وس���ائ���ل
التواصل كافة.
وك������ان������ت م�����اري�����ت�����ا أص��������درت
أغ��ن��ي��ة {ن��اس��ي��ن��ي} ،م��ن كلمات
ن����ب����ي����ل ال��������خ��������وري وأل�����ح�����ان�����ه،
وتوزيع سليمان دميان وطارق
مجدالني.

«النص التاني»
مع حلول العام الجديد ،طرح النجم نقوال
سعادة نخلة كليب «النص التاني» على قناته
ال��رس��م��ي��ة ع��ب��ر م��وق��ع «ي���وت���ي���وب» ،ويتمحور
ح���ول م��ج��م��وع��ت��ي��ن :األول�����ى رج����ال ي��ط��ال��ع��ون
ك��ت��اب «ك��ي��ف ت��رض��ي ال���م���رأة» ،وال��ث��ان��ي��ة نساء
ي��ط��ال��ع��ن ك���ت���اب «ك���ي���ف ت��رض��ي��ن ال����رج����ل» ،في
محاولة من الطرفين لردم الهوة في العالقات
بينهما القائمة على تباين كبير ف��ي الرؤية
والشخصية والنظرة إلى الحياة والشريك.

ً
فور طرح الكليب ،حقق نجاحا وتفاعل معه
ً
ال��ج��م��ه��ور ،م��ع ّ��ب��را ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ع��ودة نقوال
سعادة نخلة إل��ى الساحة الفنية بعد غياب
عن إصدار األعمال الجديدة.
أغ��ن��ي��ة {ال���ن���ص ال���ت���ان���ي} م���ن ك��ل��م��ات نخلة
وألحانه ،وتوزيع كارنو باغداساريان ،وميكس
وم��اس��ت��ري��ن��غ روج���ي���ه أب���ي ع��ق��ل .ش���ارك���ت في
ّ
بعض مقتطفات الغناء ك��ارول ع��ون ،وتولت
اإلنتاج شركة {طرب برودكشين}.

نزار فرنسيس
ع �ب��ر ح �س��اب��ه ع �ل��ى أح� ��د م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ك �ت��ب ال �ش��اع��ر ن� ��زار ف��رن�س�ي��س
أم �ن �ي��ات ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول ال �ع ��ام ال�ج��دي��د
جاء فيها:
ّ
«رب� � ��ي ..ي��ا ع��اط��ي ال �ن��ور ل� ْ�ع �ي��ون��ي/..
ّ ْ
ْوالروح كانت ..لما قلَت {كوني»/..
ّ
خلينا ..بف ِّية ْ
رحمتك /..أنا..
يا رب..
ِ
ّ ّ
ْومع كل يلي بيشبهوني/..
ا ن�ه��ا ل��ت التعليقات مثنية على أمنيات
ف��رن �س �ي��س وأع� � ��اد ك �ث �ي��رون ن �ش��ر ك�ل�ام��ه ع�ب��ر
صفحاتهم الخاصة.

سيما
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السيناريست هيثم دبور« :فوتوكوبي» يتناول نماذج تعيش بيننا
حصد جائزة أفضل فيلم من مهرجان {الجونة}

فجر يوم جديد

«سارونة»!

يخوض المؤلف هيثم دبور أولى تجاربه الروائية الطويلة من خالل «فوتوكوبي»ً ،الذي حصل على
جائزة أفضل فيلم من مهرجان «الجونة» السينمائي في دورته األولى قبل طرحه تجاريا.
عن تجربته السينمائية األولى ،وكواليسها وفرص تحقيقها للنجاح كان لنا معه هذا الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر

الفيلم يذهب إلى
المخرج الذي
يشبهه ُ
ويناسبه

كيف جاءت فكرة «فوتوكوبي»؟
ت����دور ال��ف��ك��رة ح���ول رج���ل في
أواخ����ر ال��خ��م��س��ي��ن��ات م��ن ع��م��ره،
كان يعمل في تجميع الحروف،
المهنة التي انقرضت ف��ي عالم
ال���ص���ح���اف���ة ،واآلن ل����دي����ه م��ح��ل
ً
تصوير مستندات ،وه��ي أيضا
م��ه��ن��ة ف���ي ح��ك��م ال��م��ن��ق��رض��ة ،أو
في طريقها إلى االختفاء .عاش
ح���ي���ا ت���ه م����ن دون أن ي��س��ت��م��ت��ع
ً
ب�����ه�����ا ،واك����ت����ش����ف ذل�������ك أخ�����ي�����را.
سئل ذات م���رة :ل��م��اذا انقرضت
الديناصورات؟ وفي رحلة البحث
ع���ن إج���اب���ة ،اك��ت��ش��ف أن ح��ي��ات��ه
ضاعت من دون أن يشعر بها ،أو
أن يشعر به أحد ،فقرر أن يعيش
م��ا تبقى منها .وح���اول ال���زواج
ب��ص��ف��ي��ة ال���س���ي���دة ال���ت���ي ت��ع��ي��ش
حياة مشابهة له.
كيف جاء اختيار العنوان؟
هو اسم الشخصية الرئيسة،
م��ح��م��ود ف���وت���وك���وب���ي ،ص��اح��ب
محل تصوير المستندات ،الذي
ت������دور ح���ول���ه األح���������داث .م��ه��ن��ت��ه
ب���دأت ب��االن��ق��راض ف��ي المنطقة
حيث يعيش .والمعنى الثاني
حول تفاصيل شخصية محمود
نفسها ،حيث أنها «فوتوكوبي»
عن نماذج كثيرة موجودة بيننا
ت��ع��ي��ش ح��ي��اة روت��ي��ن��ي��ة م��ك��ررة،
وال تحاول التغيير والبحث عن
سعادتها ،تحيا وتموت من دون
أن يشعر بها أحد أو تشعر هي
بالحياة.

ما سبب اختيارك المنطقة التي
دارت فيها األحداث؟
ال��س��ب��ب األول م��رت��ب��ط ب��أح��داث
الفيلم نفسها ،إذ يعمل محمود
ف��ي ال��ت��ص��وي��ر ،ك��ذل��ك ف��ي المنطقة
ك��ث��ي��ر م���ن ال��ق��ص��ور ال��ت��ي ت��ح��ول��ت
ً
تدريجا إلى عمارات غير متناسقة،
وأصبحت المنطقة كلها تاريخية
أشبه ببطل الفيلم ،وفيها الكثير
��������ذي أوش��������ك ع��ل��ى
م�����ن ال����ج����م����ال ال ُ
االن�����ق�����راض إزاء ال���ق���ب���ح ال���زاح���ف
ن���ح���وه م����ع ال���ت���ط���ور وال���ت���ح���دي���ث.
أشير هنا إلى أن سنواتي األولى
كانت في هذه المنطقة ،وأنا على
علم بتفاصيلها وكيف كانت في
الماضي وكيف أصبحت اآلن.

أهمية التفاصيل
ما رأيك في مقولة إن أهم ما في
الفيلم التفاصيل؟
للتفاصيل داللة كبيرة في الفيلم،
ف������األح������داث ت����ك����اد ت����ك����ون م��ت��وق��ع��ة
وم���ع���روف���ة ،ل��ك��ن األه�����م ال��ت��ف��اص��ي��ل
والرابط بينها والذي يعطي العمل
ً
ً
ً
مذاقا خاصا ومميزا.
عالقة صفية باالبن ،كانت مثار
ً
جدل نوعا ما .ما رأيك؟
لم يظهر االبن في أحداث الفيلم،
ً
وك��ان ذل��ك متعمدا .شغلته الحياة
عن األم ،ولم يجد الوقت حتى للرد
على مكالماتها .ولكن عندما علم
بزواجها طردها من بيتها ليس ألنه
بحاجة إل��ى الشقة ،ولكن ألن��ه مثل
كثيرين حولنا ،يهتم ب��رأي الناس
وصورته أمامهم أكثر من راحة أمه
ورغبتها.

مغامرة وإيرادات
كيف ت��رى توقيت ع��رض الفيلم
وتحقيقه اإليرادات؟
ت���وق���ي���ت اإلط�����ل����اق أم������ر ي��خ��ص

القاهرة

 -أمنية

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

هيثم دبور
ال��م��ن��ت��ج وال���م���وزع .أم���ا ع��ن رد فعل
الجمهور أثناء عرض الفيلم سواء
ف��ي م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة أو م��ه��رج��ان
ً
ً
ً
��دا ُ
ومبشرا،
الجونة ،فكان ج��ي��دا ج
كذلك مع األي��ام األول��ى للعرض في
السينما.
أليست مخاطرة أن ت�ق��دم عملك
األول م� ��ع م� �خ ��رج ي� �خ ��وض أول� ��ى
ً
تجاربه أيضا؟
يذهب العمل إل��ى المخرج الذي
يشبهه ُ
وي��ن��اس��ب��ه .صحيح أن ثمة
ً
ك����ث����ي����را م�����ن ال���م���خ���رج���ي���ن ال���ش���ب���اب
وأص��ح��اب ال��خ��ب��رات ال���ذي أعرفهم،
ول���ك���ن���ي وج������دت أن ال���ف���ي���ل���م ُي��ش��ب��ه
تامر الذي يهتم بالتفاصيل ولغته
السينمائية تناسب هذا العمل.
رغ��م أن بداياتك كانت م��ن خالل
ب� ��رن� ��ام� ��ج ك � ��وم� � �ي � ��دي ،ف � � ��إن ع �م �ل��ك
السينمائي األول لم يكن كذلك .ما
السبب؟

تعمدت أن أق ِّ���دم ذل��ك للجمهور
ال�����ذي ع��رف��ن��ي م���ن خ��ل�ال ب��رن��ام��ج
«أب����و ح��ف��ي��ظ��ة» وي�����درك أن����ي أج��ي��د
الكوميديا .ل��ذا أردت أن أق��ول إني
أس���ت���ط���ي���ع أن أق��������دم م���وض���وع���ات
مختلفة وأن أ خ���وض ف��ي مناطق
ج��دي��دة غير متوقعة ،وأح��ق��ق من
خاللها النجاح لتبقى الكوميديا
ً
ً
مشروعا مؤجال.

اتهام وصعوبة
ثمة اتهام لجيلك بأنه ُيخاطب
ال�ن�خ�ب��ة وال �م �ه��رج��ان��ات أك �ث��ر من
الجمهور ،ما ردك؟
الفيلم التجاري من وجهة نظري
هو العمل ال��ذي تشاهده أكثر من
م����رة ،ك��ذل��ك ت��ت��اب��ع��ه ب��ع��د س��ن��وات
ب���االه���ت���م���ام وال���ش���غ���ف ن��ف��س��ي��ه��م��ا،
رغ��م معرفتك بتفاصيله ،وحفظك
ب��ع��ض ُج��م��ل م���ن ال���ح���وار .ينطبق
ذل��ك على «فوتوكوبي» وكثير من

ُ
األف�لام التي ُيقال إنها ال تخاطب
الجمهور ،فيما أن��ه تجاوب معها
وحققت النجاح.
ه��ل وج��دت صعوبة ف��ي تنفيذ
الفيلم؟
تجد المشاريع السينمائية كافة
صعوبة في التنفيذ ،حتى التجارية
منها .كتبت «فوتوكوبي» في عام
ً
 ،2012وتوقفت مؤقتا ،وب��دأت في
ً
ف��ي��ل��م آخ����ر ،وط��ب��ع��ا م����ررت برحلة
البحث عن إنتاج له ،وانتقلت من
شركة إلى أخرى ،إلى أن وصلت إلى
«ريد ستار» ،وهي إحدى الشركات
ال��ت��ي ت��س��ت��ح��ق ال��ت��ح��ي��ة واإلش�����ادة
على ما تقدمه من أعمال سينمائية
م��خ��ت��ل��ف��ة ،ك��ذل��ك ت��دع��م م��ش��روع��ات
ال��ش��ب��اب وال��ت��ج��ارب األول����ى .أشير
ه��ن��ا إل���ى أن فيلمي ال��ث��ان��ي «ع��ي��ار
ناري» كان دخل حيز التنفيذ قبل
«فوتوكوبي».

مشاريع مقبلة
ح���ول أح����دث أع��م��ال��ه ي��ت��ح ّ��دث ه��ي��ث��م دب���ور
ف��ي��ق��ول« :أص ِّ
������ور ف��ي��ل��م «ع���ي���ار ن������اري» ،وت���دور
أحداثه في عالم الجريمة واإلثارة ،وهو بعيد
ً
تماما عن الكوميديا.

الفيلم أولى تجارب المخرج كريم الشناوي،
ومن بطولة روبي وأحمد الفيشاوي ومحمد
م��م��دوح وأح��م��د م��ال��ك ،وأوش���ك على االنتهاء
منه».

إيرادات السينما المصرية 2017
اليمني

السقا وعز األعلى و{سكر بره» و«فوبيا} األقل
ً
ّقدمت السينما المصرية  40فيلما خالل  ،2017وهو ما اعتبره البعض انتعاشة ملحوظة لها بعدما انتكست خالل
اإليرادات ،وسجل فيلمان المستوى األعلى منها في
زيادة
ً
السنوات الماضية ،والالفت خالل هذا العام السينمائي ً
تاريخ السينما المصرية في حين حققت األفالم األخرى أرقاما عالية أيضا.
من خالل هذا التقرير نرصد اإليرادات التي حققتها السينما المصرية خالل الـ .2017
القاهرة – محمد قدري

محمد سعد استعاد
مكانته بـ{الكنز»

خالل عيدي الفطر واألضحى الماضيين،
استقبلت دور العرض السينمائي فيلمين من
ً
األف�لام الضخمة إنتاجيا والمليئة بمشاهد
الحركة .األول «هروب اضطراري» ألحمد السقا
ال����ذي أدى ب��ط��ول��ت��ه م��ع م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من
الفنانين أمثال غادة عادل وفتحي عبدالوهاب
وأح��م��د زاه���ر وأم��ي��ر ك����رارة ،وه���و م��ن إخ���راج
أحمد خالد موسى ،ووصلت إيراداته إلى 55
ً
مليونا و 551ألف جنيه.
أما الفيلم الثاني فهو «الخلية» من بطولة
النجم أحمد عز ومحمد ممدوح وأمينة خليل
وأح��م��د ص��ف��وت ،وم��ن إخ���راج ط���ارق العريان
وإنتاجه ،عرض خالل عيد األضحى ووصلت
ً
إيراداته إلى  54مليونا و 109آالف جنيه.
ستة أفالم أخرى نجحت في حصد إيرادات
كبيرة مقارنة بتكاليف إنتاجها ،وك��ان على
رأس��ه��ا «تصبح على خ��ي��ر» م��ن بطولة تامر
حسني ال��ذي قدمه م��ع درة وم��ي عمر ون��ور،
فيما تولى التأليف واإلخراج محمد سامي.
ً
حقق الفيلم خالل فترة عرضه  27مليونا
ونصف المليون جنيه ،فيما حصد «الكنز»
الذي اقتسمت بطولته مجموعة من النجوم،
من بينهم محمد رمضان ومحمد سعد وهند
صبري وت��ص��دى إلخ��راج��ه شريف ع��رف��ة20 ،
جنيه.
مليون ّ
لم يحقق محمد رمضان المردود المنتظر
م��ن فيلمه «ج���واب اع��ت��ق��ال» ،ورغ��م ذل��ك كانت
ً
إي��رادات��ه مرتفعة إذ حصد نحو  16مليونا
ون���ص���ف ال��م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ،وش������ارك م��ع��ه في
البطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسيد
رجب ،وتولى اإلخراج محمد سامي.
أم��ا عمرو سعد فقد حقق فيلمه «موالنا»
ال���ذي ع��رض ف��ي م��وس��م رأس السنة إي���رادات
ً
م��ف��اج��ئ��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ب��ل��غ��ت  13م��ل��ي��ون��ا و200

{موالنا}

أل���ف ج��ن��ي��ه .ش����ارك م��ع��ه ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ك��ل من
درة وريهام حجاج وبيومي فؤاد ،فيما اهتم
ب���اإلخ���راج م��ج��دي أح��م��د ع��ل��ي .وع��ل��ى النحو
نفسه ج��اءت إي���رادات «القرد بيتكلم» لعمرو
واك��د وأحمد الفيشاوي ،إذ بلغت  12مليون
جنيه.

المنطقة اآلمنة
وفي سباق اإليرادات ،جلست مجموعة من
األفالم في المنطقة الدافئة ،إذ تعتبر إيراداتها
ً
ً
م��رت��ف��ع��ة ن��س��ب��ي��ا ن��ظ��را إل���ى أن تكلفتها غير
مرتفعة ،وعلى رأسها «خير وبركة» لعلي ربيع
ومحمد عبد الرحمن ال��ذي حقق  10ماليين
جنيه ،ثم «آخر ديك في مصر» لمحمد رمضان
ومي عمر وهالة صدقي بإيرادات وصلت إلى
 9ماليين جنيه ،وكان الفيلم األول الذي يقدمه
ال��ن��ج��م ال��م��ص��ري م���ع ش��رك��ة م��ص��ر للسينما
للمنتجين أحمد أبو هشيمة وكامل أبو علي.
ف��ي��م��ا ح��ق��ق «األص���ل���ي���ي���ن» م��ف��اج��أة ك��ب��ي��رة
ً
ل��ص��ان��ع��ي��ه ن���ظ���را إل���ى ط��ب��ي��ع��ة ال��ف��ي��ل��م وك��ون��ه
من األف�لام غير الجاذبة للجمهور ،إذ حصد
ث��م��ان��ي��ة م�لاي��ي��ن و 900أل���ف ج��ن��ي��ه ،وه���و من
بطولة خالد الصاوي وماجد الكدواني ومنة
شلبي.
ع��ل��ى ج��ان��ب آخ����ر ،ح��ص��دت م��ج��م��وع��ة من
ً
األف��ل�ام إي�����رادات اع��ت��ب��رت م��رض��ي��ة ن��ظ��را إل��ى
أن��ه��ا ع��رض��ت ف��ي م��واس��م غير جماهيرية أو
الف��ت��ق��اد أب��ط��ال��ه��ا إل����ى ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ،وه���ذه
األف�لام هي «الشيخ جاكسون» للفنان أحمد
الفيشاوي وماجد الكدواني الذي حصد نحو
 8ماليين جنيه ،كذلك «عنتر ابن ابن ابن شداد»
للكوميدي محمد هنيدي الذي وصلت إيراداته
إل��ى سبعة ماليين و 400أل��ف جنيه ،بينما
حقق «ياباني أصلي» الذي عاد به أحمد عيد
إلى السينما نحو  7ماليين و 400ألف جنيه
ً
في مفاجأة كبيرة أيضا.
بدوره لم يتمكن أحمد آدم من تجاوز حاجز
الـستة ماليين و 650ألف جنيه من خالل فيلمه
«القرموطي في خط النار» ،بينما حقق «بنك
الحظ» من بطولة أكرم حسني ومحمد ممدوح
إيرادات وصلت إلى  6ماليين ومئة ألف جنيه،
وحصدت نيللي كريم بفيلمها «بشتري راجل»
نحو  5ماليين و 300ألف جنيه.
أم��ا األف�ل�ام ال��ت��ي ح��ص��دت ع��ن ج���دارة لقب
األف�ل�ام قليلة اإلي�����رادات ،ففي مقدمها «أم��ان
يا صاحبي» من بطولة مجموعة كبيرة من
المطربين الشعبيين ،وحقق أر ب��ع��ة ماليين

فاجأني ،وأظنه فاجأ الكثيرين ،المخرج الكويتي الشاب
مساعد خ��ا ل��د ،عندما علمت أن فيلمه القصير « س��ارو ن��ة»
(الكويت 12 /دقيقة) ،الذي ُعرض في مسابقة «المهر الخليجي
القصير» بالدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي
الدولي ،هو فيلمه القصير الرابع ،وأنه ممثل قبل أن يكون
صانع أف�لام أنجز الكثير من األف�لام القصيرة واإلع�لان��ات
التلفزيونية وبرامج التحريك .لكني ،في المقابل ،لم أستغرب
ه��ذه المعلومات بعدما انتهيت من مشاهدة فيلمه ،الذي
أنتجه وك��ت��ب ل��ه السيناريو واخ��ت��ار ل��ه ع��ن��وان «س��ارون��ة»،
وأظ��ن��ه تدليل اس��م «س����ارة» .فمن خ�لال الفيلم ،ال���ذي شهد
المهرجان عرضه العالمي األول ،أظهر ق��درة واضحة على
قيادة طاقم العمل ،من مصور (عبدالمحسن العبدالجادر)
ومونتير (يوسف المجيم ومحمد المنيسي) ،وتوظيف جيد
للموسيقى (مشاري حمد) ،وبراعة في إدارة الممثلين (غنيمة
ً
الشعيل وداود الشعيل وأحمد الحسيني) ،خصوصا أن بطلة
ً
الفيلم (الطفلة نور) تملك حضورا وإطاللة ،ونجحت بفضل
إدارة المخرج ،في اإلمساك بتالبيب الشخصية ،التي ال تخلو
من مشاكل نفسانية ،على رأسها الغيرة!
ت���دور أح���داث فيلم «س���ارون���ة» ح��ول الطفلة «س����ارة» ذات
السنوات الست ،التي كانت تحظى باهتمام العائلة ،وعلى
رأس��ه��ا األب «ح��م��د» (داود ال��ش��ع��ي��ل) ،ال���ذي ال يبخل عليها
ُ
بهداياه التي تدخل الفرحة إلى قلبها ،كما فعل عندما ابتاع
لها الدراجة التي كانت تحلم بها ،والجدة التي يحلو لها
أن تناديها «س��ارون��ة» ،لكن مع اقتراب أمها من وضع طفل
جديد يتولد لديها شعور أن عرشها ينهار ،وأن البساط
يكاد ُيسحب من تحت قدميها ،وه��و الشعور ال��ذي ينقلب
إلى يقين ،بالنسبة إليها ،في اللحظة التي ُيطالب والدها
من مربيتها «اآلسيوية» ،اصطحابها إلى منزل جدها ألمها،
كي يتفرغ لرفقة أمها (غنيمة الشعيل) إلى المستشفى لتضع
مولودها الجديد.
تفشل «سارونة» في محو شعور الغيرة ،الذي تملك منها،
وإح��س��اس��ه��ا ال ُ��م��ف��رط بأنها ص���ارت «م��ه��م��ش��ة» ،وأن خالها
لديه أبحاثه التي استولت على اهتمامه ،وتفكيره ،ويتفاقم
إحساسها بـ «التهميش» مع عودتها إلى المنزل ،بعد عودة
أم��ه��ا وف���ي أح��ض��ان��ه��ا ال��ط��ف��ل «ال���ذك���ر» ،ال���ذي يستولي على
اهتمامها ،ورعايتها ،ولحظتها تحسم «س��ارون��ة» أمرها،
وت��م��ض��ي ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا ال��ط��ف��ول��ي��ة ،إذ ت��ح��زم حقيبة
م��درس��ت��ه��ا ،وت��ض��ع فيها ب��ع��ض م�لاب��س��ه��ا ،ودم��ي��ت��ه��ا التي
أحبتها ،وتستقل دراجتها وتهرب من المنزل!
في الشارع يقدم المخرج /كاتب السيناريو لمحة أخرى
ذات مغزى ودال ل���ة ،عندما يستدعي لقطة سابقة لطفلين
(أحمد مساعد وعصام الزامل) افترشا رصيف شارع رئيس
ً
في المدينة ،ويمارسان شكال من االب��ت��زاز ،وقطع الطريق،
على األطفال ،الذين ال ُيسمح لهم بالمرور عبر الشارع إال
بعد أن يحصال منهم على «إتاوة» ،وعندما يتمادى أحدهما
ويقترح على رفيقه االستيالء على دراجة «سارونة» يعنفه
ً
ً
صديقه قائال« :لسنا لصوصا» ،رغم أنهما في طريقهما إلى
ً
أن يصبحا قاطعي طريق ولصوصا ،في غيبة اهتمام األسرة،
وإهمالها لهما ،ف��ي تأكيد م��ن ال��م��خ��رج على دور األس���رة،
وخطورة تجاهلها األبناء الصغار!
تمضي «س��ارون��ة» ف��ي طريقها ،بعد أن ت��دف��ع «اإلت����اوة»،
في شكل حلوى أط��ف��ال ،لكن وال��ده��ا ،ال��ذي تصادف م��روره
بسيارته في الشارع ،يلمحهاُ ،
ويقنعها بركوب السيارة معه،
ويدور بينهما حوار مهم ،تبرر خالله فعلتها ،وتشكو همها
الطفولي ،وبروح مستنيرة يلتمس األب لها العذر ،ويحتويها
وي��أخ��ذه��ا ف��ي حضنه ب��دفء حقيقي ،وينجح ف��ي إقناعها
بأنها ما زالت «محبوبة» األسرة ،ويعود بها إلى المنزل.
ً
ً
��را م��ن ال��رس��ائ��لُ ،
وي��رس��ي كثيرا
فيلم عائلي يتبنى ك��ث��ي
من القيم ،ويدق ناقوس الخطر حيال ما يعتمل في نفوس
أطفالنا من مشاعر يمكن أن تأكلها الغيرة ،في حال إذا لم
ي��ت��دارك الكبار األخ��ط��اء التي يقعون فيها ،في غفلة ،تترك
ً
أث��ارا سلبية فادحة على األطفال ،مع إحساسهم باإلهمال
والتجاهل ،والدونية ،وقرب غياب الحضن الدافئ ،والحوار
الذي يصحح المفاهيم واالنطباعات الخاطئة.
لهذه األس��ب��اب أدرك��ت وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب في
الكويت أهمية فيلم «سارونة» ،رغم مدته القصيرة ،وبادرت
بالمشاركة في إنتاج الفيلم الذي يمكن النظر إليه بوصفه
رسالة تربوية ،ودع��وة نبيلة ،تغنيها ،وتغنينا ،عن مئات
اللقاء ات المتلفزة ،والمحاضرات الفضائية ،التي تقع في
ف��خ ال��خ��ط��اب ال��م��ب��اش��ر ،وال��ع��ظ��ة ال��م��درس��ي��ة ،والتلقين غير
ال��م��س��ت��ح��ب ،وه���ي ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ي��ن��ج��ح ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي في
ً
تجنبها ،ويسبح بعيدا عنها ،في حال وقف وراء ه مخرج
يعي أهمية ما يفعل.

أمينة تعود إلى التعاون مع السبكي

{هروب اضطراري}
و 500ألف جنيه ،كذلك «أخالق العبيد» الذي
حصد مليون جنيه فقط.
وث��م��ة أف�ل�ام ل��م ت��ت��ج��اوز إي��رادات��ه��ا مليون

جنيه كان أبرزها «على وضعك» ألحمد سعد
الذي حقق  850ألف جنيه ،فيما اكتفى كل من
«سكر برة» و{فوبيا» بـ  40ألف جنيه فقط.

ت���ع���ود ال���ف���ن���ان���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة
أمينة إلى التعاون مع المنتج
أح����م����د ال���س���ب���ك���ي ،م�����ن خ�ل�ال
مشروع سينمائي مع المخرج
أحمد البدري.
وتتكتم الفنانة المصرية
ع����ن ت���ف���اص���ي���ل ال���ف���ي���ل���م ال����ذي
م��ن ال��م��ق��رر أن ي��ع��رض خ�لال
م��وس��م ال��رب��ي��ع ال��م��ق��ب��ل فيما
يبدأ التصوير الشهر المقبل.

أمينة

انشغال عز

{الكنز}

السينما األجنبية
ش������ه������دت دور ا ل�����ع�����رض
ال��م��ص��ري��ة ت���واف���د مجموعة
كبيرة م��ن األف�ل�ام األجنبية
ً
وصلت إلى  121فيلما حقق
ب��ع��ض��ه��ا إي����������رادات ض��خ��م��ة
أب���رزه���ا The Fate of the
 Furiousوهو الجزء الثامن
م������ن ال����س����ل����س����ل����ة ال���ش���ه���ي���رة

ً
وبلغت إي��رادات��ه  22مليونا
و 466أل�����ف ج���ن���ي���ه ،وح��ق��ق
Annabelle Creation
ً
 14م�����ل�����ي�����و ن�����ا و  262أ ل�����ف
ج�������ن�������ي�������ه ،ب�����ي�����ن�����م�����ا ح����ص����د
Beauty and the Beast
 10م��ل�ا ي����ي����ن ج���ن���ي���ه و718
أ ل��������ف ج����ن����ي����ه ،وWar for

the Planet of the Apes
 8ماليين و 900أل��ف جنيه،
و ك�����ان  Human Flowأ ق��ل
ً
األف���ل���ام ح����ص����دا ل��ل�إي����رادات
ل��ع��رّض��ه ف��ي سينما واح���دة
وحقق ثمانية آالف جنيه.

أحمد عز

واف��ق أحمد عز على بطولة الجزء الثاني من فيلم «الخلية»
ً
ّ
سيصوره تزامنا
ليعرض خالل موسم عيد األضحى المقبل ،فيما
مع أعماله األخرى.
ً
ً
ي��ص��ور ال��ف��ن��ان ال��م��ص��ري أي��ض��ا فيلمه ال��ج��دي��د «أي����وب» ت��زام��ن��ا مع
تصوير مسلسله «أبو عمر المصري» فيما ينهي مشاهد «الخلية »2
بعد رمضان المقبل ،بحسب اتفاقه مع المخرج طارق العريان.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3647السبت  6يناير  2018م 19 /ربيع اآلخر  1439هـ

culture@aljarida●com

17

Healthy
Living

الكالسيوم والفيتامين  Dلحماية عظامك؟ ليس بالضرورة!
ً
إذا كان تناول المزيد من المكمالت التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن جزءا من خطتك لصحة
أفضل مع بداية عام جديد ،فقد تدفعك دراسة جديدة إلى إعادة النظر في ذلك.

الفيتامين  Dيساعد
الجسم في امتصاص
الكالسيوم

ع � � � ��اد ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون ال � ��ذي � ��ن
تفحصوا المنشورات الطبية
ً
بحثا عن أدل��ة على أن حبوب
الكالسيوم والفيتامين  Dتسهم
في الحماية من كسور العظم
خالي الوفاض.
ّ
ركز تحليلهم على البالغين
ال ��ذي��ن ت �خ �ط��وا ال�خ�م�س�ي��ن من
العمر ويعيشون وح��ده��م (أي
أنهم ال يقيمون في دور رعاية
أو أي ن� ��وع آخ� ��ر م ��ن م�ن�ش��آت
ُ
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة) .ت �ع �ت �ب��ر
الكسور مشكلة صحية خطيرة
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة من
ال �س �ك��ان .ف�ق��د ك�ش�ف��ت دراس ��ات
س� ��ا ب � �ق� ��ة أن ن � �ح� ��و  %40م��ن
ال�ن�س��اء ف��ي ه��ذه ال�ف�ئ��ة العمرية
ً
ً
ً
ي �ع��ان �ي��ن {ك � �س� ��را واح � � ��دا ك �ب �ي��را
ً
ن��اج �م��ا ع��ن ت��رق��ق ال �ع �ظ��م} على
األقل في مرحلة ما من حياتهن،
وأن  %20م��ن ال�ب��ال�غ�ي��ن ال��ذي��ن
يكسرون وركهم يموتون
ف ��ي غ �ض��ون س �ن��ة من
اإلصابة.
ت� � � �ف � � � ّ�ح � � ��ص
ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون
ب� � � � � � �ق� � � � � � �ي � � � � � ��ادة
الدكتور جيا-
غ� � � ��و زاو م ��ن
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى
ت � �ي ��ان � �ج � �ي ��ن
ف� � � ��ي ش � �م� ��ال
شرق الصين

ال � � � �ت � � � �ج� � � ��ارب ال � � �س� � ��ري� � ��ري� � ��ة،
وال� � �م � ��راج� � �ع � ��ات ال �م �ن � ُظ �م ��ة،
وغيرهما من تقارير نشرت
خ �ل�ال ال �ع �ق��د ال �م��اض��ي منذ
أواخ � ��ر ع ��ام  .2006ف �ح��ددوا
ً
 51145ش� �خ� �ص ��ا ش� ��ار ك� ��وا
ّ
ف � ��ي دراس� � � � � ��ات ق ��ي� �م ��ت دور
الكالسيوم و/أو الفيتامين D
في ُ الوقاية من كسور العظم.
نشر الباحثون ما توصلوا
ً
إليه أخيرا في مجلة جمعية
ال � �ط� ��ب األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة .ف� ��ي 14
تجربة ق��ار ن��ت بين مكمالت
ا ل �ك��ا ل �س �ي��وم ودواء و ه �م��ي
أو ع� � ��دم ت � �ن� ��اول أي ع�ل��اج،
ل��م ي�ل�ح��ظ ال �ب��اح �ث��ون ع�لاق��ة
ً
مهمة إحصائيا بين تناول
هذا المعدن (على شكل حبة)
وخ �ط��ر اإلص ��اب ��ة ب �ك �س��ر في
ال� � ��ورك .ك��ذل��ك ل ��م ي�ت��وص�ل��وا
إلى رابط واضح بين مكمالت
الكالسيوم وبين الكسور في
ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري وغ �ي��ره من
عظام.
ح � � � �ت� � � ��ى ع � � � �ن� � � ��دم� � � ��ا أخ� � � ��ذ
الباحثون في االعتبار جنس
ال �م �ش��ارك �ي��ن ف� ��ي ال� ��دراس� ��ة،
والتاريخ السابق من كسور
ال �ع �ظ��م ،وم �ق��دار ال�ك��ال�س�ي��وم
الذي استهلكوه في نظامهم
ال � �غ� ��ذائ� ��ي ،وج� ��رع� ��ة ح �ب��وب
ال� �ك ��ال� �س� �ي ��وم ال �ت��ي
أخ � � � ��ذوه � � � ��ا (ه � � ��ذا
إن ت� � �ن � ��او ل � ��وا
م� � � � �ك� � � � �م � �ل� ��ات
م �م��اث �ل��ة) ،لم
يتوصلوا إلى
إش� � � � � � ��ارة إل � ��ى
أن ال�م�ك�م�لات
مفيدة.
ت �ف �ح �ص��ت 17
ت� �ج ��رب ��ة إض ��اف� �ي ��ة
دور ا ل� �ف� �ي� �ت ��ا م� �ي ��ن
 ،Dا ل � � � � � ��ذي ي � �س� ��ا ع� ��د
الجسم ف��ي امتصاص
ً
الكالسيوم .ومرة أخرى،
لم يكتشف الباحثون أي
ً
راب ��ط م�ه��م إح�ص��ائ�ي��ا بين
ت � �ن� ��اول ال� �م� �ك� �م�ل�ات وخ �ط��ر
ال �ت �ع ��رض ل �ك �س��ر ف ��ي ال � ��ورك.

وي� �ن� �ط� �ب ��ق األم� � � ��ر ع� �ي� �ن ��ه ع �ل��ى
كسور العمود الفقري وغيره
من عظام.

معطيات جديدة
ع �ن ��دم ��ا ت �ع � ّ�م ��ق ال �ب��اح �ث��ون
أك �ث��ر ف��ي ب�ع��ض ال�م�ج�م��وع��ات
ال �ف��رع �ي��ة ،الح� �ظ ��وا أن ت �ن��اول
كمية إضافية من الفيتامين D
من خالل المكمالت ارتبط في
حالة َمن بدأوا مع ما ال يقل عن
ً
 20نانوغراما من الفيتامين D
لكل ميليلتر من ال��دم بارتفاع
خ� �ط ��ر ال� �ت� �ع ��رض ل� �ك� �س ��ور ف��ي

ال��ورك .ويصح األم��ر عينه في
حالة َمن أخ��ذوا جرعات أعلى
ً
من مكمالت الفيتامين  Dمرة
في السنة فقط.
ً
�را ،ت� � ّ
�أم� ��ل ال �ب ��اح �ث ��ون
أخ � � �ي� � �
ً
 13ت �ج��رب��ة ش�م�ل��ت أش �خ��اص��ا
ً
أخ ��ذوا م�ك�م�لات ت�ض� ّ�م خليطا
من الكالسيوم والفيتامين .D
وكما ه��ي ال�ح��ال م��ع التجارب
األخ� � � � ��رى ،ل� ��م ي� �ت ��وص� �ل ��وا إل ��ى
ً
أي راب ��ط م�ه��م إح�ص��ائ�ي��ا بين
ت �ن��اول ال�م�ك�م�لات وب �ي��ن خطر
اإلصابة بشتى أن��واع الكسور
وم� �ج� �م ��وع ��ات ال � �ك � �س� ��ور .ول ��م
ت�ت�ب��دل ال�ن�ت�ي�ج��ة ح�ت��ى عندما

أخ ��ذ ال �ب��اح �ث��ون ف��ي االع �ت �ب��ار
ج�ن��س ال�م�ش��ارك�ي��ن ،وال�ك�س��ور
ال �س��اب �ق��ة ،وج��رع��ة ال�م�ك�م�لات،
والكالسيوم الغذائي ،ومعدالت
الفيتامين  Dفي الدم األساسية.
أشار الباحثون إلى أن اآلالف
ف��ي ه ��ذه ال�م�ج�م��وع��ة األخ �ي��رة
ك��ن ن �س��اء ش��ارك��ن ف��ي م �ب��ادرة
ص �ح��ة ال� � �م � ��رأة ،وه � ��ي دراس � ��ة
ط��وي �ل��ة األم� ��د رع��اه��ا ال�م�ع�ه��د
الوطني للقلب ،وال��رئ��ة ،وال��دم
في الواليات المتحدة .كشفت
ت �ق��اري��ر س��اب �ق��ة اس �ت �ن��دت إل��ى
ب �ي ��ان��ات ُج �م �ع��ت م ��ن م� �ب ��ادرة
ص � �ح� ��ة ال � � �م� � ��رأة أن م �ك �م�ل�ات

ال� �ك ��ال� �س� �ي ��وم وال �ف �ي �ت��ام �ي��ن D
ترتبط بتراجع خطر اإلصابة
ب� �ك� �س ��ور ،إال أن ه � ��ذه ال �ح��ال��ة
اقتصرت على النساء اللواتي
ً
ت �ن��اول��ن ع�ل�اج��ا ب��ال�ه��رم��ون��ات
ب �ع ��د س� ��ن ال � �ي� ��أس .ول �ت �ك��وي��ن
ً
ص � � � ��ورة أك � �ث� ��ر وض� � ��وح� � ��ا ع��ن
الرابط المباشر (إن وجد) بين
المكمالت وخطر الكسور ،قرر
زاو وزم�ل�اؤه أن يستثنوا من
نتائجهم البيانات المرتبطة
ً
بالنساء اللواتي يتبعن عالجا
ب� ��ال � �ه� ��رم� ��ون� ��ات .رب � �م� ��ا ت �ك��ون
مكمالت الكالسيوم والفيتامين
 Dم� � �ف� � �ي � ��دة ل� � �م � ��ن ي� �ع� �ي� �ش ��ون

ف ��ي دور رع ��اي ��ة وغ �ي��ره��ا م��ن
منشآت سكنية ،حسبما يشير
الباحثونُ .يعتبر ه��ؤالء أكثر
ع��رض��ة ل �ت��رق��ق ال �ع �ظ��م بسبب
اجتماع عوامل عدة ،من بينها
النظام ال�غ��ذائ��ي السيئ ،وقلة
التعرض ألشعة الشمس (التي
ي�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال�ج�س��م إلن�ت��اج
الفيتامين  ،)Dوغيرهما.
ول� �ك ��ن ف ��ي ح ��ال ��ة ال �ب��ال �غ �ي��ن
الذين يعيشون وحدهم ،يؤكد
الباحثون أن النتائج واضحة:
{ال ت ��دع ��م ه � ��ذه االك� �ت� �ش ��اف ��ات
االس � �ت � �ع � �م� ��ال ال� � � � � ��دوري ل �ه ��ذه
المكمالت}.

حصى الصفراوية ...النوبات والعالجات
ً
ً
ُ
تعتبر نوبة حصى الصفراوية أكثر انتشارا بين النساء ،إال أن الرجال معرضون لها أيضا.
ال يشغل م��رض��ى ح�ص��ى ال�ص�ف��راوي��ة
(ال� � �م � ��رارة) ت �ف �ك �ي��ره��م ب �ح��ال �ت �ه��م إل� ��ى أن
يعانوا نوبة األل��م ال�ح��اد التي تسببها.
يذكر الدكتور وليام بروج ،المدير السابق
ل�ق�س��م ال�ت�ن�ظ�ي��ر ال�ب�ط�ن��ي ف��ي مستشفى
م��اس��ات�ش��وس�ت��س ال �ع��ام ال�ت��اب��ع لجامعة
ً
ه ��ارف ��ارد{ :ت �ح��دث ه ��ذه ال �ن��وب��ة ع�م��وم��ا
ً
بعد تناول الطعام ،وخصوصا إن كانت
الوجبة غنية بالدهون أو الكولسترول.
وق��د ت ��دوم ب�ي��ن  30دق�ي�ق��ة وس��اع�ت�ي��ن أو
أكثر}.
ً
ت �ب��دأ ال �ن��وب��ة غ��ال �ب��ا ف��ي ال�ج��ان��ب
ال �ع �ل��وي األي �م��ن م��ن ال�ب�ط��ن وتمتد
إل ��ى ال �ظ �ه��ر ل�ت�ب�ل��غ م�ن�ط�ق��ة م��ا بين
عظم الكتفين وتحت الكتف اليمنى.
ً
كذلك تترافق هذه النوبة أحيانا مع
الغثيان والتقيؤ.
يشدد الدكتور بروج على ضرورة عدم
تجاهل هذه النوبات أو االكتفاء بتحملها.
{فتشكل نوبات حصى الصفراوية إشارة
تحذيرية إلى مضاعفات خطيرة محتملة
في الصفراوية} ،وفق الطبيب.

َّ
كيف تتشكل؟

تتكون حصى الصفراوية عندما ترتفع
نسبة الكولسترول في الصفراء (عصارة

المرارة) ،وهو سائل يفرزه الكبد لهضم
ُ ّ
الدهون .تخزن الصفراوية ،ذلك العضو
ال�ش�ب�ي��ه ب��اإلج��اص��ة ت�ح��ت ال�ك�ب��د ،سائل
الصفراء وتطلقه خالل عملية الهضم.
ّ
بمرور الوقت ،تشكل النسبة الفائضة
ً
م ��ن ال �ك��ول �س �ت��رول ب� �ل ��ورات ت�ت�ك�ت��ل م�ع��ا
وتتحول إلى حصى .ويختلف حجم هذه
الحصى باختالف المريض .فيتراوح بين
حصاة بحجم حبة رم��ل وأخ��رى بحجم
ً
ك��رة غ��ول��ف ،إال أن��ه يكون عموما بحجم
حصاة بحر صغيرة.
تحدث نوبة حصى الصفراوية عندما
تصبح ه��ذه ال�ح�ص��ى ك�ب�ي��رة ال�ح�ج��م أو
ك �ث �ي��رة ال� �ع ��دد ،ف �ت �ع��وق ت��دف��ق ال �ص �ف��راء
الطبيعي .يقول الدكتور بروج{ :ال ينجم
األل� ��م ع ��ن ال �ح �ص��ى ب �ح��د ذات� �ه ��ا ،ب ��ل عن
تشنجات الصفراوية التي تحاول تمرير
الصفراء}.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،إن ع�ل�ق��ت كمية
ك �ب �ي��رة م ��ن ال� �ص� �ف ��راء ف ��ي ال �ص �ف��راوي��ة،
ً
ت�ل�ت�ه��ب{ .وم� ��ن ال�م�م�ك��ن أي �ض��ا أن ي��رت��د
ً
سائل الصفراء عائدا إلى الكبد .فيدخل
م� �ج ��رى ال� � ��دم وي �س �ب��ب ال � �ي ��رق ��ان ،وه��ي
حالة تكتسب خاللها البشرة والمنطقة
ً
ً
ال �ب �ي �ض��اء م ��ن ال �ع �ي��ن ل ��ون ��ا ض ��ارب ��ا إل��ى
ال�ص�ف��رة} .أم��ا أع ��راض ال�ي��رق��ان األخ��رى،
فتشمل ال�ت�ع��رق ،ون��وب��ات ال�ب��رد ،وحمى

ً
ً
معتدلة ،وب��وال أصفر داكنا .وإن عانيت
ً
أي��ا م��ن ه��ذه األع ��راض أو ص��ارت نوبات
ح�ص��ى ال�ص�ف��راوي��ة أك�ث��ر وت �ي��رة وح��دة،
ف �م��ن ال� �ض ��روري ال �ح �ص��ول ع �ل��ى رع��اي��ة
طبية فورية.

ّقيم عوامل الخطر

إن ن � �ج � �ح� ��ت ف� � � ��ي ت � � � �ف� � � ��ادي ح �ص ��ى
ال �ص �ف��راوي��ة ح�ت��ى ال �ي ��وم ،ف�ل�ا ت�ظ��ن أن��ك
ُ
محصن ضدها .تعتبر هذه النوبات أكثر
ً
انتشارا بين النساء في سن العشرين إلى
ال�س�ت�ي��ن .ول�ك��ن ب�ع��د ه��ذه ال�س��ن ،تصيب
الرجال والنساء على حد سواء.
ً
ث�م��ة ع��وام��ل أخ ��رى ت��زي��د أي �ض��ا خطر
ال �ت �ع��رض ل �ن��وب��ة م �م��اث �ل��ة .ع �ل��ى س�ب�ي��ل
المثالُ ،يعتبر َم��ن يعانون ال��وزن الزائد
أك �ث ��ر ع ��رض ��ة ل �ح �ص��ى ال �ص �ف ��راوي ��ة ألن
ّ
ت�ش��ك�ل�ه��ا ي��رت �ب��ط ب ��ال ��وزن ال ��زائ ��د ،ال ��ذي
ً
يعود عموما إلى استهالك كميات كبيرة
من األطعمة الغنية بالدهون والسعرات
ً
ال �ح��راري��ة .ك��ذل��ك ت ��ؤدي ال�ج�ي�ن��ات دورا
ً
مهما ،فيرتفع خطر إصابتك بالنوبة ،إن
ً
ً
كنت تملك تاريخا عائليا مع هذا المرض.
ف��ي ال�م�ق��اب��ل ،ال ت�ت��واف��ر طريقة أكيدة
لتفادي ه��ذه الحصى .إال أن��ك تستطيع
اتخاذ بعض الخطوات الفاعلة لتحمي

نفسك .ي��ؤك��د ال��دك�ت��ور ب��روج أن للنظام
الغذائي وخ�س��ارة ال��وزن التأثير األكبر.
ً
ً
ويضيف« :اتبع نظاما غذائيا يستبدل
باألطعمة الغنية بالدهون أخرى نباتية.
كذلك ال َ
تنس التمرن بانتظام لتحافظ
على وزن صحي».
�ذار خ �س��ارة ال ��وزن السريعة
ول�ك��ن ح �
ِ ً
ّ
ال�ت��ي تسهم أي �ض��ا ف��ي ت�ش��ك��ل الحصى،
وفق الدكتور بروج .ليكن هدفك خسارة
ً
نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام أسبوعيا.

ال تسبب المشاكل
ال داعي في كثير من الحاالت الستئصال حصى الصفراوية
ّ
بعد تشكلها .يذكر الدكتور بروج{ :إن لم تؤثر الحصى في عمل
الصفراوية ولم تسبب أي أعراض ،فال حاجة إلى استئصالها}.
ول�ك��ن إن أدت إل��ى مشاكل خطيرة ،يبقى الخيار األفضل
ُ
استئصال الصفراوية ومعها الحصى .تعتبر هذه الجراحة
ً
من الجراحات األكثر شيوعا .ويتعافى المريض عقبها بسرعة
وسهولة ويعود إلى حياته الطبيعية في غضون أي��ام ،وفق
الدكتور بروج.

ُ
إن استئصلت ال�ص�ف��راوي��ة ،يستطيع اإلن �س��ان أن يعيش
حياة صحية .في هذه الحالة ،يتدفق سائل الصفراء مباشرة
ّ
من الكبد إلى المعي الدقيق ،بدل أن ُيخزن .لكن هذا السائل
ً
يصبح أقل تركيزا ،ما يجعل اإلنسان أكثر عرضة لإلسهال.
وتستطيع ت �ف��ادي ه��ذه المشكلة ب��ات�ب��اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي غني
باأللياف ال يحتوي على كثير من الدهون ،ما ّ
يحد بالتالي
من إفراز الصفراء.

ِّ
القراءة بصوت مرتفع تعزز ذاكرتك
ُ
ً
تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة {الذاكرة} إلى أننا نكون أكثر ميال إلى تذكر أمر ما إذا قرأناه بصوت مرتفع.
ي��ذك��ر م�ع��دو دراس ��ة ج��دي��دة من
جامعة وات��رل��و في كندا أن {العمل
المزدوج} أي القراءة واإلصغاء إلى
نفسك وأنت تقرأ يساعد دماغك في
ّ
تتحول إلى
تخزين المعلومات كي
ُ
ذك ��رى ط��وي�ل��ة األم� ��د .وت��دع��ى ه��ذه
العملية {تأثير اإلنتاج}.
استندت ال��دراس��ة ال�ج��دي��دة إلى
ع �م��ل س��اب��ق أج � ��راه ف��ري��ق ج��ام�ع��ة
وات��رل��و درس ف��وائ��د نشاطات مثل
الطباعة وقراءة الكلمات ودورها في
تعزيز ما تحتفظ به الذاكرة.
ف� ��ي ع � ��ام  ،2015ق� � ّ�دم� ��ت م�ج�ل��ة
ً
 Medical News Todayتقريرا عن
دراس� ��ة أج��راه��ا ب��اح�ث��ون ف��ي كندا
ً
اكتشفت أي �ض��ا أن ت �ك��رار الكلمات

عال يعزز الذاكرة الكالمية.
بصوت ٍ
ً
ف��ي تلك ال��دراس��ة ،ق��رأ  44طالبا
ينطقون بالفرنسية مجموعة من
ال �ك �ل �م��ات ع �ل��ى ش ��اش ��ة ك�م�ب�ي��وت��ر.
ط � �ل ��ب م� �ن� �ه ��م ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون ت � �ك ��رار
ال �ك �ل �م��ات ب ��أرب ��ع ط ��رائ ��ق م�خ�ت�ل�ف��ة:
ق ��راءة ال�ك�ل�م��ات ب�ص�م��ت ،وال �ق��راءة
م � ��ع ت� �ح ��ري ��ك ال� �ش� �ف� �ت� �ي ��ن ،وت � �ك� ��رار
�ال أث�ن��اء النظر
الكلمات ب�ص��وت ع� ٍ
عال
إلى الشاشة ،وتكرارها بصوت ٍ
لشخص آخر.
الحظت الدراسة الكندية أن تكرار
ال �ك �ل �م��ات ل �ش �خ��ص آخ� ��ر أدى إل��ى
أكبر مقدار من التذكر الكالمي .في
المقابل ،ج��اء ه��ذا التذكر الكالمي
األدنى عند القراءة بصمت.

مشاركة فاعلة
ات�ب��ع ال�ب��اح�ث��ون ال��ذي��ن أع ��دوا ال��دراس��ة الجديدة
منهجية مماثلة .طلبوا م��ن المشاركين الخمسة
والتسعين القراء ة بصمت ،واإلصغاء إلى شخص
آخر يقرأ ،واالستماع إلى تسجيل أعدوه بأنفسهم
ً
عال.
وهم يقرأون ،والقراءة
مباشرة بصوت ٍ
ّ
الح��ظ ال�ب��اح�ث��ون أن ت��ذك��ر ال�ك�ل�م��ات ك��ان األك�ب��ر
عندما قرأ المشاركون أنفسهم بصوت مرتفع.
يوضح البروفسور كولين م .ماكليود ،معد تقرير
الدراسة ورئيس قسم علم النفس في جامعة واترلو:
ّ
«تثبت هذه الدراسة أن التعلم والذاكرة يستفيدان من
المشاركة الفاعلة».
ً
ً
ويتابع« :عندما أضفنا تدبيرا نشيطا أو عامل

ً
إنتاج إلى الكلمة ،باتت تلك الكلمة أكثر تميزا في
الذاكرة الطويلة األمد ،ما عزز القدرة على تذكرها».
ولكن ماذا تعني هذه االكتشافات بالنسبة إلينا
على الصعيد العملي؟
ي �ج �ي��ب ال �ب��روف �س��ور م��اك �ل �ي��ود{ :ع �ن��دم��ا أت��أم��ل
تطبيقات ه��ذا البحث العملية ،أفكر ف��ي المسنين
ال��ذي��ن ُينصحون بحل أح��اج��ي ال�ص��ور المقطوعة
والكلمات المتقاطعة بغية تقوية ذاكرتهم .وتشير
ً
الدراسة إلى أن فكرة العمل أو النشاط ّ
تحسن أيضا
الذاكرة}.
ً
يختم{ :ندرك أيضا أن التمرن والحركة المنتظمين
ً
ً
يشكالن أساسا متينا لبناء ذاكرة قوية}.
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إل جي تخطط إللغاء العالمة التجارية G

بطارية محمولة لشحن الالبتوب من Mophie
ً
كثيرا ما كانت البطاريات المحمولة مقصورة على األجهزة منخفضة
الطاقة ،لكن شركة  Mophieغيرت هذه النظرية بإعالنها عن منتج
جديد باسم  .Powerstation ACهذه البطارية المحمولة تباع بسعر
 200دوالر ،وهي عبارة عن شاحن خارجي بحجم شريط الفيديو يمكنه
شحن الحاسب المحمول.
ويمكن شاحن  Powerstationشحن أي جهاز يحتاج الى االتصال
بمصدر طاقة بالجدار بفضل منفذه المحمي بمواصفات  GFCIوبطاقة
 100وات ،ويمكنه تخزين حتى  22000مللي أمبير من الطاقة؛ ويدعي
موقع الشركة أن الشاحن يمكنه التوصيل من خالل مخرج  USB-Aنحو
 100ساعة من الطاقة للهواتف أو أكثر من  20ساعة لألجهزة اللوحية
الكبيرة ،أما توصيل حاسب محمول مناسب في شاحن Powerstation
فسيمنح حوالي  15ساعة من الشحن.

ذكرت مصادر موقع  theinvestorان شركة  LGتخطط إلطالق عالمة تجارية
ً
جديدة لهواتفها الرائدة بــدال من العالمة التجارية الشهيرة  Gالتي قدمت
هواتف مثل  G4و  G5و  ،G6حيث سيتم إلغاء اسم LG G7وستقوم الشركة
ً
بدال من ذلك باختيار اسم جديد لهواتف  2018الرائدة.
ويرجع أصل الفئة  Gلعام  2012بعد ظهور هاتف  ،Optimus Gوالذي تم
اختصاره إلــى  LG G2لهذه المجموعة ،ويبدو أن هــذه التسمية ستتوقف.
وتضيف المصادر أن الشركة الكورية تنوي إضافة رقمين لالسم التجاري
للهاتف مثل الموجود في العالمة التجارية  Vالتي قدمت هواتف  V10و V20
باإلضافة إلى .V30
ويعتقد البعض أن السبب وراء رغبة  LGفي الحصول على أسماء جديدة
ً
هــو أن اســم  LG G7يبدو قديما مقارنة مــع آيـفــون  8وغاالكسي  .S9إل جي
تتوقع أن هذه الخطوة سوف تساعدها على تسويق هواتفها بشكل أفضل.

 Meltdownو Spectreأخطر تهديدات ألجهزة الكمبيوتر
«االنهيار» و«الشبح» ثغرتان تؤديان إلى تسرب كلمات السر والبيانات الحساسة
مازن المراد

 MeltdownوSpectre
تسمحان للمخترق بخرق
ذاكرة المعالج من خالل
استغالل طريقة تشغيل
العمليات بالتوازي ،مما يسمح
للبرامج الخبيثة بسرقة البيانات
أثناء معالجتها على جهاز
الكمبيوتر.

عـيــوب أمـنـيــة خـطـيــرة تمكن
المخترقين من سرقة البيانات
الحساسة بما فــي ذلــك كلمات
الـســر والـمـعـلــومــات المصرفية
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
الكمبيوتر وال ـهــواتــف الــذكـيــة،
ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى مـعــالـجــات
إن ـ ـتـ ــل ،إيـ ـ ـ ـ ـ ــه.إم.دي وإيـ ـ ـ ـ ـ ــه.آر.إم.
واكـتـشــف الـبــاحـثــون األمـنـيــون
لمشروع  Zeroالخاص بشركة
غــوغــل بــال ـت ـعــاون م ــع باحثين
أك ــادي ـم ـي ـي ــن وص ـن ــاع ـي ـي ــن مــن
عــدة ب ـلــدان ،هــذه الـعـيــوب التي
أطلقوا عليها اسم Meltdown
و Spectreالتي تعني االنهيار
والشبح باللغة العربية.
تـ ــؤثـ ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـث ـ ـغـ ــرات عـلــى
معظم األجهزة الحديثة ،بما في
ذلــك الـهــواتــف الــذكـيــة ،األجهزة
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من
جميع البائعين ،وعلى أي نظام
ً
تشغيل تقريبا.
وقـ ــال دانـ ـي ــال غ ـ ــروس ،وهــو
أح ــد الـبــاحـثـيــن بـجــامـعــة غ ــراز
ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وواح ـ ـ ـ ــد مـمــن
اكتشفوا ثغرة  »Meltdownإنها
على األرجح إحدى أسوأ ثغرات
وحـ ـ ـ ــدات ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـم ــرك ــزي ــة
المتكشفة على اإلطالق».
وأض ـ ــاف أن ـه ــا مـشـكـلــة أكـثــر
خ ـطــورة عـلــى ال ـمــدى القصير،
ً
ل ـكــن يـمـكــن مـعــالـجـتـهــا تـمــامــا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ـ ــرام ـ ــج اإلص ـ ـ ـ ــاح.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـثـغــرة الـثــانـيــة
ً
 ،Spectreفـهــي األوس ــع نطاقا
وت ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ــافـ ـ ــة أجـ ـ ـه ـ ــزة
الكمبيوتر.
وقــال غــروس ،إن المتسللين
ي ـ ـ ـجـ ـ ــدون ص ـ ـعـ ــوبـ ــة أكـ ـ ـب ـ ــر فــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـ ـكـ ـ ــن يـ ـصـ ـع ــب
ً
إصالحها أيضا ،وسوف تمثل
مشكلة أكبر على المدى البعيد.
إذن  MeltdownوSpectre
ت ـس ـت ـغ ــل ن ـ ـقـ ــاط الـ ـضـ ـع ــف فــي
المعالجات الحديثة من خالل
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ت ـش ـغ ـي ــل
ال ـع ـم ـل ـي ــات ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،مـمــا
يسمح لـلـبــرا مــج الخبيثة
ب ـ ـ ـسـ ـ ــرقـ ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
أثـ ـن ــاء مـعــالـجـتـهــا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى جـ ـ ـه ـ ــاز
الكمبيوتر.
فــي حين
ال ـب ــرام ــج
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ل ـ ـيـ ــس ل ــديـ ـه ــا
ص ــاح ـي ــة قـ ــراءة
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــات مـ ــن
البرامج األخــرى ،يمكن
للمتسللين استغالل هذه
الـ ـثـ ـغ ــرتـ ـي ــن ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
كـ ـلـ ـم ــات ال ـ ـسـ ــر والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الشخصية المخزنة فــي ذاكــرة
البرامج األخــرى قيد التشغيل.
وقد يتضمن ذلك كلمات المرور
المخزنة في مدير كلمة المرور
الـ ـخ ــاص ب ـن ـظ ــام ال ـت ـش ـغ ـيــل أو
المتصفح ،أو صــور شخصية
ورس ــائ ــل ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـتــرونــي
والـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ،وح ـت ــى
مستندات األعمال المهمة.

هاتان الثغرتان تعمالن على
أ جـهــزة الكمبيوتر الشخصية،
واألج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــة ،وف ـ ــي
ً
الـ ـخ ــدم ــات ال ـس ـحــاب ـيــة أيـ ـض ــا،
باالعتماد على البنية التحتية
المتوفرة للخدمات السحابية،
وق ــد ي ـك ــون م ــن الـمـمـكــن ســرقــة
بيانات العمالء اآلخرين بسبب
مشاركة نفس الـمــوارد لجميع
المستخدمين.

«ميلتداون» و «سبكتر»
ثـ ـ ـغ ـ ــرة «مـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــداون» ت ــؤث ــر
بشكل أســاســي على معالجات
إنتل المصنعة منذ عــام 1995
ح ـتــى يــوم ـنــا ه ـ ــذا ،بــاسـتـثـنــاء
رقائق الخادم إيتانيوم للشركة
ومعالجات أتوم قبل عام .2013
وتقوم بكسر العزلة األساسية
بين تطبيقات المستخدم ونظام
التشغيل .هــذا الـهـجــوم يسمح
لـبــرنــامــج خبيث الــوصــول إلــى
ً
الــذاكــرة ،بالتالي أيضا ألســرار
مـ ــن الـ ـب ــرام ــج األخـ ـ ـ ــرى ون ـظ ــام
ال ـت ـش ـغ ـيــل .وي ـم ـك ــن أن تـسـمــح
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـسـ ـل ــل بـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ح ــاج ــز
األجهزة بين التطبيقات ،التي
يديرها المستخدمون والذاكرة
األســاسـيــة للكمبيوتر ،مما قد
يـتـيــح للمتسللين ق ـ ــراء ة هــذه
الذاكرة وسرقة كلمات المرور.
لــذلــك تـتـطـلــب مـعــالـجــة هــذه
ال ـث ـغــرة تـغـيـيــر ال ـطــري ـقــة ،الـتــي
يـ ـع ــال ــج بـ ـه ــا ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـش ـغ ـيــل
الذاكرة ،ومن المتوقع من خالل
ت ـق ــدي ــرات ال ـس ــرع ــة األول ـ ـيـ ــة أن
تــؤثــر ع ـلــى ســرعــة ال ـج ـهــاز في
مهام معينة بنسبة تصل إلى
 30في المئة .األكثر عرضة لهذا
ال ـخ ــرق ه ــم األشـ ـخ ــاص ،الــذيــن
لــدي ـهــم أجـ ـه ــزة ك ـم ـب ـيــوتــر ذات
معالج ضعيف ،إضافة إلى نظام
تشغيل غير أصلي وغير محدث.
ث ـ ـ ـغـ ـ ــرة «سـ ـ ـبـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــر» ت ـت ـع ـل ــق
بــالــرقــائــق الـحــديـثــة م ــن إنـتــاج

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل ،إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.إم.دي
وإيـ ـ ـ ـ ـ ــه.آر.إم وي ـم ـك ــن أن تـسـمــح
للمتسللين بخداع التطبيقات
الخالية من األخطاء للحصول
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات سـ ــريـ ــة ،ه ــذه
الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرة هـ ـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــر ص ـع ــوب ــة
ل ـل ـقــراص ـنــة ل ــاس ـت ـف ــادة مـنـهــا،
ً
لكن هي أيضا أصعب لإلصالح
وسـ ـتـ ـك ــون م ـش ـك ـلــة أكـ ـب ــر عـلــى
المدى الطويل.
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات
المصنعة عــن ه ــذا الـمــوضــوع،
أص ــرت شركتا إنـتــل وإيـ ــه.آر.إم
ع ـل ــى أن ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت فــي
التصميم لكنها ستتطلب من
المستخدمين تـنــز يــل بــر نــا مــج
ل ـ ـ ــإص ـ ـ ــاح وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث نـ ـظ ــام
التشغيل الخاص بهم لمعالجة
المشكلة.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــريـ ـ ــان ك ــرزانـ ـيـ ـت ــش
الرئيس التنفيذي إلنتل مساء
يـ ـ ــوم األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،إن الـ ـه ــوات ــف

وأجـهــزة الكمبيوتر وكــل شيء
سيصيبه بعض ا لـتــأ ثـيــر ،لكن
سيختلف األمر من منتج آلخر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ــرزانـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ،إن
بــاحـثــي غــوغــل أبـلـغــوا الـشــركــة
ً
بالثغرات تدريجيا في األول من
يــونـيــو ،ومــن بعدها فــي اآلخــر
من يوليو ،وإنها تختبر برامج
إص ـ ـ ــاح س ـي ـن ـت ـج ـهــا مـصـنـعــو
األج ـ ـهـ ــزة ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخــدمــون
رقائق الشركة األسبوع المقبل.
وق ـبــل الـكـشــف ع ــن الـمـشـكــات،
قــالــت غــوغــل عـبــر مــدونـتـهــا إن
إن ـت ــل وش ــرك ــات أخ ـ ــرى تـعـتــزم
اإلع ــان عنها ي ــوم الـتــاســع من
يناير الجاري.
وقــال الباحثون ،إن شركتي
آبـ ــل وم ــاي ـك ــروس ــوف ــت لــديـهـمــا
بـ ــرم ـ ـج ـ ـيـ ــات إصـ ـ ـ ـ ــاح جـ ــاهـ ــزة
لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر
ال ـ ـم ـ ـتـ ــأثـ ــرة ب ــالـ ـثـ ـغ ــرة األولـ ـ ـ ــى.
وام ـت ـن ـعــت ك ــا ال ـشــرك ـت ـيــن عن

الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق .وتـ ـ ـ ــم اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــاغ عــن
الثغرات للمرة األولــى بواسطة
الموقع البريطاني ذا ريجستر
المعني بأخبار التكنولوجيا.
ً
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أن
تحديثات إص ــاح الـثـغــرات قد
تسبب بطء تشغيل رقائق إنتل
بنسبة  5إلى  30في المئة لكي
ت ــرد إنـتــل بـعــدهــا بالنفي على
هذا الموضوع.

برامج اإلصالح
ً
وص ـ ـ ـ ــرح أيـ ـ ـض ـ ــا ال ـم ـت ـح ــدث
باسم شركة إي ــه.آر.إم إن برامج
ً
اإلصــاح تم إرسالها فعال إلى
شــر كــاء الشركة ومنهم العديد
م ــن ش ــرك ــات ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة.
وتأثرت رقائق الشركة بواحدة
على األقــل من الثغرات األمنية
لكن يمكن إصالحها من خالل
تحديث للبرمجيات.

وفــي وقــت آخ ــر ،قــالــت غوغل
وال ـبــاح ـثــون األم ـن ـيــون إن ـهــم ال
يعلمون ما إذا كان القراصنة قد
استغلوا بالفعل هذه الثغرات،
وإن ا ل ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ً
ً
االقتحامات سيكون صعبا جدا
ألنها لن تترك أي آثار في ملفات
ال ـس ـجــل .م ـصــرحــة ب ــأن أج ـهــزة
أنـ ــدرويـ ــد ال ـت ــي ت ـع ـمــل بــأحــدث
ال ـت ـحــدي ـثــات األم ـن ـي ــة مـحـمـيــة،
بما فــي ذلــك أجـهــزة نيكسوس
وبيكسيل الـخــاصــة بـهــا ،وأنــه
يتعين على مستخدمي أجهزة
ك ــروم بــوك تثبيت التحديثات
الجديدة.
وقـ ــال دان غ ــوي ــدو ،الــرئـيــس
التنفيذي لشركة تريل بيتس،
انه يتوقع من المتسللين تطوير
البرمجيات بسرعة الستخدامها
ل ـش ــن ه ـج ـم ــات ت ـس ـت ـغــل ن ـقــاط
الضعف.
وقال« :ستم إضافة استغالل

ه ـ ـ ـ ــذه األ خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء إ ل ـ ـ ـ ــى أدوات
القراصنة األساسية» .وأضاف
الباحثون أن آبل ومايكروسوفت
قــد تـعـلـنــان تـحــديـثــات ألجـهــزة
الكمبيوتر المكتبية المتضررة،
فـ ــي حـ ـي ــن ال ـت ـص ـح ـي ــح أص ـب ــح
ً
ً
متاحا أيضا لنظام لينكس.
وقــالــت مــايـكــروســوفــت ،إنها
فــي عملية تصحيح خدماتها
السحابية ،وأصدرت التحديثات
األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي  3ي ـن ــاي ــر ل ـع ـمــاء
ويندوز.

طريقة الحماية من الثغرات
هذه الثغرات تسمح للمخترق بخرق ذاكرة المعالج
من خالل استغالل طريقة تشغيل العمليات بالتوازي.
كما أنها تسمح باستخدام رمز «جافا سكريبت» قيد
التشغيل في المتصفح للوصول إلى الذاكرة .في هذا
ً
الوقت يمكن أن يكون محتوى الــذاكــرة محتويا على
كلمات المرور وغيرها من المعلومات القيمة.
ويظهر الباحثون بالفعل مدى سهولة هذا الهجوم
على أجهزة لينكس .وتقول مايكروسوفت ،إنها «لم
تـتـلــق أي مـعـلــومــات تـشـيــر إل ــى أن ه ــذه ال ـث ـغــرات قد
استخدمت لمهاجمة العمالء في هذا الوقت».
حـمــايــة جـهــاز كمبيوتر وي ـنــدوز مـعـقــدة ،وال يــزال
هناك الكثير من المجهول .وتقوم كل من ميكروسوفت
وغوغل وموزيال بإصدار تحديثات لمتصفحاتها كخط
ً
دفــاعــي أول .يتضمن  Firefox 57إصــاحــا ،كما هو
الحال في أحدث إصدارات  Internet Explorerو Edge
لنظام التشغيل ويندوز  .10وتقول غوغل إنها ستطرح
ً
إصالحا مع كروم  64والذي من المقرر إصداره في 23

يناير .آبل لم تعلق على كيفية إصالح متصفح سفاري
أو حتى نظام تشغيلها .ولن يحتاج مستخدمو كروم
ً
و إدج وفايرفوكس على ويندوز إلى فعل الكثير بعيدا
عن قبول التحديثات التلقائية لضمان حمايتهم على
مستوى المتصفح األساسي.
تكمن الـصـعــوبــة اآلن فــي نـظــام التشغيل ويـنــدوز
ً
ً
ً
نفسه ،إذ أصدرت الشركة تحديثا أمنيا طارئا من خالل
 ،Windows Updateلكن بحالة تشغيل أي برنامج
لمكافحة الفيروس ،فمن الممكن عدم رأيت التحديث
ً
الجديد لتحميله .مطلوب أيضا تحديث الـ firmware
من إنتل لحماية أكبر للجهاز ،وسيتم توزيعه بشكل
مـنـفـصــل م ــن ق ـبــل مـصـنـعــي ال ـم ـع ــدات األص ـل ـي ــة .كما
أصدرت إنتل أداة كشف لمستخدمي ويندوز ولينكس
ً
لمعرفة ما إذا كان الجهاز متأثرا بهذه الثغرات.
فــاذا كنت تمتلك جهاز يعمل بنظام ويـنــدوز ،فإن
أفضل شيء يمكن فعله اآلن هو الحصول على أحدث
تحديثات ويندوز  10وتحديثات  BIOSمن  Dellأو HP

أو  Lenovoأو أحد صانعي أجهزة الكمبيوتر اآلخرين.
باإلضافة الستخدام أداة إنتل للتحقق من الحماية،
والتأكد من القائمة التالية خطوة بخطوة:
ال ـت ـح ــدي ــث إل ـ ــى أح ـ ـ ــدث إصـ ـ ـ ــدار مـ ــن ك ـ ـ ــروم فـ ــي أو
فايرفوكس .57
التحقق مــن تـحــديــث وي ـنــدوز والـتــأكــد مــن تثبيت
 KB4056892لنظام التشغيل ويندوز .10
استخدام أداة الكشف إنتل لمعرفة ما إذا كنت تحتاج
إلى تحديث  firmwareالكمبيوتر.
ً
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات ف ـقــط ت ــوف ــر ح ــال ـي ــا ال ـح ـمــايــة ضد
 Meltdownأم ــا  Spectreالي ــزال إل ــى حــد كبير غير
مـ ـع ــروف .ك ـمــا ذكـ ــرت صـحـيـفــة ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز ،أن
ً
إصالحات  Spectreستكون أكثر تعقيدا بكثير ألنها
تتطلب إعـ ــادة تصميم الـمـعــالــج وم ــن ال ــواض ــح أننا
سنعيش مع تهديد هذا الهجوم لسنوات عديدة قادمة.

أفضل تطبيقات وألعاب األندرويد لعام 2017
أفضل التطبيقات واأللعاب المجانية
WhatsApp
Messenger

Flash Keyboard imo free video
Emoji
calls and chat

Viber
Messenger

 SHAREitiTel Mobile
Transfer & Share Dialer Express

أفضل التطبيقات واأللعاب المدفوعة
Messenger – Text
and Video Chat

Facebook

Minecraft

Toca Life: Pets Nova Launcher
Prime

The Room Poweramp Full
Three
Version Unlocker

AirBtts

Need for Speed™ Grand Theft Auto:
Most Wanted
Vice City

culture@aljarida●com
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تعاون مع الزمالء إليجاد قاسم مشترك بينكم.
تنفتح أمامك فرصة عاطفية جديدة تحاول اإلفادة
ّ
المقربين
منها .يضغط عليك الواجب تجاه أحد
ً
فتقوم به فورا.
رقم الحظ11 :

الحلول

1
2
3
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
اع ـم ــل ض ـمــن ف ــري ــق ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـت ـف ـ ّـرد ب ــآرائ ــك
ً
ً
المهنيةّ .
يقدم لك شريك العمر دعما عاطفيا في
هذا اليوم .من األفضل إعادة العالقات الطيبة مع
أحد األصدقاء.
رقم الحظ15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

تنتصر عـلــى ا لـعــرا قـيــل وتجتهد لتحقيق
ً
النجاح .تتناغم الكواكب إلسعادك عاطفيا
ل ـك ــن الـ ـح ــظ ي ـع ــاك ـس ــك .راج ـ ـ ــع م ـصــاري ـفــك
العائلية وتأكد من تلك التي ال لزوم لها.
رقم الحظ5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ت ـض ـط ـ ّـر إلـ ــى ت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت ل ـل ــزب ــائ ــن ك ــي ال
ّ
تخسرهم .تسلط الضوء على وضعك العاطفي
وتتطلع نحو المستقبل .ال تحاول فرض آرائك
بالقوة ولو كنت ّ
رب العائلة.
رقم الحظ3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

تـ ـصـ ـط ــدم بـ ــرفـ ــض الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن أح ـ ـ ــد آرائ ـ ـ ــك
ً
ّ
تتصرف وحـيــدا بل
بخصوص مـشــروع مــا .ال
أشرك الحبيب معك .يسود سوء تفاهم مع أحد
األصدقاء فتتجنب اللقاء به.
رقم الحظ6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
اح ـص ــل دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ـمــواف ـقــة ق ـبــل ال ـب ــدء بــأي
مشروع جديد .ترتاح ألجوائك العاطفية وتقوم
ً
بنشاط اجتماعي مع الشريك .تتنازل قليل عن
ّ
ليعم السالم في العائلة.
بعض الحقوق
رقم الحظ16 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
وتحسن أو ضــا عــك المهنية
تخطط للمستقبل
الـ ـج ــدي ــدة .تـ ـط ــورات ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد الـعــاطـفــي
تـبـهـجــك .إذا اع ـت ـمــدت اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي عــاقـتــك
العائلية تلقى راحة وطمأنينة.
رقم الحظ13 :

sudoku

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -6النورس (مبعثرة) – فرح.
 -7به تكيل الحبوب (م) – نغمة
موسيقية.

 -8بساتين – بعث برسالة (م).
 -9عندي (م) – يعتذران.
 -١٠ينهار (م) – طريق ضيق.

مالطا

 -4قـنـطــرة عـلــى نـهــر أو تــرعــة –
البدر (مبعثرة).
 -5من الكواكب – حسن.
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 -1يطلق عليها ا لـكـمـثــرى (م) –
حيوان ضخم (م).
 -2م ـه ــارة تـحـكـمـهــا ال ـمــوه ـبــة –
المصباح (م).
 -3يجتهدان – حروف متشابهة.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

4
9
8
6
1
7
5
2
3

ً
عموديا:

ّ
ً
ّ
تصوب جيدا على أهدافك ويدلك الحدس على ما
يجب فعله .تعيش بعض االرتباك على الصعيد
ً
العاطفي وتتمنى االنـفـصــال .كــن ح ــذرا عندما
تقود سيارتك أو عندما تجتاز الطريق.
رقم الحظ1 :

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

1
6
3
2
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9
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7

 -1إحدى إمهات المؤمنين.
 -2دو ل ـ ــة إ فــر ي ـق ـيــة – (ال )....من
األبراج.
 -3دول ـ ـ ــة أوروب ـ ـي ـ ــة عــاص ـم ـت ـهــا
استوكهلم (م).
 ( -4غـيـنـيــا  )....دول ـ ــة إفــريـقـيــة
عاصمتها مااليو.
 -5سهل – تصغير «ورقات».
 -6فعل منكر – تعب (م) – نغمة
موسيقية.
 -7قليل ال ـح ــدوث – نـجــدهــا في
(فيلم).
 -8عراقيل (م) – سام.
 -9سـبــاق س ـيــارات عــالـمــي (م) –
الذي ينافس (م).
 -١٠نغمة موسيقية – مــا يجب
كتمانه.

 21مارس  19 -أبريل
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من  5أحرف وهي اسم دولة أوروبية تقع في البحر
األب ـيــض الـمـتــوســط ،وه ــي واحـ ــدة مــن أص ـغــر دول
العالم.
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كلمة السر:
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توابل ةديرجلا

•

ً
تستفيد من حظ يأتيك مباغتا فيكبر مدخولك
ّ
ال ـمـ ّ
ـادي .تتمتع بجاذبية استثنائية وتـتــاح لك
فرصة لكسب القلوب .يفضل الفلك أن تبقى على
الحياد عند اشتداد الخصام بين األصحاب.
رقم الحظ2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
وفـ ــر ع ـلــى نـفـســك ال ـتــأج ـيــل وك ــن مـسـتـقـيـمــا في
ً
ً
ّ
مواعيدك .تبدو ملحا في حبك ومتطلبا مما يزعج
ً
الحبيب كثيرا .تواجه صعوبات عائلية بصبر
ّ
وتفهم .ال تهمل صحتك.
رقم الحظ8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
يطلب الـفـلــك إلـيــك الـعـمــل بــإتـقــان وع ــدم إهـمــال
ال ـت ـفــاص ـيــل .ت ـبــاشــر ب ـعــاقــة عــاط ـف ـيــة جــديــدة
ً
َّ
ومثمرة إذا كنت خاليا .تخط بعض المالحظات
ً
واالنتقادات لتبقى مرتاحا.
رقم الحظ7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ّ
ركـ ــز ج ـي ــدا ع ـلــى أع ـمــالــك والحـ ــق أه ــداف ــك بـكــل
تـفــاصـيـلـهــا .مـطـلـّـوب مـنــك تـقــديــم وع ــد إلثـبــات
مـ ـحـ ـبـ ـت ــك وصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــك .تـ ـتـ ـش ـ ّـع ــب االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت
والمناسبات وتشارك في كثير منها.
رقم الحظ17 :

مسك
وعنبر

20

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

مي فاروق تألقت في «كلثوميات» مركز جابر األحمد الثقافي
قوة صوتها أشعلت حماس الجمهور بغنائها دون مايكروفون بسبب العطل التقني
فادي عبدالله

تألقت المطربة مي فاروق،
بعدد من األغنيات في حفل
«كلثوميات ،على المسرح
الوطني بمركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

يشرفني أن
يشارك معنا
اثنان من
أعضاء فرقة أم
كلثوم

عماد عاشور

افتتح مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي النصف الثاني من موسمه
الثقافي مع المطربة المصرية مي
فاروق ،بمصاحبة فرقة المايسترو
د .عـمــاد عــاشــور ،لتقدم لجمهور
الـفــن الجميل مــن عـشــاق الــراحـلــة
أم كلثوم باقة من أجمل أغنياتها،
الـ ـت ــي تـ ـع ــاون ــت ف ـي ـه ــا ب ـصــوت ـهــا
االس ـت ـث ـن ــائ ــي م ــع أك ـب ــر ال ـش ـع ــراء
والملحنين فــي ا ل ـقــرن العشرين،
وال ــذي ــن تـ ـب ــوءوا أرفـ ــع ال ـق ـمــم في
تاريخ الموسيقى العربية العريق.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادف مـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـفـ ــل
«ك ـل ـثــوم ـيــات» أم ــس األول ،ذك ــرى
ً
م ــرور  45عــامــا عـلــى حـفــل كوكب
الشرق أم كلثوم األخير ،الذي أقيم
 4يناير الجاري ،من عام  1973على
مسرح سينما قصر النيل.
وقـ ــد شـ ــدت م ــي ف ـ ـ ــاروق ط ــوال
ساعتين  5أغنيات لسيدة الغناء
الـعــربــي أم كـلـثــوم ،ه ــي( :بــرضــاك
يا خالقي ،سهروني ،جددت حبك
لـيــه ،ربــاعـيــات الـخـيــام ،فـكــرونــي)،
ومعها الفرقة العربية للموسيقى
الكالسيكيـ ــة بـقـيــادة المايسترو
د .عماد عاشور ،إذ برعت الفنانة
بـ ــأداء ه ــذه األع ـم ــال الـصـعـبــة في
ً
ً
ألحانها ،ألنها تمتلك صوتا قويا
اس ـت ـطــاعــت م ــن خ ــال ــه أن تعطي
ال ـج ـمــل الـغـنــائـيــة ب ـكــل صـفــائـهــا،
ً
وأضـفــت أيـضــا إليها مــن روحها،
فــي وقــت يصعب على الكثير من
مغني هذه األيام أداؤه ،فقد تمتعت
المطربة فاروق بمساحة صوتية
مكنتها من التقاط حساسية تلك
األغـنـيــات الـخــالــدة وإضــافــة أناقة
خاصة بها عبر أدائها المتميز.

رخامة الصوت
مــي ف ــاروق ك ــان لـصــوتـهــا وقــع
مـ ـحـ ـب ــب عـ ـل ــى ق ـ ـلـ ــوب ال ـج ـم ـه ــور

مي فاروق في حفل «كلثوميات»
الكويتي السيما الرخامة واألداء
الهادئ السلس برقة ونعومة من
دون تشنج أو تصنع ،وهذا ليس
بمستغرب عليها فـهــي مـنــذ أول
إطاللة لها في مصر في «مهرجان
األغنية» ،الذي يقام منذ أعوام في
ً
مــركــز ال ـمــؤت ـمــرات ،وك ــان ــت دوم ــا
مـ ـث ــار إع ـ ـجـ ــاب لـ ـج ــان ال ـت ـح ـك ـيــم،
وت ـحــوز ال ـجــوائــز والـتــرحـيــب في
المسابقات أو من قبل الجمهور.
ه ــذه المغنية ال تـقــدم أغنيات
كوكب الشرق فقط بهذه اإلدهاش،

ورثت الصوت والموهبة من والدها
ال ـف ـنــانــة م ــي ف ـ ــاروق ت ـ َّ
ـرب ــت ع ـلــى ح ــب الـغـنــاء
والـمــوسـيـقــى ،إذ ورث ــت ال ـصــوت والـمــوهـبــة من
والــدهــا ،وآمنت والدتها بموهبتها وشجعتها
منذ الصغر ،وقد بدأت مشوارها الفني في سن
م ـب ـكــرة ،فـقــد انـضـمــت إل ــى كـ ــورال األط ـف ــال ب ــدار
األوبــرا المصرية ،وتتلمذت على يد المايسترو
سليم سحاب ،وعندما التقت الجمهور أول مرة
على مسرح دار األوبرا المصرية لم تكن تجاوزت
الثامنة من عمرها.
حصلت مــي ف ــاروق عـلــى الـمــراكــز األول ــى في

العديد من المسابقات الغنائية بالمهرجانات
الفنية الـتــي تـقــام فــي ال ــدول الـعــربـيــة ،وفــي سن
الـ ،15التقت الموسيقار عمار الشريعي ،من خالل
العمل على أغاني مسلسلي «ذو النون المصري»،
و«قاسم أمين» .وتعاونت بعدها مع الموسيقار
ياسر عبدالرحمن في مسلسل «األصدقاء» ،وفي
ً
أغاني مسلسل «الليل وآخره» ،التي حققت نجاحا
ً
ً
ً
عريضا ،والقت إعجابا كبيرا لدى الجمهور.

ب ــل بـ ــدأت ت ـشــق طــريـقـهــا كـصــوت
م ـت ـم ـي ــز ،إذ قـ ــامـ ــت بـ ـغـ ـن ــاء ع ــدد
م ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات م ـثــل
«عــرب لـنــدن»« ،ام ــرأة مــن الصعيد
ال ـجــوانــي»« ،أص ـعــب قـ ــرار»« ،كــام
نسوان»« ،الليل وآخــره» وتعاملت
مــع ك ـبــار الـمـلـحـنـيــن أم ـثــال عـمــار
الشريعي ،ياسر عبد الرحمن ،أمير
عبد المجيد ،محمد علي سليمان،
وليد سعد ،وكلها أسماء معروفة
فــي المشهد الموسيقي ا لـعــر بــي،
وم ــي فـ ــاروق ال تـغـنــي لـلـكـبــار من
الــزمــن الــذهـبــي لــأغـنـيــة العربية
فحسب بــل لديها تـجــارب خاصة
بها.

برنامج الحفل
احـ ـت ــوى ب ــرن ــام ــج ال ـح ـفــل على
قسمين ،إذ بدأت وصلتها الغنائية
ً
مساء مع أغنية
األولــى الساعة 8
«ب ــرض ــاك يــا خــالـقــي» ( )1944من
ك ـل ـمــات ب ـي ــرم ال ـتــون ـســي وأل ـح ــان
زك ــري ــا أح ـم ــد ،ث ــم «ي ــا مـسـهــرنــي»
( )1972م ــن ك ـل ـمــات أح ـم ــد رام ــي
ً
وأل ـ ـحـ ــان س ـي ــد م ـ ـكـ ــاوي ،وأخـ ـي ــرا
«ج ـ ـ ــددت ح ـب ــك لـ ـي ــه» ( )1951مــن
كلمات أحمد رامي وألحان رياض
السنباطي.

محمد عبده يعود للغناء بجازان بعد غياب
ً
يحيي حفال ويشارك في أوبريت «عزنا في عزها»

يعود الفنان السعودي محمد
عبده إلى الغناء بمسقط رأسه في
محافظة صبيا ،بمنطقة جــازان،
ً
بعد غياب دام  34عاما.
ويـ ـق ــدم م ـح ـمــد ع ـب ــده أوب ــري ــت
«ع ــزن ــا ف ــي ع ــزه ــا» وي ـش ــارك ــه في
الغناء خالد عبدالرحمن ،وعبدالله
رشاد ،وعبدالعزيز المعني.
وت ـن ــدرج ع ــودة «ف ـن ــان ال ـعــرب»
إلى مسقط رأسه في اطار فعاليات
االحتفاء بمهرجان جيزان الشتوي
بمدينة الملك فيصل الرياضية.
واس ـت ـض ــاف م ـهــرجــان ج ـيــزان
فـ ــي دوراتـ ـ ـ ـ ــه ال ـس ــاب ـق ــة ب ــاق ــة مــن
نجوم الفن على غرار محمد عمر،
وص ــال ــح خـ ـي ــري ،وع ـبــدال ـم ـج ـيــد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ــزيـ ـلـ ـع ــي،
وإبراهيم الحكمي ،والموسيقار
عبده مزيد.
وال ـم ـه ــرج ــان ال ـش ـت ــوي يـشـمــل
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ت ـ ــراثـ ـ ـي ـ ــة وريـ ــاض ـ ـيـ ــة
وم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ويـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر أج ـ ـ ـ ـ ــواء
الـمـســابـقــات والـتـســوق والـتــرفـيــه،
ويـ ـع ــرض م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ــرف
اليدوية والمأكوالت الشعبية.
وأف ـ ــاد ص ـن ــاع ال ـم ـهــرجــان بــأن
فعالياته ستمتد ا لــى الكورنيش
ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازان،
وال ـك ــورن ـي ــش األوسـ ـ ــط ،وال ـقــريــة
ال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى خ ـي ـمــة
التسوق.
وعـ ــاد مـحـمــد ع ـبــده ال ـم ـعــروف
بأغانيه الرومانسية وحسه الفني
المرهف وشعبيته الـجــارفــة لدى
الـخـلـيـجـيـيــن خ ـصــوصــا ،إلح ـيــاء

مسرح عكاظ
ك ـم ــا قـ ـ ــدم الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر فــي
السابق في مسرح عكاظ التاريخي
بمدينة الطائف مجموعة من أبرز
أغـنـيــاتــه ،بـعــد غـيــاب دام أكـثــر من
ً
 11عاما عن الحفالت الغنائية في
السعودية.
وارتدى عبده زي مدينة الطائف
الـمــوروث ،وصــدح بأغنية جديدة
ً
بالعربية بـعـنــوان «أفــاطــم مـهــا»،
وال ـم ـق ـت ـب ـســة م ــن م ـع ـل ـقــة ال ـشــاعــر
الجاهلي امرؤ القيس.
ً
وش ـهــدت حـفـلــة ال ـف ـنــان تـفــاعــا
ً
واسعا من المغردين السعوديين

عطل تقني
ث ــم ص ــدح ــت ب ـصــوت ـهــا ال ـقــوي
«رب ــاعـ ـي ــات ال ـخ ـي ــام» ( )1950من
ت ــرجـ ـم ــة أح ـ ـمـ ــد رام ـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ــاع ــر

فــي مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ح ـي ــث ت ـن ــاق ـل ــوا م ـق ــاط ــع وص ـ ــورا
ل ـل ـح ـف ـل ــة الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي طـ ــال
انتظارها.
وأع ـط ــى ح ـض ــور مـحـمــد عـبــده
ً
ً
ً
ً
رونـقــا خــاصــا ومـغــايــرا تماما عن
ُ
ظهوره بالحفالت التي تقام خارج
ال ـس ـعــوديــة ،وس ــط تـفــاعــل الكثير
مــن رواد مــواقــع ال ـتــواصــل ،الــذيــن
أبدوا إعجابهم بخطوة المنظمين
لسوق عكاظ.
وأطلق مغردون هاشتاغا ،حمل
عنوان «محمد عبده يحيي ليالي
سـ ــوق ع ـ ـكـ ــاظ» ،أك ـ ـ ــدوا م ــن خــالــه
أهمية هذه الخطوة.
وت ـب ـنــت ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة
حملة إصالحية واسعة اقتصاديا
واج ـت ـمــاع ـيــا ت ـعــرف بــاســم «رؤي ــة

 ،»2030وترمي إلى تنويع االقتصاد
وف ـ ّـك ارت ـبــاطــه ال ـع ـضـ ّ
ـوي بالنفط،
وايالء اهمية كبرى للحياة الثقافية
والفنية.
ي ــذك ــر أن مـحـمــد ع ـب ــده عـثـمــان
آل دهــل الـعـسـيــري ولــد فــي الــدرب
 صـبـيــا بـمـنـطـقــة جـ ـ ــازان جـنــوبالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة في
عام  .1948وبــدأ رحلته مع الغناء
في أحد برامج الهواة بالتلفزيون
السعودي في مطلع الستينيات من
القرن العشرين.
وب ـعــد ه ــذه ال ـم ـشــاركــة اكتشف
موهبته الموسيقار عمر كــدرس،
ً
وأعلن تبنيه له ،مؤكدا أنه سيكون
له شأن كبير .وأطلق عليه الرئيس
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
لقب «فنان العرب».

تتكون الفرقة العربية الكالسيكية مــن المايسترو د .عماد
ً
عاشور ومدير الفرقة أشرف محمد و  24عازفا ،على آلة الكمان:
سعد محمد ،رضا العفيفي ،ممدوح مصطفى ،مصطفى الوراقي،
مصطفى عبدالنبي ،يحيى الموجي ،سمير السيد ،حازم مصطفى،
مصطفى إبراهيم ،هشام نعمة الله ،محمد ظهير الدين ،إيهاب
صبحي ،يوسف منصور.
والتشيللو :محمود فــرج ،محمود أحمد ،خالد عماد الدين،
راشــد عبدالله .والكونترا بــاص :صــاح الدين موسى .والعود:
محمود عنبة.
والقانون :محمود محمد .والناي :نبيل برجاس .واألكورديون:
وائل سيد .والرق :محمد كامل .والطبلة :محسن الصواف.

البحيري تصور مشاهد «صباح الخير»
ت ــداول ّ
رواد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ً
ص ــورا للممثلة الـمـصــريــة ران ــدة الـبـحـيــري،
وهـ ــي تـ ـت ــدرب ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ل ـع ـبــة «ال ـك ـيــك
بــوك ـس ـي ـنــغ» ف ــي إح ـ ــدى ص ـ ــاالت ال ــري ــاض ــات
القتالية ،التي تنتمي إليها لعبة المالكمة
ً
وال ـ ـسـ ــومـ ــو ،إذ ت ـ ـحـ ــرص دائـ ـ ـم ـ ــا عـلــى
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى رش ــاق ـت ـه ــا وتـنـسـيــق
قوامها ســواء باتباع نظام غذائي
أو م ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة ف ــي شـكــل
مستمر ،مـمــا د فــع بالبعض إ لــى
االعتقاد بأنها اعتزلت التمثيل.
ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــري ن ـ ـفـ ــت ص ـ ـحـ ــة كــل
هـ ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ،وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا
ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة مـ ـ ــن أجـ ــل
ال ـ ـ ــرش ـ ـ ــاق ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ــى
تـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوام مـ ـ ــن خـ ــال
ري ــاض ــة ال ـك ـيــك بــوكـسـيـنــغ،
ا لـتــي تصل بالجسم إلى
أف ـ ـضـ ــل ق ـ ـ ــوام فـ ــي م ــدة
قصيرة ،موضحة أن
مــدرب ـهــا أك ــد أنـهــا
سـتـصــل لـلـقــوام
الـ ـمـ ـث ــال ــي فــي
 3أشهر فقط
م ـ ـه ـ ـمـ ــا كـ ــان
وزنها وذلك
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال
 3ج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــا ت
ً
أسبوعيا.
يذكر أن رانــدة
ً
تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا
ت ـ ـصـ ــويـ ــر مـ ـش ــاه ــده ــا
بـ ـفـ ـيـ ـلـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد

« صـبــاح الخير» ا لــذي تـقــوم ببطولته برفقة
المطرب المصري إيساف.
ُيشار إلى أنه في سبتمبر  ،2017تم الحكم
على الفنانة الشابة بالحبس سنة مع إيقاف
التنفيذ ،التهامهما بالتزوير في عقد
بيع شقة والتعديل فيه ،وتقديمه
كـ ـمـ ـح ــرر رس ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـح ـك ـمــة،
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة وقـ ــف
تنفيذ العقوبة لمدة ثالث
س ـنــوات تـبــدأ مــن تــاريــخ
جلسة النطق بالحكم.

رندة البحيري

نهلة الفهد تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان «أفالم قصيرة» األول

نهلة الفهد

انضمت المخرجة اإلماراتية نهلة الفهد ،إلى لجنة
تحكيم مهرجان «شاشة صغيرة ،أفالم قصيرة» األول،
الذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني .وتضم اللجنة
ً
ع ــددا مــن صـنــاع األف ــام ،ويمتد بــاب تقديم األفــام
القصيرة في المهرجان حتى  31يناير الجاري.
وأعربت الفهد عن سعادتها باالنضمام إلى لجنة
تحكيم مهرجان «شاشة صغيرة ،أفالم قصيرة» األول،
لتكون ضمن كوكبة من المخرجين.
وأضافت «بعد تطور مسيرتي المهنية ،وسط هذا
النمو السريع للصناعة في منطقة مجلس التعاون

الخليجي ،أدركت أهمية الفرص ،التي تمنح المواهب
الـمـتــزايــدة تجربة مـهــارات جــديــدة وتـقــديــر أفكارها
ً
المبتكرة ،ونمتلك جميعا هواتف ذكية اليوم ،وأدعو
ُ
أي شخص لديه قصة تحكى إلى تصويرها وتقديم
الفيلم القصير الخاص به».
وتـكـمــل الـفـهــد أع ـضــاء لـجـنــة تحكيم الـمـهــرجــان،
بجانب المخرج اإلماراتي ،عبدالله الكعبي ،والمخرج
ً
البريطاني الحائز جوائز ،آصف كاباديا ،فضال عن
الممثلة والكاتبة اإلنكليزية أليس لــوي ،وستعمل
لجنة التحكيم على وضع قائمة قصيرة من األفالم

المحكمة الفرنسية تحجز
الحساب البنكي لسعد لمجرد

اتخذت السلطات القضائية
ً
الفرنسية قرارا بحجز
األرصدة البنكية للفنان
المغربيسعد لمجر د منذ
أيام ،وذلك بعد أن قدمت
إحدى الشركات دعوى
قضائية ّ
ضده عقب الضرر
الذي لحقها بسببه.
وبعدما أصدرت محكمة
ً
نانتير في باريس ،حكما
يقضي بتغريم لمجرد مبلغ
 280ألف يورو لمصلحة
شركة «كايرو باي نايت»،
بسبب الخسارة الكبيرة
التي لحقتها إثر إلغاء الحفل
الفني الذي كان سيحييه
المجرد قبل اعتقاله ،حجزت
السلطات القضائية الحساب
البنكي للمجرد في فرنسا.
وكانت المتحدثة باسم
شركة «كايرو باي نايت»
سبق أن صرحت بأن الفنان
سعد لمجرد حصل على
مبلغ  60ألف يورو قبل
حلول موعد الحفل ،على
ّ
أن يتسلم النصف المتبقي
من المبلغ اإلجمالي للحفل
بعد انتهائه ،إال أن اعتقال
السلطات األمنية له بتهمة
محاولة اغتصاب الفتاة
الفرنسية لورا بريول حال
دون إمكانية إحيائه للحفل.

أحمد سعد يؤدي أغنية
فيلم «الكهف»

الفرقة العربية الكالسيكية

ً
تتدرب على «الكيك بوكسينغ» حرصا على رشاقتها

محمد عبده
ال ـح ـف ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـك ـب ــرى فــي
المملكة.

وقـبــل اسـتـهــال الـقـســم الثاني
من فقرات برنامج الحفل ،الساعة
 9:20مـ ـس ـ ً
ـاء ،رح ـب ــت م ــي فـ ــاروق
بالحضور ،معبرة عــن سعادتها
بوجودها للمرة الثانية في مركز
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ال ـث ـقــافــي
أمام الجمهور الكويتي ،إذ أحيت
ً
ح ـفــا بـمـنــاسـبــة ذك ــرى أم كلثوم
ع ـلــى م ـس ــرح الـ ــدرامـ ــا ف ــي م ــارس
ً
العام الماضي ،الذي حقق نجاحا
ً
ً
جماهيريا كبيرا ،واآلن تغني على
المسرح الوطني.
ك ـم ــا وجـ ـه ــت ف ـ ـ ـ ــاروق ش ـكــرهــا
إل ــى ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى م ــرك ــز جــابــر
على دعوتها إلحـيــاء هــذا الحفل،
وإلــى العازفين الكبار فــي الفرقة
الموسيقية والمايسترو الكبير د.
عماد عاشور ،وللجمهور الحاضر.
بدوره ،قال المايسترو د .عماد
عاشور« :يشرفني أن يشارك معنا
في الفرقة اثنان من أعضاء فرقة
أم كـلـثــوم ،وقــد اشـتــركــا معها في
أغنيتي (يا مسهرني) و(فكروني)».

الـ ـف ــارس ــي ع ـم ــر الـ ـخـ ـي ــام ،أل ـح ــان
ري ـ ــاض ال ـس ـن ـب ــاط ــي ،واخ ـت ـت ـمــت
بــأغ ـن ـيــة «فـ ـك ــرون ــي» ( )1966مــن
كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوهـ ـ ــاب م ـح ـم ــد
وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب،
وخـ ــال تــأدي ـت ـهــا ل ـل ـجــزء األخ ـيــر
من األغنية ،حــدث عطل تقني في
مــايـكــروفــون الـمـســرح ،مما أشعل
ح ـمــاس الـجـمـهــور الـكــويـتــي بعد
أن واصـلــت الفنانة المتمكنة مي
فــاروق غناء أغنية «فـكــرونــي» من
دون مايكروفون فصدح صوتها

في أرجاء المسرح الوطني وقابلها
الـجـمـهــور بـتــرديــد األغـنـيــة معها
ف ــي أجـ ـ ــواء طــرب ـيــة رائـ ـع ــة مثلما
كانت أم كلثوم تغني في حفالتها
بــا مايكروفونات وسـمــاعــات ،إذ
كانت المايكروفونات المستخدمة
آن ــذاك لـغــرض التسجيل اإلذاع ــي
والتلفزيوني.

خبريات

لعرضها على الجمهور العالمي خالل المهرجان على
اإلنترنت خالل الفترة من  15إلى  25مارس المقبل.
وبانضمامها إ لــى لجنة التحكيم ،تضفي نهلة
ً
الفهد مزيدا من الخبرة على المهرجان ،إذ تعمل في
مجال هــذه الصناعة منذ أكثر مــن  10سـنــوات ،كما
تبرز أعمالها المتميزة والمتنوعة.
وبهدف ضمان استمرار نمو المواهب في المنطقة،
ً
أنشأت الفهد استوديو إنتاج خاصا بها عام ،2009
يساعد صناع األفالم والطلبة على إنجاز مشروعاتهم.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـم ـق ـي ـم ـيــن فـ ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون

الخليجي وا لـمــوا طـنـيــن الخليجيين المقيمين في
المملكة الـمـتـحــدة ،الـمـشــاركــة فــي مـهــرجــان «شــاشــة
صغيرة ،أفالم قصيرة» حتى  31الجاري.
وللمشاركة ينبغي أال يتخطى الفيلم ثالث دقائق،
وأن يصور بوساطة كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي،
ً
وأن يكون العمل خياليا.
وي ـم ـكــن أن ت ـك ــون األفـ ـ ــام ال ـم ـش ــارك ــة بــالـلـغـتـيــن
اإلنكليزية أو العربية ،كما يمكن أن تكون واقعية أو
ً
رسوما متحركة ،ويجب أن تكون مناسبة لجمهور
ً
أقل من  18عاما.

يؤدي الفنان المصريأحمد
سعد األغنية الدعائية
الخاصة بفيلم «الكهف»
المقرر طرحه في دور العرض
السينمائية المصرية
منتصف الشهر الحالي.
وينتمي الفيلم إلى فئة
األفالم الواقعية ،وتدور
أحداثه داخل إحدى الحارات
الشعبية لتتناول قصص
الصداقة وعددا آخر من
القضايا االجتماعية
واإلنسانية ،وهو من بطولة
عدد من الممثلين بينهم
ماجد المصري ومحمود عبد
المغني وروجينا ،وإبراهيم
نصر ،ومن إخراج أمير
شوقي.
وكانت قد ضجت وسائل
اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي منذ فترة بحدث
زواج سعد من الممثلة
المصرية سمية الخشاب
وما رافقه من أخبار الحقة
عن انفصالهما ووقوع أول
خالف بينهما ،ليعود وينفي
سعد هذه األخبار بطريقة
غير مباشرة.

المغني جاستن تيمبرليك
يطرح إعالن ألبومه الجديد

طرح المغني العالمي
جاستن تيمبرليك اإلعالن
الدعائي أللبومه الجديد
الذي يحمل عنوان «Man of
.»the Woods
ونشر اإلعالن عبر صفحته
الخاصة على أحد مواقع
التواصل االجتماعي حيث
شارف عدد معجبيه على
تخطي الـ  2مليون.
وفي وقت الحق ،كشف
تيمبرليك عن الغالف
الخاص باأللبوم ،وذلك
ً
أيضا عبر صفحته
الخاصة.
ويعتبر هذا األلبوم عودة
لتمبرليك بعد فترة غياب
طويلة عن السحة الغنائية
العالمية ،وهو من المقرر
طرحه في الثاني من شهر
فبراير المقبل.
يذكر أن موعد طرح األلبوم
يصادف في الشهر ذاته،
المقرر أن يقدم تيمبرليك
ً
فيه استعراضا باستراحة
الشوطين في المباراة
النهائية لدوري كرة القدم
األميركية «سوبر بول» ،بعد
غيابه فترة عن المشاركة
في هذا الحدث الكبير.

ةديرجلا
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دوليات
إيران :تظاهرات موالية «باردة» بعد خالف على الشعارات
مجلس األمن يجتمع و«النووي» على المحك
•
الشارع
الحتواء
البرلمان
•
صفوفها
ترص
الدينية
النخبة
•
ُ
• عقوبات أميركية تستهدف  5كيانات • ماتيس :الثورة الخضراء قمعت والغضب الشعبي يتصاعد
طهران  -ةديرجلا

•

بينما أجبرت االحتجاجات،
التي عمت إيران ،البرلمان على
العمل إللغاء إجراءات في
الموازنة كانت ستؤدي إلى
زيادة إضافية لألسعار ،خرجت
تظاهرات باردة مؤيدة للنظام،
بعد خالفات على الشعارات
بين أنصار المرشد األعلى علي
خامنئي والرئيس حسن روحاني.

النائب العام يتهم
ً
ً
مسؤوال سابقا
في االستخبارات
األميركية بتصميم
اإلضرابات بتمويل
سعودي

على عكس المتوقع ،خلت شوارع
طهران من تظاهرات حاشدة حدد
لـهــا مـســؤولــون إيــران ـيــون أربعين
ً
موقعا بعد صالة الجمعة ،واكتفى
م ـ ــؤي ـ ــدو الـ ـنـ ـظ ــام بـ ـمـ ـسـ ـي ــرات فــي
ضواحي العاصمة والقرى والمدن
التابعة.
ووفق معلومات حصلت عليها
«الجريدة» ،فإن اإلصالحيين قدموا
ً
مشروعا لدمج التظاهرات الداعمة
ل ـل ـم ــرش ــد األعـ ـ ـل ـ ــى عـ ـل ــي خــام ـئ ــي
والنخبة الدينية مع أنصار الرئيس
ح ـســن روح ــان ــي ،مـطــالـبـيــن بــرفــع
ش ـع ــارات دع ــم لــه ولـحـكــومـتــه إلــى
جانب المرشد وقائد «فيلق القدس»
قاسم سليماني والحضور إإليراني
وفلسطين (كما
في سورية ولبنان
ُ
ً
ـررا) ،وبـ ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه أ ِّج ـل ــت
ك ــان م ـ ـقـ ـ
المسيرات إلى منتصف األسبوع.
بـعــد تـظــاهــرات حــاشــدة مــؤيــدة
للنظام اإليراني جرت في عدد من
المدن في اليومين الماضيين ،قاد
مسؤولون إيرانيون تجمعات في
ً
أربـعـيــن مــوقـعــا بمحافظة طهران
بعد صــاة الجمعة ،الـتــي شهدت
ت ـ ـحـ ــركـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـم ـح ـت ـج ـيــن
الغاضبين في عدد من المدن.
وف ـ ــي شـ ـ ـ ــوارع ط ـ ـهـ ــران ،الي ـ ــزال
ً
انـتـشــار ال ـشــرطــة كـثـيـفــا رغ ــم عــدم
تسجيل أي تحرك احتجاجي في
األيام الثالثة األخيرة في طهران .أما
في المحافظات ،فسارت تظاهرات
جديدة بحسب مقاطع فيديو نشرت
على شبكات التواصل االجتماعي.
ورص ـ ـ ـ ــت الـ ـنـ ـخ ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ص ـفــوف ـهــا إزاء ال ـت ـح ــرك ــات ،الـتــي
تـ ـع ــرض ــت النـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات حـ ـت ــى مــن
إصــاحـيـيــن .لـكــن كثيرين طالبوا
الــرئ ـيــس حـســن روح ــان ــي بالعمل
على معالجة القضايا االقتصادية
التي كانت وراء التظاهرات األولى.
وأجـ ـب ــرت االح ـت ـج ــاج ــات ،الـتــي
عـمــت بــاقــي الـمـحــافـظــات ،مجلس
الشورى على العمل إللغاء إجراءات
ف ــي ال ـم ــوازن ــة ال تـلـقــى شـعـبـيــة تم
إعــان ـهــا الـشـهــر ال ـمــاضــي وكــانــت
س ـ ـ ـتـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة إض ــافـ ـي ــة
ل ــأسـ ـع ــار .وأعـ ـل ــن ع ـض ــو رئ ــاس ــة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى غ ـ ـ ـ ــام رضـ ــا
غارمسار ان "كلفة الكهرباء والماء
والغاز لن تزداد بعد اآلن".
وصـ ـ ـ ـ ــرح ع ـ ـلـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر والي ـ ـتـ ــي
مستشار الـشــؤون الخارجية لدى
المرشد األعلى علي خامنئي لوكالة

طيران اإلمارات تستأنف
رحالتها إلى تونس

أفاد مصدر من مكتب شركة
«طيران اإلمارات» بتونس أمس،
انه من املتوقع استئناف أولى
رحالت الشركة مع تونس
خالل أيام ،بعد قرار السلطات
التونسية بسحب التعليق.
وقال متحدث إعالمي بوزارة
النقل التونسية أمس ،إن
الشركة اإلماراتية لديها اإلذن
باستئناف الرحالت من وإلى
تونس منذ صدور القرار برفع
التعليق أمس األول.

لقاء سعودي  -فرنسي يبحث
األوضاع اإلقليمية والدولية

مسيرة مؤيدة لخامنئي بعد صالة الجمعة بطهران أمس (أ ف ب)
"ايسنا" شبه الرسمية أمــس األول
بأن "المطلب الرئيسي للناس اليوم
هو أن تتصدى الحكومة للمشكالت
االقتصادية".

مجلس األمن
وع ـ ـق ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن أمـ ــس
ً
ً
اجتماعا طارئا بطلب من واشنطن
لمناقشة موجة التظاهرات ،التي
انطلقت في إيران في  28ديسمبر.
وان ـت ـقــدت روس ـيــا الـضـغــوط التي
تـمــارسـهــا واشـنـطــن لـلـحــض على
مناقشة موضوع إيران في مجلس
األمن.
وعشية الجلسة ،فرضت وزارة
الـخــزانــة األمـيــركـيــة عـقــوبــات على
خـمـســة ك ـي ــان ــات تـعـمــل ف ــي إي ــران
وهي مجموعات "الشهيد خرازي"
و"الشهيد سانيخاني" و"الشهيد
م ـ ـقـ ــدم" و"الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ش ــوسـ ـت ــاري"
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة و"مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ال ـش ـه ـي ــد
اإلســامــي لــأبـحــاث" ،مــؤكــدة أنها
لـعـبــت دورا ف ــي م ـســاعــدة ط ـهــران
عـلــى تـطــويــر بــرنــامــج ال ـصــواريــخ
البالستية.
ً
وردا على دعم الرئيس األميركي
دونالد ترامب مرات عدة السترداد
المتظاهرين "الحكم من الحكومة

«التحالف» :إطالق صاروخ من اليمن
يثبت تورط إيران في دعم الحوثيين
اعتبر التحالف بقيادة السعودية في بيان أصدره،
أمــس ،أن إطــاق صــاروخ بالستي جديد من اليمن في
اتجاه األراضي السعودية "يثبت استمرار تورط النظام
اإليراني في دعم الجماعة الحوثية".
وطالب المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم
الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في البيان
المجتمع الدولي "باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية،
لوقف االنتهاكات اإليرانية السافرة باستمرار تهريب
ونقل الصواريخ البالستية واألسلحة" الى الحوثيين.
وأكد المالكي "تم اعتراضه وتدميره" بواسطة منظومة
باتريوت "في سماء نجران" ،ما أدى إلى "تناثر الشظايا
التي أحدثت أضــرارا بسيطة" في ممتلكات مواطن من
دون خسائر باألرواح.
واعترضت السعودية أمس ،صاروخا بالستيا فوق
منطقة نجران الواقعة في جنوب غرب البالد والمتاخمة

سلة أخبار

للحدود اليمنية ،بعد ساعات على إعالن الحوثيين في
اليمن إطالق صاروخ في اتجاه المملكة.
وأعلن الحوثيون صباحا إطالق الصاروخ عبر قناة
"المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم .وأوضحت "المسيرة"
في تغريدة على "تويتر" أن "الصاروخ الذي تمت تجربته
استهدف معسكر قــوة الــواجــب للجيش السعودي في
نجران".
وأكدت قناة "اإلخبارية" السعودية على حسابها على
ً
"تــويـتــر" أن "ق ــوات الــدفــاع الـجــوي اعترضت صــاروخــا
ً
بالستيا فوق نجران".
ويعد هذا ثالث صاروخ يطلقه المتمردون اليمنيون
على السعودية منذ الرابع من نوفمبر الماضي .وتتهم
السلطات الـسـعــوديــة إي ــران بتسليح الحوثيين ،لكن
طهران تنفي ذلك.
(الرياض ـ وكاالت)

ال ـف ــاس ــدة" ،كـتــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف على
"تويتر" أمس األول أن "ترامب لديه
أسلوب غريب في إظهار االحترام
(لــإيــرانـيـيــن) مــن خــال اعتبارهم
ً
ً
شعبا إرهابيا ومنعهم من زيــارة
الــواليــات الـمـتـحــدة ،إلــى اإلهــانــات
التافهة حول اسم الخليج الفارسي"،
فــي إش ــارة السـتـخــدام تــرامــب اسم
الخليج العربي.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اع ـت ـب ــر وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي جيمس ماتيس أن إيران
فشلت في إزالــة غضب اإليرانيين،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ليست لديها مشكلة مع الشعب ،لكن
المشكلة مع النظام الدكتاتوري.
وأكد ماتيس أن النظام اإليراني
ن ـجــح ف ــي ق ـمــع الـ ـث ــورة ال ـخ ـضــراء
قبل أعوام ،لكنه فشل في إزالة عدم
الرضا والغضب من نفوس شعبه.

مصمم اإلضرابات
واتهم النائب العام حمد جعفر
منتظري مسؤوال سابقا في وكالة
االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة (،)CIA
ي ــدع ــى مــاي ـكــل انـ ــدريـ ــا ،بتصميم
االضـ ـط ــراب ــات ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــره،
والسعودية بتمويلها.

وقـ ـ ـ ــال م ـن ـت ـظ ــري أمـ ـ ــس األول،
"وف ـقــا للمعلومات الـمـتــوفــرة فقد
أقدم القائمون على غرفة العمليات
(الـتـظــاهــرات) ومــن خــال دراس ــات
كـثـيــرة عـلــى م ـ ّـر االع ـ ــوام الـســابـقــة،
أقدموا على خلق تحركات (شعبية)
مطلبية حـمـلــت ع ـن ــوان ال لــزيــادة
األسعار ،وال لدفع الفواتير ،وحركة
خاسري االموال والمتقاعدين".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ـ ــي سـ ـي ــاق تـنـفـيــذ
هــذا المخطط ،فقد تــم استعراض
م ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــن أحـ ــده ـ ـمـ ــا ت ــون ـس ــي
واآلخر لیبي ،وذلك وفقا لنشاطات
الحركات المجتمعية لدى البلدين،
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـش ــروع ال ـت ــون ـس ــي ،ف ــإن
التحركات المجتمعية تنتقل من
ال ـمــركــز ن ـحــو األطـ ـ ـ ــراف ،ف ــي حين
تمتد ذات التحركات وفقا للمشروع
ّ
اللیبي ب ــدءا مــن االط ــراف باتجاه
ال ـمــركــز ...وغــرفــة العمليات وبعد
تقييمها (لكال المشروعين) اختارت
ال ـم ـشــروع الـلـيـبــي أي الـتـحــرك من
األط ــراف بــاتـجــاه الـمــركــز لتنفيذه
في إيران".

تشديد الضغط
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ات ـ ـه ـ ــم ن ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي س ـي ــرغ ــي

ريابكوف أمس واشنطن بالبحث
عـ ـ ــن ذري ـ ـ ـعـ ـ ــة لـ ـتـ ـش ــدي ــد ال ـض ـغ ــط
عـلــى إي ـ ــران ،ووص ــف مـحــاوالتـهــا
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام االتـ ـف ــاق
ال ـنــووي لـهــذا ال ـغــرض بــأنـهــا غير
الئقة.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ت ـصــريــح نــائــب
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بينس
إلذاع ــة "ص ــوت أمـيــركــا" بــأن بــاده
تـ ــريـ ــد اتـ ـف ــاق ــا أطـ ـ ـ ــول أمـ ـ ـ ــدا ح ــول
بــرنــامــج إي ـ ــران الـ ـن ــووي" ،يـقـضــي
ب ــاإلع ــادة الـفــوريــة لـكــل العقوبات
ضــد ط ـهــران إذا حــاولــت يــومــا ما
الحصول على ســاح نــووي قابل
لالستخدام وصــواريــخ باليستية
إلي ـ ـص ـ ــال ـ ــه" ،ق ـ ـ ــال ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
الروسي" :تتكرر مثل هذه الدعوات
بين حين وآخ ــر ،بــل بانتظام .وال
نـفـهــم مــا ال ــذي ال يـعـجــب الـجــانــب
األمـيــركــي فــي االتـفــاق ال ـنــووي .إن
مـضـمــون الــوثـيـقــة م ـعــروف جـيــدا،
واألميركيون يتابعون سير تنفيذ
االت ـف ــاق ،وي ـشــاركــون فــي جلسات
الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة والـمـنــاقـشــات
األخرى".

فايننشال تايمز" البريطانية في
مـقــال بـعـنــوان "االت ـف ــاق الـنــوو 
ي
ع ـل ــى ال ـم ـح ــك ب ــرف ــضال ــوالي ــات
المتحدة الثاني إق ــراره" ،إلــى ان
"الرئيس األميركيلن يقره للمرة
الثانية ،حسبما قال مسؤولون،
م ـمــا ي ـع ــرض مـسـتـقـبــل االت ـف ــاق
النووي للخطر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول
ر ف ـ ـيـ ــع ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ــي اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــول ــه ان ـ ــه "م ـ ــن غـيــر
المرجح بصورة كبيرة" ،عندما
سئل عما إذا كــان تــرامــب سيقر
االتفاق للكونغرس قبل الموعد
النهائي لذلك يوم  13يناير.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى ان
"ت ـ ــرام ـ ــب كـ ـ ــان ق ـ ــد رفـ ـ ــض إقـ ـ ــرار
االتفاق يوم  13أكتوبر الماضي،
وأدى ذلك إلى مساع حثيثة من
حلفاء ترامب األوروبيين ،الذين
يوافقون على االتفاق" .وأوضحت
انـ ــه إذا ل ــم ي ــواف ــق ت ــرام ــب عـلــى
االتـفــاق وعلى إيـقــاف العقوبات
ضــد إي ــران الـشـهــر ال ـج ــاري ،فــإن
ذلك قد يؤدي إلى انهيار االتفاق".

مسقط والرياض لتطوير
ميناء الصيد بالدقم

االتفاق النووي
في السياق ،أشارت صحيفة "

األسد على أبواب سنجار ومعركة حرستا تحتدم
كشفت مصادر في المعارضة السورية،
أن قــوات الرئيس بشار األســد اقتربت من
بلدة سنجار جنوب شرقي إدلب ،في إطار
عملياتها في ريف المحافظة.
وتحدثت مصادر عسكرية من "الجيش
ال ـ ـحـ ــر" ،أن الـ ـت ــوغ ــل الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه قـ ــوات
ال ـن ـظــام ش ـمــل ال ـم ـح ــاور ال ـض ـع ـي ـفــة ،الـتــي
يقل فيها وجود الفصائل .وأكدت "اعتماد
ق ــوات الـنـظــام سياسة األرض المحروقة،
واستعانتها بالمقاتالت الروسية" ،مشيرة
إلى أن القوات النظامية باتت على بعد 6
كيلومترات عن سنجار.
ً
وف ــي ري ــف دم ـشــق ،قـتــل  14عـنـصــرا من
ً
قوات النظام ،التي شنت هجوما ومعارك
عنيفة ،أمــس األول ،لكسر الـحـصــار الــذي
تفرضه فصائل مقاتلة على إدارة المركبات
ف ــي ح ــرس ـت ــا ،الـ ـت ــي ي ـت ـح ـصــن ف ـي ـهــا 250
ً
ً
عنصرا وضابطا على األقل من عناصره.

التقى وزير الخارجية الفرنسي،
جان إيف لودريان ،نظيره
السعودي ،عادل الجبير أمس،
بمقر الوزارة في باريس،
لبحث العالقات الثنائية وسبل
تعزيزها ،والجهود املشتركة
ملكافحة اإلرهاب ،والوضع في
دول الساحل الخمس ،إضافة
إلى عملية السالم ،واملستجدات
على الساحتني اإلقليمية
والدولية .وأكد الجبير أن
اململكة وفرنسا تربطهما عالقة
استراتيجية وتاريخية ،مضيفا:
ناقشنا الزيارة املرتقبة لولي
العهد األمير محمد بن سلمان
إلى باريس نهاية فبراير املقبل
أو بداية مارس املقبل».

وتتعرض تلك المنطقة للحصار من قبل
النظام منذ عــام  ،2013ما أدى إلــى نقص
حاد في المواد الغذائية واألدوية ألكثر من
 400ألف نسمة.
وتـسـبــب ،أم ــس ،الـقـصــف الـشــديــد الــذي
تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية
من إقامة صالة الجمعة.
وأصـ ـ ـ ــدرت م ــدي ــري ــة شـ ـ ــؤون ال ـم ـســاجــد
ً
ً
واألوقاف بيانا جاء فيه" :نظرا إلى الوضع
ً
األمـ ـن ــي ال ـم ـض ـط ــرب ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـغــوطــة
الشرقية ،وبسبب استهداف النظام المتعمد
لألحياء السكنية ،بما فيها المساجد فقد
تقرر إلغاء صالة الجمعة".
ونادت مكبرات الجوامع في مدن وبلدات
الـغــوطــة قـبــل ال ـص ــاة ،ب ـعــدم إقــامــة صــاة
الجمعة في الجوامع.
وتتعرض الغوطة الشرقية لدمشق ،منذ
 29ديسمبر ا لـمــا ضــي ،لقصف عنيف من

طــائــرات الـنـظــام ومدفعيته ،مــا أسـفــر عن
وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وتـسـبــب قـصــف ال ـن ـظــام وحـلـفــائــه على
مناطق سيطرة المعارضة خالل السنوات
الماضية في إلغاء صالة الجمعة أكثر من
ً
مرة ،خوفا على حياة المصلين.
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أعـ ـلـ ـن ــت "ال ـش ـب ـكــة
ال ـس ــوري ــة ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان" ،أمـ ــس ،إنـهــا
ً
وثقت مقتل  42إعالميا في سورية خالل
عام .2017
وأكدت "الشبكة" ،أن النظام والميليشيات
المحلية واألجنبية التي تقاتل إلى جانبه
ً
قتلت  17إعالميا ،والقوات الروسية قتلت
 ،4وت ـن ـظ ـيــم "داع ـ ـ ــش" اإلرهـ ــابـ ــي ق ـتــل ،10
وف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة قـتـلــت ،3
ً
وقـ ــوات الـتـحــالــف ال ــدول ــي قـتـلــت إعــامـيــا
ً
واحدا ،وقتلت جهات أخرى  7صحافيين.

وقعت سلطنة عمان واململكة
العربية السعودية ،أمس،
على مذكرتي تفاهم لتمويل
مشروع تطوير البنية األساسية
باملنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقم ،ومشروع بناء ميناء
الصيد البحري بالدقم بكلفة
 210ماليني دوالر أميركي.
وقال الوزير املسؤول عن
الشؤون املالية العماني درويش
البلوشي ،في تصريح صحافي،
إن تمويل املشروع يأتي في إطار
تطوير التعاون االقتصادي
بني البلدين ،والبرامج املشتركة
لتنمية دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،مضيفًا
أنها ستساهم في تطوير البنية
األساسية للمنطقة االقتصادية
الخاصة بالدقم ،وزيادة الطاقة
اإلنتاجية مليناء الصيد البحري
بمنطقة الدقم.

اشتباكات بين قوات ليبية
وميليشيات عند رأس جدير

بغداد 70 :دولة ستدعى لمؤتمر المانحين في الكويت
المالكي يؤكد أهمية إنهاء المشاكل بين بغداد وأربيل ...وواشنطن تدعو للحوار

عراقيون يشترون الكتب في شارع المتنبي في بغداد أمس (أ ف ب)

كـشـفــت ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،أمـ ــس ،عن
ج ـهــود الـتـنـسـيــق م ــع الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة
لـ ــدعـ ــوة أكـ ـث ــر مـ ــن  70دول ـ ـ ــة إلـ ـ ــى مــؤت ـمــر
ال ـمــان ـح ـيــن ،ال ـم ــزم ــع ع ـق ــده بــال ـكــويــت ،في
فبراير المقبل.
وأكد األمين العام لمجلس الوزراء رئيس
الـفــريــق ال ـعــراقــي ل ــإع ــداد لـلـمــؤتـمــر مهدي
الـعــاق ،أن بـغــداد والـكــويــت اتفقتا على أن
ت ـكــون ال ــدع ــوات عـلــى الـمـسـتــوى ال ـ ــوزاري،
واالنـ ـتـ ـه ــاء م ــن وض ـ ــع األس ـ ـمـ ــاء األسـ ـب ــوع
ً
المقبل ،مشيرا أن المؤتمر سيشهد كذلك
حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية
والــدولـيــة ،ومنها منظمات األمــم المتحدة
بجميع اختصاصاتها ،وأخرى من االتحاد
األوروبــي والبنك الدولي الــذي يعد شريكا
في اإلعداد للمؤتمر ،باإلضافة الى الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وب ـيــن ال ـع ــاق أن الـمـنـظـمــات الـتـنـمــويــة
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة سـتـكــون حــاضــرة هي

األخـ ــرى فــي الـمــؤتـمــر ،فـضــا عــن مـشــاركــة
فــا عـلــة لمنظمات المجتمع ا لـمــد نــي ،التي
ستنخرط فــي ا لـمـحــور المخصص لبحث
العمليات اإلنـســانـيــة ودع ــم االسـتـقــرار في
ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـح ــررة وس ـب ــل دع ــم عـمـلـيــات
المصالحة المجتمعية.
ومــن المقرر أن يعقد مؤتمر المانحين
إلعــادة اعمار الـعــراق في دولــة الكويت في
الـنـصــف األول مــن فـبــرايــر الـمـقـبــل ،بهدف
حشد الدعم إلعــادة إعمار المدن المحررة
من قبضة تنظيم داعش اإلرهابي.
على صعيد آخر ،دعا نائب الرئيس نوري
ال ـمــال ـكــي ،خ ــال اسـتـقـبــالــه لــوفــد األحـ ــزاب
الكردية أمس ،إلى أال يدفع المواطن العراقي
ثمن الخالفات السياسية.
وش ـ ـ ــدد ال ـم ــال ـك ــي ع ـل ــى أه ـم ـي ــة "إنـ ـه ــاء
المشاكل العالقة بين الحكومة االتحادية
واإلقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب
موظفي اإلقليم وتـجــاوز حالة التوتر بما

يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته أي
خطر أو تهديد".
وطــالــب وفــد األح ــزاب الـكــرديــة بـضــرورة
"ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز
القرار السياسي ،وإيجاد الحلول الجذرية
ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـش ــاك ــل م ــن خـ ــال ال ـم ـبــاح ـثــات
والحوارات الجادة بين اإلقليم والمركز وفق
الدستور".
فــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد الـسـفـيــر األم ـيــركــي في
الـ ـع ــراق دوغ ـ ــاس س ـي ـل ـي ـمــان ع ـلــى أهـمـيــة
تكثيف الجهود من أجــل البدء بحوار بين
أربيل وبغداد.
وقــالــت حكومة إقليم كــردسـتــان الـعــراق،
في بيان أمس ،إن ذلك جاء خالل لقاء جمع
سيليمان ورئيس حكومة اإلقليم نيجيرفان
ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،وتـ ـن ــاول
ال ـجــان ـبــان ع ــددا م ــن ال ـمــواض ـيــع المتعلقة
بــأوضــاع المنطقة بشكل عــام والــوضــع في
اإلقليم واالنتخابات.

إلــى ذل ــك ،كشف مـســؤول الملف الـكــردي
في التحالف الوطني عبدالله الزيدي ،أمس،
عن تمسك وفد القوى الكردية بوحدة العراق
و"طي صفحة االستفتاء".
وق ــال ال ــزي ــدي إن "ال ــوف ــد ال ـك ــردي الــزائــر
ل ـ ـب ـ ـغـ ــداد ،وال ـ ـمـ ــؤلـ ــف مـ ــن ح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
والجماعة اإلسالمية وتحالف الديمقراطية
وال ـعــدالــة ،التقى رئـيــس التحالف الوطني
ع ـمــار ال ـح ـك ـيــم" ،مـضـيـفــا أن "الـمـجـتـمـعـيــن
ش ـ ـ ــددوا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ف ـس ــح ال ـم ـج ــال أم ــام
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة لـ ـتـ ـم ــارس دورهـ ـ ــا
ع ـل ــى ك ــل األراض ـ ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة وف ـ ــق األط ــر
ً
الــدس ـتــوريــة" ،مـشـيــرا إل ــى "أهـمـيــة الحفاظ
على السلم األهـلــي والمجتمعي ،والسيما
ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـمـخـتـلـطــة ،وم ـن ـهــا كــركــوك
وقـضــاء طوزخرماتو ،وإج ــراء االنتخابات
فــي موعدها المحدد فــي محافظات البالد
كافة ،بما فيها محافظات إقليم كردستان".
(بغداد -وكاالت)

نشبت اشتباكات بني قوات تابعة
لحكومة الوفاق الليبية وقوات
غير نظامية رفضت تسليم معبر
«رأس جدير» الحدودي.
وقالت مصادر محلية بمدينة
زوارة ،إن قوات تابعة لرئاسة
أركان حكومة الوفاق املعترف به
دوليا ،اشتبكت صباح أمس ،مع
القوات غير النظامية املتمركزة
في معبر رأس جدير الحدودي،
مضيفة ،أن قوات حكومة الوفاق
تحاول فرض سيطرتها على
املعبر الذي تحرسه قوات غير
نظامية ،وتكثر فيه طرق التهريب
واالتجار غير القانوني.
ومن جهة أخرى ،قال شهود عيان
إن الجيش التونسي عزز من
وجود قواته باملعبر ،وأن عربات
الجيش التونسي املدرعة تمركزت
في البوابة الليبية من املعبر
الليبي -التونسي.
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«عهد ترامب» في األسواق قبل موعده والتغريدات تقلق النواب

ّ
• دونالد يندد باألكاذيب ويتوعد • ال استخدام للهواتف بالبيت األبيض • واشنطن تعلق مساعدة باكستان
قبل موعد نشره بأربعة أيام،
نشرت دار «هنري هولت»
كتاب «نار وغضب :البيت
األبيض في عهد ترامب»،
المثير للجدل ،والذي وصفه
الرئيس األميركي بأنه «مليء
باألكاذيب وبالتحريف وبمصادر
غير موجودة» ،في وقت أثارت
تغريداته المخاوف من تعريض
األمن القومي لمخاطر.

قـ ـب ــل م ـ ــوع ـ ــده ب ــأربـ ـع ــة أيـ ـ ــام،
سارعت دار نشر «هنري هولت»
أمس بإصدار كتاب «نار وغضب:
البيت األبيض في عهد ترامب»
الـ ـ ــذي ق ـ ــام ب ـتــأل ـي ـفــه ال ـص ـحــافــي
مايكل وول ــف ،ويـصــور الرئيس
األميركي دونالد ترامب على أنه
غـيــر مضطلع وال مــا ئــم لتولي
مهام منصبه.
وكـ ـت ــب وول ـ ـ ــف فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة:
«ب ــإمـ ـك ــانـ ـك ــم ش ـ ـ ـ ــراؤه وق ـ ــراء ت ـ ــه.
ش ـكــرا س ـيــدي ال ــرئ ـي ــس» .وتــابــع
الـصـحــافــي الـ ــذي ل ــه مـســاهـمــات
فــي العديد مــن المنشورات مثل
«هــولـيــوود ريـبــورتــر» و«فانيتي
فير» و«نـيــويــورك مــاغــازيــن» ،أنه
خــالــط مـحـيــط ت ــرام ــب طـ ــوال 18
شهرا من الحملة االنتخابية الى
البيت االبيض ،وأنه طرح أسئلة
ع ـل ــى «اكـ ـث ــر م ــن  »200ش ـخــص،
اعتبارا من الرئيس الى مقربين
منه.
وبـيـنـمــا ح ــاز الـكـتــاب بالفعل
ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى لـلـكـتــب األك ـثــر
مبيعا على موقع «أمازون» ،حمل
ترامب في تغريدة على محتوى
الكتاب الجديد ،واصفا إياه بأنه
«م ـلــيء بــاألكــاذيــب وبالتحريف
وبمصادر غير موجودة».
وقال ترامب« :لم أسمح إطالقا
بـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ــؤل ـ ــف هـ ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب
المجنون إلى البيت األبيض! لم
أتحدث اليه ابــدا في شــأن كتاب
م ـل ــيء ب ــاألك ــاذي ــب وبــالـتـحــريــف
وب ـ ـم ـ ـص ـ ــادر غ ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة»،
ً
مضيفا« :انظروا إلى تاريخ هذا
الرجل ،وشاهدوا ما سيحدث له
ولستيف القذر».
ولم يتضح ما إذا كان ترامب
يشير إلى ستيف بانون المسؤول
االستراتيجي السابق في البيت
األبيض أو ستيف روبــن رئيس
دار «هنري هولت آند كومباني»
التي نشرت كتاب وولف.

لهجة بانون

القطيعة بين قطب
العقارات وبانون
ً
تثير ارتياحا في
الحزب الجمهوري

وف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ،يـ ـن ــدد ب ــان ــون
بسلوك دونالد ترامب االبن ،وهو
م ــا أثـ ــار غ ـضــب ال ــرئ ـي ــس .وبـعــد
ن ـش ــر س ـل ـس ـلــة م ــن االق ـت ـب ــاس ــات
من الكتاب ،أكد بانون المعروف
بأسلوبه الالذع انه ال يزال يؤيد
ً
ق ـطــب ال ـع ـق ــارات ال ـســابــق قــائــا:
«رئيس الــواليــات المتحدة رجل
عظيم ،وأنا ادعمه دونما تراجع»،
وذلك تعقيبا على اتهامات ترامب
له بأنه «فقد عقله».
فما كان من ترامب إال أن سخر
مــن بــانــون قــائــا «لـقــد ق ــال انني
رجل عظيم مساء أمس (األربعاء).

انتحاري «داعشي» يقتل
 11في كابول
الناطقة باسم البيت األبيض تستمع إلى كلمة مسجلة لترامب خالل مؤتمرها الصحافي اليومي أمس األول
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح ان ـ ــه غ ـي ــر لـهـجـتــه
بسرعة كبيرة».
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـلـ ــت
اإلدارة األميركية التنديد بشدة
بـ ـ ــ«االك ـ ــاذي ـ ــب ال ـس ـخ ـي ـف ــة» ال ـتــي
ً
تضمنها الكتاب «الخيالي تماما
والمليء بالنميمة الصفراء».
وقــالــت الـنــاطـقــة بــاســم البيت
األبيض سارة ساندرز ان الكتاب
يتضمن معلومات «غير صحيحة
إطالقا» ،معتبرة أن طلب الرئيس
بأن يتم منع صدور الكتاب «ليس
هو اإلجراء الرسمي».
وأض ــاف ــت س ــان ــدرز أن إرس ــال
خطاب وقــف لوولف ودار نشره
«ل ــن يــأتــي مــن حـكــومــة الــواليــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ب ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــدعـ ــي
الشخصي لـلــر ئـيــس» ،مبينة أن
تــرامــب «يـعـتـقــد بــالـتــأكـيــد أن ــه ال
ينبغي» أن يتم نشره ألن الكتاب
معيب ،لكنه يدعم «بشكل مطلق»
حماية حرية التعبير المنصوص
عليها في الدستور.

فوضى دائمة
ويتناول كتاب «نــار وغضب:
داخـ ــل ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي عهد

ً
ترامب» أيضا العام األول لترامب
فـ ـ ــي الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي اتـ ـس ــم
بـ»فوضى» دائمة.
ويـصــف الـكـتــاب كـيــف ينعزل
ترامب غالبا في غرفته ،اعتبارا
م ـ ــن ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  18:30ل ـي ـت ـن ــاول
«همبرغر» بالجبنة ،وهو يشاهد
الـتـلـفــزيــون عـلــى ث ــاث شــاشــات،
وي ـقــوم بــات ـصــاالت م ـت ـكــررة إلــى
مجموعة صغيرة من األصدقاء
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدي خـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا «سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا م ــن
االن ـت ـق ــادات» الـمــوجـهــة ضــد قلة
نزاهة وسائل االعالم وعدم والء
اعضاء في فريقه.
ويقتبس الكتاب الذي يصور
تــرامــب عـلــى أن ــه «ج ـبــان» و»غـيــر
م ـس ـت ـق ــر» و»عـ ــديـ ــم الـ ـخـ ـب ــرة فــي
شؤون المكتب البيضاوي» ،أقوال
حليفه السابق وكبير مستشاريه
بانون ،الذي أمره محامو الرئيس
كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.
ونقل الكتاب عن بانون قوله
إن التحقيق الذي يجريه المدعي
الخاص روبرت مولر حول قضية
الـتــدخــل الــروســي فــي انتخابات
ع ــام  2016سـيــركــز عـلــى قضايا
تتعلق بتبييض أموال.
وأعلنت ساندرز أن العاملين

فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض لـ ــن ي ـعــود
بــإم ـكــان ـهــم اس ـت ـخ ــدام هــواتـفـهــم
ال ـن ـق ــال ــة الـ ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـج ـنــاح
الغربي الــذي يقيم فيه الرئيس،
مـ ـب ــررة ذلـ ــك ب ـ ـضـ ــرورات «األمـ ــن
وحماية األنظمة التكنولوجية»،
موضحة أن هذا القرار قيد الدرس
منذ أكثر من ستة أشهر.

قطيعة وارتياح
وأث ــارت القطيعة بين ترامب
وبانون ارتياحا في أوساط نخب
الحزب الجمهوري ،بعد ان كان
مـســؤول االستراتيجية السابق
يشكل منافسا لها لدى الرئيس.
وك ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب ي ـس ـت ـغ ــل ه ــذه
ال ـخ ـصــومــة م ــع انـ ــه ي ـض ـطــر في
اغـ ـل ــب االح ـ ـيـ ــان ل ـتــأي ـيــد الـ ـق ــادة
الجمهوريين في الكونغرس .لكنه
كان يترك لبانون حرية التحرك
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة ال ـت ــي
يـخــو ضـهــا لتنظيف م ــا يسميه
«المستنقع» ،ويدرج فيه كل قادة
ومسؤولي الحزب الذين يعكرون
«الثورة الترامبية».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اسـ ـتـ ـش ــار
ً
ن ـحــو  12ن ــائ ـب ــا ع ـلــى األق ـ ــل من

(رويترز)

الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،أغـ ـلـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــم مــن
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ،أس ـ ـت ـ ــاذة عـلــم
ال ـن ـفــس ف ــي جــام ـعــة ي ــال بــانــدي
لي حول صحة الرئيس العقلية،
بحسب ما أوردت شبكة «سي ان
ان» وموقع «بوليتيكو».
ً
ً
كما وقع  57نائبا ديمقراطيا،
أي  30ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ا ل ـك ـت ـلــة
الديموقراطية في مجلس النواب،
مشروع قانون ينص على تشكيل
لجنة برلمانية خاصة حول «عدم
أهلية الرئيس» لتحديد «مــا اذا
كــان قــادرا نفسيا وجسديا على
تولي مهامه».

تغريدات خطرة
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ط ـل ــب
السيناتوران الديمقراطيان رون
واي ـ ــدن وم ــارت ــن هــاي ـنــريــش ،من
مــديــر أجـهــزة االسـتـخـبــارات دان
كوتس تقييم مخاطر تغريدات
ترامب حول كوريا الشمالية على
األمن القومي.
ويـ ــريـ ــد ه ــاي ـن ــري ــش وواي ـ ـ ــدن
ّ
أن يــط ـل ـعــا ع ـلــى ت ـقــديــر أج ـهــزة
االستخبارات للتأثير المحتمل
ع ـلــى م ـصــداق ـيــة واش ـن ـطــن ،بعد

تغريدة أطلقها ترامب في الثاني
مــن يناير ،قــال فيها إن «الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ-اون
قال لتوه ان الزر النووي موجود
ّ
على مكتبه دوما .هال يبلغه أحد
ّ
في نظامه المتهالك والمتضور
جــوعــا بــأنـنــي أن ــا ايـضــا ل ــدي زر
نووي ،ولكنه اكبر وأقوى من زره،
وبأن زري يعمل!».

مساعدة باكستان
ّ
فـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ــلـ ـق ــت
الواليات المتحدة مساعدة أمنية
بقيمة مـئــات ماليين ال ــدوالرات
ل ـل ـقــوات الـبــاكـسـتــانـيــة ،مطالبة
«بـ ـتـ ـح ــرك حـ ـ ـ ــازم» ضـ ــد ف ـصــائــل
«طالبان» المتمركزة في باكستان.
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــط ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة ب ــاس ــم
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ه ـي ــذر
ً
نويرت تقديرا بــاألرقــام للمبالغ
ا لـتــي سيتم تجميدها ،إال أنها
أوض ـ ـ ـخ ـ ــت أن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـض ـ ــاف إلـ ــى
م ـســاعــدة عـسـكــريــة بـقـيـمــة 255
م ـل ـي ــون دوالر ك ــان ــت أوق ـف ـت ـهــا
ً
سابقا.
(واشنطن،
إسالم آباد  -وكاالت)

«واشنطن تنفذ سلسلة مؤامرات قانونية واقتصادية ...واالتفاقات الثنائية معها تفقد صالحيتها»
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
أمــس ،أنــه ينبغي على الــواليــات المتحدة
«إعــادة النظر في مفهومها للعدالة وعدم
ً
إعطاء دروس العدالة للعالم» ،محذرا من أن
االتفاقات القانونية المبرمة مع الواليات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة «ت ـف ـق ــد ص ــاح ـي ـت ـه ــا» م ـن ـت ـقــدا
واشنطن بسبب إدانــة مصرفي تركي في
محاكمة أميركية.
ودانـ ـ ـ ــت ه ـي ـئ ــة م ـح ـل ـف ـيــن فـ ــي مـحـكـمــة
اتحادية أميركية األربعاء الماضي ،محمد
خــاقــان عطا الـلــه النائب السابق لرئيس

«خ ـلــق ب ـنــك» الـ ــذي تـمـلــك ال ــدول ــة الـتــركـيــة
حصة أغلبية فيه ،بتهمة التآمر النتهاك
العقوبات المفروضة على إيران في قضية
وصفها إردوغ ــان بأنها هـجــوم سياسي
على حكومته.
وفي أول تصريحات علنية منذ صدور
الحكم ،قال إردوغــان في مؤتمر صحافي
قبل سـفــره إلــى فرنسا فــي زي ــارة رسمية
ً
ً
اسـتـمــرت يــومــا واحـ ــدا« ،إذا ك ــان ه ــذا هو
مفهوم الواليات المتحدة للعدالة فالعالم
يتجه نحو الهاوية».

أضــاف« :لتعذرنا الــواليــات المتحدة...
ل ـك ــن ال ـق ــوان ـي ــن فـ ــي ع ــاق ــات ـن ــا ال ـث ـنــائ ـيــة
واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـيـ ـنـ ـن ــا ت ـف ـقــد
صالحيتها .أشـعــر بــاألســف ألنـنــي أقــول
ذلـ ــك ل ـكــن هـ ــذا س ـي ـكــون ال ــوض ــع م ــن اآلن
ً
فصاعدا» .ولــم يحدد االتفاقات التي كان
يتحدث عنها.
وق ـ ــال إردوغ ـ ـ ـ ــان« :الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تنفذ سلسلة من المؤامرات ،وهي ليست
مـ ــؤامـ ــرات قــانــون ـيــة ف ـقــط ب ــل اق ـت ـصــاديــة
ً
أيضا».

«قرية الهدنة» تستضيف سيول وبيونغ يانغ
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ع ـل ــى
االنـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــراج ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـجـ ــارت ـ ـيـ ــن،
وق ـبــل شـهــر م ــن دورة األل ـعــاب
ُ
األول ـم ـب ـي ــة ال ـت ــي س ــت ـج ــرى في
كوريا الجنوبية ،اتفقت سيول
وبيونغ يانغ ،أمس ،على إجراء
محادثاتهما األولى منذ عامين
الثالثاء المقبل.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان بـعــد
ســاعــات عـلــى ات ـفــاق واشنطن
وسيول على تأجيل المناورات

العسكرية الـمـقــررة بين البلدين
الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ــراء األلـ ـ ـع ـ ــاب
االول ـم ـب ـيــة ال ـش ـتــويــة ف ــي بـيــونــغ
تـ ـش ــان ــغ الـ ـشـ ـه ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وه ــي
م ـ ـنـ ــاورات ت ـس ــاه ــم ف ــي ك ــل سـنــة
فــي تفاقم حــالــة الـتــوتــر فــي شبه
الجزيرة الكورية.
وستتم المحادثات بين الشمال
والجنوب ،األولــى من نوعها منذ
ديسمبر  ،2015في بانمونجوم،
«قرية الهدنة» على الحدود

برلين :التهديد اإلرهابي
سيستمر سنوات

توقع رئيس شرطة برلين،
كالوس كانت ،استمرار الخطر
الذي يشكله اإلرهابيون
المتشددون لألعوام العشرة
المقبلة على األقل.
وقال كانت« :يتعين علينا أن
نهيئ أنفسنا لوضع خطورة
مستمر فترة أطول .هذا يعني
التأهب لهذه القضية على
مدار األعوام العشرة المقبلة
بالتأكيد».
وأوضح أن «من أسباب
استمرار التهديد اإلرهابي
لتنظيم
الهزيمة العسكرية ّ
داعش من ناحية ،وحض
ً
اإلسالميين الخطيرين أمنيا
للعودة إلى أوطانهم في أوروبا
لتنفيذ هجمات إرهابية من
ً
ناحية أخرى» ،مؤكدا «ضرورة
أن تتأهب المدن األلمانية
الكبيرة على وجه الخصوص
لهذا األمر».

إردوغان :على أميركا إعادة النظر في مفهومها للعدالة

ً
ماكرون مستقبال إردوغان في قصر اإلليزيه أمس (أ ف ب)

سلة أخبار

بـيــن الـكــوريـتـيــن حـيــث تــم توقيع
وقـ ـ ــف إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فـ ــي الـ ـح ــرب
الكورية (.)1953-1950
وأش ـ ـ ــارت وزارة ال ـتــوح ـيــد في
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ال ـم ـســؤولــة عن
ملف العالقات مع الشمال ،إلى أنها
تلقت امس ،رسالة عبر الفاكس من
رئيس اللجنة الكورية الشمالية
إلعادة التوحيد السلمية لكوريا
ري سـ ــون-غـ ــوون ي ـق ــول فـيـهــا:
«نحن قادمون الى منزل السالم

مسؤولون كوريون شماليون يشاركون أمس في «جمعة العمال» في مزرعة قرب بيونغ يانغ (رويترز)

ف ــي بــانـمــونـجــوم ف ــي ال ـتــاســع من
يناير».
و«منزل السالم» هو مبنى كوري
ج ـن ــوب ــي فـ ــي «ال ـم ـن ـط ـق ــة األم ـن ـي ــة
المشتركة» ،أي المنطقة المنزوعة
الـ ـ ـس ـ ــاح ،يـ ـق ــع ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـحـ ــدود
ال ـمــرســومــة بـكـتــل اسـمـنـتـيــة حيث
يتواجد جنود من المعسكرين.
وت ــأت ــي اس ـت ـع ــادة الـ ـح ــوار بين
الكوريتين بعد عامين من تدهور
العالقات في شبه الجزيرة ،أجرت

خاللهما كوريا الشمالية ثالث
تـجــارب نــوويــة جــديــدة ،وكثفت
تجاربها الصاروخية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــؤش ـ ــر ج ـ ــدي ـ ــد ع ـلــى
التهدئة ،اتفق الرئيس األميركي
دونــالــد ترامب ونظيره الكوري
الجنوبي مــون ج ــاي-ان على أن
المناورات العسكرية المشتركة
ُ
«ل ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــرى أثـ ـ ـن ـ ــاء األلـ ـ ـع ـ ــاب
االولمبية» ،في مؤشر جديد على
التهدئة( .عواصم  -وكاالت)

من ناحية أخــرى ،أكــد الرئيس التركي
أهمية التعاون بين بالده وفرنسا من أجل
إحالل السالم اإلقليمي والعالمي.
وأبدى استعداد بالده لتعزيز العالقات
ً
مع فرنسا في جميع المجاالت خصوصا
الصناعات الدفاعية والطاقة والتنسيق في
مجال مكافحة التنظيمات «اإلرهابية» التي
ً
تشكل خطرا على كال البلدين.
(إسطنبول  -وكاالت)

البيت األبيض ناقش تقليص
مساعدات السلطة الفلسطينية

ُ
ً
قتل  11شخصا واصيب 25
على األقل ،بعد اقدام انتحاري
على تفجير نفسه قرب حشد
من المتظاهرين وعناصر من
الشرطة مساء أمس األول ،في
العاصمة األفغانية كابول ،على
ما أعلن مسؤولون ،في اعتداء
تبناه تنظيم «داعش».
وقال نائب الناطق باسم وزارة
الداخلية نصرت رحيمي ،إن
ً
«انتحاريا فجر نفسه ...قرب
عدد من الشرطيين كانوا
يحاولون ضمان أمن تظاهرة،
ويمكننا أن نؤكد أنه تم حتى
ً
اآلن نقل  11جثة و 25جريحا
ً
إلى مستشفياتنا» ،الفتا إلى أن
الحصيلة قابلة لالرتفاع.

«تويتر» يغلق حساب
«الفجر» اليوناني

حجب موقع «تويتر» حساب
حزب «الفجر الذهبي» اليوناني
اليميني المتطرف ،في خطوة
ً
يبدو أنها جاءت تماشيا مع
قواعد الموقع الجديدة ضد
خطاب الكراهية.
ولم يذكر موقع التواصل
االجتماعي سبب حجب حساب
«الفجر الذهبي» ،لكن هذه
الخطوة تأتي عقب إعالن صدر
ً
أخيرا عن إجراءات تهدف إلى
الحد من خطاب الكراهية على
الموقع.
وأكد الحزب« :بعد فيسبوك...
وإنستغرام وجميع وسائل
اإلعالم الفاسدة ،جاء دور
تويتر في استهداف الحزب
بطريقة مبتذلة».

السجن  3سنوات لرئيس
جورجيا السابق

غزة تتظاهر ...وإسرائيل تطلق نور التميمي
نــاقــش الـبـيــت األب ـيــض ام ــس ،تقليص الـمـســاعــدات األميركية
المقدمة إلى السلطة الفلسطينية ،بسبب مواقفها األخيرة ،وكضغط
إلجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ونـقـلــت صحيفة «ه ــآرت ــس» عــن مـســؤولـيــن رفـيـعــي المستوى
في البيت األبيض ،قولهم ،إنه سيتم فحص المساعدات للسلطة
الفلسطينية بسبب مــوا قــف الفلسطينيين األ خ ـيــرة بعد إ عــان
الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل.
إلى ذلك ،وبينما تظاهر مئات الفلسطينيين في مخيم جباليا
ً
لالجئين فــي قطاع غــزة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وغــاء
المعيشة ،أطلقت اسرائيل فجر أمس ،سراح الفتاة نور التميمي
( 20عاما) المتهمة باالعتداء على جنديين اسرائيليين مع قريبتها
ً
عهد التميمي ( 16عاما) ،بكفالة ،في قرية النبي صالح في الضفة
الغربية.
وقال ناجي التميمي« :أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم (أمس)،
بعد أن قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة
آالف شيكل ( 1500دوالر)».
ً
وأوضح أن عائلة التميمي وقعت أيضا على كفالة أخرى بقيمة
عشرة آالف شيكل (نحو ثالثة آالف دوالر) ستدفع في حال لم تمثل
نور التميمي أمــام القضاء لمحاكمتها ،إضافة إلى توقيع كفيل
يحمل الهوية اإلسرائيلية لم يحدد هويته.
وأوضح الوالد أن من شروط االفراج «أن تتوجه نور كل يوم إلى
أقرب مركز شرطة إسرائيلية وتوقع على وجودها في المنطقة».
وكان من المفترض أن يتم إطالق نور قبل يومين بعد صدور
اسرائيلية بإطالق سراحها ،غير أن النيابة العسكرية
قرار محكمة
ُ
استأنفت القرار ،وأرجئ اإلفراج عنها حتى صدور قرار من المحكمة
مرة أخرى أمس األول.

حكمت محكمة في عاصمة
جورجيا ،تبيليسي غيابيا
على الرئيس السابق للبالد
ميخائيل سآكاشفيلي
بالسجن ثالث سنوات ،بعد
إدانته بقضية قتل أحد
موظفي المصارف الوطنية
عام .2006
وترى المحكمة أن سآكاشفيلي
مذنب في إساءة استخدام
منصبه الرسمي في تلك
الفترة ،وحكمت عليه بالسجن
مدة  4سنوات ،لكنها خفضتها
بمقدار الربع إلى ثالث سنوات
بموجب قانون العفو.
وأثبت التحقيق أن
سآكاشفيلي قرر العفو
عن موظفين مسؤولين من
المستوى الرفيع كانت لهم
عالقة باغتيال موظف بنك
جورجيا المتحد ساندرو
جيرجفلياني عام .2006
وبسبب ذلك العفو تم انتهاك
حقوق الطرف المتضرر ،وكذلك
المصالح المشروعة للدولة.

ةديرجلا

•
العدد  / 3647السبت  ٦يناير 2018م  ١٩ /ربيع اآلخر 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢٣

دوليات

أخبار مصر

ّ
السودان يصعد باستدعاء سفيره من القاهرة والعالقات تتدهور

• االستنفار إلى الحالة القصوى لتأمين احتفاالت الميالد • مقتل  ٣شرطيين ومدني في سيناء
القاهرة  -ةديرجلا

•

واصلت العالقات المصرية
السودانية تدهورها ،وبدا
أن هناك نية للتصعيد بعدما
أعلنت الخرطوم استدعاء
سفيرها في القاهرة للتشاور،
أمس األول ،في حين ردت
القاهرة بأنها تدرس الموقف
التخاذ اإلجراء المناسب ،في
ظل توتر غير مسبوق في
العالقات منذ نحو عقدين،
وعلمت «الجريدة» أن سفير
مصر في السودان موجود في
القاهرة لمناسبة عائلية ،وسط
توقعات أن يظل في بلده إلى
حين اتضاح مسارات التصعيد
بين بلدين يشكالن ما يعرف
بوادي النيل.

سقطت األقنعة ،فخرج ما حاولت
الدبلوماسية إخفاءه إلى العلن ،هكذا
كــان لسان حــال العالقات المصرية
السودانية ،التي ارتقت درجة أعلى
في سلم التوتر بين البلدين ،بعدما
أعلنت الخرطوم استدعاء سفيرها
في مصر ،عبدالمحمود عبدالحليم،
للتشاور ،دون إبداء األسباب مساء
أمس األول ،فيما اكتفت القاهرة بلغة
دبلوماسية على الصعيد الرسمي،
ال تخفي الغضب المكتوم ،بالقول،
إنها تدرس الموقف التخاذ اإلجراء
المناسب.
وي ـك ـش ــف اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ال ـ ـسـ ــودان
لسفيره المرحلة ،التي وصلت إليها
ال ـعــاقــات م ــع م ـصــر ،بـعــد سلسلة
طويلة من التراشق وتبادل االتهامات
والـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات الـ ـت ــي ال ت ـن ـت ـهــي فــي
العامين الماضيين ،فالتصريحات
الهجومية من الخرطوم تتوالى في
وقت تتهم القاهرة جارتها الجنوبية
باالنحياز ضدها في مفاوضاتهما
مــع أدي ــس أبــابــا حــول ســد النهضة
اإلثيوبي ،مما أدى في النهاية إلى
فشلها ،والذي حملته مصر للتعنت
السوداني اإلثيوبي ،وسبق للرئيس
عمر البشير أن اتهم مصر بتسليح
المعارضة السودانية ،وهو ما نفته
القاهرة وقتها ،فيما تزعم صحف
الـخــرطــوم وج ــود حـشــود عسكرية
مصرية داخ ــل إرتـيــريــا بالقرب من
الحدود السودانية.

وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازي وكبار
القيادات بالقوات المسلحة يقدمون التهاني للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميالد المجيد أمس
جر السودان للدخول في اشتباكات
مباشرة.
وغـ ـ ــادر الـسـفـيــر ال ـس ــودان ــي في
الـ ـق ــاه ــرة وم ـن ــدوب ـه ــا الـ ــدائـ ــم ل ــدى
جامعة الدول العربية ،عبدالمحمود
عبدالحليم ،مطار القاهرة الدولي
على متن رحلة مصر للطيران رقم
 ،853فيما اكتفت الخارجية المصرية
بالقول على لسان متحدثها الرسمي،
أحمد أبــو زي ــد ،فــي بيان مقتضب،
إنه تم إخطار السفارة المصرية في
ً
الـخــرطــوم رسـمـيــا ب ـقــرار اسـتــدعــاء
سـفـيــر ال ـ ـسـ ــودان ف ــي ال ـق ــاه ــرة إلــى
الخرطوم للتشاور ،وأن "مصر تقوم
بـتـقـيـيــم ال ـم ــوق ــف ب ـش ـكــل مـتـكــامــل
التخاذ اإلجراء المناسب".

وفتح وزير الخارجية السوداني
إبراهيم غندور ملف مثلث حاليب
وشالتين المصري ،أكثر مــن مرة
خــال األسابيع القليلة الماضية،
ً
م ـك ــررا ال ـمــزاعــم ال ـســودان ـيــة حــول
أحقية الخرطوم في المثلث (نحو
ً
ً
 20كيلو مترا مربعا) الذي تمارس
القاهرة عليه أعمال السيادة قبل
ميالد الدولة السودانية بانفصالها
عــن ال ــدول ــة الـمـصــريــة ع ــام ،1958
وكـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة
ل ـل ـحــدود م ــن ال ـجــانــب ال ـســودانــي
عبدالله الصادق ،قال منذ يومين،
إن اسـتـمــرار مــا سماه ب ـ "الـعــدوان
المصري" على حاليب ،يهدف إلى

المعاملة بالمثل
وعلمت "الـجــريــدة" أن مسؤولي
ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــريــة ي ـت ـشــاورون
مع مؤسسة الرئاسة ،لبحث كيفية

ال ــرد على خطوة استدعاء السفير
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،الس ـي ـم ــا أن الـسـفـيــر
المصري بالخرطوم ،أسامة شلتوت،
ً
موجود حاليا بالقاهرة في زيــارة
عائلية خــاصــة ،وس ــط تــوقـعــات أن
يكون ال ــرد هــو "المعاملة بالمثل"،
ف ـي ـمــا ع ـب ــر مـ ـص ــدر مـ ـص ــري رف ـيــع
المستوى لـ"الجريدة" عن استغرابه
من ممارسات نظام البشير العدائية
والتصعيدية ضد الدولة المصرية.
وألـمــح المصدر إلــى وجــود أيــاد
ليست خفية تمكنت من التأثير على
نظام البشير وتوجيهه للتصعيد
ضد القاهرة ،في إشارة على ما يبدو
النـفـتــاح الـخــرطــوم على النظامين
القطري والتركي ،وكل منهما على
خالف عميق مع مصر.
وأضاف المصدر" :القاهرة ترصد
ك ــل ال ـت ـح ــرك ــات ال ـع ــدائ ـي ــة ضــدهــا،
وسـيـكــون مصير األخ ـي ــرة الفشل،
ويبقى النظام السوداني هو الخاسر
ً
األكـ ـب ــر" ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن "الـشـعــب

مخاوف من تعديالت تقلص عالنية المحاكمات

ّ
التغطية اإلعالمية تتطلب موافقة كتابية من رئيس الدائرة
•

ترسانة من القوانين التي تعاقب الصحافي إذا تجاوز في النشر.
ب ـ ــدوره ،ق ــال عـضــو مـجـلــس نـقــابــة الـصـحــافـيـيــن ،ع ـمــرو ب ــدر ،إن
"التعديل المرتقب سيجعل الصحافي غير قادر على مزاولة عمله أو
ً
القيام به" ،مشيرا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة
من أجل مطالبة البرلمان بعدم إقرار النص بشكله الحالي ،أو ضمان
ممارسة الصحافة لدورها.
ً
قانونيا ،قال الخبير الدستوري ،عصام اإلسالمبولي ،لـ"الجريدة":
"األصل في المحاكمات هو العالنية ،األمر الذي نص عليه الدستور
في مادة ( )187إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام
ً
ً
أو اآلداب" ،مضيفا" :لو تم إقرار التعديل بهذا الشكل سيكون مخالفا
لـلــدسـتــور ،وإذا ك ــان الـمـقـصــود بـهــذا الـتـعــديــل هــو الـصـحــافــة ففي
التشريعات المصرية عشرات المواد التي يمكن استخدامها لمعاقبة
الصحافي الذي ينقل معلومات خاطئة".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـفــى الـخـبـيــر ال ـقــانــونــي ،طـ ــارق ن ـج ـيــدة ،أن تـكــون
ً
ً
ً
التعديالت مخالفة للدستور ،معتبرا إياها أمرا تنظيميا ،وتابع في
تصريحات لـ"الجريدة"" :التعديالت من شأنها حماية المعلومات التي
ً
يتم التوصل إليها خالل التحقيقات أو جلسات المحاكمة" ،موضحا
أن السيولة المعلوماتية التي تسببت فيها برامج "التوك شو" تسببت
في نشر معلومات محظورة أو خاطئة ضللت العدالة أو أثرت عليها.

القاهرة  -عادل زناتي

بينما التــزال ساحات المحاكم المصرية تشهد جلسات محاكمة
متورطين فــي قضايا عنف وإرهـ ــاب ،علمت "الـجــريــدة" مــن مصادر
برلمانية ،أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب تضع اللمسات
النهائية على تعديل بعض مواد قانون "اإلجراءات الجنائية" ،بينها
المادة ( ،)268لتقييد عالنية جلسات المحاكمة ،ما اعتبره خبراء قانون
مخالفة دستورية لمبدأ عالنية المحاكمات ،بينما قال صحافيون إنه
ً
سيؤثر سلبا على عملهم الصحافي أثناء تغطية المحاكمات.
وتضمنت التعديالت عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي
طريقة كانت ،إال بموافقة كتابية من رئيس الدائرة ،ما يعني أن رئيس
الدائرة التي تنظر المحاكمة هو صاحب السلطة التقديرية لتغطية
الجلسات من عدمه ،كما يحظر التعديل تناول أي بيانات أو معلومات
تتعلق بالقضاة ،أو أعضاء النيابة العامة ،أو الشهود أو المتهمين.
وفيما اعتبر السكرتير ا لـعــام المساعد لنقابة الصحافيين،
أبوالسعود محمد ،أن التعديل يقوض حق الصحافي في العمل
ً
ولـحــق المجتمع فــي الـمـعــرفــة ،قــائــا" :الـتـعــديــل جـعــل الـمـنــع هو
األس ــاس رغ ــم أن فلسفة الـتـشــريــع هــي الـعــانـيــة ،لـضـمــان نــزاهــة
ً
المحاكمات ،ولردع الخارجين على القانون" ،مشيرا إلى أن هناك

ً
ً
السوداني سيدرك عاجال أم آجال أنه
يقع فريسة لحاكم ورط شعبه في
عالقات مشبوهة مع أنظمة إرهابية".

استنفار
وسط استعدادات أمنية مشددة
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة م ـ ــع رف ـ ـ ــع ح ــال ــة
االسـتـنـفــار إل ــى ال ــدرج ــة الـقـصــوى،
تشهد الكنائس القبطية في مصر
االح ـت ـف ــال بـعـيــد ال ـم ـي ــاد المجيد
بحسب التوقيت الشرقي ،الذي يبدأ
في ساعة متاخرة من اليوم السبت
حتى الساعات األولى من صباح غد،
ويترأس بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية ،البابا تواضروس
الثاني ،قداس عيد الميالد ،الذي يقام
في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة
اإلدارية ،بحضور رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي ،وكبار رجال
الدولة.
وعقد وزير الداخلية اللواء مجدي

ً
عبد الـغـفــار ،اجـتـمــاعــا مـســاء أمس
األول ،مع مساعديه والقيادات األمنية
المعنية الستعراض محاور الخطة
األمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين
ً
اح ـت ـف ــاالت ال ـم ـصــري ـيــن ،وتـحـسـبــا
ألي ع ـم ـل ـيــات إره ــاب ـي ــة تـسـتـهــدف
احتفاالت المسيحيين بعيد الميالد،
وشــدد الوزير على ضــرورة تكثيف
الوجود األمني بمحيط دور العبادة
المسيحية وتمشيط محيط الكنائس
بشكل متواصل بالتنسيق الكلي مع
رج ــال الـقــوات المسلحة ،والــوجــود
الـ ـمـ ـي ــدان ــي ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ــوي ــات
الشرطية لمتابعة سير األداء األمني،
كما وجه برفع الحالة األمنية للدرجة
القصوى.
وزار وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـفــريــق أول
ص ــدق ــي ص ـب ـحــي ورئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ــان
القوات المسلحة الفريق محمود فريد
حجازي ،المقر البابوي بالعباسية،
لتهنئة ال ـبــابــا ت ــواض ــروس ،بعيد
الـمـيــاد المجيد ،وأك ــد صبحي أن

مـصــر س ــوف تـظــل بـعـطــاء أبنائها
ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك
بعيدة عن كل صور الفتن واألزمات.

وفي سيناء ،قتل أربعة أشخاص
( 3منهم من قــوات الشرطة) نتيجة
استهدافهم من قبل عناصر إرهابية
مسلحة على طريق العريش القنطرة
الدولي شمالي سيناء ،والذوا بالفرار
أم ــس األول ،وق ــال مـصــدر أمـنــي إن
ً
العناصر اإلرهابية نصبت كمينا
لسيارات المواطنين على الطريق،
واستوقفت سيارة خاصة "مالكي"،
كان ضمن مستقليها أمين الشرطة
والعريف والمجند ،وأطلقوا عليهم
ال ـ ــرص ـ ــاص ،ب ـع ــدم ــا ت ـع ــرف ــوا على
هوياتهم ،بينما أطلق المسلحون
الـنــار على سـيــارة أخ ــرى يستقلها
مدنيان ،مما أسفر عن مقتل أحدهم.

الطقس يحبس المصريين ويقتل سائحة
إغالق موانئ مصر على المتوسط ...والعاصمة تخلو من المارة
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

ضربت موجة من الطقس السيئ القاهرة والمدن
المصرية ،ما أجبر المصريين على قضاء يوم عطلتهم
ً
األسبوعية داخل منازلهم جبرا ،إذ ضربت العواصف
الـتــرابـيــة الـعــاصـمــة الـمـصــريــة مــع انـخـفــاض واضــح
في درجــات الـحــرارة ،بينما ضربت األمطار والرياح
الشديدة السواحل المصرية الشمالية ،مــا أدى إلى
إغ ـ ــاق م ــوان ــئ اإلس ـك ـن ــدري ــة وال ــدخ ـي ـل ــة وال ـســويــس
ودمياط ،في حين تم منع الصيد بمحافظتي شمال
سيناء وكفر الشيخ والسواحل الشمالية ،بسبب ارتفاع
معدل األمواج والرياح العاتية.
وسرت شائعة بأن هيئة األرصاد الجوية تطالب
عـبــر صفحتها عـلــى " فـيـسـبــوك" المصريين بعدم
مغادرة منازلهم ،ألن "القادم أسوأ" ،لكن رئيس هيئة
األرص ــاد الـجــويــة ،أحـمــد عـبــدالـعــال ،نفى أن تكون
الهيئة أصدرت مثل هذا التصريح ،وأن الصفحات
الـتــي تناقلت هــذه األنـبــاء ال تتبع هيئة األرص ــاد،
ورغـ ــم ال ـن ـفــي ف ــإن ال ـم ـصــري ـيــن ف ـض ـلــوا االس ـت ـمــاع
للنصيحة الفيسبوكية لمطابقتها حالة الطقس،
ومكثوا في بيوتهم ،ما جعل شوارع القاهرة خاوية
أو تكاد من السيارات والمارة.

وكان الطقس السيئ وراء حادثة سقوط منطاد
بشكل خاطئ فــي مدينة األقـصــر (جنوبي مصر)،
صباح أمس ،ما أسفر عن مقتل سائحة وإصابة 12
جنسيات مختلفة ،بسبب شــدة الرياح
آخرين من
ً
الـتــي شكلت عــائــقــا أم ــام تحليق الـمـنـطــاد ،فدخل
فــي دوام ــة هوائية عجز معها قــائــد المنطاد على
الـهـبــوط بــه ب ـســام ،مــا أدى إل ــى ارت ـط ــام المنطاد
باألرض ،فيما نجحت بقية المناطيد المشاركة في
الجولة الصباحية بالهبوط في المطار والزراعات
المحيطة به.
وقـ ــال م ـصــدر أم ـنــي إن الـســائـحــة ال ـم ـتــوفــاة من
جـنــوب أفــريـقـيــا ومـعـظــم المصابين مــن استراليا
واألرجنتين ،وان المنطاد كان يقل  20سائحا من
جنسيات مختلفة ،أثناء قيامهم بجولة سياحية
فوق آثار البر الغربي.
وصــرح مستشار وزيــر الصحة للرعاية شريف
وديع ،أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20سيارة
إسعاف مجهزة ،ومركبين نهريين ،مشيرا إلى أنه
تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى
األقـ ـص ــر الـ ــدولـ ــي ،وأن اإلصـ ــابـ ــات م ــا ب ـيــن كـســور
وجروح بأماكن متفرقة بالجسد ،فيما عدا حالتين
إصابتهما خطيرة.

•

رئيسة «قضايا المرأة» :المنظمات النسوية تتعرض لضغوط أمنية ...والنظرة الذكورية سائدة في القضاء
القاهرة  -نانسي عطية

أكدت رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان،
أن المنظمات النسوية تتعرض لضغوط أمنية ،الفتة إلى أن
اسمها اليزال على قوائم الممنوعين من السفر.
وانتقدت الحائزة جائزة «أالرد للنزاهة الدولية» في مقابلة مع
«الجريدة» ،تعنت القضاة في عدم السماح بتعيين المرأة في
مجلس الدولة ،رغم أن ذلك حق دستوري لها ...وفيما يلي
نص المقابلة:
تطوير مفاهيم وخلق منظومة تشريعية كاملة
ِّ
تحترم المرأة ،وتعزز مكانتها وتنصفها.
•كيف تابعت دور البرلمان في سن قوانين
ج ــدي ــدة لـمـصـلـحــة ال ـن ـس ــاء ،أب ــرزه ــا "ت ـجــريــم
الحرمان من الميراث"؟
ً
 عملنا كثيرا فيما يتعلق بقانون األحوالال ـش ـخ ـص ـيــة ،ومـ ــن ب ـي ــن ذلـ ــك وضـ ــع ض ــواب ــط

وعـقــوبــة لـكــل مــن ي ـحــرم ال ـم ــرأة مــن حـقـهــا في
ال ـم ـي ــراث ،خـصــوصــا أن إح ـصــائ ـيــات رسمية
وأخــرى صــادرة عن منظمات حقوقية أشارت
إلـ ــى أن  95ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ن ـس ــاء ال ـص ـع ـيــد ال
يـحـصـلــن ع ـلــى م ـيــراث ـهــن ال ـش ــرع ــي ،ورغـ ــم أن
ً
البرلمان أصــدر قانونا فــي هــذا الـشــأن ،فإننا
بحاجة إلى توعية المرأة في بعض المناطق
ً
بحقها ،فغالبا ال يتم منحها أي ع ـقــارات أو
أراض بزعم "عدم تفتيت األرض" ،وهذا انعكاس
ل ـل ـصــورة الــذهـنـيــة ل ــدى الــرجــل ب ــأن ال ـم ــرأة ال
تستطيع تحمل مسؤولية األرض أو األصول
الثابتة.
• مــازالــت قضية تعيين الـمــرأة فــي مجلس
الدولة وباقي الهيئات القضائية مسار جدل،
كيف ترين ذلك؟
 هناك تعنت واضح من الجهات القضائيةف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،وف ـ ــرض ل ـل ـن ـظــرة ال ــذك ــوري ــة
لعدم تعيين الـمــرأة فــي هــذه الـمــواقــع ،رغــم أن
ً
الدستور أعطاها حقها كامال في شغل جميع
المناصب دون اسـتـثـنــاء ،ولــأســف مــا يحكم
تطبيق القانون والدستور ليس كفاء ة المرأة

على توليها منصب قاضية ،لكن استمرار النظر
للمرأة كأنها "جنس من الدرجة الثانية".
•كـ ـي ــف ت ــري ــن دور الـ ـب ــرلـ ـم ــان فـ ــي إص ـ ــدار
التشريعات المتعلقة بالمرأة خالل 2017؟
 مــازا لــت المنظومة التشريعية المتعلقةبــالـمــرأة بحاجة إلــى ث ــورة ،لتحسين أوضــاع
ال ـن ـســاء ف ــي ك ــل ال ـم ـج ــاالت ،خـصــوصــا قــانــون
األحــوال الشخصية ،حيث خرجت مؤسستنا
بتوصيات قدمتها للبرلمان لطرحها للنقاش،
لكن حتى اآلن لم يطبق منها شيء سوى تجريم
زواج القاصرات ،وتفعيل قانون الحرمان من
ُ
الميراث ،بينما لم تطرح حتى اآلن حقوق المرأة
المعيلة ،وقضايا زواج األقباط.
• بــرأيــك ،كيف يتم الـتـعــاون بين المجلس
القومي للمرأة وباقي المنظمات النسوية في
ظل أزمة العمل األهلي؟
 ف ــي ظ ــل الـتـضـيـيــق األم ـن ــي عـلــى ســاحــاتً
الـعـمــل األه ـل ــي ،لــم نـجــد ت ـعــاونــا مــن "الـقــومــي
ً
ل ـل ـمــرأة" ف ــي قـضــايــا الـ ـم ــرأة ،عـلـمــا ب ــأن هـنــاك
بـعــض الـمـنـظـمــات األهـلـيــة ب ــدأت تـنـخــرط في
العمل مع المجلس دون غيرها ،وهذا أمر ُيسأل

استراتيجية صناعية
لتنمية الصادرات

مقتل شرطيين

سليمان لـ ةديرجلا  :معظم نساء الصعيد يحرمن من حق الميراث

• كيف تنظرين لملف المرأة خالل عام 2017
الذي أطلق عليه الرئيس السيسي "عام المرأة"؟
 قضايا المرأة المصرية لن ينتهي طرحهاخالل عام واحــد ،وأرى أن "عام المرأة" مسمى
ً
أكثر منه واقـعــا يتم تطبيقه ،فمازالت المرأة
تعاني عدم المساواة في مجال العمل ،ويمارس
العنف ضدها ،وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى

رحالت جوية منتظمة
بين ميالنو وشرم

أعلن محافظ جنوب سيناء،
اللواء خالد فودة ،أمس ،بدء
انطالق الرحالت الجوية
المنتظمة من مدينة ميالنو
اإليطالية إلى مدينة شرم
ً
الشيخ ،اعتبارا من  26يناير
الجاري ،بمعدل رحلة واحدة
ً
أسبوعيا كبداية على طائرات
شركة إيركايرو.
وقال فودة ،إن ذلك يعطي
ً
مؤشرا النفراجة سياحية في
الموسم السياحي المقبل،
إضافة إلى رحالت الشارتر من
بعض المدن اإليطالية األخرى،
ً
مؤكدا أن مدينة شرم الشيخ
ومطارها الدولي جاهزان
الستقبال رحالت الطيران من
جميع دول العالم.

مثلث حاليب

«الخارجية المصرية»
تدرس الرد بالمثل
على الخرطوم

سلة أخبار

ً
عنه المجلس ،الذي أضحى برأيي يلعب دورا
ً
مكمال لبقية أوجه السلطة ،دون أن ينظر لتلك
المنظمات الـنـســويــة الـتــي تـتـعــرض لضغوط
أمنية تعوق قيامها بعملها.
• مـ ــا ت ـع ـل ـي ـقــك ع ـل ــى الـ ـق ــوانـ ـي ــن الـمـتـعـلـقــة
بمناهضة العنف ضد النساء خالل عام 2017؟
 لــ ّـدي ت ـح ـفــظ ش ــدي ــد ع ـلــى أداء الـمـجـلــس
الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرأة حـ ـ ـ ــول تـ ـفـ ـعـ ـي ــل وتـ ـط ــوي ــر
"استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة" التي
أطلقت منذ عــام  2015والممتدة حتى ،2020
استجابة لمطالب المجموعات النسوية ،لكن
غياب آليات المراقبة والتقييم يجعل الهدف
أكثر صعوبة ،خصوصا أن االستراتيجية تم
إطالقها لتطوير ووضــع تشريعات مناهضة
ألشـ ـك ــال ال ـع ـنــف ض ــد ال ـن ـس ــاء ،وهـ ـن ــاك ن ــواب
ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي م ــؤتـ ـم ــرات ع ـق ــدت ـه ــا م ـن ـظ ـمــات
نسوية ،لمناقشة كيفية وضع ضوابط لتنفيذ
االستراتيجية ،لكن يبقى األمر بال جدوى طالما
يتم التضييق على العمل األ هـلــي ،باإلضافة
إلــى ض ــرورة التنسيق مــع جميع المؤسسات
للنهوض بهذه االستراتيجية.

أعلن وزير التجارة والصناعة
طارق قابيل ،أمس ،بدء تنفيذ
استراتيجيات قطاعية ،لعدد
من القطاعات الصناعية ذات
األولوية ،التي تتمتع بميزات
تنافسية مرتفعة بالسوقين
المحلي والعالمي ،وتمتلك
ً
فرصا تصديرية واعدة،
وتسهم في سالسل القيمة
المحلية والعالمية.
وقال قابيل ،إن هذه القطاعات
تتضمن الصناعات الكيماوية
ومواد البناء ،والصناعات
الهندسية ،والصناعات
اليدوية ،والصناعات
النسيجية.
ولفت إلى أن االستراتيجية
تقوم على  5محاور أساسية
منها تنمية وتدريب القوى
العاملة ،ودعم الكيانات
الصغيرة والمتوسطة.

ربع مليار جنيه إلحياء
مسار العائلة المقدسة

رصدت وزارة السياحة،
مبلغ  250مليون جنيه
لتطوير المنشآت السياحية
والدينية إلحياء مسار
العائلة المقدسة بأديرة
وادي النطرون ،إضافة إلى
الدعم المقدم من صندوق
الخدمات بالمحافظة لخدمة
المشروع .ووقعت محافظة
البحيرة ،نادية عبده ،أمس
األول ،بروتوكول تعاون مع
وزارة السياحة لتفعيل آليات
تنفيذ وتطوير مواقع العائلة
المقدسة بمنطقة األديرة
بوادي النطرون.

 5.3مليارات دوالر إجمالي
إيرادات قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة
السويس ،ورئيس الهيئة
العامة االقتصادية لمنطقة
القناة الفريق مهاب مميش،
أمس ،أن إحصائيات المالحة
خالل عام  2017سجلت
ً
ً
نموا ملحوظا في أعداد
وحموالت السفن العابرة
للقناة والعائدات ،وأوضح
أن زيادة أعداد وحموالت
السفن العابرة أثمرت زيادة
العائدات بنسبة  5.4في
المئة ،إذ بلغت العائدات 5.3
مليارات دوالر خالل العام
المنصرم ،مقارنة بنحو 5
مليارات خالل عام .2016

ةديرجلا
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رياضة

«خليجي « ...»23سلطنة»

عمان تهزم اإلمارات بركالت الترجيح وتتوج باللقب للمرة الثانية

ركالت الجزاء

منتخب عمان على منصة التتويج (تصوير نوفل ابراهيم)

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب
بطولة كأس الخليج الثالثة
والعشرين في كرة القدم للمرة
الثانية في تاريخه ،بفوزه في
المباراة النهائية على نظيره
اإلماراتي  4-5بركالت الترجيح.

عموري يتحسر

توج المنتخب العماني للمرة
الثانية فــي تــاريـخــه بلقب بطولة
كــأس الخليج العربي لـكــرة القدم
بعدما تغلب على نظيره اإلماراتي
 4 -5بضربات الجزاء الترجيحية
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
لـلـنـسـخــة ال ـثــال ـثــة وال ـع ـشــريــن من
البطولة (خليجي  )23بالكويت،
عـلــى مـلـعــب اس ـتــاد جــابــر األحـمــد
الــدولــي برعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،الــذي أناب
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك بالحضور.
وان ـ ـت ـ ـهـ ــى ال ـ ــوق ـ ـت ـ ــان األص ـ ـلـ ــي
واإلضـ ــافـ ــي ل ـل ـم ـب ــاراة بــال ـت ـعــادل
ا ل ـس ـل ـبــي ،ليحتكم
الفريقان إلى

ضربات الـجــزاء الترجيحية التي
حسمت المواجهة واللقب لمصلحة
ع ـم ــان ،ال ـتــي تــوجــت بــالـلـقــب مــرة
واحـ ــدة ســابـقــة فــي "خـلـيـجــي "19
على أرضها عام .2009
وس ـج ــل لـلـمـنـتـخــب ال ـع ـمــانــي،
عبدالعزيز المقبالي وسعد سهيل
وأحـ ـم ــد مـ ـب ــارك (كـ ــانـ ــو) وسـعـيــد
الــرزي ـقــي ومـحـســن ال ـخــالــدي ،أمــا
المنتخب اإلمــاراتــي فسجل له كل
مــن عـلــي مـبـخــوت وأح ـمــد بــرمــان
وإسماعيل أحمد ومحمد برغش
ال ـم ـن ـه ــال ــي ،ف ــي ح ـي ــن أه ـ ــدر عـمــر
عبدالرحمن (عموري) ركلة (تصدى
لها الحارس).
وج ــاء إه ــدار عـمــر عبدالرحمن
لــرك ـلــة ال ـتــرج ـيــح بـمـثــابــة صــدمــة
مدوية ،حيث أهدر فرصة ذهبية
لحسم المباراة واللقب في الوقت
األص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا سـ ــدد
ضربة جزاء للمنتخب
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
الدقيقة  ،90لكن
ح ــارس المرمى
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي
ال ـم ـت ــأل ــق فــايــز
الـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدي
تـ ـ ـص ـ ــدى ل ـل ـك ــرة
ببراعة.

ويـ ــديـ ــن ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـمــانــي
بـفـضــل كـبـيــر ف ــي ال ـف ــوز لـلـحــارس
الرشيدي الــذي تــوج تألقه الهائل
طوال المباراة النهائية بالتصدي
لــركـلـتــي جـ ــزاء "عـ ـم ــوري" ،لـيـهــدي
اللقب لعمان على حساب المنتخب
اإلماراتي الذي لم تهتز شباكه بأي
أهـ ــداف ط ــوال ال ـب ـطــولــة ،ف ــي حين
اهتزت شباك عمان مرة واحدة.

جس النبض
وع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب اس ـ ـت ـ ــاد ج ــاب ــر
ال ـ ــدول ـ ــي ،لـ ــم ت ـس ـت ـمــر فـ ـت ــرة جــس
ً
ال ـن ـبــض ك ـث ـي ــرا وس ــرع ــان م ــا بــدأ
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي م ـ ـحـ ــاوال
السيطرة والضغط الهجومي ،لكن
الفريق اإلماراتي واصل استعراض
صالبته الدفاعية ،ولم يسمح بأي
خـطــورة تهدد مــرمــاه فــي الدقائق
األولى.
واص ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـع ـم ــان ــي
سـ ـيـ ـط ــرت ــه وت ـ ـ ــوال ـ ـ ــت م ـ ـحـ ــاوالتـ ــه
الهجومية مستفيدا من انطالقات
رائد إبراهيم على الجهة اليسرى،
لكنه وجد صعوبة كبيرة في تفكيك
التماسك الدفاعي للفريق اإلماراتي
الذي تعامل العبوه ببراعة خاصة
مع الكرات العالية.
وفي الدقيقة  ،19كاد المنتخب
اإلماراتي أن يصدم منافسه ،حيث
سدد أحمد خليل كرة زاحفة قوية
مــن ح ــدود منطقة ال ـج ــزاء ،لكنها
مرت بجوار القائم مباشرة.
ورد المنتخب العماني بفرصة
تـهــديـفـيــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،22حيث
ارتقى النجم أحمد مبارك (كانو)
لكرة عالية وســددهــا بــرأســه ،لكن
ال ـحــارس اإلم ــارات ــي خــالــد عيسى
أمسك بها بثبات.
وهـ ـ ـ ــدد ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلم ـ ــارات ـ ــي
المرمى العماني مجددا في الدقيقة
 ،28حيث ســدد علي مبخوت كرة
قــويــة م ــن حـ ــدود مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.
وفي الدقيقة  ،37أرسل المدافع
الـعـمــانــي سـعــد سهيل ك ــرة عالية

إل ــى داخـ ــل مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء كــانــت
بحاجة إلى لمسة من زميله خالد
الهاجري المنطلق نحو المرمى،
لكن الحارس اإلمــاراتــي تدخل في
اللحظة المناسبة وأطــاح بالكرة،
والتحم بقوة مع الهاجري لكنهما
نهضا وواصال اللعب.
وضــاعــت أخـطــر ف ــرص الـشــوط
األول على المنتخب العماني في
الـثــوانــي األخ ـيــرة مـنــه ،حـيــث مــرر
علي سليمان البوسعيدي عرضية
رائعة إلى محسن جوهر الخالدي
غير الـمــراقــب ،ليسدد األخـيــر كرة
زاح ـفــة قــويــة ،لكنها م ــرت بـجــوار
ال ـقــائــم م ـبــاشــرة لـيـنـتـهــي الـشــوط
بالتعادل السلبي.
وأشعل المدافع العماني سعد
سهيل ال ـشــوط الـثــانــي بـعــد ثــاث
دقائق من بدايته ،حيث راوغ الدفاع
ببراعة شديدة وتوغل داخل منطقة
ال ـجــزاء ثــم س ــدد ب ـقــوة ،لـكــن الـكــرة
مرت فوق العارضة.
ورد المنتخب اإلماراتي بهجمة
مرتدة بعدها بـثــوان ،وتلقى عمر
عبدالرحمن عرضية سددها برأسه،
ل ـك ــن الـ ـكـ ــرة م ـ ــرت بـ ـجـ ــوار ال ـقــائــم
م ـب ــاش ــرة ل ـت ـض ـيــع ف ــرص ــة ثـمـيـنــة
على الفريق.

فرصة ثمينة
وض ــاع ــت ف ــرص ــة ث ـم ـي ـنــة عـلــى
المنتخب العماني إثر هجمة مرتدة
في الدقيقة  ،57إذ تلقى الهاجري
عرضية ،وســدد كــرة قوية تصدى
لـهــا أح ــد العـبــي اإلم ـ ــارات؛ لتصل
إلى محسن الخالدي الذي سددها
دون تردد ،لكن الحارس اإلماراتي
خالد عيسى تألق في التصدي لها.
واستمر مسلسل إهدار الفرص،
حيث مــرر العماني علي سليمان
الـبــوسـعـيــدي عــرضـيــة إل ــى زميله
جـمـيــل الـيـحـمــدي ال ــذي س ــدد كــرة
زاحـفــة ،لكنها مــرت بـجــوار القائم
مباشرة.
و فـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ــد قـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة  ،79أ جـ ـ ــرى
الهولندي بيم فيربيك المدير الفني

للمنتخب العماني تبديله األول
بــإشــراك سعيد الــرزي ـقــي ب ــدال من
جميل اليحمدي.
واستمرت المحاوالت الهجومية
س ـجــاال ب ـيــن ال ـفــري ـق ـيــن ،وت ـصــدى
حارس اإلمارات لكرة من الهاجري
فــي الدقيقة  ،80كما تصدى لكرة
أخ ــرى مــن سعيد الــرزيـقــي بعدها
بثوان.
ورد ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإل مـ ـ ـ ــارا تـ ـ ـ ــي
بمحاولة خطيرة في الدقيقة ،84
ح ـيــث تـلـقــى ع ـم ــوري ك ــرة طــولـيــة
تباطأ الحارس وفهمي سعيد في
اإلط ــاح ــة بـهــا لـيـســددهــا ع ـمــوري،
لكن الحارس تصدى لها ثم أطاح
بها الدفاع.

تألق الرشيدي
و فـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ــد قـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة  ،89ح ـص ــل
الـمـنـتـخــب اإلم ــارات ــي عـلــى ضربة
جزاء بداعي تعرض علي مبخوت
لعرقلة من محمد المسلمي ،وتقدم
عموري لتنفيذ ضربة الجزاء ،لكن
الـحــارس العماني فايز الرشيدي
تصدى للكرة ،ولــم تسفر الثواني
ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة عـ ــن جـ ــديـ ــد ،لـيـنـتـهــي
الوقت األصلي بالتعادل السلبي
ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.
وت ــراج ـع ــت الـ ـح ــدة الـهـجــومـيــة

عمان
عبدالعزيز المقبلي
سعد سهيل
أحمد مبارك كانو
سعيد الرزيقي
محسن جوهر

✔
✔
✔
✔
✔

للفريقين مع بداية الشوط األول من
الوقت اإلضــافــي ،وتحول التركيز
بشكل أكـبــر للجانب الــدفــاعــي ،ثم
استعاد المنتخب العماني حدته
ال ـه ـج ــوم ـي ــة مـ ــع مـ ـ ــرور ال ــدق ــائ ــق
األولى ،لكن الفريق اإلماراتي واصل
تماسكه الدفاعي وقلص الخطورة
بالفعل على شباكه.
وكـ ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ـم ــان ــي أن
يتقدم في الدقيقة  ،101حين ارتقى
خالد الهاجري لكرة عرضية عالية
أمـ ــام ال ـمــرمــى وح ـ ــاول تــوجـيـهـهــا
برأسه إلى داخل الشباك ،لكن الكرة
مرت بجوار القائم.

عيسى ينقذ شباكه
وأنقذ الحارس اإلماراتي خالد
عـيـســى ش ـبــاكــه م ــن ه ــدف محقق
في الدقيقة  ،105وتصدى ببراعة
شـ ــديـ ــدة ل ـ ـكـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة س ــدده ــا
محسن الخالدي من ضربة حرة.
وبـعــد دقـيـقــة واح ــدة مــن بــدايــة

اإلمارات
علي مبخوت ✔
أحمد برمان ✔
إسماعيل أحمد ✔
محمد المنهالي ✔
عمر عبدالرحمن ✖
الشوط الثاني من الوقت اإلضافي،
راوغ اإلمــاراتــي البديل إسماعيل
ال ـح ـم ــادي ال ــدف ــاع ب ـب ــراع ــة داخ ــل
منطقة الجزاء ،ثم سدد الكرة بقدمه
اليسرى ،لكنها مرت قاب قوسين أو
أدنى من القائم.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ــد ق ـ ـي ـ ـق ـ ــة  ،110د ف ـ ــع
مـ ــدرب اإلم ـ ـ ــارات بــالــاعــب محمد
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن بـ ـ ــدال م ـ ــن خ ـم ـيــس
إسـمــاعـيــل ،كـمــا دف ــع م ــدرب عمان
بالالعب محمود المشيفري بدال
من رائد إبراهيم.
وأجــرى فيربيك تبديله الثالث
في صفوف المنتخب العماني في
الدقيقة  ،118وأش ــرك عبدالعزيز
المقبالي بدال من خالد الهاجري،
لكن كل المحاوالت باءت بالفشل،
لينتهي الوقت اإلضافي بالتعادل
الـسـلـبــي ،ويـحـتـكــم ال ـفــري ـقــان إلــى
ضــربــات الـجــزاء الترجيحية التي
انتهت بفوز عمان  4 / 5وتتويجها
باللقب الخليجي.
(د ب أ)

التدافع طفيفة
حادث
إصابات
الصالح:
ً
ووزير الصحة يشرف شخصيا
قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة
العليا المنظمة لـ "خليجي  "23أنس الصالح
ان وز ي ــر ا ل ـص ـحــة د .بــا ســل ا ل ـص ـبــاح يـشــرف
شـخـصـيــا عـلــى ع ــاج الـمـصــابـيــن فــي حــادث
التدافع باالستاد.
وا كـ ـ ــد ان ا ل ـ ـحـ ــاالت ب ـل ــغ ع ــدد ه ــا ن ـح ــو 40
ً
م ـص ــاب ــا ،م ــؤك ــدا ان ك ــل الـمـصــابـيــن حــالـتـهــم
جـيــدة و كــل اال صــا بــات "طفيفة و غـيــر مقلقة"

م ـب ـي ـن ــا ان ا لـ ـ ـح ـ ــاالت ت ـ ــم ن ـق ـل ـه ــا ا لـ ـ ــى ث ــا ث ــة
مستشفيات.
وجاء الحادث بعد تدافع الجمهور تفاعال
مع العبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة
الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطوالت
كأس الخليج العربي لكرة القدم.
ووص ـ ـلـ ــت س ـ ـيـ ــارات االس ـ ـعـ ــاف ال ـ ــى م ـكــان
الحادث داخل االستاد لتعامل مع االصابات
في حال وجودها.

المنتخب العماني في سطور
• لقب الفريق :المحاربون الحمر.
• تأسيس االتحاد :عام .1978
• االنضمام لالتحاد اآلسيوي :عام .1979
• االنـضـمــام لــاتـحــاد الــدولــي (فـيـفــا) :عــام
.1980
• رئـيــس االت ـحــاد :الشيخ ســالــم بن
سعيد الوهيبي.

• تصنيف الفيفا :المركز .101
• أفضل تصنيف سابق :المركز  50في أغسطس .2004
• أسوأ تصنيف سابق :المركز  129في أكتوبر .2016
• الهداف التاريخي :هاني الضابط ( 46هدفا).
• المدير الفني للمنتخب :الهولندي بيم فيربيك.
• مشاركات الفريق في كأس العالم :لم يتأهل من قبل
للنهائيات.
• مـشــاركــات الـفــريــق فــي كــأس آسـيــا :ثــاث م ــرات في
 2004و 2007و.2015
• أفضل نتائج في كأس آسيا :الخروج من الدور األول.
• مشاركاته في كأس الخليج 21 :مرة.
• أفـ ـض ــل إنـ ـج ــازات ــه ف ــي ك ـ ــأس ال ـخ ـل ـي ــج :ال ـف ــوز
بلقب خليجي  19عــام  2009وخليجي  23في
.2018/2017
• إحـصــائـيــات الـفــريــق بـكــأس الخليج:
خــاض  104مباريات فــاز في  19وتعادل
في  26وخسر  59وسجل  81هدفا مقابل
 176في مرماه.

جانب من المصابين

sports@aljarida●com

ةديرجلا

•
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رياضة

األمير يهنئ السلطان قابوس بفوز المنتخب العماني

سموه تلقى رسالة تهنئة من ولي العهد بنجاح البطولة

المبارك يسلم جائزة أفضل حارس لإلماراتي خالد عيسى
بعث سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تهنئة إلى السلطان قابوس
بــن سعيد سـلـطــان عـمــان الشقيقة أعــرب
ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـفــوز
مـنـتـخــب الـسـلـطـنــة ب ـكــأس دورة الخليج
العربي الثالثة والعشرين.
وأشــاد سموه بهذا اإلنـجــاز الرياضي
الذي حققه المنتخب العماني واألداء الفني
الرفيع الــذي قدمه الفريقان المتنافسان،
مثمنا سموه الروح األخوية العالية التي
تميزت بها كــا فــة المنتخبات الرياضية
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة وال ـت ـنــافــس
ال ـش ــري ــف بـيـنـهــا وال ـت ــي ج ـس ــدت أواص ــر
ال ـتــاحــم وال ـت ــراب ــط ب ـيــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
الشقيقة المشاركة ،سائال المولى تعالى
أن يديم على جاللته موفور الصحة وتمام

العافية وأن يحقق لسلطنة عمان المزيد
من التطور والنماء في ظل قيادة جاللته
الحكيمة.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،ت ـل ـق ــى سـمــو
األم ـيــر رســالــة تهنئة بـنـجــاح الـ ــدورة من
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
ً
رافعا لمقام سموه "أسمى آيــات التهاني
وأزكى التبريكات بمناسبة نجاح فعاليات
بطولة كــأس الخليج العربي لكرة القدم
الـثــالـثــة والـعـشــريــن (خليجي  ،")23التي
استضافتها الكويت ،برعاية سامية.
وقال سمو ولي العهد" :يسعدني وأهل
الكويت االوفياء ان نثمن عاليا هذا االنجاز
المشرف الذي ادخل البهجة والسرور على
جماهير شعبنا وكافة ابنائنا الرياضيين،
وت ـج ـلــى ف ــي اب ـهــى ال ـص ــور ال ـتــي عكست

 ...وسموه يسلم للعماني أحمد مبارك «كانو» جائزة أفضل العب
وجه الكويت الحضاري ،الذي جاء نتيجة
لجهود سموكم الدؤوبة ومساعيكم الطيبة
التي كان لها ابلغ االثر في نجاح البطولة
وخروجها بما يليق بمكانة دولة الكويت
اقليميا ودوليا".
وأضاف" :وفي هذا المقام ال يفوتني اال
ان اشيد بــاالداء الفني الرفيع الــذي قدمه
العبو المنتخبات المشاركة من منافسة
شريفة تميزت بروح رياضية عالية سادت
بينهم وجسدت معاني الوحدة الخليجية،
مـبـتـهــا ال ــى ال ـمــولــى ع ــزوج ــل ان يهبكم
العمر المديد ،متدثرا بالصحة والعافية
والسعادة ،وان يتحقق ما تتطلعون اليه
من بلوغ السالم واالم ــان واالزده ــار ،وان
يحفظكم ويرعاكم ذخــرا وفخرا لكويتنا
الغالية ،وقائدا للعمل االنساني".

وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ب ــرس ــال ــة شـكــر
جــوابـيــة إل ــى سـمــو ول ــي الـعـهــد ،ضمنها
سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر
عنه سمو ولــي العهد من طيب المشاعر
والتبريكات بنجاح دورة كأس الخليج.
وأشــاد سموه بما بذلته كافة الجهات
المعنية "مــن حسن تنظم وت ـعــاون كبير
وتـنـسـيــق ت ــام ف ــي االعـ ـ ــداد ل ـه ــذه الـ ــدورة
بكل كـفــاء ة ،وفــي زمــن قياسي ،اسهم في
انجاح هذا الحدث الرياضي المهم الذي
يـتــرقـبــه اب ـنــاء الـ ــدول الـعــربـيــة الـمـشــاركــة
بهذه الــدورة" ،مثمنا "التفاعل والحضور
الجماهيري الكبير ،الــذي اضفى الفرحة
واالبـ ـتـ ـه ــاج وال ـ ـسـ ــرور وروح الـمـنــافـســة
الرياضية الشريفة".
وس ــأل سـمــوه الـمــولــى تـعــالــى ان يديم

ع ـلــى س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد م ــوف ــور الـصـحــة
والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى
لـكــل م ــا فـيــه خـيــر ورف ـع ــة ال ــوط ــن الـعــزيــز
ويديم عليه نعمة األمن والرخاء واالزدهار.
وعلى الصعيد ،بعث سمو ولي العهد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ببرقية تهنئة إلى
السلطان قابوس ضمنها سموه خالص
ت ـه ــان ـي ــه بـ ـف ــوز م ـن ـت ـخــب س ـل ـط ـنــة ع ـمــان
الشقيقة بالكأس ،متمنيا لجاللته موفور
ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة ولـسـلـطـنــة ع ـم ــان كل
الــرفـعــة واالزدهـ ــار فــي ظــل قـيــادة جاللته
الحكيمة.
كما بعث سمو رئيس مجلس الــوزراء
الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
(كونا)

األفضل في البطولة
● جائزة اللعب النظيف حصل عليها المنتخب الكويتي ،وتسلمها
رئيس االتحاد الشيخ أحمد اليوسف.
● حصل الالعب العراقي علي حصني على لقب هــداف الــدورة
برصيد  3أهداف ،في حين حصل العب عمان أحمد كانو على
جائزة أفضل العب ،ونال خالد عيسى حارس اإلمارات جائزة
أفضل حارس.
● تم تكريم رئيس شركة فيفا سلمان الـبــدران على مساهمات
شــركـتــه فــي الـبـطــولــة ،كـمــا تــم تـكــريــم رؤسـ ــاء الـلـجــان الفنية
والحكام إلى جانب طاقم حكام المباراة النهائية.

لقطات

قائد الخيالة حامال كأس البطولة

العبو المنتخب العماني يحملون رجل المباراة فايز الرشيدي (تصوير خليل الحجاج ونوفل إبراهيم)

لوحة جميل] للجماهير التي غطت المدرجات

● وصل ممثل سمو أمير البالد ،الشيخ جابر المبارك ،إلى استاد
جابر قبل بداية المباراة بـ  40دقيقة.
● زينت أعالم الكويت مدرجات االستاد ،كما حملت أغلب الجماهير
أع ــام الـكــويــت ،ول ــم تـمــانــع اللجنة المنظمة اصطحاب
األعالم واللوحات التي تمثل عمان واإلمارات.
● زحفت الجماهير الخليجية من عمان واإلمارات الى
ملعب المباراة منذ الثانية ظهرا ،ولم تتوقف عن
التشجيع الحماسي حتى نهاية المباراة.
● جــاء دخــول المنتخب اإلمــاراتــي أوال الــى ارض
ال ـم ـب ــاراة ،وك ــان ال ـح ــارس خــالــد عـيـســى األول
ظهورا قبل بداية المباراة بساعة اال ثلث ،في
حين د خــل بعدها المنتخب ُ
العماني بخمس
دقائق.
● حصرت وسائل إعالم من كل دول الخليج ،وشهدت

كبيرة على المستويين المرئي والمقروء.
المباراة النهائية تغطية ً
● بذلت اللجان المنظمة كافة جهودا جبارا لتسهيل عملية دخول
الجماهير ،وضمان راحتها ،ومرت األمور بسالسة ويسر ولم تبرز
أي شكاوى من الجماهير.
● اكتسى ملعب المباراة استاد جابر بالفرحة العمانية
بعد الـفــوز بــركــات الترجيح ،وتــوجــه الالعبون إلى
الجماهير في المدرج الهاللي ،وسط فرحة عارمة
وتشجيع حماسي ،من الجميع.
● بعدما طافت مجموعة الخيالة بكأس "خليجي
 ،"23قام نجم العصر الذهبي سعد الحوطي بتسلم
الكأس ،وتحية الجمهور الكبير الذي مأل استاد
جابر ،ليقوم بوضع الكأس في المكان المخصص
ً
تمهيدا لتسليمه للبطل ،وقوبل الحوطي بحفاوة
كبيرة من الجمهور العريض في استاد جابر.
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برشلونة يتعادل في سلتا فيغو
وريال يكتسح نومانثيا
في ذهاب الدور ثمن النهائي
من مسابقة كأس اسبانيا ،بدأ
برشلونة العام الجديد بتعادل
في معقل سلتا فيغو ،1-1
في حين اكتسح ريال مدريد
نومانثيا بثالثية نظيفة.

بــدأ برشلونة الـعــام الجديد
بـتـعــادل فــي معقل سلتا فيغو
 1-1أمس األول ،في ذهاب الدور
ثمن النهائي من مسابقة كأس
اسبانيا ا لـتــي تــوج بلقبها في
المواسم الثالثة السابقة ،فيما
اكـتـســح ري ــال مــدريــد نومانثيا
بثالثية نظيفه.
وأمــل فريق الـمــدرب ارنستو
فالفيردي في ان يبدأ سنة 2018
م ــن ح ـيــث أن ـه ــى  ،2017اال انــه
اصطدم بسلتا فيغو الذي أجبره
على االكتفاء بالتعادل ،كما فعل
عندما التقى الفريقان في آخر
لقاء بينهما في الدوري المحلي
( )2-2مطلع ديسمبر.
وخ ــاض ال ـنــادي الكاتالوني
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة بـ ـف ــري ــق رديـ ـ ـ ــف ال ــى
حـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،ضـ ــد فـ ــريـ ــق ت ـف ــوق
ع ـل ــى ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي زي ــاراتـ ـي ــه
األخيرتين لملعب "بااليدوس"
فــي ال ــدوري بنتيجتي  4-1و-3
 ،4كـمــا أخـ ــرج "ب ــاوغ ــران ــا" من
الكأس في مواجهتين من أصل
ث ــاث جمعتهما قـبــل النسخة
الحالية ،وذلــك عامي  1977في
ثمن النهائي و 2001في نصف
النهائي.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـق ــاء
اإلي ـ ــاب الـخـمـيــس الـمـقـبــل على
م ـل ـع ـبــه الـ ـ ــذي ي ـح ـت ـضــن اي ـضــا
المباراة األولى هذا العام لفريق
فالفيردي في الدوري ،وذلك ضد
ليفانتي األحد المقبل.

وخ ـ ـ ــاض ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ال ـل ـق ــاء
بتشكيلة غاب عنها األرجنتيني
ليونيل ميسي ،واألوروغوياني
لـ ــويـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،وان ـ ــدري ـ ــس
ان ـي ـي ـس ـت ــا والـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي ايـ ـف ــان
راك ـي ـت ـي ـت ــش (دخ ـ ـ ــل ب ــدي ــا فــي
الشوط الثاني) ،ولعب الحارس
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ي ــاس ـب ــر سـيـلـيـســن
أساسيا على حـســاب االلماني
مارك-اندريه تر شتيغن.
وش ـ ـ ـ ــارك الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـمــان
دي ـم ـب ـي ـلــي ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
بعد تعافيه من إصابة أبعدته
ع ـ ــن ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد مـ ـن ــذ 16
سبتمبر ،وأجبرته على االكتفاء
ب ـ ـخـ ــوض ثـ ـ ــاث م ـ ـبـ ــاريـ ــات مــع
الـنــادي الكاتالوني الــذي ضمه
الصيف المنصرم من بوروسيا
دورتـمــونــد األلماني فــي صفقة
قد تصل قيمتها الى  147مليون
يـ ـ ـ ــورو (بـ ــاح ـ ـت ـ ـسـ ــاب الـ ـح ــواف ــز
والمكافآت).
وب ـعــد ل ـح ـظــات م ــن الـضـيــاع
فــي الــدقــائــق األول ــى مــن اللقاء،
ت ـم ـك ــن ب ــرش ـل ــون ــة مـ ــن اف ـت ـت ــاح
التسجيل فــي الدقيقة  21عبر
الشاب خوسيه أرناييس الذي
وصـ ـلـ ـت ــه الـ ـ ـك ـ ــرة م ـ ــن ع ــرض ـي ــة
للبرتغالي أندريه غوميش اثر
هجمة مــر تــدة ســر يـعــة للفريق
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــال ـ ــون ـ ــي ،فـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا مــن
منتصف المنطقة في الشباك،
م ـ ـس ـ ـجـ ــا هـ ـ ــدفـ ـ ــه الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ف ــي
المسابقة هذا الموسم في ثالث

جانب من لقاء برشلونة وسلتا فيغو
مباريات (هدفان في مرمى ريال
مورسيا).
إال أن سـ ـلـ ـت ــا فـ ـيـ ـغ ــو أدرك
ً
التعادل في الدقيقة  ،31مستفيدا
من سوء التغطية الدفاعية ليهز
شباك سيليسن بعد تسديدة من
اياغو اسباس أصابت العارضة،
لترتد الكرة من الحارس وتسقط
أمام الدنماركي بيونه سيستو
الذي سددها من زاوية ضيقة في
سقف الشباك.

زيدان ينتقد أداء العبيه
أع ــرب الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
المدير الفني لريال مدريد عن رضاه
ب ـف ــوز فــري ـقــه بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،لكنه
اع ـتــرف فــي الــوقــت ذات ــه ب ــأن العبيه
قدموا "أداء سيئا" في الشوط الثاني
رغ ــم أن الـخـصــم ك ــان يـلـعــب بعشرة
العبين فقط.
وقــال زيــدان في مؤتمر صحافي
عقب المباراة "سعيد بالنتيجة ألن
 3-0ليست نتيجة سهلة على هذا
الملعب .في الشوط الثاني واجهنا
صعوبة عندما كانوا هم يلعبون
بعشرة العبين لكن بشكل عام أنا
سعيد ألننا قدمنا أداء جيدا في
الشوط األول".
واعترف زيــدان بــأن فريقه لم

ً
تورينو يعين ماتساري مدربا
ّ
عين نادي تورينو اإليطالي،
أم ــس األول ،وال ـتــر مــاتـســاري
م ـ ــدرب ـ ــا لـ ـ ــه ،خ ـل ـف ــا ل ـل ـصــربــي
سينيسا ميهايلوفيتش الذي
أقيل امــس األول ،غــداة خروج
الـ ـف ــري ــق م ـ ــن م ـس ــاب ـق ــة ك ــأس
ايـطــالـيــا لـكــرة ال ـقــدم ،عـلــى يد
جــاره يوفنتوس حامل اللقب
وبطل الدوري.
وق ــال ال ـنــادي فــي بـيــان انــه
"ي ــوك ــل م ـه ـمــة م ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول ال ــى وال ـت ــر مــات ـســاري"،
ال ـمــدرب الـســابــق إلنـتــر ميالن
وواتفورد االنكليزي.
وأوض ــح أن مــدربــه الجديد
ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  56ع ــام ــا،
ت ــول ــى م ـهــامــه ف ـ ــورا ،وأش ــرف
على تدريب الفريق الخميس.
وأتـ ـ ــت ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة بـعــد
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات م ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ــان م ــوج ــز
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي ،أع ـ ـلـ ــن فـ ـي ــه "إقـ ــالـ ــة
س ـي ـن ـي ـس ــا م ـي ـه ــاي ـل ــوف ـي ـت ــش
كمدرب للفريق األول" ،موجها
الشكر له ولفريق عمله "على

التزامهم وشغفهم في األشهر
الـ 18مع غراناتا".
وكـ ــان م ــات ـس ــاري أق ـي ــل من
تـ ــدريـ ــب وات ـ ـ ـفـ ـ ــورد فـ ــي مــايــو
 2017بعد مــوســم واح ــد فقط
في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
رغـ ـ ــم انـ ـ ــه س ــاه ــم فـ ــي ت ـف ــادي
ال ـ ـنـ ــادي ال ـه ـب ــوط الـ ــى دوري
الدرجة اإلنكليزية األولى.

يكن جيدا في بعض الفترات بالشوط
الثاني.
وق ـ ــال" :ه ــم ل ـع ـبــوا أف ـض ــل بـعـشــرة
العبين .واجهنا صعوبة في الشوط
الثاني ولكن األهم هي النتيجة وهي
مهمة بالنسبة لنا".
وع ــن حــالــة الــوي ـلــزي ج ــاري ــث بيل
الـ ــذي س ـجــل أول أه ـ ــداف ال ــري ــال من
ضربة جزاء قال إنه كان من المهم أن
يختبر أداء بيل ،مبرزا أنه سعيد ألنه
لعب ساعة وهو في حالة بدنية جيدة.
وأكد "زيزو" أنه يسعى ألن يشارك
بيل أساسيا في المباريات المقبلة.
(إفي)

وأ صـبــح سلتا فيغو الفريق
األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ت ـ ـهـ ــدي ـ ـفـ ــا ف ـ ـ ــي م ــرم ــى
برشلونة خالل المواسم الثالثة
األخيرة ،بعدما وصل الى شباك
النادي الكاتالوني للمرة الثانية
عـ ـش ــرة فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـســت
األخيرة.
وكـ ـ ــان ب ــرش ـل ــون ــة ق ــري ـب ــا مــن
استعادة التقدم في بداية الشوط
الثاني ،أوال عبر دينيس سواريز
ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــدد خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـم ــرم ــى،

رغ ــم ان ــه ك ــان ف ــي وض ــع مثالي
للتسجيل ( ،)59ثم عبر سيرجيو
بوسكيتس الذي سدد كرة قوية
مــن خ ــارج المنطقة ارتـ ــدت من
العارضة (.)61
وزج ف ــال ـف ـي ــردي بــديـمـبـيـلــي
وراك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــش ف ـ ـ ــي الـ ــدقـ ــائـ ــق
الـ ـعـ ـش ــري ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـ ـ ــدال مــن
البرازيلي فرناندينيو وارناييس
على أمل العودة الى كاتالونيا
بالفوز ،لكن النتيجة بقيت على

ريال ونومانثيا
وفــي الـمـبــاراة الثانية وضع
ري ــال مــدريــد قــدمــا فــي دور ربع
نهائي كــأس ملك إسبانيا بعد
فوزه بثالثة أهداف نظيفة على
مضيفه نومانثيا المتواضع.
وجــاء ت ثالثية الريال بواقع

ً
ميسي يضع شروطا في حال استقالل كتالونيا
وضع نجم كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي بندا
في عقده الجديد مع برشلونة ليحدد مصيره مع النادي
في حال استقالل إقليم كتالونيا عن البلد األوروبي.
وبحسب ما أوضحت صحيفة "إل موندو" المحلية
على صفحتها الرئيسية امس ،فإن ميسي أدرج في عقد
التجديد الذي وقعه مع البرشا في نوفمبر الماضي حتى
عام  ،2021الشروط التي يجب توافرها كي ال يرحل عن
النادي الكتالوني حال استقل اإلقليم الذاتي الحكم عن
المملكة.
ورهن البرغوث األرجنتيني صاحب الـ  30عاما بقاءه
بين صفوف البالوغرانا باستمرار منافسة الفريق في
الدوري اإلسباني أو االنتقال لإلنكليزي أو األلماني أو
الفرنسي في حالة االستقالل.
وبــذلــك ،سيستكمل ميسي عقده مع برشلونة "فقط

إذا سمح له هذا االستقالل االفتراضي
باللعب في إحدى الدوريات األوروبية
الكبرى" ،وفقا للصحيفة التي أضافت
أن المهاجم األرجنتيني -حال لم يحدث
ذلك -سيحق له الرحيل عن قلعة كامب
نو دون أن يضطر لدفع الشرط الجزائي
في عقده ،والــذي تبلغ قيمته  700مليون
يورو.
وأكدت "إل موندو" أن البرشا وافق على هذا
الشرط وسيعتبر الالعب صاحب الكرات الذهبية
الخمس "حرا بشكل تلقائي" في حالة استقالل إقليم
كتالونيا عن إسبانيا ،دون انتقاله للدوريات األوروبية
المشار إليها.
(إفي)

إيمري :سان جرمان قادر على إقصاء ريال مدريد
أب ــدى اإلسـبــانــي أون ــاي إيـمــري
م ـ ـ ـ ـ ــدرب ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
الـفــرنـســي اقـتـنــاعــه ب ـقــدرة العبيه
على إقصاء ريال مدريد اإلسباني
من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
في كرة القدم ،وذلك في تصريحات
لوكالة فرانس برس.
وبـ ـم ــوج ــب ق ــرع ــة ه ـ ــذا ال ـ ـ ــدور،
سيتواجه سان جرمان وريال حامل
اللقب فــي الموسمين الماضيين،
فـ ــي مـ ـب ــارات ــي ذه ـ ــاب وإيـ ـ ـ ــاب فــي
فـبــرايــر وم ــارس ،فــي أب ــرز اختبار
لـلـنــادي الفرنسي على المستوى
ال ـقــاري بـعــد إنـفــاقــه الـقـيــاســي في
فترة االنتقاالت الصيفية ،وتحقيقه
أغـلــى صفقتين فــي تــاريــخ اللعبة
بضم البرازيلي نيمار والفرنسي
كيليان مبابي.
وق ـ ـ ــال إي ـ ـمـ ــري لـ ـف ــران ــس ب ــرس
"هــذه فــرصــة لنا لنظهر انـنــا على
المستوى نفسه (مع ريال) ،ولنظهر
ان ـن ــا ق ـ ـ ــادرون ع ـلــى ال ـت ـغ ـلــب على
أفضل الفرق".
وش ــدد عـلــى "إيـجــابـيـتــه" خــال
هذه المواجهة ،معتبرا أنه حتى في

ح ــالـ ـه ــا ،وس ـ ــط ف ـ ــرص سـنـحــت
لسلتا فيغو للتقدم.

هدف في الشوط األول من ركلة
جزاء انبرى لها الويلزي غاريث
ب ـي ــل ل ـي ـن ـفــذهــا ب ـن ـج ــاح (ق)35
معلنا عن تقدم الفريق الملكي.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة
م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أض ـ ــاف
ال ـم ـي ــري ـن ـغ ــي ه ــدف ــا آخـ ـ ــر ()89
م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء أي ـض ــا سجلها
اإلسباني إيسكو ،قبل أن يختتم
مواطنه بورخا مايورال الثالثية
بهدفه (ق.)90

مباريات اليوم
المباريات

الوقت

القناة الناقلة

الدوري اإلسباني
٣:٠٠

أتلتيكو مدريد × خيتافي

beIN Sport HD 3

٦:١٥

فالنسيا × جيرونا

beIN Sport HD 3

٨:٣٠

الس بالماس × إيبار

beIN Sport HD 3

١٠:٤٥

إشبيلية × ريال بيتيس

beIN Sport HD 3

الدوري اإليطالي

حال خسارتها ،فلن يعد ذلك فشال
بــالـنـسـبــة ال ــى ال ـن ــادي الـ ــذي أب ــرم
تـعــاقــدات قياسية خــال الصيف،
يــرى محللون ان هدفها األول هو
إحـ ـ ــراز سـ ــان ج ــرم ــان ل ـقــب دوري
األبطال للمرة األولى في تاريخه.
وأضاف "سنستعد بشكل جيد
وننافس ريال .أعتقد اننا قادرون

ع ـلــى ال ـ ـفـ ــوز" ،م ـس ـت ـع ـيــدا ال ــذك ــرى
المريرة لتجربة الموسم الماضي،
ع ـنــدمــا أق ـص ــي سـ ــان ج ــرم ــان من
الـ ـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى يــد
بــرش ـلــونــة االس ـب ــان ــي ،بـخـســارتــه
إيابا في برشلونة  ،6-1بعدما تقدم
ذهابا -4صفر.
ورأى ا لـ ـ ـم ـ ــدرب ان ب ــإ م ـك ــا ن ــه

والع ـب ـي ــه "ت ـع ـل ــم ال ـك ـث ـيــر م ــن تـلــك
المواجهة ( )...اعتقد انــه بعد تلك
المواجهة ،وبعد الخطوة االضافية
ال ـت ــي أقـ ـ ــدم ع ـل ـي ـهــا ب ــاري ــس س ــان
جرمان ،سنرى ان الفرق واالتحاد
االوروب ـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم وال ـح ـك ــام
س ـي ـح ـتــرمــون ـنــا أكـ ـث ــر ،وس ـن ـكــون
مستعدين بشكل أفضل.

2:30

تورينو × بولونيا

beIN Sport HD 4

5:00

ميالن × كروتوني

beIN Sport HD

5:00

نابولي × هيالس فيرونا

beIN Sport HD 4

5:00

جنوى × ساسولو

beIN Sport HD

5:00

بينفينتو × سامبدوريا

beIN Sport HD

5:00

سبال × التسيو

beIN Sport HD

8:00

روما × أتالنتا

beIN Sport HD 4

10:45

كالياري × يوفنتوس

beIN Sport HD 4

كأس االتحاد االنكليزي
٦:٠٠

فليت وود تاون × لستر سيتي

beIN Sport HD

٦:٠٠

مانشستر سيتي × بيرنلي

beIN Sport HD 2

٦:٠٠

واتفورد × برستل سيتي

beIN Sport HD

٨:٣٠

تشلسي × نوروت سيتي

beIN Sport HD 2

مواجهتان سهلتان لنابولي ويوفنتوس في «الكالتشيو»
ي ـ ـخـ ــوض نـ ــابـ ــولـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر ووص ـي ـف ــه
يــوفـنـتــوس حــامــل الـلـقــب ،مـبــاراتـيــن سهلتين
عـلــى الـ ــورق ال ـي ــوم ،ضـمــن الـمــرحـلــة ال ـ ــ 20من
الـ ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم ،اذ يستضيف
االول فيرونا وصيف القاع ويحل الثاني على
كالياري الخامس عشر.
ويـسـيــر ال ـفــري ـقــان عـلــى م ـســار م ـشــابــه ،إذ
حصدا  16نقطة في المباريات السبع
الماضية في ال ــدوري ،إال ان نابولي
عانى "دعسة" ناقصة في مسابقة
الكأس ،بعد خروجه امام اتاالنتا
 2-1الـثــاثــاء فــي ربــع النهائي،
فيما تأهل يوفنتوس ،حامل
اللقب فــي الـمــواســم الثالثة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ع ـل ــى ح ـســاب
جـ ــاره وض ـي ـفــه تــوريـنــو
-2صفر االربعاء.
وعـلــى رغ ــم فــوزه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اتـ ـ ــاالن ـ ـ ـتـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ف ـ ــي

المرحلة السابقة ،وهو األول له في ست مباريات،
تبدو حظوظ كالياري ضئيلة عندما يستضيف
يوفنتوس ،إذ سبق له ان خسر أمام حامل اللقب
فــي ال ـمــواســم الـسـتــة الـمــاضـيــة بـثــاثـيــة نظيفة
ذهابا ،رغم ان فريق "السيدة العجوز" كان يعاني
حينئذ بداية متعثرة لموسمه الجديد.
ويتعين على ا لـمــدرب ماسيمليانو أليغري
إج ــراء م ــداورات فــي تشكيلته المدعوة لخوض
نصف نهائي الكأس امام اتاالنتا ذهابا وايابا،
وال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن دوري اب ـط ــال اوروب ـ ــا ضد
توتنهام االنكليزي الشهر المقبل.
واليزال يوفنتوس يفتقد الحارس جانلويجي
بوفون ،والكولومبي خوان كوادرادو ،وماتيا دي
تشيليو ،واأللماني بنديكت هوفيديس لالصابة،
بينما أراح ألـيـغــري ال ــذي ي ـعــول عـلــى الـمــدافــع
الـمـغــربــي مـهــدي بنعطية واألرجـنـتـيـنــي بــاولــو
ديباال ،المهاجم االرجنتيني غونزالو هيغواين،
واندريا بارتسالي ،والبرازيلي أليكس ساندرو
االربعاء في مباراة الكأس.
ولم يفز كالياري على يوفنتوس منذ نوفمبر

-2( 2009صفر) ،وبعدها فاز يوفنتوس  12مرة
في  15مباراة.
وفــي نــابــولــي ،يستقبل بطل الشتاء فيرونا،
بــاحـثــا عــن هـضــم ســريــع لـخــروجــه مــن مسابقة
الكأس على أرضه ،معوال على البلجيكي دريس
مرتنز ،قائده السلوفاكي ماريك هامسيك والدولي
لورنتسو انسينيي.
ويركز العبو المدرب ماوريتسيو ساري بشكل
رئيس على احراز لقب الدوري للمرة االولى منذ
 ،1990خصوصا بعد خروجه من دوري األبطال
والكأس المحلية.
وعن الخروج من الكأس ،قال ساري الذي خسر
فريقه مرة واحدة هذا الموسم (امام يوفنتوس)
"ال أفهم لماذا ال يمكننا اللعب بنفس مستوى
الـ ــدوري ...اذا لعبنا مثل الـشــوط الثاني عندما
زرنــا برغامو ،سنعاني مـجــددا .يجب ان نكون
شرسين وهجوميين".
ويعود فابيو بيكيا مدرب فيرونا الى نابولي،
حـيــث داف ــع عـنــه كــاعــب ومـ ــدرب مـســاعــد تحت
اشراف اإلسباني رافايل بينيتيز.

ويعود الفوز األخير لفيرونا في ملعب "سان
بــاولــو" الــى يناير  ،1983تـعــادل بعدها  5مــرات
وخسر  14مرة في مختلف المسابقات.
ويـ ـبـ ـح ــث ج ـ ـ ــاره مـ ـي ــان الـ ـ ـح ـ ــادي عـ ـش ــر عــن
اسـتـعــادة تــوازنــه امــام ضيفه كــروتــونــي الثامن
عشر وتحقيق فوزه االول في اربع مباريات ،مع
مدربه جينارو غاتوزو بديل فينتشنزو مونتيال.
ولـ ــم يـنـجــح ك ــروت ــون ــي ال ـم ـغ ـمــور ح ـتــى االن
بالفوز على ميالن في الدوري ،فتعادل معه مرة
وخسر  3مرات.
وبعد إهداره الفوز على ساسوولو ،يستقبل
رومــا الــرابــع اتاالنتا التاسع والــذي بلغ نصف
نهائي الكأس.
ولم يفز فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو
سوى مرتين في المباريات الست األخيرة ،ليبتعد
بفارق  9نقاط عن نابولي المتصدر.
وف ــاز اتــاالنـتــا م ــرة يتيمة فــي آخ ــر  12زي ــارة
للملعب األولمبي في العاصمة ،وذلك في نوفمبر
.2015
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رياضة

توتنهام يتعادل
مع غريمه وست هام
على استاد ويمبلي في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
عانى توتنهام هوتسبير ليلة
محبطة ضد غريمه اللندني
وست هام يونايتد ليتعادال
 1-1أمس األول.

عــا نــى تــو تـنـهــام هوتسبير
لـ ـيـ ـل ــة م ـح ـب ـط ــة ض ـ ــد غ ــري ـم ــه
اللندني و ســت هــام يونايتد،
لكنه تـفــادى هزيمة مفاجئة،
بعدما أحرز سون هيونغ مين
هدفا متأخرا رائعا ليتعادال
 1 -1ا مـ ـ ـ ــس االول بـ ــا س ـ ـتـ ــاد
ويمبلي في الدوري االنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
وجاء هدف سون قبل سبع
دق ــائ ــق م ــن ال ـن ـهــايــة ،لـكـنــه لم
يكن الهدف األفضل في الليلة،
إذ ا فـ ـتـ ـت ــح بـ ـ ـي ـ ــدرو او بـ ـي ــا ن ــغ
التسجيل لوست هام بطريقة
مذهلة في الدقيقة .70
وق ـ ـضـ ــى تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ،ال ـ ــذي
سـ ـع ــى أن ي ـ ـكـ ــون ا لـ ـف ــر ي ــق
الوحيد في دوري األضواء
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز بـ ـجـ ـمـ ـي ــع
مبارياته في فترة األعياد
ال ـمــزدح ـمــة واالقـ ـت ــراب
مــن الـمــربــع الــذهـبــي،
أغـلــب الـمـبــاراة وهو
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق
دفاع وست هام.
وحصل صاحب
األرض عـ ـل ــى 31
ف ــرص ــة ع ـلــى الـمــرمــى
م ـق ــاب ــل ث ـ ــاث لــوســت
هــام ،لكنه كــان يواجه
هــزي ـمــة رب ـم ــا سـتـكـلـفــه
الكثير عندما افتتح اوبيانغ
ا لـتـسـجـيــل من
الفرصة األول
للفريق الزائر
على المرمى.
وفي هجمة
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة وج ـ ــد
الع ــب الــوســط
ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــه ف ـ ــي

مـســاحــة خــالـيــة لـيـســدد داخــل
المرمى.
وان ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ف ــي
ال ـه ـجــوم ف ــي م ـحــاولــة إلن ـقــاذ
الموقف ،وسدد الكوري سون
كرة في شباك الحارس ادريان
مــن  25م ـتــرا ،ليكسر مقاومة
وست هام.
وقال ماوريسيو بوكيتينو
مــدرب توتنهام للصحافيين
"ا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم حـ ـصـ ـلـ ـن ــا عـ ـ ـل ـ ــى 31
فـ ــرصـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــرمـ ــى وك ـن ــا
بحاجة لهدف مذهل من سون
(للحصول على نقطة) .لكنها
كرة القدم .كنا نستحق النقاط
ا لـ ـث ــاث ل ـك ــن ي ـج ــب أن ن ـكــون
سـ ـ ـع ـ ــداء ،ألنـ ـ ــه عـ ـن ــدم ــا ت ـه ـتــز
ش ـبــاكــك م ــن ال ـف ــرص ــة األولـ ــى
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاف ــس تـ ـصـ ـب ــح األمـ ـ ـ ــور
مـعـقــدة .كــان يجب أن نحافظ
على هدوئنا".
وذكـ ــر دي ـف ـيــد م ــوي ــز م ــدرب
وس ـ ــت ه ـ ــام ان ـ ــه "ل ـ ــم ي ـص ــدق"
ع ـنــدمــا أحـ ــرز اوب ـي ــان ــغ هــدفــه
ليبدو أن فريقه سيحقق فوزا
م ـه ـم ــا فـ ــي صـ ــراعـ ــه ل ـل ـه ــروب
ً
بعيدا عن منطقة الخطر.
وأ ض ــاف "أ شـعــر بالحماس
لـ ـحـ ـص ــولـ ـن ــا عـ ـل ــى نـ ـقـ ـط ــة مــن
هــذه المباراة .توتنهام يملك
مجموعة شابة لديها موهبة
كـ ـبـ ـي ــرة .ش ــاه ــدت فـ ـ ــوزه عـلــى
ري ــال مــدريــد هـنــا وان ـت ـصــاره
بــأربـعــة وخـمـســة أه ــداف على
فرق أخرى".
وتابع "توتنهام حصل على
العديد من الفرص لكن هناك
وجها اخر لكرة القدم عندما
ال تملك أفضل الالعبين".
وتــركــت الـنـتـيـجــة تــوتـنـهــام

مورينيو يصف شائعات رحيله بـ «النفايات»
أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب فريق مانشستر
يــونــاي ـتــد االن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ــن ال ـت ــزام ــه ال ـكــامــل
باالستمرار مع الفريق ،نافيا الشائعات التي أشارت إلى
رغبته في الرحيل عن النادي ،ووصفها بـ "النفايات".
قال مورينيو في مؤتمره الصحافي األسبوعي "إنني
أقول إنها نفايات ،ال أجد كلمة أفضل من ذلك لوصف هذا
األمر".
وأض ــاف ال ـمــدرب المثير للجدل "أس ــوأ شــيء أن يأتي
شخص ما ليضع ذرة من الشك فيما يتعلق بعملي ،وعن
كل التفاصيل المتعلقة بوظيفتي ،لذلك فإنني أصف هذه
األنباء بالنفايات ألنني ال أعترف بها".
ق ـضــى مــوري ـن ـيــو ع ــام ــا ون ـص ــف الـ ـع ــام ف ــي ع ـق ــده مع
مانشستر يونايتد ،الذي يمتد ثالثة أعوام.
وأوضــح مورينيو "أكــرر مرة أخــرى أنني في منتصف
عقدي مع مانشستر يونايتد ،وإذا كنت في طريقي لتمديد
التعاقد مع الفريق ،فإن هذا يتوقف على مسؤولي النادي،
ولكن التزامي يبدو كامال وأرغب في البقاء".

جانب من لقاء توتنهام ووست هام
فــي ا لـمــر كــز ا لـخــا مــس متأخرا
ب ـ ـثـ ــاث ن ـ ـقـ ــاط ع ـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول
ص ــاح ــب الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــراب ـ ــع فــي
سـبــاق الـتــأهــل ل ــدوري أبـطــال
اوروبـ ــا فــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل،
ف ـي ـم ــا تـ ـق ــدم وسـ ـ ــت هـ ـ ــام إل ــى
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــز  15ف ـ ـ ـ ــوق م ـن ـط ـق ــة
الـ ـهـ ـب ــوط ب ـن ـق ـط ـت ـي ــن ،ب ـعــدمــا
خسر مرة واحدة فقط في اخر
سبع مباريات في الدوري.
ولـ ـع ــب الـ ـف ــريـ ـق ــان قـ ـب ــل 48
س ــاع ــة ،وظ ـه ــر اإلرهـ ـ ــاق عـلــى
ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي ب ـع ــض ف ـت ــرات
المباراة في ليلة ممطرة.

السيتي يبدأ منافسات كأس االتحاد أمام بيرنلي
يعتبر مانشستر سيتي ،متصدر الــدوري
اإلنكليزي ،أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا
الموسم ،عندما يبدأ موسمه في بطولة كأس
االتـحــاد اإلنكليزي لكرة الـقــدم ،فــي مباريات
الدور الثالث للبطولة.
تسعى الفرق التي تلعب في الدرجات األدنى
بالدوري ،لتحقيق المفاجأة واإلطاحة بعدد
من فرق الدوري الممتاز.
ويستضيف فــريــق فـلـيـتــوود ت ــاون ،الــذي
يتولى تدريبه األلماني أوفــي رويــزلــر ،فريق
ليستر سيتي ،حيث ربما يشهد اللقاء مواجهة
جيمي فاردي مهاجم ليستر ،لفريقه السابق.
ً
سيكون فاردي حريصا على االستمتاع
ب ـي ــوم ــه ،حـ ــال ت ـعــاف ـيــه م ــن اإلص ــاب ــة الـتــي

ي ـعــان ـي ـهــا ف ــي ال ـف ـخ ــذ ،غ ـيــر أن الـيـكـسـنــدر
دراغــوفـيـتــش مــدافــع ليستر يتوقع تحديا
صعبا من الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة
الثانية (ليغ وان).
ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "ب ــاكـ ـب ــول غ ـ ــازي ـ ــت" عــن
دراغوفيتش قوله "ال يمكننا الذهاب للمباراة
ونقول إننا سننتصر بكل تأكيد".
وأ ض ــاف مــدا فــع ليستر "يتعين علينا أن
نـعـطــي فـلـيـتــوود اح ـتــرامــه .كــل م ـب ــاراة تبدو
ً
صعبة جــدا .نــدرك أن مباريات الكأس تتسم
بالصعوبة ،ويعتبر هذا اللقاء بمنزلة مباراة
العام لمنافسنا".
وأوضح دراغوفيتش "إنهم سيقاتلون على
مدار التسعين دقيقة ،وربما لفترة أطول ،ولهذا

السبب ينبغي علينا بذل أقصى الجهد حتى
نحقق الفوز".
مــن المرجح أال يــدفــع اإلسـبــانــي جوسيب
غــوارديــوال م ــدرب مانشستر سيتي بجميع
عـنــاصــره األســاس ـيــة ،عـنــدمــا يــواجــه بيرنلي
اليوم ،حيث يميل إلى منح نجومه البارزين
ال ـفــرصــة الل ـت ـقــاط األن ـف ــاس بـعــد الـم ـبــاريــات
الصعبة التي خاضها في فترة أعياد الميالد
(كريسماس) ،لكنه سيحاول بكل تأكيد الحفاظ
على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.
يعتبر الجناح اإلسباني ديفيد سيلفا أحد
أولئك النجوم الذين سيغيبون عن المباراة،
مما سيتيح لــه قـضــاء المزيد مــن الــوقــت مع
أسرته بعد والدة طفله.

كلوب :التركيز على كوتينيو «مضيعة للوقت»
اعـتـبــر ال ـمــدرب األلـمــانــي لليفربول
اإلنكليزي يورغن كلوب أن التركيز على
مستقبل البرازيلي فيليبي كوتينيو،
ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ل ــانـ ـتـ ـق ــال ال ـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
الـشـتــويــة الـحــالـيــة" ،مضيعة لـلــوقــت"،
مؤكدا أنه "ليس ّ
لدي ما أقوله في هذا
الشأن".
وتجدد الحديث عن سعي برشلونة
ل ـضــم كــوتـيـنـيــو ( 25ع ــام ــا) ف ــي فـتــرة
االنتقاالت الحالية الممتدة خالل يناير،
بعد فشله في تحقيق هذا األمر الصيف
المنصرم رغم أنه عرض على ليفربول
أكثر من  100مليون جنيه استرليني
( 136مليون دوالر).
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"
ً
الكاتالونية مــؤخــرا أن برشلونة أعد

عرضا بقيمة  150مليون يــورو (110
م ــاي ـي ــن  40 +م ـل ـيــونــا م ــن ال ـح ــواف ــز
والـ ـمـ ـك ــاف ــآت) ،ل ـضــم العـ ــب الـمـنـتـخــب
ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وال ـ ــذي تـقــدم
الصيف المنصرم بطلب الرحيل عن
"أنفيلد" ،لكن ادارة النادي لم تتجاوب
مع رغبته.
وقال كلوب عشية اللقاء في الكأس
على ملعب فريقه "أعتقد أنه (كوتينيو)
سيكون بين مجموعة الالعبين لمباراة
سـيـتــي .كــل مــا ســأقــولــه اآلن سيغذي
ال ـق ـص ــص ف ـح ـس ــب .ل ـي ــس ل ـ ــدي ش ــيء
ألقوله بهذا الشأن".
وخ ــاف ــا ل ـم ــا ح ـص ــل ف ــي اغـسـطــس
عندما أعلنت بكل وضــوح ان الالعب
ليس للبيع ،لم يصدر عن ادارة ليفربول
أي مــوقــف بـهــذا الـشــأن بعد فتح باب

االنتقاالت الشتوية ،كما ان برشلونة
ل ــم ي ـت ـقــدم ح ـتــى اآلن ب ــأي عــرض
رسمي ،رغم تزايد الحديث عن
سعيه المتجدد.
ول ــدى ســؤالــه عـمــا إذا كــان
يفكر بالبديل في حال انتقال
كوتينيو الى برشلونة ،قال
كلوب "كــل ما تفكرون فيه
ال ي ـع ـن ـي ـنــي .حـ ـق ــا ،لـيــس
ّ
لدي أي شيء ألقوله .على
األرجــح أن  80في المئة
من الكاميرات موجودة
هـ ـن ــا ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
أج ـ ـ ــوب ـ ـ ــة بـ ـخـ ـص ــوص
ذل ـ ـ ــك ...هـ ــذه مضيعة
للوقت".

فيدرر يقود سويسرا إلى نهائي كأس «هوبمان» سيرينا تنسحب من «أستراليا»
بلغت سويسرا ،بقيادة روجيه
ف ـ ـيـ ــدرر ،ن ـه ــائ ــي كـ ــأس هــوب ـمــان
للمنتخبات المختلطة فــي كرة
ال ـم ـض ــرب م ــن دون خـ ـس ــارة أي
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،بـ ـف ــوزه ــا أمـ ـ ــس األول
على الــواليــات المتحدة -3صفر
فــي الـجــولــة الثالثة األخ ـيــرة من
منافسات المجموعة الثانية.
ودخـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان ال ـجــولــة
األخ ـ ـيـ ــرة وهـ ـم ــا ع ـل ــى ال ـم ـســافــة
ذاتـهــا ،بعد فــوز كــل منهما على
ال ـ ـيـ ــابـ ــان وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي
كانت البطاقة المؤهلة للنهائي
محصورة بينهما.

وتمكنت سويسرا من حسمها
لصالحها والتأهل للنهائي للمرة
األولـ ــى مـنــذ  2001حـيــن توجت
بلقبها الثاني واألخير ،بفوزها
بالمباريات الثالث ،منهية بذلك
دور المجموعات دون أي هزيمة.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدرر ( 36ع ـ ــا م ـ ــا)
جــاهــزي ـتــه ل ـلــدفــاع ع ــن لـقـبــه في
بطولة استراليا المفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى والمقررة
بين  15يناير الحالي و 28منه،
بفوزه بمباريات الفردي الثالث
ضــد الياباني يويشي سوغيتا
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــارن خ ــاش ــان ــوف

واألميركي جاك سوك تواليا ،من
دون أن يخسر أي مجموعة.
وكـشــف فـيــدرر أنــه "أكـثــر ثقة"
حاليا مما كان عليه ،عندما بدأ
مــوســم  2017ال ــذي أن ـه ــاه م ــع 7
الـقــاب ،بينها اثـنــان فــي الغراند
سـ ــام (اسـ ـت ــرالـ ـي ــا ووي ـم ـب ـل ــدون
االن ـك ـل ـيــزيــة) وثـ ــاث ف ــي دورات
األلف نقطة للماسترز.
ويجد فيدرر المتوج بـ 19لقبا
في البطوالت الكبرى ،وهــو رقم
قـيــاســي ،نفسه فــي وض ــع مريح
على المستوى البدني واألداء قبل
أيام من انطالق بطولة أستراليا.

فيدرر

اعـ ـتـ ـب ــرت األمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـي ــري ـن ــا ول ـي ــام ــس،
المصنفة اولى عالميا سابقا ،انها ليست في
المستوى المطلوب للدفاع عن لقبها في بطولة
استراليا المفتوحة لكرة المضرب ،بعد انجاب
مولودتها األولى ،فأعلنت امس انسحابها من
اولى البطوالت األربع الكبرى.
وقــالــت سيرينا ( 36عــامــا) ،حاملة لقب 23
بـطــولــة ك ـب ــرى ،ف ــي ب ـيــان "ب ـعــد ال ـم ـشــاركــة في
أبوظبي (فــي دورة اسـتـعــراضـيــة) ،أدرك ــت انه
على الرغم من اني قريبة جدا ،فإنني لست في
المكان الذي اطمح اليه".
وتابعت الالعبة الـتــي غــابــت نحو عــام عن
ال ـم ــاع ــب ب ـس ـبــب ال ـح ـمــل "اق ـ ــدر دعـ ــم وتـفـهــم
المشجعين والجميع في بطولة استراليا".

وكانت سيرينا عــادت الــى المالعب الشهر
الماضي في دورة ابوظبي االستعراضية ،حيث
خسرت امام الالتفية الشابة وحاملة لقب روالن
غاروس يلينا اوستابنكو بثالث مجموعات.
وبدت سيرينا بطيئة وواهنة في ابوظبي،
وعانت مشكالت على ارسالها .وبقيت معظم
الوقت على خط الملعب الخلفي متقدمة مرتين
فقط نحو الشبكة .وبرغم ذلك ،أعلنت رغبتها
بالمنافسة فــي "مـلـبــورن ب ــارك" حـيــث توجت
سبع مرات.
وتوجت سيرينا العام الماضي على حساب
شقيقتها فينوس في النهائي ،وهي حامل في
شهرها الثاني ،كما أعلنت نيتها الدفاع عنه
في الفترة الممتدة بين  15و 28يناير الحالي.

غولدن ستايت يسقط هيوستن في قمة «الغربية»
في قمة المنطقة الغربية في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،تألق الثنائي ستيفن
كوري ودريموند غرين (تريبل
دبل) فقادا غولدن ستايت
ووريرز حامل اللقب إلى تخطي
مضيفه هيوتن روكتس -124
.114

تألق الثنائي ستيفن كوري ودريموند غرين
(تريبل دبل) فقادا غولدن ستايت ووريرز حامل
اللقب إلى تخطي مضيفه هيوتن روكتس -124
 ،114أمس األول ،في قمة المنطقة الغربية في
دوري كــرة السلة األمـيــركــي للمحترفين ،فيما
تـغـلــب أوكــاهــومــا سـيـتــي عـلــى مضيفه لــوس
انجلس كليبرز .117-127
وفي مواجهة بين أقوى هجومين في الدوري،
غــاب عــن غــولــدن ستايت هــدافــه كيفن دورانــت
فلعب بدال منه اندريه ايغووداال ( 10نقاط و8
تمريرات حاسمة) ،وعن روكتس نجمه جايمس
هاردن بسبب اإلصابة.
وتألق كوري مع  29نقطة بينها  4ثالثيات،
وغ ــري ــن صــاحــب  17نـقـطــة و 14مـتــابـعــة و10
تمريرات حاسمة ،ليصبح الالعب األكثر تحقيقا
للـ"تريبل دبل" في تاريخ النادي ( .)21وتخطى
غرين العب الفريق السابق توم غوال بين عامي
 1955و.1962
وق ــال ستيف كـيــر م ــدرب ووريـ ــرز ال ــذي ثــأر
للخسارة االفتتاحية في الموسم امام روكتس
"هذا إنجاز رهيب .توم غوال في نادي العظماء.
كــانــت لـيـلــة رائ ـع ــة لــردي ـمــونــد .ق ــام ب ـكــل شــيء
ألجلنا".
لكن كير توقع مردود غرين "هو العب يحقق
األرقــام ويسيطر على المباراة دفاعيا ،ويقوم
بكل شيء ببساطة".

وأضـ ــاف ك ــاي تــوم ـســون  28نـقـطــة لحامل
اللقب الذي تخلف بفارق نقطة بين الشوطين.
وتبدلت هوية المتقدم في النتيجة سبع مرات
في الربع الثالث لوحده ،قبل ان يسجل ووريرز
 8نقاط متتالية ،ليصل تقدمه في الربع األخير
إلى  14نقطة.
وحقق غولدن ستايت فــوزه التاسع تواليا
خارج ارضه ،رافعا رصيده في صدارة الدوري
إلى  31فوزا و 8خسارات.
وق ــال ك ــوري اح ــد نـجــوم الـلـقــاء "ه ــذا موسم
طــويــل ،ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الـصـعــود والـهـبــوط.
لكن عندما تسنح لــك فرصة الـفــوز على فريق
كبير ،مـطــاردة مركز الـصــدارة ،فهذا أمــر كبير.
نريد الحصول على افضلية األرض (في األدوار
اإلقصائية) ،وهذه المباريات معبرة".
وخــاض هيوستن مباراته الثانية مــن دون
مـتـصــدر تــرتـيــب هــدافــي الـ ــدوري هـ ــاردن الــذي
يـغـيــب ألسـبــوعـيــن بـسـبــب اصــابــة عضلية في
فخذه.
وفي غيابه ،سجل لروكتس اريك غوردون 30
نقطة والبديل جيرالد غرين  29نقطة بينها 8
ثالثيات (رقم شخصي) والموزع كريس بول 28
نقطة و 9تمريرات حاسمة و 7متابعات.
ورغـ ـ ـ ــم خـ ـس ــارت ــه ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ف ـ ــي آخـ ـ ــر 8
م ـب ــاري ــات ،ب ـقــي روك ـت ــس وص ـيــف للمنطقة
الغربية ( 27فوزا و 10خسارات) ،بفارق فوز

عن سان انتونيو سبيرز الثالث.
واستعاد راسل وستبروك هوايته المحببة،
فحقق "تريبل دبل" ليقود اوكالهوما سيتي الى
الفوز على كليبرز في لوس انجلس .117-127
وس ـجــل اف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـ ــدوري للموسم
الـمــاضــي  29نقطة و 12مـتــابـعــة و 11تمريرة
حاسمة ،وهي الـ"تريبل دبل" الثالثة عشرة له هذا
الموسم ،ليحقق أوكالهوما فوزه الثاني تواليا
في لوس انجلس بعد تخطي ليكرز األربعاء.
وق ــدم ب ــول جـ ــورج ،اب ــن ل ــوس انـجـلــس ،أداء
جيدا ،مضيفا  31نقطة الى رصيد اوكالهوما
الذي سجل له ايضا النجم المخضرم كارميلو
انتوني  22نقطة.
وزرع جورج  5ثالثيات بينها واحدة رفعت
الـفــارق الــى  12نقطة قبل دقيقتين على نهاية
المباراة.
ويقدم اوكالهوما ،الفائز  8مرات في مبارياته
العشر األخيرة ،اداء هجوميا الفتا ،خصوصا
من القادمين جــورج وانتوني ،الى جانب عقل
الـفــريــق وس ـت ـبــروك ال ــذي تــرعــرع فــي ضــواحــي
لوس انجلس.
وقــال جــورج "نلعب بارتياح .أيا يكن حامل
الـكــرة نمنحه الـمـســاحــة ،فــرصــة ابـتـكــار اللعب
وان يكون مميزا .ال نكترث لهوية المسجل او
ا لـمـســدد .لقد تخطينا تلك المرحلة ،نستمتع
على ارض الملعب".

جانب من لقاء غولدن ستيت وروكيتس

وتابعت سيرينا "أري ــد اللعب ،لكني ليس
فقط اللعب ،بل تقديم االفضل ،وللتوصل الى
ذلــك احـتــاج الــى مزيد مــن الــوقــت ...رغــم خيبة
األمل قررت عدم المشاركة في بطولة استراليا
هذه السنة".
ورأت سـيــريـنــا "ي ـقــول لــي مــدربــي وفــريـقــي
دوما اذهبي الى الدورات فقط عندما تستعدين
للوصول الى النهاية".
ووضعت سيرينا مولودتها األولى "أولمبيا"
ف ــي سـبـتـمـبــر ،وت ــزوج ــت ف ــي  15نــوفـمـبــر من
والـ ــد طـفـلـتـهــا أل ـي ـكــس اوه ــان ـي ــان ( 34عــامــا)
احد مؤسسي موقع "ريديت" ،في حفل مترف
حضرته المغنية بيونسي ونجمة تلفزيون
الواقع كيم كارداشيان.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

الزنادقة!

الربيع اإليراني
و«األربعين حرامي»

د .نجم عبدالكريم

لفت انتباهي كتاب عنوانه "ديوان الزنادقة"،
ً
ً
ً
فأمضيت و قـتــا فــي مطالعته باحثا أوال فيه
عن معنى الزندقة ،فلم أعثر على تعريف لها،
فلجأت إلى قواميس اللغة وعرفت أن "زندقة"
و"هــرط ـقــة" مـصـطـلــح ع ــام ُيـطـلــق عـلــى حــاالت
كانت سائدة قبل اإل ســام عند أتباع ديانات
متعددة.
ُ
وزنديق كلمة فارسية كانت تطلق في زمن
ال ـع ـبــاس ـي ـيــن ع ـلــى ال ــذي ــن ي ـخــال ـفــون ال ـســائــد،
وال ــذي ــن ي ـم ــارس ــون ال ـم ـج ــون ،وه ـن ــاك أس ـمــاء
ُ
اشتهرت في التاريخ بزندقتها ومجونها كابن
الراوندي ،وابن المقفع ،وبشار بن برد ،وصالح
عبدالقدوس ،وحماد بن عجرد ،وحماد الراوية،
ويضاف إليهم أبونواس ،الذي تاب إلى ربه في
سنواته األخيرة.
• ليس بــالـضــرورة أن تهمة الــزنــدقــة كانت
ت ـش ـمــل م ــن ُع ــرف ــوا بــزنــدق ـت ـهــم ،ف ـه ـنــاك م ــن لم
ي ـكــونــوا زن ــادق ُــة ،ول ـكــن ألس ـب ــاب سـيــاسـيــة أو
أسباب أخرى ،أحرقوا وشنقوا ودقت أعناقهم
ب ـهــذه ا لـتـهـمــة ا ل ـتــي راح ضحيتها بـعــض من
شهدت لهم أعمالهم بالتقى والورع واإليمان.

***

• توزعت مأثورات الزنادقة النثرية في كتب
متناثرة كالذي كتبه ابن الراوندي وغيره ،ولم
يبق فيها سوى شذرات متناثرة جمع البعض
منها د .عبدالرحمن بدوي في كتابه "من تاريخ
اإللحاد في اإلسالم" ،ليفندها بطريقة أكاديمية.
• أما األشعار فقد بقي الكثير منها عرضة
للحذف والبتر منذ التاريخ القديم حتى وقتنا
الراهن!
وقــد حــذرنــي مـســؤول الصفحة األخـيــرة في
"الجريدة" من عدم اإلتيان على ذكر ما يخالف
الـعـقـيــدة ،عـنــدمــا أخـبــرتــه بـنـيـتــي الـكـتــابــة عن
هذا الموضوع ،ولهذا تجاوزت عن الكثير من
األش ـيــاء واألش ـع ــار الـتــي ذكــرهــا ال ـتــاريــخ ،مع
أنني كنت أتمنى دراسة الظروف الموضوعية
ْ
الـتــي قيلت فيها تلك األشـيــاء واألش ـعــار ،لكن
للضرورة أحكام!
وال أنسى أن سياسة الحجر على الفكر قامت
"ألف ليلة وليلة" في مصر،
بمنع طباعة كتاب
ً
باعتباره يذكر صراحة ما يمنعه الرقيب في
وقتنا الراهن!...

فهد البسام

ً
إذا كنت مؤيدا للربيع العربي والثورات في مصر وتونس وليبيا وسورية
واليمن ،ومن دعاة التغيير في دول الخليج العربي ،لكنك اليوم ضد االنتفاضة
الشعبية في إيران؛ فاعلم أنك نصاب من الصنف الفاخر ،أما إذا كنت تؤيد
االحتجاجات الشعبية التي جرت في المنامة فقط وترفض أختها في مشهد
ً
وكرمنشاه؛ فأنت حينها ستكون محتاال من الطراز الرفيع ،أما إذا كنت ضد
جميع الثورات والحركات االحتجاجية بالمجمل ،واآلن تؤيد ما يجري في
إيران لمجرد النكاية وإحراج السادة المذكورين أعاله؛ فإنك ّ
عيار من النوع
الظريف المتوافر بكثرة.
أفـهــم أن تـكــون لـلــدول حساباتها الخاصة الـتــي تمليها عليها ظروفها
ومصالحها ،فتبرر لها تقلباتها وتناقضاتها وتباين مواقفها ،لكن ال شيء
ً
ً
يجبر األفــراد العاديين على ذلــك ،ال شــيء يجبر أحــدا أصــا على اتخاذ أي
رأيت أنك بهذه
موقف من كل شيء ،فأنت لست وكالة أنباء رسمية ،أما إذا
ً
ً
األهمية لنا وللعالم؛ فعلى األقــل ،إذا رفعت شعارا وجعلته مبدأ لك فالتزم
بــه ،واجـعــل مسطرتك واح ــدة وال تـتــراقــص ،قــل آمـنــت بالله ثــم اسـتـقــم ،فأن
ً
تعاني من الخطأ وسوء التقدير أهون من أن تكون انتقائيا في إنسانيتك
ً
ومبادئك ،وإال فستسقط حتما في تناقضات األفخاخ التي نصبتها لآلخرين،
ً
ً
وسيكون سقوطك ذريعا أمام نفسك وضميرك قبل اآلخرين ،خصوصا إذا
كنت من ذوي النظرة الفوقية المتعالية على أفهام الناس وحاجاتهم ،ممن
اعتادوا تحميل الواقع مسؤولية عدم انطباقه على قياس حساباتهم الدقيقة،
ويجيدون تلحين الكلمات المجازية الجازمة والمبادئ الكبيرة العابرة للقارات
والعقول عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والخالص من الطغاة والطغيان
وإنهاء المظلوميات المتوارثة ،يا ليل يا عين ،وضرورة إرساء مبادئ الحكم
الديمقراطي لتحقيق العدالة والحرية والمساواة ،ومع ثاني اختبار حقيقي
بعد االختبار السوري حمال األوجه كانت النتيجة الرسوب مع مرتبة الشرف.
ً
ســواء كنت من اإلسالمويين مكتشفي الثورات متأخرا ،كعادتهم مع كل
شيء ،أو من توابعهم الملتفين حولهم من بقايا القوميين والرومانسيين
ً
والعاطلين وغيرهم ممن يعرفون ما ال يريدون فقط ،لكنهم لن يتفقوا أبدا
على ما يريدون ،أو كنت ممن يطالب بحقوق "المستضعفين" في البحرين
وال تمانع بهرس "المستضعفين" في إيــران ،رغم أن القتيل ال يهمه مذهب
قاتله في أي مكان بالكون ،فأنت مكشوف أكثر مما تتوقع ،فال تتذاكى تحت
دخان الشعارات والموضوعية ،وال تضحك على الناس الذين تدعي أنك تدافع
عنهم ،فتصبح بذلك في صف خصمهم عليهم ،فهو يتالعب بحياتهم ،وأنت
تتالعب بأفكارهم وأحالمهم المثالية ،فلم يبعثك أحد لتغيير الدنيا؛ فال ترهق
نفسك بما ال طاقة لك به من التبريرات واألكاذيب والمواقف الملتوية ،فعندما
تضع على رأسك قبعة غيفارا لتهيج بعض الشعوب ،وتهاجم أنظمتها التي
ً
ال ترى من حسناتها شيئا ،ثم ترتدي طربوش كيسنجر ،وتكتشف فجأة أن
السياسة هي فن الممكن ،لتدافع فقط عن مواقفك المنسجمة مع الدول التي
تحبها وتشجعها ،وال يلفت نظرك من مساوئها مشهد ،ثم تستبدلها بطاقية
ميكافيلي لتبرر خذالنك غير المبرر لشعوب أخرى رفعت الشعارات ذاتها
التي كنت ترفعها قبل قليل في مكان آخر ،لتحدد حضرتك من هي الشعوب
المستحقة للحياة والحرية من عدمه؛ فكل هذا ال يفوت على أحد ،وال تخدع
فيه إال ذاتك ،أو من ُيعجبه أن ينخدع معك فقط.

سمكة تونة بـ  323ألف دوالر
بيعت سمكة تونة عمالقة ذات زعانف
زرقــاء مقابل  36.45مليون ين (323.400
ألف دوالر) في طوكيو أمس ،في أول مزاد
خ ــال ع ــام  2018ف ــي س ــوق تـســوكـيـجــي
الشهير لبيع األسماك.
وت ـ ــم ص ـي ــد س ـم ـكــة الـ ـت ــون ــة ال ـع ـمــاقــة
ال ـبــالــغ وزن ـهــا  405ك ـي ـلــوغــرامــات ،أي أن
قيمة الكيلوغرام ا لــوا حــد منها تبلغ 90
ألــف ين شمال جزيرة هونشو الرئيسية
في اليابان.
وتعرف تلك المنطقة بأنها واحدة من
أف ـضــل مـنــاطــق صـيــد أس ـمــاك الـتــونــة في
البالد.
وهذا آخر مزاد ُيجرى في مطلع السنة
الجديدة فــي ســوق تسوكيجي قبل نقله
المثير للجدل إلى موقع آخر.
ومن المقرر أن يحل محل السوق البالغ
ً
من العمر  82عاما سوق جديد في منطقة
تويوسو بطوكيو في أكتوبر المقبل.
ويأتي التغيير رغم المخاوف المستمرة
بشأن تلوث التربة والهواء من االستخدام
السابق للموقع كمصنع إلنتاج الغاز.
(د ب أ)

نيوزيلندا ...انقطاع كهرباء وإغالق طرق
اجتاحت عاصفة شديدة منطقة
نورث آيلند في نيوزيلندا ،أمس،
مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن
عشرات اآلالف من المنازل ،وإجبار
السلطات على إجــاء السكان من
المناطق المنخفضة.
وقالت هيئة األرصاد الجوية إن
العاصفة ،التي بــدأت أمس األول،
مستمرة في التدمير ،مع توجهها
ً
جنوبا صوب العاصمة ولنغتون.
وقــال المعهد الوطني ألبحاث
المياه والغالف الجوي إن أوكالند،
أكبر مدن نيوزيلندا ،شهدت خالل
األربع والعشرين ساعة الماضية
ً
أم ـطــارا غــزيــرة تـعــادل مــا تشهده
م ــن أمـ ـط ــار خـ ــال ش ـه ــري ــن ،مـمــا
دفــع السلطات إلــى إغ ــاق الطرق
الرئيسية وإلغاء خدمات العبارات.
وف ـ ــي بـ ـل ــدة ك ــاي ــوا ال ـســاح ـل ـيــة
جـنــوب أوك ــان ــد ،دع ــت السلطات
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـس ـك ــان إل ـ ــى الــرح ـيــل
ً
فورا ،صباح أمس ،بعد أن غمرت
مـ ــوجـ ــات مـ ــد شـ ــديـ ــدة األراضـ ـ ــي
الواقعة على امتداد الساحل.

وقــالــت وســائــل إع ــام محلية
ً
إن ري ــاح ــا وص ـلــت ســرعـتـهــا إلــى
ً
 128كيلومترا في الساعة اقتلعت
ً
ـان ،وأسـقـطــت أش ـجــارا
أسـقــف م ـبـ ٍ

وأط ــاح ــت م ــراك ــب م ــن مــراسـيـهــا،
خالل الليلة قبل الماضية.
وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة ن ـيــوزي ـل ـنــدا
هيرالد إن أكثر من  20ألــف منزل

انقطعت عنها الكهرباء ،منها 12
ألف منزل في أوكالند.
(رويترز)

الوشم على الضباط قانوني %100
أعـلـنــت سـلـطــات الـعــاصـمــة األلـمــانـيــة أن ــه ُسمح
لضباط شرطة برلين بإظهار الوشم الذي يدقونه
ً
عـلــى أج ـســادهــم مـسـتـقـبــا ،دون الـتـمـســك بمطلب
إخفائه.
وذكرت إدارة مجلس الشيوخ للشؤون الداخلية
في المدينة ،الليلة قبل الماضية ،أن لوائح العمل
ال ـج ــدي ــدة ب ـعــد تـغـيـيــرهــا ت ـنــص ع ـلــى أن "ال ــوش ــم

ً
أصبح مسموحا بــه" .وكــانــت التعليمات تقتضي
في السابق من ضباط شرطة برلين إخفاء الوشم،
وكان المرشحون للعمل بالشرطة يجبرون على إزالة
الوشم على نفقاتهم الخاصة.
وج ــاء بـعــد ذل ــك اعـتـمــاد اسـتـثـنــاءات لــرســومــات
الوشم الصغيرة وغير الواضحة.
(د ب أ)

وفيات
خديجة جعفر حامد

أرملة موسى قمبر جعفر الصراف
ً
 88عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الحسينية الخزعلية
(الجديدة) شــرق ،النساء :المنصورية ،ق ،1ش،10
م ،49حسينية الهزيم ،ت66222086 :

شمالن عبدالله أحمد محمد ارشيد

مواعيد الصالة
النساء :الصباحية ،ق ،3ش ،4م ،656ت99228845 :

مريم حسين حيدر

أرملة المرحوم يوسف سهر
ً
 87عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :حسينية سيد محمد،
سـلــوي ،ش ــارع األقـصــى ،مقابل الرميثية ،النساء:
الرميثية ،شــارع أبو حنيفة ،ق ،10ج ،102م ،12ت:
51411114 ،69955322

ً
 22عــامــا ،شيع ،الــرجــال :ديــوان الـكـنــادرة ،الشعب،
النساء :الفروانية ،ق ،2ش ،79م ،14ت50542424 :

بدر يعقوب يوسف الباقر

ً
 52عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،3شارع شهاب
أحمد البحر ،م ،28ديوان العليان ،النساء :القيروان،
ق ،2ش ،230م ،21ت65177599 ،99845340 :

عبد الرحمن حسين علي المعتوق

حمد صالح حمد العليان

محمد عايض مرزوق المطيري

ً
 80ع ــام ــا ،يـشـيــع بـعــد ص ــاة عـصــر ال ـيــوم بمقبرة
ص ـب ـحــان ،ال ــرج ــال :الـصـبــاحـيــة ،ق ،3ش ،7م،803
النساء :الصباحية ،ق ،3ش ،11م ،919ت،90007500 :
99898265

شعوان حصيبان دخيل الله المطيري

ً
 86ع ــام ــا ،يـشـيــع بـعــد ص ــاة عـصــر ال ـيــوم بمقبرة
صـبـحــان ،الــرجــال :الفنيطيس ،ق ،8ش ،82م،486

ً
 77عــامــا ،يشيع الـتــاسـعــة صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال:
المنصورية ،ق ،1ش ،14م ،3النساء :الروضة ،ق،5
ش ،57م  ،15ت99857299 ،99989806 :
ً
 32عــامــا ،يشيع الـتــاسـعــة صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال:
الرميثية ،ق ،5شــارع مالك بــن أنــس ،م ،13النساء:
حطين ،ق ،4ش ،422م ،23ت99505075 ،55500234 :

خليفة موسى خليفة الرمح

ً
 61عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الــروضــة ،ق ،5ش ،57م،2
ديــوان الــرمــح ،النساء :قرطبة ،ق ،2ش ،1ج ،2م،20
ت99893305 :

الفجر

05:19

الشروق

06:43

الظهر

11:54

العصر

02:46

المغرب

05:04

العشاء

06:26

الطقس والبحر
العظمى

19

الصغرى

08

ً
أعلى مد  01:42صب ــاحـ ـ ــا
 03:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:12صب ــاحـ ـ ــا
 09:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

